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УЫМЯФ ЧСТН
УЫТђН ЯТЬ ЙСУЫТђН ШЯЧО МОЯЭЫ ЫФЫУЫТМ ЭСТЭЫТМОЯМЧСТН
ЧТ УСНЭСЙ ОЫЩЧСТ
КтЯт Ь»і·ј±Єф ЯтКтНµїґІ§
ч»І¬»® є±® цђ±¬ђЅ ю»јђЅђІ»ф ётцт прф попросф ю±Ѕ±©ф ђ«ђїт

стёђѐсуђо ђё» їІїѕ§ђ ±є порк ор›мр §»ї® ±ѕј
ё«іїІђ ёїђ® їі°ѕ»ф Ѕ±ѕѕ»Ѕ¬»ј ђІ ь±Ѕ±© ѐ»№ђ±І
ш»ЁЅѕ«јђІ№ ¬ё» ь±Ѕ±© Ѕђ¬§ч ѕ§ щуяусхё ё±©ф ¬ёї¬ ђІ
Ѕ±і°ї®ђ±І ¬± їЄ»®ї№» јї¬їф ±ѕ¬їђІ»ј ђІ ±«® ѕїѕ±®ї¬±®§
є±® х«®±°»їІ °ї®¬ ±є ѐ«ђї їІј ь±Ѕ±© Ѕђ¬§ф ¬ё» ѕ±©»®
ёїђ® с їІј ёђ№ё»® ь№ф ьІф уї їІј ц» Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ђІ
ь±Ѕ±© ѐ»№ђ±І і»І їІј ©±і»І ©»®» ±ѕ»®Є»јт у±іу
°ї®ђ±І ¬± ь±Ѕ±© Ѕђ¬§ ё±© ђІЅ®»ї»ј ёїђ® уј ѕ»Є»ѕ ђІ
і»І їІј ©±і»І їІј яѕф ёІ ѕ»Є»ѕ њ ±Іѕ§ ђІ і»Іт
ёђ№ІђєђЅїІ¬ јђєє»®»ІЅ» ѕ»¬©»»І ®«®їѕ їІј «®ѕїІ ёїђ®
Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І шёђ№ё»® іІф я ђІ ©±і»Іф ѕђЄђІ№ ђІ ®«®їѕ
°ї®¬п ѕ±©»® ёІ їІј ёђ№ё»® у«ф ц» ђІ і»Іф ѕђЄђІ№ ђІ ®«®їѕ
°ї®¬ ±є ь±Ѕ±© ѐ»№ђ±Іч ©ї »¬їѕѕђё»јт ђё»®» ђ їІ
»Єђј»І¬ Ѕ±®®»ѕї¬ђ±І ѕ»¬©»»І јђ¬їІЅ» є®±і ь±Ѕ±© Ѕђ¬§
їІј »ѕ»і»І¬їѕ ёїђ® Ѕ±і°±ђ¬ђ±Іф і±®» ђ№ІђєђЅїІ¬ ђІ і»І
ї Ѕ±і°ї®»ј ¬± ©±і»Іт ђё»®» ђ ђ№ІђєђЅїІ¬ Єї®ђїѕђѕђ¬§
ђІ і»І ёїђ® Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є ±і» ђі°±®¬їІ¬ ¬®їЅ»
»ѕ»і»І¬о уїф ь№ф эїф яѕф ц»ф у«ф ьІ Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ©ї
ђІЅ®»ї»ј ђІ іђјјѕ» їІј єї® ¦±І» ђІ Ѕ±і°ї®ђ±І ©ђ¬ё ¬ё»
І»ї®»¬ ¬± ь±Ѕ±© Ѕђ¬§ °ї®¬ ±є ®»№ђ±Іп Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є
с їІј ё» ђІ єї® їІј іђјјѕ» ¦±І» ©ї ѕ±©»®т щІ ёїђ® ±є
©±і»Іф ѕђЄђІ№ ђІ єї® ¦±І» ±є ь±Ѕ±© ѐ»№ђ±Іф ёђ№ё»®
Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є ёІ їІј ѕ±©»® Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є ёђ ђІ
Ѕ±і°ї®ђ±І ©ђ¬ё ¬ё» І»ї®»¬ їІј іђјјѕ» ¦±І» ©»®»
ј»¬»Ѕ¬»јт сѕ±ф ¬ё» ј»°»Іј»ІЅ» ±є ёїђ® »ѕ»і»І¬їѕ Ѕ±І¬»І¬
±І №»±№®ї°ёђЅїѕ јђ®»Ѕ¬ђ±І ©ї »¬їѕѕђё»јт шїђ® эїф яф
ц»ф яѕф уј Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ©ї ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ ёђ№ё»® ђІ
і»Іф ѕђЄђІ№ ±І ±«¬ё јђ®»Ѕ¬ђ±Іт х¬ђії¬ђ±І ±є ©±і»Іђ
ёїђ® »ѕ»і»І¬їѕ Ѕ±І¬»І¬ јђјІђ¬ ё±© ђ№ІђєђЅїІ¬ јђєє»®»ІЅу
» ѕ»¬©»»І ђІёїѕђ¬їІ¬ ±є јђєє»®»І¬ №»±№®ї°ёђЅїѕ јђ®»Ѕу
¬ђ±Іт

