
„ІІзеїиІ Арр$ їог еТи/іппегз", 20 ОсІоЬег 2017г.

А зеїесііоп о( изеїиі арр5 Іог еТ\л/іппіп§ ргоіесіз:

^  Ш рз://расіІеі.сот/. ГЧІрз://ііІапрасі.сот/

а ріасе \л/Неге уои сап есііі Іехіз, рЬоіоз, росісазіз апсі уісіеоз Іо§еіЬег «ИЬ уоиг рагіпег 

^  ІЩрзУ/щуущ.еооеІе.рІ/іпІІ/рІ/сІосз/аЬоиІ/

аІІо\л/з уои іо есііі іЬе зате  сіоситепі іп іНе геаі І іт е  (соорегаїіоп іп сіоисі)
^ Шр5://уууу\л/.розІегтуууаІІ.сот/

розіегз, ІеаЯеІз... роззіЬІе Іо есііі Ьу аІІ рагіпегз

^  ІИІр://асІсіІехі.сот. НіІр://аІЇаеаг.сот/

ас!сІіп§ іехіз оп рісіигез

^ ЬПо5://уосагоо.сот/

росісазіз \л/ііЬоиІ пеесі Іо Іо§іп

^  ЬіІр5://рЬоІореасІгсот/.НіІР5://апітоІо.сот/.ІіИр:/Аууууу.5тіІеЬох.сот.
Иіір://уууу\л/.рісІигеиаіІ.сот/ . Ьіірз://ехрозиге.со/. ЬПрз:/Ллтщ.рНоіозпаск.сот/

рісіигез ргезепіаііоп їооіз

^  Ніірзі/Ау'л/уу.геетаоз.сот/

тарз-тагкіп§ рагіпегз' соипігіез \л/ііНоиІ пеесі Іо Іо§іп

^ НЦрз://уцуууу.кігоа.рІ/

Я Ітз ог соІІа§ез тасіе (гот уоиг рісіигез

^  Ні1рз://ргегі.с0т /
арр (ог сгеаІіп§ (апіазііс ргезепіаііопз

^  Ьир://уі/уущ.аг-опІіпе.рІ/. ЬпрзУ/уущуі/.іЬе-агсосІе-еепегаїог.сот/

Ьісііп§ \л/\л/\л/ асісігеззез ог зНоП Іехіз ЬеНіпсі дг сосіез

^  Нпрз://цущууіІірзпаск.сот/. Н(Ір://зіогуЬігсІ.сот/

е-Ьоокз, ргезепіаііопз, ЬгосЬигез, Ьоокіеїз...

^ Ьпр5://каЬооі.сот/. НііР5:/Лллл/щ.зосгаіІУЄ.сот/

диігез, зигуеуз, сіізсиззіопз ...
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„ІІзеїиІ Аррз (ог еТЧл/іппегз", 20 ОсІоЬег 2017г.

\л/щуц.ітаяесЬе(.сот

уои сап сгеаіе пе\л/зрарегз' ЬеасІІіпез , Іоеоз ог іп(о§гарІііс5 ...

^ ЬирзУ/уущуу.Іокоеагсіеп.сот/
сіезі§піп§ Іо§о (ип(огіипаіеІу (ог зіп§1е изе опіу)

^  ЬіІрзУ/сІаззіс.репги.сот/ 
опііпе сііагу

^ ЬирзУ/уущуу.сапуа.сот/

розіегз, ргезепіаііопз, Ьаппегз, розісагсіз апсі тоге...

ЬИрзУАл/щщ.еепіаІ.Іу

розіегз, С\/з( тарз, іпіегасііуе рісіигез, рісіиге §аІІегіез апсі тоге ...

