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Ъї®і·І№ ±°»®ї¬·±І їЅ®± ¬ё» Ѕ±«І¬®§ ї®» «І·Ї«»т
Й±®µ·І№ Ѕґ±»ґ§ ©·¬ё ¬®їЅµ ¬®їЅ¬±® їІј Ѕ±іѕ·І» ±©І»®ф
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Эїі± Р±·¬·Є» Ь®·Є» М®їЅµ М»®і·І±ґ±№§
Я °±·¬·Є» ј®·Є» ¬®їЅµ §¬»і «» ї ії·І ј®·Є» ©ё»»ґ ©·¬ё
ј®·Є» ѕї® ¬ёї¬ »І№ї№» ј®·Є» ґ«№ ±І ¬ё» ¬®їЅµ ¬± °®±Є·ј»
¬®їЅ¬·±І їІј ѕ®їµ·І№т ЯЅ¬«їґ °®±°«ґ·±І · ї Ѕ±іѕ·І»јф
ј§Іїі·Ѕ »єє»Ѕ¬ ѕ»¬©»»І ¬ё» °±·¬·Є» ј®·Є» їІј є®·Ѕ¬·±І
ј®·Є» ±І ¬ё» ії·І ј®·Є» ©ё»»ґт
Эїі± °±·¬·Є» ј®·Є» ¬®їЅµ є±® Эї» ЧШ їІј Т»©
Ш±ґґїІј ¬®їЅ¬±® їІј Ѕ±іѕ·І» ї®» Ѕ±І¬®«Ѕ¬»ј «·І№
ї Ѕ±іѕ·Ії¬·±І ±є Ії¬«®їґ їІј §І¬ё»¬·Ѕ ®«ѕѕ»® ·І
Ѕ±іѕ·Ії¬·±І ©·¬ё ¬»»ґ ®»·Іє±®Ѕ·І№ °ґ·» їІј ії·І Ѕїѕґ»т
Мё» Ѕ±І¬·І«±« ©±«Іј ії·І Ѕїѕґ» №·Є» ¬ё» ¬®їЅµ ¬»І·ґ»
¬®»І№¬ё ¬± Ѕї®®§ ¬ё» ії·І ґ±їј їІј ®»·¬ ѕ®»їµї№»т
Мё» ѕ·ї їґ·№Іі»І¬ °ґ·» ї·ј ·І ¬®їЅµ їґ·№Іі»І¬ їІј ¬ё»
®»·Іє±®Ѕ·І№ °ґ·» °®±¬»Ѕ¬ ¬ё» ії·І Ѕїѕґ»т Ю±¬ё ¬ё» ѕ·ї
°ґ·» їІј ¬ё» ®»·Іє±®Ѕ·І№ °ґ·» ·ІЅ®»ї» ґї¬»®їґ ¬·єєІ» ¬±
ѕ»¬¬»® ј·¬®·ѕ«¬» ¬ё» ґ±їј їЅ®± ¬ё» ¬®їЅµ ©·ј¬ёт Мё» ¬®»їј
ѕї® ї®» ј»·№І»ј ¬± °®±Є·ј» ґ±І№ ®±їј ґ·є»ф ®»·¬їІЅ» ¬±
©»ї® ·І ¬ё» є·»ґјф їІј °®±Є·ј» ±°¬·і«і ¬®їЅ¬·±І є±® Єї®·»ј
Ѕ±Іј·¬·±І їІј ї°°ґ·Ѕї¬·±Іт Мё» ј®·Є» ґ«№ ї®» ј»·№І»ј
¬± »І№ї№» ¬ё» ј®·Є» ѕї® ±І ¬ё» ј®·Є» ©ё»»ґ ¬± ¬®їІє»® ¬ё»
ґ±їј ±є ¬®їЅ¬·±І їІј ѕ®їµ·І№ф їІј ¬± »І«®» »І№ї№»і»І¬
±є ¬ё» ¬®їЅµ ѕ»¬©»»І ¬ё» ·јґ»® їІј і·ј®±ґґ»®т
Эїі±Ћ °ї¬»І¬»ј клрр »®·» Ь«®їЬ®·Є» ¬»ЅёІ±ґ±№§
°®±Є·ј» їІ »Ё¬®ї ¬®±І№ ј®·Є» ґ«№ ѕ§ «·І№ »іѕ»јј»ј
єїѕ®·Ѕ ®»·Іє±®Ѕ·І№ ·І ¬ё» ј®·Є» ґ«№ ©ё·Ѕё · °®±¬»Ѕ¬»ј є®±і
»Ё¬»®Іїґ ©»ї®т Мё» Ь«®їЬ®·Є» клрр ¬®їЅµ ±°¬·±І · їЄї·ґїѕґ»
є±® ё·№ё ґ±їј ї°°ґ·Ѕї¬·±Іт
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УїІ§ єїЅ¬±® їєє»Ѕ¬ ¬®їЅµ ґ·є»т Н±і» ±є ¬ё»» єїЅ¬±® ЅїІ
ѕ» Ѕ±І¬®±ґґ»ј ѕ§ ±°»®ї¬·±І їІј ±і» ЅїІІ±¬т Н±і» ±є ¬ё»
єїЅ¬±® ¬ёї¬ їєє»Ѕ¬ ¬®їЅµ ґ·є»ж
М®їЅµ їґ·№Іі»І¬
ЛІј»®Ѕї®®·ї№» ©»ї® ±® і»ЅёїІ·Ѕїґ іїґє«ІЅ¬·±І
Ь®·Є» ©ё»»ґ ©»ї®
Ь®·Є» ©ё»»ґ Ѕ®ї°»® І±¬ ·І¬їґґ»ј ±® їј¶«¬»ј Ѕ±®®»Ѕ¬ґ§
Р·Є±¬ ѕ«ё·І№ ©»ї®
Ф± ±є ®«ѕѕ»® є®±і ©ё»»ґ
Ш·№ё ¬±®Ї«»ф ґ±© °»»ј ±°»®ї¬·±І ѕ»ґ±© л УРШ
Уї¬»®·їґ ѕ«·ґју«° ±І ј®·Є» ©ё»»ґ
Уї¬»®·їґ ·І№»¬·±І ¬ёї¬ ±Є»®¬»І·±І ¬ё» ¬®їЅµ