ЧІ¬®±ј«Ѕ¬·±І
ђё» ђІєѕ«»ІЅ» ±є «ІєїЄ±®їѕѕ» ±Ѕђїѕф »Ѕ±І±іђЅїѕ їІј
»Ѕ±ѕ±№ђЅїѕ єїЅ¬±® ±І ё«іїІ ђ ±І» ±є ¬ё» ®»ї±І ±є
°«ѕѕђЅ ё»їѕ¬ё ©±®»ІђІ№ ђІ іїІ§ ®»№ђ±І ±є ѐ«ђїт ђё»
ј»ЅѕђІ» ±є ј»і±№®ї°ёђЅ јї¬ї ђ єђ®¬ѕ§ ј«» ¬± јїІ№»®±«
є±® ё»їѕ¬ё Ѕё»іђЅїѕ їІј °ё§ђЅїѕ єїЅ¬±® ±є їІ¬ё®±°±№»Іу
ђЅ ±®ђ№ђІ шё»їЄ§ і»¬їѕ їІј ±®№їІђЅ Ѕ±і°±«Іј °±ѕѕ«у
¬ђ±Іф ®їјђї¬ђ±Іф »ѕ»Ѕ¬®±ії№І»¬ђЅ єђ»ѕј »¬Ѕтчт юІ ¬ё» ±¬ё»®
ёїІјф ¬±јї§ ¬ё» ј»єђЅђ»ІЅђ» їІј »ЁЅ»» ±є ¬®їЅ» »ѕ»у
і»І¬ ±є Ії¬«®їѕ ±®ђ№ђІ ђІ ±і» ѐ«ђїІ ®»№ђ±І ї®» Є»®§
©ђј»°®»їј шє»ѕјїІ±Єїф ёєїѕІ§ф оррпчт т§ ¬ё» ѕ§ф ¬ё»®»
ї®» ї є»© ®»°®»»І¬ї¬ђЄ» їІїѕ§¬ђЅїѕ јї¬ї шёєїѕІ§ф орррч
Ѕ±ІЅ»®ІђІ№ »°ђј»іђ±ѕ±№§ ±є »ѕ»і»І¬±» ђІ јђєє»®»І¬
®»№ђ±І ђІЅѕ«јђІ№ ь±Ѕ±© ѐ»№ђ±Іт ђё» їђі ±є ¬ё»

°®»»І¬ ¬«ј§ ђ »Єїѕ«ї¬ђ±І ±є »ѕ»і»І¬їѕ ё±і»±¬їђ їІј
їј»Ї«ї¬» °®±Єђђ±І ±є їј«ѕ¬ ђІёїѕђ¬їІ¬ ±є ь±Ѕ±©
ѐ»№ђ±І ©ђ¬ё іїѓ±® їІј ¬®їЅ» »ѕ»і»І¬ ±І ¬ё» ѕї» ±є
і«ѕ¬ђ»ѕ»і»І¬ ёїђ® їІїѕ§ђт

