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Мё» і±ј«ґї® ј»·№І ±є ЬЛЭЯМЧ Ълр «І·¬ іїµ» ¬ё»і
»°»Ѕ·їґґ§ «·¬їѕґ» є±® є·Ё»ј ¬®їІє±®і»® °±©»® єїЅ¬±®
Ѕ±®®»Ѕ¬·±І §¬»і їІј ґ±Ѕїґ °±©»® єїЅ¬±® Ѕ±®®»Ѕ¬·±І ±є
і±¬±®т Мё»§ ЅїІ ґ·µ»©·» ѕ» «»ј ¬± Ѕ±І¬®«Ѕ¬ ї«¬±ії¬·Ѕ
°±©»® єїЅ¬±® Ѕ±®®»Ѕ¬·±І §¬»іт
Мё» ЬЛЭЯМЧ Ълр ¬ё®»»у°ёї» Ѕї°їЅ·¬±® Ѕ±І·¬ ±є н ј»ґ¬ї
Ѕ±ІІ»Ѕ¬»ј ·І№ґ»у°ёї» Ѕї°їЅ·¬±®т Мё» Ѕї°їЅ·¬±® «»ј
ѕ»ґ±І№ ¬± ¬ё» ФСТЩ ФЧЪЫ »®·» є±® Є±ґ¬ї№» ±є мплумлру
лолКф ©ё»®»ї є±® Є»®·±І ©·¬ё ї Є±ґ¬ї№» ®ї¬·І№ ±є онрК ¬ё»
НМЯТЬЯОЬ ФЧЪЫ єїі·ґ§ · «»јт
Мё» »ІЅґ±«®» · іїј» ±є ·І«ґї¬·І№ ії¬»®·їґ шЭґї Ко
їЅЅ±®ј·І№ ¬± ¬ё» ·Ієґїііїѕ·ґ·¬§ Ѕґї·є·Ѕї¬·±І ±є ¬їІјї®ј
ЛФзмч їІј ё»ІЅ» »ґ·і·Ії¬» ¬ё» І»»ј ¬± °®±Є·ј» ї їє»¬§
№®±«Іј Ѕ±ІІ»Ѕ¬·±Іт
Я»іѕґ§ · іїј» »ї§ ¬ёїІµ ¬± ¬ё» іїґґ Ќє»»¬Њ «»ј ¬±
¶±·І ¬ё» і±ј«ґ»ф ©ё·Ѕё іїµ» ¬ё· ї «І·Є»®їґ Ѕї°їЅ·¬±®т
М± °®»Є»І¬ ¬ё» °ї®їґґ»ґ ѕї® є®±і ±Є»®ё»ї¬·І№ф ·¬ · ·і°±®¬їІ¬
І±¬ ¬± »ЁЅ»»ј йл Я °»® «І·¬ ©ё»І ї»іѕґ·І№ і±ј«ґ»т
ЛІ·¬ ®ї¬»ј є±® і±®» ¬ёїІ л µКЯ® ї¬ онр К їІј ор µКЯ® ї¬
мплумлрулол К ї®» «°°ґ·»ј ї»іѕґ»ј ±Іґ§ ±І ®»Ї«»¬т

