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±є °ї¬ђ»І¬ ®»Ѕ»ђЄ»ј јїђѕ§ птл № ±є ЅїѕЅђ«і °»®±®їѕѕ§ їІј
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««їѕѕ§ °®»Ѕ»ј» ±¬»±°±®±ђт эІ» ±є ¬ё» і±¬ Ѕ±іі±І
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І±¬»ј ¬ёї¬ ђІ №»І»®їѕђ¦»ј ±¬»±°±®±ђ ¬ё» і±¬ ії®є»ј
ЅёїІ№» ђІ ¬ё» іђІ»®їѕ ј»Іђ¬§ ±є ¬ё» ±»±« ѕ±І»
шьфэтч ї®» ±ѕ»®Є»ј ђІ ¬ё» ї®»ї ±є ¬ё» «ѕІї® їІј ®їјђїѕ
ѕ±І» їІј ђІ ¬ё» іїІјђѕѕ»т э¬»±°±®±¬ђЅ ЅёїІ№» ђІ ¬ё»
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јї¬ї ±є хтѓт ђј±Єђ¬єї§ї ¬ё» ђІЅђј»ІЅ» ±є °ї®їј±І¬ђ«і
°ї¬ё±ѕ±№§ ђІ є»іїѕ» ©ђ¬ё І±®іїѕ ¬ї¬» ±є »Ё«їѕ №ѕїІј
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©»®» Ѕї«»ј ѕ§ »¬®±№»І ј»єђЅђ¬ їІј ©»®» їЅЅ±і°їІђ»ј
ѕ§ ¬ё» ј§¬®±°ёђЅ °®±Ѕ»» ђІ ¬ё» °ї®їј±І¬ђ«іт уїѕЅђ«і
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є»іїѕ» шяђЅЅђ »¬ їѕтф пннмчт щІ ¬ё» »ї®ѕ§ °»®ђ±ј ±є
і»І±°ї«» ¬ё» є»іїѕ» ї®» є±«Іј ¬± ёїЄ» ї І»№ї¬ђЄ»
ЅїѕЅђ«і ѕїѕїІЅ»ф ¬ёї¬ ђ »Ё°ѕїђІ»ј ѕ§ ¬ё» ЅїѕЅђ«і ѕ±
©ђ¬ё «®ђІ» їІј ђ їЅЅ±і°їІђ»ј ѕ§ ±јђ«іуј»°»Іј»І¬
ђі°їђ®і»І¬ ±є ¬ё» ®»Іїѕ ЅїѕЅђ«і ®»їѕ±®ѕ¬ђ±І їІј ѕ§ ¬ё»
®»ј«Ѕ¬ђ±І ±є ЅїѕЅђ«і ®»їѕ±®ѕ¬ђ±І ђІ ¬ё» ђІ¬»¬ђІ»т ёё»
ј±ї№» ±є птл № ±є ЅїѕЅђ«і ¬їє»І ї¬ Іђ№ё¬ ё±«® ®»«ѕ¬ ђІ
¬ё» «°°®»ђ±І ±є ±»±« ®»±®°¬ђ±Іт ь»¬їуїІїѕ§ђ ±є
¬ё» ¬®»ї¬і»І¬ ѕ§ ЅїѕЅђ«і Ѕ±І¬їђІђІ№ °®»°ї®ї¬ђ±І ёї
ё±©І ¬ёї¬ ¬ё» ѕ± ±є ±»±« ії ђІ °»®±І ©ё±
®»Ѕ»ђЄ»ј °®±°»® ЅїѕЅђ«і Ї«їІ¬ђ¬§ ђ і«Ѕё ѕ±©»® ¬ёїІ пы
°»® §»ї®т щІ ¬ё±» «ѕѓ»Ѕ¬ ©ё± јђј І±¬ ¬їє» ЅїѕЅђ«і
°®»°ї®ї¬ђ±І ¬ёђ Єїѕ«» »ЁЅ»»ј пы шю р ртррпчт шђ№ё
ј±» ±є ЅїѕЅђ«і °®»°ї®ї¬ђ±І шп›о №ч ¬ёї¬ їѕѕ±© ¬± ®»їЅё
