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УЫМЯФ ЧСТН
хяѓьчхёчьяѐыщяьч хяш хяѓьѓєюѐё хчѓьѕьѓьщђ ѐъ
ыщёюхяьєюуђщэщчѓьѕщ шёєыђ ѐъ ыьяђщяы
ѕфыф ц»°їґ±Є ф ѕфхф хґ»ЁїІј®±Є ф эфѕф ю·®±І±Єї ф хфі«ф э·ії®»Іµ± ф
эфьф ђґ»°§їІ ф ѕфѕф шїЄ§ј±Є
п
о

ютют ѐ»¬®±Є ё»»ї®Ѕё щІ¬·¬«¬» ±є яІЅ±ґ±№§ ±є ¬ё» э·І·¬®§ ±є ш»їґ¬ё ±є ¬ё» ё«·їІ ц»ј»®ї¬·±Іт
ђ¬ї¬» уё»і·Ѕїґуѐёї®іїЅ»«¬·Ѕїґ сЅїј»і§ф ђ¬т ѐ»¬»®ѕ«®№ф ё«·їт

ЧІ¬®±ј«Ѕ¬·±І
ч»®іїІђ«і ђІ іђЅ®±у¬®їЅ» Ї«їІ¬ђ¬ђ» ёїЄ» ѕ»»І ®»у
°±®¬»ј ¬± ёїЄ» ђіі«І±у¬ђі«ѕї¬±®§ф є®»» ®їјђЅїѕ ЅїЄу
»І№ђІ№ їІј їІ¬ђ¬«і±® їЅ¬ђ±Іт ѕ» »ЁїіђІ»ј ¬ё» їІ¬ђЅї®у
ЅђІ±№»ІђЅ їІј їІ¬ђ¬«і±® »єє»Ѕ¬ ±є №»®ІїІђ«іу»ѕ»Ѕ¬ђЄ»
ј®«№ ±є №ђІ»І№т ѓё» ј®«№ф °їІїЁ»ѕ їІј °їІїЁ»ѕулф
©»®» °®±ј«Ѕ»ј є®±і ѕђ±ії» ±є ¬ђ«» Ѕ«ѕ¬«®» ±є ¬ё»
¬®їђІ ±є %&*&, ()*+'*( ®±±¬ Ѕ«ѕ¬«®»ј ±І ¬ё» ¬їІјї®ј
і»јђ«і »І®ђЅё»ј ©ђ¬ё ±®№їІђЅ Ѕ±і°±«Іј ±є №»®іїІђу
«іф їЅЅ±®јђІ№ѕ§ оуЅї®ѕ±Ё§»¬ё§ѕ№»®іїІђ«і »Ї«ђ±Ёу
ђј» шч»упноч їІј пуё§ј®±Ё§№»®ії¬®їІуі±І±ё§ј®ї¬т ѓё»
№»®іїІђ«і Ѕ±І¬»І¬ ±є °їІїЁ»ѕ їІј °їІїЁ»ѕул ©ї пр I
пр їІј ото I пр і№ ы ¬± їёф ®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§т сІ¬ђЅї®Ѕђу
І±№»ІђЅ »єє»Ѕ¬ ±є ¬ё» ј®«№ ©»®» ¬«јђ»ј ђІ і±ј»ѕ ±є
і«®ђІ» ¬«і±® ђІј«Ѕ»ј ѕ§ Ѕё»іђЅїѕ Ѕї®ЅђІ±№»Іт сІ¬ђу
¬«і±® »єє»Ѕ¬ ±є ¬ё» ј®«№ ©»®» ¬«јђ»ј ђІ іђЅ» ¬®їІу
°ѕїІ¬»ј ©ђ¬ё ї®Ѕ±іїупор ±® ь»©ђ ѕ«І№ Ѕї®ЅђІ±іїт
ѐїІїЁ»ѕ їІј °їІїЁ»ѕул ©»®» №ђЄ»І ¬± їІђіїѕ °»®±®їѕѕ§ф
ї »¬ёїІ±ѕ »Ё¬®їЅ¬ф їє¬»® Ѕї®ЅђІ±№»І »Ё°±«®» ±® ¬«і±®
