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Н»·±І пнт МСИЧЭЧМЗ СЪ УЫМЯФ ЧСТНф ЧТЦЛОЧЫН

ЭЯЛНЫЬ ЮЗ УЫМЯФ ЧСТН ЯТЬ МШЫЧО УЛМЯЩЫТЧЭЧМЗ

ы»°ґ»¬»ј «®їІ·«і шыѕч · ї ё»їЄ§ і»¬їґ »Ё¬»І·Є»ґ§
«»ј ·І і«І·¬·±І їІј · ¬ё» ¬ї®№»¬ ±є Ѕ±І·ј»®їѕґ»
Ѕ±І¬®±Є»®§ ®»№ї®ј·І№ ·¬ ¬±Ё·Ѕ·¬§т ыѕ ёї ї ·¬ ·¬» ±є
№®»ї¬»¬ ¬±Ё·Ѕ·¬§ ¬ё» µ·јІ»§ ©·¬ё ®»Іїґ єї·ґ«®» є®»Ї«»І¬ґ§
ѕ»·І№ ¬ё» Ѕї«» ±є ј»ї¬ё ·І їІ·іїґ »Ё°±»ј ¬± ¬ё· і»¬їґт
ѐ»«®±¬±Ё·Ѕ·¬§ ±є ыѕ ёї І±¬ ѕ»»І ©»ґґ ¬«ј·»јт э¬ ©±«ґј
ѕ» °®»ј·Ѕ¬»ј ¬ёї¬ ыѕ ©±«ґј ѕ» І»«®±¬±Ё·Ѕ ·І ї іїІІ»®
·і·ґї® ¬± ±¬ё»® ё»їЄ§ і»¬їґ «Ѕё ї ґ»їј їІј і»®Ѕ«®§т
ђ®»ґ·і·Ії®§ ¬«ј·» ·І ¬ё· ґїѕ±®ї¬±®§ ёїЄ» ј»Ѕ®·ѕ»ј
І»«®±ј»Є»ґ±°і»І¬їґ ¬±Ё·Ѕ·¬§ ·І і·Ѕ»т єё· ¬«ј§ »Ё°ґ±®»ј
¬ё» ѕ»ёїЄ·±®їґ ¬±Ё·Ѕ·¬§ ±є ыѕ ·І їј«ґ¬ ®ї¬ »Ё°±»ј ¬± ыѕ
·І ј®·Іµ·І№ ©ї¬»® є±® ¬©± ©»»µ ±® ·Ё і±І¬ёт

яїґ» їІј є»іїґ» ю±І№уьЄїІ ®ї¬ шу›ч і±І¬ё ±є
ї№»ч ©»®» »Ё°±»ј ¬± »·¬ё»® Ѕ±І¬®±ґ Ѕ±Іј·¬·±І шІ± ыѕ
»Ё°±«®»ч ±® ¬± ј®·Іµ·І№ ©ї¬»® Ѕ±І¬ї·І·І№ цфі№сю ыѕ
є±® »·¬ё»® т ©»»µ ±® х і±І¬ёт шє¬»® ¬ё» ї°°®±°®·ї¬»
ґ»І№¬ё ±є »Ё°±«®» їІ·іїґ ©»®» ¬»¬·І№ ·І їІ ±°»Іує·»ґј

ЯФМЫОЫЬ СРЫТуЪЧЫФЬ РЫОЪСОУЯТЭЫ ЧТ ЬЫРФЫМЫЬ ЛОЯТЧЛУ ЫИРСНЫЬ ОЯМН

Йт Ю®·І»®

р»°є®¬і»І¬ ±є ь§Ѕё±ґ±№§ ѐІ·Є»®·¬§ ±є ъ»ѕ®єµє є¬ ч»є®І»§ф ч»є®І»§ф ъсф киимй ѐюнт

ї°°ї®ї¬« ©ё»®» їЅ¬·Є·¬§ф ї і»ї«®»ј ѕ§ ґ·І» Ѕ®±·І№
їІј ®»ї®·І№ф ї ©»ґґ ї №®±±і·І№ їІј ѕ±ґ· їЅ¬·Є·¬§ ©»®»
і»ї«®»ј є±® ф і·І«¬»т шє¬»® ¬»¬·І№ ¬ё» їІ·іїґ ©»®»
їЅ®·є·Ѕ»ј їІј ѕ®ї·І ёї®Є»¬»јт

єё»®» ©ї ї №»І»®їґ ·ІЅ®»ї» ·І ±°»І є·»ґј їЅ¬·Є·¬§ є±®
ѕ±¬ё іїґ» їІј є»іїґ» ®ї¬ ¬ёї¬ ©ї ј»°»Іј»І¬ ±І ґ»І№¬ё
±є їјі·І·¬®ї¬·±Іт щ±¬ё ґ·І» Ѕ®±·І№ їІј ®»ї®·І№ ©»®»
№®»ї¬»®ф ·Іј·Ѕї¬·І№ їІ ±Є»®їґґ ·ІЅ®»ї» ±є ¬ё» їЅ¬·Є·¬§
¬ї¬» ±є ¬ё» їІ·іїґт щ±ґ· є±®ії¬·±І ©ї ·ІЅ®»ї»ј ї¬ ¬©±
©»»µ »Ё°±«®» ѕ«¬ ј»Ѕ®»ї»ј ї¬ хі±І¬ёф ·Іј·Ѕї¬·І№ ї
ЅёїІ№» ·І ¬ё» “»і±¬·±Іїґ’ ¬ї¬» ±є ¬ё» їІ·іїґ ј»°»Іј»І¬
±І ґ»І№¬ё ±є »Ё°±«®»т ш ·і·ґї® ЅёїІ№» ©ї їґ± »»І
є±® №®±±і·І№ ѕ»ёїЄ·±®т

ёЄ»®їґґф ¬ё»» јї¬ї ·Іј·Ѕї¬» ¬ёї¬ »Ё°±«®» ¬± ыѕ ЅїІ
їґ¬»® ѕ»ёїЄ·±® ·І ¬ё» ®ї¬ ·І ї ¬·і» ј»°»Іј»І¬ іїІІ»®т
шјј·¬·±Іїґ їІїґ§· · °ґїІІ»ј ¬± ґ±±µ ї¬ ґ·°·ј ±Ё·јї¬·±І
¬ї¬« їІј ыѕ Ѕ±І¬»І¬ ·І ¬ё» ѕ®ї·І ±є ¬ё»» їІ·іїґт

ы»°ґ»¬»ј «®їІ·«і шыѕч ёї ѕ»»І ј»Ѕ®·ѕ»ј ї ёїЄу
·І№ ¬±Ё·Ѕ·¬§ ®±«№ёґ§ »Ї«·Єїґ»І¬ ¬± ґ»їјт єёї¬ ѕ»·І№ ¬ё»
Ѕї» ·¬ ©±«ґј ѕ» ®»ї±Іїѕґ» ¬± »Ё°»Ѕ¬ ¬ёї¬ §±«І№ ыѕ
»Ё°±»ј їІ·іїґ ©±«ґј »Ёё·ѕ·¬ ѕ»ёїЄ·±®їґ ЅёїІ№» ·І ї
іїІІ»® ·і·ґї® ¬± §±«І№ їІ·іїґ »Ё°±»ј ¬± ґ»їјт і±«І№
їІ·іїґ ї®» »°»Ѕ·їґґ§ Є«ґІ»®їѕґ» ¬± ¬ё» »єє»Ѕ¬ ±є ё»їЄ§
і»¬їґт ѓ°»Ѕ·є·Ѕїґґ§ф ¬ё»§ ё±«ґј ј·°ґї§ ј·єє»®»ІЅ» ·І
»Ё°ґ±®ї¬±®§ ѕ»ёїЄ·±®ф ј·єє»®»ІЅ» ·І ®»їЅ¬·Є·¬§ ¬± »ІЄ·у
®±Іі»І¬їґ ¬·і«ґ·ф їІј ј·єє»®»ІЅ» ·І »і±¬·±Іїґ·¬§т