Уї¬»®·їґ їІј У»¬ё±ј
ђё»®» ї®» клмр ¬ё±«їІј ±є ђІёїѕђ¬їІ¬ ђІ ь±Ѕ±©
ѐ»№ђ±І ш»ЁЅ»°¬ ь±Ѕ±© Ѕђ¬§чт ђё» ѕђ®¬ё ®ї¬» ђ ѕ±©»®
¬ёїІ їЄ»®ї№» ђІ ѐ«ђїІ ц»ј»®ї¬ђ±І ш›ктл• Єт мтк•ч
їІј і±®¬їѕђ¬§ ђ ®»ѕї¬ђЄ»ѕ§ ёђ№ё шплтп• Єт пнтм•чт ђё»
Ѕёђѕј®»І і±®ѕђјђ¬§ ђ їѕ± ©±®»ф ¬ёїІ ђІ ©ё±ѕ» ѐ«ђї
шпконтм•чт ђё»®» ђ ®»ѕї¬ђЄ»ѕ§ ёђ№ё ђІЅђј»ІЅ» ±є ђІє»Ѕу
¬ђ±« јђ»ї» шппмтм• Єт протл•чф ѕ®±ІЅё±у°«ѕі±у
Ії®§ јђ»ї» шнмл• ї Ѕ±і°ї®»ј ¬± лнртн• ђІ ѐ«ђїчт
ђ±¬їѕѕ§ф порк ®»ѕї¬ђЄ»ѕ§ ё»їѕ¬ё§ і»І їІј ©±і»І ор›
мр §т±тф ѕђЄђІ№ ђІ ь±Ѕ±© ®»№ђ±І ©»®» ±ѕ»®Є»ј їІј ¬ё»ђ®
ёїђ® їі°ѕ»ф Ѕ±ѕѕ»Ѕ¬»ј ј«®ђІ№ пннл›оррпф ©»®» ђІЄ»у
¬ђ№ї¬»јт
ёїі°ѕђІ№т ф«®ђІ№ ¬ё» °ё§ђЅђїІђ »ЁїіђІї¬ђ±І ¬ё»
°»Ѕђїѕ і»јђЅїѕ ј±Ѕ«і»І¬ї¬ђ±Іф ђІЅѕ«јђІ№ Ї«»¬ђ±ІІїђ®»ф
©»®» єђѕѕ»ј їІј Ѕїѕ° ёїђ® ш±ЅЅђ°ђ¬їѕ °ї®¬ч їі°ѕ» ©»®»
Ѕ±ѕѕ»Ѕ¬»јт
ђђ¬їІђ«і Іђ¬®ђј»уЅ±ї¬»ј Ѕђ±® ©»®» »і°ѕ±§»ј
¬ё®±«№ё±«¬ ¬ё» Ѕїі°їђ№І ¬± іђІђіђ¦» їІ§ °±ђѕѕ» ®»у
ѕ»ї» ±є Ѕ±І¬їіђІї¬ђ±І »ѕ»і»І¬т шїђ® шрто›ртл №ч ¬ё«
Ѕ«¬ ©ї ђіі»јђї¬»ѕ§ °ѕїЅ»ј ђІ °»Ѕђїѕ ѕї№ф ©ёђЅё ©»®»
¬ё»І їЅЅ«®ї¬»ѕ§ »їѕ»ј їІј ѕїѕ»ѕѕ»ј ©ђ¬ё ї №®±«° І«іѕ»®ф
¬ё» «ѕѓ»Ѕ¬ Іїі»ф їІј ¬ё» јї¬»т
сѕѕ °»Ѕђі»І ©»®» ¬±®»ј ђІ ј®§ф Ѕ±±ѕ їІј Є»І¬ђѕї¬»ј
»ІЄђ®±Іі»І¬ «І¬ђѕ ј»ѕђЄ»®§ ¬± ¬ё» ѕїѕ±®ї¬±®§ їІј ¬ё»І
є»°¬ ђІ ј»ђЅЅї¬±® «І¬ђѕ їІїѕ§ђт
ёїі°ѕ» ¬®»ї¬і»І¬т ѕїёђІ№ ±є рто›ртл № ±є ёїђ® ш»»
уї®±ѕђ »¬ їѕтф пнночф Ѕ«¬ ђІ °ђ»Ѕ» І± ѕ±І№»® ¬ёїІ н›м Ѕіф
©ђ¬ё ї іђЁ¬«®» ±є »¬ё§ѕ »¬ё»® їІј їЅ»¬±І» шнхп ЄсЄч «Іј»®
Ѕ±І¬ђІ«±« ¬ђ®®ђІ№ є±® пр іђІф ј®§ђІ№ ї¬ млpу є±® п ё±«®ф
¬®»ї¬і»І¬ ©ђ¬ё ї јђѕ«¬»ј шлыч їЇ«»±« ±ѕ«¬ђ±І ±є хфђс
є±® п ё±«®ф ®»°»ї¬ђІ№ ®ђІђІ№ ©ђ¬ё ј±«ѕѕ» јђ¬ђѕѕ»ј ©ї¬»®ф їІј
єђІїѕѕ§ ј®§ђІ№ ї¬ млpу є±® по ё±«® ђІ їІ ±Є»І ¬± ј»¬»®іђІї¬»
¬ё» їі°ѕ» ј®§ ©»ђ№ё¬ ѓ«¬ ѕ»є±®» ¬ё» «ѕ»Ї«»І¬ ¬»° ђ
¬ї®¬»јт шїђ® іђЅ®±©їЄ» јђ№»¬ђ±І ёї ѕ»»І Ѕї®®ђ»ј ±«¬
«ђІ№ ©»¬ їёђІ№ шшэю їІј ш ю ї нопч °®±Ѕ»ј«®»т
сІїѕ§¬ђЅїѕ ј»¬»®іђІї¬ђ±І ёї ѕ»»І Ѕї®®ђ»ј ±«¬ «ђІ№
ђІј«Ѕ¬ђЄ»ѕ§ Ѕ±«°ѕ»ј °ѕїії ї¬±іђЅ »іђђ±І °»Ѕ¬®±іу
»¬®§ шщуяусхёч їІј ї¬±іђЅ їѕ±®°¬ђ±І °»Ѕ¬®±і»¬®§
шссёч ѕ»Ѕї«» ±є ђ¬ «ђ¬їѕђѕђ¬§ є±® ¬ёђ єђІј ±є ђІЄ»¬ђу
№ї¬ђ±І ші«ѕ¬ђ»ѕ»і»І¬ Ѕї°їѕђѕђ¬§ф ©ђј» ј§ІїіђЅ ®їІ№»ф
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Ю±ґј є±І¬ њ ·№І·є·ЅїІ¬ ј·єє»®»ІЅ» є®±і ¬ё» јї¬ї ±є У±Ѕ±© їІј ©ё±ґ» О«·їт
Ч¬їґ·Ѕ є±І¬ њ ·№І·є·ЅїІ¬ ј·єє»®»ІЅ» є®±і ¬ё» јї¬ї ±є У±Ѕ±©т

їј»Ї«ї¬» ј»¬»Ѕ¬ђ±І °±ђѕђѕђ¬§ їІј ®»ѕї¬ђЄ» ђІј»°»Іу
ј»ІЅ» є®±і ії¬®ђЁ ђІ¬»®є»®»ІЅ»ф їі±І№ ±¬ё»®чт
ц±® ¬ё» Ѕё»Ѕєу«° ±«® ѕїѕ±®ї¬±®§ јї¬ї ¬ё» Ѕ»®¬ђєђ»ј
®»є»®»ІЅ» ії¬»®ђїѕ ±є ё«іїІ ёїђ® ±ѕ¬їђІ»ј є®±і ёёїІ№у
ёїђ щІ¬ђ¬«¬» ±є э«Ѕѕ»ї® ѐ»»ї®Ѕё ©ї «»јт

О»«ґ¬ їІј Ь·Ѕ«·±І
ђё» і±¬ їѕђ»І¬ Ѕёї®їЅ¬»®ђ¬ђЅ ±є ь±Ѕ±© ѐ»№ђ±І ї
ї ©ё±ѕ» ђ Ѕ±Іђј»®їѕѕ§ ёђ№ё»® ѕ»Є»ѕ ±є уїф ь№ф ц»ф ьІ
їІј ѕ±©»® ѕ»Є»ѕ ±є с ђІ ё«іїІ ёїђ®ф ї Ѕ±і°ї®»ј ¬±
Ѕ±®®»°±ІјђІ№ јї¬ї є®±і ь±Ѕ±© їІј їЄ»®ї№» јї¬ї
є®±і ©ё±ѕ» ѐ«ђї шђїѕѕ» пчт ђё«ф уї Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ђІ
ёїђ® ±є ©±і»І орумр §»ї® ±ѕј ђ прнмтрлoпктлл і№сє№ф
ппрнтлмoпмтрп і№сє№ їІј пнолтмoнлтлн і№сє№ф ©ёђѕ»
¬ёї¬ ђІ і»І ор›мр §»ї® ±ѕј ђ лллтмнoпмткн і№сє№ф
мрктнмoппм і№сє№ їІј ннмтлоoммто і№сє№ шь±Ѕ±©ф
©ё±ѕ» ѐ«ђї їІј ь±Ѕ±© ѐ»№ђ±І ®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§чт ђё» ц»
Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ђІ ѕ±¬ё ©±і»І їІј і»І ђ їѕ± ёђ№ё»® ¬ёїІ