'ґ  Ьирз://апзууегкагсіеп.сІі/

Ьгаіпзіогтз, (еесіЬаск арр

ЬіІрзУ/таеіс.рікІосІїаП.сот/

розіегз, іп(о£гарНісз, поіез

^  ЬЦрз://рорр1е1.сот/
ог§апігіпб іЬои§Ьіз, сгеа1іп§ зітріе іп(о§гарНісз, ргезепіаііопз

'ґ  ЬИр$://іп(оеі.ат/

сгеаІіп§ розіегз ог іпіегасііуе Іатріаіез 

^  ЬіірзУ/уууууу.еазеІ.Іу/
сгеаІіп§ зітріе апсі еазу іп(о§гарЬісз ог розіегз

'ґ  ЬіІР5://роІІсІасІсіу.сот/.ЬіІР5://сіос5.кооаІе.сотЛогт5/и/0/.
ЬИр://уууущ.роІІапсітаісН.сот/(етаіІ ассоипі гериігес)), Ьпрз://рІ.зигуеутопкеу.сот/ (ир 
№ 100 реоріе (ог опе зигуеу)

^  Ніірз ://уоісєіі~і геа сі. сот/ 

росісазіз (уои пеесі Ю Іо§іп)

Ьіір://ЬІаЬЬегіге.сот/

росісазіз/ ІаІкіп§ рісіигез (уои пеесі Іо Іобіп)

^  НіІрз://ЬіІІу.сот/

аІІо\л/ез уои Іо зЬогІеп Ііпкз

А
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ІІзе^иІ Аррз їог еТм/іппегз", 20 ОсІоЬег 2017г.

ЬирУ/уууущ.геасІуугіїеїНіпк.огкЯіІез/гезоигсез/іпїегасїІуез/Ргіпїіпй Рге5з/

СгеаІіп§ пе\л/зрарег, ІеаЯеїз, ЬгосЬигез. Уои Ьауе Іо ргіпї уоиг улюгк зІгаі§№ аиуау а$ ІІ із поі 
ро5$іЬІе їо зауе уоиг \л/огк.

^  НирУ/уущщ.асісіІеПегз.сот/рісіигез/зсНооИеасЬег-сНаІкЬоагсі-теззаее- 
еепега{ог/4008514.1пт#.у\/а6о0а1.5і:у1

а рісіиге ої зсНооІ'з ЬІаскЬоагсі оп чл/ЬісЬ уои сап сгеаіе а зЬогї іехі

Ьпр://ууууууір(іеу.с0т/еепега(0г5/пеуу$рарег/5пірре^.а5р

уои сап сгеаїе Пгзі ра§е ої пе\/узрарег іп Еп§Іі$И. ТНеге із по пеесі їо Іо§іп, уои \л/гіїе їЬе їехї 
апсі сіоуупіоасі іі іпіо уоиг сотриіег. Уои сап аІ$о сгеаіе а сІарЬоагсі.

^  Нцр://ууул/щ.аисіасітеат.оге/

уои сап егііі ог сгеаіе зоипгі ЯІез

^  Нир://ауасНага.сот/

уои сап сгеаіе рісїигез оїауаїагз

'ґ  уууууу.уокі.сот

уои сап сгеаіе рісіигез оі'ауаїагз, їЬеге із аІ$о а роззіЬіІіІу Іо асісі зоипгі/ауаїаґз у о іс є

ЬПр://сІа55гоот.4їеасЬег5.оге/

уои сап сгеаіе ріапз ої сіаззгоотз, сапіееп, гоотз, еїс.

^  ІіПр://Ьотото.сопп/

{ог сгеаііуе аП поі опіу іог їИе уоип§езІ изегз ої ІСТ

^  Ьир://щуууу.р1асе5р0»іпе.с0т/
іЬеге І5 а роззіЬіІІІу Іо сгеаіе уоиг о\л/п диіг іп \л/ЬісЬ рагїісірапіз §иезз іНе Іосаїіоп о( 

сіііїегепї ріасез оп ЕагіЬ/ їЬаї їооі ууогкз и/іїН §оо§Іетарз

^  Нир://щууцу.ій{ууегетуНоте.сот/ 
уои сап сотраге їмуо сШегепї соипїгіез

і
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„ІІзе^иІ Аррз (ог еТи/іппегз", 20 ОсІоЬег 2017г.

