ЕВАКУАТОР
КРАН-МАНІПУЛЯТОР

(050) 456-50-96
(098) 456-50-96
24
7
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2

ЗМІСТ
ЕКСКЛЮЗИВНА ПРОПОЗИЦІЯ..........................3

Приблизна таблиця вивітрювання алкоголю із
організму.
Алкогольний
напій

Час виявлення
Кількість, мл. парів алкоголю,
час.

Водка (40%)

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ..................4-5, 9,14-19
АВТОЗАПЧАСТИНИ
ДЛЯ ІМПОРТНИХ АВТО...................................6-7
Коньяк

ПРОДАЖ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ..........................7

Шампанське
Суміш коньяка з
шампанським

АВТОЗАПЧАСТИНИ
ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ АВТО...................................8
ПОСЛУГИ АВТОМОБІЛІСТАМ.............................8
АВТОЗАПЧАСТИНИ Б/У
(РОЗБИРАННЯ)......................................................9
ШИНИ ТА КОЛІСНІ ДИСКИ...............................10

Портвейн

Пиво (4,3%)
Джин-тонік

Не
визначається

Приблизна таблиця збереження алкоголю в крові
Вага
тіла
(кг)

Кількість порцій
Рахується з початку прийому (годин)

ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ.....................................11
РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ ЗАГАЛЬНИЙ
(АВТОСЕРВІС).................................................11-13
АВТОМОБІЛЬНА МАПА
ЗАПОРІЖЖЯ..................................................20-39

За одну порцію прийнято один з напоїв: 50г. водки, 100 гр. портвейна,
150 г. сухого вина. 0,5 л. пива.

Виготовлення друкованої продукції та зовнішньої реклами: (068) 179-75-69
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ТОВ «МАЗ-МТЗ СЕРВІС УКРАЇНА»

Виготовлення друкованої продукції та зовнішньої реклами: (068) 179-75-69

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ
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НОВI ШТРАФИ ЗА ПОРУШЕННЯ ПДР У 2021 РОЦI
Порушення
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Було

Стало

Було

Стало

Непрестебнутий ремінь

51 грн

510 грн

Водіння без прав

Порушення

510 грн

3 400 грн

Відсутність мотошолому

51 грн

510 грн

Створення аварійної ситуації

680 грн

1445 грн

Номерний знак без підвіски

170 грн

510 грн

Порушення ПДР, яке привело к ДТП

340 грн

850 грн

Розмови по телефону без гарнітури

425 грн

510 грн

Водіння у нетверезому стані

10 200грн

17 000 грн *

Водіння ТС водієм ,який не має при собі
прав

425 грн

425 грн

Водіння у нетверезому стані
(повторення впродовж року)

–

34 000 грн **

255 грн

3 400 грн

Водіння у нетверезому стані
(третій раз)

–

51 000 грн ***

510 грн

3 400 грн

Порушення правил проїзду, зупинок,
обгону, зустрічного роз’їзду,
безпечної дистанції

425 грн

510 грн

255 грн

340 грн

Ненадання переваги в русі авто
швидкої,поліції або аварійної служби

510 грн

680 грн

Залишення місця ДТП
Перевищення швидкості руху у населенних
пунктах більш як на 50 км/год
Перевищення швидкості руху на 20-50 км/год

* з позбавленням водійського посвідчення на рік
** з позбавленням права керувати на 3 роки або адміністративний арешт на 10 діб з позбавленням права керувати на 3 роки
*** з позбавленням права керувати на 10 років та конфіскацією транспортного засобу

ПIШОХОДИ ТА ВЕЛОСИПЕДИСТИ
Порушення

Було

Стало

Перехід пішоходом дороги в
недозволеному місці чи на заборонений
сигнал світлофора

51 грн

255 грн

Тіж самі порушення у нетверозому стані

136 грн

680 грн

Порушення

Було

Стало

Порушення ПДР велосепидистами
чи гружовими возами

85 грн

340 грн

Створення аварійної ситуації

170 грн

850 грн

Виготовлення друкованої продукції та зовнішньої реклами: (068) 179-75-69

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ
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Головне управління Національної
поліції України у Запорізькій обл.
вул. Матросова, 29
тел.: (061) 239-88-88, факс (0612) 34-27-51
www. zp.npu.gov.ua
uvdzpua@mail.ru
Запорізьке міське УМВС
Пр. Соборний, 191, тел.: (061) 233-91-42
uvd.zp.ua
РОВД Олександрівського району
вул. Олександрівська, 2
тел.: (061) 764-23-12, 764-23-86
mvs.gov.ua
РВВС Заводського району
вул. Посадочна, 4а,
тел.: (050) 488-18-30,4, (050) 488-18-30
uvd.zp.ua
РВВС Комунарського району
вул. Космічна. 40
тел.: (0612) 95-16-61, (0612) 93-30-50
uvd.zp.ua
РВВС Дніпровського району
вул. Сергія Синенка, 12 а.
тел.: (061) 239-40-16
mvs.gov.ua
РВВС Вознесенівського району
вул. Возз’єднанняУкраїни. 32
тел.: (0612) 32-10-17
mvs.gov.ua
РВВС Хортицького району
вул. Лахтинська, 10, тел.: (061) 286-91-43
mvs.gov.ua
РВВС Шевченківського району
Пр. Моторобудівників. 31
Тел.: (061) 287-22-02. (061) 287-22-46
mvs.gov.ua
Виготовлення друкованої продукції та зовнішньої реклами: (068) 179-75-69
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ТЕЛЕФОНИ ПЕРШОЇ
НЕОБХІДНОСТІ

ЗАПЧАСТИНИ ДЛЯ ІМПОРТНИХ АВТОМОБІЛІВ

6

1. Американські
2. Англійські
3. Італійські
4. Корейські
5. Німецькі

6. Шведські
7. Французькі
8. Японські
9. Китайські
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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АВТОЗАПЧАСТИНИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

вул. Кріпосна, 76
тел.: 289-19-50,
(050) 341-87-80
4 5 6 7 8 9

«АВТОГРАФ»
вул. Бородинська, 5
тел.: (066) 266-0-555, (098) 368-01-01
вул. Істоміна, 50
тел.: (067) 888-78-48, (050) 02-77-577
Lanos, Aveo, Lacetti, Kia, Hyundai.
Все в наявності.
АВТОЗАПЧАСТИНИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
АВТОМАГАЗИН «FILTRON» filtron.zp.ua 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

вул. Троїцька, 14
тел.: (067) 617-21-94,
(099) 624-30-42

1 2 3 4 5 6 7 8 9

вул. Крива Бухта, 2, оф. 105
тел.: (050) 6-410-410,
(097) 412-29-25

вул. Лермонтова, 6
тел.: 289-73-48,
(068) 909-85-89
АВТОЗАПЧАСТИНИ

«ASIA MOTOR»

вул. Кріпосна, 73
тел.: (067) 611-10-05,
(050) 42-87-888
АВТОЗАПЧАСТИНИ «GM-Parts»

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

АВТОЗАПЧАСТИНИ ДО ІНОМАРОК

1 2 3 4 5 6 7 8

вул. Чарівна, 113
тел.: (067) 528-51-91,
(050) 276-58-14

АВТОЗАПЧАСТИНИ TOYOTA, LEXUS

8

вул. Брянська, 15
тел.: (067) 630-50-31
АВТОЗАПЧАСТИНИ Opel, Skoda

ЗАПЧАСТИНИ НА ВАНТАЖНІ АВТО

5

АВТОМАЙСТЕР

3

3

5 6 7

вул. Українська, 52
тел.: (068) 396-88-64,
(050) 220-84-86

вул. Крива Бухта, 2
тел.: (050) 979-16-04,
(096) 346-49-46
7

АВТОМАГАЗИН «BESTAVTO» bestavto.zp.ua 1 2 3 4 5 6 7 8 9
вул. Діагональна, 11
тел.: (050) 927-00-00,
(050) 454-06-06,
(068 )927-00-00

7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

вул. Брянська, 15
тел.: (096) 486-49-46,
(050) 486-49-46

«АВТОМІКС»
вул. Брянська, 15
тел.: (066) 720-14-78, (098) 344-14-59
Fiat Doblo, Fiat Dukato, Iveco Daily,
Renault Master, Opel Milano, Citroen
Jumper, Peugeot Boxer.

4 5

«АВТОКОМПАС»
пр. Соборний, 23
тел.: (097) 595-05-95,
(050) 622-55-02,
(093) 80-30-555
Запчастини на легкові, вантажні
іномарки і позашляховики.

вул. Східна, 9,
тел.: (050) 577-26-09,
(097) 165-59-05,
«AUTOZNATOK» autoznatok.com.ua

asiamotor.com.ua 1

zpmast@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9

вул. Запорізького Козацтва, 27
тел.: 270-90-33,
(067) 612-19-56,
(050) 322-24-95
СТО «КЛАН АВТО»

1 2 3 4 5 6 7 8 9

вул. Крива Бухта, 1
тел.: (068) 80-80-600,
(066) 80-80-600
АВТОЗАПЧАСТИНИ “ТОРНАДО-АВТО”
вул. Перемоги, 52
тел.: (067) 614-55-83

Виготовлення друкованої продукції та зовнішньої реклами: (068) 179-75-69
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ЗАПЧАСТИНИ ДЛЯ ІМПОРТНИХ АВТОМОБІЛІВ
1. Американські
2. Англійські
3. Італійські
4. Корейські
5. Німецькі

7

6. Шведські
7. Французькі
8. Японські
9. Китайські
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9

вул. Олександра Матросова, 11
тел.: (068)488-52-78,
(050)133-67-30

ПРОДАЖ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Автоаксесуари
2. Акумулятори
3. Автокріплення
4. Стартери та генератори
5. Інструмент автомобільний
6. Захист двигуна. Фаркопи
7. Навантажувачі, мотоблоки.
8. Підшипники
9. Чохли, перетяжка сидінь.

АВТОМАГАЗИН «СЛУЧ»
вул. Чарівна, 155а,
Слов’янський р-к місто №10
тел.: 276-14-61, (050) 562-79-08,
(096) 636-56-26, (099) 9-333-191
Автохімія, Масла, Фільтри, Фаркопи,
Багажники, Глушники.
«МОДНІКОВ» Стартери, генератори
вул. Істоміна, 33, тел.: (099) 220-5-220
вул. Шкільна, 4,
тел.: (068) 06-08-508, (093) 065-66-69

АВТОКРІПЛЕННЯ

3

Р-н стадіона «Стріла» ГК «ЛУЧ»
тел.: (095) 513-25-01, (068) 661-80-37
АКУМУЛЯТОРИ

2

Парковий Бульвар, 1А
тел.: (067) 611-14-57
«МАЗ-МТЗ СЕРВІС УКРАЇНА» Навантажувачі

1 2 3 4 5 6 7 8 9

вул. Південне Шосе, 32
тел.: 227-01-90, (097) 871-45-56

1 2

ПЕРЕТЯЖКА САЛОНУ

6

7

9

вул. Брянська, 15, (Слов'янський р-к)
тел.: (067) 617-69-97
СТО “МОТОР СІЧ”

7

вул. Донецьке шосе, 2
тел.: (097) 042-58-24, (099) 640-29-49
4

MARUNI.ZP.UA

3

5

пр. Соборний, 17
тел.: (067) 44-077-44, (099) 033-70-60

Виготовлення друкованої продукції та зовнішньої реклами: (068) 179-75-69
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СТО «ПАН АВТО» suba.zp.ua

ЗАПЧАСТИНИ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ АВТОМОБІЛІВ

8

1. ВАЗ
2. ЗАЗ
3. ГАЗ
4. ІЖ
5. УАЗ

6. КАМАЗ
7. КРАЗ
8. МАЗ
9. Сільгосптехніка
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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«РУСЬ» (ЦІЛОДОБОВО)

1 2 3 4 5

ул. Новоросійська, 48Г
тел.: (066) 421-15-94, (068) 812-16-32
«СОЮЗПРОМРЕСУРСИ»

1 2 3 4 5 6 7 8 9

вул. Українська, 52
тел.: (068) 396-88-64, (050) 220-84-86
1 2 3 4 5 6 7 8
ЧП ДАРУМА
вул. Рекордна, 14, тел.: (066) 170-19-67,
(061) 236-95-39, (096) 582-58-25
З 8-00 до 21-00 (без вихідних і перерви)
ТОВ „ДИЗЕЛЬАВТОЦЕНТР“

6 7 8

вул. Південне Шоссе, 1/19 (УкрНИИОГаз)
тел.: (050) 487-99-97, (067) 511-52-27
ТОВ «МАЗ-МТЗ СЕРВІС УКРАЇНА»

8 9

вул. Південне Шосе, 32
тел.: 227-01-90, (097) 871-45-56

ПОСЛУГИ АВТОМОБІЛІСТАМ
АВАРІЙНЕ ВІДКРИТТЯ АВТО
тел.: (067) 612-13-94

ЕВАКУАТОР КРАН-МАНІПУЛЯТОР
тел.: (050) 456-50-96

АДВОКАТ. ДОПОМОГА В ДТП
тел.: (097) 333-32-01

ЕВАКУАТОР ДО 10 ТОНН
тел.: (066) 209-49-17

СК «ЕТАЛОН»
тел.: 289-78-92, (099) 176-72-99

ДОСТАВКА ПАЛИВА
тел.: (067) 613-77-50, (067) 613-01-36

СК «КРЕДО»
пр. Моторобудівників, 34, тел.: 289-90-66, 289-90-63

ЕВАКУАТОР ДО 15 ТОНН
тел.: (099) 444-64-60

Виготовлення друкованої продукції та зовнішньої реклами: (068) 179-75-69

АВТОЗАПЧАСТИНИ Б/У (РОЗБИРАННЯ)
1. Американські
2. Китайські
3. Італійські
4. Корейські
5. Німецькі

9

6. Шведські
7. Французькі
8. Японські
9. Інші
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5

АВТОРАЗБОРКА «СІЧАВТО»
вул. Олексія Поради, 58
тел.: (066) 807-88-47, (097) 807-88-47

АВТОРАЗБОРКА ВАЗ, ЗАЗ, ГАЗ

9

вул. Гончарова, 22
тел.: (099) 71-71-087,
(098) 35-16-928

Mercedes Sprinter,
Volkswagen crafter lt,
Mercedes vito

АВТОРАЗБОРКА MITSUBISHI

5

ПП ЄВСІКОВ АВТОРАЗБОРКА та СТО
вул. Малахітова, 4
тел.: (050) 341-80-95,
(067) 618-17-42

8

вул. Теплова, 46,
тел.: (050) 482-23-11

Б/у запчастини на Ford, Opel,
Volkswagen, Audi.
Купівля авто після ДТП та ін. варіанти.
Ремонт авто.

8

АВТОРАЗБОРКА HONDA, MAZDA
вул. Миколи Краснова, 6
тел.: (050) 06-55-222, (067) 959-60-61
СТО (095) 52-61-222, (096) 52-61-222
mazda-honda.com.ua

АВТОРАЗБОРКА Audi, Volkswagen,

5

Mercedes

вул. Белоруська, 2Г,
тел.: 701-10-77,
(050) 341-76-67, (066) 879-21-41

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ
ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ВОДІЇВ
Заміна масла в двигуні

9-7,5 тис.км

Заміна масляного і повітряного фільтра

При кожній заміні масла

Заміна салонного фільтра

1 раз /30тис.км, але краще 1 раз в 10 тис.км

ТО газового обладнання

10-8 тис.км

Заміна АКБ

6-5 років

Виготовлення друкованої продукції та зовнішньої реклами: (068) 179-75-69
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9

АВТОРАЗБОРКА
пгт. Балабіно, вул. Щаслива, 32
тел.: (067) 260-11-80, (097) 776-36-55,
(099) 970-70-41
Автозапчастини б/у ВАЗ від 08-15
в наявності і під замовлення.
Купуємо нерозмитнені,
аварійні авто.

ШИНИ ТА КОЛІСНІ ДИСКИ

АВТОДОВІДКА НА САЙТІ www.bardachok.com.ua

10

1. Б\у шини.
2. Імпортні шини
3. Вітчизняні шини
4. Ошиповка
5. Імпортні диски
6. Легкосплавні диски (ремонт)
7. Диски б/у
8. Стальні диски ( прокатка)
9. Шиномонтаж, балансування колес.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПОРОШКОВЕ ФАРБУВАННЯ ДИСКІВ

9

вул. Південне Шосе, 6А
тел.: (096) 884-04-04
«КОЛЕСО-ЦЕНТР»
вул. Космічна, 11-А
тел.: 222-666-2, (050) 468-666-2,
(067)123-666-2, б/у: (068) 084-21-15
Автофарби (095) 356-10-08
Сезонне зберігання шин.
Мобільний шиномонтаж.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ШИНОМОНТАЖУ 1 2 3 4

6

8 9

пр. Соборний, 17
тел.: 228-65-18, (067) 44-077-44
2 3
вул. Стартова, 1Е
тел.: (061) 239-75-25,
(099) 256-40-30
Шини для будь-якої техніки
ШИНОМОНТАЖ. ШИНИ ТА ДИСКИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Авторинок «Оріхівський»
тел.: (096) 790-55-54, (096) 25-925-14
ШИНОМОНТАЖ ЗАРЕЧНИЙ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Прибережна Автомагістраль, 5
тел.: (095) 457-87-88, (063) 021-59-18

Виготовлення друкованої продукції та зовнішньої реклами: (068) 179-75-69
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
АВТОКОНДИЦІОНЕРИ
вул. Радистів, 56, бокс №2, 3
тел.: (066) 273-85-14, (050) 594-30-39
Заправка, ремонт, обслуговування і
діагностика.

2

АВТОСКЛО

5

7

9

вул. Хакаська, 1 (СТО «АвтоВАЗ»
Осіпенківський р-н); м.Вільнянськ, пр. Осіпенко
тел.: (095) 060-73-63, (066) 174-37-59
6

ГАЗ НА АВТО фірми STAG
вул. Сєдова, 18 ГК «Побєда» гар. №297
тел.: (063) 364-21-41,
(097) 910-42-65

КОНДИЦІОНЕРИ І ХОЛОДИЛЬНІ
УСТАНОВКИ
вул. Радистів, 56, бокс №5
тел.: (095) 215-87-85, (067) 750-20-39
Заправка, установка, ремонт, тех.
обслуговування, діагностика.
Ремонт, пайка алюмінієвих радіаторів.

2

СТО «ТРАНСКЛІМАТ»

2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
РЕМОНТ І УСТАНОВКА СКЛА

5

7

вул. Шкільна, 4В
тел.: (050) 561-41-24, (097) 562-60-42
ПП «ТЕКТОР»

вул. Героїв Дніпра, 14А
тел.: (097) 081-70-01,
(050) 132-93-79

2 3

вул. Космічна, 123
тел.: (067) 613-14-20, (050) 487-14-07

РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ ЗАГАЛЬНИЙ (АВТОСЕРВІС)
1. Розвал – сходження
2. Ремонт двигуна
3. Ремонт бамперів та пластикових деталей
4. Ремонт кузова. Фарбування
5. Ремонт радіаторів. Пайка
6. Ремонт трансмісії
7. Ремонт паливної апаратури (інжектор)
8. Ремонт ходової частини
9. Ремонт електрообладнання
1 2 3 4 5 6 7 8 9
«АВТОПОКРАСКА +»
вул. Сєдова, 18
тел.: (050) 27-67-111, (096) 02-35-111

3 4

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9
АВТОСЕРВІС

2

7 8

вул. Гончарова, 22
тел.: (099) 71-71-087, (098) 35-16-928
«АВТОЧІП»

2

9

www.autochip.com.ua
тел.: (068) 455-54-05
РИХТУВАННЯ. ФАРБУВАННЯ

3 4

вул. Червона, 21
тел.: (099) 314-31-61
РЕМОНТ РАДІАТОРІВ, БЕНЗОБАКІВ

5

вул. Єрмака, 86
тел.: (066) 401-75-59, (098) 906-11-04

Виготовлення друкованої продукції та зовнішньої реклами: (068) 179-75-69
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1. Антикорозійна обробка
2. Установка та ремонт кондиціонерів
3. Установка та ремонт опалювачів
4. Мийка, хімчистка салону
5. Тонування, бронювання скла
6. Переобладнання на газ паливо
7. Установка та ремонт скла
8. Полірування. Захисне покриття
9. Шумоізоляція. Теплоізоляція

РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ ЗАГАЛЬНИЙ (АВТОСЕРВІС)
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1. Розвал – сходження
2. Ремонт двигуна
3. Ремонт бамперів та пластикових деталей
4. Ремонт кузова. Фарбування
5. Ремонт радіаторів. Пайка
6. Ремонт трансмісії
7. Ремонт паливної апаратури (інжектор)
8. Ремонт ходової частини
9. Ремонт електрообладнання
1 2 3 4 5 6 7 8 9
РИХТУВАННЯ. ФАРБУВАННЯ “XDRIVE”

3 4

вул. Кругова, 165
тел.: (099) 380-86-77, (063) 946-94-67
1 2
АВТОКОМПЛЕКС «NIKO-S»
вул. Чарівна, 163А
тел.: (067) 341-76-87, (050) 341-76-87
СТО. АВТОМИЙКА . ПРАННЯ КИЛИМІВ.
ШИНОМОНТАЖ. АВТОЗАПЧАСТИНИ.
Готові до співпраці із СТО і магазинами.