М«®І·І№ ©·¬ё ё·№ё ·і°ґ»і»І¬ ґ±їј Ѕї«·І№ ј®·Є» ґ«№
јїії№» є®±і ·јґ»® Ѕґ·іѕ·І№
Н·ј»ё·ґґ ±°»®ї¬·±І
Э®±° ®»·ј«»
Ш·№ё °»»јф ©»·№ё¬ф їІј °»®Ѕ»І¬ї№» ±є ®±їј·І№
ЫЁЅ»·Є» ґ·°
Й»·№ё¬ ј·¬®·ѕ«¬·±І
О»№«ґї® ·І°»Ѕ¬·±І їІј ±ѕ»®ЄїІЅ» ±є ¬®їЅµ їІј ј®·Є»
ґ«№ Ѕ±Іј·¬·±І · ·і°±®¬їІ¬ ¬± ·ј»І¬·є§·І№ їІј Ѕ±®®»Ѕ¬·І№
°®±ѕґ»і »ї®ґ§ ·І ±®ј»® ¬± ії·І¬ї·І ґ±І№ ¬®їЅµ ґ·є»т
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Т»© М®їЅµ Ю®»їµу·І
М®їЅµ ј®·Є» ґ«№ їІј ·ІІ»® ¬®їЅµ «®єїЅ»ф »°»Ѕ·їґґ§
±І І»© іїЅё·І»ф ©·ґґ ѕ»І»є·¬ є®±і Ѕ±®®»Ѕ¬ ѕ®»їµу·І
°®±Ѕ»ј«®»т Э±®®»Ѕ¬ ѕ®»їµу·І ё»ґ° ®»ј«Ѕ» ·І·¬·їґ јїії№»
¬± ¬®їЅµ ј®·Є» ґ«№ їІј ·ІІ»® Ѕї®Ѕїт М®їЅµ Ѕ±і°±І»І¬
«Іј»®№± ї °±ґ·ё·І№у·І °®±Ѕ» ј«®·І№ ¬ё» ѕ®»їµу·І °»®·±јт
Ь«®·І№ ¬ё· ¬·і»ф їІ§ ®«ѕѕ»® єґїё · ©±®І є®±і ¬ё» ©ё»»ґ
»ј№» їІј ї і«Ѕё і±±¬ё»® ¬»»ґу¬±у®«ѕѕ»® ·І¬»®єїЅ» ·
ј»Є»ґ±°»јт Т»© ®«ѕѕ»® «®єїЅ» ѕ»І»є·¬ є®±і Ѕ±І¬їЅ¬ ©·¬ё
±·ґ ±® ±¬ё»® ј®§ ґ«ѕ®·ЅїІ¬ ¬± єїЅ·ґ·¬ї¬» і±±¬ё ѕ®»їµу·І їІј
і·І·і·¦» ј®·Є» ґ«№ Ѕ«єє·І№т М®їЅµ ё±«ґј ѕ» ±°»®ї¬»ј ·І
ј®§ ±·ґ ї ±±І ї °±·ѕґ»т М®їЅµ їґ·№Іі»І¬ ё±«ґј ѕ»
Ѕё»Ѕµ»ј є®»Ї«»І¬ґ§ ј«®·І№ »ї®ґ§ ±°»®ї¬·±І їІј ¬ё®±«№ё
¬ё» є·®¬ плр ё±«® ¬± ї«®» ¬®їЅµ ї®» їґ·№І»јт Н·№І·є·ЅїІ¬
їі±«І¬ ±є ±°»®ї¬·±Іф »°»Ѕ·їґґ§ ё·№ё °»»ј ®±їј·І№ф
ѕ»є±®» ·І¬®±ј«Ѕ¬·±І ·І¬± ј®§ ±·ґ ЅїІ Ѕї«» ј®·Є» ґ«№ їІј
©ё»»ґ °ї¬ё «®єїЅ» јїії№» їІј ё±«ґј ѕ» їЄ±·ј»јт
Т»© ¬®їЅµ ЅїІ ѕ» °®»уЅ±Іј·¬·±І»ј ©·¬ё ј®§ ј·®¬ф ±·ґуј®§
±® ·і·ґї® ј®§ °±©ј»® °®»їј ±Є»® ¬ё» ·ІІ»® «®єїЅ» ±є
¬ё» ¬®їЅµ їІј ¬ё»І ј®·Є·І№ ґ±©ґ§ ¬± ©±®µ ¬ё» ії¬»®·їґ ±І
¬ё» ¬®їЅµ їІј ©ё»»ґ «®єїЅ»т О»°»ї¬»ј ї°°ґ·Ѕї¬·±І ії§
ѕ» ®»Ї«·®»ј ·є »Ё¬»Іј»ј ®±їј ¬®їЄ»ґ ©·¬ё І»© ¬®їЅµ ·
«ІїЄ±·јїѕґ»т
Уї·І¬ї·І М®їЅµ Яґ·№Іі»І¬
М®їЅµ їґ·№Іі»І¬ · їєє»Ѕ¬»ј ѕ§ Ѕёї®їЅ¬»®·¬·Ѕ ±є ¬ё» ¬®їЅµ
їІј «Іј»®Ѕї®®·ї№»т Мё»®»є±®» ·¬ · І»Ѕ»ї®§ ¬± їґ·№І »їЅё
¬®їЅµ ±І »їЅё «Іј»®Ѕї®®·ї№» ¬± ї«®» їґґ ¬®їЅµ ї®» ®«ІІ·І№
¬®ї·№ё¬ їІј І±¬ ©»ї®·І№ ±І ±І» ·ј» ±є ¬ё» ј®·Є» ґ«№т М®їЅµ
їґ·№Іі»І¬ ЅїІ їґ± ЅёїІ№» ј«®·І№ ¬ё» ґ·є» ±є ¬ё» іїЅё·І»
ј«» ¬± ¬®їЅµ їІј «Іј»®Ѕї®®·ї№» ©»ї®т Мё»®»є±®»ф ·¬ · Є»®§
·і°±®¬їІ¬ ¬± °»®·±ј·Ѕїґґ§ Ѕё»Ѕµ ¬®їЅµ їґ·№Іі»І¬ф »°»Ѕ·їґґ§
ј«®·І№ ѕ®»їµу·Іф їє¬»® ¬®їЅµ ®»°ґїЅ»і»І¬ф ±® і»ЅёїІ·Ѕїґ
«Іј»®Ѕї®®·ї№» ®»°ї·®т У·їґ·№Іі»І¬ф ·є ґ»є¬ «ІЅ±®®»Ѕ¬»јф
