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Н»·±І прт УЫМЯФ ЧСТНж ТЛМОЧМЧСТ ЯТЬ

ЬЫЪЧЭЧЫТЭЧЫН

ђї№І»ђ«і ђ ї ѕђ±ѕ±№ђЅїѕѕ§ »»І¬ђїѕ іђІ»®їѕ їІј
ђ№ ј»єђЅђ»ІЅ§ ђ єІ±©І ¬± ѕ»їј ¬± »Є»®» ѕђ±Ѕё»іђЅїѕ
їІј §і°¬±ії¬ђЅ јђ±®ј»®ф ѐ±©»Є»®ф ї »Іђ¬ђЄ» їІј
Єїѕђј ії®є»® ¬± ї» ђ№ ¬ї¬« ђІ ё«іїІ ђ ¬ђѕѕ
«ІїЄїђѕїѕѕ»ф і» ё§°±¬ё»ђ»ј ¬ёї¬ ј»¬»®іђІї¬ђ±І ±є
»ЁЅёїІ№»їѕѕ» °±±ѕ ±є ђ№ Ѕ±«ѕј ѕ» «»ј ¬± »¬ђії¬»
¬ђ«» ђ№ ¬ї¬« їІј ¬«®І±Є»®ф ёІ ¬ёї¬ їђіф ¬«јђ» ©»®»
Ѕ±Іј«Ѕ¬»ј ђІ їІђіїѕ їІј ђІ ё«іїІф ёІ їІђіїѕ ¬«ј§ф ђ№
°±±ѕ ђ¦» ©»®» ј»¬»®іђІ»ј ђІ Ѕ±І¬®±ѕ ®ї¬ф ії®№ђІїѕѕ§
ђ№уј»єђЅђ»І¬ ®ї¬ їІј »Є»®»ѕ§ ђ№уј»єђЅђ»І¬ ®ї¬ф ѓї¬
®»Ѕ»ђЄ»ј їІ ђІ¬®їЄ»І±« ђІѓ»Ѕ¬ђ±І ±є ђ№ф їІј ¬ё» °ѕїу
ії ђ№ јђї°°»ї®їІЅ» Ѕ«®Є» ©ї є±ѕѕ±©»ј є±® »Є»®їѕ
јї§ф ѕ®їЅ»®х¬®їЅ»» јї¬ї ©»®» їІїѕ§»ј ©ђ¬ё ї єююђ ёё
°®±№®їіф «ђІ№ ї Ѕ±і°ї®¬і»І¬їѕ і±ј»ѕ ѕї»ј ±І ¬ё»
і±ј»ѕ ±є юЄђ±ѕђ їІј я»®іїІ шчэъъчф ѕёђ і±ј»ѕ Ѕ±Іђју
»®»ј щ »ЁЅёїІ№»їѕѕ» ђ№ °±±ѕ ©ђ¬ё Єї®ђ»ј ®ї¬» ±є
¬«®І±Є»® ш°±±ѕ ч їІј шф ©ђ¬ё ї ®»ѕї¬ђЄ»ѕ§ єї¬ ¬«®І±Є»®ф
їІј °±±ѕ щчф і» ±ѕ»®Є»ј ¬ёї¬ ¬ё» ђ¦» ±є »ЁЅёїІ№»їѕѕ»
°±±ѕ ±є ђ№ ј»Ѕ®»ї»ј ђІ °®±°±®¬ђ±І ¬± ђ№ ј»єђЅђ»ІЅ§ф
і» ¬ё« Ѕ±ІЅѕ«ј» ¬ёї¬ ђ№ °±±ѕ ђ¦» і»ї«®»і»І¬ ЅїІ

ЬЫМЫОУЧТЯМЧСТ СЪ ЫИЭШЯТЩЫЯЮФЫ УЯЩТЫНЧЛУ РССФ УЯННЫН ЧТ УЯТ
ЯТЬ ЯТЧУЯФж ЫЪЪЫЭМ СЪ УЩ ЬЧЫМЯО З ЧТМЯХЫ

п Эт Ъ»·ґґ»¬уЭ±«ј®ї§ф п Эт Э±«ј®ї§ф п Ыт Щ«»«Ёф п Ят Уї¦«®ф о НтЯт Яѕ®їіф п Зт Ої§¶№«·»®

п п»І¬®» ј» э»Ѕё»®Ѕё» »І ъ«¬®ђ¬ђ±І ф«ієђІ» јђн«Є»®№І»ф ѐІђ¬7 щєѕєјђ» щ7¬єѕ±ѕђЇ«» »¬ щђЅ®±І«¬®ђі»І¬ф хъэн яё»ђЁф

кнпоо ю¬ у»І8 пёєі°єІ»ѕѕ» т®єІЅ»м о ѐюрнс нэю пёђѕј®»Іђ ъ«¬®ђ¬ђ±І э»»є®Ѕё п»І¬»®ф оє§ѕ±® п±ѕѕ»№» ±є щ»јђЅђІ»ф

ф±«¬±Іф я»Ёє ййрнрф ѐюнт

Ѕ±І¬ђ¬«¬» є №±±ј іє®є»® ±є х№ ¬є¬« ђІ ®є¬т ь± Єєѕђјє¬»
¬ёђ Ѕ±ІЅ»°¬ ђІ ё«ієІф »Ё°ѕ±®є¬ђ±І ±є х№ °±±ѕ ђ¦» ©є
°»®є±®і»ј ђІ пр ё»єѕ¬ё§ ©±і»І ѕ»є±®» єІј єє¬»® и ©»»є
±є х№ «°°ѕ»і»І¬є¬ђ±І шнкк і№ х№сјчт кѕѕ «ѕѓ»Ѕ¬ ёєј
єІ ђІ¬®єЄ»І±« Ѕє¬ё»¬»® ђІ»®¬»ј ђІ¬± ¬ё» ®ђ№ё¬ є®іф єІј

