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Н»·±І зт УЫМЯФ ЧСТН ЯТЬ РФЯТМН
РСМЫТМЧЯФ ШЫЯФМШ ЮЫТЫЪЧМН СЪ РСФЗРШЫТСФ РСФЗУЫОН ЪОСУ ЭЧТТЯУСТ
п

ОтЯт ЯІј»®±Іф п УтУт Р±ґїІµ§ф п ЭтФт Ю®±їјё«®¬ф о ЙтЪт НЅёі·ј¬ф н КтРт
ЪґїІї№їІф пфм ЯтХёїІф п ТтЙт НЅё±»І»ф л ЬтЦт Щ®їЄ»ф к Тт У·®µ§ф й ЯтУт О±«»ґ
п

ь«¬®·»І¬ я»Ї«·®»і»І¬ їІј ф«ІЅ¬·±І ъїѕ±®ї¬±®§ф р»ґ¬Є·ґґ» ц«іїІ ь«¬®·¬·±І я»»ї®Ѕё с»І¬»®ф ђѐтпф пяѐф р»ґ¬Є·ґґ»ф ытн о ь«Ѕґ»ї®
ыї№І»¬·Ѕ я»±ІїІЅ» ъїѕ±®ї¬±®§ф пяѐф ђѐтпф р»ґ¬Є·ґґ»ф ытн н ф±±ј с±і°±·¬·±І ъїѕ±®ї¬±®§ф р»ґ¬Є·ґґ»ф ытн пфм ю®»»І¬ їјј®»м
т»°ї®¬і»І¬ ±є ь«¬®·¬·±Іф ьєфю п№®·Ѕ«ґ¬«®їґ ђІ·Є»®·¬§ф ю»ёї©ї®ф юїµ·¬їІн л ђІ·Є»®·¬§ ±є сїґ·єтф ѐїІ¬ї рї®ѕ»®їф спн к цї·єїф ч®ї»ґн
й
ъїѕ±®ї¬±·®» ј» р·±ґ±№·» ј« ѐ¬®» эЁ§јїІ¬ шърѐэчф шт ф±«®·»® ђІ·Є»®·¬§ф т±ії·І» ј» ґї ы»®Ѕ·ф нкйрр ъї ё®±ІЅё»ф ф®їІЅ»т

ѓё» Ѕє«» ±є №ґ«Ѕ±» ·І¬±ґ»®єІЅ» єІј ј·єѕ»¬» є®»
І±¬ Ѕґ»є® ѕ«¬ ј·»¬ · µІ±©І ¬± °ґє§ є Ѕ»І¬®єґ ®±ґ»ц ѐЁЅ»
Ѕ±І«і°¬·±І ±є ·і°ґ» Ѕє®ѕ±ё§ј®є¬» єІј єє¬ ёєЄ»
ј»є·І·¬» І»№є¬·Є» »єє»Ѕ¬ ѕ«¬ Ѕ»®¬є·І ё»®ѕ єІј °·Ѕ»
ёєЄ» ѕ»»І ®»°±®¬»ј ¬± ·і°®±Є» №ґ«Ѕ±» ¬±ґ»®єІЅ» єІј
іє§ °®»Є»І¬ ¬ё» °®±№®»·±І ¬± ј·єѕ»¬»ц яЇ«»±« »Ёх
¬®єЅ¬ ±є Ѕ·ІІєі±І ©»®» ё±©І ¬± ·ІЅ®»є» ¬ё» єЅ¬·Є·¬§ ±є
·І«ґ·І і±®» ¬ёєІ щчхє±ґј ·І єІ »°·ј·ј§ієґ єє¬ Ѕ»ґґ єє§ц
ђІ±©І Ѕ±і°±І»І¬ ±є Ѕ·ІІєі±І ёєј І»№ґ·№·ѕґ» »єє»Ѕ¬
±І ·І«ґ·І єЅ¬·Є·¬§ц ѓё» єЅ¬·Є» Ѕ±і°±І»І¬ ±є Ѕ·ІІєі±І
©»®» ·±ґє¬»ј єІј ё±©І ¬± ѕ» °±ґ§°ё»І±ґ °±ґ§і»®ц
ѓё» ¬®·і»® ёєј є і±ґ»Ѕ«ґє® ©»·№ё¬ ±є юьъ єІј ¬ё»
¬»¬®єі»® ёєј є і±ґ»Ѕ«ґє® ©»·№ё¬ ±є шшыщ ©·¬ё ґє®№»®
°±ґ§і»® ±є «Іј»¬»®і·І»ј і±ґ»Ѕ«ґє® ©»·№ё¬ц яґґ ±є
¬ё»» ёєј ·І«ґ·І °±¬»І¬·є¬·І№ єЅ¬·Є·¬§ єІј ¬ё» ѕ·±єЅ¬·Є·¬§
©є І±¬ ®»ґє¬»ј ¬± ¬ё» ґ»І№¬ё ±є ¬ё» °±ґ§і»®ц ё®єЅ¬·±І

Ѕ±І¬єђІђІ№ °±ѕ§°ё»І±ѕ °±ѕ§і»® јђ°ѕє§»ј єЅ¬ђЄђ¬§ ђіу
ђѕє® ¬± ¬ёє¬ ±є ђІ«ѕђІ ђІ ньнуфп єє¬ Ѕ»ѕѕ ј«®ђІ№ №ѕ«Ѕ±»
«°¬єє»ф №ѕ§Ѕ±№»І §І¬ё»ђ єІј °ё±°ё±®§ѕє¬ђ±І ±є ¬ё»
ђІ«ѕђІ ®»Ѕ»°¬±®т ьё» і»ЅёєІђі ±є єЅ¬ђ±І ±є ¬ё»»
°±ѕ§і»® ђІЄ±ѕЄ» ¬ё» єЅ¬ђЄє¬ђ±І ±є ђІ«ѕђІ ®»Ѕ»°¬±®
єђІє» єІј ¬ё» ђІёђѕђ¬ђ±І ±є ђІ«ѕђІ ®»Ѕ»°¬±® °ё±°ёє¬є»
ѕ»єјђІ№ ¬± ієЁђієѕ °ё±°ё±®§ѕє¬ђ±І ±є ¬ё» ђІ«ѕђІ ®»у
Ѕ»°¬±® єІј ¬ё« №®»є¬»® ђІ«ѕђІ »Іђ¬ђЄђ¬§т ьё»» °±ѕ§у
і»® єѕ± јђ°ѕє§»ј ђ№ІђєђЅєІ¬ єІ¬ђ±ЁђјєІ¬ єЅ¬ђЄђ¬§ єІј
є°°»є®»ј ¬± јђ°ѕє§ єЅ¬ђЄђ¬§ ђіђѕє® ¬± ±® №®»є¬»® ¬ёєІ
¬ё±» ±є Ѕ±іі»®Ѕђєѕ єІ¬ђ±ЁђјєІ¬т сІ «ііє®§ф є®єЅ¬ђ±І
є®±і ЅђІІєі±І ёђ№ё ђІ °±ѕ§°ё»І±ѕ °±ѕ§і»® јђ°ѕє§
ѕ»І»єђЅђєѕ »єє»Ѕ¬ ±І ђІ«ѕђІ є«ІЅ¬ђ±І єІј єѕ± єІ¬ђ±Ёђу
јєІ¬ єЅ¬ђЄђ¬§т ьё»» јє¬є «№№»¬ ¬ёє¬ °±ѕ§і»® є±«Іј ђІ
ЅђІІєі±І іє§ ѕ» ѕ»І»єђЅђєѕ ђІ ¬ё» Ѕ±І¬®±ѕ ±є №ѕ«Ѕ±»
ђІ¬±ѕ»®єІЅ» єІј јђєѕ»¬»т

МШЫ НМЛЬЗ СЪ ЫЪЪЫЭМ СЪ ЭЯФЭЧЛУ ЭШЯТТЫФ ЮФСЭХЫО СТ МШЫ ЭШЯТЩЫ
СЪ ЪЛТЭМЧСТЯФ ЯЭМЧКЧМЗ СЪ РФЯТМН
п

ТтКт Ю«јї№±Єєї§їф п КтЧт Яѕ»єёђІф о КтЧт Щ«ѕђї»Є

п

чІ¬·¬«¬» ±є юґїІ¬ юё§·±ґ±№§ ±є ¬ё» я«·їІ пЅїј»і§ ±є ѐЅ·»ІЅ»ф р±¬їІ·Ѕё»µї§ї нф ы±Ѕ±© пойойкф я«·їн о пґґуя«·їІ
чІ¬·¬«¬» ±є х»І»¬·Ѕ їІј р®»»ј·І№ ±є ф®«·¬ юґїІ¬ ы·Ѕё«®·Іµупрф нлнймрф я«·їт

ьё» «» ±є І±Є»ѕ ёђ№ё »Іђ¬ђЄ» є°°є®є¬« њ ѕє»®
ђІ¬»®є»®»ІЅ» є«ЁєІ±і»¬»® єІј лчоф чо єІј роч ¬»єі
ђі«ѕ¬єІ»±« єІєѕ§¦»® ієј» ђ¬ °±ђѕѕ» ¬± ¬«ј§ ®»у
°±І» ®»єЅ¬ђ±І ±є ѕ±¬ё ¬ё» ©ё±ѕ» °ѕєІ¬ єІј ђ¬ »°є®є¬»
±®№єІ шѕ»єєч ±І »єє»Ѕ¬ ±є ѕђ±ѕ±№ђЅєѕѕ§ єЅ¬ђЄ» Ѕ±і°±«Іјт
яё»є¬ф ѕ«Ѕє©ё»є¬ф ®ђЅ»ф ±є¬ф «№є®ЅєІ» єІј №»®єІђ«і
°ѕєІ¬ ©»®» «»ј є±® ¬«ј§ ±є ¬ё» єЅ¬ђ±І ±є ЅєѕЅђ«і
ЅёєІІ»ѕ ѕѕ±Ѕє»®ф Є»®є°єіђѕф ±І ¬ё»ђ® є«ІЅ¬ђ±Ієѕ єЅ¬ђЄђ¬§т
с¬ ©є ё±©І ¬ёє¬ ёђ№ё Є»®є°єіђѕ Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І «°у
°®»»ј «°¬єє» ±є лчоф чо »Є±ѕ«¬ђ±І єІј ¬®єІ°ђ®є¬ђ±І ђІ
ѕ»єЄ» ђІ ¬ё» ѕђ№ё¬т ф±© Є»®є°єіђѕ Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ѕ±©»ј
ј±©І ¬ё» єѕ±Є» і»І¬ђ±І»ј °®±Ѕ»» є¬ °®±ѕ±І№»ј єЅу
¬ђ±І шє»© јє§ч єІј ¬ђі«ѕє¬»ј ¬ё»і є¬ ё±®¬ єЅ¬ђ±І
шє»© ё±«®чт ю»®є°єіђѕ ѕ±©»ј ј±©І єє¬»® ё±®¬ ¬ђі«у
ѕє¬ђІ№ »єє»Ѕ¬ ±® ¬±°°»ј шј»°»ІјђІ№ ±І Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±Іч
№®±©¬ё ±є °ѕєІ¬т ьё» №®±©¬ё ®є¬» ј»Ѕ®»є»ј ¬± ¦»®± ±® ¬±
є Ѕ»®¬єђІ Ѕ±І¬єІ¬ ѕ»Є»ѕт сІ »Ё°»®ђі»І¬ ©ђ¬ё ѕ±© Ѕ±ІЅ»Іу

¬®є¬ђ±І ±є Є»®є°єіђѕ ђІЅ®»є» ђІ №®±©¬ё ®є¬» ©є ±ѕу
»®Є»ј єє¬»® ђ¬ ђ№ІђєђЅєІ¬ ј»Ѕ®»є» є±® отр›нтр ё шђт»т
®»¬±®є¬ђ±І °®±Ѕ» ¬±±є °ѕєЅ»чт й¬ єјјђ¬ђ±І ±є єІ¬ђ±Ёђу
јєІ¬ єіѕђ±ѕ ¬± °ѕєІ¬ф ¬®»є¬»ј ©ђ¬ё Є»®є°єіђѕф ¬ё» °ѕєІ¬
№®±©¬ё ®є¬» ©є ®»¬±®»ј і±®» ®є°ђјѕ§ ¬ёєІ ©ђ¬ё±«¬
єјјђ¬ђ±І ±є єіѕђ±ѕт ы«Ѕ»°¬ђѕђѕђ¬§ ±є °ѕєІ¬ ¬± Є»®є°єіђѕ
ј»°»Іј»ј ±І ¬ё»ђ® №»І±¬§°ђЅ °®±°»®¬ђ» єІј №®±©ђІ№
Ѕ±Іјђ¬ђ±Іт ъђЅ» °ѕєІ¬ф №®±©І є¬ ёђ№ё»® ђѕѕ«іђІє¬ђ±І
єІј ¬»і°»®є¬«®»ф ©»®» ѕ» «Ѕ»°¬ђѕѕ» ¬± »єє»Ѕ¬ ±є Є»®у
є°єіђѕ ¬ёєІ ¬ё±» №®±©І є¬ ѕ±© ђѕѕ«іђІє¬ђ±І єІј ѕ±©
°±ђ¬ђЄ» ¬»і°»®є¬«®»т ьё» ђІЅ®»є» ђІ ¬»і°»®є¬«®» ђІ
¬ё» ®±±¬ ¦±І» є®±і ооpл ¬± ноpл ђІЅ®»є»ј «Ѕ»°¬ђѕђѕђ¬§
±є ѕ«Ѕє©ё»є¬ °ѕєІ¬ ¬± Є»®є°єіђѕ ¬± є №®»є¬»® ј»№®»»
¬ёєІ ±є ®ђЅ» °ѕєІ¬т шє®¬ђЅђ°є¬ђ±І ±є ЅєѕЅђ«і ј»°»Іј»І¬
®»№«ѕє¬±®§ §¬»і ђІ ¬ё» ЅёєІ№» ±є є«ІЅ¬ђ±Ієѕ єЅ¬ђЄђ¬§ ±є
°ѕєІ¬ єІј ¬ё»ђ® єјє°¬ђЄ» Ѕє°єЅђ¬§ «Іј»® јђ¬«®ѕєІЅ» ±є
ЅєѕЅђ«і ¬®єІ°±®¬ ђ Ѕ±Іђј»®»јт

ЫТШЯТЭЫУЫТМ СЪ ЪЛТЩЯФ ОТЯ ЯТЬ УЫМЯЮСФЧНУ ЮЗ УЫМЯФ ЧСТН ЯТЬ
МШЫЧО ЮЧТЬЧТЩж ОМуРЭО РОСЬЛЭМН ЫИРОЫННЧСТ
п
п
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От Э«»®±ф о Тт У±№±І№©їф о Цт Йђѕѕђїі

ю®ї·®·» ѓ·»© пъы ђІ·Є»®·¬§ф ы»іѕ»® ±є ёё» ё»Ёї пъы ђІ·Є»®·¬§ ѐ§¬»іф спясф юэ рэѕ кклф ю®ї·®·» ѓ·»©ф ё»Ёї ййммкф ђѐпн
ю®ї·®·» ѓ·»© пъы ђІ·Є»®·¬§ф т»°ї®¬і»І¬ ±є сё»і·¬®§ф ю®ї·®·» ѓ·»©ф ё»Ёї ййммкф ђѐпт ууії·ґм ±ґ·і°їої±ґтЅ±і

Н»·±І зт УЫМЯФ ЧСТН ЯТЬ РФЯТМН

ЮїЅµ№®±«Іјж ьё» »єє»Ѕ¬ ±є і»¬єѕ ђ±І ±І №®±©¬ё
єІј ¬±ЁђІ °®±ј«Ѕ¬ђ±І ѕ§ є«І№ђ ёє ѕ»»І ј»і±І¬®є¬»ј ѕ§
тєЅє±Іф хтыт шй°°т йІј нІЄђ®±Іт хђЅ®±ѕђ±ѕтф ллж кмз›
кллт пзизче л«»®±ф ът х§Ѕ±¬±ЁђІ єІј шё§Ѕ±¬±ЁђІ ђІ
ш»®°»Ѕ¬ђЄ» є¬ ¬ё» ь«®І ±є ¬ё» хђѕѕ»Іђ«іф лёє°¬»® прж
нлл›нкпф оррпчт ыђіђѕє®ѕ§ ¬ё» ®±ѕ» ±є і»¬єѕ ђ±І ±І ¬ё»
»Ё°®»ђ±І ±є І«Ѕѕ»ђЅ єЅђј ёє ѕ»»І ®»°±®¬»ј ѕ§ оєђѕѕєф
хт шхє®Ѕ»ѕ м»єє»®ф лёє°¬»® мж пло›опмф пзййчф єІј
л«»®±ф ът шх»¬єѕ с±І ђІ кђ±ѕ±№§ єІј х»јђЅђІ»ф °°т
йкл›йкйт т±ёІ фђѕѕѕ»§ н«®±¬»Ёф орррчт
Я·іж ьё» єђі ±є ¬ё» °®»»І¬ ©±®є ©є ¬± ј»¬»®іђІ»
¬ё» »єє»Ѕ¬ ±є і»¬єѕ ђ±І ±І ¬ё» №»І±іђЅ ђІє±®іє¬ђ±І ђІ
®»ѕє¬ђ±І ¬± є«І№єѕ №®±©¬ёф ¬±ЁђІ °®±ј«Ѕ¬ђ±І єІј ¬ё»ђ®
ѕђІјђІ№ ¬± ¬ё» і»¬єѕ ђ±І шёђІЅф л±°°»®ф с®±Ічт
У»¬ё±јж мђєє»®»І¬ і»¬єѕ ђ±Іф ђІ ђІ№ѕ» ±® Ѕ±іу
ѕђІ»јф шёђІЅф л±°°»®ф с®±Іч Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І шр›л °°ічф
©»®» «»ј ¬± ¬®»є¬ є«І№єѕ Ѕ«ѕ¬«®» шЯ°»®№ђѕѕ« єѕїЄ« єІј
Ъ«ї®ђ«і №®їіђІ»ї®«іч ђІ ѕђЇ«ђј Ѕ«ѕ¬«®»ф єІј ђІЅ«ѕє¬у
»ј є±® јђєє»®»І¬ ¬ђі» шн›к јє§ч єІј ¬»і°»®є¬«®» шол›
нрpлчт йє¬»® ђІЅ«ѕє¬ђ±Іф єі°ѕ» ©»®» ¬єє»І є±® єІєѕ§ђ
±є ъцйф Ѕмцйф ъьушлъф є«І№єѕ №®±©¬ёф єІј і§Ѕ±¬±Ёу
ђІ і»¬єѕ±ѕђ¬» §І¬ё»ђ єІј і»¬єѕ ђ±І ѕђІјђІ№т х§Ѕ±¬±Ёу