©·ґґ Ѕї«» ё»ї¬·І№ їІј Ѕ«єє·І№ їІј »Є»І¬«їґґ§ ј»¬®«Ѕ¬·±І
±є ±І» ·ј» ±є ¬ё» ј®·Є» ґ«№ф ї ©»ґґ ї јїії№» ¬± ·јґ»® їІј
і·ју®±ґґ»® ©ё»»ґ ®»«ґ¬·І№ ·І ·ІЅ®»ї»ј Ѕ±¬ ±є ±°»®ї¬·±Іт
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Мё» °®·ії®§ ©ї§ ¬± Є»®·є§ їґ·№Іі»І¬ · ¬± Ѕё»Ѕµ ¬ё»
¬»і°»®ї¬«®» ±є ¬ё» ј®·Є» ґ«№ ј«®·І№ є·»ґј ±°»®ї¬·±Іт Чє
¬ё»®» · ї ·№І·є·ЅїІ¬ ј·єє»®»ІЅ» ·І ¬»і°»®ї¬«®» ѕ»¬©»»І
±°°±·¬» ·ј» ±є ¬ё» ј®·Є» ґ«№ф ±® ·є ±І» ·јґ»® ©ё»»ґ єґїІ№»
· ё±¬¬»® ¬ёїІ ¬ё» ±°°±·¬» єґїІ№»ф ¬ё» ¬®їЅµ ії§ ѕ» ±«¬ ±є
їґ·№Іі»І¬ їІј ё±«ґј ѕ» Ѕё»Ѕµ»јт Яґ±ф їІ§¬·і» Ѕ«єє·І№
· І±¬·Ѕ»ј ±І ±І» ·ј» ±є ¬ё» ј®·Є» ґ«№ф їґ·№Іі»І¬ ё±«ґј
ѕ» Ѕё»Ѕµ»јт
О»є»® ¬± ¬ё» ±°»®ї¬±®Ћ іїІ«їґ є±® °®±Ѕ»ј«®» ¬± °®±°»®ґ§
їґ·№І ¬ё» ¬®їЅµт
Уї·І¬ї·І Р®±°»® М®їЅµ М»І·±І
Р±·¬·Є» ј®·Є» ¬®їЅµ §¬»і ®»Ї«·®» °®±°»® ¬®їЅµ ¬»І·±І ¬±
ѕ» їѕґ» ¬± ¬®їІє»® °±©»® ¬± ¬ё» №®±«Іј їј»Ї«ї¬»ґ§ їІј є±®
ѕ»¬ ј®·Є» ґ«№ ґ·є»т Мё» ¬®їЅµ ¬»І·±І·І№ §¬»і ±І Эї» ЧШ
їІј Т»© Ш±ґґїІј ¬®їЅ¬±® їІј Ѕ±іѕ·І» · ·І¬»№®ї¬»ј ·І¬±
¬ё» ё§ј®ї«ґ·Ѕ §¬»і ±є ¬ё» іїЅё·І» ©·¬ё ¬ё» »ЁЅ»°¬·±І
±є ¬ё» Т»© Ш±ґґїІј мЙЬ ¬®їЅ¬±® «·І№ ¬ё» Нії®¬М®їЁ‡
§¬»іф ©ё·Ѕё «¬·ґ·¦» ї »ґє Ѕ±І¬ї·І»ј §¬»іт Чє °®±°»®
¬®їЅµ ¬»І·±І · І±¬ ії·І¬ї·І»јф ¬®їЅµ јїії№» ії§ ±ЅЅ«®т
Чє є±® ±і» ®»ї±І ¬ё» ¬®їЅµ ¬»І·±І · ¬±± ґ±© ш·т» ¬»І·±І·І№
§¬»і іїґє«ІЅ¬·±Іф «Іј»®Ѕї®®·ї№» ·«»ф ±® ё§ј®ї«ґ·Ѕ
ґ»їµч јїії№» ¬± ¬ё» ј®·Є» ґ«№ ії§ ±ЅЅ«®т С°»®ї¬±® ії§
І±¬·Ѕ» ї ґ±«ј °±°°·І№ І±·» ї ¬ё» ј®·Є» ґ«№ ¶«і° ±Є»®
¬ё» ј®·Є» ©ё»»ґт Яґ±ф »ЁЅ»·Є» ©»ї® ©·ґґ ѕ» »»І ±І ¬ё»
ј®·Є» ґ«№т Чє ¬®їЅµ ¬»І·±І · ¬±± ё·№ё ш·т»т ії¬»®·їґ ѕ«·ґј«°
±І ј®·Є» ©ё»»ґф ј»¬®їЅµ·І№ »Є»І¬ф ¬»І·±І·І№ §¬»і
іїґє«ІЅ¬·±Іф »¬Ѕтчф ¬®їЅµ јїії№» ії§ ±ЅЅ«®т Ш·№ё ¬®їЅµ
¬»І·±І їґґ±© ії¬»®·їґ ·І№»¬»ј ·І¬± ¬ё» «Іј»®Ѕї®®·ї№»
¬± ѕ» ј®·Є»І ёї®ј»® ·І¬± ¬ё» «®єїЅ» ±є ¬ё» ¬®їЅµ ©ё·Ѕё
ії§ јїії№» ¬ё» ії·І Ѕїѕґ» ї ©»ґґ ї ¬ё» ·ІІ»® ®«ѕѕ»®
«®єїЅ»т Ш·№ё ¬®їЅµ ¬»І·±І їґ± ·ІЅ®»ї» ¬®ї·І ±І ¬ё»
ії·І Ѕїѕґ» ©ё·Ѕё ії§ ®»ј«Ѕ» ¬®їЅµ ґ·є»т
О»№«ґї® і±І·¬±®·І№ ±є ¬ё» ¬®їЅµ їІј ј®·Є» ґ«№ Ѕ±Іј·¬·±І
©·ґґ ·Іј·Ѕї¬» ¬®їЅµ ¬»І·±І·І№ °®±ѕґ»і їІј ·є Ѕї«№ё¬ »ї®ґ§ф
·і°®±Є» ±Є»®їґґ ¬®їЅµ ґ·є»т СІ ±і» »ї®ґ·»® ПЛЯЬМОЯЭr
і±ј»ґ ¬ё» ¬»І·±І Ѕ§ґ·Іј»® ¬±° ѕ±ґ¬ф ·І ¬ё» ¬±®ї№»
