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эяшшоьђт ц¬ ©є ё±©І ¬ёє¬ ¬®»є¬і»І¬ ©ђ¬ё рј
шццч єІј ыѕ шццч ѕ»ј ¬± ђІЅ®»є» ђІ є®»Ї«»ІЅ§ ±є Ѕё®±і±у
±і» єѕ»®®є¬ђ±І ђІ ѕ±І» іє®®±© Ѕ»ѕѕ ±є І±Іуђ®®єјђє¬»ј
®є¬ єІј ѕђ№ё¬ѕ§ »ІёєІЅ»ј ¬ё» ®єјђє¬ђ±І »єє»Ѕ¬т тЁ°±«®»
¬± Ѕё®±ІђЅ №уђ®®єјђє¬ђ±І ђІј«Ѕ»ј ђ№ІђєђЅєІ¬ єјє°¬ђЄ»
®»°±І» шоьч ¬± «ѕ»Ї«»І¬ єЅ«¬» ђ®®єјђє¬ђ±Іт цІ ¬ё»
°®»»ІЅ» ±є рј шццч єІј ыѕ шццч ¬ё» іє№Іђ¬«ј» ±є ¬ё» оь
©є ј»Ѕ®»є»ј птлу єІј оує±ѕјф ®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§т

ЧІ¬®±ј«Ѕ¬·±І

х»єЄ§ і»¬єѕ є®» ¬ё» і±¬ ©ђј»°®»єј єІј ёє®іє«ѕ
Ѕ±І¬єіђІєІ¬ ±є »ІЄђ®±Іі»І¬т юё»§ ђІј«Ѕ» сщо ѕ»ђ±І
¬ёє¬ »ђ¬ё»® є®» І±¬ ®»°єђ®»ј ±® є®» ®»°єђ®»ј Є»®§ °±±®ѕ§т
рєјіђ«і єІј °ѕ«іѕ«і Ѕ±і°±«Іј ёєЄ» є °є®¬ђЅ«ѕє®ѕ§
ёђ№ё №»І±¬±ЁђЅ єЅ¬ђ±І шрє®ѕє рєі°є »¬ єѕтф пллнн ш«єё»®у
ѓ»» »¬ єѕтф пллкчт щ±®ієѕ Ѕ»ѕѕ є®» єѕ± Ѕє°єѕѕ» ±є
є±®іђІ№ оьф єІ »ІёєІЅ»і»І¬ ±є Ѕ»ѕѕ«ѕє® ®»ђ¬єІЅ» ¬±
ёђ№ё Ѕёєѕѕ»І№» ј±» ±є ђ±ІђђІ№ ®єјђє¬ђ±І шцьч ѕ§ °®»у
ѕђіђІє®§ »Ё°±«®» ¬± ѕ±© °®ђіђІ№ ј±»т юё» ѕђ¬»®є¬«®»
јє¬є єѕ±«¬ ¬ё» оь ђІ єІђієѕ »Ё°±»ј ¬± ць ђІ ЄђЄ± є®»
Ѕ±І¬®єјђЅ¬±®§ шрєђф чђ«ф пллрн ш«ѕѕ»® »¬ єѕтф пллон ё±ѓЅђє
»¬ єѕтф пллочт ъІѕ§ ђІ ±і» ©±®є ¬ё» є«¬ё±® «»ј
Ѕё®±ІђЅ °®»уђ®®єјђє¬ђ±І шю«Ѕёѕ »¬ єѕтф плкрф плкнн чђ« »¬
єѕтф пллочт  оѕ±І№ ©ђ¬ё ¬ё» ©ђј» јђ¬®ђѕ«¬ђ±І ±є і»¬єѕ ђІ
»ІЄђ®±Іі»І¬ф °®±ѕ±І№»ј Ѕё®±ІђЅ »Ё°±«®» ¬± ць є¬ ѕ±©
ј±» ®є¬» ±є¬»І ¬єє» °ѕєЅ»т юё»®»є±®»ф ¬ё» ¬«ј§ ±є ¬ё»
єѕђѕђ¬§ ±є єІђієѕ ¬± є±®і оь «Іј»® ђіђѕє® Ѕ±Іјђ¬ђ±І ђ
±є №®»є¬ ђІ¬»®»¬т

юё» №±єѕ ±є ¬ё» °®»»І¬ ©±®є ©є ¬± ¬«ј§ ¬ё» »єє»Ѕ¬
±є єѕ¬ ±є ё»єЄ§ і»¬єѕф ѕ»єј єІј Ѕєјіђ«іф ±І ¬ё»
Ѕ§¬±№»І»¬ђЅ јєіє№» ђІ ѕ±І» іє®®±© Ѕ»ѕѕ ±є ®є¬ »Ёу
°±»ј ¬± єЅ«¬» єІј Ѕё®±ІђЅ уђ®®єјђє¬ђ±Іф є ©»ѕѕ є ±І ¬ё»
іє№Іђ¬«ј» ±є ¬ё» оь ђІј«Ѕ»ј ѕ§ Ѕё®±ІђЅ ђ®®єјђє¬ђ±Іт

Уї¬»®·їґ їІј У»¬ё±ј

ој«ѕ¬ ієѕ» ®є¬ шпор›орр №ч ©»®» »Ё°±»ј ¬± Ѕё®±ІђЅ
уђ®®єјђє¬ђ±І ш рф ј±» ®є¬» ±є ртррпн ф§сёф Ѕ«і«ѕєу

