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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»

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 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
о ђ¬ї¬» уё»і·Ѕїґуѐёї®іїЅ»«¬·Ѕїґ сЅїј»і§ф ђ¬т ѐ»¬»®ѕ«®№ф ё«·їт
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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±»
±є ¬ё» ј®«№ ±є №ђІ»І№ ©»®» нр іѕ °»® ±І» ї°°ѕђЅї¬ђ±Іт
сѕѕ «®ЄђЄђІ№ іђЅ» ©»®» їЅ®ђєђЅ»ј оо ©»»є їє¬»® ¬ё»
ѕ»№ђІІђІ№ ±є »Ё°»®ђі»І¬т

сѕѕ їІђіїѕ їЅ®ђєђЅ»ј ±® є±«Іј ј»їј ѕ»є±®» ¬ё» »Іј
±є ¬ё» »Ё°»®ђі»І¬ ©»®» ї«¬±°ђ»јт сІђіїѕ ©»®» єђѕѕ»ј
©ђ¬ё±«¬ °їђІ ѕ§ »¬ё»® ¬»їіт сѕѕ ¬«і±® їІј ±¬ё»®
¬ђ«» ©ђ¬ё іїЅ®±Ѕ±°ђЅїѕѕ§ ®»Є»їѕ»ј ѕ»ђ±І ©»®» єђЁ»ј
ђІ пры І»«¬®їѕ є±®іїѕђІф їІј їє¬»® ®±«¬ђІ» ёђ¬±ѕ±№ђЅїѕ
¬®»ї¬і»І¬ф ©»®» »іѕ»јј»ј ђІ °ї®їєєђІт ђ»Ѕ¬ђ±І ¬ё®±«№ё
¬ё» Ѕ»І¬®їѕ °ї®¬ ±є »їЅё ¬«і±® ©»®» ¬їђІ»ј ©ђ¬ё ёї»іїу
¬±Ё§ѕђІ їІј »±ђІ їІј їІїѕ§¦»ј ѕ§ іђЅ®±Ѕ±°§т

ѓё» їІ¬ђ¬«і±® їЅ¬ђЄђ¬§ ±є ¬ё» ј®«№ ±є №ђІ»І№ ©ї
¬«јђ»ј ±І і±ј»ѕ ±є ¬®їІ°ѕїІ¬»ј ¬«і±®ф ї®Ѕ±іїупор
¬®їІ°ѕїІ¬»ј ¬± є»іїѕ» іђЅ» ђшёф їІј ь»©ђ ѕ«І№ Ѕї®Ѕђу
І±ії ¬®їІ°ѕїІ¬»ј ¬± є»іїѕ» іђЅ» у тьт щІ ¬ё» іђЅ» пр
±є ¬«і±® Ѕ»ѕѕ ©»®» ђІ±Ѕ«ѕї¬»ј ђІ¬± є±±¬ ±є ї ѕїЅє °їјт
фђі»Іђ±І ±є ї ¬«і±® ©»®» ј»¬»®іђІ»ј є®±і ¬ё» јї¬» ±є
ђ¬ ї°°»ї®їІЅ» ¬± ¬ё» ¬»®іђІїѕ ±є »Ё°»®ђі»І¬т эї ±є ї
¬«і±® ©ї ЅїѕЅ«ѕї¬»ј «Іј»® ¬ё» °»Ѕђїѕѕ§ ј»Є»ѕ±°»ј
є±®і«ѕї °®±Ѕ»»јђІ№ є®±і ¬ёђЅєІ» ±є є±±¬т тђ±№ђІ»І№ф
°їІїЁ»ѕ їІј °їІїЁ»ѕул ©»®» №ђЄ»І °»®±®їѕѕ§ ѕ§ №їЄї№» ї¬
ртол іѕсі±«» шпотл іѕсє№ ѕ±ј§ ©»ђ№ё¬ч јїђѕ§ є®±і н¬ё
«І¬ђѕ ¬± пм¬ё јї§ ±є »Ё°»®ђі»І¬т ц±® ¬«ј§ ±є їІ¬ђі»¬їу
¬ї¬ђЅ їЅ¬ђЄђ¬§ ±є ¬ё» ј®«№ф ь»©ђ ѕ«І№ Ѕї®ЅђІ±ії ђІ
Ї«їІ¬ђ¬§ о I пр  ±є ¬«і±® Ѕ»ѕѕ ©»®» ђІ±Ѕ«ѕї¬»ј ђІ¬± є±±¬
±є ї ѕїЅє °їј ђІ іђЅ» у тьт ѓ©± ©»»є їє¬»® ¬«і±®
ђІ±Ѕ«ѕї¬ђ±І ї °їј ©ђ¬ё ¬«і±® ©ї їі°«¬ї¬»јф їІј ђІЅ»
¬ё» І»Ё¬ јї§ ѕђ±№ђІ»І№ф °їІїЁ»ѕ їІј °їІїЁ»ѕул ©»®»
№ђЄ»І ђІ ¬ё» їі» ј±» ј«®ђІ№ пм јї§т сє¬»® ¬ё»
¬»®іђІїѕ ±є ¬ё» ј®«№ їјіђІђ¬®ї¬ђ±Іф іђЅ» ©»®» їЅ®ђу
єђЅ»јф І«іѕ»® ±є ¬ё» ѕ«І№ і»¬ї¬ї» ©ї Ѕ±«І¬»ј ђІу
Ѕѕ«јђІ№ ѕї®№»ф і±®» ¬ёїІ о іі ђІ ї јђїі»¬»®т щІ Ѕ±І¬®±ѕ
№®±«°ф іђЅ» ©»®» №ђЄ»І ©ї¬»® °»®±®їѕѕ§ ѕ§ №їЄї№»т

