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Н»·±І ит УЫМЯФ ЧСТН ЯТЬ УЧЭОССОЩЯТЧНУН

яєјі·«і · µІ±©І ¬± Ѕє«» »Є»®» ·Іё·ѕ·¬·±І ±є
°ґєІ¬ №®±©¬ёц ё±і» °ґєІ¬ №®±©¬ёх°®±і±¬·І№ ®ё·¦±ѕєЅ¬»х
®·є ©»®» ®»°±®¬»ј ¬± ѕ» Ѕє°єѕґ» ±є ј»Ѕ®»є·І№ °є®¬·єґґ§
¬ё» ¬±Ё·Ѕ·¬§ ±є яј є±® ѕє®ґ»§ц ѓ» ¬«ј·»ј ¬ё» єѕ·ґ·¬§ ±є ¬ё»
®ё·¦±ѕєЅ¬»®·є Я¦±°·®·ґґ«і ѕ®ї·ґ»І»ф ¬®є·І ё°э єІј
ё°щъыф ¬± ®»ј«Ѕ» яј ¬±Ё·Ѕ·¬§ є±® ©ё»є¬ ·І ё§ј®±°±І·Ѕ
Ѕ«ґ¬«®»ц ё·ІЅ» ±І» ±є ¬ё» ©ё»є¬ ґ»Ѕ¬·І ш©ё»є¬ №»®і
є№№ґ«¬·І·Іф ѓѐюч · ·ІЄ±ґЄ»ј ·І °ґєІ¬ ®»°±І» ¬± ±і»
µ·Іј ±є »ІЄ·®±Іі»І¬єґ ¬®» єІј · єґ± »»І¬·єґ є±®
°ґєІ¬хѕєЅ¬»®·єґ ·І¬»®єЅ¬·±Іф ¬ё» »Ѕ±Іј є·і ±є ¬ё· ©±®µ
©є ¬± »ґ«Ѕ·јє¬» ©ё»¬ё»® яј ¬®» Ѕ±«ґј ·Іј«Ѕ» §І¬ё»х
· ±є ѓѐю ·І ©ё»є¬ °ґєІ¬ц ђё» Ѕє°єЅ·¬§ ±є Ят ѕ®ї·ґ»І»
¬± ј»Ѕ®»є» яј ¬±Ё·Ѕ·¬§ є±® ©ё»є¬ ©є є±«Іј ¬± ј»°»Іј ±І
¬ё» яј Ѕ±ІЅ»І¬®є¬·±І єІј ±І ¬ё» ©ё»є¬ Єє®·»¬§ц ђё«ф

ЧТКСФКЫУЫТМ СЪ МШЫ ЮЯЭМЫОЧЛУ ЯЖСНРЧОЧФФЛУ ЮОЯНЧФЫТНЫ ЧТ ЙШЫЯМ
МСФЫОЯТЭЫ МС ЭЯЬУЧЛУ

п ТтКт Ю»¦Є»®µё±Єїф о КтЧт Нїє®±І±Єїф п ФтРт ЯІ¬±І§«µф о ЯтЯт Ю»ґ·і±Є

пъїѕ±®ї¬±®§ ±є р·±Ѕё»і·¬®§ ±є юґїІ¬урїЅ¬»®·їґ ё§іѕ·±»ф чІ¬·¬«¬» ±є р·±Ѕё»і·¬®§ їІј юё§·±ґ±№§ ±є юґїІ¬ їІј ы·Ѕ®±±®у

№їІ·іф ѐ«·їІ пЅїј»і§ ±є ёЅ·»ІЅ»ф ёї®ї¬±Є мпррплф ѐ«·їн оъїѕ±®ї¬±®§ ±є уЅ±ґ±№§ ±є ё§іѕ·±¬·Ѕ їІј п±Ѕ·ї¬·Є»

ѐё·¦±ѕїЅ¬»®·їф пґґуѐ«·ї ѐ»»ї®Ѕё чІ¬·¬«¬» є±® п№®·Ѕ«ґ¬«®їґ ы·Ѕ®±ѕ·±ґ±№§ф ёї·І¬ ю»¬»®ѕ«®№ плккркф ѐ«·їт

©ё»І ¬ё» сјсѕ
о
 Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ђІ ¬ё» °ѕїІ¬ №®±©¬ё і»јђу

«і ©ї о і№сѕф ѕ±¬ё ¬®їђІ јђіђІђё»ј сј ¬±ЁђЅђ¬§ є±®
¬ё» ©ё»ї¬ Ѕ«ѕ¬ђЄї® яї®ї¬±Єєї§ї лон ё±©»Є»®ф ¬ё»§ №їЄ»
І± »єє»Ѕ¬ ©ђ¬ё ¬ё» ±¬ё»® ¬ё®»» Єї®ђ»¬ђ» «»јт п¬ к і№сѕ
сјсѕ

о
ф ¬ё» ђІёђѕђ¬ђ±І ±є °ѕїІ¬ №®±©¬ё ©ї ђ№ІђєђЅїІ¬ шѕ§

ко›клычф їІј ђІ±Ѕ«ѕї¬ђ±І ©ђ¬ё ѕїЅ¬»®ђї јђј І±¬ ј»Ѕ®»ї»
¬ё» ¬±ЁђЅђ¬§ ±є сјт ч¬ ©ї є±«Іј ¬ёї¬ ¬ё» °®»»ІЅ» ±є сј
ђІ ¬ё» °ѕїІ¬ №®±©¬ё і»јђ«і Ѕї«»ј їІ ђІЅ®»ї» ђІ ¬ё»
Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є ѓхп ђІ ©ё»ї¬ ®±±¬т ѐё» »ІёїІЅ»ј
ѕ»Є»ѕ ±є ѓхп ©ї ®»¬їђІ»ј ј«®ђІ№ ¬ё» ©ё±ѕ» °»®ђ±ј ±є
°ѕїІ¬ Ѕ«ѕ¬ђЄї¬ђ±І ©ђ¬ё Ѕїјіђ«іт ѐё» ®»«ѕ¬ ±ѕ¬їђІ»ј
«№№»¬ ¬ёї¬ хф ѕ®є·ґ»І» ђ Ѕї°їѕѕ» ±є ј»Ѕ®»їђІ№
°ї®¬ђїѕѕ§ ¬ё» ¬±ЁђЅђ¬§ ±є сј є±® ©ё»ї¬ф їІј ѓхп ђ
°®±ѕїѕѕ§ ђІЄ±ѕЄ»ј ђІ °ѕїІ¬ ®»°±І» ¬± Ѕїјіђ«і ¬®»т

пІ¬ђ»°¬ђЅ °®±°»®¬ђ» ±є Ѕ±°°»® ёїЄ» ѕ»»І єІ±©І є±®
Ѕ»І¬«®ђ»т с±ііђ¬»» ј»јђЅї¬»ј ¬± єђ№ё¬ І±±Ѕ±іђїѕ ђІє»Ѕу
¬ђ±І ®»Ѕ±іі»Іј ¬ё» «» ±є Ѕ±°°»® °ђ°» ¬± їЄ±ђј Ѕ±І¬їіу
ђІї¬ђ±І ±є ё±°ђ¬їѕ ©ї¬»®у«°°ѕђ»т ѓё»¬ё»® ¬ёђ ї°°®±їЅё
ЅїІ ѕ» Ѕ±Іђј»®»ј їІ »єєђЅђ»І¬ °®±¬»Ѕ¬ђ±І ї№їђІ¬ ѕїЅ¬»®ђїѕ
і«ѕ¬ђ°ѕђЅї¬ђ±І ђІ ¬»®іђІїѕ °±®¬ђ±І ±є °ђ°» ®»іїђІ «Іу
єІ±©І ¬± јї¬»т ъ±®»±Є»®ф іїђІ¬»ІїІЅ» ©±®є «ђІ№ їЅђј ±І
¬ё»» Ѕ±°°»® ¬«ѕ»ф ії§ є®»» ѕї®№» їі±«І¬ ±є Ѕ±°°»® ђ±Іт
ч¬ ђ їѕ± °±ђѕѕ» ¬ёї¬ ©ї¬»® їЅђјђ¬§ їѕѕ±© їІ їѕі±¬
°»®іїІ»І¬ ѕђѕ»®ї¬ђ±І ±є ¬ё»» ђ±Іф °±ђѕѕ§ ѕ»їјђІ№ ¬± ¬ё»
»ѕ»Ѕ¬ђ±І ±є ѕїЅ¬»®ђї °±±®ѕ§ »Іђ¬ђЄ» ¬± ¬ё» »єє»Ѕ¬ ±є с«ххт

ѐ± ¬«ј§ ¬ё» »єєђЅїЅ§ ±є с«ххф ©» Ѕ±і°ї®»ј м
пт ѐё» ї¬¬їЅёі»І¬ ±є ѕђ±єђѕі ±І ѐ§№±І О шэђсч їІј ±І
Ѕ±°°»® ¬«ѕђІ№т ъ±І±°»ЅђєђЅ ѕђ±єђѕі ©»®» іїј» ©ђ¬ё

НЫТНЧМЧКЧМЗ СЪ ЮЯЭМЫОЧЯФ ЮЧСЪЧФУН НЫММФЫЬ СТ ЭСРРЫО МЛЮЧТЩ МС МСИЧЭ

НШСЭХН ЧТЬЛЭЫЬ ЮЗ ЭСРРЫО ЧСТНф ЙЧМШ СО ЙЧМШСЛМ РОЫКЧСЛН ЫИРСНЛОЫ

о ФтЪт ЦїЅЇ«»ґ·Іф н ФтЯт ХёїїІ±Єїф о УтРт Щ»ґґ»ф п Эт Эё±·§

п ъїѕ±®ї¬±·®» јђпјё7·±І рїЅ¬7®·»ІІ»фѓфѐ ј» юёї®іїЅ·»ф лп ®«» с±№ІїЅЇушї§флпрлк ѐ»·і с»ј»Ёф ф®їІЅ»н о ѓфѐ јђэј±І¬±ґ±№·»ф

®«» х7І7®їґ щ±»І·№ф лппрр ѐ»·іф ф®їІЅ»н н рїёµ·® ё¬ї¬» ѓІ·Є»®·¬§ф но ф®«І¦» ё¬®»»¬ф млррйо ѓєїф ѐ«·їт

я»«ј±і±Іє є»®«№·І±єф шЅё»®·Ѕё·є Ѕ±ґ·ф ё¬є°ё§ґ±у
Ѕ±ЅЅ« є«®»« їІј ї ѕђі»х ы»№ї¬ђЄ» с±ї№«ѕї» ё¬є°ё§у
ґ±Ѕ±ЅЅ« шысячт
от ѐё» ѕ»ёїЄђ±«® ±є ¬ё»» ѕђ±єђѕі ©ђ¬ё їІј ©ђ¬ё±«¬
°®»Єђ±« »Ё°±«®» ¬± Ѕ±°°»® ђ±І ђІ Ѕ±Іјђ¬ђ±І ±є ёђ№ё
їІј ѕ±© ¬±ЁђЅ ё±Ѕє шплр їІј лр іі±ѕ»чт

