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Н»·±І ппт УЫМЯФ ЧСТН ЧТ СТЭСФСЩЗж

ЭЯОЭЧТСЩЫТЫНЧН ЯТЬ ЯТМЧМЛУСЛО ЫЪЪЫЭМН

ЮїЅµ№®±«Іјж ђё» І«¬®·¬·±Ієґ є«ІЅ¬·±І ±є ¬ё» ¬®єЅ»
»ґ»і»І¬ »ґ»І·«і шё»ч є®» ¬ё±«№ё¬ ¬± ѕ» ј·Ѕёє®№»ј ѕ§ є
єє·®ґ§ ієґґ І«іѕ»® ±є »ґ»І±Ѕ§¬»·І»уЅ±І¬є·І·І№ °®±¬»·Іт
ђё»» ·ІЅґ«ј» ±і» ¬ёє¬ є«ІЅ¬·±І ·І єІ¬·±Ё·јєІ¬ °®±¬»Ѕ¬·±І
ш№ґ«¬є¬ё·±І» °»®±Ё·јє»ч єІј ®»ј±Ё ®»№«ґє¬·±І ш¬ё·±®»ј±Ёу
·І ®»ј«Ѕ¬є»чф єІј ±¬ё»® ·ІЄ±ґЄ»ј ·І ¬ё» ¬ё§®±·ј ё±®і±І»
°®±ј«Ѕ¬·±І ш·±ј±¬ё§®±І·І» шщуј»·±ј·Іє»чт ђёє¬ ё» «°у
°ґ»і»І¬ ЅєІ ®»ј«Ѕ» ¬«і±® §·»ґј ·І єІ·ієґ і±ј»ґ єІј
ЅєІЅ»® ®·µ ·І ё«ієІ ©ё±» ј·»¬є®§ ·І¬єµ» ±є ё» є®»
є°°є®»І¬ґ§ єј»Ї«є¬» ¬± «°°±®¬ ¬ё» є«ґґ »Ё°®»·±І ±є ¬ё»»
»ґ»І±°®±¬»·Іф «№№»¬ ¬ёє¬ ё» єєє»Ѕ¬ Ѕє®Ѕ·І±№»І»· Є·є
і»ЅёєІ·і ·Іј»°»Іј»І¬ ±є ¬ё±» °®±¬»·Іф ·т»тф ·ІЄ±ґЄ·І№
°»Ѕ·є·Ѕ ё»уі»¬єѕ±ґ·¬»т ѓё·ґ» ·¬ ЅєІІ±¬ ѕ» »ЁЅґ«ј»ј ¬ёє¬
ЅєІЅ»® °®±¬»Ѕ¬·±І іє§ ·ІЄ±ґЄ» »ґ»І±»І¦§і»ф «Ѕё »єє»Ѕ¬
і·№ё¬ ѕ» »Ё°»Ѕ¬»ј ¬± є«ІЅ¬·±І ·І єІ¬·у·І·¬·є¬·±Іт ю±©»Є»®ф
¬ё» ґ·і·¬»ј І«іѕ»® ±є ё«ієІ ¬®·єґ Ѕ±і°ґ»¬»ј ¬± јє¬»
·Іј·Ѕє¬» ґє¬»у¬є№»ф ЅєІЅ»®у°®±¬»Ѕ¬·Є» »єє»Ѕ¬ ±є ё» ·ІЄ±ґЄу
·І№ «Ѕё і»ЅёєІ·і є »ІёєІЅ»ј ·іі«І» «®Є»·ґґєІЅ»ф
єґ¬»®»ј Ѕ»ґґ Ѕ§Ѕґ» ®»№«ґє¬·±І єІј »ІёєІЅ»ј є°±°¬±·т ѓ»
Ѕ±Іј«Ѕ¬»ј ђё» я«¬®·¬·±Ієґ ѐ®»Є»І¬·±І ±є эєІЅ»® ђ®·єґ ¬±
ј»¬»®і·І» ©ё»¬ё»® ¬ё» ®»№«ґє® «» ±є «°°ґ»і»І¬єґ ё» шцфф
«№ујє§ф є є ё»у»І®·Ѕё»ј §»є¬ °®±ј«Ѕ¬ч ѕ§ є®»»уґ·Є·І№ ±ґј»®
ьі»®·ЅєІ Ѕ±«ґј ®»ј«Ѕ» ЅєІЅ»® ®·µтђё» ®»«ґ¬ ±є ¬ё»
є·®¬ хф §® ±є ¬ё· ђ®·єґ ©»®» ®»°±®¬»ј ·І хыыщт

ЭЯТЭЫО РОЫКЫТМЧСТ ЮЗ НЫФЫТЧЛУ

п ЩтЪт Э±іѕф Ц®тф о ФтЭт Эґї®µф н ЮтЙт М«®Іѕ«ґґ

п ођЄђђ±І ±є ш«¬®ђ¬ђ±Ієѕ эЅђ»ІЅ»й н эЅё±±ѕ ±є щ°»®є¬ђ±І ь»»є®Ѕёф н±®І»ѕѕ яІђЄ»®ђ¬§ф у¬ёєЅєф ш»© ђ±®єф яэлй ој»Ѕ»є»јф

є±®і»®ѕ§ л®ђ¦±Іє нєІЅ»® н»І¬»®ф яІђЄ»®ђ¬§ ±є л®ђ¦±Ієф ю«Ѕ±Іф лѓф яэлт

Я·іж ьёђ ®»°±®¬ °®»»І¬ ¬ё» ®»«ѕ¬ ±є ¬ё» Ѕ±іу
°ѕ»¬» ь®ђєѕт

У»¬ё±јж я» °»®є±®і»ј єІєѕ§» ±є єѕѕ пн §® ±є ¬ё»
ђІ¬»®Є»І¬ђ±І °ёє» ±є ¬ё» ь®ђєѕф єІј Ѕ±Іј«Ѕ¬»ј єІєѕ§»
±є ѕє»ѕђІ» ы» єІј Єђ¬єіђІ о ¬є¬« є Ѕ±Єє®ђє¬» ±є ¬ё»
»єє»Ѕ¬ ±є «°°ѕ»і»І¬єѕ ы» ±І °®±¬є¬» ЅєІЅ»® ђІЅђј»ІЅ»т

О»«ґ¬ж я» є±«Іј ¬ёє¬ ¬ё» «» ±є «°°ѕ»і»І¬єѕ ы»
ѕ§ кі»®ђЅєІ ©ђ¬ё °ѕєіє ы» ѕ»Є»ѕ єЄ»®є№ђІ№ Ѕєт пор
«№сіѕ ш©ёђЅё «№№»¬»ј єІ єЄ»®є№» јђ»¬є®§ ђІ¬єє» ±є є¬
ѕ»є¬ ил «№ ы»сјє§ч ё±©»ј ђ№ІђєђЅєІ¬ ®»ј«Ѕ¬ђ±І ђІ
¬±¬єѕ Ѕє®ЅђІ±іє єІј ЅєІЅ»® ±є ¬ё» °®±¬є¬» єІј Ѕ±ѕ±Іт
тІ ¬ё» Ѕє» ±є °®±¬є¬» ЅєІЅ»®ф є±® ©ёђЅё ы» ¬®»є¬і»І¬ ©є
є±Ѕђє¬»ј ©ђ¬ё є кйы ®»ј«Ѕ¬ђ±І ђІ Ѕє» јђє№І±»јф
є°°є®»І¬ °®±¬»Ѕ¬ђ±І ©є ±ѕ»®Є»ј ©ђ¬ёђІ ¬ё» єђ®¬ оун §®
±є ¬ё» ¬®ђєѕт щ®±¬»Ѕ¬ђ±І ѕ§ ы» є°°»є®»ј ѕђіђ¬»ј ¬± «ѕѓ»Ѕ¬
©ё± »І¬»®»ј ¬ё» ¬®ђєѕ ©ђ¬ё °ѕєіє ы» Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І
ѕ»ѕ±© Ѕєт пор І№сіѕ єІј ©ђ¬ё °ѕєіє Єђ¬єіђІ о ѕ»Є»ѕ
ѕ»ѕ±© ¬ё» і»јђєІф пп І№сіѕ є±® ¬ё» °±°«ѕє¬ђ±Іт

Э±ІЅґ«·±Іж л»Ѕє«» і±¬ ё»єѕ¬ё§ °»±°ѕ» ©±®ѕју
©ђј» ёєЄ» °ѕєіє ы» ѕ»Є»ѕ ѕ» ¬ёєІ ¬ёє¬ ѕ»Є»ѕф ђ¬ ђ ѕђє»ѕ§
¬ёє¬ ђІЅ®»єђІ№ ы» ђІ¬єє»ф »ђ¬ё»® ¬ё®±«№ё «°°ѕ»і»І¬єу
¬ђ±Іф є±±ј є±®¬ђєђЅє¬ђ±І ±® ¬ё» °®±ј«Ѕ¬ђ±І ±є ы»у»І®ђЅё»ј
Ѕ®±°ф іє§ ѕ» »єє»Ѕ¬ђЄ» ђІ ®»ј«ЅђІ№ ЅєІЅ»® ®є¬» ђІ і±¬
Ѕ±«І¬®ђ»т

я±®є ђІ ±«® ѕєѕ±®є¬±®§ ёє ё±©І ¬ёє¬ ѕ»І¦ђіђјє¦±у
ѕ±ђнфоуїѓЇ«ђІ±ѕђІђ«і єѕ¬ шпч є®» °±¬»І¬ђєѕѕ§ «»є«ѕ єІу
¬ђІ»±°ѕє¬ђЅ є№»І¬т т¬ ђ єѕ± ©»ѕѕ »¬єѕѕђё»ј ¬ёє¬
°ѕє¬ђІ«ішттч Ѕ±і°ѕ»Ё» є®» єЅ¬ђЄ» є№єђІ¬ ¬«і±® Ѕ»ѕѕ
ѕђІ»т ьё»®»є±®» ©» ј»Ѕђј»ј ¬± °®»°є®» ¬®ђѕ®±і±°ѕє¬ђу
Іє¬» шттч Ѕ±і°ѕ»Ё» ђІЅ±®°±®є¬ђІ№ ѕ»І¦ђіђјє¦±ђпфоу
їѓЇ«ђІ±ѕђІ» шоч є ѕђ№єІј ±є ¬ё» ¬§°» ђчо¬

м
ѓђщ¬шхчл®

н 
ђІ

±®ј»® ¬± є» ¬ё» є °±ђѕѕ» §І»®№ђ¬ђЅ »єє»Ѕ¬ ѕ»¬©»»І
п єІј ¬ё» єІј °ѕє¬ђІ«ішттч Ѕ±і°ѕ»Ё»т ьё» Ѕ±і°ѕ»Ё»
©»®» °®»°є®»ј ѕ§ ¬ё» §іі»¬®ђЅ Ѕѕ»єЄє№» ±є ¬ё» ѕђІ«Ѕѕ»у
є® ѕ®±і±уѕ®ђј№»ј Ѕ±і°ѕ»Ё ђчо¬