°±·¬·±Іф ЅїІ °®»Є»І¬ є«ґґ ¬®їЄ»ґ ±є ¬ё» °®·І№ ґ±їј»ј ґ·Іµ
їІј °®±°»® ¬®їЅµ ¬»І·±Іт Н»» ®»є»®»ІЅ» «Іј»® М»І·±І»®
Н¬±° ѕ±ґ¬т
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Х»»° Уї¬»®·їґ С«¬ Сє М®їЅµ ЯІј ЛІј»®Ѕї®®·ї№»
Мё» «Іј»®Ѕї®®·ї№» §¬»і · ј»·№І»ј ¬± їґґ±© є±® ±і»
їі±«І¬ ±є ії¬»®·їґ ¬± °ї ѕ»¬©»»І ¬ё» ј®·Є» ©ё»»ґ їІј
·јґ»® ©ё»»ґ їІј ¬ё» ¬®їЅµт Ш±©»Є»®ф І±ІуЅ±і°®»·ѕґ»
±ѕ¶»Ѕ¬ ©·ґґ Ѕї«» ё·№ё ґ±Ѕїґ·¦»ј ґ±їј·І№ ±І ¬ё» ¬®їЅµ ©ё·Ѕё
ЅїІ ®»«ґ¬ ·І Ѕё·°ф Ѕё«Іµф ¬»ї® їІј Ѕїѕґ» ѕ®»їµї№» ї
©»ґґ ї јїії№» ¬± «Іј»®Ѕї®®·ї№» Ѕ±і°±І»І¬т ЧІ їјј·¬·±Іф
»ЁЅ»·Є» ії¬»®·їґ ѕ«·ґју«° ·І·ј» ¬ё» «Іј»®Ѕї®®·ї№» ЅїІ
Ѕї«» ¬ё» ¬»І·±І §¬»і ¬± «» їґґ їЄї·ґїѕґ» ®»Ѕ±·ґ їІј
Ѕї«» ё·№ё ґ±їј ·І ¬ё» ії·І ¬®їЅµ Ѕїѕґ» їІј Ѕї«» Ѕїѕґ»
ѕ®»їµї№»т
Чє ї ¬®їЅµ іїЅё·І» ѕ»Ѕ±і» ¬«Ѕµф їґ©ї§ ј·№ ±«¬ ¬ё»
«Іј»®Ѕї®®·ї№»т
ЯЄ±·ј »ЁЅ»·Є» °·ІІ·І№ ·І ґ±±» ±·ґф ії¬»®·їґ ЅїІ
ѕ«·ґј «° ѕ»¬©»»І ¬ё» ®»ї® ·јґ»® їІј ¬®їЅµ ®»«ґ¬·І№ ·І
±Є»®ґ±їј·І№ ±є ¬ё» ¬®їЅµ їІј «Іј»®Ѕї®®·ї№»т
ЯЄ±·ј °«ґґ·І№ ё·№ё ј®ї©ѕї® ґ±їј ·І ї ¬«®Іф ¬«®І·І№
«Іј»® ё»їЄ§ ґ±їј ЅїІ Ѕї«» ¬ё» ®»ї® ·јґ»® ©ё»»ґ ¬±
Ѕґ·іѕ ±І ¬±° ±є їІј јїії№» ¬ё» ј®·Є» ґ«№т
Н±і» ±·ґ ії§ Ѕ±ґґ»Ѕ¬ ±І ¬ё» ј®·Є» ©ё»»ґ їІј Ѕї«»
ј®·Є» ґ«№ ®»Є»®» єїЅ» ©»ї®ф ¬®їЅµ ±Є»®¬»І·±Іф їІјс±®
јїії№» ¬± ¬ё» ·І·ј» «®єїЅ» ±є ¬ё» ¬®їЅµт Я ј®·Є» ©ё»»ґ
Ѕ®ї°»® · їЄї·ґїѕґ» є±® ¬ё»» Ѕ±Іј·¬·±Іт Рґ»ї» ®»є»® ¬±
Ь®·Є» Йё»»ґ НЅ®ї°»® »Ѕ¬·±І є±® їјј·¬·±Іїґ ·Іє±®ії¬·±Іт
Р®±°»® Юїґґї¬
Юїґґї¬ ¬ё» ¬®їЅ¬±® є±® »Є»І ©»·№ё¬ ј·¬®·ѕ«¬·±Іф є®±І¬ їІј
®»ї®ф «Іј»® ё»їЄ§ °«ґґ Ѕ±Іј·¬·±Іт Мё· ©·ґґ °®±Є·ј» ѕ»¬
¬®їЅµ °»®є±®іїІЅ» їІј ґ·є»т Ш»їЄ§ МРШ ш¬ё®»»у°±·І¬ ё·¬Ѕёч
ґ±їј ±® ё·№ё ґ±їјсґ±© °»»ј ±°»®ї¬·±І ©·ґґ ®»Ї«·®» є®±І¬
ѕїґґї¬ ¬± їЅё·»Є» №±±ј ©»·№ё¬ ј·¬®·ѕ«¬·±І їІј »Є»І ¬®їЅµ
©»ї®т Эё»Ѕµ ¬ё» ±°»®ї¬±®Ћ іїІ«їґ є±® °®±°»® ѕїґґї¬·І№т
Ш·№ё М±®Ї«» с Ф±© Н°»»ј С°»®ї¬·±І
Ш·№ё ґ±їј с ґ±© °»»ј ±°»®ї¬·±І ЅїІ «ѕ¶»Ѕ¬ ¬ё» ¬®їЅµ
їІј «Іј»®Ѕї®®·ї№» ¬± »Ё¬®»і» Ѕ±Іј·¬·±І ¬ёї¬ ЅїІ ё±®¬»І
ґ·є»т М± »Ё¬»Іј ґ·є» їІј °®»Є»І¬ јїії№» ¬± ¬ё» ¬®їЅµ їІј
«Іј»®Ѕї®®·ї№» їЄ±·ј ґ±І№ ±°»®ї¬·±І ї¬ ґ±© °»»јф є«ґґ °±©»®
Ѕ±Іј·¬·±Іт ЯЄ±·ј ¬«®І·І№ ©·¬ё ё·№ё ґ±їј ¬± і·І·і·¦» ®·µ
±є ј®·Є» ґ«№ јїії№» є®±і ·јґ»® ©ё»»ґ ј»¬®їЅµ·І№ їІј ј·®¬
·І№»¬·±І ©·¬ё ґ±±» ±·ґт
пп

