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УЫМЯФ ЧСТН
Я РСННЧЮФЫ ТЫЩЯМЧКЫ ЫЪЪЫЭМ СЪ ЧОСТуЭСТМЯЧТЧТЩ
НЛРРФЫУЫТМН ЪСО ЧОСТ ЧТНЛЪЪЧЭЧЫТЭЗ ЭСООЫЭМЧСТ
КтУт Х±ј»І¦±Єїф СтЯт К®¦ё»·Іµї§ї
хІ¬·¬«¬» ±є ъ«¬®·¬·±І є¬ э«·єІ нЅєј»і§ ±є щ»ј·Ѕєґ юЅ·»ІЅ»ф оспмф ѐ¬·Іµ·· °®тф щ±Ѕ±© прломр э«·єт

ЧІ¬®±ј«Ѕ¬·±І
т·±ґ±№·Ѕїґ їЅ¬·Є» «°°ґ»і»І¬ їІј ±і» ј®«№ ¬ёї¬
Ѕ±І¬ї·І ј·єє»®»І¬ є±®і ±є ·®±І шё»і»ф ±®№їІ·Ѕ їІј
·І±®№їІ·Ѕ їґ¬ф »ґ»і»І¬їґф І±І·±Іч ©·¬ё ±® ©·¬ё±«¬ ±І»
±® »Є»®їґ Є·¬їі·Іф ї®» ««їґґ§ їјі·І·¬®ї¬»ј є±® ·®±І
ј»є·Ѕ·»ІЅ§ °®±°ё§ґїЁ· їІј ¬ё»®ї°§т ђІїѕ±®ѕ»ј ·®±І
ії§ ·ІЅ®»ї» є®»» ®їј·Ѕїґ °®±ј«Ѕ¬·±І ·І ¬ё» Ѕ±ґ±І ¬± ї
ґ»Є»ґ ¬ёї¬ Ѕ±«ґј Ѕї«» і«Ѕ±їґ Ѕ»ґґ јїії№» ±® ·ІЅ®»ї»ј
°®±ј«Ѕ¬·±І ±є Ѕї®Ѕ·І±№»Іт щ¬ ёї ѕ»»І ё±©І ¬ёї¬ ¬ё»
Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬·±І ±є ©»їµґ§ ѕ±«Іј ·®±І ·І є»Ѕ» шптны ±є
¬±¬їґ є»Ѕїґ ·®±Іч ·ІЅ®»ї»ј є®±і мр іі±ґсґ ѕ»є±®» ¬± нрр
іі±ґсґ ј«®·І№ о ©µ «°°ґ»і»І¬ї¬·±І шпп і№ »ґ»і»І¬їґ
ц»сјч їІј ¬ё» °®±ј«Ѕ¬·±І ±є є®»» ®їј·Ѕїґ ·ІЅ®»ї»ј
·№І·є·ЅїІ¬ґ§ шмрыч шы«Іј »¬ їґтф ппппчт
щ®±І ·І »ЁЅ» · їІ їЅ¬·Є» °ї®¬·Ѕ·°їІ¬ ·І ¬ё» ®»їЅ¬·±Іф
©ё·Ѕё ®»«ґ¬ ·І ¬ё» °®±ј«Ѕ¬·±І ±є є®»» ®їј·Ѕїґ їІј
±Ё·јї¬·Є» јїії№» шьЅу±®јф пппмчф ¬ёї¬ ії§ ѕ» ї±Ѕ·у
ї¬»ј ©·¬ё ·ІЅ®»ї»ј ±Ё·јї¬·Є» °®±ј«Ѕ¬ є±®ії¬·±І їІј ¬ё»
·І·¬·ї¬·±І ±є Єї®·±« °ї¬ё±№»І·Ѕ °®±Ѕ»» «Ѕё ї Ѕї®у
М
Э±і°±І»І¬

