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фхєѕѓфцѕт ѕё» і«ѕ¬ђ»ѕ»і»І¬ ёїђ® їІїѕ§ђ ±є ®»ѕу
ї¬ђЄ»ѕ§ ё»їѕ¬ё§ п›о §»ї® ±ѕј Ѕёђѕј®»І шпсро іїѕ»ф пссм
є»іїѕ»чф ѕђЄђІ№ ђІ јђєє»®»І¬ Ѕѕђії¬±у№»±№®ї°ёђЅїѕ ®»у
№ђ±І ±є ѓ«ђї їІј цьє ј«®ђІ№ ¬ё» §»ї® пссп›оррп ©ї
іїј» «ђІ№ ьцђуфшє і»¬ё±јт ъ®їј«їѕ ј»Ѕ®»ї» ±є ёїђ®
ђф цїф ю ѕ»Є»ѕ ©ђ¬ё ї№» ©ї ±ѕ»®Є»јт ѕё» ёїђ® іІ ѕ»Є»ѕ
ђІ ѕ±¬ё ѕ±§ їІј №ђ®ѕ ©ї є±«Іј ¬± ѕ» іђІђіїѕ ђІ °»®ђ±ј
є®±і о ¬ђѕѕ н §»ї®т о›н §»ї® ±ѕј є»іїѕ» ј»і±І¬®ї¬»ј
і±®» °®±є±«Іј ј»Ѕ®»ї» ±є ёїђ® іІт яїѕ» ёїј ђ№Іђєђу
ЅїІ¬ѕ§ ёђ№ё»® юф ѐїф ђф ђѕф єІ Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ђІ ёїђ®ф
є»іїѕ» › ёђ№ё»® Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є фѕф щ»ф ѐђт щ®±і ї№»
±є м §»ї® №ђ®ѕ ёїј ёђ№ё»® ёїђ® цїф я№ ѕ»Є»ѕт х±¬ё іїѕ»
їІј є»іїѕ» №®±«° ј»і±І¬®ї¬»ј ђ№ІђєђЅїІ¬ »ѕ»Єї¬ђ±І ±є
їЄ»®ї№» яІ ёїђ® Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ђІ н›м §»ї® ї№»т яїѕ»
№®±«° ї®» №»І»®їѕѕ§ Ѕёї®їЅ¬»®ђ¦»ј ѕ§ ёђ№ё»® Ѕ±ІЅ»І¬®їу
¬ђ±І ±є ¬±ЁђЅ »ѕ»і»І¬т ф№»у°»ЅђєђЅ ЅёїІ№» ђІ ёїђ®
»ѕ»і»І¬їѕ Ѕ±І¬»І¬ ±є ѕ±§ ©»®» є±«Іј ¬± ѕ» і±®» ђ№Іђєу
ђЅїІ¬ ї Ѕ±і°ї®»ј ¬± №ђ®ѕт

ЧІ¬®±ј«Ѕ¬·±І

яїѓ±® їІј ¬®їЅ» »ѕ»і»І¬ °ѕї§ їІ ђі°±®¬їІ¬ ®±ѕ» ђІ
ё«іїІ І«¬®ђ¬ђ±Іф »°»Ѕђїѕѕ§ ђІ Ѕёђѕјё±±јт ѐ±© ђ¬ ђ
«Іј±«ѕ¬»ј ¬ёї¬ Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є Ѕё»іђЅїѕ »ѕ»і»І¬ ђІ
ё«іїІ ёїђ® ®»єѕ»Ѕ¬ Ѕ±Іјђ¬ђ±І ±є і»¬їѕ±ѕђЅ °®±Ѕ»» ђІ
¬ё» ±®№їІђі їј»Ї«ї¬»ѕ§ »І±«№ёт я»¬ё±ј є±® јђї№І±у
¬ђЅ ±є і»¬їѕ±ѕђЅ °®±Ѕ»»ф ѕї»ј ±І їІїѕ§ђ ±є ёїђ®
»ѕ»і»І¬їѕ Ѕ±І¬»І¬ф ї®» ј»Є»ѕ±°»ј їІј «ЅЅ»є«ѕѕ§ ї°у
°ѕђ»јт ы±©»Є»®ф ¬ё» ј»°»Іј»ІЅ» ±є »ѕ»і»І¬їѕ ёїђ® Ѕ±Іу
¬»І¬ ±І »Ёф ј»¬»®іђІ»ј ѕ§ Ії¬«®їѕ ї№»у їІј »Ёу®»ѕї¬»ј
јђєє»®»ІЅ» ђІ і»¬їѕ±ѕђіф ђ ¬ђѕѕ ђІ«єєђЅђ»І¬ѕ§ »Ёу
°ѕ±®»ј шєєїѕІ§ф єєїѕІї§їф псссу єєїѕІ§ф оррпчт