й н

ђІ¦ шєєѕє¬±ЁђІ єІј ¦»є®єѕ»І±І»чф ©»®» єІєѕ§¦»ј ѕ§ нфсыйф
єІј ѕђІјђІ№ ±є і»¬єѕ ђ±І ѕ§ нѕ»Ѕ¬®± ы°®є§ с±Іђ¦є¬ђ±І
хє ы°»Ѕ¬®±і»¬®§т
О»«ґ¬ж ьё»®» ©»®» јђєє»®»І¬ђєѕ »єє»Ѕ¬ ±є ¬ё» ђІ№ѕ» і»¬єѕ
ђ±І ±І ¬ё» є«І№єѕ ъцйф ¬±ЁђІ §І¬ё»ђф №®±©¬ёф єІј ѕђІјђІ№ф
ј»°»ІјђІ№ ±І ¬ё» ¬§°» ±є і»¬єѕ ђ±І єІј є«І№єѕ °»Ѕђ»т
р±©»Є»®ф Ѕ±іѕђІ»ј ђ±І єѕ©є§ ё±©»ј ёђ№ё»® »ІёєІЅ»і»І¬
±є ъцйф ъьушлъ °®±ј«Ѕ¬ єІј і»®¬єѕ ѕђІјђІ№ ¬± ¬±ЁђІ ђІ єѕѕ
є«І№єѕ °»Ѕђ» шилрычт ыђІ№ѕ» ёђІЅ єѕ± »ІёєІЅ»ј шиолыч Ят
єѕїЄ« ъцйф ъьушлъ °®±ј«Ѕ¬ф №®±©¬ёф єІј і»¬єѕ ђ±І ѕђІјђІ№
¬± ¬ё» є«І№єѕ ¬±ЁђІ шєєѕє¬±ЁђІчт с®±І єІј л±°°»® ёєј ђіђѕє®
»єє»Ѕ¬ф ѕ«¬ ђІ Ът №®їіђІ»ї®«іт л±°°»®ф єѕ©є§ ё±©»ј ¬ё»
ёђ№ё»¬ ѕђІјђІ№ ¬± ѕ±¬ё є«І№єѕ ¬±ЁђІ єІј ¬± ¬ё» єєѕє¬±ЁђІ
°®»Ѕ«®±®т
Э±ІЅґ«·±Іж х»¬єѕ ђ±І ђІј«Ѕ»ј №»І±іђЅ і±јђєђу
Ѕє¬ђ±І ±І ѕ±¬ё Ят єѕїЄ« єІј Ът №®їіђІ»ї®«іф¬ё« »Іу
ёєІЅђІ№ ¬ё»ђ® ъцй єІј №»І» »Ё°®»ђ±І ђІ ®»ѕє¬ђ±І ¬±
Ѕ»ѕѕ«ѕє® №®±©¬ёф єІј ¬±ЁђІ §І¬ё»ђеј»°»ІјђІ№ ±І ¬ё»
¬§°» єІј Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ±є і»¬єѕ ђ±Іф єІј ±І ¬ё» є«І№єѕ
°»Ѕђ»т кђІјђІ№ ±є і»¬єѕ ђ±І ¬± ¬ё» ¬±ЁђІ і»¬єѕ±ѕђ¬»
©є іє®є»јф »°»Ѕђєѕѕ§ ѕ§ Ѕ±°°»®ф ¬ё« «№№»¬ђІ№ єІ
ђІ¬»®єЅ¬ђЄ» і»ЅёєІђі є±® ¬±ЁђІ §І¬ё»ђт

НЭОЫЫТЧТЩ СЪ ЮОЯННЧЭЯ ЦЛТЭЫЯ КЯОЧЫМЧЫН ЪСО МСФЫОЯТЭЫ МС
ЭЯЬУЧЛУ МСИЧЭЧМЗ
п

СтСт Ь¦§«ѕїф о НтКт Ь»і¬ЅёђІєї§їф н КтЧт Нїє®±І±Єїф н ЯтЯт Ю»ѕђі±Є

п

ьтчтѓїЄ·ґ±Є я»»ї®Ѕё чІ¬·¬«¬» ±є юґїІ¬ чІј«¬®§ шѓчячф моф р±ґёї§ї ы±®µї§ї ѐ¬®тф плрррр ѐї·І¬ ю»¬»®ѕ«®№ф я«·їн о ѐї·І¬
ю»¬»®ѕ«®№ ѐ¬ї¬» ђІ·Є»®·¬§ф йулф ђІ·Є»®·¬»¬µї§ї ѐ¬®тф пллрнм ѐї·І¬ую»¬»®ѕ«®№ф я«·їн н я»»ї®Ѕё чІ¬·¬«¬» є±® п№®·Ѕ«ґ¬«®їґ
ы·Ѕ®±ѕ·±ґ±№§ф нф ю±јѕ»ґµ±№± ѐётф ю«ёµ·Іф плккрк ѐї·І¬ ю»¬»®ѕ«®№ф я«·їт

с¬ ђ єІ±©І ¬ёє¬ Ю®їђЅї ѓ«ІЅ»ї шфтч л¦»®Іт шсІјђєІ
і«¬є®јч ё±© є ¬®±І№ єѕђѕђ¬§ ¬± єЅЅ«і«ѕє¬» јђєє»®»І¬
ё»єЄ§ і»¬єѕ шрхч ђІЅѕ«јђІ№ Ѕєјіђ«і шлјч єІј ЅєІ ѕ»
Ѕ±Іђј»®»ј є ±І» ±є ¬ё» і±¬ °®±іђђІ№ °ѕєІ¬ °»Ѕђ»
«»є«ѕ є±® °ё§¬±®»і»јђє¬ђ±І ±є ±ђѕ Ѕ±І¬єіђІє¬»ј ©ђ¬ё
рхт ьё» єђі ±є ¬ё» °®»»І¬ ®»»є®Ѕё ©є ¬± ¬«ј§ ¬ё»
Єє®ђєѕђѕђ¬§ ±є сІјђєІ і«¬є®ј ђІ лј ¬±ѕ»®єІЅ» єІј ¬± »ѕ»Ѕ¬
лј ¬±ѕ»®єІ¬ №»І±¬§°»т ођє¬§у±І» сІјђєІ і«¬є®ј Єє®ђ»¬ђ»
є®±і ¬ё» я±®ѕј л±ѕѕ»Ѕ¬ђ±І ±є ¬ё» юсъ шы¬т ш»¬»®ѕ«®№ч
©»®» Ѕ®»»І»ј є±® ¬±ѕ»®єІЅ» ¬± лј ¬±ЁђЅђ¬§ «ђІ№ №®±©¬ё
°±«Ѕё Ѕ«ѕ¬«®»т лєјіђ«і ¬±ѕ»®єІЅ» ©є ј»¬»®іђІ»ј ѕ§ є
¬±ѕ»®єІЅ» ђІј»Ё шьсч ЅєѕЅ«ѕє¬»ј є є ®є¬ђ± ѕ»¬©»»І ¬ё» ®±±¬
ѕ»І№¬ё ±є лју¬®»є¬»ј єІј «І¬®»є¬»ј пр јє§ ±ѕј »»јѕђІ№

ђІ ¬ё» °®»»ІЅ» ±є кр х лјлѕо ђІ ¬ё» І«¬®ђ»І¬ ±ѕ«¬ђ±Іт
ьё» ьс Єє®ђ»ј ѕ»¬©»»І №»І±¬§°» є®±і кры ¬± пррыт ьё»
јђ¬®ђѕ«¬ђ±І ±є Єє®ђ»¬ђ» єЅЅ±®јђІ№ ¬ё»ђ® лј ¬±ѕ»®єІЅ» ©є
Ѕёє®єЅ¬»®ђ»ј ѕ§ Єє®ђє¬ђ±І Ѕ±»єєђЅђ»І¬ ±є ю з пп o п ыт ьё»
јђ¬®ђѕ«¬ђ±І °є¬¬»®І јђј І±¬ јђєє»® є®±і ¬ё» »Ё°»Ѕ¬»ј
І±®ієѕ јђ¬®ђѕ«¬ђ±І ђІ є»©І» шй з ›рфмоч єІј є«®¬±ђ
шнЁ з ›рфнкчт ш®±Ѕ»ђІ№ ¬ё» јє¬є є±® ьс єІј ¬ё» јє¬є є±®
»Є»®єѕ °ё»І±¬§°ђЅ єІј »Ѕ±І±іђЅ ¬®єђ¬ ±є ¬ё» Єє®ђ»¬ђ»
шєЄєђѕєѕѕ» є®±і ¬ё» юсъ јє¬єѕє»ч ©ђ¬ё Ѕ±®®»ѕє¬ђ±І єІєѕу
§ђ ё±©»ј є ђ№ІђєђЅєІ¬ І»№є¬ђЄ» Ѕ±®®»ѕє¬ђ±І ѕ»¬©»»І лј
¬±ѕ»®єІЅ» єІј °ѕєІ¬ °®±ј«Ѕ¬ђЄђ¬§ ±® єЅЅ«і«ѕє¬ђ±І ±є »ђЅ±»у
І±ђЅ єЅђј ђІ »»јт л»®¬єђІ ±є Єє®ђ»¬ђ» ёєЄђІ№ єІ ђІЅ®»є»ј
лј ¬±ѕ»®єІЅ» ©»®» ђј»І¬ђєђ»јт

МШЫ ЫЪЪЫЭМ СЪ УЫЬЧЛУ СОЩЯТЧЖЯМЧСТ СТ МШЫ ЧТМЫОЯЭМЧСТ СЪ УЫМЯФ
ЧСТН ЙЧМШ ТЯМЛОЯФ РЧЩУЫТМН
ЫтУт Ы№±®±Єїф ЯтЯт О»ЄђІї
птьт ф®«іµ·І чІ¬·¬«¬» ±є »ґ»Ѕ¬®±Ѕё»і·¬®§ ±є я«·їІ пЅїј»і§ ±є ѐЅ·»ІЅ»ф нпф ъ»І·Іµ§ °®±°тф ппйрйп ы±Ѕ±©ф я«·їт

нѕ«Ѕђјє¬ђ±І ±є ¬ё» і»ЅёєІђі ±є єІ¬ђ±ЁђјєІ¬ єЅ¬ђЄђ¬§
±є ѕђ±ѕ±№ђЅєѕѕ§ єЅ¬ђЄ» «ѕ¬єІЅ» ђІ ѕђЄђІ№ ±®№єІђі
®»°®»»І¬ є є«Іјєі»І¬єѕ °®±ѕѕ»і ђІ ѕђ±ѕ±№§ єІј і»ј»у
ЅђІ»т с¬ ђ ©»ѕѕ єІ±©І ¬ёє¬ єІ¬ђ±ЁђјєІ¬ єЅ¬ђЄђ¬§ ±є Іє¬«®єѕ
єѕєЄ±І±ђј ђ ¬®±І№ѕ§ ј»°»Іј»І¬ ±І ¬ё» °®»»ІЅ» ±є
і»¬єѕ ђ±Іе ¬ёђ Ѕ±ІЅѕ«ђ±І ђ ѕє»ј ієђІѕ§ ±І ¬ё» ®»«ѕ¬
±є ¬«јђ» ±І ¬ё» єѕєЄ±І±ђјуі»¬єѕ ђ±І ђІ¬»®єЅ¬ђ±І ђІ

і±ѕ»Ѕ«ѕє®ф і±¬ѕ§ ©є¬»® ±® ©є¬»®уєѕЅ±ё±ѕ ±ѕ«¬ђ±Іт
р±©»Є»®ф ђІ ѕђ±ѕ±№ђЅєѕ §¬»і ¬ё»» °®±Ѕ»» ¬єє»
°ѕєЅ» ђІ і±®» ±® ѕ» ёђ№ёѕ§ ±®№єІђ¦»ј і»јђ«і шђІ ¬ё»
ђІ¬»®Ѕ»ѕѕ«ѕє® ±® ђІ¬®єЅ»ѕѕ«ѕє® і»јђєф ђІ Ѕ»ѕѕ ±®№єІ»ѕѕ»ф
»¬Ѕтче ё»ІЅ»ф і±ѕ»Ѕ«ѕє® ±ѕ«¬ђ±І »»і ¬± ѕ» І±¬ єј»у
Ї«є¬» і±ј»ѕ є±® «Ѕё ¬«јђ»т ьёє¬ ђ ©ё§ ©» Ѕё±±»ј
є±® ±«® ®»»є®Ѕё ±є єѕєЄ±І±ђјуі»¬єѕ ђ±І ђІ¬»®єЅ¬ђ±І ¬ё»

МОЯЭЫ ЫФЫУЫТМН ЧТ УЫЬЧЭЧТЫж
НЫННСТ з

й м

®»Є»®» іђЅ»ѕѕє® §¬»іе ё»®» ¬ё» ђІ¬»®єЅ¬ђ±І «Іј»® Ї«»у
¬ђ±І ¬єє» °ѕєЅ» ђІ ¬ё» ђІ¬»®Ієѕ °єЅ» ш°±ѕє® Ѕ±®»ч ±є
®»Є»®» іђЅ»ѕѕ»ф ђіђѕє® ђІ ђ¬ °®±°»®¬ђ» ¬± ¬ё» ђІ¬»®Ієѕ
і»јђ«і ±є і»іѕ®єІ» ¬®«Ѕ¬«®»т ч«® єђі ©єф ¬єєђІ№
Ї«»®Ѕ»¬ђІ шщ®ч є єІ »Ёєі°ѕ»ф ¬± Ѕ±і°є®» ђ¬ ђІ¬»®єЅ¬ђ±І
©ђ¬ё й№х єІј л«ох ђ±І ђІ ©є¬»® ±ѕ«¬ђ±І єІј ®»Є»®»
іђЅ»ѕѕ» шђІ х»шрочсйчьсІуєѕєєІ» ¬»®Іє®§ §¬»ічт я»
«»ј эюуюсы °»Ѕ¬®±°ё±¬±і»¬®§ є±® ¬ё» Ѕ±І¬®±ѕ ±є ±°¬ђу
Ѕєѕ °®±°»®¬ђ» єІј °ё±¬±І Ѕ±®®»ѕє¬ђ±І °»Ѕ¬®±Ѕ±°§ є±® ¬ё»
ј»¬»®іђІє¬ђ±І ±є °є®¬ђЅѕ» ђ¦» јђ¬®ђѕ«¬ђ±І ђІ ѕђЇ«ђј °ёє»т
сІ °ё±°ёє¬» ѕ«єє»® ©» Ѕ±Ієђ®і»ј ¬ё» є±®іє¬ђ±І ±є
х»ущ® Ѕ±і°ѕ»Ё» °®»«ієѕѕ§ ѕ»Ѕє«» ±є ¬ё» °є®¬ђєѕ
Ѕёє®№» ¬®єІє»® є®±і щ® ¬± і»¬єѕ ђ±Іт сІ іђЅ»ѕѕє® ±ѕ«у
¬ђ±Іф ё±©»Є»®ф «ѕ»Ї«»І¬ѕ§ ¬± ¬ё» Ѕ±і°ѕ»Ё є±®іє¬ђ±І
¬ё» є°°»є®єІЅ» ±є і»¬єѕ ІєІ±°є®¬ђЅѕ» ©є ј»¬»Ѕ¬»јт ьё»
Ѕёє®єЅ¬»®ђ¬ђЅ є»є¬«®» ±є ¬ё»» ІєІ±°є®¬ђЅѕ» ©»®» шпч
ёђ№ё ¬єѕђѕђ¬§ ђІ ѕђЇ«ђј °ёє» ђІ ¬ё» °®»»ІЅ» ±є і±ѕ»Ѕ«у

ѕє® ±Ё§№»І єІј шоч ђІ¬»ІђЄ» єѕ±®°¬ђ±І ѕєІј ђІ Єђђѕѕ»
®»№ђ±І ©ђ¬ё іїЁ з мпр›ммр Іі шй№ч єІј іїЁ злмл›лкр
Іі шл«чт шё±¬±І Ѕ±®®»ѕє¬ђ±І °»Ѕ¬®±Ѕ±°§ і»є«®»у
і»І¬ єѕѕ±©»ј ¬± Ѕ±Ієђ®і ¬ё» є±®іє¬ђ±І ±є ІєІ±ђ¦»ј
°є®¬ђЅѕ» єІј ¬± ј»¬»®іђІ» ¬ё»ђ® ђ¦» јђ¬®ђѕ«¬ђ±І ђІ
іђЅ»ѕѕє® ±ѕ«¬ђ±Іт с¬ ©є ё±©І ¬ёє¬ й№ °є®¬ђЅѕ» є®» о›
м Іі ђІ ђ¦»т ьё» «ѕ»Ї«»І¬ »Є»І¬ ђІ ¬ё» і»¬єѕ ђ±Іу
ІєІ±°є®¬ђЅѕ»ущ® §¬»і ј»°»Іј ±І ¬ё» щ® ¬± і»¬єѕ ђ±І
®є¬ђ±т сІ ёђ№ё »І±«№ё щ® Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І »Є»І ¬ё» јђ±ѕ«у
¬ђ±І ±є ђѕЄ»® ІєІ±°є®¬ђЅѕ» іє§ ¬єє» °ѕєЅ»т
ч«® ®»«ѕ¬ ¬»¬ђє§ ¬± ¬ё» ¬®±І№ ђІєѕ«»ІЅ» ±є і»јђ«і
±®№єІђ¦є¬ђ±І ±І ¬ё» °®±Ѕ» ±є щ®уі»¬єѕ ђ±І ђІ¬»®єЅ¬ђ±Іт
ьё» є±®іє¬ђ±Ісј»¬®«Ѕ¬ђ±І ±є і»¬єѕ ІєІ±є№№®»№є¬» ђІ
іђЅ»ѕѕє® §¬»і ё±© ¬± ¬ё» ®»єѕ °±ђѕђѕђ¬§ ±є ђіђѕє®
°®±Ѕ»» ђІ ¬ё» ѕђЄђІ№ §¬»іт
ЯЅµІ±©ґ»ј№і»І¬ж ьёђ ©±®є ђ °є®¬ѕ§ «°°±®¬»ј
ѕ§ ¬ё» ъйы шъооъф ц рпурнунойинчт

НМЛЬЗ СЪ ЧТМЫОЯЭМЧСТ ЫЪЪЫЭМН СЪ НЯФЧТЧМЗ ЯТЬ ЭЯЬУЧЛУ СТ НСУЫ
РШЗНЧСФСЩЧЭЯФ ЯНРЫЭМН ЯТЬ ЧСТ ЭСТМЫТМН СЪ ЖЫЯ УЯЗН Фт
Ут Ъї®¦їіђ Н»°»ё®ф Ут Щё±®ѕїІѕђф ОтЯт ХёїЄї®ђ › Т»ѓїј
т»°ї®¬і»І¬ ±є юґїІ¬ › р·±ґ±№§ф фїЅ«ґ¬§ ±є ѐЅ·»ІЅ»ф чґїі·Ѕ п¦їј ђІ·Є»®·¬§ф ѐЅ·»ІЅ» їІј я»»ї®Ѕё р®їІЅёф ё»ё®їІф ч®їІт уу
ії·ґм іє»°»ё®мко§їё±±тЅ±і