ј·±ЄїЅ«ґї® ј·»ї»ф І»«®±°ї¬ё±ґ±№·»ф їІј ЅїІЅ»® шѐ»іу
°± »¬ їґтф пппнр ъґ·°¬»·Іуч®±ѕ«Ѕё »¬ їґтф ппппчт х°·у
ј»і·±ґ±№·Ѕїґ ¬«ј§ ±є »ї¬»®І ц·ІІ·ё і»І ј»і±І¬®ї¬у
»ј ¬ёї¬ ё·№ё Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬·±І ±є »®«і є»®®·¬·І їІј ј·»¬ї®§
·®±І ©»®» °±·¬·Є»ґ§ ї±Ѕ·ї¬»ј ©·¬ё ¬ё» ·ІЅ·ј»ІЅ» ±є
і§±Ѕї®ј·їґ ·Ієї®Ѕ¬·±І шѐїґ±І»І »¬ їґтф пппочт єё·ґ» І±
ї±Ѕ·ї¬·±І ©·¬ё ®·µ ±є і§±Ѕї®ј·їґ ·Ієї®Ѕ¬·±І ©ї ±ѕу
»®Є»ј є±® »®«і ·®±Іф »®«і ¬®їІє»®®·Іф ±® ¬±¬їґ ј·»¬ї®§
·®±І шт»ї®јф орррчт
ёїµ·І№ ·І¬± Ѕ±І·ј»®ї¬·±І ¬ёї¬ ¬ё» ії·І Ѕ±І¬®·ѕ«¬·±І
¬± Ѕ±іі±І їІ¬·±Ё·јїІ¬ їЅ¬·Є·¬§ іїµ» «Ѕё »®«і °®±у
¬»·І ї Ѕ»®«ґ±°ґїі·І їІј ¬®їІє»®®·Іф ©ё·Ѕё Ѕ±ІЅ»І¬®їу
¬·±І ј»Ѕ®»ї» «Іј»® ·®±І ј»є·Ѕ·»ІЅ§ф ¬ё» і±¬ ®»ї±Іу
їѕґ» · ¬± °®±°±» ¬ёї¬ ·®±І Ѕ±І¬ї·І·І№ «°°ґ»і»І¬
їјі·І·¬®ї¬·±І іїµ» ©±®» ¬ё» ѕ±ј§ їІ¬·±Ё·јїІ¬ ¬ї¬«т
ёё«ф ¬ё» ·і°ґ·Ѕї¬·±І ±є їјј·І№ ї ґї®№» їі±«І¬ ±є
є±®¬·є·ЅїІ¬ ·®±І ±® ¬ё» °®±Є··±І ї Є»®§ ґї®№» ј±» ±є
«°°ґ»і»І¬їґ ±®їґ ·®±Іф І»»ј ¬± ѕ» ®»Ѕ±І·ј»®»јт
ёё» ї·і ±є ¬ё· ®»»ї®Ѕё ©ї ¬± »¬·ії¬» ¬ё» ·Ієґ«»ІЅ»
±є ј·єє»®»І¬ ·®±І Ѕ±І¬ї·І·І№ «°°ґ»і»І¬ ·І¬їµ» ±І їІ¬·у
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Ъ·№«®»т МШЫ ЧТЪФЛЫТЭЫ СЪ МШЫ НЛРРФЫУЫТМН СТ НЫОЛУ УЬЯ ФЫКЫФт

±Ё·јїІ¬ ¬ї¬« ±є Ѕё·ґј®»І ©·¬ё ј»Ѕ®»ї»ј ё»і±№ґ±ѕ·І
ґ»Є»ґт

Уї¬»®·їґ їІј У»¬ё±ј
ѓ·¬їі·І їІј їІ¬·±Ё·јїІ¬ ¬ї¬« ©ї ј»¬»®і·І»ј ·І пм
Ѕё·ґј®»І м›пл §»ї® ±ґј ©·¬ё ј»Ѕ®»ї»ј ё»і±№ґ±ѕ·І ґ»Є»ґ
шґ» пор №сґч ѕ»є±®» їІј їє¬»® л›му©µ «°°ґ»і»І¬ ·І¬їµ»т
ёё» »Ё¬»І¬ ±є ґ·°·ј °»®±Ё·јї¬·±І ·І ѕґ±±ј »®«і ©ї
і»ї«®»ј ·І ¬»®і ±є іїґ±Іїґј»ё§ј» °®±ј«Ѕ¬·±І шьфсчт
юґїії Є·¬їі·І сф хф ·Іј·Є·ј«їґ Ѕї®±¬»І±·ј їІј °§®·у
ј±Ёїґулђу°ё±°ёї¬» ©»®» і»ї«®»ј ѕ§ ®»Є»®»ју°ёї»
шюыу шѕїµ«ё·Ії »¬ їґтф пппнчт юґїії Є·¬їі·І у ґ»Є»ґ
©ї і»ї«®»ј ѕ§ ««їґґ§ «»ј і»¬ё±ј ±є Є·«їґ ¬·¬®ї¬·±Іт
юґїії ®·ѕ±єґїЄ·І ©ї ј»¬»®і·І»ј ѕ§ ®·ѕ±єґїЄ·Іуѕ·Іј·І№
ї°±°®±¬»·І ¬·¬®ї¬·±І шъ±ј»І¬±Єї »¬ їґтф ппплчт