ОЫЪЫОЫТЭЫ ЩЛЧЬЫ
ЛІј»®Ѕї®®·ї№» ©»ї® ±® єї·ґ«®»
Й±®І ±® єї·ґ»ј «Іј»®Ѕї®®·ї№» Ѕ±і°±І»І¬ ЅїІ »Є»®»ґ§
·і°їЅ¬ ¬ё» ґ·є» ±є ї ¬®їЅµф ±і»¬·і» ©·¬ё Ѕї¬ї¬®±°ё·Ѕ
јїії№» ¬± ¬ё» ¬®їЅµт У±І·¬±® ¬ё» іїЅё·І» є±® ±і» ±є ¬ё»
є±ґґ±©·І№ Ѕ±Іј·¬·±І їІј ®»°ї·® ±® ®»°ґїЅ» ї І»»ј»јж
Ь®·Є» ©ё»»ґ ј®·Є» ѕї® ©±®Іт
Ь®·Є» ©ё»»ґ єґїІ№» ¬±± ¬ё·Іт
Чјґ»® їІј і·ју®±ґґ»® єґїІ№» ©±®І ¬±± ¬ё·І ©·ґґ ѕ»Іј ±®
Ѕ®їЅµт
О«ѕѕ»® і··І№ є®±і і±®» ¬ёїІ лры ±є їІ§ ©ё»»ґ ±® ·І
°ї¬Ѕё» їЅ®± ¬ё» ©·ј¬ё ±є ¬ё» ©ё»»ґ ©·ґґ јїії№»
¬®їЅµ Ѕї®Ѕї ЧЬт
Чјґ»® °·Є±¬ ѕ«ё·І№ ©»ї® ©·ґґ Ѕї«» ¬®їЅµ їґ·№Іі»І¬
°®±ѕґ»іт
Й±®І ©ё»»ґ Ѕ®ї°»® шЅїІЋ¬ їј¶«¬ °®±°»®ґ§ ±® ї®»ІЋ¬
їј¶«¬»ј ¬± пси ·І Ен ііГ Ѕґ»ї®їІЅ»чт