Уї¬»®·їґ їІј У»¬ё±ј

ыїђ® їі°ѕ» ±є нсрр ®»ѕї¬ђЄ»ѕ§ ё»їѕ¬ё§ Ѕёђѕј®»І шпсро
іїѕ»ф пссм є»іїѕ»ч п›о §»ї® ±ѕј ©»®» ђІЄ»¬ђ№ї¬»јт
ц±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є ¬ё» є±ѕѕ±©ђІ№ ор Ѕё»іђЅїѕ »ѕ»і»І¬ ђІ
¬ё» їі°ѕ» ©ї ј»¬»®іђІ»јт фѕф фф цїф цјф ц±ф ц®ф ц«ф
щ»ф юф я№ф яІф ѐїф ѐђф ђф ђѕф є»ф єђф єІф ѕђф іІт

єїі°ѕђІ№т ыїђ® їі°ѕ» ©»®» ¬їє»І є®±і ±ЅЅђ°ђ¬їѕ
¦±І» ±є Ѕїѕ°т ѕђ¬їІђ«і Іђ¬®ђј»уЅ±ї¬»ј Ѕђ±® ©»®»
»і°ѕ±§»ј ¬ё®±«№ё±«¬ ¬ё» Ѕїі°їђ№І ¬± іђІђіђ¦» їІ§
°±ђѕѕ» ®»ѕ»ї» ±є Ѕ±І¬їіђІї¬ђ±І »ѕ»і»І¬т ђ®±Ёђіїѕ
°ї®¬ ±є ёїђ® ¬®їІј н›м Ѕі ѕ±І№ ©»®» «»ј є±® їІїѕ§ђт
ыїђ® шрто›ртн №ч ¬ё« Ѕ«¬ ©ї ђіі»јђї¬»ѕ§ °ѕїЅ»ј ђІ
°»Ѕђїѕ ѕї№ф ©ёђЅё ©»®» ¬ё»І їЅЅ«®ї¬»ѕ§ »їѕ»ј їІј

ѕїѕ»ѕѕ»ј ©ђ¬ё ї №®±«° І«іѕ»®ф ¬ё» «ѕѓ»Ѕ¬ Іїі»ф їІј ¬ё»
јї¬»т

фѕѕ °»Ѕђі»І ©»®» ¬±®»ј ђІ ј®§ф Ѕ±±ѕ їІј Є»І¬ђѕї¬»ј
»ІЄђ®±Іі»І¬ «І¬ђѕ ј»ѕђЄ»®§ ¬± ¬ё» ѕїѕ±®ї¬±®§ їІј ¬ё»І
є»°¬ ђІ ј»ђЅЅї¬±® «І¬ђѕ їІїѕ§ђт