э®±ѕђє»®ї¬ђ±І ±є ¬ё»» є±«® °»Ѕђ» ђІ ¬ё» ѕђ±єђѕі ©ї
±іі»©ёї¬ ѕ±©»® ±І Ѕ±°°»® ¬ёїІ ±І ѐ§№±ІО ¬«ѕђІ№т шф
Ѕ±ґ·ф ё¬є°ё§ґ±Ѕ±ЅЅ« є«®»« їІј ыся ©»®» »Іђ¬ђЄ» ¬±
ёђ№ё ¬±ЁђЅ ё±Ѕєф їІј °®»Єђ±« »Ё°±ђ¬ђ±І ¬± Ѕ±°°»®
ђ±І »Іђ¬ђ¦»ј ¬ё»іт с±ІЄ»®»ѕ§ф я»«ј±і±Іє є»®«№у
·І±є ѕђ±єђѕіф їѕ¬ё±«№ё ѕ» ¬ёђЅє ±І Ѕ±°°»® ¬ёїІ ±І
ѐ§№±І ¬«ѕђІ№ ®»ђ¬»ј ѕ»¬¬»® ¬± ¬±ЁђЅ ё±Ѕєф ©ђ¬ё ±®
©ђ¬ё±«® °®»Єђ±« »Ё°±ђ¬ђ±І ¬± с«ххт

ЮЧСНСОРМЧСТ СЪ УЫМЯФ ЧСТН ЮЗ УЧЭОССОЩЯТЧНУН ЯТЬ МШЫЧОН
ЭСТНСОМЧЯ ЙЧМШ ЯПЛЫСЛН РФЯТМН

ЧтТт Щ±№±¬±Єф ТтЯт Ж±®·Іф ХтЩт М·µё±І±Є

чІ¬·¬«¬» ±є рї·Ѕ р·±ґ±№·Ѕїґ ю®±ѕґ»і ѐпёф ю«ёЅё·І±ф пмоолрф ѐ«·їт

эё±¬±¬®±°ёђЅ їІј Ѕё»і±¬®±°ёђЅ іђЅ®±±®№їІђі ±є
јђєє»®»І¬ ¬їЁ±І±іђЅ №®±«° їІј ¬ё»ђ® Ѕ±І±®¬ђї ©ђ¬ё

©ї¬»® °ѕїІ¬ шїЇ«ї¬ђЅ є»®І х¦±ґґєф ©ї¬»® ё§їЅђІ¬ёч ї®»
Ѕї°їѕѕ» ¬± їЅЅ«і«ѕї¬» і»¬їѕ ђ±І ±є ыђф э¬ф ю«ф с«ф с®ф



к лН»·±І ит УЫМЯФ ЧСТН ЯТЬ УЧЭОССОЩЯТЧНУН

эѕф єІф яђ їІј п«т ѐёђ їѕђѕђ¬§ »Іїѕѕ» ¬± «» ¬ё»і є±®
°«®ђєђЅї¬ђ±І ±є ї№®ђЅ«ѕ¬«®їѕ їІј ђІј«¬®ђїѕ ©ї¬» ©ї¬»®
є®±і ¬±ЁђЅ ё»їЄ§ і»¬їѕ їІј ¬± ±ѕ¬їђІ ®ї®» ¬®їЅ» і»¬їѕт
ф±® ¬ёђ °«®°±» ђ¬ ђ °±ђѕѕ» ¬± «» №®±©ђІ№ Ѕ«ѕ¬«®»
їІј ђіі±ѕђѕђ¦»ј Ѕ»ѕѕф ¬ё»ђ® ѕђ±°±ѕ§і»® ±® »І¦§і»
шё§ј®±№»Ії»чт э«®°ѕ» І±Іу«ѕє«® ѕїЅ¬»®ђї шѐё±ј±ѕєЅ¬»®
°°тф ѐё±ј±°»«ј±і±Іє °°тч ї®» їѕѕ» ¬± їЅЅ«і«ѕї¬»
с«ф єІф ыђ їІј ц№тф ё±©ђІ№ Єї®ђ±« ®»ђ¬їІЅ» ¬± ¬ё»»
і»¬їѕт рђ±°±ѕ§і»® ±є °«®°ѕ» «ѕє«® ѕїЅ¬»®ђ«і шЅ¬±¬ё·±®у

ё±ј±°·®є ёє°±ёІ·µ±Є·· їЅЅ«і«ѕї¬»ј і±®» ¬ёїІ лл ы
с« їІј єІ є®±і јђѕ«¬»ј ©ї¬» ©ї¬»® ±є »ѕ»Ѕ¬®±ѕ§ђт
х®»»І їѕ№ї» чёґ±®»ґґє °°т їІј ©ї¬»® °ѕїІ¬ х¦±ґґєф
ј«Ѕє©»»ј їІј ©ї¬»® ё§їЅђІ¬ё ё±©»ј ёђ№ё»® їѕђѕђ¬§ ¬± ї
ѕђ±±®°¬ђ±І ±є і»¬їѕ ђ±ђІт с§їІ±ѕїЅ¬»®ђї шё°·®«ґ·Іє
°ґє¬»І·ч їІј °ѕїІ¬ шїії®їІ¬ё«ч ії§ ѕ» ®»Ѕ±іі»Іј
ї °®±ј«Ѕ»® ±є ё±і»±°ї¬ёђЅ ј®«№ Ѕ±І¬їђІђІ№ І»Ѕ»у
ї®§ і»¬їѕ шя»ф єІф ыђ »¬Ѕтч є±® іђЅ®±»ѕ»і»І¬їѕ јђ»їу
»т

ъ±ј»®І °»Ѕ¬®±Ѕ±°ђЅ ¬»ЅёІђЇ«» ї®» ёђ№ёѕ§ «»є«ѕ
ђІ ¬«ј§ђІ№ јђЄ»®» °®±Ѕ»» ђІ ѕїЅ¬»®ђїѕ Ѕ»ѕѕ ®»ѕї¬»ј ¬±
¬ё»ђ® ђІ¬»®їЅ¬ђ±І ©ђ¬ё і»¬їѕ ђ±Іт я°»Ѕ¬®±Ѕ±°ђЅ јї¬ї є±®
©ё±ѕ» Ѕ»ѕѕф «°®їі±ѕ»Ѕ«ѕї® ¬®«Ѕ¬«®» ±® ђ±ѕї¬»ј Ѕ»ѕѕ«у
ѕї® Ѕ±І¬ђ¬«»І¬ ЅїІ ®»єѕ»Ѕ¬ ¬®«Ѕ¬«®їѕ їІј Ѕ±і°±ђ¬ђ±Іїѕ
ЅёїІ№» ±ЅЅ«®®ђІ№ ђІ ¬ё» Ѕ±«®» ±є і»¬їѕ±ѕђЅ ®»°±І»
ђІј«Ѕ»ј ѕ§ і»¬їѕ ђ±Іт ѐёђ ђІє±®ії¬ђ±І ±І ¬ё» і±ѕ»Ѕ«у
ѕї® ѕ»Є»ѕ ђ ±є ђі°±®¬їІЅ» є±® ѕїђЅ ¬«јђ» ±І і»Ѕёїу
Іђі ±є ѕїЅ¬»®ђїѕ ¬±ѕ»®їІЅ» ¬± ё»їЄ§ і»¬їѕ їІј ¬ё»ђ®
ђі°їЅ¬ ±І ѕїЅ¬»®ђїѕ і»¬їѕ±ѕђіф ї ©»ѕѕ ї є±® ї°°ѕђ»ј
і«ѕ¬ђјђЅђ°ѕђІї®§ ®»»ї®Ѕё ђІ ¬ё» єђ»ѕј ®»ѕї¬»ј ¬± ѕђ±у
¬»ЅёІ±ѕ±№§ф ѕђ±®»і»јђї¬ђ±Іф ї№®ђЅ«ѕ¬«®»ф ѕђ±№»±Ѕё»іђу
¬®§ф »¬Ѕт чІ ¬ё» °®»»І¬ ©±®єф ±і» »Ёїі°ѕ» ї®» °®»»І¬у
»ј ©ёђЅё ђѕѕ«¬®ї¬» ¬ё» ї°°ѕђЅї¬ђ±І ±є јђєє»®»І¬ °»Ѕ¬®±у
Ѕ±°ђЅ ¬»ЅёІђЇ«» є±® і±Іђ¬±®ђІ№ і»¬їѕуђІј«Ѕ»ј і»¬їу
ѕ±ѕђЅ ЅёїІ№» ђІ ±ђѕ ѕїЅ¬»®ђїф ї ©»ѕѕ ї є±® ±ѕ¬їђІђІ№
¬®«Ѕ¬«®їѕ ђІє±®ії¬ђ±І є±® і»¬їѕуїЅ¬ђЄї¬»ј ѕїЅ¬»®ђїѕ »Іу
¦§і»т ѐё«ф ¬ё» »єє»Ѕ¬ ±є ї ®їІ№» ±є ё»їЄ§ і»¬їѕ ±І ¬ё»
°ѕїІ¬ №®±©¬ёу°®±і±¬ђІ№ ®ёђ¦±ѕїЅ¬»®ђ«і х¦±°·®·ґґ«і

НРЫЭМОСНЭСРЧЭ ЯНРЫЭМН ЧТ НМЛЬЗЧТЩ МШЫ ЧУРЯЭМ СЪ ШЫЯКЗ УЫМЯФН
СТ ОШЧЖСЮЯЭМЫОЧЯ ЯТЬ МШЫЧО ОСФЫ ЧТ ЮЯЭМЫОЧЯФ УЫМЯЮСФЧНУ

п ЯтЯт ХїіІ»Єф п ФтРт ЯІ¬±І§«µф о РтЯт Мї®їІ¬·ґ·ф о УтЩт Р±ґ··±«ф н ФтЯт Х«ґ·µ±Єф н

ЗтЬт Р»®є·ґ·»Є

п ъїѕ±®ї¬±®§ ±є р·±Ѕё»і·¬®§ ±є юґїІ¬урїЅ¬»®·їґ ё§іѕ·±»ф чІ¬·¬«¬» ±є р·±Ѕё»і·¬®§ їІј юё§·±ґ±№§ ±є юґїІ¬ їІј ы·Ѕ®±±®№їІу