м
ѓ

о
ђщ¬

о
л®

к 
ђ¬ ®»єЅ¬ђ±І

©ђ¬ё »ђ¬ё»® нуІђ¬®±у ±® нуІђ¬®±уифзујђі»¬ё§ѕѕ»І¦ђіђјєу
¦±ђпфоуїѓЇ«ђІ±ѕђІ» шої єІј оѕф ®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§ч ђІ єЅ»¬±І»

ТЫЙ ЭЗМСМСИЧЭ МОЧЮОСУСРФЯМЧТЯМЫ шЧЧч ЭСУРФЫИЫН ЭСТМЯЧТЧТЩ
ЮЫТЖЧУЧЬЯЖСЕпфоуЯГПЛЧТСФЧТЫН ФЧЩЯТЬНж НЗТМШЫНЧНф

ЭШЯОЯЭМЫОЧЖЯМЧСТ ЯТЬ ЮЧСФСЩЧЭЯФ НМЛЬЧЫН

п ЫтЗт Э±®®»їф п СтЭ±Ёф о Ут Э±®ј»®±ф о ЪтЯт Щ±І¦?ѕ»¦

п чуп ъ®±№®єіф о»°є®¬і»І¬ ±є эЅђ»ІЅ» єІј ю»ЅёІ±ѕ±№§ф яІђЄ»®ђјєј ч»¬®±°±ѕђ¬єІєф ъщ м±Ё опплрф эєІ ф«єІф ъ«»®¬± ьђЅ±ф
о о»°є®¬і»І¬ ±є нё»іђ¬®§ф яІђЄ»®ђ¬§ ±є ъ«»®¬± ьђЅ±ф ъщ м±Ё оннмкф эєІ ф«єІф ъь ррзнпуннмк яэлт
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ЫЪЪЫЭМН

±ѕ«¬ђ±І є¬ лрpм ¬± §ђ»ѕј нї єІј нѕф ®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§т ьё»
Ѕ§¬±¬±ЁђЅђ¬§ ±є нї єІј нѕ ©є Ѕ±і°є®»ј ¬± ¬ёє¬ ±є ¬ё»
°є®»І¬ Ї«ђІ±ѕђІ» шоїч єІј ©ђ¬ё ђ¬ °®±¬±Іє¬»ј є±®і
йшсчунуІђ¬®±ѕ»І¦ђіђјє¦±ѕ±ђнфоуїѓЇ«ђІ±ѕђІђ«і Ѕёѕ±®ђј»
шоЅчт ьё» тм

лр 
ш цч ±є оїф оЅф нї єІј нѕ є№єђІ¬ эзнй

Ѕ»ѕѕ ѕђІ» є®»ж излрф ийирф оти єІј мтлф ®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§т ь©±
ђі°±®¬єІ¬ ®»«ѕ¬ »і»®№» є®±і ¬ёђ ®»»є®Ѕёж нї єІј нѕ

є®» і±®» єЅ¬ђЄ» ¬ёєІ йушпу°®±°»І§ѕчунуІђ¬®±ѕ»І¦ђіђјєу
¦±ѕ±ђнфоуїѓЇ«ђІ±ѕђІђ«і Ѕёѕ±®ђј» штм

лр 
ш цч з онтйoйчф

¬ё» і±¬ єЅ¬ђЄ» ј»®ђЄє¬ђЄ» ±є п °®»Єђ±«ѕ§ ®»°±®¬»ј ѕ§ «ф
єІј і±®» ђі°±®¬єІ¬ѕ§ф ¬ё»§ є®» єЅ¬ђЄ» є№єђІ¬ є Ѕ»ѕѕ ѕђІ»
®»ђ¬єІ¬ ¬± Ѕђ°ѕє¬ђІт кѕѕ І»© Ѕ±і°±«Іј ©»®» Ѕёє®єЅу
¬»®ђ¦»ј ѕ§ »ѕ»і»І¬єѕ єІєѕ§» єІј °»Ѕ¬®±Ѕ±°ђЅ і»¬ёу
±ј шпьутъф эюуЄ· єІј он чцъчт

ы»Є»®єѕ і»¬єѕ єІј і»¬єѕ Ѕ±І¬єђІђІ№ Ѕ±і°±«Іј є®»
°±¬»І¬ і«¬є№»І єІј Ѕє®ЅђІ±№»Іт ьё» і±¬ ±є¬»І
ѕѕєі»ј є®» Ѕё®±іђ«іф є®»ІђЅф ІђЅє»ѕф ЄєІєјђ«іф ђ®±Іф
Ѕ±°°»® єІј ієІ№єІ»»т кѕ¬ё±«№ё »єЅё ±є ¬ё»і ёє ђ¬
±©І і»ЅёєІђі ±є єЅ¬ђ±Іф ђ¬ ђ ѕ»ѕђ»Є»ј ¬ёє¬ і±¬ ±є ¬ё»ђ®
і»ЅёєІђі ±є єЅ¬ђ±І ђІЄ±ѕЄ» ®»єЅ¬ђЄ» ±Ё§№»І °»Ѕђ»
шъшычт тІ Ѕ»®¬єђІ ¬§°» ±є Ѕ»ѕѕф ъшы єі°ѕђєђ» ±® °±¬»Іу
¬ђє¬» ¬ё» ¬®єІЅ®ђ°¬ђ±І єєЅ¬±® чп л єЅ¬ђЄє¬ђ±Іт п«®¬ё»®у
і±®»ф ІђЅє»ѕ і±ј«ѕє¬» №»І» »Ё°®»ђ±І ѕ§ ђІј«Ѕ¬ђ±І ±є
нчк і»¬ё§ѕє¬ђ±І єІјс±® «°°®»ђ±І ±є ёђ¬±І» єЅ»¬§у
ѕє¬ђ±Іт к®»ІђЅ єЅ¬ђЄђ¬§ ±І Ѕ»ѕѕ і»¬єѕ±ѕђі ђ і«ѕ¬ђ°ѕ»ф ђ¬
»»і ¬ёє¬ Ѕ»ѕѕ ¬®єІє±®іє¬ђ±І ђ ђІј«Ѕ»ј ѕ§ ѕ±І№у¬»®і
»Ё°±«®» ¬± ѕ±© ѕ»Є»ѕ ±є є®»ІђЅт ьё» °є®єј±Ё ±є є®»ІђЅ
ђ ¬ёє¬ ђ¬ ёє єѕ± є Єєѕ«єѕѕ» ¬ё»®є°»«¬ђЅ »єєђЅєЅ§ ђІ ЅєІЅ»®
¬®»є¬і»І¬т ьё» єЅ¬ђ±І ±є є®»ІђЅ є®» ®»ѕє¬»ј ¬± Ѕ»ѕѕ ¬§°»ф
Ѕё»іђЅєѕ °»Ѕђ» єІј ѕ»І№¬ё єІј ј±» »Ё°±«®»т цєІ№єу
І»» ђ єІ±©І ¬± Ѕє«» нчк јєіє№» єІј Ѕё®±і±±і»
єѕ»®®є¬ђ±Іф єѕ¬ё±«№ёф ђ¬ ё±«ѕј ѕ» І±¬ђЅ»ј ¬ёє¬ ђ¬ ©±«ѕј
І±¬ ®»°®»»І¬ є ђ№ІђєђЅєІ¬ Ѕє®ЅђІ±№»ІђЅ ®ђє ¬± ¬ё» °±°у
«ѕє¬ђ±І єІј ©±®є»®тц»¬єѕ Ѕ±і°±«Іј є®» «»ј ђІ і»ју
ђЅђІ» ђІЅ» ј»Ѕєј»ф ±® »Є»І Ѕ»І¬«®ђ»ж №±ѕј шєІ¬ђує®¬®ђ¬у
ђЅчф ђ®±І шєІ¬ђуієѕє®ђєѕчф ѕђі«¬ё шєІ¬ђу«ѕЅ»®чф ђѕЄ»® шєІ¬ђу
іђЅ®±ѕђєѕчф єІ¬ђі±І§ шєІ¬ђу°®±¬±¦±єѕч єІј °ѕє¬ђІ«і є
єІ¬ђуЅєІЅ»®т цє№І»ђ«і »»і ¬± °®±¬»Ѕ¬ Ѕ»ѕѕ є®±і
ЅєІЅ»® єІј Ѕ±ІЄ»®»ѕ§ф ђ®±І »»і ¬± єєЅђѕђ¬є¬» Ѕ»ѕѕ
°®±ѕђє»®є¬ђ±Іф ¬ё»Іф іє№І»ђ«і ј»єђЅђ»ІЅ§ єІј ђ®±І »Ёу
Ѕ» є®» І±¬ »ЁєЅ¬ѕ§ Ѕє®ЅђІ±№»І»¬ђЅф ѕ«¬ Ѕ»®¬єђІ Ѕ±ІЅ»Іу

УЫМЯФ ЧСТН ЯТЬ ЭЯТЭЫО

п Ют Ь»±ђ¦»ф о Рёт Э±ѕѕ»®§

п цєѕ±®є¬±ђ®» мђ±Ѕёђіђ»ф пл ннркф рєЅ«ѕ¬7 ј» ъёє®ієЅђ»ф урь лнф лп ®«» н±№ІєЅЇуфє§ лпррр ь»ђіф р®єІЅ»й о э»®ЄђЅ» ј»

