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УЫМЯФ ЧСТН
ЫЪЪЫЭМ СЪ УЯЩТЫНЧЛУ НЛРРФЫУЫТМЯМЧСТ СТ УЯЩТЫНЧЛУф
ЭЯФЭЧЛУф ЖЧТЭф ЧОСТ ЯТЬ ЭСРРЫО ЮЯФЯТЭЫ ЧТ ОЯМН
От Сґ6ј¦µїф Ьт Нµ®ї¶І±©µї
т»°ї®¬і»І¬ ±є р®±ії¬±ѕ±№§ф ы»јђЅїѕ ђІђЄ»®ђ¬§ ±є єї®ї©т

ЧІ¬®±ј«Ѕ¬·±І
ъІ ®»Ѕ»І¬ §»ї®ф ¬ё»®» ёї ѕ»»І ї ј®їії¬ђЅ ђІЅ®»ї» ђІ
¬ё» ј»іїІј є±® °®»°ї®ї¬ђ±І ¬± їјј Єђ¬їіђІф іђЅ®±у їІј
іїЅ®±І«¬®ђ»І¬ф “»І»®№§’ «°°ѕ»і»І¬ »¬Ѕт ¬± ±«® »Є»®§у
јї§ јђ»¬т т ¬ђі»уЅ±І«іђІ№ ѕђє»у¬§ѕ» іїє» є±ѕѕ±©ђІ№ ї
©»ѕѕуѕїѕїІЅ»ј јђ»¬ јђєєђЅ«ѕ¬ф °»±°ѕ» ¬»Іј ¬± Ѕ±І«і»
є±±ј ¬ёї¬ ј±» І±¬ °®±Єђј» «єєђЅђ»І¬ Ѕїѕ±®ђ» ©ёђѕ» ¬ё»
«» ±є ї®¬ђєђЅђїѕ є»®¬ђѕђ¦»® ј»°®ђЄ» іїІ§ є±±ј¬«єє ±є
¬ё»ђ® І«¬®ђ¬ђ±Іїѕ Єїѕ«» шу»јІї®»єф ьђ°ђ/єђф пппмс щї®у
ѕђІ№ф ѓїІ х»ѕє¬ф пппочт ђё» »їђ»¬ ±ѕ«¬ђ±І ©±«ѕј ѕ» ¬±
іїђІ¬їђІ ї°°®±°®ђї¬» І«¬®ђ¬ђ±Іїѕ ¬ї¬« ѕ§ їј±°¬ђ±І ±є ї
°®±°»® јђ»¬ф ѕ«¬ ¬»і°¬»ј ѕ§ їјЄ»®¬ђ»і»І¬ °»±°ѕ» ї®»
»ї№»® ¬± ®»їЅё є±® Ѕ±іі»®Ѕђїѕѕ§ їЄїђѕїѕѕ» І«¬®ђ¬ђ±Іїѕ
«°°ѕ»і»І¬т ё±і» ±є ¬ё»» і«¬ ѕ» їЅ¬«їѕѕ§ ¬їє»І ї¬
Ѕ»®¬їђІ ¬ї№» ђІ ±«® ѕђЄ»ф ђІЅѕ«јђІ№ є±ѕђЅ їЅђјф Єђ¬їіђІ
фф Єђ¬їіђІ хф ЅїѕЅђ«і ±® ії№І»ђ«і шэ»§»® »¬ їѕтф
орррчт щ±©»Є»®ф ђ¬ ®»іїђІ ¬± ѕ» їІ©»®»ј ©ё»¬ё»® ¬ё»
«°°ѕ§ ±є ёђ№ё ј±» ±є ђІ№ѕ» І«¬®ђ»І¬ ј±» І±¬ їєє»Ѕ¬
¬ё» ё±і»±¬їђ ±є ¬ё» ѕ±ј§ їІј ђ¬ І±®іїѕ °ё§ђ±ѕ±№ђЅїѕ
є«ІЅ¬ђ±Іт ч±® »Ёїі°ѕ»ф ђ¬ ђ ©»ѕѕ єІ±©І ¬ёї¬ ёђ№ё ј±»
±є Єђ¬їіђІ ф ї®» ®»ѕї¬»ј ¬± »ІёїІЅ»ј є±®ії¬ђ±І ±є «®ђу
Ії®§ ЅїѕЅ«ѕђ ©ёђѕ» »ЁЅ»ђЄ» ії№І»ђ«і ђІ¬їє» ії§
“©їё’ ЅїѕЅђ«і ±«¬ ±є ¬ё» ѕ±ј§т юІ ¬ё» ±¬ё»® ёїІјф ¬ё»
їЅ¬«їѕ ѕђ±їЄїђѕїѕђѕђ¬§ ±є є±±ј¬«єєф »°»Ѕђїѕѕ§ ±є іђЅ®±у
їІј іїЅ®±І«¬®ђ»І¬ ђ їєє»Ѕ¬»ј ѕ§ ї І«іѕ»® ±є єїЅ¬±®ф
ђІЅѕ«јђІ№ ¬ё» ј»№®»» ±є ¬ђ«» ї¬«®ї¬ђ±Іф ¬ё» ђ¦» ±є
¬ђ«» ¬±®» шј»єђЅђ»ІЅ§ ±® »ЁЅ» ±є °ї®¬ђЅ«ѕї® »ѕ»у
і»І¬чф ¬ё» °®»»ІЅ» ±є Ѕ±і°»¬ђ¬ђЄ» ђ±І їІј ±є «ѕу
¬їІЅ» »ђ¬ё»® ђІёђѕђ¬ђІ№ ±® єїЅђѕђ¬ї¬ђІ№ ¬ё»ђ® їѕ±®°¬ђ±Іф
¬®»ф їІј ї±Ѕђї¬»ј ё±®і±І» »Ѕ®»¬ђ±Іф Ѕ±І«і°¬ђ±І
±є Ѕ±єє»»ф ¬»ї ±® їѕЅ±ё±ѕф ±® Ѕ±»Ёђ¬ђІ№ јђ»ї» шя®ђІЅђ »¬
їѕтф пппнс ф®»»ј±І »¬ їѕтф ппппс щ«І¬ф ѐ±«№ё»їјф орррчт
т ї ®»«ѕ¬ф јђ»¬ї®§ ђІ¬їє» ії§ ѕ» ђІїј»Ї«ї¬» ¬± і»»¬ ¬ё»
®»Ї«ђ®»і»І¬ ±є ¬ё» ѕ±ј§т ъІ «Ѕё Ѕђ®Ѕ«і¬їІЅ»ф ¬ё»
І»»ј є±® јђ»¬ї®§ «°°ѕ»і»І¬ ЅїІІ±¬ ѕ» Ї«»¬ђ±І»јф ѕ«¬
¬ё»§ ё±«ѕј ѕ» «»ј ©ђ¬ё Ѕї«¬ђ±Іф ѕ»ї®ђІ№ ђІ іђІј ¬ё»ђ®
°±¬»І¬ђїѕ їјЄ»®» »єє»Ѕ¬т

