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орплїчт Ш±©»Є»®ф ¬ё» №»І»®їґ·¬§ ±є ¬ё» ФШШ їЅ®± °ґїІ¬
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Х±¦ґ±Є »¬ їґт орпкч ±® »Є»І ј±і»уёї°»ј °ї¬¬»®І шХ±¦ґ±Є
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¬±«№ёІ» шСІ±јї »¬ їґт орппчт

Эґ·ії¬·Ѕ Єї®·їѕґ» ї®» ««їґґ§ Ѕ±І·ј»®»ј ±І» ±є ¬ё»
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ії¬·Ѕ Єї®·їѕґ»ф «№№»¬·І№ ¬ёї¬ Єї®·ї¬·±І ·І ¬ё» »І·¬·Є·¬§
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ј»·ЅЅї¬·±І шЭї®І»·®± »¬ їґт оррлчт Й» °®±°±» ¬ёї¬ ¬ё»

їі» ј·¬·ІЅ¬·±І ѕ»¬©»»І »Ё¬»®Іїґ їІј ·І¬»®Іїґ є»»ј»® ©·ґґ

ј®·Є» ј·єє»®»ІЅ» ·І ¬ё» °ї¬¬»®І ±є ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®§

·І ¬«Іј®їт

М»і°»®ї¬«®» їІј °®»Ѕ·°·¬ї¬·±І ї®» °®»ј·Ѕ¬»ј ¬± Ѕ±І¬·І«»

·ІЅ®»ї·І№ ·І ¬ё» Я®Ѕ¬·Ѕ шЭ±±µ »¬ їґт орпмчф їІј ©ї®і·І№ ·І

¬«Іј®ї · »Ё°»Ѕ¬»ј ¬± ±ЅЅ«® ї¬ ї ё·№ё»® ®ї¬» ¬ёїІ ¬ё» №ґ±ѕїґ

їЄ»®ї№» шЧРЭЭ орпнчт Мё» ®ї°·ј °їЅ» ±є »ІЄ·®±Іі»І¬їґ

ЅёїІ№» ·І ¬ё» Я®Ѕ¬·Ѕ «Іј»®Ѕ±®» ¬ё» «®№»ІЅ§ ±є ¬«ј§·І№

¬ё» ®»°±І» ±є є«Іјїі»І¬їґ »Ѕ±ґ±№·Ѕїґ °®±Ѕ»»ф «Ѕё ї

ё»®ѕ·Є±®§ф ¬± Єї®§·І№ Ѕґ·ії¬·Ѕ Ѕ±Іј·¬·±Іт ЧІ»Ѕ¬ ґ·Є·І№ ї¬

ё·№ё»® ґї¬·¬«ј» ї®» ё·№ёґ§ ®»°±І·Є» ¬± Ѕґ·ії¬» ЅёїІ№»

шШ±јµ·І±І їІј Ю·®ј пззичф їІј ©ї®і·І№у·Іј«Ѕ»ј ·ІЅ®»їу

» ·І ·І»Ѕ¬ ё»®ѕ·Є±®§ ї®» »Ё°»Ѕ¬»ј ¬± ѕ» ¬®±І№»® ї¬ ё·№ё»®

ґї¬·¬«ј» шЙ±ґє »¬ їґт оррие Х±¦ґ±Є »¬ їґт орплїчт ЫЁ°»®·у

і»І¬їґ ¬«ј·» ·І ¬«Іј®ї ёїЄ» ё±©І ¬ёї¬ ¬ё» ·І¬»І·¬§ ±є

·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®§ ·ІЅ®»ї» ©·¬ё ©ї®і·І№ шЮї®®·±

»¬ їґт орпке Ю·®µ»і±» »¬ їґт орпкчф ѕ«¬ ¬ё» ґїЅµ ±є µІ±©ґу

»ј№» ±І Ѕ«®®»І¬ ґ»Є»ґ ±є ѕїЅµ№®±«Іј ё»®ѕ·Є±®§ їЅ®± ¬ё»

¬«Іј®ї ѕ·±і» Ѕ±І¬®ї·І їІ§ і»їІ·І№є«ґ °®»ј·Ѕ¬·±Іт

Мё» ±ѕ¶»Ѕ¬·Є» ±є ¬ё· ¬«ј§ · ¬± ї» ¬ё» ·І¬»І·¬§ ±є

ѕїЅµ№®±«Іј ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®§ їІј Ѕёї®їЅ¬»®·» ·¬

®»ґї¬·±Іё·° ©·¬ё ґї¬·¬«ј» їІј Ѕґ·ії¬·Ѕ Єї®·їѕґ» ·І ¬«Іј®їт

М± їЅё·»Є» ¬ё· №±їґф ©» і»ї«®»ј ґ»їє јїії№» ѕ§ ¬·«»у

є»»ј·І№ ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®» ±І ї Ѕ±іі±І ¬«Іј®ї °ґїІ¬

©·¬ё ї Ѕ·®Ѕ«і°±ґї® ј·¬®·ѕ«¬·±Іф ¬ё» ј©ї®є ѕ·®Ѕё шЮ»¬«ґї

№ґїІј«ґ±їуІїІї Ѕ±і°ґ»Ёчф їЅ®± ї ґї®№» І«іѕ»® ±є ·¬»

°їІІ·І№ І»ї®ґ§ ом ±є ґї¬·¬«ј»т Ь©ї®є ѕ·®Ѕё · ї ії·І є±±ј

°ґїІ¬ ±є іїІ§ ¬«Іј®ї ё»®ѕ·Є±®» шХ±°±І»І пзиме Ю®§їІ¬

»¬ їґт орпмч їІј ·¬ · їІ ·і°±®¬їІ¬ Ѕ±і°±І»І¬ ·І ё®«ѕ

¬«Іј®ї °ґїІ¬ Ѕ±іі«І·¬·»т Мё» ©·ј» ј·¬®·ѕ«¬·±І ±є ј©ї®є

ѕ·®Ѕё єїЅ·ґ·¬ї¬» Ѕ±і°ї®·±І ©·¬ё·І ї ·І№ґ» ё±¬ °ґїІ¬

їЅ®± ї ґї¬·¬«ј·Іїґ №®їј·»І¬ шЯІ¬»¬¬ »¬ їґт орпкче є«®¬ё»®ф

¬ё» ®їІ№» їІј їѕ«ІјїІЅ» ±є ј©ї®є ѕ·®Ѕё ї®» °®»ј·Ѕ¬»ј ¬±

»Ё°їІј ·І ®»°±І» ¬± ©ї®і·І№ шЫ«µ·®Ѕё»І »¬ їґт оррзе

У§»®уНі·¬ё »¬ їґт орппчт Й» ¬»¬ ¬ё» є±ґґ±©·І№ ё§°±¬ё»у

»ж шпч ѕїЅµ№®±«Іј ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®§ ©·¬ё·І ¬ё» ¬«Іу

ј®ї ѕ·±і» · №®»ї¬»¬ ї¬ ґ±©»® ґї¬·¬«ј»ф Ѕ±І·¬»І¬ ©·¬ё ¬ё»

ФШШф ±® ©ё»®» «іі»® ¬»і°»®ї¬«®» їІј °®»Ѕ·°·¬ї¬·±І ї®»

ё·№ё»¬е їІј шоч ¬ё» °ї¬¬»®І ±є ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®§ ѕ§

ј·єє»®»І¬ є»»ј·І№ №«·ґј ©·ґґ Ѕ±®®»°±Іј ©·¬ё ј·єє»®»І¬ Ѕґ·у

ії¬·Ѕ Єї®·їѕґ»ф №·Є»І ¬ё»·® »І·¬·Є·¬§ ¬± ј·єє»®»І¬ »ІЄ·у

»Ё¬»®Іїґґ§ є»»ј·І№ ј»є±ґ·ї¬±® ¬± ѕ» і±®» ¬®±І№ґ§ ї±Ѕ·у

ї¬»ј ©·¬ё «іі»® ¬»і°»®ї¬«®» ¬ёїІ јїії№» ѕ§ ·І¬»®Іїґґ§

є»»ј·І№ ё»®ѕ·Є±®» шґ»їє і·І»® їІј №їґґ»®чф їІј Ѕ±Іу

Є»®»ґ§ ¬ёї¬ ¬ё» ґї¬¬»® ©·ґґ ѕ» і±®» їєє»Ѕ¬»ј ѕ§ Ѕґ·ії¬·Ѕ

Єї®·їѕґ» ¬ёї¬ ј»¬»®і·І» ґ»їє ¬±«№ёІ»ф «Ѕё ї

°®»Ѕ·°·¬ї¬·±Іт

У»¬ё±ј

Ъ±Ѕїґ °ґїІ¬ °»Ѕ·» їІј ґ»їє їі°ґ·І№

Ь©ї®є ѕ·®Ѕё · ї ¬їЁ±І±і·Ѕ Ѕ±і°ґ»Ё ©·¬ё »Є»®їґ Ѕґ±»ґ§

®»ґї¬»ј їІј ё§ѕ®·ј·¦·І№ °»Ѕ·»т Мё» ії·І ¬їЁ±І±і·Ѕ «І·¬

Ю»¬«ґї №ґїІј«ґ±ї У·ЅёЁтф Ют ІїІї

°т ІїІї Фт їІј Ют ІїІї °т »Ё·ґ· шН«µїЅ¦»Єч Ш«ґ¬»lІт

пе Ю®§у

їІ¬ »¬ їґт орпмчт Ю»¬«ґї №ґїІј«ґ±ї · ј·¬®·ѕ«¬»ј ¬ё®±«№ё±«¬

¬ё» І±®¬ё»®І ®»№·±І ±є Т±®¬ё Яі»®·Ѕїф є®±і Яґїµї ¬±

Т»©є±«ІјґїІјф ї ©»ґґ ї ¬ё» ±«¬ё»®І °ї®¬ ±є Щ®»»ІґїІј

шЪ»·ґѕ»®№ пзимчт Ю»¬«ґї ІїІї · ј·¬®·ѕ«¬»ј ¬ё®±«№ё±«¬ ¬ё»

Я®Ѕ¬·Ѕ ®»№·±І ±є Ы«®ї·ї їІј Т±®¬ё Яі»®·Ѕїф ©·¬ё Ют ІїІї

°т ІїІї ±ЅЅ«®®·І№ є®±і Щ®»»ІґїІј ¬ё®±«№ё І±®¬ё»®І

Ы«®±°» ¬± Й»¬»®І Н·ѕ»®·їф їІј Ют ІїІї °т »Ё·ґ· ±ЅЅ«®у

®·І№ є®±і Ыї¬»®І Н·ѕ»®·ї ¬± Яґїµї їІј ·І¬± І±®¬ё»®І

ЭїІїјї шЮ®§їІ¬ »¬ їґт орпмчт Мё»» ¬ё®»» ¬їЁ±І±і·Ѕ «І·¬

ј·єє»® ·І ґ»їє Ѕё»і·¬®§ж Ют ІїІї °т »Ё·ґ· їІј Ют №ґїІу

ј«ґ±ї ёїЄ» ё·№ё»® Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬·±І ±є °ё»І±ґ·Ѕ №ґ§Ѕ±·ј»ф

Ѕ±Іј»І»ј ¬їІІ·Іф їІј ¬®·¬»®°»І»ф ёїЄ» ґ±©»® ґ»їє І·¬®±у

№»Іф їІј ї®» ґ» °їґї¬їѕґ» ¬± Є»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®» ¬ёїІ Ют

ІїІї °т ІїІї шЮ®§їІ¬ »¬ їґт орпме Ь»ЯІ№»ґ· »¬ їґт орплчт

Ш±©»Є»®ф ¬ё» ·і°±®¬їІЅ» ±є ¬ё»» Ѕё»і·Ѕїґ ј·єє»®»ІЅ» є±®

·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®§ · І±¬ µІ±©Іт

РґїІ¬ ії¬»®·їґ ©ї Ѕ±ґґ»Ѕ¬»ј ·І ¬ё» «іі»® ±є

орриЉорпн ш«іії®·¦»ј ѕ§ Х±¦ґ±Є »¬ їґт орплѕчф орпм їІј

орпл ѕ»¬©»»І Ц«І» по їІј Н»°¬»іѕ»® пйт Яґ¬ё±«№ё ј·єу

є»®»І¬ °®±¬±Ѕ±ґ ©»®» є±ґґ±©»ј ·І ј·єє»®»І¬ §»ї® шМїѕґ» пчф

їі°ґ» ©»®» Ѕ±ґґ»Ѕ¬»ј ·І ї ©ї§ ¬ёї¬ їґґ±©»ј є±® °ї¬·їґ

Ѕ±і°ї®·±І ¬± »Єїґ«ї¬» ѕїЅµ№®±«Іј ё»®ѕ·Є±®§ їІј ·¬

Р±ґї® Ю·±ґ

пон



Ъ·№т п Нїі°ґ·І№ ґ±Ѕї¬·±І їЅ®± ¬ё» ¬«Іј®ї ѕ·±і»т Н·¦» ±є °±·І¬ ·Іј·Ѕї¬» І«іѕ»® ±є ·¬» °»® ґ±Ѕї¬·±Іф їІј Ѕ±ґ±«® ·Іј·Ѕї¬» їі°ґ·І№ °®±¬±Ѕ±ґ
«»јж орриЉорпн шѕґїЅµчф орпм ш№®»§ч ±® орпл ш©ё·¬»чт Ь·¬®·ѕ«¬·±І ±є ј©ї®є ѕ·®Ѕё ¬їЁї · ·Іј·Ѕї¬»ј їє¬»® Ю®§їІ¬ »¬ їґт шорпмч

Р±ґї® Ю·±ґ

пон



®»ґї¬·±Іё·° ¬± їѕ·±¬·Ѕ Ѕ±Іј·¬·±Іт Мё» °®±¬±Ѕ±ґ «»ј ·І

орриЉорпн ш»» Я°°»Іј·Ё Но ¬± Х±¦ґ±Є »¬ їґт орплѕч

ї·і»ј ї¬ їі°ґ·І№ °ґїІ¬ є±ґ·ї№» є±® і»ї«®»і»І¬ ±є ·І»Ѕ¬

ё»®ѕ·Є±®§ ї¬ ¬ё» №ґ±ѕїґ Ѕїґ»т Мё» орпм °®±¬±Ѕ±ґ ©ї

ј»·№І»ј ¬± ї» ј»є»І·Є» Ѕё»і·¬®§ ±є ј©ї®є ѕ·®Ѕё»

їЅ®± ¬ё» Я®Ѕ¬·Ѕ шСІґ·І» О»±«®Ѕ» Нпче є±® ¬ё» °«®°±» ±є

¬ё· ¬«ј§ ©» ±Іґ§ «»ј ±І» ±є ¬ё» ¬©± ¬±° ё±±¬ їі°ґ»

Ѕ±ґґ»Ѕ¬»ј ·І орпм шѕ±¬ё ґ±І№ їІј ё±®¬ ё±±¬чт Й» ј·®»у

ш°®·ії®§ №®±©¬ёчф ї ¬ё»§ ії§ І±¬ ѕ» ®»°®»»І¬ї¬·Є» ±є

ё»®ѕ·Є±®§ ±І ¬ё» ©ё±ґ» °ґїІ¬т Мё» орпл °®±¬±Ѕ±ґ ©ї ї·і»ј

ї¬ і»ї«®·І№ ѕїЅµ№®±«Іј ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®§ ·І ¬«Іј®ї

ї¬ ¬ё» °ґїІ¬ Ѕ±іі«І·¬§ ґ»Є»ґ шё¬¬°жссё»®ѕ·Є±®§тѕ·±ґ±№§т«їґ

че

ё»®» ©» ®»°±®¬ ±Іґ§ ¬ё» ®»«ґ¬ є±® ј©ї®є ѕ·®Ѕёт

ѕ·®Ѕё ґ»їЄ» є®±і »Є»®їґ ·Іј·Є·ј«їґ °»® ·¬» шоЉл ·Іј·у

Є·ј«їґ ©»®» їі°ґ»ј ·І орриЉорпнф ¬»І ·Іј·Є·ј«їґ ·І

орпмф їІј ¬ё®»» ·Іј·Є·ј«їґ ·І орплчт Мё» їі°ґ» ·ІЅґ«ј»ј

ї®»ї ±є ї°°®±Ё·ії¬»ґ§ пр і ®їј·«ф ї¬ ґ»ї¬ прр і ї°ї®¬т

Мё» І«іѕ»® ±є ·¬» ©·¬ё·І ї ґ±Ѕї¬·±І ш·т»тф °ї¬·їґґ§ ј·¬·ІЅ¬

Џ¬«ј§ ї®»їЋф ї¬ ґ»ї¬ пр µі ї°ї®¬ч Єї®·»ј ѕ»¬©»»І п їІј пк

шє±® ¬ё» орриЉорпн їІј орпм °®±¬±Ѕ±ґф ї і·І·і«і ±є ±І»