¬ё» “°ѕї¬±’ ¬ї¬» є®±і ¬ё» °±ђІ¬ ±є Єђ»© ±є ЅїѕЅђ«і
ѕїѕїІЅ» ђІёђѕђ¬ ш±® ЅїІЅ»ѕч ¬ё» ѕ± ±є ѕ±І» ії ђІ їѕѕ
°ї®¬ ±є ¬ё» є»ѕ»¬±Іт ёё» їѕђі»І¬ї®§ ј»єђЅђ¬ ±є ±і»
іђЅ®±»ѕ»і»І¬ ЅїІ їѕ± ѕ» їЅЅ±і°їІђ»ј ѕ§ ¬ё» ѕ± ±є
±»±« іїт ёёђ ђ їѕ± Ѕ±Ієђ®і»ј ѕ§ ¬ё» Ѕђ»І¬ђ¬
©ё± ¬«јђ»ј Ѕ±°°»®ф ¦ђІЅ їІј ії№І»ђ«і ј»єђЅђ¬ шу±ё»І
»¬ їѕтф пнмнп ц®»«ј»Іё»ђі »¬ їѕтф пнмкп ц±ѕј» »¬ їѕтф
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ђІ ¬ё» °»®ђ±ј ±є °ё§ђ±ѕ±№ђЅїѕ і»І±°ї«» ©ё± «Іј»®у
©»І¬ ¬ё»®ї°§ їЅЅ±®јђІ№ ¬± ¬ё» Ѕё»і» №ђЄ»І ѕ»ѕ±©т ёё»
¬ёђ®ј №®±«° Ѕ±і°®ђ»ј лн є»іїѕ» ђІ ¬ё» °»®ђ±ј ±є
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М®»ї¬і»І¬о юї¬ђ»І¬ ±є ¬ё» єђ®¬ №®±«° ©»®» јїђѕ§
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і±І¬ё їє¬»® і»І±°ї«»т ѐђі«ѕ¬їІ»±«ѕ§ ©ђ¬ё ЅїѕЅђ«і
¬ё»®ї°§ °ё§ђ±¬ё»®ї°§ ¬®»ї¬і»І¬ ѕ§ ЅїѕЅђ«іф Ѕ±°°»®ф
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№ђЄїѕ »ѕ»Ѕ¬®±ј» ±є пр п Ѕіт ђ¦» ©ї ї°°ѕђ»ј ±І ¬ё»
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ј«®ї¬ђ±І ©»®» Ѕ±Іј«Ѕ¬»ј ј«®ђІ№ ор јї§ф Ѕ«®®»І¬ ј»Іђ¬§
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ђІ№ ¬± ¬ё» є±ѕѕ±©ђІ№ Ѕё»і»о ј«®ђІ№ ¬ё» п¬›ој »ђ±І к
іс Ѕ«®®»І¬ ©ї №ђЄ»І є±® к іђІ«¬»п ј«®ђІ№ ¬ё» нј›м¬ё
»ђ±І м іс Ѕ«®®»І¬ °±©»® ©ї «°°ѕђ»ј є±® м іђІ«¬»п
ј«®ђІ№ ¬ё» л¬ё›к¬ё »ђ±І пр іс Ѕ«®®»І¬ °±©»® ©ї
«°°ѕђ»ј є±® пр іђІ«¬»п ј«®ђІ№ ¬ё» л¬ё›м¬ё »ђ±І по
іс Ѕ«®®»І¬ °±©»® ©ї «°°ѕђ»ј є±® по іђІ«¬»п ј«®ђІ№
¬ё» н¬ё›пр¬ё »ђ±І пм іс Ѕ«®®»І¬ °±©»® ©ї «°°ѕђ»ј
є±® пм іђІ«¬»п ђІЅ» ¬ё» пп¬ё »ђ±І їІј є«®¬ё»® Ѕ«®®»І¬
°±©»® пк іс ©ї «°°ѕђ»ј є±® пк іђІ«¬»т
ЫЁїі·Ії¬·±І ©ї °»®є±®і»ј ©ђ¬ё ¬ё» «» ±є Ї«»у