х№ ©є °»®є«»ј ±Є»® нр іђІт оєЅё «ѕѓ»Ѕ¬ ёєј єѕ± єІ
ђІ¬®єЄ»І±« Ѕє¬ё»¬»® ђІ»®¬»ј ђІ¬± ¬ё» ѕ»є¬ є®і є±® ѕѕ±±ј
єі°ѕђІ№ є¬ ьунр ¬± ьукрр іђІт чІ ¬ё» є±ѕѕ±©ђІ№ јє§
ѕѕ±±ј єі°ѕђІ№ ©є єѕ± °»®є±®і»ј єє¬»® єІ ±Є»®Іђ№ё¬
єє¬ шнѕ ¬± нйчт ь±¬єѕ омуё «®ђІє®§ х№ »ЁЅ®»¬ђ±І ©є
і»є«®»ј є±® о јє§ф ±І ¬ё» јє§ ѕ»є±®» єІј ¬ё» јє§ ±є ¬ё»
ђ±¬±°ђЅ ѕ±єјђІ№ ¬»¬т ю» ±ѕ»®Є»ј ¬ёє¬ х№ °±±ѕ ђ¦»
©»®» І±¬ єєє»Ѕ¬»ј ѕ§ ¬ё» х№ «°°ѕ»і»І¬є¬ђ±І ©ёђѕ»
«®ђІє®§ х№ »ЁЅ®»¬ђ±І ©є ђ№ІђєђЅєІ¬ѕ§ ђІЅ®»є»јт п«ѕѕ
х№ ¬±®» °®ђ±® ¬± х№ «°°ѕ»і»І¬є¬ђ±І іє§ »Ё°ѕєђІ
«Ѕё ®»«ѕ¬т сІ Ѕ±ІЅѕ«ђ±Іф х№ °±±ѕ ђ¦» і»є«®»і»І¬
іє§ ѕ» є °®±іђђІ№ ђІјђЅ¬±® ±є х№ ¬є¬«т п«®¬ё»®
¬«јђ» є®» І»Ѕ»є®§ ¬± ј»¬»®іђІ» ©ё»¬ё»® х№ °±±ѕ ђ¦»
®»°±Іј ¬± х№ «°°ѕ»і»І¬є¬ђ±І ђІ х№уј»єђЅђ»І¬ «ѕу
ѓ»Ѕ¬т

ЮїЅµ№®±«Іјж ц«¬®ђ¬ђ±І єІј є№ђІ№ є®» ђІ»°є®єѕѕ§
Ѕ±ІІ»Ѕ¬»ј є »є¬ђІ№ °є¬¬»®І єєє»Ѕ¬ ¬ё» °®±№®» ±є ієІ§
ј»№»І»®є¬ђЄ» јђ»є» є±Ѕђє¬»ј ©ђ¬ё є№ђІ№т сІ ¬«®Іф ¬ё»
І«¬®ђ¬ђ±Ієѕ ¬є¬« ±є »ѕј»®ѕ§ іє§ ѕ» єјЄ»®»ѕ§ єєє»Ѕ¬»ј ѕ§
є І«іѕ»® ±є єєЅ¬±® є±Ѕђє¬»ј »ђ¬ё»® јђ®»Ѕ¬ѕ§ ±® ђІјђ®»Ѕ¬у
ѕ§ ©ђ¬ё є№ђІ№т шѕєіє №ѕ«Ѕ±» ѕ»Є»ѕ ђІЅ®»є» ©ђ¬ё єју
ЄєІЅђІ№ є№» є ¬ё» ®»«ѕ¬ ±є °®±№®»ђЄ» ЅёєІ№» ђІ
ђІ«ѕђІ єЅ¬ђ±І єІј і»¬єѕ±ѕђіф єІј ¬ё» ђІЅђј»ІЅ» ±є І±Іу
ђІ«ѕђІуј»°»Іј»І¬ јђєѕ»¬» і»ѕѕђ¬« шцсннхч ђІЅ®»єу
» ©ђ¬ё є№» єІј ђІЅ®»є»ј ѕ±ј§ єє¬т ы±і» ¬«јђ» «°у
°±®¬ ¬ё» ¬ё»±®§ ¬ёє¬ є®»» ®єјђЅєѕ ¬®» ёє є ®±ѕ» ђІ ¬ё»
Ѕє«є¬ђ±І ±є цсннхт хєІ§ ¬«јђ» Ѕ±ІЅѕ«ј» ¬ёє¬ і»єІ
»®«і »ѕ»Іђ«і Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ђІ °є¬ђ»І¬ ©ђ¬ё јђєѕ»¬»
є®» ѕ±©»® ¬ёєІ ђІ Ѕ±І¬®±ѕт

Я·іж ь± ¬«ј§ ¬ё» ®»ѕє¬ђ±Іёђ° ѕ»¬©»»І јђєѕ»¬»
єІј »®«і Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ±є »ѕ»Іђ«і ђІ »ѕј»®т

Уї¬»®·їґ їІј У»¬ё±јж ыєі°ѕ» ©»®» єІєѕ§¦»ј

НЫФЫТЧЛУ ЯТЬ ЬЧЯЮЫМЧЭ ЫФЬЫОН

п ЦтЪт ЫЅїІ»®±ф о Ят Щї®Ѕ3ї ј» Цїґ-Іф о ОтУт Р7®»¦уЮ»®·ї·Іф о УтФт ЭїґЄ± О«ї¬їф
н Ят НїІ¦уРї®3ф м Цт ЯѕїІ¬±ф о Ят Эїѕ»¦ї