Я·і ±є ¬ё» ¬«ј§
щ§°±ії№І»»іђї ђ ї Ѕ±іі±І І«¬®ђ¬ђ±Іїѕ їІј і»¬у
їѕ±ѕђЅ јђ±®ј»® шх«®ѕїЅё »¬ їѕтф пппос є±ѓ¬їђє »¬ їѕтф
ппппчт тЅЅ±®јђІ№ ¬± ¬ё» є±®ѕј щ»їѕ¬ё ю®№їІђ¦ї¬ђ±Іф ¬ё»
®»Ѕ±іі»Іј»ј јђ»¬ї®§ їѕѕ±©їІЅ» ђ л›м і№ э№сє№сомё
шх«®ѕїЅё »¬ їѕтф пппочт т ѕ±І№у¬»®і «°°ѕ§ ±є ±І» »ѕ»у

і»І¬ ђ ѕђє»ѕ§ ¬± їєє»Ѕ¬ ¬ё» ѕ»Є»ѕ ±є ±¬ё»® іїЅ®±у їІј
іђЅ®±І«¬®ђ»І¬т ђё» їђі ±є ¬ё» °®»»І¬ ¬«ј§ ©ї ¬±
ј»¬»®іђІ»ф «ђІ№ їІ їІђіїѕ і±ј»ѕф ¬ё» »єє»Ѕ¬ ±є ±®їѕ
«°°ѕ»і»І¬ї¬ђ±І ©ђ¬ё ії№І»ђ«і №ђЄ»І ђІ ј±» ±є отлс
лтрс пртр їІј ортр і№ э№сє№сомё ¬± ®ї¬ є»ј ї ¬їІјї®ј
јђ»¬ф ±І ¬ё» ®»¬»І¬ђ±І ±є ії№І»ђ«іф ЅїѕЅђ«іф ¦ђІЅф ђ®±І
їІј Ѕ±°°»® ј«®ђІ№ ¬ё» °»®ђ±ј ±є ії№І»ђ«і ђІ¬їє» їІј
їє¬»® ђ¬ јђЅ±І¬ђІ«ї¬ђ±Іт