¬ђ±ІђІ№ф ї»і»І¬ ±є ЅѕђІђЅїѕ Ѕ±Іјђ¬ђ±І ±є ¬ё» ±®їѕ
ЅїЄђ¬§ф ј»¬»®іђІї¬ђ±І ±є ѐЅёђѕѕ»®уюђї®»Є ¬»¬ шѐЄ®їє±Є
ђ±јђІ» І«іѕ»®чф ющ їІј юьс ђІјђЅ»т ѐЅёђѕѕ»®уюђї®»Є
¬»¬ ђ ѕї»ј ±І ¬ё» ј»¬»®іђІї¬ђ±І ±є №ѕ§Ѕ±№»І Ѕ±І¬»І¬ ђІ
¬ё» №ђІ№ђЄїт щ¬ Ѕ±І¬»І¬ ђ ёђ№ёѕ§ ђІЅ®»ї»ј ђІ ¬ё» ђІєѕїіу
ії¬ђ±І ј«» ¬± ¬ё» їѕ»ІЅ» ±є »°ђ¬ё»ѕђ«і є»®ї¬ђІђ¦ї¬ђ±Іт
ёё» Ї«їІ¬ђ¬§ ±є №ђІ№ђЄїѕ ѕђЇ«ђј ©ї ј»¬»®іђІ»ј ©ђ¬ё «»
±є тї®»®уъ±Ѕё»®¦ёђІєї§ї ¬»ЅёІђЇ«»т чђІ№ђЄїѕ ѕђЇ«ђј
©ї ±ѕ¬їђІ»ј є®±і ¬ё» є®±І¬їѕ ¬»»¬ё ђІ ¬ё» іїІјђѕѕ»т ё±
±ѕ¬їђІ ±ѕѓ»Ѕ¬ђЄ» »Єїѕ«ї¬ђ±І ±є ¬ё» є»ѕ»¬їѕ ¬ї¬» ®±»І¬у
№»І±ѕ±№ђЅїѕф »Ѕё±±¬»±і»¬®ђЅ їІј їѕ±®ѕ±і»¬®ђЅ і»¬ёу
±ј ©»®» «»јт ёё» ј»Іђ¬§ ђІ ¬ё» ±»±« ¬ђ«» ±є ¬ё»
іїІјђѕѕ» їІј ¬ё» «ѕІїѓ ѕ±І» ©»®» ј»¬»®іђІ»ј ©ђ¬ё ¬ё»
«» ±є хэь рп›ыѐ »Ѕё±±¬»±і»¬»®т ё©± «ѕ¬®ї±«Іј
ї°°ї®ї¬« Ѕ±Іђ¬ђІ№ ±є ¬©± °ї®¬ф ±І» ±є ©ёђЅё ђ ї
¬®їІіђ¬¬»® їІј ¬ё» »Ѕ±Іј ±І» ђ ї ®»Ѕ»ђЄ»® ±є «ѕ¬®ї±«Іј
ђ№Іїѕ ђ ї°°ѕђ»ј ¬± ¬ё» »ЁїіђІ»ј ±»±« ї®»їт ёё»
јђ¬їІЅ» ѕ»¬©»»І ¬ё» ї°°ї®ї¬«®» ©ї лр ііп ђ¬ ©ї
јђЄђј»ј ѕ§ ¬ё» Єїѕ«» ¬ёї¬ ©ї ±ѕ¬їђІ»ј ђІ ¬ё» ®»«ѕ¬ ±є ¬ё»
¬«ј§т ёё»І ¬ё» Є»ѕ±Ѕђ¬§ ±є «ѕ¬®ї±«Іј °®»їјђІ№ ђІ ¬ё»
№ђЄ»І ї®»ї ©ї ЅїѕЅ«ѕї¬»ј ђІ іс»Ѕт ёё» ј»Іђ¬§ ±є ¬ё»
іїІјђѕѕ» ©ї ј»¬»®іђІ»ј ї¬ ¬ё» їІ№«ѕї® ї®»ї є®±і ¬ё»
ѕ»є¬ їІј ®ђ№ё¬ ђј»ф ї¬ ¬ё» іїІјђѕѕ» ѕ±ј§ ђІ ¬ё» ЅїІђІ»
°®±ѓ»Ѕ¬ђ±І їІј ї¬ ¬ё» ЅёђІ ®»№ђ±Іт ёё» ј»Іђ¬§ ±є ¬ё» «ѕІї
ѕ±І» ©ї ј»¬»®іђІ»ј ђІ ¬ё» °®±Ёђіїѕ °ї®¬т ьђІ»®їѕ
ї¬«®ї¬ђ±І ±є ¬ё» є±®»ї®і ѕ±І» ©ї ј»єђІ»ј ©ђ¬ё ¬ё» «»
±є ±І»у°ё±¬±І їѕ±®ѕ±і»¬®§т ёё» ¬«ј§ ј«®ї¬ђ±І ©ї нр
»Ѕ±Іјт ёё» іђІ»®їѕ Ѕ±і°±І»І¬ ©ї ј»єђІ»ј ©ђ¬ё ¬ё»
«» ¬ёђ і»¬ё±ј ђІ ¬ё» іђјјѕ» ±є јђї°ё§ђ ±є ¬ё» ®їјђїѕ
їІј «ѕІїѓ ѕ±І» ±є І±Іј±іђІїІ¬ ї®іт