п ьё§ђ±ѕ±№§ р»°є®¬і»І¬ ±є ѐІђЄ»®ђ¬§ф о ођ±Ѕё»іђ¬®§ р»°є®¬і»І¬ф н сІј±Ѕ®ђІ±ѕ±№§ єІј ъ«¬®ђ¬ђ±І р»°є®¬і»І¬ф щђ№«»ѕ ю»®Є»¬

ѐІђЄ»®ђ¬є®§ ф±°ђ¬єѕф м у»®ђє¬®ђЅ ј»°є®¬і»І¬ ±є рунф ѓє®є№±¦єф ю°єђІт

є®±і мй цсннх »ѕј»®ф ђІ¬»®І»ј ђІ є ѕ±І№у¬»®і Ѕє®» ±ѕј
°»±°ѕ»ђ ё±і»ф Ѕ±і°є®ђІ№ ¬± є Ѕ±І¬®±ѕ №®±«° шІймзч ±є
ђіђѕє® Ѕёє®єЅ¬»®ђ¬ђЅ І±¬ јђєѕ»¬ђЅт

ы»®«і Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ±є »ѕ»Іђ«і ©»®» єІєѕ§¦»ј ѕ§
є¬±іђЅ єѕ±®°¬ђ±І °»Ѕ¬®±°ё±¬±і»¬®§ ©ђ¬ё є №®є°ёђ¬»
є«®ІєЅ» єІј є ё»»ієІ ѕєЅє№®±«Іј Ѕ±®®»Ѕ¬±® шР»®µ·І
Ыґі»® мппр ЖФчф «ђІ№ шјшцч ч  ±ѕ«¬ђ±І є іє¬®ђЁ
і±јђєђ»®т

О»«ґ¬ж ьё» ®»«ѕ¬ ±є ¬ё» »®«і Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ±є »ѕ»Іђу
«і ђІ ¬ё» јђєѕ»¬ђЅ №®±«° ©є ±є кптпз іі№сѕ шмтст злы ±є
литнлукмтрнчт сІ ¬ё» Ѕ±І¬®±ѕ №®±«° ¬ё» і»єІ ±є ¬ё» »ѕ»Іђ«і
ѕ»Є»ѕ ©є ±є китзз іі№сѕ шмтст злы ±є кктпмуйптинчтьё»
і»єІ Ѕ±і°є®ђ±І «ђІ№ ¬ё» ы¬«ј»І¬ ь ¬»¬ ё±© є ¬є¬ђ¬ђЅєѕѕ§
ђ№ІђєђЅєІ¬ јђєє»®»ІЅ» ©ђ¬ё є °иртррпт

Э±ІЅґ«·±Іж ьё» єђІјђІ№ ±є ¬ёђ ¬«ј§ «№№»¬ ¬ёє¬
¬ё» јђєѕ»¬ђЅ »ѕј»® ё±©»ј ѕ±©»® »ѕ»Іђ«і Ѕ±ІЅ»І¬®єу
¬ђ±І ¬ёєІ ¬ё» І±®ієѕ »ѕј»®т



и м МОЯЭЫ ЫФЫУЫТМН ЧТ УЫЬЧЭЧТЫж

НЫННСТ пр

ЮїЅµ№®±«Іјж ьё» ѕ±І» іђІ»®єѕђє¬ђ±І ѕ»Є»ѕ ђІ єј±у
ѕ»Ѕ»І¬ ђ ј«» ¬± »Є»®єѕ єєЅ¬±® ѕђє» јђ»¬є®§ ђІ¬єє» ±є
ЅєѕЅђ«іф °ёє» ±є °«ѕ»®¬§ф °ё§ђЅєѕ єЅ¬ђЄђ¬§ф №»І»¬ђЅ
Ѕёє®єЅ¬»®ђ¬ђЅт ьё» Ѕђ»І¬ђєђЅ ѕђ¬»®є¬«®» єѕ±«¬ ¬ё» ѕђ±у
ѕ±№ђЅєѕ »єє»Ѕ¬ ±є ±¬ё»® іђІ»®єѕ шђѕђЅ±Іф єѕ«±®ђј»ч єІј
¬ё» ®»ѕє¬ђ±Іёђ° ѕ»¬©»»І ђІ¬єє» єІј ё»єѕ¬ё ¬є¬« »Ёєіу
ђІ»ј ђІ »Ё°»®ђі»І¬єѕ єІђієѕ єІј ё«ієІ ѕ»ђІ№ ©»®»
«№№»¬»ј ¬ё» І»»ј ±є є«®¬ё»® ¬«јђ»ф і±¬ѕ§ »°ђј»іђ±у
ѕ±№ђЅєѕт

Я·іж к Ѕ®±у»Ѕ¬ђ±Ієѕ »°ђј»іђ±ѕ±№ђЅєѕ ¬«ј§ ©є
Ѕє®®ђ»ј ±«¬ ¬± »¬ђіє¬» ¬ё» »єє»Ѕ¬ ±є ЅєѕЅђ«іф єѕ«±®ђј»
єІј ђѕђЅ±І Ѕ±І¬»І¬ ђІ ¬ё» ¬є° ©є¬»® є±® ё«ієІ Ѕ±І«і°у
¬ђ±І ±І єј±ѕ»Ѕ»І¬ ѕ±І» іђІ»®єѕђє¬ђ±І