по
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НЭОЯРЫО

ТСМЫж Ыї®ґ§ і±ј»ґ ії§ ®»Ї«·®» ј·єє»®»І¬ µ·¬ф Ѕё»Ѕµ ©·¬ё §±«® Эї»уЧШ
ј»їґ»®т
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РСНЧМЧКЫ ЬОЧКЫ МОЯЭХ НЫОЧЫН
Мё» нлрр Н»®·» ¬®їЅµ · ј»·№І»ј
є±® Я№ °®·ії®§ їІј »Ѕ±Іјї®§ ¬·ґґї№»
±°»®ї¬·±І їІј є·»ґј Ѕ±Іј·¬·±Іт Мё·
¬®їЅµ »®·» · їґ± «»ј ·І і±¬
ёї®Є»¬·І№ ї°°ґ·Ѕї¬·±І їІј їґ±
°®±Є»І ¬± ѕ» Є»®§ ј«®їѕґ» ·І Я®Ѕ¬·Ѕ
ї°°ґ·Ѕї¬·±Іт Ч¬ °®±Є·ј» »ЁЅ»ґґ»І¬
єґ±¬ї¬·±І їІј ¬®їЅ¬·±І є±® ¬®їЅ¬±®
їІј Ѕ±іѕ·І» ·І ї ©·ј» Єї®·»¬§ ±є
ї°°ґ·Ѕї¬·±Іт
Мё· ¬®їЅµ «» ї о ·І шлр ііч ё·№ёф птй ·І шмм ііч ©·ј»
¬®»їјѕї® ¬± °®±Є·ј» ±°¬·іїґ ¬®їЅ¬·±Іф ®·ј» їІј ґ·є»т Я
лтм іі Ѕїѕґ» · «»ј ¬± °®±Є·ј» іїЁ·і«і ¬®»І№¬ё ¬±
°®±¬»Ѕ¬ ї№ї·І¬ ¬®їЅµ єї·ґ«®» є®±і ·І№»¬·±І ±є ії¬»®·їґ ±®
±Є»® ¬»І·±І·І№ ±є ¬ё» ¬®їЅµт ЫЁїЅ«®» ¬»ЅёІ±ґ±№§ · «»ј ¬±
їЅЅ«®ї¬»ґ§ °±·¬·±І Ѕї®Ѕї °ґ§ Ѕїѕґ» їІј ®«ѕѕ»® ґї§»® ¬±
°®±Є·ј» ї ¬®їЅµ ±є «°»®·±® «І·є±®і ¬®»І№¬ё їІј ґ·є»т

Ю«·ґ¬ є±® «» ·І ¬±«№ё Ѕ±Іј·¬·±Іф ¬ё»
ллрр Н»®·» ¬®їЅµ ї®» ¬ё» ®·№ё¬ Ѕё±·Ѕ»
є±® ё»їЄ§ ј®ї©ѕї® ї°°ґ·Ѕї¬·±І «Ѕё
ї Ѕ®ї°»® їІј ±¬ё»® І±Іуї№®·Ѕ«ґ¬«®їґ
ї°°ґ·Ѕї¬·±Іт
Мё» ллрр Н»®·» ¬®їЅµ ±єє»® ї ґ±©»®
птк ·І шмр ііч їІј ©·ј»® ото ·І шлл
ііч °®±є·ґ» ¬®»їјѕї®т Мё» ±°¬·і·¦»ј
¬®»їјѕї® °®±є·ґ» їґґ±© ¬ё» ¬®їЅµ ¬± ґ·° ґ·№ё¬ґ§ ·І ¬ё»
ё»їЄ§ ј®ї©ѕї® ї°°ґ·Ѕї¬·±І ¬± °®»Є»І¬ јїії№» ¬± ¬®їЅµ
ј®·Є» ґ«№ їІј °±©»®¬®ї·Іт Мё» ±°¬·і·¦»ј ¬®»їјѕї® °®±є·ґ»
їґ± ®»ј«Ѕ» Є·ѕ®ї¬·±І ±І ёї«ґ ®±їј їІј јїії№» ¬± ¬ё»
¬®»їјѕї® ·І «Ѕё ј»іїІј·І№ ї°°ґ·Ѕї¬·±Іф ©ё·Ѕё ії§
·ІЅ®»ї» ±Є»®їґґ ¬®їЅµ ґ·є»т