ыё±®¬›¬»®і ¬«јђ» є±® Ѕ±і°є®ђІ№ ±і» №®±©¬ё єІј
°ё±¬±§І¬ё»ђ ®»°±І» єІј ђ±І Ѕ±І¬»І¬ ¬± цєлѕ шрф прф
олф лрф єІј прр ііч єІј лјшц±нчо хмроч шрф отлф л єІј
пр № ф›п лјхоч ђІ »»јѕђІ№ ±є ієђ¦» °ѕєІ¬ ©»®» Ѕє®®ђ»ј
±«¬ «Іј»® Ѕ±І¬®±ѕѕ»ј Ѕ±Іјђ¬ђ±Іт ьё» »єє»Ѕ¬ ±є єѕђІђ¬§ ±І
№®±©¬ё ±є °ѕєІ¬ ј»°»Іј»ј ±І ¬ё» ѕ»Є»ѕ ±є єѕђІђ¬§ ¬®»
ђі°±»јт яђ¬ё ђІЅ®»єђІ№ ±є єѕђІђ¬§ ђІ р±є№ѕєІј І«¬®ђ»І¬
±ѕ«¬ђ±І ¬ё» Ѕ±І¬»І¬ ±є ¬±¬єѕ ±ѕ«ѕѕ» «№є®ф Ѕ±ІЅ»І¬®єу
¬ђ±І ±є цє ш ђІ ё±±¬ єІј ®±±¬ч ђІЅ®»є»ј єІј ¬є®Ѕё
Ѕ±І¬»І¬ф Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ±є у шђІ ё±±¬ єІј ®±±¬чф ѕ»єє є®»єф
ё±±¬ єІј ®±±¬ є®»ё іє¬¬»®ф ¬±¬єѕ ј®§ іє¬¬»® °®±ј«Ѕ¬ђ±І ф
Ѕёѕ±®±°ё§ѕѕђ Ѕ±І¬»І¬ ®»ѕє¬ђЄ» №®±©¬ё ®є¬» ф ѕ»єє ©є¬»®
Ѕ±І¬»І¬ °»® «Іђ¬ ѕ»єє є®»є єІј «Іђ¬ ѕ»єє ®є¬» ј»Ѕ®»є»јт к§
єјјђ¬ђ±І ±є јђєє»®»І¬ Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ±є Ѕєјіђ«і ¬± ±ѕ«у

¬ђ±І ©ђ¬ё єѕђІђ¬§ф єђІєѕ ®»°±І» ©»®» јђєє»®»І¬т лєјіђу
«і єІј цєлѕ ®»ј«Ѕ»ј ¬ё»ђ® І»№є¬ђЄ» »єє»Ѕ¬тй¬ єѕђІђ¬§
ѕ»Є»ѕ ол іі є±® »Ёєі°ѕ»ф ¬±¬єѕ ±ѕ«ѕѕ» «№є® Ѕ±І¬»І¬
ј»Ѕ®»є»ј ©ђ¬ё ђІЅ®»єђІ№ ±є Ѕєјіђ«і Ѕ±І¬»І¬ є¬ І«¬®ђ»І¬
±ѕ«¬ђ±І єІј ¬є®Ѕё Ѕ±І¬»І¬ ђІЅ®»є»јт ьё»» ®»«ѕ¬ ©»®»
ё±©І ј»Ѕ®»єђІ№ ±є ®»°ђ®є¬ђ±І ®є¬» ђІ ¬ё»» °ѕєІ¬т сІ
єјјђ¬ђ±Іф ¬ё» №®±©¬ё °є®єі»¬»® ©»®» ѕ»¬¬»® ¬ёєІ ±¬ё»®
¬®»є¬і»І¬т м»¬»®іђІє¬ђ±І ±є Ѕєјіђ«і Ѕ±І¬»І¬ ё±©І
¬ёє¬ ©ђ¬ё ђІЅ®»єђІ№ ±є єѕђІђ¬§ф ¬ё» єѕ±®°¬ђ±І ±є Ѕєјіђу
«і ѕ§ ®±±¬ єІј ¬®єІ°±®¬ ±є Ѕєјіђ«і ¬± ё±±¬ ј»у
Ѕ®»є»јт сІ р±є№ѕєІј ±ѕ«¬ђ±І ©ђ¬ё ол іх ш цєлѕч єІј
л №фуп лјхо ¬ё» ѕ±©»¬ лјхо Ѕ±І¬»І¬ ©є ё±©Іт ьё»
єјјђ¬ђ±І ±є Ѕєјіђ«і Ѕє«»ј є °є®¬ђєѕ »ѕђіђІє¬ђ±І ±є
єѕђІђ¬§ »єє»Ѕ¬ ±І ®±±¬ єІј ё±±¬ ђІ Ж»ї ії§ °ѕєІ¬т

ЯФЩЯФ ОЫНЧНМЯТЭЫ МС ШЫЯКЗ УЫМЯФН
КтЧт Ч°ї¬±Єїф КтЗ«т Р®±єё±¬єїђї
ы±Ѕ±© ѐ¬ї¬» ђІ·Є»®·¬§ф пупоф ъ»І·Іµ·» х±®§ф пплкллф ы±Ѕ±©ф я«·їт

ьё»®» є®» ієІ§ »Ё°»®ђі»І¬єѕ јє¬є єѕ±«¬ єѕ№єѕ єјє°у
¬є¬ђ±І ¬± ё»єЄ§ і»¬єѕт ьё» ®»«ѕ¬ ±є єјє°¬є¬ђ±І ђ ђІу
Ѕ®»єђІ№ ±є ®»ђ¬єІЅ» ¬± ¬±ЁђЅєІ¬ ј«®ђІ№ ¬ё» ¬ђі»т сІ ¬ё»
Ѕє» ±є Ѕё®±ІђЅ ђІ¬±ЁђЅє¬ђ±І ¬ёђ °®±Ѕ» ЅєІ ј»Є»ѕ±° ѕ§
»ѕ»Ѕ¬ђ±І ±є єѕ®»єј§ »Ёђ¬»І¬ є±®і ђІ №»І»¬ђЅєѕѕ§ ё»¬»®у
±№»І»±« °±°«ѕє¬ђ±І ш№»І»¬ђЅ єјє°¬є¬ђ±Іч ±® ѕ§ є±®іђІ№
±є ®»ђ¬єІ¬ Ѕ»ѕѕ ±є єѕ№є» ©ђ¬ёђІ °±°«ѕє¬ђ±І шѕђ±Ѕё»іђу
Ѕєѕ ±® °ё»І±¬§°ђЅ єјє°¬є¬ђ±Ічт с¬ ђ ђі°±®¬єІ¬ ¬± єІ±© ¬ё»
ѕђіђ¬ ±є єѕ№єѕ °±°«ѕє¬ђ±І ®»ђ¬єІЅ» ¬± ѕ±І№у¬»®і ёђ№ё
ђІ¬»ІђЄ» ¬±ЁђЅ »єє»Ѕ¬ є±® ё§ј®±°ё»®» і±Іђ¬±®ђІ№т сІ
°®»»І¬ ©±®є ©» »¬ђіє¬»ј ®»ђ¬єІЅ» ±є ѕєѕ±®є¬±®§ °±°у
«ѕє¬ђ±І ±є №®»»І Ѕёѕ±®±Ѕ±ЅЅєѕ єѕ№є НЅ»І»ј»і« Ї«їј®ђу
Ѕї«јї шь«®°тч к®»ѕт ¬± °±¬єђ«і јђЅё®±іє¬» шуол®очйч

є є і±ј»ѕ ¬±ЁђЅєІ¬т йє¬»® ¬ё» °®»уєјє°¬є¬ђ±І ¬± ®»ѕє¬ђЄ»у
ѕ§ ѕ±© Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ±є ¬±ЁђЅєІ¬ ¬ё» єѕ№є» ©»®» ®»у
ђІ±Ѕ«ѕє¬»ј ¬©ђЅ» ђІ і»јђ«і ©ђ¬ё пртр і№сѕ уол®очй
ш»ЁЅѕ«јђІ№ Ѕ±І¬®±ѕ Ѕ«ѕ¬«®»чт с¬ ©є ®»Є»єѕ»ј ¬ёє¬ ¬ё»
І«іѕ»® ±є Ѕ»ѕѕ ј»°»Іј»ј ±І ђІђ¬ђєѕ уол®очй Ѕ±ІЅ»І¬®єу
¬ђ±Іж ¬ё» ёђ№ё»® ¬ё» ¬±ЁђЅєІ¬ Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ©єф ¬ё» ѕ»
Ѕ»ѕѕ І«іѕ»® ©єт ы±ф ђІ є нр јє§ ієЁђі«і Ѕ»ѕѕ І«іѕ»®
©є ђІ °®»уєјє°¬»ј ©ђ¬ё ртп і№сѕ уол®очй Ѕ«ѕ¬«®»т сІ
єІ±¬ё»® нр јє§ ¬ё» Ѕ»ѕѕ І«іѕ»® ©є ¬ё» єі» ђІ єѕѕ
єі°ѕ» шл›к ы ±є ђІђ¬ђєѕ Ѕ»ѕѕ І«іѕ»®чт м«®ђІ№ ¬ё»
»Ё°»®ђі»І¬ °ё±¬±§І¬ё»¬ђЅ »єєђЅђ»ІЅ§ ј»Ѕ®»є»ј єЅЅ±®ју
ђІ№ѕ§ ¬± ¬±ЁђЅєІ¬ Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±Іж ¬ё» ёђ№ё»® Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І
©єф ¬ё» ѕ±©»® °ё±¬±§І¬ё»¬ђЅ єЅ¬ђЄђ¬§ ©єт фђЄђІ№ Ѕ»ѕѕ

Н»·±І зт УЫМЯФ ЧСТН ЯТЬ РФЯТМН

©»®» є±«Іј ±«¬ ђІ Ѕ«ѕ¬«®» єє¬»® ¬ё®»»у¬ђі» ђІ¬±ЁђЅє¬ђ±Іт
ьё»§ ёєј ђ¦» °»Ѕ¬®є єІј є«ІЅ¬ђ±Ієѕ Ѕёє®єЅ¬»®ђ¬ђЅ ¬ё»
єі» ¬ёєІ є Ѕ±І¬®±ѕ ±І»т ьё» ®»ђ¬єІ¬ Ѕ»ѕѕ є®» «№№»¬у

й л

»ј ¬± ®»ѕє¬» ¬± ¬ё»ђ® Ѕ±І¬єІ¬ °®»»ІЅ» ђІ °±°«ѕє¬ђ±І ±®
є®» ¬ё» ®»«ѕ¬ ±є »ѕ»Ѕ¬ђ±Іт с¬ ђ І»»ј ±є °»Ѕђєѕ ®»»є®Ѕё
є±® Ѕѕє®ђєђЅє¬ђ±І ±є ¬ёђ °ё»І±і»І±Іт

ЫЪЪЫЭМ СЪ ШЗЬОСЪФЛСОЧЭ ЯЭЧЬ СТ ОЫЭСКЫОЗ СЪ НЫФЫЭМЫЬ МОЯЭЫ
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п
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чІ¬·¬«¬» ±є уІЄ·®±Іі»І¬їґ х»±Ѕё»і·¬®§ф ђІ·Є»®·¬§ ±є ц»·ј»ґѕ»®№ф ц»·ј»ґѕ»®№ф х»®іїІ§н ууії·ґм µ®їЅёґ»®о«№Ѕт«І·у
ё»·ј»ґѕ»®№тј»н о чІ¬·¬«¬» ±є юё§¬±°ё»®·Ѕ я»»ї®Ѕёф я»»ї®Ѕё с»І¬®» ш«»ґ·Ѕёф ш«»ґ·Ѕёф х»®іїІ§т

ЮїЅµ№®±«Іјж ьё»®» ђ є №®±©ђІ№ ђІ¬»®»¬ ђІ ¬ё» «»
±є °»є¬ ѕ±№ є є®ЅёђЄ» ±є є¬і±°ё»®ђЅ і»¬єѕ ј»°±ђу
¬ђ±Іт р±©»Є»®ф єЅЅ«®є¬» єІј °®»Ѕђ» єІєѕ§¬ђЅєѕ јє¬є є®»
І»»ј»ј ¬± °®±Єђј» ®»Ѕ±І¬®«Ѕ¬ђ±І ±є є¬і±°ё»®ђЅ і»¬єѕ
ј»°±ђ¬ђ±І ®є¬»т ьё«ф ®»ѕђєѕѕ» єІєѕ§¬ђЅєѕ °®±Ѕ»ј«®»
є±® ¬®єЅ» »ѕ»і»І¬ єІєѕ§» є®» є Ѕ®ђ¬ђЅєѕ єђ®¬ ¬»° ђІ єІ§
«Ѕё ¬«ј§т йѕі±¬ єѕѕ єІєѕ§¬ђЅєѕ ¬»ЅёІђЇ«» є±® ¬ё»
ј»¬»®іђІє¬ђ±І ±є ¬®єЅ» »ѕ»і»І¬ ®»Ї«ђ®» ±ѕђј єі°ѕ» ¬±
ѕ» јђ±ѕЄ»јт ьёђ јђ№»¬ђ±І ђ Ѕ±іі±Іѕ§ єЅёђ»Є»ј ѕ§
ё»є¬ђІ№ ¬ё» єі°ѕ» ©ђ¬ё єЅђјт р§ј®±єѕ«±®ђЅ єЅђј шроч ђ
І±®ієѕѕ§ «»ј ђІ ¬ё» єЅђј іђЁ¬«®» ¬± є¬¬єЅє ђѕђЅє¬» ©ёђЅё
є®» °®»»І¬ ђІ ¬ё» єі°ѕ» ієђІѕ§ ђІ ¬ё» є±®і ±є єђІ»у
№®єђІ»ј ±ђѕ ј«¬т р±©»Є»®ф ієІ§ »ѕ»і»І¬ «Ѕё є лє єІј
®є®» »є®¬ё »ѕ»і»І¬ є±®і ђІ±ѕ«ѕѕ» єѕ«±®ђј» ¬ёє¬ »єђѕ§
°®»Ѕђ°ђ¬є¬» єІј ®»«ѕ¬ ђІ °±±® ®»Ѕ±Є»®ђ» ±є ¬ё»» »ѕ»і»І¬т
Я·іж ь± ј»Є»ѕ±° є ђі°ѕ»ф ®±ѕ«¬ єІј ®»ѕђєѕѕ»
єІєѕ§¬ђЅєѕ °®±Ѕ»ј«®» є±® ¬ё» јђ±ѕ«¬ђ±І ±є ђѕђЅє¬» ђІ
°ѕєІ¬ єІј °»є¬ іє¬»®ђєѕ є±ѕѕ±©»ј ѕ§ Ї«єІ¬ђєђЅє¬ђ±І ±є
»ѕ»Ѕ¬»ј ¬®єЅ» »ѕ»і»І¬ ђІ ¬ё» јђ№»¬ђ±І ±ѕ«¬ђ±Іт
У»¬ё±јж ьё®»» јђєє»®»І¬ Ѕѕ±»ју°®»«®ђ»ј јђ№»у
¬ђ±І ј»ЄђЅ» ±°»®є¬»ј є¬ Єє®ђ±« ієЁђі«і ¬»і°»®є¬«®»

шпирpл ¬± норpлч є±® ¬ё» јђ±ѕ«¬ђ±І ±є °»є¬ єІј °ѕєІ¬
єі°ѕ» ёєЄ» ѕ»»І »Єєѕ«є¬»јт я» ¬«јђ»ј ¬ё» «» ±є
¬»¬®єєѕ«±®ђЅ єЅђј шркомч є є °±ђѕѕ» ®»°ѕєЅ»і»І¬ є±®
ро ђІ ¬ё» јђ№»¬ђ±І ±ѕ«¬ђ±Іт йЅђј іђЁ¬«®» Ѕ±І¬єђІ»ј
рцчн ©ђ¬ё ±® ©ђ¬ё±«¬ єјјђ¬ђ±І ±є »ђ¬ё»® ро ±® ркомт
ь®єЅ» »ѕ»і»І¬ ©»®» «ѕ»Ї«»І¬ѕ§ ј»¬»®іђІ»ј ѕ§ ђІј«Ѕу
¬ђЄ»ѕ§ Ѕ±«°ѕ»ј °ѕєіє іє °»Ѕ¬®±і»¬®§ шслшухычт
О»«ґ¬ж ьё» ¬»і°»®є¬«®» є°°ѕђ»ј ј«®ђІ№ јђ№»¬ђ±І
ђ І±¬ ¬ё» ј»ЅђђЄ» єєЅ¬±® ±є ¬ё» »І¬ђ®» єІєѕ§¬ђЅєѕ °®±Ѕ»у
ј«®»ф ѕ«¬ ®є¬ё»® ¬ё» Ѕ±і°±ђ¬ђ±І ±є ¬ё» јђ№»¬ђ±І іђЁу
¬«®»т сІ °є®¬ђЅ«ѕє®ф ¬ё» °®»»ІЅ» ±® єѕ»ІЅ» ±є ро ©є
є±«Іј ¬± °ѕє§ є Ѕ®«Ѕђєѕ ®±ѕ»т
Э±ІЅґ«·±Іж рцчн єѕ±І» ЅєІІ±¬ ѕђѕ»®є¬» прры ±є
єѕѕ »ѕ»і»І¬ ј«®ђІ№ јђ№»¬ђ±І ±є ђѕђЅє¬» Ѕ±І¬єђІђІ№ °»є¬
єІј °ѕєІ¬ іє¬®ђЅ»т ьё» Ѕ±ІЄ»І¬ђ±Ієѕ є°°®±єЅё ©ёђЅё ђ
¬± єјј роф јђ±ѕЄ» ђѕђЅ»±« іє¬¬»® ®»є±Ієѕѕ§ ©»ѕѕф
ѕ«¬ є±®і ђІ±ѕ«ѕѕ» і»¬єѕ єѕ«±®ђј» ¬ёє¬ І»№є¬ђЄ»ѕ§ єєє»Ѕ¬
¬ё» Ї«єІ¬ђєђЅє¬ђ±І ±є ієІ§ »ѕ»і»І¬т ьё» єјјђ¬ђ±І ±є
рком ¬± ¬ё» јђ№»¬ђ±І іђЁ¬«®» »єєђЅђ»І¬ѕ§ ±ѕЄ» ¬ёђ
°®±ѕѕ»і ѕ§ ђі«ѕ¬єІ»±«ѕ§ є¬¬єЅєђІ№ ¬ё» ђѕђЅє¬» ©ёђѕ»
°®»Є»І¬ђІ№ ¬ё» °®»Ѕђ°ђ¬є¬ђ±І ±є і»¬єѕ єѕ«±®ђј»т

МЗРЫН СЪ ЯФЩЯФ РСРЛФЯМЧСТ ОЫНРСТНЫН МС ШЫЯКЗ УЫМЯФ ЯЭМЧСТ
КтЗ«т Р®±єё±¬єїђїф ЯтЩт Ьіђ¬®ђ»Єї
ы±Ѕ±© ѐ¬ї¬» ђІ·Є»®·¬§ф пупоф ъ»І·Іµ·» №±®§ф пплкллф ы±Ѕ±©ф я«·їт