·¬» °»® ґ±Ѕї¬·±І ©ї ®»Ї«»¬»јф ©ё·ґ» є±® ¬ё» орпл °®±¬±у

Нїі°ґ» ©»®» Ѕ±ґґ»Ѕ¬»ј є®±і пзо ·¬» ·І лк ґ±Ѕї¬·±І

шМїѕґ» пчф °їІІ·І№ онтй ±є ґї¬·¬«ј» їЅ®± ¬ё» ¬«Іј®ї

ѕ·±і» ш·ІЅґ«ј·І№ І±ІуЯ®Ѕ¬·Ѕ ґ±Ѕї¬·±І ·І їґ°·І» ї®»їчф

є®±і ллто Т ¬± йитз Т шЪ·№т пе СІґ·І» О»±«®Ѕ» Ночт Мё»

№»±№®ї°ё·Ѕїґ ј·¬®·ѕ«¬·±І ±є ґ±Ѕї¬·±І ©ї І±¬ ј»·№І»ј ·І

їјЄїІЅ»ж ¬ё» ®»Ї«»¬ є±® їі°ґ·І№ ©»®» ј·¬®·ѕ«¬»ј їЅ®±

¬ё» ®»»ї®Ѕё Ѕ±іі«І·¬§ф їІј їґґ їі°ґ» ®»Ѕ»·Є»ј ©»®»

·ІЅґ«ј»ј ·І ±«® ¬«ј§т

Ф»їє јїії№» ї»і»І¬

ЫїЅё ґ»їє ©ї ·І°»Ѕ¬»ј ±І ѕ±¬ё ·ј» є±® ґ»їє јїії№» ©·¬ё

ї ґ·№ё¬ ±«®Ѕ» ї№ї·І¬ ¬ё» ґ»їє ¬± ј»¬»Ѕ¬ јїії№» ±І ¬ё»

«®єїЅ»ф їІј ¬ё»І ©·¬ё ¬ё» ґ·№ё¬ ¬ё®±«№ё ¬ё» ґ»їєф ¬± ј»¬»Ѕ¬

јїії№» ·І·ј» ¬ё» ґ»їєт Й» ј·¬·І№«·ё»ј јїії№» Ѕї«»ј

ѕ§ ¬ё®»» ј·єє»®»І¬ є»»ј·І№ №«·ґј ±є ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®»ж

»Ё¬»®Іїґ ґ»їє є»»ј»® шЅё»©·І№ ±® µ»ґ»¬±І·¦ї¬·±Іч їІј

·І¬»®Іїґґ§ є»»ј·І№ і·І»® їІј №їґґ іїµ»® шСІґ·І»

О»±«®Ѕ» Ннчт ЫЁ¬»®Іїґ є»»ј·І№ јїії№» ±І ј©ї®є ѕ·®Ѕё ·

ј·І·јї»ч їІј ѕ§ і±¬ё ґї®Єї» шФ»°·ј±°¬»®їч шХ±°±І»І

пзимчт Ф»їє і·І»® ЅїІ ·ІЅґ«ј» ґї®Єї» ±є Ф»°·ј±°¬»®ї їІј

Э±ґ»±°¬»®ї шК·®їі± пзкочф ©ё»®»ї №їґґ ї®» є±®і»ј ѕ§

·І»Ѕ¬ їІј »®·±°ё§·ј і·¬»т С¬ё»® ё»®ѕ·Є±®»ф «Ѕё ї

°ёґ±»іує»»ј»®ф їґ± ±ЅЅ«® ±І ј©ї®є ѕ·®Ѕё шХ±°±І»І

пзимчф ѕ«¬ јїії№» ·і°±»ј ѕ§ ¬ё»» ·І»Ѕ¬ Ѕ±«ґј І±¬ ѕ»

і»ї«®»ј є®±і ґ»їє їі°ґ»т

Ъ±ґґ±©·І№ ї ©·ј»ґ§ «»ј і»¬ё±ј±ґ±№§ шХ±¦ґ±Є їІј

ЖЄ»®»Єї орпйф їІј ®»є»®»ІЅ» ¬ё»®»·Ічф »їЅё ґ»їє ©ї

ї·№І»ј ¬± ї јїії№» Ѕґї їЅЅ±®ј·І№ ¬± ¬ё» »їЅё ¬§°» ±є

јїії№» ші«ґ¬·°ґ» јїії№» ¬§°» ±І ¬ё» їі» ґ»їє ±ЅЅ«®®»ј

·І ґ» ¬ёїІ пы ±є ґ»їЄ» їІїґ§»јч їІј ¬± ¬ё» Є·«їґґ§

»¬·ії¬»ј °»®Ѕ»І¬ї№» ±є ¬ё» ґ»їє ї®»ї јїії№»ј ѕ§ ·ІЄ»®у

¬»ѕ®ї¬»ж ·І¬їЅ¬ ґ»їЄ»ф ртрпЉпф пЉлф лЉолф олЉлрф лрЉйл

їІј йлЉпрры шХ±¦ґ±Є орричт Нїі°ґ» є®±і ¬ё» ¬ё®»»

°®±¬±Ѕ±ґ ©»®» »Єїґ«ї¬»ј ѕ§ ¬ё®»» Ѕ±®»® шорриЉорпн

°®±¬±Ѕ±ґ ѕ§ УКХф орпм ѕ§ ЫФф орпл ѕ§ ЧЭЮче ї»і»І¬

іїј» ѕ§ ¬ё» ¬ё®»» Ѕ±®»® ±І кЉпр ¬®ї·І·І№ їі°ґ» шпрр

Мїѕґ» п Н«іії®§ ±є їі°ґ·І№ °®±¬±Ѕ±ґф ·Іј·Ѕї¬·І№ ¬ё» ї·і ±є ¬ё» °®±¬±Ѕ±ґ їІј ©ё»®» ·¬ ЅїІ ѕ» є±«Іјф ¬ё» ј©ї®є ѕ·®Ѕё ¬їЁї ¬ї®№»¬»ј їІј ¬ё»
І«іѕ»® ±є їі°ґ·І№ ґ±Ѕї¬·±І їІј ·¬» ©ё»®» їі°ґ» ©»®» Ѕ±ґґ»Ѕ¬»ј

Р®±¬±Ѕ±ґ Я·і ±є °®±¬±Ѕ±ґ їІј їЅЅ»·ѕ·ґ·¬§ Ь©ї®є ѕ·®Ѕё ¬їЁ±І Т«іѕ»® ±є ґ±Ѕї¬·±І ш·¬»ч

орриЉорпн У»ї«®» ·І»Ѕ¬ ё»®ѕ·Є±®§ ї¬ ¬ё» №ґ±ѕїґ Ѕїґ»т ЯЄї·ґїѕґ» ї СІґ·І» О»±«®Ѕ»
Но ¬± Х±¦ґ±Є »¬ їґт шорплѕч

Ю»¬«ґї ІїІї »Ё·ґ· о шоч

Ю»¬«ґї ІїІї ІїІї й шйч

орпм Ь»¬»®і·І» ¬ё» ґ»Є»ґ ±є їІ¬·уѕ®±©·І№ ј»є»ІЅ» ·І ј©ї®є ѕ·®Ѕё їЅ®± ¬ё»
Я®Ѕ¬·Ѕт Мё· °®±¬±Ѕ±ґ ©ї І±¬ ї·і»ј ї¬ і»ї«®·І№ ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®§т
СІґ§ ±І» ±є ¬ё» їі°ґ» Ѕ±ґґ»Ѕ¬»ј ·І орпмф Ѕ±І·¬·І№ ±є ¬±° ё±±¬ шѕ±¬ё
ґ±І№ їІј ё±®¬ ё±±¬ч ±є Ю»¬«ґїф ©ї «»ј ·І ¬ё» °®»»І¬ ¬«ј§т Мё»
°®±¬±Ѕ±ґ · їЄї·ґїѕґ» ·І СІґ·І» О»±«®Ѕ» Нп ш¬ё· ¬«ј§ч

Ю»¬«ґї №ґїІј«ґ±ї и шпич

Ю»¬«ґї ІїІї »Ё·ґ· к шорч

Ю»¬«ґї ІїІї ІїІї оз шззч

орпл Я» Єї®·їѕ·ґ·¬§ ±є ѕїЅµ№®±«Іј ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®§ ·І ¬«Іј®ї ї¬ ¬ё» °ґїІ¬
Ѕ±іі«І·¬§ ґ»Є»ґт СІґ§ ¬ё» ®»«ґ¬ є±® ј©ї®є ѕ·®Ѕё ©»®» «»ј ·І ¬ё» °®»»І¬
¬«ј§т Мё» °®±¬±Ѕ±ґ · їЄї·ґїѕґ» ї¬ж ё¬¬°жссё»®ѕ·Є±®§тѕ·±ґ±№§т«їґѕ»®¬їтЅїс

Ю»¬«ґї ІїІї »Ё·ґ· п шлч

Ю»¬«ґї ІїІї ІїІї з шмпч

М±¬їґ ко шпзоч

Т±¬» ¬ёї¬ ±і» ±є ¬ё» лк ¬«ј§ ї®»ї ©»®» їі°ґ»ј ·І ј·єє»®»І¬ §»ї® їІјс±® ¬ї®№»¬»ј ј·єє»®»І¬ ј©ї®є ѕ·®Ѕё ¬їЁїф їІј ї®» µ»°¬ ї »°ї®ї¬» Џїі°ґ·І№
ґ±Ѕї¬·±ІЋф ± ¬ё» І«іѕ»® ±є ґ±Ѕї¬·±І °®»»І¬»ј ·І ¬ё» ¬їѕґ» »ЁЅ»»ј ¬ё» І«іѕ»® ±є ¬«ј§ ї®»ї

Ъ±® і±®» ј»¬ї·ґ ±І »їЅё ґ±Ѕї¬·±І »» СІґ·І» О»±«®Ѕ» Но

Р±ґї® Ю·±ґ

пон



¬ё» Ѕ±®»® ±І ¬ё» »¬·ії¬» ±є є±ґ·ї® јїії№» ш°ї·®©·» ¬ ¬»¬ж

їґґ °Е

ѕ»¬©»»І ртлк їІј ртиичт

Ьї¬ї їІїґ§·

Мё» ·І¬»І·¬§ ±є ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®§ ї¬ »їЅё ·¬» ©ї

ЅїґЅ«ґї¬»ј «·І№ ¬ё®»» Ѕ±і°ґ»і»І¬ї®§ і»ї«®»ж шпч °»®у

Ѕ»І¬ї№» ±є ґ»їЄ» јїії№»јж ¬ё» °»®Ѕ»І¬ї№» ±є ґ»їЄ» ¬ёї¬

ё±©»ј ·№І ±є ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®§ ї¬ ї ·¬»е шоч °»®у

Ѕ»І¬ї№» ±є ґ»їє ї®»ї јїії№»јж ¬ё» °»®Ѕ»І¬ї№» ±є ґ»їє ї®»ї

Ѕ±І«і»ј ±® ±¬ё»®©·» јїії№»ј ѕ§ ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®»

±Є»® ¬ё» ¬±¬їґ І«іѕ»® ±є ґ»їЄ» ·І°»Ѕ¬»ј ·І ї їі°ґ»е їІј

шнч їЄ»®ї№» јїії№» °»® јїії№»ј ґ»їєж ¬ё» їЄ»®ї№» ґ»їє ї®»ї

Ѕ±І«і»ј ±® ±¬ё»®©·» јїії№»ј ѕ§ ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®»

°»® јїії№»ј ґ»їєт Мё» °»®Ѕ»І¬ї№» ±є ґ»їЄ» јїії№»ј

·Іј·Ѕї¬» ¬ё» ј·¬®·ѕ«¬·±І ±є јїії№» ©·¬ё·І ї ·¬»е ¬ё»

°»®Ѕ»І¬ї№» ±є ґ»їє ї®»ї јїії№»ј №·Є» їІ ї°°®±Ё·ії¬·±І ±є

є±ґ·ї® ґ± °»® ·¬» ї ї і»ї«®» ±є ё»®ѕ·Є±®§е їІј ¬ё»

ґ»їє ї®»ї · їєє»Ѕ¬»јф ±ІЅ» ї ґ»їє · јїії№»ј шХ±¦ґ±Є оррие

Х±¦ґ±Є »¬ їґт орплѕчт М± ЅїґЅ«ґї¬» ¬ё» ґї¬¬»® ¬©± Єї®·їѕґ»ф

¬ё» І«іѕ»® ±є ґ»їЄ» ·І »їЅё јїії№» Ѕґї ©ї і«ґ¬·°ґ·»ј

ѕ§ ¬ё» Ѕ±®®»°±Іј·І№ і»ј·їІ Єїґ«» ±є јїії№» ш·т»тф р є±®

·І¬їЅ¬ ґ»їЄ»ф ртлы є±® ¬ё» ртрпЉпы Ѕґїф ны є±® ¬ё» пЉлы

Ѕґїф плы є±® ¬ё» лЉолы Ѕґїф нйтлы є±® ¬ё» олЉлры

Ѕґїф котлы є±® ¬ё» лрЉйлы Ѕґїф їІј ийтлы є±® ¬ё»

йлЉпрры Ѕґїч їІј «іі»ј є±® їґґ јїії№» Ѕґї»т Мё»»

Єїґ«» ©»®» ј·Є·ј»ј ѕ§ ¬ё» ¬±¬їґ І«іѕ»® ±є ґ»їЄ» ¬± ±ѕ¬ї·І

їІ »¬·ії¬» ±є ¬ё» °»®Ѕ»І¬ї№» ±є ¬±¬їґ ґ»їє ї®»ї јїії№»јф

їІј ѕ§ ¬ё» І«іѕ»® ±є јїії№»ј ґ»їЄ» ¬± ±ѕ¬ї·І ¬ё» їЄ»®ї№»

јїії№» °»® јїії№»ј ґ»їє шХ±¦ґ±Є »¬ їґт орплїф ѕчт Яґґ

Єї®·їѕґ» ©»®» ЅїґЅ«ґї¬»ј є±® їґґ ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®»

їІј є±® ¬ё» ¬ё®»» ј·єє»®»І¬ є»»ј·І№ №«·ґј »°ї®ї¬»ґ§ шСІґ·І»

О»±«®Ѕ» Ноче №·Є»І ¬ё» ґ±© ±ЅЅ«®®»ІЅ» ±є і·І» їІј №їґґф

±Іґ§ ¬ё» °»®Ѕ»І¬ї№» ±є ґ»їЄ» јїії№»ј ©ї ·ІЅґ«ј»ј ·І ¬ё»

і±ј»ґ є±® ¬ё»» №®±«°т

М± ·ІЄ»¬·№ї¬» ¬ё» »єє»Ѕ¬ ±є ґї¬·¬«ј» їІј Ѕґ·ії¬·Ѕ Єї®·у

їѕґ» ±І ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®§ ·І ¬«Іј®їф ©» ѕ«·ґ¬ Ф·І»ї®

У·Ё»ј Ыєє»Ѕ¬ У±ј»ґ є±® ¬±¬їґ ё»®ѕ·Є±®§ їІј є±® »їЅё

є»»ј·І№ №®±«° »°ї®ї¬»ґ§т ЧІ їґґ і±ј»ґф їі°ґ·І№ °®±¬±Ѕ±ґ

шорриЉорпнф орпм ±® орплч ©ї ·ІЅґ«ј»ј ї ї ®їІј±і

»єє»Ѕ¬ ¬± їЅЅ±«І¬ є±® °±¬»І¬·їґ Ѕ±Іє±«Іј·І№ »єє»Ѕ¬ ±є §»ї®

±є їі°ґ·І№ф °»®±І Ѕ±®·І№ ґ»їє јїії№» їІјс±® °®±¬±Ѕ±ґ

ј»·№Іт Т»ї®ґ§ ёїґє ±є ¬ё» їі°ґ·І№ ґ±Ѕї¬·±І шол ±«¬ ±є коч

їі°ґ»ј ±І» ·¬» ±Іґ§ф ± ґ±Ѕї¬·±І Ѕ±«ґј І±¬ ѕ» ·ІЅґ«ј»ј ·І

¬ё» і±ј»ґ ї ї ®їІј±і єїЅ¬±®е ¬ё»®»є±®»ф і»ї«®»і»І¬ ±є

·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®§ є±® ґ±Ѕї¬·±І ©·¬ё і±®» ¬ёїІ ±І» ·¬»