У»¬ё±јж сІ¬± ¬©± с¬єѕђєІ є®»є шє®»є к єІј є®»є лч
©є ѕ» і»є«®»ј іђІ»®єѕ Ѕ±І¬»І¬ ђІ ¬ё» ©є¬»® є±® ё«ієІ
Ѕ±І«і°¬ђ±І єІј єІ¬®±°±і»¬®ђЅ °є®єі»¬»®ф ±®єѕ ё»єѕ¬ё
єІј ѕ±І» іђІ»®єѕђє¬ђ±І ш¬»¬»ј ©ђ¬ё «ѕ¬®є±І±і»¬®ђЅ
і»¬ё±јф кны±ы › кі°ѕђ¬«ј» н»°»Іј»І¬ ы±«Іј ы°»»јч
©»®» і»є«®»ј ђІ ¬©± №®±«° ±є єј±ѕ»Ѕ»І¬ шпр›пм
§»є® ±ѕјчт

НЧФЧЭСТ ЯТЬ ЪФЛСОЧЬЫ ЧТ ЙЯМЫО ЪСО ШЛУЯТ ЭСТНЛУРМЧСТ ЯТЬ ЮСТЫ
УЧТЫОЯФЧНЯМЧСТ

п Фт Ъїѕ·їІ·ф п Ут НЅї¬·№Іїф п Щт У±Ѕїф п Щт Ъї®»ґґ±ф о Кт Ф»±І·

п ѐІђЄ»®ђ¬@ ј»№ѕђ ю¬«јђ ј»ѕѕђнЇ«ђѕєф рђ°є®¬ђі»І¬± јђ щ»јђЅђІє хІ¬»®Іє » юєІђ¬@ ь«ѕѕѕђЅєф Єђє юєІ юђ¬± ооссф кйпрр шђн№«ђѕєф

х¬єѕђєм о рђ°є®¬ђі»І¬± јђ юЅђ»І¦» јђ юєІђ¬@ ь«ѕѕѕђЅє у ѐІђЄ»®ђ¬@ јђ э±іє “шє ює°ђ»І¦є’ф ьђє¦¦єѕ» нѕј± щ±®± лф ррпкл э±ієф х¬єѕђєт

О»«ґ¬ж сІ ¬ё» єђ®¬ є®»є шкч ¬ё» ©є¬»® ђ ѕ±© ђІ
іђІ»®єѕ Ѕ±І¬»І¬ ©ёђѕ» ђІ ¬ё» »Ѕ±Іј є®»є шлч ¬ё» ©є¬»®
ёє Ѕ±Іђј»®єѕѕ» Ї«єІ¬ђ¬ђ» ±є ЅєѕЅђ«іф єѕ«±®ђј» єІј
ђѕђЅ±Іт ы«ѕѓ»Ѕ¬ ®»ђј»І¬ ђІ є®»є ©ђ¬ё ёђ№ё»® ©є¬»®
іђІ»®єѕ Ѕ±І¬»І¬ шлч ј»і±І¬®є¬»ј ёђ№ё»® ѕ±І» іђІ»®єѕу
ђє¬ђ±І ¬ёєІ ®»ђј»І¬ ђІ є®»є к ш©ђ¬ё ѕ±© іђІ»®єѕ Ѕ±Іу
¬»І¬ч ш»» ¬єѕѕ»чт

М  пж У        

 Ч т

Я®»ї Я Я®»ї Ю ш·І ¬©± ¬±©Іч

Эё»і·Ѕїґ Ѕёї®їЅ¬»®·¬ ·Ѕ ±є ¬ї° ©ї¬»®

Н·С
о
 ші№сФч нти йктк кптл

Эїохші№сФч омтл ноти пмтр

Ъуші№сФч дртрл птй пто

Ю±І» і·І»®їґ·ї¬·±І

ЯЬН±Н пзозтнмoйоткз пзкзтзмoйптзп

¬у¬»¬ ш°дртрррпч

ь®єЅ» »ѕ»і»І¬ шёІф м®ф м«ф ы»ч Ѕ±І¬»І¬ ©»®» Ѕёє®у
єЅ¬»®ђ¦»ј ђІ Н°·®«ґ·Ії °ґї¬»І· ѕђ±іє »І®ђЅё»ј ©ђ¬ё
¬ё»» іђІ»®єѕ ј«®ђІ№ ¬ё» Ѕ±«®» ±є Ѕ«ѕ¬ђЄє¬ђ±Іт х»єу
«®»і»І¬ ©»®» °»®є±®і»ј ѕ§ і»єІ ±є сІј«Ѕ¬ђЄ»ѕ§
м±«°ѕ»ј шѕєіє к¬±іђЅ пѕ«±®»Ѕ»ІЅ» °»Ѕ¬®±і»¬®§т

НРЧОЛФЧТЯ РФЯМЫТНЧН ЧН ЯТ ЯЬКЯТЭЫЬ ЪССЬ НСЛОЭЫ СЪ МШЫ ЫННЫТМЧЯФ
МОЯЭЫ ЫФЫУЫТМН СОЩЯТЧЭ ЪСОУН

п КтХт Уї¦±ф п ЧтКт Щі±ё·Іµ·ф п Ц«тРт Яґ»ёµ±уС¦ё»Єµ·ф о ТтЯт Р®±І·Іїф
н ЩтТт Уї¦±ф н НтТт НїЄЄ·І

п ю¬є¬» хІ¬ђ¬«¬» ±є ъ«¬®ђ¬ђ±Іф э«ђєІ нЅєј»і§ ±є щ»јђЅєѕ юЅђ»ІЅ»ф оспм ѐ¬ѓђІєђ °®±»¦јф прломр щ±Ѕ±©ф э«ђєм о хІ¬ђ¬«¬»

±є ьѕєІ¬ ьё§ђ±ѕ±№§ э«ђєІ нЅєј»і§ ±є юЅђ»ІЅ»ф нлф о±¬єІђЅё»єє§є «ѕт пойойкф щ±Ѕ±©ф э«ђєм н щ±Ѕ±© ю¬є¬»

