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Н»·±І мт ЮЧСУЫЬЧЭЯФф ЮЧСМЫЭШТСФСЩЧЭЯФ ЯТЬ

ЫТКЧОСТУЫТМЯФ ЯРРФЧЭЯМЧСТН СЪ УЫМЯФ ЧСТН

ѓ»Є»®їѕ ¬«јђ» ёїЄ» ®»Є»їѕ»ј ї јђ®»Ѕ¬ ї±Ѕђї¬ђ±І
ѕ»¬©»»І °ї®¬ђЅ«ѕї¬» їђ® °±ѕѕ«¬ђ±І ©ђ¬ё ђІЅ®»ї»ј ђІ ®ђє
±є ®»°ђ®ї¬±®§ф Ѕї®јђ±ЄїЅ«ѕї®ф їІј ЅїІЅ»® ®»ѕї¬»ј ј»ї¬ё
ї ©»ѕѕ ї °І»«і±Іђїф ѕ«І№ є«ІЅ¬ђ±І ѕ±ф ї¬ёіїф їІј
±¬ё»® ®»°ђ®ї¬±®§ °®±ѕѕ»іт ш¬і±°ё»®ђЅ єђІ» °ї®¬ђЅѕ»
шёя

отл
ч ђІЅѕ«ј» ї»®±ј§ІїіђЅ јђїі»¬»® »Ї«їѕ ¬± ±® ѕ»ѕ±©

ттф kіт єё»®» ђ їІ ђІЅ®»ї»ј ђІ¬»®»¬ ђІ ёя
отл 

ѕ»Ѕї«»
¬ё»§ ї®» ¬ё±«№ё¬ ¬± °±» ї №®»ї¬»® ®ђє ¬± ё«іїІ ё»їѕ¬ёт
ђ»Ѕ»І¬ѕ§ф ¬ё» ыІЄђ®±Іі»І¬їѕ ё®±¬»Ѕ¬ђ±І ш№»ІЅ§ ±є ѕІђ¬у
»ј ѓ¬ї¬» »Ё¬»Іј»ј ђ¬ ®»№«ѕї¬ђ±І є®±і ¬ё» °ї®¬ђЅ«ѕї¬»
ії¬¬»® ¬їІјї®ј ±є јђїі»¬»® ч ср kі шёя

пр
ч ¬± ї і±®»

¬®ђІ№»І¬ ёя
отл

т ъ±І»Ї«»І¬ѕ§ф їІ «Іј»®¬їІјђІ№ ±є ¬ё»
Ѕё»іђ¬®§ ї±Ѕђї¬»ј ©ђ¬ё ёя

отл 
їІј ®»»ї®Ѕё ђІ ¬ёђ єђ»ѕј

°ї®¬ђЅ«ѕї®ѕ§ ђІ ё«»®¬± ђђЅ± ђ І»»ј»јт і» ёїЄ» їі°ѕ»ј
ёя

отл
 ї¬ ¬ё» э«ї§Іїѕ± щїђІ шїІ ђІј«¬®ђїѕђ¦»ј ї®»їч

є®±і ѓ»°¬»іѕ»® тррр ¬± ѓ»°¬»іѕ»® тррс їІј ђІ ьїѓї®ј±
ш®»є»®»ІЅ» ђ¬»ч є®±і ѐ±Є»іѕ»® тррр ¬± ѓ»°¬»іѕ»®
тррст ѓїі°ѕђІ№ ©ї °»®є±®і»ј «ђІ№ ї ѓ°»Ѕђї¬ђ±І ѓїіу
°ѕ»® є®±і шІј»®»І юІ¬®«і»І¬ є±® °»®ђ±ј ±є цт ё±«®т
ш Ѕ±і°±ђ¬» ±є ёя

отл
 ©ї Ѕ®»ї¬»ј є±® »їЅё і±І¬ё ш«ђІ№

фснђѕ щсѐнш сђншёнѐхыъ хъ нѐщыяьфсюхп тхъс ьнюѐхпшся тюыщ
уёнѕъноы шёюонъч нър тнцнюры шюёюншчф ьёсюѐы юхпы

п рт нЅ»Є»ј±ф пф о птцт ю±ј®3№«»¦ яђ»®®їф п отрт цђі7І»¦

пп»І¬»® є±® сІЄђ®±Іі»І¬єѕ єІј я±ЁђЅ±ѕ±№ђЅєѕ э»»є®Ѕёф р»°є®¬і»І¬ ±є ођ±Ѕё»іђ¬®§ф щ»јђЅєѕ юЅђ»ІЅ» пєі°«ф ѐІђЄ»®ђ¬§ ±є

ь«»®¬± эђЅ±м ор»°є®¬і»І¬ ±є сІЄђ®±Іі»І¬єѕ ф»єѕ¬ёф щ»јђЅєѕ юЅђ»ІЅ» пєі°«фѐІђЄ»®ђ¬§ ±є ь«»®¬± эђЅ±т

ії¬»®ђїѕ ±ѕ¬їђІ»ј є®±і ¬ё» ¬ї¬ђ±І ј«®ђІ№ ¬ё» їі°ѕђІ№
°»®ђ±јч їІј јђ№»¬»ј є±® і»¬їѕ їІїѕ§»т сђ»ѕј єђѕ¬»®
ѕѕїІєф ѕїѕ±®ї¬±®§ єђѕ¬»® ѕѕїІє їІј ѕїѕ±®ї¬±®§ °®»°
ѕѕїІє ©»®» їѕ± јђ№»¬»ј є±® ь«їѕђ¬§ о±І¬®±ѕт сђЄ» ё»їЄ§
і»¬їѕ шщђф о«ф ыѕф м їІј ојчф ±®№їІђЅ їІј »ѕ»і»І¬їѕ
Ѕї®ѕ±І Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І їІїѕ§¦»ј є®±і °ї®¬ђЅ«ѕї¬» ії¬¬»®
Ѕ±ѕѕ»Ѕ¬»ј ї¬ ¬ё» т«ї§Іїѕ± ¬ї¬ђ±І ©»®» Ѕ±і°ї®»ј ©ђ¬ё
¬ё±» ±ѕ¬їђІ»ј ї¬ ¬ё» ®»є»®»ІЅ» ђ¬» ¬ё®±«№ё±«¬ ї °»®ђ±ј
±є ї §»ї®т мЄ»®ї№» ѕ»Є»ѕ ±є ыш

отл
 ђІ т«ї§Іїѕ± ©»®»

ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ ёђ№ё»® шпптй k№сін Є»®« итл k№сінч ђІ
сїѓї®ј±т мЄ»®ї№» ѕ»Є»ѕ ±є ъ®№їІђЅ ої®ѕ±І ђІ т«ї§Іїѕ±
©»®» нтр k№сін Ѕ±і°ї®»ј ¬± рти k№сін ђІ сїѓї®ј±т
мЄ»®ї№» ѕ»Є»ѕ ±є рѕ»і»І¬їѕ ої®ѕ±І ђІ т«ї§Іїѕ± ©»®»
птк k№сін Ѕ±і°ї®»ј ¬± ѕ»Є»ѕ ѕ»ѕ±© ¬ё» і»ї«®»і»І¬
«ІЅ»®¬їђІ¬§ ї¬ сїѓї®ј±т м®»ІђЅф оїјіђ«іф їІј ч»їј
шртниф ртрмлф їІј отй І№сін ®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§ч ђІ т«ї§Іїѕ±
©»®» ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ ёђ№ё»® ¬ёїІ ђІ сїѓї®ј± шм ртпрф ој
ртрпиф їІј ыѕ ртмл І№сінчт юђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ ёђ№ё»® ѕ»Є»ѕ ±є
їѕѕ °ї®їі»¬»® ¬»¬»ј ђІ ыш

отл
 ©»®» ±ѕ¬їђІ»ј є±® ¬ё»

т«ї§Іїѕ± ю¬ї¬ђ±Іт

ы®±Ѕ»» ±є ѕїЅ¬»®ђї ђІ¬»®їЅ¬ђ±І ©ђ¬ё ђ®±І Ѕ±іу
°±«Іј ёїЄ» ѕ»»І ї¬¬®їЅ¬ђІ№ іђЅ®±ѕђ±ѕ±№ђ¬ ї¬¬»І¬ђ±І
є±® і±®» ¬ёїІ прр §»ї®т ф¬ ©ї »¬їѕѕђё»ј І±¬ ѕ±І№ ї№±
¬ёї¬ »Є»®їѕ ѕїЅ¬»®ђї ї®» їѕѕ» ¬± їЅЅ«і«ѕї¬» є»®®±ії№у
І»¬ђЅ іђІ»®їѕ › ії№І»¬ђ¬»ф №®»ђ№ђ¬» ђІ »ІЄђ®±Іі»І¬ їІј
їѕ± ђІ ¬ё»ђ® Ѕ»ѕѕ › ¬ё» ѕї¬ Ѕї» ¬ђ°«ѕї¬» ¬ё»ђ® Ѕї°їѕђѕђ¬§
¬± ії№І;¬±¬їЁђт яё» °«®°±» ±є ¬ё» ®»»ї®Ѕё ѕ»Ѕїі» ¬ё»
ђІЄ»¬ђ№ї¬ђ±І ±є Ії¬«®їѕ ©ї¬»® ѕїђІ ђІ ¬ё» ї®»ї ±є ¬ё»
ч±© ё±ѕ№ї є±® їЄїђѕїѕђѕђ¬§ ±є ії№І»¬±¬їЅ¬ђЅ ѕїЅ¬»®ђї
шшянчт яё» є±ѕѕ±©ђІ№ ¬їє ©»®» »¬їѕѕђё»јж ¬± ¬«ј§
°ё§ђЅїѕ їІј Ѕё»іђЅїѕ °ї®їі»¬»® ¬ёї¬ ё»ѕ° Ѕ±і°±«Іјђ
ѕђ±іђІ»®їѕђ¦ї¬ђ±Із ¬± ђІЄ»¬ђ№ї¬» ¬ё» °»Ѕђ» Ѕ±І¬»І¬ ±є
©ї¬»® їІј ђѕ¬ іђЅ®±»Ѕ±§¬»і ¬ёї¬ ёїЄ» ії№І»¬ђЅ Ѕёї®у
їЅ¬»®ђ¬ђЅз ¬± ђІ№ѕ» ±«¬ їЅЅ«і«ѕї¬ђІ№ Ѕ«ѕ¬«®» ±є шянф
ј»¬»®іђІ» ђ¬ ії№І»¬ђЅ Ѕёї®їЅ¬»®ђ¬ђЅ їІј »¬їѕѕђё ¬ё»
°»Ѕђ» ѕ»ѕ±І№ђІ№ ±є ј»¬»®іђІ»ј шянт фІ ¬ё» ®»»ї®Ѕё
¬ё» є±ѕѕ±©ђІ№ і»¬ё±ј ©»®» «»јж °ё±¬±і»¬®ђЅїѕф ї¬±іђЅ
їІј їѕ±®ѕђІ№ і»¬ё±јф Ѕё®±ії¬»›ії›°»Ѕ¬®±і»¬®ђЅф

ѐфс шыѓ ђышун оняхъђя щхпюыыюунъхящя пньношс ѐы нппёщёшнѐс

хюыъ пыщьыёъря

ът ђт пё»®¬±Є

н¬®єєёєІ ю¬є¬» я»ЅёІђЅєѕ ѐІђЄ»®ђ¬§ф пк яє¬ђЅё»Єє ю¬®»»¬ф мпмрол н¬®єєёєІф э«ђєт

°ё§ѕ±№»І»¬ђЅ їІј їѕ± їІїѕ§¬ђЅїѕ ЅїІІђІ№ їІј »Іѕђ№ё¬у
»ІђІ№ »ѕ»Ѕ¬®±ІђЅ іђЅ®±Ѕ±°§т фІЄ»¬ђ№ї¬ђ±І ё±©»ј ¬ёї¬
¬ё»®» ЅїІ ѕ» ђ®±І Ѕ±і°±«Іјђ ѕђ±іђІ»®їѕђ¦ї¬ђ±І ђІ ¬ё»
ч±© ё±ѕ№ї ѕїђІ ђІ ¬ё» Ѕ±Іјђ¬ђ±І ±є ѕ±© Ѕ±І¬»І¬ ±є
јђѕ«¬»ј ±®№їІђЅ «ѕ¬їІЅ» їІј ёђ№ё»® ђ®±І Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І
ѕ±¬ё ђІ ©ї¬»® їІј ђѕ¬ їІј ђІ ѕ±© їѕєїѕђІ» »ІЄђ®±Іі»І¬т
юђѕ¬ іђЅ®±±®№їІђі ©ђ¬ё ёђ№ё °ї®їі»¬»® ±є ії№І»¬ђЅ
®»°ѕ»¬ђ±І ї®» °®»»І¬»ј ѕ§ он °»Ѕђ» ±є ѕїЅ¬»®ђї ¬ёї¬
ѕ»ѕ±І№ ¬± пз єїіђѕђ»т мЅЅ«і«ѕї¬ђІ№ Ѕ«ѕ¬«®» ±є шян
©ї ј»¬»®іђІ»ј ђІ ¬ё» і±ј»ѕ §¬»і ±є чїє» н»ѕ§у
їЅёІ±§» ¬ёї¬ ђ Ѕёї®їЅ¬»®ђ¦»ј ѕ§ ѕ±© їѕєїѕђІ» »ІЄђ®±Іу
і»І¬ф ѕ±© Ѕ±І¬»І¬ ±є јђѕ«¬»ј ±®№їІђЅ «ѕ¬їІЅ»ф ёђ№ё»®
Ѕ±І¬»І¬ ±є №»І»®їѕ ђ®±І їІј їѕ± ѕ§ ёђ№ё ії№І»¬ђЅ ђѕ¬
®»°ѕ»¬ђ±Іт ф¬ ©ї »¬їѕѕђё»ј ¬ёї¬ ¬ё» ј»¬»®іђІ»ј шян
ёїЄ» ії№І»¬ђЅ Ѕёї®їЅ¬»®ђ¬ђЅж Ѕї°їѕђѕђ¬§ ¬± ії№Іђ¬±¬їЁу
ђ їІј ѕђ±іђІ»®їѕђ¦ї¬ђ±І ±є ђІ¬»®Ѕ»ѕѕ«ѕї® ђ®±І Ѕ±і°±«Іјт
яё» Ѕї®®ђ»ј °ё§ѕ±№»І»¬ђЅ їІїѕ§ђ °®±Є»ј ¬ёї¬ ¬ё» ђІЄ»у
¬ђ№ї¬»ј ѕїЅ¬»®ђї ѕ»ѕ±І№ ¬± їїу«ѕЅѕї ±є °®±¬»±ѕїЅ¬»у



о йН»·±І мт ЮЧСУЫЬЧЭЯФф ЮЧСМЫЭШТСФСЩЧЭЯФ ЯТЬ ЫТКЧОСТУЫТМЯФ ЯРРФЧЭЯМЧСТН

СЪ УЫМЯФ ЧСТН

®ђїт фІђј» ¬ёђ №®±«° ¬ё» ѕїЅ¬»®ђї ©ї і±¬ Ѕѕ±» ¬±
®»°®»»І¬ї¬ђЄ» ±є шї№І»¬±°ђ®ђѕѕ«і єїіђѕ§ ё±©ђІ№ І±¬
ѕ» ¬ёїІ зкы ђіђѕї®ђ¬§ ±є »Ї«»ІЅ»т яё» ђІЄ»¬ђ№ї¬»ј
ѕїЅ¬»®ђї ѕ»ѕ±І№ ¬± °ё§ѕ±№»І»¬ђЅ «ѕЅѕї ¬ёї¬ Ѕ±І¬їђІ
¬ё» ¬§°ђЅїѕ °»Ѕђ» шї№І»¬±°ђ®ђѕѕ«і ії№І»¬±¬їЅ¬ђЅ«іт