ђІ ь±Ѕ±© Ѕђ¬§ їІј ©ё±ѕ» ѐ«ђїф ©ёђѕ» ёђ№ё»® ѕ»Є»ѕ ±є
ьІ ї Ѕ±і°ї®»ј ¬± їЄ»®ї№» јї¬ї є®±і ь±Ѕ±© їІј
©ё±ѕ» ѐ«ђї ђ ј»¬»Ѕ¬»ј ±Іѕ§ ђІ і»І ор›мр §»ї® ±ѕј шђІ
©±і»І ђ¬ ђ ± ±Іѕ§ ђІ Ѕ±і°ї®ђ±І ©ђ¬ё ь±Ѕ±©чт ы±©»®
с Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ђІ і»І ї Ѕ±і°ї®»ј ¬± ¬ё±» є®±і
ь±Ѕ±© їІј ©ё±ѕ» ѐ«ђї шртнмoртрпф ртнпoртрп їІј
ртолoртро і№сє№ч ђ їѕ± І±¬»©±®¬ё§т с¬ ¬ё» їі» ¬ђі»ф
¬ё» јђєє»®»ІЅ» ђІ Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І є±® ©±і»І ђ ђ№ІђєђЅїІ¬
±Іѕ§ ѕ»¬©»»І ь±Ѕ±© ѐ»№ђ±І їІј ь±Ѕ±© шртолoртро
їІј ртнлoртрн і№сє№ф ®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§ф °рртрлчт
шђ№ё»® Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є ъ ђІ ёїђ® ±є ѕ±¬ё і»І їІј
©±і»І ѕђЄђІ№ ђІ ь±Ѕ±© ѐ»№ђ±І ї Ѕ±і°ї®»ј ¬± ь±у
Ѕ±© шокртннoпнтлн їІј опптмнoлток і№сє№ ђІ і»Іф
пммтнкoпртом їІј ппптнoнтмо ђІ ©±і»Іч ії§ ѕ» їѕ±
Ѕѕїђі»ј ї ї °»Ѕђїѕ є»ї¬«®»т
ь»І є®±і ь±Ѕ±© ѐ»№ђ±І ї®» Ѕёї®їЅ¬»®ђ¦»ј ѕ§
ёђ№ё»® Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є ѕ»їј шотллoртолф птмнoртркф
птлoртрк і№сє№ њ ь±Ѕ±© ѐ»№ђ±Іф ь±Ѕ±© їІј ©ё±ѕ»
ѐ«ђї ®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§ф °рртрлч їІјф ђІ ѕ»»® ј»№®»»ф ¬ђІ њ