'ґ  НПр://щщуу.ууогсіІе.пеІ/. Н»р://уу<ллл/Лакхесіо.сот/

ууогсі сіоисіз: уои сап гіезі§п Іо§о, сіо УІзиаІ еуаіиаїіоп ог ргезепі ууогсіз ітрогїапі іог їЬе 
ргоіесї

^  Ьир5://сооІ1ех{.сот/ 

уои сап сгеаїе зітріе Іо§о 

'ґ  НПр://ІІатаїоп{.сот/

уои сап уугіїє Іехіз \л/іїИ Іата ?оп(

'ґ  ЬПр5://уууууу.есІи.Ьипсее.сот/Ііоте

іп „есіи" уегзіоп уои сап сгеаіе ЬеаиІГЇиІ сііріотаз ог розіегз апгі гіоуупіоас) їН ет іпїо уоиг 

сотриїег (ог ргіпі оиі 

^ ЬПР5://ІІПІеЬіг(ЙаІЄ5.сот/. Ьир5://уууууу.зіогуіитрег.сот/ 

сгеаїіп§ зіогіез (ех. рісіигез + зоипсіз)

'ґ  Нпр://уущщ.5ТогуЬоагсі(Нз{-сот/

сгеаїіп§ зїогіез \л/іїЬ рісіигез (?гее уегзіоп іог 14 сіауз опіу)

^  Ьир://цу\л/уу.{оопсіоо.сот/. Нпр:/Мгір£епегагог.сот/. 

Нпр://'л/уууу.такеЬеІіе{$сотіх.сот/Сотіх/

сотіх сгеаііоп, ії із роззіЬІе їо етЬесІ іН ет аі сНозеп ууєЬзііє ог ЬІо§

^  Нпр:/Ал/ут.сгеаіегіеЬаге.сот/

епаЬІез уои їо гип а сіаЬаІе ууііЬ аІІ ргоіесі'з раПпегз

ЬПр://щщууЛгісісіег.сот/

уои сап §аіЬег ісіеаз, уоіє апсі таке сіесізіоп {о§е*Ьег « іїЬ  уоиг рагїпегз 

^  Нирз:/ЛосІаузтее{.сопп/

уои сап гип ап опііпе сіізсиззіоп 

'ґ  НПрз://гезИітеЬоагсІ.сот/

уои сап соорегаїе опііпе -ріап, гип сіізсиззіопз, еіс.

'ґ  И»рз://тіпгі42.сот/

уои сап сгеаіе Іізіз, теп^аі тарз ог сііа§гатз 

'ґ  Нпрз://аиігігг.сот/

уои сап сгеаіе яиігез іп а уегу еазу апсі зітріе \лгау

Нцрз://Яірдиіг.те/
їгіуіа Іуре диігез
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„ІІзе^иІ Аррз ?ог еТ\/уіппег5", 20 ОсІоЬег 2017г.

•/ НирУ/уущщЛооІз^огесіисаїогз.сот/тагеі/
уои сап сгеаіе Напсіоиіз іог зіисіепіз -та ге з , сго5з\лгаггіз ог ЬоагсІ §атез

^  Ь«рз://\ллАлл/Літе{оазі.сот/

уои сап сгеаіе а І іт е  Ііпе

Нирз://\д/уущ.5утЬаІоо.сот. ЬирзУ/рІ.ріпіегезі.сот. ЬПрУАллл/уу.зсоор.і і/.
Ь«р://\д/щцу.ІІУеЬіпсіег5.сот/ууе1соте/ес)исагіоп
Юоіз изеїиі іог саІе§огізіп§, зНагіп§ Ііпкз, еїз.