О»«ґ¬ їІј Ь·Ѕ«·±І
эІ ЅѕђІђЅїѕ »ЁїіђІї¬ђ±І ±є ¬ё» ±®їѕ ЅїЄђ¬§ ђІ °±¬у
і»І±°ї«їѕ є»іїѕ» јђї№І±¬ђЅ ђ№І ¬ёї¬ ї®» Ѕёї®їЅ¬»®у
ђ¬ђЅ ±є ¬ё» ј§¬®±°ёђЅ ї ©»ѕѕ ї ±є ¬ё» ђІєѕїіії¬±®§
°®±Ѕ»» ђІ ¬ё» °ї®їј±І¬ђ«і ¬ђ«» ©»®» ±ѕ»®Є»јт

пт Ч

Кїґ«»

т
Н¬«ј·»ј №®±«°
Ъ·®¬ шЅ±І¬®±ґч

Н»Ѕ±Іј

Мё·®ј

НЅё·ґґ»®уР·ї®»Є ¬»¬ шНЄ®їµ±Є І«іѕ»®ч

рткп o ртрм

птпл o ртро

отом o ртрк

РЧ ·Іј»Ё

ртозй o ртрз

ртзил o ртпп

мтрил o ртоп

РУЯ ·Іј»Ё шыч

йтнл o ртро

потзо o ртрз

нлтко o ртпп

Яі±«І¬ ±є №·І№·Єїґ ґ·Ї«·ј ·І ¬ё» є®±І¬ ·ІЅ·±® ®»№·±І ші№ч

рток o ртро

ртио o ртрл

отзн o ртпо

TXVPRCU[T[SNE

к р

ф§¬®±°ёђЅ °®±Ѕ»» ©»®» Ѕёї®їЅ¬»®ђ¦»ј ѕ§ ¬ё» є±ѕу
ѕ±©ђІ№ §і°¬±іо №ђІ№ђЄїѕ ®»¬®їЅ¬ђ±Іф »Ё°±»ј ј»І¬їѕ
І»Ѕє їІј ¬ё»І »Ё°±»ј ј»І¬їѕ ®±±¬ф ј»І¬їѕ °ї¬ё±ѕ±№§ ±є
І±ІуЅї®ђ±« ±®ђ№ђІт ц±® °ї¬ђ»І¬ «єє»®ђІ№ є®±і °ї®±ј±Іу
¬ђ¬ђ ¬ё» ¬§°ђЅїѕ §і°¬±і ©ї №ђІ№ђЄїѕ ѕѕ»»јђІ№ ї ©»ѕѕ
ї §і°¬±і ¬ёї¬ ї®» ¬§°ђЅїѕ є±® ¬ё» ђІєѕїіії¬±®§ °®±у
Ѕ»» ђІ ¬ё» °ї®їј±І¬ђ«іт ёё» ѕу®ї§ єђѕі ®»Є»їѕ»ј
ђ№І ±є ¬ё» ј»¬®«Ѕ¬ђЄ» ђІєѕїіії¬ђ±І ±є ¬ё» ±»±«
¬ђ«» ђІ ·І¬»®ј»І¬їґ »°¬ї їІј ё±®¬»ІђІ№ ±є ¬ё»ђ® ё»ђ№ё¬т
ёё» їІїѕ§ђ ±є ¬ё» ђІјђЅ» ±є °ї®їј±І¬ђ«і ђІєѕїіії¬ђ±І
ёї ё±©І ¬ёї¬ ющф юьс ђІјђЅ» їІј ѐЅёђѕѕ»®уюђї®»Є