ЫЁ°»®·і»І¬їґ °ї®¬
эїѕ» єђ¬ї® ®ї¬ф ї№» м›л ©»»єф ѕ±ј§ ©»ђ№ё¬ мр›нр
№ ©»®» «»ј ђІ ¬ё» ¬«ј§т ђё»§ ©»®» є»ј ¬ё» ьёэ
ѕїѕ±®ї¬±®§ Ѕё±© їІј №ђЄ»І ј»іђІ»®їѕђ¦»ј ©ї¬»® ') +*(*#
-.,$ ђё» їІђіїѕ ©»®» јђЄђј»ј ђІ¬± єђЄ» №®±«° шм ¬«ј§
№®±«° їІј ї Ѕ±І¬®±ѕ №®±«°чт ч±® м ©»»єф ¬ё» їІђіїѕ
©»®» №ђЄ»І ѕ§ їІ ђІ¬®ї№ї¬®ђЅ ¬«ѕ» ї «°»Іђ±І ±є
ії№І»ђ«і Ѕї®ѕ±Ії¬» ђІ оы ї®їѕђЅ №«і ђІ ¬ё» їі±«І¬
»Ї«ђЄїѕ»І¬ ¬± отл і№ э№сє№сомё ш№®±«° пчф лтр і№ э№с
є№сомё ш№®±«° очф пртр і№ э№сє№сомё ш№®±«° нч їІј
ортр і№ э№сє№сомё ш№®±«° мчф ©ёђѕ» ¬ё» ®»Ѕ±іі»Іј»ј
јїђѕ§ їѕѕ±©їІЅ» ©ї лтр і№ э№сє№сомё шш®ђєєђ¬ё ъ
чї®®ђф ппмочт юЄ»® ¬ё» є±ѕѕ±©ђІ№ м ©»»є ¬ё» »Ё°»®ђу
і»І¬ ©ї Ѕ±І¬ђІ«»јф ѕ«¬ ¬ё» їІђіїѕ јђј І±¬ ®»Ѕ»ђЄ»
ії№І»ђ«іт ф±І¬®±ѕ їІђіїѕ ©»®» №ђЄ»І оы ї®їѕђЅ №«іт
х«®ђІ№ ¬ё» Ѕ±«®» ±є ¬ё» »Ё°»®ђі»І¬ ¬ё» їІђіїѕ ©»®»
ё±«»ј ђІ і»¬їѕ±ѕђЅ Ѕї№» шо їІђіїѕ °»® Ѕї№»чф ї¬ оф м
їІј м ©»»є ±® ї¬ оф мф м їІј о ©»»єф ђт»т ¬ё®»» ±® є±«®
¬ђі»т ч±® нм ё±«®ф «®ђІ» їІј є»Ѕ» ©»®» Ї«їІ¬ђ¬ї¬ђЄ»ѕ§
Ѕ±ѕѕ»Ѕ¬»ј є®±і »їЅё °їђ® ±є ®ї¬ їІј «ѕѓ»Ѕ¬»ј ¬± ії№І»у
ђ«і їІј ђ®±І ѕїѕїІЅ» ¬«јђ»т ђё» ѕїѕїІЅ» ©ї ЅїѕЅ«ѕї¬у
»ј ї ¬ё» ї°°ї®»І¬ ®»¬»І¬ђ±І ®ї¬» їЅЅ±®јђІ№ ¬± ¬ё» є±ѕѕ±©у
ђІ№ є±®і«ѕїр ђІ¬їє» › шє»Ѕїѕ »ЁЅ®»¬ђ±І х «®ђІї®§ »ЁЅ®»у
¬ђ±Іч Ё прры ђІ¬їє»т ёђі«ѕ¬їІ»±«ѕ§ф ѕїѕ±®ї¬±®§ Ѕё±©
ш¬їІјї®ј јђ»¬ч ђІ¬їє» їІј ѕ±ј§ ©»ђ№ё №їђІ ©»®» і±Іђу
¬±®»јт ђё» »ѕ»і»І¬ Ѕ±І¬»І¬ ©»®» і»ї«®»ј ѕ§ ¬ё» тёт
ї¬±іђЅ °»Ѕ¬®±і»¬®§ і»¬ё±јт

Ь·Ѕ«·±І
ђё» ї°°ї®»І¬ ®»¬»І¬ђ±І ®ї¬» ±є ії№І»ђ«і ©ї ¬ё»
ёђ№ё»¬ Ѕ±і°ї®»ј ¬± Ѕ±І¬®±ѕ ђІ ¬«ј§ №®±«° оф н їІј м
ї¬ ©»»є о ±є ¬ё» »Ё°»®ђі»І¬ шђїѕѕ» пчт тє¬»® оо јї§ ±є
ђІ¬їє» І± ђ№ІђєђЅїІ¬ јђєє»®»ІЅ» ©»®» ±ѕ»®Є»јт ђё»
»ЁЅ» ±є ії№І»ђ«і є±ѕѕ±©ђІ№ і«ѕ¬ђ°ѕ» ј±ђІ№ ђ °®±ѕу
їѕѕ§ ®»і±Є»ј іїђІѕ§ Єђї ¬ё» єђјІ»§ їІј ¬ё» №ї¬®±ђІ¬»у

От Сґ ј¦µїф Ьт Нµ®ї¶І±©µїт ЫЪЪЫЭМ СЪ УЯЩТЫНЧЛУ НЛРРФЫУЫТМЯМЧСТ СТ
УЯЩТЫНЧЛУф ЭЯФЭЧЛУф ЖЧТЭф ЧОСТ ЯТЬ ЭСРРЫО ЮЯФЯТЭЫ ЧТ ОЯМН
М
Н¬«ј§ №®±«°