н р

пткмoртп і№сє№ ђІ ь±Ѕ±© ѐ»№ђ±Іф птомoртрн ђІ ь±у
Ѕ±© їІј птокoртро ђІ ©ё±ѕ» ѐ«ђї ш°рртрлчт
ч»І»®їѕѕ§ф ¬ё» ±ѕ¬їђІ»ј јї¬ї їѕѕ±© ¬± Ѕ±ІЅѕ«ј» ¬ёї¬
“»ѕ»і»І¬їѕ °±®¬®їђ¬’ ±є і»І ђ ¬ё» і±¬ ±®ђ№ђІїѕ ш¬ё»®» ї®»
ђ№ІђєђЅїІ¬ јђєє»®»ІЅ» ђІ Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є пр їІј м Ѕё»іу
ђЅїѕ »ѕ»і»І¬ ђІ Ѕ±і°ї®ђ±І ©ђ¬ё ¬ё» јї¬ї є®±і ь±Ѕ±©
їІј ©ё±ѕ» ѐ«ђї ®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§чт ѕ±і»Іђ “»ѕ»і»І¬їѕ °±®у
¬®їђ¬’ ђ і±¬ѕ§ ђіђѕї® ¬± ¬ёї¬ є®±і ©ё±ѕ» ѐ«ђї їІј
ь±Ѕ±©ф їѕ¬ё±«№ё ёї ±і» јђєє»®»І¬ђїѕ °»Ѕ«ѕђї®ђ¬ђ»т яї®у
¬ђЅ«ѕї®ѕ§ф ©±і»Іф ѕђЄђІ№ ђІ ь±Ѕ±© ѐ»№ђ±І ї®» Ѕёї®їЅ¬»®у
ђ¦»ј ѕ§ ёђ№ё ѕ»Є»ѕ ±є ёїђ® ь№ф уїф яѕф эђф ујф ёІф ц»ф ьІ
їІј ѕ±© ѕ»Є»ѕ ±є сф ¬ёї¬ ђф °®±ѕїѕѕ§ф ј»¬»®іђІ»ј ѕ§
Ѕ±і°ѕ»Ё ±є Ії¬«®їѕ №»±Ѕё»іђЅїѕ їІј ¬»ЅёІ±№»ІђЅїѕ єїЅ¬±®т
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ЧІєґ«»ІЅ» ±є №»±№®ї°ё·Ѕїґ ґ±Ѕї¬·±І ±є ¬ё» °ґїЅ» ±є
®»·ј»ІЅ»
сІ »¬ђії¬ђ±І ±є »ѕ»і»І¬їѕ ¬ї¬« ±є їј«ѕ¬ °±°«ѕї¬ђ±І
©ї їѕ± Ѕї®®ђ»ј ±«¬ «ђІ№ Ѕ±і°ї®ђ±І ±є ¬ё» їЄ»®ї№» їІј
®»ѕї¬ђЄ» Єїѕ«»ф ±ѕ¬їђІ»ј є®±і јђєє»®»І¬ №»±№®ї°ёђЅїѕ
јђ®»Ѕ¬ђ±Іт
ђё» і±¬ °»Ѕ«ѕђї® јї¬ї ©ї ±ѕ¬їђІ»ј ђІ ¬ё» ±«¬ё»®І
јђ®»Ѕ¬ђ±Іф ©ё»®» іїѕ» °±°«ѕї¬ђ±І ђ Ѕёї®їЅ¬»®ђ¦»ј ѕ§
Ѕ±Іђј»®їѕѕ§ ёђ№ё»® ёїђ® Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є я шонотнмo
плтмл і№сє№ф Єт пкотплoнтно ¬± пмоткмoпнтмо і№сє№
ђІ ¬ё» ±¬ё»® јђ®»Ѕ¬ђ±Ічп ¬©±ує±ѕј »ЁЅ» ±є эї Ѕ±ІЅ»Іу
¬®ї¬ђ±І ±Є»® ±¬ё»® јђ®»Ѕ¬ђ±І њ кмртмлoппктпл і№сє№
ш»ЁЅ»°¬ І±®¬ё»®І їІј І±®¬ё»ї¬»®І јђ®»Ѕ¬ђ±Іф ©ё»®» эї
Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ©ї ђіђѕї® њ кннтллoпмотлл їІј
корткмoпплтнл і№сє№ф ®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§чп їІј Ѕ±Іђј»®їѕѕ§
ёђ№ё»® ц» ѕ»Є»ѕ њ мктнлoлтмн і№сє№ ш¬ё» іђІђі«і
Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ©ї оптннoотнн і№сє№ ђІ ±«¬ёу©»¬чт с¬
¬ё» їі» ¬ђі»ф ¬ё» іїЁђі«і ѕ»Є»ѕ ±є яѕ їІј уј шнтллo
птмл їІј ртнoртрк і№сє№ф ®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§ч ђІ ёїђ® ђ є±«Іј
ё»®»т ѕ» ёїЄ» І±¬ є±«Іј їІ§ °»Ѕђїѕ є»ї¬«®» ±є і»Іђ
ёїђ® »ѕ»і»І¬їѕ Ѕ±І¬»І¬ ђІ ¬ё» ±¬ё»® јђ®»Ѕ¬ђ±Іт
сІїѕ§ђ ±є ©±і»Іђ ёїђ® »ѕ»і»І¬їѕ Ѕ±І¬»І¬ ђІ ь±у
Ѕ±© ѐ»№ђ±І ёї І±¬ ё±© їІ§ Ѕѕ»ї® ј»°»Іј»ІЅ» ±є ¬ё»
“»ѕ»і»І¬їѕ °±®¬®їђ¬’ є®±і ¬ё» №»±№®ї°ёђЅїѕ јђ®»Ѕ¬ђ±Іт
ђё» ±Іѕ§ ђ№ІђєђЅїІ¬ јђєє»®»ІЅ» ©ї ѕ±©»® Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І
±є ёІ ђІ ёїђ® ±є ©±і»Іф ѕђЄђІ№ ђІ ±«¬ё©»¬»®І јђ®»Ѕ¬ђ±І
шртннoртон і№сє№чт