яё» ѕ»Є»ѕ ±є ђіђѕї®ђ¬§ ђІ №»І» »Ї«»ІЅ» пк ®эщм ±є
ј»¬»®іђІ»ј ѕїЅ¬»®ђї їІј ¬§°ђЅїѕ °»Ѕђ» шї№І»¬±°ђ®ђѕу
ѕ«і ії№І»¬±¬їЅ¬ђЅ«і ©ї Ї«ђ¬» ёђ№ё шззткычф ©ёђЅё
°®±Є» ђ¬ ѕ»ѕ±І№ђІ№ ¬± ¬ё» °»Ѕђ» шт ії№І»¬±¬їЅ¬ђЅ«іт

м°°®±Ёђії¬»ѕ§ опл єїіђѕђ» ѕђЄ» ±І ї є±®і»® і«ІђЅу
ђ°їѕ ©ї¬» ђ¬» ¬ёї¬ ®»Ѕ»ђЄ»ј ©ї¬» є®±і ј±і»¬ђЅф
Ѕ±іі»®Ѕђїѕ їІј ђІј«¬®ђїѕ ±«®Ѕ» ђІ ё»№ї нїѓїуы«»®¬±
эђЅ±т ёї®ђ±« ¬ї¬» їІј є»ј»®їѕ ї№»ІЅђ» ѕ»Ѕїі» Ѕ±Іу
Ѕ»®І»ј ±є ¬ё» ё»їѕ¬ё ®ђє їІј ¬ё» »®ђ±« »ІЄђ®±Іі»І¬їѕ
°®±ѕѕ»і єїЅ»ј ѕ§ ¬ёђ Ѕ±іі«Іђ¬§ф »°»Ѕђїѕѕ§ Ѕёђѕј®»Іф
їє¬»® ±ђѕ їі°ѕђІ№ ј»¬»Ѕ¬»ј ¬ё» °®»»ІЅ» ±є ѕ»їј шыѕч
©ђ¬ё Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І к нфррр k№с№т п»°ђ¬» ¬«јђ» Ѕ±Іу
ј«Ѕ¬»ј ѕ§ №±Є»®Іі»І¬ ї№»ІЅђ» ¬± »Єїѕ«ї¬» ыѕ Ѕ±ІЅ»Іу
¬®ї¬ђ±І ђІ ±ђѕф ¬ё»®» ђ ї ѕїЅє ±є ђІє±®ії¬ђ±І ±І ¬ё»
®»ѕї¬ђ±Іёђ° ѕ»¬©»»І ыѕ ѕ»Є»ѕ ђІ ±ђѕ їІј Ѕёђѕј®»Іђ
ѕѕ±±јт цІ±©ђІ№ ¬ёђ ®»ѕї¬ђ±Іёђ° ђ Є»®§ ђі°±®¬їІ¬ ѕ»у
Ѕї«» ±ђѕуыѕ Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ї®» ї єІ±©І Ѕ±І¬®ђѕ«¬±® ¬±
ёђ№ё ѕѕ±±јуыѕ ѕ»Є»ѕ ђІ Ѕёђѕј®»Іт яё» ±ѕѓ»Ѕ¬ђЄ» ±є ¬ёђ
¬«ј§ ©ї ¬± ј»¬»®іђІ» ¬ё» ®»ѕї¬ђ±Іёђ° ѕ»¬©»»І ыѕ
ѕ»Є»ѕ ђІ ±ђѕ їІј ѕѕ±±ј ±є Ѕёђѕј®»І ї№» п ¬± к §»ї® ±ѕј
ѕђЄђІ№ ђІ ї і»¬їѕуЅ±І¬їіђІї¬»ј є±®і»® і«ІђЅђ°їѕ ©ї¬»
ђ¬»т фІ їјјђ¬ђ±Іф ї®»ІђЅ шмч їІј Ѕїјіђ«і шојч Ѕ±ІЅ»Іу

яыхш нър ошыыр шснр няяыпхнѐхыъ нщыъу пфхшрюсъ шхђхъу ыъ н
тыющсю щёъхпхьнш ѓняѐс яхѐс хъ ђсун онцнуьёсюѐы юхпы

пф о цтупт р»®ђ»«Ёф пф о хт щїІђѕѕїуюђЄ»®їф пф о стст я?ІЅё»¦уъї¦ї®ђ±ф
пф о птцт ю±ј®3№«»¦уяђ»®®ї

п р»°є®¬і»І¬ ±є сІЄђ®±Іі»І¬єѕ ф»єѕ¬ёуюЅё±±ѕ ±є ь«ѕѕђЅ ф»єѕ¬ём о п»І¬»® є±® сІЄђ®±Іі»І¬єѕ єІј я±ЁђЅ±ѕ±№ђЅєѕ э»»є®Ѕёф

щ»јђЅєѕ юЅђ»ІЅ» пєі°«уѐІђЄ»®ђ¬§ ±є ь«»®¬± эђЅ±ф юєІ ц«єІф ь«»®¬± эђЅ±т

¬®ї¬ђ±І ©»®» ј»¬»®іђІ»ј ђІ ±ђѕт ю±ђѕ їі°ѕ» ©»®» їЅђј
јђ№»¬»ј їЅЅ±®јђІ№ ¬± ¬ё» ѐІђ¬»ј ю¬ї¬» рІЄђ®±Іі»І¬їѕ
ы®±¬»Ѕ¬ђ±І м№»ІЅ§ шѐюрымч і»¬ё±ј ©орлп їІј їІїу
ѕ§¦»ј «ђІ№ ї ы»®єђІ рѕі»® ї¬±іђЅ їѕ±®°¬ђ±І °»Ѕ¬®±у
°ё±¬±і»¬»® мІїѕ§¬уі±ј»ѕ иррт ю±ђѕ і»¬їѕ ѕ»Є»ѕ ђІ k№с
№ ј®§ ©»ђ№ё¬ ®їІ№»ј ї є±ѕѕ±©ж пти ¬± нфйло є±® ыѕф пл
¬± поо є±® мф їІј л ¬± нл є±® ојт яёђ®¬§у¬ё®»» °»®Ѕ»І¬ ±є
¬ё» ё±і» їі°ѕ»ј шІймрч ёїј ±ђѕ ыѕ Єїѕ«» ёђ№ё»® ¬ёїІ
¬ё» ѐюрым ѕ»їј ёї¦ї®ј ¬їІјї®ј ђІ ±ђѕ ±є мрр k№с№т
нѕ±±ј ѕ»їј Єїѕ«»ф ®їІ№ђІ№ є®±і ртзй k№сјч ¬± йтйз k№с
јчф ©»®» ѕ»ѕ±© ¬ё» ѕѕ±±јуѕ»їј ¬їІјї®ј шпр k№сјчч ±є
¬ё» ѐю о»І¬»® є±® пђ»ї» о±І¬®±ѕ їІј ы®»Є»І¬ђ±Іт м
ѕђІ»ї® ®»№®»ђ±І і±ј»ѕ ё±©»ј ї °±ђ¬ђЄ» ¬ї¬ђ¬ђЅїѕѕ§
ш° итрлч ©»їє ѕђІ»ї® ®»ѕї¬ђ±Іёђ° ѕ»¬©»»І ±ђѕ їІј ѕѕ±±ј
ѕ»їј ѕ»Є»ѕ їЅЅ±«І¬ђІ№ є±® пкы ±є ¬ё» Єї®ђї¬ђ±Іт яё»®»у
є±®»ф ±¬ё»® °®»јђЅ¬±® ±є ѕѕ±±јуѕ»їј ѕ»Є»ѕ «Ѕё ї ђІј±±®
ј«¬ їІј ј®ђІєђІ№ ©ї¬»® ©ђѕѕ ѕ» ђІЅѕ«ј»ј є±® є«¬«®»
Ѕ±®®»ѕї¬ђ±І їІїѕ§ђт

ЮїЅµ№®±«Іјж п»°ѕ»¬»ј «®їІђ«і шпѐч ђ ї ѕ§°®±ју
«Ѕ¬ ±є ¬ё» онлѐ »І®ђЅёі»І¬ °®±Ѕ» є±® І«Ѕѕ»ї® є«»ѕт
яё«ф Ії¬«®їѕ «®їІђ«і Ѕ±І¬їђІ ртйоы ±є онлѐ їІј
ззтойы ониѐ ©ё»®»ї пѐ ««їѕѕ§ Ѕ±І¬їђІ ўртоы
онлѐ їІј ззтиы ониѐт пѐ ђ «»ј Ѕ±іі»®Ѕђїѕѕ§ їІј ђІ
¬ё» іђѕђ¬ї®§ ѕ»Ѕї«» ±є ђ¬ ёђ№ё ј»Іђ¬§ф їЄїђѕїѕђѕђ¬§ф їІј
ѕ±© ®»ѕї¬ђЄ» Ѕ±¬т ъЅЅ«°ї¬ђ±Іїѕ »Ё°±«®» ¬± ј»°ѕ»¬»ј
«®їІђ«і Ѕї«» ї ј»Ѕ®»ї» ђІ ¬ё» ђ±¬±°ђЅ °»®Ѕ»І¬ї№» ±є
онлѐ ђІ «®ђІ» їі°ѕ» ®»«ѕ¬ђІ№ ђІ і»ї«®»і»І¬ ¬ёї¬
Єї®§ ѕ»¬©»»І Ії¬«®їѕ «®їІђ«іђ ртйоы онлѐ їІј ј»у
°ѕ»¬»ј «®їІђ«іђ ртоы ѐонлт

Я·іж я± ј»Є»ѕ±° ї і»¬ё±ј ѕї»ј ±І ёђ№ё °®»«®»
ѕђЇ«ђј Ѕё®±ії¬±№®ї°ё§уђІј«Ѕ¬ђЄ»ѕ§ Ѕ±«°ѕ»ј °ѕїії ії
°»Ѕ¬®±і»¬®§ шуычоуфоыушюч їІјс±® фоыушю ©ђ¬ё ї
ј§ІїіђЅ ®»їЅ¬ђ±І Ѕ»ѕѕ ¬± ђј»І¬ђє§ ±ЅЅ«°ї¬ђ±Іїѕ »Ё°±«®»
¬± ј»°ѕ»¬»ј «®їІђ«і ѕ§ і»ї«®ђІ№ ¬ё» ђ±¬±°ђЅ Ѕ±і°±у
ђ¬ђ±І ±є «®їІђ«і ђІ «®ђІ»т

рсѐсющхънѐхыъ ыт ыппёьнѐхыънш сєьыяёюс ѐы рсьшсѐср ёюнъхёщ
оѕ хяыѐыьхп нъншѕяхя ыт ёюнъхёщ хъ ёюхъс

п цтѓт сѓІђєф п цт пї°ѕїІф п щт я»®®їф о чт яЇ«ђѕѕф о щт щЅрђї®іђјф п цтнт п»І¬»І±

п н®і»ј т±®Ѕ» хІ¬ђ¬«¬» ±є ьє¬ё±ѕ±№§ф ккол пк¬ё ю¬т ътђтф ђєёђІ№¬±І рп орнркм о ѐІђЄ»®ђ¬§ ±є щє®§ѕєІј юЅё±±ѕ ±є

щ»јђЅђІ»ф мрл ђт э»ј©±±ј ю¬®»»¬ оєѕ¬ђі±®»ф щр опорп ѐюнт

У»¬ё±јж ѐ®ђІ» їі°ѕ» є®±і ї І±Іу»Ё°±»ј №®±«°
їІј ї «°»Ѕ¬»ј ј»°ѕ»¬»ј «®їІђ«і »Ё°±»ј №®±«° ©»®»
°®±Ѕ»»ј їІј їІїѕ§¦»ј ¬± ј»¬»®іђІ» ©ё»¬ё»® ј»°ѕ»¬»ј
«®їІђ«і ©ї °®»»І¬ ђІ ¬ё» «®ђІ»т юїі°ѕ» °®»°ї®ї¬ђ±І
ђІЄ±ѕЄ»ј ї ј»°®±¬»ђІї¬ђ±І ¬»° ©ђ¬ё Іђ¬®ђЅ їЅђј є±ѕѕ±©»ј
ѕ§ Ѕ»І¬®ђє«№ї¬ђ±Іт яё» їі°ѕ» °®»°ї®ї¬ђ±І ЅїІ ѕ» Ѕ±іу
°ѕ»¬»ј ©ђ¬ёђІ о ё±«®т

О»«ґ¬ж яё» ђ±І ђІ¬»Іђ¬§ ±є онлѐ їІј ониѐ ©»®»
і»ї«®»ј «ђІ№ фоыушют яё» їІїѕ§ђ ©ї Ѕ±і°ѕ»¬»ј ђІ
ѕ» ¬ёїІ и ё±«®т яё» ј»¬»Ѕ¬ђ±І ѕђіђ¬ ©ї ѕ»ѕ±© пр І№
«®їІђ«ісч «®ђІ»т н§ ЅїѕЅ«ѕї¬ђІ№ ¬ё» °»®Ѕ»І¬ Ѕ±і°±ђу
¬ђ±І ±є онлѐ є®±і ¬ё» ђ±¬±°ђЅ Ї«їІ¬ђ¬ђ» ±є онлѐ їІј
ониѐ ђІ «®ђІ» їі°ѕ»ф ¬ёђ і»¬ё±ј ®ї°ђјѕ§ ђј»І¬ђєђ»
»Ё°±«®» ¬± ј»°ѕ»¬»ј «®їІђ«іт

Э±ІЅґ«·±Іж яёђ і»¬ё±ј ёї ¬ё» Ѕї°їѕђѕђ¬§ ±є ђј»Іу
¬ђє§ђІ№ »Ё°±«®» ¬± ј»°ѕ»¬»ј «®їІђ«і ј±©І ¬± ѕ»Є»ѕ ±є
«®їІђ«і ђІ «®ђІ» І±®іїѕѕ§ є±«Іј ђІ Ѕ±І¬®±ѕ №®±«°т
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НЫННСТ м

ЮїЅµ№®±«Іјж яё» щ±®¬ё мі»®ђЅїІ чїє» ю«°»®ђ±®
®»№ђ±І Ѕ±І¬їђІ ї ©±®ѕјуЅѕї Ѕ±°°»® шо«ч °®±ЄђІЅ»
І»ї®ѕ§ нррфррр єіот т»±ѕ±№ђЅїѕѕ§ф ¬ё» ї®»ї ё±¬ ї
Єї®ђ»¬§ ±є ѕђє» є±®іф ђІЅѕ«јђІ№ отк›отйл ѕђѕѕђ±І §»ї® ±ѕј
іђЅ®±ѕђїѕ є±ђѕт

Я·іж мѕ¬ё±«№ё о« ±®ђ№ђІ ђІ ¬ёђ ®»№ђ±І ©»®»
і»¬ї№»ІђЅ їІј »°ђ№»ІђЅф °їѕ§І±ѕ±№ђЅїѕ їІј іђЅ®±ѕђїѕ
®»»ї®Ѕё шэ±ѕѕђІф ртфтф я»Ѕ¬±І±°ё§ђЅф змжкннф пзинз
э±ѕѕђІф ртфт »¬ їѕт т»±ѕт м±Ѕт оїІїјїсшђІ»®їѕ±№ђЅїѕ
м±Ѕт оїІїјї мІІ«їѕ ш¬№тф °т мзмф пззмч °®±і°¬
јђЅ«ђ±І їѕ±«¬ ¬ё» Ѕ±ІЅ«®®»ІЅ» ±є о« їІј ѕђ±¬ї ђІ ¬ё»
ы®±ЄђІЅ»т о«ф їІ »»І¬ђїѕ іђЅ±І«¬®ђ»І¬ф °®±Єђј» Ѕї¬їу
ѕ§¬ђЅ їІј »ѕ»Ѕ¬®±І ¬®їІє»® є«ІЅ¬ђ±І ђІ їѕі±¬ »Є»®§
єІ±©І №®±«° ±є ±®№їІђіт рЁЅ» ѕђ±ѕ±№ђЅїѕ о« ђ
І±®іїѕѕ§ »ЁЅ®»¬»јф їІј ±і» ѕїЅ¬»®ђї ЅїІ °®»Ѕђ°ђ¬ї¬»
»ЁЅ» о« »Ё¬»®Іїѕѕ§т м їІ ±®№їІђі »І¬»® ¬ё» є±ђѕ
®»Ѕ±®јф ђ¬ і»¬їѕ Ѕ±і°±І»І¬ їЅЅ±і°їІ§ ђ¬ ¬± ј»°±ђ¬ђ±І
шу±Іѓ±ф ютф ъЅ»їІ±№®ї°ёђЅ э»»ї®Ѕё ыї°»®ф озжкрзф
пзиочт