нєІЅ7®±ѕ±№ђ»ф ъ±ѕ§ЅѕђІђЇ«» чє§іє®јф ®«» чє®Ѕ»ѕ ъє«ѕф орорр мє¬ђєф р®єІЅ»т

¬®є¬ђ±І ±є ¬ё»» і»¬єѕ ђ±І є®» І»»ј»ј ¬± єЄ±ђј ЅєІЅ»®тьё»
±Іѕ§ і»¬єѕ ±єєђЅђєѕѕ§ «»ј ђІ ЅєІЅ»® ¬®»є¬і»І¬ ђ °ѕє¬ђу
І«іт кѕ¬ё±«№ё є ѕє®№» єі±«І¬ ±є ®»»є®Ѕё ёє ѕ»»І
°»®є±®і»јф ±Іѕ§ є±«® °ѕє¬ђІ«і ј»®ђЄє¬ђЄ» є®» єѕѕ±©»јф
¬±јє§ф ¬± ѕ» «»ј ђІ ¬ё» ЅѕђІђЅт ьё» »Ѕ±Іј і»¬єѕ «»ј ђІ
ё«ієІ ђ №єѕѕђ«іт ьё» ®»«ѕ¬ є®» °®±іђђІ№ф ¬ё» і»Ѕёєу
Іђі ±є єЅ¬ђ±І ђф є¬ ѕ»є¬ °є®¬ѕ§ф »Ё°ѕєђІ»ј ѕ§ ђ¬ Ѕ±і°»¬у
ђ¬ђЄђ¬§ є±® ђ®±Іт щ«®» Ѕё»ѕє¬±® ±є ђ®±І ё±© єѕ± єІ¬ђЅєІЅ»®
»єє»Ѕ¬т к №®»є¬ І«іѕ»® ±є №±ѕј ј»®ђЄє¬ђЄ» ёєЄ» ё±©І
Ѕѕ»є® єЅ¬ђЄђ¬§ є№єђІ¬ ¬«і±«® Ѕ»ѕѕф ђІЅѕ«јђІ№ Ѕђ°ѕє¬ђІу
®»ђ¬єІ¬ ЅєІЅ»® Ѕ»ѕѕт лђі«¬ё єІј єІ¬ђі±І§ §ђ»ѕј ђІ¬»®у
»¬ђІ№ єЅ¬ђЄђ¬§ ·І Є·¬®±ф ѕ«¬ ¬ё»§ є®» ®»ѕє¬ђЄ»ѕ§ «І»Ё°ѕ±®»јт
ъ«¬ё»Іђ«іф ¬ђ¬єІђ«і єІј ®ё±јђ«і Ѕ±і°±«Іј ёєЄ» ё±©І
єѕ± єІ¬ђЅєІЅ»® єЅ¬ђЄђ¬ђ»ф ¬ё»®» і»ЅёєІђі ±є єЅ¬ђ±І
є°°»є®»ј ¬± ѕ» і±¬ѕ§ єІєѕ±№«» ¬± ¬ё±» ±є °ѕє¬ђІ«іе ¬ё»§
Ѕ±«ѕј ѕ» ђІ єєЅ¬ °®±ј®«№ф ¬ё»®» ё§ј®±ѕ§ђ °®±ј«Ѕ¬ Ѕ±«ѕј
ѕ» ¬ё» єЅ¬ђЄ» ј®«№т ьё» єЅ¬ђЄђ¬ђ» ±є ЄєІєјђ«і є®» і«ѕ¬ђу
°ѕ»ж ђ¬ ђІёђѕђ¬ §І¬ё»ђ ±є Ѕє®ЅђІ±№»Іуј»®ђЄ»ј єЅ¬ђЄ»
і»¬єѕ±ѕђ¬»ф ђ¬ ђІёђѕђ¬ ¬§®±ђІ» °ё±°ёє¬є» єІј єЅ¬ђу
Єє¬» ¬§®±ђІ» °ё±°ё±®§ѕє»ф ђ¬ і±ј«ѕє¬» »Ё°®»ђ±І ±є
Ѕ»ѕѕ«ѕє® єјё»ђЄ» і±ѕ»Ѕ«ѕ» єІј ®»Є»®» І±¬єѕѕ§ єІ¬ђІ»у
±°ѕє¬ђЅ ј®«№ ®»ђ¬єІЅ»ф ©ђ¬ё єІ ±Є»®єѕѕ ѕ±© ¬±ЁђЅђ¬§т
ыђІЅ» ђ¬ ђІєєІЅ§ф ё«ієІ є®» ђІ Ѕ±І¬єЅ¬ ©ђ¬ё і»¬єѕт к
ё±©І єѕ±Є»ф ±і» і»¬єѕ є®» јєІ№»®±«ф ±¬ё»® ЅєІ Ѕ«®»
јђ»є»т яђѕѕ ¬ё» єѕ±ѕ«¬» ¬®»є¬і»І¬ є№єђІ¬ ЅєІЅ»® ѕ»
є±«Іј єі±І№¬ і»¬єѕ ђ±І ±® ј»®ђЄє¬ђЄ»й ьё» ®»°±І»
Ѕ±«ѕј ѕ» °±ђ¬ђЄ»ф ѕ«¬ і«Ѕё ©±®є і«¬ ¬ђѕѕ ѕ» ј±І»т

лєЅє№®±«Іјж щ®±¬є¬» ЅєІЅ»® ђ ¬ё» »Ѕ±Іј ѕ»єјђІ№
Ѕє«» ±є ЅєІЅ»® ј»є¬ё ђІ і»Іф ¬ё»®»є±®» ђ¬ ђ ђІЅ®»єђІ№ѕ§
ђі°±®¬єІ¬ ¬± «Іј»®¬єІј ђ¬ ѕђ±ѕ±№§ єІј »°ђј»іђ±ѕ±№§т
ы«ѕѓ»¬ ©ђ¬ё ёђ№ё »ѕ»Іђ«і єІј Єђ¬єіђІ о ђІ¬єє» ёєЄ» є
ѕ±©»® ®ђє ±є °®±¬є¬» ЅєІЅ»®т ьё» ®ђє ±є ЅєІЅ»® є±®
°є¬ђ»І¬ ©ђ¬ё ѕ±© »®«і »ѕ»Іђ«і ёє ѕ»»І »¬ђіє¬»ј ¬±
ѕ» «° ¬± ¬©ђЅ» ¬ёє¬ ±є «ѕѓ»¬ ©ђ¬ё ёђ№ё»® ѕ»Є»ѕт ы»ѕ»Іђу
«і «°°ѕ»і»І¬є¬ђ±І ёє ®»Ѕ»І¬ѕ§ ѕ»»І ё±©І ¬± ј»у
Ѕ®»є» ¬±¬єѕ ЅєІЅ»® ђІЅђј»ІЅ»т с±©»Є»®ф ¬ё» і»ЅёєІђі

±є єЅ¬ђ±І ±є »ѕ»Іђ«і є єІ єІ¬ђЅє®ЅђІ±№»ІђЅ є№»І¬ ёє
§»¬ ¬± ѕ» »ѕ«Ѕђјє¬»јт

Я·іж ьё» єђі ±є ¬ё» ¬«ј§ ©є ¬± ђІЄ»¬ђ№є¬» ¬ё»
°±ђѕѕ» ®»ѕє¬ђ±Іёђ° ѕ»¬©»»І »ѕ»Іђ«і ѕ»Є»ѕ ђІ °®±у
¬є¬» ЅєІЅ»® °є¬ђ»І¬ єІј ¬ё» ё»єѕ¬ё§ °±°«ѕє¬ђ±Іт

Уї¬»®·їґ їІј У»¬ё±јж я» Ѕ±Іђј»®»ј пзй °єу
¬ђ»І¬ ©ђ¬ё ѕ»Іђ№І °®±¬є¬ђЅ ё§°»®°ѕєђєф єІј кктол o
лтпп §»є® ±ѕјт л§ ±¬ё»® ђј»ф ©» ђІЅѕ«ј»ј ппк °є¬ђ»І¬
©ђ¬ё °±ђ¬ђЄ» °®±¬є¬ђЅ ѕђ±°§ ш°®±¬є¬» ЅєІЅ»®ч єІј

НЫФЫТЧЛУ ЯТЬ РОСНМЯМЫ

п ОтУт Р7®»¦уЮ»®ђїђІф п Ят Щї®Ѕ3ї ј» Цїѕ-І Э±і»¬ф п Цт Эї¬®ђѕѕ±ф п УтФт ЭїѕЄ±
О«ї¬їф о ЦтЪт ЫЅїІ»®±ф н Ят Щї®Ѕ3ї ј» Цїѕ-І Уї®¬3І»¦ф н Ят Ю±®Ї«»ф н Эт Яѕѕ»°«¦

п мђ±Ѕё»іђ¬®§ ј»°є®¬і»І¬ф чђ№«»ѕ э»®Є»¬ т±°ђ¬єѕф о ъё§ђ±ѕ±№§ о»°є®¬і»І¬ ±є яІђЄ»®ђ¬§ ѓє®є№±¦єф э°єђІф н я®±ѕ±№§

о»°є®¬і»І¬ чђ№«»ѕ э»®Є»¬ т±°ђ¬єѕф ѓє®є№±¦єф э°єђІт
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НЫННСТ пп

кзтпз o итри §»є® ±ѕјт
ьё» »®«і »ѕ»Іђ«і ѕ»Є»ѕ ©»®» і»є«®»ј ѕ§ є¬±іђЅ

єѕ±®°¬ђ±І °»Ѕ¬®±°ё±¬±і»¬®§ шккыч ©ђ¬ё є №®є°ёђ¬»
є«®ІєЅ» єІј ё»»ієІ ѕєЅє№®±«Іј Ѕ±®®»Ѕ¬±® шР»®µ·І Ыґіу
»® мппр ЖФчф «ђІ№ щјшчш

н
ч

о
 ±ѕ«¬ђ±І є іє¬®ђЁ і±јђєђ»®т

ьё» ¬є¬ђ¬ђЅєѕ ЅєѕЅ«ѕє¬ђ±І ©»®» Ѕє®®ђ»ј ±«¬ «ђІ№
ыщыы ¬є¬ђ¬ђЅ °®±№®єіт ьё» ¬є¬ђ¬ђЅєѕ ¬»¬ «»ј ёє
ѕ»»І ¬ё» ы¬«ј»І¬ ьу¬»¬ є±® »Ї«єѕђ¬§ ±є і»єІт

О»«ґ¬ж кЅЅ±®јђІ№ ¬± є№»ф ¬ё» јђєє»®»ІЅ» є®» І±¬ ¬є¬ђу
¬ђЅєѕѕ§ ђ№ІђєђЅєІ¬т ы»ѕ»Іђ«і Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ђІ ¬ё» ѕ»Іђ№І
°®±¬є¬ђЅ ё§°»®°ѕєђє №®±«°ф йлтлм №сѕт кІјф ђІ °®±¬є¬»
ЅєІЅ»® №®±«° ©»®» кзтзр №сѕт ьё» і»єІ Ѕ±і°є®ђ±І
ё±© є ¬є¬ђ¬ђЅєѕѕ§ ђ№ІђєђЅєІ¬ јђєє»®»ІЅ» ©ђ¬ё є °жртрлт

Э±ІЅґ«·±Іж ьё» єђІјђІ№ ±є ¬ёђ ¬«ј§ «№№»¬ ¬ёє¬
¬ё» ђІјђЄђј«єѕ ©ђ¬ё °®±¬є¬» ЅєІЅ»® ё±© ѕ±©»® »®«і
Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ±є »ѕ»Іђ«і ¬ёєІ ѕ»Іђ№І ё§°»®°ѕєђєт

юєІєјђ«і Ѕ±і°±«Іј ёєЄ» ѕ»»І ё±©І ¬± °±»
°®±І±«ІЅ»ј єІ¬ђІ»±°ѕє¬ђЅ єЅ¬ђЄђ¬§ ѕ±¬ё ђІ ЄђЄ± єІј ђІ
Єђ¬®±т к °є®¬ ±є є °®±ѓ»Ѕ¬ ј»Є±¬»ј ¬± ¬ё» ј»Є»ѕ±°і»І¬ ±є
І»© ЄєІєјђ«і ј»®ђЄє¬ђЄ» ©ђ¬ё °±¬»І¬ђєѕ ¬ё»®є°»«¬ђЅєѕ
є°°ѕђЅє¬ђ±Іф ¬©± ЄєІєј§ѕштюч Ѕ±і°ѕ»Ё»ф ±І» ©ђ¬ё №ѕ«у
Ѕ±» шрѕ«юшч єІј ¬ё» ±¬ё»® ©ђ¬ё Іє°®±Ё»Іф єІ єІ¬ђу
ђІєѕєііє¬±®§ ј®«№ шчє°юшч ©»®» §І¬ё»ђ¦»ј єІј ¬ё±®у
±«№ёѕ§ ¬»¬»ј ±І ±¬»±ѕѕє¬ ђІ Ѕ«ѕ¬«®»т ъє¬ ±¬»±є®Ѕ±у
іє шэцъпркч єІј і±«» ЅєѕЄє®ђє шцмньнопчуј»у
®ђЄ»ј Ѕ»ѕѕ ©»®» ђІЅ«ѕє¬»ј ©ђ¬ё јђєє»®»І¬ Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І
±є рѕ«юш єІј чє°юшт л±¬ё Ѕ±і°±«Іј ђІёђѕђ¬»ј Ѕ»ѕѕ
°®±ѕђє»®є¬ђ±І шЅ®§¬єѕ Єђ±ѕ»¬ ѕђ±єє§ч ©ђ¬ё ёђ№ё»® °±¬»Іу
Ѕ§ ±І эцъпрк ¬«і±®єѕ Ѕ»ѕѕ ¬ёєІ ±І ¬ё» І±Іу¬®єІу
є±®і»ј ±¬»±ѕѕє¬т рѕ«юш ѕ»ёєЄ»ј є є і±®» °±¬»І¬
ђІёђѕђ¬±®§ є№»І¬ ¬ёєІ чє°юшт ьё» јђєє»®»І¬ђє¬ђ±І ±є