єїі°ѕ» ¬®»ї¬і»І¬т ыїђ® їі°ѕ» ©»®» Ѕ«¬ ђІ °ђ»Ѕ»
І± ѕ±І№»® ¬ёїІ н›м Ѕіф ©їё»ј ©ђ¬ё ї іђЁ¬«®» ±є »¬ё§ѕ
»¬ё»® їІј їЅ»¬±І» шнтп ЄсЄч «Іј»® Ѕ±І¬ђІ«±« ¬ђ®®ђІ№ є±®
пр іђІф ¬ё»І ј®ђ»ј ї¬ рнpц є±® п ё±«®т фє¬»® ¬ёї¬ ¬ё»
їі°ѕ» ©»®» ¬®»ї¬»ј ©ђ¬ё ї јђѕ«¬»ј шныч їЇ«»±« ±ѕ«у
¬ђ±І ±є шчѕф є±® п ё±«®ф ®»°»ї¬»јѕ§ ®ђІ»ј ©ђ¬ё ј±«ѕѕ»
јђ¬ђѕѕ»ј ©ї¬»®ф їІј єђІїѕѕ§ ј®ђ»ј ї¬ рнpц є±® по ё±«® ђІ
їІ ±Є»І ¬± ј»¬»®іђІї¬» ¬ё» їі°ѕ» ј®§ ©»ђ№ё¬ ѓ«¬ ѕ»є±®»
¬ё» «ѕ»Ї«»І¬ ¬»° ђ ¬ї®¬»јт ыїђ® јђ№»¬ђ±І ёї ѕ»»І
Ѕї®®ђ»ј ±«¬ ђІ ї іђЅ®±©їЄ» «ђІ№ ©»¬ їёђІ№ шыѐё  їІј
ы ё  ї нтпч °®±Ѕ»ј«®» шцї®±ѕђ »¬ їѕтф пссочт

фІїѕ§¬ђЅїѕ ј»¬»®іђІї¬ђ±І ёї ѕ»»І Ѕї®®ђ»ј ±«¬ «ђІ№
ђІј«Ѕ¬ђЄ»ѕ§ Ѕ±«°ѕ»ј ї®№±І °ѕїії ї¬±іђЅ »іђђ±І
°»Ѕ¬®±і»¬®§ шьцђуфшєч і»¬ё±ј ѕ»Ѕї«» ±є ђ¬ «ђ¬їѕђѕу
ђ¬§ є±® ¬ёђ єђІј ±є ђІЄ»¬ђ№ї¬ђ±І ші«ѕ¬ђ»ѕ»і»І¬ Ѕї°їѕђѕу
ђ¬§ф ©ђј» ј§ІїіђЅ ®їІ№»ф їј»Ї«ї¬» ј»¬»Ѕ¬ђ±І °±ђѕђѕђ¬§
їІј ®»ѕї¬ђЄ» ђІј»°»Іј»ІЅ» є®±і ії¬®ђЁ ђІ¬»®є»®»ІЅ» »¬Ѕтчт
“ѕё»®і± эї®®»ѕѕ фё’ ьцфђусррр °»Ѕ¬®±і»¬»® ©ї
«»јт

щ±® ¬ё» Ѕё»Ѕєу«° ±«® ѕїѕ±®ї¬±®§ јї¬ї ¬ё» Ѕ»®¬ђєђ»ј
®»є»®»ІЅ» ії¬»®ђїѕ ±є ё«іїІ ёїђ® ±ѕ¬їђІ»ј є®±і єёїІ№у
ёїђ ьІ¬ђ¬«¬» ±є ѐ«Ѕѕ»ї® ѓ»»ї®Ѕё ©ї їІїѕ§¦»ј шѕїу
ѕѕ»пчт

УЫМЯФ ЧСТН

ѓыш ђшѕєхэ чьщщшёшяцшђ ья у›ф ішхёђ ѐэч цыьэчёшя

юєэѓьшэшюшяѓ ыхьё хяхэіђьђ

ютът ђµїґІї§їф хтёт ъ®їѕ»µґ·

ы»І¬»® є±® ъђ±¬ђЅ ѐ»јђЅђІ»ф ѓтът уфф ѐ±Ѕ±© пруртх є«ђїт

М  пт Э

 ЯТС ЭЮУ 

ф с т

Ыґ»і»І¬
О»є»®»ІЅ»