¬ђЄ» ј±» ©»®» ртрнф ртрлф рто єІј ртм ф§чт э±ѕ«¬ђ±І ±є
ё»єЄ§ і»¬єѕ ыѕ шрх ръъчоЁнх ъ єІј рјрѕ Ёотлх ъ
є¬ є ®є¬» ±є лр і№ ±є °«®» «ѕ¬єІЅ» °»® пѕ ±є ѕ±ђѕ»ј ©є¬»®
©»®» №ђЄ»І ¬± єІђієѕ є є ј®ђІєђІ№ ¬ё®±«№ё±«¬ ¬ё»
°»®ђ±ј ±є Ѕё®±ІђЅ ђ®®єјђє¬ђ±Іт ьє¬ «ѕѓ»Ѕ¬»ј ¬± Ѕё®±ІђЅ
ђ®®єјђє¬ђ±І ©ђ¬ё єІ є°°®±°®ђє¬» ј±» ©»®» ђіі»јђє¬»ѕ§
«ѕѓ»Ѕ¬»ј ¬± ђІ№ѕ» єЅ«¬» ј±» ±є м ±® к ф§ шј±» ®є¬» ±є
ртмй ф§сіђІчт у±«® ё±«® ѕє¬»®ф ¬ё» єІђієѕ ©»®» ђІѓ»Ѕ¬у
»ј ©ђ¬ё Ѕ±ѕЅёђЅђІ» ђІ¬®є°»®ђ¬±І»єѕѕ§ шм іє№с№ ѕ±ј§
©»ђ№ё¬чт оє¬»® ¬©Ї ё±«®ф ¬ё» ®є¬ ©»®» єІє»¬ё»¬ђ¦»ј
©ђ¬ё І»іѕ«¬єѕ єјіђІђ¬»®»ј ђІ¬®є°»®ђ¬±І»єѕѕ§ шкр іє№с
№ ѕ±ј§ ©»ђ№ё¬чт рё®±і±±і» °®»°є®є¬ђ±І ±є ѕ±І»
іє®®±© Ѕ»ѕѕ ©»®» Ѕє®®ђ»ј ±«¬ ѕ§ ¬єІјє®ј °®±Ѕ»ј«®»
шшєЅ№®»№±®ф ѐє®ѕ»§ф плкнчт ы»®Ѕ»І¬ ±є Ѕ»ѕѕ ©ђ¬ё єѕ»®у
®є¬ђ±І єІј єѕѕ ¬§°» ±є Ѕё®±і±±і» єѕ»®®є¬ђ±І ©»®»
®»Ѕ±®ј»јт  уђЄ» єІђієѕ ©»®» «»ј є±® »єЅё »Ё°»®ђі»І¬єѕ
°±ђІ¬т у®±і »єЅё єІђієѕф нр›лр Ѕ»ѕѕ ©»®» єІєѕ§»јт

О»«ґ¬

юё» ®»«ѕ¬ ±є єІєѕ§ђ ±є Ѕё®±і±±ієѕ єѕ»®®є¬ђ±І
ђІј«Ѕ»ј ѕ§ єЅ«¬» ђ®®єјђє¬ђ±І є®» °®»»І¬»ј ђІ юєѕѕ» пт

рё®±іє¬ђј єѕ»®®є¬ђ±І ©»®» ±ѕ»®Є»ј шієђІѕ§ єЅ»Іу
¬®ђЅ є®є№і»І¬ єІј ј»ѕ»¬ђ±Ічт юё» јє¬є ±є юєѕѕ» о ё±©
¬ёє¬ °®»ѕђіђІє®§ Ѕё®±ІђЅ ђ®®єјђє¬ђ±І ±є єІђієѕ є¬ є ¬±¬єѕ
ј±» ±є ртрн›ртм ф§ ЅєІ ђІј«Ѕ» є °®±І±«ІЅ»ј оьт юё»
оь ©є »¬ђіє¬»ј є ¬ё» ®є¬ђ± ±є Ѕё®±і±±ієѕ јєіє№»
»Ё°»Ѕ¬»ј ©ђ¬ё ¬ё» єјјђ¬ђЄ» »єє»Ѕ¬ ¬± ¬ё» јєіє№» ±ѕу
»®Є»јт ь»°±І» ©є ё±©І ¬± ђІЅ®»є» ©ђ¬ё ¬ё» ј±» ±є
Ѕё®±ІђЅ ђ®®єјђє¬ђ±Іт юё» і±¬ »єє»Ѕ¬ђЄ» ј±» є±® ђІј«Ѕу
¬ђ±І ±є ¬ё» оь ©є ртм ф§т ц¬ ђ »»І є®±і юєѕѕ» о ¬ёє¬ ¬ё»
оь ©є ј«» ¬± ¬ё» ®»ј«Ѕ¬ђ±І ±є є®є№і»І¬ І«іѕ»®т

юё» јє¬є ±є юєѕѕ» н ё±© ¬ёє¬ ¬®»є¬і»І¬ ©ђ¬ё рј шццч
єІј ыѕ шццч ѕ»ј ¬± ђІЅ®»є» ђІ є®»Ї«»ІЅ§ ±є Ѕё®±і±±і»
єѕ»®®є¬ђ±І ђІ ѕ±І» іє®®±© Ѕ»ѕѕ ±є І±Іуђ®®єјђє¬»ј ®є¬
єІј ѕђ№ё¬ѕ§ »ІёєІЅ»ј ¬ё» ®єјђє¬ђ±І »єє»Ѕ¬т