·іф ѐ«·їІ пЅїј»і§ ±є ёЅ·»ІЅ»ф пнф ю®±°т уІ¬«¦·ї¬±Єф мпррпл ёї®ї¬±Єф ѐ«·їн о ъїѕ±®ї¬±®§ ±є сё»і·¬®§ф т»°ї®¬і»І¬ ±є

ёЅ·»ІЅ»ф п№®·Ѕ«ґ¬«®їґ ѓІ·Є»®·¬§ ±є п¬ё»Іф ч»®ї эј± йлф ппклл п¬ё»Іф х®»»Ѕ»н н ъїѕ±®ї¬±®§ ±є ь«Ѕґ»ї® сё»і·¬®§

ђ»ЅёІ·Ї«»ф т»°ї®¬і»І¬ ±є ѐїј·±Ѕё»і·¬®§ф фїЅ«ґ¬§ ±є сё»і·¬®§ф ы±Ѕ±© ё¬ї¬» ѓІ·Є»®·¬§ф пплклл ы±Ѕ±©ф ѐ«·їт

ѕ®є·ґ»І» ї®» јђЅ«»ј ї ®»Є»їѕ»ј «ђІ№ Єђѕ®ї¬ђ±Іїѕ
°»Ѕ¬®±Ѕ±°§ ±є ©ё±ѕ» Ѕ»ѕѕ їІј ђ±ѕї¬»ј Ѕ»ѕѕ ©їѕѕт чІ
°ї®¬ђЅ«ѕї®ф ф±«®ђ»® ¬®їІє±®і ђІє®ї®»ј шфѐчюч °»Ѕ¬®±у
Ѕ±°§ °®±Єђј» ђІє±®ії¬ђ±І ±І ¬ё» ±Є»®їѕѕ ¬®«Ѕ¬«®» їІј
¬ї¬» ±є є«ІЅ¬ђ±Іїѕ №®±«°ф ¬ё»ђ® ђІЄ±ѕЄ»і»І¬ ђІ і»¬їѕ
ѕђІјђІ№ їІјс±® ё§ј®ї¬ђ±Іт п ђ¬ Ѕ±«І¬»®°ї®¬ф фѐуюїіїІ
°»Ѕ¬®±Ѕ±°§ №ђЄ» Ѕ±і°ѕ»і»І¬ї®§ јї¬ї ±І ¬ё» ¬ї¬» ±є
ѕ» ±® І±Іу°±ѕї® є«ІЅ¬ђ±Іїѕ №®±«°т уіђђ±І шлйс±ч
ъ*ѕї«»® °»Ѕ¬®±Ѕ±°§ шуъяч ЅїІ ѕ» «»ј ¬± і±Іђ¬±®
ѕђІјђІ№ ±є Ѕ±ѕїѕ¬шччч ѕ§ ѕїЅ¬»®ђїѕ Ѕ»ѕѕ ї¬ ђ¬ ¬®їЅ» ш°ё§у
ђ±ѕ±№ђЅїѕч Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І їІј ђ¬ є«®¬ё»® і»¬їѕ±ѕђЅ ¬®їІу
є±®ії¬ђ±Іт ѐё»» ¬«јђ» ©»®» °»®є±®і»ј ђІ ¬ё» °®»у
»ІЅ» ±є ®їјђ±їЅ¬ђЄ» лйс±ЧЧ ђІ «°»Іђ±І ±є хф ѕ®є·ґ»І»
Ѕ»ѕѕ ®ї°ђјѕ§ є®±¦»І °®ђ±® ¬± і»ї«®»і»І¬т пѕ±ф ђ¬ ёї
ѕ»»І ё±©І є±® ¬ё» єђ®¬ ¬ђі» ё±© уъя ЅїІ ѕ» «»ј ¬±
°®±ѕ» ¬ё» їЅ¬ђЄ» ђ¬» ±є лйс±ЧЧуїЅ¬ђЄї¬»ј »І¦§і»т ѐёђ ђ
ј»і±І¬®ї¬»ј «ђІ№ їІ »Ёїі°ѕ» ±є №ѕ«¬їіђІ» §І¬ё»¬ї»ф
ї є»§ »І¦§і» ±є Іђ¬®±№»І і»¬їѕ±ѕђіф ђ±ѕї¬»ј є®±і хф
ѕ®є·ґ»І»ф їЅ¬ђЄї¬»ј ѕ§ лйс±ЧЧт

ѐё» °ѕїІ¬уї±Ѕђї¬»ј ±ђѕ ѕїЅ¬»®ђ«і х¦±°·®·ґґ«і
ѕ®є·ґ»І» ї¬¬®їЅ¬ ©±®ѕј©ђј» ї¬¬»І¬ђ±І ±©ђІ№ ¬± ђ¬
°ѕїІ¬ №®±©¬ёу°®±і±¬ђІ№ їЅ¬ђЄђ¬ђ»т пі±І№ ё«Іј®»ј ±є
ђ¬ ¬®їђІ єІ±©І «° ¬± јї¬»ф ©ђѕју¬§°» ¬®їђІ я°омл ђ
Ѕї°їѕѕ» ±є Ѕ±ѕ±ІђђІ№ ¬ё» ®±±¬ ђІ¬»®ђ±® шђт»т єїЅ«ѕ¬ї¬ђЄ»
»Іј±°ё§¬»чф ©ё»®»ї ±¬ё»® ї®» І±Іу»Іј±°ё§¬» Ѕ±ѕ±у
ІђђІ№ ¬ё» ®±±¬ «®єїЅ» ±Іѕ§т ѐё«ф ¬ё» јђєє»®»І¬ »Ѕ±ѕ±№у
ђЅїѕ ІђЅё» ±ЅЅ«°ђ»ј ѕ§ ¬ё»» ¬®їђІ «№№»¬ ¬ёї¬ ¬ё»ђ®
®»°±І» ¬± »ІЄђ®±Іі»І¬їѕ Ѕ±Іјђ¬ђ±І іђ№ё¬ јђєє»® ї

©»ѕѕт чІ ¬ёђ ¬«ј§ф ©» Ѕ±і°ї®»ј ¬ё» і»¬їѕ±ѕђЅ ®»°±І»
±є хф ѕ®є·ґ»І» ¬®їђІ я°омл їІј я°й ¬± »Є»®їѕ ё»їЄ§
і»¬їѕ Ѕї¬ђ±І шс±ф с«ф єІч °®»»І¬ ђІ ¬ё» і»јђ«і ђІ
¬±ѕ»®їѕѕ» Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ш«° ¬± рто іъч ¬їє»І «° ѕ§ ¬ё»
ѕїЅ¬»®ђїт я¬®«Ѕ¬«®їѕ є»ї¬«®» ±є ©ё±ѕ» Ѕ»ѕѕ ©»®» ¬«јђ»ј
«ђІ№ Єђѕ®ї¬ђ±Іїѕ шф±«®ђ»® ¬®їІє±®і ђІє®ї®»ј шфѐчюч
їІј фѐуюїіїІч °»Ѕ¬®±Ѕ±°ђЅ ¬»ЅёІђЇ«»т ѐё» ®»«ѕ¬
±ѕ¬їђІ»ј ё±© ¬ёї¬ їѕѕ ¬ё» ё»їЄ§ і»¬їѕ ¬«јђ»ј ї®»
ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ їЅЅ«і«ѕї¬»ј ђІ ¬ё» Ѕ»ѕѕф їѕѕ»ђ¬ «° ¬± јђєє»®у

ЫЪЪЫЭМН СЪ ШЫЯКЗ УЫМЯФН СТ МШЫ РФЯТМуЯННСЭЧЯМЫЬ ЮЯЭМЫОЧЛУ

ЯЖСНРЧОЧФФЛУ ЮОЯНЧФЫТНЫж ЫТЬСРШЗМЧЭ ЯТЬ ТСТуЫТЬСРШЗМЧЭ НМОЯЧТН

п ЯтКт М«№ї®±Єїф п ЯтЯт ХїіІ»Єф п ФтРт ЯІ¬±І§«µф о РтЯт Мї®їІ¬·ґ·ф о УтЩт Р±ґ··±«

п щїѕ±®ї¬±®§ ±є рђ±Ѕё»іђ¬®§ ±є эѕїІ¬урїЅ¬»®ђїѕ я§іѕђ±»ф чІ¬ђ¬«¬» ±є рђ±Ѕё»іђ¬®§ їІј эё§ђ±ѕ±№§ ±є эѕїІ¬
їІј ъђЅ®±±®№їІђіф ю«ђїІ пЅїј»і§ ±є яЅђ»ІЅ»ф пн э®±°т уІ¬«¦ђї¬±Єф мпррпл яї®ї¬±Єф ю«ђїн о щїѕ±®ї¬±®§
±є сё»іђ¬®§ф т»°ї®¬і»І¬ ±є яЅђ»ІЅ»ф п№®ђЅ«ѕ¬«®їѕ ёІђЄ»®ђ¬§ ±є п¬ё»Іф ч»®ї ьј± йлф ппклл п¬ё»Іф х®»»Ѕ»т



к к МОЯЭЫ ЫФЫУЫТМН ЧТ УЫЬЧЭЧТЫж

НЫННСТ и

»І¬ ѕ»Є»ѕт чІ ¬®їђІ я°йф ¬ё» ё»їЄ§ і»¬їѕ ђІј«Ѕ»ј
І±¬ђЅ»їѕѕ» і»¬їѕ±ѕђЅ ®»°±І» ®»Є»їѕ»ј ђІ Єђѕ®ї¬ђ±Іїѕ
°»Ѕ¬®ї ±є ©ё±ѕ» Ѕ»ѕѕф Ѕ±Іђ¬ђІ№ ђІ їІ »ІёїІЅ»ј їЅЅ«у
і«ѕї¬ђ±І ±є °±ѕ§»¬»® Ѕ±і°±«Іјф ї ©»ѕѕ ї ±і» »єє»Ѕ¬
±І ¬ё» ¬ї¬» ±є Ѕ»®¬їђІ є«ІЅ¬ђ±Іїѕ №®±«°т чІ Ѕ±І¬®ї¬ф ¬ё»

®»°±І» ±є ¬ё» »Іј±°ё§¬ђЅ ¬®їђІ я°омл ¬± ё»їЄ§ і»¬їѕ
«°¬їє» ©ї є±«Іј ¬± ѕ» і«Ѕё ѕ» °®±І±«ІЅ»јт ѐё»»
јђђіђѕї®ђ¬ђ» ђІ ¬ё»ђ® ѕ»ёїЄђ±«® ії§ ѕ» Ѕї«»ј ѕ§ јђєє»®у
»І¬ їјї°¬ї¬ђ±І їѕђѕђ¬ђ» ±є ¬ё» ¬®їђІ ¬± ¬®» Ѕ±Іјђ¬ђ±І
±©ђІ№ ¬± ¬ё»ђ® јђєє»®»І¬ »Ѕ±ѕ±№ђЅїѕ ¬ї¬«т