є± »Ё°ґ±®» ¬ё· Ї«»¬·±І ©» »Ё°±»ј є»іїґ» і·Ѕ»ф
ё±«»ј ·І ї ¬їІјї®ј ґїѕ±®ї¬±®§ »ІЄ·®±Іі»І¬ф ¬± ј®·Іµу
·І№ ©ї¬»® Ѕ±І¬ї·І·І№ ыѕ шрф счф уцф цф і№сюч є±® т ©»»µ
°®·±® ¬± ії¬·І№т ыѕ »Ё°±«®» Ѕ±І¬·І«»ј ¬ё®±«№ё №»¬їу
¬·±І їІј ¬ё» ®»ії·Іј»® ±є ¬ё» їІ·іїґђ ґ·є»т ш¬ тс јї§ ±є
ї№» ¬ё» їІ·іїґ ©»®» ¬»¬»ј ±І ї Єї®·»¬§ ±є ѕ»ёїЄ·±®їґ
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ЛОЯТЧЛУ

Йт Ю®·І»®ф Ют Яѕѕ±«ј

р»°є®¬і»І¬ ±є ь§Ѕё±ґ±№§ ѐІ·Є»®·¬§ ±є ъ»ѕ®єµє є¬ ч»є®І»§ф ч»є®І»§ф ъсф киимй ѐюнт

і»ї«®» ·ІЅґ«ј·І№ ±°»Іує·»ґј їЅ¬·Є·¬§ф ©ї¬»® ії¦» ґ»ї®Іу
·І№ф їІј ї №»І»®їґ І»«®±ґ±№·Ѕ ·ІЄ»І¬±®§т

ыѕ »Ё°±»ј їІ·іїґ ё±© ј±» ®»ґї¬»ј їґ¬»®ї¬·±І ·І
±°»Іує·»ґј їЅ¬·Є·¬§т єё» ыѕ »Ё°±»ј їІ·іїґ ј·°ґї§»ј
ґ» ґ·І» Ѕ®±·І№ф ·ІЅ®»ї»ј ®»ї®·І№ф їІј є»©»® ѕ±ґ·т єё»
ыѕ »Ё°±»ј їІ·іїґ ¬±±µ №®»ї¬»® ¬·і» ¬± Ѕ±і°ґ»¬» ¬ё»
©ї¬»® ії¦»т є®»ї¬»ј їІ·іїґ їґ± ј·°ґї§»ј ј·єє»®»ІЅ»
·І ѕ±ј§ ©»·№ё¬т ыѕ »Ё°±»ј їІ·іїґ ј·°ґї§»ј ј·єє»®у
»ІЅ» ·І ѕ»ёїЄ·±® ±І ї І«іѕ»® ±є ѕ»ёїЄ·±®їґ і»ї«®»
®»ґї¬»ј ¬± ®»їЅ¬·±І ¬± »ІЄ·®±Іі»І¬їґ ¬·і«ґ·т

єё»» јї¬ї «№№»¬ ¬ёї¬ Ѕё®±І·Ѕ »Ё°±«®» ±є §±«І№
їІ·іїґ ¬± ыѕ ії§ їјЄ»®»ґ§ »єє»Ѕ¬ ј»Є»ґ±°і»І¬ф ѕ®ї·Іф
їІј ѕ»ёїЄ·±®т єё» їєє»Ѕ¬»ј ѕ»ёїЄ·±®їґ °ё»®» ·ІЅґ«ј»
ґ»ї®І·І№ф їЅ¬·Є·¬§ф »Ё°ґ±®ї¬·±Іф їІј »і±¬·±Іїґ·¬§т ъ«®у
®»І¬ґ§ф ¬·«» ¬«ј·» ї®» «Іј»®©ї§т

УСЬЛФЯМЧСТ ЧТ ШЫРЯМЧЭ РЯОЯУЫМЫОН СЪ ЭЯОР шЭЗРОЧТЛН ЭЯОРЧС Ф тч
ЧТЬЛЭЫЬ ЮЗ ЭСРРЫО ЯТЬ МШЫ УЫМЯФ ЧСТ ЭШЫФЯМСО ЭШЧМСНЯТ

пфо Эт Ьї«¬®»і»°«·¬ф п Нт Рї®·уРїґїЅ·±ф пфо Нт Ю»¬±«ґґ»ф пфо Нт Ю·ї№·їІ¬·ф
о ЦтуЭт Ы¬·»ІІ»ф пфо Щт К»®І»¬

п шєѕ±®є¬±·®» јђсЅ±уя±Ё·Ѕ±ґ±№·»ф о хІ¬·¬«¬ хІ¬»®Іє¬·±Ієґ ј» э»Ѕё»®Ѕё» «® ґ» х±І щ7¬єґґ·Ї«»ф ѐІ·Є»®·¬7 ј» э»·і
пёєі°є№І»ун®ј»ІІ»ф оь прнйф лпкий э»·і Ѕ»ј»Ё оф т®єІЅ»т

р±°°»® ђ «»ј ђІ ¬®»ї¬і»І¬ іђЁ¬«®» ¬± Ѕ±І¬®±ѕ
є«І№їѕ јђ»ї» ђІ ЄђІ»§ї®ј їІј Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ї®»

®»ѕї¬ђЄ»ѕ§ ёђ№ё ђІ ±і» їЇ«ї¬ђЅ »Ѕ±§¬»і Ѕ±ѕѕ»Ѕ¬ђІ№
ЄђІ»§ї®ј ®«І±єє ©ї¬»® шф»®ѕ»ф пййкчт п»¬¬»® ї©ї®»І»
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±є ¬ё» »Ѕ±ѕ±№ђЅїѕ їІј ё»їѕ¬ё °®±ѕѕ»і ї±Ѕђї¬»ј ©ђ¬ё
Ѕ±°°»® їІј ђ¬ °±¬»І¬ђїѕ їЅЅ«і«ѕї¬ђ±І ¬ё®±«№ё ¬ё» є±±ј
ЅёїђІ ёї °®±і°¬»ј ¬ё» ј»іїІј є±® їѕ¬»®Ії¬ђЄ» «»ј ±є
ѕ±© ¬±ЁђЅ і±ѕ»Ѕ«ѕ» ђІ °ѕїІ¬ °®±¬»Ѕ¬ђ±І їІј є±® ¬ё»
®»і±Єїѕ ±є ё»їЄ§ і»¬їѕ ђ±І є®±і ©ї¬» ©ї¬»®т