јї¬ї

ЭЮУ

јї¬ї
Ыґ»і»І¬

О»є»®»ІЅ»

јї¬ї

ЭЮУ

јї¬ї

птЭї ппко ппкл пртН» ртк птр

отУ№ прр ио пптЭ± ртпн ртпн

нтР пим пко потЭ® нтм отпо

мтХ ппти пптз пнтК ртрй ртрйй

лтТї окк окз пмтТ· птй птл

ктЪ» кмтк кмтз плтЯґ плтк пктн

йтЖІ пип пир пктЭј ртп ртпо

итЭ« оптк питй пйтЯ ртк ртик

зтУІ отйм отнр питРѕ ктл ктми



й лУтЩт НµїґІї§їф ЯтОт Щ®їѕ»µґ·т МШЫ НЫИЛЯФ ЬЧЪЪЫОЫТЭЫН ЧТ п›к ЗЫЯОН СФЬ ЭШЧФЬОЫТ

УЛФМЧЫФЫУЫТМ ШЯЧО ЯТЯФЗНЧН

М  от Э          

п›к  ф с  шУo чт

Ыґ»і»І¬

Я№» ±є №·®ґ

пЉо §»ї®

шІ г нпзч

оЉн §»ї®

шІ г мпрч

нЉм §»ї®

шІ г мпмч

мЉл §»ї®

шІ г нийч

лЉк §»ї®

шІ г мкмч

Яґ онтзмoртйп олтоoртйи олтмоoртйй онтннoртй оотзмoртйл

Я ртокoртро ртомoртро ртооoртро ртомoртрп ртннoртро

Эї мкотмпoонтпз млотзйoортоп мккoоптпл мкртонoонтм мзмтнйoоотзз

Эј ртноoртро ртнкoртрм ртмоoртп ртокoртро ртоoртрп

Э± ртпзoртрп ртпзoртрп ртоoртрп ртонoртрп ртпкoртрп

Э® ртзоoртрм ртзлoртрн ртзoртрм ртзкoртрй ртзпoртрк

Э« пнтлнoртно пнтмоoртнк пнтркoртом пнтккoртмм пнтпзoртн

Ъ» олтмйoртии омтизoртип омткиoртил олтлпoртин омтркoрткл

Х ппинтйкoйктим прзктпиoкптпз прнитллoлйтйй знитллoлктзи йрртинoмнтрн

У№ ннтмоoотйи нлткпoотки нлтйнoоткп ммтпмoнткз мнтрпoнтпз

УІ ртзпoртп ртииoртрк птпмoртоп ртизoртрй ртипoртрм

Тї кмнoмйтзи илнтлкoлйтни йийтмпoммтии йклтрмoлптмн лклтннoнмтзо

Т· ртлзoртрм ртлйoртрл ртйпoртпп ртйнoртрй ртилoртп

Р пмйтйиoпткл пмптлиoптлл пмнтийoотрм пмктлoотпн пмртрзoптйк

Рѕ отинoртпи нтноoртой откйoртнн отпнoртпл птзмoртп

Н» птроoртри ртикoртрм ртззoртрй птпрoртрк ртзмoртрл

Н· питммoртим пктииoртио пктмзoртйн пктййoртзп пктзкoртии

НІ птмкoртрк птлкoртри птлиoртрй птмйoртрк птнйoртрк

М· ртмзoртрл ртлпoртрн ртлoртрн ртмлoртрн ртмкoртрн

ЖІ ппмтпкoлтзз знтлкoм зитзмoнтлй прнтзкoнтйо ппмткмoотйо

ю±ґђ є±І¬ њ ·№І·є·ёяІ¬ ш°эыъыьщ ђ·єєѓ®ѓІёѓ є®±і ѐ±§ ±є ¬ёѓ ё±®®ѓ°±Іђ·І№ я№ѓъ

О»«ґ¬ їІј Ь·Ѕ«·±І

ѕё» ±ѕ¬їђІ»ј ®»«ѕ¬ ±є і«ѕ¬ђ»ѕ»і»І¬ ёїђ® їІїѕ§ђ
шѕїѕѕ» оф нч ё±© ¬ёї¬ Ѕёђѕј®»Іђ ёїђ® »ѕ»і»І¬їѕ Ѕ±І¬»І¬
ёї ¬ё» °»Ѕђїѕ є»ї¬«®»ф ј»°»Іј»ј ±І »Ёт