ЧІєґ«»ІЅ» ±є ј·¬їІЅ» є®±і ¬ё» Ѕ·¬§ ¬± ¬ё» °ґїЅ» ±є
®»·ј»ІЅ»
сІїѕ§ђ ±є ¬ё» јї¬ї їѕ±«¬ ёїђ® »ѕ»і»І¬їѕ Ѕ±І¬»І¬ ±є
їј«ѕ¬ ђІёїѕђ¬їІ¬ ±є ь±Ѕ±© ѐ»№ђ±І ёї їѕѕ±©»ј ¬±
Ѕ±ІЅѕ«ј» ¬ёї¬ Єїѕ«»ф ±ѕ¬їђІ»ј є®±і і»І їІј ©±і»І
ѕђЄђІ№ ї¬ јђєє»®»І¬ јђ¬їІЅ» є®±і ь±Ѕ±© Ѕђ¬§ф Ѕ±Іђју
»®їѕѕ§ јђєє»®ф їІј ¬ё» јђєє»®»ІЅ» ђ ¬ё» і±¬ јђ¬ђІЅ¬ ђІ
і»Іт ђё«ф ђІ і»І Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є по Ѕё»іђЅїѕ »ѕ»у
і»І¬ јђєє»® ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ф ©ёђѕ» ђІ ©±і»І Ѕ±ІЅ»І¬®їу
¬ђ±І ±є ±Іѕ§ о »ѕ»і»І¬ њ ёђ їІј ёІ њ ј± ±т
щІ ¬ё» ђІЄ»¬ђ№ї¬»ј ©±і»І ђ№ІђєђЅїІ¬ ш°рртрлч јђєу
є»®»ІЅ» ђІ ёђ шј»єђЅђ»ІЅ§ч їІј ёІ ш»ЁЅ»ч Ѕ±ІЅ»І¬®їу
¬ђ±І ѕ»¬©»»І ђІёїѕђ¬їІ¬ ±є єї®» ¦±І» ±є ь±Ѕ±© ѐ»№ђ±І
їІј ¬ё±» ±є І»ї®»¬ їІј іђју
јѕ» ¦±І» ©»®» є±«Іјт
М
от Р
У
О
ѓІѕђє» ©±і»Іф і»І ёїЄ»
шор›мр т тчт
І± ђ№ІђєђЅїІ¬ јђєє»®»ІЅ» ђІ
Ь·®»Ѕ¬·±І
Й±і»І
У»І
ёїђ® Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є ёђ їІј
ёІт с¬ ¬ё» їі» ¬ђі»ф Ѕ±Іу
НІ
Х ф Тїф НІ
Т±®¬ё
Ѕ»І¬®ї¬ђ±І ±є і±¬ ±ѕ»®Є»ј
ЖІ ф УІф Э® ф Н·ф Н»ф Ъ»
УІф Э® ф Н·ф Н»ф Х ф Ъ»ф Тї
»ѕ»і»І¬ ђІ і»Іђ ёїђ® шуїф
ь№ф эїф яѕф ц»ф у«ф ьІч ђІу
НІф У№
Тїф Э« ф Эї
Ѕ®»ї» ©ђ¬ё ¬ё» јђ¬їІЅ» є®±і
Т±®¬ёуЫї¬
Н·ф Х
УІф Э® ф Н»ф Ъ»
УІф Э® ф Н·ф Н»ф Х
ь±Ѕ±© Ѕђ¬§ ©ёђѕ» ¬ё» ѕ»Є»ѕ
±є с їІј ё» ј»Ѕ®»ї»т щт»тф
Тї
У№ ф Эїф НІ
ј»№®»» ±є ёїђ® іђІ»®їѕђ¦ї¬ђ±І
Э®
Ыї¬
ЖІф УІф Н·ф Н»ф Х ф Ъ»ф У№
УІф Э® ф Н·ф Н»ф Х ф Ъ»
ђІ і»І є®±і іђјјѕ» їІј єї®
¦±І» ±є ь±Ѕ±© ѐ»№ђ±І ђ
Тїф НІ
Эїф НІ
Ѕ±Іђј»®їѕѕ§ ёђ№ё»® ¬ёїІ ¬ёї¬
Н»
Н±«¬ёуЫї¬
ђІ і»І є®±і ¬ё» І»ї®»¬ ¦±І»ф
УІф Э® ф Н·ф Х
УІф Э® ф Н·ф Х
¬ёї¬ ії§ ѕ» ј«» ¬± ѕ±¬ё ђІу
Тїф Э«
У№
Ѕ®»ї»ј ђІ¬їє» ±є Ѕё»іђЅїѕ
Э®
Н±«¬ё
»ѕ»і»І¬ ©ђ¬ё ©ї¬»® ±® є±±ј
ЖІ ф УІф Н·ф Н»ф Ъ»
УІф Э® ф Н·ф Н»ф Х ф Ъ»
шђІ¬їє» ±є І±Іу®»єђІ»ј ѕ±Ѕїѕу
Н·ф Э«
ѕ§ Ѕ«ѕ¬«®»ј °®±ј«Ѕ¬ф ±є¬»І
У№ ф Эїф Э«
УІф Э®
Н±«¬ёуЙ»¬
Н·
№®±©І І»ї® ®±їј шяѕчч їІј
ЖІф Н»ф Ъ»
ЖІф УІф Э® ф Н»ф Х ф Тї
ш¬ёђ ђ ±ѕЄђ±« ¬± ѕ» ¬ё» іїђІ
У№ ф НІ
єїЅ¬±®чф ёђ№ё»® їѕ«ІјїІЅ» ±є
Х ф Тїф НІ
Й»¬
і»Іф »Ё°±»ј ¬± °ё§ђЅїѕ
УІф Э® ф Н»ф Х ф Ъ»
ЖІф УІф Э® ф Н·ф Н»ф Ъ»
¬®їђІ ±® ±ЅЅ«°ї¬ђ±Іїѕ °±ѕѕ«¬у
їІ¬ ђІ ¬ё» іђјјѕ» їІј єї®
У№ ф НІ
НІф Яґ
Т±®¬ёуЙ»¬
Э® ф Н·
Э®
¦±І» «Іѕђє» ¬ё» І»ї®»¬ ¦±І»
УІф Н»ф Х ф Ъ»
ЖІ ф Н·ф Н»ф Х
±є ь±Ѕ±© ѐ»№ђ±І їІј ь±у
Ѕ±© Ѕђ¬§ф ©ё»®» °»±°ѕ»ф ї ї
®·µ ±є ё§°»®»ґ»і»І¬±·
®«ѕ»ф ї®» »і°ѕ±§»ј ђІ ¬»®¬ђї®§
О·µ ±є »ґ»і»І¬±·
®·µ ±є ё§°±»ґ»і»І¬±·
ђІј«¬®ђ» ±® і»І¬їѕ ©±®єт

ютрт тђіѓё±Єф ртютьєѐѕІ§т шущђь рщт яъшущђь хрцы эырсу учушущэ
същсущэырэцъщь цщ шъьсъя ыуфцъщ