6

8 9

2

6

8

СТО ЛЕГКОВИХ АВТО ТА МІКРОАВТОБУСІВ

вул. Брянська, 15
тел.: (097) 404-69-00
СТО

2 3 4

8

2 3 4

8 9

вул. Верхня, 1 А
тел.: (067) 281-26-31,
(099) 660-74-00, (093) 79-74-841
«СОЮЗ-КБ-ІНВА» (ремонт,запчастини)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

вул. Брянська, 2Б
(050) 579-03-60,
тел.: (096) 300-66-18, (063) 307-78-45
СТО «ВОСХОД». АВТОМИЙКА

2

6 7 8 9

вул. Бородинська, 85 Б
тел.: (095) 092-02-40,
(061) 270-73-00
СТО «ЕСТАКАДА»
вул. Космічна, 121
тел.: (097) 165-59-05, (050) 577-26-09

4

8 9

СТО «ФОРСАЖ» www.forsazh.zp.ua
vk.com/sto_forsage
вул. Передова, 31 тел.: (098) 412-36-94,
(068) 455-26-24, (099) 092-76-35

1 2 3 4

6 7 8 9

1 2 3 4

6 7 8 9

Кузовні роботи. Камера для фарбування.
Ремонт ходової частини, КПП, ДВС. Ремонт
Глушників. Комп’ютерний розвал-сходження.
Виїзд до місця поломки. Евакуатор.

СТО «ПАН АВТО» suba.zp.ua
вул. Олександра Матросова, 11
тел.: (068) 488-52-78,
(050) 133-67-30

Виготовлення друкованої продукції та зовнішньої реклами: (068) 179-75-69
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
СТАНЦІЯ КУЗОВНОГО РЕМОНТУ

1

3 4 5 6

8 9

вул. Сортувальна, 3А
тел.: (067) 726-15-26
СТО «КЛАН АВТО» clanauto.com.ua

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2

8

вул. Крива Бухта, 1
тел.: (068) 80-80-600,
(066) 80-80-600, (073) 80-80-600
«AUTOBALANS»
Р-н стадіона «Стріла» ГК «Луч»
тел.: (095) 513-25-01, (068) 661-80-37
Балансування, керніння,
ремонт Карданних валів.
Гальмівні трубки.
СТО «УКРАВТОДІМ» (нал/безнал)

8

1 2

7 8 9

вул. Брянська, 15
тел.: (067) 613-89-56, (066) 479-89-56
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9
СТО “ГАРАНТ”
вул. Брянська, 15 (р-к Слав’янський)
тел.: (098) 870-25-83, (093) 467-26-65
Комп’ютерна діагностика усіх
електронних систем. Ремонт та
заправка автокондиціонерів. Ремонт
КПП, АКПП, гальм та вихлопних систем.
bereza7zap@gmail.com

вул. Космічна, 123
тел.: (067) 613-14-20,
(050) 487-14-07

6 7 8 9

СТО „ТЕХНИК“

вул. Каліброва, 8
тел.: (095) 850-41-42,(068) 539-53-24

СТО ВАНТАЖНИХ АВТО

1 2
СТО „ЕТАЛОН“
вул. Бородинська, 1Б
тел.: (067) 757-95-83, (095) 230-51-53
Ремонт та заправка кондиціонерів.
Чіп-тюнинг. Сезонне зберігання шин.
Замовлення автозапчастин.
Автострахування.

8 9

3 4

ПОКРАСКА АВТО
вул. Незалежної України, 38а
тел.: (095)77-18-113
Рихтування та Фарбування Авто.
Полірування кузова авто та фар.
АВТОСЕРВІС

2

7

9

вул. Східна, 9
тел.: (067) 613-05-96
6

СТО A.T.E.S . - ремонт АКПП
вул. Жасмінна, 5
тел.: (093) 099 6778
СТО на Бульварі

1 2

6

вул. Незалежної України, 56
тел.: (098) 038-04-34, (066) 197-39-04

Виготовлення друкованої продукції та зовнішньої реклами: (068) 179-75-69
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1. Розвал – сходження
2. Ремонт двигуна
3. Ремонт бамперів та пластикових деталей
4. Ремонт кузова. Фарбування
5. Ремонт радіаторів. Пайка
6. Ремонт трансмісії
7. Ремонт паливної апаратури (інжектор)
8. Ремонт ходової частини
9. Ремонт електрообладнання
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10 ПРИХОВАНИХ ФУНКЦІЙ АВТОМОБІЛЯ,
ПРО ЯКІ ВИ МОГЛИ НЕ ЗНАТИ
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Ви читали інструкцію до свого автомобіля? Від
а до я? Припускаємо, що ні, тому ви можете не
знати про деякі хитрощі та приховані функції, які
можуть бути корисними не тільки в екстрених
ситуаціях, але й щодня. Ось кілька прикладів.
Стрілка вказує, на якій стороні горловина
паливного бака
Ви їдете не на своїй машині, вам потрібно
заправитися, але ви не знаєте, як розташуватися біля колонки, тому що не пам’ятаєте, на
якій стороні горловина паливного бака? Не
потрібно вгадувати – у більшості автомобілів
на панелі приладів є стрілка, яка вказує, на якій
стороні знаходиться горловина. А якщо її там
немає, то найчастіше горловина знаходиться
на тій стороні, де на панелі приладів розташований датчик палива.

дверях. Не хвилюйтесь! Замок і його щілина
для ключа у вашого автомобіля є (зазвичай
тільки у ручці дверей водія), але дизайнери їх
не люблять, тому, щоб дістатися них, потрібно
зняти пластикову кришку.
Але де взяти ключ, якщо автомобіль
відкривається
за
допомогою
пульта
дистанційного керування? Навіть, якщо «ключ»
не схожий на ключ, а являє собою мініатюрний
пульт, всередині є аварійний металевий наконечник, який можна витягнути з корпусу. Завдяки йому ви зможете відкрити машину.
Козирок можна скласти вбік

«Бардачок» може охолоджувати
Вам не подобаються гарячі напої або
шоколадні батончики, які тануть від спеки?
Якщо у вашому автомобілі є кондиціонер,
цілком можливо, що він також може охолоджувати «бардачок». Але для того, щоб активувати функцію охолодження, зазвичай треба повернути ручку, натиснути кнопку або ще щось.
Зазирніть в «бардачок» і подивіться уважно.
Прихований
відкриття

замок

для

аварійного

У вас сучасний автомобіль з системою
безключового доступу або з замком з
дистанційним керуванням? Тоді, що ви будете робити, якщо акумулятор в автомобілі
або пульт раптом розрядяться, адже в нових
автомобілях часто немає місця для ключа у

Це одна з функцій, яку можна знайти в кожному автомобілі, але мало хто користуються
нею. Сонцезахисний козирок може захистити
наші очі від попадання сонця не тільки через
лобове скло, а й збоку. Одна з петель козирка сконструйована таким чином, що її можна
було від’єднати, а козирок розташувати на
бічному вікні. Просто та ефективно!

Виготовлення друкованої продукції та зовнішньої реклами: (068) 179-75-69
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капот в це положення, потрібно розблокувати
засувки, розташовані біля петель. Але не робіть
цього на відкритому повітрі при сильному вітрі!
Якщо вам подобаються бойовики, ви напевно
бачили сцени, де хтось був зачинений у багажнику і не міг вибратися з нього. Автори сценаріїв
зазвичай фантазують – у багатьох автомобілях
(особливо американських) у багажнику є тяга
для екстреного відкриття зсередини. Він має
яскравий колір або навіть виготовлений з
матеріалу, що світиться в темряві.

Акумулятори пультів іноді розряджаються і
дальність їх спрацьовування падає настільки, що
ключ, схований у кишені, не може зв’язатися з
електронікою автомобіля та увімкнути запалювання. Виробники подумали про це. Зазвичай
всередині автомобіля, найчастіше на рульовій
колонці або на центральному тунелі, є місце з
піктограмою ключа. Саме там розташована антена, яка може підсилити сигнал транспондера
в ключі на мінімальній відстані й зчитувати його.
Якщо пульт дистанційного керування розряджений, перед натисканням кнопки запуску двигуна
наблизьте пульт до позначеного місця.
«Службове» положення капота

Розблокування
передач

автоматичної

коробки

Це знову ж таки корисна функція в екстрених
ситуаціях, наприклад, коли вмикач запалювання зламався, немає електрики або двигун не
запускається. У таких випадках в автомобілях з
автоматичною коробкою передач важіль перемикання режимів руху зазвичай блокується і
не може бути переміщений. Це означає, що
автомобіль, наприклад, неможливо штовхнути
або загнати на евакуатор. На щастя, біля важеля
часто є кнопка або невеликий проріз із написом
«блокування перемикання передач». Залежно від
моделі, ви або натискаєте кнопку, або вставляєте
ключ у гніздо, звільняєте замок і можете, наприклад, перемикати важіль з «P» на «N».

Хочете самі попрацювати з автомобілем,
але капот відкривається під таким гострим
кутом, що доводиться сильно нахилятися,
щоб щось побачити? У багатьох автомобілях,
окрім стандартного положення відкриття, яке
використовується лише для побіжного огляду та, наприклад, доливання рідини омивача,
існує також додаткове «службове» положення,
в якому капот можна встановити майже вертикально, що, наприклад, полегшує заміну салонного фільтра або акумулятора. Щоб встановити

Виготовлення друкованої продукції та зовнішньої реклами: (068) 179-75-69
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Відкриття багажника зсередини
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Аварійне відкриття паливного бака
Цей трюк особливо корисний взимку, коли
треба заправити ще холодну машину, а
виявляється, що неможливо відкрити люк паливного бака, оскільки привод центрального замка замерз. Буває, що цей елемент і без
заморозків просто застряг. Що тоді? Часто
десь у глибині багажника є прихований важіль
або тяга для розблокування люка паливного
бака. Шукайте його з тієї ж сторони, на якій роз-

ташована горловина. Цей елемент може знаходитися під обшивкою. На фотографії показана
тяга у тому вигляді, в якому її можна знайти у
багатьох моделях Audi, Volkswagen або Skoda.
Кольорові елементи під капотом
Кольори під капотом важливі! Виробники
не хочуть, щоб ви заглядали під капоти своїх
автомобілів, але іноді доводиться перевіряти
та, можливо, доливати рідини або відключати
акумулятор в екстреній ситуації. Саме тому елементи, які можуть бути важливі для звичайного
користувача, позначені яскравими кольорами.
Наприклад, наконечник щупа – жовтий, як і ковпачок заливної горловини гальмівної рідини,
ковпачок заливної горловини рідини омивача –
синій, а кришка на акумуляторі – червона.
По матеріалам сайту www.avtomir.ua
Текст:Михайло Романов

ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНА ЇЗДА З ПОРОЖНІМ БАКОМ
Заправляєтеся тоді, коли на панелі приладів
протягом тривалого часу горить індикатор
низького рівня палива? Тоді ви ризикуєте не
тільки не доїхати до місця призначення, але й
вивести з ладу двигун.
У сучасних автомобілях, в яких комп’ютер
показує залишок кілометрів до заправки, після
появи на дисплеї повідомлення «Запас ходу 0
км» ви можете проїхати щонайменше десяток,
а іноді й кілька десятків кілометрів. Навіть якщо
це ризиковано. Краще не допускати ситуації,
коли бак заповнений менш ніж на чверть, особливо в зимовий період.
Перша причина: в тій частині резервуара,
який не заповнений паливом, повітря містить
водяну пару. В результаті змін температури
пара на стінках бака конденсується, перетворюючись у воду. Якщо води стане багато, вона
може замерзнути й шматочки льоду заблокують паливну систему. Але навіть невелика
кількість води викликає корозію бака.
Друга причина: всі сучасні автомобілі
оснащені електричним паливним насосом,
який змащується та охолоджуються тим самим паливом. При малій кількості палива в
баку в поворотах або під час гальмування насос всмоктує повітря і моментально втрачає
мастило. Це не виведе його з ладу відразу,

але явно скоротить йому життя. Така ситуація
є типовою для автомобілів з ГБО, власники яких заправляють рівно стільки бензину,
скільки потрібно для запуску двигуна. Якщо
насос вийде з ладу влітку, в критичній ситуації
ви не опинитеся, оскільки теплий двигун без
проблем працює на газу, але в холодну зимову
пору без бензину автомобіль відправиться на
СТО на евакуаторі
Дизельні мотори, на відміну від бензинових,
менше страждають від попадання повітря,
проте усунути наслідки паливного голодування в них складніше. Якщо для бензинового
агрегату достатньо зробити заміну паливного
насоса, то дизельний мотор зажадає прокачування всієї паливної системи.
Третя причина: чим менше палива знаходиться в баку, тим більше воно нагрівається.
Річ у тім, що в насос потрапляє більше палива,
ніж в результаті спалюється. Усе інше, встигнувши по дорозі нагрітися, повертається в
бак. А оскільки палива в ньому мало, воно,
не охолонувши, знову потрапляє в насос, де
нагрівається ще сильніше. І так по колу. На
щастя, сучасні автомобілі оснащені датчиками температури палива. Якщо електроніка
виявить проблему, вона змінить параметри
впорскування.
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Їзда з низьким рівнем палива в баку призводить до того, що компоненти паливної системи роз’їдає зсередини. Паливні баки сучасних
автомобілів зазвичай виготовляються з пластику,
тому проблема з корозією резервуара для них не
актуальна, але в старих моделях – це справжня
чума. Зверніть увагу! Паливо, яке продається
зараз, може відрізнятися за своїм хімічним
складом від того, що продавалося раніше (коштом біодобавок та інших домішок), тому корозія
прогресує ще сильніше. Якщо щось в паливній
системі іржавіє, частинки іржі можуть засмітити
паливний фільтр або паливні форсунки.
В автомобілях з газобалонним обладнанням,
які, як ми вже говорили, часто експлуатуються з майже порожнім бензобаком, паливний
насос відчуває нестачу мастила. Якщо палива мало, насос починає всмоктувати осад з
дна бака, і це, звичайно, не дуже добре для
форсунок. Первинне очищення від великих
часток відбувається ще в баку – через паливоприймач і сітку. Вторинне (тонше) очищення відбувається в паливному фільтрі. При
частій їзді з низьким рівнем палива ці елементи необхідно регулярно міняти, щоб уникнути
засмічення паливної магістралі.
Основною ознакою того, що система забита
сміттям, є підвищена витрата палива і слабка
розгінна динаміка. Крім того, слід зазначити,
що паливний фільтр потрібно міняти з певним інтервалом (відповідно до рекомендацій
автовиробника). Однак, з огляду на якість нашого пального, краще робити це частіше. До

того ж необхідно пам’ятати, що на сучасних
насосах сітку, що фільтрує пальне, неможливо
замінити окремо, тільки заміна насоса в зборі.
Найголовнішою небезпекою для бензинового силового агрегату виступає паливне голодування, яке може призвести до детонації
двигуна. Пальне під тиском подається з форсунок, а якщо немає палива в баку – немає
і тиску. Склад паливної суміші змінюється,
автомобіль
припиняє
їхати,
виникає
детонація, яка може спричинити пошкодження силового агрегату, в результаті його
може заклинити через прогорання поршня і
клапанів. Результат – дорогий ремонт.
Є моделі, в яких електроніка запобігає «осушенню» бака, щоб захистити від зламання
елементи системи упорскування. У момент,
коли рівень палива наближається до нуля,
двигун може перейти в так званий безпечний
режим роботи (загориться лампочка Check
Engine). Після дозаправлення електроніка поверне мотор у звичайний режим роботи.
Заправляйтеся частіше!
Їздити «на парах» – погана ідея. Малої
кількості палива в баку вам може не вистачити
для прибуття в пункт призначення, але набагато більш серйозні й дорогі наслідки чекають
автовласника, якщо автомобіль зламається і
зупиниться. Щоб цього не сталося, заправляйтеся частіше і бажано – «до повного».
По матеріалам сайту www.avtomir.ua
Текст:Леонід Воробйов
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Райони Запоріжжя
Жовтневий – Олександрівський
Орджонікідзевський – Вознесенівський
Ленінський – Дніпровський
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Заводський район
Вул. Готвальда – вул. Ринкова
Вул. Дундича – вул. Чорногорівська
Вул. Косарєва – вул. Миколи Рибнікова
Вул. Орджонікідзе – вул. Павлокічкаська
Вул. Соціалістична – вул. Оптимістична
Вул. Союзна – вул. Добровольчих Батальйонів
Вул. Шкірятова – вул. Сталевара Галушки
Проїзд Піонерський – проїзд Віталія Тіліженко
Проїзд Ширшова – проїзд Сергія Бурлака
Провулок Якіра – провулок Весняний (Весняний)

Жовтневий (Олександрівський) район
Вул. Анголенко – вул. Базарна
Вул. Арсенальна – вул. Січових Стрільців
Вул. Артема – вул. Святого Миколая
Вул. Володарського – вул. Володарська
Вул. Героїв Сталінграда – вул. Шкільна
Вул. Горького – вул. Поштова
Вул. Грязнова – вул. Фортечна
Вул. Дзержинського – вул. Олександрівська
Вул. Дробязко – вул. Малинова
Вул. Дніпропетровська – вул. Павла Захаріна
Вул. Ілліча – вул. Благовіщенська
Вул. Кірова – вул. Академіка Амосова
Вул. Комунарська – вул. Парафіяльна
Вул. Червоногвардійська – вул. Перша Ливарна
Вул. Лепіка – вул. Дніпровська
Вул. Муравйова – вул. Зоряна
Вул. Жовтнева – вул. Земського лікаря Лукашевича
Вул. Паризької комуни – вул. Івана Мазепи
Вул. Пролетарська – вул. Слобідська
Вул. Революційна – вул. Професори Скідіна
Вул. Свердлова – вул. Покровська
Вул. Радянська – вул. Академіка Чабаненка
Вул. Стальського – вул. Зеленоярівська
Вул. Фрунзе – вул. Тепла
Вул. Чекістів – вул. Троїцька
Сквер Чекістів – сквер Платонівський
Площа Радянська – площа Університетська
Парк Дробязко – парк Студентський

Дамба ім. Ленінського комсомолу – дамба
Вознесенівський узвіз

Комунарський район
Вул. Баумана – вул. Річкова
Вул. Інтернаціональна – вул. Петра Болбочана
Вул. Гаврилова – вул. Водограйна
Вул. Калініна – вул. Святоволодимирівська
Вул. Красіна – вул. Приватна
Вул. Червонозаводська – вул. Василя Вишиваного
Вул. Крупської – вул. Ялинкова
Вул. Комсомольська – вул. Сергія Серікова
Вул. Леженка – вул. Шенвізька
Вул. Ленінградська – вул. Кам'яна
Вул. Леніногірська – вул. Генерала Петра Григоренка
Вул. Луначарського – вул. Привокзальна.
Вул. Малиновського – вул. Європейська
Вул. Мануїльського – вул. Зорепадна
Вул. Островського – вул. Кобзарський
Вул. Піонерська – вул. Дмитра Миргородського
Вул. Перекопська – вул. Щедра
Вул. Політкаторжан – вул. Олександра Вишневського
Вул. Плеханова – вул. Панаса Саксаганського
Вул. Радгоспна – вул. Олександра Говорухи
Вул. Ударна – вул. Любисткова
Вул. Урицького – вул. Сімейна
Вул. Битва на озері – вул. Максима Прокуратова
Вул. Чапаєва – вул. Миколи Ласточкіна
Вул. Енгельса – вул. Освітянська
Провулок Радгоспний – провулок Охайний
Провулок Кима – провулок Оздоровчий

Ленінський (Дніпровський) район
Вул. 40 років Радянської України – вул. Незалежної
України
Вул. Андросова – вул. Михайла Коцюбинського
Вул. Анрі Барбюса – вул. Петра Ребра
Вул. Бакинських комісарів – вул. Івана Сірка
Вул. Благоєва – вул. Кошова
Вул. Блюхера – вул. Дубова
Вул. Ватутіна – вул. Петра Третяка
Вул. Вільгельма Піка – вул. Пантелеймона Куліша
Вул. Дем'яна Бєдного – вул. Вільного козацтва
Вул. Дніпродзержинська – вул. Олександра
Кузнєцова
Вул. Дніпропетровське шосе – вул. Дніпровське шосе
Вул. Дибенко – вул. Герхарда Ремпеля
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Оржонікідзевскій (Вознесенівський) район
Вул. Калінінградська – вул. Івана Бабака
Вул. Клари Цеткін – вул. Єлизавети Щедрович
Вул. Краснодонська – вул. Вознесенівський
Вул. Кузьміна – вул. Григорія Несмашного
Вул. Панфіловців – вул. Михайла Гончаренка
Вул. Правди – вул. Леоніда Жаботинського
Вул. Чубаря – вул. Паркова
Вул. Шаумяна – вул. Гетьманська
Сквер 50-річчя СРСР – сквер Валентина Яланського

