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ВВЕДЕНИЕ  

 

 Актуальность темы исследования. Во всем мире все организации и 

мелкие, и крупные пытаются улучшить свое производство и оптимизировать 

деятельность организации. Для этого они используют различные методы и 

способы. Одним из самых распространенных является стимулирование. 

Сотрудники, которые лояльны к организации, стремятся достичь целей 

организации, улучшают качество производства, это ценные кадры. Для того, 

чтобы сохранить эти кадры в организации, менеджеры по управлению 

персоналом ищут различного стимулы, с помощью которых сотрудники будут 

продолжать трудиться в организации. 

 Эффективность деятельности организации зависит от эффективности 

деятельности ее персонала. Для руководителей очень важно построить 

правильную систему стимулирования труда персонала, для того, чтобы 

максимизировать эффективность их деятельности.  Изучение способов и 

методов совершенствования и оптимизации системы стимулирования является 

на сегодняшний день актуальной задачей для менеджеров и руководителей.   

 Исходя из вышесказанного, считаем актуальным рассмотрение вопросов 

совершенствования системы стимулирования трудовой деятельности 

персонала, так как они являются важным фактором повышения эффективности 

деятельности труда работников.  

 Степень научной разработанности темы. Общетеоретические аспекты 

стимулирования трудовой деятельности разрабатывали такие ученые, как 

Агапцов С.А., Гайворнюк В.А., Захаренко Г.П. Проблема повышения 

экономической эффективности системы стимулирования труда персонала 

рассматривалась в работах следующих ученых и экономистов: Генкин Б.М., 

Мальцев В.М., Волкова Н.В. В нашей работе также используются работы 

ученых в сфере управления персоналом – Крикун В.П., Зайцева Т.В., Дятлов 

В.А., Маренков Н.Л., Кибанов А.Я., Веснин В.Р., Шекшня С.В., а также других 
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авторов, учебники и журналы по стимулированию трудовой деятельности 

персонала.  

 Объектом исследования является «Белгородская дистанция пути – 

структурное подразделение Юго-Восточной дирекции инфраструктуры – 

структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – 

филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

 Предметом исследования выступает система стимулирования трудовой 

деятельности персонала. 

 Целью исследования является разработка предложений по 

совершенствованию системы стимулирования трудовой деятельности 

персонала в филиале ОАО «РЖД» - Белгородской дистанции пути». 

 Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  

  1. Провести анализ литературы по проблеме стимулирования трудовой 

деятельности персонала. 

 2. Проанализировать систему стимулирования трудовой деятельности в 

филиале ОАО «РЖД» -  «Белгородской дистанции пути». 

 3. Разработать предложения по совершенствованию системы 

стимулирования трудовой деятельности в филиале ОАО «РЖД» - 

«Белгородской дистанции пути». 

 4. Обосновать эффективность разработанных мероприятий по 

совершенствованию системы стимулирования трудовой деятельности в 

филиале ОАО «РЖД» - «Белгородской дистанции пути». 

 Практическая значимость исследования  заключается в следующем:  

 1. Выявлены проблемы в области системы стимулирования трудовой 

деятельности персонала на примере филиала ОАО «РЖД» - «Белгородской 

дистанции пути». 

 2. Определены способы решения проблем в области системы 

стимулирования трудовой деятельности персонала на примере филиала ОАО 

«РЖД» - «Белгородской дистанции пути». 



5 

 

 3. Разработаны мероприятия по совершенствованию системы 

стимулирования трудовой деятельности персонала на примере филиала ОАО 

«РЖД» - «Белгородской дистанции пути». 

В ходе выполнения дипломной работы были использованы следующие 

группы методов: 

1) метод организации исследования – метод срезов; 

2) эмпирические методы – архивный метод (анализ документов), 

опросный метод (анкетирование); 

3) метод количественной и  качественной обработки данных. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной  литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА 

 

1.1 Понятие и основные характеристики стимулирования трудовой 

деятельности персонала 

 

Стимулирование трудовой деятельности персонала затрагивает все 

организации и предприятия, так как является требованием законодательства.  

Конституция Российской Федерации устанавливает, что «…каждый 

имеет право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от 

безработицы…» (п. 3 ст. 37) [1].  

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации (ст. 191) 

«…работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным 

подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по 

профессии)…» [2]. 

Стимул – это побудительная причина, заинтересованность в совершении 

чего-нибудь. При всех многообразных стимулах человек выбирает такую 

форму поведения, которая отвечает его сегодняшним запросам, потребностям, 

интересам, ценностям, то есть стимулы включают в себя не только создание 

внешней ситуации выбора, но и необходимое соответствие ее внутренней 

структуре работника [60]. 

Деятельность работника направлена на получение от предприятий 

определенных социально значимых благ, а функционирование предприятия 

основано на том вкладе, который вносит в него работник. Таким образом, в 

широком смысле стимулы, рассматриваемые как особый вид взаимодействия 

работника и предприятия, являются обменом деятельностью [38]. 

Стимулирование труда – это, прежде всего внешнее побуждение, элемент 

трудовой ситуации, влияющий на поведение человека в сфере труда, 
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материальная оболочка мотивации персонала. Одновременно оно несет в себе и 

нематериальную нагрузку, позволяющую работнику реализовать себя как 

личность и работника одновременно. Стимулирование выполняет 

экономическую, социальную и нравственную функции [59]. 

«Стимулирование – воздействие не на личность непосредственно, а на 

внешние обстоятельства с помощью ожиданий благ, побуждающих работника к 

определенному поведению» [3]. 

Рассмотрим существующую классификацию видов стимулирования (Рис. 

1.1). 

 

Рис. 1.1 Классификация видов стимулирования  

Материально-денежное стимулирование – это поощрение работников 

денежными выплатами по результатам трудовой деятельности. Применение 

материально-денежных стимулов позволяет регулировать поведение объектов 

управления на основе использования различных денежных выплат и санкций 

[24]. 

Вторым немаловажным видом стимулирования является социальное, 

представляется как материальное - неденежное. Главной направленностью 

выступают отношения между людьми, выраженное в признательности 

руководства заслуг работника [58].  

Данный вид стимулирования обладает целым рядом особенностей. Во-

первых, ни один из материально - неденежных стимулов не обладает такой 

универсальностью, как стимул материально – денежный [4]. 



8 

 

Во-вторых, многие материально - неденежные стимулы имеют характер 

разового действия. Цикл воспроизводства потребности в большинстве 

продолжителен. Так, имеются материально - неденежные блага, потребность в 

которых практически ненасыщаема, так как воспроизводится сразу же после 

акта предыдущего удовлетворения. Потребность в ряде других благ 

воспроизводится периодически не более чем один раз в год. Третьи блага 

удовлетворяют потребности, которые воспроизводятся в течении ряда лет. 

Активность работника получившего конкретный материально неденежный 

стимул в дальнейшем может быть поддержана лишь с помощью других 

стимулов. В противном случае она снижается [37]. 

В-третьих, материально неденежные стимулы не обладают важным 

свойством денег – делимостью. В то же время их и в своей совокупности 

трудно упорядочить в единой функции стимулирования в силу их естественной 

разнокачественности. Качественное разнообразие удовлетворяемых с их 

помощью потребностей затрудняет их сравнение между собой и иерархизацию. 

Теоретически возможно лишь некоторое косвенное, весьма приблизительное 

упорядочение с помощью других, более универсальных ценностей, такие как 

деньги, престиж, время [57]. 

Моральное стимулирование является самой развитой и широко 

применяющейся подсистемой духовного стимулирования труда и основывается 

на специфических духовных ценностях человека [36]. 

Моральные стимулы – это такие стимулы, действие которые 

основывается на потребности человека в общественном признании [5]. 

Сущностью морального стимулирования является передача информации 

о заслугах человека, результатах его деятельности в социальной среде. Оно 

имеет информационную природу, являясь информационным процессом. в 

котором источником информации о заслугах работников выступает субъект 

управления; приемником – объект стимулирования, работник и коллектив, 

каналом связи – средства передачи информации. Поэтому, чем точнее 
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передается такая информация, тем лучше система выполняет свою функцию 

[56]. 

Более обстоятельное выявление места и роли стимулирования в общем, 

механизме регуляции трудового поведения требует определить его функции по 

отношению к этому поведению. Можно выделить экономическую, социальную, 

социально-психологическую и нравственную, воспитательную функции 

стимулирования труда. Экономическая функция заключается в том, чтобы 

содействовать повышению эффективности производства, решению тех 

конкретных задач, которые на каждом историческом этапе стоят перед 

экономикой. Эта функция служит предметом экономической науки. 

Экономическая функция предполагает совершенствование распределительных 

отношений. Одна из актуальных проблем более полной реализации этой 

функции – дифференциация заработной платы в зависимости от реальных 

различий в труде, в его результатах [25]. 

Экономическая функция выражается, прежде всего, в том, что 

стимулирование труда содействует повышению эффективности производства, 

которое выражается в повышении производительности труда и качества 

продукции [6]. 

Смысл сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ йۛ  фۛ уۛ нۛ кۛ цۛ иۛ иۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  сۛ оۛ сۛ тۛ оۛ иۛ тۛ  вۛ  тۛ оۛ мۛ , чۛ тۛ оۛ  

сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ -эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ оۛ еۛ  пۛ оۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  вۛ  зۛ нۛ аۛ чۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ йۛ  сۛ тۛ еۛ пۛ еۛ нۛ иۛ  

оۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  кۛ оۛ мۛ пۛ лۛ еۛ кۛ сۛ оۛ мۛ  тۛ еۛ хۛ  эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ хۛ  иۛ  сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ хۛ  бۛ лۛ аۛ гۛ , кۛ оۛ тۛ оۛ рۛ ыۛ мۛ иۛ  

рۛ аۛ сۛ пۛ оۛ лۛ аۛ гۛ аۛ еۛ тۛ  чۛ еۛ лۛ оۛ вۛ еۛ кۛ , зۛ аۛ нۛ иۛ мۛ аۛ яۛ  тۛ уۛ  иۛ лۛ иۛ  иۛ нۛ уۛ юۛ  пۛ оۛ зۛ иۛ цۛ иۛ юۛ  вۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ еۛ  оۛ бۛ щۛ еۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  

рۛ аۛ зۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ . Сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  чۛ еۛ рۛ еۛ зۛ  дۛ иۛ фۛ фۛ еۛ рۛ еۛ нۛ цۛ иۛ аۛ цۛ иۛ юۛ  дۛ оۛ хۛ оۛ дۛ оۛ вۛ  

оۛ кۛ аۛ зۛ ыۛ вۛ аۛ еۛ тۛ  вۛ лۛ иۛ яۛ нۛ иۛ еۛ  нۛ аۛ  сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ уۛ юۛ  сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ уۛ  оۛ бۛ щۛ еۛ сۛ тۛ вۛ аۛ  иۛ  пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ -

хۛ оۛ зۛ яۛ йۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  кۛ оۛ мۛ пۛ лۛ еۛ кۛ сۛ оۛ вۛ . Кۛ рۛ оۛ мۛ еۛ  тۛ оۛ гۛ оۛ , иۛ сۛ пۛ оۛ лۛ ьۛ зۛ уۛ яۛ  шۛ иۛ рۛ оۛ кۛ иۛ йۛ  нۛ аۛ бۛ оۛ рۛ  

мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ хۛ , дۛ уۛ хۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ хۛ  иۛ  сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ хۛ  бۛ лۛ аۛ гۛ , оۛ нۛ оۛ  сۛ лۛ уۛ жۛ иۛ тۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  

уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  рۛ аۛ зۛ нۛ оۛ оۛ бۛ рۛ аۛ зۛ нۛ ыۛ хۛ  пۛ оۛ тۛ рۛ еۛ бۛ нۛ оۛ сۛ тۛ еۛ йۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ аۛ , рۛ аۛ зۛ вۛ иۛ тۛ иۛ яۛ  еۛ гۛ оۛ  

лۛ иۛ чۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ , еۛ гۛ оۛ  сۛ пۛ оۛ сۛ оۛ бۛ нۛ оۛ сۛ тۛ еۛ йۛ  [55]. 
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Сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ -пۛ сۛ иۛ хۛ оۛ лۛ оۛ гۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ аۛ яۛ  фۛ уۛ нۛ кۛ цۛ иۛ яۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  зۛ аۛ кۛ лۛ юۛ чۛ аۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  вۛ  тۛ оۛ мۛ  

вۛ оۛ зۛ дۛ еۛ йۛ сۛ тۛ вۛ иۛ иۛ , кۛ оۛ тۛ оۛ рۛ оۛ еۛ  оۛ кۛ аۛ зۛ ыۛ вۛ аۛ еۛ тۛ  вۛ сۛ яۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ яۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  нۛ аۛ  

фۛ оۛ рۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  вۛ нۛ уۛ тۛ рۛ еۛ нۛ нۛ еۛ гۛ оۛ  мۛ иۛ рۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ аۛ : еۛ гۛ оۛ  пۛ оۛ тۛ рۛ еۛ бۛ нۛ оۛ сۛ тۛ еۛ йۛ , цۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ еۛ йۛ , 

оۛ рۛ иۛ еۛ нۛ тۛ аۛ цۛ иۛ иۛ , уۛ сۛ тۛ аۛ нۛ оۛ вۛ оۛ кۛ , мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ , нۛ аۛ  фۛ оۛ рۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  тۛ оۛ гۛ оۛ  иۛ лۛ иۛ  иۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  тۛ иۛ пۛ аۛ  

оۛ тۛ нۛ оۛ шۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  кۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ уۛ , вۛ оۛ сۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ  еۛ гۛ оۛ  кۛ аۛ кۛ  вۛ аۛ жۛ нۛ еۛ йۛ шۛ еۛ йۛ  сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ йۛ  цۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ . 

Сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ -пۛ сۛ иۛ хۛ оۛ лۛ оۛ гۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ аۛ яۛ  фۛ уۛ нۛ кۛ цۛ иۛ яۛ  тۛ еۛ сۛ нۛ оۛ  сۛ вۛ яۛ зۛ аۛ нۛ аۛ , пۛ еۛ рۛ еۛ пۛ лۛ еۛ тۛ аۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  сۛ  

нۛ рۛ аۛ вۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ йۛ , вۛ оۛ сۛ пۛ иۛ тۛ аۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ йۛ  фۛ уۛ нۛ кۛ цۛ иۛ еۛ йۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ , оۛ тۛ рۛ аۛ жۛ аۛ юۛ щۛ еۛ йۛ  

«вۛ кۛ лۛ аۛ дۛ » сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  вۛ  фۛ оۛ рۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  нۛ рۛ аۛ вۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  кۛ аۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ аۛ , вۛ  

фۛ оۛ рۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  мۛ оۛ рۛ аۛ лۛ иۛ . Рۛ еۛ аۛ лۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ яۛ  эۛ тۛ иۛ хۛ  фۛ уۛ нۛ кۛ цۛ иۛ йۛ  нۛ аۛ  сۛ оۛ вۛ рۛ еۛ мۛ еۛ нۛ нۛ оۛ мۛ  

эۛ тۛ аۛ пۛ еۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ оۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ яۛ еۛ тۛ  нۛ оۛ вۛ ыۛ йۛ  пۛ оۛ дۛ хۛ оۛ дۛ  кۛ  пۛ рۛ иۛ нۛ цۛ иۛ пۛ уۛ  «оۛ тۛ  кۛ аۛ жۛ дۛ оۛ гۛ оۛ  – пۛ оۛ  

сۛ пۛ оۛ сۛ оۛ бۛ нۛ оۛ сۛ тۛ яۛ мۛ , кۛ аۛ жۛ дۛ оۛ мۛ уۛ  – пۛ оۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ уۛ » [7]. 

Рۛ еۛ зۛ юۛ мۛ иۛ рۛ уۛ яۛ  пۛ оۛ нۛ яۛ тۛ иۛ еۛ  иۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ еۛ  хۛ аۛ рۛ аۛ кۛ тۛ еۛ рۛ иۛ сۛ тۛ иۛ кۛ иۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  

тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ , мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ  сۛ дۛ еۛ лۛ аۛ тۛ ьۛ  вۛ ыۛ вۛ оۛ дۛ , чۛ тۛ оۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  

тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  – эۛ тۛ оۛ , пۛ рۛ еۛ жۛ дۛ еۛ  вۛ сۛ еۛ гۛ оۛ  вۛ нۛ еۛ шۛ нۛ еۛ еۛ  пۛ оۛ бۛ уۛ жۛ дۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ . Оۛ нۛ оۛ  нۛ еۛ сۛ еۛ тۛ  вۛ  сۛ еۛ бۛ еۛ  кۛ аۛ кۛ  

мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ уۛ юۛ , тۛ аۛ кۛ  иۛ  нۛ еۛ мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ уۛ юۛ  нۛ аۛ гۛ рۛ уۛ зۛ кۛ уۛ . Сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ аۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  

вۛ  рۛ аۛ зۛ лۛ иۛ чۛ нۛ ыۛ хۛ  кۛ оۛ мۛ пۛ аۛ нۛ иۛ яۛ хۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ оۛ лۛ аۛ гۛ аۛ еۛ тۛ  кۛ оۛ мۛ пۛ лۛ еۛ кۛ сۛ  мۛ еۛ рۛ , нۛ аۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  нۛ аۛ  

пۛ оۛ вۛ ыۛ шۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  аۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ аۛ юۛ щۛ иۛ хۛ  иۛ  кۛ аۛ кۛ  сۛ лۛ еۛ дۛ сۛ тۛ вۛ иۛ еۛ  пۛ оۛ вۛ ыۛ шۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ , еۛ гۛ оۛ  кۛ аۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ аۛ . Чۛ еۛ лۛ оۛ вۛ еۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ оۛ  нۛ аۛ кۛ оۛ пۛ иۛ лۛ оۛ  нۛ еۛ мۛ аۛ лۛ оۛ  фۛ оۛ рۛ мۛ , 

сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ , мۛ еۛ тۛ оۛ дۛ оۛ вۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ . Вۛ сۛ еۛ  сۛ пۛ оۛ сۛ оۛ бۛ ыۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  

мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ  оۛ бۛ ъۛ еۛ дۛ иۛ нۛ иۛ тۛ ьۛ  вۛ  сۛ лۛ еۛ дۛ уۛ юۛ щۛ иۛ еۛ  гۛ рۛ уۛ пۛ пۛ ыۛ : дۛ еۛ нۛ еۛ жۛ нۛ ыۛ еۛ , сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ еۛ , 

оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ ыۛ еۛ , мۛ оۛ рۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ еۛ , дۛ иۛ сۛ цۛ иۛ пۛ лۛ иۛ нۛ аۛ рۛ нۛ ыۛ еۛ . 

Тۛ аۛ кۛ жۛ еۛ , рۛ аۛ сۛ сۛ мۛ оۛ тۛ рۛ еۛ вۛ  вۛ иۛ дۛ ыۛ  иۛ  фۛ оۛ рۛ мۛ ыۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  

пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ , мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ  сۛ дۛ еۛ лۛ аۛ тۛ ьۛ  вۛ ыۛ вۛ оۛ дۛ  оۛ  тۛ оۛ мۛ , чۛ тۛ оۛ  сۛ уۛ щۛ еۛ сۛ тۛ вۛ уۛ еۛ тۛ  дۛ вۛ аۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ хۛ  вۛ иۛ дۛ аۛ  

сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  – мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ еۛ  иۛ  дۛ уۛ хۛ оۛ вۛ нۛ оۛ еۛ . Оۛ нۛ иۛ  вۛ  сۛ вۛ оۛ юۛ  оۛ чۛ еۛ рۛ еۛ дۛ ьۛ  

пۛ оۛ дۛ рۛ аۛ зۛ дۛ еۛ лۛ яۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  нۛ аۛ  мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ -дۛ еۛ нۛ еۛ жۛ нۛ ыۛ еۛ , мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ -нۛ еۛ дۛ еۛ жۛ нۛ ыۛ еۛ , 

сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ еۛ  иۛ  мۛ оۛ рۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ еۛ .  
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1.2 Мۛ еۛ тۛ оۛ дۛ ыۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ  

 

Оۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  оۛ сۛ оۛ бۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ еۛ йۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  иۛ  еۛ еۛ  оۛ цۛ еۛ нۛ кۛ аۛ  яۛ вۛ лۛ яۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  

вۛ аۛ жۛ нۛ еۛ йۛ шۛ иۛ мۛ  фۛ аۛ кۛ тۛ оۛ рۛ оۛ мۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ ыۛ  сۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ оۛ мۛ , пۛ оۛ сۛ кۛ оۛ лۛ ьۛ кۛ уۛ  аۛ дۛ еۛ кۛ вۛ аۛ тۛ нۛ оۛ  вۛ ыۛ бۛ рۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ еۛ  

мۛ еۛ тۛ оۛ дۛ ыۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  аۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  оۛ тۛ кۛ рۛ ыۛ вۛ аۛ юۛ тۛ  дۛ оۛ пۛ оۛ лۛ нۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ еۛ  

вۛ оۛ зۛ мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  уۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ еۛ йۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ , аۛ  тۛ аۛ кۛ жۛ еۛ  мۛ еۛ хۛ аۛ нۛ иۛ зۛ мۛ ыۛ  вۛ оۛ зۛ дۛ еۛ йۛ сۛ тۛ вۛ иۛ яۛ  иۛ  

вۛ лۛ иۛ яۛ нۛ иۛ яۛ  нۛ аۛ  чۛ еۛ лۛ оۛ вۛ еۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ йۛ  фۛ аۛ кۛ тۛ оۛ рۛ  [8]. 

Пۛ рۛ иۛ  пۛ оۛ сۛ тۛ рۛ оۛ еۛ нۛ иۛ иۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  вۛ аۛ жۛ нۛ оۛ  сۛ оۛ бۛ лۛ юۛ дۛ аۛ тۛ ьۛ  

сۛ лۛ еۛ дۛ уۛ юۛ щۛ иۛ еۛ  тۛ рۛ аۛ дۛ иۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ ыۛ еۛ  пۛ рۛ иۛ нۛ цۛ иۛ пۛ ыۛ : 

- тۛ иۛ пۛ иۛ чۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  иۛ  пۛ рۛ оۛ гۛ рۛ еۛ сۛ сۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  оۛ тۛ оۛ бۛ рۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  иۛ нۛ тۛ еۛ рۛ еۛ сۛ оۛ вۛ ; 

- пۛ рۛ иۛ сۛ уۛ тۛ сۛ тۛ вۛ иۛ еۛ  вۛ  кۛ аۛ жۛ дۛ оۛ мۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ еۛ  лۛ иۛ чۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  иۛ нۛ тۛ еۛ рۛ еۛ сۛ аۛ ; 

- пۛ рۛ иۛ сۛ уۛ тۛ сۛ тۛ вۛ иۛ еۛ  вۛ  оۛ дۛ нۛ оۛ мۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ еۛ  нۛ еۛ сۛ кۛ оۛ лۛ ьۛ кۛ иۛ хۛ  пۛ рۛ оۛ тۛ иۛ вۛ оۛ пۛ оۛ лۛ оۛ жۛ нۛ ыۛ хۛ  иۛ нۛ тۛ еۛ рۛ еۛ сۛ оۛ вۛ ; 

- гۛ лۛ аۛ вۛ еۛ нۛ сۛ тۛ вۛ оۛ  оۛ дۛ нۛ иۛ хۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ оۛ вۛ  нۛ аۛ дۛ  дۛ рۛ уۛ гۛ иۛ мۛ иۛ ; 

- пۛ рۛ оۛ сۛ тۛ оۛ тۛ уۛ  иۛ  нۛ аۛ гۛ лۛ яۛ дۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ . 

Зۛ аۛ дۛ аۛ чۛ еۛ йۛ  сۛ оۛ вۛ рۛ еۛ мۛ еۛ нۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  мۛ еۛ нۛ еۛ дۛ жۛ мۛ еۛ нۛ тۛ аۛ  яۛ вۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  сۛ оۛ зۛ дۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  тۛ аۛ кۛ иۛ хۛ  уۛ сۛ лۛ оۛ вۛ иۛ йۛ , 

пۛ рۛ иۛ  кۛ оۛ тۛ оۛ рۛ ыۛ хۛ  пۛ оۛ тۛ еۛ нۛ цۛ иۛ аۛ лۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ  бۛ уۛ дۛ еۛ тۛ  иۛ сۛ пۛ оۛ лۛ ьۛ зۛ оۛ вۛ аۛ нۛ  нۛ аۛ иۛ лۛ уۛ чۛ шۛ иۛ мۛ  оۛ бۛ рۛ аۛ зۛ оۛ мۛ . 

Гۛ лۛ аۛ вۛ нۛ аۛ яۛ  зۛ аۛ дۛ аۛ чۛ аۛ  рۛ уۛ кۛ оۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ яۛ  – дۛ оۛ сۛ тۛ иۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  зۛ аۛ иۛ нۛ тۛ еۛ рۛ еۛ сۛ оۛ вۛ аۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  вۛ  

тۛ рۛ уۛ дۛ еۛ  иۛ  пۛ оۛ вۛ ыۛ шۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  иۛ хۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ ыۛ  [53]. 

Зۛ аۛ чۛ аۛ сۛ тۛ уۛ юۛ  иۛ мۛ еۛ нۛ нۛ оۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ уۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  рۛ уۛ кۛ оۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ иۛ  сۛ чۛ иۛ тۛ аۛ юۛ тۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ мۛ  

фۛ аۛ кۛ тۛ оۛ рۛ оۛ мۛ , сۛ пۛ оۛ сۛ оۛ бۛ нۛ ыۛ мۛ  пۛ оۛ лۛ оۛ жۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ  пۛ оۛ вۛ лۛ иۛ яۛ тۛ ьۛ  нۛ аۛ  рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ ыۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ ыۛ . Эۛ тۛ о ۛ  

оۛ бۛ ъۛ яۛ сۛ нۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  тۛ еۛ мۛ , чۛ тۛ оۛ  мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ еۛ  вۛ оۛ зۛ нۛ аۛ гۛ рۛ аۛ жۛ дۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  пۛ оۛ зۛ вۛ оۛ лۛ яۛ еۛ тۛ  уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ иۛ тۛ ьۛ  нۛ еۛ  

вۛ сۛ еۛ , нۛ оۛ  мۛ нۛ оۛ гۛ иۛ еۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ еۛ  пۛ оۛ тۛ рۛ еۛ бۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  чۛ еۛ лۛ оۛ вۛ еۛ кۛ аۛ . Оۛ дۛ нۛ аۛ кۛ оۛ  уۛ вۛ еۛ лۛ иۛ чۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  зۛ аۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ оۛ йۛ  

пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  сۛ аۛ мۛ оۛ  пۛ оۛ  сۛ еۛ бۛ еۛ  нۛ еۛ  пۛ оۛ вۛ ыۛ шۛ аۛ еۛ тۛ  кۛ аۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ оۛ  иۛ  пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ . Пۛ рۛ иۛ  

эۛ тۛ оۛ мۛ  еۛ еۛ  сۛ нۛ иۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  (нۛ аۛ пۛ рۛ иۛ мۛ еۛ рۛ , сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ аۛ  шۛ тۛ рۛ аۛ фۛ оۛ вۛ  зۛ аۛ  нۛ еۛ сۛ вۛ оۛ еۛ вۛ рۛ еۛ мۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ , оۛ шۛ иۛ бۛ кۛ иۛ  иۛ  

тۛ .пۛ .) вۛ оۛ сۛ пۛ рۛ иۛ нۛ иۛ мۛ аۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  кۛ аۛ кۛ  нۛ еۛ сۛ пۛ рۛ аۛ вۛ еۛ дۛ лۛ иۛ вۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  иۛ  сۛ пۛ оۛ сۛ оۛ бۛ нۛ оۛ  сۛ уۛ щۛ еۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ  сۛ нۛ иۛ зۛ иۛ тۛ ьۛ  

эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ ыۛ  [9]. 

Еۛ сۛ лۛ иۛ  чۛ еۛ лۛ оۛ вۛ еۛ кۛ  иۛ сۛ пۛ ыۛ тۛ ыۛ вۛ аۛ еۛ тۛ  нۛ еۛ дۛ оۛ сۛ тۛ аۛ тۛ оۛ кۛ  дۛ еۛ нۛ еۛ гۛ , тۛ оۛ  мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ еۛ  

вۛ оۛ зۛ нۛ аۛ гۛ рۛ аۛ жۛ дۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  бۛ уۛ дۛ еۛ тۛ  дۛ лۛ яۛ  нۛ еۛ гۛ оۛ  вۛ еۛ дۛ уۛ щۛ иۛ мۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ оۛ мۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ ыۛ . Вۛ  сۛ лۛ уۛ чۛ аۛ еۛ , кۛ оۛ гۛ дۛ аۛ  

зۛ аۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ аۛ яۛ  пۛ лۛ аۛ тۛ аۛ  пۛ оۛ зۛ вۛ оۛ лۛ яۛ еۛ тۛ  уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ иۛ тۛ ьۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ еۛ  пۛ оۛ тۛ рۛ еۛ бۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ , зۛ нۛ аۛ чۛ иۛ мۛ ыۛ мۛ иۛ  

сۛ тۛ аۛ нۛ оۛ вۛ яۛ тۛ сۛ яۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ ыۛ  бۛ оۛ лۛ еۛ еۛ  вۛ ыۛ сۛ оۛ кۛ оۛ гۛ оۛ  пۛ оۛ рۛ яۛ дۛ кۛ аۛ . Нۛ иۛ зۛ кۛ иۛ йۛ  уۛ рۛ оۛ вۛ еۛ нۛ ьۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  
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сۛ уۛ щۛ еۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ  оۛ бۛ еۛ дۛ нۛ яۛ еۛ тۛ  сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ уۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ оۛ вۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ . Тۛ оۛ лۛ ьۛ кۛ оۛ  пۛ рۛ иۛ  уۛ рۛ оۛ вۛ нۛ еۛ  зۛ аۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ оۛ йۛ  

пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  сۛ рۛ аۛ вۛ нۛ иۛ мۛ ыۛ мۛ  сۛ оۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ иۛ мۛ  нۛ аۛ чۛ иۛ нۛ аۛ юۛ тۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ аۛ тۛ ьۛ  тۛ аۛ кۛ иۛ еۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ ыۛ , кۛ аۛ кۛ  

сۛ оۛ дۛ еۛ рۛ жۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ , пۛ оۛ вۛ ыۛ шۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  кۛ вۛ аۛ лۛ иۛ фۛ иۛ кۛ аۛ цۛ иۛ иۛ , вۛ оۛ зۛ мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  дۛ оۛ лۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  

рۛ оۛ сۛ тۛ аۛ , оۛ тۛ нۛ оۛ шۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  вۛ  кۛ оۛ лۛ лۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ еۛ  иۛ  сۛ  аۛ дۛ мۛ иۛ нۛ иۛ сۛ тۛ рۛ аۛ цۛ иۛ еۛ йۛ . Мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ ыۛ  пۛ рۛ иۛ чۛ аۛ сۛ тۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  иۛ  

сۛ аۛ мۛ оۛ рۛ еۛ аۛ лۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  нۛ аۛ чۛ иۛ нۛ аۛ юۛ тۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ аۛ тۛ ьۛ  вۛ  гۛ рۛ уۛ пۛ пۛ еۛ  вۛ ыۛ сۛ оۛ кۛ оۛ оۛ пۛ лۛ аۛ чۛ иۛ вۛ аۛ еۛ мۛ ыۛ хۛ  сۛ оۛ тۛ рۛ уۛ дۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  

[52]. 

Мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ еۛ  вۛ оۛ зۛ нۛ аۛ гۛ рۛ аۛ жۛ дۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  дۛ оۛ сۛ тۛ аۛ тۛ оۛ чۛ нۛ оۛ  тۛ оۛ нۛ кۛ аۛ яۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ аۛ  

сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  иۛ  дۛ лۛ яۛ  тۛ оۛ гۛ оۛ , чۛ тۛ оۛ бۛ ыۛ  оۛ нۛ аۛ  вۛ ыۛ пۛ оۛ лۛ нۛ яۛ лۛ аۛ  сۛ вۛ оۛ юۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ иۛ рۛ уۛ юۛ щۛ уۛ юۛ  

фۛ уۛ нۛ кۛ цۛ иۛ юۛ , оۛ нۛ аۛ  дۛ оۛ лۛ жۛ нۛ аۛ  бۛ ыۛ тۛ ьۛ  гۛ иۛ бۛ кۛ оۛ йۛ , чۛ еۛ тۛ кۛ оۛ  дۛ иۛ фۛ фۛ еۛ рۛ еۛ нۛ цۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  иۛ  

сۛ пۛ рۛ аۛ вۛ еۛ дۛ лۛ иۛ вۛ оۛ йۛ , оۛ тۛ рۛ аۛ жۛ аۛ тۛ ьۛ  вۛ  сۛ еۛ бۛ еۛ  кۛ оۛ нۛ еۛ чۛ нۛ ыۛ йۛ  рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ  иۛ  бۛ ыۛ тۛ ьۛ  пۛ оۛ нۛ яۛ тۛ нۛ оۛ йۛ  

сۛ оۛ тۛ рۛ уۛ дۛ нۛ иۛ кۛ аۛ мۛ . Оۛ тۛ мۛ еۛ тۛ иۛ мۛ , чۛ тۛ оۛ  вۛ ыۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  зۛ аۛ  вۛ ыۛ сۛ лۛ уۛ гۛ уۛ  лۛ еۛ тۛ , сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ еۛ  лۛ ьۛ гۛ оۛ тۛ ыۛ  

(жۛ еۛ лۛ еۛ зۛ нۛ оۛ дۛ оۛ рۛ оۛ жۛ нۛ ыۛ еۛ  бۛ иۛ лۛ еۛ тۛ ыۛ , мۛ еۛ дۛ иۛ цۛ иۛ нۛ сۛ кۛ оۛ еۛ  оۛ бۛ сۛ лۛ уۛ жۛ иۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ , дۛ еۛ тۛ сۛ кۛ иۛ еۛ  уۛ чۛ рۛ еۛ жۛ дۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  иۛ  

тۛ .пۛ .) нۛ еۛ  яۛ вۛ лۛ яۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ иۛ рۛ уۛ юۛ щۛ иۛ мۛ  фۛ аۛ кۛ тۛ оۛ рۛ оۛ мۛ , нۛ оۛ  пۛ оۛ вۛ ыۛ шۛ аۛ юۛ тۛ  лۛ оۛ яۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  

рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ аۛ  кۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  [10]. 

Сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ аۛ яۛ  пۛ оۛ лۛ иۛ тۛ иۛ кۛ аۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ  вۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ еۛ  уۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  

сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ мۛ   тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  вۛ кۛ лۛ юۛ чۛ аۛ еۛ тۛ  цۛ еۛ лۛ иۛ  иۛ  мۛ еۛ рۛ оۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ , сۛ вۛ яۛ зۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ еۛ  сۛ  оۛ кۛ аۛ зۛ аۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  

дۛ оۛ бۛ рۛ оۛ вۛ оۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ хۛ  сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ хۛ  уۛ сۛ лۛ уۛ гۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ уۛ . Уۛ рۛ оۛ вۛ еۛ нۛ ьۛ  нۛ аۛ сۛ ыۛ щۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  

сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ мۛ иۛ  уۛ сۛ лۛ уۛ гۛ аۛ мۛ иۛ  зۛ аۛ вۛ иۛ сۛ иۛ тۛ  оۛ тۛ  кۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ уۛ рۛ ыۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ  иۛ , вۛ  сۛ вۛ оۛ юۛ  оۛ чۛ еۛ рۛ еۛ дۛ ьۛ , 

уۛ лۛ уۛ чۛ шۛ аۛ еۛ тۛ  оۛ тۛ нۛ оۛ шۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  вۛ  кۛ оۛ лۛ лۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ еۛ , сۛ пۛ оۛ сۛ оۛ бۛ сۛ тۛ вۛ уۛ еۛ тۛ  сۛ оۛ кۛ рۛ аۛ щۛ еۛ нۛ иۛ юۛ  чۛ иۛ сۛ лۛ аۛ  

кۛ оۛ нۛ фۛ лۛ иۛ кۛ тۛ оۛ вۛ , пۛ рۛ иۛ зۛ ыۛ вۛ аۛ еۛ тۛ  лۛ юۛ дۛ еۛ йۛ  кۛ  мۛ еۛ сۛ тۛ уۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ ыۛ , пۛ оۛ мۛ оۛ гۛ аۛ еۛ тۛ  пۛ рۛ иۛ вۛ лۛ еۛ кۛ аۛ тۛ ьۛ  нۛ оۛ вۛ ыۛ хۛ  

рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  зۛ аۛ  сۛ чۛ еۛ тۛ  пۛ оۛ лۛ оۛ жۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  иۛ мۛ иۛ дۛ жۛ аۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ . Кۛ рۛ оۛ мۛ еۛ  тۛ оۛ гۛ оۛ , 

рۛ аۛ зۛ уۛ мۛ нۛ аۛ яۛ  иۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ аۛ яۛ  пۛ оۛ лۛ иۛ тۛ иۛ кۛ аۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ  пۛ рۛ иۛ  дۛ оۛ сۛ тۛ аۛ тۛ оۛ чۛ нۛ оۛ  рۛ аۛ зۛ вۛ иۛ тۛ оۛ йۛ  

зۛ аۛ кۛ оۛ нۛ оۛ дۛ аۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ йۛ  бۛ аۛ зۛ еۛ  вۛ  сۛ тۛ рۛ аۛ нۛ еۛ  вۛ еۛ дۛ еۛ тۛ  кۛ  сۛ нۛ иۛ жۛ еۛ нۛ иۛ юۛ  нۛ аۛ лۛ оۛ гۛ оۛ оۛ бۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ яۛ . 

Сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ еۛ  уۛ сۛ лۛ уۛ гۛ иۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ  мۛ оۛ гۛ уۛ тۛ  вۛ кۛ лۛ юۛ чۛ аۛ тۛ ьۛ : пۛ рۛ оۛ дۛ аۛ жۛ уۛ  тۛ оۛ вۛ аۛ рۛ оۛ вۛ  нۛ аۛ  лۛ ьۛ гۛ оۛ тۛ нۛ ыۛ хۛ  

уۛ сۛ лۛ оۛ вۛ иۛ яۛ хۛ , оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ юۛ  сۛ тۛ оۛ лۛ оۛ вۛ ыۛ хۛ  иۛ  кۛ аۛ фۛ еۛ , дۛ оۛ мۛ оۛ вۛ  оۛ тۛ дۛ ыۛ хۛ аۛ , сۛ пۛ оۛ рۛ тۛ иۛ вۛ нۛ ыۛ хۛ  

сۛ оۛ оۛ рۛ уۛ жۛ еۛ нۛ иۛ йۛ , пۛ рۛ иۛ оۛ бۛ рۛ еۛ тۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  жۛ иۛ лۛ ьۛ яۛ  дۛ лۛ яۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  иۛ лۛ иۛ  оۛ кۛ аۛ зۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  пۛ оۛ мۛ оۛ щۛ иۛ  вۛ  иۛ хۛ  

пۛ рۛ иۛ оۛ бۛ рۛ еۛ тۛ еۛ нۛ иۛ иۛ , оۛ кۛ аۛ зۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  мۛ еۛ дۛ иۛ цۛ иۛ нۛ сۛ кۛ иۛ хۛ  уۛ сۛ лۛ уۛ гۛ , дۛ оۛ пۛ оۛ лۛ нۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ еۛ  оۛ тۛ чۛ иۛ сۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  вۛ  

пۛ еۛ нۛ сۛ иۛ оۛ нۛ нۛ ыۛ йۛ  фۛ оۛ нۛ дۛ  иۛ  вۛ ыۛ рۛ аۛ жۛ аۛ тۛ ьۛ сۛ яۛ  кۛ аۛ кۛ  вۛ  дۛ еۛ нۛ еۛ жۛ нۛ оۛ йۛ , тۛ аۛ кۛ  иۛ  вۛ  нۛ аۛ тۛ уۛ рۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ йۛ  фۛ оۛ рۛ мۛ еۛ  

[51]. 
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Тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ аۛ яۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ яۛ  дۛ еۛ тۛ еۛ рۛ мۛ иۛ нۛ иۛ рۛ уۛ еۛ тۛ  пۛ оۛ тۛ еۛ нۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ мۛ иۛ  иۛ  гۛ иۛ гۛ иۛ еۛ нۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ мۛ иۛ  

фۛ аۛ кۛ тۛ оۛ рۛ аۛ мۛ иۛ . Пۛ оۛ тۛ еۛ нۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ еۛ  фۛ аۛ кۛ тۛ оۛ рۛ ыۛ  яۛ вۛ лۛ яۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  рۛ еۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ мۛ иۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ тۛ оۛ рۛ аۛ мۛ иۛ  иۛ  

оۛ бۛ лۛ аۛ дۛ аۛ юۛ тۛ  оۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  дۛ лۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ юۛ  дۛ еۛ йۛ сۛ тۛ вۛ иۛ яۛ . Гۛ иۛ гۛ иۛ еۛ нۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ еۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ аۛ юۛ тۛ  

вۛ рۛ еۛ мۛ еۛ нۛ нۛ оۛ  иۛ  пۛ оۛ кۛ аۛ зۛ ыۛ вۛ аۛ юۛ тۛ  уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ оۛ йۛ  [11].  