^  Иир://щуууу.опІіпе-ітаае-есІИог.сот/кі^такег/. Нцрз:/Лууууу.еіїраІ.сот/

уои сап сгеаіе зітріе §гїз ууіїЬ по пеесі Іо Іо§ іп

У  НПр://Ьії.іу/2хУУУУОКО

Іезз кпо\л/п Соо§Іе Іооіз -  Ііпк Іо ргезепшіоп

'ґ  ЬПрз://\А/щщ.с1а5згіоіо.сот/

арр їНаї Ьеірз *о аззезз апсі то їіуа іе  зіисіепіз (ууогіЬ изіп§ гіигіп§ ргоіесіз)

^  Нир://сопуег(опІіпе<їее.сот/

уои сап сопуєгї сіоситепіз іНеге

У  Ь»р://опІіпе-аисІіо-сопуегі:ег.сот/р1/. Ьпр://уууу\л/.рагега-зоЙцуаге.рІ/

уои сап сопуєгї зоипсі ЯІез іЬеге

'ґ  Нпр:/Ал/уууу.апу-уі(іео-сопуеіЧег.сот/. Ьир://щщуу.апу-уі(іео-гесогсІег.согп/.

Нпр://щццщ.ра2ега-$0 \̂л/аге.рі/

^  уои сап сопуєП уісієо гїіез іЬеге 

■У Иир://ууцууу.ЯпсІ5оипсІ5.сот/. Ьир://зоипсіЬіЬІе.сот/ 

уои сап сіоуупіоасі їгее зоипсі ЯІез іИеге 

Ьир://ууеЬгезігег.сот/гезігег/

уои сап сЬап§е їНе зіге о? уоиг рісіигез Іо ЯІ Т\л/іп$расе чл/ііКіоиІ сНап£Іп§ риаїїіу

Ьирз://щщуу194.Іипаріс.сот/есіі(ог/ 

їгее ЮоІ Іо есіії уоиг рісіигез 

^ Ь«рз://орепсІіраПогк/

уои сап сіомпіоасі їгее сіірагіз іЬеге

^ Ь«рз://ріхаЬау.сот/рІ/. Ьпр://\ллууу.риЬІІссІотаіпріс{игез.пе{/. НПрзі/Ал/утіїіскг.сот/ . 

Ьпр://рНо{оріп.сот/ . НПР://орепрНоїо.пеі/

їгее рісїигез *о сіоуупоіагі

„Кзе^иі Аррз іог еТи/іппегз", 20 ОсІоЬег 2017г.

^  ЬЦрз://Ь0Щ5есигеізтура55УУ0гсІ.пе^/ 

уои сап сЬеск Ьоуу з!гоп§ уоиг раззууогсі із 

^ Иирз://рІ.ууіх.сот/. ЬКрзУ/рі.ууогсіргєзз.оге/ 

їгее о і  сНаг^е ууєЬзіїє сгеаіогз 

'ґ  НирзУ/улллл/у.тепгітеїег.сот/Іоеіп 

аІІО'л/з уои їо гип уоііп§ іп геаі І іт е .

РКОСКАММІІЧС/ ССЮІМЄ

Ьирз://сосІе.огк. Ьир5://з{исІіо.сосіе.оге/соиг5Є5 

І~іир5://5сгагсь.тії.есіи/

Нпрз://НеЬїЬо*.сот/

НПрзУ/ууууууДупкег.сот/

Нпр:/ЛЬе(ооз.сот/

Ьпрз://ЬІоскІу-еатез.аррзро{.сот/

ЬЦрз://уууууу.косІаЬІе.сот/

Ьпрз://щ\л/уу.аІ1сапсосіе.сот/\Л/еЬ

Н«р://уууу\л/.арріпуеп^ог.оге/

Иир://уууущ.косІиеатеІаЬ.сот

поіез:

МаїегіаІ Ьу: Маїеоггаїа Кпар, Маїіопаї Биррогї Бєгуісє іп Роїапсі

/ткпар(5)їгзе.0ГЕ.р1. ІеІ: +48 22 46 31 223/

.  ^  ^  
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