Хортицький район
Вул. Будьонного – вул. Світла

Вул. Гудименка – вул. Героїв 93–й Бригади
Вул. Жукова – вул. Козака Бабури
Вул. Задніпровська – вул. Василя Сергієнко
Вул. Георгія Сапожнікова – вул. Василя Стуса
Пр-т Радянський – вул. Інженера Преображенського

Шевченківський район
Вул. VIII з'їзду Рад – вул. Козацьких Гетьманів
Вул. Бабушкіна – вул. Мальв
Вул. Боженка – вул. Василя Діденка
Вул. Войкова – вул. Барвиста (Барвиста)
Вул. Волочаївська – вул. Волошкова
Вул. Дев'ятого січня – вул. Різдвяна
Вул. Делегатська – вул. Бориса Луцькова
Вул. Димитрова – вул. Олексія Поради
Вул. Дніпропетровська – вул. Павла Захар'їна
Вул. Джамбула – вул. Олексія Заїки
Вул. Желєзнякова – вул. Юрія Федорюка
Вул. Карбишева – вул. Привітна
Вул. Карла Лібкнехта – вул. Григорія Чечета
Вул. Кіровоградська – вул. Павла Сиромятникова
Вул. Косигіна – вул. Спартака Маковського
Вул. Копьонкіна – вул. Фелікса Мовчановського
Вул. Котовського – вул. Чумацький шлях
Вул. Червоноармійська – вул. Поліни Шило
Вул. Червонопрапорна – вул. Івана Мейлуса
Вул. Кузнєцова – вул. Миколи Крищенко
Вул. Куйбишева – вул. Ігоря Сікорського
Вул. Лазо – вул. Леоніда Прийня
Вул. Мікояна – вул. Богдана Завади
Вул. Морозова – вул. Івана Чупілка
Вул. Наріманова – вул. Чумацтва
Вул. Петровського – вул. Григорія Квітки–
Основ'яненка
Вул. Раскової – вул. Юрія Кондратюка
Вул. Рози Люксембург – вул. Миколи Хвильового
Вул. Тельмана – вул. Героїв Дніпра
Вул. Тимошенко – вул. Академіка Вернадського
Вул. Толбухіна – вул. Григорія Нелюбова
Вул. Тольятті – вул. Заміська
Вул. Тухачевського – вул. Михайла Кривоноса
Вул. Ударників – вул. Мостова
Вул. Уральська – вул. Героїв 55–ої Бригади
Вул. Фурманова – вул. Гетьмана Івана Самойловича
Вул. Цурупи – вул. Віктора Духовченка
Вул. Щорса – вул. Миколи Киценка
Вул. Епронівська – вул. Олександра Анашкіна
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Вул. Карла Маркса – вул. Трансформаторників
Вул. Колонтай – вул. Калинова
Вул. Комінтерну – вул. Розенталь
Вул. Корчагінська – вул. Самійла Кішки
Вул. Червоної кінноти – вул. Івана Гутніка – Залужного
Вул. Червоний прапор – вул. Дружби
Вул. Кремлівська – вул. Сергія Синенка
Вул. Кржижановського – вул. Бориса Грінченка
Вул. Леонова – Парковий бульвар
Вул. Литвинова – вул. Андреаса Валльманна
Вул. Маршала Чуйкова – вул. Професори Толока
Вул. Мате Залка – вул. Петра Базука
Вул. Медведєва – вул. Сержанта Медведєва
Вул. Менжинського – вул. Олени Теліги
Вул. Миколи Руднєва – вул. соняшникова
Вул. Ногіна – вул. Ольги Кобилянської
Вул. Осовіахіму – вул. Айнлагська
Вул. Подвойського – вул. Інженера Веденеєва
Вул. Сакко і Ванцетті – вул. Пам'ятна
Вул. Сорок років Жовтня – вул. Правобережна
Вул. Терешкової – вул. Георгія Вегмана
Вул. Третьої п'ятирічки – вул. Богдана Ступки
Вул. Ульянова – вул. Михайла Грушевського
Вул. Фадєєва – вул. Менонітська
Вул. Чичеріна – вул. Нечипора Дейкуна
Вул. Щаденко – вул. Нібурівська
Вул. Шушенська – вул. Героїв 37–го Батальйону
Провулок Гая – провулок Сімейний
Парк ім. Кірова – парк ім. Сагайдачного
Провулок Колгоспна – провулок Чудовий
Площа в 60–річчя СРСР – площа Енергетиків
Площа Леніна – площа Запорізька

Вантажний шиномонтаж.
Ремонт с/х шин.
Шини нові та б/у.
Зварювання, рихтування дисків.

(097) 449-95-81
(050) 94-58-601

(099) 220-5-220

СТО «КАХОВСЬКА»
(067) 610-04-54

РЕМОНТ КАРБЮРАТОРІВ.
Промивання форсунок.
Діагностика інжекторів.
(067) 709-74-68
Ремонт і установка
систем запалення

АВТОМИЙКА
«У ПАВЛОВНИ»

Поліровка. Хімчистка салону.
Чищення килимів і
килимових покриттів

(095) 467-15-71

(096) 884-04-04
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ТОВ «МАЗ-МТЗ СЕРВІС УКРАЇНА»

227-01-90, (067) 293-99-54

СТО. Ремонт ходової частини,
двигунів. Зварювання.
Ремонт пластмаси

(067)281-26-31

АВТОРАЗБОРКА.
АВТОЗАПЧАСТИНИ
MITSUBISHI

(050) 482-23-11

СТО «МІЦУБІСІ»
З/ч нові та Б/У

(095) 235-51-65
(063) 759-0000

ОВА
ТЕПЛ

«У СЕМА»

СТО. КАФЕ.ШИНОМОНТАЖ.
ВСТАНОВЛЕННЯ ГБО.

(050) 341-64-94

(067) 613-89-56
(066) 479-89-56

ЗАПЧАСТИНИ НА
TOYOTA, LEXUS
(067) 630-50-31

AUTOZNATOK
(096) 486-49-46
(050) 486-49-46

АВТОМИЙКА
(096) 107-80-32
(066) 372-04-57

«ПАН АВТО»
(068) 488-52-78

СОЮЗПРОМРЕСУРСИ-98

(068) 396-88-64

СТО
«ТРАНСКЛІМАТ»
(097) 081-70-01
(050) 132-93-79

РАЗБОРКА
ВАЗ, ЗАЗ, ГАЗ.
СТО
(099) 71-71-087

(095) 523-03-20
АВТОСКЛО
(050) 561-41-24

СТО «МОТОР СИЧ»
720-51-20

«АВТОВИХЛОП»
РЕМОНТ ГЛУШНИКІВ
(066)253-11-09
(066) 237-74-54
АВТОСЕРВІС.
ЧИСТКА ІНЖЕКТОРА
вул. Полякова, 2
(050) 486-45-35
(067) 612-37-34

ГБО
(067) 653-62-65
(066) 982-32-52

AUTOBALANS

ШИНОМОНТАЖ ЦІЛОДОБОВО.
СТО. СЛЮСАРНІ РОБОТИ.
РАЗВАЛ-СХОДЖЕННЯ 3D
(050) 569-34-45, (096) 504-49-59

КАРДАННИЙ ВАЛ, ГАЛЬМІВНІ
ТРУБКИ, АВТОКРІПЛЕННЯ

(095) 513-25-01, (068) 661-80-37
13

«КАРДАН-ЮГ»
(066) 244-00-66
(067) 904-73-29

АВТОЗАПЧАСТИНИ
НА ІНОМАРКИ
(067) 528-51-91
(050) 276-58-14

СТО
«АВТОМАТИЧНІ
ТРАНСМІССІЇ»

58

АКПП НОВІ ТА
РЕСТАВРАЦІЙНІ
ЗАПЧАСТИНИ

Auto-m
(096) 610-99-24
(095) 610-99-24

(095) 215-25-24
(095) 226-84-52
autoakpp.com.ua
autoshift.com.ua

Шевченківський район

(095) 457-87-88, (063) 021-59-18

РЕМОНТ СТАРТЕРІВ
ТА ГЕНЕРАТОРІВ
(050) 908-77-09,
(067) 834-34-32

АВТОЕЛЕКТРИК
РЕМОНТ СТАРТЕРІВ,
ГЕНЕРАТОРІВ
(050) 454 21 67
(067) 614 66 72

СТО A.T.E.S .
РЕМОНТ АКПП
(093) 099 6778

АВТОСЕРВІС«BIG BROTHER’S»

(093) 067-43-55
(068) 341- 03-20

СТО ВАНТАЖНИХ АВТО.
РЕМОНТ АВТОНОМНИХ
ОПАЛЮВАЧІВ.
АВТОЗАПЧАСТИНИ

(067) 613-14-20

СТО
СТО «ЕСТАКАДА»
«ЕСТАКАДА»
(067)
(067) 282-50-67,
282-50-67,
(050)
(050) 683-01-57
683-01-57
Діагностика та ремонт електронних
блоків управління дизеля,
паливної апаратури, турбіни

(067)613-05-96

ШИНОМОНТАЖ
КОМП. БАЛАНСУВАННЯ.
ШИНИ, ДИСКИ
(096) 790-55-54
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ϭϰʮʽ˃ʻ˔͘͘͘ϱʺϭϭ
ϭϵϬϱˀʽʶ˄͘͘͘ϳʿϱ
ϯϭϯ͕ϭϯϭϰ
ʤʥˀʤʯʰʦʻʤ͘͘͘ϲ˃ϳ͕ϲ˄ϳ
ʤʥˀʰʶʽˁʽʦʤ͘͘͘ϭʮϭϲ͕ϭʮϭϳ͕
ϳˀʯ͕ϳˁʯ
ʤʦʤʸʰʤʻʰ͘͘͘ϱʿϴ͕ϱʿϵ
ʤʦʰʤˉʳʱʻʤ͘͘͘ϳˀϰ͕ϳˁϰ
ʤʦˀʤʺʫʻʶʽ͘͘͘ϲ˄ϭϭ͕ϯ˃ϭϮ
ʤʦ˃ʽʥ˄ˁʻʤ͘͘͘Ϯʿϭϯ͕Ϯˀϭϯ
ʤʦ˃ʽʪʽˀʳʦˁːʶʤ͘͘͘Ϯʸϭϲ͕Ϯʸϭϳ
ʤʦ˃ʽʪʽˀʽʮʻʤ͘͘͘ϯˁϭϮ͕ϯ˃ϭϮ͕
ϯ˃ϭϯ͕ϯ˄ϭϯ͕ϯ˄ϭϰ͕ϯˇϭϱ
ʤʦ˃ʽʯʤʦʽʪˁːʶʤ͘͘͘ϳϬϰ͕ϳʿϰ͕ϳ
ʿʯ͕ϳˀʯ
ʤʦ˃ʽʿʤˀʶʽʦʤ͘͘͘ϳ˃ϰ͕ϳ˃ϱ
ʤʦ˃ʽˁ˃ˀʤʪʻʤ͘͘͘ϳ˄ϱ͕ϳ˄ʥ͕ϳˇϲ
ʤʪʮʤˀˁːʶʤ͘͘͘ϲ˄ϳ
ʤʪʸʫˀˁːʶʤ͘͘͘ϲˁϭϭ͕ϯˁϭϮ
ʤʪʺ͘ʸʤʯʤˀʫʦʤ͘͘͘ϭʤϭϮ
ʤʪʺ͘ʺʤʶʤˀʽʦʤ͘͘͘ϭʪϭϰ͕ϭ
ʪϭϱ͘ϭʫϭϱ
ʤʪʺ͘ʻʤˈʳʺʽʦʤ͘͘͘ϱʺϭϭ
ʤʪʺ͘˄ˌʤʶʽʦʤ͘͘͘Ϯʺϭϳ͕Ϯʻϭϳ͕
ϮϬϭϲ
ʤʪʺʳˀʤʸ˃ʫʱˁːʶʤ͘͘͘ϭʪϭϯ
ʤʫˀʽʪˀʽʺʻʤ͘͘͘ϳˁϰ͕ϳˁϱ͕ϳˀϱ
ʤʮ˄ˀʻʤ͘͘͘ϭʮϭϰ
ʤʯʽʦˁːʶʤ͘͘͘ϳˀϲ
ʤʱʦʤʯʽʦˁːʶʽʧʽ͘͘͘ϭʫϭϱ͕ϭʮϭϱ
ʤʱʻʸʤʧˁːʶʤ͘͘͘ϭϯϭϰ
ʤʶ͘ʧˀʫʶʽʦʤ͘͘͘ϲʻϭϬ
ʤʶ͘ʳʦˋʫʻʶʽ͘͘͘ϱˀϵ
ʤʶ͘ʶʤˀʿʳʻˁːʶʽʧʽ͘͘͘ϳʿϲ͕ϳˀϱ͕ϳ
ˁϱ
ʤʶ͘ʶ˄ˀˋʤ˃ʽʦʤ͘͘͘ϲˇϭϭ͕ϯyϭϮ
ʤʶ͘ʽʸʫʶˁʤʻʪˀʽʦʤ͘͘͘ϭʦϭϱ͕ϭ
ʧϭϱ
ʤʶ͘ʿʤʦʸʽʦʤ͘͘͘ϱϬϭϬ
ʤʶ͘ˇʳʸʤ˃ʽʦʤ͘͘͘ϱʿϵ
ʤʶ͘ʺ˄ˀʤʦˋʫʻʶʽˇ͘ʺ͘͘͘ϲˀϵ
ʤʶʤʪʫʺʳʶʤʤʺʽˁʽʦʤ͘͘͘ϱʽϳ͕ϳ
ʿϲ
ʤʶʤʪʫʺʳʶʤ
ʦʫˀʻʤʪˁːʶʽʧʽ͘͘͘ϴ˄ϲ
ʤʶʤʪʫʺʳʶʤˋʤʥʤʻʫʻʶʤ͘͘͘ϱʽϳ͕
ϱʽϴ
ʤʶʤʪʫʺʳˋʻʤ͘͘͘ϭʦϭϱ͘ϭʦϭϲ͕
ϭʦϭϳ͘ϱʿϭϬ͘ϱʿϭϭ
ʤʶ˃˓ʥʳʻˁːʶʤ͘͘͘ϲ˄ϳ͕ϲˇϳ
ʤʸʫʱʻʤ͘͘͘ϱϬϭϬ͕ϱϬϭϭ
ʤʸʫ˔ˁʸʤʦʰ͘͘͘ϱʶϭϭ
ʤʸʺʤͲʤ˃ʰʻˁːʶʤ͘͘͘ϭʪϭϰ
ʤʸʺʤʯʻʤ͘͘͘Ϯʺϭϲ
ʤʸ˃ʤʱˁːʶʤ͘͘͘ϲˁϭϭ͕ϲ˃ϭϭ
ʤʸ˄ˌ˃ʰʻˁːʶʤ͘͘͘ϭʦϭϮ
ʤʺʤ˃ʽˀˁːʶʤ͘͘͘Ϯʻϭϱ͕Ϯʻϭϲ
ʤʺʥ˄ʸʤ˃ʽˀʻʤ͘͘͘ϳˀϰ͕ϳˀϱ
ʤʺ˄ˀˁːʶʤ͘͘͘ϯ˃ϭϰ͕ϯ˄ϭϰ
ʤʻʤʿˁːʶʤ͘͘͘ϭʤϭϮ͕ϭʥϭϮ
ʤʻʧʤˀʻʤ͘͘͘ϳˁϱ
ʤʻʪˀʫʤˁʤʦʤʸʸːʺʤʻʻʤ͘͘͘ϭ
ʥϭϮ͕ϭʦϭϮ
ʤʻ˃ʤˀʶ˃ʰˋʻʤ͘͘͘ϳˁϱ͕ϳ˃ϱ͕ϳ˃̍
ʤʻ˃ʫʻʻʤ͘͘͘ϱʺϭϭ
ʤʿ˃ʫˋʻʤ͘͘͘ϲˁϭϬ͕ϲˀϭϬ
ʤˀʤʸːˁːʶʤ͘͘͘ϱʽϭϬ͕ϱʽϭϭ
ʤˀʥʤ˃ˁːʶʰʱʿˀ͘͘͘ϭʧϭϰ
ʤˀʥ˄ʯʽʦʤ͘͘͘ϲˁϲ͕ϲˁϳ
ʤˀʶ˃ʰˋʻʤ͘͘͘ϲˀϭϬ͘ϲˀϭϭ
ʤˀʺʳʱˁːʶʰʱʿˀ͘͘͘ϲˁϵ͕ϲ˃ϵ
ʤˀʽˋʻʤ͘͘͘ϱϬϭϬ͕ϱʻϭϭ
ʤˀ˃ʰʸʫˀʰˁ˃ʳʦ͘͘͘ϭʪϭϰ͕ϭʪϭϱ͕
ϭʫϭϱ


ʤˀˈʳ˃ʫʶ˃˄ˀʻʤ͘͘͘ϱʿϭϬ͕ϱʿϭϭ
ʤˁ˃ˀʤˈʤʻˁːʶʤ͘͘͘ϲˀϭϭ
ʥʤʧˀʤ˃ʳʽʻʤ͘͘͘Ϯʰϭϲ
ʥʤʯʤˀʻʤ͘͘͘ϳʿϲ͕ϱʿϳ
ʥʤʯʽʦʤ͘͘͘ϲˇϭϬ͕ϲyϭϬ͕ϲyϭϭ
ʥʤʱʪʰ͘͘͘ϭʦϭϰ͕ϭʦϭϱ
ʥʤʱʶʽʻ˄ˀʳʦˁːʶʤ͘͘͘ϭʧϭϮ
ʥʤʶʰʻˁːʶʰʱʿˀ͘͘͘ϭʧϭϰ
ʥʤʸʶʤ͞ʿʽʿʽʦʶʤΗ͘͘͘ϳˁϱ͕ϳ˃ϱ
ʥʤʸʶʽʦʤ͘͘͘ϯˁϭϮ͕ϯ˃ϭϮ
ʥʤʸ˃ʳʱˁːʶʤ͘͘͘Ϯʸϭϱ
ʥʤʻʶʳʦˁːʶʤ͘͘͘ϱϬϵ͕ϱϬϭϬ
ʥʤˀʤʻʽʦʤ͘͘͘ϲ˃ϭϭ͕ϯ˃ϭϮ
ʥʤˀʰʶʤʪʻʤ͘͘͘ϳˀϮ͕ϳˀʯ͕ϳˀϰ͕ϳ
ʿϱ͕ϳʿϲ
ʥʤˀʻʤ˄ʸːˁːʶʰʱʿˀ͘͘͘ϯϭϯ
ʥʤˁʫʱʻʤ͘͘͘ϮʰϭϮ
ʥʤ˃ʤʱˁːʶʤ͘͘͘ϱʿϭϭ͕ϮʿϭϮ
ʥʤ˃ʤˀʫʱʻʤ͘͘͘ϳˁϲ͕ϲˁϳ
ʥʤ˃˄ʺˁːʶʤ͘͘͘ϲ˄ϳ
ʥʫʸʧʽˀʽʪˁːʶʰʱʿˀ͘͘͘ϯdϭϯ͕
ϯdϭϰ
ʥʫʸːˇʽˀˁːʶʰʱʥ˄ʸːʦʤˀ͘͘͘ϭ
ʫϭϰ
ʥʫˀʫʮʶʰ͘͘͘ϲ˄ϴ
ʥʫˁ˃˄ʮʫʦʤ͘͘͘Ϯʰϭϲ
ʥʫ˃ʽʻʻʤ͘͘͘Ϯʺϭϱ
ʥʫ˃ˈʽʦʫʻʤ͘͘͘ϭʮϭϰ
ʥ˒ʸʳʻˁːʶʽʧʽ͘͘͘ϳˀϲ͕ϲˁϲ͕ϳ˃ϲ
ʥ˒ʸʽʧʽˀˁːʶʤ͘͘͘ϳ˃̍
ʥʰʸʶʳʻʤ͘͘͘ϮʿϭϮ͕Ϯʿϭϯ
ʥʳʸʽʺʽˀˁːʶʤ͘͘͘ϳ˃ϱ
ʥʳʸʽˀ˄ˁːʶʤ͘͘͘ϲ˃ϳ
ʥʳˀ˓ʯʽʦʤ͘͘͘ϯyϭϮ
ʥʸʤʧʽʦʳˍʫʻˁːʶʤ͘͘͘ϱʿϳ
ʥʽʧʪʤʻʤʯʤʦʤʪʰ͘͘͘ʯ˃ϭϮ͕ʯ˄ϭϮ
ʥʽʧʪʤʻʤˁ˃˄ʿʶʰ͘͘͘ϭʮϭϰ͕ϭ
ʮϭϱ
ʥʽʧʪʤʻʤ
ˈʺʫʸːʻʰˉːʶʽʧʽ͘͘͘ϮʰϭϮ͕ϮʱϭϮ
ʥʽʧ˄ʻʤ͘͘͘ϲ˃ϲ͕ϲ˃ϳ͕ϲ˄ϳ
ʥʽʸʽ˃ʻʳʶʽʦʤ͘͘͘Ϯʸϭϳ͕Ϯʸϭϲ
ʥʽˀʰˁʤʧˀʰʻˋʫʻʶʽ͘͘͘ϭʥϭϮ͕
ϭʦϭϯ
ʥʽˀʰˁʤʸ˄ˉːʶʽʧʽ͘͘͘ϭʥϭϯ
ʥʽˀʰˁʽʧʸʳʥˁːʶʤ͘͘͘ϯ
ʥʽˀʽʪʰʻˁːʶʤ͘͘͘ϭʮϭϰ͕ϭʮϭϱ͕
ϭʯϭϱ͕Ϯϯϭϲ͕Ϯʰϭϲ͕Ϯʰϭϳ
ʥʽˀʽ˃ːʥʰ͘͘͘ϳˀʯ͕ϳˁʯ
ʥʽ˃ʤʻʳˋʻʤ͘͘͘ϳˁϱ
ʥʽˋʤˀʽʦʤ͘͘͘ϲ˃ϭϬ͕ϲ˃ϭϭ
ʥˀʤ˃ˁːʶʤ͘͘͘ϭʧϭϱ͕ϭʪϭϰ͕ϭʪϭϱ͕
ϭʫϭϰ
ʥˀʽʻʫʻʽˁˉ˔Ηʿʽ˃ːʽʺʶʳʻΗ͘͘͘ϳ
ˀϰ
ʥˀʽʻːʽʦʤ͘͘͘ϳˀϱ͕ϳˀϲ
ʥˀ˓ʸʸʽʦʤ͘͘͘ϱˀϵ͕ϲˁϵ
ʥˀ˔ʻˁːʶʤ͘͘͘ϮʸϭϮ͕ϱʺϭϭ
ʥ˄ʪʳʦʻʰʶʳʦ͘͘͘ϭʦϭϲ͕ϭʧϭϲ͕ϭʫϭϳ͕
ϭʮϭϳ
ʥ˄ʶʽʦʰʻˁːʶʰʱʿˀ͘͘͘ϭʥϭϱ
ʥ˄ʸʤʦʳʻʤ͘͘͘ϭʦϭϯ
ʥ˄ˀʪʫʻʶʽ͘͘͘ϭʦϭϰ͕ϭʦϭϱ
ʥ˄ˀʫʦʳˁ˃ʻʰʶʤ͘͘͘ϰʦϭϭ
ʥ˄˃ʰˀˁːʶʰʰʿˀ͘͘͘ϲdϵ
ʦʤʦʳʸʽʦʤ͘͘͘ϭʦϭϲ͕ϭʦϭϳ͕ϭʫϭϯ
ʦʤʧʽʻʻʤ͘͘͘ϳˀϱ͕ϳˁϱ
ʦʤʻ˃ʤʮʻʰʱʿˀ͘͘͘ϱʻϭϬ
ʦʤˁʰʸʰ˔ˁ˃˄ˁʤ͘͘͘ϰʥϴ͕ϰʦϴ͕ϰʧϴ
ʦʤˁʰʸʳ˔ʪʰʪʫʻʶʤ͘͘͘ʯˁϭϮ
ʦʤˁʰʸʳ˔ˁʫˀʧʰʫʻʶʤ͘͘͘ϰʪϲ͕ϰ
ʪϳ͕ϰʪϴ͕ϰʫϲ͘ϰʮϳ
ʦʤˁʰʸː˒ʦʤ͘͘͘ϳʿϱ͕ϳˀϱ
ʦʤˁʰʸː˒ʦˁːʶʤ͘͘͘ϲˉϭϬ