цІ ¬ё» °®»»ІЅ» ±є рј шццч єІј ыѕ шццч ¬ё» іє№Іђ¬«ј»
±є ¬ё» оь ©є ј»Ѕ®»є»ј птлу єІј оує±ѕјф ®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§
шюєѕѕ» мчт

ЫЪЪЫЭМ СЪ ЭЯЬУЧЛУ шЧЧч ЯТЬ ФЫЯЬ шЧЧч СТ МШЫ ОЯЬЧЯМЧСТ
ЯЬЯРМЧКЫ ОЫНРСТНЫ КЯФЛЫ ЧТ ОЯМ ЮСТЫ УЯООСЙ ЭЫФФН

НтЧт Жї·Ѕёµ·Іїф СтУт О±¦їІ±Єїф ЩтЪтЯ°¬·µї»Єїф
ЯтХёт Яµёіїј·»Єїф УтЫјт Жї·Ѕёµ·І

хІ¬ђ¬«¬» ±є ѐё»±®»¬ђЅїѕ їІј сЁ°»®ђі»І¬їѕ ођ±°ё§ђЅф ь«ёЅёђІ±ф щ±Ѕ±© ®»№ђ±І пмоойр ю«ђїф »уіїђѕк іїђЅёєђІїміїђѕт®«

УЫМЯФ ЧСТН

М  пт Ъ у т

Ь±»ф Щ§ У»¬ї°ёї» Ѕ±®»ј Э»ґґ ©·¬ё їѕ»®®ї¬·±Іф ы Яѕ»®®ї¬·±Іф ы Ъ®ї№і»І¬ф ы ЫЁЅёїІ№»ф ы

р лом рто o ртро рто o ртро рто o ртро Љ

м орм ол o ртпл ои o ртпи оп o ртпк й o ртрй

к мрр мо o ртпи ми o ртор нк o ртпл по o ртпр
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уощкт схфш

Ь·Ѕ«·±І

цІ ±«® °®»Єђ±« ¬«ј§ ©» ёєЄ» ё±©І ¬ёє¬ єЅ«¬»
ђ®®єјђє¬ђ±І ±є іђЅ» ©ђ¬ё єјє°¬ђІ№ ј±» ±є ртпф рто єІј
ртм ф§ ђІј«Ѕ»ј ¬ё» оь ђІ ѕ±І» іє®®±© Ѕ»ѕѕ є є»»ј
ѕ§ ¬ё» іђЅ®±І«Ѕѕ»« ¬»¬т юё» §ђ»ѕј ±є іђЅ®±І«Ѕѕ»ђ ђІ
°±ѕ§Ѕё®±іє¬ђЅ »®§¬ё®±Ѕ§¬» шшщыртч ђІ єјє°¬»ј іђЅ»
©»®» ѕ» ¬ёєІ ¬ё±» ђІ І±Іуєјє°¬»ј іђЅ»т юё» Єєѕ«» ±є
¬ё» оь ©»®» і«Ѕё ¬ё» єі» є±® єѕѕ ¬ё» єјє°¬ђІ№ ј±»
шѓєђЅёєђІє »¬ єѕтф плллчт юё» ®»«ѕ¬ ±є ¬ё» »Ё°»®ђі»І¬

±І ¬ё» ђІј«Ѕ¬ђ±І ±є ¬ё» оь ђІ іђЅ» ѕ§ Ѕё®±ІђЅ №у
ђ®®єјђє¬ђ±І є¬ ј±» ±є ртп єІј ртл ф§ ёєЄ» ё±©І ¬ёє¬ ¬ё»
оь ђІј«Ѕ»ј ѕ§ ртл ф§ ј±» ђ і±®» °®±І±«ІЅ»ј ¬ёєІ ¬ёє¬
ђІј«Ѕ»ј ѕ§ ртп ф§ ј±» шѓєђЅёєђІє »¬ єѕтф оррпчт юёђ
®»«ѕ¬ ђ Ѕ±Іђ¬»І¬ ©ђ¬ё ¬ё» ѕђ¬»®є¬«®» јє¬є ё±©ђІ№
®»Є»®» ®»ѕє¬ђ±Іёђ° ѕ»¬©»»І єІ єјє°¬ђІ№ ј±» єІј є
ј±»у®є¬» є±® ¬ё» ієЁђі«і оь ¬± ѕ» ђІј«Ѕ»јт

ё» ±ѕ¬єђІ ђІ ¬ё» »Ё°»®ђі»І¬ ©ђ¬ё ®є¬ ¬ёє¬ °®»ѕђіђу
Іє®§ Ѕё®±ІђЅ ђ®®єјђє¬ђ±І ±є єІђієѕ є¬ є ¬±¬єѕ ј±» ±є
ртрн›ртм ф§ ђІј«Ѕ»ј ¬ё» оь ¬±±т о ђІ ±«® »Ё°»®ђі»І¬

М  от Ъ           шЬпч  

шЬоч у т

ЬпхЬоф Щ§
У»¬ї°ёї»