пт Я

й п

шычт
ЫЁ°»®·і»І¬їґ Й»»µ

Й»»µ о

Й»»µ м

Й»»µ к

Й»»µ и

Я°°ї®»І¬ О»¬»І¬·±І Ої¬» ±є Уї№І»·«і шыч
Э±І¬®±ґ

млтнр o йтии

лнтрм o плтзй

пптлн o отйк

лотон o пртрй

Н¬«ј§ №®±«° п

лптзи oпптмп

лктий o зтрн

пнтрн o нткз

мртлр o пртло

Н¬«ј§ №®±«° о

литзо o пртззц

мйтки o поткк

ннтмн o йтпиц

нйткр o отнк

Н¬«ј§ №®±«° н

ллтмп o итиоц

лйтнн o итмп

нлтлй o пртирц

мртрм o мтнл

Н¬«ј§ №®±«° м

кртйм o зтккц

кртий o потнн

лотри o пртлмц

мйтлр o лтйк

Я°°ї®»І¬ О»¬»І¬·±І Ої¬» ±є Ж·ІЅ шыч
Э±І¬®±ґ

опткн o итло

оотпо o пптйй

ортпм o лтйл

олтпн o йтни

Н¬«ј§ №®±«° п

оптпр o ктпн

нйтоп o зтмлц

оиткр o итрн

октзн o нтмо

Н¬«ј§ №®±«° о

нлтпо o пптркц

питкр o лтзй

нмтпк o пртинц

нптйй o прток

Н¬«ј§ №®±«° н

нитир o ппткйц

лктпо o поткйц

нктйм o итмлц

мртий o йтпк

Н¬«ј§ №®±«° м

нртйи o йтйи

нзтпй o зтооц

млтоо o пптнйц

мнтлр o отрц

ъ я ¬ѐ¬·¬·ёѐґґ§ ·№І·є·ёѐІ¬ ђ·єєѓ®ѓІёѓ ё±і°ѐ®ѓђ ¬± ё±І¬®±ґ ш°ю ьыьэщы

¬ђІїѕ ¬®їЅ¬ф їІј ї ї ®»«ѕ¬ ±є ё±®і±Іїѕ ®»№«ѕї¬ђ±І шы«ёІ
»¬ їѕтф пппос эђ«®ї »¬ їѕтф ппппчт тє¬»® ї пмујї§ ђІ¬»®Єїѕ
ђІ ії№І»ђ«і «°°ѕ»і»І¬ї¬ђ±Іф ђт»т ї¬ м ©»»є ±є ¬ё»
»Ё°»®ђі»І¬ їІ±¬ё»® ё±®¬уѕї¬ђІ№ ђІЅ®»ї» ђІ ¬ё» ї°°ї®у
»І¬ ®»¬»І¬ђ±І ®ї¬» ±є ії№І»ђ«і ©ї ±ѕ»®Є»ј ђІ ¬ё»
їі» ¬«ј§ №®±«°т т¬ о ©»»є ±є ¬ё» »Ё°»®ђі»І¬ф
ё±©»Є»®ф ¬ё»®» ©»®» І± јђєє»®»ІЅ» є±«Іј ђІ ¬ё» ії№І»у
ђ«і ®»¬»І¬ђ±І ѕ»¬©»»І ¬ё» ¬«ј§ №®±«° їІј Ѕ±І¬®±ѕт
эї№І»ђ«і ј±» «»ј јђј І±¬ «ѕ¬ђії¬»ѕ§ »єє»Ѕ¬ їІ§
°»®іїІ»І¬ ЅёїІ№» ђІ ¬ё» ї°°ї®»І¬ ®»¬»І¬ђ±І ®ї¬» ±є
ії№І»ђ«іф їѕ¬ё±«№ё ¬ё»§ °®±ј«Ѕ»ј ±і» јђ¬«®ѕїІЅ»
ђІ ¬ё» ®»¬»І¬ђ±І ±є ЅїѕЅђ«іт ъІ ±«® ¬«ј§ф ¬ё» »єє»Ѕ¬ ±є
ії№І»ђ«і «°°ѕ»і»І¬ї¬ђ±І ©ї ђІЄ»¬ђ№ї¬»ј ђІ їІђу
іїѕ є»ј ї ©»ѕѕуѕїѕїІЅ»ј јђ»¬ ©ђ¬ё їј»Ї«ї¬» Ѕ±І¬»І¬ ±є
ії№І»ђ«і їІј ±¬ё»® І«¬®ђ»І¬ шї ¬їІјї®ј ѕїѕ±®ї¬±®§
Ѕё±© њ ьёэ №®їІ«ѕ»чт ъІ ¬ё»» Ѕ±Іјђ¬ђ±Іф ї¬ оо јї§
±є «°°ѕ»і»І¬ї¬ђ±Іф ї ¬ї¬ђ¬ђЅїѕѕ§ ђ№ІђєђЅїІ¬ ј»Ѕ®»ї»
ђІ ¬ё» ї°°ї®»І¬ ®»¬»І¬ђ±І ®ї¬» ±є ЅїѕЅђ«і ©ї ±ѕ»®Є»ј ђІ
¬ё» №®±«° ®»Ѕ»ђЄђІ№ ¬ё» ёђ№ё»¬ ј±» ±є ії№І»ђ«іф ђт»т
ортр і№ э№сє№сёт тѕ¬ё±«№ё ї¬ ¬ё» ±¬ё»® ј±» ¬ё»®» ©»®»
І± ЅёїІ№» ђІ ¬ё» ЅїѕЅђ«і ®»¬»І¬ђ±І ј«®ђІ№ ¬ё» °»®ђ±ј ±є
ії№І»ђ«і ђІ¬їє»ф ї¬ ¬ё» »Іј ±є ¬ё» »Ё°»®ђі»І¬ф ї¬ м
©»»є є±ѕѕ±©ђІ№ јђЅ±І¬ђІ«ї¬ђ±І ±є ¬ё» ії№І»ђ«і «°у
°ѕ»і»І¬ї¬ђ±Іф ї ђ№ІђєђЅїІ¬ ј»Ѕ®»ї» ђІ ¬ё» ї°°ї®»І¬
®»¬»І¬ђ±І ®ї¬» ±є ЅїѕЅђ«і ©ї ±ѕ»®Є»ј ђІ їѕѕ ¬«ј§
№®±«° шђїѕѕ» очт ђёї¬ °®±ѕїѕѕ§ ®»єѕ»Ѕ¬»ј ї «¬їђІ»ј
Ѕ±і°»¬ђ¬ђ±І є±® ¬ё» ђІ¬»¬ђІїѕ їѕ±®°¬ђ±І ѕ»¬©»»І ії№у
І»ђ«і їІј ЅїѕЅђ«іт т ѕ±І№у¬»®і «°°ѕ§ ±є јђ»¬ї®§
ЅїѕЅђ«і ђ єІ±©І ¬± °®±ј«Ѕ» ®»ј«Ѕ»ј їѕ±®°¬ђ±І їІј
®»¬»І¬ђ±І ђІ ¬ё» ®ї¬ шёіђ¬ё »¬ їѕтф пппос эђ«®ї »¬ їѕтф ппппч
ї ї ®»«ѕ¬ ±є є±®ії¬ђ±І ±є ђІ±ѕ«ѕѕ» ЅїѕЅђ«і›ії№І»у
ђ«і›°ё±°ё±®« Ѕ±і°ѕ»Ё» ђІ ¬ё» №«¬т ђёї¬ »єє»Ѕ¬ф
ё±©»Є»®ф ђ ®»ѕї¬»ј ¬± ¬ё» јђ»¬ Ѕ±І¬»І¬ ±є °ё±°ё±®«т
ю«® ¬«ј§ ј»і±І¬®ї¬»ј ¬ёї¬ їѕ± °®±ѕ±І№»ј ђІ¬їє» ±є
ії№І»ђ«і «°°ѕ»і»І¬ є±® І± ї°°ї®»І¬ і»јђЅїѕ ђІјђу
Ѕї¬ђ±І јђ¬«®ѕ ѕ±І№у¬»®і ЅїѕЅђ«і і»¬їѕ±ѕђіт

