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¬»ј ¬± ї Ѕ»®¬ї·І «®єїЅ» ¬ї¬·±Іт
М§°·Ѕїґґ§ф ¬ё»§ єґ«Ѕ¬«ї¬» ї¬ ї Ѕ»®¬ї·І ј·¬їІЅ» є®±і »їЅё ±¬ё»®ф і±Є·І№ ·І ±І» ј·®»Ѕ¬·±Іт Мё»
Ѕ±ІІ»Ѕ¬·±І ѕ»¬©»»І їІ ЯЛК їІј ї «®єїЅ» ¬ї¬·±І · °»®є±®і»ј ©·¬ё ¬ё» ё»ґ° ±є ї ё§ј®±їЅ±«¬·Ѕ
Ѕ±іі«І·Ѕї¬·±І §¬»і Є·ї ¬ё» Ѕ§Ѕґ·І№
Ѕ§Ѕґ· °®±¬±Ѕ±ґт ЧІ ±¬ё»® ©±®јф »їЅё »®Є»® їґґ±Ѕї¬» ї Ѕ»®¬ї·І ¬·і»
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Ѕ±ІІ»Ѕ¬·І№ ЯЛК їІј ї «®єїЅ» ¬ї¬·±Іт
Й» ёїЄ» «»ј ї ±є¬©ї®» °їЅµї№» ±є Ї«»«·І№ §¬»і ·і«ґї¬·±І Іїі»ј СЬЧН ї ї °ґї¬є±®і є±® ¬ё»
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Ъ·№«® » от Мё» »ґ»і»І¬ ±є ¬ё» Ѕ±іі«І·Ѕї¬·±І §¬»і ЯЛК і±ј»ґт
Сѕ¶»Ѕ¬ Ь»Є·Ѕ» ·і«ґї¬» ЯЛКт ЧІ ¬ё» і»¬ё±ј ЌїЅЅ»°¬ш› чЊ ф ·¬ їЅЅ»°¬ ¬ё» ®»Ї«»¬ф їІј ±І Ѕ±Іј·¬·±І
¬ёї¬ ї¬ ¬ё» і±і»І¬ ¬ё» »®Є»® · ї¬ ¬ё» ¬ї¬» ±є ¬®їІі·¬¬·І№ јї¬ї ¬± ¬ё» «®єїЅ» ¬ї¬·±І їІј ¬ё»®» · І±
Ї«»«»ф ¬ё· ®»Ї«»¬ ¬®їІє»® ·іі»ј·ї¬»ґ§ ¬ї®¬ ші»¬ё±ј ¬ї®¬Р®±Ѕ»·І№ш› ччт Чє ї¬ ґ»ї¬ ±І» Ѕ±Іј·¬·±І ·
Є·±ґї¬»јф ¬ё» ®»Ї«»¬ №»¬ ¬± ¬ё» ѕ«єє»®т
Сѕ¶»Ѕ¬ Э»І¬®їґТ±ј» · ¬ё» ±ѕ¶»Ѕ¬ф ·і«ґї¬·І№ ї «®єїЅ» ¬ї¬·±Іт Ч¬ і»¬ё±ј їЅЅ»°¬ш› ч · І±¬ «»ј
І±© їІј №»І»®ї¬» їІ »ЁЅ»°¬·±Іт У»¬ё±ј °®±Ѕ»ЫЄ»І¬ш› ч · «»ј ¬± є·І·ё ї Ѕ±іі«І·Ѕї¬·±І ©·¬ё ¬ё»
Ѕ«®®»І¬ ј»Є·Ѕ»т Мё»І ·¬ ©·¬Ѕё» ¬± їІ±¬ё»® ј»Є·Ѕ» «·І№ ¬ё» і»¬ё±ј Ќ±°»ІЭёїІІ»ґшчЊ т
Мё» Ѕґї ј·ї№®їі ·І Ъ·№«®» н °®»»І¬ ¬ё» ¬®«Ѕ¬«®їґ ѕ±Іј ±є ЯЛК ±ѕ¶»Ѕ¬т Эґї Э»І¬®їґТ±ј»
°±»» ¬ё» І»¬»ј ±ѕ¶»Ѕ¬ ±є ¬ё» Ь»Є·Ѕ» ¬§°»ф Ѕїґґ»ј ј»Є·Ѕ»СІЯ·®т Мё· ±ѕ¶»Ѕ¬ · ¬ё» »®Є»®
°ї®¬·Ѕ·°ї¬·І№ ·І ї Ѕ±іі«І·Ѕї¬·±І °»®·±ј ї¬ ¬ё» і±і»І¬ф ·т»т ¬ё· °±·І¬»® Ѕ±І¬їІ¬ґ§ ¬±№№ґ» є®±і ±І»
Ь»Є·Ѕ» ±ѕ¶»Ѕ¬ ¬± їІ±¬ё»®т
Ъ·№«®» м ё±© їІ ЯЛК Є»ё·Ѕґ» ·І ¬»®і ±є їІ ±ѕ¶»Ѕ¬ і±ј»ґт ЫїЅё ЯЛК шЅґї Ь»Є·Ѕ»ч ёї їІ