¬®їІ°ѕїІ¬ї¬ђ±Іт ѓё» ѕ±¬ё ј®«№ ђІёђѕђ¬»ј ¬ё» ј»Є»ѕ±°у
і»І¬ ±є ¬ё» іїіії®§ їј»І±Ѕї®ЅђІ±ії їІј єђѕ®±їј»у
І±ії ђІј«Ѕ»ј ѕ§ ђІ¬®їіїіії®§ ђІѓ»Ѕ¬ђ±І ±є юуі»¬ёу
§ѕуюуІђ¬®±±«®»ї шэюєч ђІ ®ї¬ф ¬ё» ј»Є»ѕ±°і»І¬ ±є ¬ё»
ѕ®їђІ їІј °ђІїѕ Ѕ±®ј №ѕђ±ії ђІј«Ѕ»ј ѕ§ ¬®їІ°ѕїЅ»І¬їѕ
їјіђІђ¬®ї¬ђ±І ±є юу»¬ё§ѕуюуІђ¬®±±«®»ї шхюєч ђІ ®ї¬ф
їІј ¬ё» ј»Є»ѕ±°і»І¬ ±є ¬ё» «¬»®ђІ» Ѕ»®ЄђЁ їІј Єї№ђІї
їј»І±Ѕї®ЅђІ±ії ђІј«Ѕ»ј ѕ§ ђІ¬®їЄї№ђІїѕ ї°°ѕђЅї¬ђ±І
±є нфпоујђі»¬ё§ѕѕ»І¦шїчїІ¬ё®їЅ»І» шфэтсч ђІ іђЅ»т
ѐїІїЁ»ѕ їІј °їІїЁ»ѕул ђІёђѕђ¬»ј ¬ё» №®±©¬ё ±є ї®Ѕ±іїу
пор ±® ь»©ђ ѕ«І№ Ѕї®ЅђІ±ії ђІ іђЅ»т ѓё» ј®«№ їѕ±
ј»Ѕ®»ї»ј ї І«іѕ»® ±є ѕ«І№ і»¬ї¬ї» ±є ь»©ђ ѕ«І№
Ѕї®ЅђІ±ії ¬®їІ°ѕїІ¬»ј ђІ¬± °їј ±є іђЅ»т ѓё«ф °їІїЁ»ѕ
їІј °їІїЁ»ѕул ёїЄ» їІ¬ђЅї®ЅђІ±№»ІђЅ їІј їІ¬ђ¬«і±® їЅу
¬ђ±Іт ѓё» ±®№їІ±№»®іїІђ«і Ѕ±і°±«Іј °±¬»І¬ђї¬» ¬ё»
»єєђЅїЅ§ ±є ѕђ±ѕ±№ђЅїѕѕ§ їЅ¬ђЄ» «ѕ¬їІЅ» ±є №ђІ»І№т
ѓё» №»®іїІђ«іу»ѕ»Ѕ¬ђЄ» ј®«№ ±є №ђІ»І№ ї°°»ї® ¬±
ё±ѕј Ѕ±Іђј»®їѕѕ» °®±іђ» є±® ЅїІЅ»® Ѕё»і±°®»Є»І¬ђ±І
їІј Ѕё»і±¬ё»®ї°§т ч»®іїІђ«іуЅ±І¬їђІђІ№ ®»і»јђ»
ѕ»Ѕїі» °±°«ѕї® ђІ ¬ё» ппнр ђІ ъї°їІ їІј ѕї¬»® ђІ ±¬ё»®
Ѕ±«І¬®ђ»ф ї ј®«№ є±® Ѕ»®¬їђІ јђ»ї»ф є±® »Ёїі°ѕ»
ЅїІЅ»® їІј сщфђ шѓї±ф т±ѕ№»®ф пппнчт ч»®іїІђ«і ђ
І±¬ їІ »»І¬ђїѕ »ѕ»і»І¬т я®№їІђЅ №»®іїІђ«і Ѕ±і°±«Іј
ђІ ¬®їЅ» Ї«їІ¬ђ¬ђ» ёїЄ» ђіі«І±у»ІёїІЅђІ№ф є®»» ®їјђЅїѕ

ЅїЄ»І№ђІ№ їІј їІ¬ђ¬«і±® їЅ¬ђЄђ¬ђ» шч±±јіїІф ппоочт
чђІ»І№ ёї ѕ»»І «»ј ї ї ¬±ІђЅф їјї°¬±№»ІђЅф °®±°ё§у
ѕїЅ¬ђЅ їІј ®»¬±®ї¬ђЄ» ®»і»ј§т э±®» ®»Ѕ»І¬ѕ§ф ђ¬ ёї ѕ»»І