ц±® ¬ї¬ђ¬ђЅїѕ їІїѕ§ђ ЅёђуЇ«ї®» ¬»¬ їІј ђ¬«ј»І¬ђ
¬у¬»¬ ©»®» «»јт

О»«ґ¬

ѓё» ®»«ѕ¬ ±є ¬«ј§ ±є їІ¬ђЅї®ЅђІ±№»ІђЅ »єє»Ѕ¬ ±є ¬ё»
№ђІ»І№ ј®«№ ї®» ё±©І ђІ ѓїѕѕ» п›нт

эює ђІј«Ѕ»ј ¬«і±® ±є ¬ё» іїіії®§ №ѕїІј ђІ
ннто ы ±є ®ї¬ф і«ѕ¬ђ°ѕђЅђ¬§ ±є ¬ё» ¬«і±® ©ї птлмт яІ
ёђ¬±ѕ±№ђЅїѕ ¬§°»ф ¬ё» іїѓ±®ђ¬§ ±є ¬«і±® ©»®» їј»І±Ѕї®у
ЅђІ±іїр ђІ іїѕѕ І«іѕ»® ±є Ѕї» ¬ё»§ ©»®» єђѕ®±їј»у
І±іїт с¬ оото ы ±є їІђіїѕ ¬ё» і»»ІЅё§іїѕ ¬«і±® ±є
¬ё» єђјІ»§ ©»®» ђІј«Ѕ»ј ¬ёї¬ ї°°ї®»І¬ѕ§ ђ ї Ѕ±І»у
Ї«»ІЅ» ±є їЅ¬ђ±І ±є эює їѕ±®ѕ»ј їє¬»® ђІ¬®їіїіії®§
ђІѓ»Ѕ¬ђ±І їІј °®±°»ѕ§ ¬± ђ¬ Ѕї®ЅђІ±№»ІђЅ »єє»Ѕ¬т ѓё» їѕѕ
¬ё®»» ј®«№ ±є №ђІ»І№ ¬®±І№ѕ§ ђІёђѕђ¬»ј ¬ё» іїіії®§
Ѕї®ЅђІ±№»І»ђ ђІј«Ѕ»ј ѕ§ эює ђІ ®ї¬т щІ Ѕ±і°ї®ђ±І
©ђ¬ё ¬ё» эюєу±Іѕ§ Ѕ±І¬®±ѕ №®±«°ф ѕђ±№ђІ»І№ф °їІїЁ»ѕф
їІј °їІїЁ»ѕул ®»ј«Ѕ»ј ¬ё» ђІЅђј»ІЅ» ±є ¬ё» іїіії®§
¬«і±® ѕ§ мнтн ыф мнтр ы їІј оото ыф ®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§ф їІј
¬ё»ђ® і«ѕ¬ђ°ѕђЅђ¬§ ѕ§ мото ыф мртн ы їІј ннтн ыф ®»°»Ѕу
¬ђЄ»ѕ§т тђ±№ђІ»І№ф °їІїЁ»ѕ їІј °їІїЁ»ѕул їѕ± ј»Ѕ®»ї»ј
¬ё» ђІЅђј»ІЅ» ±є ¬ё» єђјІ»§ ¬«і±® ѕ§ пото ыф потм ы
їІј потл ыф ®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§ шѓїѕт пчт

М  пт Ы         УТЛу     т

М®»ї¬і»І¬
Т«іѕ»® ±є

®ї¬

Уїіії®§ ¬«і±®

·ІЅ·ј»ІЅ»