О»«ґ¬
ь±¬ ±є ¬ё» Ѕё·ґј®»І шмныч ёїј ¬ё» Ѕ±іѕ·І»ј ј»є·у
Ѕ·»ІЅ§ ±є т №®±«° Є·¬їі·І шнрыч їІј Ѕї®±¬»І±·ј
шолыч ©ё·ґ» ¬ё»§ ©»®» «єє·Ѕ·»І¬ґ§ «°°ґ·»ј ©·¬ё Є·¬їу
і·І у шј»є·Ѕ·¬ ппычт сј»Ї«ї¬»ґ§ «°°ґ·»ј ©·¬ё їґґ Є·¬їу
і·І ©»®» ±Іґ§ о °»® Ѕ»І¬ ±є Ѕё·ґј®»Іт
ёё» Ѕ±і°±·¬·±І ±є ¬ё» «»ј «°°ґ»і»І¬ ¬ёї¬ Ѕ±Іу
¬ї·І ·®±І · «ѕі·¬¬»ј ·І ёїѕґ»т
уё·ґј®»Іђ їІ¬·±Ё·јїІ¬ ¬ї¬« ©±®»І·І№ ¬±±µ °ґїЅ»
і±®» ±є¬»І «Іј»® ¬ё» ·і·ґї® ·®±І є«ії®ї¬» ·І¬їµ» шц»
пл›по і№сјтч Ѕ±іѕ·І»ј ©·¬ё у«ф іІф ьІф щф ь±ф їІј у®
ј»°·¬» о›л є±ґј ®ї·»ј Є·¬їі·ІуїІ¬·±Ё·јїІ¬ Ѕ±І¬»І¬ шуф
сф хч ї Ѕ±і°ї®»ј ©·¬ё яфс шц·№«®»чт
ѐ«°°ґ»і»І¬ І«іѕ»® ї®» ¬ё» їі» ї ·І ¬ё» ёїѕґ»т
э«іѕ»® м Ѕ±®®»°±Іј ¬± І«іѕ»® н ©·¬ё їјј·¬·±Іїґ
·І¬їµ» ±є і«ґ¬·Є·¬їі·Іт
ёё» °®»»ІЅ» ±є Ѕ±і°ґ»Ё±І» хфёс ±® »®·І» їІј
є±ґ·Ѕ їЅ·ј їІј Є·¬їі·І т ё·№ё ј±» ·І ·®±І «ґєї¬» шц»
ор›нм і№сјч Ѕ±І¬ї·І·І№ «°°ґ»і»І¬ ї ©»ґґ ї ¬ё»
їјј·¬·±Іїґ і«ґ¬·Є·¬їі·І ·І¬їµ» І±¬ ±Іґ§ ј»¬»®·±®ї¬»ј
їІ¬·±Ё·јїІ¬ ¬ї¬« ·Іј»Ё» ѕ«¬ ґ»їј ¬± ьфс »®«і Ѕ±Іу
¬»І¬ ј»Ѕ®»ї» ·І лр›ор °»® Ѕ»І¬ ±є ¬ё» »Ёїі·І»ј Ѕё·ґј®»Іт

Э±ІЅґ«·±І
сІ¬·±Ё·јїІ¬ ¬ї¬« ј»¬»®·±®ї¬·±І ёї ѕ»»І є±«Іј і±®»
±є¬»І «Іј»® ¬ё» Ѕ±іѕ·І»ј ·®±І їІј ±¬ё»® і·І»®їґ ·І¬їµ»т
э»№ї¬·Є» ·Ієґ«»ІЅ» ±є ·®±І ·І¬їµ» ±І ±Ё·јї¬·Є» јїії№»
·Іј·Ѕ» ј»Ѕ®»ї»ј «Іј»® їјј·¬·±Іїґ Є·¬їі·І їјі·І·¬®їу
¬·±І ·І °ї®¬·Ѕ«ґї® Є·¬їі·І т №®±«°т ы·Ї«·јї¬·±І ±є »Ё·¬у
·І№ Є·¬їі·І ј»є·Ѕ·¬ ©ё·Ѕё ії§ ѕ» Ѕ±І·ј»®»ј ї ®·µ
єїЅ¬±® ±є ·®±І ј»є·Ѕ·»ІЅ§ ј»Є»ґ±°і»І¬ · ±І» ±є ¬ё»
ѕ»І»є·¬ ±є ¬ё» Ѕ±іѕ·І»ј ·®±І їІј Є·¬їі·І ·І¬їµ»т