Ф» «І·¬@ ЬЛЭЯМЧ Ълрф №®ї¦·» їґґї ґ±®± і±ј«ґї®·¬@ф · ®»Іј±І±
°ї®¬·Ѕ±ґї®і»І¬» їјї¬¬· °»® ·ґ ®·єїїі»І¬± є·± ј»· ¬®їє±®ії¬±®·
» °»® ·ґ ®·єїїі»І¬± ґ±Ѕїґ» ј»· і±¬±®·т М®±ЄїІ± їґ¬®»4 ·і°·»№±
І»ґґї ®»їґ·¦¦ї¦·±І» ј· ·¬»і· ї«¬±ії¬·Ѕ· ј· ®·єїїі»І¬±т
Чґ Ѕ±Іј»Ії¬±®» ¬®·єї» ЬЛЭЯМЧ Ълр 8 ®»їґ·¦¦ї¬± Ѕ±І н
Ѕ±Іј»Ії¬±®· і±І±єї» Ѕ±ґґ»№ї¬· ї ¬®·їІ№±ґ±ф Ч Ѕ±Іј»Ії¬±®·
«¬·ґ·¦¦ї¬· ї°°ї®¬»І№±І± їґґї єїі·№ґ·ї ФСТЩ ФЧЪЫ °»® ґ»
¬»І·±І· ј· мплумлрулолКф і»І¬®» °»® ґ» Є»®·±І· Ѕ±І ¬»І·±І»
І±і·Іїґ» ј· онрК 8 «¬·ґ·¦¦ї¬ї ґї єїі·№ґ·ї НМЯТЬЯОЬ ФЧЪЫт
ФЋ·ІЄ±ґ«Ѕ®± »¬»®І± ·І ії¬»®·їґ» ·±ґїІ¬»ф шЭґї» Ко ·І
їЅЅ±®ј± їґґ± ¬їІјї®ј ЛФ зм °»® ґї Ѕґї·є·Ѕї¦·±І»
«ґґЋ·Іє·їііїѕ·ґ·¬@ч »ґ·і·Ії ґЋ»·№»І¦ї ј· °®»Є»ј»®» ·ґ
Ѕ±ґґ»№їі»І¬± ј· ¬»®®ї ј· °®±¬»¦·±І»т
Фї єїЅ·ґ·¬@ ј· і±І¬ї№№·± ї¬¬®їЄ»®± °ї®¬·Ѕ±ґї®· Ќ°·»ј·І·Њ ґ±
®»Іј±І± «І Ѕ±Іј»Ії¬±®» «І·Є»®їґ»т
Яґ є·І» ј· І±І «®®·Ѕїґјї®» ґ» ѕї®®»¬¬» ј· °ї®їґґ»ґґ±ф І±І
«°»®ї®» ґї Ѕ±®®»І¬» ј· йл Я °»® ґЋ«І·¬@ ±¬¬»І«¬ї ї·»іїІј±
°·' і±ј«ґ·т
Ф» «І·¬@ ј· °±¬»І¦ї ±ґ¬®» л µКЯ® ї онр К » ор µКЯ® ї мплу
млрулол Кф Є»І№±І± є±®І·¬» ї·»ії¬» ±ґ± « °»Ѕ·є·Ѕї
±®ј·Ії¦·±І»т

ЬЛЭЯМЧ Ълр у ФСТЩ ФЧЪЫ мЧІ



ой

ЬЛЭЯМЧ Ълр

НЫОЧЫ с НЫОЧЫН ЬЛЭЯМЧ Ълр с онрК ЬЛЭЯМЧ Ълр с мплумлрулолК

Ъ®»Ї«»І¦ї І±і·Іїґ» лр Ш¦ ш«¬·ґ·¦¦їѕ·ґ» « ®»¬» ї кр Ш¦ч лр Ш¦ ш«¬·ґ·¦¦їѕ·ґ» « ®»¬» ї кр Ш¦ч
Ої¬»ј є®»Ї«»ІЅ§ лр Ш¦ ш«·¬їѕґ» є±® кр Ш¦ І»¬©±®µч лр Ш¦ ш«·¬їѕґ» є±® кр Ш¦ І»¬©±®µч

М±ґґ»®їІ¦ї ј· Ѕї°їЅ·¬@ ул хпры ул хпры
Эї°їЅ·¬їІЅ» ¬±ґ»®їІЅ»

Р»®ј·¬» шј·»ґ»¬¬®·Ѕё»ч  ртл ЙсµКЯ®  рто ЙсµКЯ®
Ф±» шј·»ґ»Ѕ¬®·Ѕч

Яґ¬·¬«ј·І»  орррі тґтіт  орррі тґтіт
Яґ¬·¬«ј»  орррі їттґт  орррі їттґт

Н»®Є·¦·± Э±І¬·І«± Э±І¬·І«±
Ь«¬§ Э±І¬·І«±« Э±І¬·І«±«

Э±ґґ»№їі»І¬± М®·їІ№±ґ± М®·їІ№±ґ±
Э±ІІ»Ѕ¬·±І Ь»ґ¬ї Ь»ґ¬ї

О»·¬»І¦» ј· Ѕї®·Ѕї ЧІ¬»®І» ЧІ¬»®І»
Ь·Ѕёї®№» ®»·¬±® ЧІ¬»®Іїґ ЧІ¬»®Іїґ

Щ®їј± ј· °®±¬»¦·±І» ЧР мр ЧР мр
Р®±¬»Ѕ¬·±І ®ї¬·І№

М»І·±І» ј· °®±Єї шЯЭч ¬®ї ¬»®і·Іїґ· отпл ЛІ Ё оЊ отпл ЛІ Ё оЊ
М»¬ Є±ґ¬ї№» шЯЭч ѕ»¬©»»І ¬»®і·Іїґ