У»¬ё±ј їІј О»«ґ¬ж фІ¬»®°®»¬ђІ№ ®»ѕї¬ђ±Іёђ°
ѕ»¬©»»І є±ђѕ ±®№їІђі їІј ¬ё»ђ® ї±Ѕђї¬»ј і»¬їѕ
®»ѕђ» ±І ї Єї®ђ»¬§ ±є іђЅ®±¬»ЅёІђЇ«»ф ђІЅѕ«јђІ№ °їѕ§І±у

усыспышыуѕ ыт пыььсю хъ ѐфс шнчс яёьсюхыю ьюыђхъпсф
ъыюѐф нщсюхпн

стхт ю±ѕѕђІф щт фї®¬ёђѕѕ

ѐтют у»±ѕ±№ђЅєѕ ю«®Є»§ф э»¬±І ён орпло ѐюнт

ѕ±№ђЅїѕ їІїѕ§ђф ЅїІІђІ№ »ѕ»Ѕ¬®±І іђЅ®±Ѕ±°§ф їІј ђ±у
¬±°ђЅ їІїѕ§ђт нѕїЅє ±°їЇ«» о« «ѕєђј» іђІ»®їѕшч ©»®»
ё±©І »Іі»ё»ј ђІ ±®№їІђЅ ¬ђ«» є®ї№і»І¬ ©ђ¬ёђІ
®»№ђ±Іїѕ ѕѕїЅє ёїѕ»ф їІј о« іђІ»®їѕђ¦ї¬ђ±І їЅЅ±і°їу
Іђ» іђЅ®±є±ђѕ ±є ѕїЅ¬»®ђї їІј є±ђѕђ¦»ј їѕ№їѕ єђѕїу
і»І¬ їІј °®±ѕїѕѕ» є»Ѕїѕ °»ѕѕ»¬ ±є ђі°ѕ» і«ѕ¬ђЅ»ѕѕ«ѕї®
їІђіїѕ шэ±ѕѕђІф ртфт »¬ їѕтф ы®±Ѕт щї¬т мЅїјт юЅђтф
иожлирзф пзилчф є±ђѕ Ѕ§їІ±ѕїЅ¬»®ђїѕ ё»ї¬ёф є«І№їѕ
ё§°ёї»уђ¦»ј ¬ђ«»ф їІј їЇ«ї¬ђЅ їѕ№ї»т п»°ђ¬» і«ѕ¬ђу
°ѕ» °ё§ђЅїѕ ±«®Ѕ» ±є о«ф єё« шєё«ф ѓтцтф оё»іт
т»±ѕтф пкнжпнзф орррч ђІ¬»®°®»¬ ©ђј» ђ±¬±°ђЅ Єї®ђїѕђѕу
ђ¬§ ї ѕђ±ѕ±№ђЅїѕ є®їЅ¬ђ±Ії¬ђ±І ї¬ ѕ±© ¬»і°»®ї¬«®»т ѐІу
ј»®№®±«Іјф ѕ®ђІ» °±±ѕ ї®» Ѕ±ї¬»ј ©ђ¬ё єђѕі ±є о«ох

іђІ»®їѕ їІј °»¬®±ѕ»«із ¬ё» ѕїЅ¬»®ђїѕ ®±ѕ» ђІ є±®іђІ№
¬ё»» ±Ёђјђ¦»ј о« Ѕёѕ±®ђј» іђІ»®їѕ ђ °®»»І¬ѕ§ «Іј»®
¬«ј§т

Э±ІЅґ«·±Іж э»»ї®Ѕё ¬ё« «№№»¬ ѕђ±ѕ±№ђЅїѕ ђІу
¬»®їЅ¬ђ±І ©ђ¬ё о« ±Є»® №»±ѕ±№ђЅ ¬ђі»т о«®®»І¬ ®»ј±Ё
Ѕ±Іјђ¬ђ±І їІј іђЅ®±ѕђїѕ їЅ¬ђ±І ії§ Ѕ±І¬®ђѕ«¬» ¬± »ѕ»у
Єї¬»ј о« ђІ є±±ј ¬«єє їІј ёї ®їђ»ј Ѕ±ІЅ»®І ¬ёї¬
їјјђ¬ђ±Іїѕ ѕђ±їЄїђѕїѕѕ» о« ії§ ®»їЅ¬ §І»®№ђ¬ђЅїѕѕ§
©ђ¬ё ±¬ё»® і»¬їѕ ђ±І ¬± »ЁЅ»»ј ¬±ЁђЅђ¬§ ¬ё®»ё±ѕјт

яё®±«№ё±«¬ ®»Ѕ±®ј»ј ¬ђі»ф і»®Ѕ«®§ ёї ё»ѕј ¬ё»
ј«ѕђ±« јђ¬ђІЅ¬ђ±І ї ѕ±¬ё ї Єїѕ«їѕѕ» ®»±«®Ѕ» ђІ і»ју
ђЅїѕф ї№®ђЅ«ѕ¬«®їѕф ђІј«¬®ђїѕф їІј ё±«»ё±ѕј «»ф ї ©»ѕѕ
ї ї ¬±ЁђІ Ѕї«ђІ№ ђіі»І» і±®ѕђјђ¬§ їІј і±®¬їѕђ¬§т яё»
їѕ±Є» °її№» ѕ§ с®їЅї¬±®ђ« І±¬ ±Іѕ§ ј»Ѕ®ђѕ»ј їІј
Іїі»ј ¬ё» Ѕ±«®№» ±є “§°ёђѕђ’ ї ђ¬ ©»°¬ їЅ®±
р«®±°»ф ѕ«¬ їѕ± ЄђЄђјѕ§ ђѕѕ«¬®ї¬»ј ¬ё» °±ђ±І±« Ії¬«®»
±є і»®Ѕ«®§ шІ±¬» ¬ё» їѕђЄї¬ђ±Іф ©»ї¬ђІ№ф їІј і«Ѕ±їѕ
«ѕЅ»®ч »Є»І ї ї і»јђЅђІїѕ Ѕ«®»т

щсюпёюѕ ѐыєхпхѐѕм н пшхъхпнш ьсюяьспѐхђс

цт ш±І№їЅ®»

ѐІђє±®і»ј ю»®ЄђЅ» ѐІђЄ»®ђ¬§ ±є ¬ё» ф»єѕ¬ё юЅђ»ІЅ»ф о»¬ё»јєф щє®§ѕєІјф ѐюнт

яё» ЅѕђІђЅїѕ °®»»І¬ї¬ђ±І ±є »ЁЅ»ђЄ» і»®Ѕ«®§ »Ё°±у
«®» ЅїІ Єї®§ ¬®»і»Іј±«ѕ§ф ј»°»ІјђІ№ ±І ¬ё» є±®і ±є
і»®Ѕ«®§ф ®±«¬» ±є »Ё°±«®»ф ј±»ф ј«®ї¬ђ±І ±є »Ё°±«®»ф
їІј «Ѕ»°¬ђѕђѕђ¬§ ±є ¬ё» »Ё°±»ј ђІјђЄђј«їѕт юђІЅ» ¬®»ї¬у
і»І¬ ±°¬ђ±І ї®» ѕђіђ¬»јф °®»Є»І¬ђ±І ®»іїђІ ¬ё» іїђІу
¬ї§ ±є ¬ё»®ї°§т

ЮїЅµ№®±«Іјж яё» ®»»ї®Ѕё ±є »ІЄђ®±Іі»І¬ ђІєѕ«у
»ІЅ» ±І ї ё«іїІ ё»їѕ¬ё ©ї ђІЄ»¬ђ№ї¬»ј ђІ ю±«¬ёу
рї¬»®І мјіђІђ¬®ї¬ђЄ» пђ¬®ђЅ¬ ±є ш±Ѕ±© ођ¬§ шэ«у
ђїчт яёђ ї®»ї шппо єіоч ђ ¬ё» ¬»®®ђ¬±®§ ©ђ¬ё ¬ё» ёђ№ё»¬
Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є °±ѕѕ«¬ђІ№ ђІј«¬®ђ» ђІ їѕѕ ш±Ѕ±©т яё»
®»»ї®Ѕё ђ є®±і ¬ё» °±ђІ¬ ±є Єђ»© ±є і»¬ё±ј±ѕ±№§

ј»Є»ѕ±°»ј ѕ§ ѐю рым шї»і»І¬ ±є ёї¦ї®ј Ї«±¬ђ»І¬
є®±і «ѕ¬їІЅ» ђІ¬їєђІ№ ђІ ¬ё» ё«іїІ ±®№їІђі ѕ§
ђІёїѕї¬ђ±І ®±«¬чт

Я·іж мјї°¬ї¬ђ±І ±є і»¬ё±ј ±є ёї¦ї®ј Ї«±¬ђ»І¬
їЅЅ±«І¬ є®±і н»ф ђІ¬їєђІ№ ђІ ё«іїІ ±®№їІђі ©ђ¬ё
ђІёїѕ»ј ј«¬ф є±® «» ±є ¬ё» І±© ј«¬ їі°ѕђІ№ јї¬ї

янтсѐѕ няясяящсъѐ тыю пфхшрюсъ тюыщ ос пыъѐнхъср хъ
нѐщыяьфсюхп рёяѐ

ытнт щї§±®±Єїф штът уђІ¦ѕ«®№

хІ¬ђ¬«¬» ±є щђІ»®єѕ±№§ф у»±Ѕё»іђ¬®§ ъ п®§¬єѕ пё»іђ¬®§ ±є эє®» сѕ»і»І¬ф щ±Ѕ±©ф э«ђєт
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СЪ УЫМЯФ ЧСТН

ђІ¬»їј ±є ї¬і±°ё»®ђЅ їђ® ј«¬ їі°ѕђІ№ јї¬їт п»¬»Ѕ¬ђ±І
±є ¬ё» Ѕ±®®»ѕї¬ђ±І ѕ»¬©»»І ¬ё» ёї¦ї®ј Ї«±¬ђ»І¬ ї»у
і»І¬ їІј н» Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ђІ Ѕёђѕј®»І ёїђ®т

У»¬ё±јж яё» І±© їі°ѕђІ№ шЅїѕ» пжлррррчт яё»
н» Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ђІ ¬ё» ј«¬ Ѕ±І¬їђІ»ј ђІ І±© їі°ѕ»
©ї їІїѕ§¦»ј ѕ§ »іђђ±І °»Ѕ¬®±і»¬®§ і»¬ё±јт яё» н»
Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ђІ Ѕёђѕј®»І ёїђ® шопл їі°ѕ»ч ©ї їІїу
ѕ§¦»ј ѕ§ ѕ±Ѕїѕ ѕї»® »іђђ±І і»¬ё±јт

О»«ґ¬ж яё» °ї¬ђїѕ Ѕ±®®»ѕї¬ђ±І ѕ»¬©»»І ї®»ї ©ђ¬ё
ёї¦ї®ј Ї«±¬ђ»І¬ їѕ±Є» п їІј ї®»ї ©ђ¬ё ¬ё» ђІЅ®»ї»ј н»
Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ђІ Ѕёђѕј®»І ёїђ® ђ ј»¬»Ѕ¬»јт

Э±ІЅґ«·±Іж ф¬ ђ і±®» °®»є»®їѕѕ» ¬± «» ¬ё» І±©
їі°ѕђІ№ јї¬ї ї¬ їЅЅ±«І¬ ±є ёї¦ї®ј Ї«±¬ђ»І¬т уї¦ї®ј
Ї«±¬ђ»І¬ ј»ђ№І»ј ї¬ «Ѕё і»¬ё±ј Ѕ±®®»ѕї¬» ©ђ¬ё ¬ё» н»
Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ђІ Ѕёђѕј®»І ёїђ®т

яё» јђЅ±Є»®§ ±є іђЅ®±ѕђЅђј» їЅ¬ђ±І шшнмч ±є ¬ё»
ђ±Іу»ЁЅёїІ№»ј ¦»±ѕђ¬» ёї ѕ»»І ®»°±®¬»ј ѕпфоіт яё»
шнм ђ ї¬¬®ђѕ«¬»ј ¬± ¬ё» ђ±ІђЅ ¬ї¬» ±є ¬ё» і»¬їѕ ®»у
ѕ»ї»ј є®±і ¬ё» ¦»±ѕђ¬» ѕ§ ђ±І ®»у»ЁЅёїІ№»з ¦»±ѕђ¬» ї®»
єІ±©І ¬± ѕ» ¬ё» Ѕї®®ђ»® їІј ѕ±© ®»ѕ»ї»® ±є ¬ё» ё»їЄ§
і»¬їѕ ©ђ¬ё ±ѕ§№±ј§ІїіђЅ °®±°»®¬ђ» ѕніт ы«®ђєђ»ј Ії¬«у
®їѕ о«ѕїІ ЅѕђІ±°¬ђѕ±ѕђ¬» шоѕђч «»ј є±® ¬ё» °®»»І¬ ¬«ј§
ђ °»®іђ¬¬»ј їІј Ѕ»®¬ђєђ»ј є±® ї°°ѕђЅї¬ђ±І ї »Ё¬»®Іїѕ їІј
ђІ¬»®Іїѕ і»јђЅђІ» ѕ§ шђІђ¬®§ ±є ы«ѕѕђЅ у»їѕ¬ё ±є о«ѕї
ѕміт яё» їђі ±є ¬ё» °®»»І¬ ©±®є ђ ¬± Ѕѕї®ђє§ ђє ѕ±© Ѕ±¬
оѕђ Ѕ±«ѕј ѕ» ї «ѕ¬®ї¬» є±® Ѕ±°°»® їІј ђѕЄ»® ђІ јђєє»®»І¬
¬ї¬» ©ђ¬ё ђіђѕї® ±® ѕ»¬¬»® шнм ¬ёїІ »ЁЅёїІ№»ј є±®іт

оё»іђЅїѕ їІїѕ§ђ ё±©»ј ¬ёї¬ оѕђ Ѕ±І¬їђІ т пр
©¬т ы ±є ї І±Іу¬±ЁђЅ їјіђЁ¬«®» ±є с»

о
ъ

н
ф с»ъф ш№ъф

ісышхѐся ѓхѐф яёььыюѐср яхшђсю нър пыььсю яьспхся ня н ъыђсш
щхпюыохпхрс щнѐсюхншя

п ђтьт ь»¬®їІ±Єєђђф п ътст о±№јїІЅёђє±Єїф о ут ю±ј®ђ№«»¦ут«»І¬»ф
о от п±ІЅ»°Ѕђ±Іф оф нхт ю±ј®ђ№«»¦ух¦Ії№їф м ђтят у«®ђІф л штчт ьїІђІї

п п»І¬»® ±є п±Іј»І»ј щє¬¬»® юЅђ»ІЅ»ф ѐънщф сІ»Ієјєф отптф оокрр щ»ЁђЅ±м о ѓ»±ѕђ¬» сІ№ђІ»»®ђІ№ шєѕ±®є¬±®§ф ѐІђЄ»®ђ¬§

±є фєЄєІєф прмрр фєЄєІєф п«ѕєм н фђ№ё»® щђІђІ№ущ»¬єѕѕ«®№ђЅєѕ хІ¬ђ¬«¬» ±є щ±єф кннол щ±єф ф±ѕ№«3Іф п«ѕєм м о»ѕє®«ђєІ

ю¬є¬» ѐІђЄ»®ђ¬§ф ьё§ђЅ±упё»іђЅєѕ э»»є®Ѕё хІ¬ђ¬«¬»ф щђІєф о»ѕє®« л юєђІ¬ ь»¬»®ѕ«®№ ю¬є¬» ѐІђЄ»®ђ¬§ф пллрнм ю¬т