ʦʤˈ˃ʽʦʤ͘͘͘ϳˁϲ
ʦʫˀʥʽʦʤ͘͘͘ϱʻϵ͕ϱʻϭϬ
ʦʫˀʫˁʤ˒ʦʤ͘͘͘ϲˀϵ
ʦʫˀʫˍʤʧʳʻʤ͘͘͘ϲˀϭϭ͕ϲˁϭϭ
ʦʫˀˈʻ˔͘͘͘ϱʰϭϭ͕ϮʱϭϮ͕ϮʶϭϮ
ʦʫˀˈʽ˔ʻˁːʶʤ͘͘͘ϯˉϭϯ͕ϯˉϭϰ
ʦʫˁʫʸʤ͘͘͘ϳʿϱ͕ϳˀϱ
ʦʫˁʻʳʻʤ͘͘͘ϭʫϭϯ
ʦʫˁʻ˔ʻʤ͘͘͘ϭʦϭϲ͕ϭʧϭϲ
ʦʫˋʳˀʻʳʱʿˀ͘͘͘ϭʥϭϮ
ʦʰʥʽˀʧˁːʶʤ͘͘͘Ϯʱϭϰ͕Ϯʶϭϯ
ʦʰʻʽʧˀʤʪʻʤ͘͘͘ϭʧϭϲ͕ϭʪϭϲ͕
ϭʫϭϲ͕ϱϬϭϬ͕ϱϬϭϭ
ʦʰʿˀʽʥ˄ʦʤˋʳʦ͘͘͘ϰʥϴ͕ϰʦϴ͕ϰʦϵ͕
ϰʧϵ
ʦʰˀʽʥʻʰˋʤ͘͘͘ϲ˃ϵ͕ϲ˃ϭϬ
ʦʰˁʽ˃ʻʤ͘͘͘Ϯʸϭϲ
ʦʰˌʻʫʦʤ͘͘͘ϭʫϭϲ͕ϭʮϭϲ͕ϱʻϵ͕ϱ
ʻϭϬ
ʦʰˌʻʫʦˁːʶʽʧʽ͘͘͘ϭʪϭϯ͕ϭʫϭϯ
ʦʳʪʫʻˁːʶʰʱʿˀ͘͘͘ϯ˃ϭϯ
ʦʳʪʺʳʻʻʤ͘͘͘Ϯʺϭϱ
ʦʳʱˁːʶʽʺʤ˃ˁːʶʤ͘͘͘ϱʿϳ
ʦʳʶ˃ʽˀʤʪ˄ˈʽʦˋʫʻʶʤ͘͘͘ϱˀϭϬ͕
ϱˀϭϭ
ʦʳʸːʻʽʧʽʶʽʯʤˉ˃ʦʤ͘͘͘ϭʦϭϮ
ʦʳʸːʻ˔ʻˁːʶʰʱʿˀ͘͘͘ϭʥϭϯ͕ϭʦϭϮ
ʦʳʻʻʰˉːʶʤ͘͘͘ϭʫϭϱ
ʦʳʻ˃ʫˀʤʥ˄ʸːʦʤˀ͘͘͘ϭʮϭϯ͕ϭ
ʦʳˀʤʮʻʤ͘͘͘ϲ˄ϭϭ͕ϲˇϭϭ͕ϯˇϭϮ͕
ϯˈϭϮ
ʦʳ˃ˀ˔ʻʤ͘͘͘ϭʥϭϰ͕ϭʥϭϱ
ʦʳ˃ˋʰʯʻ˔ʻʰʱʥ˄ʸːʦʤˀ͘͘͘ϲˁϵ͕ϲ
˃ϵ
ʦʸʤʪʰʦʽˁ˃ʽˉːʶʤ͘͘͘ϯdϭϮ͕ϯ˃ϭϯ
ʦʽʧʻʫʦʰʱʿˀ͘͘͘Ϯʸϭϳ
ʦʽʧʻʫ˃ˀʰʦʻʤ͘͘͘Ϯʻϭϱ
ʦʽʪʽʦʫˀ˃ʻʤ͘͘͘ϮϬϭϮ͕ϮʿϭϮ
ʦʽʪʽʧˀʤʱʻʤ͘͘͘ϳʽϯ͕ϳʿϰ
ʦʽʪ˔ʻʤ͘͘͘ϭʥϭϰ
ʦʽʯʯΖ˒ʪʻʤʻʻ˔˄ʶˀʤʰʻʰ͘͘͘ϱʰϭϭ
ʦʽʶʯʤʸːʻʤ͘͘͘ϳˀϱ͕ϳˁϱ
ʦʽʸʧʽʧˀʤʪˁːʶʤ͘͘͘ϱʸϭϭ͕ϮʸϭϮ
ʦʽʸʧʽʪʽʻˁːʶʤ͘͘͘ϱϬϭϭ͕ϱʿϭϭ
ʦʽʸʽʧʽʪˁːʶʰʱʿˀ͘͘͘ϭʮϭϰ
ʦʽʸʽʶʽʸʤʺˁːʶʤ͘͘͘ϯˁϭϮ͕ϯ
ˁϭϯ͕ϯ˃ϭϯ͕ϯ˄ϭϯ͕ϯ˄ϭϰ
ʦʽʸʽˌʶʽʦʤ͘͘͘ϲ˃ϳ͕ϲ˄ϳ
ʦʽʸːˁːʶʤ͘͘͘ϯˁϭϮ͕ʯ˃ϭϮ͕ʯ˃ϭˑ
ʦʽˀʶ˄˃ʰʻˁːʶʰʱʿˀ͘͘͘ϮʿϭϮ
ʦʽˀʽʻʫʮˁːʶʤ͘͘͘ϰʪϵ͕ϰʫϵ
ʦʽˀʽʻʰˈʳʻʤ͘͘͘ϲˀϵ
ʦʽˀʽʻʳʻʤ͘͘͘ϲ˄ϭϭ͕ϯ˄ϭϮ͕ϯˇϭϮ͕
ϯˇϭϯ
ʦʽˁ˃ʽˋʻʤ͘͘͘ϳ˃ϰ͕ϳ˃ϱ
ʦʽˁːʺʽʧʽʺʤˀ˃ʤ͘͘͘ϱˀϳ͕ϱˀϴ͕ϱ
ˀϵ͕ϲ
ʦˀʽˉʸʤʦˁːʶʤ͘͘͘Ϯʺϭϲ͕Ϯʺϭϳ͕Ϯ
ʻϭϲ
ʦ˄ʧʸʫʧʳˀˁːʶʤ͘͘͘ϳ˄ϲ
ʦ˄ʯʽʦˁːʶʤ͘͘͘ϱʱϭϭ
ʦ˄ʯːʶʰʱʿˀ͘͘͘ϭʫϭϰ
ʦ˄ʯːʶʽʶʽʸʳʱʻʤ͘͘͘ϲˁϳ͕ϲ˃ϳ
ʦˋʰ˃ʫʸːˁːʶʤ͘͘͘Ϯʸϭϱ͕Ϯʸϭϲ
ʦ˔˃ˁːʶʤ͘͘͘Ϯʸϭϳ
ʧʤʧʤˀʰʻʤ͘͘͘ϱʺϵ͕ϱʺϭϬ
ʧʤˀʻʳʯʽʻʻʤ͘͘͘ϱʿϭϬ͕ϱʿϭϭ
ʧʤˁ˃ʫʸʸʽ͘͘͘ϱʱϭϬ
ʧʦʤˀʪʳʱˁːʶʰʱʥ˄ʸːʦʤˀ͘͘͘ϱ
ʱϭϬ͕ϱʱϭϭ͕ϱʶϭϬ
ʧʫʻʫˀʤʸʤʿʫ˃ˀʤ
ʧˀʰʧʽˀʫʻʶʽ͘͘͘ϳˁϱ͕ϳ˃ϱ
ʧʫʻʫˀʤ˃ʽˀʻʤ͘͘͘ϭʫϭϯ͕ϭʮϭϯ
ʧʫʽʸʽʧʰˋʻʤ͘͘͘ϳˁϱ͕ϳ˃ϱ

ʧʫʽˀʧʳ˔ʦʫʧʺʤʻʤ͘͘͘ϭʥϭϮ
ʧʫˀʽʫʦϵϯͲʱʥˀʰʧʤʪʰ͘͘͘ϰʪϴ͕ϰ
ʫϴ
ʧʫˀʽʴʦϯϳͲʧʽʥʤ˃ʤʸːʽʻʤ͘͘͘ϭ
ʥϭϰ
ʧʫˀʽʴʦϱϱͲʱʥˀʰʧʤʪʰ͘͘͘ϱʿϵ͕ϱ
ˀϵ͕ϲˁϵ͕ϲˁϭϬ
ʧʫˀʽʴʦʪʻʳʿˀʤ͘͘͘ϱʿϵ͕ϱˀϵ
ʧʫ˃ːʺʤʻʤʳʦʤʻʤ
ˁʤʺʽʱʸʽʦʰˋʤ͘͘͘ϲˁϵ
ʧʫ˃ːʺʤʻˁːʶʤ͘͘͘ϱʰϭϭ
ʧʸʤʪʶʽʦʤ͘͘͘ϭʦϭϰ
ʧʸʤʯ˄ʻʽʦʤ͘͘͘Ϯʻϭϱ͕ϮϬϭϱ
ʧʸ˒ʥʽʦʤ͘͘͘ϳˁϲ
ʧʸʰʥʽʶʰʱʿˀ͘͘͘ϲ˄ϳ
ʧʸʰʻʽˉʫʺʫʻ˃ʻʤ͘͘͘ϱʺϵ
ʧʸʳˁˁʫˀʻʤ͘͘͘ϱϬϳ͕ϱʿϳ
ʧʻʤˀʽʦˁːʶʽʴ͘͘͘ϳˁϲ
ʧʽʧʽʸ˔͘͘͘ϱʻϵ͕ϱϬϵ͕ϱʿϳ͕ϱʿϴ
ʧʽʸ˔ʪʶʳʻʤ͘͘͘ϭʥϭϯ͕ϭʦϭϯ
ʧʽʻˋʤˀʤ͘͘͘Ϯʸϭϲ͕Ϯʺϭϲ͕Ϯʺϭϳ͕
Ϯʻϭϳ
ʧʽˀʸʳʦˁːʶʤ͘͘͘Ϯʶϭϰ
ʧʽˀʻʤ͘͘͘ϲˇϳ
ʧʽˁʿʽʪʤˀˁːʶʤ͘͘͘ϲˁϵ
ʧʽˁʿʽʪʤˀˋʤ͘͘͘ϳˀϱ͕ϳˁϱ
ʧʽˁ˃ʰʻʻʤ͘͘͘Ϯʱϭϯ͕Ϯʱϭϰ
ʧˀʤʥʽʦˁːʶʽʧʽ͘͘͘ϭʦϭϱ
ʧˀʫʥʳʻʶʰ͘͘͘ϭʧϭϮ
ʧˀʰʥʽ˒ʪʽʦʤ͘͘͘ϭʪϭϱ͕ϭʫϭϰ͕ϭ
ʫϭϱ
ʧˀʰʧʽˀʳ˔ʶʦʳ˃ʶʰ
ʽˁʻʽʦΖ˔ʻʫʻʶʽ͘͘͘ϱʿϭϭ͕ϱˀϭϭ͕ϲ
ˁϭϭ͕ϯˁϭϮ͕ϯ˃ϭϮ
ʧˀʰʧʽˀʳ˔ʻʫʸ˓ʥʽʦʤ͘͘͘ϱʿϭϭ͕ϲ
ˀϭϭ
ʧˀʰʧʽˀʳ˔ʻʫˁʺʤˌʻʽʧʽ͘͘͘ϱʱϭϬ
ʧˀʰʧʽˀʳ˔ˋʫˋʫ˃ʤ͘͘͘ʯˉϭϯ
ʧˀʰʯʽʪ˄ʥʽʦʽʴ͘͘͘ϯyϭϮ
ʧˀʽʺʽʦʽʴ͘͘͘ϭʦϭϯ͕ϭʧϭϯ͘ϭʧϭϰ
ʧˀ˄ʯʰʻˁːʶʤ͘͘͘ϳˀʯ͕ϳˁʯ
ʪʤʦʰʪʽʦʤ͘͘͘ϭʦϭϰ
ʪʤʸʫʶʽˁˈʳʪʻʤ͘͘͘ϲ˃ϳ
ʪʤʸːʻ˔͘͘͘ϲˀϳ͕ϲˀϴ
ʪʤʻʰʸʤʧʤʸʰˉːʶʽʧʽ͘͘͘ϭʪϭϲ
ʪʤˋʻʤ͘͘͘ϲˁϳ
ʪʦʤʻʤʪˉ˔˃ʽʧʽʶʦʳ˃ʻ˔͘͘͘ϱʰϭϬ͕
ϱʱϭϭ͕ϱʱϭϮ
ʪʫʦΖ˔˃ʽʧʽ˃ˀʤʦʻ˔͘͘͘ϭʮϭϱ
ʪʫʮʻːʽʦʤ͘͘͘ϲˁϳ
ʪʫʶʤʥˀʰˁ˃ʳʦ͘͘͘ϲϬϵ
ʪʫʺʽʶˀʤ˃ʰˋʻʤ͘͘͘Ϯʸϭϲ͕Ϯ
ʪʫʿʽʦˁːʶʤ͘͘͘ϱˀϳ͕ϱˀϴ
ʪʫʿ˔ˀʫʦʤ͘͘͘ϭʦϭϰ
ʪʫˀʮʤʦʳʻʤ͘͘͘ϱϬϭϬ͕ϱϬϭϭ
ʪʰʥʫʻʶʽ͘͘͘ϭʥϭϮ͕ϭʥϭϯ͘ϭʦϭϮ
ʪʰʦʰʯʳʽʻʻʤ͘͘͘ϭʪϭϰ
ʪʰʦʻʽʧʽˀˁːʶʤ͘͘͘ϱʱϭϭ
ʪʰʯʫʸːʻʤ͘͘͘ϱˀϭϭ͕ϱˀϭϬ
ʪʰˀʰʮʤʥʫʸːʻʤ͘͘͘ϳˁϱ
ʪʳʤʧʽʻʤʸːʻʤ͘͘͘ϮʸϭϮ͕Ϯʸϭϯ͕
Ϯʺϭϯ͕Ϯʺϭϰ
ʪʺʰ˃ˀʳ˔ʺʰˀʧʽˀʽʪˁːʶʽʧʽ͘͘͘ϳ
ˀϲ͕ϳˀϳ
ʪʻʫʿˀʽʦˁʶʽʫˌʽˁʫ͘͘͘ϭʦϭϯ͕ϭ
ʧϭϯ͕ϭʪϭϰ͕ϭʫϭϰ
ʪʻʫʿˀʽʦˁːʶʤ͘͘͘ϱʽϳ͕ϱʿϳ͕ϱʿϴ
ʪʻʳʿˀʽʥ˄ʪʳʦʫʸːʻʤ͘͘͘ϭʪϭϰ
ʪʻʳʿˀʽʦˁːʶʳʿʽˀʽʧʰ͘͘͘ϭ
ʫϭϳ͘ϭʮϭϳ͕ϭʮϭϲ
ʪʻʳʿˀʽʧʫˁ͘͘͘ϭϯϭϯ͕Ϯʰϭϰ͕Ϯʰϭϯ