ц§ј®±№»Ії» є®±і °ё±¬±¬®±°ёђЅ ѕїЅ¬»®ђ«і ђё·±у
Ѕє°є ®±»±°»®·Ѕ·Іє їЅЅ»ѕ»®ї¬»ј їІї»®±ѕђЅ ±Ёђјї¬ђ±І
±є ±і» і»¬їѕ їЅЅ±і°їІђ»ј ѕ§ ё§ј®±№»І °®±ј«Ѕ¬ђ±Іт
ѐё» і±¬ ђІ¬»ІђЄ» »І¦§ії¬ђЅ ё§ј®±№»І °®±ј«Ѕ¬ђ±І ©ї
±ѕ»®Є»ј ђІ ¬ё» °®»»ІЅ» ±є і»¬їѕѕђЅ їѕ«іђІ«і ±® ¦ђІЅ ђІ
¬ё» §¬»і Ѕ±І¬їђІђІ№ ё§ј®±№»Ії» їІј і»¬ё§ѕ Єђ±ѕ±№»І
ї »ѕ»Ѕ¬®±І і»јђї¬±® ѕ»¬©»»І і»¬їѕ їІј »І¦§і»т ѐё»
ё§ј®±№»І °®±ј«Ѕ¬ђ±І є®±і і»¬їѕѕђЅ ІђЅє»ѕ ђІ «Ѕё §у
¬»і ±ЅЅ«®®»ј ї¬ ѕ±© ®ї¬» ї¬ °ц ѕ»ѕ±© лтрт п¬ °ц їѕ±Є»
йтр ё§ј®±№»Ії» Ѕї¬їѕ§¦»ј ¬ё» ®»Є»®» ®»їЅ¬ђ±І ±є
ыђох®»ј«Ѕ¬ђ±І ¬± і»¬їѕѕђЅ ІђЅє»ѕ ђІ ц

о
 ї¬і±°ё»®»т ѐё»

јђ®»Ѕ¬ »ѕ»Ѕ¬®±І ¬®їІє»® ѕ»¬©»»І і»¬їѕ їІј ё§ј®±№»Ії»
©ї ј»і±І¬®ї¬»ј ђІ ¬ё» §¬»і Ѕ±І¬їђІђІ№ і»¬їѕѕђЅ
Ѕїјіђ«іт ѐё» ®ї¬» ±є І±Іуі»јђї¬±® ц

о
 °®±ј«Ѕ¬ђ±І є®±і

сј± ®»їЅё»ј нлы є®±і іїЁђіїѕ ё§ј®±№»І °®±ј«Ѕ¬ђ±І ђІ
¬ё» °®»»ІЅ» ±є і»¬ё§ѕ Єђ±ѕ±№»Іт чІ Ѕ±І¬®±ѕ ©ђ¬ё±«¬
»І¦§і» ц

о
 °®±ј«Ѕ¬ђ±І є®±і сј± јђј І±¬ °®±Ѕ»»ј ђІј»у

°»Іј»І¬ѕ§ ±є ¬ё» °®»»ІЅ» ±є і»¬ё§ѕ Єђ±ѕ±№»Іт ѐё» ®ї¬»
±є і»¬їѕ ±Ёђјї¬ђ±І ј»Ѕ®»ї»ј ђІ ¬ё» ®їІ№» ±є пѕоєІо
ф»осјоыђ ђІ їЅЅ±®јїІЅ» ©ђ¬ё ®»ј±Ё °±¬»І¬ђїѕ ±є ъ»с
ъ»ох Ѕ±«°ѕ» їІј ј»°»Іј»ј ±І °цт ѐё» ®ї¬» ±є ц

о

ОЫЬСИ ОЫЯЭМЧСТ СЪ ЮЯЭМЫОЧЯФ ШЗЬОСЩЫТЯНЫ ЙЧМШ УЫМЯФН ЯТЬ
УЫМЯФ ЧСТН

ТтЯт Ж±®·Іф СтЯт ЖїјЄ±®І§ф ЧтТт Щ±№±¬±Є

чІ¬·¬«¬» ±є рї·Ѕ р·±ґ±№·Ѕїґ ю®±ѕґ»і ѐ«·їІ пЅїј»і§ ±є ёЅ·»ІЅ»ф ю«ёЅё·І±ф пмоолрф ѐ«·їт

»Є±ѕ«¬ђ±І ј«®ђІ№ ±Ёђјї¬ђ±І ±є сј± ђІ ¬ё» §¬»і Ѕ±І¬їђІу
ђІ№ ё§ј®±№»Ії» їІј і»¬ё§ѕ Єђ±ѕ±№»І ї¬ °ц мтр ©ї л
¬ђі» ёђ№ё»® ї ¬ёї¬ ї¬ °ц йтрт

ѐё» їѕђѕђ¬§ ±є ё§ј®±№»Ії» є±® ®»ј«Ѕ¬ђ±І ±є ±і»
і»¬їѕ ђ±І ђ ѕ±© ј«» ¬± ¬ё» ђІёђѕђ¬ђ±І ±є »І¦§і» їЅ¬ђЄђ¬§т
чІёђѕђ¬±®§ »єє»Ѕ¬ ±є ыђох їІј сјох ±І ¬ё» Ѕї¬їѕ§¬ђЅ їЅ¬ђЄђ¬§
±є ¬ёђ »І¦§і» ©ї ®»Є»®ђѕѕ» їІј Ѕ±і°»¬ђ¬ђЄ» ©ђ¬ё
®»°»Ѕ¬ ¬± і»¬ё§ѕ Єђ±ѕ±№»І ђІ ¬ё» ®»їЅ¬ђ±І ±є ё§ј®±№»І
±Ёђјї¬ђ±Іт ѐё» їєєђІђ¬§ ±є ¬ё»» і»¬їѕ ђ±І ¬± ¬ё» »І¦§і»
ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ ђІЅ®»ї»ј ©ђ¬ё їІ ђІЅ®»ї» ±є °ц ¬ёї¬ ђІјђу
Ѕї¬»ј їІ »ѕ»Ѕ¬®±¬ї¬ђЅ Ѕёї®їЅ¬»® ±є ¬ё»ђ® ђІ¬»®їЅ¬ђ±Іт
с«ох їІј ц№ох ђІёђѕђ¬»ј ё§ј®±№»Ії» їЅ¬ђЄђ¬§ ђ®®»Є»®у
ђѕѕ§ їІј «ІЅ±і°»¬ђ¬ђЄ»ѕ§ ©ђ¬ё ®»°»Ѕ¬ ¬± і»¬ё§ѕ Єђ±ѕ±у
№»Іт чІ Ѕ±І¬®ї¬ ¬± ыђох їІј сјох ђ±І ©ёђЅё јђј І±¬ »єє»Ѕ¬
±І °®±Ѕ» ±є їЅ¬ђЄї¬ђ±Іф ђ±І ±є с«ох їІј ц№о ђІёђѕђ¬»ј
¬®їІє»® ¬± їЅ¬ђЄ» ¬ї¬» ±є ё§ј®±№»Ії» є®±і ђІїЅ¬ђЄ»
є±®іт ѐё» ±°¬ђЅїѕ ј»Іђ¬§ ±є ё§ј®±№»Ії» ї¬ мрр Іі
ј»Ѕ®»ї»ј ђІ ¬ё» °®»»ІЅ» ±є ¬ё»» і»¬їѕ ђ±І «№№»¬ђІ№
¬ё» ј»¬®«Ѕ¬ђ±І ±є ф»я Ѕѕ«¬»® ђІ ¬ё» »І¦§і»т ѐёђ ®»«ѕ¬
ђІјђЅї¬» їѕ±«¬ ¬©± °±ђѕѕ» і»ЅёїІђі ±є ё§ј®±№»Ії»
ђІёђѕђ¬ђ±І ѕ§ і»¬їѕ ђ±Іт

рђ±°®»°ї®ї¬ђ±І ѕї»ј ±І °ѕїІ¬ №®±©¬ёу°®±і±¬ђІ№
®ёђ¦±ѕїЅ¬»®ђї х¦±°·®·ґґ«і ґ·°±є»®«і пнйф х®¬ё®±ѕєЅ¬»®
і§±®»І йф х№®±ѕєЅ¬»®·«і ®єј·±ѕєЅ¬»® пр їІј щґєу
Є±ѕєЅ¬»®·«і °т щнр ї®» ј»Є»ѕ±°»ј ї¬ ¬ё» пюючпъ є±®
ђІЅ®»їђІ№ °®±ј«Ѕ¬ђЄђ¬§ ±є Єї®ђ±« ї№®ђЅ«ѕ¬«®їѕ Ѕ®±°т
ѐё» їђі ±є ¬ё» °®»»І¬ ©±®є ©ї ¬± ђІЄ»¬ђ№ї¬» ё±©
ї°°ѕђЅї¬ђ±І ±є ¬ё»» ѕђ±°®»°ї®ї¬ђ±І їєє»Ѕ¬ °ѕїІ¬ №®±©¬ё
їІј «°¬їє» ±є »ѕ»і»І¬ є®±і ±ђѕ Ѕ±І¬їіђІї¬»ј ©ђ¬ё эѕ
їІј сјт ѐё» ¬«јђ»ј ¬®їђІ ё±©»ј ї ёђ№ё ¬±ѕ»®їІЅ» ¬±
эѕ їІј сј ·І Є·¬®±т ѐё» ±ѕ» »ЁЅ»°¬ђ±І ©ї ¬ёї¬ ¬ё» ¬®їђІ
щґєЄ±ѕєЅ¬»®·«і °т щнр ©ї Є»®§ »Іђ¬ђЄ» ¬± сјт ѐё»
сј ¬±ѕ»®їІ¬ ¬®їђІ ©»®» Ѕї°їѕѕ» ±є ђіі±ѕђѕђ¦ђІ№ сј
є®±і ¬ё» І«¬®ђ»І¬ і»јђ«і «°°ѕ»і»І¬»ј ©ђ¬ё ¬ёђ ¬±ЁђЅ
і»¬їѕ ѐё» ¬®їђІ ¬±ѕ»®їІ¬ ¬± эѕ їІјс±® сј Ѕ±ѕ±Іђ¦»ј
їЅ¬ђЄ»ѕ§ ¬ё» ®±±¬ ±є ѕї®ѕ»§ Ѕ«ѕ¬ђЄї¬»ј ђІ ±ђѕ «°°ѕ»і»І¬у