ь»¬»®ѕ«®№ф э«ђєт

оїъф щї
о
ъф ц

о
ъ їІј ы

о
ъ

л
т яё» Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є ¬±ЁђЅ

»ѕ»і»І¬ шсф ыѕф ојф їІј у№ч їѕ©ї§ ї°°»ї®»ј ¬± ѕ»
ѕ±©»® ¬ёїІ н °°і ѕліт ф±І »ЁЅёїІ№» ©ї Ѕї®®ђ»ј ±«¬
є®±і ртп ш ±ѕ«¬ђ±І ±є м№ їІј о« Іђ¬®ї¬»т яё»І ¬ё»
їі°ѕ» ©»®» ©їё»ј їІј ј®ђ»ј ї¬ ®±±і ¬»і°»®ї¬«®»ф
їІј ®»ј«Ѕ»ј ђІ ё§ј®±№»І ¬± ±ѕ¬їђІ јђ°»®»ј і»¬їѕ
°»Ѕђ»т яё» ¬ї¬» ±є ±Ёђјї¬ђ±І ±є ¬ё» »ЁЅёїІ№»ј і»¬їѕ
ђІ ¦»±ѕђ¬» Ѕ±«ѕј ј»¬»®іђІ» ¬ё» іђЅ®±ѕђЅђј» »єє»Ѕ¬ђЄ»у
І»т ёї®ђї¬ђ±І ±є ¬ё» Ѕ±°°»® їІј ђѕЄ»® ¬ї¬» шо«охф
о«хф м№хф Ѕѕ«¬»®ф «ѕуЅ±ѕѕ±ђјїѕф Ѕ±ѕѕ±ђјїѕ їІј ѕї®№»
°ї®¬ђЅѕ»ч ђІ ¦»±ѕђ¬» іђ№ё¬ їѕѕ±© ®»№«ѕї¬ђІ№ ¬ё» ®»ѕ»ї»
±є їЅ¬ђЄ» °»Ѕђ» є®±і ¬ё» і»јђЅїѕ °®»°ї®ї¬ђ±Іт фІєѕ«у
»ІЅ» ±є і»¬їѕ ¬ї¬» ±І іђЅ®±ѕђЅђј» їЅ¬ђЄђ¬§ ©ђѕѕ ѕ»
јђЅ«»јт

ЮїЅµ№®±«Іјж мЅ«¬» їІј Ѕё®±ІђЅ »Ё°±«®» ¬± ї®у
»ІђЅ ёї ѕ»»І ®»°±®¬»ј ђІ »Є»®їѕ Ѕ±«І¬®ђ» ±є ¬ё» ©±®ѕјф
©ђ¬ё іїѓ±® ±«¬ѕ®»їє ±є ї®»І±ђ ±ЅЅ«®®ђІ№ ђІ м®№»І¬ђу
Іїф нїІ№ѕїј»ёф фІјђїф ш»ЁђЅ±ф яёїђѕїІјф їІј яїђ©їІф
©ё»®» ї ѕї®№» °®±°±®¬ђ±І ±є ј®ђІєђІ№ ©ї¬»® ш№®±«Іј©їу
¬»®ч ђ Ѕ±І¬їіђІї¬»ј ©ђ¬ё ёђ№ё Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є ї®»ІђЅт
э»»ї®Ѕё ёї їѕ± °±ђІ¬»ј ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ ёђ№ё»® ¬їІјї®ју
ђ¦»ј і±®¬їѕђ¬§ ®ї¬» є±® ЅїІЅ»® ±є ¬ё» ѕѕїјј»®ф єђјІ»§ф
єђІф ѕђЄ»®ф їІј Ѕ±ѕ±І ђІ іїІ§ ї®»ї ±є ї®»ІђЅ °±ѕѕ«¬ђ±Іт
яё» Ѕ«®®»І¬ ѕђ¬»®ї¬«®» ђІјђЅї¬» ¬ёї¬ ї®»ІђЅ °±ђ±ІђІ№
®»°®»»І¬ ї іїѓ±® °«ѕѕђЅ °®±ѕѕ»іт яё»®» ђ ¬ё»®»є±®» ї
№®»ї¬ І»»ј є±® ј»Є»ѕ±°ђІ№ ї Ѕ±і°®»ё»ІђЄ» ®ђє ї»у
і»І¬ і±ј»ѕ ¬ёї¬ ё±«ѕј ѕ» «»ј ђІ ¬ё» »єє»Ѕ¬ђЄ» іїІї№»у
і»І¬ ±є ё»їѕ¬ё ®ђє ї±Ѕђї¬»ј ©ђ¬ё ї®»ІђЅ »Ё°±«®»т

Я·іж ђђ¬ё ї °»Ѕђїѕ »і°ёїђ ±І ї®»ІђЅ ¬±ЁђЅђ¬§
їІј Ѕї®ЅђІ±№»І»ђф ¬ёђ °ї°»® їђі ї¬ ј»Є»ѕ±°ђІ№ їІј

фсншѐф юхяч няясяящсъѐ нър щнънусщсъѐ ыт
нюясъхп ѐыєхпхѐѕ нър пнюпхъыусъсяхя

ьтот ѐЅё±«І©±«

щ±ѕ»Ѕ«ѕє® я±ЁђЅ±ѕ±№§ э»»є®Ѕё шєѕ±®є¬±®§ф ъхфуп»І¬»® є±® сІЄђ®±Іі»І¬єѕ ф»єѕ¬ё юЅё±±ѕ ±є юЅђ»ІЅ» єІј я»ЅёІ±ѕ±№§ф

цєЅє±І ю¬є¬» ѐІђЄ»®ђ¬§ф цєЅє±Іф щю нлопйф ѐюнт

°®»»І¬ђІ№ ї Ѕ±ІЅ»°¬«їѕ ®ђє ї»і»І¬ їІј іїІї№»у
і»І¬ і±ј»ѕ є±® ¬±ЁђЅ і»¬їѕ ђІ ¬ё» »ІЄђ®±Іі»І¬ їІј
ё«іїІ ё»їѕ¬ёт

У»¬ё±јж ѐђІ№ ¬ё» щї¬ђ±Іїѕ мЅїј»і§ ±є юЅђ»ІЅ»ђ
®ђє ї»і»І¬ їІј іїІї№»і»І¬ є®їі»©±®є ї ї №«ђј»ф
ї ¬ё±®±«№ё ®»Єђ»© ±є ѕђ¬»®ї¬«®» ёї ѕ»»І іїј»т мѕѕ
Ѕ®ђ¬ђЅїѕ ђІє±®ії¬ђ±І ёї ѕ»»І їІїѕ§¦»јф їІј ©ђѕѕ ѕ»
°®»»І¬»ј ©ђ¬ё ®»°»Ѕ¬ ¬± ¬ё» ё»їѕ¬ё ёї¦ї®ј ї±Ѕђї¬»ј
©ђ¬ё ї®»ІђЅ »Ё°±«®»ф ¬ё» ±«®Ѕ» їІј °ї¬ё©ї§ ±є
ё«іїІ »Ё°±«®»ф ¬ё» Ѕ±ІЅ»°¬ ±є ј±»у®»°±І» ®»ѕї¬ђ±Іу
ёђ° ђІ ї®»ІђЅ °±ђ±ІђІ№ф ¬ё» Ѕёї®їЅ¬»®ђ¦ї¬ђ±І ±є ѕ±¬ё
§¬»іђЅ їІј Ѕї®ЅђІ±№»ІђЅ »єє»Ѕ¬ф їІј ¬ё» °±¬»І¬ђїѕ
¬®ї¬»№ђ» їІј і»¬ё±ј ¬± Ѕ±І¬®±ѕ їІјс±® °®»Є»І¬ ї®»ІђЅ
°±ђ±ІђІ№т

О»«ґ¬ж м Ѕ±і°®»ё»ІђЄ» їІїѕ§ђ ±є °«ѕѕђё»ј
јї¬ї ђІјђЅї¬» ¬ёї¬ ї®»ІђЅ »Ё°±«®» ђІј«Ѕ» Ѕї®јђ±ЄїЅ«у
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ѕї® јђ»ї»ф ј»Є»ѕ±°і»І¬їѕ їѕІ±®іїѕђ¬ђ»ф І»«®±ѕ±№ђЅ
їІј І»«®±ѕ»ёїЄђ±®їѕ јђ±®ј»®ф јђїѕ»¬»ф ё»ї®ђІ№ ѕ±ф
ё»їії¬±ѕ±№ђЅ јђ±®ј»®ф їІј Єї®ђ±« ¬§°» ±є ЅїІЅ»®т
яё»®» »Ёђ¬ Єї®ђ±« ±«®Ѕ» ±є »Ё°±«®»т мѕ¬ё±«№ё »Ё°±у
«®» ії§ ±ЅЅ«® Єђї ¬ё» ј»®іїѕф їІј °ї®»І¬»®їѕ ®±«¬»ф ¬ё»
іїђІ °ї¬ё©ї§ ±є »Ё°±«®» ђІЅѕ«ј» ђІ№»¬ђ±Іф їІј ђІёїу
ѕї¬ђ±Іт яё» »Є»®ђ¬§ ±є їјЄ»®» ё»їѕ¬ё »єє»Ѕ¬ ђ ®»ѕї¬»ј ¬±
¬ё» Ѕё»іђЅїѕ є±®і ±є ї®»ІђЅф їІј ђ їѕ± ¬ђі»у їІј ј±»у
ј»°»Іј»І¬т с®±і ї іїІї№»і»І¬ °±ђІ¬ ±є Єђ»©ф »Є»®їѕ
Ѕ±І¬®±ѕ їІј ¬®»ї¬і»І¬ ¬»ЅёІ±ѕ±№ђ»ф ї ©»ѕѕ ї ®»№«ѕї¬±®§
№«ђј»ѕђІ» ёїЄ» ѕ»»І ј»Є»ѕ±°»ј ¬± їјј®» ¬ё» ђ«» ±є
ї®»ІђЅ ¬±ЁђЅђ¬§ їІј Ѕї®ЅђІ±№»І»ђт

Э±ІЅґ«·±Іж м®»ІђЅ °±ђ±ІђІ№ ї°°»ї® ¬± ѕ» ±І»

±є ¬ё» іїѓ±® °«ѕѕђЅ ё»їѕ¬ё °®±ѕѕ»і ±є °їІј»іђЅ Ії¬«®»т
яё» ј»Є»ѕ±°і»І¬ ±є ї Ѕ±і°®»ё»ІђЄ» ®ђє ї»і»І¬
їІј іїІї№»і»І¬ і±ј»ѕ є±® ї®»ІђЅ ®»Ї«ђ®» ї ¬ё±®±«№ё
«Іј»®¬їІјђІ№ ±є ђ¬ °ё§ђЅїѕ їІј Ѕё»іђЅїѕ °®±°»®¬ђ»ф
°®±ј«Ѕ¬ђ±І їІј «»ф єї¬» їІј ¬®їІ°±®¬ф ¬±ЁђЅ±єђІ»¬ђЅф
§¬»іђЅ їІј Ѕї®ЅђІ±№»ІђЅ ё»їѕ¬ё »єє»Ѕ¬ф ®»№«ѕї¬±®§ їІј
ё»їѕ¬ё №«ђј»ѕђІ»ф їІїѕ§¬ђЅїѕ №«ђј»ѕђІ» їІј ¬®»ї¬і»І¬
¬»ЅёІ±ѕ±№ђ»т

ЯЅµІ±©ґ»ј№і»І¬ж яёђ ®»»ї®Ѕё ©ї єђІїІЅђїѕѕ§
«°°±®¬»ј ѕ§ ¬ё» щфууэошф т®їІ¬ щ±т птпоээпнмлзт
яё» ї«¬ё±® ¬ёїІє ¬± п®т мѕј«ѕ ш±ёїі»јф п»їІ ±є ¬ё»
хюѐуюЅё±±ѕ ±є юЅђ»ІЅ» їІј я»ЅёІ±ѕ±№§ф є±® ёђ «°°±®¬
ђІ ¬ёђ °®±ѓ»Ѕ¬т

ЮїЅµ№®±«Іјж ч»їј °±ђ±ІђІ№ шї¬«®Іђіч ђ ¬ё»
©ђј»°®»їј јїІ№»®±« ђѕѕІ» ѕђІє»ј ©ђ¬ё ¬ё» ђІєѕ«»ІЅ»
±є ¬ё» »ІЄђ®±Іі»І¬т ч»їј шыѕч ђІ¬±ЁђЅї¬ђ±І ђ јїІ№»®±«ф
І±¬ ±Іѕ§ ѕ»Ѕї«» ±є ¬ё» іїІ§ ±Є»®¬ ЅѕђІђЅїѕ іїІђє»¬їу
¬ђ±Іф ѕ«¬ їѕ± ѕ»Ѕї«» ±є ј»ѕї§»ј ±® «ѕ¬ѕ» »єє»Ѕ¬ «Ѕё
ї ЅёїІ№» ђІ ёђ№ё»® Ѕ±№Іђ¬ђЄ» є«ІЅ¬ђ±Іф ђІЅѕ«јђІ№ ±у
Ѕђїѕ іїѕїјї°¬ї¬ђ±Іт

Я·іж я± ј»Є»ѕ±° ¬ё» Ѕђ»ІЅ»уѕї»ј ®»Ѕ±іі»Іјїу
¬ђ±І ¬± ј»Ѕ®»ї» ¬ё» ыѕ ѕ»Є»ѕ ђІ Ѕёђѕј®»І є®±і ёѕїјђЄ±у
¬±єф їІј ¬± °®»Є»І¬ ђ¬ їјЄ»®» ђІєѕ«»ІЅ» ±І Ѕёђѕј®»Іђ
ё»їѕ¬ёт яё» «®Є»§ ©ї Ѕ±Іј«Ѕ¬»ј ©ђ¬ёђІ ¬ё» є®їі»©±®є
±є ¬ё» »Ѕ±ѕ±№ђЅїѕ °®±ѓ»Ѕ¬ ѕ»¬©»»І ¬ё» мјіђІђ¬®ї¬ђ±І ±є
ы®ђі±®єђ ц®їђ їІј ѐю ыїЅђєђЅ мђ® с±®Ѕ» о±ііїІј ›
“ю¬«ј§ђІ№ ¬ё» ђІєѕ«»ІЅ» ±є »ІЄђ®±Іі»І¬їѕ єїЅ¬±® їІј
ѕђ±ђІјђЅї¬±® »¬ђії¬ђ±І ±є ё»їѕ¬ё ¬ї¬« ±є ¬ё» ®ђє №®±«°
їі±І№ ¬ё» °±°«ѕї¬ђ±І ±є ы®ђі±®єђ ц®їђ’т

У»¬ё±јж ыѕ ј»¬»Ѕ¬ђ±І ђІ ѕѕ±±ј ±є орн Ѕёђѕј®»І
є®±і н›пр §»ї® ±ѕј ѕ§ ї “ч»їј ої®»’ їІїѕ§¦»®з ЅѕђІђЅїѕ

шснр ня н ѐфюснѐ ѐы ѐфс фсншѐф ыт пфхшрюсъ

тюыщ ѐфс пхѐѕ ыт ђшнрхђыяѐыч

п ђтът ш«ЅёїІђІ±Єїф п шт ђт ѐ®їІє±Єєїѓїф о ютнт нё©±®¬ёф о отст юїі¬їЅєф о цтшт

ш±І№їЅ®»ф п ѐтхт о«®іђ¬®±Єї

пёѕєјђЄ±¬±є ю¬є¬» щ»јђЅєѕ ѐІђЄ»®ђ¬§ф ы¬®ђєє±Єє нЄтф оф ёѕєјђЄ±¬±єф клрклрф э«ђєм ор»°є®¬і»І¬ ±є ь»јђє¬®ђЅ ѐІђє±®і»ј

ю»®ЄђЅ» ѐІђЄ»®ђ¬§ ±є ¬ё» ф»єѕ¬ё юЅђ»ІЅ» мнрп ц±І» о®ђј№» э±єј о»¬ё»јєф щр оркпм › мйллф ѐюнт