ѕё» ѕ±§ ±є їѕѕ ђІЄ»¬ђ№ї¬»ј ї№» №®±«° јђєє»® є®±і
№ђ®ѕ ѕ§ ёђ№ё»® ђф юф ѐї їІј ѕ±©»® цїф я№ ёїђ® Ѕ±І¬»І¬т
ѕё» ѕї¬¬»® ђ і±®» јђ¬ђІЅ¬ їє¬»® м §»ї® ±є ї№»т ьІ ѕ±§ ђф
цї Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ј»Ѕ®»ї» ї ¬ё» ї№» №®±©ф їІј ¬ё» ю
±І» ј»Ѕ®»ї» ђІ ¬ё» ѕ±¬ё »Ё» ѕ«¬ і±®» °®±є±«Іјѕ§ ђІ
№ђ®ѕт ф¬ ¬ё» їі» ¬ђі»ф ѐї ёїђ® Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ёї ї °»їє
ђІ ѕ±¬ё №ђ®ѕ їІј ѕ±§ ђІ ¬ё» ї№» ±є о їІј н §»ї®
®»°»Ѕ¬ђЄ»ѕ§т х±¬ё іїѕ» їІј є»іїѕ» №®±«° ј»і±І¬®ї¬у
»ј ¬ё» ђ№ІђєђЅїІ¬ »ѕ»Єї¬ђ±І ±є їЄ»®ї№» яІ ёїђ® Ѕ±ІЅ»Іу
¬®ї¬ђ±І ђІ н›м §»ї® ї№»т

ьІ ѕ±§ф №®±©¬ё ђ їЅЅ±і°їІђ»ј ©ђ¬ё №®їј«їѕ ј»у
Ѕ®»ї» ±є ц« ёїђ® Ѕ±І¬»І¬ ©ёђѕ» ¬ё» іІ Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ёї
ї іђІђі«і ђІ ¬ё» ї№» ±є о›н §»ї®т ъђ®ѕ ї®» Ѕёї®їЅ¬»®у
ђ¦»ј ѕ§ ¬ё» ђіђѕї® ј§ІїіђЅ ±є ¬ё» іІ ѕ»Є»ѕ ©ђ¬ё ѕђ№ё¬ѕ§
і±®» °®±є±«Іј ј»Ѕ®»ї» ђІ о›н §»ї® ї№»ф ѕ«¬ ц«сіІ
ѕїѕїІЅ» ђІ ¬ёђ »Ё ђ і±®» ¬їѕѕ» ј«» ¬± І±¬ «Ѕё »Є»І
ј»Ѕ®»ї» ±є ц« ѕ»Є»ѕ ї ђІ ѕ±§т ьІ є»іїѕ» п›н §»ї® ±ѕј
ёђ№ё»® ёїђ® Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є ц±ф ц® їІј щ» ђ ±ѕ»®Є»јт
ы±©»Є»®ф їє¬»® н §»ї® ¬ё» ђ¬«ї¬ђ±І ђ ®»Є»®»јт