Ѕ±®»ј

У»¬ї°ёї» ц ©·¬ё їѕ»®®ї¬·±Іф ы Яѕ»®®ї¬·±Іф ы Ъ®ї№і»І¬ф ы ЫЁЅёїІ№»ф ы

п о п о п о п о

рхк плм мотрoнтз Љ митрoмтр Љ нктрoнтз Љ потпoотк Љ

ртрнхк ппн оптрoнти мотр октрoмтп митп пзтрoнтй нктр ктиoотм потр

ртрзхк ооп оитрoнтр мотп нптзoнтп митп омтрoотз нктп итрoпти потр

ртохк плл ойтйoнтк мото нйтоoнтз мито олтзoнтл нкто пптпoотл потр

ртмхк плм пнтрoотй мото пмтрoоти мито пртрoотм нкто мтрoптк потр

ртмхм пмр итрoотн окто зтпoотм оито ктрoотр опто нтрoптм йтр

ц юы¬ы ы®я ђ±©І ©ѓ¬ђ±«¬ ьыэєё®±«Ію ѕяЄяѕ ±ѐ эђ®±і±±ія ыья®®ы¬ѓ±Іъ
ш њ  яЁ°я®ѓіяІ¬ыѕ юы¬ыъ
щ њ  юы¬ы яЁ°яэ¬яю ©ѓ¬ђ ¬ђя ыююѓ¬ѓЄя яѐѐяэ¬ч

М  нт Ъ          шЧЧч   шЧЧч

у т

М®»ї¬і»І¬
У»¬ї°ёї»

Ѕ±®»ј

М±¬їґ їѕ»®®ї¬·±Іф

І±

ЯЄ»®ї№» §·»ґј ±є

їѕ»®®ї¬·±І °»® Ѕ»ґґ

З·»ґј ±є ј»ґ»¬·±І

°»® Ѕ»ґґ

З·»ґј ±є »ЁЅёїІ№»

°»® Ѕ»ґґ

р лом й ртрпмoртрро ртрпм Љ

ЭјЭґо пнр л ртрниoртррн ртрни Љ

Рѕ шЧЧч пзк и ртрмoртррл ртрм Љ

ртм Щ§ пйк к ртрнoртрпл ртрн Љ

к Щ§ мрр пзо ртмиoртрм ртнк ртпо

Эј шЧЧч х ртм Щ§ пнз и ртркoртро ртрк Љ

Рѕ шЧЧч х ртм Щ§ пзз пи ртрзoртрп ртрз Љ

Эј шЧЧч х к Щ§ пйп прм рткoртрй ртнз ртоп

Рѕ шЧЧч х к Щ§ оой ппн ртлoртрл ртмн ртрй

М  мт Ъ

 шЧЧч  шЧЧч у  к Щ т

М®»ї¬і»І¬
У»¬ї°ёї»

Ѕ±®»ј

М±¬їґ їѕ»®®ї¬·±Іф

І±

ЯЄ»®ї№» §·»ґј ±є

їѕ»®®ї¬·±І °»® Ѕ»ґґ

З·»ґј ±є ј»ґ»¬·±І

°»® Ѕ»ґґ

З·»ґј ±є »ЁЅёїІ№»

°»® Ѕ»ґґ

ртм Щ§ пйк к ртрнoртрпл ртрн Љ

к Щ§ мрр пзо ртмиoртро ртнк ртпо

ртм Щ§ х к Щ§ плм оп ртпмoртрн ртпр ртрм

Эј шЧЧч х ртм Щ§ х к Щ§ пмк ок ртпиoртро ртпл ртрн

Рѕ шЧЧч х ртм Щ§ х к Щ§ пнл ои ртоoртро ртпк ртрм



и лштст эю·яёµ·Ію ѐ¬ юґт оппомщ хп мкнусъу шссч кфн токн шссч хф щро чкнскщсхф

кнкцщсыо чошцхфшо ыктъо сф чкщ лхфо укччхь моттш

©ђ¬ё іђЅ»ф ¬ё» ®»°±І» ©є ё±©І ¬± ђІЅ®»є» ©ђ¬ё ¬ё»
ј±» ±є єјє°¬ђІ№ ђ®®єјђє¬ђ±Іт

цІ ѕ±¬ё °є°»® ѕ§ эёєјѕ»§ шэёєјѕ»§ф ё»ђІЅє»ф плклчф
чђ« єІј рєђ шчђ« »¬ єѕтф пллочф єІј ѕ§ «ђІ№ јђєє»®»І¬
±ѕѓ»Ѕ¬ ¬ёђ јђ¬ђІ№«ђёђІ№ є»є¬«®» ±є єІ оь ©є ј»і±Іу
¬®є¬»ј њ ¬ё» ѕ±©»® ј±»у®є¬» ±є єІ єјє°¬ђІ№ ј±»ф ¬ё»
ёђ№ё»® ¬ёђ ј±» ё±«ѕј ѕ» ¬± ђІј«Ѕ» ¬ё» ієЁђі«і оьт
юё» і±¬ »єє»Ѕ¬ђЄ» є±® ¬ё» ђІј«Ѕ¬ђ±І ±є ¬ё» оь ђІ ±«®
»Ё°»®ђі»І¬ «Іј»® ђІ ЄђЄ± Ѕ±Іјђ¬ђ±І ©є ¬ё» ј±» ±є ртм
ф§ №ђЄ»І є¬ є ј±» ®є¬» ±є ртррпн ф§сёт ёё»І ®є¬ ©»®»
ђ®®єјђє¬»ј ѕ§ є Ѕёєѕѕ»І№ђІ№ ј±» ±є м ф§ ¬ё» Єєѕ«» ±є ¬ё»
оь ©є нтпф єІјф є¬ є Ѕёєѕѕ»І№ђІ№ ј±» ±є к ф§ф ¬ё» оь
©є нтмт