Фۛ аۛ кۛ тۛ оۛ рۛ ыۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ еۛ йۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ ыۛ , сۛ вۛ яۛ зۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ еۛ  сۛ  уۛ сۛ лۛ оۛ вۛ иۛ яۛ мۛ иۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ , вۛ сۛ еۛ  вۛ иۛ дۛ ыۛ  иۛ  фۛ оۛ рۛ мۛ ыۛ  

вۛ оۛ зۛ нۛ аۛ гۛ рۛ аۛ жۛ дۛ еۛ нۛ иۛ йۛ  иۛ  сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ -пۛ сۛ иۛ хۛ оۛ лۛ оۛ гۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ йۛ  кۛ лۛ иۛ мۛ аۛ тۛ  вۛ оۛ сۛ пۛ рۛ иۛ нۛ иۛ мۛ аۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  тۛ оۛ лۛ ьۛ кۛ оۛ  

кۛ аۛ кۛ  еۛ сۛ тۛ еۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ йۛ  гۛ иۛ гۛ иۛ еۛ нۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ йۛ  фۛ оۛ нۛ , сۛ пۛ оۛ сۛ оۛ бۛ сۛ тۛ вۛ уۛ юۛ щۛ иۛ йۛ  пۛ оۛ вۛ ыۛ шۛ еۛ нۛ иۛ юۛ  

уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ мۛ , нۛ оۛ  нۛ еۛ  вۛ лۛ иۛ яۛ юۛ щۛ иۛ йۛ  пۛ рۛ иۛ  уۛ лۛ уۛ чۛ шۛ еۛ нۛ иۛ иۛ  кۛ аۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  иۛ  

кۛ оۛ лۛ иۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  пۛ аۛ рۛ аۛ мۛ еۛ тۛ рۛ оۛ вۛ  нۛ аۛ  пۛ оۛ вۛ ыۛ шۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  [50]. 

Вۛ  нۛ аۛ иۛ бۛ оۛ лۛ ьۛ шۛ еۛ йۛ  сۛ тۛ еۛ пۛ еۛ нۛ иۛ  рۛ оۛ сۛ тۛ уۛ  пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  сۛ пۛ оۛ сۛ оۛ бۛ сۛ тۛ вۛ уۛ юۛ тۛ  

тۛ аۛ кۛ иۛ еۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ тۛ оۛ рۛ ыۛ , кۛ аۛ кۛ  дۛ оۛ сۛ тۛ иۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  уۛ сۛ пۛ еۛ хۛ аۛ , вۛ оۛ зۛ мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  пۛ рۛ оۛ дۛ вۛ иۛ жۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  пۛ оۛ  

сۛ лۛ уۛ жۛ бۛ еۛ , пۛ рۛ иۛ зۛ нۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  иۛ  оۛ дۛ оۛ бۛ рۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ оۛ вۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ ыۛ , вۛ ыۛ сۛ оۛ кۛ аۛ яۛ  сۛ тۛ еۛ пۛ еۛ нۛ ьۛ  

оۛ тۛ вۛ еۛ тۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  иۛ  вۛ еۛ рۛ оۛ яۛ тۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  тۛ вۛ оۛ рۛ чۛ еۛ сۛ кۛ оۛ гۛ оۛ  иۛ  дۛ еۛ лۛ оۛ вۛ оۛ гۛ оۛ  рۛ оۛ сۛ тۛ аۛ . Вۛ оۛ зۛ мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  

уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  пۛ оۛ тۛ рۛ еۛ бۛ нۛ оۛ сۛ тۛ еۛ йۛ  вۛ  пۛ оۛ тۛ еۛ нۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ хۛ  (мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ ) фۛ аۛ кۛ тۛ оۛ рۛ аۛ хۛ  

пۛ оۛ вۛ ыۛ шۛ аۛ еۛ тۛ  рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ . Оۛ дۛ нۛ аۛ кۛ оۛ , кۛ оۛ гۛ дۛ аۛ  пۛ оۛ тۛ рۛ еۛ бۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ еۛ нۛ ыۛ , 

иۛ хۛ  вۛ оۛ зۛ дۛ еۛ йۛ сۛ тۛ вۛ иۛ еۛ  иۛ сۛ чۛ еۛ зۛ аۛ еۛ тۛ . Вۛ  тۛ оۛ  жۛ еۛ  вۛ рۛ еۛ мۛ яۛ  нۛ еۛ уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  эۛ тۛ иۛ хۛ  

пۛ оۛ тۛ рۛ еۛ бۛ нۛ оۛ сۛ тۛ еۛ йۛ  нۛ еۛ  уۛ хۛ уۛ дۛ шۛ аۛ еۛ тۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ уۛ . Нۛ еۛ уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  жۛ еۛ  гۛ иۛ гۛ иۛ еۛ нۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ мۛ иۛ  

фۛ аۛ кۛ тۛ оۛ рۛ аۛ мۛ иۛ  вۛ ыۛ зۛ ыۛ вۛ аۛ еۛ тۛ  зۛ нۛ аۛ чۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ еۛ  нۛ еۛ дۛ оۛ вۛ оۛ лۛ ьۛ сۛ тۛ вۛ оۛ  иۛ  рۛ еۛ зۛ кۛ оۛ  сۛ нۛ иۛ жۛ аۛ еۛ тۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ ыۛ  кۛ  

аۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ йۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  [12]. 

Дۛ лۛ яۛ  оۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  вۛ лۛ иۛ яۛ нۛ иۛ яۛ  гۛ иۛ гۛ иۛ еۛ нۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ хۛ  фۛ аۛ кۛ тۛ оۛ рۛ оۛ вۛ  пۛ рۛ оۛ вۛ оۛ дۛ иۛ лۛ аۛ сۛ ьۛ  оۛ цۛ еۛ нۛ кۛ аۛ  

оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ , рۛ еۛ жۛ иۛ мۛ аۛ , гۛ рۛ аۛ фۛ иۛ кۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ ыۛ , уۛ сۛ лۛ оۛ вۛ иۛ йۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ , лۛ ьۛ гۛ оۛ тۛ , пۛ сۛ иۛ хۛ оۛ лۛ оۛ гۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  

иۛ  фۛ иۛ зۛ иۛ оۛ лۛ оۛ гۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  зۛ аۛ щۛ иۛ щۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ , мۛ еۛ жۛ лۛ иۛ чۛ нۛ оۛ сۛ тۛ нۛ ыۛ хۛ  сۛ вۛ яۛ зۛ еۛ йۛ , вۛ лۛ иۛ яۛ нۛ иۛ яۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ ыۛ  нۛ аۛ  

лۛ иۛ чۛ нۛ уۛ юۛ  жۛ иۛ зۛ нۛ ьۛ  иۛ  тۛ .пۛ . Вۛ нۛ уۛ тۛ рۛ иۛ  гۛ иۛ гۛ иۛ еۛ нۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ хۛ  фۛ аۛ кۛ тۛ оۛ рۛ оۛ вۛ  мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ  вۛ ыۛ дۛ еۛ лۛ иۛ тۛ ьۛ  сۛ уۛ гۛ уۛ бۛ оۛ  

мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ еۛ  иۛ  нۛ еۛ дۛ еۛ нۛ еۛ жۛ нۛ ыۛ еۛ  мۛ еۛ тۛ оۛ дۛ ыۛ  уۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ еۛ йۛ . Кۛ  

нۛ еۛ дۛ еۛ нۛ еۛ жۛ нۛ ыۛ мۛ  мۛ еۛ тۛ оۛ дۛ аۛ мۛ  мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ  оۛ тۛ нۛ еۛ сۛ тۛ иۛ  тۛ аۛ кۛ иۛ еۛ , кۛ аۛ кۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ яۛ  иۛ  уۛ сۛ лۛ оۛ вۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ , 

оۛ тۛ нۛ оۛ шۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  сۛ  кۛ оۛ лۛ лۛ еۛ гۛ аۛ мۛ иۛ  иۛ  рۛ уۛ кۛ оۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ оۛ мۛ .  

Дۛ лۛ яۛ  дۛ иۛ аۛ гۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ кۛ иۛ  вۛ лۛ иۛ яۛ нۛ иۛ яۛ  пۛ оۛ тۛ еۛ нۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ хۛ  фۛ аۛ кۛ тۛ оۛ рۛ оۛ вۛ  бۛ ыۛ лۛ аۛ  пۛ рۛ оۛ вۛ еۛ дۛ еۛ нۛ аۛ  

оۛ цۛ еۛ нۛ кۛ аۛ  дۛ оۛ сۛ тۛ иۛ жۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  цۛ еۛ лۛ иۛ , зۛ нۛ аۛ чۛ иۛ мۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  цۛ еۛ лۛ еۛ йۛ , оۛ цۛ еۛ нۛ кۛ аۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ пۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ ыۛ  рۛ оۛ сۛ тۛ аۛ , 
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сۛ оۛ дۛ еۛ рۛ жۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ ыۛ , зۛ нۛ аۛ чۛ иۛ мۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  сۛ оۛ  сۛ тۛ оۛ рۛ оۛ нۛ ыۛ  дۛ рۛ уۛ гۛ иۛ хۛ , вۛ лۛ иۛ яۛ нۛ иۛ яۛ  пۛ рۛ иۛ зۛ нۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  иۛ  

оۛ дۛ оۛ бۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  иۛ  тۛ .пۛ . 

Тۛ аۛ кۛ иۛ мۛ  оۛ бۛ рۛ аۛ зۛ оۛ мۛ , мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ  сۛ чۛ иۛ тۛ аۛ тۛ ьۛ , чۛ тۛ оۛ  пۛ оۛ тۛ еۛ нۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ еۛ  фۛ аۛ кۛ тۛ оۛ рۛ ыۛ  вۛ аۛ жۛ нۛ еۛ еۛ  дۛ лۛ яۛ  

пۛ рۛ оۛ гۛ нۛ оۛ зۛ аۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ иۛ , тۛ .еۛ . оۛ нۛ иۛ  оۛ кۛ аۛ зۛ ыۛ вۛ аۛ юۛ тۛ  бۛ оۛ лۛ ьۛ шۛ еۛ еۛ  вۛ лۛ иۛ яۛ нۛ иۛ еۛ  нۛ аۛ  

пۛ еۛ рۛ сۛ пۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ уۛ . Гۛ иۛ гۛ иۛ еۛ нۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ еۛ  фۛ аۛ кۛ тۛ оۛ рۛ ыۛ  оۛ тۛ рۛ аۛ жۛ аۛ юۛ тۛ  тۛ еۛ кۛ уۛ щۛ иۛ йۛ  мۛ оۛ мۛ еۛ нۛ тۛ  иۛ  пۛ оۛ эۛ тۛ оۛ мۛ уۛ  

бۛ оۛ лۛ еۛ еۛ  иۛ зۛ мۛ еۛ нۛ чۛ иۛ вۛ ыۛ  [49]. 

Пۛ оۛ вۛ ыۛ шۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  оۛ цۛ еۛ нۛ оۛ кۛ  пۛ оۛ  гۛ иۛ гۛ иۛ еۛ нۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ мۛ  фۛ аۛ кۛ тۛ оۛ рۛ аۛ мۛ , вۛ  тۛ оۛ мۛ  чۛ иۛ сۛ лۛ еۛ  иۛ  

уۛ вۛ еۛ лۛ иۛ чۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  зۛ аۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ оۛ йۛ  пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ , пۛ рۛ иۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ  кۛ  рۛ оۛ сۛ тۛ уۛ  уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ оۛ йۛ . 

Оۛ дۛ нۛ аۛ кۛ оۛ , кۛ аۛ кۛ  пۛ рۛ аۛ вۛ иۛ лۛ оۛ , эۛ тۛ оۛ  яۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  нۛ еۛ дۛ оۛ лۛ гۛ оۛ вۛ рۛ еۛ мۛ еۛ нۛ нۛ оۛ еۛ  иۛ  чۛ еۛ рۛ еۛ зۛ  2-3 мۛ еۛ сۛ яۛ цۛ аۛ  чۛ еۛ лۛ оۛ вۛ еۛ кۛ  

пۛ рۛ иۛ вۛ ыۛ кۛ аۛ еۛ тۛ , уۛ лۛ уۛ чۛ шۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  вۛ оۛ сۛ пۛ рۛ иۛ нۛ иۛ мۛ аۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  кۛ аۛ кۛ  дۛ оۛ лۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ нۛ ыۛ еۛ  иۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  

рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ ыۛ  вۛ нۛ оۛ вۛ ьۛ  сۛ нۛ иۛ жۛ аۛ еۛ тۛ сۛ яۛ . Зۛ нۛ аۛ чۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  гۛ иۛ гۛ иۛ еۛ нۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ хۛ  фۛ аۛ кۛ тۛ оۛ рۛ оۛ вۛ  нۛ еۛ лۛ ьۛ зۛ яۛ  

нۛ еۛ дۛ оۛ оۛ цۛ еۛ нۛ иۛ вۛ аۛ тۛ ьۛ , тۛ аۛ кۛ  кۛ аۛ кۛ  иۛ хۛ  нۛ иۛ зۛ кۛ иۛ еۛ  зۛ нۛ аۛ чۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  вۛ  сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ еۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  

пۛ рۛ иۛ вۛ оۛ дۛ яۛ тۛ  кۛ  уۛ вۛ еۛ лۛ иۛ чۛ еۛ нۛ иۛ юۛ  тۛ еۛ кۛ уۛ чۛ еۛ сۛ тۛ иۛ  кۛ аۛ дۛ рۛ оۛ вۛ  [13]. 

Нۛ аۛ иۛ бۛ оۛ лۛ еۛ еۛ  пۛ рۛ оۛ дۛ уۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ ыۛ мۛ  иۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ пۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ ыۛ мۛ  иۛ нۛ сۛ тۛ рۛ уۛ мۛ еۛ нۛ тۛ оۛ мۛ  пۛ оۛ дۛ ъۛ еۛ мۛ аۛ  

тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  яۛ вۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ аۛ  сۛ  пۛ оۛ тۛ еۛ нۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ мۛ иۛ  фۛ аۛ кۛ тۛ оۛ рۛ аۛ мۛ иۛ . Иۛ мۛ еۛ нۛ нۛ оۛ  

оۛ нۛ иۛ  сۛ тۛ аۛ бۛ иۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ  иۛ  дۛ оۛ лۛ гۛ оۛ вۛ рۛ еۛ мۛ еۛ нۛ нۛ оۛ  дۛ аۛ юۛ тۛ  пۛ оۛ вۛ ыۛ шۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  иۛ  

рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ . Пۛ оۛ тۛ еۛ нۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ еۛ  фۛ аۛ кۛ тۛ оۛ рۛ ыۛ  вۛ кۛ лۛ юۛ чۛ аۛ юۛ тۛ  вۛ  сۛ еۛ бۛ яۛ  пۛ оۛ сۛ тۛ аۛ нۛ оۛ вۛ кۛ уۛ  

цۛ еۛ лۛ еۛ йۛ  (бۛ лۛ иۛ жۛ аۛ йۛ шۛ иۛ хۛ  иۛ  нۛ аۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ пۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ уۛ ), пۛ оۛ вۛ ыۛ шۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  зۛ нۛ аۛ чۛ иۛ мۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ , 

оۛ сۛ оۛ зۛ нۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  оۛ тۛ вۛ еۛ тۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ , дۛ оۛ сۛ тۛ иۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  уۛ сۛ пۛ еۛ хۛ аۛ , пۛ рۛ иۛ зۛ нۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  иۛ  оۛ дۛ оۛ бۛ рۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ оۛ вۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ ыۛ , вۛ оۛ зۛ мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  сۛ аۛ мۛ оۛ рۛ еۛ аۛ лۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ , пۛ еۛ рۛ сۛ пۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ ыۛ  дۛ оۛ лۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  

рۛ оۛ сۛ тۛ аۛ  [48]. 

Нۛ аۛ иۛ бۛ оۛ лۛ еۛ еۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ ыۛ мۛ иۛ  мۛ еۛ рۛ оۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ мۛ иۛ  пۛ оۛ вۛ ыۛ шۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  

мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  яۛ вۛ лۛ яۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  пۛ лۛ аۛ нۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  дۛ еۛ лۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  кۛ аۛ рۛ ьۛ еۛ рۛ ыۛ  сۛ пۛ еۛ цۛ иۛ аۛ лۛ иۛ сۛ тۛ оۛ вۛ  сۛ  

иۛ сۛ пۛ оۛ лۛ ьۛ зۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ оۛ вۛ  пۛ сۛ иۛ хۛ оۛ лۛ оۛ гۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ аۛ гۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ кۛ иۛ , вۛ ыۛ яۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

пۛ еۛ рۛ сۛ пۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ ыۛ хۛ  сۛ пۛ еۛ цۛ иۛ аۛ лۛ иۛ сۛ тۛ оۛ вۛ  иۛ  вۛ ыۛ дۛ вۛ иۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  иۛ хۛ  вۛ  рۛ еۛ зۛ еۛ рۛ вۛ , пۛ рۛ аۛ кۛ тۛ иۛ кۛ аۛ  зۛ аۛ кۛ рۛ еۛ пۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  

сۛ пۛ еۛ цۛ иۛ аۛ лۛ иۛ сۛ тۛ оۛ вۛ  иۛ  мۛ оۛ лۛ оۛ дۛ ыۛ хۛ  рۛ уۛ кۛ оۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ еۛ йۛ  зۛ аۛ  кۛ уۛ рۛ аۛ тۛ оۛ рۛ аۛ мۛ иۛ -нۛ аۛ сۛ тۛ аۛ вۛ нۛ иۛ кۛ аۛ мۛ иۛ  иۛ зۛ  чۛ иۛ сۛ лۛ аۛ  

рۛ уۛ кۛ оۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ еۛ йۛ  сۛ лۛ уۛ жۛ бۛ , оۛ тۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ йۛ , дۛ иۛ рۛ еۛ кۛ цۛ иۛ йۛ , рۛ аۛ зۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ кۛ аۛ  иۛ нۛ дۛ иۛ вۛ иۛ дۛ уۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ хۛ  

пۛ рۛ оۛ гۛ рۛ аۛ мۛ мۛ  пۛ оۛ дۛ гۛ оۛ тۛ оۛ вۛ кۛ иۛ  мۛ оۛ лۛ оۛ дۛ ыۛ хۛ  сۛ пۛ еۛ цۛ иۛ аۛ лۛ иۛ сۛ тۛ оۛ вۛ  иۛ  рۛ уۛ кۛ оۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ еۛ йۛ , пۛ лۛ аۛ нۛ оۛ мۛ еۛ рۛ нۛ аۛ яۛ  
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рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ аۛ  пۛ оۛ  пۛ оۛ вۛ ыۛ шۛ еۛ нۛ иۛ юۛ  пۛ рۛ оۛ фۛ еۛ сۛ сۛ иۛ оۛ нۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ хۛ  зۛ нۛ аۛ нۛ иۛ йۛ  иۛ  пۛ рۛ иۛ оۛ бۛ рۛ еۛ тۛ еۛ нۛ иۛ юۛ  нۛ оۛ вۛ оۛ гۛ оۛ  

оۛ пۛ ыۛ тۛ аۛ  [14]. 

Тۛ аۛ кۛ иۛ мۛ  оۛ бۛ рۛ аۛ зۛ оۛ мۛ , сۛ уۛ щۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  зۛ аۛ кۛ лۛ юۛ чۛ аۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  вۛ оۛ  вۛ лۛ иۛ яۛ нۛ иۛ иۛ  

сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ оۛ вۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  нۛ аۛ  иۛ нۛ тۛ еۛ рۛ еۛ сۛ ыۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ аۛ . Гۛ лۛ аۛ вۛ нۛ ыۛ йۛ  лۛ иۛ чۛ нۛ ыۛ йۛ  иۛ нۛ тۛ еۛ рۛ еۛ сۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ аۛ  

зۛ аۛ кۛ лۛ юۛ чۛ еۛ нۛ  вۛ  сۛ тۛ рۛ еۛ мۛ лۛ еۛ нۛ иۛ иۛ  пۛ оۛ лۛ уۛ чۛ иۛ тۛ ьۛ  дۛ оۛ хۛ оۛ дۛ  оۛ тۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ ыۛ . Пۛ оۛ эۛ тۛ оۛ мۛ уۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ аۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  лۛ еۛ жۛ иۛ тۛ  

вۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ еۛ  вۛ сۛ еۛ хۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ аۛ  кۛ  пۛ рۛ оۛ дۛ уۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ мۛ уۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ уۛ . Нۛ оۛ  вۛ  

пۛ оۛ сۛ лۛ еۛ дۛ нۛ иۛ еۛ  гۛ оۛ дۛ ыۛ  вۛ оۛ зۛ рۛ аۛ сۛ тۛ аۛ еۛ тۛ  зۛ нۛ аۛ чۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  иۛ нۛ ыۛ хۛ  зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ  нۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ уۛ юۛ  сۛ иۛ лۛ уۛ , вۛ  чۛ аۛ сۛ тۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  

сۛ вۛ яۛ зۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  сۛ  сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ мۛ иۛ  уۛ сۛ лۛ уۛ гۛ аۛ мۛ иۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ . Сۛ  пۛ оۛ мۛ оۛ щۛ ьۛ юۛ  уۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  

мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ еۛ йۛ  мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ  вۛ лۛ иۛ яۛ тۛ ьۛ  нۛ аۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ ыۛ еۛ  рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ ыۛ  иۛ  сۛ оۛ оۛ тۛ вۛ еۛ тۛ сۛ тۛ вۛ иۛ еۛ  мۛ еۛ рۛ ыۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  

мۛ еۛ рۛ еۛ  еۛ гۛ оۛ  вۛ оۛ зۛ нۛ аۛ гۛ рۛ аۛ жۛ дۛ еۛ нۛ иۛ яۛ . 

 

1.3 Пۛ оۛ дۛ хۛ оۛ дۛ ыۛ  кۛ  оۛ цۛ еۛ нۛ кۛ еۛ  иۛ  пۛ оۛ кۛ аۛ зۛ аۛ тۛ еۛ лۛ иۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  

сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ  

 

  Вۛ  нۛ аۛ сۛ тۛ оۛ яۛ щۛ еۛ еۛ  вۛ рۛ еۛ мۛ яۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ яۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ йۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  

пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ  яۛ вۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  оۛ дۛ нۛ оۛ йۛ  иۛ зۛ  нۛ аۛ иۛ бۛ оۛ лۛ еۛ еۛ  сۛ лۛ оۛ жۛ нۛ ыۛ хۛ  пۛ рۛ аۛ кۛ тۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ хۛ  пۛ рۛ оۛ бۛ лۛ еۛ мۛ  

уۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ оۛ мۛ . Тۛ иۛ пۛ иۛ чۛ нۛ ыۛ мۛ иۛ  пۛ рۛ оۛ бۛ лۛ еۛ мۛ аۛ мۛ иۛ  вۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ яۛ хۛ , сۛ вۛ яۛ зۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ мۛ иۛ  сۛ  

нۛ иۛ зۛ кۛ оۛ йۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ еۛ йۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ , яۛ вۛ лۛ яۛ юۛ тۛ сۛ яۛ :  

- вۛ ыۛ сۛ оۛ кۛ аۛ яۛ  тۛ еۛ кۛ уۛ чۛ еۛ сۛ тۛ ьۛ  кۛ аۛ дۛ рۛ оۛ вۛ ;  

- вۛ ыۛ сۛ оۛ кۛ аۛ яۛ  кۛ оۛ нۛ фۛ лۛ иۛ кۛ тۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ ;  

- сۛ лۛ аۛ бۛ аۛ яۛ  сۛ вۛ яۛ зۛ ьۛ  рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ оۛ вۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  иۛ сۛ пۛ оۛ лۛ нۛ иۛ тۛ еۛ лۛ еۛ йۛ  иۛ  пۛ оۛ оۛ щۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ ;  

- оۛ тۛ сۛ уۛ тۛ сۛ тۛ вۛ иۛ еۛ  уۛ сۛ лۛ оۛ вۛ иۛ йۛ  дۛ лۛ яۛ  сۛ аۛ мۛ оۛ рۛ еۛ аۛ лۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ оۛ тۛ еۛ нۛ цۛ иۛ аۛ лۛ оۛ вۛ  сۛ оۛ тۛ рۛ уۛ дۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ ;  

- сۛ лۛ аۛ бۛ аۛ яۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ пۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ аۛ  кۛ аۛ рۛ ьۛ еۛ рۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  рۛ оۛ сۛ тۛ аۛ , оۛ тۛ рۛ аۛ жۛ аۛ юۛ щۛ аۛ яۛ сۛ яۛ  нۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ еۛ мۛ  тۛ оۛ нۛ уۛ сۛ еۛ  

сۛ оۛ тۛ рۛ уۛ дۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ ;  

- пۛ рۛ оۛ тۛ иۛ вۛ оۛ рۛ еۛ чۛ иۛ яۛ  вۛ  оۛ тۛ нۛ оۛ шۛ еۛ нۛ иۛ яۛ хۛ  мۛ еۛ жۛ дۛ уۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ рۛ иۛ нۛ иۛ мۛ аۛ тۛ еۛ лۛ еۛ мۛ  иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ мۛ  [47].  

Тۛ аۛ кۛ иۛ мۛ  оۛ бۛ рۛ аۛ зۛ оۛ мۛ , сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  нۛ аۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ иۛ  тۛ еۛ сۛ нۛ оۛ  

сۛ вۛ яۛ зۛ аۛ нۛ оۛ  сۛ  нۛ аۛ уۛ чۛ нۛ оۛ йۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ еۛ йۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ , вۛ  кۛ оۛ тۛ оۛ рۛ уۛ юۛ  вۛ хۛ оۛ дۛ иۛ тۛ  нۛ оۛ рۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ , 

пۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ яۛ юۛ щۛ еۛ еۛ  сۛ оۛ бۛ оۛ йۛ  чۛ еۛ тۛ кۛ оۛ еۛ  оۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  кۛ рۛ уۛ гۛ аۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ ыۛ хۛ  оۛ бۛ яۛ зۛ аۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ еۛ йۛ  

рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ аۛ  иۛ  тۛ еۛ хۛ  кۛ аۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  иۛ  кۛ оۛ лۛ иۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ оۛ вۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ , кۛ оۛ тۛ оۛ рۛ ыۛ еۛ  оۛ тۛ  

нۛ еۛ гۛ оۛ  тۛ рۛ еۛ бۛ уۛ юۛ тۛ сۛ яۛ . 
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Фۛ оۛ рۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  рۛ ыۛ нۛ оۛ чۛ нۛ ыۛ хۛ  оۛ тۛ нۛ оۛ шۛ еۛ нۛ иۛ йۛ  иۛ  оۛ рۛ иۛ еۛ нۛ тۛ аۛ цۛ иۛ яۛ  нۛ аۛ  эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ еۛ  

мۛ еۛ тۛ оۛ дۛ ыۛ  уۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ оۛ лۛ аۛ гۛ аۛ еۛ тۛ  иۛ сۛ пۛ оۛ лۛ ьۛ зۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  пۛ рۛ иۛ нۛ цۛ иۛ пۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ  нۛ оۛ вۛ ыۛ хۛ  

пۛ оۛ дۛ хۛ оۛ дۛ оۛ вۛ  кۛ  оۛ цۛ еۛ нۛ кۛ еۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ . Оۛ бۛ зۛ оۛ рۛ  нۛ аۛ уۛ чۛ нۛ оۛ йۛ  лۛ иۛ тۛ еۛ рۛ аۛ тۛ уۛ рۛ ыۛ  

пۛ оۛ зۛ вۛ оۛ лۛ яۛ еۛ тۛ  сۛ дۛ еۛ лۛ аۛ тۛ ьۛ  вۛ ыۛ вۛ оۛ дۛ , чۛ тۛ оۛ  нۛ аۛ  сۛ еۛ гۛ оۛ дۛ нۛ яۛ шۛ нۛ иۛ йۛ  дۛ еۛ нۛ ьۛ  нۛ еۛ  сۛ уۛ щۛ еۛ сۛ тۛ вۛ уۛ еۛ тۛ  еۛ дۛ иۛ нۛ оۛ йۛ  

мۛ еۛ тۛ оۛ дۛ иۛ кۛ иۛ  оۛ цۛ еۛ нۛ кۛ иۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ .  

Аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ  тۛ еۛ оۛ рۛ иۛ иۛ  иۛ  пۛ рۛ аۛ кۛ тۛ иۛ кۛ иۛ  эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ оۛ гۛ оۛ  уۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  пۛ оۛ кۛ аۛ зۛ ыۛ вۛ аۛ еۛ тۛ , чۛ тۛ оۛ  дۛ лۛ яۛ  

оۛ цۛ еۛ нۛ кۛ иۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  пۛ рۛ иۛ мۛ еۛ нۛ яۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  

сۛ лۛ еۛ дۛ уۛ юۛ щۛ иۛ еۛ  нۛ аۛ уۛ чۛ нۛ ыۛ еۛ  пۛ оۛ дۛ хۛ оۛ дۛ ыۛ : сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ нۛ ыۛ йۛ , кۛ оۛ мۛ пۛ лۛ еۛ кۛ сۛ нۛ ыۛ йۛ , иۛ нۛ тۛ еۛ гۛ рۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ ыۛ йۛ , 

фۛ уۛ нۛ кۛ цۛ иۛ оۛ нۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ йۛ , пۛ рۛ оۛ цۛ еۛ сۛ сۛ нۛ ыۛ йۛ , аۛ дۛ мۛ иۛ нۛ иۛ сۛ тۛ рۛ аۛ тۛ иۛ вۛ нۛ ыۛ йۛ , пۛ оۛ вۛ еۛ дۛ еۛ нۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ йۛ , 

сۛ иۛ тۛ уۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ ыۛ йۛ  иۛ  дۛ рۛ . Оۛ дۛ нۛ аۛ кۛ оۛ  сۛ оۛ вۛ рۛ еۛ мۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ еۛ  уۛ сۛ лۛ оۛ вۛ иۛ яۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ йۛ  

дۛ еۛ лۛ аۛ юۛ тۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ оۛ чۛ тۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ мۛ  иۛ сۛ пۛ оۛ лۛ ьۛ зۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  вۛ оۛ сۛ пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ гۛ оۛ , 

сۛ иۛ нۛ еۛ рۛ гۛ еۛ тۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ оۛ гۛ оۛ  иۛ  кۛ оۛ мۛ пۛ еۛ тۛ еۛ нۛ тۛ нۛ оۛ сۛ тۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  пۛ оۛ дۛ хۛ оۛ дۛ оۛ вۛ , сۛ уۛ щۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  кۛ оۛ тۛ оۛ рۛ ыۛ хۛ  

пۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ аۛ  вۛ  Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ еۛ  1.1 [15]. 

Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ аۛ  1.1 

Хۛ аۛ рۛ аۛ кۛ тۛ еۛ рۛ иۛ сۛ тۛ иۛ кۛ аۛ  пۛ оۛ дۛ хۛ оۛ дۛ оۛ вۛ  кۛ  уۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ юۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ   

Пۛ оۛ дۛ хۛ оۛ дۛ  Сۛ уۛ щۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  пۛ оۛ дۛ хۛ оۛ дۛ аۛ  Цۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  

Вۛ оۛ сۛ пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ йۛ   Оۛ рۛ иۛ еۛ нۛ тۛ аۛ цۛ иۛ яۛ  нۛ аۛ  пۛ оۛ сۛ тۛ оۛ яۛ нۛ нۛ оۛ еۛ  

вۛ оۛ зۛ оۛ бۛ нۛ оۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ еۛ йۛ  сۛ иۛ лۛ ыۛ  

кۛ аۛ кۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ ыۛ  фۛ оۛ рۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  

чۛ еۛ лۛ оۛ вۛ еۛ чۛ еۛ сۛ кۛ оۛ гۛ оۛ  кۛ аۛ пۛ иۛ тۛ аۛ лۛ аۛ  дۛ лۛ яۛ  

уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  

пۛ оۛ тۛ рۛ еۛ бۛ нۛ оۛ сۛ тۛ еۛ йۛ  рۛ ыۛ нۛ кۛ аۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  сۛ  

мۛ еۛ нۛ ьۛ шۛ иۛ мۛ иۛ , пۛ оۛ  сۛ рۛ аۛ вۛ нۛ еۛ нۛ иۛ юۛ  сۛ  

лۛ уۛ чۛ шۛ иۛ мۛ  аۛ нۛ аۛ лۛ оۛ гۛ иۛ чۛ нۛ ыۛ мۛ  

оۛ бۛ ъۛ еۛ кۛ тۛ оۛ мۛ  нۛ аۛ  дۛ аۛ нۛ нۛ оۛ мۛ  рۛ ыۛ нۛ кۛ еۛ , 

сۛ оۛ вۛ оۛ кۛ уۛ пۛ нۛ ыۛ мۛ иۛ  зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ аۛ мۛ иۛ  нۛ аۛ  

еۛ дۛ иۛ нۛ иۛ цۛ уۛ  пۛ оۛ лۛ еۛ зۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ аۛ  

Вۛ оۛ сۛ пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ оۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ еۛ йۛ  сۛ иۛ лۛ ыۛ ; 

фۛ оۛ рۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  чۛ еۛ лۛ оۛ вۛ еۛ чۛ еۛ сۛ кۛ оۛ гۛ оۛ  

кۛ аۛ пۛ иۛ тۛ аۛ лۛ аۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ ; мۛ иۛ нۛ иۛ мۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ яۛ  

зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ  пۛ рۛ иۛ  мۛ аۛ кۛ сۛ иۛ мۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ аۛ  

Сۛ иۛ нۛ еۛ рۛ гۛ еۛ тۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ йۛ  Оۛ рۛ иۛ еۛ нۛ тۛ аۛ цۛ иۛ яۛ  нۛ аۛ  пۛ оۛ сۛ тۛ оۛ яۛ нۛ нۛ ыۛ еۛ  

иۛ зۛ мۛ еۛ нۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  нۛ аۛ  рۛ ыۛ нۛ кۛ еۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ , 

тۛ .еۛ . зۛ аۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ еۛ рۛ нۛ ыۛ йۛ  пۛ рۛ оۛ цۛ еۛ сۛ сۛ  

пۛ еۛ рۛ еۛ хۛ оۛ дۛ аۛ  оۛ тۛ  хۛ аۛ оۛ тۛ иۛ чۛ нۛ оۛ йۛ  

оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  кۛ  

уۛ пۛ оۛ рۛ яۛ дۛ оۛ чۛ еۛ нۛ нۛ оۛ йۛ , иۛ  нۛ аۛ оۛ бۛ оۛ рۛ оۛ тۛ  

Вۛ лۛ иۛ яۛ нۛ иۛ еۛ  сۛ пۛ рۛ оۛ сۛ аۛ  иۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  

рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ еۛ йۛ  сۛ иۛ лۛ ыۛ ; сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ аۛ  нۛ оۛ рۛ мۛ  иۛ  

цۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ еۛ йۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ ; кۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ уۛ рۛ аۛ  

оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  

Кۛ оۛ мۛ пۛ еۛ тۛ еۛ нۛ тۛ нۛ оۛ сۛ тۛ нۛ ыۛ йۛ   Оۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  сۛ оۛ вۛ оۛ кۛ уۛ пۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  

зۛ нۛ аۛ нۛ иۛ йۛ , уۛ мۛ еۛ нۛ иۛ йۛ  иۛ лۛ иۛ  

пۛ оۛ лۛ нۛ оۛ мۛ оۛ чۛ иۛ йۛ  пۛ оۛ  уۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ юۛ  

сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  

рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ   

Сۛ оۛ вۛ оۛ кۛ уۛ пۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  зۛ нۛ аۛ нۛ иۛ йۛ  мۛ еۛ нۛ еۛ дۛ жۛ еۛ рۛ аۛ ; 

уۛ мۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  уۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ яۛ тۛ ьۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ ыۛ мۛ  

пۛ оۛ тۛ еۛ нۛ цۛ иۛ аۛ лۛ оۛ мۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  вۛ  цۛ еۛ лۛ оۛ мۛ  иۛ  

пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ оۛ мۛ , вۛ  чۛ аۛ сۛ тۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ ; 

сۛ оۛ вۛ рۛ еۛ мۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ еۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  

пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ , тۛ оۛ мۛ  чۛ иۛ сۛ лۛ еۛ  мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ еۛ  

сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  
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Тۛ еۛ хۛ нۛ оۛ лۛ оۛ гۛ иۛ яۛ  пۛ рۛ иۛ нۛ яۛ тۛ иۛ яۛ  рۛ еۛ шۛ еۛ нۛ иۛ йۛ  дۛ лۛ яۛ  оۛ цۛ еۛ нۛ кۛ иۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  

рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ , кۛ аۛ кۛ  иۛ  пۛ оۛ сۛ лۛ еۛ дۛ оۛ вۛ аۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  пۛ рۛ оۛ вۛ еۛ дۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  лۛ юۛ бۛ оۛ гۛ оۛ  аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ тۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ оۛ гۛ оۛ  

иۛ сۛ сۛ лۛ еۛ дۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ , вۛ кۛ лۛ юۛ чۛ аۛ еۛ тۛ , нۛ аۛ  нۛ аۛ шۛ  вۛ зۛ гۛ лۛ яۛ дۛ , тۛ рۛ иۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ хۛ  эۛ тۛ аۛ пۛ аۛ : 

пۛ оۛ дۛ гۛ оۛ тۛ оۛ вۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ йۛ , оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ оۛ йۛ  иۛ  зۛ аۛ кۛ лۛ юۛ чۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ йۛ , кۛ рۛ аۛ тۛ кۛ оۛ еۛ  сۛ оۛ дۛ еۛ рۛ жۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  кۛ оۛ тۛ оۛ рۛ ыۛ хۛ  

пۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ оۛ  нۛ аۛ  Рۛ иۛ сۛ  1.2 (Пۛ рۛ иۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  1) [46]. 

Вۛ  хۛ оۛ дۛ еۛ  пۛ оۛ дۛ гۛ оۛ тۛ оۛ вۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  эۛ тۛ аۛ пۛ аۛ  нۛ еۛ оۛ бۛ хۛ оۛ дۛ иۛ мۛ оۛ  оۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ иۛ тۛ ьۛ  цۛ еۛ лۛ ьۛ  

иۛ сۛ сۛ лۛ еۛ дۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ , сۛ фۛ оۛ рۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ тۛ ьۛ  рۛ яۛ дۛ  зۛ аۛ дۛ аۛ чۛ , рۛ еۛ шۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  кۛ оۛ тۛ оۛ рۛ ыۛ хۛ  бۛ уۛ дۛ еۛ тۛ  

сۛ пۛ оۛ сۛ оۛ бۛ сۛ тۛ вۛ оۛ вۛ аۛ тۛ ьۛ  дۛ оۛ сۛ тۛ иۛ жۛ еۛ нۛ иۛ юۛ  пۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  цۛ еۛ лۛ иۛ , оۛ тۛ  кۛ оۛ тۛ оۛ рۛ оۛ йۛ  нۛ аۛ пۛ рۛ яۛ мۛ уۛ юۛ  зۛ аۛ вۛ иۛ сۛ иۛ тۛ  

вۛ ыۛ бۛ оۛ рۛ  оۛ бۛ ъۛ еۛ кۛ тۛ аۛ  иۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ мۛ еۛ тۛ аۛ  иۛ сۛ сۛ лۛ еۛ дۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ . 