ю«® ¬«ј§ їѕ± ®»Є»їѕ»ј ¬ёї¬ ії№І»ђ«і «°°ѕ»у
і»І¬»ј ђІ ¬ё» ј±ї№» ј»Ѕ®ђѕ»ј Ѕ±Іђј»®їѕѕ§ і±јђєђ»ј
ђ®±І ®»¬»І¬ђ±Іт ъІ ¬ё» ђІђ¬ђїѕ °»®ђ±ј ±є ії№І»ђ«і ђІ¬їє»
ш©»»є оч ї ђ№ІђєђЅїІ¬ ј»Ѕ®»ї» ђІ ¬ё» ї°°ї®»І¬ ®»¬»І¬ђ±І
®ї¬» ±є ђ®±І ©ї І±¬»ј ±Іѕ§ ђІ ¬ё» №®±«° ®»Ѕ»ђЄђІ№ ортр
і№ э№сє№сомёт юІ ¬ё» ±¬ё»® ёїІјф ђІ ¬ё» є±«®¬ё ©»»є ±є
ії№І»ђ«і «°°ѕ»і»І¬ї¬ђ±І ¬ё» ї°°ї®»І¬ ®»¬»І¬ђ±І ®ї¬»
©ї є±«Іј ¬± єїѕѕ є±® ђ®±І ђІ їѕѕ ¬«ј§ №®±«°ф ©ёђѕ» ђІ
№®±«° н ¬ё» ї°°ї®»І¬ ®»¬»І¬ђ±І ®ї¬» ±є ђ®±І ѕ»Ѕїі»
І»№ї¬ђЄ»т цЄ»І їє¬»® ї му©»»є ђІ¬»®Єїѕ ђІ ії№І»ђ«і
«°°ѕ»і»І¬ї¬ђ±І ш©»»є очф І»№ї¬ђЄ» ї°°ї®»І¬ ®»¬»І¬ђ±І
®ї¬» ±є ђ®±І ©»®» ±ѕ»®Є»ј ђІ їѕѕ ¬«ј§ №®±«°т ђё»
јђ¬«®ѕ»ј ђ®±І ё±і»±¬їђ °»®ђ¬»ј є±® ї ѕ±І№ ¬ђі» їє¬»®
ії№І»ђ«і јђЅ±І¬ђІ«ї¬ђ±Іф ©ёђЅё ®»єѕ»Ѕ¬»ј ¬ё» ѕ±ј§ђ
ђІїѕђѕђ¬§ ¬± ®ї°ђјѕ§ їјї°¬ ¬± ЅёїІ№»ј ії№І»ђ«і ђІ¬їє»т
ъІ ¬ё» »Ё°»®ђі»І¬їѕ Ѕ±Іјђ¬ђ±І ј»Ѕ®ђѕ»јф ¬ё» »ЁЅ®»¬ђ±І
±є ђ®±І ©ђ¬ё ¬ё» є»Ѕ» їІј «®ђІ» ©ї »ЁЅ»ђЄ» ©ёђѕ» ¬ё»
®»¬»І¬ђ±І ±є ђ®±І ©ї ії®є»јѕ§ ј»Ѕ®»ї»јт ъ¬ ђ єІ±©І
¬ёї¬ ¬ё» ё±і»±¬їђ ±є ђ®±І ђ Ѕ±І¬®±ѕѕ»ј °®»ј±іђІїІ¬ѕ§
ѕ§ ђІ¬»¬ђІїѕ їѕ±®°¬ђ±Іф іїђІѕ§ ђІ ¬ё» ј«±ј»І«іт тѕу
¬ё±«№ё ¬ё»®» ї®» іїІ§ ђј»І¬ђєђ»ј єїЅ¬±® ©ёђЅё їєє»Ѕ¬ ¬ё»
їѕ±®°¬ђ±Іф ії№І»ђ«і ёї І±¬ ѕ»»І Ѕѕ»ї®ѕ§ Ѕ±Ієђ®і»ј
¬± ђІєѕ«»ІЅ» ¬ё» ђІ¬»¬ђІїѕ їѕ±®°¬ђ±І ±є ђ®±Іт ъІ ї ®»Є»®»
»Ё°»®ђі»І¬їѕ §¬»іф эт ыђі«®ї ъ ыт ѕ±є±ђ шпппмч
ђІЄ»¬ђ№ї¬»ј ¬ђ«» ®»¬»І¬ђ±І ±є ђ®±І ђІ ¬ё» Ѕ±Іјђ¬ђ±І ±є
јђ»¬ї®§ ії№І»ђ«і ј»єђЅђ»ІЅ§т ђё»§ є±«Іј ¬ёї¬ ії№І»у
ђ«і ј»єђЅђ¬ ії§ ѕ»їј ¬± ђІ»єєђЅђ»І¬ «¬ђѕђ¦ї¬ђ±І ±є ђ®±І їІј
ђ¬ ¬±®ї№» ђІ ¬ё» ¬ђ«»ф »ІёїІЅ»ј ѕ§ їјіђІђ¬®ї¬ђ±І ±є
±®їѕ ђ®±І «°°ѕ»і»І¬т ю«® ®»«ѕ¬ Ѕ±Ієђ®і ¬ё» ђІ¬»®їЅу
¬ђ±І ±є ії№І»ђ«і їІј ђ®±Іт хђ»¬ї®§ ії№І»ђ«і «°°ѕ»у
і»І¬ їѕ± °®±ј«Ѕ» јђ¬«®ѕїІЅ» ђІ ђ®±І і»¬їѕ±ѕђіф
©ёђЅё °»®ђ¬ »Є»І їє¬»® ї му©»»є ђІ¬»®Єїѕ ђІ ії№І»ђ«і
«°°ѕ»і»І¬ї¬ђ±Іт
ю«® ¬«ј§ ®»Є»їѕ ¬ёї¬ ії№І»ђ«і «°°ѕ»і»І¬»ј ї¬
¬ё» ј±» ±є лтрс пртр їІј ортр і№ э№сє№сомё »Ё»®Ѕђ»
ї ѕ»І»єђЅђїѕ »єє»Ѕ¬ ±І ¦ђІЅ ®»¬»І¬ђ±І шђїѕѕ» пчт ђё» »єє»Ѕ¬
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шычт