©»®» їЄ»®ї№»ј їЅ®± ·¬»ф їІј ¬ё» І«іѕ»® ±є ·¬»

їі°ґ»ј ї¬ »їЅё ґ±Ѕї¬·±І ©ї ·ІЅґ«ј»ј ї ©»·№ё¬ ·І ¬ё»

і±ј»ґ ¬± їЅЅ±«І¬ є±® ј·єє»®»ІЅ» ·І їі°ґ·І№ »єє±®¬т

Й» »Ё¬®їЅ¬»ј ¬ё» є±ґґ±©·І№ ·Іј·Ѕ» ї °±¬»І¬·їґ °®»ј·Ѕ¬±®

±є ѕїЅµ№®±«Іј ё»®ѕ·Є±®§ж і»їІ Ц«ґ§ ¬»і°»®ї¬«®» ·І ¬ё» §»ї®

±є їі°ґ·І№ф їІІ«їґ ¬»і°»®ї¬«®»ф ¬»і°»®ї¬«®» »ї±Іїґ·¬§

ш¬їІјї®ј ј»Є·ї¬·±І ±є їІІ«їґ ¬»і°»®ї¬«®»чф іїЁ·і«і ¬»іу

°»®ї¬«®» ±є ¬ё» ©ї®і»¬ і±І¬ёф і·І·і«і ¬»і°»®ї¬«®» ±є ¬ё»

Ѕ±ґј»¬ і±І¬ёф і»їІ ¬»і° ±є ©ї®і»¬ Ї«ї®¬»® шЦ«І»ЉЯ«у

№«¬чф ¬±¬їґ Ц«ґ§ °®»Ѕ·°·¬ї¬·±І ·І ¬ё» §»ї® ±є їі°ґ·І№ф їІІ«їґ

Єї®·ї¬·±Ічт ЧІ·¬·їґ Ѕ±®®»ґї¬·±І їІїґ§» ·Іј·Ѕї¬»ј ¬ёї¬ і»їІ

Ц«ґ§ ¬»і°»®ї¬«®» їІј ¬±¬їґ Ц«ґ§ °®»Ѕ·°·¬ї¬·±І ·І ¬ё» §»ї® ±є

їі°ґ·І№ ёїј ¬ё» ё·№ё»¬ Ѕ±®®»ґї¬·±І ©·¬ё і»ї«®» ±є

ё»®ѕ·Є±®§ шСІґ·І» О»±«®Ѕ» Нмчф ± ¬ё»» ¬©± Ѕґ·ії¬» Єї®·у

їѕґ» їІј ґї¬·¬«ј» ©»®» ·ІЅґ«ј»ј ї °®»ј·Ѕ¬±® ·І ¬ё» і±ј»ґт

Мё»» ¬©± Ѕґ·ії¬» Єї®·їѕґ» ©»®» »Ё¬®їЅ¬»ј є®±і ¬ё» Щґ±ѕїґ

Ш·¬±®·Ѕїґ Эґ·ії¬±ґ±№§ Т»¬©±®µуУ±І¬ёґ§ шЩШЭТуУ

Єнтотпф Фї©®·і±®» »¬ їґт орппчт Мё· јї¬ї»¬ °®±Є·ј»

і±І¬ёґ§ і»їІ ¬»і°»®ї¬«®» їІј °®»Ѕ·°·¬ї¬·±І ї ї °ї¬·їґ

®ї¬»® шртл ®»±ґ«¬·±Іч ѕї»ј ±І ©»ї¬ё»® ¬ї¬·±І јї¬їт Й»

»Ё¬®їЅ¬»ј Ц«ґ§ ¬»і°»®ї¬«®» їІј °®»Ѕ·°·¬ї¬·±І є±® ¬ё» §»ї® ±є

їі°ґ» Ѕ±ґґ»Ѕ¬·±Іф ѕ»Ѕї«» Ѕ«®®»І¬у»ї±І ©»ї¬ё»® · і±®»

®»ґ»ЄїІ¬ ¬± ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®§ ¬ёїІ і«ґ¬·у§»ї® їЄ»®ї№»

шХ±¦ґ±Є »¬ їґт орпнчт Эґ·ії¬» Єї®·їѕґ» їІј ґї¬·¬«ј» ©»®»

·ІЅґ«ј»ј ї °®»ј·Ѕ¬±® ·І ¬ё» і±ј»ґт Э±®®»ґї¬·±І ѕ»¬©»»І

Ѕ±І¬·І«±« °®»ј·Ѕ¬±® Єї®·їѕґ» ©»®» ґ±© ш®Д ртме СІґ·І»

¬®±І№ і«ґ¬·Ѕ±ґґ·І»ї®·¬§ шКЧЪД пточф ± їґґ ¬ё®»» Єї®·їѕґ»

©»®» ·ІЅґ«ј»ј ·і«ґ¬їІ»±«ґ§ ·І ¬ё» і±ј»ґт Ь©ї®є ѕ·®Ѕё

»Ёё·ѕ·¬ °ї¬¬»®І ±є ®»№·±Іїґ їІј ¬їЁ±І±і·Ѕ Єї®·ї¬·±І ·І

ј»є»ІЅ» ї№ї·І¬ ѕ®±©·І№ ѕ§ Є»®¬»ѕ®ї¬» шЮ®§їІ¬ »¬ їґт орпмч

¬ёї¬ ії§ їґ± їєє»Ѕ¬ ¬ё» ±ѕ»®Є»ј °ї¬¬»®І ±є ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬»

ё»®ѕ·Є±®§ф ± ©» ·ІЅґ«ј»ј ј©ї®є ѕ·®Ѕё ¬їЁ±І шЮт №ґїІј«ґ±їф

Ют ІїІї °т »Ё·ґ· їІј ЮтІїІї °т ІїІї

Єї®·їѕґ» ·І ±«® їІїґ§»т Й» їґ± ·ІЅґ«ј»ј Ѕ±ґґ»Ѕ¬·±І јї¬»ф

ѕ»Ѕї«» є±ґ·ї® јїії№» їЅЅ«і«ґї¬» ±Є»® ¬ё» №®±©·І№ »ї±Іф

ѕ«¬ јїії№»ј ґ»їЄ» ¬»Іј ¬± їѕЅ·» °®»ії¬«®»ґ§ шМ±®° »¬ їґт

орпре Х±¦ґ±Є »¬ їґт орпкчт Ъ±® ¬ё» ¬©± ґ±Ѕї¬·±І ©ё»®» І±

·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ґ»їє јїії№» ©ї ј»¬»Ѕ¬»ј шНЄїґѕї®ј їІј Ю»®у

·І№ї ЧґїІјчф ©» ї·№І»ј ¬ё» ґ±©»¬ °±·ѕґ» Єїґ«» є±® ё»®у

ѕ·Є±®§ шртпы є±® ¬ё» °»®Ѕ»І¬ї№» ±є ґ»їЄ» јїії№»ј ѕ§ їґґ

ё»®ѕ·Є±®» їІј ј»є±ґ·ї¬±®ф ртрпы ·І ¬ё» Ѕї» ±є ґ»їє і·І»®

їІј №їґґ»®ф їІј ртрпы є±® ґ»їє ї®»ї јїії№»јчт Мё» °»®у

Ѕ»І¬ї№» ±є јїії№»ј ґ»їЄ» їІј ¬ё» °»®Ѕ»І¬ї№» ґ»їє ї®»ї

їєє»Ѕ¬»ј ѕ§ ё»®ѕ·Є±®§ ©»®» ¬ё»І ґ±№у¬®їІє±®і»ј ¬± Ѕ±і°ґ§

©·¬ё і±ј»ґ ї«і°¬·±І ±є І±®іїґ·¬§ їІј ё±і±№»І»·¬§ ±є

Єї®·їІЅ»ф ©ё·Ѕё ©»®» Ѕё»Ѕµ»ј ѕ§ Є·«їґґ§ ·І°»Ѕ¬·І№ і±ј»ґ

®»·ј«їґ шЖ««® »¬ їґт оррзчт Яґґ їІїґ§» ©»®» ®«І ·І О нтотн

Р±ґї® Ю·±ґ

пон



шОЬ»Є»ґ±°і»І¬ Э±®» М»їі орплч «·І№ ¬ё» ґі»м °їЅµї№» ¬±

ѕ«·ґј ґ·І»ї® і·Ё»ј »єє»Ѕ¬ і±ј»ґ шЮї¬» »¬ їґт орплчт

О»«ґ¬

Ъ»»ј·І№ ії®µ ±є ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®» ©»®» є±«Іј ±І

нзмз ±є ¬ё» нрфипй ґ»їЄ» »Ёїі·І»ј шпотиычт Ьїії№» ѕ§

·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®» їєє»Ѕ¬»ј ѕ»¬©»»І р їІј мктры ±є

ґ»їЄ» ї¬ »їЅё ґ±Ѕї¬·±І ші»їІ o НЫж ппто o птные і»ју

·їІ г итиыф І г кое СІґ·І» О»±«®Ѕ» Нлчт СІ їЄ»®ї№»ф

птм o ртоы ±є ґ»їє ї®»ї ©ї јїії№»ј ї¬ »їЅё ґ±Ѕї¬·±І

ші»ј·їІ г птпычф їІј і±¬ јїії№»ј ґ»їЄ» ©»®» ±Іґ§

ґ·№ё¬ґ§ їєє»Ѕ¬»ј шпотр o ртзы ±є ґ»їє ї®»ї јїії№»је

і»ј·їІ г пптиычт Мё» Єї¬ ії¶±®·¬§ ±є јїії№» шзиткыч

©ї Ѕї«»ј ѕ§ ј»є±ґ·ї¬±®т Ьїії№» ѕ§ ·І¬»®Іїґґ§ є»»ј·І№

ё»®ѕ·Є±®» шґ»їє і·І»® їІј №їґґ»®ч ©ї є±«Іј ±І ®»ґї¬·Є»ґ§

є»© ґ»їЄ»ж нп ©»®» і·І»ј ѕ§ ґї®Єї» ±є »Є»®їґ і±¬ё

°»Ѕ·» їІј ±Іґ§ ом ѕ±®» №їґґ ш»» СІґ·І» О»±«®Ѕ» Нк є±®

М±¬їґ ё»®ѕ·Є±®§

Ю±¬ё ¬ё» °»®Ѕ»І¬ї№» ±є ґ»їЄ» ©·¬ё ·№І ±є ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬»

јїії№» їІј ¬ё» °»®Ѕ»І¬ї№» ±є ¬±¬їґ ґ»їє ї®»ї јїії№»ј ©»®»

°±·¬·Є»ґ§ ї±Ѕ·ї¬»ј ©·¬ё Ц«ґ§ ¬»і°»®ї¬«®» їІј °®»Ѕ·°·¬їу

¬·±І шМїѕґ» оїчф ѕ«¬ ¬ё»®» ©ї І± ®»ґї¬·±Іё·° ©·¬ё ґї¬·¬«ј»т

Мё» і±ј»ґ »¬·ії¬»ј ґ·І»ї® ·ІЅ®»ї» ±є ¬ё» ґ±№у

Мїѕґ» о ЪїЅ¬±® »Ё°ґї·І·І№ Єї®·ї¬·±І ·І ј·єє»®»І¬ і»ї«®» ±є є±ґ·ї®
јїії№» ·І ј©ї®є ѕ·®Ѕё шґ·І»ї® і·Ё»ј »єє»Ѕ¬ і±ј»ґ ®»«ґ¬ч ѕ§ їґґ
ё»®ѕ·Є±®» шїч їІј ±Іґ§ ј»є±ґ·ї¬±® шѕчф ѕї»ј ±І ко їі°ґ» є®±і лк

ґ±Ѕї¬·±І їЅ®± ¬ё» ¬«Іј®ї ѕ·±і» ш±і» ґ±Ѕї¬·±І ©»®» їі°ґ»ј ·І
ј·єє»®»І¬ §»ї® ±® ¬ї®№»¬»ј ј·єє»®»І¬ Ю»¬«ґї ¬їЁї ш»» Мїѕґ» пч їІј
¬ё»» ґ±Ѕї¬·±І ї®» µ»°¬ »°ї®ї¬» ·І ¬ё» їІїґ§»ч

ЫЁ°ґїІї¬±®§ Єї®·їѕґ» Р»®Ѕ»І¬ї№» ±є ґ»їЄ» јїії№»ј Р»®Ѕ»І¬ї№» ±є ґ»їє ї®»ї јїії№»ј Я®»ї јїії№»ј °»® јїії№»ј ґ»їє

Ъ·Ё»ј »єє»Ѕ¬ Ы¬·ії¬» злы ЭЧ Ы¬·ії¬» злы ЭЧ Ы¬·ії¬» злы ЭЧ

їт Яґґ ё»®ѕ·Є±®»

ЧІ¬»®Ѕ»°¬ оотззн олтикмф ортпоо уотмкр ултзизф птркз мртмпз ултлзнф иктмно

Фї¬·¬«ј» ртрнп уртрроф ртркм ртроо уртрпиф ртркн уртомк уртйипф ртоии

М»і°»®ї¬«®» ртрлп ртрпкф ртрик ртрлн ртрпрф ртрзк уртрлр урткрпф ртлрп

Р®»Ѕ·°·¬ї¬·±І ртррл ртрроф ртррз ртррк ртррпф ртрпп ртроо уртрмрф ртрил

Н°»Ѕ·»‰Ют №ґїІј«ґ±ї ртоиз уртркйф рткмк ртпйз уртолзф рткпи уоткоз уитнооф нтркн

Н°»Ѕ·»‰Ют Іт »Ё·ґ· уртолм уртлкоф ртрлм уртоли урткнйф ртпор ртлйр умтнкоф лтлро

Э±ґґ»Ѕ¬·±І јї¬» ртррм уртрроф ртрпр ртррр уртррйф ртррй уртрлк уртпмиф ртрнй

ОїІј±і »єє»Ѕ¬ НЬ НЬ НЬ

Нїі°ґ·І№ °®±¬±Ѕ±ґ ртонз шІ г нф пнтпыч ртойз шІ г нф потрыч отмрз шІ г нф лткыч

О»·ј«їґ рткпл ртйлк зтииз

ѕт Ь»є±ґ·ї¬±®

ЧІ¬»®Ѕ»°¬ уотимй ултйомф ртроз уотмки уктрриф птрйп нйтрмо узтнпиф интрмо

Фї¬·¬«ј» ртрнр уртррмф ртркн ртрон уртрпиф ртркм уртопи уртйлкф ртноп

М»і°»®ї¬«®» ртрлр ртрплф ртрил ртрлп ртрриф ртрзм уртрзн урткммф ртмли

Р®»Ѕ·°·¬ї¬·±І ртррл ртррпф ртррз ртррк ртррпф ртрпп ртроп уртрмпф ртрим

Н°»Ѕ·»‰Ют №ґїІј«ґ±ї ртойп уртрийф рткои ртпкз уртойпф рткри уотмол уитпмиф нтозй

Н°»Ѕ·»‰Ют Іт »Ё·ґ· уртокм уртлйнф ртрмм уртозл урткйлф ртрим уртойи ултомлф мткзр

Э±ґґ»Ѕ¬·±І јї¬» ртррм уртрроф ртрпр ртррр уртррйф ртррй уртрмй уртпмрф ртрмл

ОїІј±і »єє»Ѕ¬ НЬ НЬ НЬ

Нїі°ґ·І№ °®±¬±Ѕ±ґ ртонн шІ г нф потлыч ртокк шІ г нф пртзыч отпом шІ г нф мтныч

О»·ј«їґ рткпк ртйлз зтзйп

Юї»ґ·І» є±® °»Ѕ·» Ѕ±і°ї®·±І · Ю»¬«ґї ІїІї °т ІїІї

Мё» °»®Ѕ»І¬ї№» ±є ґ»їЄ» їєє»Ѕ¬»ј їІј ґ»їє ї®»ї їєє»Ѕ¬»ј ©»®» ґ±№у¬®їІє±®і»ј ѕ»є±®» їІїґ§»