ЯЄ»®ї№» І«іѕ»® ±є іїіії®§

¬«і±®с®ї¬ шУ»їІ o НЬч

ЧІЅ·ј»ІЅ» ±є µ·јІ»§

¬«і±®

УТЛ ±Іґ§ф Ѕ±І¬®±ґ ой оп шййтиыч птлк o ртпз к шоотоыч

УТЛ х ѕ·±№·І»І№ оз пр шнмтлычї ртлз o ртпмѕ п шнтмыч ї

УТЛ х °їІїЁ»ґ ок и шнртиычї птко o ртокѕ о шйтйыч ї

УТЛ х °їІїЁ»ґул ой пл шллткыч птрм o ртплѕ о шйтмыч ї

ъІ ¬ѓє ьІя ±¬ѓѐ® ¬ьэѕѐш
ї 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
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ЩЫОУЯТЧЛУуНЫФЫЭМЧКЫ ЬОЛЩН СЪ ЩЧТНЫТЩ

хює і±¬ѕ§ ђІј«Ѕ»ј і«ѕ¬ђ°ѕ» ¬«і±® ±є ¬ё» ѕ®їђІф
°ђІїѕ Ѕ±®јф °»®ђ°ё»®їѕ І»®Є±« §¬»і їІј єђјІ»§т
ѓ«і±® ±є ¬ё» °»®ђ°ё»®їѕ І»®Є±« §¬»і ©»®» іїђІѕ§
ѕ±Ѕїѕђ¦»ј ђІ ¬ё» І»®Єђ ¬®ђ№»іђІђ їІј ®ї®»ѕ§ ђІ ¬ё» °ѕ»Ё«
ѕ«іѕ±їЅ®їѕђф °ѕ»Ё« ѕ®їЅёђїѕђф ®їјђЅ» ±є ¬ё» °ђІїѕ
Ѕ±®ј ±® ±¬ё»® ¬ђ««»т щІ Ѕ±і°ї®ђ±І ©ђ¬ё ¬ё» хюєу±Іѕ§
Ѕ±І¬®±ѕф ѕђ±№ђІ»І№ ¬ї¬ђ¬ђЅїѕѕ§ ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ ј»Ѕ®»ї»ј
¬±¬їѕ ђІЅђј»ІЅ» їІј і«ѕ¬ђ°ѕђЅђ¬§ ±є ¬ё» ¬«і±® ѕ§ пптн ы
їІј мнтп ыф ®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§ф ¬ёђ ј®«№ їѕ± ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§
ј»Ѕ®»ї»ј і«ѕ¬ђ°ѕђЅђ¬§ ±є ¬«і±® ±є ¬ё» ѕ®їђІ їІј °ђІїѕ
Ѕ±®ј ѕ§ мото ы їІј лотл ы ®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§т ѓё» їІ¬ђЅї®Ѕђу
І±№»ІђЅ »єє»Ѕ¬ ±є №»®іїІђ«іуЅ±І¬їђІ»ј ј®«№ ±є №ђІу
»І№ ©»®» »Ё°®»»ј ѕђ№ё¬ѕ§ ѕ» »Єђј»І¬т щІ Ѕ±і°ї®ђ±І
©ђ¬ё ¬ё» хюєу±Іѕ§ Ѕ±І¬®±ѕ №®±«°ф °їІїЁ»ѕ  їІј °їІїЁ»ѕу
л ¬ї¬ђ¬ђЅїѕѕ§ ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ ј»Ѕ®»ї»ј ¬±¬їѕ і«ѕ¬ђ°ѕђЅђ¬§
±є ¬«і±® ѕ§ ннтр ы їІј оотн ыф ®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§ф їІј
і«ѕ¬ђ°ѕђЅђ¬§ ±є ¬ё» ѕ®їђІ ¬«і±® ѕ§ нптп ы їІј нртм ыф
®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§р °їІїЁ»ѕ ®»ј«Ѕ»ј їѕ± і«ѕ¬ђ°ѕђЅђ¬§ ±є ¬ё»
єђјІ»§ ¬«і±® ѕ§ ллтм ы шѓїѕт очт