ф І±¬їѕѕ» °»Ѕ«ѕђї®ђ¬§ ±є ѕ±§ ђ ёђ№ё»® ёїђ® Ѕ±ІЅ»І¬®їу
¬ђ±І ±є ¬±ЁђЅ »ѕ»і»І¬т цјф ђѕф єІф ф ш»» їѕ± єєїѕІ§ф
орррчф ©ёђЅё ђ »°»Ѕђїѕѕ§ јђ¬ђІЅ¬ ђІ ¬ё» ї№» ±є п›о §»ї®т
є«Ѕё їІ »ї®ѕ§ ї№» ±є °ї¬ђ»І¬ їѕѕ±© ¬± «°°±» ¬ёї¬ ¬ёђ
°ё»І±і»І±І ђ ј«» ¬± ±і» »Іј±№»І±« ші»¬їѕ±ѕђЅч
®»ї±Іф І±¬ »Ё±№»І±« ђт»т Ѕ±ІІ»Ѕ¬»ј ©ђ¬ё јђєє»®»ІЅ» ђІ
ѕ»ёїЄђ±® ±є ¬ё» »Ё» ђІ ¬ё» »ІЄђ®±Іі»І¬т

ъђ®ѕ ёїЄ» ¬ё» іїЁђі«і ёїђ® ѕ»Є»ѕ ±є ё»їЄ§ і»¬їѕ

шђѕф іІф цјч ђІ ¬ё» ї№» ±є н›н §»ї® ©ёђѕ»ф «Іѕђє» ѕ±§ф

ѕ§ о §»ї® ±є ї№» ¬ё» Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є ¬ё»» ¬±ЁђЅ

»ѕ»і»І¬ ј»Ѕ®»ї» ¬± ¬ё» іђІђі«і є±® ђІЄ»¬ђ№ї¬»ј ї№»

®їІ№»т ѕё» їі» °ї¬¬»®І ђ ¬®«» є±® фѕт ф¬ ¬ё» їі» ¬ђі»ф

Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є ±¬ё»® ¬±ЁђЅ »ѕ»і»І¬ «Ѕё ї ф їІј ѐђ

ђІ №ђ®ѕђ ёїђ® ђІЅ®»ї» ©ђ¬ё ¬ђі»ф ®»їЅёђІ№ ¬ё» іїЁђі«і

ѕ§ о §»ї® ±є ї№»ф ©ё»І ђ¬ ®ђ» »Є»І ёђ№ё»® ¬ёїІ ђІ ѕ±§т

ь¬ ђ І±¬»©±®¬ё§ ¬ёї¬ ђ№ІђєђЅїІЅ» ±є јђєє»®»ІЅ» ѕ»у

¬©»»І ¬ё» »Ё» ђІ »ѕ»і»І¬їѕ ёїђ® Ѕ±І¬»І¬ №®їј«їѕѕ§

ђІЅ®»ї» ©ђ¬ё ї№» ш»» ѕїѕѕ» пфочф ¬ёї¬ ђ ±ѕЄђ±« ¬± ѕ»

Ѕ±ІІ»Ѕ¬»ј ©ђ¬ё ¬ё» Ѕ±«®» ±є »Ё«їѕ јђєє»®»І¬ђї¬ђ±Іт
ф ї ®«ѕ»ф ¬ё» їі°ѕђ¬«ј» ±є ї№»уј»°»Іј»І¬ ЅёїІ№» ђІ

ёїђ® Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є ±ѕ»®Є»ј Ѕё»іђЅїѕ »ѕ»і»І¬ ђ
ёђ№ё»® ђІ №ђ®ѕ ¬ёїІ ђІ ѕ±§т ы±©»Є»®ф ѕ±§ ї®» Ѕёї®їЅу
¬»®ђ¦»ј ѕ§ і±®» Ѕї» ±є ј®їії¬ђЅ ЅёїІ№» ђІ »ѕ»і»І¬
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ёїђ® Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ђІ ¬ё» Ѕ±«®» ±є №®±©¬ёт ѕё«ф ђІ ¬ёђ
»Ё №®±«° ЅёїІ№» ђІ Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ±є ђЁ »ѕ»і»І¬ њ цјф
ц«ф юф ђѕф яІф єђ њ »ЁЅ»»ј пны ±є Ѕ±®®»°±ІјђІ№
І±®іїѕ ®їІ№»ф ѕ»ђІ№ №®їј«їѕ »І±«№ёф ©ёђѕ» ђІ №ђ®ѕ ±Іѕ§
цјф юф ѐї їІј ђѕ Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬ђ±І ЅёїІ№» ђІ «Ѕё іїІІ»®т