Нїі°ґ·І№ °®±¬±Ѕ±ґ ©ї ·ІЅґ«ј»ј ї ї ®їІј±і »єє»Ѕ¬ ·І ¬ё» і±ј»ґф їІј їі°ґ» ·¦» ї¬ »їЅё ґ±Ѕї¬·±І ©»®» ·ІЅґ«ј»ј ї ©»·№ё¬

ОїІј±і »єє»Ѕ¬ ї®» °®»»І¬»ј ї ¬їІјї®ј ј»Є·ї¬·±Іе І ·Іј·Ѕї¬» ¬ё» І«іѕ»® ±є їі°ґ·І№ °®±¬±Ѕ±ґф їІј ы ®»є»® ¬± ¬ё» °»®Ѕ»І¬ї№» ±є ®»·ј«їґ
Єї®·їІЅ» ї·№І»ј ¬± їі°ґ·І№ °®±¬±Ѕ±ґ

Р±ґї® Ю·±ґ

пон



¬®їІє±®і»ј Єїґ«» ±є ё»®ѕ·Є±®§ ©·¬ё ·ІЅ®»ї·І№ Ц«ґ§

¬»і°»®ї¬«®» їІј °®»Ѕ·°·¬ї¬·±І шМїѕґ» оїчф ©ё·Ѕё ·і°ґ·»

іїґґ»® їѕ±ґ«¬» ·ІЅ®»ї» ·І ё»®ѕ·Є±®§ ї¬ ґ±Ѕї¬·±І ©·¬ё

ґ±©»® Єїґ«» ±є Ц«ґ§ ¬»і°»®ї¬«®» їІј °®»Ѕ·°·¬ї¬·±Іф ®»ґї¬·Є»

¬± ґ±Ѕї¬·±І ©·¬ё ©ї®і»® їІј ©»¬¬»® «іі»® шЪ·№т очт Ъ±®

·І¬їІЅ»ф ¬ё» і±ј»ґ »¬·ії¬» ·Іј·Ѕї¬»ј ї ртмы їѕ±ґ«¬»

·ІЅ®»ї» ·І ¬ё» °»®Ѕ»І¬ї№» ±є ґ»їЄ» јїії№»ј є±® »Є»®§

ј»№®»» Ѕ»ґ·« ·ІЅ®»ї» ·І і»їІ Ц«ґ§ ¬»і°»®ї¬«®» є±® ¬ё»

Ѕ±ґј»¬ і»їІ Ц«ґ§ ¬»і°»®ї¬«®» і»ї«®»ј ·І ±«® ¬«ј§

шмтй Э е Ъ·№т оїчт ЧІ Ѕ±І¬®ї¬ф ¬ё» і±ј»ґ »¬·ії¬» ·Іј·у

Ѕї¬»ј ї птйы їѕ±ґ«¬» ·ІЅ®»ї» °»® ј»№®»» Ѕ»ґ·« ·І ¬ё»

°»®Ѕ»І¬ї№» ±є ґ»їЄ» јїії№»ј ѕ§ ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®» ї¬

ґ±Ѕї¬·±І ©·¬ё ¬ё» ё·№ё»¬ і»їІ Ц«ґ§ ¬»і°»®ї¬«®» шпктй Э

е Ъ·№т оїчт О»ґї¬·Є» ¬± Ѕ«®®»І¬ ґ»Є»ґ ±є ё»®ѕ·Є±®§ шпптоы

ґ»їЄ» јїії№»јчф ¬ё»» »¬·ії¬»ј Єїґ«» ±є їѕ±ґ«¬»

·ІЅ®»ї» ї¬ ґ±Ѕї¬·±І ©·¬ё Ц«ґ§ ¬»і°»®ї¬«®» Єїґ«» ©·¬ё·І

¬ё» Ѕ»І¬®» ±є ¬ё» ±ѕ»®Є»ј ¬»і°»®ї¬«®» ®їІ№» шїѕ±ґ«¬»

·ІЅ®»ї» ртзнычф ®»°®»»І¬ ®»ґї¬·Є» ·ІЅ®»ї» ·І ¬ё» °»®у

Ѕ»І¬ї№» ±є ґ»їЄ» јїії№»ј ±є итныт Н·і·ґї®ґ§ф ¬ё» °»®у

Ѕ»І¬ї№» ±є ¬±¬їґ ґ»їє ї®»ї јїії№»ј ©ї »¬·ії¬»ј ¬±

·ІЅ®»ї» ртрмы °»® ј»№®»» Ѕ»ґ·« ·І ґ±Ѕї¬·±І ©·¬ё Ѕ±ґј»®

«іі»® їІј ртпйы °»® ј»№®»» Ѕ»ґ·« ·І ґ±Ѕї¬·±І ©·¬ё

©ї®і»® «іі»® шЪ·№т оѕчт О»ґї¬·Є» ¬± ±ѕ»®Є»ј Ѕ«®®»І¬

°®»ј·Ѕ¬»ј ·ІЅ®»ї» ±є ктйы ·І ґ»їє ї®»ї јїії№»ј ѕ§

·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®» °»® ј»№®»» Э ·ІЅ®»ї» ·І і»їІ Ц«ґ§

¬»і°»®ї¬«®»ф ї¬ ґ±Ѕї¬·±І ©·¬ё Ц«ґ§ ¬»і°»®ї¬«®» Єїґ«»

©·¬ё·І ¬ё» Ѕ»І¬®» ±є ¬ё» ±ѕ»®Є»ј ¬»і°»®ї¬«®» ®їІ№» ші»їІ

Ц«ґ§ ¬»і°»®ї¬«®» ±ѕ»®Є»ј їЅ®± ·¬» г пптм Э чт

Мё» °±¬»І¬·їґ »єє»Ѕ¬ ±є ·ІЅ®»ї»ј °®»Ѕ·°·¬ї¬·±І є±ґґ±©»ј

·і·ґї® ¬®»Іјф їґѕ»·¬ ї і«Ѕё ©»їµ»® і±ј»ґґ»ј »єє»Ѕ¬ ¬ёїІ

¬»і°»®ї¬«®»т Й·¬ё ї пр іі ·ІЅ®»ї» ·І Ц«ґ§ °®»Ѕ·°·¬ї¬·±Іф

¬ё» °»®Ѕ»І¬ї№» ±є ґ»їЄ» јїії№»ј ѕ§ ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·у

Є±®» ·ІЅ®»ї»ј ѕ§ ртны ·І ґ±Ѕї¬·±І ©·¬ё ¬ё» ґ±©»¬

±ѕ»®Є»ј °®»Ѕ·°·¬ї¬·±І шпрти іічт ЧІ Ѕ±І¬®ї¬ф ї¬ ґ±Ѕї¬·±І

©·¬ё ¬ё» ё·№ё»¬ ±ѕ»®Є»ј і»їІ Ц«ґ§ °®»Ѕ·°·¬ї¬·±І і»їу

«®»ј ·І ±«® ¬«ј§ шпнктн іічф ¬ё» і±ј»ґ »¬·ії¬»ј ї рткы

їѕ±ґ«¬» ·ІЅ®»ї» ·І ¬ё» °»®Ѕ»І¬ї№» ±є ґ»їЄ» јїії№»ј

шЪ·№т оЅче ¬ё» ·ІЅ®»ї» ·І ¬ё» °»®Ѕ»І¬ї№» ±є ґ»їє ї®»ї јїіу

ї№»ј ®їІ№»ј ѕ»¬©»»І ртрл їІј ртпоы ·І ґ±Ѕї¬·±І ©·¬ё

Ъ·№т о О»ґї¬·±Іё·° ѕ»¬©»»І ¬ё» ·І¬»І·¬§ ±є ¬±¬їґ ѕїЅµ№®±«Іј
·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®§ їІј Ц«ґ§ ¬»і°»®ї¬«®» шїфѕч їІј °®»Ѕ·°·¬ї¬·±І
шЅфјчж °®»ј·Ѕ¬»ј Єїґ«» ш·¦» ±є јї¬ї °±·І¬ ї®» °®±°±®¬·±Іїґ ¬± ¬ё»

·І¬»®Єїґт Мё» ·І¬»І·¬§ ±є ё»®ѕ·Є±®§ ©ї і»ї«®»ј ї ¬ё» °»®Ѕ»І¬ї№»
±є ґ»їЄ» јїії№»ј ѕ§ ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» шїфЅч їІј ¬ё» °»®Ѕ»І¬ї№» ±є ґ»їє

ї®»ї їєє»Ѕ¬»ј ±«¬ ±є їґґ ґ»їЄ» »Ёїі·І»ј шѕфјчт Ьїё»ј Є»®¬·Ѕїґ ґ·І»
·Іј·Ѕї¬» і»їІ ±ѕ»®Є»ј Ц«ґ§ ¬»і°»®ї¬«®» їІј °®»Ѕ·°·¬ї¬·±І Єїґ«»
їЅ®± ·¬»ф їІј ¬ё» ѕ±Ё ї®±«Іј ¬ё»і ®»°®»»І¬ ¬ё» ®їІ№» ±Є»® ©ё·Ѕё
¬ё» їѕ±ґ«¬» ·ІЅ®»ї» ·І ё»®ѕ·Є±®§ ©»®» ЅїґЅ«ґї¬»ј шп Э ·І ї їІј ѕф
пр іі ·І Ѕ їІј јч

Р±ґї® Ю·±ґ
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ј®·»® їІј ©»¬¬»® «іі»® шЪ·№т ојчт О»ґї¬·Є» ¬± Ѕ«®®»І¬

ґ»Є»ґ ±є ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®§ф ї¬ ·¬» ©·¬ё ·І¬»®і»ј·ї¬»

±ѕ»®Є»ј ґ»Є»ґ ±є Ц«ґ§ °®»Ѕ·°·¬ї¬·±І ші»їІ ¬±¬їґ Ц«ґ§ °®»у

Ѕ·°·¬ї¬·±І ±ѕ»®Є»ј їЅ®± ·¬» г лнто іічф ¬ё» і±ј»ґ

°®»ј·Ѕ¬»ј ї нткы ®»ґї¬·Є» ·ІЅ®»ї» ·І ¬ё» °»®Ѕ»І¬ї№» ±є

ґ»їЄ» јїії№»ј їІј мтлы ·ІЅ®»ї» ·І °»®Ѕ»І¬ї№» ±є ґ»їє

ї®»ї јїії№»ј °»® пр іі ±є ·ІЅ®»ї»ј °®»Ѕ·°·¬ї¬·±Іт

Т±І» ±є ¬ё» Ѕ±Єї®·ї¬» шѕ·®Ѕё ¬їЁї ±® Ѕ±ґґ»Ѕ¬·±І јї¬»ч

·ІЅґ«ј»ј ·І ¬ё» і±ј»ґ є±® ¬±¬їґ ё»®ѕ·Є±®§ ©»®» ї±Ѕ·ї¬»ј

©·¬ё ¬ё» °»®Ѕ»І¬ї№» ±є ґ»їЄ» јїії№»ј ї¬ »їЅё ґ±Ѕї¬·±І ±®

©·¬ё ¬ё» °»®Ѕ»І¬ї№» ґ»їє ї®»ї јїії№»ј шМїѕґ» оїчт Мё»

їЄ»®ї№» јїії№» °»® јїії№»ј ґ»їє ©ї І±¬ ї±Ѕ·ї¬»ј ©·¬ё

ґї¬·¬«ј»ф ¬»і°»®ї¬«®»ф °®»Ѕ·°·¬ї¬·±Іф Ѕ±ґґ»Ѕ¬·±І јї¬» ±® ѕ·®Ѕё

¬їЁї шМїѕґ» оїчт

ЫЁ¬»®Іїґґ§ є»»ј·І№ ј»є±ґ·ї¬±®

Мё» ј·¬®·ѕ«¬·±І ±є јїії№» ѕ§ є®»»уґ·Є·І№ ј»є±ґ·ї¬±®

©·¬ё·І ї ·¬»ф ї і»ї«®»ј ©·¬ё ¬ё» °»®Ѕ»І¬ї№» ±є ґ»їЄ»

јїії№»ј ©ї ї±Ѕ·ї¬»ј ©·¬ё ё·№ё»® Ц«ґ§ ¬»і°»®ї¬«®» їІј

°®»Ѕ·°·¬ї¬·±І шМїѕґ» оѕчф ѕ«¬ І± ґї¬·¬«ј·Іїґ °ї¬¬»®І ©ї

ї°°ї®»І¬т Йё»І ґ±±µ·І№ ї¬ є±ґ·ї® ґ±ф ¬ё» °»®Ѕ»І¬ї№» ±є

ґ»їє ї®»ї їєє»Ѕ¬»ј ѕ§ ј»є±ґ·ї¬±® ©ї °±·¬·Є»ґ§ф їґѕ»·¬

©»їµґ§ф ®»ґї¬»ј ¬± Ц«ґ§ °®»Ѕ·°·¬ї¬·±І їІј ¬»і°»®ї¬«®»

шМїѕґ» оѕчт Т±І» ±є ¬ё» Ѕ±Єї®·ї¬» »Ё°ґї·І»ј Єї®·ї¬·±І ·І

±І ¬ё» °»®Ѕ»І¬ї№» ±є ґ»їЄ» јїії№»ј ѕ§ ј»є±ґ·ї¬±® ї¬ »їЅё

ґ±Ѕї¬·±І ±® ¬ё» °»®Ѕ»І¬ї№» ±є ґ»їє ї®»ї јїії№»ј шМїѕґ» оѕчт

СІ їЄ»®ї№»ф ј»є±ґ·ї¬±® Ѕ±І«і»ј пптрз o птокы ±є ґ»їє

ї®»ї ±І јїії№»ј ґ»їЄ» ші»ј·їІ г итлкычф їІј ¬ё· Єїґ«»

©ї І±¬ ї±Ѕ·ї¬»ј ©·¬ё ґї¬·¬«ј»ф ¬»і°»®ї¬«®»ф °®»Ѕ·°·¬ї¬·±Іф

Ѕ±ґґ»Ѕ¬·±І јї¬» ±® ѕ·®Ѕё ¬їЁї шМїѕґ» оѕчт

ЧІ¬»®Іїґґ§ є»»ј·І№ ё»®ѕ·Є±®» шґ»їє і·І»®

їІј №їґґ»®ч

Мё» і»їІ °»®Ѕ»І¬ї№» ±є ґ»їЄ» јїії№»ј ѕ§ ґ»їє і·І»® ї¬

»їЅё ґ±Ѕї¬·±І ©ї ртрк o ртроы їІјф ©ё»І °®»»І¬ф ґ»їє

і·І»® їєє»Ѕ¬»ј ±І їЄ»®ї№» пптйй o нтрлы ±є ґ»їє ї®»їт

Щїґґ ©»®» є±«Іј ±І ртри o ртрлы ґ»їЄ» °»® ґ±Ѕї¬·±Іф їІј

їєє»Ѕ¬»ј нлтйи o итозы ±є ¬ё» ґ»їє ї®»ї ±є јїії№»ј ґ»їЄ»

ш»ЁЅґ«ј·І№ ¬©± №їґґ»ј ґ»їЄ» ©·¬ё °»¬·±ґ» №їґґчт Мё» °»®у

Ѕ»І¬ї№» ±є ґ»їЄ» јїії№»ј ѕ§ ґ»їє і·І»® ·ІЅ®»ї»ј ©·¬ё

Ц«ґ§ °®»Ѕ·°·¬ї¬·±І їІј Ѕ±ґґ»Ѕ¬·±І јї¬» шМїѕґ» нїчф їІј ¬ё»

°»®Ѕ»І¬ї№» ±є ґ»їЄ» јїії№»ј ѕ§ №їґґ»® ©ї ї±Ѕ·ї¬»ј

©·¬ё ѕ·®Ѕё ¬їЁїф ©·¬ё Ют №ґїІј«ґ±ї ёїЄ·І№ ї №®»ї¬»® °»®у

Ѕ»І¬ї№» ±є ґ»їЄ» јїії№»ј Ѕ±і°ї®»ј ¬± Ют ІїІї °т ІїІї

шМїѕґ» нѕчт

Ь·Ѕ«·±І

ѕїЅµ№®±«Іј ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®§ їЅ®± ¬ё» ¬«Іј®ї