ѐІђЄ»®ђ¬§ф ш»ІђІєђ» №±®§ф пплкллф щ±Ѕ±©ф э«ђєт

лђ±іє »°є®є¬ђ±І ђІ¬± є®єЅ¬ђ±І ®»Є»єѕ»ј ¬ё» ієѓ±®ђ¬§
±є ¬®єЅ» »ѕ»і»І¬ ѕ»ђІ№ ђІЅ±®°±®є¬»ј ђІ¬± °®±¬»ђІ іє¬®ђЁ
±є іђЅ®± єѕ№є»т ьё» іє¬»®ђєѕ °®»»І¬»ј Ѕ±Ієђ®і №±±ј
єјЄєІЅ» ±є Н°·®«ґ·Ії ©ђ¬ё ёђ№ё ѕ»Є»ѕ ±є ѕђ±ѕ±№ђЅєѕѕ§
ђІЅ±®°±®є¬»ј іђІ»®єѕ є ¬«єє є±® І»© №»І»®є¬ђ±І ±є
ѕђ±єЅ¬ђЄ» є±±ј «°°ѕ»і»І¬т

Я·іж ьё» ±ѕѓ»Ѕ¬ђЄ» ±є ¬ё» ¬«ј§ ©є ¬± »Єєѕ«є¬» ¬ё»
ђІ¬єє» ±є ЅєѕЅђ«і єІј іє№І»ђ«і ±ЅЅ«®®ђІ№ ђІ ¬ё» ёєѕђ¬у
«єѕ јђ»¬ ±є ё»єѕ¬ё§ і»І єІј ©±і»І ђІ ¬ё» ®»№ђ±І ±є хђју
ю»¬ ш±ѕєІјт

Уї¬»®·їґ їІј У»¬ё±јж ьё» «®Є»§ ©є Ѕ±Іј«Ѕ¬у
»ј ђІ ¬ё» §»є® пззз єІј орррт к єі°ѕ» є®±і ¬ё» №»І»®єѕ
°±°«ѕє¬ђ±І Ѕ±Іђ¬»ј ±є кнп ©±і»І єІј лоо і»І ©ђ¬ё
¬ё» є№» ®єІ№» ѕ»¬©»»І нк єІј мпт ьё» І«¬®ђ¬ђ±Ієѕ є»у

МШЫ ЧТМЯХЫ СЪ ЭЯ ЯТЬ УЩ ЧТ МШЫ РСФЧНШ ШЯЮЧМЛЯФ ЬЧЫМ ЯТЬ МШЫЧО
ОЫФЯМЧСТ МС НСЭЧСуЫЭСТСУЧЭ ЪЯЭМСОН

п Ут НЅёґ»№»ґуЖї©їј¦µїф о Цт ф н Цт Ю»®¬®їІј¬ф н Ят 

п р»°є®¬і»І¬ ±є т±±ј пё»іђ¬®§ єІј ъ«¬®ђ¬ђ±Іф цє№ђ»ѕѕ±ІђєІ ѐІђЄ»®ђ¬§ л щ»ј§Ѕ¦Ієф нруккк п®єЅ±©ф о пёєђ® єІј р»°є®¬і»І¬

±є о®±іє¬±ѕ±№§ єІј ф«ієІ ъ«¬®ђ¬ђ±Іф щ»јђЅєѕ нЅєј»і§ф мо щє®Ѕ»ѕђІєєф крунмл ь±¦ІєІф нщђѕђ¬є®§ хІ¬ђ¬«¬» ±є ф§№ђ»І» ъ

с°ђј»іђ±ѕ±№§ф мф ч±¦ђ»ѕєєф рпупкн ђє®є©м ь±ѕєІјт



и лН»·±І прт УЫМЯФ ЧСТНж ТЛМОЧМЧСТ ЯТЬ ЬЫЪЧЭЧЫТЭЧЫН

і»І¬ ©є »Єєѕ«є¬»ј ѕ§ є Ї«єІ¬ђ¬є¬ђЄ» і»¬ё±ј Ѕ±Іђ¬»ј
±є омуё±«® ®»Ѕєѕѕ ±є єЅ¬«єѕ є±±ј ђІ¬єє»т ьё» Ї«єѕђ¬є¬ђЄ»
єІј Ї«єІ¬ђ¬є¬ђЄ» є»і»І¬ ±є Ѕ±І«і»ј є±±ј °®±ју
«Ѕ¬ ©»®» ѕє»ј ±І °ё±¬±уі±ј»ѕ ±є Єє®ђ±« є±±ј єІј
¬ё»ђ® °±®¬ђ±І ђ¦»т ьё» ђІ¬єє» ±є ЅєѕЅђ«і єІј іє№І»ђ«і
®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§ ©»®» »Ё°®»»ј є і»јђєІ шх»ч х Ї«є®¬ђѕ»
ј»Єђє¬ђ±І шщнч єІј є®ђ¬ёі»¬ђЅ єЄ»®є№» і»єІ шяєєчт

Э±ІЅґ«·±Іж ьё» І«¬®ђ¬ђ±Ієѕ Єєѕ«» ±є нпъђ ¬єє»І
ѕ§ ё»єѕ¬ё§ ш±ѕђё єј«ѕ¬ ©є єє® є®±і ¬ё» ®»Ѕ±іі»Іј»јт

У·І»®їґ
Уїґ» №®±«° Ъ»іїґ» №®±«°

У»oПЬ Иїї У»oПЬ Иїї

ЭїґЅ·«і ші№ч копoолм йрм лймoоро кнм

Мё» ®»їґ·¦ї¬·±І °»®Ѕ»І¬ї№»