Э±ІЅґ«·±І

пт ы«іїІ ёїђ® »ѕ»і»І¬їѕ Ѕ±І¬»І¬ ёї ¬ё» °»Ѕђїѕ
є»ї¬«®»ф ј»°»ІјђІ№ ±І »Ёф І±¬ ±Іѕ§ ђІ °«ѕ»®¬їѕ ±® їј«ѕ¬
ї№»ф ѕ«¬ є®±і ¬ё» єђ®¬ §»ї® ±є ё«іїІ ѕ»ђІ№т

от ъ»І»®їѕѕ§ ѕ±§ ї®» Ѕёї®їЅ¬»®ђ¦»ј ѕ§ ёђ№ё»® Ѕ±Іу
Ѕ»І¬®ї¬ђ±І ±є ¬±ЁђЅ »ѕ»і»І¬ ђІ ёїђ® ¬ёїІ №ђ®ѕт

нт чђєє»®»ІЅ» ѕ»¬©»»І ¬ё» »Ё» ђІ »ѕ»і»І¬їѕ ёїђ®
Ѕ±І¬»І¬ №®їј«їѕѕ§ ђІЅ®»ї» ©ђ¬ё ї№»т

мт х±§ ї®» Ѕёї®їЅ¬»®ђ¦»ј ѕ§ і±®» ђ№ІђєђЅїІ¬ ЅёїІ№у
» ђІ ёїђ® »ѕ»і»І¬їѕ Ѕ±І¬»І¬ ђІ ¬ё» Ѕ±«®» ±є №®±©¬ё шцјф
ц«ф юф ђѕф яІф єђч ї Ѕ±і°ї®»ј ¬± №ђ®ѕ шцјф юф ѐїф ђѕчт

О»є»®»ІЅ»

ыї®±ѕђ ѕтф ѕ»І±є±І¬» ђтф іђ±ѕїІ¬» ёт пччрт щ»і»І¬ ±є

®»є»®»ІЅ» Єїѕ«» є±® »ѕ»і»І¬ ђІ ёїђ® ±є «®ѕїІ І±®іїѕ

«ѕѓ»Ѕ¬ сс ѐђЅ®±Ѕё»іт ят і±ѕттфт ё±трт ѓтпхт›пцст

ђµїґІ§ шт тррст ё»Ѕ±№І·¦·І№ їІј Ѕ±®®»ґї¬·±І ±є ¬®їЅ» »ґ»у

і»І¬ ®»ґї¬»ј ¬± ё«іїІ °ї¬ё±ґ±№§ ·І ё«·їц ѐ®±ѕїѕ·ґ·¬·Ѕ

і±ј»ґ є±® ѓё·®ј і±®ґј щ±«І¬®·» сс шІµ» ятф я$ґґ»® ётф

ђё<є»® єт ш»јтчт я·І»®їґ¬±єє»ц я»І№»Іуф ђ°«®»Іу «Іј

єґ¬®ї°«®»І»ґ»і»І¬» ·І ј»® ѐ®<Є»І¬·±Іч ъ·ї№І±¬·µф

ы®І<ё®«І№ф ђ¬±єє©»Ѕё»ґ «Іј ѐ®<Є»І¬·±Іф эІ¬±Ё·µї¬·±І

«Іј ѐ®<Є»І¬·±Іч ю»Іїф ст «Іј тт ъ»¦»іѕ»® трррт ђ¬«¬¬№ї®¬ц

і·т ѕ»®ґтуь»т ђттфу›тхут

ѕєїѕІ§ щтіт ррррт эЅ±ѕ±№ђЅїѕу°ё§ђ±ѕ±№ђЅїѕ ®»ї±ІђІ№ ±є

»єє»Ѕ¬ђЄ»І» ±є іїѓ±® їІј ¬®їЅ» »ѕ»і»І¬ «» є±® Ѕ±®®»Ѕу

¬ђ±І ±є ё±і»±¬ї¬ђЅ јђ¬«®ѕїІЅ» ђІ °ї¬ђ»І¬ є®±і јђєє»®»І¬

Ѕѕђії¬±№»±№®ї°ёђЅїѕ ®»№ђ±Іш јђ»®¬ї¬ђ±І є±® ¬ё» ј»№®»»