йІ ««єѕ ѕ»ёєЄђ±® ±є ѕђ±ѕ±№ђЅєѕ §¬»і ђ ¬ё®»»у
°ёє» ®»°±І» ¬± ¬®»є¬і»І¬ ј±» ш“°є®єј±ЁђЅєѕ ®»єЅу
¬ђ±І’чт с¬ і»єІ ¬ёє¬ ѕ±© єІј ёђ№ё ј±» ±є єєЅ¬±® Ѕє«» є
¬®±І№»® ®»°±І» ¬ёєІ і±ј»®є¬» ±І»т я» ©»®» ё±©І
»є®ѕђ»® ¬ёє¬ І±ІѕђІ»є® Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±Іу»єє»Ѕ¬ Ѕ«®Є» ®»єѕ»Ѕ¬ є
ёђ»®є®Ѕё§ ±є Ѕ»ѕѕ ®»°±І» ¬± ђІЅ®»єђІ№ Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ±є
јєіє№ђІ№ єєЅ¬±®ж ђІёђѕђ¬ђ±І ±є Ѕ»ѕѕ јђЄђђ±І є¬ ѕ±© Ѕ±ІЅ»Іу
¬®є¬ђ±Іе ¬®» єІј єјє°¬ђЄ» ђІЅ®»єђІ№ ±є ®»ђ¬єІЅ» є¬
і±ј»®є¬» Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І єІј °®»іє¬«®» Ѕ»ѕѕ јђЄђђ±І єІј
ј»є¬ё є¬ ёђ№ё Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±Іт сІ ¬ёђ ©±®єф ©» єІєѕ§¦»ј ¬ё»
ј§ІєіђЅ ±є ¬ё» °±°«ѕє¬ђ±І ¬®«Ѕ¬«®» єІј Ѕ»ѕѕ є«ІЅ¬ђ±Ієѕ
Ѕёє®єЅ¬»®ђ¬ђЅ ш°ё±¬±§І¬ё»ђч ±є ѕєѕ±®є¬±®§ №®»»І єѕ№є
НЅ»І»ј»і« Ї«їј®ђЅї«јї шь«®°тч к®»ѕт °±°«ѕє¬ђ±Іт
ьё»®»ѕ§ф ©» є±«Іј ¬ё» ієђІ ¬§°» ±є єѕ№єѕ ®»єЅ¬ђ±І ¬± ¬ё»
¬±ЁђЅєІ¬ ш°±¬єђ«і јђЅё®±іє¬»ф уол®очйч єЅ¬ђ±Іт й¬
ѕ±© уол®очй Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І шртррп і№сѕч ¬ё» ¬±¬єѕ Ѕ»ѕѕ
І«іѕ»® ј»Ѕ®»єђІ№ ©є І±¬ ®»ѕє¬»ј ¬± Ѕ»ѕѕ ј»є¬ёт ьё»
ј»Ѕ®»є» ±є ¬ё» №®±©¬ё ®є¬» ђІ ¬ёђ Ѕє» ©є ј«» ¬± ¬ё»
ѕ±І№у¬»®і Ѕ»ѕѕ јђЄђђ±І ђІёђѕђ¬ђ±І ђІ є є®єЅ¬ђ±І ±є Ѕ»ѕѕ
°±°«ѕє¬ђ±І ѕ«¬ ¬±ЁђЅєІ¬ јђј І±¬ ёєЄ» ¬®±І№ »єє»Ѕ¬ ±І ¬ё»
°ё±¬±§І¬ё»¬ђЅ єЅ¬ђЄђ¬§ є Ѕ±і°є®»ј ¬± Ѕ±І¬®±ѕ Ѕ«ѕ¬«®»т й¬

і±ј»®є¬»ф »»іђІ№ѕ§ ђІєЅ¬ђЄ» Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І шртрп›ртп
і№сѕч ¬ё» єѕ»ІЅ» ±є »єє»Ѕ¬ ђ Ѕє«»ј ѕ§ ®»І»©єѕ ±є Ѕ»ѕѕ
јђЄђђ±І єє¬»® ¬»і°±®є®§ є®®»¬т м«®ђІ№ ¬ё» є®®»¬ ±є Ѕ»ѕѕ
јђЄђђ±Іф ¬ё» »єєђЅђ»ІЅ§ ±є °ё±¬±§І¬ё»ђ ј»Ѕ®»є»ј ±Іѕ§
ѕђ№ё¬ѕ§ ѕ«¬ ®»¬±®»ј ©ђ¬ёђІ ¬©± јє§т й¬ ¬ё»» Ѕ±ІЅ»Іу
¬®є¬ђ±І ¬±ЁђЅєІ¬ ђІј«Ѕ»ј Ѕ»ѕѕ ¬®» єІј єјє°¬ђЄ» »ѕ»Єєу
¬ђ±І ±є Ѕ»ѕѕ ¬±ѕ»®єІЅ»т й¬ і»јђ«і ¬±ЁђЅ Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І
шптр›нтр і№сѕч ©» ЅєІ ±ѕ»®Є» ѕ±І№у¬»®і Ѕ»ѕѕ јђЄђђ±І
ђІёђѕђ¬ђ±І єІј №ђєІ¬ Ѕ»ѕѕ є±®іђІ№ ѕ«¬ «Ѕё є ¬є¬» ±є ¬ё»
єѕ№є» ©є ®»Є»®ђѕѕ»ж №ђєІ¬ Ѕ»ѕѕ ®є°ђјѕ§ ®»«і»ј ¬ё»ђ®
јђЄђђ±І єє¬»® ѕ»ђІ№ ¬®єІє»®®»ј ¬± є ¬±ЁђЅєІ¬ує®»» і»јђу
«іт ы«ѕѕ»¬ёєѕ уол®очй Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І јђј І±¬ ђ№Іђєђу
ЅєІ¬ѕ§ ђІёђѕђ¬ °ё±¬±§І¬ё»ђт й¬ ѕ»¬ёєѕ Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І
шпртр і№сѕч ¬ё» Ѕ»ѕѕ јђЄђђ±І ђ ¬ђі«ѕє¬»ј єІј ¬ё» ієѕѕ
ђііє¬«®» Ѕ»ѕѕ °®»ј±іђІє¬»ј ђІ ¬ё» ѕ»№ђІІђІ№ ±є ђІ¬±Ёу
ђЅє¬ђ±Іт ьё» ¬±ЁђЅєІ¬ Ѕє«»ј ®»ј«ЅђІ№ °ё±¬±§І¬ё»¬ђЅ
»єєђЅђ»ІЅ§ ¬± є ј±«ѕѕ» є Ѕ±і°є®»ј ¬± Ѕ±І¬®±ѕ ѕ»Є»ѕт с¬
ђІјђЅє¬»ј ђ®®»Є»®ђѕѕ» Ѕ»ѕѕ јєіє№»т ьё«ф ЅёєІ№» ±є ¬ё»
°±°«ѕє¬ђ±І ¬®«Ѕ¬«®» Ѕёє®єЅ¬»®ђ¦» ђ¬ ¬є¬»т я» ЅєІ ®»Ѕу
±іі»Іј «ђІ№ ј»Ѕ®ђѕ»ј ¬§°» ±є ®»єЅ¬ђ±І ¬± ¬ё» ¬±ЁђЅ
єЅ¬ђ±І є±® ®ђє є»і»І¬ єІј ѕђ±¬»¬ђІ№т
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ѐ¬тю»¬»®ѕ«®№ ђІ·Є»®·¬§ф ђІ·Є»®·¬»¬µї§ї Іїѕтф йслф ѐ¬тю»¬»®ѕ«®№ф я«·їн о ъюѐ супусьяѐ лпплпх·є «® іЄ»¬¬» с»ј»Ё
ф®їІЅ»н н ѐ¬тю»¬»®ѕ«®№ ё»ЅёІ·Ѕїґ ђІ·Є»®·¬§ф ѐ¬тю»¬»®ѕ«®№ф я«·їт

м«®ђІ№ ®»Ѕ»І¬ §»є® ђ№ІђєђЅєІ¬ °®±№®» ёє ѕ»»І
ієј» ђІ «Іј»®¬єІјђІ№ ¬ё» °®±Ѕ»» ±є «°¬єє» єІј °є¬ёу
©є§ ±є ђ±І ђІ °ѕєІ¬ф уђІ»¬ђЅ ±є І«¬®ђ»І¬ ђІ ®±±¬ єІј
¬ё»ђ® ¬®єІѕ±Ѕє¬ђ±І ¬± ѕ»єЄ»т эІє±®¬«Іє¬»ѕ§ф ѕ»Ѕє«» ±є
ђІєѕ«»ІЅ» ±є І«і»®±« єєЅ¬±® єєє»Ѕ¬ђІ№ ¬ё» і±Є»і»І¬ ±є
»ѕ»і»І¬ ¬ё®±«№ё ±ђѕ ¬± ®±±¬ф ¬ё» »єє»Ѕ¬ ±є ђ±І Ѕ±ІЅ»Іу
¬®є¬ђ±І ђІ ¬ё» »ІЄђ®±Іі»І¬ ±І «°¬єє» єІј єђІ»¬ђЅ ±є ¬ё»
ђ±І ђІ °ѕєІ¬ ёєЄ» ѕ»»І ±є¬»І ¬«јђ»ј ђІ ±ѕ«¬ђ±І Ѕ«ѕ¬«®»т
х»єІ©ёђѕ»ф ¬ё»®» ђ І± ј±«ѕ¬ ¬ёє¬ ±ђѕ єІј ©є¬»® шђІЅѕ«ју
ђІ№ І«¬®ђ»І¬ ±ѕ«¬ђ±Іч јђєє»® ©ђј»ѕ§ ђІ ѕђ±єЄєђѕєѕђѕђ¬§ ±є
І«¬®ђ»І¬ єІј ¬ё» єѕђѕђ¬§ ¬± «°°ѕ§ °ѕєІ¬ ѕ§ іђЅ®±у єІј
ієЅ®±у»ѕ»і»І¬ ђІ Ї«єІ¬ђ¬ђ» «єєђЅђ»І¬ є±® ±°¬ђієѕ °ѕєІ¬
№®±©¬ёт ьё» єђі ±є ¬ё» ®»»є®Ѕё ©є ¬± ¬«ј§ »єє»Ѕ¬ ±є
«®®±«ІјђІ№ і»јђє ±І ¬ё» «°¬єє» ±є јђєє»®»І¬ ђ±І ѕ§ ®±±¬
єІј ¬®єІє»® ±є ¬ё» ђ±І є®±і ®±±¬ ¬± ѕ»єЄ»т
ыё±®¬у¬»®і ¬»¬ ёєЄ» ѕ»»І °»®є±®і»ј ¬± є» Єє®ђу
єѕђѕђ¬§ ±є »ѕ»і»І¬ «°¬єє» ѕ§ ©ё»є¬ »»јѕђІ№ №®±©І ђІ
јђєє»®»І¬ ©є¬»® ±ѕ«¬ђ±І шІ«¬®ђ»І¬ ±ѕ«¬ђ±І ±є р±є№ѕєІјф
©є¬»® ¬єє»І є®±і є °®ђІ№ єІј ј±«ѕѕ» јђ¬ђѕѕ»ј ©є¬»®ч єІј

ђІ ±ђѕт слшухыф ђІ¬®«і»І¬єѕ І»«¬®±І єЅ¬ђЄє¬ђ±І єІєѕ§у
ђ єІј ѕђЇ«ђј ђ±І Ѕё®±іє¬±№®є°ё§ ©»®» «»ј ¬± ј»¬»®у
іђІ» Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ±є і±®» ¬ёєІ нр »ѕ»і»І¬ ђІ °ѕєІ¬ф
±ђѕ єІј ©є¬»® ±ѕ«¬ђ±Іт х«ѕ¬ђЄє®ђє¬» ¬є¬ђ¬ђЅєѕ ¬®»є¬у
і»І¬ ±є »Ё°»®ђі»І¬єѕ јє¬є ©є «»ј ¬± »¬ђіє¬» ђіђѕє®у
ђ¬ђ» єІј јђєє»®»ІЅ» ±є »ѕ»і»І¬ ѕ»ёєЄђ±«® ђІ °ѕєІ¬
№®±©І ђІ ¬ё» і»јђє єІј Ѕѕєђє§ ¬ё» °ѕєІ¬ єЅЅ±®јђІ№ ¬±
¬ё»ђ® єѕђѕђ¬§ ¬± «°¬єє» ¬ё» ђ±Іт
сІ °ђ¬» ±є Є»®§ јђєє»®»І¬ Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ±є »ѕ»і»І¬
ђІ ¬ё» »Ё°»®ђі»І¬єѕ і»јђєф °ѕєІ¬ ієђІ¬єђІ»ј ¬ё»ђ® »ѕ»у
і»І¬єѕ Ѕ±і°±ђ¬ђ±І є¬ і±®» ±® ѕ» ј»¬»®іђІ»ј ѕ»Є»ѕт
р±©»Є»®ф ¬ё»®» ©»®» °»ЅђєђЅ јђєє»®»ІЅ» ђІ «°¬єє» ±є
»ѕ»і»І¬ ѕ§ ®±±¬ ±є °ѕєІ¬ №®±©І ђІ јђєє»®»І¬ Ѕ±Іјђ¬ђ±І
єІј ®є¬ё»® ђіђѕє® ѕ»ёєЄђ±«® ±є »ѕ»і»І¬ ђІ ѕ»єЄ»т
к»ђј»ф ®»ѕє¬ђ±Іёђ° ѕ»¬©»»І »ѕ»і»І¬ ђІ »Ё°»®ђі»Іу
¬єѕ і»јђє єІј ђІ јђєє»®»І¬ °є®¬ ±є °ѕєІ¬ ©»®» Ї«ђ¬»
јђєє»®»І¬т сІ єєЅ¬ф ¬ё»®» ©є І± ђіђѕє® Ѕ±®®»ѕє¬ђ±І ѕ»у
¬©»»І єІ§ ¬©± »ѕ»і»І¬ ђІ ѕ±¬ё єІ§ і»јђ«і єІј єѕѕ °є®¬
ш®±±¬ єІј ѕ»єЄ»ч ±є ¬ё» °ѕєІ¬ №®±©І ђІ ¬ё» і»јђ«іт
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ѐ¬тю»¬»®ѕ«®№ ђІ·Є»®·¬§ф ђІ·Є»®·¬»¬µї§ї Іїѕтф йслф ѐ¬тю»¬»®ѕ«®№ я«·їн о ъюѐ супусьяѐ лпплпх·є «® іЄ»¬¬» с»ј»Ё
ф®їІЅ»н н ђІ·Є»®·¬§ ±є ь±¬®» тїі»ф ь±¬®» тїі»ф чь мкллк ђѐпт

кђ±єЄєђѕєѕђѕђ¬§ єІј ¬±ЁђЅђ¬§ ±є ієІ§ ¬®єЅ» »ѕ»і»І¬
®»ієђІ «ІєІ±©Іт о±® ±«® ®»»є®Ѕё ©» Ѕё±» ¬©± «Ѕё
»ѕ»і»І¬ › ЅєІјђ«і єІј ¬ё±®ђ«іт кђ±ѕ±№ђЅєѕ ®±ѕ» ±є єѕѕ
®єјђ±уІ«Ѕѕђј» ђ ¬ђѕѕ І±¬ Ѕѕ»є®ѕ§ «Іј»®¬±±јт л±і°є®»ј
¬± ±¬ё»® ®єјђ±уІ«Ѕѕђј»ф і«Ѕё ѕ» є¬¬»І¬ђ±І ©є №ђЄ»І ¬±
¬ё±®ђ«іт ьё» ѕђ±єЄєђѕєѕђѕђ¬§ єІј ¬±ЁђЅђ¬§ ±є ЅєІјђ«і ђ
Ї«ђ¬» «ІєІ±©Іф ¬ё±«№ё ¬ёђ ¬®єЅ» »ѕ»і»І¬ єѕ©є§ ЅєІ ѕ»
ј»¬»Ѕ¬»ј ђІ єѕѕ ѕђЄђІ№ ±®№єІђіт
ьё» »єє»Ѕ¬ ±є ьё єІј ыЅ ±І «°¬єє» єІј ѕђ±єЅЅ«і«у
ѕє¬ђ±І ±є јђєє»®»І¬ ієЅ®±у єІј іђЅ®±уІ«¬®ђ»І¬ шђІЅѕ«јђІ№
ыЅ єІј ьёч ©»®» ¬«јђ»ј «Іј»® №®»»Іё±«» Ѕ±Іјђ¬ђ±Іт
ь± є» ¬ё» ђІєѕ«»ІЅ» ±є №»®іђІє¬ђ±І Ѕ±Іјђ¬ђ±І ±І
»ѕ»і»І¬ «°¬єє» єІј °ѕєІ¬ №®±©¬ёф є °є®¬ ±є »»ј ±є ©ё»є¬
М®ђ¬ђЅ«і Є«ѕ№ї®» шюђѕѕтч р±®¬ ©є ¬®»є¬»ј ѕ»є±®» ±©у
ђІ№ ѕ§ ±ѕ«¬ђ±І Ѕ±І¬єђІђІ№ ієѕѕ єі±«І¬ ±є ьёф ыЅ ±®
ьёхыЅт п»®іђІє¬»ј ©ё»є¬ »»јѕђІ№ ©»®» №®±©І є±®
»Є»І јє§ ђІ ¬ё» °±¬ єђѕѕ»ј ©ђ¬ё ±ђѕт л±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ±є
ок »ѕ»і»І¬ ђІ ±ђѕф ®±±¬ф ѕ»єЄ» єІј »»ј ©»®» ј»¬»®у
іђІ»ј ѕ§ ђІ¬®«і»І¬єѕ І»«¬®±І єЅ¬ђЄє¬ђ±І єІєѕ§ђ єІј
слшухыт

ьё» ®є¬» ±є №»®іђІє¬ђ±І ±є »Ё°»®ђі»І¬єѕ »»ј ©є
«°°®»»ј ђ№ІђєђЅєІ¬ѕ§ ђІ ¬ё» Ѕє» ©ё»®» Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І
±є ѕ±¬ё »ѕ»і»І¬ њ ьё єІј ыЅ њ ђІ ¬ё» ±ѕ«¬ђ±І «»ј є±®
№»®іђІє¬ђ±І ©»®» ђІЅ®»є»ј ђі«ѕ¬єІ»±«ѕ§ ш¬ё±«№ё ¬®єІу
є»® ±є ¬ё» №»®іђІє¬»ј »»јѕђІ№ ¬± ±ђѕ ©є єєЄ±«®єѕѕ» є±®
«®ЄђЄєѕ ±є ¬ё» °ѕєІ¬чт йјјђ¬ђ±І ±є ьё ¬± ¬ё» ±ђѕ ®»«ѕ¬»ј
ђІ ђ№ІђєђЅєІ¬ ђІЅ®»є» ±є ьё Ѕ±І¬»І¬ ђІ ѕ±¬ё ѕ»єЄ» єІјф
»°»Ѕђєѕѕ§ф ®±±¬ ±є ¬ё» »Ё°»®ђі»І¬єѕ °ѕєІ¬т х»єІ©ёђѕ»ф
¬ё»®» ©є І± »єє»Ѕ¬ ±є ьё єЅЅ«і«ѕє¬ђ±І ±І ¬ё» ѕђ±іє ±є
¬ё» °ѕєІ¬т ьёђ ђІјђЅє¬» ¬ёє¬ ьё ђ І±¬ Є»®§ ¬±ЁђЅ є±® ¬ё»
°ѕєІ¬т ьё» ђіђѕє® ђ¬«є¬ђ±І ©є ±ѕ»®Є»ј єє¬»® ђІЅ®»є»
±є ыЅ Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ђІ ¬ё» ±ђѕт йјјђ¬ђ±І ±є ѕ±¬ё »ѕ»у
і»І¬ шьё єІј ыЅч ¬± ¬ё» »Ё°»®ђі»І¬єѕ ±ђѕ ®»«ѕ¬»ј ђІ ¬ё»
ђІЅ®»є» ±є Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ±є ¬ё» »ѕ»і»І¬ ђІ ¬ё» »Ё°»®ђу
і»І¬єѕ °ѕєІ¬ф ѕ«¬ ѕ»Є»ѕ ±є ¬ё» Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ©є ѕ»
¬ёєІ ђІ ¬ё» »Ё°»®ђі»І¬ ј»Ѕ®ђѕ»ј єѕ±Є»т ь®»є¬і»І¬ ±є
°ѕєІ¬ »»ј ѕ»є±®» »Ё°»®ђі»І¬ ѕ§ ±ѕ«¬ђ±І ±є ьё єІј ыЅ
єІј єјјђ¬ђ±І ±є ¬ё» »ѕ»і»І¬ ¬± ¬ё» ±ђѕ Ѕє«»ј ђ№Іђєђу
ЅєІ¬ Єє®ђє¬ђ±І ђІ Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ±є ±і» ±¬ё»® »ѕ»і»І¬
ђІ ¬ё» »Ё°»®ђі»І¬єѕ °ѕєІ¬т