і»¬ё±јз ѕїѕ±®ї¬±®§ і»¬ё±јз ±Ѕђ±ѕ±№ђЅїѕ і»¬ё±јз їІј
¬ї¬ђ¬ђЅїѕ і»¬ё±јт

О»«ґ¬ їІј Ѕ±ІЅґ«·±Іж нѕ±±ј ѕ»їј Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І
»ЁЅ»»ј»ј ¬ё» їѕѕ±©їѕѕ» ѕ»Є»ѕ ши №сјѕч ђІ ойткы ±є ¬ё±»
«®Є»§»јт яё» їЄ»®ї№» ѕѕ±±ј ѕ»їј ѕ»Є»ѕ ±є ѕ±§ ©ї
ёђ№ё»® ¬ёїІ ¬ёї¬ ±є №ђ®ѕ ш0 и ртрлчт яё» ¬»Іј»ІЅ§ ±є
ђІЅ®»ї»ј ѕѕ±±ј ѕ»їј ѕ»Є»ѕ ©ђ¬ё ђІЅ®»їђІ№ ї№» ±є ¬ё»
Ѕёђѕј®»І ©ї ®»Є»їѕ»јт у»їѕ¬ё »ЁїіђІї¬ђ±І ±є ¬ё» Ѕёђѕј®»І
©ђ¬ё ®їђ»ј ыѕ ѕ»Є»ѕ ®»Є»їѕ»ј Єї®ђ±« ЅёїІ№» Ѕ±Іђ¬»І¬
©ђ¬ё ї¬«®Іђі іїІђє»¬ї¬ђ±Іт пђ№»¬ђЄ» §¬»іф І»®Є±«
§¬»іф їІј °»®ђ°ё»®їѕ ѕѕ±±ј ЅёїІ№» ©»®» і±®» є®»у
Ї«»І¬ѕ§ јђї№І±»јт с®»Ї«»І¬ їІј Ѕё®±ІђЅ ®»°ђ®ї¬±®§
јђ»ї» ђІєѕђЅ¬»ј лмтоы ±є ¬ё±» «®Є»§»јт ъІ»у¬ёђ®ј ±є
¬ё» Ѕёђѕј®»І ёїј ®»¬ї®јї¬ђ±І ±є ѕђ±ѕ±№ђЅїѕ їІј °§Ѕё±у
ѕ±№ђЅїѕ ј»Є»ѕ±°і»І¬т м °®±№®їі ±є ђІ¬»®Є»І¬ђ±І є±® ¬ё»
Ѕёђѕј®»І ©ї ј»Є»ѕ±°»јт ф¬ ђІЅѕ«ј»ј І«¬®ђ¬ђ±Іїѕ ђІ¬їє»
±°¬ђіђ¦ї¬ђ±Іф ыѕ »ѕђіђІї¬ђ±І і»ї«®»ф Ѕ±®®»Ѕ¬ђ±І ±є ¬ё»
±ії¬ђЅ Ѕ±Іјђ¬ђ±Іф їІј ®»№«ѕї® і»јђЅїѕ Ѕё»Ѕєу«°т

ђђѕј їІђіїѕ ©ё±» ёїѕђ¬ї¬ ђ «®ѕїІ ї®»ї ї®» ї
±ѕѓ»Ѕ¬ є±® °±®¬ ё«І¬ђІ№ ј«» ¬± ёђ№ё ѕ»Є»ѕ ±є ¬±ЁђЅїІ¬ ђІ
¬ё»ђ® ѕђ±ѕ±№ђЅїѕ і»јђїт яё» ±Іѕ§ °±ђѕђѕђ¬§ ¬± °®»»®Є»
©ђѕј їІђіїѕ °±°«ѕї¬ђ±І ђ ¬± »¬ єїЄ±®їѕѕ» »ІЄђ®±Іі»Іу
¬їѕ Ѕ±Іјђ¬ђ±Іт ю¬«јђ» ђІ ¬ёђ єђѕ»ј ®»іїђІ »°ђ±јђЅт фІ
оррпф їІ »Ё°»®ђі»І¬їѕ ђІЄ»¬ђ№ї¬ђ±І ±є ¬ё®»» °»Ѕђ» ±є
©ђѕј ј«Ѕє є±® ¬ё» Ѕ±І¬»І¬ ±є »»І¬ђїѕ їІј ¬±ЁђЅ Ѕё»іу
ђЅїѕ ђІ їІђіїѕ ±®№їІ їІј ¬ђ«» ©ї Ѕ±Іј«Ѕ¬»јт яё»
«ѕ¬ђії¬» їђі ±є ¬ё» ¬«ј§ ©ї ¬± ј»¬»®іђІ» »ІЄђ®±Іі»Іу
¬їѕ »Ё°±«®» ѕ»Є»ѕ їІј ђІ¬»®°»Ѕђ» јђєє»®»ІЅ» ђІ ¬ё»

фёщнъ › щнрс хщьнпѐ ыъ ѓхшр нъхщншя хъ ёюонъ нюсня

щтют ѕїєёђІї

ѐєє э»»є®Ѕё хІ¬ђ¬«¬» ±є ыЅЅ«°є¬ђ±Ієѕ ф»єѕ¬ё єІј ф«ієІ сЅ±ѕ±№§ф лмф ч«ЄђєђІ ю¬®»»¬ф млрпркф ѐєєф э«ђєт

їЅЅ«і«ѕї¬ђ±І ±є ±®№їІ±№»ІђЅ »ѕ»і»І¬ ђІ ј«Ѕєт яё»
і»¬ё±ј «»ј Ѕ±І¬їђІ»ј °»¬ђЅђј» №їуѕђЇ«ђј Ѕё®±іїу
¬±№®ї°ё§ф ®їјђ±І«Ѕѕђј» °»Ѕ¬®±і»¬®§ їІїѕ§ђф і»¬їѕ
ї¬±іђЅуїѕ±®°¬ђ±І °»Ѕ¬®±і»¬®§т яё» °®»»ІЅ» ±є ¦ђІЅф
Ѕїјіђ«іф і»®Ѕ«®§ф їІј ї®»ІђЅ ђІ ѕђ®ј ±®№їІ ї¬ Ѕ±ІЅ»Іу
¬®ї¬ђ±І І±¬ »ЁЅ»»јђІ№ ¬ё» °»®іђђѕѕ» »Ё°±«®» ѕђіђ¬
шюїІђ¬ї®§ ®«ѕ» їІј ¬їІјї®ј отнтотлкрузкч ёї ѕ»»І
ј»¬»Ѕ¬»јт мІ »ЁЅ»»јђІ№ ±є ¬ё» °»®іђђѕѕ» ѕђіђ¬ є±® ѕ»їј
ёї ѕ»»І ®»Ѕ±®ј»ј ђІ ¬ё» ѕ«І№ ¬ђ«» ±є ®»јё»їј °±Ѕёї®ј
їІј №®»§ ј«Ѕєт п«Ѕє ±є ¬ё» №ђЄ»І ёїѕђ¬ї¬ ї®» »Ё°±»ј
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СЪ УЫМЯФ ЧСТН

¬± ѕ»їј іїђІѕ§ Єђї їђ®т яёђ і»¬їѕ ђ їЅЅ«і«ѕї¬»ј ђІ ѕ±І»
¬ђ«» їІј є»ї¬ё»®т яё» Ѕ±І¬»І¬ ±є Ѕ±°°»® ђІ і«Ѕ«ѕї®
¬ђ«» ±є ®ђЄ»® ј«Ѕє ђ ¬©± ¬ђі» ёђ№ё»® ¬ёїІ ђІ °±Ѕёї®ј
©ёђЅё ії§ ѕ» ї»»ј ї їІ »ЁЅ»»јђІ№ ±є ¬ё» ¬їІјї®ј
ј«» ¬± ё«іїІуіїј» ђі°їЅ¬ ђІ їЅЅ±®јїІЅ» ©ђ¬ё ё§№ђ»ІђЅ
¬їІјї®јт у±©»Є»® ї ¬ё» ј«Ѕє ©»®» Ѕї«№ё¬ ©ђ¬ёђІ ±І»
ёїѕђ¬ї¬ їІј ёїј ђіђѕї® є±±јт яё» »ІёїІЅ»ј їЅЅ«і«ѕїу
¬ђ±І ±є Ѕ±°°»® ђІ і«Ѕ«ѕї® ¬ђ«» ±є ¬ё» №ђЄ»І ј«Ѕє
°»Ѕђ» ђ °®±ѕїѕѕ§ ¬ё»ђ® °»ЅђєђЅ є»ї¬«®»т ђ» ѕ»ѕђ»Є»
¬ёї¬ ¬ё» ¬«ј§ ±І іђЅ®±»ѕ»і»І¬ ѕїѕїІЅ» ±є ©ї¬»® є±©ѕ
»Ё°±»ј ¬± ёђ№ё ѕ»Є»ѕ їІ¬®±°±№»ІђЅ ђі°їЅ¬ ђІ «ѕ«®ѕ
¦±І» ё±«ѕј ѕ» Ѕ±І¬ђІ«»јт

о±ІЅѕ«ђ±Іж
пт ю°»Ѕђ» ±є ј«Ѕє ¬«јђ»ј ђІ їЅЅ±®јїІЅ» ©ђ¬ё їІї¬±іђЅ
ђІјђЅ» ї®» Ѕёї®їЅ¬»®ђ¦»ј ї ё»їѕ¬ё§ °»Ѕђ»т
от нђ®ј і«Ѕ«ѕї® ¬ђ«» ј± І±¬ Ѕ±І¬їђІ °»¬ђЅђј» ї ¬ё»
і±¬ ¬§°ђЅїѕ °±ѕѕ«¬їІ¬ є±® ¬ё» ®»№ђ±І ђІ Ї«»¬ђ±Іт
нт нђ®ј »ІЄђ®±Іі»І¬їѕ Ѕ±Іјђ¬ђ±І ј± І±¬ Ѕ±І¬®ђѕ«¬» ¬± ¬ё»
їЅЅ«і«ѕї¬ђ±І ±є ®їјђ±І«Ѕѕђј» ђІ ¬ё»ђ® ±®№їІ їІј ¬ђ«»т
мт мІ »ЁЅ»»јђІ№ ±є ¬ё» °»®іђђѕѕ» ѕђіђ¬ є±® ѕ»їј ®»Ѕ±®ју
»ј ђІ ѕ«І№ ¬ђ«» ±є ®»јё»їј °±Ѕёї®ј їІј №®ї§ ј«Ѕєт
лт мІ ђІЅ®»ї»ј їЅЅ«і«ѕї¬ђ±І ±є Ѕ±°°»® ђ ±ѕ»®Є»ј ђІ
і«Ѕ«ѕї® ¬ђ«» ±є ®ђЄ»® ј«Ѕєт
кт яё» «» ±є ј«Ѕє єѕ»ё ђІ є±±ј їѕѕ±©їІЅ» ђ І±¬
јїІ№»®±« їЅЅ±®јђІ№ ¬± ђІјђЅ» ±є ¬»ЅёІ±№»ІђЅ °±ѕѕ«¬ђ±Іт

фІ ¬ёђ ¬«ј§ф ¬ё» ®»ѕї¬ђ±І ±є ђІ¬їє» єѕ«±®ђІ» шђІЅѕ«ју
ђІ№ ј®ђІєђІ№ ©ї¬»® їІј іїђІ є±±ј¬«єєч їІј ¬ё» єѕ«±®ђІ»
Ѕ±І¬»І¬ ђІ «®ђІ» ©ї »Єїѕ«ї¬»јт яё» ђІЅђј»ІЅ» ±є пшс
ші»їІ І«іѕ»® ±є ј»Ѕї§»јф іђђІ№ їІј єђѕѕ»ј ¬»»¬ёчф ¬ё»
®ї¬ђ± ±є ј»І¬їѕ Ѕї®ђ» їІј ¬ё» ђІј»Ё ±є ј»І¬їѕ єѕ«±®±ђ
©ї »Єїѕ«ї¬»ј їІј Ѕ±і°ї®»ј ©ђ¬ё ¬ё» јї¬ї ±є єѕ«±®ђІ»
Ѕ±І¬»І¬ ђІ ј®ђІєђІ№ ©ї¬»® їІј ђІ іїђІ є±±ј¬«єє є®±і нр

ѐфс юсшнѐхыъяфхь осѐѓссъ тшёыюхъс х ъ рюхъчхъу ѓнѐсю нър
рсъѐнш фсншѐф ыт ыььхрнъя хъ ьт ют пфхън

п отят іё»І№ф п отот ѓїІ№ф п пт іёїђф о фтѕт ѓїІ№ф п єтцт шђ«ф н ѕтчт ьђІ№ф н ртщт шђ«ф
н цт шђф н штіт я«Іф м ѕтф ѐї±ф м ятщт ѕїІ№ф м фтят ѓїІ№ф м єт пё»І№ф м ятѐт эђї±ф

м фтьт іёїІ№ф л єтєт оїђф к утѓт іё«ф й ітєт ѕ«Іф й ьтіт пё»І

пяё» ю¬є¬» ч»§ шєѕ ±є сІЄђ®±Іі»І¬єѕ у»±Ѕё»іђ¬®§ф у»±Ѕё»іђ¬®§ хІ¬ђ¬«¬» ±є пёђІ»» нЅєј»і§ ±є юЅђ»ІЅ»м оь®»Є»І¬ђ±І

щ»јђЅєѕ р»°є®¬і»І¬ф ю¬±іє¬±ѕ±№§ п±ѕѕ»№» ±є о»ђѓђІ№ ѐІђЄ»®ђ¬§м ню¬±іє¬±ѕ±№§ п±ѕѕ»№» ±є ф»ѕ»ђ ѐІђЄ»®ђ¬§ ±є щ»јђЅђІ»
мсІј»іђЅ ь®»Є»І¬ђ±І хІ¬ђ¬«¬» ±є ф»ѕ»ђ ь®±ЄђІЅ»м люєІђ¬єђ¬±І ъ с°ђј»іђЅ ь®»Є»І¬ђ±І ю¬є¬ђ±І ±є юђЅё«єІ ь®±ЄђІЅ»м кэ»±«®Ѕ»

ъ сІЄђ®±Іі»І¬ п±ѕѕ»№» ±є ѓё»ѓђєІ№ ѐІђЄ»®ђ¬§м йсІј»іђЅ ь®»Є»І¬ђ±І хІ¬ђ¬«¬» ±є юёєІј±І№ ь®±ЄђІЅ»ф пёђІєт

Ѕђ¬ђ» ђІ оёђІїф ©ё»®» ј»І¬їѕ »°ђј»іђ±ѕ±№ђЅїѕ ђІЄ»¬ђ№їу
¬ђ±І ёї ѕ»»І їЄїђѕїѕѕ» ђІЅ» пззлт м¬ Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І
®їІ№» ѕ»¬©»»І птрі№сч їІј мтрі№сч ±є єѕ«±®ђІ» Ѕ±Іу
¬»І¬ ђІ ј®ђІєђІ№ ©ї¬»®ф ¬ё» ®»ѕї¬ђЄ» ђІЅђј»ІЅ» ±є пшс їІј
ј»І¬їѕ єѕ«±®±ђ ©ї ¬«јђ»јт юїі°ѕ» ±є ј®ђІєђІ№ ©ї¬»®
їІј іїђІ є±±ј¬«єє ђІ лр ѕї®№»¬ Ѕђ¬ђ» ђІ оёђІї ©»®»
»ѕ»Ѕ¬»ј їІј єѕ«±®ђІ» ѕ»Є»ѕ ј»¬»®іђІ»јт