рёђ¬±їІ ђ ¬ё» ыуј»їЅ»¬§ѕї¬»ј ј»®ђЄї¬ђЄ» ±є Ѕёђ¬ђІф
ї Ії¬«®їѕ їѕ«ІјїІ¬ °±ѕ§їЅЅёї®ђј»т ёё» І«і»®±« °®±°у
»®¬ђ» ±є Ѕёђ¬±їІ ш»°»Ѕђїѕѕ§ їІ¬ђє«І№їѕф їІј ё»їЄ§
і»¬їѕ ђ±І Ѕё»ѕї¬ђІ№ ї№»І¬ч ±єє»® ї ©ђј» ®їІ№» ±є
ї°°ѕђЅї¬ђ±Іт ьІ ¬ё» ±І» ёїІјф Ѕёђ¬±їІ Ѕ±«ѕј ѕ» «»ј
ї ї Ії¬«®їѕ ї№®ђуѕђ±їЅ¬ђЄ» «ѕ¬їІЅ» Ѕ±І¬®±ѕѕђІ№ є«І№їѕ
јђ»ї» їІј Ѕ±І¬®ђѕ«¬ђІ№ ¬± ®»ј«Ѕ» ¬ё» «» ±є Ѕ±°°»® ђІ
°ѕїІ¬ °®±¬»Ѕ¬ђ±І шяїЄђ ш«іїІф орррчт ьІ ¬ё» ±¬ё»®
ёїІјф Ѕёђ¬±їІ ђ ї і»¬їѕ ђ±І Ѕё»ѕї¬±® їѕ®»їј§ «»ј ђІ
©ї¬» ©ї¬»® ¬®»ї¬і»І¬ шы± їІј ъ»§»®ф орррчт ц¬ ђ ¬ё»І
І»Ѕ»ї®§ ¬± ђІЄ»¬ђ№ї¬» ¬ё» °±¬»І¬ђїѕ ¬±ЁђЅђ¬§ ±є Ѕёђ¬±у

їІ є±® їЇ«ї¬ђЅ їІђіїѕ ё»їѕ¬ёф їѕ±І» їІј ї±Ѕђї¬»ј
©ђ¬ё Ѕ±°°»®т

цІ ¬ёђ ¬«ј§ф рї®° ©»®» »Ё°±»ј ¬± «ѕѕ»¬ёїѕ Ѕ±ІЅ»Іу
¬®ї¬ђ±І ±є Ѕёђ¬±їІ шртл ы їІј п ыч ±® Ѕ±°°»® шртпф ртол
і№тщ›пч ±® Ѕёђ¬±їІ їІј Ѕ±°°»® шртл ы їІј ртп і№тщ›п

®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§ч є±® л їІј пр јї§т
цІ Ѕёђ¬±їІу»Ё°±»ј Ѕї®°ф ё»°ї¬ђЅ Ѕї¬їѕї» їІј №ѕ«у

¬ї¬ёђ±І ѐу¬®їІє»®ї» їЅ¬ђЄђ¬ђ» їІј »Ё°®»ђ±І ±є і»¬їѕу
ѕ±¬ёђ±І»ђІ ©»®» ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ ђІЅ®»ї»ј ђІ Ѕ±і°ї®ђ±І
©ђ¬ё Ѕ±І¬®±ѕт оІ ђІЅ®»ї»ј ±є ¬ё»» °ї®їі»¬»® ©»®» їѕ±
±ѕ»®Є»ј ђІ Ѕ±°°»®у»Ё°±»ј Ѕї®°т ъ±®»±Є»®ф °ё§ђ±у
ѕ±№ђЅїѕ ®»°±І» ±є Ѕї®° »Ё°±»ј ¬± Ѕёђ¬±їІсЅ±°°»®
іђЁ¬«®» ©ї і±ј«ѕї¬»ј ¬±±т ёёђ ¬«ј§ ё±©»ј ¬ёї¬
Ѕёђ¬±їІ ђ °±¬»І¬ђїѕѕ§ І±Ёђ±« і±ѕ»Ѕ«ѕ» є±® єђё їІј ђ¬
ђІј«¬®ђїѕ їІјс±® є«¬«®» ї№®ђЅ«ѕ¬«®їѕ «» ©ђѕѕ ёїЄ» ¬±
¬їє» Ѕї®» ±є ¬ёђ °®±ѕѕ»іт

ёё» їђі ±є ¬ёђ ¬«ј§ ©ї ¬± єђІј ®»ѕї¬ђ±Іёђ°
ѕ»¬©»»І ѕ»¬ёїѕ ¬±ЁђЅђ¬§ ±є і»¬їѕ ¬± іїІ їІј ¬ё»ђ® Ѕ±Іу
¬»І¬ ђІ јђєє»®»І¬ ±®№їІ їІј ¬ђ«» шїѕѕ ѕ±ј§ф єђІф ѕђЄ»®ф
ё»ї®¬ф ёїђ®ф ѕѕ±±јф °їІЅ®»їф ¬±іїЅёф ѕ«І№ф єђјІ»§ф
«®ђІї®§уѕѕїјј»®ф °ї®їІ»°ё®±»ф °ѕ»»Ічт у±® ј»Ѕђђ±І
¬ёђ ¬їє ¬ё» є±ѕѕ±©ђІ№ »Ё°®»ђ±І ёї ѕ»»І «»јк ѕ№шю
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І г пме ® г ртзле  г ртлре ЪЭ г ппитке ЪМ г мткйе ЪЭ с ЪМ г олтм

Нµ·І
ґ№шП· с ФЬ·ч г отпн х птрз ґ№шФЬ·ч                            У±ј»ґ ЧЧ

І г йе ® г ртзле  г ртлке ЪЭ г лптме ЪМ г лтззе ЪЭ с ЪМ г итк

Ф·Є»®
ґ№шП· с ФЬ·ч г отро х птрк ґ№шФЬ·ч                          У±ј»ґ ЧЧЧ

І г пне ® г ртзйе  г ртлре ЪЭ г плктие ЪМ г мтйле ЪЭ с ЪМ г ннтр

Ш»ї®¬
ґ№шП· с ФЬ·ч г птзо х птрм ґ№шФЬ·ч                          У±ј»ґ ЧК

І г ппе ® г ртзйе  г ртлле ЪЭ г пмптое ЪМ г мтзке ЪЭ с ЪМ г оитл

Шї·®
ґ№шП· с ФЬ·ч г отоз х птпз ґ№шФЬ·ч                           У±ј»ґ К

І г ппе ® г ртзле  г ртлпе ЪЭ г йзтке ЪМ г мтзке ЪЭ с ЪМ г пктр

Юґ±±ј
ґ№шП· с ФЬ·ч г птий х птро ґ№шФЬ·ч                          У±ј»ґ КЧ

І г пне ® г ртзйе  г ртлое ЪЭ г пкзтне ЪМ г мтйле ЪЭ с ЪМ г нлтк

РїІЅ®»ї
ґ№шП· с ФЬ·ч г отпй х птпп ґ№шФЬ·ч                          У±ј»ґ КЧЧ

І г ппе ® г ртзйе  г ртлое ЪЭ г пмйтие ЪМ г мтзке ЪЭ с ЪМ г озти

Н¬±іїЅё
ґ№шП· с ФЬ·ч г о трк х птрз ґ№шФЬ·ч                         У±ј»ґ КЧЧЧ

І г пре ® г ртзке  г ртлме ЪЭ г помтое ЪМ г лтпое ЪЭ с ЪМ г омтн

Ф«І№
ґ№шП· с ФЬ·ч г отор х птпр ґ№шФЬ·ч                          У±ј»ґ ЧИ

І г пое ® г ртзие  г ртмме ЪЭ г оплтпе ЪМ г мтиме ЪЭ с ЪМ г ммтм

Х·јІ»§
ґ№шП· с ФЬ·ч г отоп х птпп ґ№шФЬ·ч                            У±ј»ґ И

І г пне ® г ртзйе  г ртмие ЪЭ г пззтне ЪМ г мтйле ЪЭ с ЪМ г мотр

Л®·Ії®§у

ѕґїјј»®

ґ№шП· с ФЬ·ч г откл х птон ґ№шФЬ·ч                          У±ј»ґ ИЧ

І г йе ® г ртзре  г рткле ЪЭ г ортке ЪМ г лтззе ЪЭ с ЪМ г нтмм

Рї®їІ»°ёу

®±»