УЫМЯФ РШЗМСЫИМОЯЭМЧСТ ЮЗ ЭЫОЫЯФН
СтЯт Н±®±ЅёїІф ТтЧт Нё¬»і»Іє±
тІ·»°®±°»¬®±Єµ ьї¬·±Іїґ ђІ·Є»®·¬§ф р±ї®ј ±є р·±°ё§·Ѕ їІј р·±Ѕё»і·¬®§пн ьї«µ±Є·§ ѕ§у¬®тф тІ·»°®±°»¬®±Єµ млрлрф
ђµ®ї·І»т

Н»·±І зт УЫМЯФ ЧСТН ЯТЬ РФЯТМН

ъ»Ѕ»І¬ѕ§ ©» ёєЄ» ё±©І ¬ёє¬ є°°ѕђЅє¬ђ±І ±є №®±©¬ё
®»№«ѕє¬±® ѕ»ј ¬± ёє®° ђІЅ®»є» ±є ®±±¬ »Ё«јє¬ђЄ» єЅ¬ђЄђ¬§
±є ±і» Ѕ«ѕ¬«®єѕ шЖ»ї іїђ фтч єІј ©ђѕј Ѕ»®»єѕ ј«®ђІ№ єђ®¬
¬є№» ±є №»®іђІє¬ђ±Іт сІ ¬ёђ ©±®є ©» °®»»І¬ ®»«ѕ¬
±ѕ¬єђІ»ј ђІ »Ё°»®ђі»І¬ ©ђ¬ё Ф±ѕѕђ«і °»®»ІІ» фтф Ъ»¬«у
Ѕї ®«ѕ®ї фтф №®±©І ±І ¬»®ђѕ» єІј єІј ±І ±ђѕ Ѕ±І¬єіђу
Іє¬»ј ©ђ¬ё №®»є¬ Ї«єІ¬ђ¬ђ» ±є ёІ єІј шѕ єѕ¬ ©ђ¬ё є°°ѕђу
Ѕє¬ђ±І ±є °®»Єђ±«ѕ§ ј»Ѕ®ђѕ»ј №®±©¬ё ®»№«ѕє¬±® о»ы«Ѕ
ш«І¬»Ѕёђ±і»¬®ђЅ іђЁ¬«®» ±є о»у«ЅЅђІє¬»чт м»¬єђѕ»ј єІєѕу
§ђ ±є єіђІ± єЅђј Ѕ±І¬»І¬ ±є ®±±¬ »Ё«јє¬» ±є Ѕ»®»єѕ
ё±©»ј ¬ёє¬ ©ђѕј °»Ѕђ» ёєј і±®» Ѕ»®¬єђІ єіђІ± єЅђј
шЅ§¬»ђІ»ф є°є®¬ђЅ єІј №ѕ«¬єіђЅ єЅђј єІј ¬ё»ђ® єіђј»ф
»®ђІ»ч ђІ ®±±¬ »Ё«јє¬» ¬ёєІ Ѕ«ѕ¬«®єѕ ±І»т ьё»» єіђІ±
єЅђј ёєј і±®» °±ђѕђѕђ¬§ є±® Ѕё»ѕє¬ђ±І ј«» ¬± »Ёђ¬єІЅ»

й й

±є ±І» і±®» °±ѕє® ±® ђ±І±№»ІђЅ є«ІЅ¬ђ±Ієѕ №®±±°т ы»»ј ±є
Ѕ»®»єѕ ©»®» ¬®»є¬»ј ©ђ¬ё о»ы«Ѕ єІј °ѕєІ¬»ј ±І ±ђѕ
Ѕ±І¬єіђІє¬»ј ©ђ¬ё єѕ¬ ±є ёІ єІј шѕт с¬ ©є ё±©І ¬ёє¬
ј«®ђІ№ пл јє§ ±є №»®іђІє¬ђ±І Ї«єІ¬ђ¬§ ±є і»¬єѕ ђІ
°®ђіє®§ ѕ»єЄ» ђІЅ®»є»ј є°°®±Ёђіє¬»ѕ§ ђІ ¬©ђЅ» єІј
ј»Ѕ®»є»ј ђІ ±ђѕф »°»Ѕђєѕѕ§ ђІ «°°»® ѕє§»® ш±І й›прычт
йіђІ± єЅђј ђІ ®±±¬ »Ё«јє¬» ±є °ѕєІ¬ іє§ ѕ» Ѕё»ѕє¬»
є№»І¬ є єІ єєуєіђІ± єЅђј ЅєІ єЅ¬ ѕђє» є ѕђј»І¬є¬» ѕђ№єІјф
є±®іђІ№ є єђЄ»уі»іѕ»®»ј ё»¬»®±Ѕ§ЅѕђЅ ®ђІ№ ©ђ¬ё «ђ¬єѕѕ»
і»¬єѕ Ѕє¬ђ±І єІј ђІ є «Ѕё ©є§ ђІЅ®»єђІ№ і±ѕђѕђ¬§ ±є
і»¬єѕ ђ±Іт ьё«ф ђ¬ ©є ё±©І ¬ёє¬ ¬ђі«ѕє¬ђ±І ±є ®±±¬
»Ё«јє¬ђЄ» єЅ¬ђЄђ¬§ ѕ§ °®»¬®»є¬і»І¬ ©ђ¬ё є №®±©¬ё ®»№«ѕєу
¬±® іє§ ѕ» «ЅЅ»є«ѕ ђІ Ѕѕ»єІђІ№ ±є ±ђѕ єІј ѕєђЅѕ§ іє§
ѕ» є №±±ј ђІ¬®«і»І¬ є±® °ё§¬±®»і»јђє¬ђ±Іт
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я»»ї®Ѕё х®±«° ±є уІЄ·®±Іі»І¬їґ їІј ыїЅ®±і±ґ»Ѕ«ґї® сё»і·¬®§ ±є ¬ё» ц«І№ї®·їІ пЅїј»і§ ±є ѐЅ·»ІЅ»ф юэ р±Ё ноф цу
плпк р«јї°»¬н о т»°ї®¬і»І¬ ±є чІ±®№їІ·Ѕ їІј пІїґ§¬·Ѕїґ сё»і·¬®§ф ът у*¬Є* ђІ·Є»®·¬§ф р«јї°»¬ф юэ р±Ё ноф цуплпк
р«јї°»¬н н т»°ї®¬і»І¬ ±є сё»і·Ѕїґ ё»ЅёІ±ґ±№§ їІј уІЄ·®±Іі»І¬їґ сё»і·¬®§ ът у*¬Є* ђІ·Є»®·¬§ф р«јї°»¬ф юэ р±Ё ноф
цуплпк р«јї°»¬ф ц«І№ї®§т ууії·ґм ¦ї®ї§оґ«ј»Іт»ґ¬»тё«

л«Ѕ«іѕ»® °ѕєІ¬ №®±©І ђІ І«¬®ђ»І¬ ±ѕ«¬ђ±І єІј є®¬ђєђу
Ѕђєѕѕ§ Ѕ±І¬єіђІє¬»ј ©ђ¬ё ІђЅє»ѕф ©»®» Ѕё±»І є і±ј»ѕ
»јђѕѕ» °ѕєІ¬ є±® ¬ё» ђІЄ»¬ђ№є¬ђ±І є±Ѕ«ђІ№ ±І ¬ё» ј»¬»®іђу
Іє¬ђ±І ±є ¬ё» Ѕё»іђЅєѕ ¬®єІ°±®¬ ±є »»І¬ђєѕ єІј ¬±ЁђЅ ё»єЄ§
і»¬єѕ ђІ ¬ё»ђ® Ё§ѕ»і Є»»ѕф ©ёђЅё єђі»ј ¬ё» »ѕ«Ѕђјє¬ђ±І
±є ¬ё» і»ЅёєІђі ±є °ё§¬±¬±ЁђЅђ¬§т о±® ¬ёђ °«®°±»ф “±єєу
ѕђІ»’ ђ¦» »ЁЅѕ«ђ±І ёђ№ё °»®є±®ієІЅ» ѕђЇ«ђј Ѕё®±іє¬±у
№®є°ёђЅ њ №®є°ёђ¬» є«®ІєЅ» є¬±іђЅ єѕ±®°¬ђ±І шынуршфл
њ поуййычф “±єєуѕђІ»’ ынуршфл њ ¬±¬єѕ ®»єѕ»Ѕ¬ђ±І ѐу

®є§ єѕ«±®»Ѕ»ІЅ» шьѐъоч єІј “±ІуѕђІ»’ ынуршфл ђІј«Ѕу
¬ђЄ»ѕ§ Ѕ±«°ѕ»ј °ѕєіє є¬±іђЅ »іђђ±І °»Ѕ¬®±і»¬®ђЅ
шслшуйныч і»¬ё±ј ©»®» ј»Є»ѕ±°»јт к§ »і°ѕ±§ђІ№ ¬ё»»
і»¬ё±ј є±® ¬єІјє®ј ±ѕ«¬ђ±І Ѕ±І¬єђІђІ№ Ѕђ¬®ђЅ єЅђј ђІ
Єє®ђ±« Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І шпрр›лрр №сЅінч єІј ІђЅє»ѕ ђІ
Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ±є о №сЅін є ©»ѕѕ є є±® Ё§ѕ»і є°
єі°ѕ»ф Ѕђ¬®ђЅ єЅђј »»і»ј ¬± ѕ» ђІЄ±ѕЄ»ј ђІ ¬ё» ІђЅє»ѕ
¬®єІ°±®¬ ©ђ¬ёђІ ¬ё» °ѕєІ¬т йѕ±ф ¬ё» ®±ѕ» ±є Ѕђ¬®ђЅ єЅђј ђІ
¬ё» о» єІј хІ ¬®єІ°±®¬ ђІ °ѕєІ¬ Ѕ±«ѕј І±¬ ѕ» јђЅє®ј»јт

ЯКЯЧФЯЮЧФЧМЗ СЪ ОЯЬЧСТЛЭФЧЬЫН ЪСО ЮЯОФЫЗ РФЯТМН ЧТСЭЛФЯМЫЬ ЙЧМШ
РФЯТМ ЩОСЙМШуРОСУСМЧТЩ ОШЧЖСЮЯЭМЫОЧЯ
п

п
о

ЯтЯт Ю»ѕђі±Єф о ЧтОт М®«ёєђІїф о НтТт Х«¦±Єї¬±Єф п ЯтУт Х«Іїє±Єїф п КтЧт
Нїє®±І±Єїф о КтЪт Ь®ђЅёє±

я»»ї®Ѕё чІ¬·¬«¬» є±® п№®·Ѕ«ґ¬«®їґ ы·Ѕ®±ѕ·±ґ±№§ шячпычф нф ю±јѕ»ґµ±№± ѐётф ю«ёµ·Іф плккрк ѐї·І¬ ю»¬»®ѕ«®№ф я«·їн
п№®±°ё§·Ѕїґ я»»ї®Ѕё чІ¬·¬«¬»ф лф х«ї®µї§їф ю«ёµ·Іф плккрнф ѐї·І¬ ю»¬»®ѕ«®№ф я«·їт

ьё» єђі ±є ¬ёђ ¬«ј§ ©є ¬± є» ¬ё» єѕђѕђ¬§ ±є
ѕ»І»єђЅђєѕ ®ёђ¦±°ё»®» ѕєЅ¬»®ђє ¬± єЅЅ«і«ѕє¬» ®єјђ±І«у
Ѕѕђј» єІј ¬± »¬ђіє¬» ¬ё»ђ® °±ђѕѕ» ђі°ѕђЅє¬ђ±І є±®
«°¬єє» ±є пнмл ѕ§ ¬ё» °ѕєІ¬ є®±і І«¬®ђ»І¬ ±ѕ«¬ђ±І єІј
Ѕ±І¬єіђІє¬»ј ±ђѕт ьё» ¬«јђ»ј ¬®єђІ ±є °ѕєІ¬ №®±©¬ёу
°®±і±¬ђІ№ ®ёђ¦±ѕєЅ¬»®ђє Я¦±°ђ®ђѕѕ«і ѕђ°±є»®«і пнйф
Я®¬ё®±ѕїЅ¬»® і§±®»І йф Я№®±ѕїЅ¬»®ђ«і ®їјђ±ѕїЅ¬»®
пр єІј ЪѕїЄ±ѕїЅ¬»®ђ«і °т фнр ©»®» єѕѕ» ¬± єЅЅ«і«ѕє¬»
пнм
л єІј зры® ѕ§ ѕє¬Ѕё Ѕ«ѕ¬ђЄє¬ђ±І ђІ є ѕђЇ«ђј І«¬®ђ»І¬
і»јђ«іт ъєјђ±Ѕє»ђ«і ©є Ѕ±ІЅ»І¬®є¬»ј ђІ ѕєЅ¬»®ђєѕ
Ѕ»ѕѕ ¬± є Ѕ±Іђј»®єѕѕ§ ѕ»»® »Ё¬»І¬ ¬ёєІ ®єјђ±¬®±І¬ђ«іт
ьё» ¬®єђІ Ятѕђ°±є»®«і пнй ©є ¬ё» ѕ»¬ є±® ђіі±ѕђѕђ¦єу
¬ђ±І ±є ®єјђ±І«Ѕѕђј»ф ёєЄђІ№ є ѕђ±ієуі»јђ«і Ѕ±Іу
Ѕ»І¬®є¬ђ±І ®є¬ђ± шлъч ±є лкр єІј кмрр є±® пнмл єІј зры®ф
®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§т сІ ё§ј®±°±ІђЅ Ѕ«ѕ¬«®»ф ђІ±Ѕ«ѕє¬ђ±І ©ђ¬ё ¬ё»
¬®єђІ Ят ѕђ°±є»®«і пнй єІј ЪѕїЄ±ѕїЅ¬»®ђ«і °т фнр

ђІЅ®»є»ј лъ ±є пнмл ђІ ё±±¬ ±є ѕє®ѕ»§ »»јѕђІ№ ѕ§
лрыт яё»І ѕє®ѕ»§ ©є №®±©І ђІ ±ђѕ «°°ѕ»і»І¬»ј ©ђ¬ё
пнм
лф ¬ё» »єє»Ѕ¬ ±є ѕєЅ¬»®ђєѕ ђІ±Ѕ«ѕє¬ђ±І ±І «°¬єє» ±є
пнм
л ѕ§ ¬ё» °ѕєІ¬ Єє®ђ»ј ђ№ІђєђЅєІ¬ѕ§ ј»°»ІјђІ№ ±І ¬ё»
¬®єђІт Ят ѕђ°±є»®«і пнй ј»Ѕ®»є»ј лъ єІј пнмл Ѕ±І¬»І¬
ђІ ®±±¬ єІј ¬®є©т ЪѕїЄ±ѕїЅ¬»®ђ«і °т фнр ђІЅ®»є»ј
¬±¬єѕ пнмл ђІ °ѕєІ¬ф °®±ѕєѕѕ§ ј«» ¬± єІ ђІЅ®»є» ђІ ¬ё»
°ѕєІ¬ ѕђ±ієт шє®єі»¬»® ±є ¬ё» і±ј»ѕ ѕє»ј ±І ¬ё®»»
Ѕ±і°є®¬і»І¬ ш±ђѕ ±ѕ«¬ђ±І у °ѕєІ¬ у ѕєЅ¬»®ђ«і ±® І«¬®ђу
»І¬ ±ѕ«¬ђ±І у °ѕєІ¬ у ѕєЅ¬»®ђ«іч ©»®» ЅєѕЅ«ѕє¬»јт ьё»
јђ®»Ѕ¬ єІј ®»¬«®І Ѕ±І¬єІ¬ ±є ¬ё» пнмл јђ¬®ђѕ«¬ђ±І ®є¬»
ѕ»¬©»»І Ѕ±і°є®¬і»І¬ ©»®» »Єєѕ«є¬»јт ьё» ®»«ѕ¬
ё±©»ј ¬ёє¬ °ѕєІ¬ №®±©¬ёу°®±і±¬ђІ№ ®ёђ¦±ѕєЅ¬»®ђє є®»
Ѕє°єѕѕ» ±є ђіі±ѕђѕђ¦ђІ№ ®єјђ±І«Ѕѕђј» єІј Ѕ±«ѕј єєє»Ѕ¬
¬ё» єЄєђѕєѕђѕђ¬§ ±є ®єјђ±І«Ѕѕђј» є±® °ѕєІ¬ єє¬»® ¬ё»ђ®
ђІ¬®±ј«Ѕ¬ђ±І ђІ¬± ¬ё» ®ёђ¦±°ё»®»т

МОЯЭЫ ЫФЫУЫТМН ЧТ УЫЬЧЭЧТЫж
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ОЫЬЛЭЫЬ ШЫЯКЗ УЫМЯФ ФЫКЫФН ЧТ ФЫЯКЫН СЪ НФЛЬЩЫ МОЫЯМЫЬ
МСЮЯЭЭС РФЯТМН
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Ьт Ь±«іїф о Ят Хї¬ї®їєђф н Рт К»¦§®їєђф п Щт Рї°їј±°±«ѕ±ф н Ят ЫЄїІ№»ѕ±«ф
н
Кт Хїѕєїєїє±«

п

ё»ЅёІ±ґ±№·Ѕїґ уј«Ѕї¬·±Іїґ чІ¬·¬«¬» ±є у°·®«фюґїІ¬ ю®±ј«Ѕ¬·±І т»°¬т п®¬їф х®»»Ѕ»н о ѐ¬ї¬·¬·Ѕус±і°«¬»® т»°¬тфђІ·Є»®·¬§
я»№тц±°·¬їґ ±є ч±їІІ·Іїф млппрф х®»»Ѕ»н н уІЄ·®±Іт юё§·±ґ±№§ ђІ·¬тф уЁ°тюё§·±ґ±№§ ъїѕтф фїЅ«ґ¬§ ±є ы»ј·Ѕ·І»ф ђІ·Є»®·¬§
±є ч±їІІ·Іїф ч±їІІ·Ії млппрф х®»»Ѕ»т