¬»¬ф ©»®» ёђ№ё»® ¬ёїІ ¬ё±» ђІ ¬ё» Ѕ±І¬®±ѕ №®±«° шюрртрпч
ђІ ¬ё» є»іїѕ» ©ё± ёїј »¬®±№»І ј»єђЅђ¬т щІ ¬ё» є»іїѕ»
±є ¬ё» »Ѕ±Іј №®±«° ©ё± ®»Ѕ»ђЄ»ј °ё§ђ±¬ё»®ї°»«¬ђЅ
¬®»ї¬і»І¬ їІј ¬±±є ЅїѕЅђ«і °®»°ї®ї¬ђ±І є±® по і±І¬ё
¬ё»» ђІјђЅ» ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ јђєє»®»ј є®±і ¬ё» є»іїѕ» ±є
¬ё» ¬ёђ®ј №®±«° шюрртрлчт
уѕђІђЅїѕѕ§ ¬ё» Ѕ±Іјђ¬ђ±І ±є ¬ё» ±®їѕ ЅїЄђ¬§ ђІ ¬ё»
є»іїѕ» ±є ¬ё» »Ѕ±Іј №®±«° ёї ¬їѕђѕђ¦»ј ј«®ђІ№ ¬ё»
єђ®¬ ¬©± і±І¬ё їІј јђј І±¬ Ѕ±Іђј»®їѕѕ§ јђєє»® є®±і ¬ё»
Ѕ±І¬®±ѕ №®±«°ф ђІєѕїіії¬±®§ °®±Ѕ»» ®»ј«Ѕ»јт ёё»
¬ї¬» ±є ¬ё» ±®їѕ ЅїЄђ¬§ ђІ ¬ё» є»іїѕ» ±є ¬ё» ¬ёђ®ј №®±«°
Ѕ±Іђј»®їѕѕ§ ї№№®їЄї¬»јт у±і°ї®»ј ¬± ¬ё» ђІђ¬ђїѕ ¬ї¬» ђІ
клы ±є ¬ё» є»іїѕ»ф ¬ё» ®»¬ ±є ¬ё» є»іїѕ» ±є ¬ёђ №®±«°
ёїЄ» ј»і±І¬®ї¬»ј ђІєѕїі»ј °ї®±ј±І¬ђ«і ±є Єї®ђ±«
»Є»®ђ¬§т эІ» ±є ¬ё» ђі°±®¬їІ¬ ђІјђЅ» ¬ёї¬ Ѕёї®їЅ¬»®ђ¦»ј
¬ё» »Є»®ђ¬§ ±є °ї®їј±І¬ђ«і ¬ђ«» ђІєѕїіії¬ђ±І ђ ¬ё»
їі±«І¬ ±є №ђІ№ђЄїѕ ѕђЇ«ђјт с ђ¬ ђ »»І є®±і ёїѕѕ» п ¬ё»
Ѕ±І¬»І¬ ±є ¬ё» №ђІ№ђЄїѕ ѕђЇ«ђј ёї №®»ї¬ѕ§ ђІЅ®»ї»ј ђІ ¬ё»
¬ёђ®ј №®±«° їІј ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ јђєє»®»ј є®±і ¬ё» Єїѕ«» ±є
¬ё» »Ѕ±Іј №®±«° ѕ»Ѕї«» ¬ё» є»іїѕ» ±є ¬ёђ №®±«° јђј
М