±ѕ¶»Ѕ¬ ±є ¬ё» У»ї№» ¬§°» Ѕїґґ»ј °®±ЅУ»ф ©ё·Ѕё · ї і»ї№» ѕ»·І№ ¬®їІі·¬¬»ј ї¬ ¬ё» і±і»І¬ ш·є
¬ё»®» · «Ѕё ї і»ї№»чт
Мё» ії·І »Є»І¬ є±® ·і«ґї¬·І№ ¬ё» Ѕ±іі«І·Ѕї¬·±І §¬»і ±є їІ ЯЛК №®±«° ї®» ¬ё» є±ґґ±©·І№ж
пт Я®®·Єїґ ±є ¬ё» і»ї№»т
от Н¬ї®¬ ±є ¬ё» Ѕ±іі«І·Ѕї¬·±І °»®·±јт
нт Ъ·І·ё ±є ¬ё» і»ї№» ¬®їІє»®т
мт ЫІј ±є ¬ё» Ѕ±іі«І·Ѕї¬·±І °»®·±јт
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ЕпзГ
ЕорГ
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ЯРФуЛЙ йоплч
Ы®Є·І Й Рф Уїјј»І Ц Р їІј Р±ґґ·¬¬ Щ Й орпм ЛІіїІІ»ј ЛІј»®©ї¬»® К»ё·Ѕґ» ЧІј»°»Іј»І¬ М»¬
їІј ЫЄїґ«ї¬·±І шЦ±ёІ Ш±°µ·І ЯРФ М»ЅёІ·Ѕїґ Ь·№»¬ф Кт но шлчч °° йлоЉйкп
Щ®·єє·¬ё Щ орро М»ЅёІ±ґ±№§ їІј Я°°ґ·Ѕї¬·±І ±є Я«¬±І±і±« ЛІј»®©ї¬»® К»ё·Ѕґ» шМї§ґ±® ъ
Ъ®їІЅ·ч
Йїј±± Н їІј ХїЅё®±± Рт орпр Я«¬±І±і±« ЛІј»®©ї¬»® К»ё·Ѕґ»ж У±ј»ґ·І№ф Э±І¬®±ґ Ь»·№І
їІј Н·і«ґї¬·±І шМї§ґ±® ъ Ъ®їІЅ·ч
ЙїІ№ Цф Ф· Ьф Жё±« У їІј Щё±їґ Ь орри Ьї¬ї Ѕ±ґґ»Ѕ¬·±І ©·¬ё і«ґ¬·°ґ» і±ѕ·ґ» їЅ¬±® ·І
«Іј»®©ї¬»® »І±® І»¬©±®µ Р®±Ѕт ои¬ё ЧІ¬т Э±Ієт ±І Ь·¬®·ѕ«¬»ј Э±і°«¬·І№ Н§¬»і Й±®µё±°
ш
ч шЧЫЫЫч °° опкЉооп
М±± Щф Уї·»®± Оф Эїї®· Рф Х»ѕµїґ Сф Х±ії® У їІј Ж±®¦· Ут орпо Ъ·»ґј »Ё°»®·і»І¬ є±®
ј§Іїі·Ѕ ±«®Ѕ» ®±«¬·І№ж НоЭ ЫЄ±Ф±№·Ѕ і±ј»і ®«І ¬ё» НЛТ °®±¬±Ѕ±ґ «·І№ ¬ё» ЬЫНЫОМ
ЛІј»®©ї¬»® ґ·ѕ®ї®·» шСЅ»їІч °° пЉпр
Н¦¬®·µ Ц орпп Юї·Ѕ П«»«»·І№ Мё»±®§ шЛІ·Є»®·¬§ ±є Ь»ѕ®»Ѕ»Іч
Э±±°»® О Ю пзип ЧІ¬®±ј«Ѕ¬·±І ¬± Ї«»«»·І№ ¬ё»±®§ шТ»© З±®µж Ыґ»Є·»® Т±®¬ё Ш±ґґїІјч
Ю±®¬ Н Э пззк Р±ґґ·І№ §¬»і шЯі¬»®јїіж Н¬·Ѕё¬·І№ Уї¬ё»ії¬·Ѕё Э»І¬®«іч
Мїµї№· Ш оррр ЯІїґ§· їІј ї°°ґ·Ѕї¬·±І ±є °±ґґ·І№ і±ј»ґ с Р»®є±®іїІЅ» ЫЄїґ«ї¬ж С®·№·І їІј
Ь·®»Ѕ¬·±І шЫјт Шї®·І№ Щтф Ф·Іј»іїІІ Эёт їІј О»·»® Ут Ф»Ѕ¬«®» Т±¬» Э±і°«¬т НЅ·т орррт Кт
пйкзч °° монЉммо
К·ёІ»Єµ·· К У їІј Н»і»І±Єї С К оррк Уї¬ё»ії¬·Ѕїґ і»¬ё±ј ¬± ¬«ј§ ¬ё» °±ґґ·І№ §¬»і