йІ¬ё®±°±№»ІђЅ ђІ¬»®Є»І¬ђ±Іф «Ѕё є ђІ±®№єІђЅ є»®у
¬ђѕђ¦є¬ђ±Іф °®±ј«Ѕ»ј ±ђѕ є№№®єЄє¬ђ±І ѕ§ ё»єЄ§ і»¬єѕ
©ё»®»є ±®№єІђЅ є»®¬ђѕђ¦є¬ђ±Іф ѕ§ і»єІ ±є »©є№» ѕ«ј№»
є°°ѕђЅє¬ђ±Іф °®±ј«Ѕ»ј Ѕ±ІєѕђЅ¬ђІ№ ®»«ѕ¬ ђІ ®»ѕє¬ђ±І ¬±
ё»єЄ§ і»¬єѕ ±ђѕ °±ѕѕ«¬ђ±Іт
р»єЄ§ і»¬єѕ ѕђ±єЅЅ«і«ѕє¬ђ±І ђІ °ѕєІ¬ ђ ®»ѕє¬»ј ¬±
°»Ѕђ» °ё§ђ±ѕ±№§ єІј °ѕєІ¬ °є®¬ф »ІЄђ®±Іі»І¬єѕ Ѕ±Іјђу
¬ђ±І єІј »»І¬ђєѕ і»¬єѕ єІ¬є№±Іђіф «ѕ¬®є¬»ђ і»¬єѕ
ѕ«®ј»І єІј ѕђ±єЄєђѕєѕђѕђ¬§т
ь±ѕєЅЅ± ѕ»єЄ» ђІ«ѕ¬»ј ѕ§ і»¬єѕ Єђє «ѕ¬®є¬»
°±ѕѕ«¬ђ±І Ѕ±І¬®«Ѕ¬ є ієѓ±® ё»єѕ¬ё ђ«» є±® і±є»® ј«»
¬± ё»єЄ§ і»¬єѕ ¬±ЁђЅ »єє»Ѕ¬ ±І ё«ієІт
ьё» °®»»І¬ ©±®є єђі ¬± Ѕ±і°є®» ¬ё» »єє»Ѕ¬ ±є
ђІ±®№єІђЅ єІј ±®№єІђЅ ш ¬®»є¬»ј ј±і»¬ђЅ »©є№» ѕ«ј№»ч
є»®¬ђѕђ¦є¬ђ±І ±І ¬©± п®»»є ±®ђ»І¬єѕ ¬§°» ¬±ѕєЅЅ± Єє®ђ»¬ђ»
ђІ ®»ѕє¬ђ±І ¬± ё»єЄ§ і»¬єѕ ѕђ±єђіђѕє¬ђ±Іт
ь©± шоч ¬±ѕєЅЅ± Єє®ђ»¬ђ» шс єІј ссч ©»®» №®±©І ±І ±ђѕ
±є јђєє»®»І¬ °р шлтл єІј йтмчф іђЁ»ј ©ђ¬ё »ђ¬ё»® єІє»®±ѕђу
Ѕєѕѕ§ ¬®»є¬»ј »©є№» ѕ«ј№» ш°рж йтпч є¬ Єє®ђ±« °®±°±®¬ђ±І

шрыф прыф оры єІј мрыч ±® ђІ±®№єІђЅ є»®¬ђѕђ¦»®т
ьё» ј»¬»®іђІє¬ђ±І ±є лјф ёІф л«ф шѕ єІј л® ©є
Ѕ±Іј«Ѕ¬»ј ђІ ¬±ѕєЅЅ± ѕ»єЄ» ѕ§ і»єІ ±є є¬±іђЅ єѕ±®°у
¬ђ±І °»Ѕ¬®±°ё±¬±і»¬®§ шййычт
шѕєІ¬ №®±©І ±І єЅђј ±ђѕ °®»»І¬»ј ђ№ІђєђЅєІ¬ѕ§
ѕ±©»® лј ѕ»Є»ѕ ђІ ѕ±¬ё Єє®ђ»¬ђ» єє¬»® ѕ«ј№» ¬®»є¬і»І¬
ђІ Ѕ±і°є®ђ±І ¬± ђІ±®№єІђЅ є»®¬ђѕђ¦»® є°°ѕђЅє¬ђ±І ш°жртрлчт
шѕєІ¬ №®±©І ±І єѕєєѕђІ» ±ђѕ °®»»І¬»ј ђ№ІђєђЅєІ¬у
ѕ§ ѕ±©»® лјф л« єІј шѕ ѕ»Є»ѕф ±Іѕ§ ђІ Єє®ђ»¬§ сф єє¬»® ёђ№ё
ѕ«ј№» °®±°±®¬ђ±І ¬®»є¬і»І¬ шоры єІј мрыч ђІ Ѕ±і°є®у
ђ±І ¬± ђІ±®№єІђЅ є»®¬ђѕђ¦»® є°°ѕђЅє¬ђ±Іт
ыѕ«ј№» °®±°±®¬ђ±І мры ®»«ѕ¬»ј ђІ ¬є¬ђ¬ђЅєѕѕ§ ёђ№ёу
»® ёІ ѕ»Є»ѕ ђІ ѕ±¬ё Єє®ђ»¬ђ» єІј ±ђѕ °р ®»№ђі»т
ює®ђ»¬§ с °ѕєІ¬ №®±©І ±І ѕ«ј№»ф °®»»І¬»ј ђ№ІђєђЅєІ¬
Ѕ±®®»ѕє¬ђ±І ѕ»¬©»»І »»І¬ђєѕ єІј І±І »»І¬ђєѕ і»¬єѕт
сІ Ѕ±ІЅѕ«ђ±Іф і»¬єѕ ѕђ±єЄєђѕєѕђѕђ¬§ ђІ ¬±ѕєЅЅ± ѕ»єЄ»
ђ ј»°»Іј»ј ±І «ѕ¬®є¬»ђ є»є¬«®» єІј Єє®ђ»¬§ђ №»І»¬ђЅ
¬®єђ¬ф ё»ІЅ» є»®¬ђѕђ¦ђІ№ °®єЅ¬ђЅ» ё±«ѕј Ѕ±Іђј»® Єє®ђу
±« °є®єі»¬»® ђІ ±®ј»® ¬± °®±¬»Ѕ¬ °«ѕѕђЅ ё»єѕ¬ёт

МШЫ ЭСУРЯОЧНСТ СЪ РШЗНЧСФСЩЧЭЯФ ОЫНРСТНЫН СЪ МОЧМЧЭЛУ
ЯЫНМЧКЛУ ЯТЬ ЩФЗЭЧТ УЯИ МС ЧТМЫОЯЭМЧСТ СЪ ЭЯЬУЧЛУ ЯТЬ НЯФЧТЧМЗ
Ут Ъї®¦їіђ Н»°»ё®ф Ут Щё±®ѕїІѕђф ОтЯт ЯІєёїЄї®ђ › Т»§їј
т»°ї®¬і»І¬ ±є юґїІ¬ › р·±ґ±№§ф фїЅ«ґ¬§ ±є ѐЅ·»ІЅ»ф чґїі·Ѕ п¦їј ђІ·Є»®·¬§ф ѐЅ·»ІЅ» їІј я»»ї®Ѕё р®їІЅёф ю±±Іїµф ё»ё®їІф
ч®їІт ууії·ґм іє»°»ё®мко§їё±±т Ѕ±і

ьё» »єє»Ѕ¬ ±є ±т отлф л єІј пр № шлјхочф›п ђлјшцчнчо
х мрочѓ єІј рф прф олф лр єІј прр іх цєлѕ ±І Ѕ»®¬єђІ
°є®єі»¬»® ±є °ё±¬±§І¬ё»ђ єІј №®±©¬ё ђІ Щѕ§ЅђІ іїЁ
шјђЅ±¬ч єІј М®ђ¬ђЅ«і ї»¬ђЄ«і ші±І±Ѕ±¬ч °ѕєІ¬ ё±©І
јђєє»®»І¬ ®»°±І» ¬± ¬ё»» ¬®»»т ьё» ђІёђѕђ¬±®§
»єє»Ѕ¬ ±є цєлѕ ©»®» »Є»® ±І Щт іїЁ єІј Мт ї»¬ђЄ«і
©є ¬±ѕ»®єІ¬т ьё» єЅЅ«і«ѕє¬ђ±І ±є ¬±¬єѕ ±ѕ«ѕѕ» «№є®
©»®» і±®» ђІ Мт ї»¬ђЄ«і °ѕєІ¬т яђ¬ё ђІЅ®»єђІ№ ±є
Ѕєјіђ«і ђІ І«¬®ђ»І¬ ±ѕ«¬ђ±І ¬є®Ѕё Ѕ±І¬»І¬ ©є ј»у
Ѕ®»є»ј ђІ о °ѕєІ¬т ьё» І«іѕ»® ±є «®ЄђЄєѕ Мт ї»¬ђЄ«і
°ѕєІ¬ є¬ »Є»® Ѕ±Іјђ¬ђ±І ±є ¬ё»» о ¬®»» єѕ±І»І»
©»®» і±®» ¬ёєІ Щт іїЁ °ѕєІ¬т
к§ єјјђ¬ђ±І ±є јђєє»®»І¬ Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ±є Ѕєјіђ«і ¬±
±ѕ«¬ђ±І ©ђ¬ё єѕђІђ¬§ф єђІєѕ ®»°±І» ±є Щт іїЁ °ѕєІ¬

©»®» ѕ»¬¬»® ¬ёєІ Мт ї»¬ђЄ«і °ѕєІ¬ф ¬ё» І«іѕ»® ±є Щт
іїЁ °ѕєІ¬ ђІЅ®»є»ј ¬ё»І °®»Єђ±« Ѕ±Іјђ¬ђ±Іт яђ¬ё
ђІЅ®»єђІ№ ±є јђєє»®»І¬ Ѕ±І¬»І¬ ±є лј ¬± І«¬®ђ»І¬ ±ѕ«у
¬ђ±І ©ђ¬ё јђєє»®»І¬ Ѕ±І¬»І¬ ±є єѕђІђ¬§ ¬ё» ђІёђѕђ¬±®§
»єє»Ѕ¬ ±є ¬ё»» ¬®»» ±І јђєє»®»І¬ №®±©¬ё °є®єі»¬»®
«Ѕё є ъпъф фялйф ъфйпъф эфъф ыфйф ымхф
ъмхф ыохф ъохф фйф ©»®» ј»Ѕ®»є»ј єІј Щт іїЁ
°ѕєІ¬ ©»®» ё±©І ѕ»¬¬»® ®»°±І» ¬± ¬ёђ Ѕ±Іјђ¬ђ±І
¬ё»І Мт ї»¬ђЄ«іт
пѕѕ®»Є·ї¬·±Ім ъп њ ґ»їє ї®»їн ъєсп њ ъ»їє єї¬»®
Ѕ±І¬»І¬ °»® «І·¬ ґ»їє ї®»їн яты уя±±¬ т®§ ії¬¬»®н яфы њ
я±±¬ ф®»ё ії¬¬»®н яхя њ я»ґї¬·Є» х®±©¬ё яї¬»н яъпхя њ
я»ґї¬·Є» ґ»їє ї®»ї х®±©¬ё ®ї¬»н ѐты њ ё±±¬ т®§ ії¬¬»®н
ѐфы њ ё±±¬ ф®»ё ії¬¬»®н ѐъп њ ѐ°»Ѕ·є·Ѕ ґ»їє ї®»їн ђъя
њ ђІ·¬ ґ»їє ®ї¬»т

ЫЪЪЫЭМН СЪ ЭЯЬУЧЛУ СТ ЭЯФЭЧЛУф ЧОСТф ЖЧТЭф УЯЩТЫНЧЛУф НСЬЧЛУ ЯТЬ
РСМЯННЧЛУ ЛРМЯХЫ ЧТ НСЗЮЫЯТ шЩФЗЭЧТ УЯИч
п
п

Ут Щё±®ѕїІѕђф о Ут Эёїѕ±±ђф н Ут Ъї®¦їіђ Н»°»ё®

т»°ї®¬і»І¬ ±є р·±ґ±№§ф п¦їј ђІ·Є»®·¬§ ±є ё»ё®їІ ѐё±іїґф тї®ѕїІјф ё»ё®їІф ч®їІн о т»°т ±є сё»і·¬®§ф ё»їЅё»® ё®ї·І·І№
ђІ·Є»®·¬§ф ё»ё®їІф ч®їІн н т»°ї®¬і»І¬ ±є °ґїІ¬ › ѕ·±ґ±№§ф фїЅ«ґ¬§ ±є Ѕ·»ІЅ» чґїі·Ѕ п¦їј ђІ·Є»®·¬§ф ѐЅ·»ІЅ» їІј я»»ї®Ѕё
р®їІЅёф ё»ё®їІф ч®їІт ууії·ґм іє»°»ё®мко§їё±±тЅ±і

Н»·±І зт УЫМЯФ ЧСТН ЯТЬ РФЯТМН

ьё®»» јє§›±ѕј »¬ђ±ѕє¬»ј ±§ѕ»єІ »»јѕђІ№ ©»®»
№®±©І ђІ р±є№ѕєІј ±ѕ«¬ђ±І ђІ °®»»І¬ ±є лјшцчнчот
мроч шрф пф л єІј ор °°і лјхочт лј «°¬єє» єІј ђ¬ »єє»Ѕ¬
±І лєф о»ф х№ф ёІф цє єІј у «°¬єє» єІј ¬ё»ђ® ¬®єІ°±®¬
¬± јђєє»®»І¬ °є®¬ ±є °ѕєІ¬ ©»®» ¬«јђ»јт лј ђІ¬»®є»®»
©ђ¬ё «°¬єє» єІ ¬®єІ°±®¬ ±є ¬ё»» і»¬єѕ ђ±Іт ьё» ђІ¬»®у
єЅ¬ђ±І ј»°»Іј ±І ¬ё» лј Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І єІј Іє¬«®» ±є

й з

ђ±Іт яђ¬ё ђІЅ®»єђІ№ ±є лј Ѕ±І¬»І¬ ђІ І«¬®ђ»І¬ ±ѕ«¬ђ±І
ф¬ё» Ѕ±І¬»І¬ ±є лј ђІ ®±±¬ф ¬»і єІј ѕ»єЄ» ±є ±§ѕ»єІ
°ѕєІ¬ ©»®» ђІЅ®»є»ј ѕ«¬ ¬®єІ°±®¬ ¬± ѕ»єЄ» ©є ѕ±©т
яђ¬ё ђІЅ®»єђІ№ ±є »Ё¬»®Ієѕ Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ±є ёІф х№ єІј
цє ђІ ё±±¬ єІј ®±±¬ ±є °ѕєІ¬ ђІЅ®»є»јт к«¬ ј»Ѕ®»єу
ђІ№ ±є у єІј о» Ѕ±І¬»І¬ ©»®» ё±©І ©ђ¬ё ђІЅ®»єђІ№ ±є
лј Ѕ±І¬»І¬ ђІ І«¬®ђ»І¬ ±ѕ«¬ђ±Іт

ЫКЧЬЫТЭЫ ЪСО ШЫЯКЗ УЫМЯФН ЧТШЧЮЧМЧСТ СЪ ЯФЩЯФ ЩОСЙМШ ЧТ ФЯХЫ
РЯУКСМЧН шЩОЫЫЭЫч
п

Чт Хї№їѕ±«ф п Рт Ю»¦їф о Цт Рї°ї№ђїІІђф о Кт Хїѕєїєїє±«

п

ё»ЅёІ±ґ±№·Ѕїґ уј«Ѕї¬·±Іїґ чІ¬·¬«¬»ф т»°¬т ±є чЅё¬ё§±ґ±№§ їІј ф·ё»®·»ф ъїѕт ±є пЇ«т уЅ±§¬»іф ютэ р±Ё плоф мкпррф
ч№±«і»І·¬їф х®»»Ѕ»н о ъїѕт ±є уЁ°т юё§·±ґ±№§ф ы»ј·Ѕїґ ѐЅё±±ґф ђІ·Єт ±є ч±їІІ·Іїф млппрф ч±їІІ·Іїф х®»»Ѕ»т

р»єЄ§ і»¬єѕ є®±і Іє¬«®єѕ єІј єІ¬ё®±°±№»ІђЅ ±«®Ѕ»
є®» Ѕ±І¬ђІ«єѕѕ§ ®»ѕ»є»ј ђІ¬± єЇ«є¬ђЅ »Ѕ±§¬»і єІј ¬ё»§ є®»
є »®ђ±« ¬ё®»є¬ ѕ»Ѕє«» ±є ¬ё»ђ® ¬±ЁђЅђ¬§ф ѕ±І№ °»®ђ¬»ІЅ»ф
ѕђ±єЅЅ«і«ѕє¬ђ±І єІј ѕђ±іє№ІђєђЅє¬ђ±І ђІ ¬ё» є±±јуЅёєђІт
йѕ¬ё±«№ё ѕђіђ¬»ј єі±«І¬ ±є ¬®єЅ» і»¬єѕ є®» »»Іу
¬ђєѕ є±® ѕђ±ѕ±№ђЅєѕ єЅ¬ђЄђ¬§ ђІ ѕєє»ф ¬ё»§ ѕ»Ѕ±і» ¬±ЁђЅ є±®
єЇ«є¬ђЅ ±®№єІђіт кђ±Ѕё»іђЅєѕ ђІ¬»®єЅ¬ђ±І ѕ»¬©»»І
єѕ№є» єІј і»¬єѕ ёєЄ» ѕ»»І ¬«јђ»ј ђІ іє®ђІ» »ІЄђ®±Іу
і»І¬ф ѕ«¬ є®»ё ©є¬»® »Ѕ±§¬»і ёєЄ» ®»Ѕ»ђЄ»ј ѕ»
є¬¬»І¬ђ±Іт х±®»±Є»® і±¬ ©±®є ёє ђІЄ±ѕЄ»ј ѕєѕ±®є¬±®§
»Ё°»®ђі»І¬ ®є¬ё»® ¬ёєІ єђ»ѕј ¬«јђ»т
сІ ¬ё» °®»»І¬ ¬«ј§ ¬ё» »єє»Ѕ¬ ±є л« єІј шѕ ±І
лёѕ±®±°ё§ѕѕує °®±ј«Ѕ¬ђ±І є є І»¬ №®±©¬ё ®є¬» ±є єѕ№єѕ
ѕђ±іє ђІј»Ёф ђІ фєє» шєіЄ±¬ђ шп®»»Ѕ»ч ©є ђІЄ»¬ђу
№є¬»јт фєє» ©є¬»® єі°ѕ» Ѕ±ѕѕ»Ѕ¬»ј є®±і ¬©± єі°ѕђІ№у
¬є¬ђ±І шыпф ыоч ©»®» і»¬єѕ ¬®»є¬»ј ¬± ртрлф ртп єІј л №с