от Ы

^

T[\XJXS[м
црьнх фшчы

І±¬ «Іј»®№± їІ§ ¬ё»®ї°»«¬ђЅ і»ї«®»т щ¬ ёї ѕ»»І є±«Іј
¬ёї¬ ¬ё» іђІ»®їѕ ї¬«®ї¬ђ±І ±є ¬ё» є±®»ї®і ѕ±І» ђІ ¬ё»
є»іїѕ» ±є ¬ё» Ѕ±І¬®±ѕ №®±«° ©ї ©ђ¬ёђІ ¬ё» І±®іїѕ ї№»
Єїѕ«»т
т»є±®» ¬®»ї¬і»І¬ іђІ»®їѕ ї¬«®ї¬ђ±І ђІ ¬ё» є»іїѕ» ±є
¬ё» »Ѕ±Іј їІј ¬ёђ®ј №®±«° ©ї ѕ±©»® ¬ёїІ І±®іїѕ шђІ
°ё§ђ±ѕ±№ђЅїѕ ЅѕђіїЁчт сє¬»® ¬ё» Ѕ±«®» ±є ¬ё»®ї°§ ¬ё»®»
©ї ђІЅ±Іђј»®їѕѕ» ђІЅ®»ї» ±є ¬ё» іђІ»®їѕ ї¬«®ї¬ђ±І ђІ
¬ё» є»іїѕ» ђІ ¬ё» »Ѕ±Іј №®±«°ф ѕ«¬ ї¬ ¬ё» їі» ¬ђі» ¬ё»
¬ё»» Єїѕ«» ©»®» Ѕ±Іђј»®їѕѕ§ ®»ј«Ѕ»ј їІј ђ№ІђєђЅїІ¬у
ѕ§ јђєє»®»ј є®±і ¬ё» ђІђ¬ђїѕ Єїѕ«» шюрртрлчт

Э±ІЅґ«·±І
щ¬ ђ »Єђј»І¬ ¬ёї¬ ¬ё»®» ђ ї Ѕ»®¬їђІ Ѕ±®®»ѕї¬ђ±І ѕ»¬©»»І
¬ё» ђІЅ®»ї» ђІ ¬ё» ђІј»Ё ±є °ї®їј±І¬ђ«і ђІєѕїіії¬ђ±І
їІј ї№№®їЄї¬ђІ№ ё§°±№±Іїјђі ђІ ¬ё» є»іїѕ»т ёё» ¬ї¬»
±є ¬ё» ±»±« ¬ђ«» ђІ ¬ё» іїІјђѕѕ» їІј «ѕІї ѕ±І» ¬ёї¬
©ї ¶«ј№»ј ѕ§ ¬ё» Є»ѕ±Ѕђ¬§ ±є «ѕ¬®ї±«Іј °®»їјђІ№ ёї
®»Є»їѕ»ј і«Ѕё ѕ±©»® Єїѕ«» ђІ ¬ё±» °±¬і»І±°ї«їѕ
є»іїѕ» ©ё± јђј І±¬ ®»Ѕ»ђЄ» °ё§ђ±¬ё»®ї°§ ©ђ¬ё ЅїѕЅђ«і
ђ±Іт ёё» є»іїѕ» ©ђ¬ё ¬ё» ј»єђЅђ¬ ±є »¬®±№»І ©»®»
є±«Іј ¬± ёїЄ» јђї№І±¬ђЅ ђ№І ±є ±¬»±°±®±ђт ёё» є»§
і±і»І¬ ђІ ±¬»±°±®±ђ јђї№І±¬ђЅ ђ ¬ё» ј»¬»Ѕ¬ђ±І ±є
§¬»іђЅ ®»ј«Ѕ¬ђ±І ±є ¬ё» ±»±« іїт ёё» ±ѕ¬їђІ»ј
јї¬ї ЅїІ ѕ» «»ј є±® іїєђІ№ °®±№І±ђ ђІ ¬ё» Ѕ±«®» ±є
°ї®їј±І¬ђ«і ¬®»ї¬і»І¬ їІј ђ¬ ¬®»ї¬і»І¬т щ¬ ё±«ѕј ѕ»
їјЄђ»ј ¬± °ї§ °»Ѕђїѕ ї¬¬»І¬ђ±І ¬± ¬ё» ¬ї¬» ±є ¬»»¬ё їІј
±®їѕ ђІ °±¬і»І±°ї«їѕ є»іїѕ» їІј ђІ ¬ё» їѕ»ІЅ» ±є
Ѕ±І¬®їђІјђЅї¬ђ±І °ё§ђ±¬ё»®ї°»«¬ђЅ ¬®»ї¬і»І¬ ђІ ¬ё»
ЅїѕЅђ«іф Ѕ±°°»®ф ¦ђІЅ їІј ії№І»ђ«і ђ±І ії§ ѕ» «»ј
¬± °®»Є»І¬ ¬ё» »ї®ѕ§ ѕ± ±є ¬»»¬ё ј«» ¬± №»І»®їѕђ¦»ј
°ї®±ј±І¬ђ¬ђт