М»І·±І» ј· °®±Єї ¬®ї ¬»®і·Іїґ· » Ѕ«¬±ј·ї нµК Ё прЊ нµК Ё прЊ
М»¬ Є±ґ¬ї№» ѕ»¬©»»І ¬»®і·Іїґ їІј Ѕї»

Эґї» ј· ¬»і°»®ї¬«®ї уолсЬ уолсЬ
М»і°»®ї¬«®» Ѕґї

М»®і·Іїґ· Р»®І± н Ё Уи Р»®І± н Ё Уи
М»®і·Іїґ Р·І н Ё Уи Р·І н Ё Уи

Уї·ії Ѕ±®®»І¬» ј· °·ЅЅ± їіі»ї їґґЋ·І»®¦·±І»  прр ЧІ  орр ЧІ
УїЁ ·І®«ё Ѕ«®®»І¬

Н±Є®їЅЅї®·Ѕ± іїЁ ЧІ о Ё ЧІ м Ё ЧІ
УїЁ ±Є»®ґ±їј ЧІ

Эґї» ј· Є·¬ї  крррр Љ олсЬ  ппрррр Љ олсЬ
Ф·є» »Ё°»Ѕ¬їІЅ§  ирррр Љ олсЭ  пнрррр Љ олсЭ

УїЁ јКсј¬  олК с   пррК с 
УїЁ јКсј¬

Т±®і» ЫТ кринп Љ псо ЫТ кринп Љ псо
Н¬їІјї®ј

Щ»І»®їґ Ѕёї®їЅ¬»®·¬·Ѕ Эї®ї¬¬»®·¬·Ѕё» №»І»®їґ·

Ь«Ѕї¬· Ълр



ои

ЛІ ПІ ЧІ Э Ф Рї®¬ Іт

шКч шµКЯ®ч шЯч шkЪч шііч мплтрпт

офл кфн нЁлр йз шпч мппр

л пофк нЁпрр йз шпч мпор

йфл пифи нЁплр пми шоч мпнр

онр пр олфп нЁорп пми шоч мпмр

пофл нпфм нЁолп опй шнч мплр

пл нйфй нЁнрп опй шнч мпкр

ор лрфо нЁмрп оик шмч мпир

ол кофи нЁлрп нлл шлч мпзр

ЬЛЭЯМЧ Ълр с онрК

ЬЛЭЯМЧ Ълр с мплумлрулолК ФСТЩ ФЧЪЫ мЧІ

ЛІ ПІ ЧІ Э Ф Рї®¬ Іт

шКч шµКЯ®ч шЯч шkЪч шііч мплтрмт

л йфр нЁнп йз шпч йрпр

пр пнфз нЁко йз шпч йрпл

пофл пйфм нЁйй йз шпч йрпи

пл орфз нЁзо йз шпч йрор

мпл ор ойфз нЁпон йз шпч йрол

ол нмфи нЁплм пми шоч йрнр

нр мпфи нЁпил пми шоч йрнл

мр ллфй нЁомй пми шоч йрмр

лр кзфк нЁнри опй шнч йрмл

л кфм нЁок йз шпч йппр

пр пофи нЁло йз шпч йппл

пофл пкфп нЁкк йз шпч йппи

пл пзфн нЁйз йз шпч йпор

млр ор олфй нЁпрл йз шпч йпол

ол нофп нЁпнп пми шоч йпнр

нр нифл нЁплй пми шоч йпнл

мр лпфм нЁопр пми шоч йпмр

лр кмфо нЁоко опй шнч йпмл

л лфл нЁпз йз шпч йопр

пр ппфр нЁнз йз шпч йопл

пофл пнфи нЁми йз шпч йопи

пл пкфл нЁли йз шпч йоор

лол
ор оофр нЁйй йз шпч йоол

ол ойфл нЁзк пми шоч йонр

нр ннфр нЁппк пми шоч йонл

мр ммфр нЁплм пми шоч йомр

лр ллфп нЁпзн опй шнч йомл

кр ккфп нЁонп опй шнч йолр

Ь«Ѕї¬· Ълр

Х·¬ ј· °ї®їґґ»ґ± °ї®¬т Іт мплткзтззпр
Х·¬ є±® «І·¬ °ї®їґґ»ґ °ї®¬т Іт мплткзтззпр