МЙС ТЫЙ КЯТЯЬЗФшЧКч ЭСУРФЫИЫН ЙЧМШ РСМЫТМЧЯФ ЯТМЧТЫСРФЯНМЧЭ
ЫЪЪЫЭМ СТ СНМЫСЮФЯНМН ЧТ ЭЛФМЛОЫ

пф о Нт Ют Ы¬Ѕё»Є»®®§ф п ЬтЯт Юї®®ђ±ф п УтНт У±ѕђІ«»Є±ф п ЯтУт Э±®¬ђ¦±

п мђ±Ї«3іђЅє ъє¬±ѕ-№ђЅєй о нпыяушщьф рєЅ«ѕ¬єј ј» нђ»ІЅђє пЁєЅ¬єф яІђЄ»®ђјєј шєЅђ±Ієѕ ј» цє ъѕє¬єт мй § ппл шпзррч цє

ъѕє¬єф л®№»І¬ђІєт п ієђѕи »¬Ѕё»Є»®кѕђ±ѕт«Іѕ°т»ј«тє®

цмньноп Ѕ»ѕѕ шєѕєєѕђІ» °ё±°ёє¬є» єЅ¬ђЄђ¬§ч ©є І±¬
ђ№ІђєђЅєІ¬ѕ§ єєє»Ѕ¬»ј ѕ§ ¬ё»» ЄєІєјђ«і ј»®ђЄє¬ђЄ»т шІ
¬ё» Ѕ±І¬®є®§ф ѕ±¬ё ЄєІєјђ«і Ѕ±і°±«Іј ђІёђѕђ¬»ј
эцъпрк јђєє»®»І¬ђє¬ђ±І ©ђ¬ё ђіђѕє® °±¬»ІЅ§ф ђІ є ј±»
®»°±І» ієІІ»®т тІ єјјђ¬ђ±Іф ѕ±¬ё Ѕ±і°±«Іј Ѕє«»ј
і±®°ё±ѕ±№ђЅєѕ єѕ¬»®є¬ђ±І єІј ѕђ°ђј °»®±Ёђјє¬ђ±І ш¬ёђ±ѕє®у
ѕђ¬«®ђЅ ®»єЅ¬ђЄ» «ѕ¬єІЅ»ф ьлкъычт ьё» ѕ»Є»ѕ ±є
ьлкъы ђІЅ®»є»ј ђІ є ієІІ»® ј»°»Іј»І¬ ±І ¬ё» Ѕ±ІЅ»Іу
¬®є¬ђ±І ±є ЄєІєјђ«іт л±¬ё ЄєІєј§ѕштюч Ѕ±і°ѕ»Ё» ¬®±І№у
ѕ§ »ІёєІЅ»ј ¬ё» °ё±°ё±®§ѕє¬ђ±І ±є »Ё¬»®Ієѕ ®»№«ѕє¬»ј
єђІє» шщуо®єчт тІ Ѕ±ІЅѕ«ђ±Іф чє°юш єІј рѕ«юш
Ѕє«»ј ±¬»±ѕѕє¬ Ѕ§¬±¬±ЁђЅђ¬§ єІј і±®°ё±ѕ±№ђЅєѕ єѕ¬»®у
є¬ђ±І ©ђ¬ё ¬®±І№»® »єє»Ѕ¬ ±І ¬«і±®єѕ ¬ёєІ ±І І±Іу
¬®єІє±®і»ј ±¬»±ѕѕє¬уѕђє» Ѕ»ѕѕф ѕ»ђІ№ °±¬»І¬ђєѕѕ§ «»у
є«ѕ Ѕ±і°±«Іј є±® єІ¬ђ¬«і±®єѕ ¬ё»®є°§т

тІ ±«® ¬«ј§ эзнй Ѕ»ѕѕф є ё«ієІ і§»ѕ±ђј ѕ»«є»іђЅ
Ѕ»ѕѕ ѕђІ»ф ёє ѕ»»І «»ј ¬± ё±© ¬ё» »єє»Ѕ¬ ±є рєѕѕђ«і ±І
Ѕ»ѕѕ«ѕє® №®±©¬ё єІј ь§®±ђІ» єђІє» єЅ¬ђЄђ¬§т ьё»» Ѕ»ѕѕ
©»®» Ѕ«ѕ¬«®»ј ђІ є і»јђ«і Ѕ±і°±»ј ±є ъщцт пкмр
шлрыч пмы шпрыч єІј ј»ђ±Іђ¦»ј ©є¬»® шмрычт ьё»
¬«ј§ ©є °»®є±®і»ј ђІ ¬©± ¬»°ф єІј ђІ »Є»®§ ¬»° ¬©±
Ѕ«ѕ¬«®» Ѕ±І¬єђІђІ№ лЁпрл с ітѕ Ѕ»ѕѕ є Ѕ±І¬®±ѕ єІј
єі°ѕ» Ѕ±І¬єђІђІ№ орр єІј мрр ц рєѕѕђ«і мёѕ±®ђј»

ЫЪЪЫЭМ СЪ ЩЯФФЧЛУ СТ МШЫ ЩОСЙМШ ОЯМЫ СЪ Лзнй ЭЫФФ ЭЛФМЛОЫ ЯТЬ
МШЫ ЯЭМЧКЧМЗ СЪ МЗОСНЧТЫ ХЧТЯНЫ

п Ют Ъї®¦їіђф Ят Р±«®Іїєђф о Рт Э±ѕѕ»®§ф н Щт Юїё®їі

п о»°є®¬і»І¬ ±є нѕђІђЅєѕ мђ±Ѕё»іђ¬®§ф ю»ё®єІ яІђЄ»®ђ¬§ ±є ч»јђЅєѕ эЅђ»ІЅ» ътщтм±Ё пмпллулнзз ю»ё®єІ у®єІй о э»®ЄђЅ» ј»

нєІЅ»®±ѕ±№ђ»ф ъ±ѕ§ЅѕђІђЇ«» чє§Іє®ј орорр мє¬ђє р®єІЅ»й н уІ¬ђ¬«¬» ±є мђ±°ё§ђЅ єІј мђ±Ѕё»іђ¬®§ ю»ё®єІ яІђЄ»®ђ¬§ф у®єІт

©є «»јт ьё» Ѕ«ѕ¬«®» ©»®» Ѕ±«І¬»ј єІј є»»ј є±®
Єђєѕђѕђ¬§ є¬ ё±«® омф миф йоф пммф пкит тмлр ±є йо ё® єІј
ом ё®т ©»®» ±ѕ¬єђІ»ј є±® ¬ё» Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ±є орр єІј
мрр цф ®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§т ь§®±ђІ» єђІє» єє§ ©є °»®у
є±®і»ј ѕ§ охтык ±І ¬ё» Ѕ»ѕѕ є®»» §¬»і ±є ¬ё» ¬©±
°»Ѕђі»І ё±©»ј є Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ј»°»Іј»І¬ ђІЅ®»є» ђІ
¬ё» ѕ»Є»ѕ ±є ¬§®±ђІ» єђІє» ђІ рєѕѕђ«і ¬»є¬»ј Ѕ»ѕѕт

ЫИРСНЛОЫ МС ЬЧЪЪЫОЫТМ ТЧЭХЫФ ЭСУРСЛТЬН ЯТЬ ОЧНХ СЪ ФЛТЩ ЭЯТЭЫО

п МтХт Щ®ђі®«јф о НтОт Ю»®№»ф п Мт Шїѕј±®»Іф пЯт ЯІј»®»І

п х®»є¬®»№ђ¬»®»¬ шюё» нєІЅ»® ь»№ђ¬®§ ±є ш±®©є§чф уІ¬ђ¬«¬» ±є ъ±°«ѕє¬ђ±Іумє»ј нєІЅ»® ь»»є®Ѕёй ч±І¬»ѕ»ѕѕ±й шурнпр щѕ±й

ш±®©є§й о рєѕЅ±Іѕ®ђј№» шђєє»ѕЄ»®є лсэй пІЄђ®±Іі»І¬ф т»єѕ¬ё ъ эєє»¬§ о»°є®¬і»І¬й ътщт м±Ё крмй шумкрк х®ђ¬ђєІєІјй ш±®©є§т

ЮїЅµ№®±«Іјж чђЅє»ѕ Ѕ±і°±«Іј є®» Ѕѕєђєђ»ј є
Ѕє®ЅђІ±№»ІђЅ ¬± ё«ієІф ѕ«¬ ђ¬ ђ І±¬ єІ±©І ©ђ¬ё Ѕ»®¬єђІу

¬§ ©ёђЅё ІђЅє»ѕ Ѕ±і°±«Іј Ѕ±І¬ђ¬«¬» ¬ё» ЅєІЅ»® ®ђєт
Я·іж к І»¬»ј Ѕє»уЅ±І¬®±ѕ ¬«ј§ ©є °»®є±®і»ј ђІ



з пН»·±І ппт УЫМЯФ ЧСТН ЧТ СТЭСФСЩЗж ЭЯОЭЧТСЩЫТЫНЧН ЯТЬ ЯТМЧМЛУСЛО

ЫЪЪЫЭМН

±®ј»® ¬± »ЁєіђІ» ¬ё» ®»ѕє¬ђ±Іёђ° ѕ»¬©»»І ѕ«І№ ЅєІЅ»® ®ђє
єІј Ѕ«і«ѕє¬ђЄ» »Ё°±«®» ¬± є±«® №®±«° ±є ІђЅє»ѕ Ѕ±іу
°±«Іјж ©є¬»®у±ѕ«ѕѕ»ф «ѕєђјђЅф ±ЁђјђЅф єІј і»¬єѕѕђЅ ІђЅє»ѕт