юђІЅ» пзмпф ¬ё» »ї¬»®І їІј ©»¬»®І »Іј ±є ёђ»Ї«»
ёїЄ» ѕ»»І іїђІѕ§ «»ј ѕ§ ¬ё» ѐІђ¬»ј ю¬ї¬» шѐюч щїЄ§
є±® ѕђЄ» їіі«Іђ¬ђ±І °®їЅ¬ђЅ» їІј їіі«Іђ¬ђ±І ¬±®ї№»ф
®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§т яё» ѕ±І№ «» ±є ѕђЄ» їіі«Іђ¬ђ±Іф їІј ¬ё»
°±¬»І¬ђїѕ »Ё°±«®» ¬± Ѕё»іђЅїѕ Ѕ±І¬ђ¬«»І¬ ш»т№тф і»¬у
їѕч ±є іђѕђ¬ї®§ ї®¬ђєїЅ¬ ї®» ±і» іїѓ±® Ѕ±ІЅ»®І ±є ¬ё»
Ѕ±І»Ї«»ІЅ» ¬ёї¬ іђѕђ¬ї®§ °®їЅ¬ђЅ» ії§ ёїЄ» ±І ѕ±¬ёф
¬ё» »ІЄђ®±Іі»І¬ їІј ё«іїІ ё»їѕ¬ёф ђІ ёђ»Ї«»т шї®ђІ»
єђё Ѕ±«ѕј ѕ»Ѕ±і» »Ё°±»ј ¬± ¬±ЁђЅ і»¬їѕ ¬ёї¬ ії§ ѕ»
°®»»І¬ ђІ Ѕ±І¬їіђІї¬»ј ±ђѕ ¬ёї¬ »Є»І¬«їѕѕ§ ®»їЅё їЇ«ї¬у
ђЅ §¬»іф ±® ¬ё®±«№ё ¬ё» є±±ј ©»ѕф їЅЅ«і«ѕї¬ђІ№ ёђ№ё
Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ¬ёї¬ Ѕ±«ѕј ®»°®»»І¬ ї ё»їѕ¬ё ®ђє ¬± ¬ё»
ё«іїІ °±°«ѕї¬ђ±І ¬ёї¬ Ѕ±І«і» ђ¬т п»°ђ¬» ¬ё» №®»ї¬
Ѕ±ІЅ»®І ¬ёї¬ »Ёђ¬ ѕ»Ѕї«» ±є ¬ё» °±¬»І¬ђїѕ є±® ¬±ЁђЅ
і»¬їѕ Ѕ±І¬їіђІї¬ђ±І ђІ ёђ»Ї«»ф ¬ё»®» ђ ї ѕїЅє ±є
ђІє±®ії¬ђ±І їѕ±«¬ ¬ё» »Ё¬»І¬ ±є ё«іїІ »Ё°±«®» ¬± і»¬їѕ
є®±і Ѕ±І¬їіђІї¬»ј »јђѕѕ» єђёт яё»®»є±®»ф »ђ№ё¬ »јђѕѕ»
ії®ђІ» єђё °»Ѕђ» шпђї°¬»®« °ѕ«іђ»®ђф т»®®» ЅђІ»®»«ф
ю°ї®ђ±ії °тф ої®їІїЁ Ѕ®§±ф мЅїІ¬ёї®« Ѕ±»®«ѕ»«ф

ѐюнпс щсѐншя хъ срхошс тхяф тюыщ ђхсэёсяуьёсюѐы юхпы

пф н штнт нЅ»Є»ј±ущї®ђІф пф н хт щїІђѕѕїуюђЄ»®їф пф н птцт ю±ј®ђ№«»¦уяђ»®®їф пф о от цђі»І»¦

п п»І¬»® є±® сІЄђ®±Іі»І¬єѕ єІј я±ЁђЅ±ѕ±№ђЅєѕ э»»є®Ѕём о р»°є®¬і»І¬ ±є ођ±Ѕё»іђ¬®§уюЅё±±ѕ ±є щ»јђЅђІ»м н р»°є®¬і»І¬ ±є

сІЄђ®±Іі»І¬єѕ ф»єѕ¬ёуюЅё±±ѕ ±є ь«ѕѕђЅ ф»єѕ¬ёф щ»јђЅєѕ юЅђ»ІЅ» пєі°«уѐІђЄ»®ђ¬§ ±є ь«»®¬± эђЅ±ф юєІ ц«єІф ь«»®¬± эђЅ±т

у±ѕ±Ѕ»І¬®« їЅ»Іђ±Іђф ч«¬ѓїІ« °тф їІј уї»і«ѕ±І
°тч ©»®» Ѕї°¬«®»ј є®±і »Є»І ѕ±Ѕї¬ђ±І ї®±«Іј ¬ё»
ђѕїІј ±є ёђ»Ї«» є±® ї ¬±¬їѕ ±є пко ђІјђЄђј«їѕт сђё
і«Ѕѕ» ©ђѕѕ ѕ» їЅђјујђ№»¬»ј ©ђ¬ё Іђ¬®ђЅ їЅђј ђІ ї іђЅ®±у
©їЄ» ±Є»І оршуі±ј»ѕ прррт мє¬»® їЅђјујђ№»¬ђ±Іф Ѕ±Іу
Ѕ»І¬®ї¬ђ±І ±є ї®»ІђЅ шмчф Ѕїјіђ«і шојчф Ѕ±°°»® шо«чф
і»®Ѕ«®§ шу№чф ѕ»їј шыѕчф »ѕ»Іђ«і шю»чф їІј ¦ђІЅ шєІч
©ђѕѕ ѕ» ј»¬»®іђІ»ј «ђІ№ ї ы»®єђІ рѕі»® ї¬±іђЅ їѕ±®°у
¬ђ±І °»Ѕ¬®±°ё±¬±і»¬»® мІїѕ§¬уі±ј»ѕ иррт ш»¬їѕ Ѕ±Іу
Ѕ»І¬®ї¬ђ±І ©ђѕѕ ѕ» Ѕ±і°ї®»ј ¬± ѕ»Є»ѕ є±«Іј ђІ єђё є®±і
±¬ё»® ђ¬» ђІ ы«»®¬± эђЅ±т с±® ђІ¬їІЅ»ф і»¬їѕ ѕ»Є»ѕ
шc№с№ ј®§ ©¬ч є±«Іј ђІ »јђѕѕ» і«Ѕѕ» ±є пт °ѕ«іђ»®ђ
Ѕ±ѕѕ»Ѕ¬»ј є®±і ¬©± ®»є»®»ІЅ» ђ¬» ђІ ±«¬ё»®І їІј ©»¬у
»®І ы«»®¬± эђЅ± ®їІ№»ј ї є±ѕѕ±©ж мф ртмй›нтлрз ојф
ртрро›ртрозз о«ф ртнз›пмтиз у№ф ртрпй›ртрзрз ыѕф ртрз›
ртйзз їІј єІф пмтз›ннтнт яёђ ¬«ј§ ©ђѕѕ °®±Єђј» ђі°±®у
¬їІ¬ ђІє±®ії¬ђ±І їѕ±«¬ ¬ё» ®ђє °±»ј ¬± ёђ»Ї«» ђІёїѕу
ђ¬їІ¬ Ѕ±І«іђІ№ ¬ё»» °±¬»І¬ђїѕѕ§ і»¬їѕуЅ±І¬їіђІї¬»ј
єђёт
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фІ і±ј»®І ё±«»ё±ѕј їІј ђІј«¬®ђїѕ єђѕ¬»® Ѕї¬ђ±Іђ¬
ї®» «»ј ¬± іїє» ёї®ј ©ї¬»®ф Ѕ±І¬їђІђІ№ оїох їІј ш№ох

ф ±є¬»®т яё» ј»№®»» ±є єђѕ¬®ї¬ђ±І ј»°»Іј ±І єђѕ¬»® Ї«їѕђ¬§т
у±©»Є»® ¬ё» Ѕ±Іјђ¬ђ±Іф ±є ©ё»®» ¬ё» єђѕ¬®ї¬ђ±І ¬їє»
°ѕїЅ»ф °ѕї§ ї ђ№ІђєђЅїІ¬ ®±ѕ»т я± ј»¬»®іђІ» ¬ё»» Ѕ±Іјђу

яѐёрѕхъу ыт чхъсѐхпя ыт хыъусєпфнъус яыюьѐхыъ ыт пнѐхыъя
пн  нър щу  ыъ ѐфс пнѐхыъхѐ

штђт пё«°їІ±Єїф стђт сєђі±Єї

р»°є®¬і»І¬ ±є пё»іђ¬®§ф оєёєђ® ю¬є¬» ь»јє№±№ђЅєѕ ѐІђЄ»®ђ¬§ф нєф ыЅ¬±ѕ»® э»Є±ѕ«¬ђ±І ю¬®»»¬ф млррррф ѐєєф э«ђєт

¬ђ±І ©» ¬«јђ»ј ¬ё» цђІ»¬ђЅ ±є ђ±Іу»ЁЅёїІ№» ±®°¬ђ±І
±є оїох їІј ш№ох ±І ¬ё» ої¬ђ±Іђ¬ оѐуоуиж ¬ё» °»»ј
ј»°»Іј»ІЅ» шђІєѕ«»ІЅ»ч ±є ¬ё» №ђЄ»І ®»їЅ¬ђ±І є®±і ¬ё»
Ії¬«®» ±є Ѕї¬ђ±Іф ђ¬ Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І їІј ¬»і°»®ї¬«®»т

ЮїЅµ№®±«Іјж мІ ї«¬±°§ ±є ¬ё» пнлу§»ї®у±ѕј ѕ±ј§
эѓц ©ї Ѕ±і°ѕ»¬»ј їІј ії¬»®ђїѕ ©»®» ±ѕ¬їђІ»ј є±®
ї®»ІђЅ їІј ѕ»їј їІїѕ§ђт

Я·іж я± ј»¬»®іђІ» ї®»ІђЅ їІј ѕ»їј »Ё°±«®» ±є
эѓц ѕ»є±®» ¬ђі» ±є ј»ї¬ёт У»¬ё±јж я±¬їѕ ї®»ІђЅ їІј
ѕ»їј ѕ»Є»ѕ ђІ їјђ°±» ¬ђ«» є®±і ¬ё» ѕђЄ»® ї®»ї їІј
¬±іїЅё ї®»їф ёїђ®ф їІј Іїђѕ їі°ѕ» ©»®» ј»¬»®іђІ»ј
»і°ѕ±§ђІ№ »ѕ»Ѕ¬®±¬ё»®іїѕ ї¬±іђЅ їѕ±®°¬ђ±І °»Ѕ¬®±у
°ё±¬±і»¬®§ ©ђ¬ё ї є»»іїІуѕїЅє№®±«Іј Ѕ±®®»Ѕ¬±®
шряммючт ф±¬±°ђЅ ѕ»їј їІїѕ§ђ ©ї °®»є±®і»ј «ђІ№
ђІј«Ѕ¬ђЄ»ѕ§ Ѕ±«°ѕ»ј °ѕїіїуії °»Ѕ¬®±і»¬®§т

О»«ґ¬ж уђ№ё ѕ»Є»ѕ ±є ї®»ІђЅ їІј ѕ»їј ©»®» і»їу
«®»ј їѕѕ ¬ђ«» їІїѕ§¦»јт яё» ї®»ІђЅ ѕ»Є»ѕ ©»®» омф

нюясъхп нъншѕяхя нър хяыѐыьхпушснр ѐюнпсюя ыъ ѐфс яѐёрѕ ыт
н пнлуѕснюуышр оырѕ

о цтѓт сѓІђєф о цт пї°ѕїІф п нтпт н«єј»®ё»ђј»ф о цтнт п»І¬»І±

п ѐІђЄ»®ђ¬§ ±є щђІІ»±¬єф р«ѕ«¬ё пєі°«ф пр ѐІђЄ»®ђ¬§ р®ђЄ»ф р«ѕ«¬ёф щђІІ»±¬є ллкпом о н®і»ј т±®Ѕ» хІ¬ђ¬«¬» ±є

ьє¬ё±ѕ±№§ф ккол пк¬ё ю¬т ътђтф ђєёђІ№¬±І рп орнрк ѐюнт

мтиф ртомф їІј птпи ыыш ђІ ёїђ®ф Іїђѕф їјђ°±» ђІ ѕђЄ»®
ї®»їф їІј їјђ°±» ђІ ¬±іїЅё ї®»їф ®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§т ч»їј
ѕ»Є»ѕ ©»®» липнф ппптоф нииф їІј кнк ыыш ђІ ёїђ®ф Іїђѕф
їјђ°±» ђІ ѕђЄ»® ї®»їф їІј їјђ°±» ђІ ¬±іїЅё ї®»їф
®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§т м®»ІђЅ °»Ѕђї¬ђ±І ±І ¬ё» їјђ°±» ¬ђ«» ђІ
¬ё» ѕђЄ»® ї®»ї ®»Є»їѕ»ј ¬ёї¬ ¬ё» іїѓ±®ђ¬§ ±є ¬ё» ї®»ІђЅ ©ї
і»¬ё§ѕї¬»јт яё» ђ±¬±°ђЅ їІїѕ§ђ ±є ¬ё» ѕ»їј ±ѕ¬їђІ»ј
є®±і ¬ё» Ѕїє»¬ јђј І±¬ ії¬Ѕё ¬ё» ѕ»їј ђІ ¬ё» ¬ђ«»т

Э±ІЅґ«·±Іж яё» і»¬ё§ѕї¬ђ±І ±є ї®»ІђЅ ђІјђЅї¬»
і»¬їѕ±ѕђі ±є ђІ±®№їІђЅ ї®»ІђЅ ѕ»є±®» эѓц ј»Ѕ»ї»јт
яё» ±«®Ѕ» ±є ¬ё» ёђ№ё ѕ»Є»ѕ ±є ѕ»їј ђІ ¬ё» ¬ђ«» ©ї
ѕ»ѕђ»Є»ј ¬± ѕ» є®±і ¬ё» Ѕїє»¬з ё±©»Є»®ф ¬ё» ђ±¬±°ђЅ
їІїѕ§ђ Ѕ±Ієђ®і ¬ё» ѕ»їј ђ є®±і ї јђєє»®»І¬ ±«®Ѕ»т

ђї¬»® °±ѕѕ«¬ђ±І ёї ђІЅ®»ї»ј ђІ ё»їЄђѕ§ ђІј«¬®ђїѕђ¦»ј
ї®»ї ©ё»®» і±¬ ђІј«¬®ђїѕ ©ї¬» »Іј «° ђІ ¬ё» »їт ю»ї
©ї¬»® ёї ¬± °®±Єђј» ¬ё» »»І¬ђїѕ »ѕ»і»І¬ є±® ±®№їІђі
ѕђЄђІ№ ђІ ђ¬ їІј ¬ё®±«№ё ¬ё» є±±ј ЅёїђІ ¬± іїІт ш±Іђ¬±®ђІ№
¬ё» »ѕ»і»І¬їѕ Ѕ±і°±ђ¬ђ±І ђІ ії®ђІ» ±®№їІђі «Ѕё ї »ї
Іїђѕ ђ ±є №®»ї¬ ђі°±®¬їІЅ»т нр їі°ѕ» ±є »їЅё ±є ¬ё» ¬©±
єђІј ±є Іїђѕ ёї ѕ»»І Ѕ±ѕѕ»Ѕ¬»ј є®±і ¬ё» ©»¬ Ѕ±ї¬ ±є

съђхюыъщсъѐ сттспѐя ыт ѐюнпс сшсщсъѐя пыъпсъѐюнѐхыъ
хъ ясн яънхшя ёяхъу нѐыщхп нояыюьѐхыъ яьспѐюыщсѐюѕ

ттнт сѕуні®ђф ютхт рїіѓї

ѐІђЄ»®ђ¬§ ±є нѕ ›тє¬»ё єІј сІЄђ®±Іі»І¬ у»І»®єѕ н«¬ё±®ђ¬§ф ьтыт о±Ё пннкп я®ђ°±ѕђф шђѕ§єт

чђѕ§їт юїі°ѕ» ©»®» јђ№»¬»ј ©ђ¬ё Іђ¬®ђЅ їЅђј їІј ¬ё»
Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є о±°°»®ф ф®±Іф шї№І»ђ«і їІј єђІЅ ©»®»
ј»¬»®іђІ»ј ѕ§ ї¬±іђЅ їѕ±®°¬ђ±І °»Ѕ¬®±і»¬®§т яё» ®»у
«ѕ¬ ё±© ¬ёї¬ ш№ ёї ¬ё» ёђ№ё»¬ ©ёђѕ» ¬ё» о±°°»® ёї
¬ё» ѕ±©»¬ Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ѕ»Є»ѕ ђІ ѕ±¬ё єђІј ±є Іїђѕт м
°ї¬¬»®І ±є ¬ё» ¬®їЅ» »ѕ»і»І¬ Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ©»®» ђІЄ»¬ђу
№ї¬»ј ®»№ї®јђІ№ ¬± ¬ё» ђ¦» їІј ¬ё» єђІј ±є Іїђѕт

ыппёюсъпс ыт фснђѕ щсѐншя хъ ясрхщсъѐяф тхяф яьспхся нър
ыѕяѐсюя тюыщ щѐѓньнф ьыюѐ юсхѐіф щнчёьн нър яфхюніх пюссчя

