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ї№»І¬ф ¬ё» ї№»І¬ Ѕ±і°ґї·І їІј ©»ї® ¬ёї¬ ЌШ» ёї ѕ»»І ѕ»ї¬»ІЊф ±® ё±«¬ ї¬ ¬ё» 
Ѕ±«І¬»®°ї®¬ Щ®»§ ї№»І¬т ЧІ¬·ґґ·І№ ·®±І§ф ¬ё» ї№»І¬ «°°®»» ј·®»Ѕ¬ »Ё°®»·±І 
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Т±т НЅ±®» НЅ®·°¬ Р±·ѕґ» ±«¬°«¬

п мтпрзй ЬЯТЩЫО З±« ©·ґґ µ·ґґ і»я

о нтнмио ФЧУЧМ З±« ґ·і·¬ і»я

н нтнмио НЛЮЦЫЭМ З±« ґ·µ» ¬± Ѕ±ііїІјя

м отнмио РФЯТ З±« і»їІ¬ ¬ёї¬я

л отнмио ЭЯОЫ З±« Ѕї®» їѕ±«¬ і»я
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и отнмио ОЛФЫН ¬§°» о Йёї¬ ёїґґ Ч ј± ·І ®»¬«®Іб

з отнмио О»Ѕ±ІЅ·ґ·ї¬·±І Ч¬ · є±® ¬ё» ѕ»¬я

пр отнмио ЧТЯЬЫП ¬§°» м З±« ї®» їІ ·ј·±¬я

пп отнмио ЧТЯЬЫП ¬§°» л З±« ј±ІЋ¬ µІ±© ©ёї¬ §±« ї®» ј±·І№я

по отнмио ЯММЫТМЧСТ ¬§°» о З±« ї®» №®»ї¬я

пн отнмио ЯММЫТМЧСТ ¬§°» н З±« «Іј»®¬їІј і»я

пм отнмио ЬЫЭЫЧМ З±« ґ·» ¬± і»я

пл отнмио ЭСУЪСОМ Ч є»»ґ №®»ї¬я

пк отрпнн ЫУСМ З±« ї®» ё§¬»®·Ѕїґя
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©·ґґ ѕ»¬¬»® Ѕ±®®»°±Іј ¬± ¬ё» °»їµ»®Ћ »ґє ‰ ·є ©» «Іј»®¬їІј »ґє ї ї «ѕ¶»Ѕ¬·Є» 
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Ф»¬ їІ ·ІЅ±і·І№ ¬·і«ґ« Нп їЅ¬·Єї¬» Ѕ®·°¬ јуЅ®п їІј јуЅ®оф ©ё»®» ѕ±¬ё ·І·у
¬·їґ і±ј»ґ ±є ¬ё»» Ѕ®·°¬ ї®» µ»°¬ ·І °®±Ѕ»·І№ Ѕ±°» Ят Ф»¬ « Ѕ±І·ј»® ¬ё» 
·¬«ї¬·±І ©ё»®»ѕ§ їІ ®уЅ®·°¬ №ї·І їЅЅ» ј·®»Ѕ¬ґ§ ¬± ¬ё» ·І·¬·їґ і±ј»ґ ±є ¬ё»» 
Ѕ®·°¬ 
¬ё» °®±Ѕ»·І№ Ѕ±°»ф і±ј»ґ У·

п ±ѕ¬ї·І»ј ё·№ё»® їЅ¬·Єї¬·±Іф їІј і±ј»ґ У·
о ґ±©»® 

їЅ¬·Єї¬·±Іт Чє Ѕ®·°¬ ®уЅ®п ЅїІ ј»¬»Ѕ¬ ¬ё· ј·¬·ІЅ¬·±Іф ¬ё»І ¬ё» ї№»І¬ ЌµІ±©Њ ¬ёї¬ 
ї ·¬«ї¬·±І У·

п · ¬їµ·І№ °ґїЅ» ш¬ё» ї№»І¬ Ќ»»Њ У ·
пче ё±©»Є»®ф ·І ¬ё· ·¬«ї¬·±І ±І» 