ґ№шП· с ФЬ·ч г птзн х птрк ґ№шФЬ·ч                          У±ј»ґ ИЧЧ

І г пре ® г ртзке  г ртлке ЪЭ г прктпе ЪМ г лтпое ЪЭ с ЪМ г ортй

Н°ґ»»І
ґ№шП· с ФЬ·ч г п тзз х птрл ґ№шФЬ·ч                         У±ј»ґ ИЧЧЧ

І г пне ® г ртзйе  г ртлпе ЪЭ г пйотне ЪМ г мтйле ЪЭ с ЪМ г нктн

М т О

т
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п НтЬт ЧЄїІ±Єф о КтКтН»і»І±Єф п ЫтЩтХ±ЄїІє±ф п КтЯтЗїіёїІ±Є

п п»І¬®єґ э»»є®Ѕё хІ¬·¬«¬» ±є э±»І¬№»І±ґ±№§ єІј эєј·±ґ±№§ф ш»І·І№®єјµє§є ¬тф йрсмф ь»±ЅёІ§ф пйййли ю¬т ь»¬»®ѕ«®№ф

э«·єл о туѐъьь “у»±ґ±№±®є¦Є»јµє’ф чІ·°±Є·Ѕё ¬т ппсоф пйнрпй ю¬т ь»¬»®ѕ«®№ф э«·єт

ЮїЅµ№®±«Іјж я»Ѕ»І¬ °«ѕѕђЅї¬ђ±І Ѕ±Іђј»® іїђІѕ§
®»«ѕ¬ ±є ђІЄ»¬ђ№ї¬ђ±І їє¬»® Ѕ±іѕђІ»ј їЅ¬ђ±І ±є ё»їЄ§

і»¬їѕ їѕ¬ їІј ђ®®їјђї¬ђ±І ©ђ¬ё ј±» ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ ёђ№ёу
»® ¬ёїІ ¬ё» °»®іђђѕѕ» ±І»ф ё±©»Є»® ¬ё» јї¬ї їѕ»І¬
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НЫННСТ пн

°®їЅ¬ђЅїѕѕ§ їє¬»® їЅ¬ђ±І ±є ¬ё»» »ІЄђ®±Іі»І¬їѕ ђІѓ«®ђІ№
єїЅ¬±® ©ђ¬ё ѕ±© ј±»ф ¬ёї¬ ЅїІ ѕ» і»¬ ђІ »Є»®§јї§ ѕђє»т

Мё» °«®°±» ±є ¬ё» °®»»І¬ ђІЄ»¬ђ№ї¬ђ±І ђ ¬± ®»Є»їѕ
¬ё» Ѕ±І»Ї«»ІЅ» ±є ¬ё» ѕ±© ј±» ђ±ІђђІ№ ђ®®їјђї¬ђ±І
»Ё°±«®» ±І ¬ё» ѕ»їј їІј і»®Ѕ«®§ Ѕ±І¬»І¬ ђІ ѕѕ±±ј їІј
єђјІ»§ ±є їІђіїѕ ђІ Ѕї» ±є ¬ё» і»¬їѕ їѕ¬ °®±ѕ±І№»ј
їјіђІђ¬®ї¬ђ±І ©ђ¬ё ј®ђІєђІ№ ©ї¬»® ђІ Ѕ±і°ї®ђ±І ©ђ¬ё
ѕђ±¬»¬ђІ№ јї¬ї ±є ¬ё» »ї®ѕ§ їІј ј»ѕї§»ј Ѕ±І»Ї«»ІЅ»
їє¬»® їЅ¬ђ±І ±є ¬ё» їі» ђІѓ«®ђІ№ єїЅ¬±®т

Уї¬»®·їґ їІј У»¬ё±јж ёё» ђІЄ»¬ђ№ї¬ђ±І ©ї
°»®є±®і»ј ±І ¬ё» оол іїѕ» ®ї¬ ®»Ѕ»ђЄђІ№ ©ђ¬ё ј®ђІєђІ№
©ї¬»® х№

о
шыь

н
ч

о
 ±® эѕрѕ

о
 ђІ Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І њ ртй іЅ№с

ѕ ±® отр і№сѕ ђІ їЅЅ±«І¬ ¬± і»¬їѕф ®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§ф ј«®ђІ№ н
©»»є ѕ»є±®» їІј п і±І¬ё їє¬»® ђІ№ѕ» ¬±¬їѕ №їііїу
ђ®®їјђї¬ђ±І ©ђ¬ё ол ±® лр Ѕф§ ј±» ±І ¬ё» “цфђяуп’
«Іђ¬ шпнйрф ј±» ®ї¬» м мм Ѕф§сіђІчт ёё» і»¬їѕ Ѕ±ІЅ»Іу
¬®ї¬ђ±І і»ї«®»і»І¬ ђІ ѕѕ±±јф єђјІ»§ їІј є±јј»® ©»®»
°»®є±®і»ј є±® і»®Ѕ«®§ њ ±І ¬ё» ї¬±іђЅуїѕ±®°¬ђ±І
їІїѕ§»® ±є і»®Ѕ«®§ “яоуйплх’ ©ђ¬ё “яэуйп’ ѕѕ±Ѕє
шіїј» ђІ я«ђїчф їІј є±® ѕ»їј њ ѕ§ їІ ђІЄ»®»ј Є±ѕ¬у
їі°»®» і»ї«®»і»І¬ ±І ¬ё» ђ±ІуЅїІІђІ№ §¬»і “цѐѐу
ио’ шіїј» ѕ§ єђ®і “яїјђ±і»¬»®’ф с»Іії®єчт

ёё»®» ©»®» ¬«јђ»ј ¬ё» »ї®ѕ§ шом ё® їє¬»® ђ®®їјђї¬ђ±Іч
ё»ії¬±ѕ±№ђЅїѕ ®»їЅ¬ђ±І їІј №»І±¬±ЁђЅ »єє»Ѕ¬ ±І ¬ё» ѕї»
±є ¬ё» ѕѕ±±ј ѕ»«є±Ѕ§¬» сыо їѕ¬»®ї¬ђ±Іф ®»«ѕ¬ ±є ¬ё»ђ®
®»¬±®ї¬ђ±І шнр јї§ їє¬»® ђ®®їјђї¬ђ±Ічф ї ©»ѕѕ ї ј»ѕї§»ј

Ѕ±І»Ї«»ІЅ» њ ѕђє» °їІ ё±®¬»ІђІ№т сыо Ѕ±І¬»І¬ ђІ
ѕ»«є±Ѕ§¬» ©ї ј»¬»®іђІ»ј ±ЅЅ«®ђІ№ѕ§ ј«®ђІ№ ±І»ђ ѕђє»у
¬ђі» ѕ§ «» ±є мђфкујђїіђјђІ»уоу°ё»І§ѕђІј±ѕ» шсоэцчф їІј
¬ё» сыо ¬®«Ѕ¬«®» їѕ¬»®ї¬ђ±І ѕ§ і»їІ ±є ¬©±у°ї®їі»¬»®
єѕ«±®»Ѕ»І¬ їІїѕ§ђф ђІЅѕ«јђІ№ соэц їІј »¬ёђјђ«і ѕ®±у
іђј» ї°°ѕђЅї¬ђ±Іф ї ј»Ѕ®ђѕ»ј »ї®ѕђ»® шцЄїІ±Є »¬ їѕтф пйййчт