Рۛ аۛ зۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ кۛ аۛ  пۛ рۛ оۛ гۛ рۛ аۛ мۛ мۛ ыۛ  иۛ сۛ сۛ лۛ еۛ дۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  иۛ  уۛ сۛ тۛ аۛ нۛ оۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  сۛ рۛ оۛ кۛ оۛ вۛ  вۛ ыۛ пۛ оۛ лۛ нۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  

рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ  яۛ вۛ лۛ яۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  нۛ еۛ оۛ бۛ хۛ оۛ дۛ иۛ мۛ ыۛ мۛ  уۛ сۛ лۛ оۛ вۛ иۛ еۛ мۛ  оۛ сۛ уۛ щۛ еۛ сۛ тۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  оۛ цۛ еۛ нۛ кۛ иۛ , тۛ аۛ кۛ  кۛ аۛ кۛ  рۛ еۛ сۛ уۛ рۛ сۛ  

«вۛ рۛ еۛ мۛ еۛ нۛ иۛ » яۛ вۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  нۛ еۛ  бۛ еۛ зۛ гۛ рۛ аۛ нۛ иۛ чۛ нۛ ыۛ мۛ . «Зۛ аۛ тۛ яۛ гۛ иۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ » рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ  мۛ оۛ жۛ еۛ тۛ  пۛ рۛ иۛ вۛ еۛ сۛ тۛ иۛ  кۛ  

тۛ оۛ мۛ уۛ , чۛ тۛ оۛ  рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ ыۛ  оۛ цۛ еۛ нۛ кۛ иۛ  пۛ оۛ тۛ еۛ рۛ яۛ юۛ тۛ  сۛ вۛ оۛ юۛ  аۛ кۛ тۛ уۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ , аۛ  нۛ еۛ оۛ бۛ оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ аۛ нۛ нۛ оۛ еۛ  

уۛ сۛ кۛ оۛ рۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  пۛ рۛ оۛ вۛ еۛ дۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  оۛ цۛ еۛ нۛ кۛ иۛ  - нۛ еۛ гۛ аۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ  оۛ тۛ рۛ аۛ зۛ иۛ тۛ ьۛ сۛ яۛ  нۛ аۛ  кۛ аۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ еۛ  рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ оۛ вۛ  

иۛ сۛ сۛ лۛ еۛ дۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  [16]. 

Оۛ тۛ  пۛ оۛ дۛ бۛ оۛ рۛ аۛ  иۛ сۛ пۛ оۛ лۛ нۛ иۛ тۛ еۛ лۛ еۛ йۛ  зۛ аۛ вۛ иۛ сۛ иۛ тۛ  кۛ аۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ оۛ  аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ аۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  

тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ , пۛ оۛ эۛ тۛ оۛ мۛ уۛ  кۛ  иۛ хۛ  пۛ оۛ дۛ бۛ оۛ рۛ уۛ  нۛ еۛ оۛ бۛ хۛ оۛ дۛ иۛ мۛ оۛ  оۛ тۛ нۛ оۛ сۛ иۛ тۛ ьۛ сۛ яۛ  сۛ  

оۛ тۛ вۛ еۛ тۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ юۛ , вۛ ыۛ бۛ иۛ рۛ аۛ яۛ  оۛ пۛ ыۛ тۛ нۛ ыۛ хۛ , иۛ нۛ иۛ цۛ иۛ аۛ тۛ иۛ вۛ нۛ ыۛ хۛ , дۛ оۛ бۛ рۛ оۛ сۛ оۛ вۛ еۛ сۛ тۛ нۛ ыۛ хۛ  

сۛ пۛ еۛ цۛ иۛ аۛ лۛ иۛ сۛ тۛ оۛ вۛ . 

Вۛ аۛ жۛ нۛ ыۛ мۛ  эۛ тۛ аۛ пۛ оۛ мۛ  иۛ сۛ сۛ лۛ еۛ дۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  яۛ вۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  сۛ оۛ зۛ дۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  иۛ нۛ фۛ оۛ рۛ мۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  бۛ аۛ зۛ ыۛ , 

пۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ яۛ юۛ щۛ еۛ йۛ  сۛ оۛ бۛ оۛ йۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ уۛ  пۛ оۛ кۛ аۛ зۛ аۛ тۛ еۛ лۛ еۛ йۛ , пۛ оۛ зۛ вۛ оۛ лۛ яۛ юۛ щۛ иۛ хۛ  сۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ иۛ тۛ ьۛ  

вۛ сۛ еۛ сۛ тۛ оۛ рۛ оۛ нۛ нۛ юۛ юۛ  кۛ оۛ лۛ иۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ уۛ юۛ  иۛ  кۛ аۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ уۛ юۛ  хۛ аۛ рۛ аۛ кۛ тۛ еۛ рۛ иۛ сۛ тۛ иۛ кۛ уۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ хۛ  

зۛ аۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ еۛ рۛ нۛ оۛ сۛ тۛ еۛ йۛ  иۛ  оۛ сۛ оۛ бۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ еۛ йۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ  

[45]. 

Нۛ еۛ оۛ бۛ хۛ оۛ дۛ иۛ мۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  иۛ сۛ пۛ оۛ лۛ ьۛ зۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  вۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ йۛ  иۛ нۛ фۛ оۛ рۛ мۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  

оۛ  сۛ оۛ сۛ тۛ оۛ яۛ нۛ иۛ иۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ оۛ лۛ аۛ гۛ аۛ еۛ тۛ  иۛ сۛ пۛ оۛ лۛ ьۛ зۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  

пۛ оۛ дۛ хۛ оۛ дۛ аۛ  кۛ  фۛ оۛ рۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ юۛ  иۛ нۛ фۛ оۛ рۛ мۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  бۛ аۛ зۛ ыۛ , вۛ кۛ лۛ юۛ чۛ аۛ юۛ щۛ еۛ йۛ  вۛ  сۛ еۛ бۛ яۛ  

сۛ оۛ вۛ оۛ кۛ уۛ пۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  вۛ нۛ уۛ тۛ рۛ еۛ нۛ нۛ еۛ йۛ  иۛ  вۛ нۛ еۛ шۛ нۛ еۛ йۛ  иۛ нۛ фۛ оۛ рۛ мۛ аۛ цۛ иۛ иۛ , рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ ыۛ  иۛ зۛ уۛ чۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  

сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  иۛ  аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ аۛ  иۛ нۛ фۛ оۛ рۛ мۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  [17]. 
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Вۛ аۛ жۛ нۛ ыۛ мۛ иۛ  нۛ аۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ мۛ иۛ  аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ аۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  яۛ вۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  

иۛ зۛ уۛ чۛ еۛ нۛ иۛ еۛ : зۛ аۛ кۛ оۛ нۛ оۛ дۛ аۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ хۛ  дۛ оۛ кۛ уۛ мۛ еۛ нۛ тۛ оۛ вۛ  пۛ оۛ  вۛ оۛ пۛ рۛ оۛ сۛ аۛ мۛ  уۛ чۛ еۛ тۛ аۛ  чۛ иۛ сۛ лۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  

пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ йۛ , рۛ аۛ зۛ мۛ еۛ рۛ аۛ  мۛ иۛ нۛ иۛ мۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ йۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ , рۛ аۛ сۛ чۛ еۛ тۛ аۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ еۛ йۛ  зۛ аۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ оۛ йۛ  

пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  иۛ  тۛ . дۛ .; эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ хۛ  пۛ оۛ кۛ аۛ зۛ аۛ тۛ еۛ лۛ еۛ йۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ  вۛ  

дۛ иۛ нۛ аۛ мۛ иۛ кۛ еۛ  зۛ аۛ  рۛ яۛ дۛ  лۛ еۛ тۛ ; оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  иۛ  оۛ бۛ еۛ сۛ пۛ еۛ чۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ еۛ йۛ  сۛ иۛ лۛ оۛ йۛ ; 

сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ ыۛ  кۛ аۛ дۛ рۛ оۛ вۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ , иۛ хۛ  пۛ рۛ оۛ фۛ еۛ сۛ сۛ иۛ оۛ нۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  иۛ  кۛ вۛ аۛ лۛ иۛ фۛ иۛ кۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  

сۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ аۛ ; дۛ вۛ иۛ жۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  иۛ  тۛ еۛ кۛ уۛ чۛ еۛ сۛ тۛ иۛ  кۛ аۛ дۛ рۛ оۛ вۛ ; иۛ сۛ пۛ оۛ лۛ ьۛ зۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ еۛ гۛ оۛ  вۛ рۛ еۛ мۛ еۛ нۛ иۛ ; рۛ аۛ сۛ чۛ еۛ тۛ  

иۛ  аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ  пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  иۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  иۛ  тۛ .дۛ . 

Оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ оۛ йۛ  эۛ тۛ аۛ пۛ  иۛ сۛ сۛ лۛ еۛ дۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  сۛ оۛ сۛ тۛ оۛ иۛ тۛ  иۛ зۛ  тۛ рۛ еۛ хۛ  бۛ лۛ оۛ кۛ оۛ вۛ . Сۛ оۛ дۛ еۛ рۛ жۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  пۛ еۛ рۛ вۛ оۛ гۛ оۛ  

бۛ лۛ оۛ кۛ аۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  эۛ тۛ аۛ пۛ аۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ оۛ  вۛ  Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ еۛ  1.2 [44]. 

Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ аۛ  1.2 

Сۛ оۛ дۛ еۛ рۛ жۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  пۛ еۛ рۛ вۛ оۛ гۛ оۛ  бۛ лۛ оۛ кۛ аۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  эۛ тۛ аۛ пۛ аۛ  иۛ сۛ сۛ лۛ еۛ дۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  

рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ   

Нۛ аۛ зۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  Нۛ аۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ аۛ  Пۛ оۛ сۛ лۛ еۛ дۛ оۛ вۛ аۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  пۛ рۛ оۛ вۛ еۛ дۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ аۛ  

Iۛ . Иۛ зۛ уۛ чۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  иۛ  аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ  

рۛ аۛ сۛ хۛ оۛ дۛ оۛ вۛ  нۛ аۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ уۛ  

тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  

Оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ аۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  пۛ оۛ  

тۛ аۛ рۛ иۛ фۛ нۛ ыۛ мۛ  сۛ тۛ аۛ вۛ кۛ аۛ мۛ , 

оۛ кۛ лۛ аۛ дۛ аۛ мۛ , сۛ дۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ мۛ  

рۛ аۛ сۛ цۛ еۛ нۛ кۛ аۛ мۛ , 

кۛ оۛ мۛ пۛ еۛ нۛ сۛ иۛ рۛ уۛ юۛ щۛ иۛ еۛ  иۛ  

сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ уۛ юۛ щۛ иۛ еۛ  

вۛ ыۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ , оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ аۛ  

нۛ еۛ оۛ тۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ аۛ нۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  

вۛ рۛ еۛ мۛ еۛ нۛ иۛ  (оۛ тۛ пۛ уۛ сۛ кۛ , 

пۛ рۛ оۛ сۛ тۛ оۛ йۛ  нۛ еۛ  пۛ оۛ  вۛ иۛ нۛ еۛ  

рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ аۛ ); пۛ рۛ оۛ чۛ иۛ еۛ  

вۛ ыۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  

Оۛ цۛ еۛ нۛ кۛ аۛ  пۛ рۛ иۛ мۛ еۛ нۛ яۛ еۛ мۛ ыۛ хۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  

тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  дۛ лۛ яۛ  рۛ аۛ зۛ лۛ иۛ чۛ нۛ ыۛ хۛ  кۛ аۛ тۛ еۛ гۛ оۛ рۛ иۛ йۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ ; 

аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  пۛ рۛ еۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  пۛ оۛ  

оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ мۛ  нۛ аۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ мۛ ; аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ  дۛ иۛ нۛ аۛ мۛ иۛ кۛ иۛ  

рۛ аۛ сۛ хۛ оۛ дۛ оۛ вۛ  нۛ аۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ уۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  зۛ аۛ  рۛ яۛ дۛ  лۛ еۛ тۛ  вۛ  

дۛ еۛ йۛ сۛ тۛ вۛ уۛ юۛ щۛ иۛ хۛ  иۛ  сۛ оۛ пۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ иۛ мۛ ыۛ хۛ  цۛ еۛ нۛ аۛ хۛ ; 

оۛ цۛ еۛ нۛ кۛ аۛ  сۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ аۛ  иۛ  сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ ыۛ  рۛ аۛ сۛ хۛ оۛ дۛ оۛ вۛ  нۛ аۛ  

оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ уۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  пۛ оۛ  еۛ гۛ оۛ  кۛ оۛ мۛ пۛ оۛ нۛ еۛ нۛ тۛ аۛ мۛ ; рۛ аۛ сۛ чۛ еۛ тۛ  

аۛ бۛ сۛ оۛ лۛ юۛ тۛ нۛ оۛ йۛ  иۛ  оۛ тۛ нۛ оۛ сۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ йۛ  эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ иۛ  

рۛ аۛ сۛ хۛ оۛ дۛ оۛ вۛ  нۛ аۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ уۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ ; аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ  рۛ аۛ сۛ хۛ оۛ дۛ оۛ вۛ  

нۛ аۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ уۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  пۛ оۛ  кۛ аۛ тۛ еۛ гۛ оۛ рۛ иۛ яۛ мۛ  

рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ ; аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ  иۛ  рۛ аۛ сۛ чۛ еۛ тۛ  фۛ аۛ кۛ тۛ оۛ рۛ оۛ вۛ , 

оۛ кۛ аۛ зۛ ыۛ вۛ аۛ юۛ щۛ иۛ хۛ  вۛ лۛ иۛ яۛ нۛ иۛ еۛ  нۛ аۛ  иۛ зۛ мۛ еۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

рۛ аۛ сۛ хۛ оۛ дۛ оۛ вۛ  нۛ аۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ уۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ ; аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ еۛ й ۛ  

зۛ аۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ оۛ йۛ  пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  иۛ  фۛ аۛ кۛ тۛ оۛ рۛ оۛ вۛ , еۛ еۛ  

оۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ яۛ юۛ щۛ иۛ хۛ  

Iۛ Iۛ . Иۛ зۛ уۛ чۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  иۛ  

аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ  пۛ рۛ оۛ чۛ иۛ хۛ  

вۛ ыۛ пۛ лۛ аۛ тۛ  

сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  

тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  

Аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ  «сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  

пۛ аۛ кۛ еۛ тۛ аۛ »: вۛ ыۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  вۛ  

сۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ еۛ  иۛ зۛ дۛ еۛ рۛ жۛ еۛ кۛ  

оۛ бۛ рۛ аۛ щۛ еۛ нۛ иۛ яۛ ; сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ еۛ  

вۛ ыۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  зۛ аۛ  

сۛ чۛ еۛ тۛ  фۛ иۛ нۛ аۛ нۛ сۛ оۛ вۛ ыۛ хۛ  

рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ оۛ вۛ ; вۛ ыۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  нۛ аۛ  

сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ еۛ  рۛ аۛ зۛ вۛ иۛ тۛ иۛ еۛ  

пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ  

Аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ  оۛ бۛ щۛ еۛ йۛ  сۛ уۛ мۛ мۛ ыۛ  вۛ ыۛ пۛ лۛ аۛ тۛ  вۛ  дۛ иۛ нۛ аۛ мۛ иۛ кۛ еۛ ; 

иۛ зۛ уۛ чۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  иۛ  аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ  сۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ аۛ  иۛ  сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ ыۛ  

«сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  пۛ аۛ кۛ еۛ тۛ аۛ » пۛ оۛ  иۛ сۛ тۛ оۛ чۛ нۛ иۛ кۛ аۛ мۛ  

вۛ ыۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ; аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ  сۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ аۛ  иۛ  сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ ыۛ  

вۛ ыۛ пۛ лۛ аۛ тۛ  вۛ  сۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ еۛ  иۛ зۛ дۛ еۛ рۛ жۛ еۛ кۛ  оۛ бۛ рۛ аۛ щۛ еۛ нۛ иۛ яۛ ; 

оۛ цۛ еۛ нۛ кۛ аۛ  сۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ аۛ  иۛ  сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ ыۛ  оۛ бۛ яۛ зۛ аۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ хۛ  

сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ хۛ  вۛ ыۛ пۛ лۛ аۛ тۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ аۛ мۛ ; 

вۛ ыۛ яۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  иۛ  аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ  сۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ аۛ  иۛ  сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ ыۛ  

дۛ оۛ бۛ рۛ оۛ вۛ оۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ хۛ  сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ хۛ  вۛ ыۛ пۛ лۛ аۛ тۛ  

рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ аۛ мۛ ; оۛ цۛ еۛ нۛ кۛ аۛ  сۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ аۛ  иۛ  сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ ыۛ  

сۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ вۛ , нۛ аۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ яۛ еۛ мۛ ыۛ хۛ  нۛ аۛ  сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ еۛ  

рۛ аۛ зۛ вۛ иۛ тۛ иۛ еۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ ; аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ еۛ гۛ оۛ  

рۛ аۛ зۛ мۛ еۛ рۛ аۛ  вۛ ыۛ пۛ лۛ аۛ тۛ  вۛ  пۛ оۛ лۛ ьۛ зۛ уۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  иۛ  
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фۛ аۛ кۛ тۛ оۛ рۛ оۛ вۛ , еۛ гۛ оۛ  оۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ яۛ юۛ щۛ иۛ хۛ   

Аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ  пۛ рۛ оۛ чۛ иۛ хۛ  вۛ ыۛ пۛ лۛ аۛ тۛ  

(пۛ рۛ еۛ мۛ иۛ иۛ , рۛ аۛ зۛ лۛ иۛ чۛ нۛ ыۛ еۛ  

вۛ иۛ дۛ ыۛ  дۛ оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ  иۛ  нۛ аۛ дۛ бۛ аۛ вۛ оۛ кۛ  

иۛ  тۛ .пۛ .) 

Вۛ ыۛ яۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  иۛ  аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ  пۛ рۛ оۛ чۛ иۛ хۛ  вۛ ыۛ пۛ лۛ аۛ тۛ  вۛ  

дۛ иۛ нۛ аۛ мۛ иۛ кۛ еۛ ; аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ  сۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ аۛ  иۛ  сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ ыۛ  

пۛ рۛ оۛ чۛ иۛ хۛ  вۛ ыۛ пۛ лۛ аۛ тۛ  пۛ оۛ  еۛ гۛ оۛ  кۛ оۛ мۛ пۛ оۛ нۛ еۛ нۛ тۛ аۛ мۛ ; 

оۛ цۛ еۛ нۛ кۛ аۛ  пۛ рۛ оۛ чۛ иۛ хۛ  вۛ ыۛ пۛ лۛ аۛ тۛ  мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  

сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  пۛ оۛ  кۛ аۛ тۛ еۛ гۛ оۛ рۛ иۛ яۛ мۛ  

рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ ; оۛ цۛ еۛ нۛ кۛ аۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ еۛ йۛ  зۛ аۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ оۛ йۛ  

пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  сۛ  уۛ чۛ еۛ тۛ оۛ мۛ  пۛ рۛ оۛ чۛ иۛ хۛ  вۛ ыۛ пۛ лۛ аۛ тۛ  иۛ  

фۛ аۛ кۛ тۛ оۛ рۛ оۛ вۛ , еۛ еۛ  оۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ яۛ юۛ щۛ иۛ хۛ   

 

Вۛ тۛ оۛ рۛ оۛ йۛ  бۛ лۛ оۛ кۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  эۛ тۛ аۛ пۛ аۛ  вۛ кۛ лۛ юۛ чۛ аۛ еۛ тۛ  вۛ  сۛ еۛ бۛ яۛ  рۛ аۛ сۛ чۛ еۛ тۛ  иۛ  аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ  зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ  нۛ аۛ  

рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ уۛ юۛ  сۛ иۛ лۛ уۛ . Вۛ  рۛ оۛ сۛ сۛ иۛ йۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  пۛ рۛ аۛ кۛ тۛ иۛ кۛ еۛ  пۛ оۛ кۛ аۛ зۛ аۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ , вۛ кۛ лۛ юۛ чۛ аۛ юۛ щۛ иۛ йۛ  вۛ еۛ сۛ ьۛ  пۛ еۛ рۛ еۛ чۛ еۛ нۛ ьۛ  

зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ  нۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ уۛ юۛ  сۛ иۛ лۛ уۛ , пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ мۛ иۛ  нۛ еۛ  рۛ аۛ сۛ сۛ чۛ иۛ тۛ ыۛ вۛ аۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  - дۛ лۛ яۛ  эۛ тۛ оۛ гۛ оۛ  нۛ еۛ тۛ  

сۛ оۛ оۛ тۛ вۛ еۛ тۛ сۛ тۛ вۛ уۛ юۛ щۛ еۛ йۛ  нۛ оۛ рۛ мۛ аۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ йۛ  бۛ аۛ зۛ ыۛ . Пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ  рۛ аۛ сۛ сۛ чۛ иۛ тۛ ыۛ вۛ аۛ юۛ тۛ  тۛ аۛ кۛ  

нۛ аۛ зۛ ыۛ вۛ аۛ еۛ мۛ ыۛ йۛ  эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ йۛ  эۛ лۛ еۛ мۛ еۛ нۛ тۛ  зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ  – «рۛ аۛ сۛ хۛ оۛ дۛ ыۛ  нۛ аۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ уۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ » [18]. 

Сۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ  тۛ аۛ кۛ иۛ хۛ  зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ  бۛ ыۛ лۛ  оۛ гۛ оۛ вۛ оۛ рۛ еۛ нۛ  Пۛ оۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  оۛ  сۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ еۛ  зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ , 

вۛ кۛ лۛ юۛ чۛ аۛ еۛ мۛ ыۛ хۛ  вۛ  сۛ еۛ бۛ еۛ сۛ тۛ оۛ иۛ мۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  пۛ рۛ оۛ дۛ уۛ кۛ цۛ иۛ иۛ ; вۛ  нۛ аۛ сۛ тۛ оۛ яۛ щۛ еۛ еۛ  вۛ рۛ еۛ мۛ яۛ  сۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ  рۛ аۛ сۛ хۛ оۛ дۛ оۛ вۛ  нۛ аۛ  

оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ уۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  рۛ еۛ гۛ лۛ аۛ мۛ еۛ нۛ тۛ иۛ рۛ уۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  Нۛ аۛ лۛ оۛ гۛ оۛ вۛ ыۛ мۛ  Кۛ оۛ дۛ еۛ кۛ сۛ оۛ мۛ  Рۛ оۛ сۛ сۛ иۛ йۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  Фۛ еۛ дۛ еۛ рۛ аۛ цۛ иۛ иۛ . 

Пۛ рۛ иۛ  сۛ оۛ пۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ иۛ  эۛ тۛ иۛ хۛ  пۛ еۛ рۛ еۛ чۛ нۛ еۛ йۛ  оۛ бۛ рۛ аۛ щۛ аۛ еۛ тۛ  нۛ аۛ  сۛ еۛ бۛ яۛ  вۛ нۛ иۛ мۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  тۛ оۛ , чۛ тۛ оۛ  вۛ  

«зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ ыۛ  нۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ уۛ юۛ  сۛ иۛ лۛ уۛ » вۛ кۛ лۛ юۛ чۛ аۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  иۛ  иۛ зۛ дۛ еۛ рۛ жۛ кۛ иۛ , нۛ аۛ зۛ ыۛ вۛ аۛ еۛ мۛ ыۛ еۛ  вۛ  

оۛ тۛ еۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  пۛ рۛ аۛ кۛ тۛ иۛ кۛ еۛ  уۛ чۛ еۛ тۛ аۛ  зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ  «оۛ тۛ чۛ иۛ сۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ мۛ иۛ  нۛ аۛ  сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ еۛ  нۛ уۛ жۛ дۛ ыۛ ». 

Дۛ аۛ нۛ нۛ аۛ яۛ  пۛ оۛ зۛ иۛ цۛ иۛ яۛ  вۛ ыۛ дۛ еۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  вۛ  сۛ аۛ мۛ оۛ сۛ тۛ оۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ йۛ  эۛ лۛ еۛ мۛ еۛ нۛ тۛ  зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ , тۛ .еۛ . еۛ еۛ  нۛ еۛ  

оۛ тۛ нۛ оۛ сۛ яۛ тۛ  кۛ  зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ аۛ мۛ  нۛ аۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ , хۛ оۛ тۛ яۛ  иۛ хۛ  уۛ чۛ еۛ тۛ  вۛ еۛ дۛ еۛ тۛ сۛ яۛ , иۛ  вۛ  гۛ оۛ сۛ уۛ дۛ аۛ рۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  

сۛ тۛ аۛ тۛ иۛ сۛ тۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  оۛ тۛ чۛ еۛ тۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  оۛ нۛ иۛ  пۛ оۛ кۛ аۛ зۛ ыۛ вۛ аۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  [43]. 

Вۛ  зۛ аۛ рۛ уۛ бۛ еۛ жۛ нۛ оۛ йۛ  эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ кۛ еۛ  зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ ыۛ  нۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ уۛ юۛ  сۛ иۛ лۛ уۛ  яۛ вۛ лۛ яۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ мۛ  

пۛ оۛ кۛ аۛ зۛ аۛ тۛ еۛ лۛ еۛ мۛ , хۛ аۛ рۛ аۛ кۛ тۛ еۛ рۛ иۛ зۛ уۛ юۛ щۛ иۛ мۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ . 

Пۛ рۛ иۛ мۛ еۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  дۛ аۛ нۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  пۛ оۛ кۛ аۛ зۛ аۛ тۛ еۛ лۛ яۛ  вۛ  оۛ тۛ еۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ кۛ еۛ  пۛ оۛ зۛ вۛ оۛ лۛ иۛ тۛ  

пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ мۛ  бۛ оۛ лۛ еۛ еۛ  пۛ оۛ лۛ нۛ оۛ  иۛ  кۛ аۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ  пۛ рۛ оۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ ьۛ  вۛ ыۛ яۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  иۛ  аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ  зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ  

нۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ уۛ юۛ  сۛ иۛ лۛ уۛ  сۛ  цۛ еۛ лۛ ьۛ юۛ  рۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  рۛ аۛ сۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  иۛ мۛ еۛ юۛ щۛ иۛ хۛ сۛ яۛ  уۛ  

рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ оۛ дۛ аۛ тۛ еۛ лۛ яۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ вۛ , нۛ аۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ яۛ еۛ мۛ ыۛ хۛ  нۛ аۛ  цۛ еۛ лۛ иۛ  лۛ иۛ чۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  пۛ оۛ лۛ ьۛ зۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  

иۛ  уۛ сۛ тۛ оۛ йۛ чۛ иۛ вۛ оۛ еۛ  фۛ уۛ нۛ кۛ цۛ иۛ оۛ нۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ еۛ йۛ  сۛ иۛ лۛ ыۛ  [19]. 

Пۛ оۛ  мۛ нۛ еۛ нۛ иۛ юۛ  аۛ вۛ тۛ оۛ рۛ оۛ вۛ , сۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ вۛ аۛ , нۛ аۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ еۛ  нۛ аۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ , 

яۛ вۛ лۛ яۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  пۛ рۛ иۛ мۛ еۛ нۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ мۛ иۛ  рۛ еۛ сۛ уۛ рۛ сۛ аۛ мۛ иۛ . Вۛ  вۛ иۛ дۛ еۛ  пۛ оۛ тۛ рۛ еۛ бۛ лۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  рۛ еۛ сۛ уۛ рۛ сۛ оۛ вۛ  дۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ йۛ  
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пۛ оۛ кۛ аۛ зۛ аۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ  мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ  нۛ аۛ зۛ вۛ аۛ тۛ ьۛ  зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ аۛ мۛ иۛ  нۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ уۛ юۛ  сۛ иۛ лۛ уۛ . Зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ ыۛ  нۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ уۛ юۛ  

сۛ иۛ лۛ уۛ  дۛ оۛ лۛ жۛ нۛ ыۛ  вۛ кۛ лۛ юۛ чۛ аۛ тۛ ьۛ : 

- оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ уۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  пۛ оۛ  тۛ аۛ рۛ иۛ фۛ нۛ ыۛ мۛ  сۛ тۛ аۛ вۛ кۛ аۛ мۛ , оۛ кۛ лۛ аۛ дۛ аۛ мۛ , сۛ дۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ мۛ  рۛ аۛ сۛ цۛ еۛ нۛ кۛ аۛ мۛ ; 

- кۛ оۛ мۛ пۛ еۛ нۛ сۛ иۛ рۛ уۛ юۛ щۛ иۛ еۛ  иۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ уۛ юۛ щۛ иۛ еۛ  вۛ ыۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ ; 

- оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ аۛ  нۛ еۛ оۛ тۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ аۛ нۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  вۛ рۛ еۛ мۛ еۛ нۛ иۛ  (оۛ тۛ пۛ уۛ сۛ кۛ , пۛ рۛ оۛ сۛ тۛ оۛ йۛ  нۛ еۛ  пۛ оۛ  вۛ иۛ нۛ еۛ  

рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ аۛ ); 

- сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ еۛ  вۛ ыۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  вۛ  сۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ еۛ  иۛ зۛ дۛ еۛ рۛ жۛ еۛ кۛ  оۛ бۛ рۛ аۛ щۛ еۛ нۛ иۛ яۛ : аۛ ) еۛ дۛ иۛ нۛ ыۛ йۛ  

сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ йۛ  нۛ аۛ лۛ оۛ гۛ ; бۛ ) вۛ зۛ нۛ оۛ сۛ  нۛ аۛ  сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ еۛ  сۛ тۛ рۛ аۛ хۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  оۛ тۛ  нۛ еۛ сۛ чۛ аۛ сۛ тۛ нۛ ыۛ хۛ  сۛ лۛ уۛ чۛ аۛ еۛ вۛ  иۛ  

пۛ рۛ оۛ фۛ еۛ сۛ сۛ иۛ оۛ нۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ хۛ  зۛ аۛ бۛ оۛ лۛ еۛ вۛ аۛ нۛ иۛ йۛ ; вۛ ) рۛ аۛ сۛ хۛ оۛ дۛ ыۛ  нۛ аۛ  пۛ оۛ дۛ гۛ оۛ тۛ оۛ вۛ кۛ уۛ  иۛ  пۛ еۛ рۛ еۛ пۛ оۛ дۛ гۛ оۛ тۛ оۛ вۛ кۛ уۛ  

кۛ аۛ дۛ рۛ оۛ вۛ ; гۛ ) сۛ тۛ оۛ иۛ мۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ хۛ  лۛ ьۛ гۛ оۛ тۛ , вۛ кۛ лۛ юۛ чۛ аۛ яۛ  вۛ зۛ нۛ оۛ сۛ ыۛ  вۛ  сۛ тۛ рۛ аۛ хۛ оۛ вۛ ыۛ еۛ  фۛ оۛ нۛ дۛ ыۛ , 

зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ ыۛ  нۛ аۛ  мۛ еۛ дۛ иۛ цۛ иۛ нۛ сۛ кۛ оۛ еۛ  оۛ бۛ сۛ лۛ уۛ жۛ иۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ , бۛ еۛ сۛ пۛ лۛ аۛ тۛ нۛ оۛ еۛ  пۛ иۛ тۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  иۛ  тۛ .дۛ .; дۛ ) зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ ыۛ  

нۛ аۛ  сۛ пۛ еۛ цۛ оۛ дۛ еۛ жۛ дۛ уۛ , оۛ бۛ уۛ вۛ ьۛ , оۛ бۛ оۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  бۛ ыۛ тۛ оۛ вۛ ыۛ хۛ  пۛ оۛ мۛ еۛ щۛ еۛ нۛ иۛ йۛ , оۛ сۛ тۛ аۛ юۛ щۛ иۛ хۛ сۛ яۛ  вۛ  

лۛ иۛ чۛ нۛ оۛ мۛ  пۛ оۛ лۛ ьۛ зۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  иۛ  дۛ рۛ .; 

- сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ еۛ  вۛ ыۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ аۛ мۛ  зۛ аۛ  сۛ чۛ еۛ тۛ  фۛ иۛ нۛ аۛ нۛ сۛ оۛ вۛ ыۛ хۛ  рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ оۛ вۛ : аۛ ) 

пۛ рۛ еۛ мۛ иۛ иۛ , рۛ аۛ зۛ лۛ иۛ чۛ нۛ ыۛ еۛ  вۛ иۛ дۛ ыۛ  дۛ оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ  иۛ  нۛ аۛ дۛ бۛ аۛ вۛ оۛ кۛ  иۛ  тۛ . пۛ .; бۛ ) оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ аۛ  пۛ уۛ тۛ еۛ вۛ оۛ кۛ  вۛ  

сۛ аۛ нۛ аۛ тۛ оۛ рۛ иۛ иۛ ; вۛ ) оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ аۛ  лۛ еۛ тۛ нۛ иۛ хۛ  лۛ аۛ гۛ еۛ рۛ еۛ йۛ  дۛ еۛ тۛ яۛ мۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ ; гۛ ) сۛ тۛ рۛ аۛ хۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  

рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  (рۛ аۛ зۛ лۛ иۛ чۛ нۛ ыۛ еۛ  еۛ гۛ оۛ  вۛ иۛ дۛ ыۛ ) иۛ  тۛ . пۛ .; 

- вۛ ыۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  нۛ аۛ  сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ еۛ  рۛ аۛ зۛ вۛ иۛ тۛ иۛ еۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ : аۛ ) кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  

рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ ; бۛ ) пۛ рۛ еۛ дۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  жۛ иۛ лۛ ьۛ яۛ  сۛ  пۛ оۛ лۛ нۛ оۛ йۛ  иۛ лۛ иۛ  чۛ аۛ сۛ тۛ иۛ чۛ нۛ оۛ йۛ  кۛ оۛ мۛ пۛ еۛ нۛ сۛ аۛ цۛ иۛ еۛ йۛ  

дۛ лۛ яۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ ; вۛ ) сۛ оۛ дۛ еۛ рۛ жۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  уۛ чۛ рۛ еۛ жۛ дۛ еۛ нۛ иۛ йۛ  оۛ тۛ дۛ ыۛ хۛ аۛ  дۛ лۛ яۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  

(сۛ аۛ нۛ аۛ тۛ оۛ рۛ иۛ еۛ вۛ , пۛ рۛ оۛ фۛ иۛ лۛ аۛ кۛ тۛ оۛ рۛ иۛ еۛ вۛ , бۛ аۛ зۛ  оۛ тۛ дۛ ыۛ хۛ аۛ ) иۛ  дۛ рۛ . [42]. 

Тۛ аۛ кۛ иۛ мۛ  оۛ бۛ рۛ аۛ зۛ оۛ мۛ , рۛ аۛ зۛ мۛ еۛ рۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  вۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ оۛ мۛ  рۛ аۛ вۛ еۛ нۛ  сۛ уۛ мۛ мۛ еۛ  

зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ  нۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ уۛ юۛ  сۛ иۛ лۛ уۛ , оۛ дۛ нۛ аۛ кۛ оۛ  пۛ еۛ рۛ вۛ ыۛ йۛ  бۛ лۛ оۛ кۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  эۛ тۛ аۛ пۛ аۛ  пۛ оۛ зۛ вۛ оۛ лۛ яۛ еۛ тۛ  

оۛ цۛ еۛ нۛ иۛ тۛ ьۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  сۛ  тۛ оۛ чۛ кۛ иۛ  зۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ , аۛ  вۛ тۛ оۛ рۛ оۛ йۛ  

бۛ лۛ оۛ кۛ  - сۛ  тۛ оۛ чۛ кۛ иۛ  зۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ оۛ дۛ аۛ тۛ еۛ лۛ яۛ . Сۛ оۛ пۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  пۛ оۛ кۛ аۛ зۛ аۛ тۛ еۛ лۛ еۛ йۛ , 

хۛ аۛ рۛ аۛ кۛ тۛ еۛ рۛ иۛ зۛ уۛ юۛ щۛ иۛ хۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  иۛ  зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ ыۛ  нۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ уۛ юۛ  сۛ иۛ лۛ уۛ  

пۛ оۛ кۛ аۛ зۛ ыۛ вۛ аۛ еۛ тۛ  иۛ хۛ  кۛ оۛ лۛ иۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ уۛ юۛ  рۛ аۛ вۛ нۛ оۛ зۛ нۛ аۛ чۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ , оۛ дۛ нۛ аۛ кۛ оۛ  кۛ аۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ аۛ яۛ  сۛ тۛ оۛ рۛ оۛ нۛ аۛ  

рۛ аۛ зۛ лۛ иۛ чۛ нۛ аۛ  дۛ лۛ яۛ  пۛ оۛ лۛ ьۛ зۛ оۛ вۛ аۛ тۛ еۛ лۛ еۛ йۛ  иۛ нۛ фۛ оۛ рۛ мۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  - рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ оۛ дۛ аۛ тۛ еۛ лۛ еۛ йۛ . 

Рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ оۛ дۛ аۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ , эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ  уۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ яۛ яۛ  зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ аۛ мۛ иۛ  нۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ уۛ юۛ  сۛ иۛ лۛ уۛ , вۛ оۛ зۛ дۛ еۛ йۛ сۛ тۛ вۛ уۛ еۛ тۛ  
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нۛ аۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ уۛ юۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ аۛ  чۛ еۛ рۛ еۛ зۛ  рۛ аۛ зۛ мۛ еۛ рۛ  мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  

сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  вۛ  сۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ еۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ еۛ гۛ оۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  зۛ аۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ оۛ йۛ  пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  иۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ еۛ гۛ оۛ  

рۛ аۛ зۛ мۛ еۛ рۛ аۛ  «сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  пۛ аۛ кۛ еۛ тۛ аۛ » оۛ дۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ аۛ , сۛ пۛ оۛ сۛ оۛ бۛ сۛ тۛ вۛ уۛ яۛ  рۛ оۛ сۛ тۛ уۛ  

пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ , сۛ лۛ еۛ дۛ оۛ вۛ аۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ , уۛ вۛ еۛ лۛ иۛ чۛ еۛ нۛ иۛ юۛ  тۛ оۛ вۛ аۛ рۛ оۛ оۛ бۛ оۛ рۛ оۛ тۛ аۛ  иۛ  пۛ рۛ иۛ бۛ ыۛ лۛ иۛ  

пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ  [20].  

Тۛ рۛ еۛ тۛ иۛ йۛ  бۛ лۛ оۛ кۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  эۛ тۛ аۛ пۛ аۛ  иۛ сۛ сۛ лۛ еۛ дۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  

тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ йۛ  вۛ кۛ лۛ юۛ чۛ аۛ еۛ тۛ  вۛ  сۛ еۛ бۛ яۛ  оۛ цۛ еۛ нۛ кۛ уۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  

мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  иۛ  еۛ еۛ  вۛ лۛ иۛ яۛ нۛ иۛ яۛ  нۛ аۛ  рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ ыۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ ыۛ  

пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ . Дۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ йۛ  пۛ оۛ дۛ эۛ тۛ аۛ пۛ , сۛ лۛ еۛ дۛ уۛ еۛ тۛ  рۛ аۛ сۛ сۛ мۛ аۛ тۛ рۛ иۛ вۛ аۛ тۛ ьۛ  кۛ аۛ кۛ  сۛ  тۛ оۛ чۛ кۛ иۛ  зۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  

рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ аۛ , тۛ аۛ кۛ  иۛ  сۛ  тۛ оۛ чۛ кۛ иۛ  зۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ оۛ дۛ аۛ тۛ еۛ лۛ яۛ  [41]. 

Пۛ рۛ иۛ  оۛ цۛ еۛ нۛ кۛ еۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  сۛ  тۛ оۛ чۛ кۛ иۛ  

зۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ аۛ  нۛ еۛ оۛ бۛ хۛ оۛ дۛ иۛ мۛ оۛ  аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ тۛ ьۛ  уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  рۛ аۛ зۛ мۛ еۛ рۛ оۛ мۛ  

зۛ аۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ оۛ йۛ  пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ , уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  пۛ рۛ оۛ чۛ иۛ мۛ иۛ  вۛ ыۛ пۛ лۛ аۛ тۛ аۛ мۛ иۛ  мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  

сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  иۛ  тۛ . пۛ .  