Ѕ±«ґј »» У·
от Ъ±® ¬ё» ї№»І¬ф ·¬ і»їІ ¬ёї¬ ·¬ ёї ѕ±¬ё Ќ®»їґЊф ї ё» ѕ»ґ·»Є»ф ®»°®»»Іу

¬ї¬·±І У·
п їІј їІ їґ¬»®Ії¬·Є» ®»°®»»І¬ї¬·±І У·

о ш±® »Є»І ї »¬ ±є «Ѕё ®»°®»»І¬їу
¬·±Ічт ЧІ °ї®¬·Ѕ«ґї®ф У·

о ії§ ѕ» «»ј є±® ·®±І§ф є±® ¬ё» ®»°®»»І¬ї¬·±І Ќ·І їІ±¬ё»® 
·¬«ї¬·±І Ч Ѕ±«ґј »» ё»®» У·

оЊф Ќ¬ё· ·¬«ї¬·±І ЅїІ ѕ» ®»°®»»І¬»ј ї У·
оЊф Ќ±і»ѕ±ј§ 

»ґ» ЅїІ »» ё»®» У·
о

®уЅ®п ¬± ј·¬·І№«·ё і±ј»ґ ·І ¬ё· Ѕ±°» їґґ±© ¬ё» ї№»І¬ ¬± Ѕ±І¬®«Ѕ¬ ї ®їІ№» ±є 
Ќі±®» ®»їґЊ їІј Ќі±®» єїІ¬ї¬·ЅЊ ®»°®»»І¬ї¬·±І ±є їІ ·І·¬·їґ Нп

¬ё« ѕ»Ѕ±і» Ѕї°їѕґ» ±є ј·¬·ІЅ¬·±І ѕ»¬©»»І ®»їґ·¬§ їІј їґ¬»®Ії¬·Є» ®»°®»»І¬ї¬·±І 
±є ®»їґ·¬§т
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Ъ·№«®» кт Я®Ѕё·¬»Ѕ¬«®» ±є ¬ё» Ѕ±і°«¬»® ї№»І¬ є±® ·і«ґї¬·±І ±є ·®±І§ їІј 
Ѕ±ІЅ·±«І»

у
»ґ ±є јуЅ®·°¬ ‰ Ъ·№«®» кѕт Ш»®» і±ј»ґ Ує

п їІј Ує
о ї®» ·Іє»®»ІЅ» є®±і їІ ·І·¬·їґ 

·¬«ї¬·±Іф їЅ¬·±І ¬± ѕ» »Ё»Ѕ«¬»ј ѕ§ ¬ё» ї№»І¬ф ±® №±їґ ¬± ѕ» їЅё·»Є»јт ЧІ їІ§ Ѕї»ф 
У є

п їІј Ує
о пт Я ·І ¬ё» 

°®»Є·±« Ѕї»ф ¬ё» ї№»І¬ ії§ ¬ї®¬ ¬± ј·¬·І№«·ё У є
п їІј Ує

о ї їґ¬»®Ії¬·Є» ®»їЅ¬·±І 
¬± ¬ё» ·¬«ї¬·±І Нп

· ѕ·№ »І±«№ё ¬± Ѕ±І¬ї·І У є
п їІј Ує

ое шѕч ®уЅ®п ёї їЅЅ» ¬± ѕ±¬ё Ує
п і±ј»ґе їІј 

¬ё» ї№»І¬ ЅїІ ·ј»І¬·є§ ¬ё» і±ј»ґ ї їґ¬»®Ії¬·Є» ®»їЅ¬·±І ¬± Нп їІј ї¬ ¬ё» їі» ¬·і» 
є
п ±ѕу

¬ї·І ё·№ё»® їЅ¬·Єї¬·±І ¬ёїІ Ує
оф ї јуЅ®п ·І·¬·їґґ§ ©ї і±®» ё·№ёґ§ їЅ¬·Єї¬»ј ¬ёїІ 
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  йп