ʿʫˀʫʸʳʶʦ˄ʸʰˉː͕ʿˀʽˁʿʫʶ˃ʳʦ˃ʤʿʸʽˍːʯʤʿʽˀʳʮʮ˔
ʪʽʥʸʫˁ˃ʻʤ͘͘͘ϰʮϴ
ʪʽʥˀʽʥ˄˃ʻʤ͘͘͘ϭʫϭϰ
ʪʽʥˀʽʦʽʸːˋʰˈ
ʥʤ˃ʤʸːʽʻʳʦ͘͘͘ϮϬϭϱ͕ϮϬϭϲ͕Ϯʻϭϱ
ʪʽʥˀʽʸ˓ʥʽʦʤ͘͘͘ϮʰϭϮ͕ϮʱϭϮ͕Ϯ
ʱϭϯ
ʪʽʦʤ˃ʽˀʤ͘͘͘ϭʧϭϯ͕ϭʧϭϰ͕ϭʪϭϰ
ʪʽʦʮʫʻʶʽ͘͘͘ϯϭϯ͕ϯdϭϯ
ʪʽʶ˃ʽˀˁːʶʤ͘͘͘ϭʥϭϮ͕ϭʦϭϮ
ʪʽʶ˄ˋʤ˒ʦʤ͘͘͘ϱˀϭϬ͕ϲˁϭϬ
ʪʽʸʰʻʻʤ͘͘͘ϱϬϭϬ
ʪʽʻʫˉːʶʫˌʽˁʫ͘͘͘ϲ˄ϭϭ͕ϲˇϭϭ͕
ϯˇϭϮ͕ϯˈϭϮ͘ϯˈϭϯ͕ϯˉϭϯ͕ϯˋϭϯ͕
ϯϰϭϰ͕ϯˌϭϰ͘ϯˌϭϱ
ʪʽʻˁːʶʤ͘͘͘ϲ˃ϳ
ʪʽˀʽʻʳʻʤ͘͘͘ϳ˃̍
ʪʽˁ˔ʧʻʫʻː͘͘͘Ϯʺϭϱ͕Ϯʻϭϱ
ʪˀ˄ʮʥʰ͘͘͘ϰʦϭϭ͕ϰʧϭϭ
ʪˀ˄ʮʻʳʱʿˀʽʦ˄ʸʽʶ͘͘͘ϮʱϭϮ
ʪˀ˄ʮʻ˔͘͘͘ϲ˃ϳ
ʪ˄ʥʽʦʤ͘͘͘ϭʥϭϯ͕ϭʦϭϯ
ʪ˄ʥʽʦʰʱʿˀ͘͘͘Ϯϯϭϲ͕Ϯʰϭϲ
ʪ˄ʪʰʶʳʻʤ͘͘͘ϭʫϭϰ͕ϭʮϭϰ
ʪ˄ʻʤʱˁːʶʤ͘͘͘ϱʰϭϬ
ʫʶʽʻʽʺʳˋʻʰʱʿˀ͘͘͘ʯ˃ϭϰ
ʫʶˁʶʤʦʤ˃ʽˀʻʤ͘͘͘ϮʻϭϮ
ʫʶˁʿˀʫˁʳʦˁːʶʤ͘͘͘ϮϬϭϮ
ʫʸʫʶ˃ˀʰˋʻʤ͘͘͘Ϯʿϭϯ͕Ϯˀϭϯ͕
ϯˁϭϯ͕ϯˁϭϰ͕ϯ˃ϭϰ͕ϯ˄ϭϰ
ʫʸʫʶ˃ˀʽʦʽʯʻʤ͘͘͘ϳʿϰ
ʫʻ˃˄ʯʳʤˁ˃ʳʦ͘͘͘ϰʪϳ͕ϰʫϳ
ʫˁ˃ʽʻˁːʶʤ͘͘͘ϲˁϭϭ
˒ʦʿʤ˃ʽˀʳʱˁːʶʤ͘͘͘Ϯʻϭϱ͕ϮϬϭϲ
˒ʦˀʽʿʫʱˁːʶʤ͘͘͘ϳˁϯ͕ϳˁϰ
˒ʪʻʤʻʻ˔͘͘͘ϱʻϵ͕ϱʻϭϬ
˒ʱˁːʶʤ͘͘͘ϯˇϭϱ͕ϯˈϭϱ͕ϯˈϭϲ
˒ʸʰʯʤʦʫ˃ʰ
ˍʫʪˀʽʦʰˋ͘͘͘ϱʺϭϭ͘ϱʻϭϭ
˒ʻʳˁʫʱˁːʶʤ͘͘͘Ϯʱϭϰ͕Ϯʶϭϰ
˒ˀʫʦʤʻˁːʶʰʱʿˀ͘͘͘Ϯʸϭϲ
˒ˀʺʤʶʤ͘͘͘ϲˁϭϬ͕ϲˁϭϭˀϭϮ
˒ˀʺʽʸʽʦʽʴ͘͘͘ϲ˃ϵ
˒ˁʫʻʳʻʤ͘͘͘ϭʥϭϮ͕ϭʥϭϯ
ʮʤˁʺʳʻʻʤ͘͘͘ϳ˃ϱ͕ϳ˄ϱ
ʮʰʧ˄ʸʫʦˁːʶʰʱʿˀ͘͘͘ϭʧϭϰ
ʮʰ˃ʽʺʰˀˁːʶʤ͘͘͘ϯʽϭϯ͕ϯ˃ϭϰ
ʮ˄ʶʽʦˁːʶʽʧʽ͘͘͘ϱʽϵ͕ϱʽϴ͕ϱʿϳ͕
ϱʿϴ͕ϱˀϳ
ʯʤʦʽʪˁːʶʤ͘͘͘ϱʸϭϭ͘ϮʸϭϮ
ʯʤʧʽˀʽʪʻʤ͘͘͘ϯˉϭϯ
ʯʤʸʳʯʻʤ͘͘͘ϱʻϭϭ
ʯʤʸʳʯʻʰˋʻʤ͘͘͘ϱϬϵ͕ϱϬϴ͕ϱʿϴ
ʯʤʽʯʫˀʻʤ͘͘͘ϭʫϭϲ
ʯʤʿʽʸ˔ˀʻʤ͘͘͘ϳ˃ϱ͕ϳ˄ϲ
ʯʤʿʽˀʳʮʥ˄ʪʳʦˁːʶʤ͘͘͘Ϯʺϭϲ͕
Ϯʺϭϳ
ʯʤʿʽˀʳʯːʶʤʿʸʽˍʤ͘͘͘Ϯʰϭϯ
ʯʤʿʽˀʳʯːʶʤ͘͘͘ϱʻϴ͕ϱʻϵ͕ϱϬϵ
ʯʤʿʽˀʳʯːʶʽʧʽʶʽʯʤˉ˃ʦʤ͘͘͘ϰʫϲ͕
ϰʫϳ
ʯʤˀʫˋʻʤ͘͘͘Ϯʰϭϱ͕Ϯʰϭϲ
ʯʤˀʫˋʻʰʱʿˀ͘͘͘Ϯʰϭϱ͕Ϯʰϭϲ
ʯʤˈʳʪʻʤ͘͘͘ϱʻϭϬ
ʯʤˋʰʻ˔˒ʦʤ͘͘͘ϭʤϭϱ͕ϭʥϭϱ
ʯʥˀʽʱʻʰʱʿˀ͘͘͘ϱʻϭϭ
ʯʦʫʻʳʧʽˀʽʪˁːʶʤ͘͘͘ϭʦϭϱ
ʯʦʳʸːʻʫʻʤ͘͘͘ϱˀϭϬ͕ϲˁϭϬ
ʯʫʸʫʻʤ͘͘͘ϭʥϭϲ͕ϭʥϭϳ
ʯʫʸʫʻʽʧʽˀˁːʶʤ͘͘͘ϳˀϱ͕ϳˀϲ͕ϳ
ˁϱ
ʯʫʸʫʻʽʪʽʸːˁːʶʤ͘͘͘ϱˀϭϬ͕ϲˁϭϬ
ʯʫʸʫʻʽ˔ˀʽʦˁːʶʤ͘͘͘ϱϬϭϬ


ʯʫʸʳʻˁːʶʽʧʽ͘͘͘ϱʶϭϭ͕ϮʶϭϮ
ʯʫʺˁːʶʽʧʽʸʳʶʤˀ˔
ʸ˄ʶʤˌʫʦʰˋʤ͘͘͘ϱʿϳ
ʯʫˀʻʽʦʤ͘͘͘ϭʥϭϳ͕ϭʦϭϳ͕ϭʧϭϱ͘ϭ
ʧϭϲ͘ϭʧϭϳ͕ϭʫϭϱ͘ϭʮϭϲ
ʯʫˀʻʽʦʰʱʿˀ͘͘͘ϭʮϭϲ
ʯʫˁ˃ʤˇʽʻˁːʶʤ͘͘͘ϭʦϭϰ͕ϭʧϭϰ͕ϭ
ʧϭϱ
ʯʸʳ˃ʻʰʱʿˀ͘͘͘ϱˀϵ
ʯʻʤʺΖ˔ʻʦːʶʤ͘͘͘ϳˁϲ
ʯʽʴʶʽˁʺʽʪʫʺΖ˔ʻˁːʶʽʴ͘͘͘ϱ
ʸϭϭ͕ϱʺϭϭ͕ϮʺϭϮ
ʯʽˀʧʫ͘͘͘ϯˉϭϯ
ʯʽˀʫʿʤʪʻʤ͘͘͘ϳˀϲ͕ϳˁϲ
ʯʽˀ˔ʻʤ͘͘͘ϰʦϭϬ͕ϰʧϭϭ
ʯʽˀ˔ʻʤ͘͘͘ϱʻϵ
ʯʽˀ˔ʻʰʱʿˀ͘͘͘ϭϯϭϱ
ʯ˄ˁ˃ˀʳˋʻʰʱʿˀ͘͘͘ϯyϭϰ
ʰʦˋʫʻʶʽ͘͘͘ϲˀϵ
ʳʦʤʻʤʥʤʥʤʶʤ͘͘͘ϱʸϭϭ͕ϱʺϭϭ
ʳʦʤʻʤʺʤʯʫʿʰ͘͘͘ϱʽϭϬ͕ϱʽϭϭ
ʳʦʤʻʽʦʤ͘͘͘ϱʿϵ͕ϱˀϵ͕ϲˁϵ
ʳʧʽˀ˔ˁʳʶʽˀˁːʶʽʧʽ͘͘͘ϱʻϭϭ͕
ϱʽϭϭ͕ϱʿϭϭ͕ϱˀϭϭ͕ϲˁϭϭ͕ϲ˃ϭϮ͕
ϯ˄ϭϮ͕ϯ˄ϭϯ͕ϯˇϭϯ
ʳʯʺʤʴʸːˁːʶʤ͘͘͘ϲˁϭϬ͕ϲˁϭϭ͘ϲˀϭϭ
ʳʻʪ˄ˁ˃ˀʳʤʸːʻʤ͘͘͘ϳʿϱ͕ϳʿϲ͕ϳˀϱ
ʳʻʮʫʻʫˀʤʦʫʪʫʻʫ˒ʦʤ͘͘͘ϭʦϭϰ
ʳʻʮʫʻʫˀʻʤʿʸʽˍʤ͘͘͘ϭ͕ʫϭϰ
ʳʻˁ˃ʰ˃˄˃ˁːʶʤ͘͘͘ϭʦϭϲ͕ϭʧϭϲ͘ϱ
ʿϵ
ʳˀʶ˄˃ˁːʶʤ͘͘͘ʯˉϭϯ
ʳˁʶˀʰ͘͘͘ϭʥϭϰ͕ϭʥϭϱ
ʳˁ˃ʽʺʳʻʤ͘͘͘ϰʦϭϭ͕ϭʦϭϮ͕ϰʦϭϯ
ʳˁ˃ʽˀʰˋʻʤ͘͘͘Ϯʻϭϱ͕Ϯʻϭϲ͕Ϯʻϭϳ
ʶϭϮ͕Ϯʶϭϯ͕ϮʸϭϮ͕ϮʺϭϮ͕ϮʻϭϮ͕
ϮϬϭϮ͕ϮϬϭϯ͕Ϯʿϭϯ
ʶʤʥʤˀʪʰʻˁːʶʤ͘͘͘ʯˇϭϱ͕ʯˈϭϱ
ʶʤʦʶʤʯˁːʶʰʱʿˀ͘͘͘ϳˀϮ͕ϳˀʯ 
ʶʤʸʰʻʳʦˁːʶʤ͘͘͘ϲˁϭϭ͕ϯˁϭϮ
ʶʤʸʰʻʽʦʤ͘͘͘ϰʦϭϬ͕ϰʦϭϭ
ʶʤʸʳʥˀʽʦʤ͘͘͘ϱʻϭϭ͕ϮʻϭϮ͕ϱϬϭϭ
ʶʤʸʻʰˌʫʦˁːʶʽʧʽ͘͘͘ϰʦϭϬ
ʶʤʸ˄ʮˁːʶʤ͘͘͘ʯˉϭϰ
ʶʤʺˁːʶʤ͘͘͘Ϯʺϭϱ
ʶʤʺΖ˔ʻʤ͘͘͘ϳˀϱ͕ϳˀϲ
ʶʤʺΖ˔ʻʽʧʳˀˁːʶʤ͘͘͘ϱʺϭϬ
ʶʤʺΖ˔ʻˁːʶʤ͘͘͘Ϯʿϭϭ͕Ϯ
ʶʤʺΖ˔ʻˁːʶʤͲʪʻʳʿˀʽʦˁːʶʤ͘͘͘ϭ
ʦϭϮ
ʶʤʻʳʦˁːʶʤ͘͘͘ϮʿϭϮ͕ϮˀϭϮ
ʶʤʿ˄ˁ˃˔ʻʤ͘͘͘ϱʿϭϮ͕ϱʽϭϭ
ʶʤˀΖ˒ˀʻʤ͘͘͘ϭʮϭϯ
ʶʤˀʺʫʸ˓ʶʤ͘͘͘ϳˀʯ
ʶʤˀʿʫʻʶʽͲʶʤˀʽʧʽ͘͘͘ϲ˃ϵ͕ϲ˃ϭϬ
ʶʤˁʿʳʱˁːʶʤ͘͘͘Ϯʸϭϱ͕Ϯʸϭϲ
ʶʤˈʽʦˁːʶʤ͘͘͘ϭϯϭϰ͕ϭϯϭϱ͕Ϯʰϭϱ͕
Ϯʰϭϲ
ʶʤˌʰˀˁːʶʰʱʿˀ͘͘͘ϲ˄ϳ
ʶʤˌ˃ʤʻʽʦʤ͘͘͘ϳˁϱ
ʶʦʳ˃ʶʽʦʰʱʿˀ͘͘͘ϲˇϳ
ʶʦʳ˃˄ˋʤ͘͘͘ϭʫϭϰ
ʶʫʪˀʽʦʤ͘͘͘ϳ˃̍
ʶʫˀˋʫʻˁːʶʤ͘͘͘ϳˁʯ
ʶʰʴʦˁːʶʤ͘͘͘ϳˁϲ͕ϲˀϲ
ʶʰˀʿʰˋʻʤ͘͘͘ϲˁϳ͕ϲˁϴ͕ϲ˃ϴ
ʶʰˌʰʻʳʦˁːʶʤ͘͘͘ϳˀϰ
ʶʰ˔ʿˀ͘͘͘ϭʪϭϲ
ʶʰ˔ˌʶʤ͘͘͘ϭʫϭϰ͕ϭʮϭϯ
ʶʳʥʤʸːˋʰˋʤ͘͘͘ϲ˄ϳ
ʶʳʻˉʫʦʤ͘͘͘ϳˀϯ͕ϳˁʯ
ʶʸ˄ʥʻʤ͘͘͘ϭϯϭϰ