У»¬ё±јж к ¬ђі»у єІј ј»°є®¬і»І¬у°»ЅђєђЅ »Ё°±«®»
іє¬®ђЁ ©є ј»Є»ѕ±°»ј ѕє»ј ±І лфзрр °»®±Ієѕ і»є«®»у
і»І¬ ±є ¬±¬єѕ ІђЅє»ѕ єІј °»Ѕђє¬ђ±І єІєѕ§» ±є ®»єђІ»®§
ј«¬ єІј є»®±±ѕт ьё» ¬«ј§ Ѕ±і°®ђ»ј опн ±«¬ ±є оой
ђІЅђј»І¬ Ѕє» ±є ѕ«І№ ЅєІЅ»® јђє№І±»ј ѕ»¬©»»І пзло єІј
пззм єІј лол є№»уіє¬Ѕё»ј Ѕ±І¬®±ѕ шзмы °є®¬ђЅђ°є¬ђ±І
®є¬»чт нє¬є ±І і±єђІ№ ёєѕђ¬ ©»®» Ѕ±ѕѕ»Ѕ¬»ј ѕ§ ђІ¬»®Єђ»©
©ђ¬ё ¬ё» °»®±І ђІ Ї«»¬ђ±І ±® ёђ Ѕѕ±»¬ ®»ѕє¬ђЄ»т м«і«ѕєу
¬ђЄ» »Ё°±«®» ©»®» Ѕ±і°«¬»ј ±І ¬ё» ѕєђ ±є »Ё°±«®»
Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І єІј ј«®є¬ђ±І ±є ©±®є ђІ »єЅё ј»°є®¬і»І¬т

О»«ґ¬ж ьё» ІђЅє»ѕ »Ё°±«®» ©»®» і±ј»®є¬»ѕ§ ¬± ёђ№ёу

ѕ§ Ѕ±®®»ѕє¬»јт ьё»®» ©»®» зиы єІј иоы і±є»® єі±І№
Ѕє» єІј Ѕ±І¬®±ѕф ®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§т к ј±»у®»ѕє¬»ј »єє»Ѕ¬ ±І
ѕ«І№ ЅєІЅ»® ®ђє ©є »»І є®±і »Ё°±«®» ¬± ©є¬»®у±ѕ«ѕѕ»
ІђЅє»ѕт ч± ј±»уј»°»Іј»І¬ »єє»Ѕ¬ ©є »»І є®±і ±¬ё»® є±®і
±є ІђЅє»ѕф ѕ«¬ є №»І»®єѕ ђІЅ®»є» ђІ ®ђє ђ®®»°»Ѕ¬ђЄ» ±є ј±»
Ѕ±«ѕј І±¬ ѕ» »ЁЅѕ«ј»јт ыі±єђІ№ ©є є ©»єє ¬± і±ј»®є¬»
Ѕ±Іє±«Іј»®т ьё» ®ђє є®±і ѓ±ђІ¬ »Ё°±«®» ¬± ІђЅє»ѕ єІј
¬±ѕєЅЅ± Ѕ±«ѕј ѕ» ј»Ѕ®ђѕ»ј ђІ є і«ѕ¬ђ°ѕђЅє¬ђЄ» і±ј»ѕт

Э±ІЅґ«·±Іж ьё» ®ђ» ђІ ѕ«І№ ЅєІЅ»® ®ђє ѕ§ ђІЅ®»єу
ђІ№ Ѕ«і«ѕє¬ђЄ» »Ё°±«®» ¬± ©є¬»®у±ѕ«ѕѕ» ІђЅє»ѕ «°у
°±®¬»ј »є®ѕђ»® єђІјђІ№ єі±І№ л®ђ¬ђёф пђІІђёф єІј ч±®у
©»№ђєІ ІђЅє»ѕу®»єђІ»®§ ©±®є»®т ьё» ®»«ѕ¬ «№№»¬ ¬ёє¬
¬ё» ®±ѕ» ±є ©є¬»®у±ѕ«ѕѕ» °»Ѕђ» ђІ ІђЅє»ѕ Ѕє®ЅђІ±№»І»у
ђ іє§ ѕ» і±®» ђі°±®¬єІ¬ ¬ёєІ °®»Єђ±«ѕ§ ®»Ѕ±№Іђ¦»јт

яё»®»є ђ¬ ёє ѕ»»І єІ±©І є±® ±і»¬ђі» ¬ёє¬ ієѕђ№у
ІєІ¬ єІј І±Іієѕђ№ІєІ¬ Ѕ»ѕѕ ®»Ї«ђ®» ђ®±І є±® ¬ё»ђ® Єђєѕђѕу
ђ¬§ єІј °®±ѕђє»®є¬ђ±Іф ђ¬ ёє І»Є»® ѕ»»І °®»Єђ±«ѕ§ ®»°±®¬у
»ј ¬ёє¬ ђ®±І іє§ ѕ» є єєЅ¬±® ђІ ¬«і±® ђІЄєђЄ»І» єІј
і»¬є¬єђт тІ ±®ј»® ¬± ¬»¬ ¬ёђ ё§°±¬ё»ђф щмунф є
°®±¬є¬» ЅєІЅ»® Ѕ»ѕѕ ѕђІ»ф єІј цнкуцлуонпф є ѕ®»є¬
ЅєІЅ»® Ѕ»ѕѕ ѕђІ» ©»®» °®»у»Ё°±»ј ¬± Єє®ђ±« Ѕ±ІЅ»І¬®єу
¬ђ±І ±є ђ®±І єѕ¬ф »ђ¬ё»® є»®®ђЅ Ѕёѕ±®ђј» ±® є»®®ђЅ єіі±у
Іђ«і Ѕђ¬®є¬» шпкмчф єІј ¬»¬»ј ѕ§ єє§ є±® Ѕ»ѕѕ і±¬ђѕу
ђ¬§ф ђІЄєђ±І єІј єјё»ђ±Іт яё»І Ѕ±і°є®»ј ¬± «І¬®»є¬»ј
Ѕ»ѕѕ ђІ цє¬®ђ№»ѕr ђІЄєђ±І єє§ф щмун Ѕ»ѕѕ ¬®»є¬»ј
©ђ¬ё прр ц пкм ±® орр ц п»мѕ

н 
ёєј є ло o пиы єІј

поо o омы ђІЅ®»є» ђІ ђІЄєђ±І ®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§ шІзиф °ж
ртрлчт ыђіђѕє® ®»«ѕ¬ ©»®» ±ѕ¬єђІ»ј є±® ђІЄєђ±І ±є
цнкуцлуонп Ѕ»ѕѕ ¬®»є¬»ј ©ђ¬ё орр ц пкм єІј
єѕ±Є» шорл o ноыф І з лф °ж ртрлчф ѕ«¬ І±¬ ©ђ¬ё Єє®ђ±«
Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ±є п»мѕ

н
т ц±јђєђ»ј л±§ј»І Ѕёєіѕ»® Ѕ»ѕѕ

і±¬ђѕђ¬§ єє§ ё±©»ј мр o лы ђІЅ®»є» ђІ іђ№®є¬ђ±І
єє¬»® Ѕ»ѕѕ ©»®» ¬®»є¬»ј ©ђ¬ё прр ц пкм є±® щмун Ѕ»ѕѕ
шІ з мч єІј прл o йы є±® цнкуцлуонп Ѕ»ѕѕ шІ з мчт к
он o кы ђІЅ®»є» ђІ і±¬ђѕђ¬§ ±ЅЅ«®®»ј ©ђ¬ё орр ц п»мѕ

н

є±® цнкуцлуонп Ѕ»ѕѕ шІ з мчт м»ѕѕ єјё»ђ±І ¬± цє¬®ђу

МШЫ ЫЪЪЫЭМ СЪ ЧОСТ СТ РОСНМЯМЫ ЯТЬ ЮОЫЯНМ ЭЯТЭЫО ЭЫФФ ЧТКЯНЧСТ

ЯтЯт ХїѓјїЅ§уЮїѕѕїф Нт Хї«ѕф Эт Эёђ¬їіѕї®ф РтЪт ФђІјё±ѕі

о»°є®¬і»І¬ ±є ъє¬ё±ѕ±№§ єІј уІ¬»®Ієѕ ч»јђЅђІ»ф ч»јђЅєѕ н±ѕѕ»№» ±є ёђЅ±ІђІ чђѕ©є«є»» ёу лноокф яэлт

№»ѕr «ѕ¬®є¬» ©є І±¬ ЅёєІ№»ј ѕ§ пкм ±® п»мѕ
н
 ©ё»І

єјё»ђ±І ©є і»є«®»ј є¬ »ђ¬ё»® плф нр ±® мл іђІт
м±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ±є ђ®±І єѕ¬ ¬ёє¬ ©»®» «»ј ђІ ±«® ¬«јђ»
є®» °ё§ђ±ѕ±№ђЅєѕѕ§ ®»ѕ»ЄєІ¬ф єІј є¬ ѕ»є¬ пррує±ѕј ѕ»
¬ёєІ Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ¬ёє¬ Ѕє«»ј ѕ± ±є Єђєѕђѕђ¬§ є±® ¬ё»»
¬©± Ѕ»ѕѕ ѕђІ»т ьё»» ®»«ѕ¬ «№№»¬ ¬ёє¬ »ЁЅ» ђ®±І іє§
ёєЄ» єІ »ІёєІЅђІ№ »єє»Ѕ¬ ±І ђІЄєђ±І єІј і»¬є¬єђт
ьёђ єђІјђІ№ іє§ ёєЄ» ЅѕђІђЅєѕ ®»ѕ»ЄєІЅ» ђІЅ» »°ђј»іђу
±ѕ±№ђЅєѕ ¬«јђ» ё±© єІ є±Ѕђє¬ђ±І ѕ»¬©»»І ђІЅ®»є»ј
ђ®±І ѕ»Є»ѕ єІј ђ®±І є¬«®є¬ђ±І єІј ђІЅ®»є»ј ®ђє ±є
ЅєІЅ»® ±ЅЅ«®®»ІЅ» єІј і±®¬єѕђ¬§т щ±¬«ѕє¬»ј і»Ѕёєу
Іђі ѕ§ ©ёђЅё ђІЅ®»є»ј јђ»¬є®§ ђ®±І іє§ »ІёєІЅ» ¬ё»
®ђє ±є ЅєІЅ»® ј»Є»ѕ±°і»І¬ ђІЅѕ«ј» ¬ё» №»І»®є¬ђ±І ±є
нчк јєіє№ђІ№ ±Ё§№»І є®»» ®єјђЅєѕ єІј ¬ё» °®±і±¬ђ±І ±є
ЅєІЅ»® Ѕ»ѕѕ №®±©¬ёт тІ єјјђ¬ђ±Іф ©» ё±© ¬ёє¬ ђ®±І Ѕ±«ѕј
°±ђѕѕ§ Ѕє«» єЅЅ»ѕ»®є¬ђ±І ±є ЅєІЅ»® °®±№®»ђ±І ѕ§
»ІёєІЅ»і»І¬ ±є Ѕ»ѕѕ і±¬ђѕђ¬§ єІј ђІЄєђ±Іт я» є®» І±©
¬«ј§ђІ№ °±ђѕѕ» і»ЅёєІђі є±® ¬ёђ »єє»Ѕ¬ ±є ђ®±Іт