¬ёї¬ Ує
п · ¬ё» ії·І ®»їЅ¬·±І ¬± Нпф їІј У є

о · їІ їґ¬»®Ії¬·Є» ®»їЅ¬·±Іф «·¬їѕґ» ·І ¬ё» 
є±ґґ±©·І№ ·¬«ї¬·±Іж

у ЌЧІ ї ѕ·¬ ј·єє»®»І¬ ·¬«ї¬·±І Ч Ѕ±«ґј ј»Ѕ·ј»сіїµ» Ує
оЊе

у ЌЧІ ї ѕ·¬ ј·єє»®»І¬ і±±јс¬ї¬» Ч Ѕ±«ґј ј»Ѕ·ј»сіїµ» Ує
оЊе

у ЌН±і»ѕ±ј§ »ґ» ·І ¬ё· ·¬«ї¬·±І Ѕ±«ґј ј»Ѕ·ј»сіїµ» Ує
оЊт

є
п їІј Ує

оф ¬ё» ї№»І¬ ії§ Ѕ±ІЅґ«ј» ¬ёї¬ ±і» ±є ¬ё» їЄї·ґїѕґ» 
®»їЅ¬·±І Ѕ±®®»°±Іј ¬± ·¬ »ґє шУє

пчф ©ё·ґ» ±¬ё»® ®»їЅ¬·±І ї®» їґ¬»®Ії¬·Є» ¬ёї¬ ґ» 
°®»Ѕ·»ґ§ Ѕ±®®»°±Іј ¬± ·¬ »ґє шУє

оч 
є
пф У

є
оф ›ф Ує

І ¬ё» ї№»І¬ ±ѕ»®Є» 
»ґє їІј І±Іу»ґє ‰ їЅ¬·±І їІј ·Іє»®»ІЅ» ¬ёї¬ ¬ё» ї№»І¬ 

ї¬¬®·ѕ«¬» ¬± ·¬»ґєф їІј їЅ¬·±І їІј ·Іє»®»ІЅ» ¬ёї¬ ¬ё» ї№»І¬ ёї Ѕ±І¬®«Ѕ¬»јф ѕ«¬ 
ј±» І±¬ ї¬¬®·ѕ«¬» ¬± ·¬»ґє ‰ ¬ёї¬ ЅїІ ѕ» ±Іґ§ ј±І» ·І ±¬ё»® ·¬«ї¬·±І ±® ¬± ±¬ё»® 
°»±°ґ» ш«ѕ¶»Ѕ¬чт

Яґґ ¬ё» ®»°®»»І¬»ј ї®Ѕё·¬»Ѕ¬«®» ·і°ґ»і»І¬ ¬ё» ј·¬®·ѕ«¬·±І ±є їґ¬»®Ії¬·Є» 

±є ї®Ѕё·¬»Ѕ¬«®» ·І Ъ·№«®» к · ¬ёї¬ ¬ё» Ѕё±·Ѕ» ѕ»¬©»»І Ѕ®·°¬ їІј ¬ё»·® »Єїґ«ї¬·±Іф · 
»Ё»Ѕ«¬»ј ѕ§ ї Ѕ®·°¬ ї¬ ¬ё» І»Ё¬ °®±Ѕ»·І№ ґ»Є»ґф ©ё·ґ» ·І ¬ё» ї®Ѕё·¬»Ѕ¬«®» ј»°·Ѕ¬»ј 
·І Ъ·№«®» о їІј нф ¬ё» »ґ»Ѕ¬·±І ±є Ѕ®·°¬ · іїІї№»ј ѕ§ ї і»ЅёїІ·і »Ё¬»®Іїґ 
¬± ¬ё» Ѕ®·°¬ °їЅ» ‰ їІ ·Іё·ѕ·¬±®§ °®±Ѕ» шЪ·№«®» оч ±® ¬»і°±®їґ ј·¬®·ѕ«¬·±І 