»ј ©ђ¬ё лрр і№ эѕ є№уп ±® ©ђ¬ё йл і№ сј є№уп ђІ °±¬
»Ё°»®ђі»І¬т щґєЄ±ѕєЅ¬»®·«і °ф щнр ё±©»ј ©»їє
«®ЄђЄїѕ ±І ѕї®ѕ»§ ®±±¬ ђІ сј Ѕ±І¬їіђІї¬»ј ±ђѕт чІ±Ѕу
«ѕї¬ђ±І ©ђ¬ё ѕїЅ¬»®ђї ¬ђі«ѕї¬»ј °ѕїІ¬ №®±©¬ё їІј ј»у
Ѕ®»ї»ј сј Ѕ±І¬»І¬ ђІ ё±±¬ ї¬ ¬±ЁђЅ сј Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±Іт
чІ єђ»ѕј ¬®ђїѕф ¬®»ї¬і»І¬ ±є ѕї®ѕ»§ »»ј ©ђ¬ё ѕђ±°®»°їу
®ї¬ђ±І ёїј І± »єє»Ѕ¬ ±® ј»Ѕ®»ї»ј ¬ё» Ѕ±І¬»І¬ ±є эѕ їІј
сј ђІ №®їђІ ©ё»І ¬ё» °ѕїІ¬ ©»®» №®±©І ђІ ±ђѕ «°°ѕ»у
і»І¬»ј ©ђ¬ё ¬ё»» ё»їЄ§ і»¬їѕт п ѕ»І»єђЅђїѕ »єє»Ѕ¬ ±є
ѕїЅ¬»®ђї ±І ѕї®ѕ»§ ©ї ї±Ѕђї¬»ј ©ђ¬ё їІ ђІЅ®»ї» ђІ ¬ё»
«°¬їє» ±є І«¬®ђ»І¬ »ѕ»і»І¬ «Ѕё ї эф шф я їІј сї ѕ§ ¬ё»
ђІ±Ѕ«ѕї¬»ј °ѕїІ¬т ѐё» ®»«ѕ¬ ё±©»ј ¬ёї¬ ѕђ±°®»°ї®їу
¬ђ±І Ѕ±«ѕј ѕ» «ЅЅ»є«ѕѕ§ ї°°ѕђ»ј є±® ђІ±Ѕ«ѕї¬ђ±І ±є
ѕї®ѕ»§ Ѕ«ѕ¬ђЄї¬»ј ђІ ¬ё» °®»»ІЅ» ±є ђІЅ®»ї»ј Ѕ±ІЅ»І¬®їу
¬ђ±І ±є ё»їЄ§ і»¬їѕ ђІ ±ђѕт

ЯРРФЧЭЯМЧСТ СЪ ЯННСЭЧЯМЧКЫ ЮЯЭМЫОЧЯ ЪСО ЧТСЭЛФЯМЧСТ СЪ ЮЯОФЫЗ
ЩОСЙТ ЧТ НСЧФ ЭСТМЯУЧТЯМЫЬ ЙЧМШ ЭЬ ЯТЬ РЮ

п ЯтРт Х±¦ё»і·їµ±Єф п ЯтЯт Ю»ґ·і±Єф п ЯтУт Х«Іїµ±Єїф п КтЧт Нїє®±І±Єїф
о ЯтЗт Яґ»µ»»Єф н КтКт Н¬»°їІ±µф н ФтЗт З«јµ·І

п пґґуѐ«·ї ѐ»»ї®Ѕё чІ¬·¬«¬» є±® п№®·Ѕ«ґ¬«®їґ ы·Ѕ®±ѕ·±ґ±№§ шпѐѐчпычф нф ю±јѕ»ґµ±№± ёётф ю«ёµ·Іф плккрк ёї·І¬
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ц»ЁїЄїѕ»І¬ Ѕё®±іђ«і с®шђччч ђ ї ¬®±І№ ±ЁђјїІ¬
їІј ї ¬±ЁђЅ °±ѕѕ«¬їІ¬т рїЅ¬»®ђїѕ ®»ј«Ѕ¬ђ±І ±є с®шђчч ¬±
¬ё» ѕ» ¬±ЁђЅ їІј ѕ» ©ї¬»® ±ѕ«ѕѕ» с®шчччч ёї °®»Єђ±«у
ѕ§ ѕ»»І ®»°±®¬»ј їІј ¬ё»®» ђ їЅЅ«і«ѕї¬»ј »Єђј»ІЅ» ¬ёї¬
ѕїЅ¬»®ђїѕ ®»ј«Ѕ¬ђ±І ±є Ѕё®±ії¬» ЅїІ ±ЅЅ«® «Іј»® ѕ±¬ё
ї»®±ѕђЅ їІј їІї»®±ѕђЅ Ѕ±Іјђ¬ђ±Іт я«Ѕё іђЅ®±±®№їІђі
ЅїІ ѕ» ї °±¬»І¬ђїѕ «»є«ѕ ¬±±ѕ ђІ ¬ё» ¬®»ї¬і»І¬ ±є Ѕ±І¬їіу
ђІї¬»ј ±ђѕ їІј ©ї¬»®т

ю»Ѕ»І¬ѕ§ф ©» ђ±ѕї¬»ј »Є»®їѕ с®шђччу®»ђ¬їІ¬ ѕїЅ¬»у
®ђї ¬®їђІ є®±і ї с®шђччуЅ±І¬їіђІї¬»ј їЅ¬ђЄї¬»ј ѕ«ј№»ф
ѕ»ѕ±І№ђІ№ ¬± ѕѕуя®±¬»±ѕєЅ¬»®·єф ёђ№ё ххс х®їіу°±ђу
¬ђЄ» ѕїЅ¬»®ђї шпчф їІј ¬± ¬ё» №»І« хЅ·І»¬±ѕєЅ¬»® ш у
я®±¬»±ѕєЅ¬»®·єчт ьІ» ±є ¬ё»іф ѕ»ѕ±І№ђІ№ ¬± ¬ё» №»І«
юЅё®±ѕєЅ¬®«і ш¬®їђІ лѕЄѕупчф ©ї є±«Іј ¬± ё±© ѕ±¬ё
ёђ№ё с®шђччу®»ђ¬їІЅ» їІј ®»ј«Ѕ¬ђ±І Ѕї°їЅђ¬ђ»т ѐё»
ђ±ѕї¬ђ±І їІј Ѕёї®їЅ¬»®ђ¦ї¬ђ±І ±є ¬ё» »І¦§і»шч ®»°±Іу
ђѕѕ» є±® ®»ј«ЅђІ№ с®шђчч ©±«ѕј їєє±®ј ђІє±®ії¬ђ±І ¬±
ђі°ѕ»і»І¬ ±® ђі°®±Є» ѕђ±®»і»јђї¬ђ±І ¬®ї¬»№ђ»т

Я·іж ѐё» Ѕ»ѕѕ ±є ¬ё» ¬®їђІ лѕЄѕуп ©»®» јђ®«°¬»ј
ѕ§ ±ІђЅї¬ђ±І їІј »їЅё є®їЅ¬ђ±І ±ѕ¬їђІ»ј ©ї ¬»¬»ј є±®
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Ѕё®±ії¬»у®»ј«Ѕ¬ї» їЅ¬ђЄђ¬§т я»Є»®їѕ °®»ѕђіђІї®§ ¬»¬
©»®» ®»їѕђ¦»ј ±І ¬ё» є®їЅ¬ђ±І ©ђ¬ё с®шђчч ®»ј«Ѕ¬ђ±І
Ѕї°їЅђ¬§ф °®»Ѕ»јђІ№ ±«® ї¬¬»і°¬ ¬± ђ±ѕї¬»ф °«®ђє§ їІј
Ѕёї®їЅ¬»®ђ¦» ¬ё» Ѕё®±ії¬»у®»ј«Ѕ¬ї»т

У»¬ё±јж ѐё» ѕїЅ¬»®ђї Ѕ»ѕѕ ©»®» №®±©І ¬± ¬ё» ѕї¬»
»Ё°±І»І¬ђїѕ °ёї» ђІ ѕ«єє»®»ј іђІ»®їѕ і»јђ«і їЅЅ±®ју
ђІ№ ¬± р®їІЅ± »¬ єґт шочт ѐё» Ѕ»ѕѕ є®їЅ¬ђ±Ії¬ђ±І ©ї
їЅёђ»Є»ј ѕ§ ±ІђЅї¬ђ±І ©ђ¬ё плѓ °«ѕ» ј«®ђІ№ ї ¬±¬їѕ
¬ђі» ±є л іђІ«¬»ф їІј ¬ё» Ѕ»ѕѕ »Ё¬®їЅ¬ ±ѕ¬їђІ»ј ©ї
«ѕ¬®їЅ»І¬®ђє«№»јт уїЅё є®їЅ¬ђ±І ±ѕ¬їђІ»ј ©ї ¬»¬»ј є±®
с®шђччу®»ј«Ѕ¬ђ±І їЅ¬ђЄђ¬§т ѐ± і»ї«®» ¬ё» Ѕё®±ії¬»у
®»ј«Ѕ¬ї» їЅ¬ђЄђ¬§ф ¬©± і»¬ё±ј ©»®» «»јт тђ°ё»І§ѕу
Ѕї®ѕї¦ђј» і»¬ё±ј ©ї «»ј ¬± і»ї«®» ¬ё» Ѕё®±ії¬»
®»ј«Ѕ¬ї» їЅ¬ђЄђ¬§ ђІ ¬ё» »Ё°»®ђі»І¬ ©ђ¬ё Ѕ»ѕѕ їІј Ѕ»ѕѕ
є®їЅ¬ђ±Іт ѐ± ј»¬»®іђІ» ђІђ¬ђїѕ ®ї¬» ±є с®шђчч ®»ј«Ѕ¬ђ±Іф
©» і»ї«®»ј Ѕ±І¬ђІ«±«ѕ§ ¬ё» јђї°°»ї®їІЅ» ±є ¬ё»
Ѕё®±ії¬» §»ѕѕ±© Ѕ±ѕ±® ї¬ мпр Ііт уїЅё є®їЅ¬ђ±І ©ї
їІїѕ§¦»ј ѕ§ »ѕ»Ѕ¬®±°ё±®»ђф ђІ ї °±ѕ§їЅ®§ѕїіђј» №»ѕф ђІ
ј»Ії¬«®ї¬ђІ№ Ѕ±Іјђ¬ђ±Іф їІј ђѕЄ»® ¬їђІ»јт ѐ± ±ѕ¬їђІ
°ї®¬ђїѕ °«®ђєђЅї¬ђ±І ±є ¬ё» »І¦§і» °®»»І¬ ђІ ¬ё» є®їЅ¬ђ±І
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ђ±Іу»ЁЅёїІ№» Ѕё®±ії¬±№®ї°ё§т пІ »І®ђЅё»ј є®їЅ¬ђ±І
ё±©ђІ№ Ѕё®±ії¬»у®»ј«Ѕ¬ї» їЅ¬ђЄђ¬§ ©ї јђїѕ§¦»ј їІј
ѕ§±°ёђѕђ¦»ј ѕ»є±®» »Ї«»ІЅђї¬ђ±Іт