ѕ·±і»т С«® їІїґ§· ±є ґ»їє јїії№» ±І ї Ѕ±іі±І ¬«Іј®ї

ё®«ѕ ·І лк ґ±Ѕї¬·±І їЅ®± ¬ё» Ѕ·®Ѕ«і°±ґї® Т±®¬ё ё±©»ј

¬ёї¬ ѕїЅµ№®±«Іј ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®§ · І»ї®ґ§ «ѕ·Ї«·¬±«

·І ¬«Іј®ї ѕ«¬ ±ЅЅ«® ї¬ ґ±© ·І¬»І·¬§т СІ їЄ»®ї№»ф ·ІЄ»®у

¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®» Ѕ±І«і»ј птмы ±є ґ»їє ї®»ї ±є ј©ї®є

ѕ·®Ѕё їІј їєє»Ѕ¬»ј пптоы ±є ґ»їЄ»т Мё» Єї®·ї¬·±І ·І

Мїѕґ» н ЪїЅ¬±® »Ё°ґї·І·І№
Єї®·ї¬·±І ·І ¬ё» °»®Ѕ»І¬ї№» ±є
ґ»їЄ» јїії№»ј ѕ§ ґ»їє і·І»®
шїч їІј №їґґ іїµ»® шѕч ±І ј©ї®є
ѕ·®Ѕё шґ·І»ї® і·Ё»ј »єє»Ѕ¬ і±ј»ґ
®»«ґ¬чф ѕї»ј ±І ко їі°ґ»
є®±і лк ґ±Ѕї¬·±І їЅ®± ¬ё»
¬«Іј®ї ѕ·±і»

ЫЁ°ґїІї¬±®§ Єї®·їѕґ» їт Ф»їє і·І»® ѕт Щїґґ іїµ»®

Ы¬·ії¬» злы ЭЧ Ы¬·ії¬» злы ЭЧ

Ъ·Ё»ј »єє»Ѕ¬

ЧІ¬»®Ѕ»°¬ ойтмкл опотлзкф оотннм уптлий уктолоф нтрйи

Фї¬·¬«ј» ртрнл уртромф ртрзм ртрри уртрмкф ртрко

М»і°»®ї¬«®» ртрнм уртропф ртриз ртрпн уртрмрф ртркк

Р®»Ѕ·°·¬ї¬·±І ртррз ртрроф ртрпк ртррл уртррпф ртрпо

Н°»Ѕ·»‰Ют №ґїІј«ґ±ї уртпкй уртйиоф ртмми ртйро ртпнмф птойр

Н°»Ѕ·»‰Ют Іт »Ё·ґ· уртпри уртклкф ртмнз ртнлй уртпмоф ртилк

Э±ґґ»Ѕ¬·±І јї¬» ртрпм ртррмф ртрон уртррк уртрплф ртррн

ОїІј±і »єє»Ѕ¬ НЬ НЬ

Нїі°ґ·І№ °®±¬±Ѕ±ґ ртррр шІ г нф рыч ртппо шІ г нф птоыч

О»·ј«їґ птпрй птррл

Юї»ґ·І» є±® °»Ѕ·» Ѕ±і°ї®·±І · Ю»¬«ґї ІїІї °т ІїІї

Мё» °»®Ѕ»І¬ї№» ±є ґ»їЄ» їєє»Ѕ¬»ј ©ї ґ±№у¬®їІє±®і»ј ѕ»є±®» їІїґ§»

Нїі°ґ·І№ °®±¬±Ѕ±ґ ©ї ·ІЅґ«ј»ј ї ї ®їІј±і »єє»Ѕ¬ ·І ¬ё» і±ј»ґф їІј їі°ґ» ·¦» ї¬ »їЅё ґ±Ѕї¬·±І ©»®»
·ІЅґ«ј»ј ї ©»·№ё¬

ОїІј±і »єє»Ѕ¬ ї®» °®»»І¬»ј ї ¬їІјї®ј ј»Є·ї¬·±Іе І ·Іј·Ѕї¬» ¬ё» І«іѕ»® ±є їі°ґ·І№ °®±¬±Ѕ±ґф їІј ы
®»є»® ¬± ¬ё» °»®Ѕ»І¬ї№» ±є ®»·ј«їґ Єї®·їІЅ» ї·№І»ј ¬± їі°ґ·І№ °®±¬±Ѕ±ґ

Р±ґї® Ю·±ґ

пон



ѕїЅµ№®±«Іј ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®§ ·І ¬«Іј®ї ё±©»ј І±

ґї¬·¬«ј·Іїґ °ї¬¬»®Іф ѕ«¬ ѕ±¬ё є±ґ·ї® ґ±» ¬± »Ё¬»®Іїґ є»»ј»®

їІј ¬ё» °»®Ѕ»І¬ї№» ±є ґ»їЄ» јїії№»ј ѕ§ ·І¬»®Іїґ ґ»їє

є»»ј»® ©»®» №®»ї¬»® ї¬ ·¬» ©·¬ё ё·№ё»® «іі»® ¬»і°»®у

ї¬«®» їІј °®»Ѕ·°·¬ї¬·±Іт Э±І¬®ї®§ ¬± ±«® »Ё°»Ѕ¬ї¬·±Іф їґґ

є»»ј·І№ №«·ґј ®»°±Іј»ј ¬± ¬ё» ј·єє»®»І¬ Ѕґ·ії¬·Ѕ Єї®·їѕґ»

·І ї ·і·ґї® ©ї§т

Щ»І»®їґ °ї¬¬»®І ±є ё»®ѕ·Є±®§ ·І ±«® ¬«ј§ ©»®» ј±і·у

Ії¬»ј ѕ§ »Ё¬»®Іїґ є»»ј·І№ ё»®ѕ·Є±®»ф ©ё·Ѕё Ѕї«»ј ±Є»®

зиы ±є ¬ё» јїії№»т Н·і·ґї® ¬± °®»Є·±« ¬«ј·» ·І І±®¬ё»®І

ї®»ї шХ±¦ґ±Є оррие Х±¦ґ±Є »¬ їґт орплѕч їІј їґ± ·І ¬ё»

є±·ґ ®»Ѕ±®ј шЙ·ґє »¬ їґт оррпчф ¬ё» ·ІЅ·ј»ІЅ» ±є №їґґ»® їІј

ґ»їє і·І»® ®»ґї¬·Є» ¬± ¬ёї¬ ±є ј»є±ґ·ї¬±® ©ї Є»®§ іїґґт

Яґ¬ё±«№ё °®»Є·±« ¬«ј·» «№№»¬»ј ¬ёї¬ ј·єє»®»І¬ №®±«°

±є ё»®ѕ·Є±®» ії§ ®»°±Іј ј·єє»®»І¬ґ§ ¬± Ѕґ·ії¬» Єї®·їѕґ»

шФ»Ѕµ»§ »¬ їґт орпме У±®»·®ї »¬ їґт орплчф ±«® ®»«ґ¬ ј± І±¬

№»¬ ї №»І»®їґ·¦»ј ·ІЅ®»ї» ·І ё»®ѕ·Є±®§ ѕ§ їґґ є»»ј·І№

№«·ґј ©·¬ё ·ІЅ®»ї»ј ¬»і°»®ї¬«®» їІј °®»Ѕ·°·¬ї¬·±Іт Н«Ѕё

°±·¬·Є» ї±Ѕ·ї¬·±І ©·¬ё ¬»і°»®ї¬«®» ёїЄ» їґ®»їј§ ѕ»»І

ј»Ѕ®·ѕ»ј є±® ¬ё»» ¬ё®»» №®±«° ±є ё»®ѕ·Є±®» ·І І±®¬ё»®І

Ы«®±°» шЅё»©»®ф Х±¦ґ±Є »¬ їґт орплїе ґ»їє і·І»®ф Х±¦ґ±Є

»¬ їґт орпне №їґґ»®ф Х±¦ґ±Є »¬ їґт орпкчт Н·і·ґї®ґ§ф ¬«ј·»

·І ±¬ё»® »Ѕ±§¬»і ёїЄ» їґ± є±«Іј ·ІЅ®»ї»ј ё»®ѕ·Є±®§

©·¬ё ·ІЅ®»ї»ј °®»Ѕ·°·¬ї¬·±І є±® ґ»їє Ѕё»©»® шХ±¦ґ±Є оррие

У±®»·®ї »¬ їґт орплчф ґ»їє і·І»® шФ»Ѕµ»§ »¬ їґт орпмч їІј

¬ё» ±ЅЅ«®®»ІЅ» ±є №їґґ шФ»Ѕµ»§ »¬ їґт орпмчт

ЯЅ¬«їґ «іі»® ©»ї¬ё»® ·І ¬ё» §»ї® ±є јї¬ї Ѕ±ґґ»Ѕ¬·±І

©ї є±«Іј ¬± ѕ» ї ѕ»¬¬»® °®»ј·Ѕ¬±® ±є ё»®ѕ·Є±®§ ¬ёїІ ¬ё»

ґї¬·¬«ј» ±є ¬ё» ¬«ј§ ·¬»т Мё· · І±¬ «®°®··І№ф ѕ»Ѕї«» ¬ё»

®»ґї¬·±Іё·° ѕ»¬©»»І Ѕґ·ії¬» їІј ґї¬·¬«ј» ·І ¬ё» Я®Ѕ¬·Ѕ ї®»

©»їµт Ъ±® »Ёїі°ґ»ф ¬ё» °±·¬·±І ±є ¬ё» пр Э Ц«ґ§ ·±¬ё»®і

Єї®·» є®±і лр Т І»ї® Яґ»«¬·їІ ЧґїІј ¬± йр Т ·І

НЅїІј·ІїЄ·ї шЭЯКУ М»їі оррнче їЅЅ±®ј·І№ґ§ф Ц«ґ§ ¬»іу

°»®ї¬«®» ·І ±«® ґ±Ѕї¬·±І ё±©»ј І± Ѕ±®®»ґї¬·±І ©·¬ё ґї¬·у

¬«ј»т Мё«ф їґ¬ё±«№ё ґї¬·¬«ј» ї°°»ї®»ј ї ї №±±ј °®»ј·Ѕ¬±®

±є ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®§ ї¬ ¬ё» №ґ±ѕїґ Ѕїґ» їЅЅ±®ј·І№ ¬±

¬ё» ФШШ шР»ІІ·І№ »¬ їґт оррзе Х±¦ґ±Є »¬ їґт орплїчф ¬ё»»

¬®»Іј ј± І±¬ ё±ґј ©·¬ё·І ¬ё» ¬«Іј®ї ѕ·±і»т С«® ¬«ј§

ё±© ¬ёї¬ ѕ·±і»у©·ј» °ї¬¬»®І ±є ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®§

ї®» ї±Ѕ·ї¬»ј ©·¬ё °®±Ё·іїґ »ІЄ·®±Іі»І¬їґ Ѕ«» ш·т»тф Ѕґ·у

ії¬·Ѕ Єї®·їѕґ»ч ®ї¬ё»® ¬ёїІ ©·¬ё ґї¬·¬«ј»ф їІј ©ї®І

ї№ї·І¬ ¬ё» «» ±є ґї¬·¬«ј·Іїґ №®їј·»І¬ ї їІїґ±№«» є±®

Ѕґ·ії¬» ЅёїІ№» ·І ¬ё» Я®Ѕ¬·Ѕ ш»т№тф Ш±јµ·І±І їІј Ю·®ј

пззичф «Іґ» ¬ё»§ ј± ®»їґґ§ ®»°®»»І¬ ї Ѕґ·ії¬·Ѕ №®їј·»І¬т

Мё» їЄ»®ї№» јїії№» °»® јїії№»ј ґ»їє шпотпыч ·

Ѕ±і°ї®їѕґ» ¬± °®»Є·±« ¬«ј·» шктзыф Х±¦ґ±Є »¬ їґт

орплїчт Мё»» ®»ґї¬·Є»ґ§ ґ±© ґ»Є»ґ «№№»¬ ¬ёї¬ ё»®ѕ·Є±®»

ё·є¬ ¬ё»·® є»»ј·І№ ·¬» їє¬»® »Є»І ґ±© ґ»Є»ґ ±є јїії№»ф

°±·ѕґ§ ї ї ®»«ґ¬ ±є ј»Ѕ®»ї» ·І ґ»їє °їґї¬їѕ·ґ·¬§ ·І

®»°±І» ¬± јїії№» ±® ї ї ¬®ї¬»№§ ¬± їЄ±·ј ј»¬»Ѕ¬·±І ѕ§

Ії¬«®їґ »І»і·» шЪ·ё»® »¬ їґт пзззе Щ®»§±ІуЩї·¬± »¬ їґт

орпкчт О»ј«Ѕ¬·±І ·І ґ»їє °їґї¬їѕ·ґ·¬§ ії§ ѕ» ®»ґї¬»ј ¬± ¬ё»

°®±ј«Ѕ¬·±І ±є »Ѕ±Іјї®§ Ѕё»і·Ѕїґ Ѕ±і°±«Іј ·І ®»°±І»

¬± ё»®ѕ·Є±®§ шТ§µїxІ»І їІј Х±®·Ѕё»Єї оррмчт ЧІ І±®¬ё»®І

ј©ї®є ѕ·®Ѕёф ¬ё» °®±ј«Ѕ¬·±І ±є »Ѕ±Іјї®§ Ѕ±і°±«Іј ѕ±¬ё

ї ·Іј«Ѕ»ј ±® Ѕ±І¬·¬«¬·Є» їІ¬·уё»®ѕ·Є±®» ј»є»ІЅ» ё±©

ґ±Ѕїґ їІј ®»№·±Іїґ Єї®·ї¬·±І шЩ®ї№ґ·ї »¬ їґт оррпе М±®° »¬ їґт

орпр

¬»®І ±є є±ґ·ї® Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬·±І ±є І·¬®±№»І їІј °ё»І±ґ·Ѕ

Ѕ±і°±«Іј ·І Ют ІїІї °т ІїІї ¬ё®±«№ё ·¬ »єє»Ѕ¬ ±І

І±© їЅЅ«і«ґї¬·±І їІј °ґїІ¬ °ё»І±ґ±№§ шМ±®° »¬ їґт орпрчт

Мё· °ї¬·їґ Єї®·ї¬·±І ·І ј»є»І·Є» Ѕё»і·¬®§ ±є ѕ·®Ѕё

°±¬»І¬·їґґ§ їЅЅ±«І¬ є±® ¬ё» ®»ґї¬·Є»ґ§ Ѕ±І¬їІ¬ Єїґ«» ±є

јїії№» ±І јїії№»ј ґ»їЄ» ±Є»® ї ®їІ№» ±є Ѕґ·ії¬·Ѕ Ѕ±Іу

ј·¬·±Іт Ш±©»Є»®ф Ѕ±ІЅ»І¬®ї¬·±І ±є °ґїІ¬ »Ѕ±Іјї®§

і»¬їѕ±ґ·¬» ї°°»ї® ¬± ѕ» °±±® °®»ј·Ѕ¬±® ±є ¬ё» »Ё¬»І¬ ±є

°ґїІ¬ јїії№» Ѕї«»ј ѕ§ ·І»Ѕ¬ «Іј»® Ії¬«®їґ Ѕ±Іј·¬·±І

шЭї®і±Ії »¬ їґт орппчт Мё» «» ±є ѕ®±їј і»¬®·Ѕф «Ѕё ї

¬±¬їґ °ё»І±ґ·Ѕф ¬± і»ї«®» ®»·¬їІЅ» ї№ї·І¬ ё»®ѕ·Є±®» ±®

Ѕ±і°ї®·±І їЅ®± «І®»ґї¬»ј °»Ѕ·» ії§ ±ѕЅ«®» ¬ё»

·і°±®¬їІЅ» ±є »Ѕ±Іјї®§ Ѕ±і°±«Іј шЯ№®ї©їґ їІј Й»ѕ»®

орпле ЯІ¬»¬¬ »¬ їґт орплчт Мё· ¬±°·Ѕ ј»»®Є» є«®¬ё»®

·ІЄ»¬·№ї¬·±Іф »°»Ѕ·їґґ§ Ѕ±І·ј»®·І№ ¬ёї¬ Ѕґ·ії¬» ЅёїІ№»

©·ґґ їґ± їєє»Ѕ¬ ¬ё» ј»є»І·Є» Ѕё»і·¬®§ ±є °ґїІ¬т Ъ±®

»Ёїі°ґ»ф °ё»І±ґ·Ѕ Ѕ±і°±«Іј ї®» »Ё°»Ѕ¬»ј ¬± ј»Ѕ®»ї»