пм

ЭТШ

Мё» клрр »®·» ¬®їЅµ «» ї
°»Ѕ·їґ °ї¬»І¬»ј ј®·Є» ґ«№ ј»·№І ¬±
°®±Є·ј» «°»®·±® ґ·є» є±® ё»їЄ§ ј«¬§
ї°°ґ·Ѕї¬·±Іт Мё· ¬®їЅµ °®±Є·ј»
»Ё¬»Іј»ј ґ·є» є±® »Ё¬®»і» Ѕ±Іј·¬·±І
«Ѕё їж ї№№®»·Є» ±® ё»їЄ§ ¬±©»ј
·і°ґ»і»І¬ ї°°ґ·Ѕї¬·±Іф МРШ шМё®»»у
Р±·І¬ Ш·¬Ѕёч ¬·ґґї№»ф Ѕ®ї°»® їІј ·ј»
ґ±°» ї°°ґ·Ѕї¬·±Іт
Мё» Ь«®їј®·Є» клрр Н»®·» «» ¬ё»
їі» ЫЁїЅ«®» ¬»ЅёІ±ґ±№§ф лтм іі Ѕїѕґ»ф їІј ®»·Іє±®Ѕ·І№
°ґ·» ї ¬ё» нлрр їІј ллрр »®·» ¬®їЅµт Мё» клрр »®·»
»і°ґ±§ Эїі±Ћ °ї¬»І¬»ј Ь«®їЬ®·Є» ¬»ЅёІ±ґ±№§ ¬ёї¬
»іѕ»ј ї ®»·Іє±®Ѕ·І№
єїѕ®·Ѕ ѕ»ґ±© ¬ё» «®єїЅ»
Ъїѕ®·Ѕ О»·Іє±®Ѕ»і»І¬
±є ¬ё» ј®·Є» ґ«№ ¬± °®±Є·ј»
їІ »Ё¬®ї ¬®±І№ ґ«№ ¬ёї¬
®»·¬ ґ«№ Ѕ®їЅµ·І№ їІј
ѕ®»їµ·І№ «Іј»® ё·№ё
¬®їЅ¬·Є» »єє±®¬ ґ±їј їІј
·ј» ґ±їј·І№т
Мё» Ь«®їЬ®·Є» клрр »®·» ¬®їЅµ ї®» їЄї·ґїѕґ» ©·¬ё »·¬ё»®
ї отр ·І шлр ііч ё·№ё Ё птй ·І шмм ііч ©·ј» ¬®»їјѕї® є±®
Я№ ї°°ґ·Ѕї¬·±І їІј ї птк ·І шмр ііч ё·№ё Ё ото ·І шлл ііч
©·ј» ¬®»їјѕї® є±® Ѕ®ї°»® ї°°ґ·Ѕї¬·±Іт

пл
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ЭЯНЫ ЧШ знрр ПЛЯЬМОЯЭr

Р®±ј«Ѕ»ј є®±і пззйуоррр
нкрумрр ШР
зр ·І Щї«№» Н°їЅ·І№
онм ·І Ф»І№¬ё М®їЅµ
Р®»Є·±« У±ј»ґж знйрф знир

ц ТСМЫж нк ·І ¬®їЅµ ії§ І±¬ ѕ» Ѕ±і°ї¬·ѕґ» ©·¬ё ±і» знрр »®·» і±ј»ґ
ј«» ¬± °±·¬·±І ±є ї ©»ґј»ј ¬»° ±І ¬ё» Ф»є¬ ®»ї® є®їі» у і±ј·є·Ѕї¬·±І ії§
ѕ» ®»Ї«·®»јт
цц Эїі± РсТ І± ґ±І№»® їЄї·ґїѕґ» у «» клрр »®·» ±°¬·±Іт

пк

ЭТШ

Ь»¬»І·±І·І№ ¬±±ґ їІј ё±» ©ї ·ІЅґ«ј»ј ©·¬ё їґґ І»©
іїЅё·І»т
Чє ®»Ї«·®»ј у Эїі± Ь»¬»І·±І·І№ М±±ґ шнпунпин ШСНЫ
ЯННЗф РОЫННЛОЫ ОЫФЧЫЪч · їЄї·ґїѕґ»т
Яґ©ї§ ®»є»®»ІЅ» ±°»®ї¬±®Ћ іїІ«їґ є±® Ѕ±®®»Ѕ¬ ѕ±ґ¬
¬±®Ї«» °»Ѕ·є·Ѕ ¬± іїЅё·І» »®·»ф їІј ј»¬»І·±І·І№ с
¬»І·±І·І№ °®±Ѕ»ј«®»т

пй
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ЭЯНЫ ЧШ НМИ ЯТЬ НМЫЧЩЫОr ПЛЯЬМОЯЭr