н п

оррр »¬Ѕтчф ¬ёђ єїЅ¬ ії§ ђІјђЅї¬» ѕ±©»® °®±Єђђ±І ±є
«®ѕїІ ©±і»І ©ђ¬ё °®±¬»ђІу®ђЅё ші»ї¬ф єђёф ѕ»їІчт сѕ±ф
ѕ±©»® ѕ»Є»ѕ ±є іІ їІј я ђІ ёїђ® ії§ ®»єѕ»Ѕ¬ ®»ѕї¬ђЄ»
ј»Ѕ®»ї» ±є ђіі«І» ¬ї¬«ф ѕ»Ѕї«» іІ їІј я °ѕї§ їІ
ђі°±®¬їІ¬ ®±ѕ» ђІ ®»№«ѕї¬ђ±І ±є ђіі«І» ®»°±ІЅ» шёєїѕу
І§ф ъ±«ј®ђІ»ф орррчт
с ¬ё» °®»»І¬ ¬«ј§ ё±©ф і»Іф ѕђЄђІ№ ђІ ®«®їѕ ї®»ї
±є ь±Ѕ±© ѐ»№ђ±Іф ї®» є»ї¬«®»ј ѕ§ ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ ёђ№ё»®
ёїђ® Ѕ±І¬»І¬ ±є ц»ф у«ф їІј ®»ѕї¬ђЄ»ѕ§ ѕ±©»® › ёІт ё«Ѕё
ђ¬«ї¬ђ±І ії§ ѕ» ј«» ¬± јђєє»®»І¬ єїЅ¬±®о јђєє»®»ІЅ» ђІ
І«¬®ђ¬ђ±І шяї©ї¬»®ф у®їІ¬±Іф пнмнчф їѕЅ±ё±ѕ ђІ¬їє»
шёєїѕІ§ф пннрчф ±ЅЅ«°ї¬ђ±Іїѕ °»Ѕ«ѕђї®ђ¬ђ»ф °»Ѕ«ѕђї® є»їу
¬«®» ±є ©ї¬»® «°°ѕ§т

пмры
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мры
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ры
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У»І

ъ·№тфт ѓэыѐэъэчхѐє шэъъщђщѐчщѓ цщєіщщѐ ьхэђ
щющящѐєхю чёѐєщѐє ёъ ѕђцхѐ хѐш ђѕђхю
эѐьхцэєхѐєѓ шфууы њ Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬·±І ±є »ґ»і»І¬ ·І
ёї·® ±є ®«®їґ °±°«ґї¬·±Ічт

ђїѕѕ» о ё±© ј»Єђї¬ђ±І ђІ »ѕ»і»І¬їѕ ѕїѕїІЅ»ф Ѕёї®у
їЅ¬»®ђ¬ђЅ є±® ђІёїѕђ¬їІ¬ ±є ь±Ѕ±© ѐ»№ђ±І ђІ јђєє»®»І¬
јђ®»Ѕ¬ђ±Іт
с ђїѕѕ» о ё±©ф ёђ№ё є®»Ї«»ІЅ§ ±є у®ф ё»ф ц»ф ьІ
їІј ёђ ј»єђЅђ»ІЅђ» ђ Ѕёї®їЅ¬»®ђ¬ђЅ є±® ѕ±¬ё і»І їІј
©±і»І ђІ їѕѕ ѕ±Ѕї¬ђ±Іт сѕ± ±і» ђіѕїѕїІЅ» ђІ »ѕ»у
і»І¬їѕ Ѕ±І¬»І¬ф Ѕёї®їЅ¬»®ђ¬ђЅ є±® ѓ«¬ »ђ¬ё»® і»І ±®
©±і»І ї®» є±«Іј ђІ ь±Ѕ±© ѐ»№ђ±Іт ђё«ф ї °»Ѕђїѕ
є»ї¬«®» ±є і»І ђ ёђ№ё їѕ«ІјїІЅ» ±є ѕ±© іІ ѕ»Є»ѕ ђІ ёїђ®ф
©ёђЅё ђ Є»®§ ®ї®» ђІ ©±і»І ш»ЁЅ»°¬ ¬ё» ±«¬ё©»¬»®І
јђ®»Ѕ¬ђ±Ічф їІј ёђ№ё Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є эїт с¬ ¬ё» їі»
¬ђі»ф ѕ±© Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є ъф ј»¬»Ѕ¬»ј ђІ ёїђ® ±є ©±і»І
ђІ їѕѕ јђ®»Ѕ¬ђ±І ±є ь±Ѕ±© ѐ»№ђ±Іф ђ ѕ» їѕ«ІјїІ¬ ђІ
і»І ш»ї¬ф ±«¬ёу»ї¬ їІј І±®¬ёу©»¬ ±є ь±Ѕ±© ѐ»у
№ђ±Ічф їІј »ЁЅ» ѕ»Є»ѕ ±є ь№ ђІ ёїђ®ф Ѕёї®їЅ¬»®ђ¬ђЅ є±®
©±і»І шїѕѕ јђ®»Ѕ¬ђ±І »ЁЅ»°¬ І±®¬ё»®І їІј ±«¬ё»ї¬»®І
±І»чф ђ їѕ»І¬ ђІ і»Іт
сІїѕ§ђ ±є їѕ«ІјїІЅ» ±є ¬ё» ®ђє ±є ¬±ЁђЅ »ѕ»і»І¬
»ЁЅ»» ё±© ёђ№ё є®»Ї«»ІЅ§ ±є ёІ ш»ЁЅ»°¬ ±«¬ё»®І
їІј ±«¬ё©»¬»®І јђ®»Ѕ¬ђ±Іч »ЁЅ» ђІ ©±і»І їІјф
і±®» ®ї®»ѕ§ф ђІ і»І ш««їѕ є±® І±®¬ё»®Іф ±«¬ё»ї¬»®І їІј
І±®¬ё©»¬»®І јђ®»Ѕ¬ђ±Ічт щ¬ ђ І±¬їѕѕ» ¬ёї¬ф «Іѕђє» Ѕёђѕу
ј®»Іф їј«ѕ¬ Єђ®¬«їѕѕ§ ј± І±¬ ј»і±І¬®ї¬» ёђ№ё Ѕ±ІЅ»Іу
¬®ї¬ђ±І ±є яѕ їІј уј ђІ ёїђ®т
у±і°ї®ђ±І ±є ёїђ® »ѕ»і»І¬їѕ Ѕ±І¬»І¬ ±є «®ѕїІ їІј
®«®їѕ ®»ђј»І¬ ё±© і±ј»®ї¬» јђєє»®»ІЅ» шцђ№т пчт
ђё«ф ђ№ІђєђЅїІ¬ јђєє»®»ІЅ» ш°рртрлч ђ є±«Іј ђІ ёїђ® іІ
їІј я ѕ»Є»ѕ ђІ ©±і»І ±є ор›мр §т±то ¬ё» Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ђ
ѕ±©»® ђІ «®ѕїІ ђІёїѕђ¬їІ¬ ¬ёїІ ђІ ®«®їѕ ±І»т сЅЅ±®јђІ№
¬± ѕђ¬»®ї¬«®» јї¬ї шяї©ї¬»®ф у®їІ¬±Іф пнмнп ёєїѕІ§ф