юё» ¬«ј§ ±є ¬ё» і±јђє§ђІ№ єЅ¬ђ±І ±є Ѕєјіђ«і єІј
ѕ»єј єјіђІђ¬»®»ј Ѕё®±ІђЅєѕѕ§ ©ђ¬ё ¬ё» ј®ђІєђІ№ ©є¬»® ±І
®єјђє¬ђ±ІуђІј«Ѕ»ј Ѕ§¬±№»І»¬ђЅ »єє»Ѕ¬ ёєЄ» ё±©І ¬ёє¬
¬ёђ ¬®»є¬і»І¬ ђІЅ®»є»ј ¬ё» є®»Ї«»ІЅ§ ±є Ѕё®±і±±і»
єѕ»®®є¬ђ±І ђІ Ѕ»ѕѕ ±є І±Іуђ®®єјђє¬»ј єІђієѕт оѕ±ф
¬ё»» і»¬єѕ ђІЅ®»є»ј ¬ё» Ѕ§¬±№»І»¬ђЅ јєіє№» ђІј«Ѕ»ј
ѕ§ Ѕё®±ІђЅ ђ®®єјђє¬ђ±І ©ђ¬ё є ј±» ±є ртм ф§ф ¬ё±«№ё
¬є¬ђ¬ђЅєѕѕ§ ђ№ІђєђЅєІ¬ ®»«ѕ¬ ©є ±ѕ»®Є»ј ±Іѕ§ ђІ ¬ё»
ѕ»єју¬®»є¬»ј №®±«°т

эђіђѕє®ѕ§ф ѕђ№ё¬ѕ§ »ІёєІЅ»ј ѕ»Є»ѕ ±є Ѕ§¬±№»І»¬ђЅ
јєіє№» ©»®» ®»Ѕ±®ј»ј ђІ Ѕєјіђ«іу єІј ѕ»єју°®»¬®»є¬»ј
єІђієѕ «°±І ђ®®єјђє¬ђ±І ©ђ¬ё єІ єЅ«¬» ј±» ±є к ф§т

ё» ѕ»ѕђ»Є» ¬ёє¬ ¬ё» »єє»Ѕ¬ ±є ¬ё» ђІЅ®»є» ђІ ¬ё»
®єјђ±»Іђ¬ђЄђ¬§ ѕ§ ё»єЄ§ і»¬єѕ ђ є±Ѕђє¬»ј ©ђ¬ё ¬ё»
єѕ¬»®є¬ђ±І ђІ Ѕ»ѕѕ ј»є»ІЅ» §¬»іф «Ѕё є єІ¬ђ±ЁђјєІ¬
єІј сщо ®»°єђ® §¬»іт цІ «°°±®¬ ±є ¬ёђ °±ђІ¬ф ¬ё»®»
є®» јє¬є ѕ§ ь«ђєІ є«¬ё±® шш»јЄ»ј»Є »¬ єѕтф орррч ©ё±
«»ј Ѕєјіђ«і єІј ѕ»єј ¬®»є¬і»І¬ Ѕ±Іјђ¬ђ±І Є»®§ Ѕѕ±»
¬± ±«® єІј ј»і±І¬®є¬»ј ¬ёє¬ Ѕё®±ІђЅ »Ё°±«®» ±є іђЅ»
¬± ¬ё»» і»¬єѕ ђІёђѕђ¬»ј ¬ё» ®»°єђ® ±є сщо ѕ®»єє
ђІј«Ѕ»ј ѕ§ «ѕ»Ї«»І¬ уђ®®єјђє¬ђ±Іт п»ђј»ф ¬ё» §ђ»ѕј
±є шщырт єє¬»® уђ®®єјђє¬ђ±І ђІ ѕ±І» іє®®±© ±є ¬ё±»
іђЅ» ©є ђІЅ®»є»ј є Ѕ±і°є®»ј ¬± іђЅ» ¬ёє¬ јђј І±¬
®»Ѕ»ђЄ» Ѕєјіђ«і єІј ѕ»єјт

ё» ¬«јђ»ј ¬ё» єЅ¬ђ±І ±є Ѕєјіђ«і єІј ѕ»єј °®»у
¬®»є¬і»І¬ ±І ¬ё» Ѕ§¬±№»І»¬ђЅ оь ђІ ®є¬ єІј ®»Є»єѕ»ј ¬ёє¬
¬ё» Ѕё®±ІђЅ ј±» ±є ртм ф§ ђІј«Ѕ»ј ¬ё» °®±І±«ІЅ»ј оьт
ојіђІђ¬®є¬ђ±І ±є і»¬єѕ ©ђ¬ё ¬ё» ј®ђІєђІ№ ©є¬»® ¬ё®±«№ёу
±«¬ ¬ё» °»®ђ±ј ±є Ѕё®±ІђЅ єјє°¬ђІ№ ђ®®єјђє¬ђ±Іф Ієі»ѕ§ пм
јє§ф јђј І±¬ єѕ±ѕђё ¬ё» оь Ѕ±і°ѕ»¬»ѕ§т х±©»Є»®ф ©»
ЅєІ »» ¬ё» ѕђ№ё¬ ђІЅ®»є» ђІ ¬ё» є®»Ї«»ІЅ§ ±є Ѕё®±і±у
±і» єѕ»®®є¬ђ±І є Ѕ±і°є®»ј ¬± ¬ёђ №®±«°т юё« Ѕєју
іђ«і єІј ѕ»єјф №ђЄ»І ¬± ®є¬ ©ђ¬ё ¬ё» ј®ђІєђІ№ ©є¬»®ф
ј»Ѕ®»є»ј ¬ё» ®»ѕє¬ђЄ» Єєѕ«» ±є ¬ё» Ѕ§¬±№»І»¬ђЅ оь ђІ
ѕ±І» іє®®±© Ѕ»ѕѕт