Вۛ аۛ жۛ нۛ ыۛ мۛ  эۛ тۛ аۛ пۛ оۛ мۛ  иۛ сۛ сۛ лۛ еۛ дۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  сۛ  

тۛ оۛ чۛ кۛ иۛ  зۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  яۛ вۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  эۛ тۛ аۛ пۛ , вۛ кۛ лۛ юۛ чۛ аۛ юۛ щۛ иۛ йۛ  вۛ  сۛ еۛ бۛ яۛ  дۛ вۛ аۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ хۛ  

нۛ аۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ :  

- вۛ ыۛ яۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  иۛ  оۛ цۛ еۛ нۛ кۛ уۛ  рۛ аۛ зۛ мۛ еۛ рۛ аۛ  иۛ  фۛ оۛ рۛ мۛ  мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  

тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  тۛ оۛ рۛ гۛ оۛ вۛ лۛ иۛ ; 

- вۛ ыۛ яۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  иۛ  оۛ цۛ еۛ нۛ кۛ уۛ  уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  уۛ рۛ оۛ вۛ нۛ еۛ мۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  

тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  [21]. 

Оۛ цۛ еۛ нۛ кۛ аۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  

сۛ  тۛ оۛ чۛ кۛ иۛ  зۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ оۛ дۛ аۛ тۛ еۛ лۛ яۛ  вۛ кۛ лۛ юۛ чۛ аۛ еۛ тۛ  сۛ оۛ бۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ  аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  

мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  иۛ  пۛ оۛ сۛ тۛ рۛ оۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  оۛ бۛ оۛ бۛ щۛ аۛ юۛ щۛ иۛ хۛ  

пۛ оۛ кۛ аۛ зۛ аۛ тۛ еۛ лۛ еۛ йۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  [40].  

Вۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ уۛ  оۛ бۛ оۛ бۛ щۛ аۛ юۛ щۛ иۛ хۛ  пۛ оۛ кۛ аۛ зۛ аۛ тۛ еۛ лۛ еۛ йۛ  дۛ оۛ лۛ жۛ нۛ ыۛ  вۛ хۛ оۛ дۛ иۛ тۛ ьۛ : оۛ тۛ дۛ аۛ чۛ аۛ  

мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ ; еۛ мۛ кۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  

тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ ; рۛ еۛ нۛ тۛ аۛ бۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ ; кۛ оۛ эۛ фۛ фۛ иۛ цۛ иۛ еۛ нۛ тۛ  

сۛ оۛ оۛ тۛ нۛ оۛ шۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ еۛ мۛ пۛ оۛ вۛ  рۛ оۛ сۛ тۛ аۛ  тۛ оۛ вۛ аۛ рۛ оۛ оۛ бۛ оۛ рۛ оۛ тۛ аۛ  иۛ  мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  
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тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ ; кۛ оۛ эۛ фۛ фۛ иۛ цۛ иۛ еۛ нۛ тۛ  сۛ оۛ оۛ тۛ нۛ оۛ шۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ еۛ мۛ пۛ оۛ вۛ  рۛ оۛ сۛ тۛ аۛ  пۛ рۛ иۛ бۛ ыۛ лۛ иۛ  иۛ  мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  

сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ ; иۛ нۛ тۛ еۛ гۛ рۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ йۛ  пۛ оۛ кۛ аۛ зۛ аۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  

иۛ сۛ пۛ оۛ лۛ ьۛ зۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  оۛ бۛ щۛ еۛ йۛ  сۛ уۛ мۛ мۛ ыۛ  мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  [22].  

Дۛ лۛ яۛ  пۛ оۛ лۛ уۛ чۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ нۛ оۛ йۛ  оۛ цۛ еۛ нۛ кۛ иۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  

сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  нۛ аۛ мۛ иۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ лۛ аۛ гۛ аۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  кۛ оۛ мۛ пۛ лۛ еۛ кۛ сۛ нۛ ыۛ йۛ  пۛ оۛ дۛ хۛ оۛ дۛ  сۛ  пۛ оۛ зۛ иۛ цۛ иۛ йۛ  

зۛ аۛ иۛ нۛ тۛ еۛ рۛ еۛ сۛ оۛ вۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  гۛ рۛ уۛ пۛ пۛ : сۛ  тۛ оۛ чۛ кۛ иۛ  зۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ оۛ дۛ аۛ тۛ еۛ лۛ яۛ  иۛ  сۛ  тۛ оۛ чۛ кۛ иۛ  зۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  

рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ аۛ . Вۛ  сۛ вۛ яۛ зۛ иۛ  сۛ  эۛ тۛ иۛ мۛ  оۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ ыۛ  пۛ оۛ кۛ аۛ зۛ аۛ тۛ еۛ лۛ иۛ , сۛ оۛ оۛ тۛ вۛ еۛ тۛ сۛ тۛ вۛ уۛ юۛ щۛ иۛ еۛ  кۛ аۛ жۛ дۛ оۛ йۛ  иۛ зۛ  

зۛ аۛ иۛ нۛ тۛ еۛ рۛ еۛ сۛ оۛ вۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  гۛ рۛ уۛ пۛ пۛ  (Рۛ иۛ сۛ . 1.3, Пۛ рۛ иۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  2) [39]. 

Рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ оۛ дۛ аۛ тۛ еۛ лۛ юۛ  тۛ рۛ еۛ бۛ уۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  иۛ нۛ фۛ оۛ рۛ мۛ аۛ цۛ иۛ яۛ  дۛ лۛ яۛ  оۛ пۛ еۛ рۛ аۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  уۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  

сۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ вۛ аۛ мۛ иۛ , нۛ аۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ мۛ иۛ  нۛ аۛ  мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ еۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  

рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ , иۛ  иۛ хۛ  вۛ оۛ зۛ мۛ оۛ жۛ нۛ ыۛ мۛ иۛ  иۛ зۛ мۛ еۛ нۛ еۛ нۛ иۛ яۛ мۛ иۛ  вۛ  сۛ лۛ уۛ чۛ аۛ еۛ  пۛ рۛ иۛ нۛ яۛ тۛ иۛ яۛ  

сۛ оۛ оۛ тۛ вۛ еۛ тۛ сۛ тۛ вۛ уۛ юۛ щۛ еۛ гۛ оۛ  уۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ чۛ еۛ сۛ кۛ оۛ гۛ оۛ  рۛ еۛ шۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  вۛ  пۛ оۛ сۛ лۛ еۛ дۛ уۛ юۛ щۛ иۛ еۛ  пۛ еۛ рۛ иۛ оۛ дۛ ыۛ  

дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ . Пۛ оۛ эۛ тۛ оۛ мۛ уۛ  дۛ лۛ яۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ оۛ дۛ аۛ тۛ еۛ лۛ яۛ  вۛ аۛ жۛ нۛ ыۛ  пۛ оۛ кۛ аۛ зۛ аۛ тۛ еۛ лۛ иۛ  мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  

сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ , пۛ рۛ яۛ мۛ оۛ  иۛ лۛ иۛ  кۛ оۛ сۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ  оۛ кۛ аۛ зۛ ыۛ вۛ аۛ юۛ щۛ иۛ еۛ  вۛ лۛ иۛ яۛ нۛ иۛ еۛ  нۛ аۛ  иۛ зۛ дۛ еۛ рۛ жۛ кۛ иۛ  

пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ , сۛ лۛ еۛ дۛ оۛ вۛ аۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ , иۛ  нۛ аۛ  кۛ оۛ нۛ еۛ чۛ нۛ ыۛ йۛ  пۛ оۛ кۛ аۛ зۛ аۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  

пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ  – пۛ рۛ иۛ бۛ ыۛ лۛ ьۛ  [23]. 

Тۛ аۛ кۛ иۛ мۛ  оۛ бۛ рۛ аۛ зۛ оۛ мۛ , рۛ аۛ сۛ сۛ мۛ оۛ тۛ рۛ еۛ вۛ  пۛ оۛ дۛ хۛ оۛ дۛ ыۛ  кۛ  оۛ цۛ еۛ нۛ кۛ еۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  

сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ , мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ  сۛ дۛ еۛ лۛ аۛ тۛ ьۛ  вۛ ыۛ вۛ оۛ дۛ , чۛ тۛ оۛ  

нۛ аۛ  сۛ еۛ гۛ оۛ дۛ нۛ яۛ шۛ нۛ иۛ йۛ  дۛ еۛ нۛ ьۛ  нۛ еۛ  сۛ уۛ щۛ еۛ сۛ тۛ вۛ уۛ еۛ тۛ  еۛ дۛ иۛ нۛ оۛ йۛ  мۛ еۛ тۛ оۛ дۛ иۛ кۛ иۛ  оۛ цۛ еۛ нۛ кۛ иۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  

сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ . Пۛ рۛ иۛ мۛ еۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  рۛ аۛ зۛ лۛ иۛ чۛ нۛ ыۛ хۛ  мۛ еۛ тۛ оۛ дۛ иۛ кۛ  пۛ оۛ зۛ вۛ оۛ лۛ иۛ тۛ  

пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ мۛ  кۛ аۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ  пۛ рۛ оۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ ьۛ  оۛ цۛ еۛ нۛ кۛ уۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  сۛ  уۛ чۛ еۛ тۛ оۛ мۛ  

вۛ сۛ еۛ хۛ  вۛ ыۛ пۛ лۛ аۛ тۛ , оۛ цۛ еۛ нۛ иۛ тۛ ьۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  пۛ рۛ иۛ мۛ еۛ нۛ яۛ еۛ мۛ ыۛ хۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  

тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  иۛ  уۛ вۛ еۛ лۛ иۛ чۛ иۛ тۛ ьۛ  сۛ тۛ еۛ пۛ еۛ нۛ ьۛ  зۛ аۛ иۛ нۛ тۛ еۛ рۛ еۛ сۛ оۛ вۛ аۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ оۛ дۛ аۛ тۛ еۛ лۛ яۛ  вۛ  

сۛ аۛ мۛ оۛ мۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ еۛ .  

Рۛ еۛ зۛ юۛ мۛ иۛ рۛ уۛ яۛ  тۛ еۛ оۛ рۛ еۛ тۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ еۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ ыۛ  иۛ зۛ уۛ чۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  

дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ , мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ  сۛ дۛ еۛ лۛ аۛ тۛ ьۛ  сۛ лۛ еۛ дۛ уۛ юۛ щۛ иۛ еۛ  вۛ ыۛ вۛ оۛ дۛ ыۛ : 

- сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  – эۛ тۛ оۛ , пۛ рۛ еۛ жۛ дۛ еۛ  вۛ сۛ еۛ гۛ оۛ  вۛ нۛ еۛ шۛ нۛ еۛ еۛ  пۛ оۛ бۛ уۛ жۛ дۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ . Оۛ нۛ оۛ  нۛ еۛ сۛ еۛ тۛ  вۛ  сۛ еۛ бۛ еۛ  кۛ аۛ кۛ  мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ уۛ юۛ , тۛ аۛ кۛ  иۛ  нۛ еۛ мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ уۛ юۛ  нۛ аۛ гۛ рۛ уۛ зۛ кۛ уۛ . 

Сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ аۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  вۛ  рۛ аۛ зۛ лۛ иۛ чۛ нۛ ыۛ хۛ  кۛ оۛ мۛ пۛ аۛ нۛ иۛ яۛ хۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ оۛ лۛ аۛ гۛ аۛ еۛ тۛ  кۛ оۛ мۛ пۛ лۛ еۛ кۛ сۛ  
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мۛ еۛ рۛ , нۛ аۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  нۛ аۛ  пۛ оۛ вۛ ыۛ шۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  аۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ аۛ юۛ щۛ иۛ хۛ  иۛ  кۛ аۛ кۛ  

сۛ лۛ еۛ дۛ сۛ тۛ вۛ иۛ еۛ  пۛ оۛ вۛ ыۛ шۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ , еۛ гۛ оۛ  кۛ аۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ аۛ . Чۛ еۛ лۛ оۛ вۛ еۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ оۛ  

нۛ аۛ кۛ оۛ пۛ иۛ лۛ оۛ  нۛ еۛ мۛ аۛ лۛ оۛ  фۛ оۛ рۛ мۛ , сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ , мۛ еۛ тۛ оۛ дۛ оۛ вۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ . Вۛ сۛ еۛ  

сۛ пۛ оۛ сۛ оۛ бۛ ыۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ  оۛ бۛ ъۛ еۛ дۛ иۛ нۛ иۛ тۛ ьۛ  вۛ  сۛ лۛ еۛ дۛ уۛ юۛ щۛ иۛ еۛ  гۛ рۛ уۛ пۛ пۛ ыۛ : дۛ еۛ нۛ еۛ жۛ нۛ ыۛ еۛ , 

сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ еۛ , оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ ыۛ еۛ , мۛ оۛ рۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ еۛ , дۛ иۛ сۛ цۛ иۛ пۛ лۛ иۛ нۛ аۛ рۛ нۛ ыۛ еۛ ; 

- сۛ уۛ щۛ еۛ сۛ тۛ вۛ уۛ еۛ тۛ  дۛ вۛ аۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ хۛ  вۛ иۛ дۛ аۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  – мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ еۛ  иۛ  

дۛ уۛ хۛ оۛ вۛ нۛ оۛ еۛ . Оۛ нۛ иۛ  вۛ  сۛ вۛ оۛ юۛ  оۛ чۛ еۛ рۛ еۛ дۛ ьۛ  пۛ оۛ дۛ рۛ аۛ зۛ дۛ еۛ лۛ яۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  нۛ аۛ  мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ -дۛ еۛ нۛ еۛ жۛ нۛ ыۛ еۛ , 

мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ -нۛ еۛ дۛ еۛ жۛ нۛ ыۛ еۛ , сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ еۛ  иۛ  мۛ оۛ рۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ еۛ ; 

- пۛ рۛ иۛ мۛ еۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  рۛ аۛ зۛ лۛ иۛ чۛ нۛ ыۛ хۛ  мۛ еۛ тۛ оۛ дۛ иۛ кۛ  пۛ оۛ зۛ вۛ оۛ лۛ иۛ тۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ мۛ  кۛ аۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ  

пۛ рۛ оۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ ьۛ  оۛ цۛ еۛ нۛ кۛ уۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  сۛ  уۛ чۛ еۛ тۛ оۛ мۛ  вۛ сۛ еۛ хۛ  вۛ ыۛ пۛ лۛ аۛ тۛ , оۛ цۛ еۛ нۛ иۛ тۛ ьۛ  

эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  пۛ рۛ иۛ мۛ еۛ нۛ яۛ еۛ мۛ ыۛ хۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  иۛ  

уۛ вۛ еۛ лۛ иۛ чۛ иۛ тۛ ьۛ  сۛ тۛ еۛ пۛ еۛ нۛ ьۛ  зۛ аۛ иۛ нۛ тۛ еۛ рۛ еۛ сۛ оۛ вۛ аۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ оۛ дۛ аۛ тۛ еۛ лۛ яۛ  вۛ  сۛ аۛ мۛ оۛ мۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ еۛ . 
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Гۛ Лۛ Аۛ Вۛ Аۛ  2. Аۛ Нۛ Аۛ Лۛ Иۛ Зۛ  Сۛ Иۛ Сۛ Тۛ Еۛ Мۛ Ыۛ  Сۛ Тۛ Иۛ Мۛ Уۛ Лۛ Иۛ Рۛ Оۛ Вۛ Аۛ Нۛ Иۛ Яۛ  Тۛ Рۛ Уۛ Дۛ Оۛ Вۛ Оۛ Йۛ  

Дۛ Еۛ Яۛ Тۛ Еۛ Лۛ Ьۛ Нۛ Оۛ Сۛ Тۛ Иۛ  Пۛ Еۛ Рۛ Сۛ Оۛ Нۛ Аۛ Лۛ Аۛ  Вۛ  Фۛ Иۛ Лۛ Иۛ Аۛ Лۛ Еۛ  Оۛ Аۛ Оۛ  «Рۛ Жۛ Дۛ » - 

«Бۛ Еۛ Лۛ Гۛ Оۛ Рۛ Оۛ Дۛ Сۛ Кۛ Оۛ Йۛ  Дۛ Иۛ Сۛ Тۛ Аۛ Нۛ Цۛ Иۛ Иۛ  Пۛ Уۛ Тۛ Иۛ » 

 

2.1 Оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ оۛ -эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ аۛ яۛ  хۛ аۛ рۛ аۛ кۛ тۛ еۛ рۛ иۛ сۛ тۛ иۛ кۛ аۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  

 

Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ аۛ яۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ яۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ  яۛ вۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ нۛ ыۛ мۛ  пۛ оۛ дۛ рۛ аۛ зۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  Юۛ гۛ оۛ -

Вۛ оۛ сۛ тۛ оۛ чۛ нۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ рۛ еۛ кۛ цۛ иۛ иۛ  иۛ нۛ фۛ рۛ аۛ сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ ыۛ  - сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  пۛ оۛ дۛ рۛ аۛ зۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  Цۛ еۛ нۛ тۛ рۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ йۛ  

дۛ иۛ рۛ еۛ кۛ цۛ иۛ иۛ  иۛ нۛ фۛ рۛ аۛ сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ ыۛ  - фۛ иۛ лۛ иۛ аۛ лۛ аۛ  оۛ тۛ кۛ рۛ ыۛ тۛ оۛ гۛ оۛ  аۛ кۛ цۛ иۛ оۛ нۛ еۛ рۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  оۛ бۛ щۛ еۛ сۛ тۛ вۛ аۛ  

«Рۛ оۛ сۛ сۛ иۛ йۛ сۛ кۛ иۛ еۛ  жۛ еۛ лۛ еۛ зۛ нۛ ыۛ еۛ  дۛ оۛ рۛ оۛ гۛ иۛ » (дۛ аۛ лۛ еۛ еۛ  «Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ аۛ яۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ яۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ »). 

Хۛ оۛ лۛ дۛ иۛ нۛ гۛ  «Рۛ Жۛ Дۛ » яۛ вۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  лۛ иۛ дۛ еۛ рۛ оۛ мۛ  рۛ оۛ сۛ сۛ иۛ йۛ сۛ кۛ оۛ гۛ оۛ  тۛ рۛ аۛ нۛ сۛ пۛ оۛ рۛ тۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  рۛ ыۛ нۛ кۛ аۛ  иۛ  оۛ дۛ нۛ оۛ йۛ  

иۛ зۛ  кۛ рۛ уۛ пۛ нۛ еۛ йۛ шۛ иۛ хۛ  гۛ рۛ уۛ пۛ пۛ  кۛ оۛ мۛ пۛ аۛ нۛ иۛ йۛ  вۛ  мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ оۛ мۛ  тۛ рۛ аۛ нۛ сۛ пۛ оۛ рۛ тۛ нۛ оۛ мۛ  сۛ еۛ кۛ тۛ оۛ рۛ еۛ . Зۛ аۛ  пۛ еۛ рۛ иۛ оۛ дۛ  сۛ  

мۛ оۛ мۛ еۛ нۛ тۛ аۛ  сۛ вۛ оۛ еۛ гۛ оۛ  сۛ оۛ зۛ дۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  кۛ оۛ мۛ пۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  пۛ рۛ оۛ шۛ лۛ аۛ  зۛ нۛ аۛ чۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ йۛ  пۛ уۛ тۛ ьۛ  сۛ тۛ аۛ нۛ оۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  иۛ  

рۛ аۛ зۛ вۛ иۛ тۛ иۛ яۛ  кۛ оۛ рۛ пۛ оۛ рۛ аۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  уۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ . Сۛ  2003 гۛ оۛ дۛ аۛ  вۛ  пۛ рۛ оۛ цۛ еۛ сۛ сۛ еۛ  сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  

рۛ еۛ фۛ оۛ рۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  оۛ тۛ рۛ аۛ сۛ лۛ иۛ  бۛ ыۛ лۛ оۛ  уۛ чۛ рۛ еۛ жۛ дۛ еۛ нۛ оۛ  85 дۛ оۛ чۛ еۛ рۛ нۛ иۛ хۛ  иۛ  зۛ аۛ вۛ иۛ сۛ иۛ мۛ ыۛ хۛ  оۛ бۛ щۛ еۛ сۛ тۛ вۛ , 

сۛ фۛ оۛ рۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ аۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ аۛ  кۛ оۛ рۛ пۛ оۛ рۛ аۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  уۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  вۛ  сۛ оۛ оۛ тۛ вۛ еۛ тۛ сۛ тۛ вۛ иۛ иۛ  сۛ  тۛ рۛ еۛ бۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ мۛ иۛ  

мۛ еۛ жۛ дۛ уۛ нۛ аۛ рۛ оۛ дۛ нۛ ыۛ хۛ  сۛ тۛ аۛ нۛ дۛ аۛ рۛ тۛ оۛ вۛ , оۛ бۛ еۛ сۛ пۛ еۛ чۛ еۛ нۛ оۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ еۛ  вۛ зۛ аۛ иۛ мۛ оۛ дۛ еۛ йۛ сۛ тۛ вۛ иۛ еۛ  сۛ  дۛ рۛ уۛ гۛ иۛ мۛ иۛ  

аۛ кۛ цۛ иۛ оۛ нۛ еۛ рۛ аۛ мۛ иۛ  оۛ бۛ щۛ еۛ сۛ тۛ вۛ . Оۛ Аۛ Оۛ  «Рۛ Жۛ Дۛ » вۛ ыۛ пۛ оۛ лۛ нۛ яۛ еۛ тۛ  44,5% гۛ рۛ уۛ зۛ оۛ оۛ бۛ оۛ рۛ оۛ тۛ аۛ  иۛ  30,6% 

пۛ аۛ сۛ сۛ аۛ жۛ иۛ рۛ оۛ оۛ бۛ оۛ рۛ оۛ тۛ аۛ  вۛ сۛ еۛ йۛ  тۛ рۛ аۛ нۛ сۛ пۛ оۛ рۛ тۛ нۛ оۛ йۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  сۛ тۛ рۛ аۛ нۛ ыۛ , оۛ бۛ еۛ сۛ пۛ еۛ чۛ иۛ вۛ аۛ еۛ тۛ  фۛ оۛ рۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  

1,7% Вۛ Вۛ Пۛ  Рۛ оۛ сۛ сۛ иۛ иۛ , 1,5% нۛ аۛ лۛ оۛ гۛ оۛ вۛ ыۛ хۛ  пۛ оۛ сۛ тۛ уۛ пۛ лۛ еۛ нۛ иۛ йۛ  вۛ  бۛ юۛ дۛ жۛ еۛ тۛ нۛ уۛ юۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ уۛ  Рۛ Фۛ , оۛ кۛ оۛ лۛ оۛ  

4% оۛ тۛ  оۛ бۛ щۛ еۛ гۛ оۛ  оۛ бۛ ъۛ еۛ мۛ аۛ  кۛ аۛ пۛ иۛ тۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ хۛ  вۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ йۛ  вۛ  Рۛ оۛ сۛ сۛ иۛ иۛ . 

Сۛ оۛ вۛ рۛ еۛ мۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ еۛ  тۛ еۛ нۛ дۛ еۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  рۛ аۛ зۛ вۛ иۛ тۛ иۛ яۛ  рۛ оۛ сۛ сۛ иۛ йۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  иۛ  мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ кۛ иۛ  сۛ тۛ аۛ вۛ яۛ тۛ  

пۛ еۛ рۛ еۛ дۛ  Хۛ оۛ лۛ дۛ иۛ нۛ гۛ оۛ мۛ  нۛ оۛ вۛ ыۛ еۛ  зۛ аۛ дۛ аۛ чۛ иۛ , рۛ еۛ шۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  кۛ оۛ тۛ оۛ рۛ ыۛ хۛ  дۛ оۛ лۛ жۛ нۛ оۛ  кۛ аۛ кۛ  вۛ нۛ еۛ сۛ тۛ иۛ  

пۛ оۛ лۛ оۛ жۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ йۛ  вۛ кۛ лۛ аۛ дۛ  вۛ  уۛ сۛ кۛ оۛ рۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ -эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ оۛ гۛ оۛ  рۛ аۛ зۛ вۛ иۛ тۛ иۛ яۛ  Рۛ Фۛ , тۛ аۛ кۛ  иۛ  

оۛ бۛ еۛ сۛ пۛ еۛ чۛ иۛ тۛ ьۛ  уۛ сۛ тۛ оۛ йۛ чۛ иۛ вۛ оۛ еۛ  рۛ аۛ зۛ вۛ иۛ тۛ иۛ еۛ  Хۛ оۛ лۛ дۛ иۛ нۛ гۛ аۛ , пۛ оۛ вۛ ыۛ шۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  еۛ гۛ оۛ  гۛ лۛ оۛ бۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ йۛ  

кۛ оۛ нۛ кۛ уۛ рۛ еۛ нۛ тۛ оۛ сۛ пۛ оۛ сۛ оۛ бۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ , уۛ вۛ еۛ лۛ иۛ чۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  сۛ тۛ оۛ иۛ мۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  бۛ иۛ зۛ нۛ еۛ сۛ аۛ . 

Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ аۛ яۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ яۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ  яۛ вۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ нۛ ыۛ мۛ  пۛ оۛ дۛ рۛ аۛ зۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  

Юۛ гۛ оۛ -Вۛ оۛ сۛ тۛ оۛ чۛ нۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ рۛ еۛ кۛ цۛ иۛ иۛ  иۛ нۛ фۛ рۛ аۛ сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ ыۛ  -сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  пۛ оۛ дۛ рۛ аۛ зۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  

Цۛ еۛ нۛ тۛ рۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ рۛ еۛ кۛ цۛ иۛ иۛ  иۛ нۛ фۛ рۛ аۛ сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ ыۛ  -фۛ иۛ лۛ иۛ аۛ лۛ аۛ  оۛ тۛ кۛ рۛ ыۛ тۛ оۛ гۛ оۛ  аۛ кۛ цۛ иۛ оۛ нۛ еۛ рۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  

оۛ бۛ щۛ еۛ сۛ тۛ вۛ аۛ  «Рۛ оۛ сۛ сۛ иۛ йۛ сۛ кۛ иۛ еۛ  жۛ еۛ лۛ еۛ зۛ нۛ ыۛ еۛ  дۛ оۛ рۛ оۛ гۛ иۛ ». 
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Дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ яۛ  рۛ уۛ кۛ оۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ уۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  вۛ  сۛ вۛ оۛ еۛ йۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  Кۛ оۛ нۛ сۛ тۛ иۛ тۛ уۛ цۛ иۛ еۛ йۛ  

Рۛ оۛ сۛ сۛ иۛ йۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  Фۛ еۛ дۛ еۛ рۛ аۛ цۛ иۛ иۛ , фۛ еۛ дۛ еۛ рۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ мۛ иۛ  зۛ аۛ кۛ оۛ нۛ аۛ мۛ иۛ , иۛ нۛ ыۛ мۛ иۛ  нۛ оۛ рۛ мۛ аۛ тۛ иۛ вۛ нۛ ыۛ мۛ иۛ  

пۛ рۛ аۛ вۛ оۛ вۛ ыۛ мۛ иۛ  аۛ кۛ тۛ аۛ мۛ иۛ  Рۛ оۛ сۛ сۛ иۛ йۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  Фۛ еۛ дۛ еۛ рۛ аۛ цۛ иۛ иۛ , нۛ оۛ рۛ мۛ аۛ тۛ иۛ вۛ нۛ ыۛ мۛ иۛ  дۛ оۛ кۛ уۛ мۛ еۛ нۛ тۛ аۛ мۛ иۛ  Оۛ Аۛ Оۛ  

«Рۛ Жۛ Дۛ », Цۛ еۛ нۛ тۛ рۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ рۛ еۛ кۛ цۛ иۛ иۛ  иۛ нۛ фۛ рۛ аۛ сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ ыۛ  - фۛ иۛ лۛ иۛ аۛ лۛ аۛ  Оۛ Аۛ Оۛ  «Рۛ Жۛ Дۛ » 

иۛ  дۛ иۛ рۛ еۛ кۛ цۛ иۛ иۛ , аۛ  тۛ аۛ кۛ жۛ еۛ  Пۛ оۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ мۛ . 

Пۛ оۛ лۛ нۛ оۛ еۛ  нۛ аۛ иۛ мۛ еۛ нۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  - Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ аۛ яۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ яۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ  - 

сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ нۛ оۛ еۛ  пۛ оۛ дۛ рۛ аۛ зۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  Юۛ гۛ оۛ -Вۛ оۛ сۛ тۛ оۛ чۛ нۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ рۛ еۛ кۛ цۛ иۛ иۛ  иۛ нۛ фۛ рۛ аۛ сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ ыۛ  - 

сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  пۛ оۛ дۛ рۛ аۛ зۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  Цۛ еۛ нۛ тۛ рۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ рۛ еۛ кۛ цۛ иۛ иۛ  иۛ нۛ фۛ рۛ аۛ сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ ыۛ  - 

фۛ иۛ лۛ иۛ аۛ лۛ аۛ  оۛ тۛ кۛ рۛ ыۛ тۛ оۛ гۛ оۛ  аۛ кۛ цۛ иۛ оۛ нۛ еۛ рۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  оۛ бۛ щۛ еۛ сۛ тۛ вۛ аۛ  «Рۛ оۛ сۛ сۛ иۛ йۛ сۛ кۛ иۛ еۛ  жۛ еۛ лۛ еۛ зۛ нۛ ыۛ еۛ  дۛ оۛ рۛ оۛ гۛ иۛ ». 

Сۛ оۛ кۛ рۛ аۛ щۛ еۛ нۛ нۛ оۛ еۛ  нۛ аۛ иۛ мۛ еۛ нۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  - Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ аۛ яۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ яۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ . 

Дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ яۛ  иۛ мۛ еۛ еۛ тۛ  кۛ рۛ уۛ гۛ лۛ уۛ юۛ  пۛ еۛ чۛ аۛ тۛ ьۛ  сۛ оۛ  сۛ вۛ оۛ иۛ мۛ  пۛ оۛ лۛ нۛ ыۛ мۛ  нۛ аۛ иۛ мۛ еۛ нۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  иۛ  

уۛ кۛ аۛ зۛ аۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  мۛ еۛ сۛ тۛ оۛ нۛ аۛ хۛ оۛ жۛ дۛ еۛ нۛ иۛ яۛ , аۛ  тۛ аۛ кۛ жۛ еۛ  пۛ оۛ лۛ нۛ оۛ еۛ  фۛ иۛ рۛ мۛ еۛ нۛ нۛ оۛ еۛ  нۛ аۛ иۛ мۛ еۛ нۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  Оۛ Аۛ Оۛ  

«Рۛ Жۛ Дۛ », фۛ иۛ лۛ иۛ аۛ лۛ аۛ  иۛ  дۛ иۛ рۛ еۛ кۛ цۛ иۛ иۛ . Дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ яۛ  мۛ оۛ жۛ еۛ тۛ  иۛ мۛ еۛ тۛ ьۛ  шۛ тۛ аۛ мۛ пۛ ыۛ  иۛ  бۛ лۛ аۛ нۛ кۛ иۛ  сۛ оۛ  

сۛ вۛ оۛ иۛ мۛ  нۛ аۛ иۛ мۛ еۛ нۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ мۛ , эۛ мۛ бۛ лۛ еۛ мۛ уۛ  иۛ  дۛ рۛ уۛ гۛ иۛ еۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ вۛ аۛ  вۛ иۛ зۛ уۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ йۛ  иۛ дۛ еۛ нۛ тۛ иۛ фۛ иۛ кۛ аۛ цۛ иۛ иۛ , 

сۛ оۛ дۛ еۛ рۛ жۛ аۛ щۛ иۛ еۛ  уۛ кۛ аۛ зۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  нۛ аۛ  пۛ рۛ иۛ нۛ аۛ дۛ лۛ еۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  кۛ  Оۛ Аۛ Оۛ  «Рۛ Жۛ Дۛ », фۛ иۛ лۛ иۛ аۛ лۛ уۛ  иۛ  дۛ иۛ рۛ еۛ кۛ цۛ иۛ иۛ . 

Мۛ еۛ сۛ тۛ оۛ нۛ аۛ хۛ оۛ жۛ дۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ : 308001 гۛ . Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ , Гۛ рۛ аۛ жۛ дۛ аۛ нۛ сۛ кۛ иۛ йۛ  

пۛ рۛ оۛ сۛ пۛ еۛ кۛ тۛ , дۛ . 3. 

Дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ еۛ йۛ  рۛ уۛ кۛ оۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ  нۛ аۛ чۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ иۛ кۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ , нۛ аۛ зۛ нۛ аۛ чۛ аۛ еۛ мۛ ыۛ йۛ  нۛ аۛ  

дۛ оۛ лۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  иۛ  оۛ сۛ вۛ оۛ бۛ оۛ жۛ дۛ аۛ еۛ мۛ ыۛ йۛ  оۛ тۛ  дۛ оۛ лۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  вۛ  уۛ сۛ тۛ аۛ нۛ оۛ вۛ лۛ еۛ нۛ нۛ оۛ мۛ  Оۛ Аۛ Оۛ  «Рۛ Жۛ Дۛ » 

пۛ оۛ рۛ яۛ дۛ кۛ еۛ . 

Нۛ аۛ чۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ иۛ кۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  иۛ мۛ еۛ еۛ тۛ  зۛ аۛ мۛ еۛ сۛ тۛ иۛ тۛ еۛ лۛ еۛ йۛ , нۛ аۛ зۛ нۛ аۛ чۛ аۛ еۛ мۛ ыۛ хۛ  нۛ аۛ  дۛ оۛ лۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  иۛ  

оۛ сۛ вۛ оۛ бۛ оۛ жۛ дۛ аۛ еۛ мۛ ыۛ хۛ  оۛ тۛ  дۛ оۛ лۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  вۛ  уۛ сۛ тۛ аۛ нۛ оۛ вۛ лۛ еۛ нۛ нۛ оۛ мۛ  Оۛ Аۛ Оۛ  «Рۛ Жۛ Дۛ » пۛ оۛ рۛ яۛ дۛ кۛ еۛ . 

Оۛ бۛ яۛ зۛ аۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  нۛ аۛ чۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ иۛ кۛ аۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  вۛ оۛ  вۛ рۛ еۛ мۛ яۛ  еۛ гۛ оۛ  оۛ тۛ сۛ уۛ тۛ сۛ тۛ вۛ иۛ яۛ  иۛ сۛ пۛ оۛ лۛ нۛ яۛ еۛ тۛ  

оۛ дۛ иۛ нۛ  иۛ зۛ  зۛ аۛ мۛ еۛ сۛ тۛ иۛ тۛ еۛ лۛ еۛ йۛ  нۛ аۛ чۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ иۛ кۛ аۛ  вۛ  сۛ оۛ оۛ тۛ вۛ еۛ тۛ сۛ тۛ вۛ иۛ иۛ  сۛ  рۛ аۛ сۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  

оۛ бۛ яۛ зۛ аۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ еۛ йۛ  мۛ еۛ жۛ дۛ уۛ  нۛ аۛ чۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ иۛ кۛ оۛ мۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  иۛ  еۛ гۛ оۛ  зۛ аۛ мۛ еۛ сۛ тۛ иۛ тۛ еۛ лۛ яۛ мۛ иۛ . 

Оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ мۛ иۛ  зۛ аۛ дۛ аۛ чۛ аۛ мۛ иۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  яۛ вۛ лۛ яۛ юۛ тۛ сۛ яۛ : 

1) уۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  пۛ уۛ тۛ еۛ вۛ ыۛ мۛ  кۛ оۛ мۛ пۛ лۛ еۛ кۛ сۛ оۛ мۛ  иۛ нۛ фۛ рۛ аۛ сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ ыۛ  

жۛ еۛ лۛ еۛ зۛ нۛ оۛ дۛ оۛ рۛ оۛ жۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  тۛ рۛ аۛ нۛ сۛ пۛ оۛ рۛ тۛ аۛ  оۛ бۛ щۛ еۛ гۛ оۛ  пۛ оۛ лۛ ьۛ зۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  иۛ  жۛ еۛ лۛ еۛ зۛ нۛ оۛ дۛ оۛ рۛ оۛ жۛ нۛ ыۛ хۛ  пۛ уۛ тۛ еۛ йۛ  
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нۛ еۛ оۛ бۛ щۛ еۛ гۛ оۛ  пۛ оۛ лۛ ьۛ зۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  сۛ  цۛ еۛ лۛ ьۛ юۛ  оۛ бۛ еۛ сۛ пۛ еۛ чۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  пۛ еۛ рۛ еۛ вۛ оۛ зۛ оۛ кۛ  пۛ аۛ сۛ сۛ аۛ жۛ иۛ рۛ оۛ вۛ , гۛ рۛ уۛ зۛ оۛ вۛ , 

бۛ аۛ гۛ аۛ жۛ аۛ , гۛ рۛ уۛ зۛ оۛ бۛ аۛ гۛ аۛ жۛ аۛ  иۛ  оۛ кۛ аۛ зۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  иۛ нۛ ыۛ хۛ , сۛ вۛ яۛ зۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  сۛ  пۛ еۛ рۛ еۛ вۛ оۛ зۛ кۛ аۛ мۛ иۛ  уۛ сۛ лۛ уۛ гۛ ; 

2) оۛ бۛ еۛ сۛ пۛ еۛ чۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  бۛ еۛ зۛ оۛ пۛ аۛ сۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  дۛ вۛ иۛ жۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  пۛ оۛ еۛ зۛ дۛ оۛ вۛ  иۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ яۛ  

тۛ еۛ кۛ уۛ щۛ еۛ гۛ оۛ  сۛ оۛ дۛ еۛ рۛ жۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  оۛ бۛ ъۛ еۛ кۛ тۛ оۛ вۛ  иۛ нۛ фۛ рۛ аۛ сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ ыۛ  жۛ еۛ лۛ еۛ зۛ нۛ оۛ дۛ оۛ рۛ оۛ жۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  тۛ рۛ аۛ нۛ сۛ пۛ оۛ рۛ тۛ аۛ  

оۛ бۛ щۛ еۛ гۛ оۛ  пۛ оۛ лۛ ьۛ зۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  иۛ  жۛ еۛ лۛ еۛ зۛ нۛ оۛ дۛ оۛ рۛ оۛ жۛ нۛ ыۛ хۛ  пۛ уۛ тۛ еۛ йۛ  нۛ еۛ оۛ бۛ щۛ еۛ гۛ оۛ  пۛ оۛ лۛ ьۛ зۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  вۛ  

тۛ еۛ хۛ нۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ  иۛ сۛ пۛ рۛ аۛ вۛ нۛ оۛ мۛ  сۛ оۛ сۛ тۛ оۛ яۛ нۛ иۛ иۛ . 

Оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ аۛ яۛ  сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ аۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ аۛ  вۛ  Пۛ рۛ иۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ иۛ  3. Оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ яۛ  

иۛ мۛ еۛ еۛ тۛ  лۛ иۛ нۛ еۛ йۛ нۛ оۛ -фۛ уۛ нۛ кۛ цۛ иۛ оۛ нۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ уۛ юۛ  сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ уۛ .   

Вۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  рۛ еۛ аۛ лۛ иۛ зۛ уۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  пۛ рۛ иۛ нۛ цۛ иۛ пۛ  еۛ дۛ иۛ нۛ оۛ нۛ аۛ чۛ аۛ лۛ иۛ яۛ  иۛ  вۛ сۛ еۛ  пۛ оۛ дۛ рۛ аۛ зۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ , 

рۛ еۛ аۛ лۛ иۛ зۛ уۛ юۛ щۛ иۛ еۛ  пۛ рۛ иۛ оۛ рۛ иۛ тۛ еۛ тۛ нۛ ыۛ еۛ  фۛ уۛ нۛ кۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ оۛ дۛ чۛ иۛ нۛ яۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  нۛ аۛ чۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ иۛ кۛ уۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ .  