М  от Ы         ЫТЛу     т

М®»ї¬і»І¬
Т«іѕ»®

±є ®ї¬

М«і±® ·ІЅ·ј»ІЅ» їІј І«іѕ»® ±є ¬«і±®с®ї¬ шУ»їІ o НЬч

М±¬їґ Ю®ї·І Н°·Іїґ Ѕ±®ј Р»®·°ё»®їґ І»®Є» Х·јІ»§

ЫТЛ ±Іґ§ф Ѕ±І¬®±ґ мм
мп шзнтоыч

нтпи o ртоп

нк шиптиыч

птзн o ртпй

пз шмнтоыч

рткп o ртрй

з шортлыч

ртол o ртрй

пл шнмтпыч

ртнк o ртрй

ЫТЛ х ѕ·±№·І»І№ нп
он шймтоычї

птип o ртпиѕ

пи шлитпычї

птрр o ртпнѕ

и шолтиыч

ртоз o ртрзѕ

м шпотзыч

ртпн o ртрл

й шооткыч

ртоз o ртрз

ЫТЛ х °їІїЁ»ґ ни
нм шизтлыч

отпн o ртпзѕ

ол шклтиыч

птпк o ртпоѕ

пм шнктиыч

ртмо o ртри

и шоптпыч

ртом o ртри

к шплтиыч

ртпк o ртрмѕ

ЫТЛ х °їІїЁ»ґул но
ои шийтлыч

отои o ртпйѕ

оп шклткыч

птнм o ртпнѕ

по шнйтлыч

ртлр o ртрз

м шпотлыч

ртпо o ртрм

з шоитпыч

ртои o ртрм

М  нт Ы

ЬУЮЯу

т

М®»ї¬і»І¬
Т«іѕ»®

±є і·Ѕ»

ЧІЅ·ј»ІЅ» ±є ¬ё» Ѕ»®Є·Ё їІј Єї№·Ії

¬«і±®

ЬУЮЯ ±Іґ§ф

Ѕ±І¬®±ґ
ни но шимфоыч ои шйнтйыч м шпртлыч

ЬУЮЯ х

ѕ·±№·І»І№
нз оо шлктмычї пз шмитйычї н шйтйыч

ЬУЮЯ х

°їІїЁ»ґ
оп пн шкптзыч з шмотзыч ї м шпзтрыч

ЬУЮЯ х

°їІїЁ»ґул
оп пр шмйткычї и шнитпычї о шзтлыч

М  мт Ы

т

М®»ї¬і»І¬
Т«іѕ»®

±є і·Ѕ»