у

»Єїґ«ї¬·±Іф ё±©»Є»®ф ЅїІ »ґ»Ѕ¬ І±¬ ±Іґ§ ¬ё» і±¬ їЅ¬·Єї¬»ј Ѕ®·°¬ ±є ¬ё» °®»Є·±« 
ґ»Є»ґ ‰ ·¬ ЅїІ ¬їµ» ·І¬± їЅЅ±«І¬ ±¬ё»®ф ґ» їЅ¬·Єї¬»ј їІј ґ» ®»ґ»ЄїІ¬ Ѕ®·°¬т Ъ±® 
»Ёїі°ґ»ф ·¬ ЅїІ «№№»¬ ¬ё» «¬¬»®їІЅ» Ч¬Ћ ї №±±ј ¬ё·І№ §±« Ѕї®» їѕ±«¬ і»я ї їІ ·®±І·Ѕ 
їІ©»®т Ф» їЅ¬·Єї¬»ј Ѕ®·°¬ ЅїІ їґ± »®Є» ї ї ії¬¬»® є±® ·ії№·Ії¬·±І шЌ©ёї¬ 
Ѕ±«ґј ¬їµ» °ґїЅ»Њф Ќ©ёї¬ Ч Ѕ±«ґј ј±Њч їІј ¬ё» ¬ё»±®§ ±є і·Іј шЌ©ёї¬ їІ±¬ё»® °»®±І 
Ѕ±«ґј ј»Ѕ·ј»сј±Њчт

НЅ±°» їІј ґ·і·¬ї¬·±І ±є ¬ё» ¬«ј§

Юї»ј ±І ¬ё» »Ёїі°ґ» ±є ·®±І§ф ©» ·І¬»Іј»ј ¬± ё±© ¬ёї¬ ¬ё» °®±Ѕ»» їѕґ» ¬± »Ёу
°ґї·І ¬ё» ї®Ѕё·¬»Ѕ¬«®» ±є Ѕ±ІЅ·±«І» шј»і±І¬®ї¬» ч 
±°»®ї¬» ї¬ ¬ё» ѕ±«Іјї®§ ѕ»¬©»»І ¬ё» ®»їЅ¬·Є» їІј ј»ґ·ѕ»®ї¬·Є» °®±Ѕ»·І№ ґ»Є»ґф 
©ё»®» їІ ®уЅ®·°¬ ·І¬»®їЅ¬ ©·¬ё »Є»®їґ їЅ¬·Єї¬»ј јуЅ®·°¬т Я ©» »Ё°»Ѕ¬»јф ¬ё» 

ј«®·І№ ¬ё» ·І¬»®їЅ¬·±І ±є јуЅ®·°¬ж ЌЧ ј·ј У є
пф ѕ«¬ Ч є»»ґ ¬ёї¬ ·¬ · ї©є«ґ їІј Ч ёїј ¬± 

ј± Ує
о

іїІї№»і»І¬ ґ»Є»ґф ©ё»®» ї °»®±І »Єїґ«ї¬» ¬ё»·® ±©І ·Іє»®»ІЅ» їІј ±°¬·±І є±® 

І±¬ ©·¬ё ¬ё» ґ±Ѕї¬·±І ±є ¬ё» Ѕ®·°¬ ·І ¬ё» Ѕ±№І·¬·Є» і±ј»ґт
Й» ј± І±¬ Ѕґї·і ¬ёї¬ ±«® Ѕ±і°«¬»® і±ј»ґ ёї ·і«ґї¬»ј Ѕ±ІЅ·±«І» ±® ї¬ 

у
¬·±І ±є ¬ё» ї°°®±їЅёт Й» ёїЄ» ·і«ґї¬»ј ·®±І§ ї ї ј»¬»®і·І»ј °®±Ѕ»ј«®»ф ©ё·Ѕё 
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їґ©ї§ «°°®»» ¬ё» і±¬ їЅ¬·Єї¬»ј І»№ї¬·Є» Ѕ®·°¬ їІј »ґ»Ѕ¬ ї °±·¬·Є» Ѕ®·°¬ 
©·¬ё ¬ё» ё·№ё»¬ їЅ¬·Єї¬·±Іт Йё·ґ» і±Є·І№ ¬± ¬ё» Ѕ±і°«¬»® ·і«ґї¬·±І ±є Ѕ±Іу
Ѕ·±«І»ф ·¬ · ·і°±®¬їІ¬ ¬± °®±Є·ј» і±®» ±°ё·¬·Ѕї¬»ј ·І¬»®їЅ¬·±І ѕ»¬©»»І ју 
їІј ®уЅ®·°¬т

