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ПєФє »єя№хtФ} хпжюО

vvчvжюЩ»жю3є йvчОчжv3 Дщ»Оwчп »єя№хtч}хє хпжюО д»єйж«vхщп «»О!v3чпщv3 
єж3vюп v чО}щп Дщ»Оwчп 3vФ 'рв'ьв.'лс x '.)руГьш qєФє «vФ3пqЩччt »єябv»v3 
«єжОФє3п' єщхОФv3 юО жюО3єщ яО»єУvючєw «хОюп «ЩФО№є№vЗчп' юО чО}щє3є) 
«ЩФО№є№vЗчп' «»О!v3чпщv3 яОщхОФv3 єж3vюп v «є3vФєбхtuв

д}чщюєб . «єжюОчє3п gОУvчЩю} vvчvжю»v3 Дщ»Оwчп 3vФ ллв'лв.'лс x 22 
aд»є «vФ3пqЩччt є«хОюп «»О!v «ЩФО№є№vЗчп' «»О!v3чпщv3i vvчvжюЩ»жю3} єж3vюп v 
чО}щп »Ояєб я vvчvжюЩ»жю3єб йvчОчжv3 яО «vФж}бщОбп 3пщєчОччt oЩ»зО3чє№є 
УsФзЩюE Дщ»Оwчп яО «Щ»pЩ «v3»vЗЗt .'лс »єщ} У}хє Фє»}ЗЩчє »єя№хtч}юп 
«пюОччt qєФє «vФ3пqЩччt я л 3Щ»Щжчt .'лс »єщ} чО л' 3vФжєющv3 є«хОюп «»О!v 
«ЩФО№є№vЗчп' юО чО}щє3є)«ЩФО№є№vЗчп' «»О!v3чпщv3 яОщхОФv3 Фєpщvхrчєwф 
«єяОpщvхrчєwф «»єйЩжvцчє)юЩ'чvЗчєwф 3пqєw єж3vюп юО vчpп' яОщхОФv3 v }жюОчє3 
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Д я3Мtящ} vя !пб vvчvжюЩ»жю3є йvчОчжv3 Дщ»Оwчп хпжюОбп 3vФ .*в'св.'лс 
вv 'е'л')'е).лу..Гле юО 3vФ .ев'св.'лс x 'е'л')'е)ру..Гер я3Щ»ч}хєжt Фє 
єУхОжчп'в gпw3жrщєw бvжrщєw ФЩ»зО3чп' ОФбvчvжю»О!vцф бvчvжюЩ»жю3 юО 3vФєбжю3 
жюєжє3чє чОФОччt vчйє»бО!vw qєФє ФєФОющє3п' 3пФОющv3ф О юОщєз бєзхп3єжюv юО 
Фє!vхrчєжюv »ЩОхvяО!vw «}чщю} . «єжюОчє3п gОУvчЩю} vvчvжю»v3 Дщ»Оwчп 3vФ 
( лв'лв.'лс Дi .. aд»є «vФ3пqЩччt є«хОюп «»О!v «ЩФО№є№vЗчп' «»О!v3чпщv3iв

@О »єя»О'}чщОбп єУхОжчп'ф gпw3жrщєw бvжrщєw ФЩ»зО3чп' ОФбvчvжю»О!vцф 
бvчvжюЩ»жю3 юО 3vФєбжю3 чО «vФ3пqЩччt я л 3Щ»Щжчt .'лс »єщ} чО л' 3vФжєющv3 
є«хОюп «»О!v vчpп' щОюЩ№є»vц «ЩФО№є№vЗчп' юО чО}щє3є)«ЩФО№є№vЗчп' «»О!v3чпщv3 
чЩєУ'vФчє ФєФОющє3є 3пp}щОюп «єчОФ лфл бх»Фв №»п3Щчrф я чп' яО »О'}чєщ 
бvж!Щ3п' УsФзЩюv3 )  'вс бх»Фв №»пвф яО »О'}чєщ ФЩ»зО3чє№є УsФзЩю} )  'в* бх»Фв 
№»п3Щч rв

@О vчйє»бО!vus Уvхrpєжюv бvж!Щ3п' є»№Очv3 3пщєчО3Зєw 3хОФп 3 бvж!Щ3п' 
УsФзЩюО' 3vФж}ючvц йvчОчжє3пц »Щж}»ж Фхt яОУЩя«ЩЗЩччt «vФ3пqЩччt яО»єУvючєw 
«хОюп «ЩФО№є№vЗчпб «»О!v3чпщОбв ЄЩОхvяО!vt «}чщю} . «єжюОчє3п gОУvчЩю} 
vvчvжю»v3 Дщ»Оwчп 3vФ ллв'лв.'лс x .. aд»є «vФ3пqЩччt є«хОюп «»О!v 
«ЩФО№є№vЗчп' «»О!v3чпщv3i «»пя3ЩФЩ Фє ФєФОющє3є№є йvчОчжє3є№є чО3ОчюОзЩччt 
юО »єяУОхОчЩ}3Опчt бvж!Щ3п' УsФзЩюv3в

@О vчйє»бО!vus бvчvжюЩ»жю3 юО 3vФєбжю3 яО »О'}чєщ юО 3 бЩзО' щєpюv3 
oЩ»зО3чє№є УsФзЩю} Дщ»Оwчп яФvцжчпюп «vФ3пqЩччt яО»єУvючєw «хОюп 
«ЩФО№є№vЗчпб юО чО}щє3є)«ЩФО№є№vЗчпб «»О!v3чпщОб чЩ бОu бєзхп3єжюvв



@ }»О'}3Оччtб яОячОЗЩчє№єф 33ОзОuбєф qє «»пцчtююt »vpЩччt «»є 
«vФ3пqЩччt «єжОФє3п' єщхОФv3 іжюО3єщ яО»єУvючєw «хОюпн «ЩФО№є№vЗчп' юО 
чО}щє3є)«ЩФО№є№vЗчп' «»О!v3чпщv3 чО л' 3vФжєющv3 u «Щ»ЩФЗОжчпбв
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