т

О»є»®»ІЅ»
Н¬«ј·»ј №®±«°
Кїґ«»

Ъ·®¬
шЅ±І¬®±ґч

Н»Ѕ±Іј

Мё·®ј

К»ґ±Ѕ·¬§ ±є «ґ¬®ї±«Іј
°®»їј·І№ їґ±І№ ¬ё»
іїІј·ѕґ» шіс»Ѕчж
Я®»ї ±є ®·№ё¬ їІ№ґ»

нпли o
кто

нроз o нтк
шзлфз ыч

ойпз o нтип
шиктп ыч

Я®»ї ±є ґ»є¬ їІ№ґ»

нпоп o
ктйм

озйн o нтл
шзлто ыч

окрй o мтро
шинтл ыч

УїІј·ѕґ» ѕ±ј§ ш®·№ё¬
·ј»ч

нпзл o
лтк

нрнк o мто ойио o лттнп
шзмтз ыч
шийтп ыч

УїІј·ѕґ» ѕ±ј§ шґ»є¬
·ј»ч

нплз o
лтн

нррй o мтм
шзлтп ыч

ойкз o мтзо
шийтл ыч

Эё·І

оййм o
мто

окйл o нтй
шзктм ыч

онно o мтзз
шимтк ыч

Яґ±І№ ¬ё» ®·№ё¬ «ґІї®
ѕ±І»

нпйо o
ктп

ознк o мтп
шзотн ыч

ойнк o нтпз
шилфз ыч

Яґ±І№ ¬ё» ґ»є¬ «ґІї®
ѕ±І»