©·¬ё ·ІЅ®»ї»ј ¬»і°»®ї¬«®» шН¬ї®µ »¬ їґт орплчф ѕ«¬ ¬ё»

®»°±І» ¬± ©ї®і·І№ і·№ё¬ ј·єє»® ј»°»Іј·І№ ±І ©ёї¬ ¬§°»

їІј Ѕ±іѕ·Ії¬·±І ±є »Ѕ±Іјї®§ і»¬їѕ±ґ·¬» °ґїІ¬ ёїЄ»

шЩ®ї№ґ·ї »¬ їґт оррпчт

С«® і±ј»ґ °®»ј·Ѕ¬»ј ¬ёї¬ ЅёїІ№» ·І ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®у

ѕ·Є±®§ ·І ®»°±І» ¬± ¬»і°»®ї¬«®» їІј °®»Ѕ·°·¬ї¬·±І ©·ґґ

ј·єє»® їґ±І№ ¬ё» ®їІ№» ±є Ѕґ·ії¬» їі°ґ»јт Ч¬ і«¬ ѕ» µ»°¬

·І і·Іј ¬ёї¬ ±«® ї°°®±їЅё ®»°®»»І¬ ї °їЅ»ує±®у¬·і»

«ѕ¬·¬«¬·±Іф ©ё»®» ©» ·Іє»® ЅёїІ№» ·І ё»®ѕ·Є±®§ є®±і

ґ±Ѕї¬·±І ©·¬ё ј·єє»®»І¬ Ѕґ·ії¬·Ѕ Єї®·їѕґ»т Ь»°·¬» ·¬

ґ·і·¬ї¬·±Іф ¬ё· ї°°®±їЅё °®±Є·ј» ¬ё» ѕ»¬ ±ґ«¬·±І №·Є»І

¬ё» Є·®¬«їґ ґїЅµ ±є ґ±І№у¬»®і ¬®»Іј јї¬ї ·І °ї¬¬»®І ±є

·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®§ ·І ¬«Іј®ї ±Є»® ¬·і»т Щ·Є»І ¬ёї¬ Ѕґ·у

ії¬» і±ј»ґ °®±¶»Ѕ¬ ©ї®і·І№ ±є кЉпр Э ±Є»® ¬ё» І»Ё¬

прр §»ї® шЧРЭЭ орпн

·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ѕїЅµ№®±«Іј ё»®ѕ·Є±®§ Ѕ±«ґј ѕ» ·і°±®¬їІ¬т

ЯЅЅ±®ј·І№ ¬± ¬ё» ґ±№ї®·¬ёі·Ѕ ®»ґї¬·±Іё·° ·Іј·Ѕї¬»ј ѕ§ ±«®

і±ј»ґф ·ІЅ®»ї» ·І ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®§ ·І ґ±Ѕї¬·±І

©·¬ё ё·№ё»® «іі»® ¬»і°»®ї¬«®» ©±«ґј ѕ» і±®» °®±у

І±«ІЅ»ј ¬ёїІ ї¬ ґ±Ѕї¬·±І ©·¬ё Ѕ±ґј»® «іі»®т Мё» »єє»Ѕ¬

±є °®»Ѕ·°·¬ї¬·±І є±ґґ±©»ј ·і·ґї® ¬®»Іј ѕ«¬ ©ї І±¬ ї

°®±І±«ІЅ»ј їІј ј·ј І±¬ ј·єє»® ї і«Ѕё ѕ»¬©»»І ¬ё» »Іј ±є

¬ё» °®»Ѕ·°·¬ї¬·±І №®їј·»І¬т Р®»Ѕ·°·¬ї¬·±І · °®»ј·Ѕ¬»ј ¬±

·ІЅ®»ї» ·І ¬ё» Я®Ѕ¬·Ѕ ї ї ®»«ґ¬ ±є Ѕґ·ії¬» ЅёїІ№» шЭ±±µ

»¬ їґт орпмчф ± ¬ё»» і±ј»¬ ·ІЅ®»ї» Ѕ±«ґјф ё±©»Є»®ф їґ±

ѕ» ·і°±®¬їІ¬т Ь·єє»®»І¬·їґ Ѕґ·ії¬» »І·¬·Є·¬·» ¬± ¬»і°»®їу

¬«®» їІјс±® ±·ґ і±·¬«®» ёїЄ» ѕ»»І їґ± ј»Ѕ®·ѕ»ј є±® ¬ё»

°ё»І±ґ±№§ шР®»Є»l§ »¬ їґт орпйчф Ѕ±іі«І·¬§ Ѕ±і°±·¬·±І

шЫґі»Іј±®є »¬ їґт орпоч їІј №®±©¬ё шУ§»®уНі·¬ё »¬ їґт

орплч ±є ¬«Іј®ї °ґїІ¬т Ъ±® »Ёїі°ґ»ф ¬ё» №®±©¬ё ±є ¬«Іј®ї

Р±ґї® Ю·±ґ

пон



ё®«ѕ ©ї є±«Іј ¬± ѕ» і±®» ®»°±І·Є» ¬± Ѕґ·ії¬» ·І

©»¬¬»® ¬ёїІ ·І ј®·»® ®»№·±І шУ§»®уНі·¬ё »¬ їґт орплчт

Ш»®ѕ·Є±®§ ·¬»ґє ії§ їґ± ·І¬»®їЅ¬ ©·¬ё Ѕґ·ії¬» ¬± ј»¬»®у

і·І» ¬«Іј®ї °ґїІ¬ °»®є±®іїІЅ»т Мё· ёї ѕ»»І ±ѕ»®Є»ј є±®

Є»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®§ ·І ¬«Іј®ї шН°»»ј »¬ їґт орппф орпнч

їІј «№№»¬»ј є±® ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®» шЮї®®·± »¬ їґт

орпкчт ЧІ їјј·¬·±Іф Ѕґ·ії¬» ©ї®і·І№ ёї ѕ»»І ґ·Іµ»ј ¬±

·ІЅ®»ї»ј №®±©¬ё шЮ®»¬уШї®¬» »¬ їґт оррпч їІј ј»Ѕ®»ї»ј

·ІЄ»¬і»І¬ ·І ј»є»ІЅ» ±є Ют ІїІї °т ІїІї шН¬ї®µ »¬ їґт

орплчф ± ©ё·ґ» ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®§ ії§ ѕ» »Ё°»Ѕ¬»ј ¬±

·ІЅ®»ї» ·І °®»Єїґ»ІЅ» ·І ї ©ї®і»® Ѕґ·ії¬»ф ¬ё» І»¬ ±«¬у

Ѕ±і» ±є Ѕґ·ії¬»уё»®ѕ·Є±®»у°ґїІ¬ ·І¬»®їЅ¬·±І · ґ» Ѕ»®¬ї·Іт

Мё» °»®Ѕ»І¬ї№» ±є ґ»їЄ» јїії№»ј ±І ј©ї®є ѕ·®Ѕё ѕ§

·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®» ·І »їЅё ґ±Ѕї¬·±І Єї®·»ј ѕ»¬©»»І р

їІј мзы ші»ј·їІ Єїґ«» ©ї итйычт Мё· ёї ј·®»Ѕ¬ ·і°ґ·у

Ѕї¬·±І є±® ¬ё» ј»·№І ±є їі°ґ·І№ °®±¬±Ѕ±ґ є±® ј»¬»Ѕ¬·І№

·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» јїії№»т Я¬ ґ»ї¬ нн ґ»їЄ» ёїЄ» ¬± ѕ» Ѕ±ґу

йк ґ»їЄ» ¬± ·ІЅ®»ї» ¬ё· °®±ѕїѕ·ґ·¬§ ¬± ззтзыт Э±І»у

Ї«»І¬ґ§ф є±® јїії№» ј»¬»Ѕ¬·±І ±І ј©ї®є ѕ·®Ѕё ©» ©±«ґј

®»Ѕ±іі»Іј ¬ёї¬ ї¬ ґ»ї¬ прр ґ»їЄ» °»® їі°ґ·І№ ·¬» ї®»

Ѕ±ґґ»Ѕ¬»јт Мё· ©ї ¬ё» їі°ґ» ·¦» ¬ёї¬ ©» ®»Ѕ±іі»Іј»ј

·І ±«® Ѕ±ґґ»Ѕ¬·±І °®±¬±Ѕ±ґ їІј ©» ©»®» їѕґ» ¬± ј»¬»Ѕ¬

·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®§ ·І пил ±«¬ ±є пий ·¬»т Фї®№»®

їі°ґ» ·¦» шцлрр ґ»їЄ»ч і·№ё¬ ѕ» ®»Ѕ±іі»Іј»ј ¬±

»¬·ії¬» ґ»їє ї®»ї ґ±» ¬± ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®» ©·¬ё їІ

їј»Ї«ї¬» ґ»Є»ґ ±є їЅЅ«®їЅ§ шХ±¦ґ±Є їІј ЖЄ»®»Єї орпйч їІј

¬± ®»±ґЄ» ¬ё» ®±ґ» ±є Ѕ±І¬®ї¬·І№ є»»ј·І№ №«·ґј і±®»

®±ѕ«¬ґ§т

С«® ¬«ј§ «°°±®¬ ¬ё» ·ј»ї ¬ёї¬ ѕїЅµ№®±«Іј ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬»

ё»®ѕ·Є±®§ Ѕ±«ґј ·ІЅ®»ї» ©·¬ё Ѕ«®®»І¬ Ѕґ·ії¬·Ѕ ЅёїІ№» ·І

¬ё» ¬«Іј®ї ѕ·±і»т Мё«ф ¬ё»®» · їІ «®№»І¬ І»»ј ¬± «Іј»®у

¬їІј ё±© ·ІЅ®»ї» ·І ¬ё» ·І¬»І·¬§ ±є ѕїЅµ№®±«Іј ё»®у

ѕ·Є±®§ ј«» ¬± ®··І№ ¬»і°»®ї¬«®» їІј °®»Ѕ·°·¬ї¬·±І ©·ґґ

їєє»Ѕ¬ °ґїІ¬ °»®є±®іїІЅ» їІј »Ѕ±§¬»і є«ІЅ¬·±І·І№ ·І

¬«Іј®їт У»ї«®» ±є ґ»їє јїії№» їґ±І» ії§ І±¬ ј·®»Ѕ¬ґ§

орплчф

ї ¬ё» ·і°їЅ¬ ±є ї №·Є»І їі±«І¬ ±є ё»®ѕ·Є±®§ ј»°»Іј ±І

іїІ§ ±¬ё»® єїЅ¬±®ф ·ІЅґ«ј·І№ ¬ё» Ѕ±¬ ±є °®±ј«Ѕ¬·±І ±є І»©

ґ»їЄ»ф ®»±«®Ѕ» їЄї·ґїѕ·ґ·¬§ їІј °ґїІ¬ ¬±ґ»®їІЅ» ¬± ё»®у

ѕ·Є±®§ шХ±¬їІ»І їІј О±»І¬ёїґ орррчт Мё» »Ё¬»І¬ ¬± ©ё·Ѕё

·ІЅ®»ї»ј ѕїЅµ№®±«Іј ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®§ ії§ їґ¬»®

¬«Іј®ї Ѕ±іі«І·¬·» ©·ґґ ®»Ї«·®» ї Ѕ±і°®»ё»І·Є» їІїґ§·

±є є±ґ·ї® јїії№» «¬ї·І»ј ѕ§ ї ©·ј» Єї®·»¬§ ±є °»Ѕ·» їІј

±ѕ»®Єї¬·±І ±Є»® ґ±І№»® °»®·±јф Ѕёї®їЅ¬»®·¦ї¬·±І ±є ¬ё»

»Ё°»®·і»І¬ ш»т№тф Юї®®·± »¬ їґт орпкчт

ЯЅµІ±©ґ»ј№»і»І¬ Мё· ¬«ј§ · ї ¶±·І¬ Ѕ±І¬®·ѕ«¬·±І ±є ¬ё» Ш»®у
ѕ·Є±®§ Т»¬©±®µ шё¬¬°жссё»®ѕ·Є±®§тѕ·±ґ±№§т«їґѕ»®¬їтЅїч їІј ¬ё» Т»¬у
©±®µ є±® Я®¬ё®±°±ј ±є ¬ё» М«Іј®ї шТ»ЯМе ё¬¬°жсс¬«Іј®її®¬ё®±°±јт
©±®ј°®»тЅ±ісчт Ь©ї®є ѕ·®Ѕё ј·¬®·ѕ«¬·±І ії° ©»®» µ·Іјґ§ °®±Є·ј»ј
ѕ§ Х§ґ» Ц±ґ§т Нїі°ґ» Ѕ±ґґ»Ѕ¬·±І ј«®·І№ орпм ©ї єїЅ·ґ·¬ї¬»ј ѕ§
ЧТМЫОЯЭМ шё¬¬°жсс©©©т»«у·І¬»®їЅ¬т±®№счт ЧЭЮ ©ї «°°±®¬»ј ѕ§ ї

°±¬ј±Ѕ¬±®їґ є»ґґ±©ё·° є«Іј»ј ѕ§ ¬ё» ЧЅ»ґїІј·Ѕ О»»ї®Ѕё Ъ«Іј
шОїІІ±lµІї¶±l0«®ф №®їІ¬ І® пломкиурлпч їІј ЯИЯ О»»ї®Ѕё Ъ«Іј
шплуЯИЯуРЬСЭунрйче У¬Ю їІј ЫХ ©»®» «°°±®¬»ј ѕ§ ¬ё» Т±®ј·Ѕ
Э»І¬®» ±є ЫЁЅ»ґґ»ІЅ» МЛТЬОЯф є«Іј»ј ѕ§ ¬ё» Т±®ј»І М±°уФ»Є»ґ
О»»ї®Ѕё ЧІ·¬·ї¬·Є» ЏЏЫєє»Ѕ¬ Н¬«ј·» їІј Яјї°¬ї¬·±І ¬± Эґ·ії¬»
ЭёїІ№»ЋЋе ЫУН їІј ХЯЮ ©»®» «°°±®¬»ј ѕ§ ЭСЯМ шЭґ·ії¬»у»Ѕ±у
ґ±№·Ѕїґ Сѕ»®Єї¬±®§ ±є ¬ё» Я®Ѕ¬·Ѕ М«Іј®їче ЯЮ ©ї «°°±®¬»ј ѕ§
УСЮЧФЧМЗ РФЛН шпрйосУСЮсорпнсрч їІј ¬ё» Р±ґ·ёуЯі»®·ЅїІ
Ъ«ґѕ®·№ё¬ Э±іі··±Іе ЭЩЮ ©ї «°°±®¬»ј ѕ§ ЧЛМ оруоиф
ЫЅ±ґЭёїІ№» Э»І¬»® ±є ЫЁЅ»ґґ»ІЅ»е ЮЭЪ їІј МХ ©»®» «°°±®¬»ј ѕ§
¬ё» ЯЅїј»і§ ±є Ъ·ІґїІј ш°®±¶»Ѕ¬ олкззпче УУРЬШ ©ї «°°±®¬»ј ѕ§

КЧЬЧ №®їІ¬ икмтрзтрпмче ЬНШ ©ї «°°±®¬»ј ѕ§ ¬ё» Тї¬«®їґ НЅ·»ІЅ»
їІј ЫІ№·І»»®·І№ О»»ї®Ѕё Э±«ІЅ·ґ ±є ЭїІїјїе ЯШ ©ї «°°±®¬»ј ѕ§
¬ё» О»»ї®Ѕё Э±«ІЅ·ґ ±є Т±®©ї§ ш№®їІ¬ оммллйсЫлрче ЦФ ©ї є«Іј»ј
ѕ§ ¬ё» Щ»®іїІ О»»ї®Ѕё Ъ±«Іјї¬·±І ЬЪЩ ш°®±¶»Ѕ¬ ЙЧ окирсиупче
УУуЪ ©ї «°°±®¬»ј ѕ§ ї ТЫОЭ ЧОЪ є»ґґ±©ё·° ТЫсФрппилзспе НТ
©ї «°°±®¬»ј ѕ§ ¬ё» К·ґґ«і є±«Іјї¬·±ІЋ З±«І№ ЧІЄ»¬·№ї¬±® Р®±у
№®їіі» шКХОронмлкче ЦН ©ї «°°±®¬»ј ѕ§ Х»і°»¬·є¬»ґ»®Ії їІј
¬ё» О»»ї®Ѕё Ъ±«Іјї¬·±І ЪґїІј»® шЪЙСче ЯН їІј ТН ©»®» «°°±®¬»ј
ѕ§ ¬ё» №®їІ¬ ±є ОЪЮО ш°®±¶»Ѕ¬ пкуммуизрпричф №®їІ¬ ±є ЛЮ ±є ОЯН
ш°®±¶»Ѕ¬ плуплумунлч їІј ЧЫЭ ЏЏЯ®Ѕ¬·ЅЋЋ ±є Зїіїґ Щ±Є»®Іі»І¬
Ь»°ї®¬і»І¬ ±є НЅ·»ІЅ» їІј ЧІІ±Єї¬·±Іе ФЫН їІј РЯЙ ©»®» «°у
°±®¬»ј ѕ§ ¬ё» ЛХ Тї¬«®їґ ЫІЄ·®±Іі»І¬ О»»ї®Ѕё Э±«ІЅ·ґ шТЫОЭч
№®їІ¬ ТЫсХррроимспе УКХ їІј КЖ ©»®» «°°±®¬»ј ѕ§ ¬ё» ЯЅїј»і§
±є Ъ·ІґїІј ш°®±¶»Ѕ¬ ойккйпчт