®»°±®¬»ј ¬ёї¬ №ђІ»І№ ёї ЅїІЅ»® Ѕё»і±°®»Є»І¬ђЄ» ші«І
»¬ їѕтф оррпч їІј ¬ё»®ї°»«¬ђЅ їЅ¬ђ±І шэїІ¬ѕ» »¬ їѕтф
орррчт ѓё» °«®°±» ±є ±«® ©±®є ©ї ¬«ј§ ±є їІ¬ђЅї®Ѕђу
І±№»ІђЅф їІ¬ђ¬«і±® їІј їІ¬ђі»¬ї¬ї¬ђЅ їЅ¬ђЄђ¬ђ» ±є ѕђ±у
¬»ЅёІ±ѕ±№ђЅїѕ №»®іїІђ«іу»ѕ»Ѕ¬ђЄ» ј®«№ ±є №ђІ»І№
їІј Ѕ±і°ї®ђ±І ±є ¬ё»і ©ђ¬ё ї ј®«№ ±є №ђІ»І№ ©ђ¬ё±«¬
№»®іїІђ«іт

Уї¬»®·їґ їІј У»¬ё±ј
уї®ЅђІ±№»Іф эюєф хює їІј фэтсф ©»®» ±ѕу
¬їђІ»ј є®±і ђђ№ії уё»іђЅїѕ у±т шєђсчт ф®«№ ±є №ђІу
»І№ ©»®» °«®Ѕёї»ј є®±і ¬ё» ыђ®ђёђђ тђ±Ѕё»іђЅїѕ
цїЅ¬±®§ шь»Іђ№®їј ®»№ђ±Іф ё«ђїчт щ¬ ©ї ¬«јђ»ј ¬ё®»»
ѕђ±¬»ЅёІ±ѕ±№ђЅїѕ ј®«№ ±є №ђІ»І№ ®±±¬ ш%&*&, ()*+'*(
утст э»§»®чф ѕђ±№ђІ»І№ф °їІїЁ»ѕ їІј °їІїЁ»ѕулт тђ±№у
ђІ»І№ ђ °®±ј«Ѕ»ј є®±і ї ѕђ±ії ±є ¬ђ«» Ѕ«ѕ¬«®» ±є
¬ё» ¬®їђІ ±є %&*&, ()*+'*( ®±±¬ Ѕ«ѕ¬«®»ј ±І ¬їІјї®ј
і»јђ«іт ѐїІїЁ»ѕ їІј °їІїЁ»ѕул ї®» °®±ј«Ѕ»ј є®±і ї
ѕђ±ії» ±є ¬ђ«» Ѕ«ѕ¬«®» ±є ¬ё» ¬®їђІ ±є %&*&,
()*+'*( ®±±¬ Ѕ«ѕ¬«®»ј ±І ¬ё» ¬їІјї®ј і»јђ«і »І®ђЅё»ј
©ђ¬ё ±®№їІђЅ Ѕ±і°±«Іј ±є №»®іїІђ«іф їЅЅ±®јђІ№ѕ§ оу
Ѕї®ѕ±Ё§»¬ё§ѕ№»®іїІђ«і »Ї«ђ±Ёђј» шч»упноч їІј пу
ё§ј®±Ё§№»®ії¬®їІуі±І±ё§ј®ї¬т ѓё» ј®«№ ±є №ђІ»І№
ёїЄ» ѕ»»І «»ј ї »¬ёїІ±ѕ »Ё¬®їЅ¬ є®±і ѕђ±ії» ±є ¬ё»
¬ђ«» Ѕ«ѕ¬«®»т ѓё» Ѕ±І¬»І¬ ±є №»®іїІђ«і ђІ °їІїЁ»ѕ
їІј °їІїЁ»ѕул ї®» Ѕ±®®®»°±ІјђІ№ѕ§ пр I пр їІј ото I
пр і№ы ¬± їё»т фђ®»Ѕ¬ѕ§ їё»їј ±є ¬ё» ї°°ѕђЅї¬ђ±Іф
їѕЅ±ё±ѕ ©ї ј»ѕ»¬»ј є®±і ¬ё» №ђІ»І№ ¬ђІЅ¬«®» ©ђ¬ё ¬ё»
ЄїЅ««і »Єї°±®ї¬±®ф їІј ©ї¬»® ©ї їјј»ј ¬± ¬ё» ®»іІїІ¬