О»є»®»ІЅ»
о»є®ј цт шт орррт сєє»Ѕ¬·Є»І» єІј ¬®є¬»№·» ±є ·®±І
«°°ґ»і»І¬є¬·±І ј«®·І№ °®»№ІєІЅ§ сс ніт цт пґ·Іт ъ«¬®т
ё±ґтйпт ьтпоккю›полмют
чґ·°¬»·Іуу®±ѕ«Ѕё чтф ч±¬»® цттф у®±ѕѕ»» ртст »¬ єґт плллт
ю»®«і є»®®·¬·І єІј ®·µ ±є і§±Ѕє®ј·єґ ·Ієє®Ѕ¬·±І ·І ¬ё»
»ґј»®ґ§м ¬ё» э±¬¬»®јєі ю¬«ј§ сс ніт цт пґ·Іт ъ«¬®т ё±ґтклт
ьтпонп›понкт
ч±ј»І¬±Єє ётщтф ё®¦ё»·Іµє§є ытнтф ю°·®·Ѕё»Є ётот плллт
тґ«±®·і»¬®·Ѕ ®·ѕ±єґєЄ·І ¬·¬®є¬·±І ·І °ґєіє ѕ§ ®·ѕ±єґєЄ·Іу
ѕ·Іј·І№ є°±°®±¬»·І є є і»¬ё±ј є±® Є·¬єі·І оо ¬є¬«
є»і»І¬ сс нІІт ъ«¬®т щ»¬єѕт ё±ґтнлт ьтнлл›нкрт
ш«Іј стчтф ђёє®є ютутф тє·®©»є¬ё»®уяє·¬ ютцтф ц±ёІ±І хтят
плллт ы®єґ є»®®±« «ґєє¬» «°°ґ»і»І¬ ·ІЅ®»є» ¬ё» є®»»
®єј·Ѕєґ›№»І»®є¬·І№ Ѕє°єЅ·¬§ ±є є»Ѕ» є®±і ё»єґ¬ё§
Є±ґ«І¬»»® сс ніт цт пґ·Іт ъ«¬®т ё±ґтклт ьтолр›оллт
щЅп±®ј цтщт пллкт сєє»Ѕ¬ ±є °±·¬·Є» ·®±І ¬є¬« є¬ є Ѕ»ґґ«ґє®
ґ»Є»ґ сс ъ«¬®т э»Єт ё±ґтлмт ъ±тнт ьткл›ккт
юєґ±І»І цтятф ъ§§*І»І чтф ч±®°»ґє фтф »¬ єґт пллот ф·№ё
¬±®»ј ·®±І ґ»Є»ґ є®» є±Ѕ·є¬»ј ©·¬ё »ЁЅ» ®·µ ±є
і§±Ѕє®ј·єґ ·Ієє®Ѕ¬·±І ·І »є¬»®І т·ІІ·ё і»І сс п·®Ѕ«ґє¬·±Іт
ё±ґтккт ьткрн›кппт
ю»і°± птятф у·ґґ«і этттф ш±±µ»® нтпт пллйт х®±І єІј ё»є®¬
ј·»є» сс о»Іј·Ѕё нтф р»Ѕµ»ґѕє«і этцт ш»јтчт ь®»Є»І¬·Є»
ъ«¬®·¬·±Іт ъ»© ц»®»§м ф«ієІє ь®»т ьтпкп›плот
ѓєµ«ё·Іє штщтф о»µ»¬±Єє ътнтф о»Іј»® стртф чёє®·¬±ІЅё·µ
штнт пллнт яё» «є№» ±є фьшп і»¬ё±ј є±® Є·¬єі·І
ј»¬»®і·Іє¬·±І ·І ѕ·±ґ±№·Ѕєґ °»Ѕ·» єІј є±±ј °®±ј«Ѕ¬ сс
ё±°®т ь·¬єІ·§єт ъ±тнт ьтлп›ллт