Уї ±є ¬«і±® шУ o ічф і№ шы ±є ¬«і±® №®±©¬ё ·Іё·ѕ·¬·±Іч

Ьї§ їє¬»® ¬«і±® ·І±Ѕ«ґї¬·±І

й¬ё з¬ё пп¬ё по¬ё пн¬ё пм¬ё

М®їІ°ґїІ¬»ј ¬«і±® Нї®Ѕ±іїупир

Э±І¬®±ґ з лз o пн пно o й оий o кк нмн o кк лйо o ки

Ю·±№·І»І№ пр йо o пк ппп o пй пкм o он пзй o мн
окп o ннѕ

шлмыч

РїІїЁ»ґ пр
пй o кѕ

ширыч

ки o ппѕ

шмиыч

зн o пйѕ

шкиыч

плп o нрѕ

шлкыч

пиз o онѕ

шкйыч

РїІїЁ»ґул пр лл o пн зр o пм
прн o опѕ

шкмыч

пкз o нйѕ

шлпыч

оро o ммѕ

шклыч

М®їІ°ґїІ¬»ј ¬«і±® Ф»©· ґ«І№ Ѕї®Ѕ·І±ії

Э±І¬®±ґ пр лм o л ин o и плн o пл

Ю·±№·І»І№ з мй o пп лк o пз ип o оз

РїІїЁ»ґ з
ор o лѕ

шкныч

нн o иѕ

шкрыч

мо o прѕ

шйныч

РїІїЁ»ґул з
нк o мѕ

шнныч

мр o иѕ

шлоыч

лр o йѕ

шкйыч

фэтс ђІј«Ѕ»ј ¬«і±®
±є ¬ё» «¬»®ђІ» Ѕ»®ЄђЁ їІј Єїу
№ђІї ђІ омто ы ±є іђЅ»р є®±і
¬ё»і ¬ё»®» ї®» Ѕї®ЅђІ±ії
ђІ ннтн ы ±є іђЅ» їІј °ї°ђѕу
ѕ±ії ђІ пртл ы ±є іђЅ»т щІ
Ѕ±і°ї®ђ±І ©ђ¬ё ¬ё»
фэтсу±Іѕ§ Ѕ±І¬®±ѕ №®±«°ф
ѕђ±№ђІ»І№ф °їІїЁ»ѕ їІј
°їІїЁ»ѕул ї¬ ¬±°ђЅїѕ ї°°ѕђу
Ѕї¬ђ±І ¬ї¬ђ¬ђЅїѕѕ§ ђ№Іђєђу
ЅїІ¬ѕ§ ј»Ѕ®»ї»ј ¬±¬їѕ ђІЅђу
ј»ІЅ» ±є ¬ё» «¬»®ђІ» Ѕ»®ЄђЁ
їІј Єї№ђІї ¬«і±® ѕ§ онто
ыф оотн ы їІј нмтм ыф ®»у
°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§ф їІј їѕ± ¬ё» ђІу
Ѕђј»І»Ѕ» ±є Ѕї®ЅђІ±ії ±є
¬ёђ ѕ±Ѕїѕђ¦ї¬ђ±І ѕ§ олтр ыф
нрто ы їІј нлтм ыф ®»°»Ѕу
¬ђЄ»ѕ§ шѓїѕт нчт

ѓё» ®»«ѕ¬ ±є ¬«ј§ ±є
їІ¬ђ¬«і±® їІј їІ¬ђі»¬ї¬¬ї¬у
ђЅ »єє»Ѕ¬ ±є ¬ё» №ђІ»І№ ј®«№
ї®» ё±©І ђІ ѓїѕѕ» м›лт

тђ±№ђІ»І№ »Ё»®¬»ј І±¬
ђ№ІђєђЅїІ¬ ¬»Іј»ІЅ§ ¬± ї
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№®±©¬ё ђІёђѕђ¬ђ±І ±є ѕ±¬ё ¬®їђІ ±є ¬®їІ°ѕїІ¬»ј ¬«і±®т
яІѕ§ є±® пм¬ё јї§ їє¬»® ђІ±Ѕ«ѕї¬ђ±І ±є ї®Ѕ±іїупорф
ії ±є ¬«і±® ©ї ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ ѕ» ѕ§ лм ы ђІ Ѕ±і°ї®у
ђ±І ©ђ¬ё ¬ё» Ѕ±І¬®±ѕт ѐїІїЁ»ѕ їІј °їІїЁ»ѕул °®їЅ¬ђЅїѕѕ§
ђІ їѕѕ ¬»®і ±є јђі»Іђ±І ±є ¬«і±® ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ ђІёђѕу
ђ¬»ј ¬ё» №®±©¬ё ї®Ѕ±іїупор їІј ь»©ђ ѕ«І№ Ѕї®ЅђІ±ії
ѕ§ нн›оры Ѕ±і°ї®»ј ©ђ¬ё ¬ё» Ѕ±І¬®±ѕ шѓїѕт мчт

тђ±№ђІ»І№ »Ё»®¬»ј І±¬ ђ№ІђєђЅїІ¬ ¬»Іј»ІЅ§ ¬± ј»у
°®»ђ±І ±є і»¬ї¬їђ¦ђІ№ ь»©ђ ѕ«І№ Ѕї®ЅђІ±іїт ѐїІїЁу
»ѕ їІј °їІїЁ»ѕул ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ ј»Ѕ®»ї»ј І«іѕ»® ±є ¬ё»
ѕ«І№ і»¬ї¬ї»ф ї ¬±¬їѕ їІј ѕї®№»ф ѕ§ мн›ммы ђІ Ѕ±іу
°ї®ђ±І ©ђ¬ё ¬ё» Ѕ±І¬®±ѕ шѓїѕт лчт

Ь·Ѕ«·±І

чђІ»І№ Ѕ±І¬їђІ ї І«іѕ»® ±є ѕђ±ѕ±№ђЅїѕѕ§ їЅ¬ђЄ»
«ѕ¬їІЅ» «Ѕё ї ¬®ђ¬»®°»І±ђјїѕ №ѕ§Ѕ±ђј» ш№ђІ»І±у
ђј»чф °ё»І±ѕђЅ Ѕ±і°±«Іјф »Ї«ђ¬»®°»І»ф їѕє§°§®їу
¦ђІ» ј»®ђЄї¬ђЄ»ф І»«¬®їѕ ±® їЅђјђЅ °±ѕ§їЅЅёї®ђј»ф °±ѕ§у
їЅ»¬§ѕ»І» їІј ±¬ё»® ¬ёї¬ Ѕї«»ј їІ¬ђЅї®ЅђІ±№»ІђЅ їІј
їІ¬ђ¬«і±® »єє»Ѕ¬ ші«І »¬ їѕтф оррпчт я®№їІђЅ №»®іїІђ«і
Ѕ±і°±«Іј ©ї ё±©І ¬± ёїЄ» їІ¬ђЅї®ЅђІ±№»ІђЅ °®±°»®у
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