О»«ґ¬ж ѐё» Ѕ»ѕѕ »Ё¬®їЅ¬ яо ё±©»ј ї ёђ№ё Ѕё®±у
ії¬»у®»ј«Ѕ¬ї» їЅ¬ђЄђ¬§ ї¬ орfс їІј ї ј®ї¬ђЅ ј»Ѕ®»ї» ±є
їЅ¬ђЄђ¬§ їѕ±Є» мрfст ѐё» ±°¬ђі«і ђІђ¬ђїѕ с®шђччуЅ±Іу
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ыптц їІј ¬ё» Ѕ»ѕѕ »Ё¬®їЅ¬ ё±©»ј іїЁђі«і їЅ¬ђЄђ¬§ ї¬
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°ё§ђ±ѕ±№ђЅїѕ Ѕёї®їЅ¬»®ђ¬ђЅ ¬ёїІ ¬ё» ±І» ј»Ѕ®ђѕ»ј ѕ§
эї®є »¬ єґ шнчт ѐё» ®±ѕ» ¬ёї¬ Ѕё®±ії¬» ®»ј«Ѕ¬ї» °ѕї§ ђІ
ѕїЅ¬»®ђї °ё§ђ±ѕ±№§ ёї І±¬ ѕ»»І »Ё°ѕ±®»ј §»¬т

ц»ЁїЄїѕ»І¬ Ѕё®±іђ«і шс®шђччч ђ ї ¬®±І№ ±ЁђјїІ¬ф
їІј ¬ёђ °®±°»®¬§ ђ ѕђє»ѕ§ ®»ѕї¬»ј ¬± ђ¬ ¬±ЁђЅђ¬§ є±® і±¬
±®№їІђіт ъђЅ®±®№їІђі ї®» №»І»®їѕѕ§ ¬ё» єђ®¬ Ѕї¬»у
№±®§ ¬± ѕ» »Ё°±»ј ¬± »ІЄђ®±Іі»І¬їѕ ё»їЄ§ і»¬їѕ Ѕ±Іу
¬їіђІї¬ђ±Іф ¬ё»®»є±®»ф ¬ё»§ їЅЇ«ђ®» ї Єї®ђ»¬§ ±є і»Ѕёїу
Іђі ¬± ј»¬±Ёђє§ і»¬їѕ ђ±Іт рїЅ¬»®ђїѕ ®»ђ¬їІЅ» ¬±
с®шђчч ёї ѕ»»І є±«Іј ђІ »Є»®їѕ ѕїЅ¬»®ђїѕ °»Ѕђ» їІј
®»Ѕ»І¬ѕ§ ©» ®»°±®¬»ј ¬ё» ђ±ѕї¬ђ±І ±є »Є»®їѕ с®шђччу
®»ђ¬їІ¬ ѕїЅ¬»®ђї ѕ»ѕ±І№ђІ№ ¬± ¬ё» №»І« уя®±¬»±ѕєЅ¬»у
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Я·іж я¬®їђІ лѕЄѕупф ђ±ѕї¬»ј є®±і ї Ѕё®±іђ«іу
Ѕ±І¬їіђІї¬»ј ©ї¬»©ї¬»® ¬®»ї¬і»І¬ °ѕїІ¬ є®±і ї ¬їІІ»®§
ђІј«¬®ђїѕ ї®»їф ђј»І¬ђєђ»ј ї їІ юЅё±ѕєЅ¬®«і °°фф ©ї
є«ѕѕ§ Ѕёї®їЅ¬»®ђ¦»ј є±® ђ¬ їѕђѕђ¬§ ¬± ®»ђ¬ їІј ¬± ®»ј«Ѕ»
с®шђчч »ђ¬ё»® ђІ ¬ё» °®»»ІЅ» ±® ђІ ¬ё» їѕ»ІЅ» ±є ±¬ё»®
¬±ЁђЅ і»¬їѕ Ѕ±І¬їіђІїІ¬ф ђІЅ» ¬ё»®» ђ їІ ђІ¬»®»¬ ђІ ¬ё»
ѕђ±®»і»јђї¬ђ±І °±¬»І¬ђїѕ ±є ѕїЅ¬»®ђїт

У»¬ё±јж я¬®їђІ ©»®» Ѕ«ѕ¬«®»ј ђІ ѕ«єє»®»ј іђІ»®їѕ
і»јђ«і їЅЅ±®јђІ№ ¬± р®їІЅ± »¬ єґт рїЅ¬»®ђї Ѕёї®їЅ¬»®ђу
ї¬ђ±І ©ї ј±І» ѕ§ фпъу їІїѕ§ђ їІј пэч лрсцф ххс
Ѕ±І¬»І¬фпкя ®тып »Ї«»ІЅђІ№ф їІј тыпутып ё§ѕ®ђју
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Ѕё®±іђ«і ©»®» і»ї«®»ј ї їѕ®»їј§ ®»°±®¬»јт
О»«ґ¬м с±і°ї®ї¬ђЄ» їІїѕ§ђ ±є ¬ё» пкя ®тып №»І»

»Ї«»ІЅ» ђј»І¬ђєђ»ј ¬®їђІ лѕЄѕуп ї юф ¬®·¬·Ѕ· їІј тыпу
тып ё§ѕ®ђјђ¦ї¬ђ±І Ѕ±Ієђ®і»ј ¬ё» ђј»І¬ђєђЅї¬ђ±І шойры
ё±і±ѕ±№§чт ѐё» ѕїЅ¬»®ђ«і ©ї ®»ђ¬їІ¬ ¬± ї ѕ®±їј ®їІ№»
±є їІ¬ђѕђ±¬ђЅт чІ Ѕ±І¬®ї¬ ¬± ±¬ё»® ¬®їђІ ±є ¬ё» №»І«
юЅё®±ѕєЅ¬®«і ¬ёђ ¬®їђІ ©ї їѕѕ» ¬± №®±©ф «Іј»® ї»®±ѕђЅ
Ѕ±Іјђ¬ђ±Іф ђІ ї і«Ѕё ї пр іъ с®шђччф їІј ©ї їѕ± їѕѕ»
¬± ®»ј«Ѕ» с®шђччт ѐё» ¬®їђІ с®шђччу®»ђ¬їІЅ» їІј с®шђччу
®»ј«Ѕ¬ђ±І їѕђѕђ¬ђ» ©»®» ј»°»Іј»І¬ ±Іф ¬ё» Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І
±є с®шђчч ђІ ¬ё» Ѕ«ѕ¬«®» і»јђ«іф ¬ё» ¬ї®¬ђІ№ Ѕ»ѕѕ ј»Іђ¬§
їІј ¬ё» ђІІ±Ѕ«ѕї №®±©¬ё Ѕ±Іјђ¬ђ±Іт ѐё» ±¬ё»® ¬®їђІ ±є
¬ё» №»І« юЅё®±ѕєЅ¬®«і ©»®» І±¬ с®шђччу®»ђ¬їІ¬ ѕ«¬
©»®» їѕѕ» ¬± ®»ј«Ѕ» с®шђччт я¬®їђІ л ѕЄѕуп ©ї їѕ± їѕѕ»
¬± ®»ђ¬ ¬± п іъ ыђохф с±охф сјох їІј єІохт ѐё» ђі«ѕ¬їу
І»±« °®»»ІЅ» ±є с®шђчч їІј »ђ¬ё»® ыђохф с±охф сјох їІј
єІох јђј І±¬ їєє»Ѕ¬ ¬ё» ¬®їђІ №®±©¬ё §ђ»ѕјт

Э±ІЅґ«·±Іж чІ ¬ё» °®»»ІЅ» ±є п іъ с®шђчч ©»®»
±ѕ¬їђІ»ј ¬ё» ёђ№ё»¬ №®±©¬ё ®ї¬» їІј ®»ј«Ѕ¬ђ±І §ђ»ѕјт
ѐё» ®»«ѕ¬ ±ѕ¬їђІ»ј ©ђ¬ё ¬ё» ±¬ё»® ¬®їђІ ±є ¬ё» №»І«
юЅё®±ѕєЅ¬®«і їѕѕ±©»ј « ¬± ¬ї¬» ¬ёї¬ ¬ё» с®шђчч ®»ј«Ѕу
¬ђ±І їѕђѕђ¬§ ј±» І±¬ Ѕ±Іє»® ®»ђ¬їІЅ» ¬± с®шђччт

фђє¬»»І ѕїЅ¬»®ђїѕ ¬®їђІ ±є °ѕїІ¬ №®±©¬ёу°®±і±¬ђІ№
®ёђ¦±ѕїЅ¬»®ђї шэхэюч Ѕ±І¬їђІђІ№ пуїіђІ±Ѕ§Ѕѕ±°®±°їІ»у
пуЅї®ѕ±Ё§ѕї¬» шпссч ј»їіђІї» ©»®» ђ±ѕї¬»ј є®±і ±ђѕ
їІј ї ѕ±І№у¬їІјђІ№ »©ї№» ѕ«ј№» Ѕ±І¬їіђІї¬»ј ©ђ¬ё
ё»їЄ§ і»¬їѕт ѐё» ђ±ѕї¬»ј ¬®їђІ ©»®» Ѕёї®їЅ¬»®ђ¦»ј їІј
їђ№І»ј ¬± Єї®ђ±« №»І»®ї їІј °»Ѕђ» «Ѕё ї я»«ј±і±у
Іє ѕ®є·ЅєЅ»є®«іф яф іє®№·Ієґ·ф яф ±®§¦·ёєѕ·¬єІф яф
°«¬·јєф я»«ј±і±Іє °тф хґЅєґ·№»І» Ё§ґ±±Ё·јєІф хґу

Ѕєґ·№»І» °тф ѓє®·±Є±®єЁ °є®єј±Ё«ф цєЅ·ґґ« °«і·ґ«
їІј ѐё±ј±Ѕ±ЅЅ« °т ѕ§ ј»¬»®іђІї¬ђ±І ±є пкя ®юып №»І»
»Ї«»ІЅ»т ѐё» ѕїЅ¬»®ђї ©»®» Ї«ђ¬» ¬±ѕ»®їІ¬ ¬± Ѕїјіђ«і
¬±ЁђЅђ¬§ їІј ¬ђі«ѕї¬»ј ®±±¬ »ѕ±І№ї¬ђ±І ±є ®ї°» шц®є·Ѕє
Іє°« Єї®т ±ґ»·є»®є щтч »»јѕђІ№ ђІ ¬ё» їѕ»ІЅ» їІј
°®»»ІЅ» ±є нрр ъ сјсѕ