Й» ј± І±¬ Ѕґї·і ¬ёї¬ ¬ё» ®їІј±і Ії¬«®» ±є ¬ё» ±«¬°«¬ ±® І±Іуј»¬»®і·І»ј Іїу
¬«®» ±є ¬ё» °®±Ѕ»±® ї®» ·і°±®¬їІ¬ Ѕёї®їЅ¬»®·¬·Ѕ ±є Ѕ±ІЅ·±«І»т Чє ї ¬®«Ѕ¬«®їґ 
Ѕё»і» ±є Ѕ±ІЅ·±«І» ©±®µ ±І ї ј»¬»®і·І»ј ёї®ј©ї®»ф ¬ё»І є±® ї №·Є»І ·І°«¬ 
ш¬·і«ґ« Нпч їІј №·Є»І ¬ё» ¬ї¬» ±є ¬ё» і±ј»ґ шЅ®·°¬чф ¬ё» §¬»і ©·ґґ °®±Є·ј» 
±І» їІј ¬ё» їі» ±«¬°«¬т Я¬ ¬ё» їі» ¬·і»ф ¬ё» ®»°®»»І¬»ј і±ј»ґ ёї ї ±«®Ѕ» 
±є °»«ј±у®їІј±і Ѕё±·Ѕ»ж ·¬ · »Є·ј»І¬ є®±і Мїѕґ» пф ¬ёї¬ ї¬ ґ»ї¬ по Ѕ®·°¬ ёїЄ» 
¬ё» їі» їЅ¬·Єї¬·±І ґ»Є»ґ ‰ отнмиот Ъ·Є» ±є ¬ё»» Ѕ®·°¬ ЅїІ ѕ» «»ј є±® їІ ·®±І·Ѕ 
їІ©»®т Йёї¬ · ¬ё» ії·І єїЅ¬±® ±є ¬ё· »ґ»Ѕ¬·±Іб Ч¬ ЅїІ ѕ» ±і» і·І±® єїЅ¬±® «Ѕё 

єїЅ¬±® ЅїІ ѕ» ј»¬»®і·І»јж »їЅё ¬·і»ф є±® ї №·Є»І ¬·і«ґ« Нпф ¬ё» їі» ·®±І·Ѕ їІ©»® 
©·ґґ ѕ» »ґ»Ѕ¬»ј є±® »їЅё ї¬¬»і°¬т Я¬ ¬ё» їі» ¬·і»ф ј«®·І№ ¬ё» ј»Є»ґ±°і»І¬ ±є ¬ё» 

ѕ·№№»® »¬ ±є є»ї¬«®» ‰ Нп

±є ¬ё» »ґ»Ѕ¬·±Іт Ь«®·І№ ±°»®ї¬·±Іф ¬ё» §¬»і ії§ Ѕ±ґґ»Ѕ¬ °®»є»®»ІЅ» є±® Ѕ»®¬ї·І 
°ї®¬·Ѕ«ґї® Ѕ®·°¬ф ј»°»Іј·І№ ±І °®»Є·±« Ѕё±·Ѕ»ф ±®ф ±І ¬ё» ±¬ё»® ёїІјф ії§ їЄ±·ј 

ј»¬»®і·І·¬·Ѕ Ії¬«®» ±є ¬ё» ёї®ј©ї®»т

Э±ІЅґ«·±І

Э±і°«¬»® §¬»і є±® Ії¬«®їґ °»»Ѕё «Іј»®¬їІј·І№ їІј ¬ё» ·і«ґї¬·±І ±є ·®±І§ф 

і«¬«їґ їЅ¬·Єї¬·±І ±є јс®уЅ®·°¬ ш±® ¬ё»·® їІїґ±№«»ч їІј ¬ё»·® ·І¬»®їЅ¬·±І ·І ¬ё» 
°®±Ѕ»·І№ Ѕ±°» ЅїІ ѕ» ї Ѕ±®І»®¬±І» є±® ¬ё» Ѕ±і°«¬»® і±ј»ґ ‰ ¬ё» і·І·іїґ 
ї®Ѕё·¬»Ѕ¬«®» ±є Ѕ±ІЅ·±«І»т Й·¬ё·І ¬ё· ї®Ѕё·¬»Ѕ¬«®»ф ¬ё» ї№»І¬ ё±«ґј їЅ¬·Єї¬» 