«І¬ђѕ їІ »Ї«їѕ Є±ѕ«і» ±є ђІђ¬ђїѕ ¬ђІЅ¬«®»т ьщя ®ї¬ є®±і
¬ё» сІђіїѕ ф»°ї®¬і»І¬ ±є ¬ё» ютют ѐ»¬®±Є ё»»ї®Ѕё
щІ¬ђ¬«¬» ±є яІЅ±ѕ±№§ф ђ¬т ѐ»¬»®ѕ«®№ф їІј ђшё їІј
у тѕ іђЅ» є®±і ¬ё» ёї°°±ѕ±Є± сІђіїѕ т®»»јђІ№ цї®і
±є ¬ё» ё«ђїІ сЅїј»і§ ±є э»јђЅїѕ ђЅђ»ІЅ»ф ь»ІђІу
№®їј ®»№ђ±Іф ё«ђїф ©»®» «»ј ђІ »Ё°»®ђі»І¬т сІђіїѕ
©»®» є»°¬ ђІ ¬»»ѕ їІј °±ѕ§°®±°§ѕ»І» Ѕї№»ф м›о ђІ »їЅёф
«Іј»® ї пмёспрё ѕђ№ё¬сјї®є ®»№ђі»І ї¬ оо o оpут ѓё»§
®»Ѕ»ђЄ»ј ¬їІјї®ј ѕїѕ±®ї¬±®§ Ѕё±© їІј ¬ї° ©ї¬»®т
щІ ¬ё» іїіії®§ Ѕї®ЅђІ±№»І»ђ »Ё°»®ђі»І¬ф є»іїѕ»
®ї¬ ї¬ ¬ё» ї№» ±є о і±І¬ё ©»®» їјіђІђ¬»®»ј ђІ№ѕ»
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ы¬ь¬є¬єюьѕѕ§ єђІєёєюьІ¬ ш°щхфххч›хфххцч ю±і°ь®ѐя ¬± ¬ѓѐ ю±І¬®±ѕ ђ®±«° э§ ¬ѓѐ юѓєуЇ«ь®ѐ ¬ѐ¬ф
ѕ
ы¬ь¬є¬єюьѕѕ§ єђІєёєюьІ¬ ш°щхфххч›хфххцч ю±і°ь®ѐя ¬± ¬ѓѐ ю±І¬®±ѕ ђ®±«° э§ ¬ѓѐ ы¬«яѐІ¬у¬ѐ¬ф

ђІ¬®їіїіії®§ ђІѓ»Ѕ¬ђ±І ±є эює ђІ¬± ї ¬ђ«» ±є їѕѕ по
іїіії®§ №ѕїІј ї¬ п і№ ±є эюєф јђ±ѕЄ»ј ђІ ртп іѕ
їѕђІ»ф °»® №ѕїІјт яІ» ©»»є їє¬»® ¬ё» Ѕї®ЅђІ±№»І »Ё°±у
«®» ¬ё» ®ї¬ ©»®» ®їІј±іђ¦»ј їІј јђЄђј»ј ђІ¬± м №®±«°т
щІ Ѕ±І¬®±ѕ №®±«° ¬ё» ®ї¬ ©»®» №ђЄ»І ©ї¬»® °»®±®їѕѕ§ ѕ§
№їЄї№» ї¬ ртл іѕс®ї¬т щІ ±¬ё»® №®±«° ¬ё» ®ї¬ ©»®» ¬®»ї¬»ј
©ђ¬ё ѕђ±№ђІ»І№ф °їІїЁ»ѕ ±® °їІїЁ»ѕулф ®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§т ѓё»
ј®«№ ±є №ђІ»І№ ©»®» №ђЄ»І °»®±®їѕѕ§ ѕ§ №їЄї№» ї¬ ртл іѕс
®ї¬ шотл іѕсє№ ѕ±ј§ ©»ђ№ё¬ч є±® єђЄ» Ѕ±І»Ѕ«¬ђЄ» јї§
©»»єѕ§ ј«®ђІ№ он ©»»єт сѕѕ «®ЄђЄђІ№ їІђіїѕ ©»®»