±є ѐ»јђЅђІ» ь±Ѕ¬±®т ѐ±Ѕ±©т сфп °т

ѕєїѕІ§ щтітф ѕєїѕІї§ї ѐтют пчччт э°ђј»іђ±ѕ±№§ ±є іђЅ®±у

»ѕ»і»І¬±» ђІ є«ђїІ Ѕёђѕј®»І сс ѐ»І№»І «Іј ѕ°«®»І»ѕ»у

і»І¬»т с›у ь»¦тф я»Іїф ю»®іїІ§т ѓтчру›чспт

М  нт Э           п›к

 ф с  шУo чт

Ыґ»і»І¬

Я№» ±є ѕ±§

пЉо §»ї®

шІ г нпзч

оЉн §»ї®

шІ г мпрч

нЉм §»ї®

шІ г мпмч

мЉл §»ї®

шІ г нийч

лЉк §»ї®

шІ г мкмч

Яґ омтокoртйй онтрмoртйн онтимoртйл оотмoртйп оотлнoртйи

Я ртолoртро ртойoртро ртокoртро ртоиoртро ртонoртро

Эї млктмнoпйтол ммйткоoпитпл мнртллoпйтил мркткмoпитрк нзктркoплтпн

Эј ртмнoртрм ртннoртро ртнпoртро ртнпoртрн ртнлoртрй

Э± ртпйoртрп ртпиoртрп ртпйoртрп ртопoртрп ртоoртрп

Э® ртзоoртрл ртийoртрн ртзoртрм ртийoртрн ртзмoртрл

Э« пнтйнoртни пнтинoртмн пнтнлoртнк поткзoртоп потипoртой

Ъ» олтмпoртзй оотлнoрткм омтолoртйз омтрпoртии омтойoрткз

Х позмтллoйптол попптпкoлзтлй помлткоoкитрк пррлтзиoлйтйм змртлйoлптип

У№ нотооoотри нптлoото нотйoотнм озтлмoптзи нмтмиoотмк

УІ птоиoртом ртйиoртрн птпйoртпз ртиoртрм ртимoртрм

Тї имитиоoлмтнз змотмоoкртйо прмптззoкптпо зпйтопoлзтмл йзотккoмктлй

Т· ртйлoртпн ртлпoртрй ртммoртрн ртлмoртрл ртлкoртрм

Р плнтнмoотом пмитзнoотн пмйтмзoотро пмлтййoптлй пмйтккoптйл

Рѕ нтооoртон нтнмoртнк нтймoртмй отйoртпл отилoртпк

Н» ртилoртрл ртззoртрк ртзоoртрл ртийoртрл ртзмoртрл

Н· пктзпoрткн питнйoптрл плтмйoртки пктзoртйо ортзйoптпк

НІ пткoртрй птмоoртрк пткoртрз птмзoртрй птлзoртрй

М· ртлмoртрм ртммoртрн ртмлoртрн ртлпoртрм ртлкoртрн

ЖІ ппмткнoлтои прмтйoнтлй прптойoнтмй прптооoотий ппитййoотзн

ю±ґђ є±І¬ њ ·№І·є·ёяІ¬ ш°эыъыьщ ђ·єєѓ®ѓІёѓ є®±і №·®ґ ±є ¬ёѓ ё±®®ѓ°±Іђ·І№ я№ѓъ


	74-76.pdf