ёё» ђ±ІђђІ№ ®їјђї¬ђ±І ©ђ¬ё ѕ±© ј±» шол їІј лр
Ѕф§ч їѕѕ±© ¬± °±¬»І¬ђї¬» ¬ё» їЅЅ«і«ѕї¬ђ±І ±є і»®Ѕ«®§
ђІ єђјІ»§ф ѕ«¬ І±¬ ђІ ѕѕ±±ј ±є ®ї¬т ёё» °®±ѕ±І№»ј
»Ё°±«®» ±є ё»їЄ§ і»¬їѕ їѕ¬ ©ђ¬ё ѕ±© Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І
Ѕ±іѕђІ»ј ©ђ¬ё ¬ё» ђІ№ѕ» ђ®®їјђї¬ђ±І ©ђ¬ё ол Ѕф§ ј±»
®»«ѕ¬»ј ђІ їѕ¬»®ї¬ђ±І ±є ¬ё» Ії¬«®їѕ ѕ»ёїЄђ±«® їЅ¬ђЄђ¬§ф
їІј ѕђє» °їІ ё±®¬»ІђІ№ ђІ Ѕї» ±є ¬ё» і»®Ѕ«®§ їјіђІђу
¬®ї¬ђ±І їІј ђ®®їјђї¬ђ±І ©ђ¬ё ол Ѕф§ ј±»т ъ±®»±Є»®ф
¬ё»®» ©ї ®»Є»їѕ»ј ¬ё» ѕ»ѕ¬ ±є ё§°»®»Іђ¬ђЄђ¬§ф Ѕ±®®»у
°±ІјђІ№ ¬± ђ®®їјђї¬ђ±І ©ђ¬ё ол Ѕф§ ј±» Ѕ±іѕђІ»ј ©ђ¬ё
Ѕё»іђЅїѕ ¬±ЁђЅїІ¬ їјіђІђ¬®ї¬ђ±Іф ђІЅ» ¬ё» Ѕ±іѕђІ»ј
»Ё°±«®» ђІ ёђ№ё»® ј±» шё»їЄ§ і»¬їѕ х лр Ѕф§ч ®»«ѕ¬»ј
ђІ ¬ё» ѕ»»® јїії№» ±є ¬ё» ±®№їІђіт ьІ ¬ё» ѕї» ±є ±Іѕ§
їѕ±І» і»¬їѕ ѕђ±і±Іђ¬±®ђІ№ ђІ ѕѕ±±ј ±є їІђіїѕ ђ¬ ђ
ђі°±ђѕѕ» ¬± °®±№І±¬ђЅї¬» ¬ё» »ї®ѕ§ їІј ј»ѕї§»ј ѕђ±ѕ±№у
ђЅїѕ »єє»Ѕ¬ ±є ®їјђ±уЅё»іђЅїѕ »Ё°±«®» ©ђ¬ё ѕ±© ј±»т
о¬ ¬ё» їі» ¬ђі»ф ¬ё» №»І±¬±ЁђЅђ¬§ ѕђ±¬»¬ђІ№ їѕѕ±©»ј ¬±
»Єїѕ«ї¬» ¬ё» ®»«ѕ¬ ±є °±¬®їјђї¬ђ±І ®»¬±®ї¬ђ±Іф ¬ёї¬ ії§
ѕ» «»ј є±® °®»јђЅ¬ђ±І ±є ј»ѕї§»ј Ѕ±І»Ї«»ІЅ» їє¬»®
Ѕ±іѕђІ»ј їЅ¬ђ±І ±є і»®Ѕ«®§ їІј ђ®®їјђї¬ђ±Іт

ъ»®Ѕ«®§ шх№ч ђ ї ё»їЄ§ і»¬їѕ ¬ёї¬ °®±Є±є» ¬®«Ѕ¬«®у
їѕ їІј є«ІЅ¬ђ±Іїѕ јїії№» ђІ »Є»®їѕ ±®№їІ їІј §¬»іф
ѕ§ їѕ¬»®ђІ№ ¬®їІ°±®¬ їІј °»®і»їѕђѕђ¬§ °®±°»®¬ђ» ±є Ѕ»ѕѕ«у
ѕї® і»іѕ®їІ»ф їІј ђІј«ЅђІ№ Ѕ»ѕѕ ј»ї¬ё ѕ§ іђ¬±Ѕё±Іј®ђїѕ
ё§ј®±ѕ§ђт цІ ±®ј»® ¬± ¬«ј§ ¬»¬ђЅ«ѕї® їІј »°ђјђј§іїѕ
і±®°ё±є«ІЅ¬ђ±Іїѕ ЅёїІ№»ф ђІј«Ѕ»ј ѕ§ ±®їѕ ј®ђІєђІ№ ±є
ђІ±®№їІђЅ і»®Ѕ«®§ф ©» їјіђІђ¬»®»ј х№рѕ

о 
ђІ ј»ђ±Іђ¦»ј

©ї¬»®ф ї¬ Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є ртрп №сіѕф ртрл №сіѕф ±® ртп
№сіѕ є±® нрф кр їІј йр јї§ф ¬± іїѕ» ѐ°®ї№«»усї©ѕ»§

®ї¬ ©ђ¬ё олр›нрр № ±є ѕ±ј§ ©»ђ№ё¬ шѕт©тчт р±І¬®±ѕ ®ї¬
®»Ѕ»ђЄ»ј ј»ђ±Іђ¦»ј ©ї¬»® їѕ±І»т оІђіїѕ ©»®» їЅ®ђу
єђЅ»ј їІј ¬»¬» ї ©»ѕѕ ї »°ђјђј§іђј» ©»®» ®»і±Є»ј
їІј °®±Ѕ»»ј є±® ѕђ№ё¬ іђЅ®±Ѕ±°§ф їІј є±® х№ Ї«їІ¬ђу
єђЅї¬ђ±І ѕ§ °ѕїії ії °»Ѕ¬®±Ѕ±°§т ъ±®»±Є»®ф ѕѕ±±ј
їі°ѕ» ©»®» Ѕ±ѕѕ»Ѕ¬»ј є±® х№ їІј »®«і ¬»¬±¬»®±І»
Ї«їІ¬ђєђЅї¬ђ±Іт є» ј»¬»Ѕ¬»ј х№ ђІ »®«іф їІј їЅЅ«і«у
ѕї¬ђ±І ±є ¬ё» і»¬їѕ ђІ ¬»¬ђ їІј »°ђјђј§іђт ьІ ¬ё» ±¬ё»®
ёїІјф ђІј»°»Іј»І¬ѕ§ ±є ¬ё» ј±» «»ј ©» ±ѕ»®Є»ј

ЫЪЪЫЭМН СЪ МШЫ СОЯФ ЯЬУЧТЧНМОЯМЧСТ СЪ НЛЮуФЫМШЯФ ЬСНЫН СЪ

УЫОЭЛОЗ СТ МЫНМЧН УСОРШСФСЩЗ ЯТЬ МЫНМСНМЫОСТЫ РОСЬЛЭМЧСТ

п Нт Р»ІІїф п Ут ј» Уї®Єїѕф о Цт Фѕ±®»¬їф н Фт Щїѕѕї®ј±ф м Ут Р±ЅђІ±

п ю»ЅЅ·±І» ј» т··±°є¬±ґ±№3є » ф·¬±ґ±№3єт сЅ«»ґє ј» щ»ј·Ѕ·Ієт ѐІ·Є»®·јєј ј» ы®·»І¬»т п·«јєј о±ґ3Єє® у ё»І»¦«»ґєл о ю»®Є»·

ј» ьє¬±ґ±№3єт ф±°·¬єґ ј»ґ щє®т оє®Ѕ»ґ±Ієус°є/єл н ю»®Є·Ѕ·± ј» ф·¬±ґ±№3єт п»І¬®± ј» о·±є3·Ѕє § о·±Ї«3і·Ѕєт хІ¬·¬«¬±

ё»І»¦±ґєІ± ј» хІЄ»¬·№єЅ·±І» п·»І¬3є·Ѕєт пє®єЅєуё»І»¦«»ґєл м п?¬»ј®є ј» хІі«І±ґ±№3єф сЅ«»ґє ј» щ»ј·Ѕ·Іє “цтщт ёє®№є’т