ʶʸ˓ˋʽʦʤ͘͘͘ϯϭϯ
ʶʽʥʯʤˀ˔͘͘͘ϭʥϭϯ
ʶʽʦʿʤʶʤ͘͘͘ϭʥϭϰ
ʶʽʮʫʪ˄ʥʤ͘͘͘ϭʮϭϰ
ʶʽʯʤʶʤʥʤʥ˄ˀʰ͘͘͘ϰʧϳ͕ϰʧϴ
ʶʽʯʤˋʤ͘͘͘ϱʺϴ͕ϱʺϵ
ʶʽʶˁʽʦʰʱʿˀ͘͘͘ϱʰϭϭ
ʶʽʸːʽˀʽʦʤ͘͘͘ϱʿϵ
ʶʽʺʤˀʽʦʤ͘͘͘ϳˁϯ͕ϳˁϰ
ʶʽʺʿˀʫˁʽˀʻʤ͘͘͘Ϯʻϭϲ
ʶʽʺ˄ʻʤʸːʻʤ͘͘͘ϲ˃ϵ
ʶʽʻʪʫʻˁʤ˃ʽˀʻʰʱʿˀ͘͘͘ϭʮϭϰ͕ϭ
ϯϭϰ
ʶʽʻˁ˃˔ʻ˃ʰʻʤʦʫʸʰʶʽʧʽ͘͘͘ϱʿϴ͕
ϱʿϵ
ʶʽˀʤʥʫʸːʻʰʱʿˀ͘͘͘ϱʰϭϭ
ʶʽˁʤˀʫʦʤ͘͘͘Ϯʿϭϯ͕Ϯˀϭϯ
ʶʽˁʺʳˋʻʤ͘͘͘ϳˀϱ͕ϳˀϲ͕ϳˁϰ͕ϳˁϱ͕
ϳ˃ϰ͕ϳ˄ϰ
ʶʽ˃ʸ˔ˀʫʦˁːʶʽʧʽ͘͘͘ϭʫϭϱ͕ϭʫϭϲ͕
ϭʮϭϱ
ʶʽˋ˄ʥʫ˔͘͘͘ϭʥϭϮ͕ϭʦϭϯ
ʶʽˌʫʦʤ͘͘͘ϭʥϭϮ
ʶˀʤʱʻ˔͘͘͘ϲˁϳ
ʶˀʤʺˁːʶʽʧʽ͘͘͘ϳʿϰ
ʶˀʤˁʻʽʧˀʤʪˁːʶʤ͘͘͘ϳ˄ϲ
ʶˀʤˁʻʽ˔ˀˁːʶʤ͘͘͘Ϯʸϭϰ
ʶˀʫʱˁʫˀʻʤ͘͘͘ϳˀϱ͕ϳˁϱ
ʶˀʰʦʤʥ˄ˈ˃ʤ͘͘͘ϱʻϳ
ʶˀʰʦʽˀʳʯːʶʤ͘͘͘ϱϬϭϬ͕ϱʿϭϬ
ʶˀʰʸʽʦʤ͘͘͘ϱʻϭϬ
ʶˀʳʿʽˁ˃ʻʤ͘͘͘ϱʻϴ͕ϱʽϴ
ʶˀʽʻˌ˃ʤʪˁːʶʤ͘͘͘ϱʰϭϭ
ʶˀʽʿʰʦʻʰˉːʶʽʧʽ͘͘͘ϳˀϰ
ʶˀ˄ʧʽʦʤ͘͘͘ϱʿϳ͕ϱʿϴ͕ϱʿϵ͕ϱʿϭϬ
ʶˀ˄˃ʽ˔ˀˁːʶʤ͘͘͘ϲ˃ϳ
ʶ˄ʥʰʻˁːʶʰʱʿˀ͘͘͘ϰʦϭϭ
ʶ˄ʥʽʦʤ͘͘͘ϮʶϭϮ͕Ϯʶϭϯ
ʶ˄ʸʰʶʽʦˁːʶʤ͘͘͘ϲdϵ
ʶ˄ʸː˃˄ˀʻʤ͘͘͘ϳˀϮ͕ϳˀϯ͕ϳˀϰ͕ϳˀϱ
ʶ˄ʿΖ˔ʻˁːʶʰʰʿˀ͘͘͘ϲdϵ
ʶ˄ˀʧʤʻʻʤ͘͘͘ϭʮϭϲ
ʶ˄ˀʽˀ˃ʻʤ͘͘͘ϱˀϭϬ͕ϱˀϭϭ
ʶ˄ˀˁːʶʤ͘͘͘ϲˀϭϬ
ʶ˄ˀ˄ʯʽʦʤ͘͘͘ϰʦϵ͕ϰʧϵ
ʶ˄˃˄ʯʽʦʤ͘͘͘ϲˁϭϬ͕ϲˁϭϭ
ʸϭϳ͕Ϯʺϭϱ͕Ϯʺϭϲ
ʸʤʪʽʮˁːʶʤ͘͘͘ϭʮϭϱ͕ϭʮϭϲ͕ϭ
ϯϭϱ
ʸʤʯʤˀʫ˃ʻʤ͘͘͘ϳʿϱ͕ϳˀϱ
ʸʤʯ˄ˀʻʤ͘͘͘ϭʥϭϲ͕ϭʦϭϲ͘ϭʧϭϲ
ʸʤˁˁʤʸ˔͘͘͘Ϯʺϭϱ͕Ϯʺϭϲ
ʸʤ˃ʦʳʱˁːʶʤ͘͘͘ϲˀϭϭ
ʸʤˈ˃ʰʻˁːʶʤ͘͘͘ϰʪϳ
ʸʫʦʤʻʫʦˁːʶʽʧʽʿˀʽʫʯʪ͘͘͘Ϯ
ʱϭϮ
ʸʫʧʫʻʪʤˀʻʤ͘͘͘ϳˁϲ͕ϲˁϳ
ʸʫʱ˃ʫʻʤʻ˃ʤˌʺʳʪ˃ʤ͘͘͘Ϯʺϭϳ͕
Ϯʻϭϳ
ʸʫʱ˃ʫʻʤʻ˃ˁːʶʤ͘͘͘ϯyϭϮ͕ϯˉϭϮ
ʸʫʽʻʳʪʤʮʤʥʽ˃ʰʻˁːʶʽʧʽ͘͘͘ϱ
ʱϭϭ͕ϱʶϭϬ͕ϱʶϭϭ͕ϱʸϭϬ
ʸʫʽʻʳʪʤʿˀʰʻ˔͘͘͘ϯˉϭϯ
ʸʫʽʻ˃ʽʦʰˋʤ͘͘͘ϭʧϭϰ͕ϭʪϭϰ
ʸʫˀʺʽʻ˃ʽʦʤ͘͘͘ϱʶϵ͕ϱʶϭϬ͕
ϱʸϭϬ͕ϱʸϭϭ
ʸʫˁʳ˄ʶˀʤʴʻʶʰ͘͘͘ϭʪϭϯ͕ϯyϭϲ͕ϯ
ˉϭϲ
ʸʰʥʳʪːʿˀ͘͘͘ϭʪϭϲ
ʸʰʦʤˀʻʤ͘͘͘ϳˀϱ
ʸʰʮʻʤ͘͘͘Ϯʺϭϱ͕Ϯʻϭϱ
ʸʰʺʤʻˁːʶʤ͘͘͘ʯˁϭϮ
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ʸʰʿʽʦʫˉːʶʤ͘͘͘ϯdϭϯ
ʸʳʦʽʥʫˀʫʮʻʤ͘͘͘ϱʰϭϬ
ʸʳʯʰˋʤʱʶʳʻʽʴ͘͘͘Ϯʺϭϲ͕Ϯʻϭϲ
ʸʳʶʤˀʻ˔ʻʤ͘͘͘ϭʦϭϮ͕ϭʦϭϯ
ʸʳˀʰˋʻʤ͘͘͘ϯϭϮ͕ϯϭϯ
ʸʳˁʻʤ͘͘͘ϰʥϭϭ͕ϭʦϭϮ
ʸʳ˃ʤʶʽʦʤ͘͘͘ϳˀϰ͕ϳˀϱ͕ϳˁϱ
ʸʳ˃ʫˀʤ˃˄ˀʻʤ͘͘͘Ϯʿϭϯ͕ϮWϭϯ͕
ϯϭϯ
ʸʳ˃ʻʳʱʿˀ͘͘͘ϯyϭϮ
ʸʳ˃ʻ˔͘͘͘ϳˁϲ͕ϳ˃̍
ʸʳˈʤˋʽʦʤ͘͘͘ϭʥϭϮ
ʸʽʥʤʻʽʦˁːʶʽʧʽ͘͘͘ϮʰϭϮ͕Ϯ
ʱϭϮ͕Ϯʰϭϯ
ʸʽʺʤʻʤ͘͘͘ϱʿϳ
ʸ˄ʧʤʻˁːʶʤ͘͘͘ϳˁϱ͕ϳ˃ϱ
ʸ˄ʧʽʦʤ͘͘͘ϭʥϭϳ͕ϭʦϭϳ͕ϲˀϳ
ʸ˄ˋʫʦʤ͘͘͘ϮʰϭϮ
ʸ˓ʥʰˁ˃ʶʽʦʤ͘͘͘ϳʿϰ͕ϳˀϯ͕ϳˀϰ
ʺ͘ʸʤˁ˃ʽˋʶʳʻʤ͘͘͘ϳʿϰ͕ϳʿϱ͕ϳ
ʿϲ͕ϳˀϯ͕ϳˀϰ
ʺ͘ʧʽʻˋʤˀʫʻʶʤ͘͘͘ϱʶϭϬ͕ϱʶϭϭ͕
ϱʸϭϭ
ʺʤʧʤˀʤ͘͘͘ϳˁϰ
ʺʤʧʳˁ˃ˀʤʸːʻʤ͘͘͘ϲˁϴ͕ϲˁϵ͕ϲ
ʺʤʧʻʳ˃ʻʤ͘͘͘Ϯʿϭϯ
ʺʤʶʤˀʫʻʶʽ͘͘͘Ϯʶϭϯ͕Ϯʶϭϰ
ʺʤʶˁʰʺʤʶˀʰʦʽʻʽˁʤ͘͘͘ϯˉϭϰ͕
ϯˋϭϰ
ʺʤʶˁʰʺʤʿˀʽʶ˄ˀʤ˃ʽʦʤ͘͘͘ϭ
ʧϭϱ
ʺʤʸʤ͘͘͘ϮʰϭϮ
ʺʤʸʤˈʳ˃ʻʤ͘͘͘ϲˁϵ͕ϲ˃ϵ
ʺʤʸʳʶʤ͘͘͘ϭʥϭϱ
ʺʤʸʳʻʽʦʤ͘͘͘ϱʻϵ
ʺʤʸːʦ͘͘͘ϲ˃ϳ
ʺʤʸːʽʦʻʰˋʤ͘͘͘ϱʿϭϬ͕ϱʿϭϭ͕Ϯ
ˀϭϬ
ʺʤˀʤ˃ʤ͘͘͘ϭʪϭϰ͕ϭʪϭϱ͕ϭʫϭϰ
ʺʤˀʧʤʻˉʫʦʤ͘͘͘Ϯʻϭϳ
ʺʤˀʶʽʦʽʦˋʽʶ͘͘͘ϭʥϭϰ
ʺʤˀʺ˄ˀʻʰʱʿˀ͘͘͘ϲˁϴ͕ϲˁϵ
ʺʤˀˌʤʸʤˁ˄ʪˉʤ͘͘͘ϰʦϵ͕ϰʧϵ
ʺʤˀˌʫʦʤ͘͘͘ϲˁϳ
ʺʤˌʰʻʻʤ͘͘͘ϮWϭϯ͕ϯϭϯ͕ϯˁϭϰ͕
ʯ˃ϭϰ
ʺʤ˔ʶʽʦˁːʶʽʧʽʿʸʽˍʤ͘͘͘ϱʸϭϭ
ʺʤ˔ʶʽʦˁːʶʽʧʽ
ʿˀʽˁʿʫʶ˃͘͘͘ϱʶϭϬ͕ϱʸϭϬ͕ϱʸϭϭ
ʺʫʪʰˋʻʤ͘͘͘ϭʮϭϰ͕ϭʮϭϱ͕ϭʯϭϱ͕
ϭʯϭϲ
ʺʫʮʫʦʤ͘͘͘ϳʿϰ͕ϳʿϱ
ʺʫʸːʻʰˋʻʫˁʫʸ͘͘͘Ϯʰϭϱ
ʺʫʻʪʫʸ˒˒ʦʤ͘͘͘ϱϬϭϬ͕ϱϬϭϭ
ʺʫʻʽʻʳ˃ˁːʶʤ͘͘͘ϭʦϭϭ
ʺʫ˃ʤʸʳˁ˃ʳʦ͘͘͘Ϯʺϭϱ
ʺʫ˃ʤʸ˄ˀʧʳʦʿˀʽˁʿʫʶ˃͘͘͘ϱʰϭϭ͕
ϮʰϭϮ͕ϮʱϭϮ͕Ϯʱϭϯ
ʺʫ˃ˀʽʿʽʸʳ˃ʫʻʽʦˁːʶʤ͘͘͘ϭʪϭϰ
ʺʫˈʤʻʰˋʻʤ͘͘͘ϳʿϱ͕ϳˀϱ
ʺʫˋʻʰʶʽʦʤ͘͘͘ϲˁϵ
ʺʰʶʽʸʤʴʦˁːʶʰʱʿˀ͘͘͘ϳ˃̍
ʺʰʶʽʸʤ˔ʶʽˀʰˍʫʻʶʽ͘͘͘ϲ˃ϵ͕
ϲ˄ϵ
ʺʰʶʽʸʤ˔ʶˀʤˁʻʽʦʤ͘͘͘ϲ˃ϵ͕ϲ
˄ϴ͕ϲ˄ϵ
ʺʰʶʽʸʤ˔ʶ˄ˉʫʻʶʽ͘͘͘ϱʿϭϬ͕ϱ
ʿϭϭ
ʺʰʶʽʸʤ˔ˈʦʰʸʫʦʽʧʽ͘͘͘ϯˉϭϯ
ʺʰˀʧʽˀʽʪˁːʶʤ͘͘͘ϭʧϭϰ͕ϭʪϭϰ
ʺʰˀʻʤ͘͘͘ϳ˃̍
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ʺʰˀ˄͘͘͘ϭʥϭϳ͕ϭʦϭϳ͕ϱʶϭϭ͕ϱʸϭϭ
ʺʰˈʤʰʸʤʶʽˉ˓ʥʰʻˁːʶʽʧʽ͘͘͘ϭ
ʧϭϮ
ʺʰˈʤʱʸʤʧˀ˄ˌʫʦˁːʶʽʧʽ͘͘͘ϭ
ʧϭϰ͕ϭʪϭϰ͕ϭʫϭϰ͕ϭʫϭϱ
ʺʰˈʤʱʸʽʦʤ͘͘͘ϭʫϭϯ͕ϭʮϭϯ͕ϭ
ʮϭϰ
ʺʳʪʻʤ͘͘͘ϱˀϳ
ʺʳʮʪʻʤˀʽʪʻʤ͘͘͘ϳˀϰ͕ϳˀϱ
ʺʳʶʸʫ˔͘͘͘ϭʧϭϮ
ʺʳʻˁːʶʤ͘͘͘ϭʫϭϯ
ʺʳˉʻʤ͘͘͘ϲϬϭϭ
ʺʳˋ˄ˀʰʻʤ͘͘͘ϱʿϭϬ͕ϱʿϭϭ
ʺʸʰʻʽʦʰʱʿˀ͘͘͘ϳʿϲ
ʺʽʪʫʸːʻʰʱʿˀ͘͘͘ϲϬϵ
ʺʽʯʤʳˋʻʰʱʿˀ͘͘͘ϲˁϵ
ʺʽʶˀ˔ʻˁːʶʤ͘͘͘ϲ˃ϳ͕ϲ˄ϳ͕ϲ˄ϴ
ʺʽʸʪʤʦˁːʶʤ͘͘͘ϳˀϯ͕ϳˁʯ
ʺʽʸʽʪʳʮʻʤ͘͘͘Ϯʺϭϲ͕Ϯʻϭϲ͕
Ϯʻϭϳ
ʺʽʸʽʪʽʧʦʤˀʪʳʱˁːʶʤ͘͘͘ϯyϭϮ
ʺʽʸʽˋʻʤ͘͘͘ϲ˄ϲ͕ϲ˄ϳ͕ϲˇϳ
ʺʽˀˇʸʽ˃ˁːʶʤ͘͘͘Ϯʺϭϱ͕Ϯʻϭϱ
ʺʽˁʶʦʽˀʫˉːʶʤ͘͘͘ϲ˄ϳ
ʺʽˁʶʽʦˁːʶʤ͘͘͘ϯˁϭϮ͕ϯˁϭϯ
ʺʽ˃ʽˀʻʰʱʿˀ͘͘͘ϱʽϭϬ
ʺʽ˃ʽˀʽʥ˄ʪʳʦʻʰʶʳʦʿˀ͘͘͘ϭʫϭϲ
ʺʽˈʽʦʤ͘͘͘ϲ˄ϳ͕ϲˇϳ
ʺˁ˃ʫˁʸʤʦˁːʶʤ͘͘͘ϭʪϭϲ
ʺ˄ʯʫʱʻʤ͘͘͘ϭʫϭϱ
ʺ˄ʯʰˋʻʤ͘͘͘ϳ˃ϱ͕ϳ˃ϲ͕ϳ˄ϲ
ʺ˄ˀʤʦˋʫʻʶʽ̍͘͘͘ˀϵ
ʺ˄ˀʺʤʻˁːʶʤ͘͘͘ϭϯϭϱ͕Ϯϯϭϲ͕Ϯ
ʰϭϲ
ʺ˄ˁʽˀʧˁːʶʽʧʽ͘͘͘ϲˀϳ͕ϲˁϳ
ʻʤʧʻʰʥʫʪʰ͘͘͘ϳʿʯ
ʻʤʸʰʦʤʱʶʽ͘͘͘ϰʦϭϭ
ʻʤˀʦˁːʶʤ˔͘͘͘Ϯʶϭϰ
ʻʤˀʽʪʻʰʱʿˀ͘͘͘ϲˀϴ͕ϲˁϴ
ʻʤˁʽˁʻʤ͘͘͘Ϯʽϭϲ
ʻʤˋʤʸːʻʤ͘͘͘Ϯʺϭϱ͕Ϯʻϭϱ
ʻʫʦˁːʶʤ͘͘͘ϳʿϰ
ʻʫʮʰʻˁːʶʤ͘͘͘Ϯʺϭϳ
ʻʫʯʤʸʫʮʻʽʴ˄ʶˀʤʴʻʰ͘͘͘Ϯʰϭϯ͕
Ϯʱϭϯ͕ϱʶϭϭ͕ϮʶϭϮ͕ϮʸϭϬ͕ϱʸϭϭ͕
ϱʺϭϬ
ʻʫʯʤʸʫʮʻʽˁ˃ʳ͘͘͘ϭʫϭϲ
ʻʫʺʰˀʽʦʰˋʤͲʪʤʻˋʫʻʶʽ͘͘͘ϱ͕
ʱϭϬ͕ϱʶϭϬʻϵ͕ϱʽϵ
ʻʫˁ˃ʫˀʽʦʤ͘͘͘ϯyϭϮ
ʻʫˋʰʿʽˀʤʪʫʱʶ˄ʻʤ͘͘͘ϭʥϭϰ
ʻʰʮʻʫʧʽˀʽʪˁːʶʰʱʿˀ͘͘͘ϲˇϳ͕
ϲˇϴ
ʻʰʮʻːʽʪʻʳʿˀʽʦˁːʶʤ͘͘͘ϱʱϭϬ
ʻʰʮʻ˔͘͘͘ϱʱϭϬ
ʻʰʯʽʦʰʱʿˀ͘͘͘ϱʻϭϬ͕ϱϬϭϬ
ʻʳʥ˄ˀʳʦˁːʶʤ͘͘͘ϭʥϭϰ
ʻʳʶʳ˃ʳʻʤ͘͘͘ϭʪϭϰ
ʻʽʦʤ͘͘͘ϱʻϭϭ͕ϱϬϭϭ
ʻʽʦʤ˃ʽˀˁːʶʤ͘͘͘ϲ˃ϭϭ͘ϯ˃ϭϮ
ʻʽʦʧʽˀʽʪˁːʶʤ͘͘͘ϰʧϴ͕ϰʪϳ͕ϰʪϴ
ʻʽʦʰˉːʶʽʧʽ͘͘͘ϱʸϵ͕ϱʸϭϬ
ʻʽʦʽʥ˄ʪʽʦ͘͘͘ϰʧϳ͕ϰʧϴ
ʻʽʦʽʶ˄ʯʻʫˉːʶʤ͘͘͘ϳʿϮ͕ϳʿϯ͕ϳ
ʿϰ
ʻʽʦʽˀʽˁʳʱˁːʶʤ͘͘͘ϳ˄ϲ͕ϲ˄ϳ͕
ϲˇϳ
ʻʽʦʽˁʰʥʳˀˁːʶʤ͘͘͘ϲˁ˃ϭϭ͕ϯˁϭϮ
ʽʥʽˀʽʻʻʤ͘͘͘ϱˀϵ
ʽʥˀʤʯˉʽʦʤ͘͘͘Ϯʺϭϱ͕Ϯʸϭϲ
ʽʦˀʤʮʻʤ͘͘͘ϭʯϭϱ
ʽʧʽˀʽʪʻʤ͘͘͘ϳˁϱ
ʽʪʫˁːʶʤ͘͘͘ϮʱϭϮ
ʽʯʫˀʻʰʱʿˀ͘͘͘ϲˁϵ
ʽʶˁːʶʤ͘͘͘ϲˁϳ


ʽʸʫʶˁʤʻʪˀʤʤʻʤˌʶʳʻʤ͘͘͘ϱϬϭϬ͕
ϱʿϭϬ͕ϱˀϭϬ͕ϲˁϭϬ
ʽʸʫʶˁʤʻʪˀʤ
ʦʰˌʻʫʦˁːʶʽʧʽ͘͘͘ϳˀϱ͕ϳˀϲ
ʽʸʫʶˁʤʻʪˀʤʧʽʦʽˀ˄ˈʰ͘͘͘ϳˀϯ͕
ϳˀϰ͕ϳˁϰ͕ϳˁϱ
ʽʸʫʶˁʤʻʪˀʤʺʤ˃ˀʽˁʽʦʤ͘͘͘ϱ
ʺϭϬ͕ϱʺϭϭ
ʽʸʫʶˁʤʻʪˀʤʻʫʦˁːʶʽʧʽ͘͘͘Ϯʸ
ϭϲ͕Ϯʸϭϳ͕Ϯʺϭϳ͘Ϯʻϭϲ͕Ϯʻϭϳ
ʽʸʫʶˁʤʻʪˀʳʦˁːʶʤ͘͘͘ϭʧϭϲ͕
ϭʪϭϲ͘ϭʫϭϲ
ʽʸʫʶˁʤʻʪˀʳʦˁːʶʤ͘͘͘ϱʽϴ͕ϱʽϵ͕
ϱʿϳ
ʽʸʫʶˁʳ˔ʯʤʰʶʰ͘͘͘ϯyϭϮ
ʽʸʫʶˁʳ˔ʿʽˀʤʪʰ͘͘͘ϲˁϵ͕ϲ˃ϵ͕ϲ˄ϴ
ʽʸʫʻʰ˃ʫʸʳʧʰ͘͘͘ϭʦϭϰ͕ϭʦϭϱ
ʽʸʰʺʿʳʱˁːʶʤ͘͘͘ϳϯ͘ϳdϯ
ʽʸːʧʰʶʽʥʰʸ˔ʻˁːʶʽʴ͘͘͘ϭʦϭϰ
ʽʺʫʸːˋʫʻʶʽ͘͘͘ϱʿϴ͕ϱˀϴ͕ϲˀϴ
ʽʿ˃ʰʺʳˁ˃ʰˋʻʤ͘͘͘Ϯʻϭϱ͕Ϯʽϭϱ
ʽˀʤʻʮʫˀʫʱʻʤ͘͘͘ϳˁϱ
ʽˀʳˈʳʦˁːʶʫˌʽˁʫ͘͘͘ϳ˄ϰ͕ϳˇϰ͕
ϳˈϰ͕ϳˉϰ͕ϳˉϱ͕ϳˌϰ
ʽˀʳˈʳʦˁːʶʰʱʿˀ͘͘͘ϮˀϭϮ
ʽˀʸʰʶʽʦʿˀ͘͘͘ϲdϵ
ʽˁʰʿʫʻʶʽ͘͘͘ϳˀϲ
ʽˁʳʻʻ˔͘͘͘ϱʻϭϭ
ʽˁʻʽʦʻʤ͘͘͘ϯˁϭϰ͕ϯˁϭϱ͕ϯ˃ϭϱ
ʽˁ˃ʤʿʤʦʰˌʻʳ͘͘͘ϭʧϭϮ
ʽ˃ˀʤʪʻʰʱʿˀ͘͘͘ϲˁϵ
ʽ˃˃ʽˌʺʳʪ˃ʤ͘͘͘ϰʦϭϭ͕ϰʧϭϭ
ʽˇʳˉʫˀˁːʶʤ͘͘͘ϱˀϭϬ
ʽˈʤʱʻʰʱʿˀ͘͘͘ϳˁϰ͕ϳˁϱ
ʽˋʤʶʽʦˁːʶʤ͘͘͘ϳˀϮ͕ϳˁʯ
ʿʤʦʸʤʯʤˈʤˀʳʻʤ͘͘͘ϱʻϵ͕ϱʽϵ
ʿʤʦʸʤˁʰˀʽʺ˔˃ʻʳʶʽʦʤ͘͘͘ʯ˃ϭϯ͕
ϯ˃ϭϰ͕ϯ˄ϭϰ
ʿʤʦʸʽʧˀʤʪˁːʶʤ͘͘͘ϳˀϯ͕ϳˁʯ
ʿʤʦʸʽʶʳˋʶʤˁːʶʤ͘͘͘Ϯʽϭϱ͕Ϯʻϭϱ͕
Ϯʻϭϲ
ʿʤʺʳˀˁːʶʤ͘͘͘ϯˁϭϮ͕ϯˁϭϯ͕ϯ˃ϭϯ͕
ϯ˄ϭϯ͕ϯ˄ϭϰ
ʿʤʻʤˁʤʺʰˀʻʽʧʽ͘͘͘ϭʫϭϲ͕
ϭʮϭϱ͕ϭʮϭϲ
ʿʤʻ˃ʫʸʫʱʺʽʻʤʶ˄ʸʳˌʤ͘͘͘ϭ
ʦϭϰ͕ϭʦϭϱ
ʿʤʻˇːʽˀʽʦʤ͘͘͘ʯˁϭϯ͕ϯ˃ϭϯ͕
ϯ˄ϭϯ͕ϯ˄ϭϰ
ʿʤˀʤʸʫʸːʻʤ͘͘͘ϱʿϵ
ʿʤˀʤʺʽʻʽʦʤ͘͘͘ϳˁϰ
ʿʤˀʤˌ˄˃ʻʤ͘͘͘ϳˀϰ͕ϳˁϰ
ʿʤˀʶʽʦʤ͘͘͘ϱʶϭϬ͕ϱʶϭϭ
ʿʤˀʶʽʦʰʱʥ˄ʸːʦʤˀ͘͘͘ϮʰϭϮ͕Ϯ
ʰϭϯ
ʿʤˀʽʦʽʯʻʤ͘͘͘ϱϬϵ
ʿʤˀ˃ʰʯʤʻˁːʶʤ͘͘͘ϳʿϱ
ʿʤˀˈʽʺʫʻʶʽ͘͘͘ϲˁϭϬ͕ϲˁϭϭ͕ϲ
˃ϭϭ
ʿʤ˃ʽˀʮʰʻˁːʶʽʧʽ͘͘͘ϯˁϭϯ͕
ϯ˃ϭϯ͕ϯ˃ϭϰ͕ϯ˄ϭϰ
ʿʤ˃ˀʰʽ˃ʰˋʻʤ͘͘͘ϱʱϭϭ͘ϱʶϭϬ͕
ϱʶϭϭ͕ϱʸϵ͕ϱʸϭϬ
ʿʫˀʫʪʤ˃ʽˋʻʤ͘͘͘ϲ˃ϳ͕ϲ˃ʦ͕ϲˁϳ
ʿʫˀʫʪʽʦʤ͘͘͘Ϯʺϭϱ
ʿʫˀʫʺʽʧʰ͘͘͘ϱʱϭϭ͕ϱʶϭϬ͕ϱʸϵ͕ϱ
ʺϵ
ʿʫˀʸʰʻʻʰʱʿˀ͘͘͘ϭϯϭϱ͕Ϯϯϭϲ
ʿʫˀˁʿʫʶ˃ʰʦʻʤ͘͘͘Ϯʻϭϲ͕ϮϬϭϲ
ʿʫˀˌʤʸʰʦʤˀʻʤ͘͘͘ϱʽϳ͕ϱʽϴ͕
Ϭϴ͕ϱʿϴ
ʿʫˀˌʽ˃ˀʤʦʻʫʦʤ͘͘͘ϭʦϭϲ͕ϭʦϭϳ͕
ϱ
ʿʫ˃ˀʤʥ˄ʯ˄ʶʤ͘͘͘ϭʦϭϮ
ʿʫ˃ˀʤˀʫʥˀʤ͘͘͘ϭʫϭϯ