ѕ єђІєѕ Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±Іф ђІ ¬ё®»» ®»°ѕђЅє¬» »єЅё ±І»ф є±®
ѕ±¬ё л« єІј шѕ Ѕ±®®»°±ІјђІ№ѕ§т ыєі°ѕ» є ©»ѕѕ є
Ѕ±І¬®±ѕ ©»®» ђІЅ«ѕє¬»ј є±® миё «Іј»® ђі«ѕє¬»ј ђІ ђ¬«
Ѕ±Іјђ¬ђ±І ±є ¬»і°»®є¬«®»ф ѕђ№ё¬ ѕ»Є»ѕ єІј °ё±¬±°»®ђ±јт
э°±І ¬»®іђІє¬ђ±І ±є ђІЅ«ѕє¬ђ±Іф лёѕ±®±°ё§ѕѕує ©єф
°»Ѕ¬®±°ё±¬±і»¬®ђЅєѕѕ§ф ј»¬»®іђІ»ј єє¬»® ¬ё» єЅ»¬±І»
»Ё¬®єЅ¬ђ±І ±є ¬ё» °ђ№і»І¬т
йјјђ¬ђ±Ієѕ ѕђіІ±ѕ±№ђЅєѕ °є®єі»¬»® шђІЅѕ«ј»ј ¬»іу
°»®є¬«®»ф °рф јђт±Ё§№»І єІј І«¬®ђ»І¬ч ©»®» і»є«®»јт
л±°°»® єІј ф»єј єјјђ¬ђ±І ®»«ѕ¬»ј ђІ ®»ј«Ѕ¬ђ±І ±є
єѕ№єѕ ѕђ±ієт ыђ№ІђєђЅєІ¬ јђєє»®»ІЅ» ѕ»¬©»»І ¬ё» ¬©±
і»¬єѕ »єє»Ѕ¬ ©»®» єѕ± ®»№ђ¬»®»јт й¬ ё§°»®¬®±°ёђЅ
¬є¬ђ±І шыоч єѕ№єѕ ѕђ±іє ©є «°®»»ј ѕ§ і»¬єѕ ¬®»є¬у
і»І¬ »Є»І є¬ ртрл №сѕ і»¬єѕ Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±Іт й¬ ¬ё»
»«¬®±°ёђЅ ¬є¬ђ±І шыпчф л« °®±ј«Ѕ»ј є «°®»ђЄ» »єє»Ѕ¬ є¬
ѕ±© ѕ»Є»ѕф ©ёђѕ» шѕ ®»ј«Ѕ»ј єѕ№єѕ ѕђ±іє є¬ л №сѕт

НЫТНЧМЧКЧМЗ СЪ ЪЛНЯОЧЛУ НСФЯТЧ РФЯНУЯ УЫУЮОЯТЫ МС ШЫЯКЗ УЫМЯФН
ЯТЬ ОЫЯЭМЧКЫ СИЗЩЫТ НРЫЭЧЫН
оф и

ФтЯт ХёїїІ±Єїф п ЯтЗ«т ЧЄїІ±Єф нф и ЖтУт ХёїїІ±Єїф м ЯтЧт Х«¦ђІф
л
ЯтКт ЩїЄ®§«ёєђІф н ФтЗ«т Уї®є»ѕђ§їф м РтРт Я¦ђјѕ»є§їІф к Эт Эё±ђ§ф
йф и
Рёт Э±ѕѕ»®§ф и ЦтуЭт Ы¬ђ»ІІ»

п

чІ¬·¬«¬» ±є с»ґґ р·±°ё§·Ѕф я«·їІ пЅїј»і§ ±є ѐЅ·»ІЅ»ф пмоолр ю«ёЅё·І±ф я«·їн о т»°ї®¬і»І¬ ±є уІЄ·®±Іі»І¬їґ
ю®±¬»Ѕ¬·±І ±є рїёµ·® ѐ¬ї¬» ђІ·Є»®·¬§ф ноф ф®«І¦» ѐ¬®»»¬ф млррйоф ђєїф я«·їн н т»°ї®¬і»І¬ ±є р±¬їІ§ ±є рїёµ·® ѐ¬ї¬»
ю»јї№±№·Ѕїґ ђІ·Є»®·¬§ф нїф эЅ¬±ѕ»® я»Є±ґ«¬·±І ѐ¬®»»¬ф млрролф ђєїф я«·їн м ѐ¬ї¬» я»»ї®Ѕё чІ¬·¬«¬» ±є х»І»¬·Ѕф ы·І·¬®§
±є чІј«¬®§ф ѐЅ·»ІЅ» їІј ё»ЅёІ±ґ±№§ф п¬ т±®±¦ёІ§ ю®±»¦јф пф ппнлмл ы±Ѕ±©ф я«·їн л ѐ¬ї¬» я»»ї®Ѕё чІ¬·¬«¬» ±є п°°ґ·»ј
ы·Ѕ®±ѕ·±ґ±№§ф я«·їІ пЅїј»і§ ±є ѐЅ·»ІЅ»ф пмоойл эѕ±ґ»ІЅµф я«·їн к ъїѕ±®ї¬±·®» јђпјё7·±І рїЅ¬7®·»ІІ»ф ґђђІ·Є»®·¬7
ј» я»·іф лпф ®«» с±№ІїЅЇушї§ф лпрлк я»·іф ф®їІЅ»н й ѐ»®Є·Ѕ» ј» сїІЅ»®±ґ±№·» ф ю±ґ§Ѕґ·І·Ї«» ыї§ії®ј орорр рї¬·їф ф®їІЅ»н
и
чІ¬·¬«¬ чІ¬»®Ії¬·±Іїґ ј» я»Ѕё»®Ѕё» «® ґ» ч±І ы7¬їґґ·Ї«» лпккй я»·іф ф®їІЅ»т

ьё» і»¬ё±ј ±є »ѕ»Ѕ¬®±±®ђ»І¬є¬ђ±Ієѕ °»Ѕ¬®±Ѕ±°§
©є «»ј ¬± ¬«ј§ јђ¬«®ѕєІЅ» ђІ ¬ё» ѕє®®ђ»® °®±°»®¬ђ»
±є ¬ё» Ѕ»ѕѕ °ѕєіє і»іѕ®єІ» шшхч ±є є«І№« Ъ«ї®ђ«і
±ѕїІђ «Іј»® ¬ё» єЅ¬ђ±І ±є ё»єЄ§ і»¬єѕ шрхч ђ±І шй№хф
р№охф л«охч єІј ®»єЅ¬ђЄ» ±Ё§№»І °»Ѕђ» шъчыч шё§ј®±Ёу
§ѕ ®єјђЅєѕч №»І»®є¬»ј ђІ Ѕ±°°»®у єІј ё§ј®±Ё§Ѕ±ѕєѕу
єіђІ»уєЅ±®ѕє¬» §¬»іт ьё» є±ѕѕ±©ђІ№ ±®ј»® ±є ¬«ју
ђ»ј рх ¬±ЁђЅђ¬§ шє¬ ¬«јђ»ј Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±Іч є±® ¬ё»
Ъ«ї®ђ«і ±ѕїІђ шх ©є ё±©Іж й№х и р№ох и л«охф

©ёђЅё Ѕ±®®»ѕє¬»ј ©ђ¬ё ¬ё» єєєђІђ¬§ ±є ¬ё»» і»¬єѕ ¬± ¬ё»
є«ІЅ¬ђ±Ієѕ №®±«° ±є і»іѕ®єІ» °®±¬»ђІт яё»І ¬ё» Ѕ»ѕѕ
©»®» є¬¬єЅє»ј ѕ§ ъчыф ¬ё» ЅёєІ№» ђІ ¬ё»ђ® і»іѕ®єІ»
°»®і»єѕђѕђ¬§ ©»®» ±ѕ»®Є»ј ±Іѕ§ є±® ¬ё» Ѕє¬єѕ§¬ђЅ °єђ®
Ѕ±°°»®уєЅ±®ѕє¬»ф °®±ѕєѕѕ§ф ј«» ¬± ¬ё» јђєєђЅ«ѕ¬ђ» є±®
¬ё» ѕє®№» Ѕ±і°ѕ»Ё ±є ё§ј®±Ё§Ѕ±ѕєѕєіђІ» ¬± °»І»¬®є¬»
¬ё®±«№ё ¬ё» Ѕ»ѕѕ ©єѕѕф ¬ёє¬ ђ ©ё§ ђІ ¬ёђ ѕђІє®§ §¬»і ¬ё»
є±®і»ј ё§ј®±Ё§ѕ ®єјђЅєѕ ©»®» ђІєЅЅ»ђѕѕ» є±® шхт

МОЯЭЫ ЫФЫУЫТМН ЧТ УЫЬЧЭЧТЫж
НЫННСТ з

и р

РЧЩУЫТМ ЭСУРФЫИ СЪ РФЯТМН ЯН Я НЛНМЯЧТЯЮЧФЧМЗ ЧТЬЫИ ЧТ
МЫЭШТСЩЫТЧЭ ЭСТЬЧМЧСТН
ЯтЯт Х«ѕї№ђІ
рїёµ·® ѐ¬ї¬» ђІ·Є»®·¬§ф ф®«І¦» ¬®тф ноф ђєїф млррйм я«·їф ©©©тє±®»¬®§тЅёї¬т®«

ьё» і»¬єѕ ієє» є Ѕ±Іђј»®єѕѕ» °®±°±®¬ђ±І ±є ѕ»¬ ±є
ђІј«¬®ђєѕ »І¬»®°®ђ»т ьё» і»¬єѕ ®»Іј»® І»№є¬ђЄ» »єє»Ѕ¬
±І °ѕєІ¬т с¬ ђ іє®є»јф ¬ёє¬ »єє»Ѕ¬ ±є і»¬єѕ ±І °ѕєІ¬
є°°»є® ђІ ¬ё» є±®і ±є ЅёєІ№» ±є і±®°ё±ѕ±№ђЅєѕ єІј
°ё§ђ±ѕ±№ђЅєѕ °є®єі»¬»® ±є °ѕєІ¬ф °»®±Ієѕѕ§ ђІ Ѕ±Іу
¬»І¬ ±є °ђ№і»І¬ ђІ ѕ»єЄ»т
ьё» °ђ№і»І¬ Ѕ±і°ѕ»Ё ±є °ѕєІ¬ ®»°®»»І¬ Ѕ±іѕђІєу
¬ђ±І ±є Ѕё»іђЅєѕ Ѕ±іѕђІє¬ђ±І ѕєђЅ ±є ©ёђЅё є®» ¬ё»
Ѕёѕ±®±°ё§ѕѕ Я єІј Юф єІј єѕ± Ѕє®±¬»І±ђј»т сє °±ѕѕ«¬єІ¬
іђ ¬ё»І ¬ё» Ѕ±І¬»І¬ ±є °ђ№і»І¬ єІј ¬ё»ђ® ®є¬ђ± ђ
«°°±®¬»ј є¬ є ј»єђІђ¬» ѕ»Є»ѕф ¬ёє¬ °®±Єђј» є ієЁђі«і
»єє»Ѕ¬ђЄ» ©±®є ±є ¬ё» °ё±¬±§І¬ё»¬ђЅ Є»ёђЅѕ» ±є °ѕєІ¬т
р±©»Є»® ¬ё»®» ђ јђ«®Ієѕ єІј »є±Ієѕ ј§ІєіђЅ ±є ¬ё»
°ђ№і»І¬ Ѕ±І¬»І¬ ђІ °ѕєІ¬ ѕ»єЄ»т
ьё» »Ё°»јђ»ІЅ§ ±є ®»єѕђ¦є¬ђ±І ±є ¬ё» °®»»І¬ ®»у
»є®Ѕё» ђ ¬ђ°«ѕє¬»ј ѕ§ ¬ёє¬ ¬ё» °ѕєІ¬ є¬ ¬®»» є®»
Ѕ±і°»ѕѕ»ј ¬± єјє°¬ є±® І»© Ѕ±Іјђ¬ђ±І ѕ§ і±јђєђЅє¬ђ±І
±є °ё§ђ±ѕ±№ђЅєѕ єІј ѕђ±Ѕё»іђЅєѕ °®±Ѕ»»т о±® ¬ёђ
°«®°±» ¬ё» ђ№ІђєђЅєІ¬ єі±«І¬ ±є »І»®№§ ђ І»Ѕ»є®§ф
¬ё» ®»±«®Ѕ» ђ °®±Єђј»ј ©ђ¬ё ©ёђЅё ±І» ђІ ієІ§ ®»°»Ѕ¬
ѕ§ єЅ¬ђЄђ¬§ ±є ¬ё» °ё±¬±§І¬ё»¬ђЅ Є»ёђЅѕ»т ьё«ф Ї«єІ¬ђ¬§
єІј ®є¬ђ± ±є °ђ№і»І¬ ђІ °ѕєІ¬ ѕ»єЄ» ЅєІ »®Є» Ѕ®ђ¬»®ђ±І
±є °±¬»І¬ђєѕ ¬єѕђѕђ¬§ф єІј єѕђѕђ¬§ єє¬ ¬± ЅёєІ№» ¬ё»
Ѕ±І¬»І¬ ±є °ђ№і»І¬ ±«¬№±ђІ№ є®±і І»»ј ±є єІ ±®№єІу
ђі њ Ѕ®ђ¬»®ђ±І ±є єјє°¬ђЄ» Ѕє°єѕђѕђ¬ђ» ±є є єђІј є±®
«®ЄђЄєѕ ђІ ¬»ЅёІ±№»ІђЅ Ѕ±Іјђ¬ђ±Іт
ьё» ®»»є®Ѕё» Ѕ±Іј«Ѕ¬»ј ±І °ѕєІ¬ ±є є ѕєѕєі
°±°ѕє® шР±°«ѕ« ѕїѕїіђє»®ї фтч ђІ Ѕ±Іјђ¬ђ±І ±є єІј
Ѕ«ѕ¬«®»т йє¬»® є±®іє¬ђ±І ѕ»єЄ» єІј ¬ё» є»іѕѕє№» ±є
®±±¬ °ѕєІ¬ ©є ¬®»є¬»ј ѕ§ єЇ«»±« ±ѕ«¬ђ±І ±є єЅ»¬є¬»

±є і»¬єѕ ±є «ѕѕ»¬ёєѕ ј»Іђ¬§т ьё»І ©є¬Ѕё»ј ±є ј§Ієіу
ђЅ ±є ЅёєІ№» ±є ¬ё» ієђІ °ђ№і»І¬ ±є є °ё±¬±§І¬ё»ђ
њ Ѕёѕ±®±°ё§ѕѕ Яф Ю єІј Ѕє®±¬»І±ђј»т
с¬ ©є »¬єѕѕђё»јф ¬ёє¬ є¬ ±°»®є¬ђ±І лєохф х№охф хІохф
ох
ёІ єІј л«ох ¬ё» «і ±є °ђ№і»І¬ ђІ ѕєѕєі °±°ѕє®
ѕ»єЄ» ђ ®»ј«Ѕ»ј і±®» ¬ёєІ ±І оры Ѕ±ІЅ»®ІђІ№ ¬ё»
Ѕ±І¬®±ѕт ьё» ®є¬ђ± ±є °ђ№і»І¬ ЅёєІ№» ±ф ¬ёє¬ ¬ё»®» ђ є
ј»Ѕ®»є» ±є є ёє®» ±є Ѕёѕ±®±°ё§ѕѕ йф є¬ ђІЅ®»є»ј ёє®»
±є Ѕёѕ±®±°ё§ѕѕ Ю шє±® х№охф хІохч єІј Ѕє®±¬»І±ђј» шє±®
лєохф ёІохф л«охч ђІ ѕ»єЄ» ±є »Ё°»®ђі»І¬єѕ °ѕєІ¬т й¬
±°»®є¬ђ±І ¬ё» ®є¬ђ± ±є °ђ№і»І¬ ђІ ѕ»єЄ» ±є Ѕ±І¬®±ѕ
°ѕєІ¬ ©є єЄ»ј є¬ є ѕ»Є»ѕж Ѕёѕ±®±°ё§ѕѕ Я њ і±®» ¬ёєІ
лр ыф Ѕёѕ±®±°ё§ѕѕ Ю њ єѕ±«¬ нр ыф Ѕє®±¬»І±ђј» њ ѕ»
¬ёєІ орыт
ьё» Ѕ±®®»ѕє¬ђ±І ѕ»¬©»»І ЅёєІ№» ±є Ї«єІ¬ђ¬§ ђІјђЅєу
¬±® ±є ¬ё» °ё±¬±§І¬ё»ђ °ђ№і»І¬ Ѕ±І¬»І¬ єІј ¬єѕђѕђ¬§
±є °ѕєІ¬ ђ »¬єѕѕђё»јт й¬ ђІЅ®»є» ±є ј»Іђ¬§ ±є і»¬єѕ
ђІ єІ »ІЄђ®±Іі»І¬ ¬ё»®» ђ є Ї«єІ¬ђ¬є¬ђЄ» єІј є«ІЅ¬ђ±Ієѕ
®»єѕѕ±Ѕє¬ђ±І ±є °ђ№і»І¬ ђІ ѕ»єЄ» ±є є ѕєѕєі °±°ѕє®т с¬
©є ®±¬ђІ»јф ¬ёє¬ ј«» ¬± єЅ¬ђЄђ¬§ ±є єјє°¬ђЄ» №»є® ¬ё»
¬єѕђѕђ¬§ ±є єІ ±®№єІђі ђ «°°±®¬»ј є¬ є ѕ»Є»ѕ ±є є
°ђ№і»І¬ Ѕ±і°ѕ»Ё шє¬ є ј»Ѕ®»є» ±є ¬ё» Ѕ±І¬»І¬ ±є ¬ё»
ієђІ °ђ№і»І¬ ±є є °ё±¬±§І¬ё»ђ њ Ѕёѕ±®±°ё§ѕѕ Я ђІ
ѕ»єЄ» ¬ё»®» ђ єІ ђІЅ®»є» ±є є«Ёђѕђє®§ °ђ№і»І¬ њ
Ѕёѕ±®±°ё§ѕѕ Ю єІј Ѕє®±¬»І±ђј»ч ±ф ¬ёє¬ ђІ ¬ё» »ІЄђ®±Іу
і»І¬ °±ѕѕ«¬ђ±І Ѕ±Іјђ¬ђ±І ѕ§ і»¬єѕ ±є °ѕєІ¬ «®ЄђЄ»т
ЯЅµІ±©ґ»ј№»і»І¬ж ьё» ¬«ј§ ©є «°°±®¬»ј ѕ§
¬ё» к¬ё Ѕ±і°»¬ђ¬ђ±Іу»Ё°»®¬ђ» ±є ¬ё» ®»»є®Ѕё °®±ѓ»Ѕ¬ ±є
§±«І№ Ѕђ»І¬ђ¬ ±є ¬ё» ъ«ђєІ йЅєј»і§ ±є ыЅђ»ІЅ»
ш№®єІ¬ ц олрчт

МШЫ ЧТЪФЛЫТЭЫ СЪ ЫТКЧОСТУЫТМ РСФФЛМЫЬ ЙЧМШ НСУЫ УЫМЯФ ЧСТН СТ
ЩЫТЫОЯМЧКЫ НРШЫОЫ СЪ РФЯТМН шРЯФЗТСМЫОЯМЧЭЯФ ЬЯМЯ ЪОСУ МШЫ
ФЫТЧТЩОЯЬ ЯМСУЧЭ РСЙЫО НМЯМЧСТ ЯОЫЯч
п
п
о