о
 ђІ ¬ё» І«¬®ђ»І¬ ±ѕ«¬ђ±Іт ѐё»

»єє»Ѕ¬ ±є пссу«¬ђѕђђІ№ ѕїЅ¬»®ђї ±І ®±±¬ »ѕ±І№ї¬ђ±І Ѕ±®®»у
ѕї¬»ј ©ђ¬ё ¬ё» ђі°їЅ¬ ±є Ѕё»іђЅїѕ ђІёђѕђ¬±® ±є »¬ё§ѕ»І»

РФЯТМ ЩОСЙМШуРОСУСМЧТЩ ОШЧЖСЮЯЭМЫОЧЯ ЬЫЭОЫЯНЫ ЭЬ МСИЧЭЧМЗ
ЪСО ЮОЯННЧЭЯ ТЯРЛН РФЯТМН

п КтЧт Нїє®±І±Єїф п ЯтЯт Ю»ґ·і±Єф о КтКт Н¬»°їІ±µф н Эт Хґ«№»ф н Ят Р®»·є»ґјф
н ХтуЦт Ь·»¬¦ф м Мт У·і«®ї

п ѐ»»ї®Ѕё чІ¬·¬«¬» є±® п№®·Ѕ«ґ¬«®їґ ы·Ѕ®±ѕ·±ґ±№§ шѐчпычф нф ю±јѕ»ґµ±№± ёётф ю«ёµ·Іф плккрк ёї·І¬ ю»¬»®ѕ«®№ф ѐ«·їн о

ѐ»»ї®Ѕё чІ¬·¬«¬» є±® п№®·Ѕ«ґ¬«®їґ ѓ» ±є пі»ґ·±®ї¬»ј ъїІјф ютэт уії«ф пйпннр ђЄ»®ф ѐ«·їн н р·»ґ»є»ґј ѓІ·Є»®·¬§ф ннлрп

р·»ґ»є»ґјф х»®іїІ§н м ьї®ї ѕ±і»Іђ ѓІ·Є»®·¬§ф ьї®їф кнруклркф шї°їІт
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НЫННСТ и

ѕђ±§І¬ё»ђ їіђІ±»¬ё±Ё§ЄђІ§ѕ№ѕ§ЅђІ» їІј ђѕЄ»® ђ±Іт
ѓ» °®±°±» ¬ёї¬ ї ѕ»І»єђЅђїѕ »єє»Ѕ¬ ±є ¬ё» ¬«јђ»ј эхэю
±І ®±±¬ »ѕ±І№ї¬ђ±І ђ ї±Ѕђї¬»ј ©ђ¬ё ¬ё»ђ® їѕђѕђ¬§ ¬±
ё§ј®±ѕ§» пссф ¬ё» ђіі»јђї¬» °®»Ѕ«®±® ±є ¬ё» °ѕїІ¬
ё±®і±І» »¬ё§ѕ»І» їІј ¬ё»®»ѕ§ ®»ј«Ѕ» »¬ё§ѕ»І» ѕ»Є»ѕ
©ђ¬ёђІ ¬ё» °ѕїІ¬т п ђ№ІђєђЅїІ¬ ђі°®±Є»і»І¬ ђІ ¬ё» №®±©¬ё
±є ®ї°» Ѕї«»ј ѕ§ ђІ±Ѕ«ѕї¬ђ±І ©ђ¬ё Ѕ»®¬їђІ »ѕ»Ѕ¬»ј ¬®їђІ

©ї їѕ± ±ѕ»®Є»ј ђІ °±¬ »Ё°»®ђі»І¬ф ©ё»І ¬ё» °ѕїІ¬
©»®» Ѕ«ѕ¬ђЄї¬»ј ђІ сју«°°ѕ»і»І¬»ј ±ђѕт ѐё» ѕїЅ¬»®ђї јђј
І±¬ їєє»Ѕ¬ ¬ё» Ѕ±І¬»І¬ ±є сј ђІ °ѕїІ¬ ё±±¬т ѐё» ®»«ѕ¬
«№№»¬ ¬ёї¬ эхэю Ѕ±І¬їђІђІ№ псс ј»їіђІї» ї®» °®»»І¬
ђІ Єї®ђ±« ±ђѕ їІј ±єє»® °®±іђ» ї ї ѕїЅ¬»®ђїѕ ђІ±Ѕ«ѕ«і
є±® ђі°®±Є»і»І¬ ±є °ѕїІ¬ №®±©¬ёф °ї®¬ђЅ«ѕї®ѕ§ «Іј»® «Іу
єїЄ±«®їѕѕ» »ІЄђ®±Іі»І¬їѕ Ѕ±Іјђ¬ђ±Іт

уєє»Ѕ¬ ±є ¬©± ¬®їђІ ±є ѕїЅ¬»®ђї ±І «°¬їє» ±є ђ±І
©»®» ¬«јђ»јт я»»ј ±є ±ї¬ хЄ»Іє є¬·Єє щтф ѕї®ѕ»§
ъ±®ј»«і Є«ґ№є®» щт їІј ©ё»ї¬ ђ®·¬·Ѕ«і Є«ґ№є®» шђђѕѕтч
ц±®¬ ©»®» №»®іђІї¬»ј ±І ї і±ђ¬ єђѕ¬»® °ї°»® є±® ђЁ
јї§т п °ї®¬ ±є ¬ё» »»ј ©ї №»®іђІї¬»ј ђІ ±®јђІї®§
Ѕ±Іјђ¬ђ±Іф їІј їІ±¬ё»® °ї®¬ ±є ¬ё» »»ј ©ї ¬®»ї¬»ј
їјјђ¬ђ±Іїѕѕ§ ѕ§ ї Ѕ«ѕ¬«®» ±є °ё±°ёї¬» і±ѕђѕђ¦ђІ№ ѕїЅ¬»у
®ђї ч»ґґ«ґ±іє °фно їІј э«Ѕ±ѕєЅ¬®»®·«і °фпот х»®у
іђІї¬»ј »»јѕђІ№ ©»®» ¬®їІє»®®»ј ¬± °±¬ Ѕ±І¬їђІђІ№
Ѕѕ»їІ ±ђѕф ±ђѕ ¬їє»І є®±і Ѕ±І¬їіђІї¬»ј ђ¬» їІј ±ђѕ
ї®¬ђєђЅђїѕѕ§ Ѕ±І¬їіђІї¬»ј ѕ§ ¬ё±®ђ«іт ѐё» »»јѕђІ№ ёїЄ»
ѕ»»І №®±©І ђІ ¬ё» ±ђѕ є±® ¬ё®»» ©»»єт т«®ђІ№ ¬ё» ¬ђі»
°ѕїІ¬ їІј ±ђѕ шє®±і «®єїЅ» ±є °ѕїІ¬ ®±±¬ч ©»®» ¬їє»І
»Є»®їѕ ¬ђі»т т§ІїіђЅ ђІ ±ђѕ °ц їІј °ѕїІ¬ ѕђ±ії
©»®» ¬«јђ»ј ђІ ¬ё» Ѕ±«®» ±є ¬ё» »Ё°»®ђі»І¬т с±ІЅ»І¬®їу
¬ђ±І ±є »ЁЅёїІ№»їѕѕ» Ѕї¬ђ±І їІј і±ѕђѕ» є±®і ±є
і»¬їѕ ђІ ¬ё» »Ё°»®ђі»І¬їѕ ±ђѕ ©»®» ј»¬»®іђІ»ј ѕ§
»Ї«»І¬ђїѕ ѕ»їЅёђІ№ °®±Ѕ»ј«®» їІј чсэупуят ѐ±¬їѕ
їі±«І¬ ±є ок »ѕ»і»І¬ ђІ ±ђѕ їІј јђєє»®»І¬ °ї®¬ ±є ¬ё»

НМЧУЛФЯМЧСТ СЪ ЛРМЯХЫ СЪ НСУЫ УЫМЯФН ЯТЬ ОЯЬЧСуТЛЭФЧЬЫН ЙЧМШ
МШЫ ШЫФР СЪ РШСНРШЯМЫ УСЮЧФЧЖЧТЩ ЮЯЭМЫОЧЯ

п ЧтКт Нё¬їІ№»»Єїф о Нт Я§®ї«ґ¬ф н МтЮт Ф··¬µї§ї

п ё¬тю»¬»®ѕ«®№ ѓІ·Є»®·¬§ф ѓІ·Є»®·¬»¬µї§ї Іїѕтф йслф ё¬тю»¬»®ѕ«®№ ѐ«·їн о ъюё супусьѐё лпплпх·є «® іЄ»¬¬» с»ј»Ё

ф®їІЅ»н н ё¬тю»¬»®ѕ«®№ ђ»ЅёІ·Ѕїґ ѓІ·Є»®·¬§ф ё¬тю»¬»®ѕ«®№ф ѐ«·їт

°ѕїІ¬ ©»®» ј»¬»®іђІ»ј ѕ§ ђІ¬®«і»І¬їѕ І»«¬®±І їЅ¬ђЄїу
¬ђ±І їІїѕ§ђт

ѐ©± °»Ѕђ» ±є ѕїЅ¬»®ђї їєє»Ѕ¬»ј ¬ё» ђ±І «°¬їє»
®ї¬ё»® јђєє»®»І¬ѕ§т ч»ґґ«ґ±іє °фно ¬ђі«ѕї¬»ј ¬®їІє»®
±є ±і» »ѕ»і»І¬ шс®ф ф»ф ыђф с«ф єІф юѕф п№ф яѕф с їІј
эѕч є®±і ±ѕђј °ёї» ±є ¬ё» ±ђѕ ¬± і±®» і±ѕђѕ» їІј ї ї
®»«ѕ¬ф і±®» їЄїђѕїѕѕ» є±® °ѕїІ¬ є±®іт с±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І
±є ¬ё» »ѕ»і»І¬ ђІ ѕ±¬ё ®±±¬ їІј ѕ»їЄ» ±є °ѕїІ¬ ¬®»ї¬»ј
ѕ§ ¬ё» ѕїЅ¬»®ђї ©»®» ёђ№ё»® ¬ёїІ ¬ё±» ђІ Ѕ±І¬®±ѕ °ѕїІ¬т
ьІ ¬ё» ±¬ё»® ёїІјф ¬ё»®» ©ї І± ђ№ІђєђЅїІ¬ »єє»Ѕ¬ ±І
«°¬їє» ±є ђ±І їє¬»® ¬®»ї¬і»І¬ ±є °ѕїІ¬ »»ј ©ђ¬ё э«Ѕ±у
ѕєЅ¬®»®·«і °тпот ъ±®»±Є»®ф ђ¬ »»і ¬ёї¬ »ЁЅ«јї¬» ±є
¬ё» ѕїЅ¬»®ђї ЅїІ ј»Ѕ®»ї» ¬ё» і±ѕђѕђ¬§ ±є ±і» ђ±Іт ч¬
©ї є±«Іј ¬ёї¬ Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є ±і» »ѕ»і»І¬ ђІ ¬ё»
°ѕїІ¬ ¬®»ї¬»ј ѕ»є±®» »Ё°»®ђі»І¬ ©ђ¬ё э«Ѕ±ѕєЅ¬®»®·«і
°тпо ©»®» ј»Ѕ®»ї»јт пјјђ¬ђ±І ±є ¬ё±®ђ«і ¬± ¬ё» »Ё°»®у
ђі»І¬їѕ ±ђѕ Ѕї«»ј ђІЅ®»ї» ±є ѐё Ѕ±І¬»І¬ ђІ їѕѕ °ї®¬ ±є
¬ё» »Ё°»®ђі»І¬їѕ °ѕїІ¬т ц±©»Є»®ф ѕ»Є»ѕ ±є ¬ё» ђІЅ®»ї»
ј»°»Іј»ј ±І ¬ё» °®»Єђ±« ¬®»ї¬і»І¬ ±є °ѕїІ¬ »»јт