ЯЅµІ±©ґ»ј№»і»І¬ж ьёђ ©±®є ©є «°°±®¬»ј ђІ
°є®¬ ѕ§ ¬ё» эы н»°є®¬і»І¬ ±є н»є»І» №®єІ¬ щмъщс
мнцъщущмрпрорп єІј ¬ё» эык оІЄђ®±Іі»І¬єѕ щ®±у
¬»Ѕ¬ђ±І к№»ІЅ§ №®єІ¬ ъиойплот

л±І» цђІ»®єѕ н»Іђ¬§ шлцнчф і»є«®»ј ђІ пзйлф
ђ№ІђєђЅєІ¬ѕ§ °®»јђЅ¬»ј ¬ё» «ѕ»Ї«»І¬ ђІЅђј»ІЅ» ±є «¬»®у
ђІ» ЅєІЅ»® ђІ ¬ё» чскчоы о°ђј»іђ±ѕ±№ђЅ п±ѕѕ±© э°

ЮСТЫ УЧТЫОЯФ ЬЫТНЧМЗ ЯТЬ МШЫ НЛЮНЫПЛЫТМ ОЧНХ СЪ ЛМЫОЧТЫ ЭЯТЭЫО

ЧТ МШЫ ТШЯТЫН Ч ЪСФФСЙуЛР ЭСШСОМ

ОтФт Т»ѕ±Іф Ут М«®§єф Цт Хђіф Кт Р»®є§

о»°є®¬і»І¬ ±є э«®№»®§ ъ о»°є®¬і»І¬ ±є п°ђј»іђ±ѕ±№§ єІј мђ±¬є¬ђ¬ђЅф яІђЄ»®ђ¬§ ±є уѕѕђІ±ђф т±°ђ¬єѕф пймр ё»¬ ює§ѕ±®

э¬®»»¬ф нёђЅє№±ф уѕѕђІ±ђ кркпоф яэлт пуієђѕи лѕ¬±ё±®Ік«ђЅт»ј« ѐёъ»®є§к«ђЅт»ј« ч¬«®§єпк«ђЅт»ј« фєђікђ«і»јт»ј«

м±ё±®¬т ьёђ єђІјђІ№ є«®¬ё»® «°°±®¬ лцн є є і»є«®»
±є »¬®±№»І »Ё°±«®» єІј єѕ±ф ђІѕђ№ё¬ ±є І»№є¬ђЄ» јє¬є
®»ѕє¬»ј ¬± ѕ®»є¬ ЅєІЅ»®ф ©»єє»І ¬ё» є±Ѕђє¬ђ±І ±є
»¬®±№»І ©ђ¬ё ѕ®»є¬ ЅєІЅ»® »¬ђ±ѕ±№§т



з о МОЯЭЫ ЫФЫУЫТМН ЧТ УЫЬЧЭЧТЫж

НЫННСТ пп

ьё»» ѕє¬ ј»Ѕєј» ёєЄ» »»І є №®±©ђІ№ ђІ¬»®»¬ ђІ
Ѕ±±®јђІє¬ђ±І Ѕ±і°±«Іј ±є ¬®єІђ¬ђ±І і»¬єѕ є °±¬»І¬ђєѕ
єІ¬ђІ»±°ѕє¬ђЅ є№»І¬т ы±і» °®±іђђІ№ ®»«ѕ¬ ёєЄ» ѕ»»І
±ѕ¬єђІ»ј ©ђ¬ё ј»®ђЄє¬ђЄ» ±є јђєє»®»І¬ і»¬єѕт тІ °є®¬ђЅ«у
ѕє®ф »Є»®єѕ ъ« Ѕ±і°ѕ»Ё» ёєЄ» »Ёёђѕђ¬»ј №±±ј ¬± »ЁЅ»ѕу
ѕ»І¬ єІ¬ђ¬«і±®єѕ єЅ¬ђЄђ¬§ ђІ ±і» ¬«і±® Ѕ®»»Іт шІ ¬ё»
±¬ё»® ёєІјф луІђ¬®±уоує«®єѕј»ё§ј» »іђЅє®ѕє¦±І» шчђ¬®±у
є«®є¦±І»rч ёє ё±©І ђІЅ®»є»ј ієіієѕђєІ Ѕ»ѕѕ єђѕѕђІ№
ђІ ё§°±Ёђє Ѕ±і°є®»ј ¬± є»®±ѕђЅ Ѕ±Іјђ¬ђ±Ітп тІ ¬ёђ ©±®єф
©» ёєЄ» ј»Є»ѕ±°»ј І»© ъ«шттч Ѕ±і°ѕ»Ё» ©ђ¬ё чђ¬®±є«®єу
¦±І»r єІј ђ¬ ј»®ђЄє¬ђЄ» є єІ »єє±®¬ ¬± Ѕ±іѕђІ» є®»»
ѕђ№єІј єІј і»¬єѕ °±¬»І¬ђєѕ єІ¬ђ¬«і±®єѕ єЅ¬ђЄђ¬§т м±і°ѕ»Ёу
» ±є №»І»®єѕ є±®і«ѕє» ђъ«ЧЧмѕ

о
шјі±ч

о
хѓф ©ё»®» јі± з

јђі»¬ё§ѕ«ѕє±Ёђј» єІј х з луІђ¬®±уоує«®єѕј»ё§ј» »іђу
Ѕє®ѕє¦±І» єІј Т уІуѕ«¬§ѕулуІђ¬®±уоує«®єѕј»ё§ј» »іђу
Ѕє®ѕє¦±І»ф ©»®» °®»°є®»ј ђІ №±±ј §ђ»ѕј ѕ§ ®»єЅ¬ђ±І ±є

ОЛМШЫТЧЛУ НЫУЧЭЯОЮЯЖСТЫ ЭСУРФЫИЫН ЯН РСМЫТМЧЯФ ЯТМЧМЛУСОЯФ
ЯЩЫТМН

п Фт С¬»®±ф п Рт Т±ѕѕђїф п Ьт ЩїіѕђІ±ф о Шт Э»®»Ѕ»¬¬±ф о Ут Щ±І¦?ѕ»¦ф
н Ят У±І№»уК»№їф н Ят Ф-°»¦ ј» Э»®?ђІф н Ст Ы¦°»ѕ»¬їф м Ют Рї®їѓ-ІуЭ±¬ї

п н?¬»ј®є ј» ы«3іђЅє уІ±®№?ІђЅєф о о»°є®¬єі»І¬± ј» ы«3іђЅє щ®№?ІђЅєф рєЅ«ѕ¬єј ј» ы«3іђЅєф яІђЄ»®ђјєј ј» ѕє ь»°&ѕѕђЅєф нн пплйф

ппирр ч±І¬»Єђј»±ф я®«№«є§й н нурлф яІђЄ»®ђјєј ј» шєЄє®®єф ъєі°ѕ±Ієф п°є/єй м нпыяушщьф яшцъф цє ъѕє¬єф л®№»І¬ђІєт

ђъ«ЧЧмѕ
о
шјі±ч

м
ѓ ©ђ¬ё х ђІ »¬ёєІ±ѕ ±® ¬±ѕ«»І» ±ѕ«¬ђ±Іт

пьтъ єІј псу єІј пнмучцъ ®»«ѕ¬ ©»®» єІєѕ§¦»ј ђІ
ј»¬єђѕт мё»іђЅєѕ єІј ¬®«Ѕ¬«®єѕ ®»«ѕ¬ ёєЄ» ѕ»»І Ѕ±і°ѕ»у
і»І¬»ј ©ђ¬ё єІ »Єєѕ«є¬ђ±І ±є ±і» °ё§ђЅ±Ѕё»іђЅєѕ
°є®єі»¬»® шѕђ°±±ѕ«ѕђѕђ¬§ф ®»ј±Ё °±¬»І¬ђєѕч єІј ѕђ±ѕ±№ђу
Ѕєѕ єЅ¬ђЄђ¬§ ±є ¬ё» І»© Ѕ±і°ѕ»Ё»т ьё» »ѕ»Ѕ¬®±Ѕё»іђЅєѕ
ѕ»ёєЄђ±«® ©є ¬«јђ»ј «ђІ№ Ѕ§ЅѕђЅ Є±ѕ¬єіі»¬®§ є¬ јђєє»®у
»І¬ ЅєІ ®є¬»т ыђ№Ієѕ є±Ѕђє¬»ј ©ђ¬ё ¬ё» і»¬єѕ Ѕ»І¬»®
єІј ¬ё» ѕђ№єІј ©»®» ±ѕ»®Є»јт м±і°±«Іј ©»®» ¬»¬»ј ђІ
є»®±ѕђЅ Ѕ±Іјђ¬ђ±І є№єђІ¬ цмпуй шё«ієІ ієііє®§
єј»І±Ѕє®ЅђІ±ієч єІј ьфпр шё«ієІ єђјІ»§ єј»І±Ѕє®Ѕђу
І±ієч ¬«і±® ѕђІ»т ъ»«ѕ¬ ё±©»ј І± єІ¬ђ¬«і±®єѕ єЅ¬ђЄу
ђ¬§ ђІ ¬ё»» Ѕ±Іјђ¬ђ±Іт ьё» ѕєЅє ±є єЅ¬ђЄђ¬§ Ѕ±«ѕј ѕ»
®»ѕє¬»ј ©ђ¬ё ¬ё» ёђ№ё ёђј®±°ёђѕђЅђ¬§ ±є ¬ё» Ѕ±і°ѕ»Ё»т
ы»ѕ»Ѕ¬ђЄ» Ѕђ¬±¬±ЁђЅђ¬§ ¬«јђ» ђІ ё§°±ЁђЅ Ѕ±Іјђ¬ђ±І є№єђІ¬
юйз шЅёђІ»» ёєі¬»® єђѕ®±ѕѕє¬»ч є®» ¬ђѕѕ ђІ °®±№®»т

оЄ»® ђІЅ» ё«ієІ ёєЄ» ѕ»Ѕ±і» є©є®» ¬ёє¬ ё»єѕ¬ё ђ
ђІ»°є®єѕѕ§ ѕђІє»ј ¬± єІ ђІ¬єЅ¬ єІј ё»єѕ¬ё§ »ІЄђ®±Іі»І¬ф
¬ё» Ѕ±І¬®±ѕ єІј ®»ј«Ѕ¬ђ±І ±є °±ѕѕ«¬ђ±І ёєЄ» ѕ»Ѕ±і» ¬ё»
є±Ѕ« ±є ©±®ѕју©ђј» Ѕ±ІЅ»®Іт ьё» ¬«јђ» ±І ё»єЄ§
і»¬єѕ Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ђІ ё«ієІ °ѕєЅ»І¬є єІј ё«ієІ
іђѕє ёєЄ» ѕ»»І °»®є±®і»јф є є Ѕ±І¬ђІ«є¬ђ±І ±є ¬ё»
®»»є®Ѕё Ѕ±І»®ІђІ№ ё»єЄ§ і»¬єѕ Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ђІ ѕђ±у
ѕ±№ђЅєѕ єІј ђІ є±±ј єі°ѕ» ѕ§ є¬±іђЅ єѕ±®°¬ђ±І °»Ѕ¬®±у
°ё±¬±і»¬®§ і»¬ё±јтьё» єђі ±є ¬ёђ» ¬«ј§ ©є ¬ё» »Єєѕу
«є¬ђ±І ±є ¬ё» і»¬єѕ Ѕ±І¬»І¬ ђІ ¬ё» іє¬»®Ієѕ ѕ±ј§т