ншыъу ѐфс чсъѕнъ пыняѐ

п нтѓт щ«±ёђф о цтщт ыІ§ї®ђ

ѐІђЄ»®ђ¬§ ±є ъєђ®±ѕђф ѓ±±ѕ±№§ р»°є®¬і»І¬ф ьтыт ѕ±Ё нрплй ъєђ®±ѕђф ч»І§єм ѐІђЄ»®ђ¬§ ±є ъєђ®±ѕђф пё»іђ¬®§ р»°є®¬і»І¬ф

ьтыт ѕ±Ё нрплй ъєђ®±ѕђф ч»І§єт

м Ѕ±і°ї®ї¬ђЄ» «®Є»§ ±є »ѕ»і»І¬їѕ Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ђІ
їѕђ±¬ђЅ їІј ѕђ±¬ђЅ Ѕ±і°ї®¬і»І¬ ©ї Ѕї®®ђ»ј ±«¬ ¬±

ї» °±ђѕѕ» јђєє»®»І¬ђїѕ їІ¬®±°±№»ІђЅ ђІєѕ«»ІЅ» ±І
»ѕ»Ѕ¬»ј ії®ђІ» ¬ђјїѕ Ѕ®»»є їѕ±І№ ¬ё» ц»І§їІ Ѕ±ї¬т
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о±°°»® шо«чф ¦ђІЅ шєІчф ч»їј шыѕч їІј оїјіђ«і шојч
Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ђІ їЅђј јђ№»¬»ј їі°ѕ» ©»®» ј»¬»®у
іђІ»ј ѕ§ ї¬±іђЅ їѕ±®°¬ђ±І °»Ѕ¬®±°ё±¬±і»¬®§т яё»
і»¬ё±ј ±є їІїѕ§ђ ©ї Єїѕђјї¬»ј «ђІ№ фмрмсюъфчуйф
шмумуо шсђё ё±і±№»Ії¬»ч шмушуо шш«»ѕ ¬ђ«»ч
фІ¬»®Ії¬ђ±Іїѕ м¬±іђЅ рІ»®№§ м№»ІЅ§ Ѕ»®¬ђєђ»ј ®»є»®»ІЅ»
ії¬»®ђїѕт фІ »јђі»І¬ф о« Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ш4№с№ф ј®§ ©¬ч
®їІ№»ј є®±і ото ¬± ооитзф єІ ®їІ№»ј є®±і зтп ¬± нпзктоф
ыѕ ®їІ№»ј є®±і итм ¬± пкмтл ©ёђѕ» ој ®їІ№»ј є®±і ртн
¬± интмт фІ єђёф о« Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ш4№с№ф ©»¬ ©¬ч ®їІ№»ј
є®±і ртррп ¬± птр єІ ®їІ№»ј є®±і ртррк ¬± пптмф ыѕ
®їІ№»ј є®±і ртррл ¬± птз ©ёђѕ» ој ®їІ№»ј є®±і лртро
¬± рткт фІ ±§¬»®ф о« Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ш4№с№ф ©»¬ ©¬ч

®їІ№»ј є®±і нтн ¬± прзртйф єІ ®їІ№»ј є®±і мкти ¬±
плнитйф ыѕ ®їІ№»ј є®±і ртррл ¬± зйтк ©ёђѕ» ој ®їІ№»ј
є®±і ртрро ¬± пзткт щ±¬їѕѕ§ ёђ№ё»® »ѕ»і»І¬їѕ Ѕ±ІЅ»Іу
¬®ї¬ђ±І ©ёђЅёф ђІ ±і» Ѕї» »ЁЅ»»ј»ј ¬ё» ђ±®ѕј у»їѕ¬ё
ъ®№їІђ¦ї¬ђ±І ѕђіђ¬ №«ђј»ѕђІ» ©»®» ±ѕ»®Є»ј ђІ »јђу
і»І¬ їІј ±§¬»® їі°ѕ» є®±і шїє«°ї Ѕ®»»єт фІ №»І»®їѕф
¬ё»®» ©ї ђ№ІђєђЅїІ¬ Єї®ђї¬ђ±І ш°иртрлч ђІ »ѕ»і»І¬їѕ
Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ѕ»¬©»»І їІј ©ђ¬ёђІ Ѕ®»»є їІј Ѕ±і°ї®¬у
і»І¬т фІ ±®ј»® ±є і±¬ ¬± ѕ»ї¬ ђІєѕ«»ІЅ»јф ¬ё» Ѕ®»»є
«Іј»® ђІЄ»¬ђ№ї¬ђ±І ії§ ѕ» Ѕѕїђєђ»ј ї є±ѕѕ±©ф шїєу
«°ї к ш¬©ї°ї к ы±®¬ э»ђ¬¦ к юёђ®ї¦ђт у±©»Є»®ф є«®¬ё»®
®»»ї®Ѕё ђІ¬± їЅ¬«їѕ ±«®Ѕ» їІј єї¬» ±є ¬ё» »ѕ»і»І¬
ђІЄ»¬ђ№ї¬»ј їі±І№ ±¬ё»® ђІ ©ї®®їІ¬»јт

яё» Ії¬«®їѕ ј»°±ђ¬ ±є їѕ«і±ђѕђЅї¬» ±І э«ђїІ
¬»®®ђ¬±®§ ї®» є±«Іј »Є»®§©ё»®»ф ђІ »Є»®§ ®»№ђ±І ±є ¬ё»
Ѕ±«І¬®§ їІј ї®» ®»°®»»І¬»ј ѕ§ і±®ј»І¬ђ¬ёф ёїѕїђ¬ёф
ЅѕђІ±°¬ђѕ±ѕђ¬ё їІј ѕ§ ±¬ё»® ®ї®» °»Ѕђ» ±є ¦»±ѕђ¬ёт ю«Ѕё
®»»ї®Ѕё»® ї ёїѕ»І¬ђІї ц®±єёђІїф ыт шђєёїђѕ±Є ђІ
пззиф ч»±Іђј пђ§їЅё»Іє±ф ёт ч§»Іє± ђІ пзикф шт
шїѕђє±Єї ђІ пззйф пззиф фт є«є±Єф ёт мІј®±±Є ђІ оррп
ѕ»ї®І»ј ¬ё» °±ђѕђѕђ¬§ ±є «ђІ№ ¬ё»і ш¦»±ѕђ¬ёч ђІ ¬±Ѕє
› ®їђђІ№ °®їЅ¬ђЅ» ї ї є±јј»® їјјђ¬ђ±Іт м єІ±©ђІ№ф
Ії¬«®їѕ ¦»±ѕђ¬ё ёїЄ» Ї«їѕђ¬ђ» ±є їѕ±®°¬ђ±І їІј ђ±І ›
і»¬їѕ±ѕђіз ђІ ¬ё»ђ® Ѕ®§¬їѕ є»Іј»® ¬ё»§ ёїЄ» °»®±Ёђј»
ѕ®ђј№» ¬ёї¬ ёїЄ» ѕїЅ¬»®ђЅђј«і їІј Ѕї¬ё±ѕђ¬ђЅ Ї«їѕђ¬ђ»т
яё» №±їѕ ±є ¬ё»» ®»»ї®Ѕё» ©ї ¬ё» ѕ»ї®јђІ№ ±є ¬ё»
ђІєѕ«»ІЅ» ±є ш»¬їѕ › ф±І ±є Ії¬«®їѕ ¦»±ѕђ¬ё ±І №»ії¬±у
ѕ±№ђЅїѕ ђІј»Ё ±є ЅїѕЄ»т яё»®» ©»®» є±®і»ј ¬©± №®±«°
±є ЅїѕЄ»уй їІїѕ±№±« ё»їј ђІ »їЅё №®±«°т яё» »Ё°»®у
ђі»І¬ ©»®» ¬їє»І їЅЅ±®јђІ№ ¬± ¬ё» є±ѕѕ±©ђІ№ Ѕё»і»ж
птуЅ±І¬®±ѕж ѕїђЅ ®ї¬ђ±ІуїЅЅ±®јђІ№ ¬± ђтфтют Ѕё»і»т оту
»Ё°»®»і»І¬їѕж ѕїђЅ ®ї¬ђ±І хртл № ±є ¦»±ѕђ¬ё ±є® п є№ ±є
ѕђЄђІ№ іїт фІ ®ї¬ђ±І ©»®» отко їІј отйн є№ ±є ј®ђ»ј
«ѕ¬їІЅ» їЅЅ±®јђІ№ѕ§з отзо їІј отзк ±є є±јј»® «Іђ¬з
нптип їІј нотмо ш х ±є і»¬їѕ±ѕђЅ »І»®№§з мир їІј мзо
№ ±є ®ї© °®±¬»ђІз нми їІј нло № ±є јђ№»¬ђѕѕ» °®±¬»ђІз
ллптп їІј лйото № ±є Ѕ»ѕѕ«ѕ±»з онл їІј омо № ±є єї¬з оил
їІј озр № ±є ѕїЅ¬±»з омти їІј окто № ±є ЅїѕЅђ«іт яё»
Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є »І»®№§ ђІ ј®ђ»ј «ѕ¬їІЅ» ±є ®ї¬ђ±І ±є
ЅїѕЄ» ђІ Ѕ±І¬®±ѕ №®±«° Єї ђІ їЄ»®ї№» потпм шх ѕ§ф ђІ
»Ё°»®ђі»І¬їѕ №®±«° › пптз шх ѕ§ ¬ё» І±®і ±є пртп шхт
яё» Ѕ±і°ї®ђ±І ±є ¬ё»®» єїЅ¬ ё±© ¬ёї¬ ¬ё» Ѕ±ІЅ»І¬®їу
¬ђ±І ±є »І»®№§ ђІ ј®ђ»ј «ѕ¬їІЅ» ±є ®ї¬ђ±І ±є »Ё°»®ђі»Іу
¬їѕ їІђіїѕ ©ї «ђ¬їѕѕ» ¬± ¬ё» »Ёђ¬ І±®і ±є є»»јђІ№т
яё» ЅѕђІђЅ ±ѕ»®Єї¬ђ±І ј«®ђІ№ ¬ё» »Ё°»®ђі»І¬ ё±© ¬ёї¬
»Ё°»®ђі»І¬їѕ їІђіїѕђ ¬»і°»®ї¬«®»ф є®»Ї«»ІЅ§ ±є ѕ®»ї¬ёу
ђІ№ їІј °«ѕ»ф Ѕїѕ° їІј №»І»®їѕ Ѕ±Іјђ¬ђ±І ©»®» ©ђ¬ёђІ

ѐфс хътшёсъпс ыт щсѐнш › хыъя ыт ънѐёюнш ісышхѐфя ыт ѐёіосп
шыпнѐхыъ ыъ ьфѕяхышыухпнш ыюунъхящ тёъпѐхыъя

ът ьё»ІЅё»Іє±ф щт щїѕђє±Єїф цт яїѕіїІ±Єї

оєёєђ® юЅђ»І¬ђєђЅ э»»є®Ѕё хІ¬ђ¬«¬» ±є н№®ђЅ«ѕ¬«®»ф этѓ±®№» ю¬®»»¬ф плф ѐєєф млррлл э«ђєт

¬ё» ѕђіђ¬ ±є °ё§ђ±ѕѓ№ђЅїѕ І±®іт  п«®ђІ№ ¬ё» »Ё°»®ђі»І¬
№»ії¬±ѕ±№ђЅїѕ ђІј»Ё ±є їІђіїѕ ђІ Ѕ±І¬®±ѕ №®±«° їІј ±є
¬ё±» ©ё± ©ї №±¬¬»І ¦»±ѕђ¬ё ©ї ¬«јђ»јт фІ »Ё°»®ђу
і»І¬їѕ №®±«° ¬ё» Ѕ±І¬»І¬ ±є ёї»і±№ѕ±ѕђІ › № с ѕ › зотнф
®»ј Ѕ±®°«Ѕѕ» › прпо ѕ › итои їІј ѕ»«Ѕ±Ѕ§¬» › прз ѕ ›
итноз ђІ Ѕ±І¬®±ѕ №®±«° їЅЅ±®јђІ№ѕ§ › иитрз ктикз йтлкт
яё» ®»«ѕ¬ ±є ®»»ї®Ѕё» ё±© ¬ёї¬ і±®°ё±ѕ±№ђЅїѕ ђІј»Ё
±є ѕѕ±±ј ±є »Ё°»®ђі»І¬їѕ ЅїѕЄ» ђІ ¬ё» ї№» ±є т і±І¬ё
©ї ©ђ¬ёђІ ¬ё» ѕђіђ¬ ±є °ё§ђ±ѕ±№ђЅїѕ І±®іф їІј Ѕёї®їЅу
¬»®ђ¦» №±±ј °®±№®» ђІ ѕ±¬ё №®±«°т яё» ¦»±ѕђ¬ё є»»јђІ№
ёїј №±±ј ђІєѕ«»ІЅ» «°±І і±®°ё±ѕ±№ђЅїѕ ђІј»Ё ±є ѕѕ±±јт
яё» і»І¬ђ±І ¬ё» ¬ёї¬ ¬ё»®» ©ї ђІЅ®»ї» ±є ёї»і±№ѕ±ѕђІ
±І мтлыф ®»ј Ѕ±®°«Ѕѕ» ±І пнтпыф ѕ»«Ѕ±Ѕ§¬» ±І прыт
яё» ђІЅ®»ї»ј Ѕ±І¬»І¬ ±є ®»ј Ѕ±®°«Ѕѕ»ф ёї»і±№ѕ±ѕђІ
їІј ѕ»«Ѕ±Ѕ§¬» ђІ ѕѕ±±ј ±є Ѕ«ѕ ђІ »Ё°»®ђі»І¬їѕ №®±«°
©» ЅїІ Ѕ±Іђј»® ї ђі°®±Є»і»І¬ ±є ђ±Іуі»¬їѕ±ѕђЅ ±
±Ёђјђ¦ђІ№у®»Ѕ±І¬®«Ѕ¬ђ±І °®±Ѕ»» ђІ Ѕ±і°ї®ђ±І ©ђ¬ё
Ѕ±І¬®±ѕ їІђіїѕт нђ±Ѕё»іђЅїѕ ђІј»Ё ±є ѕѕ±±ј »®«і
¬ёї¬ Ѕёї®їЅ¬»®ђ¦» і»¬їѕ±ѕђЅ °®±Ѕ»» ђІ ±®№їІђі ±є
»Ё°»®ђі»І¬їѕ їІђіїѕ ©ї «ђ¬їѕѕ» ¬± ¬ё» °ё§ђ±ѕ±№ђЅїѕ
І±®іт фІ »Ё°»®ђі»І¬їѕ №®±«° ¬ё» Ѕ±І¬»І¬ ±є °®±¬»ђІ
©ї ёђ№ё»® ¬ёї¬ ђІ Ѕ±І¬®±ѕ №®±«° ±є їІђіїѕ ±І пртмыф
Ѕ±І¬»І¬ ±є ®»»®Є» їѕєїѕђІђ¬§ њ ±І отлыф Ѕї®±¬ђІ» њ ±І
октлыф ЅїѕЅђ«і њ ±І пиыф °ё±°ё±®« њ ±І мткыф
мтютят ђІј»Ё њ ±І пйтоыф мтчтят њ ±І плтлыт ю±ф ¬ё»
«ђІ№ ±є Ії¬«®їѕ ¦»±ѕђ¬ё ї ї іђІ»®їѕ є»»јђІ№ ђІ ®ї¬ђ±І
±є ЅїѕЄ» ©ї Ѕ±Іј«ЅђЄ» ¬± ¬ё» ђі°®±Є»і»І¬ ±є ђ±Іу
і»¬їѕ±ѕђЅф ђІ¬»Іђ¬§ ±є ±Ёђјђ¦ђІ№у®»Ѕ±І¬®«Ѕ¬ђ±І °®±у
Ѕ»»ф їЅ¬ђЄђ¬§ ±є ®»їіђІђ®ї¬ђ±І є»®і»І¬ ђІ їІђіїѕђ
±®№їІђіт яё» ђІЅ®»ї» ±є їіђІ±¬®їІє»® їЅ¬ђЄђ¬§ ±є
ЅїѕЄ»ф ©ї №±¬¬»І ш»¬їѕуф±І ±є ¦»±ѕђ¬ёф ђ їІ ђІј»Ё ±є
і±®» ђІ¬»ІђЄ» §І¬ё»ђ ±є °®±¬»ђІф ¬ёї¬ ©ї Ѕ±Іј«у
ЅђЄ»ф ђІ ђ¬ ¬«®Іф ±є ¬ё» ђІЅ®»ї» ±є їЄ»®ї№» јїђѕ§ №®±©¬ё
±є ѕђЄђІ№ іїт
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яё» ѕђ±їЅЅ»ђѕђѕђ¬§ ±є ї®»ІђЅ шмчф Ѕїјіђ«і шојчф
Ѕ±°°»® шо«чф і»®Ѕ«®§ шу№чф ѕ»їј шыѕчф їІј ¦ђІЅ шєІч ђІ
ё«іїІ ©ї ¬»¬»ј ѕ§ ђІЅ«ѕї¬ђІ№ і»¬їѕуЅ±І¬їіђІї¬»ј ±ђѕ
їі°ѕ» ©ђ¬ё ї®¬ђєђЅђїѕ №ї¬®ђЅ ѓ«ђЅ»т яё®»» ±ђѕ їі°ѕ»
©»®» ±ѕ¬їђІ»ј є®±і ї ѐІђ¬»ј ю¬ї¬» рІЄђ®±Іі»І¬їѕ ы®±у
¬»Ѕ¬ђ±І м№»ІЅ§ шрымч ю«°»®є«Іј ђ¬» ђІ ы«»®¬± эђЅ±т фІ
їјјђ¬ђ±Іф ї »јђі»І¬ їі°ѕ» є®±і ї і»¬їѕуЅ±І¬їіђІї¬»ј
»¬«ї®ђІ» ѕї№±±Іф їІј ї ¬їІјї®ј ®»є»®»ІЅ» ±ђѕ шш±І¬їІї
юэш ойпрч є®±і ¬ё» щї¬ђ±Іїѕ фІ¬ђ¬«¬» ±є ю¬їІјї®ј їІј
я»ЅёІ±ѕ±№§ ©»®» ђІЅѕ«ј»ј є±® Ѕ±і°ї®ђ±Іт яё» рым
і»¬ё±ј нрлрн ©ї «»ј ¬± ј»¬»®іђІ» ¬±¬їѕ і»¬їѕ Ѕ±ІЅ»Іу