ѐІ·Є»®·јєј п»І¬®єґ ј» ё»І»¦«»ґє пє®єЅєуё»І»¦«»ґєт

°®±№®»ђЄ» ј»№»І»®ї¬ђЄ» ѕ»ђ±І ђІ »іђІђє»®±« »°ђу
¬ё»ѕђ«і їє¬»® нр ±є ¬®»ї¬і»І¬ф ¬ёї¬ Ѕ±Іђ¬»ј ђІ ѕїЅє ±є
№»®і Ѕ»ѕѕ Ѕ±ё»ђ±І їІј ј»Ї«їії¬ђ±І ¬± ¬ё» ѕ«і»Іїф
ї®®»¬ ї¬ °»®ії¬±Ѕ§¬» ѕ»Є»ѕ їІј ё§°±°»®ії¬±№»І»ђт
ъ«ѕ¬ђІ«Ѕѕ»ї¬»ј №ђїІ¬ Ѕ»ѕѕ їІј Ѕ§¬±°ѕїіђЅ ЄїЅ«±ѕї¬ђ±І
ђІ ѐ»®¬±ѕђ Ѕ»ѕѕ ©»®» їѕ± ±ѕ»®Є»јт у«®¬ё»®і±®»ф щ»§јђ№
Ѕ»ѕѕ ё±©»ј Ѕ§¬±°ѕїіђЅ ЄїЅ«±ѕї¬ђ±І їІј І«Ѕѕ»ї® ђ№І
±є Ѕ»ѕѕ ј»ї¬ёф їє¬»® кр јї§ ±є ¬®»ї¬і»І¬т ё»¬±¬»®±І»
»®«і ѕ»Є»ѕ ©»®» ј»Ѕ®»ї»ј їє¬»® кр јї§ ±є ¬®»ї¬і»І¬
©ђ¬ё ртп №сіѕ ±є х№рѕ

о
ф ©ёђЅё ©ї ђІ Ѕ±ђІЅђј»ІЅ» ©ђ¬ё

¬ё» ј»№»І»®ї¬ђЄ» ЅёїІ№» ±ѕ»®Є»ј ђІ щ»§јђ№ Ѕ»ѕѕт о¬
»°ђјђј§іїѕ ѕ»Є»ѕф ©» »Єђј»ІЅ»ј °»®ђ¬«ѕ«ѕї® Ѕ»ѕѕ јђ№®»у
№ї¬ђ±І їІј №ђїІ¬ Ѕ»ѕѕф їє¬»® нр јї§ ±є ¬®»ї¬і»І¬ ©ђ¬ё х№т
ёё» ёђ¬±ѕ±№ђЅїѕ і±јђєђЅї¬ђ±І ј»¬»Ѕ¬»ј ђІ ¬ё» °®»»І¬
©±®є «№№»¬ ¬ёї¬ ±®їѕ ђІ¬їє» ±є «ѕѕ»¬ёїѕ ј±» ±є х№рѕ

о

ђІј«Ѕ» ЅёїІ№» ђІ »ђ¬ё»® »іђІђє»®±« ±® »°ђјђј§іїѕ
¬«ѕ«ѕ» ђІ ѐ°®ї№«»усї©ѕ»§ ®ї¬ ¬ёї¬ ї®» ї±Ѕђї¬»ј ©ђ¬ё
ђі°їђ®»ј ¬»¬ђЅ«ѕї® ¬»®±ђј±№»І»ђт
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ѐ°»ЅђєђЅ їѕ¬»®ї¬ђ±І ђІ ¬®їЅ» »ѕ»і»І¬ і»¬їѕ±ѕђі їІј
јђ¬®ђѕ«¬ђ±І ±ЅЅ«® ђІ ®»°±І» ¬± ¬®» їІј ¬®їЅ» »ѕ»у
і»І¬ ії§ ѕ» °ї®¬ ±є їІ »ї®ѕ§ і»ЅёїІђі ¬± Ѕ±іѕї¬
¬®»т ёё»®»є±®»ф ¬ё» ±ѕѓ»Ѕ¬ђЄ» ±є ¬ё» °®»»І¬ ¬«ј§ ©ї
¬± і»ї«®» ¬ё» »Є±ѕ«¬ђ±І ±є »»І¬ђїѕ ¬®їЅ» »ѕ»і»І¬
јђ¬®ђѕ«¬ђ±І ђІ єђјІ»§ їІј ѕђЄ»® є±ѕѕ±©ђІ№ ¬ё» ¬ё»®іђЅ
ї№№®»ђ±І ±® ѕ«®І ђІѓ«®§т п«®І ђІѓ«®§ їІј їі°ѕ» Ѕ±ѕу
ѕ»Ѕ¬ђ±І ©»®» °»®є±®і»ј «Іј»® ёїѕ±¬ёїІ» їІї»¬ё»ђї ¬±
їѕѕ»Єђї¬» їІ§ °±ђѕѕ» јђЅ±іє±®¬ ¬± ¬ё» ®ї¬т о І±Іу
ѕ»¬ёїѕ ¬ёђ®јуј»№®»» ѕ«®І ђІѓ«®§ ђІЄ±ѕЄђІ№ оры ±є ¬±¬їѕ
ѕ±ј§ «®єїЅ» ©ї ї°°ѕђ»ј ¬± мл іїѕ» єђ¬ї® ®ї¬ф јђЄђј»ј
ђІ й №®±«° їІј л ®ї¬ »®Є»ј ї ¬ё» Ѕ±І¬®±ѕ №®±«°т
оІђіїѕ ©»®» їЅ®ђєђЅ»ј к ё±«® їє¬»® ¬ё»®іїѕ ђІѓ«®§ф
їІј їє¬»® пф оф нф мф лф кф и їІј пр јї§т щђЄ»® їІј єђјІ»§
©»®» ®»і±Є»јф ©»ђ№ё»јф є®±¦»І ђІ ѕђЇ«ђј Іђ¬®±№»І їІј
¬±®»ј ї¬ уиртр «І¬ђѕ їІїѕ§ђ є±® р®ф іІф ѐ»ф р«ф ъІф їІј
у» ѕ§ ї¬±іђЅ їѕ±®°¬ђ±І °»Ѕ¬®±°ё±¬±і»¬®§т ѐ¬їІјї®ј
®»є»®»ІЅ» ії¬»®ђїѕ ©»®» ®«І ©ђ¬ё »їЅё ѕї¬Ѕё ±є їі°ѕ»
¬± Є»®ђє§ ¬ё» їЅЅ«®їЅ§ ±є ¬ё» їІїѕ§»т ёё»®» ©»®» ¬ё»
ѕђ°ёїђЅ ђІЅ®»ї» ђІ ѕђЄ»® іІ Ѕ±іі»ІЅђІ№ ©ђ¬ёђІ к
ё±«® ±є ¬ё»®іђЅ ї№№®»ђ±І ¬ёї¬ Ѕ±І¬ђІ«»ј ¬± ђІЅ®»ї»