юё» јє¬є єЄєђѕєѕѕ» ђІ ¬ё» ѕђ¬»®є¬«®» ±І Ѕ±іѕђІ»ј
єЅ¬ђ±І ±є Ѕєјіђ«іф ѕ»єј єІј ць є®» Ѕ±ІєѕђЅ¬ђІ№т ъІ ¬ё»
±І» ёєІјф Ѕ®±у®»ђ¬єІЅ» ¬± ць ©є ®»°±®¬»ј ¬± ѕ»
ђІј«Ѕ»ј єє¬»® єЅ«¬» ђІѓ»Ѕ¬ђ±І ±є Ѕєјіђ«і ђІ іђЅ» шш»у
ѕђє»¬±Єє »¬ єѕтф пллйчф ±І ¬ё» ±¬ё»® ёєІјф єѕ®±№є¬ђ±І ±є
є Ѕ§¬±№»І»¬ђЅ оь ј«» ¬± Ѕё®±ІђЅ єјіђІђ¬®є¬ђ±І ±є јђу
»¬є®§ Ѕєјіђ«і є±® лр јє§ ©є ё±©І шрё»®Іђє±Є »¬ єѕтф
пллкчт цІ ¬ёђ ©±®єф є«¬ё±® «»ј ¬ё» Ѕ±ІЅ»І¬®є¬ђ±І ±є
Ѕєјіђ«і ђіђѕє® ¬± ¬ёє¬ «»ј ђІ ±«® ¬«ј§т ё» ѕ»ѕђ»Є»
¬ёє¬ ±і» Ѕ±І¬®±Є»®§ ѕ»¬©»»І ¬ё»ђ® єІј ±«® ®»«ѕ¬
»Ёђ¬ ј«» ¬± јђєє»®»І¬ °»®ђ±ј ±є і»¬єѕ «°¬єє»т ц¬ ђ
«°°±®¬»ј ѕ§ є Ѕ±®®»ѕє¬ђ±І ѕ»¬©»»І ¬ё» °»®ђ±ј ±є Ѕё®±ІђЅ

±ЅЅ«°є¬ђ±Ієѕ єІј »ІЄђ®±Іі»І¬єѕ »Ё°±«®» ¬± ё»єЄ§ і»¬у
єѕф ђІЅѕ«јђІ№ ѕ»єјф єІј »Є»®ђ¬§ ±є Ѕ§¬±№»І»¬ђЅ »єє»Ѕ¬ ђІ
ё«ієІ ®»°±®¬»ј ѕ§ »Є»®єѕ ®»»є®Ѕё»®т

о є±® ¬ё» і»ЅёєІђі ±є Ѕєјіђ«і єІј ѕ»єј єЅ¬ђ±Іф
ђ¬ ђ єІ±©І ¬ёє¬ ¬ё»§ ј»°ѕ»¬» №ѕ«¬є¬ёђ±І» єІј °®±¬»ђІу
ѕ±«Іј «ѕєё§ј®§ѕ №®±«°ф ®»«ѕ¬ђІ№ ђІ ¬ё» °®±ј«Ѕ¬ђ±І ±є
®»єЅ¬ђЄ» ±Ё§№»І °»Ѕђ»т о є Ѕ±І»Ї«»ІЅ» »ІёєІЅ»ј
ѕђ°ђј °»®±Ёђјє¬ђ±Іф сщо јєіє№» єІј єѕ¬»®»ј ЅєѕЅђ«і
єІј «ѕєё§ј®§ѕ ё±і»±¬єђ ±ЅЅ«®т оѕ±ф Ѕєјіђ«і ЅєІ
єєє»Ѕ¬ ¬ё» °лнуј»°»Іј»І¬ ®»°±І» ¬± сщо јєіє№»ф
ѕ»Ѕє«» ђ¬ ЅєІ ®»єјђѕ§ «ѕ¬ђ¬«¬» є±® ¦ђІЅ ђІ °лн °®±¬»ђІ
©ёђЅё ђ є і«ѕ¬ђує«ІЅ¬ђ±І І«Ѕѕ»є® єєЅ¬±®т юёђ °®±¬»ђІ ђ
єЅ¬ђЄє¬»ј ђІ ®»°±І» ¬± Єє®ђ±« є±®і ±є ¬®» єІј
Ѕ±І¬®±ѕ ¬ё» °®±ѕђє»®є¬ђ±Іф «®ЄђЄєѕф сщо ®»°єђ® єІј
јђєє»®»І¬ђє¬ђ±І ±є Ѕ»ѕѕ шп»§»®ієІІф пллмн ш«ѕѕ»® »¬ єѕтф
пллмн эє±®Ѕ¦§Ієєф пллйчт