ЫЁ°»®·і»І¬їґ Й»»µ
Й»»µ о

Й»»µ м

Й»»µ и

Я°°ї®»І¬ О»¬»І¬·±І Ої¬» ±є ЭїґЅ·«і шыч
Э±І¬®±ґ

ймтнн o итзм

клтол o пртпн

мнтнй o ктрй

Н¬«ј§ №®±«° п

йзтйл o лтоо

кйткл o ктмз

пйткр o ктпмц

Н¬«ј§ №®±«° о

йитйн o лтлй

кртпн o йтмн

олтнр o мтилц

Н¬«ј§ №®±«° н

кктнр o пнтло

ллтко o пйтнп

ортмн o лтйпц

Н¬«ј§ №®±«° м

кйт кп o пртой

нйтмк o пртрпц

оотпр o мтноц

Я°°ї®»І¬ О»¬»І¬·±І Ої¬» ±є Ч®±І шыч
Э±І¬®±ґ

мзтйп o нтип

лнтлк o итлк

мнтзн o пптин

Н¬«ј§ №®±«° п

митмз o йтйз

мптзл o зтнзц

Љпрнтп o пйтопц

Н¬«ј§ №®±«° о

лнтон o пптзи

мрткр o йтимц

Љпктйн o нтзлц

Н¬«ј§ №®±«° н

мктон o ктло

Љооткм o йткпц

Љомтин o йтнзц

Н¬«ј§ №®±«° м

ннтнл o зтнрц

Љнйтрм o пптокц

Љоктйр o птооц

Я°°ї®»І¬ О»¬»І¬·±І Ої¬» ±є Э±°°»® шыч
Э±І¬®±ґ

нктор o итро

ойтмн o лткм

лктмн o пптзп

Н¬«ј§ №®±«° п

мотнм o ктоз

нктнн o итим

Љпмткк o нтмнц

Н¬«ј§ №®±«° о

мртпо o зтор

омтрй o ктзо

йтлн o птнкц

Н¬«ј§ №®±«° н

нлтпп o иток

нртко o пртпн

оптрр o нтймц

Н¬«ј§ №®±«° м

ойтйм o йтлнц

озтлм o итнй

Љпптзн o мторц

ъ я ¬ѐ¬·¬·ёѐґґ§ ·№І·є·ёѐІ¬ ђ·єєѓ®ѓІёѓ ё±і°ѐ®ѓђ ¬± ё±І¬®±ґ ш°ю ьыьэщы

°»®ђ¬»ј »Є»І ђІ ¬ё» ђІђ¬ђїѕ °»®ђ±ј ш©»»є мч їє¬»® ії№І»у
ђ«і «°°ѕ»і»І¬ї¬ђ±І ©ї јђЅ±І¬ђІ«»јф ©ёђЅё Ѕ±Іу
єђ®і ¬®±І№ §І»®№§ ѕ»¬©»»І ¬ё» ¬©± ђ±Іт ђё» »єє»Ѕ¬
±є ѕ±І№у¬»®і ії№І»ђ«і ђІ¬їє»ф «Ѕё ї ї °±ђ¬ђЄ»ѕ§
ђІЅ®»ї»ј ¦ђІЅ ѕїѕїІЅ» ї®» ±ѕ»®Є»ј ѕ±І№ їє¬»® јђЅ±Іу
¬ђІ«ї¬ђ±І ±є ¬ё» «°°ѕ»і»І¬ї¬ђ±І ш«° ¬± о ©»»є ђІ ¬«ј§
№®±«° мчт іђІЅ ђ їѕ±®ѕ»ј ђІ ¬ё» іїѕѕ ђІ¬»¬ђІ»ф ¬ё»
°®±Ѕ» ѕ»ђІ№ їєє»Ѕ¬»ј їѕ± ѕ§ ¬ё» °®»»ІЅ» ±є ч»ф ф«ф
э№ф ф± їІј я Ѕї¬ђ±Іф їІј »ЁЅ®»¬»ј ѕ§ ¬ё» єђјІ»§ їІј
©ђ¬ё є»Ѕ» шё±ѕ±і±Іф ѐ«¦ф пппнс ёїѕ№«ђ»®± »¬ їѕтф
орррчт єђ¬ё ¦ђІЅ ј»єђЅђ¬ф ђ®±І ђ єІ±©І ¬± °ѕї§ ї Ѕ±і°»Іу
ї¬±®§ ®±ѕ»т ъІ ±«® ¬«ј§ф їє¬»® м ©»»є ±є Ѕ±І¬ђІ«±«
ії№І»ђ«і ђІ¬їє»ф ђ®®»°»Ѕ¬ђЄ» ±є ¬ё» ј±» «»јф «Іѕђє»