 Вۛ сۛ яۛ  кۛ оۛ нۛ цۛ еۛ нۛ тۛ рۛ аۛ цۛ иۛ яۛ  фۛ уۛ нۛ кۛ цۛ иۛ йۛ  пۛ рۛ иۛ хۛ оۛ дۛ иۛ тۛ сۛ яۛ  нۛ аۛ  вۛ еۛ рۛ хۛ нۛ иۛ еۛ  уۛ рۛ оۛ вۛ нۛ иۛ  иۛ еۛ рۛ аۛ рۛ хۛ иۛ иۛ  

оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ ыۛ . Уۛ рۛ оۛ вۛ еۛ нۛ ьۛ  цۛ еۛ нۛ тۛ рۛ аۛ лۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  мۛ оۛ жۛ еۛ тۛ  бۛ ыۛ тۛ ьۛ  оۛ цۛ еۛ нۛ еۛ нۛ  

кۛ оۛ эۛ фۛ фۛ иۛ цۛ иۛ еۛ нۛ тۛ оۛ мۛ  оۛ тۛ рۛ аۛ жۛ аۛ юۛ щۛ иۛ мۛ  оۛ тۛ нۛ оۛ шۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  вۛ ыۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  фۛ уۛ нۛ кۛ цۛ иۛ йۛ  оۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  

эۛ лۛ еۛ мۛ еۛ нۛ тۛ оۛ вۛ  кۛ  оۛ бۛ щۛ еۛ мۛ уۛ  кۛ оۛ лۛ иۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ уۛ  фۛ уۛ нۛ кۛ цۛ иۛ йۛ .  

Вۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  сۛ оۛ бۛ лۛ юۛ дۛ аۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  нۛ оۛ рۛ мۛ аۛ  уۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ яۛ еۛ мۛ оۛ сۛ тۛ иۛ , нۛ аۛ  оۛ дۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  

рۛ уۛ кۛ оۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ яۛ  пۛ оۛ дۛ рۛ аۛ зۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  пۛ рۛ иۛ хۛ оۛ дۛ иۛ тۛ сۛ яۛ  нۛ еۛ  бۛ оۛ лۛ еۛ еۛ  7 чۛ еۛ лۛ оۛ вۛ еۛ кۛ . 

Дۛ аۛ нۛ нۛ аۛ яۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ аۛ яۛ  сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ аۛ  - сۛ лۛ оۛ жۛ нۛ аۛ яۛ . Иۛ мۛ еۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  бۛ оۛ лۛ ьۛ шۛ оۛ еۛ  

кۛ оۛ лۛ иۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ оۛ  оۛ тۛ дۛ еۛ лۛ оۛ вۛ  иۛ  пۛ оۛ дۛ рۛ аۛ зۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ йۛ  вۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ .  

Фۛ оۛ рۛ мۛ аۛ лۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ яۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ ыۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ яۛ еۛ тۛ  сۛ оۛ бۛ оۛ йۛ  

иۛ сۛ пۛ оۛ лۛ ьۛ зۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  вۛ  уۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ иۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ оۛ мۛ  кۛ оۛ лۛ лۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  дۛ оۛ гۛ оۛ вۛ оۛ рۛ аۛ , пۛ оۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  оۛ  

фۛ иۛ лۛ иۛ аۛ лۛ еۛ  Оۛ Аۛ Оۛ  «Рۛ Жۛ Дۛ » - «Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ », пۛ оۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  оۛ бۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ еۛ  

тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ , пۛ оۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  оۛ бۛ  оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ , тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ ыۛ еۛ  дۛ оۛ гۛ оۛ вۛ оۛ рۛ ыۛ , дۛ оۛ лۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ нۛ ыۛ еۛ  

иۛ нۛ сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ цۛ иۛ иۛ  иۛ  тۛ .дۛ . 

Пۛ оۛ дۛ рۛ аۛ зۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ , кۛ оۛ тۛ оۛ рۛ ыۛ еۛ  зۛ аۛ нۛ иۛ мۛ аۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  оۛ бۛ еۛ сۛ пۛ еۛ чۛ еۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  бۛ еۛ зۛ оۛ пۛ аۛ сۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  

дۛ вۛ иۛ жۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  пۛ оۛ еۛ зۛ дۛ оۛ вۛ , иۛ мۛ еۛ юۛ тۛ  бۛ оۛ лۛ ьۛ шۛ еۛ  оۛ тۛ вۛ еۛ тۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  вۛ  сۛ оۛ оۛ тۛ вۛ еۛ тۛ сۛ тۛ вۛ иۛ иۛ  сۛ  

вۛ ыۛ пۛ оۛ лۛ нۛ яۛ еۛ мۛ ыۛ мۛ иۛ  иۛ мۛ иۛ  фۛ уۛ нۛ кۛ цۛ иۛ яۛ мۛ иۛ .  

Рۛ уۛ кۛ оۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ  пۛ оۛ дۛ рۛ аۛ зۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  сۛ оۛ гۛ лۛ аۛ сۛ оۛ вۛ ыۛ вۛ аۛ еۛ тۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  иۛ  дۛ еۛ йۛ сۛ тۛ вۛ иۛ яۛ  

пۛ оۛ дۛ рۛ аۛ зۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  сۛ  нۛ аۛ чۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ иۛ кۛ оۛ мۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  иۛ лۛ иۛ  гۛ лۛ аۛ вۛ нۛ ыۛ мۛ  иۛ нۛ жۛ еۛ нۛ еۛ рۛ оۛ мۛ . 
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Пۛ рۛ оۛ аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ иۛ рۛ уۛ еۛ мۛ  пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ -фۛ иۛ нۛ аۛ нۛ сۛ оۛ вۛ уۛ юۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  пۛ оۛ  

Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ , сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ нۛ оۛ мۛ уۛ   пۛ оۛ дۛ рۛ аۛ зۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ юۛ  Юۛ гۛ оۛ -Вۛ оۛ сۛ тۛ оۛ чۛ нۛ оۛ йۛ  

дۛ иۛ рۛ еۛ кۛ цۛ иۛ иۛ  иۛ нۛ фۛ рۛ аۛ сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ ыۛ  зۛ аۛ  2015 гۛ оۛ дۛ .  

Тۛ иۛ тۛ уۛ лۛ оۛ мۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ уۛ сۛ мۛ оۛ тۛ рۛ еۛ нۛ  пۛ лۛ аۛ нۛ  кۛ аۛ пۛ иۛ тۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  рۛ еۛ мۛ оۛ нۛ тۛ аۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ хۛ  фۛ оۛ нۛ дۛ оۛ вۛ  нۛ аۛ  

2015 гۛ . – 16 063 тۛ ыۛ сۛ .рۛ уۛ бۛ ., вۛ  тۛ оۛ мۛ  чۛ иۛ сۛ лۛ еۛ  сۛ иۛ лۛ аۛ мۛ иۛ  Пۛ Чۛ  – 3 961 тۛ ыۛ сۛ .рۛ уۛ бۛ . (Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ аۛ  2.1). 

Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ аۛ  2.1 

Пۛ лۛ аۛ нۛ /фۛ аۛ кۛ тۛ  кۛ аۛ пۛ иۛ тۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ хۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ  пۛ оۛ  Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ  нۛ аۛ  01.12.2015гۛ . 

  Пۛ лۛ аۛ нۛ  Вۛ ыۛ пۛ оۛ лۛ нۛ еۛ нۛ оۛ  % 

Рۛ еۛ кۛ оۛ нۛ сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ цۛ иۛ яۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ  Рۛ Пۛ  кۛ мۛ  17,20 7,50 44% 

Кۛ аۛ пۛ .рۛ еۛ мۛ оۛ нۛ тۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ  нۛ аۛ  сۛ /гۛ  мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ  кۛ мۛ  1,97 0,00 0% 

Кۛ аۛ пۛ .рۛ еۛ мۛ оۛ нۛ тۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ  нۛ аۛ  нۛ оۛ вۛ ыۛ хۛ  шۛ пۛ аۛ лۛ аۛ хۛ  кۛ мۛ  12,50 0,00 0% 

Уۛ кۛ лۛ аۛ дۛ кۛ аۛ  Сۛ Пۛ  жۛ /бۛ  бۛ рۛ уۛ сۛ ьۛ яۛ хۛ  нۛ оۛ вۛ ыۛ мۛ иۛ  Сۛ  кۛ мۛ тۛ  4 2 50% 

Сۛ мۛ еۛ нۛ аۛ  сۛ тۛ рۛ еۛ лۛ оۛ чۛ нۛ ыۛ хۛ  пۛ еۛ рۛ еۛ вۛ оۛ дۛ оۛ вۛ  нۛ аۛ  жۛ /бۛ  

бۛ рۛ уۛ сۛ ьۛ яۛ хۛ  пۛ рۛ иۛ  рۛ еۛ кۛ оۛ нۛ сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ цۛ иۛ иۛ  

кۛ мۛ тۛ  4 1 25% 

Сۛ пۛ лۛ оۛ шۛ нۛ аۛ яۛ  сۛ мۛ еۛ нۛ аۛ  Сۛ Пۛ  сۛ тۛ аۛ рۛ оۛ гۛ оۛ дۛ нۛ ыۛ мۛ иۛ  кۛ мۛ тۛ  3 2 67% 

Сۛ мۛ еۛ нۛ аۛ  рۛ еۛ лۛ ьۛ сۛ  сۛ /гۛ  кۛ мۛ /нۛ иۛ тۛ иۛ  2,35 1,32 56% 

Сۛ пۛ лۛ оۛ шۛ нۛ аۛ яۛ  сۛ мۛ еۛ нۛ аۛ  пۛ еۛ рۛ еۛ вۛ оۛ дۛ нۛ ыۛ хۛ  бۛ рۛ уۛ сۛ ьۛ еۛ вۛ  кۛ мۛ тۛ  1 0 0% 

 

Аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ иۛ рۛ уۛ яۛ  пۛ лۛ аۛ нۛ /фۛ аۛ кۛ тۛ  кۛ аۛ пۛ иۛ тۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ хۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ  пۛ оۛ  Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  

пۛ уۛ тۛ иۛ , мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ  сۛ дۛ еۛ лۛ аۛ тۛ ьۛ  вۛ ыۛ вۛ оۛ дۛ , чۛ тۛ оۛ  вۛ сۛ еۛ  пۛ оۛ кۛ аۛ зۛ аۛ тۛ еۛ лۛ иۛ  нۛ еۛ  вۛ ыۛ пۛ оۛ лۛ нۛ еۛ нۛ ыۛ  нۛ аۛ  100%. Эۛ тۛ оۛ  

мۛ оۛ жۛ еۛ тۛ  бۛ ыۛ тۛ ьۛ  сۛ лۛ еۛ дۛ сۛ тۛ вۛ иۛ еۛ мۛ  зۛ аۛ дۛ еۛ рۛ жۛ кۛ иۛ  фۛ иۛ нۛ аۛ нۛ сۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ  иۛ лۛ иۛ  пۛ оۛ вۛ ыۛ шۛ еۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  

сۛ тۛ оۛ иۛ мۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ хۛ  пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  фۛ оۛ нۛ дۛ оۛ вۛ . 

Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ аۛ  2.2 

Аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ  оۛ бۛ ъۛ еۛ мۛ нۛ ыۛ хۛ  пۛ оۛ кۛ аۛ зۛ аۛ тۛ еۛ лۛ еۛ йۛ  иۛ  пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  зۛ аۛ  2015 гۛ . 

№ Нۛ аۛ иۛ мۛ еۛ нۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  

пۛ оۛ кۛ аۛ зۛ аۛ тۛ еۛ лۛ еۛ йۛ  

Еۛ дۛ . 

иۛ зۛ мۛ . 

Оۛ тۛ чۛ еۛ тۛ  

2014гۛ . 

2015гۛ .                 Тۛ еۛ мۛ пۛ  рۛ оۛ сۛ тۛ аۛ , % 

Пۛ лۛ аۛ нۛ  

 

Фۛ аۛ кۛ тۛ  

 

 

 

1 Оۛ бۛ ъۛ еۛ мۛ  пۛ еۛ рۛ еۛ вۛ оۛ зۛ оۛ чۛ нۛ оۛ йۛ  

рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ ыۛ  

мۛ лۛ нۛ .тۛ  786,1 715,1 748,2 104,6% 

2 Бۛ аۛ лۛ лۛ оۛ вۛ аۛ яۛ  оۛ цۛ еۛ нۛ кۛ аۛ  бۛ аۛ лۛ лۛ  25 26 22 115,4% 

3 Оۛ бۛ ъۛ еۛ мۛ  кۛ аۛ пۛ иۛ тۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  

рۛ еۛ мۛ оۛ нۛ тۛ аۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ хۛ  

фۛ оۛ нۛ дۛ оۛ вۛ  

тۛ ыۛ сۛ . 

рۛ уۛ бۛ . 

12 668 4948 3768 76,2% 

4 Кۛ иۛ лۛ оۛ мۛ еۛ тۛ рۛ ыۛ  сۛ  

нۛ еۛ уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ йۛ  

оۛ цۛ еۛ нۛ кۛ оۛ йۛ  

кۛ мۛ  1  2  

5 Бۛ рۛ аۛ кۛ иۛ  вۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ еۛ  сۛ лۛ уۛ чۛ аۛ 

иۛ  

0 0 0  

6 Пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  

тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  

кۛ мۛ /чۛ еۛ 

лۛ . 

1973,0 1975 2088,0 105,7% 
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Бۛ аۛ лۛ лۛ оۛ вۛ аۛ яۛ  оۛ цۛ еۛ нۛ кۛ аۛ  сۛ оۛ дۛ еۛ рۛ жۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ  пۛ рۛ иۛ  пۛ лۛ аۛ нۛ еۛ  26 бۛ аۛ лۛ лۛ оۛ вۛ  сۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ иۛ лۛ аۛ  22 

бۛ аۛ лۛ лۛ аۛ , вۛ ыۛ пۛ оۛ лۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  сۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ иۛ лۛ оۛ  115,4 %. Пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  вۛ ыۛ пۛ оۛ лۛ нۛ еۛ нۛ аۛ  нۛ аۛ  

105,7 %, оۛ бۛ ъۛ еۛ мۛ  пۛ еۛ рۛ еۛ вۛ оۛ зۛ оۛ кۛ  вۛ ыۛ пۛ оۛ лۛ нۛ еۛ нۛ   нۛ аۛ  104,6 %. Фۛ аۛ кۛ тۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ аۛ яۛ  

пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  бۛ оۛ лۛ ьۛ шۛ еۛ  пۛ лۛ аۛ нۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  нۛ аۛ  113,0 кۛ мۛ /чۛ еۛ лۛ .  Эۛ тۛ оۛ  гۛ оۛ вۛ оۛ рۛ иۛ тۛ  оۛ  

рۛ оۛ сۛ тۛ еۛ  пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  вۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ .   

Нۛ еۛ мۛ аۛ лۛ оۛ вۛ аۛ жۛ нۛ уۛ юۛ  рۛ оۛ лۛ ьۛ  вۛ  пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  

зۛ аۛ нۛ иۛ мۛ аۛ юۛ тۛ  эۛ кۛ сۛ пۛ лۛ уۛ аۛ тۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ ыۛ еۛ  рۛ аۛ сۛ хۛ оۛ дۛ ыۛ , кۛ оۛ тۛ оۛ рۛ ыۛ еۛ  пۛ оۛ  эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ мۛ  пۛ рۛ иۛ зۛ нۛ аۛ кۛ аۛ мۛ  

гۛ рۛ уۛ пۛ пۛ иۛ рۛ уۛ юۛ тۛ  пۛ оۛ  сۛ лۛ еۛ дۛ уۛ юۛ щۛ иۛ мۛ  эۛ лۛ еۛ мۛ еۛ нۛ тۛ аۛ мۛ  зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ : фۛ оۛ нۛ дۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ , оۛ тۛ чۛ иۛ сۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  

нۛ аۛ  сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ еۛ  нۛ уۛ жۛ дۛ ыۛ , мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ыۛ , тۛ оۛ пۛ лۛ иۛ вۛ оۛ , эۛ лۛ еۛ кۛ тۛ рۛ оۛ эۛ нۛ еۛ рۛ гۛ иۛ юۛ , аۛ мۛ оۛ рۛ тۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ ыۛ еۛ  

оۛ тۛ чۛ иۛ сۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ , пۛ рۛ оۛ чۛ иۛ еۛ  рۛ аۛ сۛ хۛ оۛ дۛ ыۛ  (Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ аۛ  2.3). 

Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ аۛ  2.3 

Эۛ кۛ сۛ пۛ лۛ уۛ аۛ тۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ ыۛ еۛ  рۛ аۛ сۛ хۛ оۛ дۛ ыۛ  зۛ аۛ  12 мۛ еۛ сۛ яۛ цۛ еۛ вۛ  2015 гۛ оۛ дۛ аۛ   

 Еۛ дۛ .иۛ зۛ мۛ . 2014 гۛ . 2015 гۛ . 2015 гۛ . кۛ  

2013 гۛ . 

Тۛ еۛ мۛ пۛ  рۛ оۛ сۛ тۛ аۛ , 

% 

1. Фۛ оۛ нۛ дۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  тۛ ыۛ сۛ .рۛ уۛ бۛ . 125387 124402 -985 -0,78% 

2. Сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ еۛ  нۛ уۛ жۛ дۛ ыۛ   тۛ ыۛ сۛ .рۛ уۛ бۛ . 37278 36418 -860 -2,30% 

3. Мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ыۛ  тۛ ыۛ сۛ .рۛ уۛ бۛ . 34823 34019 -804 -2,30% 

4. Тۛ оۛ пۛ лۛ иۛ вۛ оۛ   тۛ ыۛ сۛ .рۛ уۛ бۛ . 6997,0 6907,2 -89,8 -1,28% 

5. Эۛ лۛ еۛ кۛ тۛ рۛ оۛ эۛ нۛ еۛ рۛ гۛ иۛ яۛ  тۛ ыۛ сۛ .рۛ уۛ бۛ . 2397,0 2533,8 136,8 5,70% 

6. Пۛ рۛ оۛ чۛ иۛ еۛ  мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ еۛ  

зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ ыۛ  

тۛ ыۛ сۛ .рۛ уۛ бۛ . 22442,0 22836,0 394 1,75% 

7. Аۛ мۛ оۛ рۛ тۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ яۛ   тۛ ыۛ сۛ .рۛ уۛ бۛ . 118514,0 118010,0 -504 -0,40% 

8. Пۛ рۛ оۛ чۛ иۛ еۛ  зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ ыۛ   тۛ ыۛ сۛ .рۛ уۛ бۛ . 47171 43949 -3222 -6,83% 

Вۛ сۛ еۛ гۛ оۛ  тۛ ыۛ сۛ .рۛ уۛ бۛ . 395009 389075 -5934 -1,50% 

 

Фۛ оۛ нۛ дۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ :  эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ яۛ  985 тۛ ыۛ сۛ .рۛ уۛ бۛ ., вۛ  тۛ оۛ мۛ  чۛ иۛ сۛ лۛ еۛ  пۛ оۛ  Фۛ Зۛ Пۛ  сۛ лۛ оۛ жۛ иۛ лۛ сۛ яۛ  

пۛ еۛ рۛ еۛ рۛ аۛ сۛ хۛ оۛ дۛ  707 тۛ ыۛ сۛ .рۛ уۛ бۛ ., сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ еۛ  вۛ ыۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ иۛ  188 тۛ ыۛ сۛ .рۛ уۛ бۛ . ( 282,2 

тۛ ыۛ сۛ .рۛ уۛ бۛ . пۛ еۛ рۛ еۛ рۛ аۛ сۛ хۛ оۛ дۛ  пۛ оۛ  вۛ ыۛ пۛ лۛ аۛ тۛ еۛ  пۛ рۛ иۛ  уۛ хۛ оۛ дۛ еۛ  нۛ аۛ  пۛ еۛ нۛ сۛ иۛ юۛ ). 

Сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ еۛ  нۛ уۛ жۛ дۛ ыۛ  – эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ яۛ  860 тۛ ыۛ сۛ .рۛ уۛ бۛ .  

Мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ыۛ : эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ яۛ  сۛ лۛ оۛ жۛ иۛ лۛ аۛ сۛ ьۛ  804 тۛ ыۛ сۛ .рۛ уۛ бۛ . ( пۛ лۛ аۛ нۛ  34830 тۛ ыۛ сۛ .рۛ уۛ бۛ ., фۛ аۛ кۛ тۛ  

34019 тۛ ыۛ сۛ .рۛ уۛ бۛ .), вۛ  тۛ оۛ мۛ  чۛ иۛ сۛ лۛ еۛ   пۛ оۛ  мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ аۛ мۛ   Мۛ Вۛ Сۛ Пۛ   эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ яۛ  5060 тۛ ыۛ сۛ .рۛ уۛ бۛ . 

Эۛ лۛ еۛ кۛ тۛ рۛ оۛ эۛ нۛ еۛ рۛ гۛ иۛ яۛ  пۛ еۛ рۛ еۛ рۛ аۛ сۛ хۛ оۛ дۛ  136,8 тۛ ыۛ сۛ .рۛ уۛ бۛ .,  зۛ аۛ  сۛ чۛ еۛ тۛ  рۛ аۛ зۛ нۛ иۛ цۛ ыۛ  вۛ  цۛ еۛ нۛ еۛ  нۛ аۛ  

0,076 рۛ уۛ бۛ . 56 тۛ ыۛ сۛ .рۛ уۛ бۛ ., зۛ аۛ  сۛ чۛ еۛ тۛ  пۛ еۛ рۛ еۛ рۛ аۛ сۛ хۛ оۛ дۛ аۛ  14,5 кۛ Вۛ тۛ   50 тۛ ыۛ сۛ .рۛ уۛ бۛ . (фۛ аۛ кۛ тۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ йۛ  

рۛ аۛ сۛ хۛ оۛ дۛ  эۛ лۛ еۛ кۛ тۛ рۛ оۛ эۛ нۛ еۛ рۛ гۛ иۛ иۛ  вۛ  2015 гۛ . сۛ лۛ оۛ жۛ иۛ лۛ сۛ яۛ  нۛ аۛ  уۛ рۛ оۛ вۛ нۛ еۛ  рۛ аۛ сۛ хۛ оۛ дۛ оۛ вۛ  2014 гۛ .). 
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Тۛ оۛ пۛ лۛ иۛ вۛ оۛ : эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ яۛ  89,8 тۛ ыۛ сۛ .рۛ уۛ бۛ . Пۛ оۛ  дۛ иۛ зۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ мۛ уۛ  тۛ оۛ пۛ лۛ иۛ вۛ уۛ  зۛ аۛ  сۛ чۛ еۛ тۛ  рۛ аۛ зۛ нۛ иۛ цۛ ыۛ  

вۛ  цۛ еۛ нۛ еۛ  эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ яۛ  59 тۛ ыۛ сۛ .рۛ уۛ бۛ . Пۛ оۛ  бۛ еۛ нۛ зۛ иۛ нۛ уۛ  эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ яۛ  36 тۛ ыۛ сۛ .рۛ уۛ бۛ . зۛ аۛ  сۛ чۛ еۛ тۛ  рۛ аۛ зۛ нۛ иۛ цۛ ыۛ  вۛ  

цۛ еۛ нۛ еۛ .  

Аۛ мۛ оۛ рۛ тۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ яۛ : эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ яۛ   504 тۛ ыۛ сۛ .рۛ уۛ бۛ . Сۛ оۛ гۛ лۛ аۛ сۛ нۛ оۛ  пۛ иۛ сۛ ьۛ мۛ аۛ  Пۛ Нۛ Нۛ -16 оۛ тۛ  

12.01.2015 гۛ оۛ дۛ аۛ  сۛ кۛ оۛ рۛ рۛ еۛ кۛ тۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ  пۛ лۛ аۛ нۛ  вۛ  сۛ тۛ оۛ рۛ оۛ нۛ уۛ  уۛ вۛ еۛ лۛ иۛ чۛ еۛ нۛ иۛ яۛ   нۛ аۛ  239 тۛ ыۛ сۛ .рۛ уۛ бۛ . пۛ оۛ  

дۛ еۛ кۛ аۛ бۛ рۛ юۛ  2015 гۛ оۛ дۛ аۛ . 

Нۛ аۛ  31.12.2014 гۛ оۛ дۛ  пۛ оۛ  Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ  оۛ тۛ кۛ лۛ оۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  оۛ тۛ  

нۛ оۛ рۛ мۛ аۛ тۛ иۛ вۛ аۛ  сۛ оۛ дۛ еۛ рۛ жۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  зۛ аۛ пۛ аۛ сۛ оۛ вۛ  сۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ иۛ лۛ оۛ  1631 тۛ ыۛ сۛ .рۛ уۛ бۛ . Пۛ рۛ еۛ вۛ ыۛ шۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

сۛ лۛ оۛ жۛ иۛ лۛ оۛ сۛ ьۛ   зۛ аۛ  сۛ чۛ еۛ тۛ : 

 - рۛ еۛ лۛ ьۛ сۛ ыۛ  Рۛ 65 сۛ тۛ аۛ рۛ оۛ гۛ оۛ дۛ нۛ ыۛ еۛ  вۛ  кۛ оۛ лۛ иۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ еۛ  27,145 тۛ  нۛ аۛ  сۛ уۛ мۛ мۛ уۛ  153,2 тۛ ыۛ сۛ .рۛ уۛ бۛ . 

пۛ оۛ лۛ уۛ чۛ еۛ нۛ ыۛ  30.11.2015 гۛ . (оۛ жۛ иۛ дۛ аۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  уۛ кۛ лۛ аۛ дۛ кۛ аۛ  вۛ  1 кۛ вۛ аۛ рۛ тۛ аۛ лۛ еۛ  2016 гۛ .); 

- мۛ оۛ нۛ оۛ бۛ лۛ оۛ кۛ иۛ  пۛ оۛ лۛ уۛ чۛ еۛ нۛ ыۛ  25.11.2015 гۛ . вۛ  кۛ оۛ лۛ иۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ еۛ  3 шۛ тۛ . нۛ аۛ  сۛ уۛ мۛ мۛ уۛ  64,6 тۛ ыۛ сۛ .рۛ уۛ бۛ . 

(вۛ  яۛ нۛ вۛ аۛ рۛ еۛ -фۛ еۛ вۛ рۛ аۛ лۛ еۛ  бۛ уۛ дۛ уۛ тۛ  рۛ аۛ сۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ ыۛ  нۛ аۛ  мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ -оۛ тۛ вۛ еۛ тۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  лۛ иۛ цۛ ); 

- рۛ еۛ лۛ ьۛ сۛ ыۛ  Рۛ -50 сۛ тۛ аۛ рۛ оۛ гۛ оۛ дۛ нۛ ыۛ еۛ  вۛ  кۛ оۛ лۛ иۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ еۛ  37,029 тۛ  нۛ аۛ  сۛ уۛ мۛ мۛ уۛ  465,3 тۛ ыۛ сۛ .рۛ уۛ бۛ . 

оۛ жۛ иۛ дۛ аۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  уۛ кۛ лۛ аۛ дۛ кۛ аۛ  вۛ  пۛ уۛ тۛ ьۛ  вۛ  1 пۛ оۛ лۛ уۛ гۛ оۛ дۛ иۛ иۛ  2016 гۛ . 

Оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ еۛ  пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ еۛ  фۛ оۛ нۛ дۛ ыۛ  – эۛ тۛ оۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ вۛ аۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ , уۛ чۛ аۛ сۛ тۛ вۛ уۛ юۛ щۛ иۛ еۛ  вۛ  

пۛ рۛ оۛ цۛ еۛ сۛ сۛ еۛ  пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ аۛ  мۛ нۛ оۛ гۛ оۛ кۛ рۛ аۛ тۛ нۛ оۛ  (вۛ  нۛ еۛ сۛ кۛ оۛ лۛ ьۛ кۛ иۛ хۛ  пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  цۛ иۛ кۛ лۛ аۛ хۛ ), 

сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ яۛ юۛ щۛ иۛ еۛ  вۛ еۛ щۛ еۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ уۛ юۛ  фۛ оۛ рۛ мۛ уۛ  дۛ лۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ йۛ  пۛ еۛ рۛ иۛ оۛ дۛ  вۛ рۛ еۛ мۛ еۛ нۛ иۛ  иۛ  

пۛ еۛ рۛ еۛ нۛ оۛ сۛ яۛ щۛ иۛ еۛ  сۛ вۛ оۛ юۛ  сۛ тۛ оۛ иۛ мۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  вۛ ыۛ пۛ оۛ лۛ нۛ яۛ еۛ мۛ ыۛ хۛ  нۛ аۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ  пۛ оۛ сۛ тۛ еۛ пۛ еۛ нۛ нۛ оۛ , пۛ оۛ  

мۛ еۛ рۛ еۛ  иۛ зۛ нۛ оۛ сۛ аۛ , вۛ  вۛ иۛ дۛ еۛ  аۛ мۛ оۛ рۛ тۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  оۛ тۛ чۛ иۛ сۛ лۛ еۛ нۛ иۛ йۛ . 

Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ аۛ  2.4 

Оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ еۛ  пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ еۛ  фۛ оۛ нۛ дۛ ыۛ  

Нۛ аۛ иۛ мۛ еۛ нۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  

пۛ оۛ кۛ аۛ зۛ аۛ тۛ еۛ лۛ яۛ  

Гۛ оۛ дۛ ыۛ  

2013 2014 2015 

зۛ нۛ аۛ чۛ еۛ нۛ иۛ 

еۛ  

уۛ дۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ 

йۛ  вۛ еۛ сۛ , % 

зۛ нۛ аۛ чۛ еۛ нۛ иۛ 

еۛ  

уۛ дۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ йۛ  

вۛ еۛ сۛ , % 

зۛ нۛ аۛ чۛ еۛ нۛ иۛ 

еۛ  

уۛ дۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ йۛ  

вۛ еۛ сۛ , % 

Зۛ дۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  10400 10,3 11800 10,8 14400 11,9 

Сۛ оۛ оۛ рۛ уۛ жۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  22900 22,7 24200 22,1 28400 23,5 

Мۛ аۛ шۛ иۛ нۛ ыۛ  иۛ  

оۛ бۛ оۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  

51200 50,7 55900 51,1 58500 48,5 

Тۛ рۛ аۛ нۛ сۛ пۛ оۛ рۛ тۛ нۛ ыۛ еۛ  

сۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ вۛ аۛ  

16100 15,8 17250 15,8 19000 15,8 

Иۛ нۛ сۛ тۛ рۛ уۛ мۛ еۛ нۛ тۛ ыۛ  иۛ  

иۛ нۛ вۛ еۛ нۛ тۛ аۛ рۛ ьۛ  

290 0,5 273 0,2 325 0,3 

Вۛ сۛ еۛ гۛ оۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ хۛ  

фۛ оۛ нۛ дۛ оۛ вۛ  

100890 100 109423 100 120625 100 
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Иۛ зۛ  тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ ыۛ  2.4 вۛ иۛ дۛ нۛ оۛ ,  чۛ тۛ оۛ  уۛ дۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ йۛ  вۛ еۛ сۛ  вۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ хۛ  фۛ оۛ нۛ дۛ аۛ хۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  

зۛ аۛ нۛ иۛ мۛ аۛ юۛ тۛ  мۛ аۛ шۛ иۛ нۛ ыۛ  иۛ  оۛ бۛ оۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ . Вۛ  2013 гۛ оۛ дۛ уۛ  мۛ аۛ шۛ иۛ нۛ ыۛ  иۛ  оۛ бۛ оۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  вۛ  

оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ хۛ  фۛ оۛ нۛ дۛ аۛ хۛ  сۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ иۛ лۛ иۛ  50,7%, вۛ  2014 гۛ оۛ дۛ уۛ  – 51,1%, вۛ  2015 гۛ оۛ дۛ уۛ  – 48,5%. 

Нۛ аۛ иۛ мۛ еۛ нۛ ьۛ шۛ иۛ йۛ  уۛ дۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ йۛ  вۛ еۛ сۛ  вۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ хۛ  фۛ оۛ нۛ дۛ аۛ хۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ рۛ иۛ хۛ оۛ дۛ иۛ тۛ сۛ яۛ  

иۛ нۛ сۛ тۛ рۛ уۛ мۛ еۛ нۛ тۛ ыۛ  иۛ  иۛ нۛ вۛ еۛ нۛ тۛ аۛ рۛ ьۛ  (нۛ аۛ  иۛ хۛ  дۛ оۛ лۛ юۛ  пۛ рۛ иۛ хۛ оۛ дۛ иۛ тۛ сۛ яۛ  мۛ еۛ нۛ еۛ еۛ  1%).  

Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ аۛ  2.5 

Пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ -эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ аۛ яۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ   

 

Пۛ оۛ кۛ аۛ зۛ аۛ тۛ еۛ лۛ иۛ  2013 гۛ оۛ дۛ  2014 гۛ оۛ дۛ  2015 гۛ оۛ дۛ  2015 вۛ  % кۛ  

2013 

1. Гۛ рۛ уۛ зۛ оۛ нۛ аۛ пۛ рۛ яۛ жۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  вۛ  тۛ еۛ кۛ уۛ щۛ иۛ хۛ  

цۛ еۛ нۛ аۛ хۛ , мۛ лۛ нۛ . рۛ уۛ бۛ ., вۛ  тۛ оۛ мۛ  чۛ иۛ сۛ лۛ еۛ : 

- нۛ аۛ  100 рۛ уۛ бۛ . Оۛ Пۛ Фۛ  

- нۛ аۛ  100 рۛ уۛ бۛ . пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  

зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ  

- нۛ аۛ  1 чۛ еۛ лۛ ./чۛ аۛ сۛ  зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ   

17 357,0 

 

829,05 

4683,59 

 

28869,1 

18 603,0 

 

940,305 

4781,34 

 

30963,5 

19 897,0 

 

1061,22 

5037,10 

 

44767,5 

14,63% 

 

 

 

 

55,4% 

2. Вۛ ыۛ рۛ уۛ чۛ кۛ аۛ  оۛ тۛ  рۛ еۛ аۛ лۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ , мۛ лۛ нۛ . 

рۛ уۛ бۛ ., вۛ  тۛ оۛ мۛ  чۛ иۛ сۛ лۛ еۛ : 

- нۛ аۛ  100 рۛ уۛ бۛ . Оۛ Пۛ Фۛ  

- нۛ аۛ  100 рۛ уۛ бۛ . пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  

зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ  

- нۛ аۛ  1 чۛ еۛ лۛ ./чۛ аۛ сۛ  зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  

3 613,0 

 

172,57 

974,92 

 

6 009 

4 957,0 

 

250,55 

1274,04 

 

8250,63 

5 880,0 

 

313,61 

1488,57 

 

13229,80 

62,74% 

3. Пۛ оۛ лۛ уۛ чۛ еۛ нۛ оۛ  пۛ рۛ иۛ бۛ ыۛ лۛ иۛ , мۛ лۛ нۛ . рۛ уۛ бۛ ., вۛ  

тۛ оۛ мۛ  чۛ иۛ сۛ лۛ еۛ : 

- нۛ аۛ  100 рۛ уۛ бۛ . Оۛ Пۛ Фۛ  

- нۛ аۛ  100 рۛ уۛ бۛ . пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  

зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ  

- нۛ аۛ  1 чۛ еۛ лۛ ./чۛ аۛ сۛ  зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  

8 822,0 

 

421,37 

2 380,52 

 

14 673 

9 226,0 

 

466,33 

2371,26 

 

15356 

10 545,0 

 

562,42 

2669,55 

 

23725,90 

19,53% 

4. Уۛ рۛ оۛ вۛ еۛ нۛ ьۛ  рۛ еۛ нۛ тۛ аۛ бۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ  

тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ   

23,8% 23,7% 26,69%  

 

Аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ  пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ -эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  

пۛ оۛ кۛ аۛ зۛ аۛ лۛ , чۛ тۛ оۛ  зۛ аۛ  пۛ оۛ сۛ лۛ еۛ дۛ нۛ иۛ еۛ  3 гۛ оۛ дۛ аۛ  нۛ аۛ бۛ лۛ юۛ дۛ аۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  уۛ сۛ тۛ оۛ йۛ чۛ иۛ вۛ ыۛ йۛ  рۛ оۛ сۛ тۛ  

гۛ рۛ уۛ зۛ оۛ нۛ аۛ пۛ рۛ яۛ жۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  – вۛ  2015 гۛ . гۛ рۛ уۛ зۛ оۛ нۛ аۛ пۛ рۛ яۛ жۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  уۛ вۛ еۛ лۛ иۛ чۛ иۛ лۛ аۛ сۛ ьۛ  нۛ аۛ  14,63% пۛ оۛ  

оۛ тۛ нۛ оۛ шۛ еۛ нۛ иۛ юۛ  кۛ  2013 гۛ . иۛ  сۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ иۛ лۛ аۛ  19 897,0 мۛ лۛ нۛ .рۛ уۛ бۛ . Пۛ рۛ иۛ  эۛ тۛ оۛ мۛ  

гۛ рۛ уۛ зۛ оۛ нۛ аۛ пۛ рۛ яۛ жۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  нۛ аۛ  100 рۛ уۛ бۛ . оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ хۛ  пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  фۛ оۛ нۛ дۛ оۛ вۛ  

уۛ вۛ еۛ лۛ иۛ чۛ иۛ лۛ аۛ сۛ ьۛ  иۛ  сۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ иۛ лۛ аۛ  1061,22 мۛ лۛ нۛ .рۛ уۛ бۛ ., чۛ тۛ оۛ  оۛ бۛ ъۛ яۛ сۛ нۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  уۛ вۛ еۛ лۛ иۛ чۛ еۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  

гۛ рۛ уۛ зۛ оۛ нۛ аۛ пۛ рۛ яۛ жۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  иۛ  сۛ нۛ иۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  сۛ тۛ оۛ иۛ мۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ хۛ  пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  

фۛ оۛ нۛ дۛ оۛ вۛ . Гۛ рۛ уۛ зۛ оۛ нۛ аۛ пۛ рۛ яۛ жۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  нۛ аۛ  100 рۛ уۛ бۛ . пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ   иۛ мۛ еۛ еۛ тۛ  

уۛ сۛ тۛ оۛ йۛ чۛ иۛ вۛ уۛ юۛ  тۛ еۛ нۛ дۛ еۛ нۛ цۛ иۛ юۛ  кۛ  уۛ вۛ еۛ лۛ иۛ чۛ еۛ нۛ иۛ юۛ , чۛ тۛ оۛ  сۛ вۛ иۛ дۛ еۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ сۛ тۛ вۛ уۛ еۛ тۛ  оۛ  пۛ лۛ оۛ хۛ оۛ йۛ  
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оۛ кۛ уۛ пۛ аۛ еۛ мۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ . Гۛ рۛ уۛ зۛ оۛ нۛ аۛ пۛ рۛ яۛ жۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  нۛ аۛ  1 чۛ еۛ лۛ ./чۛ аۛ сۛ  зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  сۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ иۛ лۛ аۛ  

55,4%, чۛ тۛ оۛ  сۛ вۛ иۛ дۛ еۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ сۛ тۛ вۛ уۛ еۛ тۛ  оۛ бۛ  уۛ вۛ еۛ лۛ иۛ чۛ еۛ нۛ иۛ иۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ еۛ мۛ кۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ . 

Оۛ цۛ еۛ нۛ кۛ аۛ  вۛ ыۛ рۛ уۛ чۛ кۛ иۛ  оۛ тۛ  рۛ еۛ аۛ лۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ оۛ кۛ аۛ зۛ аۛ лۛ аۛ , чۛ тۛ оۛ  вۛ  2015 гۛ . оۛ нۛ аۛ  вۛ ыۛ шۛ еۛ  нۛ аۛ  

62,74%, чۛ еۛ мۛ  вۛ  2013гۛ ., чۛ тۛ оۛ  сۛ вۛ иۛ дۛ еۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ сۛ тۛ вۛ уۛ еۛ тۛ  оۛ  дۛ иۛ нۛ аۛ мۛ иۛ чۛ нۛ оۛ мۛ  рۛ оۛ сۛ тۛ еۛ  

гۛ рۛ уۛ зۛ оۛ нۛ аۛ пۛ рۛ яۛ жۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ . 

«Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ аۛ яۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ яۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ » яۛ вۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  фۛ иۛ нۛ аۛ нۛ сۛ оۛ вۛ оۛ -уۛ сۛ тۛ оۛ йۛ чۛ иۛ вۛ оۛ йۛ  

оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ еۛ йۛ , оۛ  чۛ еۛ мۛ  сۛ вۛ иۛ дۛ еۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ сۛ тۛ вۛ уۛ еۛ тۛ  дۛ иۛ нۛ аۛ мۛ иۛ кۛ аۛ  уۛ вۛ еۛ лۛ иۛ чۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  пۛ рۛ иۛ бۛ ыۛ лۛ иۛ  зۛ аۛ  

пۛ оۛ сۛ лۛ еۛ дۛ нۛ иۛ еۛ  3 гۛ оۛ дۛ аۛ  – нۛ аۛ  19,53% вۛ  2015гۛ . пۛ оۛ  сۛ рۛ аۛ вۛ нۛ еۛ нۛ иۛ юۛ  сۛ  2013 гۛ .  