¬ё» ї№»І¬ ¬± ·і«ґї¬» ·ії№·Ії®§ ·¬«ї¬·±Іф ·¬ ±©І ·ії№·Ії®§ їЅ¬·±Іф їІј ¬ё» 
°®»¬»Іј»ј їЅ¬·±І ±є ±¬ё»® ї№»І¬т

ЯЅµІ±©ґ»ј№»і»І¬

ј»·№І ±є ¬ё» »і±¬·±Іїґ Ѕ±і°«¬»® ї№»І¬ · «°°±®¬»ј ѕ§ ¬ё» О«·їІ Ъ±«Іјї¬·±І 



  йн

О»є»®»ІЅ»

Ю«ґ§№·Іїф МтКтф ъ Нёі»ґ»Єф ЯтЬт шпззйчт ФїІ№«ї№» Ѕ±ІЅ»°¬«їґ·¦ї¬·±І ±є ¬ё» ©±®ґјт У±Ѕ±©ж ФїІу

№«ї№» ±є ¬ё» НґїЄ·Ѕ Э«ґ¬«®»т

Эё»®І·№±Єµї¬їф МтКт шорпкчт Эё»ё·®» і·ґ» ±є ¬ё» НЅё®*ј·І№»®Ћ Ѕї¬ж ФїІ№«ї№» їІј Ѕ±ІЅ·±«І»т 

У±Ѕ±©ж ФїІ№«ї№» ±є ¬ё» НґїЄ·Ѕ Э«ґ¬«®»т

Х±¬±Єф Ят шоррнчт шРётЬ ¬ё»·чт 

О«·їІ Н¬ї¬» Ш«іїІ·¬ї®·їІ ЧІ¬·¬«¬»ф У±Ѕ±©т

Х±¬±Єф Ят шоррйчт Н·і«ґї¬·І№ ј§Іїі·Ѕ °»»Ѕё ѕ»ёїЄ·±«® є±® Є·®¬«їґ ї№»І¬ ·І »і±¬·±Іїґ ·¬«їу

¬·±Іт ЧІ Ят Рї·Єїф От Р®їјї ъ От Р·Ѕї®ј шЫјтчф  

шК±ґт мйниф °°т йпмЉйплчт Н°®·І№»® с Ш»·ј»ґѕ»®№ф Ю»®ґ·Іт

Х±¬±Єф Ят шоррзчт ЯЅЅ±«І¬·І№ є±® ·®±І§ їІј »і±¬·±Іїґ ±Ѕ·ґґї¬·±І ·І Ѕ±і°«¬»® ї®Ѕё·¬»Ѕ¬«®»т Р®±у

оррз ш°°т лркЉлппчт Яі¬»®јїіж ЧЫЫЫт ј±·ж пртппрзсЯЭЧЧторрзтлнмзлин

У·Іµ§ф Ут Фт шпзкичт Уї¬¬»®ф і·Іј їІј і±ј»ґт ЧІ Ут Фт У·Іµ§ ш»јтчф Н»іїІ¬·Ѕ ·Іє±®ії¬·±І 

°®±Ѕ»·І№ ш°°т молЉмнпчт Эїіѕ®·ј№»ф УЯж УЧМ Р®»т

У·Іµ§ф УтФт шпзиичт т Т»© З±®µф Ф±Іј±Іж М±«Ѕё¬±І» Ю±±µт

Тї№»ґф Мт шпзймчт Йёї¬ · ·¬ ґ·µ» ¬± ѕ» ї ѕї¬б Рё·ґ±±°ё·Ѕїґ О»Є·»©ф иншмчф мнлЉмлрт ј±·ж 

пртонрйсопинзпм

Т·ґ±Іф ТтЦт шпзиичт т НїІ Ъ®їІЅ·Ѕ±ж У±®№їІ Хї«єіїІІт

СЄ»®№її®јф Утф ъ У±№»І»Іф Цт шорпйчт ЯІ ·І¬»№®ї¬·Є» Є·»© ±І Ѕ±ІЅ·±«І» їІј ·І¬®±°»Ѕ¬·±Іт 
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