±є ®»Ѕ±іі»Іј»ј Єїґ«»
кзы кны

Уї№І»·«і ші№ч нпзoкотн ннн омзoлотз око

Мё» ®»їґ·¦ї¬·±І °»®Ѕ»І¬ї№»

±є ®»Ѕ±іі»Іј»ј Єїґ«»
икы ины

М т М         

т

ЮїЅµ№®±«Іјж ьё» ієђІ ±«®Ѕ» ±є м« є±® І»©ѕ±®І
ђ іђѕє Ѕ»®«ѕ±°ѕєіђІ шм°ч §І¬ё»ђ¦»ј ѕ§ ієііє®§
№ѕєІј ©ё»®» ¬ё» ѕ»Є»ѕ ±є м« ђІ іђѕє ђ Ѕ±І¬®±ѕѕ»ј ѕ§ м°
№»І» єЅ¬ђЄђ¬§т ьё«ф ¬ё» І»©ѕ±®І є»ј ©ђ¬ё ѕєѕ§ є±®і«ѕє
ђІ¬єє» ¬ё» »ЁЅ» ±є м« І±¬ °єЅє»ј ђІ ¬ё» єє» »ІЄ»ѕ±°»т
с¬ ЅєІ јђ¬«®ѕ ¬ё» Ѕ±°°»® ё±і»±¬єђ ђІ І»©ѕ±®Іт

Я·і ђ ¬± ¬«ј§ ¬ё» »єє»Ѕ¬ ±є м« І«¬®ђ¬ђ±І ±І ¬ё» м«
і»¬єѕ±ѕђЅ §¬»і шмхыч ©ёђЅё ђ ®»°±Іђѕѕ» є±® єє»¬§
±є м« ¬«®І±Є»®т

Мё» і»¬ё±ј ±є ъцкснцк ѕѕ±¬уё§ѕ®ђјђ¦є¬ђ±Іф Є»у
ѕ±Ѕђ¬§ єІј »Ї«ђѕђѕ®ђ«і »јђі»І¬є¬ђ±Іф ђіі«І±ѕѕ±¬¬ђІ№ф
»І¦§іє¬ђЅ єє§ ±є м°ф єЅђј °ё±°ёє¬є»ф ±«єѕєђІу
»Іђ¬ђЄ» кьшє»ф є¬±іђЅ єѕ±®°¬ђ±І °»Ѕ¬®±і»¬®§ єІј
®±Ѕє»¬ ђіі«І±»ѕ»Ѕ¬®±°ё±®»ђ ©»®» «»јт

О»«ґ¬ж к №®±«° ±є І»©ѕ±®І ®є¬ ©»®» є»ј ©ђ¬ё ѕєѕ§
є±®і«ѕє ј«®ђІ№ и јє§ є®±і ¬ё» п  јє§ єє¬»® ѕђ®¬ё ш»Ё°»®у
ђі»І¬єѕ №®±«°чт ьё» м« єІј м° ѕ»Є»ѕ ђІ ¬ё»ђ® »®«і ©»®»
ђІЅ®»є»ј н ¬ђі» єІј ¬ё» ѕђЄ»® м« Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ©є
ј»Ѕ®»є»ј о ¬ђі» ©ё»І Ѕ±і°є®»ј ©ђ¬ё ®є¬ ©ёђЅё ©»®»
є»ј ѕ§ ®є¬ нєіт ьё» ѕђЄ»® м°уіъцк Ѕ±І¬»І¬ ђ ђІу

ЭСРРЫО ТЛМОЧМЧСТ ЯТЬ ЭСРРЫО УЫМЯЮСФЧНУ ЧТ ОЯМ ТЫЙЮСОТН

п Мт Жё·Є«ґµ±ф п Ют У·ёЅё»Іµ±ф о Ыт Жё·№«ґ»Єїф о ТтЮ·Ѕё»Єї§їф о Тт Рґї¬±І±Єїф о Тт
М§іѕїґ»Іµ±ф п Тт Щ§«ґ·µёїІјїІ±Єїф п Ят Кї·Іф о От Р±Єїґ·µё·Іф п Фт Р«Ѕёµ±Єї

п ю¬т ь»¬»®ѕ«®№ ю¬є¬» я»ЅёІђЅєѕ ѐІђЄ»®ђ¬§ф э«ђєм о хІ¬ђ¬«¬» ±є сЁ°»®ђі»І¬єѕ щ»јђЅђІ»ф ю¬т ь»¬»®ѕ«®№ф э«ђєт