ЩтУт Ф»Єє±Єєї§їф о СтЯт ЩїЄ®ђѕ±Єїф о ФтЯт Хї®¦»Єї

чІ¬·¬«¬» ±є ц·¬±®§ ±є ыї¬»®·їґ с«ґ¬«®»ф япѐф пк тЄ±®¬±Єї§ї »іѕтф ѐ¬т ю»¬»®ѕ«®№ф плппккф я«·їн ууії·ґм ·Іє±о№іґт°ѕт®«н
щ±ії®±Є р±¬їІ·Ѕїґ чІ¬·¬«¬»т япѐф о ю±°±Єї ¬тф ѐ¬т ю»¬»®ѕ«®№ф плйнйкф я«·їт

ьё» ®є¬» ±є ё»єЄ§› єІј ®єјђ±єЅ¬ђЄ» і»¬єѕ ђ±І ш»Ёу
Ѕ»°¬ Ѕ±°°»® єІј ¦ђІЅч єІј ѕ»І¦шєчу°ђ®»І» ђІ ¬ё» ф»ІђІу
№®єј й¬±іђЅ ш±©»® ы¬є¬ђ±І шйшыч ђІј«¬®ђєѕ ¦±І» ђ І±¬
ёђ№ёф ¬ё±«№ё ¬ё» Ї«єІ¬ђ¬§ ±є хІф л±ф цђф й єІј шѕ ђ±І
ђІ »°є®є¬» °±ђІ¬ »ЁЅ»»ј І±®ієѕ Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І шм¦«у
ѕє »¬ єѕтф оррпчт ьё» ѕ»Є»ѕ ±є Ѕё»іђЅєѕ Ѕ±І¬єіђІє¬ђ±І ђІ
¬ё» ¬±©І ±є ы±І±Є§ђ к±® ђ ёђ№ё»® ¬ёєІ є¬ ¬ё» йшыт
й І»© ¬є¬ђ¬ђЅєѕ °єѕ§І±¬»®є¬ђЅєѕ і»¬ё±ј шптхт ф»Єєу
±Єєє§єт шєѕ§І±¬»®є¬ђЅєѕ л±і°ѕ»Ё» є сІјђЅє¬±® ±є
нЅ±ѕ±№ђЅєѕ ы¬®»ф шє¬ єІј ш®»»І¬сс ш®±Ѕ»»јђІ№ ±є л¬ё
н«®±°»єІ шєѕє»±ѕ±¬єІђЅєѕ єІј шєѕ§І±ѕ±№ђЅєѕ л±Іє»®у
»ІЅ»т йЅ¬є шєѕє»±ѕ±¬єІђЅє оф у®єє±©ф кмнукмиф пзззч
єѕѕ±© ¬± «» Ѕ±і°ѕ»Ё» ©ђ¬ё ј±іђІє¬ђ±І ±є і±®°ё±ѕ±№у

ђЅєѕѕ§ єѕІ±®ієѕ °±ѕѕ»І ±є јђєє»®»І¬ ¬§°» є ђІјђЅє¬±® ±є
І±®ієѕф ¬®»»ј єІј Ѕє¬є¬®±°ёђЅ ¬є¬» ±є №»І»®є¬ђЄ»
°ё»®» ±є ђІ№ѕ» °ѕєІ¬ єІј »Є»І ¬ё»ђ® ±Ѕђ»¬ђ»т
й °»ЅђєђЅ є»є¬«®» ±є °±ѕѕ»І Ѕ±і°ѕ»Ё» ±є ±ђѕ єіу
°ѕ» є®±і ы±І±Є§ђ к±® ђ ёђ№ё °»®Ѕ»І¬є№» ±є °єѕ§І±¬»®у
є¬» ©ђ¬ё јђЄ»®№»ІЅ» є®±і ¬ё» І±®і ђІ »Є»®єѕ і±®°ё±у
ѕ±№ђЅєѕ Ѕёє®єЅ¬»® ђі«ѕ¬єІ»±«ѕ§ ©ёђЅё ©є °®±Є»ј ѕ§
¬є¬ђ¬ђЅєѕ єІј ынх јє¬єт
ьёђ ¬§°» ±є °єѕ§І±¬»®є¬ђЅєѕ Ѕ±і°ѕ»Ё ђ є “®»°±І»’
±є ¬ё» °ѕєІ¬ђ №»І»®є¬ђЄ» °ё»®» ±І єІ єІ®¬®±°±№»ІђЅ
¬®»т с¬ ©є є ®»«ѕ¬ ±є °±ѕѕ«¬ђІ№ ¬ё» є®»є ©ђ¬ё ё»єЄ§ єІј
®єјђ±єЅ¬ђЄ» і»¬єѕ ђ±Іт
й І»© і»¬ё±ј ±є »ІЄђ®±Іі»І¬єѕ Ѕ±І¬®±ѕ Ѕ±«ѕј ѕ»

Н»·±І зт УЫМЯФ ЧСТН ЯТЬ РФЯТМН

©±®є»ј ±«¬ є є ®»«ѕ¬ ±є ѓ±ђІ¬ ®»»є®Ѕё °®±ѓ»Ѕ¬ ±є ¬ё»
є«¬ё±® ±є ¬ё» °єѕ§І±¬»®є¬ђЅєѕ і»¬ё±ј шф»Єє±Єєє§єф
пзззе »» »уієђѕ є±® Ѕ±І¬єЅ¬ч єІј °»Ѕђєѕђ¬ ±І і»¬єѕ
ђ±Іт

и п

ЯЅµІ±©ґ»ј№»і»І¬ж ьё» є«¬ё±® ђ №®є¬»є«ѕ ¬± ¬ё»
ъ«ђєІ о±«Іјє¬ђ±І є±® кєђЅ ъ»»є®Ѕё ш№®єІ¬ж рпурку
ируоооч єІј ¬± ы¬т ш»¬»®ѕ«®№ ыЅђ»І¬ђєђЅ л»І¬»® є±®
єђІєІЅђєѕ «°°±®¬ ±є ±і» °єѕ§І±¬»®є¬ђЅєѕ ®»»є®Ѕё»т

МШЫ МСФЫОЯТЭЫ СЪ ЭЯФЫТЬЛФЯ ЪЯУЧФЗ РФЯТМН МС ЧТЭОЫЯНЫЬ ШЫЯКЗ
УЫМЯФ ЭСТМЫТМН
СтЯт Р±јїё»Єєїф ЖтЪт ОїєёіїІє«ѕ±Єїф КтКт Ъ»ј§ї»Єф ЧтЗ«т ЛіїІ±Є
рїёµ·® ѐ¬ї¬» ђІ·Є»®·¬§ф ноф ф®«І¦» ѐ¬®»»¬ф млррймф ђєїф я«·їт

ЮїЅµ№®±«Іј ъ Я·іж ьё» ®»»є®Ѕё ±є °ѕєІ¬ ¬єѕђѕу
ђ¬§ ¬± ¬ё» ¬±Ёђє»®±« єєЅ¬±® ђ «®№»І¬ ђІ ¬ё» Ѕ±Іјђ¬ђ±І ±є
єІ ђІЅ®»єђІ№ єІ¬®±°±№»ІђЅ »ІЄђ®±Іі»І¬єѕ °±ѕѕ«¬ђ±Іт
ьё» ®»«ѕ¬ ±є ®»»є®Ѕё ±І ¬ёђ «ѕѓ»Ѕ¬ ®»ѕ»ЄєІ¬ ¬± °®»у
»®Є» ¬ё» °«®ђ¬§ ±є є±±ј ЅёєђІ єІј Ѕ±І»Ї«»І¬ѕ§ ¬± є»»°
°»±°ѕ» ё»єѕ¬ё§т
У»¬ё±јж ьё» ®»»є®Ѕё ©є Ѕ±Іј«Ѕ¬»ј ±І ђЁ¬§ јє§
±ѕј °ѕєІ¬ ±є Эїѕ»Іј«ѕї ї®Є»Іђ фт єІј ¬ё®»» єђІј ±є
Эїѕ»Іј«ѕї ±єєђЅђІїѕђ фтж уєѕѕ±«Іє п±ѕј»Іф лєѕ¬ёєф
лєѕђє±®ІђєІт м«®ђІ№ ¬ё» »Ё°»®ђі»І¬ ¬ё» ©»¬ єІј ј®§
©»ђ№ё¬ ±є ё±±¬ єІј ®±±¬ф ®»ѕє¬ђЄ» №®±©¬ё ®є¬» шъпъчф
№®±у°ё±¬±§І¬ё»ђ шш№ч єІј ®є¬» ±є ®»°ђ®є¬±®§ Ѕ±¬
є±® №®±у°ё±¬±§І¬ё»ђ шъ с ш№ч ©»®» ј»¬»®іђІ»јт
О»«ґ¬ ъ Э±ІЅґ«·±Іж ьё» »Ё°»®ђі»І¬ ѕ»ј ¬± ¬ё»
Ѕ±ІЅѕ«ђ±І ¬ёє¬ж

пт ьё» єјјђ¬ђ±І ±є Ѕ±°°»® єѕ¬ ђІ ¬ё» і»јђ«і Ѕє«»ј
ђІђ№ІђєђЅєІ¬ ±є єѕ¬»®є¬ђ±І ±є і±®°ё±у°ё§ђ±ѕ±№ђЅєѕ °єу
®єі»¬»® є±® єѕѕ ђІЄ»¬ђ№є¬»ј °ѕєІ¬т
от ьё» ®»єЅ¬ђ±І ±є ђІЄ»¬ђ№є¬»ј °ѕєІ¬ ¬± ¬ё» єјјђ¬ђ±І ±є
¦ђІЅ єІј Ѕ±ѕєѕ¬ єѕ¬ ј»°»Іј»ј ±І ¬ё» °»Ѕђ»т ьё» °ѕєІ¬
±є уєѕѕ±«Іє п±ѕј»І ©»®» і±®» ¬±ѕ»®єІ¬ ђІ ¬ё» ј»№®»» ±є
ЅёєІ№» ±є ®»ѕє¬ђЄ» №®±©¬ё ®є¬» єІј ¬ё» ®є¬ђ± ±є №»І»®єѕ
®»°ђ®є¬ђ±І ¬± №®±©¬ёу°ё±¬±§І¬ё»ђф ѕ» ¬±ѕ»®єІ¬ ¬ё»
±І» ±є лєѕ¬ёє ±®¬т
нт с¬ ©є ё±©І ¬ёє¬ є±® ¬ё» і±®» ±ѕѓ»Ѕ¬ђЄ» єІј ђІє±®ієу
¬ђЄ» Ѕёє®єЅ¬»®ђ¬ђЅ ¬єѕђѕђ¬§ ±є °ѕєІ¬ є¬ ¬ё» ѕ»Є»ѕ ±є
і±®°ё±у°ё§ђ±ѕ±№ђЅєѕ °є®єі»¬»® «Іј»® ¬ё» ђІєѕ«»ІЅ»
єѕ¬ ±є ё»єЄ§ і»¬єѕ ђ¬ ђ °®»є»®єѕѕ» ¬± «» ®»ѕє¬ђЄ»
°є®єі»¬»® «Ѕё є ®»ѕє¬ђЄ» №®±©¬ё ®є¬» єІј °є®¬ ±є
®»°ђ®є¬±®§ Ѕ±¬ є±® №®±у°ё±¬±§І¬ё»ђт

МШЫ ЧТЪФЛЫТЭЫ СЪ ШЫЯКЗ УЫМЯФН СТ РФЯТМ ОЯЬЧСНЫТНЧМЧКЧМЗ ЙЧМШ МШЫ
ШСОЬЫЛУ с МОЧМЧЭЛУ ОССМуЭШОСУСНСУЯФ ЯЮЫООЯМЧСТ ЯННЯЗ
СтУт О±¦їІ±Єїф НтЧт ЖїђЅёєђІїф ЩтЪт Я°¬ђєї»Єїф ЯтХёт Яєёіїјђ»Єїф
ЫтТт Ніђ®І±Єї
чІ¬·¬«¬» ±є ёё»±®»¬·Ѕїґ їІј уЁ°»®·і»І¬їґ р·±°ё§·Ѕф я«·їІ пЅїј»і§ ±є ѐЅ·»ІЅ»ф ю«ёЅё·І±ф пмоолр я«·їт ууії·ґм
¦ї·Ѕёµ·Іїоії·ґт®«

ьё» јђ¬«®ѕєІЅ» ±є ¬ё» Ѕё®±і±±і» є°°є®є¬« ђІ
Ѕ»ѕѕ ±є »»јѕђІ№ ±є Ш±®ј»«і Є«ѕ№ї®» єІј М®ђ¬ђЅ«і
ј«®«і »»ј Ѕ±ѕѕ»Ѕ¬»ј є®±і °ѕєІ¬ №®±©ђІ№ ђІ ¬ё» ¦±І»
±є јђ®»Ѕ¬ єЅ¬ђ±І ±є ¬ё» ¬®«ЅєђІ№уёђ№ё©є§ Ѕ±і°ѕ»Ё ©»®»
¬«јђ»јт нє® ©»®» Ѕ±ѕѕ»Ѕ¬»ј єѕ±І№ ¬ё» ёђ№ё©є§ І»є® ¬ё»
¬±©І ±є ш«ёЅёђІ± ±є ¬ё» х±Ѕ±© ®»№ђ±Іж »Ё°»®ђі»І¬єѕ
єі°ѕ» є¬ є јђ¬єІЅ» ±є к і єІј Ѕ±І¬®±ѕ єі°ѕ»ф є¬ є
јђ¬єІЅ» ±є йр і є®±і ¬ё» ѕ±®ј»®т м®§ »»ј ©»®»
ђ®®єјђє¬»ј ©ђ¬ё крл± у®є§ ©ђ¬ё є ј±» ±є пми п§ є¬ є
ј±» ®є¬» ±є нн п§сіђІт ъєјђє¬ђ±І јєіє№» ©є »¬ђіє¬у
»ј ѕ§ ¬ё» єІє°ёє» єє§т нє®ѕђ»®ф ¬ё» іє ±є є ¬ё±«єІј
»»јф ¬ё» ђ¦» єІј іє ±є ±І» »є®ф ¬ё» І«іѕ»® ±є »»ј
ђІ ±І» »є®ф єІј ¬ё» Ѕ±І¬»І¬ ±є ё»єЄ§ і»¬єѕ єє¬»® єёђІ№
±є »»ј є¬ млрpл ©»®» ј»¬»®іђІ»јт ьё» і±¬ °®±у
І±«ІЅ»ј ЅёєІ№» ©»®» ±ѕ»®Є»ј ђІ ¬ё» іє ±є »»ј
є®±і °ѕєІ¬ №®±©ђІ№ І»є® ¬ё» ёђ№ё©є§ж ђІ ©ё»є¬ф ђ¬
ј»Ѕ®»є»ј птнм ¬ђі» єІј ђІ ѕє®ѕ»§ф птол ¬ђі» шцђє±ѕє»у
Єє »¬ єѕтф пзилчт

ьё» єІєѕ§ђ ±є ¬ё» Ѕё®±і±±і» єѕ»®®є¬ђ±І ®»у
Є»єѕ»ј І± јђєє»®»ІЅ» ѕ»¬©»»І ¬ё» Ѕ±І¬®±ѕ єІј »Ё°»®ђу
і»І¬єѕ №®±«°т р±©»Є»®ф єє¬»® »Ё°±«®» ±є »»ј ¬± №№у
®є§ф јђєє»®»ІЅ» ђІ ¬ё» »Іђ¬ђЄђ¬§ ±є Ѕё®±і±±і» ¬±
®єјђє¬ђ±І ©»®» ®»Є»єѕ»јт ьё» §ђ»ѕј ±є ¬®«Ѕ¬«®єѕ јєіє№»
±є Ѕё®±і±±і» єє¬»® ђ®®єјђє¬ђ±І ©ђ¬ё ¬ё» єі» ј±» ©є
«ѕ¬єІ¬ђєѕѕ§ ёђ№ё»® ђІ °ѕєІ¬ №®±©ђІ№ є¬ є јђ¬єІЅ» ±є йр
і є®±і ¬ё» ёђ№ё©є§ ѕ±®ј»® Ѕ±і°є®»ј ¬± °ѕєІ¬ №®±©ђІ№
І»є® ¬ё» ёђ№ё©є§т ьё» ђІЅ®»є»ј ®єјђ±®»ђ¬єІЅ» ±є »»ј
є®±і °ѕєІ¬ №®±©ђІ№ ђІ ¬ё» куі І»є®уёђ№ё©є§ ¦±І»
Ѕ±®®»ѕє¬» ©ђ¬ё ¬ё» ѕ»Є»ѕ ±є ё»єЄ§ і»¬єѕ єЅЅ«і«ѕє¬»ј ђІ
»»јт ш®»«ієѕѕ§ф ¬ё» єЅЅ«і«ѕє¬ђ±І ±є і»¬єѕ ђ ®»у
°±Іђѕѕ» є±® ¬ё» ђІЅ®»є»ј »»ј ®єјђ±®»ђ¬єІЅ»т й Ѕ±іу
°є®ђ±І ±є ®єјђ±ѕђ±ѕ±№ђЅєѕ јє¬є ©ђ¬ё ¬ё» ®»«ѕ¬ ±є °ё§у
ђ±ѕ±№ђЅєѕ єІј ѕђ±Ѕё»іђЅєѕ єІј і±®°ё±ѕ±№ђЅєѕ ¬«јђ»
ђІјђЅє¬»ј ¬ёє¬ ¬ё» ®єјђ±ѕђ±ѕ±№ђЅєѕ і»¬ё±ј ±є єІєѕ§ђ ±є
ЅёєІ№» ђІ ¬ё» Ѕ»ѕѕ Ѕё®±і±±ієѕ є°°є®є¬« ЅєІ ѕ» «¬ђу
ѕђ¦»ј є±® »Ѕ±ѕ±№ђЅєѕ »ЁєіђІє¬ђ±Іт

МОЯЭЫ ЫФЫУЫТМН ЧТ УЫЬЧЭЧТЫж
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МЫЭШТЫМЧЛУ КЯФЫТЭЧЫН ЧТ РФЯТМН
п

Ут Нђі±І±єєф пф о Мт Хё§ѓІђїєф п Эт Н»®№»їІ¬

п

ъїѕ±®ї¬±·®» ј» сё·і·» ь«Ѕґ7ї·®» пІїґ§¬·Ї«» »¬ р·±»ІЄ·®±ІІ»і»І¬їґ»ф сьяѐ ђыя лркмф ъ» цї«¬ ѓ·№І»ї«ф ртют пор ннпйл
х®їј·№ІїІ с»ј»Ёф ф®їІЅ»н о чІ¬·¬«¬ ±є ы·Ѕ®±ѕ·±ґ±№§ф я«·їІ пЅїј»і§ ±є ѐЅ·»ІЅ»ф ы±Ѕ±©ф я«·їт

шѕєІ¬ ёєЄ» ¬ё» єѕђѕђ¬§ ¬± єЅЅ«і«ѕє¬» ¬ё» ѕ±І№ ѕђЄ»ј
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