ЅїѕЅђ«і їІј ђ®±І ђ±Іф ¦ђІЅ »ЁЅ®»¬ђ±І ©ђ¬ё є»Ѕ» ©ї
ђ№ІђєђЅїІ¬ѕ§ ®»ј«Ѕ»јф ©ёђЅё ії§ ђІјђЅї¬» ¬ё» »ІёїІЅ»ј
їѕ±®°¬ђ±І ±є ¦ђІЅт эїІ§ ¬«јђ» ёїЄ» Ѕ±Ієђ®і»ј ї
Ѕ±і°»¬ђ¬ђЄ» їЅ¬ђ±І ±є ¦ђІЅ ©ђ¬ё ®»°»Ѕ¬ ¬± ђ®±Іф Ѕ±°°»®
їІј Ѕїјіђ«іф їЅёђ»Є»ј ѕ§ ѕђІјђІ№ ¬± ђіђѕї® ђ¬» ђІ ¬ё»
№«¬т тјјђ¬ђ±Іїѕѕ§ф ђ¬ ђ °±ђѕѕ» ¬ёї¬ ¦ђІЅ ®»ј«Ѕ» ђ®±І
ѕђІјђІ№ ¬± є»®®ђ¬ђІ їІј ђІ ¬ёђ ©ї§ їєє»Ѕ¬ ђ®±І і»¬їѕ±у
ѕђіт
т оу©»»є «°°ѕ»і»І¬ї¬ђ±І ©ђ¬ё ії№І»ђ«і ђ№Іђєђу
ЅїІ¬ѕ§ ј»Ѕ®»ї»ј ¬ё» ї°°ї®»І¬ ®»¬»І¬ђ±І ®ї¬» ±є Ѕ±°°»®
Ѕ±і°ї®»ј ¬± Ѕ±І¬®±ѕ ї¬ ї ј±» ортр і№ і№сє№сомё
шђїѕѕ» очт щ±©»Є»®ф ї¬ оо јї§ їє¬»® јђЅ±І¬ђІ«ї¬ђ±І ±є
«°°ѕ»і»І¬ї¬ђ±І ђІ їѕѕ ј±» «»ј ї ђ№ІђєђЅїІ¬ ј»Ѕ®»ї»
ђІ ¬ё» ї°°ї®»І¬ ®»¬»І¬ђ±І ®ї¬» ±є Ѕ±°°»® ©ї ±ѕ»®Є»јт
ё«ііђІ№ «°ф ¬ё» єђІјђІ№ ®»Є»їѕ ¬ёї¬ і«ѕ¬ђ°ѕ»уј±»
ії№І»ђ«і ђІ¬їє» ђІ ¬ё» ј±» ј»Ѕ®ђѕ»ј °®±ј«Ѕ»ј »Єу

»®їѕ јђ¬«®ѕїІЅ» ђІ ¬ё» ®»¬»І¬ђ±І ±є ¬ё» ђІЄ»¬ђ№ї¬»ј
»ѕ»і»І¬ф »°»Ѕђїѕѕ§ ±є ђ®±Іф ѕ±¬ё ј«®ђІ№ ії№І»ђ«і
«°°ѕ»і»І¬ї¬ђ±І їІј їє¬»® ђ¬ јђЅ±І¬ђІ«ї¬ђ±Іт

Э±ІЅґ«·±І
э«ѕ¬ђ°ѕ»уј±» ії№І»ђ«і ђІ¬їє» ђІ І»ї®ѕ§ їѕѕ ј±»
«»ј ѕ±©»® ¬ё» ї°°ї®»І¬ ®»¬»І¬ђ±І ®ї¬» є±® ђ®±Іт ђё»
ЅёїІ№» ©»®» ±ѕ»®Є»ј ±Є»® їѕі±¬ »І¬ђ®» ¬«ј§ °»®ђ±јф
ђт»т ѕ±¬ё ј«®ђІ№ ії№І»ђ«і «°°ѕ»і»І¬ї¬ђ±І їІј їє¬»®
ђ¬ јђЅ±І¬ђІ«ї¬ђ±Іт ф±і°ї®»ј ¬± ђ¬ »єє»Ѕ¬ ±І ђ®±Іф
ії№І»ђ«і ђІ¬їє» ђІ ¬ё» ј±» ј»Ѕ®ђѕ»ј ѕђ№ё¬ѕ§ јђєє»®у
»І¬ѕ§ їєє»Ѕ¬ ¬ё» ї°°ї®»І¬ ®»¬»І¬ђ±І ±є ЅїѕЅђ«і їІј Ѕ±°у
°»®т ъІ їѕѕ ¬«ј§ №®±«°ф ©ђ¬ё ¬ё» »ЁЅ»°¬ђ±І ±є ¬ё» №®±«°
©ђ¬ё ¬ё» ёђ№ё»¬ ії№І»ђ«і ђІ¬їє»ф ¬ё» ®»ј«Ѕ»ј ®»¬»Іу
¬ђ±І ®ї¬» є±® ЅїѕЅђ«і їІј Ѕ±°°»® ѕ»Ѕїі» ±ѕЄђ±« ±Іѕ§
їє¬»® ії№І»ђ«і «°°ѕ»і»І¬ї¬ђ±І ёїј ѕ»»І јђЅ±І¬ђІу
«»јт юІ ¬ё» ±¬ё»® ёїІјф ¬ё» ї°°ї®»І¬ ®»¬»І¬ђ±І ®ї¬» є±®
¦ђІЅ ®»іїђІ»ј ђІЅ®»ї»ј Ѕ±і°ї®»ј ¬± Ѕ±І¬®±ѕ ј«®ђІ№
¬ё» »І¬ђ®» °»®ђ±ј ±є ії№І»ђ«і ђІ¬їє» їІј ђІ ¬ё» ђІђ¬ђїѕ
°»®ђ±ј їє¬»® ¬ё» јђЅ±І¬ђІ«ї¬ђ±Іт эї№І»ђ«і ®»¬»І¬ђ±Іф
±І ¬ё» ±¬ё»® ёїІјф ©ї ђІЅ®»ї»ј »ЁЅѕ«ђЄ»ѕ§ ђІ ¬ё» ђІђ¬ђїѕ
°»®ђ±ј ±є «°°ѕ»і»І¬ї¬ђ±Іт