Уї¬»®·їґ їІј У»¬ё±јж ьё» ¬«ј§ °®»»І¬ ¬ё»
®»«ѕ¬ ±ѕ¬єђІ»ј ђІ оррр›оррп °»®ђ±ј ±є ±і» і»¬єѕ
ђщѕф мјф ёІф м«ф цІѓ ђІ іє¬»®Ієѕ ѕ±ј§ф ђІ тє§ јђ¬®ђЅ¬ф
ђ¬ ©є ђІЄ»¬ђ№є¬»ј ђє ё»єЄ§ і»¬єѕ ѕ»Є»ѕ є®±і ё«ієІ
°ѕєЅ»І¬є єІј ё«ієІ іђѕє ®»єѕ»Ѕ¬ ¬ё» ѕ±ј§ ѕ«®ј»І ±є
¬ё»» Ѕё»іђЅєѕтк ¬±¬єѕ ±є лр ©±і»І шпи›нр §»є® ±ѕјч
°є®¬ђЅђ°є¬»ј ђІ ¬ё» ¬«ј§ Є±ѕ«І¬є®ђѕ§т ьё» ©±і»І ©»®»
№ђЄђІ№ ѕђ®¬ё ¬± ¬ё»ђ® єђ®¬ ±® »Ѕ±Іј Ѕёђѕј є¬ “м«¦є ю±јє’

ЯННЫННУЫТМ СЪ НСУЫ ШЫЯКЗ УЫМЯФН ЧТ МШЫ УЯМЫОТЯФ ЮСЬЗф ОЧНХ ЧТ
ЭЯТЭЫО ЬЧНЫЯНЫ

Эт Ш«®їф Чт Рїѕїії®«ф ЮтЯт Ш«®ї

р±±ј ю±ЁђЅ±ѕ±№§ цєѕ±®є¬±®§ф уІ¬ђ¬«¬» ±є ъ«ѕѕђЅ т»єѕ¬ёф ує§ф ь±ієІђєт

с±°ђ¬єѕ ±є тє§ ђІ оррр›оррп шк°®ђѕ ›цє§ч °»®ђ±јтьё»
іђѕє єі°ѕ» ёєј ѕ»»І Ѕ±ѕѕ»Ѕ¬»ј ієІ«єѕѕ§ °®»є»®»І¬ђєѕѕ§
ѕ»є±®» ¬ё» ђІєєІ¬ ©є І«®»ј ђІ ¬ё» і±®ІђІ№ть®єЅ» »ѕ»у
і»І¬ Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ©»®» єІєѕ§»ј ѕ§ є¬±іђЅ єѕ±®°у
¬ђ±І °»Ѕ¬®±°ё±¬±і»¬®§ф «ђІ№ є мє®ѕ ё»ђ у»Ієф ц±ј»ѕ
ккыупчф ©ђ¬ё єѕєі» єђ®уєЅ»¬ё§ѕ»І»т

О»«ґ¬ж тІ єѕѕ єІєѕ§»ј єі°ѕ» ¬ё»» і»¬єѕ ©»®»
є±«Іјт р»І»®єѕѕ§ф є ©ђј» Єє®ђє¬ђ±І ѕ»¬©»»І ђІјђЄђј«єѕ
єі°ѕ» ©є ±ѕ»®Є»јт

РґїЅ»І¬їж ьё» і»єІ і»¬єѕ ѕ»Є»ѕ ђІ ¬ё» іє¬»®Ієѕ
°ѕєЅ»І¬є Єє®ђ»ј ѕ»¬©»»І рто №сє№ мј єІј итпи №сє№ ёІт

Ш«іїІ і·ґµж ьё» ®»«ѕ¬ ±є ¬ё» ђІЄ»¬ђ№є¬ђ±І ё±©»ј
є Єє®ђє¬ђ±І ±є ё»єЄ§ і»¬єѕ ѕ»¬©»»І ртн №сє№ мј єІј
потмк №сє№ ёІт

Э±ІЅґ«·±Іж н»¬»®іђІє¬ђ±І ±є ¬ё»» °±ѕѕ«¬єІ¬ ђІ ё«у
ієІ ѕ±ј§ є®» ђі°±®¬єІ¬ ђІ »ІЄђ®±Іі»І¬єѕ і±Іђ¬±®ђІ№ є±®
¬ё» °®»Є»І¬ђ±Іф Ѕ±І¬®±ѕ єІј ®»ј«Ѕ¬ђ±І ±є °±ѕѕ«¬ђ±І є ©»ѕѕ
є є±® ±ЅЅ«°є¬ђ±Ієѕ ё»єѕ¬ё єІј »°ђј»іђ±ѕ±№ђЅєѕ ¬«јђ»т

ЭЧНРФЯМЧТуУЫЬЧЯМЫЬ ЮЧСЭШЫУЧЭЯФ ЭШЯТЩЫН ЧТ УЧМСЭШСТЬОЧЯ ЧТ
МЛУСОуЮЫЯОЧТЩ УЧЭЫ

НтЮт Р®їїјф Ят Хёї®ѕїІ№ї®

н»ѕѕ єІј ю«і±® мђ±ѕ±№§ цєѕтф о»°є®¬і»І¬ ±є ѓ±±ѕ±№§ф ш±®¬ёупє¬»®І тђѕѕ яІђЄ»®ђ¬§ф эёђѕѕ±І№уйзнрооф уІјђєт пуієђѕи

ѕ°І»ё«кё±¬ієђѕтЅ±і



з нН»·±І ппт УЫМЯФ ЧСТН ЧТ СТЭСФСЩЗж ЭЯОЭЧТСЩЫТЫНЧН ЯТЬ ЯТМЧМЛУСЛО

ЫЪЪЫЭМН

мђ°ѕє¬ђІ ђ єІ »єє»Ѕ¬ђЄ» єІ¬ђЅєІЅ»® ј®«№ є±® ¬ё» ¬®»є¬у
і»І¬ ±є Єє®ђ±« ієѕђ№ІєІЅђ»т ьё» єѕђѕђ¬§ ±є Ѕђ°ѕє¬ђІ ¬±
є±®і Ѕђ°ѕє¬ђІунчк єјј«Ѕ¬ ђ ¬ё±«№ё¬ ¬± ѕ» ¬ё» ієђІ
і»ЅёєІђі «Іј»®ѕ§ђІ№ ђ¬ Ѕ§¬±¬±ЁђЅ »єє»Ѕ¬т т¬ ёє єѕ±
ѕ»»І ±ѕ»®Є»ј ¬ёє¬ ѕ»ђј» нчкф Ѕђ°ѕє¬ђІ єєє»Ѕ¬ ё±¬ђ
ђіі«І» ®»°±І»ф Ѕ»ѕѕ «®єєЅ»ф Єє®ђ±« »І¦§і»ф ¬ђ«»
ЅєѕЅђ«і Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І єІј іђ¬±Ѕё±Іј®ђє єѕ± ©ёђЅё ёєЄ»
ѕ»¬ ¬± ¬ё» °®±°±єѕ ±є ¬ё» ђІЄ±ѕЄ»і»І¬ ±є і«ѕ¬ђу¬»° єІј
і«ѕ¬ђѕ»Є»ѕ »єє»Ѕ¬ ±є Ѕђ°ѕє¬ђІ ђІ ¬ё» ¬«і±® Ѕ»ѕѕсё±¬ ј«®ђІ№
Ѕђ°ѕє¬ђІуі»јђє¬»ј Ѕё»і±¬ё»®є°§ є№єђІ¬ ЅєІЅ»®т тІ Єђ»©
±є ¬ё» ®»Ѕ»І¬ ®»°±®¬ ±І ¬ё» ђ№ІђєђЅєІЅ» ±є іђ¬±Ѕё±Іј®ђє
ђІ ¬«і±®ђ№»І»ђф ієђІ¬»ІєІЅ» ±є ієѕђ№ІєІ¬ °ё»І±¬§°»
єІј є°±°¬±ђф ЅёєІ№» ђІ іђ¬±Ѕё±Іј®ђєѕші¬ч №ѕ«¬є¬ёђ±І»ф
ієѕє¬» ј»ё§ј®±№»Іє» єІј ѕђ°ђј °»®±Ёђјє¬ђ±І ђІ є ¬«і±®у
ѕ»є®ђІ№ іђЅ» ©»®» ј»¬»®іђІ»ј єє¬»® Ѕђ°ѕє¬ђІ ¬®»є¬і»І¬т
ы©ђ єѕѕђІ± іђЅ»уѕ»є®ђІ№ єЅђ¬» нєѕ¬±Іђ ѕ§і°ё±іє
шнхч ©»®» єјіђІђ¬»®»ј ©ђ¬ё Ѕђ°ѕє¬ђІ ши і№сф№ ѕ±ј§
©¬тчт кє¬»® омф миф йо єІј зкё ±є Ѕђ°ѕє¬ђІ ¬®»є¬і»І¬ф
¬«і±®ф ѕђЄ»® єІј єђјІ»§ ©»®» Ѕ±ѕѕ»Ѕ¬»ј єІј іђ¬±Ѕё±Іј®ђу