ʿʫ˃ˀʤ˃ˀʫ˃˔ʶʤ͘͘͘ϭʫϭϱ͕ϭʮϭϱ
ʿʰˁʤˀʫʦʤʿˀ͘͘͘ϭʥϭϯ
ʿʳʦʪʫʻʻʫˌʽˁʫ͘͘͘Ϯʰϭϯ͕Ϯ
ʿʳʦʪʫʻʻʰʱʿˀ͘͘͘ϳʿϰ
ʿʳʦʪʫʻʻʽ˄ʶˀʤʴʻˁːʶʤ͘͘͘ϱʶϭϭ͕ϱ
ʶϭϮ
ʿʳʦʻʳˋʻʫˌʽˁʫ͘͘͘Ϯʶϭϯ͕Ϯʶϭϰ͕Ϯ
ʸϭϰ͕Ϯʺϭϰ͕Ϯʻϭϰ͘ϮϬϭϰ͕ϮϬϭϱ͕Ϯ
Ϭϭϲ͕Ϯʿϭϲ͕Ϯˀϭϲ͕ϯˁϭϲ
ʿʳʦʻʳˋʻʽʶʳʸːˉʫʦʤ͘͘͘ϳˁϰ͕ϳ˃ϰ
ʿʳʪʧʽˀʻʤ͘͘͘ϰʦϭϭ
ʿʳʪʸʳˁʻʤ͘͘͘ʯ˄ϭϯ͕ϯ˄ϭϰ
ʿʳʪʺʽˁʶʽʦʻʤ͘͘͘ϲˁϭϭ͕ϲ˃ϭϭ
ʿʳʪʿʽˀʽʮʻ˔͘͘͘Ϯʺϭϳ
ʿʳʸʽ˃ʳʦ͘͘͘ϯ˃ϭϯ
ʿʳˀʽʧʽʦʤ͘͘͘ϭʪϭϰ
ʿʳˁˋʤʻʤ͘͘͘ϭʧϭϮ͕ϭʧϭϯ
ʿʸʤʻʫˀʻʤ͘͘͘ϳˀϰ
ʿʸʤ˃ʽʦʤ͘͘͘ϭʥϭϰ͕ϭʥϭϱ͕ϭʦϭϰ
ʿʸ˒ˈʤʻʽʦʤ͘͘͘ϳˀϱ͕ϳˀϲ͕ϳˁϱ
ʿʸʽ˃ʰʻʻʤ͘͘͘ϭϯϭϰ
ʿʸʽˍʤ˄ʻʳʦʫˀˁʰ˃ʫ˃ˁːʶʤ͘͘͘ϱ
ʽϳ
ʿʽʮʤˀˁːʶʽʧʽ͘͘͘ϭʦϭϮ͕ϭʦϭϯ͕ϭ
ʧϭϮ
ʿʽʶˀʽʦˁːʶʤ͘͘͘ϱʽϳ͕ϱʿϳ
ʿʽʸ˒ʦʤ͘͘͘ϳˀϰ͕ϳˀϱ
ʿʽʸ˒˃ʤ˒ʦʤ͘͘͘ϯˇϭϭ͕ϯˈϭϮ
ʿʽʸʳˁˁːʶʤ͘͘͘ϮʻϭϮ͕ϮϬϭϮ
ʿʽʸʳ˃ʫˈʻʳˋʻʤ͘͘͘Ϯʸϭϲ͕Ϯʸϭϳ
ʿʽʸʽʦʫˉːʶʤ͘͘͘Ϯʰϭϳ
ʿʽʸ˃ʤʦˁːʶʤ͘͘͘ϱˀϭϬ͕ϱˀϭϭ
ʿʽʸ˔ʶʽʦʤ͘͘͘ϯ˃ϭϭ͕ϲ˃ϭϮ͕ϯ˄ϭϭ
ʿʽʿʽʦʤ͘͘͘ϲˁϭϭ
ʿʽˀ˃ʽʦʤ͘͘͘Ϯʱϭϯ
ʿʽˁʤʪʽˋʻʤ͘͘͘Ϯʻϭϲ
ʿʽˁ˃ʽʦʤ͘͘͘ϲˁϭϭ͕ϲ˃ϭϭ
ʿʽ˃ʳˌʻʤ͘͘͘ϲˁϭϭ
ʿʽ˃ʽˋʻʤ͘͘͘ϱʱϭϭ͕ϱʶϭϭ
ʿʽˈʰʸʤ͘͘͘Ϯˀϭϯ
ʿʽˋ˃ʽʦʤ͘͘͘ϱʻϴ͕ϱʻϵ͕ϱʽϳ͕ϱ
ʽϴ͕ϱʿϲ͕ϳʿϳ
ʿʽˋ˃ʽʦʰʱʿˀ͘͘͘ϲˁϳ
ʿˀʫˁ˃ʰʮʻʤ͘͘͘ϭʫϭϲ
ʿˀʮʫʦʤʸːˁːʶʽʧʽ͘͘͘ϳˀʯ͕ϳˁʯ
ʿˀʰʥˀʫʮʻʤ
ʤʦ˃ʽʺʤʧʳˁ˃ˀʤʸː͘͘͘ϱʰϭϬ͕ϱʰϭϭ͕
ϱʱϵ͕ϱʱϭϬ͕ϱʶϵ͕ϱʸϵ͕ϱʺϴ͕
ϱʻϴ͕ϱʽϰ͕ϱʽϱ͕ϱʽϲ͕ϱʽϳ
ʿˀʰʥˀʫʮʻʤ͘͘͘ϲ˄ϳ
ʿˀʰʦʤ˃ʻʤ͘͘͘ϳˀϲ
ʿˀʰʦʳ˃ʻʤ͘͘͘ϯˇϭϮ͕ϯˈϭϮ
ʿˀʰʦʽʶʯʤʸːʻʤʿʸʽˍʤ͘͘͘ϳʿϱ
ʿˀʰʦʽʶʯʤʸːʻʤ͘͘͘ϳʽϰ͕ϳʿϰ
ʿˀʰʽʦˀʤʮʻʤ͘͘͘Ϯˀϭϯ͕ϯˁϭϯ͕
ϯ˃ϭϯ
ʿˀʰˈʽʪˁːʶʤ͘͘͘ϱʽϴ͕ϱʽϵ
ʿˀʰˋʤʸːʻʤ͘͘͘Ϯʸϭϱ͕Ϯʸϭϲ
ʿˀʽʦ˄ʸʽʶʽʯʪʽˀʽʦˋʰʱ͘͘͘ϳˀϲ
ʿˀʽʦ˄ʸʽʶˁʳʺʫʱʻʰʱ͘͘͘ϭʥϭϱ
ʿˀʽʪʽʸːʻʤ͘͘͘ϳˁϲ
ʿˀʽʶʤ˃ʻʤ͘͘͘ϱϬϭϭ
ʿˀʽʺʰˁʸʽʦʤ͘͘͘ϮʺϭϮ͕ϳˀϰ͕ϳˁϰ
ʿˀʽˁʿʫʶ˃ʳʻʮʫʻʫˀʤ
ʿˀʫʽʥˀʤʮʫʻˁːʶʽʧʽ͘͘ϰʪϴ͕ϰ
ʫϴ͕ϰʮϳ͕ϰʮϴ
ʿˀʽˁʿʫʶ˃ˁʽʥʽˀʻʰʱ͘͘͘ϮʰϭϮ͕
Ϯʰϭϯ͕ϱʰϭϮ͕Ϯʶϭϭ͕ϱʸϭϬ͕ϱʸϭϭ͕
ϱʺϵ͕ϱʺϭϬ͕ϱʻϵ͕ϱʽϳ͕ϱʽϴ͕ϳ
ʿϱ͕ϳʿϲ͕ϱʿϳ
ʿˀʽˇʫˁʽˀʤˁʶʳʪʳʻʤ͘͘͘ϱϬϵ
ʿˀʽˇʫˁʽˀʤ˃ʽʸʽʶʤ͘͘͘ϭʮϭϲ͕
ϭϯϭϱ
ʿˀʽˇˁʿʳʸʽʶʿʸʽˍʤ͘͘͘ϱʺϭϬ
ʿˀʽˈʸʤʪʻʰʱʿˀ͘͘͘ϭʦϭϮ

ʿˀ˔ʺʰʱʿˀ͘͘͘ϭʫϭϲ͕ϭʮϭϲ
ʿ˄˃ʳʱˁːʶʤ͘͘͘ϱʻϭϭ
ʿ˄ˌʶʳʻʤʿʸʽˍʤ͘͘͘ϱʻϵ
ʿ˄ˌʶʳʻʤ͘͘͘ϱʻϵ͕ϱϬϵ
ˀʤʪʰˁ˃ʳʦ͘͘͘ϲ˃ϵ
ˀʤʪʳʤʸːʻʤ͘͘͘ʯ˃ϭϯ͕ϯ˃ϭϰ
ˀʤʪʳʤ˃ʽˀʻʤ͘͘͘Ϯʺϭϱ͕Ϯʺϭϲ
ˀʤʪʳʽ͘͘͘ϳˁϱ͕ϳ˃ϱ͕ϳ˃̍
ˀʤʪʳˁ˃ʻʤ͘͘͘ϲ˃͕̍ϲ˃ϳ͕ϲ˄ϳ
ˀʤʪʳˍʫʦʤ͘͘͘ϯyϭϮ͕ϯˉϭϮ
ˀʤ˒ʦˁːʶʽʧʽ͘͘͘ϳ˃ϲ͘ϲ˃ϳ
ˀʤʱʪ˄ʮʻʤ͘͘͘ϱʱϭϬ͕ϱʱϭϭ͕ϱʶϭϬ
ˀʤʶʫ˃ʻʤ͘͘͘ϳˁϱ͕ϳ˃ϱ͕ϳ˃̍
ˀʫʤʶ˃ʰʦʻʤ͘͘͘ϮϬϭϮ
ˀʫʪʤʶˉʳʱʻʤ͘͘͘Ϯʸϭϳ
ˀʫʶʽʻˁ˃ˀ˄ʶ˃ʰʦʻʤ͘͘͘ϳˀϰ͕ϳˀϱ͕
ϳˁϱ
ˀʫʶʽˀʪʻʤ͘͘͘ϮʱϭϮ͕Ϯʱϭϯ͕Ϯʶϭϭ͘ϱ
ʶϭϮ͕Ϯʸϭϭ
ˀʫʸː˒ˇʻʤ͘͘͘ϭʮϭϰ
ˀʫʺʳˁʻʰˋʤ͘͘͘ϮϬϭϮ͕ϮϬϭϯ
ˀʫˁʿ˄ʥʸʳʶʤʻˁːʶʤ͘͘͘Ϯʺϭϱ͕
Ϯʺϭϲ͕Ϯʻϭϳ
ˀʫˋʻʤ͘͘͘Ϯʺϭϳ
ˀʰʸ˒˒ʦʤ͘͘͘ϱʻϵ
ˀʰʸːˁːʶʽʧʽ͘͘͘ϭʦϭϰ͕ϭʦϭϱ
ˀʰʻʶʽʦʤ͘͘͘Ϯʻϭϲ͕Ϯʻϭϳ
ˀʳˋʶʽʦʤ͘͘͘ϳʿϰ
ˀʽʥʳ˃ʻʰˋʤ͘͘͘ϭʧϭϰ
ˀʽʯʫʻ˃ʤʸː͘͘͘ϭʥϭϮ͕ϭʦϭϮ
ˀʽˁʳʱˁːʶʤ͘͘͘ϳWϯ͕ϳϯ
ˀʽˁ˃ʽʦˁːʶʤ͘͘͘ϳˀϰ
ˀ˄ʥʤʻʤ͘͘͘ϰʦϵ͕ϰʧˑ
ˀ˄ʪʻʰʱʿˀ͘͘͘ϱʱϭϭ
ˀ˄ˁ˃ʤʦʫʸʳ͘͘͘ϲˀϭϮ
ˀ˄ˁ˃ʤʦʳ͘͘͘ϭʦϭϱ͕ϭʧϭϱ
ˀ˓͕ϲˀϭϭ͕ϯˀϭϮ͕ϯˁϭϮ
ˀ˔ʥʳʻʽʦʤ͘͘͘ϮʿϭϮ͕Ϯʿϭϯ
ˀ˔ˁʻʤ͘͘͘ϳˀϲ
ˁϭϬ͕ϲ˃ϭϬ͕ϲ˄ϭϬ͕ϲ˄ϭϭ
ˁʤʧʤʱʪʤˋʻʽʧʽ͘͘͘ϭʧϭϲ
ˁʤʪʳʦʻʰˉ˃ʦʤ͘͘͘ϲ˄ϳ͕ϲ˄ϴ
ˁʤʪʽʦʤ͘͘͘ϭʥϭϲ͘ϭʦϭϲ͕ϭʧϭϲ͕ϳ
ˀϰ͕ϳˀϱ͕ϳʿϲ
ˁʤʶʶʽʰʦʤʻˉʫ˃˃ʰ͘͘͘ϭϯϭϰ
ˁʤʸʤʦʤ˃ʤ˓ʸʤ˒ʦʤ͘͘͘ϭʥϭϮ
ˁʤʺ˄ʳʸʤʶʽˌʶʰ͘͘͘ϭʥϭϮ͕ϭʥϭϯ
ˁʤʻʳ˃ʤˀʻʤ͘͘͘ϳʿϰ
ˁʤˈʤʸʳʻˁːʶʤ͘͘͘ϳ˄ϲ
ˁʦʳ˃ʸʤ͘͘͘ϰʫϳ͕ϰʮϳ
ˁʦʳ˃ʸʽʦʰʱʿˀ͘͘͘ϱʻϵ͕ϱʻϭϬ
ˁʦʳ˃ʸʽʧʽˀˁːʶʤ͘͘͘ϳ˃ϱ͕ϳ˃ϲ
ˁʦʳ˃ʸʽʪʽʸʰʻˁːʶʰʱʿˀ͘͘͘ϮʿϭϮ
ˁʦʽʥʽʪʰ͘͘͘ϳʿϱ͕ϳˀϱ
ˁʦ˔˃ʽʦʽʸʽʪʰʺʰˀʳʦˁːʶʤ͘͘͘ϳ
ˀϯ͕ϳˀϰ͕ϳˀϱ
ˁʦ˔˃ʽʧʽʺʰʶʽʸʤ˔͘͘͘ϱʽϴ͕ϱ
ʽϳ͕ϱʿϳ
ˁʫʺʫˀʫʻʶʽ͘͘͘ϭʥϭϮ͕ϭʥϭϯ
ˁʫʿ˄ˈʽʦˁːʶʤ͘͘͘ϲˇϳ
ˁʫˀʧʳ˔ʥ˄ˀʸʤʶʤʿˀʽʫʯʪ͘͘͘Ϯʱϭϯ
ˁʫˀʧʳ˔ˁ˒ˀʳʶʽʦʤ͘͘͘ϳʽϲ͕ϳʿϲ
ˁʫˀʧʳ˔ˁʰʻʫʻʶʽ͘͘͘ϭʧϭϯ͕ϭʪϭϯ͕ϭ
ʫϭϯ
ˁʫˀʧʳ˔˃˓ʸʫʻʳʻʤ͘͘͘ϱʰϭϭ͕ϱʱϭϭ͕
ϮʱϭϮ
ˁʫˀʮʤʻ˃ʤʺʫʪʦʫʪ˒ʦʤ͘͘͘ϮʱϭϮ
ˁʫˀʽʦʤ͘͘͘ϳˀϰ
ˁʫˋʫʻʽʦʤ͘͘͘Ϯʺϭϱ͕Ϯʺϭϲ
ˁ˒ʪʽʦʤ͘͘͘ϱʺϭϬ͕ϱʺϭϭ͕ϮʺϭϮ
ˁ˒ʺʤˇʽˀʻʤ͘͘͘ϱϬϵ
ˁʰʥʳˀˁːʶʤ͘͘͘ϭʥϭϰ
ˁʰʦʤˌˁːʶʤ͘͘͘ϳʿϰ
ˁʰʸʽʦʤ͘͘͘ϭϯϭϱ͕Ϯϯϭϲ͕Ϯʰϭ

ʿʫˀʫʸʳʶʦ˄ʸʰˉː͕ʿˀʽˁʿʫʶ˃ʳʦ˃ʤʿʸʽˍːʯʤʿʽˀʳʮʮ˔
ˁʰʺˇʽʻʳˋʻʤ͘͘͘ϱʻϭϭ
ˁʰʻʫʸːʻʰʶʽʦˁːʶʤ͘͘͘Ϯʿϭϯ͕Ϯ
ˀϭϯ͕ϯˁϭϰ͕ϯ˃ϭϰ
ˁʰ˃ʽʦʤ͘͘͘ϳ˃ϯ͕ϳ˃ϰ
ˁʳʺʫʱʻʤ͘͘͘ϳˀϲ
ˁʳʺˇʫˀʽʿʽʸːˁːʶʰʱʿˀ͘͘͘ϲˁϴ
ˁʳʻʻʤ͘͘͘ϳˁϱ
ˁʳˋʽʦʰˈˁ˃ˀʳʸːˉʳʦ͘͘͘ϱˀϭϬ͕ϱ
ˀϭϭ
ˁʶʦʽˀˉʽʦʤ͘͘͘ϯˁϭϬ͕ϯ˃ϭϬ͕ϯ˄ϭϳ͕
ϯˇϭϳ
ˁʶʫʸːʻʤ͘͘͘ϱʰϭϭ͕ϮʰϭϮ
ˁʶʫʸ˔ˁ˃ʤ͘͘͘ϰʦϭϭ͕ϰʧϭϭ
ˁʶʸʤʪˁːʶʤ͘͘͘ϳ˃ϰ͕ϳ˄ϰ
ˁʶʽʦʽˀʽʪʰ͘͘͘ϭʥϭϰ͕ϭʦϭϰ
ˁʶ˄ʸːʿ˃˄ˀʻʤ͘͘͘ϱʿϭϬ͕ϱʿϭϭ
ˁʸʤʦʧʽˀʽʪˁːʶʤ͘͘͘ϮˀϭϮ
ˁʸʤʦʰ͘͘͘ʯˁϭϯ͕ϯ˃ϭϯ
ˁʸʤʦ˄˃ʰˋʤ͘͘͘ϭʦϭϮ͕ϭʧϭϰ
ˁʸʤʦ˔ʻˁːʶʤ͘͘͘ϲˁϭϬ͕ϲˁϭϭ
ˁʸʤʻˉʫʦʤ͘͘͘ϳ˃̍
ˁʸʽʥʽʪˁːʶʤ͘͘͘ϱϬϴ
ˁʺʽʸʫʻˁːʶʤ͘͘͘ϲ˃ϵ
ˁʻʤʱʿʫˀˁːʶʤ͘͘͘ϳˀϰ͕ϳˀϱ
ˁʽʸʰʪʤˀʻʽˁ˃ʰ͘͘͘ϱϬϭϬ͕ϱϬϭϭ
ˁʽʻ˔ˋʻʤ͘͘͘ϱʻϭϬ
ˁʽˀʽʶˀʳˋˋ˔ʿʫˀʫʺʽʧʰ͘͘͘ϳϬϯ͕
ϳϬϰ
ˁʽˀ˃˄ʦʤʸːʻʤ͘͘͘ϭʮϭϰ
ˁʽˁʻʽʦʤ͘͘͘Ϯʸϭϲ͕Ϯʺϭϲ
ˁʽˁ˓ˀʰ͘͘͘ϭʥϭϮ
ˁʽˇʰ˒ʦˁːʶʤ͘͘͘Ϯˀϭϯ͕ϯˁϭϰ͕ϯ
ˁʽˇːʴʿʫˀʽʦˁːʶʽʴ͘͘͘Ϯʺϭϱ͕
Ϯʺϭϲ
ˁʿʤˀ˃ʤʶʤʺʤʶʽʦˁːʶʽʧʽ͘͘͘ʯ
˄ϭϮ
ˁʿʤˀ˃ʤʶʽʦˁːʶʤ͘͘͘ϳʿϱ
ˁˀʫʪʻ˔͘͘͘Ϯʺϭϱ
ˁ˃ʤʦʶʽʦʤ͘͘͘ϲ˃ϳ
ˁ˃ʤʪʳʽʻʻʤ͘͘͘ϭʦϭϰ͕ϭʦϭϱ
ˁ˃ʤʸʫʦʤˀʤʧʤʸ˄ˌʶʰ͘͘͘Ϯʸϭϲ͕
Ϯʺϭϲ͕Ϯʺϭϳ
ˁ˃ʤʸʫʦʤˀʳʦ͘͘͘ϱʶϭϬ͕ϱʶϭϭ͕ϱʸϭϭ
ˁ˃ʤʸʫʦʰʱʿˀ͘͘͘Ϯʸϭϲ͕Ϯʸϭϳ
ˁ˃ʤʻʳˁʸʤʦˁːʶʽʧʽ͘͘͘ϭϯϭϱ͕Ϯϯϭϲ͕
Ϯʰϭϲ
ˁ˃ʤˀ˃ʽʦʤ͘͘͘ϯˇϭϮ͕ϯyϭϮ͕ϯˉϭϮ
ˁ˃ʤˁʽʦʤ͘͘͘ϭʦϭϯ͕ϭʦϭϰ͕ϭʧϭϰ
ˁ˃ʫʿʻʤ͘͘͘ϭʦϭϲ͕ϭʧϭϲ͕ϭʫϭϲ͕
ϭʮϭϲ͕ϳˀϯ͕ϳˀϰ͕ϳˀϱ͕ϳˁʯ
ˁ˃ʫˇʤʻʽʦʤ͘͘͘ϱϬϵ͕ϱʿϵ
ˁ˃ʫˌʫʻʶʽ͘͘͘ϳʿϮ͕ϳʿʯ
ˁ˃ʽʸ˔ˀʻʤ͘͘͘ϳʿϱ͕ϳˀϱ
ˁ˃ʽˀʸʫ˃ʽʦʤ͘͘͘ϭʧϭϰ͕ϭʪϭϰ
ˁ˃ˀʤ˃ʽˁˇʫˀʻʤ͘͘͘ϳˁϲ͕ϲ˃ϲ
ˁ˃ˀʫʸːʻʳʶʽʦʤ͘͘͘ϲ˃ϭϭ͕ϯˁϭϮ
ˁ˃˄ʪʫʻ˃ˁːʶʤ͘͘͘ϱʿϭϬ͕ϱʿϭϭ
ˁ˄ʦʽˀʽʦʤ͘͘͘ϱʸϭϭ
ˁ˄ʸʳʺʰ͘͘͘ϲˀϴ͕ϲˁϴ