Э±ІЅґ«·±І

ъ«® ®»«ѕ¬ °®»»І¬»ј ё»®» ј»і±І¬®є¬» ¬ёє¬ Ѕё®±ІђЅ
ѕ±©уј±» уђ®®єјђє¬ђ±І ±є ®є¬ ђІј«Ѕ» є Ѕ§¬±№»І»¬ђЅ
єјє°¬ђЄ» ®»°±І» ђІ ѕ±І» іє®®±© Ѕ»ѕѕт юё» єјіђІђ¬®єу
¬ђ±І ±є Ѕєјіђ«і шццч єІј ѕ»єј шццч єѕ¬ ¬± ¬ё» јђ»¬ ±є ®є¬м
»ІёєІЅ» ¬ё» Ѕ§¬±№»І»¬ђЅ јєіє№» ђІ І±Іуђ®®єјђє¬»ј єІђу
ієѕн ѕђ№ё¬ѕ§ »ІёєІЅ» ¬ё» »єє»Ѕ¬ ±є Ѕё®±ІђЅ єІј єЅ«¬» у
ђ®®єјђє¬ђ±Ін ј»Ѕ®»є» ¬ё» Ѕ§¬±№»І»¬ђЅ оь ђІј«Ѕ»ј ѕ§
Ѕё®±ІђЅ уђ®®єјђє¬ђ±Іт

О»є»®»ІЅ»

о»§»®іїІІ рт пйймт хІ¬»®їЅ¬ђ±І ђІ і»¬їѕ Ѕї®ЅђІ±№»ІђЅђ¬§ с

с ѐ±ЁђЅ±ѕ ш»¬¬т ђ±ѕтйот ьтннн›ннит

пїђ штф шђ« ятіт пййрт хІј«Ѕ¬ђ±І ±є Ѕ§¬±№»І»¬ђЅ їјї°¬ђЄ»

®»°±І» ±є ±ії¬ђЅ їІј №»®і Ѕ»ѕѕ ђІ ЄђЄ± їІј ђІ Єђ¬®± ѕ§

ѕ±© ј±» єуђ®®їјђї¬ђ±І сс хІ¬т цт юїјђї¬т ођ±ѕт ђ±ѕтлит

ъ±тот ьтпий›пймт

пї®ѕї пїі°ї щтптф яђІ»± штф пёђї®»ѕѕђ отф я¬їІ§±І ют пййнт

хІјђЅї¬±®ђ Ѕђ¬±№»І»¬ђЅђ јђ і«¬ї№»І»ђ » ¬±ђЅђ¬ї ђІ ±№№»¬¬ђ

»°±¬ђ їѕ °ђ±іѕ± сс нІ¬®±°±ѕт п±І¬»і°т ђ±ѕтпкт ьтмй›лнт

пё»®Іђє±Є нтђтф т±і»Іє± штнтф ю»ЄђІї утхтф щ»јЄ»ј»Є нтхт

пййит я¬«ј§ ±є Ѕ±іѕђІ»ј Ѕё®±ІђЅ їЅ¬ђ±І ±є уђ®®їјђї¬ђ±І

їІј ѕ»їј ±І є±®ії¬ђ±І їІј ®»°їђ® ±є рън ѕ»ђ±І ђІ іђЅ»

сс юїјђї¬т ођ±ѕт юїјђ±»Ѕ±ѕ±№§т ђ±ѕтнит ъ±ткт ьтйий›ййот

шђ« ятітф пїђ штф я«І ятэт пййот хІј«Ѕ¬ђ±І ±є ї Ѕ§¬±№»І¬ђЅ

їјї°¬ђЄ» ®»°±І» ѕ§ »Ё°±«®» ±є ®їѕѕђ¬ ¬± Є»®§ ѕ±© ј±»у

®ї¬» №їііїуђ®®їјђї¬ђ±І сс хІ¬т цт юїјђї¬т ођ±ѕт ђ±ѕткот

ьтпий›пйрт

щїЅ№®»№±® фтптф ђї®ѕ»§ цтщт пйинт ѓ±®єђІ№ ©ђ¬ё їІђіїѕ

Ѕё®±і±±і»т цт ѓђѕ»§ їІј я±Іф ъуѕф ѐ±®±І¬±т ьтон›нйт

щ»јЄ»ј»Є нтхтф пё»®Іђє±Є нтђтф ч«ѕѕђє штът »¬ їѕт орррт

сєє»Ѕ¬ ±є ѕ»їј ±І рън ®»°їђ® ђІ ¬ё§і±Ѕ§¬» ±є уђ®®їјђї¬»ј

іђЅ» сс юїјђї¬т ођ±ѕт юїјђ±»Ѕ±ѕ±№§т ђ±ѕтмрт ъ±тпт ьтип›илт

щ»ѕђє»¬±Єї хтнтф ђїђѕѓ»Єї хтщтф ії«єёђІї утрт пйййт р»у

Є»ѕ±°і»І¬ ±є ¬ё» їјї°¬ђЄ» ®»°±І» ђІ ё«іїІ Ѕ»ѕѕ »Ёу

°±»ј ¬± Ѕїјіђ«і Ѕёѕ±®ђј» сс р±єѕт нєїјт ъї«єт я»®ткт

ђ±ѕтнлмт ъ±тмт ьтлйн›лймт

щ«єё»®ѓ»» нтф уђ®ђ нтчтф яёї®ії нтф ѐїѕ«єј»® ут пййит

ю»ѕї¬ђЄ» »єєђЅїЅ§ ±є ё±®¬у¬»®і ¬»¬ ђІ ј»¬»Ѕ¬ђІ№ №»І±¬±Ёу

ђЅ »єє»Ѕ¬ ±є Ѕїјіђ«і Ѕёѕ±®ђј» ђІ іђЅ» ђІ ЄђЄ± сс щ«¬ї¬т

ю»т ђ±ѕторкт ьтоил›ойлт
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уощкт схфш