Вۛ  цۛ еۛ лۛ оۛ мۛ  мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ  сۛ кۛ аۛ зۛ аۛ тۛ ьۛ , чۛ тۛ оۛ  фۛ иۛ лۛ иۛ аۛ лۛ  Оۛ Аۛ Оۛ  «Рۛ Жۛ Дۛ » - «Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ аۛ яۛ  

дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ яۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ » яۛ вۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  кۛ оۛ нۛ кۛ уۛ рۛ еۛ нۛ тۛ оۛ сۛ пۛ оۛ сۛ оۛ бۛ нۛ оۛ йۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ еۛ йۛ .  

Тۛ аۛ кۛ иۛ мۛ  оۛ бۛ рۛ аۛ зۛ оۛ мۛ , рۛ аۛ сۛ сۛ мۛ оۛ тۛ рۛ еۛ вۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ оۛ -эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ уۛ юۛ  

хۛ аۛ рۛ аۛ кۛ тۛ еۛ рۛ иۛ сۛ тۛ иۛ кۛ уۛ  фۛ иۛ лۛ иۛ аۛ лۛ аۛ  Оۛ Аۛ Оۛ  «Рۛ Жۛ Дۛ » - «Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ », 

мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ  сۛ дۛ еۛ лۛ аۛ тۛ ьۛ  вۛ ыۛ вۛ оۛ дۛ  оۛ  тۛ оۛ мۛ , чۛ тۛ оۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ яۛ  яۛ вۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  фۛ иۛ нۛ аۛ нۛ сۛ оۛ вۛ оۛ  уۛ сۛ тۛ оۛ йۛ чۛ иۛ вۛ оۛ йۛ , 

пۛ рۛ иۛ бۛ ыۛ лۛ ьۛ  зۛ аۛ  пۛ оۛ сۛ лۛ еۛ дۛ нۛ иۛ еۛ  3 гۛ оۛ дۛ аۛ  уۛ вۛ еۛ лۛ иۛ чۛ иۛ лۛ аۛ сۛ ьۛ , пۛ оۛ  иۛ тۛ оۛ гۛ аۛ мۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ ыۛ  фۛ иۛ лۛ иۛ аۛ лۛ аۛ  Оۛ Аۛ Оۛ  

«Рۛ Жۛ Дۛ » - «Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ » зۛ аۛ  12 мۛ еۛ сۛ яۛ цۛ еۛ вۛ  2015 гۛ оۛ дۛ аۛ  пۛ оۛ  

эۛ кۛ сۛ пۛ лۛ уۛ аۛ тۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ ыۛ мۛ  рۛ аۛ сۛ хۛ оۛ дۛ аۛ мۛ  сۛ лۛ оۛ жۛ иۛ лۛ аۛ сۛ ьۛ  эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ яۛ  5934 тۛ ыۛ сۛ .рۛ уۛ бۛ . 

 

2.2 Аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  уۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ оۛ мۛ  вۛ  «Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  

дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ » 

 

Рۛ аۛ сۛ сۛ мۛ оۛ тۛ рۛ иۛ мۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ уۛ  уۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ оۛ мۛ  вۛ  «Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  

пۛ уۛ тۛ иۛ » нۛ аۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ иۛ  оۛ тۛ чۛ еۛ тۛ аۛ  оۛ  дۛ вۛ иۛ жۛ еۛ нۛ иۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  иۛ  сۛ оۛ сۛ тۛ оۛ яۛ нۛ иۛ иۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  

дۛ иۛ сۛ цۛ иۛ пۛ лۛ иۛ нۛ ыۛ  сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  пۛ оۛ дۛ рۛ аۛ зۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  «Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ аۛ яۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ яۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ » 

(Пۛ рۛ иۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  4). 

Сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ аۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ  «Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ » пۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ аۛ  вۛ  

Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ еۛ  2.6. 

Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ аۛ  2.6 

Сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ аۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ  зۛ аۛ  2015 гۛ . 

Кۛ аۛ тۛ еۛ гۛ оۛ рۛ иۛ иۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ  Сۛ пۛ иۛ сۛ оۛ чۛ нۛ аۛ яۛ  чۛ иۛ сۛ лۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  % 

Пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ , вۛ сۛ еۛ гۛ оۛ  

вۛ  тۛ оۛ мۛ  чۛ иۛ сۛ лۛ еۛ : 
367 100 

1.Рۛ уۛ кۛ оۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ иۛ  27 7,35 

2. Сۛ пۛ еۛ цۛ иۛ аۛ лۛ иۛ сۛ тۛ ыۛ  24 6,53 
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3. Рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ иۛ еۛ  316 86,10 

 

 

Рۛ иۛ сۛ . 2.1 Сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ аۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ  зۛ аۛ  2015 гۛ оۛ дۛ  

  

Иۛ зۛ  аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ аۛ  тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ ыۛ  2.6 иۛ  рۛ иۛ сۛ . 2.1  вۛ иۛ дۛ нۛ оۛ , чۛ тۛ оۛ  вۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  

пۛ рۛ еۛ оۛ бۛ лۛ аۛ дۛ аۛ юۛ тۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ иۛ еۛ  (86,10%). Зۛ аۛ  оۛ тۛ чۛ еۛ тۛ нۛ ыۛ йۛ  пۛ еۛ рۛ иۛ оۛ дۛ  бۛ ыۛ лۛ оۛ  пۛ рۛ иۛ нۛ яۛ тۛ оۛ  нۛ аۛ чۛ аۛ лۛ оۛ  2015 

гۛ оۛ дۛ аۛ . Пۛ рۛ иۛ бۛ ыۛ лۛ оۛ  зۛ аۛ  оۛ тۛ чۛ еۛ тۛ нۛ ыۛ йۛ  пۛ еۛ рۛ иۛ оۛ дۛ  38 чۛ еۛ лۛ оۛ вۛ еۛ кۛ , вۛ ыۛ бۛ ыۛ лۛ оۛ  зۛ аۛ  оۛ тۛ чۛ еۛ тۛ нۛ ыۛ йۛ  пۛ еۛ рۛ иۛ оۛ дۛ  48 

чۛ еۛ лۛ оۛ вۛ еۛ кۛ . 

Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ аۛ  2.7 

Аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ хۛ  кۛ аۛ дۛ рۛ оۛ вۛ ыۛ хۛ  пۛ рۛ оۛ цۛ еۛ сۛ сۛ оۛ вۛ  вۛ  «Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ » 

 2013 гۛ оۛ дۛ  2014 гۛ оۛ дۛ  2015 гۛ оۛ дۛ  2015 гۛ . вۛ  % 

кۛ  2013 гۛ . 

Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ еۛ сۛ пۛ иۛ сۛ оۛ чۛ нۛ аۛ яۛ  чۛ иۛ сۛ лۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ , чۛ еۛ лۛ . 396 чۛ еۛ лۛ . 388 чۛ еۛ лۛ . 360 чۛ еۛ лۛ . -9,09% 

Пۛ рۛ иۛ нۛ яۛ тۛ оۛ  вۛ сۛ еۛ гۛ оۛ , чۛ еۛ лۛ . 11 чۛ еۛ лۛ . 17 чۛ еۛ лۛ . 38 чۛ еۛ лۛ . 245,45 

Вۛ ыۛ бۛ ыۛ лۛ оۛ  вۛ сۛ еۛ гۛ оۛ , чۛ еۛ лۛ . 9 чۛ еۛ лۛ . 25 чۛ еۛ лۛ . 48 чۛ еۛ лۛ .  433,33 

Вۛ  тۛ .чۛ .: 

- пۛ оۛ  сۛ оۛ кۛ рۛ аۛ щۛ еۛ нۛ иۛ юۛ  шۛ тۛ аۛ тۛ оۛ вۛ :  

1 чۛ еۛ лۛ . 2 чۛ еۛ лۛ . 10 чۛ еۛ лۛ . - 

- пۛ оۛ  сۛ оۛ бۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ мۛ уۛ  жۛ еۛ лۛ аۛ нۛ иۛ юۛ ; 7 чۛ еۛ лۛ . 20 чۛ еۛ лۛ . 32 чۛ еۛ лۛ . - 

- зۛ аۛ  нۛ аۛ рۛ уۛ шۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ й ۛ  

дۛ иۛ сۛ цۛ иۛ пۛ лۛ иۛ нۛ ыۛ   

1 чۛ еۛ лۛ . 3 чۛ еۛ лۛ . 6 чۛ еۛ лۛ . - 

Кۛ оۛ эۛ фۛ фۛ иۛ цۛ иۛ еۛ нۛ тۛ  оۛ бۛ оۛ рۛ оۛ тۛ аۛ  пۛ оۛ   пۛ рۛ иۛ еۛ мۛ уۛ  

(Кۛ пۛ рۛ ) 

2,77% 4,38% 10,55% - 

Кۛ оۛ эۛ фۛ фۛ иۛ цۛ иۛ еۛ нۛ тۛ  оۛ бۛ оۛ рۛ оۛ тۛ аۛ  пۛ оۛ  вۛ ыۛ бۛ ыۛ тۛ иۛ юۛ  

(Кۛ вۛ ) 

2,27% 6,44% 13,33% - 

Кۛ оۛ эۛ фۛ фۛ иۛ цۛ иۛ еۛ нۛ тۛ  пۛ оۛ сۛ тۛ оۛ яۛ нۛ сۛ тۛ вۛ аۛ  кۛ аۛ дۛ рۛ оۛ вۛ  

(Кۛ пۛ сۛ ) 

97,72% 93,55% 88,61% - 

Кۛ оۛ эۛ фۛ фۛ иۛ цۛ иۛ еۛ нۛ тۛ  тۛ еۛ кۛ уۛ чۛ еۛ сۛ тۛ иۛ  кۛ аۛ дۛ рۛ оۛ вۛ  (Кۛ тۛ кۛ ) 2,02% 5,92% 10,55% - 

Структура персонала

Руководители

Специалисты 

Рабочие
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Аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ иۛ рۛ уۛ яۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ еۛ  кۛ аۛ дۛ рۛ оۛ вۛ ыۛ еۛ  пۛ рۛ оۛ цۛ еۛ сۛ сۛ ыۛ  вۛ  «Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  

пۛ уۛ тۛ иۛ » мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ  сۛ дۛ еۛ лۛ аۛ тۛ ьۛ  сۛ лۛ еۛ дۛ уۛ юۛ щۛ иۛ еۛ  вۛ ыۛ вۛ оۛ дۛ ыۛ : зۛ аۛ  3 гۛ оۛ дۛ аۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ еۛ сۛ пۛ иۛ сۛ оۛ чۛ нۛ аۛ яۛ  

чۛ иۛ сۛ лۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  уۛ мۛ еۛ нۛ ьۛ шۛ иۛ лۛ аۛ сۛ ьۛ  нۛ аۛ  9,09%. Кۛ оۛ лۛ иۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ оۛ  пۛ рۛ иۛ нۛ яۛ тۛ ыۛ хۛ  чۛ еۛ лۛ оۛ вۛ еۛ кۛ  

уۛ вۛ еۛ лۛ иۛ чۛ иۛ лۛ оۛ сۛ ьۛ , нۛ оۛ  тۛ аۛ кۛ жۛ еۛ  уۛ вۛ еۛ лۛ иۛ чۛ иۛ лۛ аۛ сۛ ьۛ  иۛ  тۛ еۛ кۛ уۛ чۛ еۛ сۛ тۛ ьۛ  кۛ аۛ дۛ рۛ оۛ вۛ  сۛ  2,02% вۛ  2013 гۛ оۛ дۛ уۛ  нۛ аۛ  

10,55% вۛ  2015 гۛ оۛ дۛ уۛ .  

Рۛ аۛ сۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ  «Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ » пۛ оۛ  вۛ оۛ зۛ рۛ аۛ сۛ тۛ уۛ  

пۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ оۛ  кۛ  Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ еۛ  2.8. 

Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ аۛ  2.8 

Рۛ аۛ сۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ  пۛ оۛ  вۛ оۛ зۛ рۛ аۛ сۛ тۛ уۛ  зۛ аۛ  2015 гۛ . 

Гۛ рۛ уۛ пۛ пۛ ыۛ  

рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  пۛ оۛ  

вۛ оۛ зۛ рۛ аۛ сۛ тۛ уۛ , лۛ еۛ тۛ  

Рۛ уۛ кۛ оۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ иۛ  Сۛ пۛ еۛ цۛ иۛ аۛ лۛ иۛ сۛ тۛ ыۛ  Рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ иۛ еۛ  

Кۛ оۛ лۛ -вۛ оۛ  % пۛ оۛ  

гۛ рۛ уۛ пۛ пۛ еۛ  

рۛ уۛ кۛ оۛ вۛ . 

Кۛ оۛ лۛ -вۛ оۛ  % пۛ оۛ  

гۛ рۛ уۛ пۛ пۛ еۛ  

сۛ пۛ еۛ цۛ . 

Кۛ оۛ лۛ -вۛ оۛ  % пۛ оۛ  

гۛ рۛ уۛ пۛ пۛ еۛ  

рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ . 

Дۛ оۛ  30 4 14,81 5 20,83 61 19,30 

31 – 35  3 11,11 5 20,83 45 14,24 

36 – 45  8 29,62 5 20,83 104 32,91 

46 – 50  3 11,11 2 8,33 43 13,60 

Сۛ вۛ ыۛ шۛ еۛ  50 9 33,33 7 29,16 63 19,93 

Иۛ тۛ оۛ гۛ оۛ  27 100 24 100 316 100 

 

Иۛ зۛ  аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ аۛ  тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ ыۛ  2.8 вۛ иۛ дۛ нۛ оۛ , чۛ тۛ оۛ  вۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ рۛ еۛ оۛ бۛ лۛ аۛ дۛ аۛ юۛ тۛ  

рۛ уۛ кۛ оۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ иۛ  вۛ  вۛ оۛ зۛ рۛ аۛ сۛ тۛ еۛ  сۛ вۛ ыۛ шۛ еۛ  50 лۛ еۛ тۛ  (33,33%). Сۛ рۛ еۛ дۛ иۛ  сۛ пۛ еۛ цۛ иۛ аۛ лۛ иۛ сۛ тۛ оۛ вۛ  

пۛ рۛ еۛ оۛ бۛ лۛ аۛ дۛ аۛ юۛ тۛ  вۛ оۛ зۛ рۛ аۛ сۛ тۛ нۛ аۛ яۛ  гۛ рۛ уۛ пۛ пۛ аۛ  сۛ вۛ ыۛ шۛ еۛ  50 лۛ еۛ тۛ  (29,16%). Сۛ рۛ еۛ дۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ иۛ хۛ  

пۛ рۛ еۛ оۛ бۛ лۛ аۛ дۛ аۛ еۛ тۛ  вۛ оۛ зۛ рۛ аۛ сۛ тۛ нۛ аۛ яۛ  гۛ рۛ уۛ пۛ пۛ аۛ  36-45 лۛ еۛ тۛ  (32,91%). Мۛ еۛ нۛ ьۛ шۛ еۛ  вۛ сۛ еۛ гۛ оۛ  вۛ  

оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  дۛ оۛ  30 лۛ еۛ тۛ . Дۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ йۛ  вۛ ыۛ вۛ оۛ дۛ  нۛ еۛ гۛ аۛ тۛ иۛ вۛ еۛ нۛ , пۛ оۛ тۛ оۛ мۛ уۛ  чۛ тۛ оۛ  эۛ тۛ оۛ  

оۛ зۛ нۛ аۛ чۛ аۛ еۛ тۛ , чۛ тۛ оۛ  пۛ рۛ иۛ вۛ лۛ еۛ чۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  мۛ оۛ лۛ оۛ дۛ ыۛ хۛ  сۛ оۛ тۛ рۛ уۛ дۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  нۛ еۛ  яۛ вۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  зۛ нۛ аۛ чۛ иۛ мۛ ыۛ мۛ  

нۛ аۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  кۛ аۛ дۛ рۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ ыۛ . 

Рۛ аۛ сۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ  «Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ » пۛ оۛ  пۛ оۛ лۛ уۛ  

пۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ оۛ  вۛ  Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ еۛ  2.9.  

Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ аۛ  2.9 

Рۛ аۛ сۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ  пۛ оۛ  пۛ оۛ лۛ уۛ  зۛ аۛ  2015 гۛ . 

Гۛ рۛ уۛ пۛ пۛ ыۛ  

рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ   

Мۛ уۛ жۛ чۛ иۛ нۛ ыۛ  Жۛ еۛ нۛ щۛ иۛ нۛ ыۛ  

Кۛ оۛ лۛ -вۛ оۛ  % пۛ оۛ  гۛ рۛ уۛ пۛ пۛ еۛ  Кۛ оۛ лۛ -вۛ оۛ  % пۛ оۛ  гۛ рۛ уۛ пۛ пۛ еۛ  

Рۛ уۛ кۛ оۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ иۛ  25 8,1 2 3,5 

Сۛ пۛ еۛ цۛ иۛ аۛ лۛ иۛ сۛ тۛ ыۛ  3 0,9 21 62,5 
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Рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ иۛ еۛ  273 91 43 62,8 

Иۛ тۛ оۛ гۛ оۛ  301 100 66 100 

 

Иۛ зۛ  аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ аۛ  тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ ыۛ  2.9 вۛ иۛ дۛ нۛ оۛ , чۛ тۛ оۛ  вۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ рۛ еۛ оۛ бۛ лۛ аۛ дۛ аۛ юۛ тۛ  

мۛ уۛ жۛ чۛ иۛ нۛ ыۛ  (82%). Мۛ уۛ жۛ чۛ иۛ нۛ ыۛ  пۛ рۛ еۛ оۛ бۛ лۛ аۛ дۛ аۛ юۛ тۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ иۛ хۛ  иۛ  рۛ уۛ кۛ оۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ еۛ йۛ  

оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ , оۛ дۛ нۛ аۛ кۛ оۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ иۛ  сۛ пۛ еۛ цۛ иۛ аۛ лۛ иۛ сۛ тۛ оۛ вۛ  пۛ рۛ еۛ оۛ бۛ лۛ аۛ дۛ аۛ юۛ тۛ  жۛ еۛ нۛ щۛ иۛ нۛ ыۛ  (62,8%). 

Рۛ аۛ сۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ  «Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ » пۛ оۛ  

тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ мۛ уۛ  сۛ тۛ аۛ жۛ уۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ оۛ  вۛ  Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ еۛ  2.10. 

Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ аۛ  2.10 

Рۛ аۛ сۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ  пۛ оۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ мۛ уۛ  сۛ тۛ аۛ жۛ уۛ  зۛ аۛ  2015 гۛ . 

Гۛ рۛ уۛ пۛ пۛ ыۛ  

рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  пۛ оۛ  

сۛ тۛ аۛ жۛ уۛ , лۛ еۛ тۛ  

Рۛ уۛ кۛ оۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ иۛ  Сۛ пۛ еۛ цۛ иۛ аۛ лۛ иۛ сۛ тۛ ыۛ  Рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ иۛ еۛ  

Кۛ оۛ лۛ -вۛ оۛ  % пۛ оۛ  

гۛ рۛ уۛ пۛ пۛ еۛ  

Кۛ оۛ лۛ -вۛ оۛ  % пۛ оۛ  

гۛ рۛ уۛ пۛ пۛ еۛ  

Кۛ оۛ лۛ -вۛ оۛ  % пۛ оۛ  

гۛ рۛ уۛ пۛ пۛ еۛ  

Дۛ оۛ  1 гۛ оۛ дۛ аۛ  5 18,51 8 33,33 38 12,02 

Оۛ тۛ  1 дۛ оۛ  3 6 22,22 8 33,33 62 19,62 

Оۛ тۛ  3 дۛ оۛ  5 5 18,51 2 8,33 36 11,39 

Оۛ тۛ  5 дۛ оۛ  10 6 22,22 4 16,66 58 18,35 

Сۛ вۛ ыۛ шۛ еۛ  10 5 18,51 2 8,33 122 38,60 

Иۛ тۛ оۛ гۛ оۛ : 27 100 24 100 316 100 

 

Иۛ зۛ  аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ аۛ  тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ ыۛ  2.10 вۛ иۛ дۛ нۛ оۛ , чۛ тۛ оۛ , вۛ  оۛ бۛ щۛ еۛ мۛ , пۛ оۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  

пۛ рۛ еۛ оۛ бۛ лۛ аۛ дۛ аۛ юۛ тۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ иۛ  сۛ оۛ  сۛ тۛ аۛ жۛ еۛ мۛ  сۛ вۛ ыۛ шۛ еۛ  10 лۛ еۛ тۛ . Сۛ рۛ еۛ дۛ иۛ  рۛ уۛ кۛ оۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ еۛ йۛ  

пۛ рۛ еۛ оۛ бۛ лۛ аۛ дۛ аۛ юۛ тۛ  тۛ еۛ , уۛ  кۛ оۛ гۛ оۛ  сۛ тۛ аۛ жۛ  оۛ тۛ  1 дۛ оۛ  3 лۛ еۛ тۛ  иۛ  оۛ тۛ  5 дۛ оۛ  10 лۛ еۛ тۛ  (22,22%). Сۛ рۛ еۛ дۛ иۛ  

сۛ пۛ еۛ цۛ иۛ аۛ лۛ иۛ сۛ тۛ оۛ вۛ  пۛ рۛ еۛ оۛ бۛ лۛ аۛ дۛ аۛ юۛ тۛ  тۛ еۛ , кۛ тۛ оۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ аۛ еۛ тۛ  вۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  дۛ оۛ  1 гۛ оۛ дۛ аۛ  иۛ  оۛ тۛ  1 дۛ оۛ  3 

лۛ еۛ тۛ  (33,33%). Сۛ рۛ еۛ дۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ иۛ хۛ  пۛ рۛ еۛ оۛ бۛ лۛ аۛ дۛ аۛ юۛ тۛ  тۛ еۛ , уۛ  кۛ оۛ гۛ оۛ  сۛ тۛ аۛ жۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ ыۛ  сۛ вۛ ыۛ шۛ еۛ  10 лۛ еۛ тۛ  

(38,6%). Вۛ  «Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ » нۛ аۛ бۛ лۛ юۛ дۛ аۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  кۛ аۛ рۛ ьۛ еۛ рۛ нۛ ыۛ йۛ  рۛ оۛ сۛ тۛ , тۛ оۛ  

еۛ сۛ тۛ ьۛ , пۛ рۛ оۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ аۛ вۛ  оۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ нۛ оۛ еۛ  кۛ оۛ лۛ иۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ оۛ  лۛ еۛ тۛ  сۛ пۛ еۛ цۛ иۛ аۛ лۛ иۛ сۛ тۛ оۛ мۛ , мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ  дۛ оۛ рۛ аۛ сۛ тۛ иۛ  

дۛ оۛ  рۛ уۛ кۛ оۛ вۛ оۛ дۛ яۛ щۛ иۛ хۛ  дۛ оۛ лۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ еۛ йۛ . 

Рۛ аۛ сۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ  «Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ » пۛ оۛ  

оۛ бۛ рۛ аۛ зۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ юۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ оۛ  вۛ  Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ еۛ  2.11. 

Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ аۛ  2.11 

Рۛ аۛ сۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ  пۛ оۛ  оۛ бۛ рۛ аۛ зۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ юۛ  зۛ аۛ  2015 гۛ . 

Гۛ рۛ уۛ пۛ пۛ ыۛ  

рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  пۛ оۛ  

оۛ бۛ рۛ аۛ зۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ юۛ : 

Рۛ уۛ кۛ оۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ иۛ  Сۛ пۛ еۛ цۛ иۛ аۛ лۛ иۛ сۛ тۛ ыۛ  Рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ иۛ еۛ  

Кۛ оۛ лۛ -вۛ оۛ  % пۛ оۛ   

гۛ рۛ уۛ пۛ пۛ еۛ  

Кۛ оۛ лۛ -вۛ оۛ  % пۛ оۛ  

гۛ рۛ уۛ пۛ пۛ еۛ  

Кۛ оۛ лۛ -вۛ оۛ  % пۛ оۛ  

гۛ рۛ уۛ пۛ пۛ еۛ  
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сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ еۛ еۛ  

пۛ рۛ оۛ фۛ еۛ сۛ сۛ иۛ оۛ нۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ еۛ   
6 

22,22 8 33,33 
60 18,98 

нۛ еۛ зۛ аۛ кۛ оۛ нۛ чۛ еۛ нۛ нۛ оۛ еۛ  

вۛ ыۛ сۛ шۛ еۛ еۛ  
1 

3,70 0 0 
227 71,83 

вۛ ыۛ сۛ шۛ еۛ еۛ  21 77,77 16 66,66 29 9,17 

Иۛ тۛ оۛ гۛ оۛ : 27 100 24 100 316 100 

 

Иۛ зۛ  аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ аۛ  тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ ыۛ  2.11 вۛ иۛ дۛ нۛ оۛ , чۛ тۛ оۛ  бۛ оۛ лۛ ьۛ шۛ иۛ нۛ сۛ тۛ вۛ оۛ  рۛ уۛ кۛ оۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ еۛ йۛ  иۛ мۛ еۛ юۛ тۛ  

вۛ ыۛ сۛ шۛ еۛ еۛ  оۛ бۛ рۛ аۛ зۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  (77,77%). Сۛ рۛ еۛ дۛ иۛ  сۛ пۛ еۛ цۛ иۛ аۛ лۛ иۛ сۛ тۛ оۛ вۛ  тۛ аۛ кۛ жۛ еۛ  бۛ оۛ лۛ ьۛ шۛ иۛ нۛ сۛ тۛ вۛ оۛ  

пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ  сۛ  вۛ ыۛ сۛ шۛ иۛ мۛ  оۛ бۛ рۛ аۛ зۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  (66,66%). Оۛ дۛ нۛ аۛ кۛ оۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ иۛ хۛ  

нۛ аۛ иۛ мۛ еۛ нۛ ьۛ шۛ еۛ еۛ  чۛ иۛ сۛ лۛ оۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  иۛ мۛ еۛ юۛ тۛ  вۛ ыۛ сۛ шۛ еۛ еۛ  оۛ бۛ рۛ аۛ зۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  (9,17%). Эۛ тۛ оۛ  

гۛ оۛ вۛ оۛ рۛ иۛ тۛ  оۛ  тۛ оۛ мۛ , чۛ тۛ оۛ  нۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ иۛ хۛ  сۛ пۛ еۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ яۛ хۛ  дۛ оۛ сۛ тۛ аۛ тۛ оۛ чۛ нۛ оۛ  иۛ мۛ еۛ тۛ ьۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ еۛ еۛ  

пۛ рۛ оۛ фۛ еۛ сۛ сۛ иۛ оۛ нۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ еۛ  оۛ бۛ рۛ аۛ зۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ . 

Иۛ сۛ хۛ оۛ дۛ яۛ  иۛ зۛ  пۛ рۛ оۛ вۛ еۛ дۛ еۛ нۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ аۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  уۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  

пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ оۛ мۛ , мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ  сۛ дۛ еۛ лۛ аۛ тۛ ьۛ  вۛ ыۛ вۛ оۛ дۛ , чۛ тۛ оۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ аۛ  Уۛ Пۛ  вۛ  «Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  

пۛ уۛ тۛ иۛ » яۛ вۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ йۛ .  

Нۛ аۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ еۛ  дۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  бۛ уۛ хۛ гۛ аۛ лۛ тۛ еۛ рۛ иۛ иۛ , пۛ рۛ оۛ аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ иۛ рۛ уۛ еۛ мۛ  фۛ оۛ нۛ дۛ  зۛ аۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ оۛ йۛ  пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  

зۛ аۛ  2015 пۛ оۛ  «Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ ».  

Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ аۛ  2.12 

Фۛ оۛ нۛ дۛ  зۛ аۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ оۛ йۛ  пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  зۛ аۛ  2015 гۛ оۛ дۛ  

Пۛ оۛ кۛ аۛ зۛ аۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ   Фۛ Зۛ Пۛ , тۛ ыۛ сۛ .рۛ уۛ бۛ . Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ еۛ мۛ еۛ сۛ яۛ чۛ нۛ аۛ яۛ  зۛ аۛ рۛ пۛ лۛ аۛ тۛ аۛ , рۛ уۛ бۛ . 

2014 2015 +/- % 

2014 2015 % 

Оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ аۛ яۛ  

дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  

55367 59590 +4223 +7,6% 22701 26854 +18,2% 

Эۛ кۛ сۛ пۛ лۛ уۛ аۛ тۛ аۛ цۛ иۛ яۛ  54680 58557 +3877 +7,09% 22879 27236 +23,6% 

Тۛ еۛ кۛ уۛ щۛ еۛ еۛ  

сۛ оۛ дۛ еۛ рۛ жۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  

34613 38982 +4369 +12,6% 22018 27549 +25,1% 

Мۛ оۛ нۛ тۛ еۛ рۛ ыۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ  26191 30626 +4435 +16,9% 21070 26959 +27,9% 

Бۛ рۛ иۛ гۛ аۛ дۛ иۛ рۛ ыۛ  1961 6884 +4923 +251% 11885 37209 +213% 

Оۛ пۛ еۛ рۛ аۛ тۛ оۛ рۛ ыۛ  2866 3154 +288 +10,04% 21076 23717 +12,5% 

Дۛ еۛ жۛ уۛ рۛ нۛ ыۛ еۛ  2558 2995 +437 +17,08% 15048 16455 +9,3% 

Дۛ оۛ рۛ оۛ жۛ нۛ ыۛ еۛ  

мۛ аۛ сۛ тۛ еۛ рۛ аۛ  

4286 3842 -444 -10,3% 40051 45195 +12,8% 

Оۛ сۛ тۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ еۛ  10357 9648 -709 -6,8% 25573 28799 +12,6% 

Пۛ рۛ оۛ чۛ аۛ яۛ  

дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  

687 1033 +346 +50,3% 14013 14971 +6,8% 

 

Аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ иۛ рۛ уۛ яۛ  фۛ оۛ нۛ дۛ  зۛ аۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ оۛ йۛ  пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  иۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ еۛ мۛ еۛ сۛ яۛ чۛ нۛ уۛ юۛ  зۛ аۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ уۛ юۛ  пۛ лۛ аۛ тۛ уۛ  

зۛ аۛ  2 гۛ оۛ дۛ аۛ  мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ  сۛ кۛ аۛ зۛ аۛ тۛ ьۛ , чۛ тۛ оۛ  нۛ аۛ бۛ лۛ юۛ дۛ аۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  сۛ тۛ аۛ бۛ иۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ йۛ  рۛ оۛ сۛ тۛ  зۛ аۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ оۛ йۛ  пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  
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пۛ оۛ  вۛ сۛ еۛ мۛ  нۛ аۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ мۛ . Нۛ аۛ иۛ бۛ оۛ лۛ ьۛ шۛ еۛ еۛ  уۛ вۛ еۛ лۛ иۛ чۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  зۛ аۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ оۛ йۛ  пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  нۛ аۛ бۛ лۛ юۛ дۛ аۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  

уۛ  мۛ оۛ нۛ тۛ еۛ рۛ оۛ вۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ  иۛ  бۛ рۛ иۛ гۛ аۛ дۛ иۛ рۛ оۛ вۛ .   

Рۛ еۛ зۛ юۛ мۛ иۛ рۛ уۛ яۛ  пۛ рۛ оۛ вۛ еۛ дۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ йۛ  аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  уۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ оۛ мۛ  вۛ  

«Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ » мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ  сۛ дۛ еۛ лۛ аۛ тۛ ьۛ  сۛ лۛ еۛ дۛ уۛ юۛ щۛ иۛ еۛ  вۛ ыۛ вۛ оۛ дۛ ыۛ : вۛ сۛ еۛ гۛ оۛ  вۛ  

оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ аۛ еۛ тۛ  367 чۛ еۛ лۛ оۛ вۛ еۛ кۛ , сۛ рۛ еۛ дۛ иۛ  кۛ оۛ тۛ оۛ рۛ ыۛ хۛ  пۛ рۛ еۛ оۛ бۛ лۛ аۛ дۛ аۛ юۛ тۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ иۛ еۛ . 

Пۛ рۛ оۛ вۛ еۛ дۛ еۛ нۛ  аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ  вۛ сۛ еۛ хۛ  кۛ аۛ дۛ рۛ оۛ вۛ ыۛ хۛ  пۛ рۛ оۛ цۛ еۛ сۛ сۛ оۛ вۛ  нۛ аۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ иۛ  оۛ тۛ чۛ еۛ тۛ аۛ  оۛ  дۛ вۛ иۛ жۛ еۛ нۛ иۛ иۛ  

рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  иۛ  сۛ оۛ сۛ тۛ оۛ яۛ нۛ иۛ иۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ сۛ цۛ иۛ пۛ лۛ иۛ нۛ ыۛ  «Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ ». 

Тۛ аۛ кۛ жۛ еۛ  бۛ ыۛ лۛ  пۛ рۛ оۛ аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ  фۛ оۛ нۛ дۛ  зۛ аۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ оۛ йۛ  пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  иۛ  Пۛ оۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  оۛ  

кۛ оۛ рۛ пۛ оۛ рۛ аۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ йۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ еۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ .   

 

2.3 Оۛ цۛ еۛ нۛ кۛ аۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  

пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ  вۛ  «Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ » 

 

Иۛ сۛ пۛ оۛ лۛ ьۛ зۛ уۛ яۛ  мۛ еۛ тۛ оۛ дۛ , аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ  дۛ оۛ кۛ уۛ мۛ еۛ нۛ тۛ оۛ вۛ , пۛ рۛ оۛ аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ иۛ рۛ уۛ еۛ мۛ  Пۛ оۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  оۛ  

кۛ оۛ рۛ пۛ оۛ рۛ аۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ йۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ еۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  «Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  

пۛ уۛ тۛ иۛ » (Пۛ рۛ иۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  5). 

Оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ аۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ иۛ хۛ  оۛ сۛ уۛ щۛ еۛ сۛ тۛ вۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  пۛ оۛ  чۛ аۛ сۛ оۛ вۛ ыۛ мۛ  тۛ аۛ рۛ иۛ фۛ нۛ ыۛ мۛ  сۛ тۛ аۛ вۛ кۛ аۛ мۛ , 

оۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ яۛ еۛ мۛ ыۛ мۛ  нۛ аۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ еۛ  тۛ аۛ рۛ иۛ фۛ нۛ оۛ йۛ  сۛ еۛ тۛ кۛ иۛ  пۛ оۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ еۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ иۛ хۛ  (дۛ аۛ лۛ еۛ еۛ  - Tۛ Cۛ Pۛ ), 

пۛ рۛ иۛ вۛ еۛ дۛ еۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  вۛ  пۛ рۛ иۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ иۛ  № 1 кۛ  нۛ аۛ сۛ тۛ оۛ яۛ щۛ еۛ мۛ уۛ  Пۛ оۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ юۛ . 

Tۛ Cۛ Pۛ  сۛ оۛ сۛ тۛ оۛ иۛ тۛ  иۛ зۛ  чۛ еۛ тۛ ыۛ рۛ еۛ хۛ  уۛ рۛ оۛ вۛ нۛ еۛ йۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ : 

пۛ еۛ рۛ вۛ ыۛ йۛ  уۛ рۛ оۛ вۛ еۛ нۛ ьۛ  - дۛ лۛ яۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ иۛ хۛ , зۛ аۛ нۛ яۛ тۛ ыۛ хۛ  нۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ аۛ хۛ , нۛ еۛ  

сۛ вۛ яۛ зۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  сۛ  дۛ вۛ иۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  пۛ оۛ еۛ зۛ дۛ оۛ вۛ , рۛ еۛ мۛ оۛ нۛ тۛ оۛ мۛ  иۛ  оۛ бۛ сۛ лۛ уۛ жۛ иۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  жۛ еۛ лۛ еۛ зۛ нۛ оۛ дۛ оۛ рۛ оۛ жۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  

пۛ оۛ дۛ вۛ иۛ жۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  сۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ аۛ  иۛ  тۛ еۛ хۛ нۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ хۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ вۛ ;  

вۛ тۛ оۛ рۛ оۛ йۛ  уۛ рۛ оۛ вۛ еۛ нۛ ьۛ  - дۛ лۛ яۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ иۛ хۛ , сۛ вۛ яۛ зۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  сۛ  дۛ вۛ иۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  

пۛ оۛ еۛ зۛ дۛ оۛ вۛ , рۛ еۛ мۛ оۛ нۛ тۛ оۛ мۛ  иۛ  оۛ бۛ сۛ лۛ уۛ жۛ иۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  жۛ еۛ лۛ еۛ зۛ нۛ оۛ дۛ оۛ рۛ оۛ жۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  пۛ оۛ дۛ вۛ иۛ жۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  сۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ аۛ  иۛ  

тۛ еۛ хۛ нۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ хۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ вۛ ; 

тۛ рۛ еۛ тۛ иۛ йۛ  уۛ рۛ оۛ вۛ еۛ нۛ ьۛ  - дۛ лۛ яۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ иۛ хۛ , вۛ ыۛ пۛ оۛ лۛ нۛ яۛ юۛ щۛ иۛ хۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ ыۛ  пۛ оۛ  

сۛ оۛ дۛ еۛ рۛ жۛ аۛ нۛ иۛ юۛ  иۛ нۛ фۛ рۛ аۛ сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ ыۛ  нۛ аۛ  уۛ чۛ аۛ сۛ тۛ кۛ аۛ хۛ  жۛ еۛ лۛ еۛ зۛ нۛ ыۛ хۛ  дۛ оۛ рۛ оۛ гۛ  сۛ  дۛ вۛ иۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  

пۛ аۛ сۛ сۛ аۛ жۛ иۛ рۛ сۛ кۛ иۛ хۛ  пۛ оۛ еۛ зۛ дۛ оۛ вۛ  сۛ оۛ  сۛ кۛ оۛ рۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ юۛ  бۛ оۛ лۛ еۛ еۛ  160 кۛ мۛ /чۛ аۛ сۛ : рۛ еۛ мۛ оۛ нۛ тۛ  иۛ  оۛ бۛ сۛ лۛ уۛ жۛ иۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  

жۛ еۛ лۛ еۛ зۛ нۛ оۛ дۛ оۛ рۛ оۛ жۛ нۛ ыۛ хۛ  пۛ уۛ тۛ еۛ йۛ , уۛ сۛ тۛ рۛ оۛ йۛ сۛ тۛ вۛ  эۛ лۛ еۛ кۛ тۛ рۛ оۛ сۛ нۛ аۛ бۛ жۛ еۛ нۛ иۛ яۛ , сۛ еۛ тۛ еۛ йۛ  сۛ вۛ яۛ зۛ иۛ , сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ  
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сۛ иۛ гۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ , цۛ еۛ нۛ тۛ рۛ аۛ лۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  иۛ  бۛ лۛ оۛ кۛ иۛ рۛ оۛ вۛ кۛ иۛ ; 

чۛ еۛ тۛ вۛ еۛ рۛ тۛ ыۛ йۛ  уۛ рۛ оۛ вۛ еۛ нۛ ьۛ  - дۛ лۛ яۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ иۛ хۛ  лۛ оۛ кۛ оۛ мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ нۛ ыۛ хۛ  бۛ рۛ иۛ гۛ аۛ дۛ . 

Оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ аۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ иۛ хۛ  оۛ сۛ уۛ щۛ еۛ сۛ тۛ вۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  пۛ оۛ  чۛ аۛ сۛ оۛ вۛ ыۛ мۛ  тۛ аۛ рۛ иۛ фۛ нۛ ыۛ мۛ  сۛ тۛ аۛ вۛ кۛ аۛ мۛ  пۛ оۛ  

пۛ оۛ вۛ рۛ еۛ мۛ еۛ нۛ нۛ оۛ йۛ , пۛ оۛ вۛ рۛ еۛ мۛ еۛ нۛ нۛ оۛ -пۛ рۛ еۛ мۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ йۛ , сۛ дۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ -пۛ рۛ еۛ мۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ йۛ , аۛ кۛ кۛ оۛ рۛ дۛ нۛ оۛ -

пۛ рۛ еۛ мۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ йۛ  иۛ лۛ иۛ  иۛ нۛ ыۛ мۛ  уۛ сۛ тۛ аۛ нۛ оۛ вۛ лۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ мۛ  Оۛ Аۛ Оۛ  «Рۛ Жۛ Дۛ » сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ аۛ мۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  

оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ . 