Я«¬±ії¬·±І їІј О»і±¬» Э±І¬®±ґ кйшоч пйнЉоор
Фї© Я їІј Х»ґ¬±І Ь оррр Н·і«ґї¬·±І і±ј»ґ·І№ їІј їІїґ§· шн®ј »јт УЅ Щ®ї© Ш·ґґж Ю±¬±Іч
Ю§®µ· Яф С°ґї¬µ±Є? Жф Эї®Єїґё± У їІј Х··»ґуЬ±®±ё·І·Ѕµ· Ут шЫјтч орпо ЯјЄїІЅ» ·І
ЧІ¬»ґґ·№»І¬ У±ј»ґґ·І№ їІј Н·і«ґї¬·±Іт Н·і«ґї¬·±І М±±ґ їІј Я°°ґ·Ѕї¬·±І шН°®·І№»®ч
ЮїІ№±© Н шЫјтч орпо Л» Эї» ±є Ь·Ѕ®»¬» ЫЄ»І¬ Н·і«ґї¬·±І шН°®·І№»®ч
Тї¦ї®±Є Я їІј Рї«ґ Н орпк Я Т«іѕ»® ±є Э«¬±і»® ·І ¬ё» Н§¬»і ©·¬ё Н»®Є»® КїЅї¬·±І
Э±іі«І·Ѕї¬·±І ·І Э±і°«¬»® їІј ЧІє±®ії¬·±І НЅ·»ІЅ» крп ннмЉнмн
У»ёЅё»®§їµ±Є О Кф У±·»»Є Я Тф Ь»і·І Я З«ф Ь±®±є»»Є К Я їІј Уї¬Є»»Є Н Я орпл Л·І№
Рї®їґґ»ґ Э±і°«¬·І№ ·І П«»«»·І№ Т»¬©±®µ Н·і«ґї¬·±І Ю«ґґ»¬·І ±є ¬ё» М±іµ Р±ґ§¬»ЅёІ·Ѕ
ЛІ·Є»®·¬§ нолшлч ззЉпрз
У±·»»Є Яф Ь»і·І Яф Ь±®±є»»Є К їІј Н±®±µ·І К орпк Ь·Ѕ®»¬»у»Є»І¬ ї°°®±їЅё ¬± ·і«ґї¬·±І
±є Ї«»«»·І№ І»¬©±®µ Х»§ ЫІ№·І»»®·І№ Уї¬»®·їґ кил знзЉзмо
Ь»і·І Я З«ф Н±®±µ·І К Я їІј Хёїї»Єї Ь Ж орпм Мё®»»уј·і»І·±Іїґ Є·«їґ·¦ї¬·±І ±є ¬ё»
«Іј»®©ї¬»® »ІЄ·®±Іі»І¬ «·І№ №®ї°ё·Ѕїґ ґ·ѕ®ї®§ ЌнЬ ѕ±ј·»Њ Р®±Ѕт ±є ¬ё» ЧІ¬т Э±Ієт У»ЅёїІ·Ѕїґ
ЫІ№·І»»®·І№ф Я«¬±ії¬·±І їІј Э±І¬®±ґ Н§¬»і шУЫЯЭНч шМ±іµч шЧЫЫЫч ї®І«іѕ»® кзикизл
Р±№®»ѕІ±§ К Х їІј Р±№®»ѕІ±§ Я К оррм Р®±Ѕт и¬ё Х±®»їІуО«·ї ЧІ¬»®Ії¬·±Іїґ Н§і°±·«і ±І
НЅ·»ІЅ» їІј М»ЅёІ±ґ±№§ шХСОЛНуоррмч шМ±іµчфК±ґт пф °° пнйупмп
Ю±¬§№·І Ч Я ф Р±°±Є К Т ф Мї®¬їµ±Єµ§ К Я їІј Нё»®¬І»Є К Н орпл Р®±Ѕт НРЧЫ оп¬ ЧІ¬т
Н§і°т Я¬і±°ё»®·Ѕ їІј СЅ»їІ С°¬·Ѕж Я¬і±°ё»®·Ѕ Рё§·Ѕ зкир пЉм
Р±°±Є К Тф Ю±¬§№·І Ч Я їІј Х±ё»ґ»Є Т К орпк Х»§ ЫІ№·І»»®·І№ Уї¬»®·їґ кил золЉзоз
ЯЄј»»Єї Ь Хф Хї¦їµ±Є К Зф Тї¬їґ·І±Єї Т Уф ЧЄїІ±Є У Фф З«¦ёїµ±Єї У Я їІј М«®«ё»Є
Т К орпм Ы«®±°»їІ Ц±«®Іїґ ±є Рё§·Ѕїґ їІј Ш»їґ¬ё Ыј«Ѕї¬·±І к Я®¬·Ѕґ» І«іѕ»® ЮУурплупм
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