хѕ«¬їіђІ» §І¬ё»¬ї» шхяч ђ ї є»§ »І¦§і» ±є Іђ¬®±у
№»І і»¬їѕ±ѕђі ±є х¦±°·®·ґґ«і ѕ®є·ґ»І»ф ї °ѕїІ¬
№®±©¬ёу°®±і±¬ђІ№ ®ёђ¦±ѕїЅ¬»®ђ«іт ъ±ѕ»Ѕ«ѕ» ±є їѕѕ ѕїЅу
¬»®ђїѕ хя ¬«јђ»ј «° ¬± І±© ї®» ј±ј»Ѕїі»® є±®і»ј
є®±і ¬©± єїЅ»у¬±уєїЅ» ё»Ёїі»®ђЅ ®ђІ№ ±є «ѕ«Іђ¬ ©ђ¬ё
по їЅ¬ђЄ» ђ¬»н јђЄїѕ»І¬ Ѕї¬ђ±І ї®» їѕ±ѕ«¬»ѕ§ І»Ѕ»ї®§
є±® ¬ё»ђ® їЅ¬ђЄђ¬§т ъ№охф ъІох їІј с±ох ©»®» »їЅё є±«Іј
¬± «°°±®¬ ¬ё» їЅ¬ђЄђ¬§ ±є ¬ё» хф ѕ®є·ґ»І» хя ѕпіт ѓ»
¬«јђ»ј шђч ¬ё» »єє»Ѕ¬ ±є ¬ё»» јђЄїѕ»І¬ Ѕї¬ђ±І ±І ¬ё»
»Ѕ±Іјї®§ ¬®«Ѕ¬«®» ±є ¬ё» хф ѕ®є·ґ»І» хяф їІј шђђч
ѕђІјђІ№ ±є с±ох ї¬ ¬ё» хя їЅ¬ђЄ» ђ¬» «ђІ№ »іђђ±І лйс±
ъ**ѕї«»® °»Ѕ¬®±Ѕ±°§ шуъячт хя є®±і хф ѕ®є·ґ»І»
ш¬®їђІ я°омлч ©ї ђ±ѕї¬»ј їІј °«®ђєђ»ј ї ј»Ѕ®ђѕ»ј
»ї®ѕђ»® ѕпіт ѐёђ Ії¬ђЄ» »І¦§і» Ѕ±І¬їђІ»ј ¬®±І№ѕ§ ѕ±«Іј
і»¬їѕ ђ±І ©ёђЅё Ѕ±«ѕј І±¬ ѕ» ®»і±Є»ј ѕ§ јђїѕ§ђт

сђ®Ѕ«ѕї® јђЅё®±ђі шстч їІїѕ§ђ ё±©»ј ¬ё» хф
ѕ®є·ґ»І» хя ¬± ѕ» ї ёђ№ёѕ§ ¬®«Ѕ¬«®»ј °®±¬»ђІ шллы ±є
¬ё» ®»ђј«» ї їїуё»ѕђЅ» їІј пны ї у¬®їІјчт пјјђІ№
јђЄїѕ»І¬ і»¬їѕ Ѕї¬ђ±І шп іъ ъ№охф ±® ъІохф ±® с±охч ¬±
¬ё» Ії¬ђЄ» »І¦§і» Ѕї«»ј ±Іѕ§ ѕђ№ё¬ їѕ¬»®ї¬ђ±І ђІ ¬ё»
ст °»Ѕ¬®ї ±є ¬ё» »І¦§і»т ьІ ¬ё» Ѕ±І¬®ї®§ф ї нруіђІ
ђІЅ«ѕї¬ђ±І ±є ¬ё» хф ѕ®є·ґ»І» хя ©ђ¬ё л іъ утѐп
ѕ»їјђІ№ ¬± ¬ё» ®»і±Єїѕ ±є ¬ё» Ѕї¬ђ±І є®±і ¬ё» °®±¬»ђІ
і±ѕ»Ѕ«ѕ» Ѕї«»ј ±і» І±¬ђЅ»їѕѕ» ЅёїІ№» ђІ ¬ё» ст
°»Ѕ¬®«іт сїѕЅ«ѕї¬ђ±І ё±©»ј ¬ёї¬ ¬ё» °®±°±®¬ђ±І ±є
їїуё»ѕђЁ ђІ ¬ё» Ѕї¬ђ±Іує®»» »І¦§і» јђіђІђё»ј ї Ѕ±іу
°ї®»ј ¬± ¬ёї¬ ђІ ¬ё» Ії¬ђЄ» »І¦§і»ф ©ё»®»ї ¬ё» °®±°±®у
¬ђ±І ±є у¬®їІј ђІЅ®»ї»јт уъя ¬«јђ» ±є лйс±ох ѕђІју
ђІ№ ї¬ ¬ё» хя їЅ¬ђЄ» ђ¬» ёїЄ» ®»Є»їѕ»ј ¬ёї¬ шђч ¬ё» хф
ѕ®є·ґ»І» хя ёї ¬©± јђЄїѕ»І¬ Ѕї¬ђ±ІуѕђІјђІ№ ђ¬» °»®

МШЫ ОСФЫ СЪ ЭЯМЧСТН ЧТ МШЫ ЪЛТЭМЧСТЧТЩ СЪ ЯЖСНРЧОЧФФЛУ

ЮОЯНЧФЫТНЫ ЩФЛМЯУЧТЫ НЗТМШЫМЯНЫ

п Кт Ыт Ні·®І±Єїф п ФтРт ЯІ¬±І§«µф п ЯтЯт ХїіІ»Єф о ФтЯт Х«ґ·µ±Єф о ЗтЬт Р»®є·ґ·»Є

п ъїѕ±®ї¬±®§ ±є р·±Ѕё»і·¬®§ ±є юґїІ¬урїЅ¬»®·їґ ё§іѕ·±»ф чІ¬·¬«¬» ±є р·±Ѕё»і·¬®§ їІј юё§·±ґ±№§ ±є юґїІ¬ їІј ы·Ѕ®±±®у

№їІ·іф ѐпё мпррпл ёї®ї¬±Єф ѐ«·їн ууії·ґм і·Ѕѕ·±о·ѕ°°ітї®ї¬±Єт«н о ъїѕ±®ї¬±®§ ±є ь«Ѕґ»ї® сё»і·¬®§ ђ»ЅёІ·Ї«»ф

т»°ї®¬і»І¬ ±є ѐїј·±Ѕё»і·¬®§ фїЅ«ґ¬§ ±є сё»і·¬®§ф ы±Ѕ±© ё¬ї¬» ѓІ·Є»®·¬§ пплклл ы±Ѕ±©ф ѐ«·їт
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їЅ¬ђЄ» ђ¬» ±є ¬ё» »І¦§і» їІј шђђч ¬ё» їєєђІђ¬§ ±є ±І» ђ¬»
¬± с±ох ђ ёђ№ё»® ¬ёїІ ¬ёї¬ ±є ¬ё» ±¬ё»®т

ЯЅµІ±©ґ»ј№і»І¬ж я«°°±®¬»ј ђІ °ї®¬ ѕ§ чыѐпя

шусчф ыпѐь шх®їІ¬ щяѐтсщхтлййккмчф їІј ¬ё» ю«у
ђїІ пЅїј»і§ ±є яЅђ»ІЅ»ђ с±ііђђ±Іф х®їІ¬ ы±т орл
«Іј»® ¬ё» к¬ё с±і°»¬ђ¬ђ±ІууЁ°»®¬ђ» ±є °®±ѓ»Ѕ¬т

ѐё» Ѕ±і°ѕ»Ё ѕђ±°®»°ї®ї¬ђ±І ї®» ©ђј»°®»їј ђІ «у
¬їђІїѕѕ» ї№®ђЅ«ѕ¬«®»т ѐё» °®»°ї®ї¬ђ±І ѕї»ј ±І ¬ё» эхэю
ш°ѕїІ¬ №®±©¬ё °®±і±¬ђ±І ®ёђ¦±ѕїЅ¬»®ђїч ѕ±¬ё ђІЅ®»ї»
°ѕїІ¬ іђІ»®їѕ І«¬®ђ¬ђ±І °ѕїІ¬ їІј «°°®» ±ђѕѕ±®І»
јђ»ї»т х®¬ё®±ѕєЅ¬»® і§±®»І й їІј щґєЄ±ѕєЅ¬»®·«і
°ф щунр ї®» ѕї» ±І Ѕ±і°ѕ»Ё ѕђ±°®»°ї®ї¬ђ±І ші§±®ђІ
їІј єѕїЄ±ѕїЅ¬»®ђІчт ѓ» ¬«ј§ ¬ё» ®»°±І» ±є ђІ±Ѕ«ѕї¬»ј
°ѕїІ¬ «Іј»® Ѕ±ѕїѕ¬у Ѕїјіђ«і шс±усјч ¬®» ђІ ±І¬±№у
»І§ їЅЅ±®јђІ№ ¬ё» і»іѕ®їІ» єђѕ¬»® ¬»ЅёІђЇ«»т ѐёђ ї°у
°®±їЅё їѕѕ±© ¬± ®»Ѕ»ђЄ» їј»Ї«ї¬» ђІє±®ії¬ђ±І ±І ¬ё»
«®ЄђЄ» ±є эхэю ђІ ®ёђ¦±°ё»®» їІј ®ёђ¦±°ѕїІ» ђІ ј§у
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