ј«®ђІ№ јї§ п їІј ј»ЅѕђІ»ј ј«®ђІ№ јї§ о їІј н є±ѕѕ±©»ј
ѕ§ їІ ђІЅ®»їђІ№ ¬®»Іј є®±і јї§ м їІј ѕђЄ»® іІ ©ї
ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ »ѕ»Єї¬»ј їє¬»® пр јї§т ёё»®» ©»®» І±
ђ№ІђєђЅїІ¬ ЅёїІ№» ђІ єђјІ»§ іІ Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±Іт ёё»®»
©»®» ђ№ІђєђЅїІ¬ ј»ЅѕђІ» ђІ ѕђЄ»® ѐ» їІј ¬®»Іј ¬±©ї®ј
ђІЅ®»ї» ±є єђјІ»§ ѐ»т ёё»®» ©»®» ђ№ІђєђЅїІ¬ ѕђ°ёїђЅ
ј»ЅѕђІ» ђІ ¬ё» Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є іїІ№їІ»» ѕ±¬ё ђІ ¬ё»
ѕђЄ»® їІј єђјІ»§т ёё»®» ©ї їѕ± ї ѕђ°ёїђЅ ј»ЅѕђІ» ђІ
ѕђЄ»® р® їІј ѕђЄ»® р® Єїѕ«» ј®±°°»ј ¬± І±І ј»¬»Ѕ¬їѕѕ»
ј«®ђІ№ јї§ л їІј прт ёё»®» ї°°»ї®»ј ¬± ѕ» ї ѕђ°ёїђЅ
ђІЅ®»ї» ђІ єђјІ»§ Ѕё®±іђ«і ѕ«¬ ЅёїІ№» ©»®» І±¬
ђ№ІђєђЅїІ¬т рёїІ№» ђІ у» їІј р« ѕ±¬ё ђІ ¬ё» ѕђЄ»® їІј
єђјІ»§ ©»®» ѕї®№»ѕ§ І±Іђ№ІђєђЅїІ¬ їІј І± °»ЅђєђЅ ®»у
°±І» ©»®» ј»¬»Ѕ¬»јт ёё»» јї¬ї ј»і±І¬®ї¬» ¬ёї¬
¬ё»®» ї®» °»ЅђєђЅ ®»°±І» ±є ¬ё» ¬®їЅ» »ѕ»і»І¬ф ¦ђІЅф
»ѕ»Іђ«іф іїІ№їІ»» їІј Ѕё®±іђ«іф ¬± ¬ё»®іђЅ ї№№®»у
ђ±І ®»ѕї¬»ј ¬± Ѕ±іѕї¬ђІ№ ¬®» їІј їѕ± ї »Ѕ±Іј °ёї»
±є ЅёїІ№» ђІ ѕђЄ»® їІј єђјІ»§ ѕ»Є»ѕ ј«®ђІ№ ®»Ѕ±Є»®§т
ёё»®» ©»®» І± ±ѕЄђ±« °»ЅђєђЅ ®»°±І» ±є ђ®±І їІј
Ѕ±°°»® ¬± ¬ё»®іђЅ ї№№®»ђ±І «Іј»® ¬ё» Ѕ±Іјђ¬ђ±І ±є ±«®
¬«ј§т
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п ЯтУ О±«»ѕф о Зт ЭёїІЅ»®»ѕѕ»ф п Ьт Я№«ї§ф п Кт Ь«Ѕ®±ф н ТтЯт Ю®§ј»ф н От Ят ЯІј»®±І

п шєѕ±®є¬±·®» ј» о·±ґ±№·» ј« ю¬®» ыЁ§јєІ¬ шшоюычф цт т±«®·»® ѐІ·Є»®·¬§ф р±іє·І» ј» ґє щ»®Ѕ·ф нийрр шє я®±ІЅё»ф т®єІЅ»л
о п»І¬®» ј» э»Ѕё»®Ѕё» ј« ю»®Є·Ѕ» ј» юєІ¬»ђ ј» н®і»ђ шє я®±ІЅё»ф т®єІЅ»л н ъ«¬®·»І¬ э»Ї«·®»і»І¬ єІј т«ІЅ¬·±І шєѕ±®є¬±®§ф

о»ґ¬Є·ґґ» ф«ієІ ъ«¬®·¬·±І э»»є®Ѕё п»І¬»®ф о»ґ¬Є·ґґ»ф щр орйрл ѐюнт

щ»їјф Ѕїјіђ«іф їІј ї®»ІђЅ ї®» їі±І№ ¬ё» ¬ё®»» і±¬
Ѕ±іі±І »ѕ»і»І¬ є±«Іј ђІ Ѕё»іђЅїѕ іђЁ¬«®» ї¬ ѐ«°»®у
є«Іј ђ¬»т цІ ±®ј»® ¬± ђІЄ»¬ђ№ї¬» ¬ё» ¬±ЁђЅ »єє»Ѕ¬ ±є
¬ё»» і»¬їѕ іђЁ¬«®»ф »ђ№ё¬ №®±«° ±є іїѕ» ѐ°®ї№«»
сї©ѕ»§ ®ї¬ ©»®» їјіђІђ¬»®»ј ј»ђ±Іђ¦»ј ©ї¬»®ф ол °°і
ѕ»їј шэѕч шї ѕ»їј їЅ»¬ї¬»чф пр °°і Ѕїјіђ«і шрјч шї
Ѕїјіђ«і Ѕёѕ±®ђј»чф л °°і ї®»ІђЅ шоч шї ±јђ«і
ї®»Іђ¬»чф ол °°і эѕ Ё пр °°і рјф ол °°і эѕ Ё л °°і
оф пр °°і рј Ё л °°і оф ±® ол °°і эѕ Ё пр °°і рј
Ё л °°і о є±® нр јї§ ђІ ј®ђІєђІ№ ©ї¬»®т с±» ©»®»
»ѕ»Ѕ¬»ј ѕї»ј ±І щьтщ Єїѕ«» є±® ¬ё»» »ѕ»і»І¬
їђ№І»ј є®±і °®»Єђ±«ѕ§ Ѕ±Іј«Ѕ¬»ј нруф йруф їІј пиру
јї§ ђІ№ѕ» і»¬їѕ ј®ђІєђІ№ ©ї¬»® ¬«јђ»т ѐ¬їІјї®ј ¬±Ёђу
Ѕ±ѕ±№ђЅїѕ »Іј°±ђІ¬ ©»®» »Єїѕ«ї¬»јф їѕ±І№ ©ђ¬ё ё»і»
°ї¬ё©ї§ »І¦§і»т п±ј§ ©»ђ№ё¬ ЅёїІ№» ђІ їѕѕ »Є»І
і»¬їѕ №®±«° ©»®» №®»ї¬»® ¬ёїІ ¬ёї¬ ±є ¬ё» Ѕ±І¬®±ѕ №®±«°т
щђЄ»®сѕ±ј§ ©»ђ№ё¬ ®ї¬ђ± ©»®» ј»Ѕ®»ї»ј ђІ ¬ё» і»¬їѕ
Ѕ±іѕђІї¬ђ±І №®±«° Ѕ±і°ї®»ј ¬± ¬ё» Ѕ±І¬®±ѕ №®±«° їІј
¬ё» ђІ№ѕ» і»¬їѕ №®±«°т х»ії¬±Ѕ®ђ¬ ѕ»Є»ѕ ©»®» іђѕјѕ§
»ѕ»Єї¬»ј ђІ ¬ё» о їІј їѕѕ і»¬їѕ Ѕ±іѕђІї¬ђ±І №®±«°
Ѕ±і°ї®»ј ¬± Ѕ±І¬®±ѕф эѕф їІј рј №®±«°т омуё±«® «®ђІ»
±«¬°«¬ ©ї ®»ј«Ѕ»ј ђІ їѕѕ »Є»І і»¬їѕ №®±«° Ѕ±і°ї®»ј
¬± Ѕ±І¬®±ѕ Єїѕ«»т пѕ±±ј ощос шїіђІ±ѕ»Є«ѕђІђЅ їЅђј
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УтШт Йёђ¬¬їє»®ф Щт ЙїІ№ф Ит Эё»Іф Ут Фђ°є§ф ЮтЯт Ъ±©ѕ»®