Р®±ј«Ѕ»ј є®±і оррр ¬± Ѕ«®®»І¬
нйлукор ШР
ии ·І Щї«№» Н°їЅ·І№
оло ·І Ф»І№¬ё М®їЅµ
ЧІ¬»№®ї¬»ј ¬»І·±І·І№ ґ·Іµ їґґ є±«® ¬»І·±І §¬»і ¬±
¬ё» ¬®їЅ¬±®Ћ ё§ј®ї«ґ·Ѕ §¬»і

ц Эїі± РсТ І± ґ±І№»® їЄї·ґїѕґ» у «» клрр »®·» ±°¬·±Іт

пи

ЭТШ

Ь»¬»І·±І·І№ ¬±±ґ їІј ё±» · ·ІЅґ«ј»ј ©·¬ё їґґ І»©
іїЅё·І»т
Чє ®»Ї«·®»ј у Эїі± Ь»¬»І·±І·І№ М±±ґ шнпунпин ШСНЫ
ЯННЗф РОЫННЛОЫ ОЫФЧЫЪч · їЄї·ґїѕґ»т
Яґ©ї§ ®»є»®»ІЅ» ±°»®ї¬±®Ћ іїІ«їґ є±® Ѕ±®®»Ѕ¬ ѕ±ґ¬
¬±®Ї«» °»Ѕ·є·Ѕ ¬± іїЅё·І» »®·»ф їІј ј»¬»І·±І·І№ с
¬»І·±І·І№ °®±Ѕ»ј«®»т
ТСМЫж Ь®·Є» ©ё»»ґ Ѕ®ї°»® ё±«ґј ѕ» ·І¬їґґ»ј їІј їј¶«¬»ј °®±°»®ґ§
є±® іїЁ·і«і ¬®їЅµ ґ·є»т Н»» ¬ё» ЌЬ®·Є» Йё»»ґ НЅ®ї°»®Њ »Ѕ¬·±І є±®
є«®¬ё»® ј»¬ї·ґт

пз
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МЫТНЧСТЫО НМСР ЮСФМ
М»І·±І»® Н¬±° Ю±ґ¬ ё±«ґј
ѕ» ®»і±Є»ј ±І °®» оррк
і±ј»ґ ©ё»І «·І№ Эїі±
М®їЅµт ЧІ ±і» Ѕї»
¬ё» їі±«І¬ ±є ¬»І·±І»®
¬®±µ» · І±¬ «єє·Ѕ·»І¬ ¬±
є«ґґ§ ії·І¬ї·І ¬»І·±І ±І
¬ё» ¬®їЅµт О»ј«Ѕ¬·±І ·І
¬®їЅµ ¬»І·±І ЅїІ Ѕї«»
¬ё» ¬®їЅµ ¬± »Ё°»®·»ІЅ»
їЅЅ»ґ»®ї¬»ј
ј®·Є»
ґ«№
јїії№»ф і±®» Є·ѕ®ї¬·±Іф
їІј №®»ї¬»® °®±ѕїѕ·ґ·¬§ ±є
«І¬®їЅµ·І№т

Мё» Эї» ЧШ ПЛЯЬМОЯЭr ¬»І·±І»® ¬±° ѕ±ґ¬ ґ±Ѕї¬·±І
©ї ЅёїІ№»ј є±® оррк їІј І»©»® і±ј»ґт СІ ¬ё» ґї¬»®
°®±ј«Ѕ¬·±І і±ј»ґ ¬ё» «°°»® ¬»І·±І»® Н¬±° Ю±ґ¬ ё±ґ»
ш»®Є·Ѕ» °±·¬·±Іч їІј ґ±©»® ё±ґ» шІ±®іїґ Н¬±° Ю±ґ¬
°±·¬·±Іч ї®» І±¬ Є»®¬·Ѕїґґ§ їґ·№І»јт Й·¬ё ¬ё· ј»·№І ·¬ · І±¬
І»Ѕ»ї®§ ¬± ®»і±Є» ¬ё» Н¬±° Ю±ґ¬т Ч¬ ЅїІ їґ©ї§ ®»ії·І
·І ¬ё» ґ±©»® °±·¬·±І ш»» °ё±¬± їѕ±Є»ч їІј ј±» І±¬ І»»ј
¬± ѕ» ®»і±Є»ј є±® ¬®їЅµ
¬»І·±І·І№ ±® їґ·№Іі»І¬т
Чє ¬ё» ё±ґ» ї®» Є»®¬·Ѕїґґ§
їґ·№І»ј ©» ®»Ѕ±іі»Іј
®»і±Є·І№ ¬ё» ѕ±ґ¬т Мё»»
м ѕ±ґ¬ ё±«ґј ¬ё»І ѕ»
¬±®»ј ·І ¬ё» Ѕїѕ є±®
®»·І¬їґґї¬·±І ©ё»І»Є»®
¬®їЅµ ї®» ®»і±Є»ј ·І
»®Є·Ѕ»т

Мё» °«®°±» ±є ¬ё· ѕ±ґ¬ · ¬± °®»Є»І¬ ¬»І·±І»® ±Є»®у
»Ё¬»І·±І ©ё»І ї ¬®їЅµ · ®»і±Є»јт Ю»є±®» ®»і±Є·І№
¬®їЅµф ¬ё» ѕ±ґ¬ ё±«ґј їґ©ї§ ѕ» ®»·І¬їґґ»јф ±® јїії№»
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