єѕ є®єЅ¬ђ±І ©»®» ђ±ѕє¬»ј є±® ¬ё» єє§ ±є ¬ё»» ѕђ±Ѕё»іу
ђЅєѕ °є®єі»¬»®т мђ°ѕє¬ђІ ¬®»є¬і»І¬ ±є ¬«і±®уѕ»є®ђІ№
іђЅ» ®»«ѕ¬»ј ђІ є ђ№ІђєђЅєІ¬ ј»Ѕ®»є» ±є і¬у°®±¬»ђІ єІј
і¬у№ѕ«¬є¬ёђ±І» ђІ ¬ё»» ¬ђ«» ©ёђѕ» і¬уѕђ°ђј °»®±Ёђјєу
¬ђ±Іф єІ ђІјђЅє¬ђЄ» ±є ±Ёђјє¬ђЄ» јєіє№»ф ђІЅ®»є»ј ђІ ¬ё»
¬ђ«»т эѕ¬®є¬®«Ѕ¬«®єѕ є»є¬«®» ®»Є»єѕ»ј ¬ёє¬ іђ¬±Ѕё±Іу
ј®ђє ©»®» »Іѕє®№»јф ®±«Іј»ј ©ђ¬ё јђ±®№єІђ¦»ј Ѕ®ђ¬є»
є±ѕѕ±©ђІ№ Ѕђ°ѕє¬ђІ ¬®»є¬і»І¬т ьё» «Іђ¬ ±є »І¦§і» єЅ¬ђЄу
ђ¬§ ±є ієѕє¬» ј»ё§ј®±№»Іє» шцнсчф єІ ђі°±®¬єІ¬ Ѕ±Іу
¬ђ¬«»І¬ ±є ієѕє¬»ує°є®¬є¬» ё«¬¬ѕ» ђІ іђ¬±Ѕё±Іј®ђєф ©є
І±¬»ј ј»Ѕ®»є» єє¬»® Ѕђ°ѕє¬ђІ ¬®»є¬і»І¬т ьё» ѕђ№ё¬ ђІу
Ѕ®»є» ђІ ¬ё» °»ЅђєђЅ єЅ¬ђЄђ¬§ ±є цнс ©є »»І єє¬»® ¬ё»
¬®»є¬і»І¬ ©ёђЅё Ѕ±«ѕј ѕ» ј«» ¬± є ѕє®№»® ј»Ѕ®»є» ±є ±¬ё»®
°®±¬»ђІ ®є¬ё»® ¬ёєІ цнст т¬ ђ ¬ё«ф «№№»¬»ј ¬ёє¬
Ѕђ°ѕє¬ђІуђІј«Ѕ»ј ѕђ±Ѕё»іђЅєѕ ЅёєІ№» ђІЄ±ѕЄђІ№ ј»Ѕ®»є»
±є іђ¬±Ѕё±Іј®ђєѕ №ѕ«¬є¬ёђ±І»ф °®±¬»ђІ єІј ¬ё» Ѕ±ІЅ±іђ¬єІ¬
ђІЅ®»є» ђІ і¬уѕђ°ђј °»®±Ёђјє¬ђ±І єѕ±І№ ©ђ¬ё ЅёєІ№»с
ј»Ѕ®»є» ђІ цнс єЅ¬ђЄђ¬§ Ѕ±«ѕј ѕ» є Ѕ®ђ¬ђЅєѕ »Є»І¬ ј«®ђІ№
Ѕђ°ѕє¬ђІ ђІј«Ѕ»ју¬±ЁђЅђ¬§сЅ§¬±¬±ЁђЅђ¬§ ђІ ¬ё» ё±¬т

мђ°ѕє¬ђІ ђ є °±¬»І¬ єІ¬ђЅєІЅ»® ј®«№ ѕ«¬ ђ¬ ¬ё»®є°»«у
¬ђЅ »єєђЅєЅ§ ђ ѕђіђ¬»ј ј«» ¬± ¬ё» ј»Є»ѕ±°і»І¬ ±є єјЄ»®»
ђј» »єє»Ѕ¬ ђІЅѕ«јђІ№ і«¬є№»ІђЅђ¬§т рѕ«¬є¬ёђ±І» шрысчф
єІ ђі°±®¬єІ¬ Ѕ»ѕѕ«ѕє® єІ¬ђ±ЁђјєІ¬ф ёє ѕ»»І ®»°±®¬»ј ¬±
ѕ» ђі°ѕђЅє¬»ј ђІ ¬ё» і»¬єѕ±ѕђі ±є Ѕђ°ѕє¬ђІ єІј ¬«і±®
Ѕ»ѕѕ °®±ѕђє»®є¬ђ±Іт ьё»®»є±®»ф ђ¬ Ѕ±«ѕј ѕ» ±є ђІ¬»®»¬ ¬±
ј»¬»®іђІ» Ѕђ°ѕє¬ђІуі»јђє¬»ј і«¬є№»ІђЅсЅ§¬±¬±ЁђЅ »єу
є»Ѕ¬ ђІ ®»ѕє¬ђ±І ¬± рыс ЅёєІ№» ђІ ¬ё» ё±¬т ы©ђ єѕѕђІ±
іђЅ»уѕ»є®ђІ№ єЅђ¬» нєѕ¬±Іђ ѕ§і°ё±іє шнхч ©»®»
єјіђІђ¬»®»ј ©ђ¬ё Ѕђ°ѕє¬ђІ ши і№ ±® м і№сф№ ѕ±ј§ ©¬тч
±® хуѕ«¬ёђ±ІђІ»шыфъчу«ѕє±ЁђіђІ» шлышф л іцсф№ ѕ±ј§
©¬ф ђт°тф и ё °®ђ±® ¬± Ѕђ°ѕє¬ђІч °ѕ« Ѕђ°ѕє¬ђІ ±® Ѕ§¬»ђІ»
°ѕ« Ѕђ°ѕє¬ђІт кє¬»® ом ¬± зк ёф нр ё єІј пр јє§ ±є
Ѕђ°ѕє¬ђІ ¬®»є¬і»І¬ Ѕё®±і±±ієѕ єѕ»®®є¬ђ±Іф іђЅ®±І«у
Ѕѕ»ђ єІј °»®і ё»єј єѕІ±®ієѕђ¬ђ» ®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§ ©»®»
єІєѕ§¦»ј є ¬ё» і«¬є№»ІђЅ °є®єі»¬»®т мђ°ѕє¬ђІ ¬®»є¬у
і»І¬ Ѕє«»ј ¬ё» ј»Є»ѕ±°і»І¬ ±є Ѕё®±і±±ієѕ єѕ»®®єу
¬ђ±Іф іђЅ®±І«Ѕѕ»ђ єІј °»®і ё»єј єѕІ±®ієѕђ¬ђ» ђІ є
ј±» ј»°»Іј»І¬ ієІІ»®т ь±¬єѕ Ѕё®±і±±ієѕ єѕ»®®єу
¬ђ±Ісєѕ»®®єІ¬ і»¬є°ёє» ©»®» і«Ѕё і±®» ђІ нх Ѕ»ѕѕ

УЛМЯЩЫТЧЭЧМЗ ЯТЬ ЫТЬСЩЫТСЛН ЩФЛМЯМШЧСТЫ ФЫКЫФН ЧТ МЛУСОу
ЮЫЯОЧТЩ УЧЭЫ ЯЪМЫО ЭЧНРФЯМЧТ МОЫЯМУЫТМ

НтЮт Р®їїјф Ьт Хё§І®ђїі

н»ѕѕ єІј ю«і±® мђ±ѕ±№§ цєѕф о»°є®¬і»І¬ ±є ѓ±±ѕ±№§ф ш±®¬ёупє¬»®І тђѕѕ яІђЄ»®ђ¬§ф эёђѕѕ±І№уйзнрооф уІјђєт пуієђѕи

ѕ°І»ё«кё±¬ієђѕтЅ±і

¬ёєІ ¬ёє¬ ђІ ѕ±І» іє®®±© Ѕ»ѕѕт ьё»» єѕ»®®є¬ђ±Ісєѕ»®у
®єІ¬ і»¬є°ёє» ©»®» ёђ№ё»¬ є¬ ом ё ±є Ѕђ°ѕє¬ђІ ¬®»є¬у
і»І¬ ©ёђЅё ј»Ѕ®»є»ј ёє®°ѕ§ ђІ ѕ±І» іє®®±© Ѕ»ѕѕф
ё±©ђІ№ єѕ±«¬ йлы ®»Ѕ±Є»®§ ѕ«¬ ®»ієђІ»ј єѕі±¬ «Іу
ЅёєІ№»ј ђІ нх Ѕ»ѕѕ ј«®ђІ№ ѕє¬»® °»®ђ±ј ±є ¬®»є¬і»І¬т
кѕІ±®ієѕ °»®і Ѕ±І¬єђІ»ј ієђІѕ§ єі±®°ё±« єІј
ё±±є»ј ё»єјт к Ѕ±і°є®»ј ¬± Ѕђ°ѕє¬ђІ єѕ±І»ф ђІ ¬ё»
Ѕ±іѕђІє¬ђ±І ¬®»є¬і»І¬ ©ђ¬ё лыш °ѕ« Ѕђ°ѕє¬ђІф єІ ђІу
Ѕ®»є» ђІ ¬ё» є®»Ї«»ІЅ§ ±є єѕѕ ¬ё» ¬ё®»» і«¬є№»ІђЅ °є®єіу
»¬»® ©є ±ѕ»®Є»јт с±©»Є»®ф ђІ Ѕ§¬»ђІ» °ѕ« Ѕђ°ѕє¬ђІу
¬®»є¬»ј Ѕ±Іјђ¬ђ±І ¬ё»» і«¬є№»ІђЅ °є®єі»¬»® ©»®» ђ№у
ІђєђЅєІ¬ѕ§ ј»Ѕ®»є»ј є Ѕ±і°є®»ј ¬± ¬ё» ®»°»Ѕ¬ђЄ» ¬®»є¬у
і»І¬ ©ђ¬ё Ѕђ°ѕє¬ђІ єѕ±І» ±® лыш °ѕ« Ѕђ°ѕє¬ђІт кє¬»®
Ѕђ°ѕє¬ђІ ¬®»є¬і»І¬ ±є іђЅ»ф є ј»Ѕ®»є» ђІ рыс ѕ»Є»ѕ
©є І±¬»ј ђІ ѕ±І» іє®®±© єІј нх Ѕ»ѕѕ ©ёђЅё ©є
є«®¬ё»® ј»Ѕ®»є»ј ђІ лыш °ѕ« Ѕђ°ѕє¬ђІ ¬®»є¬і»І¬ Ѕ±Іјђу
¬ђ±Іт ьё»» єђІјђІ№ «№№»¬ ¬ёє¬ ¬ё» ЅёєІ№» ђІ №ѕ«у
¬є¬ёђ±І» ѕ»Є»ѕ іє§ °ѕє§ єІ ђі°±®¬єІ¬ ®±ѕ» ђІ ¬ё» ј»Є»ѕу
±°і»І¬ ±є Ѕђ°ѕє¬ђІуі»јђє¬»ј і«¬є№»ІђЅ сЅ§¬±¬±ЁђЅ »єу
є»Ѕ¬ ђІ ¬ё» ё±¬т

ЭСУРФЫИЯМЧСТ СЪ ТуЭЯОЮСИЗЯФХЗФ ЬЫОЧКЯМЧКЫН СЪ нуШЗЬОСИЗуму
РЗОЧЬЧТСТЫН ЙЧМШ Ъ»шЧЧЧчф ЯґшЧЧЧчф ЩїшЧЧЧч ЯТЬ ЧІшЧЧЧч НМЛЬЧЫН ЧТ КЧМОС ЯТЬ ЧТ КЧКС

п Ут Ят НїІ¬±ф п Ут Щђѕф о Ут Ф«®ј» ЩїІ±ф п Нт ЭёїЄ»

п н»І¬®± ј» ы«3іђЅє п¬®«¬«®єѕф н±і°ѕ»Ё± уф уІ¬ђ¬«¬± э«°»®ђ±® ю7ЅІђЅ±ф лЄт ь±ЄђЅ± ъєђф прмзуррп цђѕ±Іф ъ±®¬«№єѕй
о уІ¬ђ¬«¬± ю»ЅІ±ѕ-№ђЅ± » ш«Ѕѕ»є® п¬®єјє шєЅђ±Ієѕ шf прф окикузлн эєЅєЄ7іф ъ±®¬«№єѕт

ьё» ј»Є»ѕ±°і»І¬ ±є Ѕё»ѕє¬ђІ№ є№»І¬ є±® п»штттч єІј
¬ё» №®±«° пн шттткч і»¬єѕ ђ±І ђ ±є ѕђ±і»јђЅєѕ ђІ¬»®»¬ф
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