О»є»®»ІЅ»

Я№®ї©їґ Яф Й»ѕ»® У шорплч СІ ¬ё» ¬«ј§ ±є °ґїІ¬ ј»є»ІЅ» їІј
ё»®ѕ·Є±®§ «·І№ Ѕ±і°ї®ї¬·Є» ї°°®±їЅё»ж ё±© ·і°±®¬їІ¬ ї®»
»Ѕ±Іјї®§ °ґїІ¬ Ѕ±і°±«Іјт ЫЅ±ґ Ф»¬¬ пижзилЉззп

ЯІј®»© ТОф Ш«№ё» Ф шоррлч Ш»®ѕ·Є±®» јїії№» їґ±І№ ї ґї¬·¬«ј·Іїґ
№®їј·»І¬ж ®»ґї¬·Є» ·і°їЅ¬ ±є ј·єє»®»І¬ є»»ј·І№ №«·ґјт С·µ±
прижпйкЉпио

ЯІ¬»¬¬ ЬТф Тї«¶±µї·¬·уФ»©· Чф Ц±ёІ±І УМЦ шорпмч Фї¬·¬«ј·Іїґ
№®їј·»І¬ ·І ё»®ѕ·Є±®§ ±І С»І±¬ё»®ї ѕ·»ІІ· Єї®§ їЅЅ±®ј·І№ ¬±
ё»®ѕ·Є±®» №«·ґј їІј °»Ѕ·їґ·¦ї¬·±Іт ЫЅ±ґ±№§ злжозплЉозон

ЯІ¬»¬¬ Ьф Яё»®І Цф Щґ·І± Ц »¬ їґ шорплч ЭїІ №»І»¬·Ѕїґґ§ ѕї»ј Ѕґ·І»
·І °ґїІ¬ ј»є»ІЅ» »Ё°ґї·І №®»ї¬»® ё»®ѕ·Є±®§ ї¬ ё·№ё»® ґї¬·¬«ј»б
ЫЅ±ґ Ф»¬¬ пижпнйкЉпник

ЯІ¬»¬¬ ЬТф Т«І» ХЯф Юїµ»¬¬ Эф Х±¬їІ»І РУ шорпкч Н±«®Ѕ» ±є
Ѕ±І¬®±Є»®§ «®®±«Іј·І№ ґї¬·¬«ј·Іїґ °ї¬¬»®І ·І ё»®ѕ·Є±®§ їІј
ј»є»І»т М®»Іј ЫЅ±ґ ЫЄ±ґ нпжйизЉиро

Юїґ» ЦНф Уї¬»® ЩЦф Ш±јµ·І±І ЧЬ »¬ їґ шорроч Ш»®ѕ·Є±®§ ·І №ґ±ѕїґ
Ѕґ·ії¬» ЅёїІ№» ®»»ї®Ѕёж ј·®»Ѕ¬ »єє»Ѕ¬ ±є ®··І№ ¬»і°»®ї¬«®» ±І
·І»Ѕ¬ ё»®ѕ·Є±®»т Щґ±ѕ ЭёїІ№ Ю·±ґ ижпЉпк

Юї®®·± ЧЭф Ю«»І± ЭЩф Ш·µ ЬН шорпкч Йї®і·І№ ¬ё» ¬«Іј®їж ®»Ѕ·°®±Ѕїґ
®»°±І» ±є ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®» їІј °ґїІ¬т С·µ±
полжорЉои

Юї¬» Ьф Уї»Ѕёґ»® Уф Ю±ґµ»® Юф Йїґµ»® Н шорплч Ъ·¬¬·І№ ґ·І»ї®
і·Ё»ју»єє»Ѕ¬ і±ј»ґ «·І№ ґі»мт Ц Н¬ї¬ Н±є¬© кйжпЉми

Юї¬¦ґ· ЩСф Йё·¬» ОЩф УїЅФ»їІ НЪ »¬ їґ шпзирч Мё» ё»®ѕ·Є±®»уѕї»ј
»Ѕ±§¬»іт ЧІж Ю®±©І Цф У·ґґ»® РЭф М·»¦»І ФФф Ю«ІІ»ґґ ЪФ
ш»јч ЯІ ї®Ѕ¬·Ѕ »Ѕ±§¬»іж ¬ё» Ѕ±ї¬їґ ¬«Іј®ї ї¬ Юї®®±©т
Ш«¬Ѕё·І±І ъ О±ф Яґїµїф °° ннлЉмпр

Ю·®µ»і±» Мф Ю»®№іїІІ Нф Шїґ» МЫф ХґїІј»®«ј Х шорпкч ЫЁ°»®·у
і»І¬їґ ©ї®і·І№ ·ІЅ®»ї» ё»®ѕ·Є±®§ ѕ§ ґ»їєуЅё»©·І№ ·І»Ѕ¬ ·І
їІ їґ°·І» °ґїІ¬ Ѕ±іі«І·¬§т ЫЅ±ґ ЫЄ±ґ кжкзллЉкзко

Ю¶±x®µіїІ Эф Ю»®№№®»І Яф Ю§ґ«Іј Ш шорппч Эї«» ѕ»ё·Іј ·І»Ѕ¬
є±ґ·Є±®§ °ї¬¬»®І ·І ґї¬·¬«ј·Іїґ №®їј·»І¬т Ц ЫЅ±ґ ззжнкйЉнкз

Ю®»¬уШї®¬» УНф НёїЄ»® ЩОф Ж±»®І»® ЦР »¬ їґ шоррпч Ь»Є»ґ±°і»І¬їґ
°ґї¬·Ѕ·¬§ їґґ±© Ю»¬«ґї ІїІї ¬± ј±і·Ії¬» ¬«Іј®ї «ѕ¶»Ѕ¬»ј ¬± їІ
їґ¬»®»ј »ІЄ·®±Іі»І¬т ЫЅ±ґ±№§ иожпиЉно

Р±ґї® Ю·±ґ

пон



Ю®§їІ¬ ЦРф Ц±ґ§ Хф Эёї°·І ЪН »¬ їґ шорпмч ЭїІ їІ¬·ѕ®±©·І№ ј»є»І»
®»№«ґї¬» ¬ё» °®»їј ±є ©±±ј§ Є»№»¬ї¬·±І ·І ї®Ѕ¬·Ѕ ¬«Іј®їб
ЫЅ±№®ї°ё§ нйжормЉопп

Эї®і±Ії Ьф Фї¶»«І»» УЦф Ц±ёІ±І УМ шорппч РґїІ¬ ¬®ї·¬ ¬ёї¬
°®»ј·Ѕ¬ ®»·¬їІЅ» ¬± ё»®ѕ·Є±®»т Ъ«ІЅ¬ ЫЅ±ґ олжнлиЉнкй

Эї®І»·®± УЯЯф Ъ»®ІїІј» ЩЙф Ь» Н±«¦ї СЪЪ шоррлч Э±ІЄ»®№»ІЅ»
·І ¬ё» Єї®·ї¬·±І ±є ґ±Ѕїґ їІј ®»№·±Іїґ №їґґ·І№ °»Ѕ·» ®·ЅёІ»т
Т»±¬®±° ЫІ¬±і±ґ нмжлмйЉллн

ЭЯКУ М»їі шоррнч Э·®Ѕ«і°±ґї® Я®Ѕ¬·Ѕ О»№·±І Ю·±Ѕґ·ії¬» Н«ѕу
¦±І»т НЅїґ» пжйфлррфррр

Э±ґ»§ Рф Я·ј» М шпззпч Э±і°ї®·±І ±є ё»®ѕ·Є±®§ їІј °ґїІ¬ ј»є»І»
·І ¬»і°»®ї¬» їІј ¬®±°·Ѕїґ ѕ®±їјуґ»їЄ»ј є±®»¬т ЧІж Р®·Ѕ» Рф
Ф»©·І±ёІ Мф Ъ»®ІїІј» Щф Ю»І±І Й ш»јч РґїІ¬уїІ·іїґ
·І¬»®їЅ¬·±Іж »Є±ґ«¬·±Ії®§ »Ѕ±ґ±№§ ·І ¬®±°·Ѕїґ їІј ¬»і°»®ї¬»
®»№·±Іт Й·ґ»§ф Т»© З±®µф °° олЉмз

Э±±µ ЮЧф Ні»®ј±І ЦЫф Н»ї№»® Оф Э±ї¬ Н шорпмч Щґ±ѕїґ ©ї®і·І№ їІј
оп¬ Ѕ»І¬«®§ ј®§·І№т Эґ·і Ь§І мнжокрйЉокой

ЬїІµ ШК шпзикч ЧІ»Ѕ¬ °ґїІ¬ ·І¬»®їЅ¬·±І ·І ї®Ѕ¬·Ѕ ®»№·±Іт О»Є
јЋЫІ¬±і±ґ±№·» ј« П«»lѕ»Ѕ нпжлоЉйл

Ь»ЯІ№»ґ· ЬФф Ю®§їІ¬ ЦРф Ф·« О »¬ їґ шорплч Я °ґїІ¬ ¬±Ё·І і»ј·ї¬»ј
і»ЅёїІ·і є±® ¬ё» ґї№ ·І І±©ё±» ёї®» °±°«ґї¬·±І ®»Ѕ±Є»®§
є±ґґ±©·І№ Ѕ§Ѕґ·Ѕ ј»Ѕґ·І»т С·µ± помжйзкЉирл

Ыґі»Іј±®є НЭф Ш»І®§ ЩШОф Ш±ґґ·¬»® ОЬ »¬ їґ шорпоч Щґ±ѕїґ
ї»і»І¬ ±є »Ё°»®·і»І¬їґ Ѕґ·ії¬» ©ї®і·І№ ±І ¬«Іј®ї Є»№»¬їу
¬·±Іж ё»¬»®±№»І»·¬§ ±Є»® °їЅ» їІј ¬·і»т ЫЅ±ґ Ф»¬¬ плжпкмЉпйл

Ы«µ·®Ѕё»І ЫНф УЅ№«·®» ЯЬф Эёї°·І ЪН »¬ їґ шоррзч ЭёїІ№» ·І
Є»№»¬ї¬·±І ·І Т±®¬ё»®І Яґїµї «Іј»® Ѕ»Ії®·± ±є Ѕґ·ії¬»
ЅёїІ№»ф оррнЉопррж ·і°ґ·Ѕї¬·±І є±® Ѕґ·ії¬» є»»јѕїЅµт ЫЅ±ґ
Я°°ґ пзжпрооЉпрмн

Ъ»·ґѕ»®№ Ц шпзимч Я °ё§¬±№»±№®ї°ё·Ѕїґ ¬«ј§ ±є Н±«¬ё Щ®»»ІґїІјж
ЄїЅ«ґї® °ґїІ¬т У»јј Щ®(ІґїІј Ю·±Ѕ· плжйр

Ъ·ё»® ЯЫф Шї®¬ґ»§ Нф З±«І№ У шпзззч Ю»ёїЄ·±«®їґ ®»°±І» ±є ¬ё»
ґ»їєуЅё»©·І№ №«·ґј ¬± ¬ё» °®»»ІЅ» ±є Ы®·±Ѕ®їІ·ї і·І» ±І ·ґЄ»®
ѕ·®Ѕё шЮ»¬«ґї °»Іј«ґїчт ЫЅ±ґ ЫІ¬±і±ґ омжплкЉпко

Щ®ї№ґ·ї Ыф Ц«ґµ«І»ІуМ··¬¬± Оф НёїЄ»® ЩО »¬ їґ шоррпч ЫІЄ·®±Іі»І¬їґ
Ѕ±І¬®±ґ їІј ·І¬»®·¬» Єї®·ї¬·±І ±є °ё»І±ґ·Ѕ ·І Ю»¬«ґї ІїІї ·І
¬«Іј®ї »Ѕ±§¬»іт Т»© Рё§¬±ґ плпжоойЉонк

Щ®»§±ІуЩї·¬± ЭЦф Юї®ѕ±«® УЯф О±ј®·№«»¦уЭїѕїґ УЯ »¬ їґ шорпкч
Ъ®»»ј±і ¬± і±Є»ж ї®Ѕ¬·Ѕ Ѕї¬»®°·ґґї® шФ»°·ј±°¬»®їч №®±©¬ё ®ї¬»
·ІЅ®»ї» ©·¬ё їЅЅ» ¬± І»© ©·ґґ±© шНїґ·ЅїЅ»ї»чт ЭїІ ЫІ¬±і±ґ
пмижкйнЉкио

Шї«µ·±¶ї Ы шпзипч ЧІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®§ ї¬ ¬«Іј®ї ·¬»т ЧІж Юґ· ФЭф
Ш»їґ СЙф У±±®» ЦЦ ш»јч М«Іј®ї »Ѕ±§¬»іж ї Ѕ±і°ї®ї¬·Є»
їІїґ§·т Эїіѕ®·ј№» ЛІ·Є»®·¬§ Р®»ф Т»© З±®µф °° лмйЉллл

Ш·«®ї Мф Тїµїі«®ї У шорпнч Ь·єє»®»І¬ і»ЅёїІ·і »Ё°ґї·І є»»ј·І№

јїії№» їі±І№ ј·Є»®» є»»ј·І№ ¬§°» ±є ё»®ѕ·Є±®±« ·І»Ѕ¬т
Юї·Ѕ Я°°ґ ЫЅ±ґ пмжмирЉмии

»І±® ±є Ѕґ·ії¬» ЅёїІ№» ·І Я®Ѕ¬·Ѕ їІј їґ°·І» »ІЄ·®±Іі»І¬т
Я®Ѕ¬ Яґ° О» нржйиЉин

ЧРЭЭ ЕЧІ¬»®№±Є»®Іі»І¬їґ РїІ»ґ ±І Эґ·ії¬» ЭёїІ№»Г шорпнч Эґ·ії¬»
ЅёїІ№» орпнж ¬ё» °ё§·Ѕїґ Ѕ·»ІЅ» ѕї·т Э±І¬®·ѕ«¬·±І ±є
Й±®µ·І№ Щ®±«° Ч ¬± ¬ё» Ъ·є¬ё Я»і»І¬ О»°±®¬ ±є ¬ё»
ЧІ¬»®№±Є»®Іі»І¬їґ РїІ»ґ ±І Эґ·ії¬» ЭёїІ№»т Эїіѕ®·ј№»
ЛІ·Є»®·¬§ Р®»ф Эїіѕ®·ј№»

Ц»°»І ЦЛф Шї№»І НЮф Чі ОЯф З±ЅЅ±¦ ТЩ шоррич Эґ·ії¬» ЅёїІ№»
їІј ±«¬ѕ®»їµ ±є ¬ё» №»±і»¬®·ј С°»®±°ё¬»®ї ѕ®«ії¬ї їІј
Ы°·®®·¬ї ї«¬«іІї¬ї ·І «ѕї®Ѕ¬·Ѕ ѕ·®Ѕё є±®»¬ж »Є·ј»ІЅ» ±є ї ®»Ѕ»І¬
±«¬ѕ®»їµ ®їІ№» »Ё°їІ·±Іт Ц ЯІ·і ЫЅ±ґ ййжолйЉокм