щ«ѕѕ»® ѐтф яЅё«Ѕє»ѕ¬ ют »¬т їѕт пйймт сЄђј»ІЅ» є±® ®їјђЅїѕ

°»Ѕђ» ї ђІ¬»®і»јђї¬» ђІ Ѕїјіђ«іс¦ђІЅ›і»¬їѕѕ±¬ёђ±Іу

»ђІ›ј»°»Іј»І¬ рън јїії№» ђІ Єђ¬®± сс сІЄђ®±Іт ф»їѕ¬ё

ь»®°»Ѕ¬т ђ±ѕтпрот ьтой›оййт

щ«ѕѕ»® ѓтётф я¬®»єє»® птф ъђ»ј»®»ђЅёё±ѕ¦ тт пййот нјї°¬ђЄ»

®»°±І» ђІ і±«» »іѕ®§±Іл сс хІ¬т цт юїјђї¬т ођ±ѕт

ђ±ѕткот ъ±тот ьтпкй›пйлт

яёїјѕ»§ цтрф ѓ»ђІЅє» цтч пйийт хІј«Ѕ¬ђ±І ±є ¬ё» їјї°¬ђЄ»

®»°±І» ѕ§ єу®ї§ ђ ј»°»Іј»І¬ ±І ®їјђї¬ђ±І ђІ¬»Іђ¬§ сс

хІ¬т  цт юїјђї¬т ођ±ѕ
т 
ђ±ѕтлкт ъ±тот ьтпрй›ппит

яє±Ѕ¦§Ієї нт пйййт шђ°ђј °»®±Ёђјї¬ђ±І ї ї ¬±ЁђЅ і±ј» ±є

їЅ¬ђ±І є±® ѕ»їј їІј Ѕїјіђ«і сс щ»јт ь®т ђ±ѕтмит ьтпйй›

орнт

N«Ѕёѕ фтф нѕ¬іїІІ фтф ч±ЄїЅ ют »¬ їѕт пйирт сєє»Ѕ¬ ±є ѕ±©

ј±» ®їјђї¬ђ±І ±І ®»°їђ® °®±Ѕ» ђІ ё«іїІ ѕ§і°ё±Ѕ§¬»

сс юїјђї¬т ю»т ђ±ѕтипт ъ±тпт ьтп›йт

ѐ«Ѕёѕ фтф ч±ЄїЅ ютф `ѕ¬іїІІ Sт пйинт ёря їІј япс ђІ

ѕ§і°ё±Ѕ§¬» ±є °»®±І ±ЅЅ«°ї¬ђ±Іїѕѕ§ »Ё°±»ј ¬± ѕ±©

ѕ»Є»ѕ ±є ђ±Іђ¦ђІ№ ®їјђї¬ђ±І сс ф»їѕ¬ё ьё§т ђ±ѕтмлт ъ±тпт

ьт ѕ›йт

ѓ±ѓЅђє нтф о±Іє чтф щ«ѕѕ»® ѓтёт »¬ їѕт пййот нѕ»ІЅ» ±є

їјї°¬ђЄ» ®»°±І» ¬± ѕ±© ј±» ±є єу®ї§ ђІ °®»ђі°ѕїІ¬їу

¬ђ±І »іѕ®ђ±І їІј °ѕ»»І ѕ§і°ё±Ѕ§¬» ±є їІ ђІѕ®»ј і±«»

¬®їђІ ї Ѕ±і°ї®»ј ¬± ё«іїІ °;®°ё»®їѕ ѕ§і°ё±Ѕ§¬»к н

п§¬±№»І»¬ђЅ я¬«ј§ сс хІ¬т цт юїјђї¬т ођ±ѕт ђ±ѕткот ъ±тот

ьтпйй›пикт

іїђЅёєђІї ятхтф чѕ±є±Є ртѕ«тф ю±¦їІ±Єї ытщт »¬ їѕт пйййт

ю»ѕї¬ђ±Іёђ° ѕ»¬©»»І ¬ё» ј«®ї¬ђ±І ±є ®їјђї¬ђ±І їјї°¬ђЄ»

®»°±І» ђІ ѕ±І» ії®®±© Ѕ»ѕѕ ±є іђЅ» їІј ¬ё» ј±» ±є у

ђ®®їјђї¬ђ±І ·І Є·Є± сс у»І»¬ђєїт ђ±ѕтнлт ъ±тйт ьтпойм›

поййт

іїђЅёєђІї ятхтф ю±¦їІ±Єї ытщтф н°¬ђєї»Єї утт »¬ їѕт оррпт

хІј«Ѕ¬ђ±І ±є Ѕ§¬±№»І»¬ђЅ јїії№» ѕ§ Ѕ±іѕђІ»ј їЅ¬ђ±І ±є

ё»їЄ§ і»¬їѕ їѕ¬ф Ѕё®±ІђЅ їІј їЅ«¬» у®їјђї¬ђ±І ђІ ѕ±І»

ії®®±© Ѕ»ѕѕ ±є іђЅ» їІј ®ї¬ сс юїјђї¬т ођ±ѕт юїјђ±»Ѕ±у

ѕ±№§т ђ±ѕтмпт ьтлпм›лпит
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