пт ђ®їЅ» »ѕ»і»І¬ ¬ї¬« ±є і»І їІј ©±і»І є®±і
ь±Ѕ±© ®»№ђ±І ј»°»Іј ±І »Ѕ±ѕ±№ђЅїѕ їІј №»±№®ї°ёђЅїѕ
єїЅ¬±®п
от ьђјјѕ» їІј єї® ¦±І» ±є ь±Ѕ±© ®»№ђ±І ї®»
Ѕёї®їЅ¬»®ђ¦»ј ѕ§ ёђ№ё»¬ Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є і±¬ Ѕё»іђЅїѕ
»ѕ»і»І¬ шѕ±¬ё ¬±ЁђЅ їІј »»І¬ђїѕ ±І»чп
нт ц±® їѕѕ °ї®¬ ±є ь±Ѕ±© ®»№ђ±І ¬ё» ®ђє ±є у®ф ё»ф
ц»ф ьІ їІј ёђ ј»єђЅђ»ІЅђ» ђ ¬§°ђЅїѕ є±® і»І їІј ©±і»Іф
ѕ±© ёїђ® іІ їІј ёђ№ё эї њ ±Іѕ§ є±® і»І їІј ѕ±© ъ їІј
ёђ№ё ь№ њ є±® ©±і»Іп
мт фђєє»®»ІЅ» ѕ»¬©»»І »ѕ»і»І¬їѕ ёїђ® Ѕ±І¬»І¬ ±є
«®ѕїІ їІј ®«®їѕ °±°«ѕї¬ђ±І ї®» і±ј»®ї¬»т

О»є»®»ІЅ»
чї®±ѕђ ѓтф ѓ»І±є±І¬» ѐтф ѕђ±ѕїІ¬» ят пууот х»і»І¬ ±є
®»є»®»ІЅ» Єїѕ«» є±® »ѕ»і»І¬ ђІ ёїђ® ±є «®ѕїІ І±®іїѕ
«ѕѓ»Ѕ¬ сс юђЅ®±Ѕё»іт ыт ѕ±ѕторт я±тот ётпсо›птнт
ёї©ї¬»® ђтхтф O®їІ¬±І щтют путнт є®їЅ» »ѕ»і»І¬ф ёїђ®
їІїѕ§ђ їІј І«¬®ђ¬ђ±Іт я»© чїІїїІф ь»ї¬ ё«ѕѕт оор °т
ѓєїѕІ§ хтѕт пуурт ъІЄ»¬ђ№ї¬ђ±І ±є ђІєѕ«»ІЅ» ±є Ѕё®±ІђЅ
їѕЅ±ё±ѕ ђІ¬±ЁђЅї¬ђ±І ±І іІф ч« їІј эђ ђІ ±®№їІђіф
јђ»®¬ї¬ђ±І є±® ¬ё» ј»№®»» ±є ю»јђЅђІ» ЅїІјђјї¬»т ю±у
Ѕ±©т пнс °т
ѓєїѕІ§ хтѕт орррт щЅ±ѕ±№ђЅїѕу°ё§ђ±ѕ±№ђЅїѕ ®»ї±ІђІ№ ±є
»єє»Ѕ¬ђЄ»І» ±є іїѓ±® їІј ¬®їЅ» »ѕ»і»І¬ «» є±® Ѕ±®®»Ѕу
¬ђ±І ±є ё±і»±¬ї¬ђЅ јђ¬«®ѕїІЅ» ђІ °ї¬ђ»І¬ є®±і јђєє»®»І¬
Ѕѕђії¬±№»±№®ї°ёђЅїѕ ®»№ђ±Іф јђ»®¬ї¬ђ±І є±® ¬ё» ј»№®»»
±є ю»јђЅђІ» ш±Ѕ¬±®т ю±Ѕ±©т нрп °т
ѓєїѕІ§ хтѕтф ь±«ј®ђІ» хтѕт орррт ђїјђї¬ђ±Іф ¬®їЅ» »ѕ»і»І¬ф
їІ¬ђ±ЁђјїІ¬ їІј ђіі«Іђ¬§т ю±Ѕ±©ф эђ® юїє»¬т ооп °т
ѕ»ѕјїІ±Єї ютѕтф ѓєїѕІ§ хтѕт оррпт ю«ѕ¬ђ»ѕ»і»І¬ їІїѕ§ђ
±є ё«іїІ ёїђ® ђІ Ѕёђѕј®»Іф «єє»®ђІ№ є®±і №±ђ¬»® сс хѕ¬®їЅ¬
±є пу¬ ъІ¬»®Ії¬ђ±Іїѕ ч±І№®» “є®їЅ» щѕ»і»І¬ їІј юђІу
»®їѕ ђІ ю»јђЅђІ» їІј цђ±ѕ±№§’ф юї§ пр›пуф оррпт ѕ»Іу
ђЅ»ф ъ¬їѕ§т ётпопт