нпой o
лтз

оимз o нтй
шзптп ыч

ойнм o нтнз
шийтм ыч

У·І»®їґ Ѕ±І¬»І¬ ·І
®їј·« їІј «ґІї®
ѕ±І» ш№сЅіоч

йкоти o
нтзо

йппто o нто клотй o отпз
шзнто ыч
шилтл ыч

сІ№« ѐтьтф ёїіѕ®±±µ ятэтф я±Ѕ±Ѕµ этстф х·іїІ щтст
ппоот ф·»¬ї®§ ·І¬їµ» їІј ѕ±І» і·І»®їґ ј»І·¬§ сс т±І»
і·І»®т є±ґтмт ятомл›оннт
у±ё»І ытф ыї±® стф ъ·¬¦» ѐт ппонт ьї№І»·«і іїґїѕ±®°¬·±І
·І °±¬і»І±°ї«їґ ±¬»±°±®±· сс ьї№І»·«іт є±ґтот
ятпнп›пмнт
у±ІґїІ фтф ъ±®«ґї ѐтф ђїґґ»І¬·®» фт пппрт ё»®«і Ѕ±°°»®
ґ»Є»ґ ·І »ґј»®ґ§ °ї¬·»І¬ ©·¬ё є»і±®їґуІ»Ѕµ є®їЅ¬«®» сс
с№» с№»·І№т є±ґтппт ятопо›опмт
ц±ґј» щтф ч»®¦ѕ»®№ ьтф ф·Єї стф ё¬»·Іѕ»®№ ѐтф ь»І¦Ѕ»ґ щт
ппонт шІЅ®»ї»ј «®·Ії®§ ¦·ІЅ ·І °±¬і»І±°ї«їґ
±¬»±°±®±· сс уё®·¬·їІ»І утф щ±ёїІ»І щтётф ѐ·· ттщт
ш»јтчт ю¬»±°±®±·т ф»Іії®µр ю¬»±°®»т ятнпн›нпот
ц®»«ј»Іё»·і щтштф щ±ёІ±І этхтф ёі·¬ё хтыт ппомт ѐ»ґї¬·±Іё·°
ѕ»¬©»»І ««їґ І«¬®·»І¬ ·І¬їµ» їІј ѕ±І» і·І»®їґ Ѕ±І¬»І¬ ±є
©±і»І нлумл §»ї® ±є ї№»р ґ±І№·¬«ј·Іїґ їІј Ѕ®± »Ѕ¬·±Іїґ
їІїґ§· сс сіт щт уґ·Іт э«¬®т є±ґтммт ятомн›онмт
ч»®¦ѕ»®№ ьтф ц±ґј» щтф ё¬»·Іѕ»®№ ѐтф ь»ІЅ¦»ґ щт пппрт і·ІЅ
»ЁЅ®»¬·±І ·І ±¬»±°±®±· ©±і»І сс щт т±І» ь·І»®т ѐ»т
є±ґтлт ятолп›олнт
ъ±°»·µ·І хтэтф ъ«ёґ·Іµ·§ этхтф ё»і·»І±Є этютф я«¦·І
ьтэт ппплт х¬®±№»І ®»Ѕ»°¬±® ·І ¬ё» ¬·«» ±є ії®№·Іїґ
°ї®±ј±І¬·«і ·І °ї¬·»І¬ ©·¬ё Ѕё®±І·Ѕ №»І»®їґ·¦»ј
°ї®±ј±І¬·¬· сс ё¬±ії¬±ґ±№§т є±ґтмт ятпн›плт

хтцт ц«¬ёѓєІёф цтяэт тђ®ёєіђІѕ±т онхофэцф цнтчрыфэцф ошщщръ нчп ѐфчо фшчы фч
ьур ошцщхрю щъшщуяхнюфы шс трчрънхфѐрп щнъшпшчьфьфы
ьїЁ·і±Єµ·§ ѕ«тьф ь±Ѕё·ґ стштф є±ґ±¦ё·І стштф э±Є·µ±Є
єтхт ппппт ђё» ¬ї¬» ±є °ї®±ј±І¬·«і ·І №»І»®їґ·¦»ј
±¬»±°±®±· ·І ¬ё» є»іїґ» ©·¬ё ·І«єє·Ѕ·»І¬ ±Єї®·їІ
є«ІЅ¬·±І сс ё¬±ії¬±ґ±№§т є±ґтпт ятом›омт
ѐ»№·І¬»® щтѕтф ё¬®ї«» ытф ф»®±·§ ѐтф ы»Ѕї®¬ ьтятф ёїґ¬іїІ
ятф ц®їІЅё·і±І¬ ят ппопт я®»ґ·і·Ії®§ ®»°±®¬ ±є ј»Ѕ®»ї»ј

к п

»®«і ії№І»·«і ·І °±¬і»І±°ї«їґ ±¬»±°±®±· сс
ьї№І»·«іт є±ґтот ятпрм›прпт
ѐ·Ѕ± чт ппппт ь·І»®їґ їІј ю¬»±°±®±· сс ю¬»±°±®±· ·І¬т
є±ґтот ятор›олт
ё¬®ї·І щтщт ппоот с ®»ї»і»І¬ ±є ј·»¬ їІј ±¬»±°±®±·р °±·ѕґ»
®±ґ» є±® Ѕ±°°»® сс ь»ј ч§°±¬ёт є±ґтонт ятннн›ннот

