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»ј ©ђ¬ё ї ђ№ІђєђЅїІ¬ шюортрпч ®»ј«Ѕ¬ђ±І ђІ пѕ Ѕ±ІЅ»І¬®їу
¬ђ±І ђІ їѕѕ ®»№ђ±І ±є ¬ё» ѕ®їђІ »Ё°»®ђі»І¬їѕ шфђ№ о›йчт

ыїІ§ ¬«јђ» ёїЄ» ѕђІє»ј ¬ё» їЅЅ«і«ѕї¬ђ±І ±є пѕ ђІ
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«ѕ¬ ї®» ђІ ї№®»»і»І¬ ©ђ¬ё ї °®»Єђ±« ®»°±®¬ ѕ§ ш«ѕєї
їІј хђѕѕ шпллкчт ёё» ї¬¬»І«ї¬ђ±І ђІ пѕ їЅЅ«і«ѕї¬ђ±І
±ѕ»®Є»ј ђІ їѕѕ ¬ё» №®±«° ®»Ѕ»ђЄђІ№ Ѕ±ІЅ±іђ¬їІ¬ јђ»¬ї®§

TXVPRCU[T[SNE

^

T[\XJXS[ф
ящєхю эёѐѓ

Єђ¬їіђІ у ії§ ѕ» ј«» ¬± Єђ¬їіђІ уђ ЅїЄ»І№ђІ№ °±¬»Іу
¬ђїѕт ёёђ ії§ °®»»®Є» Ѕ»ѕѕ і»іѕ®їІ» є«ІЅ¬ђ±І ђІЅѕ«ју
ђІ№ ђ±І ¬®їІ°±®¬ їІј і»іѕ®їІ» єѕ«ђјђ¬§т ч¬ ії§ їѕ±
°®»Є»І¬ ¬ё» ®»ѕ»ї» ±є ф» їІј ы№ є®±і ¬ё»ђ® ѕђІјђІ№
°®±¬»ђІф °±¬»І¬ђїѕѕ§ ј»Ѕ®»їђІ№ ¬ё» ®ї¬» ±є ѕђ°ђј °»®±Ёу
ђјї¬ђ±Іт ф» ђ±І Ѕї«» і»іѕ®їІ» є®ї№ђѕђ¬§ їІј ј»°ѕ»у
¬ђ±І ±є їІ¬ђ±ЁђјїІ¬ шэ¬»ђ¦їф пллмн рї®їЅЅёђ »¬ їґтф
пллочт ёё» »єє»Ѕ¬ ±є Єђ¬їіђІ у ії§ ѕ» ѕђІє»ј ¬± ђ¬ ЅёїђІ
ѕ®»їєђІ№ їІ¬ђ±ЁђјїІ¬ °®±°»®¬ђ» шрї®їЅЅёђ »¬ їґтф пллочт

оє®єЅЅё· этф ь»ґ±· утф щєєє»· ютф оє®±І· щтф юєґЄє¬±®» штф
ѐ®·І· ттф ё»®«І»ґґ· ттф о·є№·І· нт пллот щ§±Ѕє®ј·єґ
Є·¬єі·І с · Ѕ±І«і»ј ј«®·І№ Ѕє®ј·±°«ґі±Іє®§ ѕ§°єм
·Іј·®»Ѕ¬ »Є·ј»ІЅ» ±є є®»» ®єј·Ѕєґ №»І»®є¬·±І ·І ё«ієІ
·Ѕё»і·Ѕ ё»є®¬ сс хІ¬т цт пє®ј·±ґт ё±ґтнйт ъ±тнт ьтннл›нмнт
сЄєІ ьт пллнт т®»» ®єј·Ѕєґ ·І ѕ®є·І і»¬єѕ±ґ·і єІј °є¬ё±ґ±№§
сс о®·¬т щ»јт о«ґґт ё±ґтмлт ьтлйй›лкйт
ц«ґµє рт ъ у·ґґ чтрт пллкт нґ¬»®»ј ЅєґЅ·«і ё±і»±¬є·м є
°±·ѕґ» і»ЅёєІ·і ±є єґ«і·І·«іу·Іј«Ѕ»ј І»«®±¬±Ё·Ѕ·¬§
сс о·±Ѕё»іт о·±°ё§т нЅ¬єт ъ±тпнплт ьтмй›лмт
ы¬»·¦є ьтхт пллмт н і»ЅёєІ·і є±® ¬ё» ¬·і«ґє¬±®§ »єє»Ѕ¬ ±є
єґ«і·І«і ±І ·®±Іу·Іј«Ѕ»ј ґ·°·ј °»®±Ё·јє¬·±І сс н®Ѕё·Є» ±є
о·±Ѕё»і·¬®§ єІј о·±°ё§·Ѕт ё±ґтнркт ъ±тот ьтнйм›нйлт
юєґ«µ§ хтотф т±ґ»§ цтф ъ»ґ±І ьтф у±±јієІ ђтут пллпт
нґ«і·І«і єЅЅ«і«ґє¬·±І ј«®·І№ ¬®»є¬і»І¬ ©·¬ё єґ«і·І«і
ё§ј®±Ё·ј» єІј ј·єґ§· ·І Ѕё·ґј®»І єІј §±«І№ єј«ґ¬ ©·¬ё
Ѕё®±І·Ѕ ®»Ієґ ј·»є» сс ът сІ№ґт цт щ»јт ё±ґтномт ъ±ткт
ьтлой›лнпт
яє§ґ±® нтф ђєґµ»® нт ђт пллот щ»є«®»і»І¬ ±є єґ«і·І·«і ·І
Ѕґ·І·Ѕєґ єі°ґ» сс нІІт пґ·Іт о·±Ѕё»іт ё±ґтолт ь¬тмт
ьтнйй›нклт