Ѕ®»є»ј єІј кьшйл №»І» »Ё°®»ђ±І є°°»є®»ј ђІ ѕђЄ»® ±є
¬ё» »Ё°»®ђі»І¬єѕ ®є¬т ьё» ѕ®єђІ м« Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ©єІђ¬
ЅёєІ№»јф ѕ«¬ ђІ Ѕ»®»ѕ®±°ђІєѕ єѕ«ђј ¬ё» м° єІј м« ѕ»Є»ѕ
©»®» ђІЅ®»є»ј й ¬ђі»т сІ ¬ё» єђ®¬ по јє§ ±є ѕђє» м« ђ
°®±№®»ђЄ»ѕ§ єЅЅ«і«ѕє¬»ј ђІ ¬ё» ѕђЄ»® ±є ¬ё» І±®ієѕ ®є¬
єІј ¬ё» ієѓ±® °є®¬ ±є м« ©є є±«Іј ђІ ѕ§±±і» єІј
І«Ѕѕ»ђт к ёє®° ј®±° ±є м« ѕ»Є»ѕ ђІ ѕђЄ»® Ѕ»ѕѕ ±є ¬ё»
»Ё°»®ђі»І¬єѕ ®є¬ є »є®ѕ§ є ¬± л  јє§ ±є »Ё°»®ђі»І¬ ©є
±ѕ»®Є»јт ьё» ѕђЄ»® ¬є®¬ ¬± єЅЅ«і«ѕє¬» м« ј«®ђІ№
»іѕ®§± ј»Є»ѕ±°і»І¬ф ѕ«¬ ¬ё» §±ѕє єЅ шѐыч Ѕ»ѕѕ ј±Іђ¬
єЅЅ«і«ѕє¬» ђ¬т ьё» ѐы Ѕ»ѕѕ °®±ј«Ѕ» ¬©± і±ѕ»Ѕ«ѕє®
є±®і ±є ђ мѓм°ф ©ёђЅё є®» °±ѕє®ђ¬§ »Ѕ®»¬»ј ¬± »іѕ®§у
±ІђЅ єІј ј»Ѕђј«єѕ Ѕ±Є»®т ьё»®» є®» ¬©± є±®і ±є м°у
іъцк Ѕ±®®»°±ІјђІ№ ¬± ¬ё»іт п«ѕѕ ѕ»І№¬ё кьшйк єІј
кьшйл ©»®» є±«Іј ѕ§ ю»¬»®Іуѕѕ±¬ ё§ѕ®ђјђ¦є¬ђ±І ђІ ѐы
Ѕ»ѕѕт

Э±ІЅґ«·±Іж пч ¬ё» ѐы ©±®є є єІ єј«ѕ¬ ієіієу
ѕђєІ ѕђЄ»®з оч мхы ±є ¬ё» І»©ѕ±®І ђ єјє°¬»ј ¬± м° є
є ±«®Ѕ» ±є м«з нч І«¬®ђ¬ђ±І м« І±¬ °єЅє»ј ђІ¬± м°
ЅёєІ№» ¬ё» єЅ¬ђЄђ¬§ ±є мхы №»І» ђІ І»©ѕ±®Іт

ЮїЅµ№®±«Іјж мё®±іђ«і ©є ®»Ѕ±№Іђ¦»ј є є єєЅ¬±®
»І№є№»ј ђІ ђІ«ѕђІ єЅ¬ђ±І ±І №ѕ«Ѕ±» і»¬єѕ±ѕђіт л®±ђѕу
»® ЅёђЅє»І є»јј ©ђ¬ё јђ»¬ «°°ѕ»і»І¬»ј ©ђ¬ё Ѕё®±іђ«і
»Ёёђѕђ¬ »ѕ»Єє¬»ј °®±¬»ђІ Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ђІ ѕђЄ»® єІј
і«Ѕѕ» є ©»ѕѕ є ѕ±Є»® єє¬ єІј Ѕё±ѕ»¬»®±ѕ Ѕ±І¬»І¬ ђІ
¬ё»» ¬ђ«» шн»ѕєђ »¬ єѕтф оррпчт фђ°ђј і»¬єѕ±ѕђі ђ
±І» ±є ієђІ »І»®№»¬ђЅ °®±Ѕ»»т нђ±®ј»® ђІ ¬ёђ і»¬у
єѕ±ѕђЅ °є¬ё©є§ ё±«ѕј »єє»Ѕ¬ єі±І№ ±¬ё»® ђІ іђ±°єу
¬ёђ» єІј є¬ё»®±Ѕѕ»®±ђ шыє«ј«ѕ®є§ »¬ єѕтф пзззчт

Я·іж ьё» єђі ±є ¬ё»» ¬«јђ» ©є ђє Ѕё®±іђ«і
єєє»Ѕ¬ ¬ё» ј»№®єјє¬ђ±І ±є єє¬¬§ єЅђј ђІ ѕ®±ђѕ»®т

У»¬ё±јж л®±ђѕ»® ©»®» є»ј м ©»»є ©ђ¬ё ¬єІјє®ј

јђ»¬ єІј јђ»¬ «°°ѕ»і»І¬»ј ©ђ¬ё ртл °°і ±є Ѕё®±іђ«і
§»є¬т >у±Ёђјє¬ђ±І ±є єє¬¬§ єЅђј ©є ¬«јђ»ј ђІ ѕ§і°ё±у
Ѕ§¬» ѕ§ ¬ё» і»¬ё±ј ±є хєІІђІ№ »¬ єѕт шпззрч ђІ ±©І
і±јђєђЅє¬ђ±І шу«®§ѕ »¬ єѕтф оррпч «»ј є±® ё«ієІ §¬»іт

О»«ґ¬ж ф§і°ё±Ѕ§¬» є®±і ѕ®±ђѕ»® ЅёђЅє»І ј»№®єју
»ј °єѕіђ¬ђЅ єЅђј єІј ё±«ѕј ѕ» «»ј ђІ ¬«јђ» ±І єє¬¬§
єЅђј і»¬єѕ±ѕђіт сІ Ѕ±І¬®±ѕ §¬»і ¬ё» єЅ¬ђЄђ¬§ ±є >у
±Ёђјє¬ђ±І ±є му°єѕіђ¬ђЅ єЅђј ©є йфокпoнфлз «Іђ¬
ш°і±ѕсіђІсі№ ±є °®±¬»ђІчт кјјђ¬ђ±І ±є рфл °°і ±є Ѕё®±у
іђ«і §»є¬ ¬± ¬ё» є»»ј »ѕ»Єє¬»ј ¬ё» єЅ¬ђЄђ¬§ ¬±
плтлзоoнтлр «Іђ¬т ь©± ©»»є єє¬»® ¬»®іђІє¬ђ±І ±є
Ѕё®±іђ«і «°°ѕ»і»І¬є¬ђ±І ¬ё» єЅ¬ђЄђ¬§ ±є >у±Ёђјє¬ђ±І