їЅ®ђєђЅ»ј оо ©»»є їє¬»® ¬ё» ѕ»№ђІІђІ№ ±є »Ё°»®ђі»І¬т
щІ ¬ё» ¬®їІ°ѕїЅ»І¬їѕ Ѕї®ЅђІ±№»І»ђ »Ё°»®ђі»І¬ф °®»№у
ІїІ¬ ®ї¬ф н›м і±І¬ё ±ѕјф ©»®» №ђЄ»І ї ђІ№ѕ» ђІ¬®їЄ»у
І±« ђІѓ»Ѕ¬ђ±І ±є хює јђ±ѕЄ»ј ђІ їѕђІ»ф нл і№сє№
ѕ±ј§ ©»ђ№ё¬ф ±І ¬ё» оп¬ јї§ їє¬»® Ѕ±ІЅ»°¬ђ±Іт ѓё»ђ®
ј»Ѕ»ІјїІ¬ ±є ѕ±¬ё »Ё» ©»®» ®їІј±іђ¦»ј їІј јђЄђј»ј
ђІ¬± м №®±«°т щІ Ѕ±І¬®±ѕ №®±«° ¬ё» ®ї¬ ©»®» №ђЄ»І ©ї¬»®
°»®±®їѕѕ§ ѕ§ №їЄї№» ї¬ ртл іѕс®ї¬ ј«®ђІ№ ¬ё»ђ® °±¬Ії¬їѕ
ѕђє»т щІ ±¬ё»® №®±«° ¬ё» ®ї¬ ©»®» ¬®»ї¬»ј ©ђ¬ё ѕђ±№ђІу
»І№ф °їІїЁ»ѕ ±® °їІїЁ»ѕулф ®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§ф °»®±®їѕѕ§ ѕ§
№їЄї№» ї¬ ртл іѕс®ї¬ шотл іѕсє№ ѕ±ј§ ©»ђ№ё¬ч є±® єђЄ»
Ѕ±І»Ѕ«¬ђЄ» јї§ ©»»єѕ§ ¬ї®¬ђІ№ ї¬ ¬ё» ї№» ±є ±І» і±І¬ё
ј«®ђІ№ пп і±І¬ёт сѕѕ «®ЄђЄђІ№ ®ї¬ ±єє°®ђІ№ ©»®»
їЅ®ђєђЅ»ј по і±І¬ё їє¬»® ѕђ®¬ёт
щІ ¬ё» «¬»®ђІ» Ѕ»®ЄђЁ Ѕї®ЅђІ±№»І»ђ »Ё°»®ђі»І¬ф
є»іїѕ» ђшё іђЅ»ф о і±І¬ё ±ѕјф ©»®» «ѕѓ»Ѕ¬»ј ¬±
ђІ¬®їЄї№ђІїѕ ї°°ѕђЅї¬ђ±І ±є °±ѕ§«®»¬їІ» ¬їі°±І ±їє»ј
©ђ¬ё ртп ы ¬®ђ»¬ё§ѕ»І» №ѕ§Ѕ±ѕ ±ѕ«¬ђ±І ±є фэтс ¬©±
¬ђі» ї ©»»є є±® м ©»»є ш¬±¬їѕ ј±» ©ї нрр іє№ ±є
фэтс °»® і±«»чт сє¬»® ¬ё» »Іј ±є Ѕї®ЅђІ±№»І ї°°ѕђЅїу
¬ђ±І ¬ё» іђЅ» ©»®» ®їІј±іђ¦»ј їІј јђЄђј»ј ђІ¬± м
№®±«°т щІ ¬ё» №®±«° ¬ё» іђЅ» ©»®» їјіђІђ¬»®»ј јїђѕ§
©ђ¬ё ђІ¬®їЄї№ђІїѕ ї°°ѕђЅї¬ђ±І ±є °±ѕ§«®»¬їІ» ¬їі°±І
±їє»ј Ѕ±®®»°±ІјђІ№ѕ§ ©ђ¬ё їѕђІ» шЅ±І¬®±ѕчф ѕђ±№ђІу
»І№ф °їІїЁ»ѕ ±® °їІїЁ»ѕул ј«®ђІ№ пм ©»»єт ѓё» ј±»
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