Ц»°»І ЦЛф Ю·«© Уф Чі ОЯ »¬ їґ шорпнч ЫЅ±§¬»і ·і°їЅ¬ ±є ї
®їІ№» »Ё°їІј·І№ є±®»¬ ј»є±ґ·ї¬±® ї¬ ¬ё» є±®»¬у¬«Іј®ї »Ѕ±¬±І»т
ЫЅ±§¬»і пкжлкпЉлйл

Ц±ёІ±І УМЦф ОїіїІІ Н шорппч Мё» ґї¬·¬«ј·Іїґ ё»®ѕ·Є±®§уј»є»ІЅ»
ё§°±¬ё»· ¬їµ» ї ј»¬±«® ±І ¬ё» ії°т Т»© Рё§¬±ґ пзпжлизЉлзо

Хї«µ±І»І Уф О«±¬їґї·І»І ЯФф Йїґ· Р »¬ їґ шорпнч У±¬ё ё»®ѕ·Є±®§
»ІёїІЅ» ®»±«®Ѕ» ¬«®І±Є»® ·І «ѕї®Ѕ¬·Ѕ і±«І¬ї·І ѕ·®Ѕё є±®»¬б
ЫЅ±ґ±№§ змжокйЉойо

Х±°±І»І Н шпзимч Яѕ«ІјїІЅ» ±є ё»®ѕ·Є±®±« ·І»Ѕ¬ ±І ј©ї®є ѕ·®Ѕё
І»ї® ¬ё» ¬®»»ґ·І» ·І Яґїµїт О»° Х»Є± Н«ѕї®Ѕ¬ О» Н¬І пзжпзЉом

Х±¬їІ»І РУф О±»І¬ёїґ ЦР шорррч М±ґ»®ї¬·І№ ё»®ѕ·Є±®§ж ј±» ¬ё»
°ґїІ¬ Ѕї®» ·є ¬ё» ё»®ѕ·Є±®» ёї ї ѕїЅµѕ±І»б ЫЄ±ґ ЫЅ±ґ
пмжлнйЉлмз

Х±¦ґ±Є УК шоррич Ф±» ±є ѕ·®Ѕё є±ґ·ї№» ј«» ¬± ·І»Ѕ¬ ё»®ѕ·Є±®§
їґ±І№ №»±№®ї°ё·Ѕїґ №®їј·»І¬ ·І Ы«®±°»ж ї Ѕґ·ії¬»уј®·Є»І
°ї¬¬»®Іб Эґ·і ЭёїІ№» ийжпрйЉппй

Х±¦ґ±Є УКф ЖЄ»®»Єї ЫФ шорпйч ЮїЅµ№®±«Іј ·І»Ѕ¬ ё»®ѕ·Є±®§ж
·і°їЅ¬ф °ї¬¬»®І їІј і»¬ё±ј±ґ±№§т ЧІж ЭїlІ±Єї ЪУф Ф«x¬¬№» Лф
Уї¬§»µ О ш»јч Р®±№®» ·І Ю±¬їІ§ф Є±ґ йзт Н°®·І№»®ф
Ш»·ј»ґѕ»®№т ј±·жпртпррйспомБорпйБм

Х±¦ґ±Є УКф ЄїІ Т·»«µ»®µ»І ЫЦф ЖЄ»®»Є Кф ЖЄ»®»Єї ЫФ шорпнч
Яѕ«ІјїІЅ» їІј ј·Є»®·¬§ ±є ѕ·®Ѕёує»»ј·І№ ґ»їєі·І»® їґ±І№
ґї¬·¬«ј·Іїґ №®їј·»І¬ ·І І±®¬ё»®І Ы«®±°»т ЫЅ±№®ї°ё§
нкжппниЉппмз

Х±¦ґ±Є УКф ФїІ¬ї Кф ЖЄ»®»Є Кф ЖЄ»®»Єї ЫФ шорплїч Щґ±ѕїґ °ї¬¬»®І
·І ѕїЅµ№®±«Іј ґ±» ±є ©±±ј§ °ґїІ¬ є±ґ·ї№» ¬± ·І»Ѕ¬т Щґ±ѕ
ЫЅ±ґ Ю·±№»±№® омжппокЉппнл

Х±¦ґ±Є УКф Ъ·ґ·°°±Є ЮЗф Ж«ѕ®·¶ ТЯф ЖЄ»®»Є К шорплѕч Яѕ®«°¬
ЅёїІ№» ·І ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®§ ±І ©±±ј§ °ґїІ¬ ї¬ ¬ё» є±®»¬у
¬«Іј®ї »Ѕ±¬±І»т Р±ґї® Ю·±ґ нижзкйЉзйм

Х±¦ґ±Є УКУф Нµ±®їЅµї Яф ЖЄ»®»Є К »¬ їґ шорпкч М©± ѕ·®Ѕё °»Ѕ·»
ј»і±І¬®ї¬» ±°°±·¬» ґї¬·¬«ј·Іїґ °ї¬¬»®І ·І ·Іє»¬ї¬·±І ѕ§ №їґґу
іїµ·І№ і·¬» ·І Т±®¬ё»®І Ы«®±°»т РФ±Н СТЫ ппж»рпкккмп

Фї©®·і±®» ЦШф У»ІІ» УЦф Щґ»ї±І ЮЫ »¬ їґ шорппч ЯІ ±Є»®Є·»© ±є
¬ё» №ґ±ѕїґ ё·¬±®·Ѕїґ Ѕґ·ії¬±ґ±№§ І»¬©±®µ і±І¬ёґ§ і»їІ ¬»іу
°»®ї¬«®» јї¬ї »¬ф Є»®·±І нт Ц Щ»±°ё§ О» ппкжЬпзпоп

ё»®ѕ·Є±®» ·І¬»®їЅ¬·±І їґ±І№ ї ¬»і°»®ї¬«®» їІј °®»Ѕ·°·¬ї¬·±І
№®їј·»І¬т ЯЅ¬ї С»Ѕ±ґ±№·Ѕї кпжпЉи

Ф·і ЦЗф Ъ·І» РКЯф У·¬¬»ґѕїЅё ЩЩ шорплч Я»·І№ ¬ё» ґї¬·¬«ј·Іїґ
№®їј·»І¬ ·І ё»®ѕ·Є±®§т Щґ±ѕ ЫЅ±ґ Ю·±№»±№® омшпрчжпЉй

У»¬Ѕїґє» ЬЮф Э®«¬·І№»® ЩУф Х«і±®ј¦· ЮЮф Йї®јґ» ЬЯ шорпкч

®»¬®±№®»·±І ·І ѕ±®»їґ є±®»¬т ЫЅ±ґ±№§ зйжпомЉпно
У±ґ» ЯМф Ю±І»® НРф Р±±®» ЯЩЮ »¬ їґ шорппч Я»·І№ ¬ё»

»Є·ј»ІЅ» є±® ґї¬·¬«ј·Іїґ №®їј·»І¬ ·І °ґїІ¬ ј»є»ІЅ» їІј ё»®ѕ·Є±®§т
Ъ«ІЅ¬ ЫЅ±ґ олжнирЉнии

У±®»·®ї Иф ЯѕјїґїуО±ѕ»®¬ Фф Рї®®їуМїѕґї Кф У±±І»§ ХЯ шорплч

ё»®ѕ·Є±®» ·ј»І¬·¬§ їІј Ії¬«®їґ »І»і·»т С·µ± помжпмммЉпмло
У§»®уНі·¬ё ЧШф Ъ±®ѕ» ЮЭф Й·ґіµ·І№ У »¬ їґ шорппч Нё®«ѕ

»Ё°їІ·±І ·І ¬«Іј®ї »Ѕ±§¬»іж ј§Іїі·Ѕф ·і°їЅ¬ їІј ®»»ї®Ѕё
°®·±®·¬·»т ЫІЄ·®±І О» Ф»¬¬ кжмллрз

У§»®уНі·¬ё ЧШф Ыґі»Іј±®є НЭф Ю»Ѕµ РНЯ »¬ їґ шорплч Эґ·ії¬»
»І·¬·Є·¬§ ±є ё®«ѕ №®±©¬ё їЅ®± ¬ё» ¬«Іј®ї ѕ·±і»т Тї¬ Эґ·і
ЭёїІ№ лжиийЉизп

Т§µїxІ»І Шф Х±®·Ѕё»Єї Ц шоррмч Ьїії№»у·Іј«Ѕ»ј ЅёїІ№» ·І ©±±ј§
°ґїІ¬ їІј ¬ё»·® »єє»Ѕ¬ ±І ·І»Ѕ¬ ё»®ѕ·Є±®» °»®є±®іїІЅ»ж ї і»¬їу
їІїґ§·т С·µ± прмжомйЉоки

Сґ±є±І Цф ¬» Ю»»¬ Уф Ы®·Ѕ±І Ф шорпнч Э±і°ґ»Ё ѕ·±¬·Ѕ ·І¬»®їЅ¬·±І
ј®·Є» ґ±І№у¬»®і Є»№»¬ї¬·±І ј§Іїі·Ѕ ·І ї «ѕї®Ѕ¬·Ѕ »Ѕ±§¬»іт
Рё·ґ± М®їІ О Н±Ѕ Ф±Іј Ю нкижорпормик

СІ±јї Зф Й»¬±ѕ§ Уф Яјґ»® РЮ »¬ їґ шорппч Щґ±ѕїґ °ї¬¬»®І ±є ґ»їє
і»ЅёїІ·Ѕїґ °®±°»®¬·»т ЫЅ±ґ Ф»¬¬ пмжнрпЉнпо

Рї®µ»® МЭф Нїј±©µ§ Цф Ь«Іґ»їЄ§ Ш »¬ їґ шорпйч Нґ±©»ј ѕ·±№»±у
Ѕё»і·Ѕїґ Ѕ§Ѕґ·І№ ·І «ѕуї®Ѕ¬·Ѕ ѕ·®Ѕё є±®»¬ ґ·Іµ»ј ¬± ®»ј«Ѕ»ј
і§Ѕ±®®ё·¦їґ №®±©¬ё їІј Ѕ±іі«І·¬§ ЅёїІ№» їє¬»® ї ј»є±ґ·ї¬·±І
»Є»І¬т ЫЅ±§¬»і оржнпкЉннр

Р»ІІ·І№ НЭф Ш± Эф Нїґ№їј± ЭН »¬ їґ шоррзч Фї¬·¬«ј·Іїґ Єї®·ї¬·±І ·І
ё»®ѕ·Є±®» °®»«®» ·І Я¬ґїІ¬·Ѕ Ѕ±ї¬ їґ¬ ії®ё»т ЫЅ±ґ±№§
зржпинЉпзл

Р±ґї® Ю·±ґ

пон



Р±¬ Ыф Р»ј»®»І Э шоррич С°°±·І№ °ґїІ¬ Ѕ±іі«І·¬§ ®»°±І» ¬±
©ї®і·І№ ©·¬ё їІј ©·¬ё±«¬ ё»®ѕ·Є±®»т Р®±Ѕ Тї¬ґ ЯЅїј НЅ· ЛНЯ
прлжпонлнЉпонли

Р®»Є»l§ Цф К»ґґ»Іј Уф О«x№»® Т »¬ їґ шорпйч Щ®»ї¬»® ¬»і°»®ї¬«®»
»І·¬·Є·¬§ ±є °ґїІ¬ °ё»І±ґ±№§ ї¬ Ѕ±ґј»® ·¬»ж ·і°ґ·Ѕї¬·±І є±®
Ѕ±ІЄ»®№»ІЅ» їЅ®± І±®¬ё»®І ґї¬·¬«ј»т Щґ±ѕ ЭёїІ№ Ю·±ґт ј±·жпрт
ппппс№Ѕѕтпнкпз

О Ь»Є»ґ±°і»І¬ Э±®» М»їі шорплч Ож ї ґїІ№«ї№» їІј »ІЄ·®±Іі»І¬ є±®
¬ї¬·¬·Ѕїґ Ѕ±і°«¬·І№т О Ъ±«Іјї¬·±І є±® Н¬ї¬·¬·Ѕїґ Э±і°«¬·І№ф
К·»ІІїф Я«¬®·їт ё¬¬°жсс©©©тОу°®±¶»Ѕ¬т±®№с

О·Ѕёї®ј±І НЦф Р®» УЭф Рї®±І ЯТф Шї®¬ґ»§ НЫ шорроч Ш±© ј±
І«¬®·»І¬ їІј ©ї®і·І№ ·і°їЅ¬ ±І °ґїІ¬ Ѕ±іі«І·¬·» їІј ¬ё»·®
·І»Ѕ¬ ё»®ѕ·Є±®»б Я з §»ї® ¬«ј§ є®±і ї «ѕуЯ®Ѕ¬·Ѕ ё»ї¬ёт Ц ЫЅ±ґ
зржлммЉллк

О±§ ЮЯф Щ«»©»ґґ Нф Шї®¬» Ц шоррмч О»°±І» ±є °ґїІ¬ °ї¬ё±№»І їІј
ё»®ѕ·Є±®» ¬± ї ©ї®і·І№ »Ё°»®·і»І¬т ЫЅ±ґ±№§ илжолйрЉолип

Н·ІЅґї·® ОЦф Ш«№ё» Ф шоррич ЧІЅ·ј»ІЅ» ±є ґ»їє і·І·І№ ·І ј·єє»®»І¬
Є»№»¬ї¬·±І ¬§°» їЅ®± ®ї·Ієїґґф ЅїІ±°§ Ѕ±Є»® їІј ґї¬·¬«ј·Іїґ
№®їј·»І¬т Я«¬®їґ ЫЅ±ґ ннжнлнЉнкр

Н°»»ј ЦЬф Я«¬®ё»·і Щф Ш»¬»® ЯЦф У§¬»®«ј Я шорппч Ю®±©·І№
·І¬»®їЅ¬ ©·¬ё Ѕґ·ії¬» ¬± ј»¬»®і·І» ¬®»»у®·І№ ·ІЅ®»і»І¬т Ъ«ІЅ¬
ЫЅ±ґ олжпрпиЉпрон

Н°»»ј ЦЬУф Я«¬®ё»·і Щф Ш»¬»® ЯЦф У§¬»®«ј Я шорпнч Мё»
®»°±І» ±є їґ°·І» Нїґ·Ё ё®«ѕ ¬± ґ±І№у¬»®і ѕ®±©·І№ Єї®·»
©·¬ё »ґ»Єї¬·±І їІј ё»®ѕ·Є±®» ј»І·¬§т Я®Ѕ¬·Ѕф ЯІ¬ї®Ѕ¬ Яґ° О»
млжлимЉлзн

Н¬ї®µ Нф Кїx·їxІ»І Уф ЗґїxІІ» Ш »¬ їґ шорплч Ь»Ѕ®»ї»ј °ё»І±ґ·Ѕ
ј»є»ІЅ» ·І ј©ї®є ѕ·®Ѕё шЮ»¬«ґї ІїІїч їє¬»® ©ї®і·І№ ·І «ѕї®Ѕ¬·Ѕ
¬«Іј®їт Р±ґї® Ю·±ґ нижпззнЉоррл

М±®° Уф Й·¬¦»ґґ Цф ЮїЁ¬»® Оф Сґ±є±І Ц шорпрч Мё» »єє»Ѕ¬ ±є І±© ±І
°ґїІ¬ Ѕё»і·¬®§ їІј ·ІЄ»®¬»ѕ®ї¬» ё»®ѕ·Є±®§ж »Ё°»®·і»І¬їґ іїІ·°у
«ґї¬·±І їґ±І№ ї Ії¬«®їґ І±© №®їј·»І¬т ЫЅ±§¬»і пнжймпЉйлп

К·®їі± Ц шпзкоч Лx ѕ»® ј·» їІ ј»® Ж©»®№ѕ·®µ» шЮ»¬«ґї ІїІї Фтч
і·І·»®»Іј»І ЧІ»µ¬»Ії®¬»Іт ЯІІ ЫІ¬±і±ґ Ъ»ІІ оижппиЉпок

Й·ґє Рф ФїѕїІј»·®ї ЭЭ шпзззч О»°±І» ±є °ґїІ¬у·І»Ѕ¬ ї±Ѕ·ї¬·±І
¬± Рїґ»±Ѕ»І»ЉЫ±Ѕ»І» ©ї®і·І№т НЅ·»ІЅ» оимжоплнЉоплк

Й·ґє Рф ФїѕїІј»·®ї ЭЭф Ц±ёІ±І ХО »¬ їґ шоррпч ЧІ»Ѕ¬ ё»®ѕ·Є±®§ф
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