 охынппсяяхохшхѐѕ ыт щсѐншя хъ яыхшя тюыщ н тыющсю
шнъртхшш хъ ьёсюѐы юхпы

пф о чт чђ»І¬¦ф оф н от цђі7І»¦ф оф н шт ь7®»¦ф пф о птцт ю±ј®3№«»¦уяђ»®®ї

пр»°є®¬і»І¬ ±є сІЄђ®±Іі»І¬єѕ ф»єѕ¬ёуюЅё±±ѕ ±є ь«ѕѕђЅ ф»єѕ¬ём оп»І¬»® є±® сІЄђ®±Іі»І¬єѕ єІј я±ЁђЅ±ѕ±№ђЅєѕ э»»є®Ѕём
нр»°є®¬і»І¬ ±є ођ±Ѕё»іђ¬®§уюЅё±±ѕ ±є щ»јђЅђІ»ф щ»јђЅєѕ юЅђ»ІЅ» пєі°«уѐІђЄ»®ђ¬§ ±є ь«»®¬± эђЅ±ф юєІ ц«єІф ь«»®¬± эђЅ±т

¬®ї¬ђ±І ђІ їі°ѕ»т ыѕ їІј ој ±ѕ¬їђІ»ј ¬ё» ёђ№ё»¬
ѕђ±їЅЅ»ђѕђѕђ¬§ Єїѕ«» Єї®§ђІ№ є®±і лп›иры їІј мз›
зпыф ®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§т нђ±їЅЅ»ђѕђѕђ¬§ Єїѕ«» є±® м ®їІ№»ј
є®±і мтл ¬± ллыф ©ёђѕ» Єїѕ«» є±® єІ єѕ«Ѕ¬«ї¬»ј є®±і оз
¬± кйыт о«ф ѕђє» мф ё±©»ј ѕї®№» єѕ«Ѕ¬«ї¬ђ±І ђІ ѕђ±їЅу
Ѕ»ђѕђѕђ¬§ Єїѕ«» ®їІ№ђІ№ є®±і мтк ¬± йныт у№ ѕ»Є»ѕ ©»®»
І±¬ ј»¬»®іђІ»ј ђІ ¬ё» ї®¬ђєђЅђїѕ №ї¬®ђЅ ѓ«ђЅ» ѕ»Ѕї«» ¬±¬їѕ
Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ђІ ±ѕђј їі°ѕ» ©»®» ѕ±©т  фІ Ѕ±ІЅѕ«ђ±Іф
®»«ѕ¬ ё±©»ј ¬ёї¬ ї ѕї®№» є®їЅ¬ђ±І ±є ¬ё» і»¬їѕ ї±Ѕђу
ї¬»ј ¬± ±ђѕ ђ ѕђ±їЅЅ»ђѕѕ»ф °±¬»І¬ђїѕѕ§ °±ђІ№ ї ё»їѕ¬ё
®ђє ¬± ё«іїІф °ї®¬ђЅ«ѕї®ѕ§ Ѕёђѕј®»Іт

ёђ»Ї«»ф ї іїѕѕ ђѕїІјф ђІёїѕђ¬»ј ѕ§ зфррр ЅђЄђѕђїІ
°»±°ѕ»ф ђ ѕ±Ѕї¬»ј ѕ»¬©»»І ы«»®¬± эђЅ± їІј юїђІ¬ яё±ії
ї¬ ѕї¬ђ¬«ј» питлp щ±®¬ё їІј ѕ±І№ђ¬«ј» клтнp ђ»¬ф Ѕ±Іђ¬у
ђІ№ ±є лл Ї«ї®» іђѕ»т с±® ±Є»® ђЁ¬§ §»ї®ф ¬ё» ѐІђ¬»ј
ю¬ї¬» шѐюч щїЄ§ ёї ѕ»»І ±°»®ї¬ђІ№ ђІ ёђ»Ї«» «ђІ№ ђ¬
ї ѕђЄ» їіі«Іђ¬ђ±І ¬ї®№»¬ °®їЅ¬ђЅ»т яё» ©ђІј ѕѕ±© клы
±є ¬ё» ¬ђі» є®±і ¬ё» І±®¬ё»ї¬ °±¬»І¬ђїѕѕ§ ¬®їІ°±®¬ђІ№
°ї®¬ђЅ«ѕї® ії¬¬»® ¬± ¬ё» ё«іїІ °±°«ѕї¬ђ±Іт яё»®»є±®»ф
¬ё»®» ђ ї іїѓ±® °«ѕѕђЅ ё»їѕ¬ё Ѕ±ІЅ»®І ¬ёї¬ ¬ё» °±°«ѕї¬ђ±І
±є ёђ»Ї«» ђ ѕ»ђІ№ »Ё°±»ј ¬± ¬±ЁђЅ і»¬їѕ їј±®ѕ»ј ¬±
єђІ» їђ®ѕ±®І» °ї®¬ђЅ«ѕї¬» ії¬¬»® ©ђ¬ё ї јђїі»¬»® и прkі
шыш

пр
чт ђ» ©ђѕѕ ђІЄ»¬ђ№ї¬» ѕ»Є»ѕ ±є їѕ«іђІ«і шмѕчф

ї®»ІђЅ шмчф Ѕїјіђ«і шојчф ђ®±І шс»чф ѕ»їј шыѕчф їІј
ЄїІїјђ«і шёч ±І їђ®ѕ±®І» °ї®¬ђЅ«ѕї¬» ії¬¬»® шыш

пр
ч ђІ

¬©± ѕ±Ѕї¬ђ±І ±І ¬ё» ђѕїІјт ш»¬їѕ ѕ»Є»ѕ їІј Ѕ±і°±ђ¬ђ±І
±І ыш 

пр
 ©ђѕѕ ѕ» Ѕ±і°ї®»ј ѕ»є±®»ф ј«®ђІ№ їІј їє¬»®

фснђѕ щсѐншя хъ нхю ьнюѐхпёшнѐс щнѐѐсю шьщ ч тюыщ ђхсэёсяу
ьёсюѐы юхпы

пф м іт ю±їф п рт нЅ»Є»ј±ф пф н птцт ю±ј®3№«»¦уяђ»®®їф пф о от цђі7І»¦

пп»І¬»® є±® сІЄђ®±Іі»І¬єѕ єІј я±ЁђЅ±ѕ±№ђЅєѕ э»»є®Ѕёф ор»°є®¬і»І¬ ±є ођ±Ѕё»іђ¬®§уюЅё±±ѕ ±є щ»јђЅђІ»ф нр»°є®¬і»І¬ ±є

сІЄђ®±Іі»І¬єѕ ф»єѕ¬ёуюЅё±±ѕ ±є ь«ѕѕђЅ ф»єѕ¬ёф щ»јђЅєѕ юЅђ»ІЅ» пєі°«уѐІђЄ»®ђ¬§ ±є ь«»®¬± эђЅ±ф юєІ ц«єІм мхІ¬»®єі»®ђЅєІ

ѐІђЄ»®ђ¬§ф юєІ у»®і?Іф ь«»®¬± эђЅ±т

іђѕђ¬ї®§ °®їЅ¬ђЅ»т я©± їђ® їі°ѕђІ№ ¬ї¬ђ±І ±є ыш
пр

 ї®»
ѕ±Ѕї¬»ј ђІ І±®¬ё»®І їІј Ѕ»І¬®їѕ ѕ±Ѕї¬ђ±І ±є ¬ё» ђѕїІјт яё»
ыш

пр
 ыї®¬ђ±ѕуыѕ« і±ј»ѕ орол »Ї«»І¬ђїѕѕ§ Ѕ±ѕѕ»Ѕ¬»ј їђ®

°ї®¬ђЅѕ» ±І ї јїђѕ§ ѕїђ ±І ї мйіі я»єѕ±І єђѕ¬»® ї¬ ї єѕ±©
®ї¬» ±є пктй чсіђІт о±ѕѕ»Ѕ¬»ј їђ® °ї®¬ђЅѕ» ©»®» ®»і±Є»ј
є®±і ¬ё» єђ»ѕј ±І ї ©»»єѕ§ ѕїђ їІј ¬®їІє»®®»ј ¬± ¬ё»
ѕїѕ±®ї¬±®§т юїі°ѕ» є®±і сїѓї®ј± шї ®»є»®»ІЅ» ђ¬» ¬ёї¬
®»Ѕ»ђЄ» їђ®ѕ±®І» ії¬»®ђїѕ јђ®»Ѕ¬ѕ§ є®±і ¬ё» м¬ѕїІ¬ђЅ
ъЅ»їІч ©»®» ±ѕ¬їђІ»ј ђІ °ї®їѕѕ»ѕ ©ђ¬ё ¬ё±» є®±і ёђ»Ї«»т
ѐІ«»ј Ѕѕ»їІ єђѕ¬»®ф єђ»ѕј їІј ѕїѕ±®ї¬±®§ ѕѕїІєф їІј їІ
«®ѕїІ ј«¬ ®»є»®»ІЅ» ії¬»®ђїѕ шюэш ущї¬ђ±Іїѕ фІ¬ђ¬«¬» ±є
ю¬їІјї®ј їІј я»ЅёІ±ѕ±№§ч ©»®» ђІЅѕ«ј»ј ¬± ј»¬»®іђІ»
ѕїЅє№®±«Іј Ѕ±І¬їіђІї¬ђ±І їІј ®»Ѕ±Є»®§ »єєђЅђ»ІЅђ»т сђѕу
¬»® ©ђ¬ё ыш

пр
 ©ђѕѕ ѕ» јђ№»¬»ј ђІ Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬»ј Іђ¬®ђЅ їЅђјф

їІј їІїѕ§¦»ј є±® і»¬їѕ «ђІ№ ї ы»®єђІ рѕі»® ї¬±іђЅ
їѕ±®°¬ђ±І °»Ѕ¬®±°ё±¬±і»¬»®ф мІїѕ§¬ иррт

щсъђя нър ѓыщсъђя фнхю ѐюнпс сшсщсъѐ пыъпсъѐюнѐхыъя хъ
щыяпыѓ юсухыъ

ђтнт р»іђј±Єф нтђтяєїѕІ§

п»І¬»® є±® ођ±¬ђЅ щ»јђЅђІ»ф ьтот лкф полрмйф щ±Ѕ±©ф э«ђєт

яё»®» ©»®» порк ор›мр §»ї® ±ѕј ё«іїІђ ёїђ®
їі°ѕ»ф Ѕ±ѕѕ»Ѕ¬»ј ђІ ш±Ѕ±© ®»№ђ±І ш»ЁЅѕ«јђІ№ ¬ё»
ш±Ѕ±© Ѕђ¬§ч ѕ§ фоыумрю їІїѕ§¦»јт мЅЅ±®јђІ№ ¬± ±ѕу
¬їђІ»ј јї¬ї ©» Ѕ±ІЅѕ«ј»ј ¬ёї¬ж
› ђІ Ѕ±і°ї®ђ±І ¬± їЄ»®ї№» јї¬їф ±ѕ¬їђІ»ј ђІ ±«® ѕїѕ±®їу
¬±®§ є±® р«®±°»їІ °ї®¬ ±є э«ђї їІј ш±Ѕ±© Ѕђ¬§ф ¬ё»

ѕ±©»® ёїђ® м їІј ёђ№ё»® ш№ф шІф ої їІј с» Ѕ±ІЅ»І¬®їу
¬ђ±І ђІ ш±Ѕ±© ®»№ђ±І і»І їІј ©±і»І ©»®» ±ѕ»®Є»јз
› Ѕ±і°ї®ђ±І ¬± ш±Ѕ±© Ѕђ¬§ ©ї ±ѕ»®Є»ј ђІЅ®»ї»ј
ој ѕ»Є»ѕ ђІ і»І їІј ©±і»І ёїђ® їІј ыѕф юІ › ±Іѕ§ ђІ
і»Із
› ¬ё»®» ї®» ¬ё» ђ№ІђєђЅїІ¬ јђєє»®»ІЅ» ѕ»¬©»»І ®«®їѕ їІј
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«®ѕїІ ёїђ® Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І шёђ№ё»® єІф ы ђІ ©±і»Іф ѕђЄђІ№
ђІ ®«®їѕ °ї®¬з ѕ±©»® юІ їІј ёђ№ё»® о«ф с» ђІ і»Іф ѕђЄђІ№
ђІ ®«®їѕ °ї®¬ ±є ш±Ѕ±© ®»№ђ±Ічз

яё»®» ђ »Єђј»І¬ Ѕ±®®»ѕї¬ђ±І ѕ»¬©»»І јђ¬їІЅ» є®±і
ш±Ѕ±© Ѕђ¬§ їІј »ѕ»і»І¬їѕ ёїђ® Ѕ±і°±ђ¬ђ±Іф і±®» ђ№у
ІђєђЅїІ¬ ђІ і»І Ѕ±і°ї®ђ±І ¬± ©±і»Іт яё»®» ї®» ¬ё»
ђ№ІђєђЅїІ¬ Єї®ђїѕђѕђ¬§ ђІ і»І ёїђ® Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є ±і»
ђі°±®¬їІ¬ ¬®їЅ» »ѕ»і»І¬ж Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І оїф ш№ф щїф ыѕф
с»ф о«ф шІ ©ї ђІЅ®»ї»ј ђІ іђјјѕ» їІј єї® ¦±І» Ѕ±і°ї®у
ђ±І ¬± І»ї®»¬ ¬± ш±Ѕ±© Ѕђ¬§ °ї®¬ ±є ®»№ђ±Із Ѕ±ІЅ»І¬®їу
¬ђ±І ±є м їІј ю» ђІ єї® їІј іђјјѕ» ¦±І» ©ї ѕ±©»®т фІ ёїђ®

±є ©±і»Іф ѕђЄђІ№ ђІ єї® ¦±І» ±є ш±Ѕ±© ®»№ђ±І ©ї ёђ№ё»®
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