ˁ˄ʺʳʮʻʰʱʿˀ͘͘͘ϮϬϭϲ
ˁ˄ʺˁːʶʤ͘͘͘ϱʰϭϬ
ˁ˄ˀʳʶʽʦʤ͘͘͘ϭʤϭϮ͕ϭʥϭϮ͕ϭʥϭϯ
ˁ˄ˁʤʻʳʻʤ͘͘͘ϭʥϭϮ͕ϭʥϭϯ
ˁ˄ˈʤʥʤʸʶʤ͘͘͘ϳˀϲ
ˁ˄ˈʤ͘͘͘ϱʻϭϬ͕ϱʻϭϭ
˃ϭϰ͘ϯ˄ϭϱ
˃ʤʦˀʰˋʻʤ͘͘͘ϭʥϭϲ͕ϭʥϭϳ͕ϲˁϭϬ͕
ϲˁϭϭ
˃ʤʧʤʻˀʽʧˁːʶʤ͘͘͘ϮʿϭϮ
˃ʤʸʤʸʳˈʳʻʤ͘͘͘ϭʥϭϱ͕ϭʦϭϱ͕ϭʧϭϱ
˃ʤʺʤʻˁːʶʤ͘͘͘ϳWϯ͕ϳϯ
˃ʤʺʥʽʦˁːʶʤ͘͘͘ϱʺϭϮ͕ϮʻϭϮ
˃ʤʻʶʳˁ˃ʳʦ͘͘͘ϴˁϲ
˃ʥʳʸʳˁːʶʤ͘͘͘ϱʰϭϬ͕ϱʱϭϬ
˃ʫʤ˃ˀʤʸːʻʤ͘͘͘ϯϭϯ͕ϯϭϰ
˃ʫʶˁ˃ʰʸːʻʰʰʿˀ͘͘͘Ϯʺϭϱ͘Ϯʻϭϱ
˃ʫʻʳˁʻʤ͘͘͘Ϯʺϭϲ͕Ϯʺϭϳ
˃ʫʿʸʤ͘͘͘ϱʽϴ
˃ʫʿʸʽʥ˄ʪʳʦʻʤ͘͘͘ϮʻϭϮ
˃ʫʿʸʽʦʤ͘͘͘ʯ˄ϭϯ͕ϯ˄ϭϰ
˃ʫˁʸʫʻʶʽ͘͘͘ϲˁϵ
˃ʰʺʳˀ˔ʯ˒ʦʤ͘͘͘ϱʻϭϬ͕ϱϬϭϬ͕
ϱʿϭϭ͕ϱˀϭϭ͕ϲˁϭϭ͕ϲ˃ϭϭ
˃ʰʺ˄ˀʽʦˁːʶʤ͘͘͘ϯϭϮ͕ϯˁϭϯ
˃ʰʿʽʧˀʤˇʳˋʻʤ͘͘͘ϯϭϯ͕ϯϭϰ͕ϯ
˃ϭϰ͕ϯ˄ϭϰ
˃ʰˀʤʮʻʤ͘͘͘ϭʮϭϰ͕ϭʮϭϱ
˃ʰ˃ʽʦʤ͘͘͘ϭʤϭϮ͕ϭʥϭϮ
˃ʰˈʰʰʿˀ͘͘͘ϱʿϳ
˃ʰˋʰʻʰ͘͘͘ϭʧϭϯ͕ϭʧϭϰ͕ϭʪϭϰ
˃ʳʻʰˁ˃ʰʱʿˀ͘͘͘ϮʿϭϮ
˃ʽʥʽʸːˁːʶʤ͘͘͘ϭʪϭϱ͕ϭʫϭϱ
˃ʽʦʤˀʰˁːʶʤ͘͘͘ϭʮϭϱ͕ϭʮϭϲ
˃ʽʸˁ˃ʽʧʽ͘͘͘ϱʸϵ͕ϱʺϭϬ͕ϯˉϭϯ
˃ʽʻʫʸːʻʤ͘͘͘ϱϬϭϬ͕ϱϬϭϭ
˃ʽʿʽʸʰʻʤ͘͘͘ϳʿϱ͕ϳˀϱ
˃ˀʤʦʻʫʦʤ͘͘͘Ϯʸϭϲ͕Ϯʺϭϲ
˃ˀʤʻˁˇʽˀʺʤ˃ʽˀʻʰʶʳʦ͘͘͘ϭʧϭϰ͕
ϭʪϭϰ͕ϭʫϭϱ
˃ˀʫʧ˄ʥʫʻʶʽ͘͘͘ϮʰϭϮ͕ϮʱϭϮ͕
Ϯʰϭϯ
˃ˀʫʧ˄ʥʽʦʤ͘͘͘ϭʪϭϯ͕ϭʫϭϯ
˃ˀʰʿʳʸːˁːʶʤ͘͘͘ϭʪϭϰ
˃ˀʽʴˉːʶʤ͘͘͘ϱʽϳ͕ϱʿϳ
˃ˀʽʸʫʱʥ˄ˁʻʤ͘͘͘ϮʻϭϮ͕ϮϬϭϮ
˃ˀ˄ʥʻʰʱʿˀ͘͘͘Ϯʺϭϳ
˃ˀ˄ʪʽʦʤ͘͘͘ϳˀϲ͕ϱˀϳ
˃ˀ˔ˁʰʸʽ͘͘͘ϭʦϭϮ
˃˄ʸːˁːʶʤ͘͘͘ʯ˃ϭϭ͕ϯ˃ϭϮ
˃˄ʿʰʶʽʦʰʱʿˀ͘͘͘ϳʿϲ
˃˄ˀʧʫʻ˒ʦʤ͘͘͘ϱʽϳ͕ϱʿϳ
˄ʫʯʪʻʤ͘͘͘ϭʫϭϲ
˄ʯʥʫʶʰˁ˃ʤʻˁːʶʤ͘͘͘ϭʧϭϰ͕ϭʧϭϱ 
˄ʶˀʤʴʻˁːʶʤ͘͘͘ϭʥϭϲ͕ϱʻϴ͕ϱʻϵ͕
ϱϬϵ
˄ʻʳʦʫˀˁʰ˃ʫ˃ˁːʶʰʱʺʤʱʪʤʻ
͘͘͘ϱϬϴ
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˄ʻʳʦʫˀˁʰ˃ʫ˃ˁːʶʰʱʺʤʱʪʤʻ͘͘͘ϱ
ʿϳ
˄ʿʽˀʻʰʱʿˀ͘͘͘ϱϬϳ
˄ˀʽʮʤʱʻʤ͘͘͘ϳʿϰ
˄ˋʻʳʦˁːʶʤ͘͘͘ϭʧϭϯ͕ϭʧϭϰ͕ϭʪϭϰ͕ϭ
ʫϭϰ͕ϭʫϭϱ
ˇʤʥˀʰˋʻʤ͘͘͘ϱˀϳ͕ϲˁϳ
ˇʫʸʳʶˁʤʺʽʦˋʤʻʽʦˁːʶʽʧʽ͘͘͘ϱ
ˀϳ͕ϱˀϴ
ˇʫʽʪʽˁʳʱˁːʶʤ͘͘͘ϮʻϭϮ
ˇʫˀʧʤʻˁːʶʤ͘͘͘ϯˁϭϮ͕ϯˁϭϯ
ˇʫˀʽˁʿʸʤʦʻʤ͘͘͘ϮʸϭϮ
ˇʫˁ˃ʰʦʤʸːʻʤʿʸʽˍʤ͘͘͘ϱʸϭϬ͕
ϱʺϭϬ
ˇʫˁ˃ʰʦʤʸːʻʤ͘͘͘ϭʦϭϰ
ˇʳʯʶ˄ʸː˃˄ˀʻʤ͘͘͘ϳˀϰ͕ϳˁϰ
ˇʳʸː˃ˀʽʦʤ͘͘͘Ϯʻϭϲ͕Ϯʽϭϲ
ˇʳʻʤʸːʻʤ͘͘͘Ϯʻϭϱ͕Ϯʽϭϱ͕Ϯʿϭϱ
ˇʳʻʤʻˁʽʦʤ͘͘͘Ϯʻϭϲ͕Ϯʻϭϳ͕Ϯʽϭϲ
ˇʽʻʦʰʯʰʻʤ͘͘͘ϲˁϵ͕ϲˁϭϬ
ˇʽʻ˃ʤʻʻʤ͘͘͘ϲ˃ϳ͕ϲ˄ϳ
ˇˀʤʻʶʽ͘͘͘ϱϬϴ
ˇˀʽʻ˃ʽʦʰʱʿˀ͘͘͘ϲˁϴ
ˇˀ˄ʶ˃ʽʦʤ͘͘͘ϱʻϭϬ͕ϱʻϭϭ
ˇ˄ʻʪʤʺʫʻ˃ʤʸːʻʤ͘͘͘Ϯʻϭϱ͕
Ϯʽϭϱ
ˇ˄˃ʥʽʸːʻʤ͘͘͘Ϯʺϭϱ͕Ϯʻϭϱ
ˈϭϰ͕ϯˉϭϰ
ˈʤʸ˃˄ˀʳʻʤ͘͘͘ϳʿϰ
ˈʤˀːʶʽʦͲˁʳʺˇʫˀʽʿʽʸː͘͘͘ϳ˄Ϯ͕
ϳ˄ʯ͕ϳ˄ϰ͕ϳ˄ϱ͕ϳ˄ϲ͕ϲ˄ϴ͕ϲ˄ˑ͕ϳ
˄ϭϬ͕ϳ˄ϭϭ͕ϳ˄ϭϮ͕ϳˇϭϮ͘ϲˇϭϯ͕ϲ
ˇϭϰ͕ϲyϭϰ͕ϲyϭϱ͕ϲˈϭϲ͕ʯˈϭϳ
ˈʤˁʤʻˁːʶʤ͘͘͘ϳˀʯ͕ϳˁʯ
ˈʦʽˀʽˁ˃ʻʤ͘͘͘ϭʥϭϰ
ˈʸʳʥʻʤ͘͘͘ϳ˄ʥ͕ϲ˄ϳ͕ϲˇϳ
ˈʽˀʽʦʽʪʻʤ͘͘͘ϲˈϳ
ˈʽˀ˃ʰˉːʶʫˌʽˁʫ͘͘͘ϰʦϵ͕ϰʧϴ
ˉʫʻ˃ˀʤʸːʻʤ͘͘͘ϯˉϭϲ͕ϯˉϭϳ
ˉʫʻ˃ˀʤʸːʻʰʱʥ˄ʸːʦʤˀ͘͘͘ϱʸϵ͕
ϱʸϭϬ
ˉʰʺʸ˔ʻˁːʶʤ͘͘͘ϮϬϭϮ͕ϮʿϭϮ͕Ϯ
ʿϭϯ
ˉʰ˃ˀ˄ˁʽʦʤ͘͘͘ϲˁϭϬ͕ϯˁϭϭ
ˉʳʸʰʻʻʤ͘͘͘ϰʦϭϭ
ˉʳʽʸʶʽʦˁːʶʽʧʽ͘͘͘ϳʿϰ
ˋʤʦ˄ʻʻʤ͘͘͘ϱʻϭϭ͕ϱϬϭϭ
ˋʤʱʶʽʦˁːʶʽʧʽ͘͘͘ϲ˃ϳ
ˋʤˀʳʦʻʤ͘͘͘ϱˀϭϬ͕ϲˁϭϬ͕ϲ˃ϭϬ͘ϲ
˄ϭϭ
ˋʫˀʦʽʻʤ͘͘͘ϱʿϴ͕ϲˀϴ
ˋʫˀʦʽʻʽʱʶʰʻʻʽˌ͘͘͘ϭʫϭϱ͕
ϭʮϭϱ
ˋʫˀʦʽʻʽʿʽʸ˔ʻˁːʶʤ͘͘͘ϱˀϭϭ͕
ϮˀϭϮ
ˋʫˀʦʽʻʽʿˀʤʿʽˀʻʤ͘͘͘ϱʿϭϬ͕ϱ
ʿϭϭ
ˋʫˀʫʿʤˌʶʽʦʰʱʿˀ͘͘͘Ϯʺϭϲ͕Ϯ
ʻϭϬ
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ˋʫˀʫʿʰˋʻʤ͘͘͘ϲ˄ϳ
ˋʫˀʫʿʽʦʫˉːʶʤ͘͘͘Ϯϯϭϱ͕Ϯʰϭϲ
ˋʫˀʻʽʧʽˀʽʦˁːʶʤ͘͘͘Ϯʸϭϱ
ˋʫˀʻ˔ˈʳʦˁːʶʽʧʽ͘͘͘ϭʪϭϰ͕ϭʫϭϰ͕
ϭʫϭϱ
ˋʰˁ˃ʰʱʿˀ͘͘͘ϲ˃ϵ
ˋʶʤʸʽʦʤ͘͘͘ϳˀϯ͕ϳˀϰ͕ϳˀϱ͕ϳˁʯ
ˋʽʻʧʤˀˁːʶʤ͘͘͘Ϯʸϭϲ͘Ϯʸϭϳ
ˋ˄ʥʤʻʽʦʤ͘͘͘ϳʻϮ͕ϳʻϯ͘ϳϬϰ
ˋ˄ʪʽʦʤ͘͘͘Ϯʸϭϲ͕Ϯʺϭϱ͕Ϯʺϭϲ
ˋ˄ʱˁːʶʰʱʿˀ͘͘͘ϭʥϭϰ
ˋ˄ʺʤˉːʶʰʱˌʸ˔ˈ͘͘͘ϱʽϭϬ͕ϱ
ʽϭϭ͕ϱʿϭϬ
ˋ˄ʺʤˋʫʻʶʽ͘͘͘ϳˁϯ͕ϳ˃ϯ͕ϳ˃ϰ
ˌʤʺʽ˃ʻʤ͘͘͘ϯϭϯ͕ϯϭϰ
ˌʤˈʺʤ˃ʻʤ͘͘͘ϯϭϰ͕ϯdϭϯ͕ϯ˃ϭϰ
ˌʫʦˋʫʻʶʽʥ˄ʸːʦʤˀ͘͘͘ϱʱϭϬ͕
ϱʱϭϬ͕ϱʶϭϭ
ˌʫʦˋʫʻʶʽ͘͘͘ϭʥϭϲ͕ϭʥϭϳ͕ϱʻϭϬ͕
ϰϭϬ͕ϰʧϭϬ͕ϱʽϭϬ͕ϱʿϭϬ͕ϱˀϭϬ͕
ϱˀϭϭ͕ϲˁϭ
ˌʫʦˋ˄ʶʤ͘͘͘ϳ˃ϲ
ˌʫʻʦʳʯːʶʤ͘͘͘ϳʿϲ
ˌʰˀʽʶʰʱʿˀ͘͘͘ϭʦϭϱ
ˌʰˌʶʳʻʤ͘͘͘ϭϯϭϱ͕ϭʮϭϱ
ˌʶʽʸːʻʤ͘͘͘ϱʻϴ͕ϱʻϵ͕ϱʽϳ͕ϱ
ʽϴ
ˌʸʤʺʽʦʤ͘͘͘ϯˁϭϯ͕ϯ˃ϭϯ
ˌ˃ʤʥʻʤ͘͘͘Ϯʻϭϭ͕ϱʻϭϮ
ˌ˃˄ˀʺʤʻˁːʶʰʱʿˀ͘͘͘ϯ˃ϭϯ
ˌ˃˄ˀʺʽʦʤ͘͘͘ϭϯϭϰ
ˍʤˁ˃ʸʰʦʤ͘͘͘ϭʫϭϰ
ˍʫʪˀʤ͘͘͘ϳʿϱ
ˍʫʶʿˀ͘͘͘ϭʪϭϲ
ˍʫʿʶʳʻʤ͘͘͘Ϯʶϭϰ
ˑʸʫʦʤ˃ʽˀʻʤ͘͘͘ϲ˃ϳ͕ϲ˄ϳ
˓ʦʳʸʫʱʻʰʱʿˀʽˁʿʫʶ˃͘͘͘ϰʧϳ͕ϰ
ʪϳ͕ϰʫϳ͕ϰʫϴ
˓ʻʻʤ˃ʳʦ͘͘͘ϯdϭϯ
˓ʻʽˁ˃ʳ͘͘͘ϳˁ˃ϱ͕ϳ˃ϱ͕ϳ˃̍
˓ˀʳ˔ʶʽʻʪˀʤ˃˓ʶʤ͘͘͘ϯyϭϮ
˓ˀʳ˔ˇʫʪʽˀ˓ʶʤ͘͘͘ϯˉϭϰ͕ϯˉϭϯ
˔ʥʸ˄ˋʻʤ͘͘͘ϳˀϯ͕ϳˁϵ
˔ʦʽˀʻʰˉːʶʽʧʽ͘͘͘ϭʥϭϯ
˔ʧʳʪʻʰʱʿˀ͘͘͘ϱʻϵ͕ϱʻϭϬ
˔ʸʰʻʶʽʦʤ͘͘͘ϳˁϲ
˔ʻ˃ʤˀʻʤ͘͘͘ϲˇϳ͕ϲˇϴ
˔ˀʽʦʤ͘͘͘ϱˀϳ
˔ˀʽˁʸʤʦʤʺ˄ʪˀʽʧʽ͘͘͘ϭʧϭϲ͕
ϭʪϭϲ͕ϭʫϭϲ
˔ˀʽˁʸʤʦˁːʶʤ͘͘͘ϭϯϭϰ͕ϭϯϭϱ͕Ϯ
ʰϭϲ
˔ˁʫʸːʻʤ͘͘͘ϳˀϰ͕ϳˁϰ
˔ˁʻʰʱʿˀ͘͘͘ϱʱϭϭ
˔ˁʻʽʧʳˀˁːʶʤ͘͘͘ϲˀϳ͕ϲˀϴ
˔ˉʫʻʶʽ͘͘͘ϱʺϵ͕ϱʺϭϬ

Ідея: Мінібаєв Олексій Вікторович
Редактор: Болобченков Юрій Володимирович
Менеджер: Довбак Аліна
Журналіст: Корольова К.С.

Засновник та видавець: ТОВ «АРТІЗАН»
Адреса редакції: м. Запоріжжя, вул. Авраменка, 16А, кв. 16.
Тел.: (068) 860-69-21, (068) 179-75-69, (066) 615-39-85

Друк: ЧП «ЛАНА-ПРИНТ»
Тираж: 5000 екз., вихід: щокварталу
Видається: з 1 серпня 2003 р.
Ціна: безкоштовно
Карта підготовлена: ТОВ «Земля-плюс».
Ліцензія серії АА № 238429 від 17.07.2002 р.

www.bardachok.com.ua
E-mail: info@bardachok.com.ua

При передруку матеріалів, посилання на збірник «Бардачок авто» обов’язкове.
Всі рекламовані товари мають сертифікати та ліцензії.
Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів.