УЫМЯЮСФЧНУ СЪ ЪЯММЗ ЯЭЧЬН ЧТ ЮОСЧФЫО ЭШЧЭХЫТ ЧН ЯЪЪЫЭМЫЬ ЮЗ ЭШОСУЧЛУ

Мт Х«®§ґф Ут Ф·°µ±ф Ют Ь»ѕµ·

тєЅ«ѕ¬§ ±є ё»¬»®ђІє®§ щ»јђЅђІ»ф рђЄт нІђіт ођ±Ѕё»іђ¬®§ф юууђф ѐѕт ъ±©±«®§І±©єє пкоф роуйкй ђє®є©ф ь±ѕєІјт



и к МОЯЭЫ ЫФЫУЫТМН ЧТ УЫЬЧЭЧТЫж

НЫННСТ пр

±є єє¬¬§ єЅђј ѕ±©»®»ј ¬± потнойoптнпн «Іђ¬ єІј
йтнккoптлйй єє¬»® и ©»»є ©ђ¬ё±«¬ Ѕё®±іђ«і «°°ѕ»у
і»І¬є¬ђ±Іт ш®»ѕђіђІє®§ »Ё°»®ђі»І¬ ±І ±°¬ђіђ¦є¬ђ±І ±є
¬ё» ®»єЅ¬ђ±І Ѕ±Іјђ¬ђ±І шєі±«І¬ ±є °®±¬»ђІф «ѕ¬®є¬»
Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±Іч ђІјђЅє¬»јф ¬ёє¬ ¬ё» єЅ¬ђЄђ¬§ ±є °єѕіђ¬ђЅ
єЅђј ј»№®єјє¬ђ±І ё±«ѕј ѕ» о›м ¬ђі» ёђ№ё»® ¬ёєІ ђІ ±«®

°®»ѕђіђІє®§ »Ё°»®ђі»І¬т с¬ ѕ»¬ « ¬± Ѕ±ІЅѕ«ј»ж
пт л®±ђѕ»® ЅёђЅє»І ѕ§і°ё±Ѕ§¬» ј»№®єј» °єѕіђ¬ђЅ єЅђј
єІј іє§ ѕ» «»ј ђІ ¬«јђ» ±І єє¬¬§ єЅђј ј»№®єјє¬ђ±Іт
от мёђЅє»І №ђЄ»І ртл °°і ±®№єІђЅ Ѕё®±іђ«і «°°ѕ»у
і»І¬є¬ђ±І і»¬єѕ±ѕђ¦»ј єє¬¬§ єЅђј єѕі±¬ оу¬ђі» єє¬»®
¬ёєІ Ѕ±І¬®±ѕ ѕђ®јт

кјЄ»®» ®»єЅ¬ђ±І ¬± є±±ј єІј §І¬ё»¬ђЅ є±±ј Ѕ±І¬ђ¬«у
»І¬ ЅєІ ѕ» »ѕђЅђ¬»ј ѕ§ є Єє®ђ»¬§ ±є °є¬ё±і»ЅёєІђіт ьё»
°»Ѕ¬®«і ±є ЅѕђІђЅєѕ §і°¬±і ®єІ№» є®±і №є¬®±»І¬»®ђ¬ђф
«®¬ђЅє®ђєф ѕ®±ІЅёђєѕ є¬ёієф ®ёђІђ¬ђф »ЁєЅ»®ѕє®¬ђ±І ±є є¬ё±у
°ђЅ »Ѕ¦»іє ±® єѕѕ»®№ђЅ Ѕ±І¬єЅ¬ ј»®іє¬ђ¬ђт ьё» ѕєђ ±є є±±ј
єѕѕ»®№§ ¬®»є¬і»І¬ ђ ђІ¬®±ј«Ѕ¬ђ±І ±є »ѕђіђІє¬ђ±І јђ»¬т ьё»
°«®°±» ±є ¬ёђ ¬«ј§ ©є ¬± ј»¬»®іђІ» ¬ё» Ѕ±І¬»І¬ ±є ¦ђІЅф
Ѕ±°°»® єІј »ѕ»Іђ«і ђІ ¬ё» мр јєђѕ§ є±±ј ®є¬ђ±І ®»Ѕ»ђЄ»ј
є®±і мёђѕј®»Іђ мѕђІђЅєѕ р±°ђ¬єѕ єІј ±®°ёєІє№» ѕ±Ѕє¬»ј ђІ
¬ё» Ѕђ¬§ ±є лђєѕ§¬±єткЄ»®є№»ј єі°ѕ» ±є ¬ё» є±±ј ®є¬ђ±І
©»®» ј»Ѕ±і°±»ј ©ђ¬ё Ѕ±ІЅ»І¬®є¬»ј Іђ¬®ђЅ єЅђј ђІ іђЅ®±у
©єЄ» іђІ»®єѕђ¦»®ф лхуп¦ ђІ¬®«і»І¬ эІђмѕ»Є»® шшѕє¦ієу
¬®±Іђєєф ш±ѕєІјчт ёђІЅ єІј Ѕ±°°»® ©»®» ј»¬»®іђІ»ј ѕ§
єѕєі» є¬±іђЅ єѕ±®°¬ђ±І °»Ѕ¬®±і»¬®§ єІј »ѕ»Іђ«і ѕ§

ЖЧТЭф ЭСРРЫО ЯТЬ НЫФЫТЧЛУ ЭСТМЫТМ ЧТ МШЫ ЬЧЫМН СЪ ЭШЧФЬОЫТ ЙЧМШ
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