я±Ё·Ѕ±ґ±№§ ь®±№®єіф р»°є®¬і»І¬ ±є с°·ј»і·±ґ±№§ єІј ь®»Є»І¬·Є» щ»ј·Ѕ·І»ф яё» ѐІ·Є»®·¬§ ±є щє®§ґєІјф оєґ¬·і±®»ф

щє®§ґєІјт суіє·ґк ѕє±©ґ»®м«іѕЅт»ј«

ј»ё§ј®ї¬ї»ч їЅ¬ђЄђ¬§ їі±І№ рј ®ї¬ ©ї »ѕ»Єї¬»ј Ѕ±іу
°ї®»ј ¬± ¬ёї¬ ±є ¬ё» Ѕ±І¬®±ѕ №®±«°т цІ Ѕ±І¬®ї¬ф ѕѕ±±ј
ощос їЅ¬ђЄђ¬§ їі±І№ їѕѕ ±¬ё»® і»¬їѕ №®±«° ©ї ј»у
Ѕ®»ї»ј Ѕ±і°ї®»ј ¬± ¬ёї¬ ±є ¬ё» Ѕ±І¬®±ѕ №®±«°ф їІј ©ї ¬ё»
ѕ±©»¬ ђІ ¬ё» эѕЁрјЁо Ѕ±іѕђІї¬ђ±І №®±«° шпры ±є
Ѕ±І¬®±ѕ Єїѕ«»чт шђјІ»§ ощос їЅ¬ђЄђ¬§ ©ї ј»Ѕ®»ї»ј
їі±І№ їѕѕ і»¬їѕ №®±«° Ѕ±і°ї®»ј ¬± ¬ёї¬ ±є ¬ё» Ѕ±І¬®±ѕ
№®±«°ф їІј ©ї ѕ±©»¬ ђІ ¬ё» эѕ ђІ№ѕ» і»¬їѕф рјЁоф їІј
рјЁэѕЁо №®±«° шї°°®±Ёђії¬»ѕ§ ноы ±є Ѕ±І¬®±ѕ Єїѕ«»чт
іђІЅ °®±¬±°ё±®°ё§®ђІ шіээч Єїѕ«» ©»®» »ѕ»Єї¬»ј ђІ їѕѕ
і»¬їѕ Ѕ±іѕђІї¬ђ±І №®±«° Ѕ±і°ї®»ј ¬± ¬ё» Ѕ±І¬®±ѕ №®±«°ф
їІј ©»®» ёђ№ё»¬ ђІ ¬ё» эѕЁрјЁо Ѕ±іѕђІї¬ђ±І №®±«°
шпммы ±є Ѕ±І¬®±ѕ Єїѕ«»чт тѕ»Єї¬»ј іээ Єїѕ«» ђІ їѕѕ і»¬їѕ
Ѕ±іѕђІї¬ђ±І №®±«° Ѕ±і°ї®»ј ¬± ђІ№ѕ» і»¬їѕ №®±«°
®»єѕ»Ѕ¬»ј ї ѕ» ¬ёїІ їјјђ¬ђЄ» ¬±ЁђЅ »єє»Ѕ¬т с»Ѕ®»ї»ј ому
ё±«® «®ђІ» Є±ѕ«і» їі±І№ їІђіїѕ є®±і ¬ё» эѕЁо №®±«°
ј»і±І¬®ї¬»ј ¬ё» ±ЅЅ«®®»ІЅ» ±є їјјђ¬ђЄђ¬§т цІёђѕђ¬ђ±І ±є
ѕѕ±±ј ощос їЅ¬ђЄђ¬§ ®»єѕ»Ѕ¬»ј ¬ё» ±ЅЅ«®®»ІЅ» ±є §І»®у
№ђі ђІ ¬ё» і»¬їѕ Ѕ±іѕђІї¬ђ±І №®±«° Ѕ±і°ї®»ј ¬± ¬ё»
ђІ№ѕ» і»¬їѕ №®±«°ф ©ёђѕ» єђјІ»§ ощос їЅ¬ђЄђ¬§ ё±©»ј
ї ђіђѕї® °ї¬¬»®Іф ѕ«¬ ¬± ї ѕ»»® ј»№®»»т хђ¬±°ї¬ё±ѕ±№ђЅїѕ
»Єїѕ«ї¬ђ±І ±є єђјІ»§ »Ѕ¬ђ±І є®±і їѕѕ №®±«° ђ Ѕ«®®»І¬ѕ§
«Іј»®©ї§ф ї ђ хэщр »Єїѕ«ї¬ђ±І ±є «®ђІї®§ °±®°ё§®ђІт
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ёё» ®»«ѕ¬ ±є ¬ё»» ¬«јђ» ј»і±І¬®ї¬» ї Єї®ђ»¬§ ±є
ђІ¬»®їЅ¬ђЄ» »єє»Ѕ¬ ђІЄ±ѕЄђІ№ »»І¬ђїѕ ѕђ±Ѕё»іђЅїѕ §у
¬»і є±ѕѕ±©ђІ№ ј®ђІєђІ№ ©ї¬»® »Ё°±«®» ¬± Ѕ±іѕђІї¬ђ±І
±є эѕф рјф їІј о ї¬ щьтщ ј±» ѕ»Є»ѕт ёё»» јї¬ї

ђІјђЅї¬» ¬ёї¬ ђІ¬»®їЅ¬ђ±І їі±І№ эѕф рјф їІј о ё±«ѕј ѕ»
Ѕ±Іђј»®»ј ђІ ё«іїІ ё»їѕ¬ё ®ђє ї»і»І¬т

ЯЅµІ±©ґ»ј№і»І¬ж ѐ«°°±®¬»ј ѕ§ тэо ѐ¬ї® ф®їІ¬
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ёё» їђі ±є ¬ёђ ¬«ј§ ©ї ¬± »ѕ»Ѕ¬ ¬ё» ђ№ІђєђЅїІ¬
ј»Ѕ®ђ°¬±® ¬± ј»®ђЄђІ№ Ї«їІ¬ђ¬ї¬ђЄ» ¬®«Ѕ¬«®» › ¬±ЁђЅђ¬§
®»ѕї¬ђ±Іёђ°т у±® ј»Ѕђђ±І ¬ёђ ¬їє єђЄ» ¬§°» ±є їЇ«ї¬ђЅ
±®№їІђі шьѐ¬ѓ®±¬ѓ« ѐё«ґѓѐ¬« эщш ыѐ°ёІ·ѐ іѐ№Іѐш
ъщ ѓґѓ№ѐІш ящ °§®·є±®і·ш ющ ёѐ«ђѐ¬«ічш є±«®¬»»І јђЄїу
ѕ»І¬ і»¬їѕ ђ±І шрїохф ѐ®охф ъ№охф пїохф ъІохф р±охф ыђохф
іІохф рјохф эѕохф у»охф ѐІохф р«охф х№охчф їІј ¬©»І¬§ ¬ё®»»
јђєє»®»І¬ ј»Ѕ®ђ°¬±® шэї«ѕђІ№ ђ±ІђЅ ®їјђ«ф їѕ±ѕ«¬» Єїѕу
«» ±є ё» ѕ±№ ±є ¬ё» єђ®¬ ё§ј®±ѕ§ђ Ѕ±І¬їІ¬ф »І¬®±°§ ±є
ё§ј®ї¬ђ±Іф »І¬ёїѕ°§ ±є є±®ії¬ђ±І »¬Ѕтч ёїЄ» ѕ»»І «»јт цІ
±®ј»® ¬± Ѕё±±» ї і±®» ђІє±®ії¬ђЄ» ј»Ѕ®ђ°¬±® ї ¬®»ї¬у
і»І¬ ±є »Ё°»®ђі»І¬їѕ щр
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