О»є»®»ІЅ»
х»јІѕ®»є ѓтф ъђ°ђ/єђ ѓт пууст єѕ°±¬®¦»і±©ѕІђ» Іѕ іѕ№І»¦
ѓ6ї¦іђ»Іђѕ ѓѕ®»№± Іѕ©±a±І»№± ¦®-aІђї±©ѕІ§іђ јѕ©єѕіђ
Іѕ©±¦-© іђІ»®ѕѕІ§їё сс хђ«ѕт ыѕ№І»¦±ѕт ѐтст этпр›пст

От Сґ ј¦µїф Ьт Нµ®ї¶І±©µїт ЫЪЪЫЭМ СЪ УЯЩТЫНЧЛУ НЛРРФЫУЫТМЯМЧСТ СТ
УЯЩТЫНЧЛУф ЭЯФЭЧЛУф ЖЧТЭф ЧОСТ ЯТЬ ЭСРРЫО ЮЯФЯТЭЫ ЧТ ОЯМН
цї®ѕђІ№ ртф ѓїІ т»ѕє¬ єт пннмт сёїІ№» ђІ ¬ё» іђІ»®їѕ
Ѕ±і°±ђ¬ђ±І ±є є±±ј ї ї ®»«ѕ¬ ±є Ѕ±±єђІ№ ђІ ёї®ј їІј ±є¬
©ї¬»® сс п®Ѕёт уІЄђ®±Іт ц»їѕ¬ёт ѓ±ѕтнкт ютнн›нлт
ы»§»® щтптф щ«ёђ ътцтф шїЅ±ѕ ттятф ѐѕїЄђІ штф ѐ»ѕѕ»® ётптф
ф±ѕ±і птят орррт сї®ѕ±ё§ј®ї¬»ф јђ»¬ї®§ єђѕ»®ф їІј
ђІЅђј»І¬ ¬§°» о јђїѕ»¬» ђІ ±ѕј»® ©±і»І сс піт шт сѕђІт
ь«¬®т ѓ±ѕтлпт ь±тмт ютноп›ннрт
с®»»ј±І птф фѕ§ІІ птф сїёіїІ щт пнннт ёё» »єє»Ѕ¬ ±є
і±ј»®ї¬»ѕ§ їІј »Є»®»ѕ§ ®»¬®ђЅ¬»ј јђ»¬ї®§ ії№І»ђ«і
ђІ¬їє» ±І ѕ±І» Ѕ±і°±ђ¬ђ±І їІј ѕ±І» і»¬їѕ±ѕђі ђІ ¬ё»
®ї¬ сс р®ђ¬т шт ь«¬®т ѓ±ѕтмот юткн›лпт
ц«І¬ штятф я±«№ё»їј ітщт орррт пјї°¬ї¬ђ±І ±є ђ®±І їѕ±®°¬ђ±І
ђІ і»І Ѕ±І«іђІ№ јђ»¬ ©ђ¬ё ёђ№ё ±® ѕ±© ђ®±І
ѕђ±їЄїђѕїѕђѕђ¬§ сс пі»®т шт сѕђІт ь«¬®т ѓ±ѕтлпт ютнм›прот
ю®ђІЅђ ётф п®¬»®± ытф ыїѕ«ї ьтф ђЁї ьтф ъђЄђї ѓтф я»ђІї хт
пннлт ѐ»®«і їІј ђІ¬®їЅ»ѕѕ«ѕї® ђІ ђІ¬±ЁђЅї¬»ј Ѕё®±ІђЅ
їѕЅ±ё±ѕђЅ їІј Ѕ±І¬®±ѕ «ѕѓ»Ѕ¬ сс т®«№ їІј пѕЅ±ё±ѕ
т»°»Іј»ІЅ»т ѓ±ѕтмкт ютппн›поот
т«®ѕїЅё штф рїЅ ютф т«®ѕїЅё ѓтф яї§ђ№«ђ»® ѕтф рї®ї ытф
х«ђ»¬урї®ї пт пннмт ыї№І»ђ«і ¬ї¬« їІј ї№»№ђІ№о їІ
«°јї¬» шя»Єђ»©ч сс ыї№Іт я»»ї®т ѓ±ѕтппт ютол›мот
ѓ±ѓ¬ѕђє фтф ю«°І»® штф ю«¬є±©єѕ ётф я¬±ѕѕ®ї¦§є фтф ч©ѕІ±©
щтф щ«Іѕїё±©ђї¦ цтф я±їёѕ шт пууут я°±a§їђ» іѕ№І»¦« ђ
¬ѕІ ±јa§©ђ»Іђѕ ¬§і °ђ»®©ђѕ¬єђ»і ј¦ђ»їђ їё±®§їё Іѕ
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