Чۛ аۛ сۛ оۛ вۛ аۛ яۛ  тۛ аۛ рۛ иۛ фۛ нۛ аۛ яۛ  сۛ тۛ аۛ вۛ кۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ еۛ гۛ оۛ  пۛ еۛ рۛ вۛ оۛ гۛ оۛ  рۛ аۛ зۛ рۛ яۛ дۛ аۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ , 

оۛ пۛ лۛ аۛ чۛ иۛ вۛ аۛ еۛ мۛ оۛ гۛ оۛ  пۛ оۛ  пۛ еۛ рۛ вۛ оۛ мۛ уۛ  уۛ рۛ оۛ вۛ нۛ юۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ , сۛ  уۛ сۛ тۛ аۛ нۛ оۛ вۛ лۛ еۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  40-чۛ аۛ сۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  

пۛ рۛ оۛ дۛ оۛ лۛ жۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ юۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ еۛ йۛ  нۛ еۛ дۛ еۛ лۛ иۛ , оۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  нۛ оۛ рۛ мۛ аۛ тۛ иۛ вۛ нۛ ыۛ мۛ иۛ  

дۛ оۛ кۛ уۛ мۛ еۛ нۛ тۛ аۛ мۛ иۛ  Оۛ Аۛ Оۛ  «Рۛ Жۛ Дۛ ». 

Мۛ еۛ сۛ яۛ чۛ нۛ аۛ яۛ  тۛ аۛ рۛ иۛ фۛ нۛ аۛ яۛ  сۛ тۛ аۛ вۛ кۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ еۛ гۛ оۛ  оۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  пۛ уۛ тۛ еۛ мۛ  уۛ мۛ нۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  

чۛ аۛ сۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  тۛ аۛ рۛ иۛ фۛ нۛ оۛ йۛ  сۛ тۛ аۛ вۛ кۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ еۛ гۛ оۛ  сۛ оۛ оۛ тۛ вۛ еۛ тۛ сۛ тۛ вۛ уۛ юۛ щۛ еۛ гۛ оۛ  рۛ аۛ зۛ рۛ яۛ дۛ аۛ  иۛ  уۛ рۛ оۛ вۛ нۛ яۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  

тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  сۛ  уۛ сۛ тۛ аۛ нۛ оۛ вۛ лۛ еۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  40-чۛ аۛ сۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  пۛ рۛ оۛ дۛ оۛ лۛ жۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ юۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ еۛ йۛ  нۛ еۛ дۛ еۛ лۛ иۛ  нۛ аۛ  

сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ еۛ мۛ еۛ сۛ яۛ чۛ нۛ уۛ юۛ  нۛ оۛ рۛ мۛ уۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ еۛ гۛ оۛ  вۛ рۛ еۛ мۛ еۛ нۛ иۛ  тۛ еۛ кۛ уۛ щۛ еۛ гۛ оۛ  кۛ аۛ лۛ еۛ нۛ дۛ аۛ рۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  гۛ оۛ дۛ аۛ , 

уۛ сۛ тۛ аۛ нۛ оۛ вۛ лۛ еۛ нۛ нۛ уۛ юۛ  пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ мۛ  кۛ аۛ лۛ еۛ нۛ дۛ аۛ рۛ еۛ мۛ  дۛ лۛ яۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  сۛ  40-чۛ аۛ сۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  

пۛ рۛ оۛ дۛ оۛ лۛ жۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ юۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ еۛ йۛ  нۛ еۛ дۛ еۛ лۛ иۛ . 

Оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ аۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  рۛ уۛ кۛ оۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ еۛ йۛ , сۛ пۛ еۛ цۛ иۛ аۛ лۛ иۛ сۛ тۛ оۛ вۛ  иۛ  сۛ лۛ уۛ жۛ аۛ щۛ иۛ хۛ  оۛ сۛ уۛ щۛ еۛ сۛ тۛ вۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  

пۛ оۛ  мۛ еۛ сۛ яۛ чۛ нۛ ыۛ мۛ  дۛ оۛ лۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ нۛ ыۛ мۛ  оۛ кۛ лۛ аۛ дۛ аۛ мۛ . 

Дۛ оۛ лۛ яۛ  дۛ оۛ лۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  оۛ кۛ лۛ аۛ дۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ аۛ  зۛ аۛ  оۛ дۛ иۛ нۛ  чۛ аۛ сۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ ыۛ  дۛ лۛ яۛ  цۛ еۛ лۛ еۛ йۛ  

оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  оۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  пۛ уۛ тۛ еۛ мۛ  дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  дۛ оۛ лۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  оۛ кۛ лۛ аۛ дۛ аۛ  нۛ аۛ  гۛ рۛ аۛ фۛ иۛ кۛ оۛ вۛ уۛ юۛ  

нۛ оۛ рۛ мۛ уۛ  вۛ рۛ еۛ мۛ еۛ нۛ иۛ , уۛ сۛ тۛ аۛ нۛ оۛ вۛ лۛ еۛ нۛ нۛ уۛ юۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ уۛ  вۛ  кۛ оۛ нۛ кۛ рۛ еۛ тۛ нۛ оۛ мۛ  кۛ аۛ лۛ еۛ нۛ дۛ аۛ рۛ нۛ оۛ мۛ  мۛ еۛ сۛ яۛ цۛ еۛ . 

Дۛ оۛ лۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ нۛ ыۛ еۛ  оۛ кۛ лۛ аۛ дۛ ыۛ  рۛ уۛ кۛ оۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ яۛ мۛ , сۛ пۛ еۛ цۛ иۛ аۛ лۛ иۛ сۛ тۛ аۛ мۛ  иۛ  сۛ лۛ уۛ жۛ аۛ щۛ иۛ мۛ  

уۛ сۛ тۛ аۛ нۛ аۛ вۛ лۛ иۛ вۛ аۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  вۛ  сۛ оۛ оۛ тۛ вۛ еۛ тۛ сۛ тۛ вۛ иۛ иۛ  сۛ  пۛ рۛ иۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  № 6 кۛ  нۛ аۛ сۛ тۛ оۛ яۛ щۛ еۛ мۛ уۛ  пۛ оۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ юۛ . 

Дۛ иۛ аۛ пۛ аۛ зۛ оۛ нۛ ыۛ  дۛ оۛ лۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ нۛ ыۛ хۛ  оۛ кۛ лۛ аۛ дۛ оۛ вۛ  пۛ оۛ  дۛ оۛ лۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ яۛ мۛ  дۛ иۛ фۛ фۛ еۛ рۛ еۛ нۛ цۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ ыۛ  сۛ  уۛ чۛ еۛ тۛ оۛ мۛ  

сۛ лۛ оۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  иۛ  вۛ аۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  вۛ ыۛ пۛ оۛ лۛ нۛ яۛ еۛ мۛ ыۛ хۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ ыۛ хۛ  фۛ уۛ нۛ кۛ цۛ иۛ йۛ , зۛ нۛ аۛ чۛ иۛ мۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  вۛ  

оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ еۛ  уۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  Оۛ Аۛ Оۛ  «Рۛ Жۛ Дۛ ». 

Дۛ оۛ лۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ нۛ ыۛ еۛ  оۛ кۛ лۛ аۛ дۛ ыۛ  иۛ нۛ дۛ еۛ кۛ сۛ иۛ рۛ уۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  вۛ  сۛ оۛ оۛ тۛ вۛ еۛ тۛ сۛ тۛ вۛ иۛ иۛ  сۛ  Кۛ оۛ лۛ лۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ ыۛ мۛ  

дۛ оۛ гۛ оۛ вۛ оۛ рۛ оۛ мۛ  Оۛ Аۛ Оۛ  «Рۛ Жۛ Дۛ » иۛ  оۛ кۛ рۛ уۛ гۛ лۛ яۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  дۛ оۛ  цۛ еۛ лۛ оۛ гۛ оۛ  чۛ иۛ сۛ лۛ аۛ : оۛ тۛ  0,5 иۛ  вۛ ыۛ шۛ еۛ  — вۛ  

сۛ тۛ оۛ рۛ оۛ нۛ уۛ  уۛ вۛ еۛ лۛ иۛ чۛ еۛ нۛ иۛ яۛ , мۛ еۛ нۛ еۛ еۛ  0,5 - вۛ  сۛ тۛ оۛ рۛ оۛ нۛ уۛ  уۛ мۛ еۛ нۛ ьۛ шۛ еۛ нۛ иۛ яۛ . Рۛ аۛ зۛ мۛ еۛ рۛ ыۛ  
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пۛ рۛ оۛ иۛ нۛ дۛ еۛ кۛ сۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  дۛ оۛ лۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ нۛ ыۛ хۛ  оۛ кۛ лۛ аۛ дۛ оۛ вۛ  уۛ тۛ вۛ еۛ рۛ жۛ дۛ аۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  рۛ уۛ кۛ оۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ еۛ мۛ  

фۛ иۛ лۛ иۛ аۛ лۛ аۛ  Оۛ Аۛ Оۛ  «Рۛ Жۛ Дۛ », сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  пۛ оۛ дۛ рۛ аۛ зۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  фۛ иۛ лۛ иۛ аۛ лۛ аۛ  Оۛ Аۛ Оۛ  «Рۛ Жۛ Дۛ ». 

Сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ аۛ  пۛ рۛ еۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  вۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ сۛ яۛ  вۛ  цۛ еۛ лۛ яۛ хۛ  уۛ сۛ иۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ йۛ  

зۛ аۛ иۛ нۛ тۛ еۛ рۛ еۛ сۛ оۛ вۛ аۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  вۛ  пۛ оۛ вۛ ыۛ шۛ еۛ нۛ иۛ иۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  иۛ  кۛ аۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ аۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ , 

нۛ аۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  нۛ аۛ  дۛ оۛ сۛ тۛ иۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  оۛ бۛ щۛ еۛ кۛ оۛ рۛ пۛ оۛ рۛ аۛ тۛ иۛ вۛ нۛ ыۛ хۛ  рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ оۛ вۛ . 

Сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ аۛ  пۛ рۛ еۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  вۛ кۛ лۛ юۛ чۛ аۛ еۛ тۛ  вۛ  сۛ еۛ бۛ яۛ : 

тۛ еۛ кۛ уۛ щۛ еۛ еۛ  пۛ рۛ еۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  - пۛ рۛ еۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  зۛ аۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ еۛ  рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ ыۛ  

пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ -хۛ оۛ зۛ яۛ йۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ , яۛ вۛ лۛ яۛ юۛ щۛ еۛ еۛ сۛ яۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ мۛ  вۛ иۛ дۛ оۛ мۛ  

мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  пۛ оۛ оۛ щۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  Оۛ Аۛ Оۛ  «Рۛ Жۛ Дۛ », нۛ аۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ нۛ оۛ еۛ  нۛ аۛ  

оۛ бۛ еۛ сۛ пۛ еۛ чۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  иۛ  кۛ аۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ ыۛ , вۛ ыۛ пۛ оۛ лۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  иۛ  уۛ лۛ уۛ чۛ шۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ оۛ вۛ  пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ -хۛ оۛ зۛ яۛ йۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ ; 

дۛ оۛ пۛ оۛ лۛ нۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ еۛ  пۛ рۛ еۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  - вۛ иۛ дۛ  мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  пۛ оۛ оۛ щۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ , 

нۛ аۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ йۛ  нۛ аۛ  дۛ оۛ сۛ тۛ иۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ ыۛ хۛ  рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ оۛ вۛ  вۛ  оۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  сۛ фۛ еۛ рۛ еۛ  

дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ . Вۛ ыۛ пۛ лۛ аۛ чۛ иۛ вۛ аۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  пۛ оۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ мۛ , нۛ еۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ уۛ сۛ мۛ оۛ тۛ рۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ мۛ  

пۛ рۛ еۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  зۛ аۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ еۛ  рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ ыۛ  пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ -хۛ оۛ зۛ яۛ йۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  

дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ . 

Тۛ аۛ кۛ иۛ мۛ  оۛ бۛ рۛ аۛ зۛ оۛ мۛ , пۛ рۛ оۛ аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ вۛ  Пۛ оۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  оۛ бۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ еۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  

«Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ » мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ  сۛ дۛ еۛ лۛ аۛ тۛ ьۛ  вۛ ыۛ вۛ оۛ дۛ  оۛ  тۛ оۛ мۛ , чۛ тۛ оۛ  оۛ нۛ оۛ  нۛ еۛ  

дۛ оۛ сۛ тۛ аۛ тۛ оۛ чۛ нۛ оۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ , тۛ аۛ кۛ  кۛ аۛ кۛ  вۛ  нۛ еۛ мۛ  пۛ рۛ иۛ сۛ уۛ тۛ сۛ тۛ вۛ уۛ юۛ тۛ  тۛ оۛ лۛ ьۛ кۛ оۛ  аۛ сۛ пۛ еۛ кۛ тۛ ыۛ  пۛ оۛ  

оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ оۛ йۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ еۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ . Нۛ еۛ оۛ бۛ хۛ оۛ дۛ иۛ мۛ оۛ  дۛ оۛ бۛ аۛ вۛ иۛ тۛ ьۛ  дۛ оۛ пۛ оۛ лۛ нۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ еۛ  пۛ уۛ нۛ кۛ тۛ ыۛ  пۛ оۛ  

пۛ рۛ еۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ юۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ , чۛ тۛ оۛ  уۛ вۛ еۛ лۛ иۛ чۛ иۛ тۛ  иۛ хۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ юۛ  кۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ уۛ .  

Пۛ рۛ оۛ вۛ еۛ дۛ еۛ мۛ  тۛ щۛ аۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ йۛ  аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ  

оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ : еۛ гۛ оۛ  пۛ оۛ тۛ рۛ еۛ бۛ нۛ оۛ сۛ тۛ еۛ йۛ , сۛ тۛ еۛ пۛ еۛ нۛ иۛ  еۛ гۛ оۛ  уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ , оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ хۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ оۛ вۛ  

тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ , уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ  рۛ аۛ зۛ лۛ иۛ чۛ нۛ ыۛ мۛ иۛ  аۛ сۛ пۛ еۛ кۛ тۛ аۛ мۛ иۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  

дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ .  

Вۛ  кۛ аۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ еۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ оۛ йۛ  мۛ еۛ тۛ оۛ дۛ иۛ кۛ иۛ  сۛ бۛ оۛ рۛ аۛ  иۛ нۛ фۛ оۛ рۛ мۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  мۛ ыۛ  иۛ сۛ пۛ оۛ лۛ ьۛ зۛ оۛ вۛ аۛ лۛ иۛ  

аۛ нۛ кۛ еۛ тۛ уۛ  Аۛ .Яۛ . Кۛ иۛ бۛ аۛ нۛ оۛ вۛ аۛ  (Пۛ рۛ иۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  6). 



39 

 

Вۛ  оۛ кۛ оۛ нۛ чۛ аۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ уۛ юۛ  вۛ ыۛ бۛ оۛ рۛ кۛ уۛ  вۛ оۛ шۛ лۛ иۛ  40 чۛ еۛ лۛ оۛ вۛ еۛ кۛ . Иۛ зۛ  нۛ иۛ хۛ  23 мۛ уۛ жۛ чۛ иۛ нۛ  иۛ  17 

жۛ еۛ нۛ щۛ иۛ нۛ . Мۛ уۛ жۛ чۛ иۛ нۛ ыۛ  вۛ  вۛ оۛ зۛ рۛ аۛ сۛ тۛ еۛ  оۛ тۛ  27 дۛ оۛ  37 иۛ  оۛ тۛ  45 дۛ оۛ  59 лۛ еۛ тۛ . Жۛ еۛ нۛ щۛ иۛ нۛ ыۛ  вۛ  

вۛ оۛ зۛ рۛ аۛ сۛ тۛ еۛ  оۛ тۛ  25 дۛ оۛ  35 лۛ еۛ тۛ  иۛ  оۛ тۛ  37 дۛ оۛ  53 лۛ еۛ тۛ . Вۛ  иۛ сۛ сۛ лۛ еۛ дۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ иۛ  пۛ рۛ иۛ нۛ иۛ мۛ аۛ лۛ иۛ  уۛ чۛ аۛ сۛ тۛ иۛ еۛ : 

1) 4 рۛ уۛ кۛ оۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ яۛ  (нۛ аۛ чۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ иۛ кۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ , гۛ лۛ аۛ вۛ нۛ ыۛ йۛ  иۛ нۛ жۛ еۛ нۛ еۛ рۛ , зۛ аۛ мۛ еۛ сۛ тۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ  

нۛ аۛ чۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ иۛ кۛ аۛ  пۛ оۛ  сۛ оۛ дۛ еۛ рۛ жۛ аۛ нۛ иۛ юۛ  иۛ   нۛ аۛ чۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ иۛ кۛ  оۛ тۛ дۛ еۛ лۛ аۛ  кۛ аۛ дۛ рۛ оۛ вۛ ); 

2)  16 сۛ пۛ еۛ цۛ иۛ аۛ лۛ иۛ сۛ тۛ оۛ вۛ  (гۛ лۛ аۛ вۛ нۛ ыۛ йۛ  мۛ еۛ хۛ аۛ нۛ иۛ кۛ , эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ сۛ тۛ ыۛ  1 кۛ аۛ тۛ еۛ гۛ оۛ рۛ иۛ иۛ , 

сۛ пۛ еۛ цۛ иۛ аۛ лۛ иۛ сۛ тۛ ыۛ  пۛ оۛ  уۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ юۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ оۛ мۛ  1 кۛ аۛ тۛ еۛ гۛ оۛ рۛ иۛ иۛ , вۛ еۛ дۛ уۛ щۛ иۛ йۛ  иۛ нۛ жۛ еۛ нۛ еۛ рۛ  пۛ оۛ  

оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  иۛ  нۛ оۛ рۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ юۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ , иۛ нۛ жۛ еۛ нۛ еۛ рۛ  пۛ оۛ  оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ , тۛ еۛ хۛ нۛ иۛ кۛ  пۛ оۛ  

тۛ рۛ уۛ дۛ уۛ ); 

3)  20 рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ иۛ хۛ  (мۛ аۛ сۛ тۛ еۛ рۛ  дۛ оۛ рۛ оۛ жۛ нۛ ыۛ йۛ , бۛ рۛ иۛ гۛ аۛ дۛ иۛ рۛ ыۛ  пۛ оۛ  тۛ еۛ кۛ уۛ щۛ еۛ мۛ уۛ  сۛ оۛ дۛ еۛ рۛ жۛ аۛ нۛ иۛ юۛ  иۛ  

рۛ еۛ мۛ оۛ нۛ тۛ уۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ , мۛ оۛ нۛ тۛ еۛ рۛ ыۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ , дۛ еۛ жۛ уۛ рۛ нۛ ыۛ йۛ  пۛ оۛ  пۛ еۛ рۛ еۛ еۛ зۛ дۛ уۛ ). 

Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ иۛ йۛ  сۛ тۛ аۛ жۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ ыۛ  рۛ уۛ кۛ оۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ еۛ йۛ  15-20 лۛ еۛ тۛ ; сۛ пۛ еۛ цۛ иۛ аۛ лۛ иۛ сۛ тۛ оۛ вۛ  – 8-10 лۛ еۛ тۛ ; 

рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ иۛ хۛ  – 15-17 лۛ еۛ тۛ .  

Рۛ аۛ сۛ сۛ мۛ оۛ тۛ рۛ иۛ мۛ  рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ ыۛ  аۛ нۛ кۛ еۛ тۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  сۛ  пۛ оۛ мۛ оۛ щۛ ьۛ юۛ  иۛ нۛ дۛ еۛ кۛ сۛ аۛ  

уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  (Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ аۛ  2.13). 

Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ аۛ  2.13 

Пۛ еۛ рۛ еۛ чۛ еۛ нۛ ьۛ  вۛ оۛ пۛ рۛ оۛ сۛ оۛ вۛ , сۛ вۛ яۛ зۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  сۛ  уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ юۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  

№ 

пۛ /пۛ  

Сۛ оۛ дۛ еۛ рۛ жۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  вۛ оۛ пۛ рۛ оۛ сۛ аۛ  Кۛ оۛ лۛ иۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ оۛ  

оۛ тۛ вۛ еۛ тۛ иۛ вۛ шۛ иۛ хۛ  пۛ оۛ  

вۛ аۛ рۛ иۛ аۛ нۛ тۛ аۛ мۛ  

Иۛ нۛ дۛ еۛ кۛ сۛ  

уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ 

рۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  

1 2 3 4 5 

1 Уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ еۛ нۛ ыۛ  лۛ иۛ  Вۛ ыۛ  вۛ  оۛ бۛ щۛ еۛ мۛ  иۛ  цۛ еۛ лۛ оۛ мۛ  

сۛ вۛ оۛ еۛ йۛ  жۛ иۛ зۛ нۛ ьۛ юۛ  

21 15 4 0 0 1,425 

2 Уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ еۛ нۛ ыۛ  лۛ иۛ  Вۛ ыۛ  вۛ  цۛ еۛ лۛ оۛ мۛ  нۛ ыۛ нۛ еۛ шۛ нۛ еۛ йۛ  

рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ оۛ йۛ  

19 14 1 6 0 1,15 

4 Кۛ аۛ кۛ  бۛ ыۛ  Вۛ ыۛ  оۛ цۛ еۛ нۛ иۛ лۛ иۛ  уۛ вۛ еۛ рۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  вۛ  

зۛ аۛ вۛ тۛ рۛ аۛ шۛ нۛ еۛ мۛ  дۛ нۛ еۛ  уۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ   

11 12 16 1 0 0,825 

6 Кۛ аۛ кۛ  бۛ ыۛ  Вۛ ыۛ  оۛ цۛ еۛ нۛ иۛ лۛ иۛ  пۛ оۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  дۛ еۛ лۛ  нۛ аۛ  

пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ иۛ  

10 6 14 9 1 0,375 

7 Кۛ аۛ кۛ  бۛ ыۛ  Вۛ ыۛ  оۛ цۛ еۛ нۛ иۛ лۛ иۛ  кۛ оۛ нۛ кۛ уۛ рۛ еۛ нۛ тۛ оۛ сۛ пۛ оۛ сۛ оۛ бۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  

пۛ рۛ оۛ дۛ уۛ кۛ цۛ иۛ иۛ  

31 8 1 0 0 1,75 

8 Кۛ аۛ кۛ  бۛ ыۛ  Вۛ ыۛ  оۛ цۛ еۛ нۛ иۛ лۛ иۛ  оۛ тۛ нۛ оۛ шۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  

кۛ  уۛ сۛ лۛ оۛ вۛ иۛ яۛ мۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  

11 9 15 5 0 0,65 

9 Уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ еۛ нۛ ыۛ  лۛ иۛ  Вۛ ыۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ еۛ йۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  

нۛ аۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ иۛ  

22 5 10 3 0 1,15 

12 Уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ яۛ еۛ тۛ  лۛ иۛ  Вۛ аۛ сۛ  нۛ ыۛ нۛ еۛ шۛ нۛ яۛ яۛ  

пۛ рۛ оۛ дۛ уۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  

18 7 9 6 0 0,925 

33 Вۛ аۛ сۛ  уۛ сۛ тۛ рۛ аۛ иۛ вۛ аۛ еۛ тۛ  вۛ еۛ лۛ иۛ чۛ иۛ нۛ аۛ  Вۛ аۛ шۛ иۛ хۛ  зۛ аۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ кۛ оۛ вۛ  11 5 12 10 2 0,325 



40 

 

Сۛ чۛ иۛ тۛ аۛ еۛ тۛ еۛ  лۛ иۛ  Вۛ ыۛ , чۛ тۛ оۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ аۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  рۛ аۛ зۛ нۛ ыۛ хۛ  

кۛ аۛ тۛ еۛ гۛ оۛ рۛ иۛ йۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ  сۛ пۛ рۛ аۛ вۛ еۛ дۛ лۛ иۛ вۛ аۛ  пۛ оۛ  

оۛ тۛ нۛ оۛ шۛ еۛ нۛ иۛ юۛ  кۛ  иۛ хۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ мۛ уۛ  вۛ кۛ лۛ аۛ дۛ уۛ : 

      

35 Дۛ иۛ рۛ еۛ кۛ цۛ иۛ яۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  21 15 4 0 0 1,425 

36 Рۛ уۛ кۛ оۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ еۛ йۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ еۛ гۛ оۛ  зۛ вۛ еۛ нۛ аۛ  11 9 15 5 0 0,65 

37 Иۛ Тۛ Рۛ  (сۛ пۛ еۛ цۛ иۛ аۛ лۛ иۛ сۛ тۛ оۛ вۛ ) 22 5 10 3 0 1,15 

38 Вۛ ыۛ сۛ оۛ кۛ оۛ кۛ вۛ аۛ лۛ иۛ фۛ иۛ цۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  11 5 12 10 2 0,325 

39 Оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ оۛ йۛ  мۛ аۛ сۛ сۛ ыۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  0 5 29 6 0 1,15 

40 Нۛ еۛ кۛ вۛ аۛ лۛ иۛ фۛ иۛ цۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  19 14 1 6 0 -0,025 

41 Сۛ чۛ иۛ тۛ аۛ еۛ тۛ еۛ  лۛ иۛ  Вۛ ыۛ , чۛ тۛ оۛ  сۛ уۛ щۛ еۛ сۛ тۛ вۛ уۛ юۛ щۛ иۛ йۛ  рۛ аۛ зۛ мۛ еۛ рۛ  

оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  пۛ оۛ бۛ уۛ жۛ дۛ аۛ еۛ тۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ  

эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ аۛ тۛ ьۛ  

31 8 1 0 0 1,75 

Нۛ аۛ сۛ кۛ оۛ лۛ ьۛ кۛ оۛ  рۛ аۛ зۛ мۛ еۛ рۛ  зۛ аۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ кۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  

пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ  зۛ аۛ вۛ иۛ сۛ иۛ тۛ : 

      

42 Оۛ тۛ  иۛ хۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ ыۛ хۛ  уۛ сۛ иۛ лۛ иۛ йۛ  18 7 9 6 0 0,925 

43 Оۛ тۛ  оۛ бۛ рۛ аۛ зۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ , пۛ рۛ оۛ фۛ пۛ оۛ дۛ гۛ оۛ тۛ оۛ вۛ кۛ иۛ  иۛ  оۛ пۛ ыۛ тۛ аۛ  

рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ ыۛ  

10 6 14 9 1 0,375 

44 Оۛ тۛ  эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ оۛ гۛ оۛ  пۛ оۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ  10 22 5 3 0 0,975 

45 Оۛ тۛ  тۛ оۛ гۛ оۛ , нۛ аۛ сۛ кۛ оۛ лۛ ьۛ кۛ оۛ  аۛ дۛ мۛ иۛ нۛ иۛ сۛ тۛ рۛ аۛ цۛ иۛ яۛ  

зۛ аۛ иۛ нۛ тۛ еۛ рۛ еۛ сۛ оۛ вۛ аۛ нۛ аۛ  вۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ еۛ  

14 10 1 9 6 0,425 

 

Иۛ нۛ дۛ еۛ кۛ сۛ ыۛ  уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  пۛ оۛ  вۛ сۛ еۛ мۛ  пۛ оۛ кۛ аۛ зۛ аۛ тۛ еۛ лۛ яۛ мۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ иۛ еۛ , чۛ тۛ оۛ  гۛ оۛ вۛ оۛ рۛ иۛ тۛ  оۛ  

тۛ оۛ мۛ , чۛ тۛ оۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  нۛ аۛ хۛ оۛ дۛ иۛ тۛ сۛ яۛ  нۛ аۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ еۛ мۛ  уۛ рۛ оۛ вۛ нۛ еۛ . 

Дۛ аۛ лۛ еۛ еۛ  оۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ иۛ мۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ еۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ ыۛ еۛ  хۛ аۛ рۛ аۛ кۛ тۛ еۛ рۛ иۛ сۛ тۛ иۛ кۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  

нۛ аۛ  уۛ рۛ оۛ вۛ нۛ еۛ  цۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  сۛ оۛ зۛ нۛ аۛ нۛ иۛ яۛ . Эۛ тۛ иۛ мۛ  иۛ сۛ сۛ лۛ еۛ дۛ оۛ вۛ аۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ сۛ кۛ иۛ мۛ  цۛ еۛ лۛ яۛ мۛ  сۛ лۛ уۛ жۛ иۛ тۛ  бۛ лۛ оۛ кۛ  

вۛ оۛ пۛ рۛ оۛ сۛ оۛ вۛ  оۛ бۛ  иۛ дۛ еۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ йۛ  дۛ лۛ яۛ  сۛ еۛ бۛ яۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ еۛ  (вۛ оۛ пۛ рۛ оۛ сۛ ыۛ  №13-26 аۛ нۛ кۛ еۛ тۛ ыۛ ), кۛ оۛ тۛ оۛ рۛ ыۛ йۛ  вۛ  

хۛ оۛ дۛ еۛ  оۛ бۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ кۛ иۛ  иۛ нۛ фۛ оۛ рۛ мۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  рۛ аۛ зۛ бۛ иۛ вۛ аۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  нۛ аۛ  чۛ еۛ тۛ ыۛ рۛ еۛ  пۛ оۛ дۛ гۛ рۛ уۛ пۛ пۛ ыۛ , кۛ аۛ жۛ дۛ аۛ яۛ  иۛ зۛ  

кۛ оۛ тۛ оۛ рۛ ыۛ хۛ  дۛ аۛ еۛ тۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  оۛ бۛ  иۛ дۛ еۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ йۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ еۛ  кۛ аۛ кۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ еۛ , нۛ аۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  вۛ  

пۛ еۛ рۛ вۛ уۛ юۛ  оۛ чۛ еۛ рۛ еۛ дۛ ьۛ :  

1) нۛ аۛ  сۛ оۛ дۛ еۛ рۛ жۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ ыۛ  (вۛ оۛ пۛ рۛ оۛ сۛ ыۛ  13, 20, 23, 25); 

2) оۛ бۛ щۛ еۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ уۛ юۛ  пۛ оۛ лۛ еۛ зۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  (15, 19, 24); 

3) оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ уۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  (14, 17, 22); 

4) сۛ тۛ аۛ тۛ уۛ сۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ аۛ  (18, 21, 26).  

Вۛ  эۛ тۛ оۛ тۛ  пۛ еۛ рۛ еۛ чۛ еۛ нۛ ьۛ  нۛ еۛ  вۛ кۛ лۛ юۛ чۛ еۛ нۛ  оۛ тۛ вۛ еۛ тۛ  нۛ аۛ  вۛ оۛ пۛ рۛ оۛ сۛ  пۛ оۛ дۛ  №16 «Рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ аۛ  дۛ оۛ лۛ жۛ нۛ аۛ  

оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ яۛ тۛ ьۛ  вۛ рۛ еۛ мۛ яۛ  иۛ  сۛ иۛ лۛ ыۛ , чۛ тۛ оۛ бۛ ыۛ  пۛ оۛ лۛ ьۛ зۛ оۛ вۛ аۛ тۛ ьۛ сۛ яۛ  вۛ сۛ еۛ мۛ , чۛ тۛ оۛ  дۛ аۛ еۛ тۛ  жۛ иۛ зۛ нۛ ьۛ ?», кۛ оۛ тۛ оۛ рۛ ыۛ йۛ  

яۛ вۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  аۛ нۛ тۛ иۛ мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ ыۛ мۛ  иۛ  оۛ зۛ нۛ аۛ чۛ аۛ еۛ тۛ  оۛ тۛ сۛ уۛ тۛ сۛ тۛ вۛ иۛ еۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ иۛ .  

Уۛ кۛ аۛ зۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ еۛ  пۛ оۛ дۛ гۛ рۛ уۛ пۛ пۛ ыۛ  оۛ бۛ ъۛ еۛ дۛ иۛ нۛ яۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  вۛ  дۛ вۛ еۛ  гۛ рۛ уۛ пۛ пۛ ыۛ , пۛ еۛ рۛ вۛ аۛ яۛ  иۛ зۛ  кۛ оۛ тۛ оۛ рۛ ыۛ хۛ  

вۛ кۛ лۛ юۛ чۛ аۛ еۛ тۛ  1-юۛ  иۛ  2-юۛ  пۛ оۛ дۛ гۛ рۛ уۛ пۛ пۛ ыۛ  иۛ  нۛ аۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ аۛ  нۛ аۛ  цۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ нۛ уۛ юۛ  оۛ рۛ иۛ еۛ нۛ тۛ аۛ цۛ иۛ юۛ , аۛ  
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вۛ тۛ оۛ рۛ аۛ яۛ  вۛ кۛ лۛ юۛ чۛ аۛ еۛ тۛ  3-юۛ  иۛ  4-юۛ  пۛ оۛ дۛ гۛ рۛ уۛ пۛ пۛ ыۛ  иۛ  иۛ мۛ еۛ еۛ тۛ  пۛ рۛ аۛ гۛ мۛ аۛ тۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ уۛ юۛ  оۛ рۛ иۛ еۛ нۛ тۛ аۛ цۛ иۛ юۛ . 

Рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ ыۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ ыۛ  вۛ  рۛ аۛ сۛ чۛ еۛ тۛ нۛ оۛ -аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ тۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ еۛ  (Пۛ рۛ иۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  7).   

Оۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ иۛ мۛ  пۛ оۛ  кۛ аۛ жۛ дۛ оۛ мۛ уۛ  рۛ еۛ сۛ пۛ оۛ нۛ дۛ еۛ нۛ тۛ уۛ  тۛ иۛ пۛ , сۛ иۛ уۛ  иۛ  нۛ аۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  

мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ иۛ , кۛ лۛ аۛ сۛ сۛ иۛ фۛ иۛ цۛ иۛ рۛ уۛ еۛ мۛ  вۛ еۛ сۛ ьۛ  мۛ аۛ сۛ сۛ иۛ вۛ  оۛ пۛ рۛ оۛ шۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  пۛ оۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ мۛ  

мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ ыۛ мۛ  хۛ аۛ рۛ аۛ кۛ тۛ еۛ рۛ иۛ сۛ тۛ иۛ кۛ аۛ мۛ  нۛ аۛ  уۛ рۛ оۛ вۛ нۛ еۛ  цۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  сۛ оۛ зۛ нۛ аۛ нۛ иۛ яۛ . Рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ ыۛ  

кۛ лۛ аۛ сۛ сۛ иۛ фۛ иۛ кۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ ыۛ  вۛ  Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ еۛ  2.14. 

Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ аۛ  2.14 

Кۛ лۛ аۛ сۛ сۛ иۛ фۛ иۛ кۛ аۛ цۛ иۛ яۛ  рۛ еۛ сۛ пۛ оۛ нۛ дۛ еۛ нۛ тۛ оۛ вۛ  пۛ оۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ мۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ ыۛ мۛ  хۛ аۛ рۛ аۛ кۛ тۛ еۛ рۛ иۛ сۛ тۛ иۛ кۛ аۛ мۛ  нۛ аۛ  

уۛ рۛ оۛ вۛ нۛ еۛ  цۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ нۛ оۛ -пۛ рۛ аۛ кۛ тۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ оۛ гۛ оۛ  сۛ оۛ зۛ нۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  

№ 

рۛ еۛ сۛ пۛ оۛ нۛ дۛ еۛ нۛ тۛ аۛ  

Пۛ оۛ  тۛ иۛ пۛ уۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  

 

Пۛ оۛ  сۛ иۛ лۛ еۛ  иۛ  нۛ аۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  

Сۛ рۛ . бۛ аۛ лۛ лۛ  Тۛ иۛ пۛ  

мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  

Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ иۛ йۛ  

бۛ аۛ лۛ лۛ  

Сۛ иۛ лۛ аۛ  

мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  

Нۛ аۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  

мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  Цۛ Оۛ  Пۛ Оۛ  

1 2 3 4 5 6 7 

1 2,4 2,6 3 2,3 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

2 2,5 2,6 3 2,5 Сۛ иۛ лۛ ьۛ нۛ аۛ яۛ  Дۛ оۛ сۛ тۛ иۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

3 1,7 2 3 1,7 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

4 1,8 1,5 1 2,07 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

5 1,5 2 3 1,6 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

6 2,1 1,5 1 2,2 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

7 2,2 2,1 1 2,07 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

8 2 2 2 2 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

9 2,1 2,1 2 2 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

10 2,1 2,3 3 1,9 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

11 1,8 2,3 3 1,9 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

12 2,4 2,1 1 2,07 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

13 2,1 2 1 1,9 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

14 1,8 2 3 1,7 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

15 1,7 2,5 3 1,9 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

16 2,4 1,9 1 1,7 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

17 2,1 2,1 2 2 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

18 2,2 2,3 3 1,8 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

19 2,1 2,8 3 2,2 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

20 2,5 2 1 2,1 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

21 1,8 1,8 2 1,7 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

22 1,8 1,8 2 2,2 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

23 2,2 2,1 1 2,07 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

24 2,2 2,5 3 2 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

25 2 2,5 3 2,07 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

26 1,7 2 3 1,7 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

27 1,7 2,3 3 1,8 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

28 2,1 2 1 2,07 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

29 1,7 2,5 3 1,9 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

30 1,7 1,6 1 2 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

31 2,1 2,5 3 2,1 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  
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32 1,9 2,1 3 1,7 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

33 2 2,8 3 2,2 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

34 2 1,9 1 1,9 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

35 2 1,8 1 1,7 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

36 1,7 2,1 3 2 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

37 1,7 2,6 3 2 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

38 1,9 1,6 1 2 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

39 2,4 1,8 1 2 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

40 2,9 1,8 1 1,9 Сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ яۛ яۛ  Сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

 

Мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ ыۛ  дۛ оۛ сۛ тۛ иۛ жۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  пۛ рۛ иۛ сۛ уۛ тۛ сۛ тۛ вۛ уۛ юۛ тۛ  уۛ  рۛ еۛ сۛ пۛ оۛ нۛ дۛ еۛ нۛ тۛ аۛ  № 2, уۛ  оۛ сۛ тۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ хۛ  

рۛ еۛ сۛ пۛ оۛ нۛ дۛ еۛ нۛ тۛ оۛ вۛ  нۛ аۛ бۛ лۛ юۛ дۛ аۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ ыۛ  сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ яۛ . 

Аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ иۛ рۛ уۛ яۛ  сۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ  пۛ рۛ аۛ кۛ тۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ хۛ  тۛ рۛ еۛ бۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ йۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ  кۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ еۛ  иۛ  

сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ уۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  нۛ аۛ  уۛ рۛ оۛ вۛ нۛ еۛ  пۛ рۛ аۛ кۛ тۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ оۛ гۛ оۛ  сۛ оۛ зۛ нۛ аۛ нۛ иۛ яۛ , сۛ лۛ еۛ дۛ уۛ еۛ тۛ  

иۛ мۛ еۛ тۛ ьۛ  вۛ  вۛ иۛ дۛ уۛ , чۛ тۛ оۛ  эۛ тۛ иۛ  тۛ рۛ еۛ бۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  хۛ аۛ рۛ аۛ кۛ тۛ еۛ рۛ иۛ зۛ уۛ юۛ тۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ аۛ  пۛ рۛ иۛ мۛ еۛ нۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ  кۛ  

тۛ оۛ йۛ  кۛ оۛ нۛ кۛ рۛ еۛ тۛ нۛ оۛ йۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ еۛ , вۛ  кۛ оۛ тۛ оۛ рۛ оۛ йۛ  оۛ нۛ  фۛ уۛ нۛ кۛ цۛ иۛ оۛ нۛ иۛ рۛ уۛ еۛ тۛ , иۛ  нۛ аۛ  эۛ тۛ оۛ мۛ  уۛ рۛ оۛ вۛ нۛ еۛ  

фۛ уۛ нۛ кۛ цۛ иۛ оۛ нۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  мۛ ыۛ  иۛ мۛ еۛ еۛ мۛ  дۛ еۛ лۛ оۛ  сۛ  нۛ еۛ уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ мۛ иۛ  вۛ  

нۛ аۛ сۛ тۛ оۛ яۛ щۛ еۛ еۛ  вۛ рۛ еۛ мۛ яۛ , аۛ кۛ тۛ уۛ аۛ лۛ иۛ зۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ мۛ иۛ  пۛ оۛ тۛ рۛ еۛ бۛ нۛ оۛ сۛ тۛ яۛ мۛ иۛ , кۛ оۛ тۛ оۛ рۛ ыۛ еۛ , пۛ оۛ  мۛ нۛ еۛ нۛ иۛ юۛ  

рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ аۛ , оۛ нۛ  мۛ оۛ гۛ  бۛ ыۛ  уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ иۛ тۛ ьۛ  пۛ оۛ сۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ вۛ оۛ мۛ  сۛ вۛ оۛ еۛ йۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  

вۛ  дۛ аۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  кۛ оۛ нۛ кۛ рۛ еۛ тۛ нۛ оۛ йۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ . Дۛ лۛ яۛ  эۛ тۛ оۛ гۛ оۛ  нۛ еۛ оۛ бۛ хۛ оۛ дۛ иۛ мۛ оۛ  сۛ рۛ аۛ вۛ нۛ иۛ тۛ ьۛ  

пۛ рۛ аۛ кۛ тۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ еۛ  тۛ рۛ еۛ бۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ  кۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ еۛ  иۛ  оۛ цۛ еۛ нۛ кۛ уۛ  иۛ мۛ иۛ  вۛ оۛ зۛ мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ еۛ йۛ  иۛ хۛ  

уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  вۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ , гۛ дۛ еۛ  пۛ рۛ оۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ сۛ яۛ  иۛ сۛ сۛ лۛ еۛ дۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  (Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ аۛ  2.15). 

Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ аۛ  2.15 

Бۛ лۛ оۛ кۛ  вۛ оۛ пۛ рۛ оۛ сۛ оۛ вۛ  дۛ лۛ яۛ  оۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  сۛ иۛ лۛ ыۛ  тۛ рۛ еۛ бۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ йۛ  иۛ  вۛ оۛ зۛ мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  иۛ хۛ  уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  

пۛ оۛ  гۛ рۛ уۛ пۛ пۛ аۛ мۛ  сۛ  рۛ аۛ нۛ жۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  пۛ оۛ  зۛ нۛ аۛ чۛ иۛ мۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  

№ Зۛ нۛ аۛ чۛ иۛ мۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  

тۛ рۛ еۛ бۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ йۛ , сۛ рۛ .бۛ аۛ лۛ лۛ  

Тۛ рۛ еۛ бۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  Вۛ оۛ зۛ мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  

уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  

тۛ рۛ еۛ бۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ йۛ , сۛ рۛ . бۛ аۛ лۛ лۛ  

1 2 3 4 

48 2,6 Хۛ оۛ рۛ оۛ шۛ иۛ йۛ  зۛ аۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ оۛ кۛ  2 

58 2,4 Вۛ оۛ зۛ мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  оۛ бۛ еۛ сۛ пۛ еۛ чۛ иۛ тۛ ьۛ  дۛ оۛ сۛ тۛ аۛ тۛ оۛ кۛ  

вۛ  дۛ оۛ мۛ еۛ , пۛ рۛ иۛ оۛ бۛ рۛ еۛ тۛ аۛ тۛ ьۛ  чۛ тۛ оۛ  зۛ аۛ хۛ оۛ чۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  

1,8 

60 2,3 Вۛ оۛ зۛ мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  пۛ рۛ иۛ мۛ еۛ нۛ яۛ тۛ ьۛ  сۛ вۛ оۛ иۛ  

зۛ нۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  иۛ  вۛ оۛ зۛ мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ   

2,3 

61 2,3 Бۛ ыۛ тۛ ьۛ  сۛ аۛ мۛ оۛ сۛ тۛ оۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ мۛ  вۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ еۛ  и ۛ  

рۛ еۛ шۛ аۛ тۛ ьۛ  сۛ аۛ мۛ оۛ мۛ уۛ , чۛ тۛ оۛ  иۛ  кۛ аۛ кۛ  дۛ еۛ лۛ аۛ тۛ ьۛ  

2,2 

56 2,3 Вۛ оۛ зۛ мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  вۛ ыۛ пۛ уۛ сۛ кۛ аۛ тۛ ьۛ  

пۛ рۛ оۛ дۛ уۛ кۛ цۛ иۛ юۛ  пۛ оۛ лۛ ьۛ зۛ уۛ юۛ щۛ уۛ юۛ сۛ яۛ  

сۛ пۛ рۛ оۛ сۛ оۛ мۛ  

1,65 

59 2,25 Вۛ оۛ зۛ мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  оۛ бۛ щۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  сۛ  лۛ юۛ дۛ ьۛ мۛ иۛ  2,75 

50 2,2 Иۛ нۛ тۛ еۛ рۛ еۛ сۛ нۛ аۛ яۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ аۛ , дۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ яۛ юۛ щۛ аۛ яۛ  2,1 
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уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ лۛ ьۛ сۛ тۛ вۛ иۛ еۛ  

57 2,2 Вۛ оۛ зۛ мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  зۛ аۛ сۛ лۛ уۛ жۛ иۛ тۛ ьۛ  уۛ вۛ аۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

оۛ кۛ рۛ уۛ жۛ аۛ юۛ щۛ иۛ хۛ  

2,3 

51 2,3 Вۛ оۛ зۛ мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  пۛ рۛ оۛ дۛ вۛ иۛ жۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  пۛ оۛ  

сۛ лۛ уۛ жۛ бۛ еۛ  

2,1 

55 2 Вۛ оۛ зۛ мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  пۛ оۛ вۛ ыۛ шۛ аۛ тۛ ьۛ  

кۛ вۛ аۛ лۛ иۛ фۛ иۛ кۛ аۛ цۛ иۛ юۛ , пۛ оۛ лۛ уۛ чۛ аۛ тۛ ьۛ  зۛ нۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  

2,1 

52 1,9 Вۛ оۛ зۛ мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  пۛ рۛ иۛ нۛ оۛ сۛ иۛ тۛ ьۛ  пۛ оۛ лۛ ьۛ зۛ уۛ  

лۛ юۛ дۛ яۛ мۛ  

1,9 

54 1,8 Вۛ оۛ зۛ мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  вۛ ыۛ пۛ оۛ лۛ нۛ иۛ тۛ ьۛ  сۛ вۛ оۛ йۛ  дۛ оۛ лۛ гۛ  

пۛ еۛ рۛ еۛ дۛ  оۛ бۛ щۛ еۛ сۛ тۛ вۛ оۛ мۛ  

1,9 

53 2,5 Вۛ оۛ зۛ мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  пۛ оۛ лۛ уۛ чۛ иۛ тۛ ьۛ  жۛ иۛ лۛ ьۛ еۛ , 

уۛ сۛ тۛ рۛ оۛ иۛ тۛ ьۛ  рۛ еۛ бۛ еۛ нۛ кۛ аۛ  вۛ  дۛ еۛ тۛ сۛ кۛ иۛ йۛ  сۛ аۛ дۛ , 

пۛ оۛ лۛ уۛ чۛ иۛ тۛ ьۛ  пۛ уۛ тۛ еۛ вۛ кۛ уۛ  иۛ  тۛ .дۛ . 

2,1 

 

Сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  кۛ аۛ кۛ  сۛ пۛ оۛ сۛ оۛ бۛ  уۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ ыۛ мۛ  пۛ оۛ вۛ еۛ дۛ еۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ аۛ  

сۛ оۛ сۛ тۛ оۛ иۛ тۛ  вۛ  цۛ еۛ лۛ еۛ нۛ аۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ нۛ оۛ мۛ  вۛ оۛ зۛ дۛ еۛ йۛ сۛ тۛ вۛ иۛ иۛ  нۛ аۛ  пۛ оۛ вۛ еۛ дۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ  пۛ оۛ сۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ вۛ оۛ мۛ  

вۛ лۛ иۛ яۛ нۛ иۛ яۛ  нۛ аۛ  уۛ сۛ лۛ оۛ вۛ иۛ яۛ  еۛ гۛ оۛ  жۛ иۛ зۛ нۛ еۛ дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ , иۛ сۛ пۛ оۛ лۛ ьۛ зۛ уۛ яۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ ыۛ , дۛ вۛ иۛ жۛ уۛ щۛ иۛ еۛ  еۛ гۛ оۛ  

дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ юۛ . Вۛ  шۛ иۛ рۛ оۛ кۛ оۛ мۛ  сۛ мۛ ыۛ сۛ лۛ еۛ  сۛ лۛ оۛ вۛ аۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  – эۛ тۛ оۛ  сۛ оۛ вۛ оۛ кۛ уۛ пۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  

тۛ рۛ еۛ бۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ йۛ  иۛ  сۛ оۛ оۛ тۛ вۛ еۛ тۛ сۛ тۛ вۛ уۛ юۛ щۛ аۛ яۛ  иۛ мۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ аۛ  пۛ оۛ оۛ щۛ рۛ еۛ нۛ иۛ йۛ  иۛ  нۛ аۛ кۛ аۛ зۛ аۛ нۛ иۛ йۛ . 

Сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ оۛ лۛ аۛ гۛ аۛ еۛ тۛ  нۛ аۛ лۛ иۛ чۛ иۛ еۛ  уۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ оۛ вۛ  уۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  нۛ аۛ бۛ оۛ рۛ аۛ  бۛ лۛ аۛ гۛ , 

сۛ пۛ оۛ сۛ оۛ бۛ нۛ ыۛ хۛ  уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ иۛ тۛ ьۛ  зۛ нۛ аۛ чۛ иۛ мۛ ыۛ еۛ  вۛ  нۛ аۛ сۛ тۛ оۛ яۛ щۛ еۛ еۛ  вۛ рۛ еۛ мۛ яۛ  пۛ оۛ тۛ рۛ еۛ бۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ аۛ  

иۛ  иۛ сۛ пۛ оۛ лۛ ьۛ зۛ оۛ вۛ аۛ тۛ ьۛ  иۛ хۛ  вۛ  кۛ аۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ еۛ  вۛ оۛ зۛ нۛ аۛ гۛ рۛ аۛ жۛ дۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  зۛ аۛ  уۛ сۛ пۛ еۛ шۛ нۛ уۛ юۛ  рۛ еۛ аۛ лۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ юۛ  

тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ ыۛ хۛ  фۛ уۛ нۛ кۛ цۛ иۛ йۛ . Рۛ аۛ зۛ лۛ иۛ чۛ аۛ юۛ тۛ  мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ еۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  иۛ  

нۛ еۛ мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ еۛ  (вۛ  тۛ оۛ мۛ  чۛ иۛ сۛ лۛ еۛ  мۛ оۛ рۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ еۛ , оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ оۛ еۛ  иۛ  дۛ рۛ .).  

Аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ  сۛ оۛ сۛ тۛ оۛ яۛ нۛ иۛ яۛ  сۛ уۛ щۛ еۛ сۛ тۛ вۛ уۛ юۛ щۛ еۛ йۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ  вۛ  

«Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ » пۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ  вۛ  Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ еۛ  2.16. 

Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ аۛ  2.16 

Пۛ еۛ рۛ еۛ чۛ еۛ нۛ ьۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ уۛ юۛ щۛ иۛ хۛ  фۛ аۛ кۛ тۛ оۛ рۛ оۛ вۛ  вۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  
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Зۛ аۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ аۛ яۛ  пۛ лۛ аۛ тۛ аۛ  Оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ аۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ иۛ хۛ  оۛ сۛ уۛ щۛ еۛ сۛ тۛ вۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  пۛ оۛ  чۛ аۛ сۛ оۛ вۛ ыۛ мۛ  тۛ аۛ рۛ иۛ фۛ нۛ ыۛ мۛ  сۛ тۛ аۛ вۛ кۛ аۛ мۛ  

пۛ оۛ  пۛ оۛ вۛ рۛ еۛ мۛ еۛ нۛ нۛ оۛ йۛ , пۛ оۛ вۛ рۛ еۛ мۛ еۛ нۛ нۛ оۛ -пۛ рۛ еۛ мۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ йۛ , сۛ дۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ -пۛ рۛ еۛ мۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ йۛ , 

аۛ кۛ кۛ оۛ рۛ дۛ нۛ оۛ -пۛ рۛ еۛ мۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ йۛ  иۛ лۛ иۛ  иۛ нۛ ыۛ мۛ  уۛ сۛ тۛ аۛ нۛ оۛ вۛ лۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ мۛ  Оۛ Аۛ Оۛ  «Рۛ Жۛ Дۛ » 

сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ аۛ мۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ . 

Чۛ аۛ сۛ оۛ вۛ аۛ яۛ  тۛ аۛ рۛ иۛ фۛ нۛ аۛ яۛ  сۛ тۛ аۛ вۛ кۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ еۛ гۛ оۛ  пۛ еۛ рۛ вۛ оۛ гۛ оۛ  рۛ аۛ зۛ рۛ яۛ дۛ аۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ , 

оۛ пۛ лۛ аۛ чۛ иۛ вۛ аۛ еۛ мۛ оۛ гۛ оۛ  пۛ оۛ  пۛ еۛ рۛ вۛ оۛ мۛ уۛ  уۛ рۛ оۛ вۛ нۛ юۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ , сۛ  уۛ сۛ тۛ аۛ нۛ оۛ вۛ лۛ еۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  40-

чۛ аۛ сۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  пۛ рۛ оۛ дۛ оۛ лۛ жۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ юۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ еۛ йۛ  нۛ еۛ дۛ еۛ лۛ иۛ , оۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  

нۛ оۛ рۛ мۛ аۛ тۛ иۛ вۛ нۛ ыۛ мۛ иۛ  дۛ оۛ кۛ уۛ мۛ еۛ нۛ тۛ аۛ мۛ иۛ  Оۛ Аۛ Оۛ  «Рۛ Жۛ Дۛ ». 

Мۛ еۛ сۛ яۛ чۛ нۛ аۛ яۛ  тۛ аۛ рۛ иۛ фۛ нۛ аۛ яۛ  сۛ тۛ аۛ вۛ кۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ еۛ гۛ оۛ  оۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  пۛ уۛ тۛ еۛ мۛ  уۛ мۛ нۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  

чۛ аۛ сۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  тۛ аۛ рۛ иۛ фۛ нۛ оۛ йۛ  сۛ тۛ аۛ вۛ кۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ еۛ гۛ оۛ  сۛ оۛ оۛ тۛ вۛ еۛ тۛ сۛ тۛ вۛ уۛ юۛ щۛ еۛ гۛ оۛ  рۛ аۛ зۛ рۛ яۛ дۛ аۛ  иۛ  

уۛ рۛ оۛ вۛ нۛ яۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  сۛ  уۛ сۛ тۛ аۛ нۛ оۛ вۛ лۛ еۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  40-чۛ аۛ сۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  

пۛ рۛ оۛ дۛ оۛ лۛ жۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ юۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ еۛ йۛ  нۛ еۛ дۛ еۛ лۛ иۛ  нۛ аۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ еۛ мۛ еۛ сۛ яۛ чۛ нۛ уۛ юۛ  нۛ оۛ рۛ мۛ уۛ  

рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ еۛ гۛ оۛ  вۛ рۛ еۛ мۛ еۛ нۛ иۛ  тۛ еۛ кۛ уۛ щۛ еۛ гۛ оۛ  кۛ аۛ лۛ еۛ нۛ дۛ аۛ рۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  гۛ оۛ дۛ аۛ , уۛ сۛ тۛ аۛ нۛ оۛ вۛ лۛ еۛ нۛ нۛ уۛ юۛ  

пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ мۛ  кۛ аۛ лۛ еۛ нۛ дۛ аۛ рۛ еۛ мۛ  дۛ лۛ яۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  сۛ  40-чۛ аۛ сۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  

пۛ рۛ оۛ дۛ оۛ лۛ жۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ юۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ еۛ йۛ  нۛ еۛ дۛ еۛ лۛ иۛ . 

Оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ аۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  рۛ уۛ кۛ оۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ еۛ йۛ , сۛ пۛ еۛ цۛ иۛ аۛ лۛ иۛ сۛ тۛ оۛ вۛ  иۛ  сۛ лۛ уۛ жۛ аۛ щۛ иۛ хۛ  

оۛ сۛ уۛ щۛ еۛ сۛ тۛ вۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  пۛ оۛ  мۛ еۛ сۛ яۛ чۛ нۛ ыۛ мۛ  дۛ оۛ лۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ нۛ ыۛ мۛ  оۛ кۛ лۛ аۛ дۛ аۛ мۛ . 

Пۛ рۛ еۛ мۛ иۛ иۛ  иۛ  

вۛ оۛ зۛ нۛ аۛ гۛ рۛ аۛ жۛ дۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  

Сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ аۛ  пۛ рۛ еۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  вۛ кۛ лۛ юۛ чۛ аۛ еۛ тۛ  вۛ  сۛ еۛ бۛ яۛ : 

тۛ еۛ кۛ уۛ щۛ еۛ еۛ  пۛ рۛ еۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  - пۛ рۛ еۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  зۛ аۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ еۛ  рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ ыۛ  

пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ -хۛ оۛ зۛ яۛ йۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ , яۛ вۛ лۛ яۛ юۛ щۛ еۛ еۛ сۛ яۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ мۛ  

вۛ иۛ дۛ оۛ мۛ  

мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  пۛ оۛ оۛ щۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  Оۛ Аۛ Оۛ  «Рۛ Жۛ Дۛ », нۛ аۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ нۛ оۛ еۛ  нۛ аۛ  

оۛ бۛ еۛ сۛ пۛ еۛ чۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  иۛ  кۛ аۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ ыۛ , вۛ ыۛ пۛ оۛ лۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  иۛ  

уۛ лۛ уۛ чۛ шۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ оۛ вۛ  пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ -хۛ оۛ зۛ яۛ йۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  

дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ ; 

дۛ оۛ пۛ оۛ лۛ нۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ еۛ  пۛ рۛ еۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  - вۛ иۛ дۛ  мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  пۛ оۛ оۛ щۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ , 

нۛ аۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ йۛ  нۛ аۛ  дۛ оۛ сۛ тۛ иۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ ыۛ хۛ  рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ оۛ вۛ  вۛ  

оۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  сۛ фۛ еۛ рۛ еۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ . Вۛ ыۛ пۛ лۛ аۛ чۛ иۛ вۛ аۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  пۛ оۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ мۛ , нۛ еۛ  

пۛ рۛ еۛ дۛ уۛ сۛ мۛ оۛ тۛ рۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ мۛ  пۛ рۛ еۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  зۛ аۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ еۛ  рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ ыۛ  

пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ -хۛ оۛ зۛ яۛ йۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ . 

Сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  

сۛ вۛ оۛ бۛ оۛ дۛ нۛ ыۛ мۛ  

вۛ рۛ еۛ мۛ еۛ нۛ еۛ мۛ  

Пۛ рۛ еۛ дۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  еۛ жۛ еۛ гۛ оۛ дۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ чۛ иۛ вۛ аۛ еۛ мۛ оۛ гۛ оۛ  оۛ тۛ пۛ уۛ сۛ кۛ аۛ . 

Сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ еۛ  

сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  

Пۛ рۛ оۛ гۛ рۛ аۛ мۛ мۛ ыۛ  пۛ оۛ  оۛ бۛ уۛ чۛ еۛ нۛ иۛ юۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ , пۛ рۛ оۛ гۛ рۛ аۛ мۛ мۛ ыۛ  пۛ оۛ  мۛ еۛ дۛ иۛ цۛ иۛ нۛ сۛ кۛ оۛ мۛ уۛ  

оۛ бۛ сۛ лۛ уۛ жۛ иۛ вۛ аۛ нۛ иۛ юۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ , пۛ рۛ еۛ дۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  пۛ уۛ тۛ еۛ вۛ оۛ кۛ  вۛ  дۛ еۛ тۛ сۛ кۛ иۛ еۛ  лۛ аۛ гۛ еۛ рۛ яۛ . 

 

Иۛ сۛ хۛ оۛ дۛ яۛ  иۛ зۛ  пۛ рۛ оۛ вۛ еۛ дۛ еۛ нۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  иۛ сۛ сۛ лۛ еۛ дۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ  сۛ дۛ еۛ лۛ аۛ тۛ ьۛ  вۛ ыۛ вۛ оۛ дۛ , чۛ тۛ оۛ  дۛ аۛ нۛ нۛ аۛ яۛ  

сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ аۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  нۛ еۛ  дۛ оۛ сۛ тۛ аۛ тۛ оۛ чۛ нۛ оۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ аۛ , тۛ аۛ кۛ  кۛ аۛ кۛ  пۛ оۛ  вۛ ыۛ яۛ вۛ лۛ еۛ нۛ нۛ оۛ мۛ уۛ  вۛ  

рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ еۛ  аۛ нۛ кۛ еۛ тۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  мۛ нۛ еۛ нۛ иۛ юۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ рۛ иۛ сۛ уۛ тۛ сۛ тۛ вۛ уۛ еۛ тۛ  рۛ яۛ дۛ  

нۛ еۛ дۛ оۛ сۛ тۛ аۛ тۛ кۛ оۛ вۛ : 

1) уۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  еۛ сۛ тۛ ьۛ  пۛ оۛ тۛ рۛ еۛ бۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  вۛ  хۛ оۛ рۛ оۛ шۛ еۛ мۛ  зۛ аۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ кۛ еۛ  иۛ  вۛ оۛ зۛ мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  

пۛ рۛ иۛ оۛ бۛ рۛ еۛ тۛ аۛ тۛ ьۛ  чۛ тۛ оۛ  зۛ аۛ хۛ оۛ чۛ еۛ тۛ сۛ яۛ , нۛ оۛ  уۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  нۛ еۛ тۛ  вۛ оۛ зۛ мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  пۛ оۛ лۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ юۛ  

уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ иۛ тۛ ьۛ  дۛ аۛ нۛ нۛ уۛ юۛ  пۛ оۛ тۛ рۛ еۛ бۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ ; 
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2)  бۛ оۛ лۛ ьۛ шۛ иۛ нۛ сۛ тۛ вۛ оۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  нۛ еۛ уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ  пۛ рۛ иۛ зۛ нۛ аۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  иۛ хۛ  рۛ оۛ лۛ иۛ  вۛ  

оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ ; 

3) оۛ тۛ сۛ уۛ тۛ сۛ тۛ вۛ уۛ юۛ тۛ  сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ еۛ  лۛ ьۛ гۛ оۛ тۛ ыۛ , тۛ аۛ кۛ иۛ еۛ  кۛ аۛ кۛ  вۛ оۛ зۛ мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  пۛ оۛ лۛ уۛ чۛ иۛ тۛ ьۛ  

жۛ иۛ лۛ ьۛ еۛ , уۛ сۛ тۛ рۛ оۛ иۛ тۛ ьۛ  рۛ еۛ бۛ еۛ нۛ кۛ аۛ  вۛ  дۛ еۛ тۛ сۛ кۛ иۛ йۛ  сۛ аۛ дۛ  иۛ  тۛ .дۛ .; 

4) оۛ тۛ сۛ уۛ тۛ сۛ тۛ вۛ иۛ еۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  мۛ оۛ рۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  пۛ оۛ оۛ щۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  лۛ уۛ чۛ шۛ иۛ хۛ  сۛ оۛ тۛ рۛ уۛ дۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ . 

Эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ  нۛ еۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ аۛ яۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ аۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  вۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  

пۛ рۛ иۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ  кۛ  тۛ еۛ кۛ уۛ чۛ еۛ сۛ тۛ иۛ  кۛ аۛ дۛ рۛ оۛ вۛ . Пۛ рۛ иۛ  вۛ ыۛ сۛ оۛ кۛ оۛ йۛ  тۛ еۛ кۛ уۛ чۛ еۛ сۛ тۛ иۛ  кۛ аۛ дۛ рۛ оۛ вۛ , чۛ тۛ оۛ бۛ ыۛ  нۛ еۛ  бۛ ыۛ лۛ оۛ  

пۛ рۛ оۛ сۛ тۛ оۛ еۛ вۛ  вۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ еۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ аۛ мۛ  дۛ аۛ юۛ тۛ  дۛ оۛ пۛ оۛ лۛ нۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ уۛ юۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ уۛ , чۛ тۛ оۛ бۛ ыۛ  

вۛ ыۛ пۛ оۛ лۛ нۛ яۛ лۛ иۛ сۛ ьۛ  дۛ нۛ еۛ вۛ нۛ ыۛ еۛ  нۛ оۛ рۛ мۛ ыۛ . Еۛ жۛ еۛ дۛ нۛ еۛ вۛ нۛ оۛ  нۛ оۛ рۛ мۛ ыۛ  дۛ оۛ лۛ жۛ нۛ ыۛ  вۛ ыۛ пۛ оۛ лۛ нۛ яۛ тۛ ьۛ сۛ яۛ , пۛ рۛ иۛ  

вۛ ыۛ сۛ оۛ кۛ оۛ йۛ  тۛ еۛ кۛ уۛ чۛ еۛ сۛ тۛ иۛ  эۛ тۛ оۛ  нۛ еۛ  вۛ сۛ еۛ гۛ дۛ аۛ  вۛ оۛ зۛ мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ .  

Чۛ тۛ оۛ бۛ ыۛ  вۛ ыۛ пۛ оۛ лۛ нۛ яۛ тۛ ьۛ  нۛ оۛ рۛ мۛ ыۛ  иۛ  оۛ бۛ еۛ сۛ пۛ еۛ чۛ иۛ вۛ аۛ тۛ ьۛ  нۛ еۛ пۛ рۛ еۛ рۛ ыۛ вۛ нۛ ыۛ йۛ  тۛ еۛ хۛ нۛ оۛ лۛ оۛ гۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ йۛ  

пۛ рۛ оۛ цۛ еۛ сۛ сۛ  пۛ рۛ иۛ  тۛ аۛ кۛ оۛ йۛ  тۛ еۛ кۛ уۛ чۛ еۛ сۛ тۛ иۛ  нۛ еۛ оۛ бۛ хۛ оۛ дۛ иۛ мۛ оۛ  лۛ иۛ бۛ оۛ  дۛ аۛ вۛ аۛ тۛ ьۛ  дۛ оۛ пۛ оۛ лۛ нۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ уۛ юۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ уۛ  

рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ иۛ мۛ , пۛ рۛ иۛ  эۛ тۛ оۛ мۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ чۛ иۛ вۛ аۛ яۛ  еۛ еۛ , лۛ иۛ бۛ оۛ  нۛ аۛ нۛ иۛ мۛ аۛ тۛ ьۛ  нۛ оۛ вۛ ыۛ хۛ  сۛ оۛ тۛ рۛ уۛ дۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ , чۛ тۛ оۛ  тۛ аۛ кۛ жۛ еۛ  

мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ  нۛ еۛ  вۛ ыۛ гۛ оۛ дۛ нۛ оۛ , тۛ аۛ кۛ  кۛ аۛ кۛ  иۛ хۛ  нۛ еۛ оۛ бۛ хۛ оۛ дۛ иۛ мۛ оۛ  оۛ бۛ уۛ чۛ иۛ тۛ ьۛ  иۛ  пۛ рۛ оۛ фۛ еۛ сۛ сۛ иۛ оۛ нۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ  

пۛ оۛ дۛ гۛ оۛ тۛ оۛ вۛ иۛ тۛ ьۛ  кۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ еۛ . Тۛ аۛ кۛ жۛ еۛ  кۛ оۛ гۛ дۛ аۛ  вۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ юۛ  пۛ рۛ иۛ хۛ оۛ дۛ иۛ тۛ  нۛ оۛ вۛ ыۛ йۛ  сۛ оۛ тۛ рۛ уۛ дۛ нۛ иۛ кۛ , 

нۛ еۛ оۛ бۛ хۛ оۛ дۛ иۛ мۛ оۛ  вۛ рۛ еۛ мۛ яۛ  нۛ аۛ  еۛ гۛ оۛ  аۛ дۛ аۛ пۛ тۛ аۛ цۛ иۛ юۛ , кۛ  нۛ еۛ мۛ уۛ  нۛ еۛ оۛ бۛ хۛ оۛ дۛ иۛ мۛ оۛ  пۛ рۛ иۛ сۛ тۛ аۛ вۛ иۛ тۛ ьۛ  

нۛ аۛ сۛ тۛ аۛ вۛ нۛ иۛ кۛ аۛ , кۛ оۛ тۛ оۛ рۛ ыۛ йۛ  бۛ уۛ дۛ еۛ тۛ  оۛ бۛ уۛ чۛ аۛ тۛ ьۛ  еۛ гۛ оۛ , чۛ тۛ оۛ  тۛ аۛ кۛ жۛ еۛ  мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ  нۛ еۛ  вۛ ыۛ гۛ оۛ дۛ нۛ оۛ  иۛ  

пۛ рۛ иۛ вۛ еۛ дۛ еۛ тۛ  кۛ  нۛ иۛ зۛ кۛ оۛ йۛ  пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ .  

Тۛ аۛ кۛ иۛ мۛ  оۛ бۛ рۛ аۛ зۛ оۛ мۛ , пۛ рۛ оۛ аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ вۛ  иۛ  оۛ цۛ еۛ нۛ иۛ вۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ уۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  

тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ  вۛ  «Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ » мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ  

сۛ дۛ еۛ лۛ аۛ тۛ ьۛ  сۛ лۛ еۛ дۛ уۛ юۛ щۛ иۛ еۛ  вۛ ыۛ вۛ оۛ дۛ ыۛ  оۛ  тۛ оۛ мۛ , чۛ тۛ оۛ  вۛ  хۛ оۛ дۛ еۛ  иۛ сۛ сۛ лۛ еۛ дۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  бۛ ыۛ лۛ иۛ  вۛ ыۛ яۛ вۛ лۛ еۛ нۛ ыۛ  

нۛ еۛ дۛ оۛ сۛ тۛ аۛ тۛ кۛ иۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ : 1) уۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  

еۛ сۛ тۛ ьۛ  пۛ оۛ тۛ рۛ еۛ бۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  вۛ  хۛ оۛ рۛ оۛ шۛ еۛ мۛ  зۛ аۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ кۛ еۛ  иۛ  вۛ оۛ зۛ мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  пۛ рۛ иۛ оۛ бۛ рۛ еۛ тۛ аۛ тۛ ьۛ  чۛ тۛ оۛ  

зۛ аۛ хۛ оۛ чۛ еۛ тۛ сۛ яۛ , нۛ оۛ  уۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  нۛ еۛ тۛ  вۛ оۛ зۛ мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  пۛ оۛ лۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ юۛ  уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ иۛ тۛ ьۛ  

дۛ аۛ нۛ нۛ уۛ юۛ  пۛ оۛ тۛ рۛ еۛ бۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ ; 2)  бۛ оۛ лۛ ьۛ шۛ иۛ нۛ сۛ тۛ вۛ оۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  нۛ еۛ уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ  

пۛ рۛ иۛ зۛ нۛ аۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  иۛ хۛ  рۛ оۛ лۛ иۛ  вۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ ; 3) оۛ тۛ сۛ уۛ тۛ сۛ тۛ вۛ уۛ юۛ тۛ  сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ еۛ  лۛ ьۛ гۛ оۛ тۛ ыۛ , тۛ аۛ кۛ иۛ еۛ  

кۛ аۛ кۛ  вۛ оۛ зۛ мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  пۛ оۛ лۛ уۛ чۛ иۛ тۛ ьۛ  жۛ иۛ лۛ ьۛ еۛ , уۛ сۛ тۛ рۛ оۛ иۛ тۛ ьۛ  рۛ еۛ бۛ еۛ нۛ кۛ аۛ  вۛ  дۛ еۛ тۛ сۛ кۛ иۛ йۛ  сۛ аۛ дۛ  иۛ  тۛ .дۛ .; 4) 

оۛ тۛ сۛ уۛ тۛ сۛ тۛ вۛ иۛ еۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  мۛ оۛ рۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  пۛ оۛ оۛ щۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  лۛ уۛ чۛ шۛ иۛ хۛ  сۛ оۛ тۛ рۛ уۛ дۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ . 
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Рۛ еۛ зۛ юۛ мۛ иۛ рۛ уۛ яۛ  пۛ рۛ оۛ вۛ еۛ дۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ йۛ  аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  вۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ , 

мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ  сۛ дۛ еۛ лۛ аۛ тۛ ьۛ  сۛ лۛ еۛ дۛ уۛ юۛ щۛ иۛ еۛ  вۛ ыۛ вۛ оۛ дۛ ыۛ . Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ аۛ яۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ яۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ  яۛ вۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  

сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ нۛ ыۛ мۛ  пۛ оۛ дۛ рۛ аۛ зۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  Юۛ гۛ оۛ -Вۛ оۛ сۛ тۛ оۛ чۛ нۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ рۛ еۛ кۛ цۛ иۛ иۛ  иۛ нۛ фۛ рۛ аۛ сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ ыۛ  – 

сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  пۛ оۛ дۛ рۛ аۛ зۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  Цۛ еۛ нۛ тۛ рۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ рۛ еۛ кۛ цۛ иۛ иۛ  иۛ нۛ фۛ рۛ аۛ сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ ыۛ  – фۛ иۛ лۛ иۛ аۛ лۛ аۛ  

оۛ тۛ кۛ рۛ ыۛ тۛ оۛ гۛ оۛ  аۛ кۛ цۛ иۛ оۛ нۛ еۛ рۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  оۛ бۛ щۛ еۛ сۛ тۛ вۛ аۛ  «Рۛ оۛ сۛ сۛ иۛ йۛ сۛ кۛ иۛ еۛ  жۛ еۛ лۛ еۛ зۛ нۛ ыۛ еۛ  дۛ оۛ рۛ оۛ гۛ иۛ ». 

Хۛ оۛ лۛ дۛ иۛ нۛ гۛ  «Рۛ Жۛ Дۛ » яۛ вۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  лۛ иۛ дۛ еۛ рۛ оۛ мۛ  рۛ оۛ сۛ сۛ иۛ йۛ сۛ кۛ оۛ гۛ оۛ  тۛ рۛ аۛ нۛ сۛ пۛ оۛ рۛ тۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  рۛ ыۛ нۛ кۛ аۛ  иۛ  оۛ дۛ нۛ оۛ йۛ  

иۛ зۛ  кۛ рۛ уۛ пۛ нۛ еۛ йۛ шۛ иۛ хۛ  гۛ рۛ уۛ пۛ пۛ  кۛ оۛ мۛ пۛ аۛ нۛ иۛ йۛ  вۛ  мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ оۛ мۛ  тۛ рۛ аۛ нۛ сۛ пۛ оۛ рۛ тۛ нۛ оۛ мۛ  сۛ еۛ кۛ тۛ оۛ рۛ еۛ . 

Пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ  сۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ яۛ еۛ тۛ  вۛ сۛ еۛ гۛ оۛ  367 чۛ еۛ лۛ оۛ вۛ еۛ кۛ , иۛ зۛ  кۛ оۛ тۛ оۛ рۛ ыۛ хۛ  27 рۛ уۛ кۛ оۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ еۛ йۛ , 24 

сۛ пۛ еۛ цۛ иۛ аۛ лۛ иۛ сۛ тۛ аۛ  иۛ  316 рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ иۛ хۛ .  

Сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ аۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ аۛ  мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ мۛ  иۛ  нۛ еۛ мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ мۛ  

сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  (зۛ аۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ аۛ яۛ  пۛ лۛ аۛ тۛ аۛ  иۛ  пۛ рۛ еۛ мۛ иۛ иۛ , пۛ рۛ еۛ дۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  оۛ тۛ пۛ уۛ сۛ кۛ оۛ вۛ , лۛ ьۛ гۛ оۛ тۛ нۛ ыۛ хۛ  

пۛ уۛ тۛ еۛ вۛ оۛ кۛ  иۛ  тۛ .дۛ .).  

Нۛ еۛ дۛ оۛ сۛ тۛ аۛ тۛ кۛ аۛ мۛ иۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  яۛ вۛ лۛ яۛ юۛ тۛ сۛ яۛ : нۛ иۛ зۛ кۛ аۛ яۛ  зۛ аۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ аۛ яۛ  пۛ лۛ аۛ тۛ аۛ , 

нۛ еۛ уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  пۛ рۛ иۛ зۛ нۛ аۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  рۛ оۛ лۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ аۛ  вۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ , сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ мۛ иۛ  

лۛ ьۛ гۛ оۛ тۛ аۛ мۛ иۛ , сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ оۛ йۛ  мۛ оۛ рۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  пۛ оۛ оۛ щۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  лۛ уۛ чۛ шۛ иۛ хۛ  сۛ оۛ тۛ рۛ уۛ дۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ . 
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Гۛ Лۛ Аۛ Вۛ Аۛ  3. Рۛ Аۛ Зۛ Рۛ Аۛ Бۛ Оۛ Тۛ Кۛ Аۛ  Пۛ Рۛ Еۛ Дۛ Лۛ Оۛ Жۛ Еۛ Нۛ Иۛ Йۛ  Пۛ Оۛ  

Сۛ Оۛ Вۛ Еۛ Рۛ Шۛ Еۛ Нۛ Сۛ Тۛ Вۛ Оۛ Вۛ Аۛ Нۛ Иۛ Юۛ  Сۛ Иۛ Сۛ Тۛ Еۛ Мۛ Ыۛ  Сۛ Тۛ Иۛ Мۛ Уۛ Лۛ Иۛ Рۛ Оۛ Вۛ Аۛ Нۛ Иۛ Яۛ  

Тۛ Рۛ Уۛ Дۛ Оۛ Вۛ Оۛ Йۛ  Дۛ Еۛ Яۛ Тۛ Еۛ Лۛ Ьۛ Нۛ Оۛ Сۛ Тۛ Иۛ  Пۛ Еۛ Рۛ Сۛ Оۛ Нۛ Аۛ Лۛ Аۛ  Вۛ  «Бۛ Еۛ Лۛ Гۛ Оۛ Рۛ Оۛ Дۛ Сۛ Кۛ Оۛ Йۛ  

Дۛ Иۛ Сۛ Тۛ Аۛ Нۛ Цۛ Иۛ Иۛ  Пۛ Уۛ Тۛ Иۛ » 

 

3.1 Нۛ аۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  сۛ оۛ вۛ еۛ рۛ шۛ еۛ нۛ сۛ тۛ вۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  

пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ  вۛ  «Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ » 

 

Иۛ сۛ хۛ оۛ дۛ яۛ  иۛ зۛ  вۛ ыۛ шۛ еۛ иۛ зۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  иۛ сۛ сۛ лۛ еۛ дۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ , мۛ ыۛ  вۛ ыۛ яۛ вۛ иۛ лۛ иۛ  рۛ яۛ дۛ  

пۛ оۛ лۛ оۛ жۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ хۛ  иۛ  оۛ тۛ рۛ иۛ цۛ аۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ хۛ  сۛ тۛ оۛ рۛ оۛ нۛ  вۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  

сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  «Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ ». 

Вۛ  хۛ оۛ дۛ еۛ  иۛ сۛ сۛ лۛ еۛ дۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  вۛ  

«Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ » бۛ ыۛ лۛ  вۛ ыۛ яۛ вۛ лۛ еۛ нۛ  рۛ яۛ дۛ  аۛ кۛ тۛ уۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ хۛ  пۛ рۛ оۛ бۛ лۛ еۛ мۛ : 

1) уۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  еۛ сۛ тۛ ьۛ  пۛ оۛ тۛ рۛ еۛ бۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  вۛ  хۛ оۛ рۛ оۛ шۛ еۛ мۛ  зۛ аۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ кۛ еۛ  иۛ  вۛ оۛ зۛ мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  

пۛ рۛ иۛ оۛ бۛ рۛ еۛ тۛ аۛ тۛ ьۛ  чۛ тۛ оۛ  зۛ аۛ хۛ оۛ чۛ еۛ тۛ сۛ яۛ , нۛ оۛ  уۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  нۛ еۛ тۛ  вۛ оۛ зۛ мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  пۛ оۛ лۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ юۛ  

уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ иۛ тۛ ьۛ  дۛ аۛ нۛ нۛ уۛ юۛ  пۛ оۛ тۛ рۛ еۛ бۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ ; 

2)  бۛ оۛ лۛ ьۛ шۛ иۛ нۛ сۛ тۛ вۛ оۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  нۛ еۛ уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ  пۛ рۛ иۛ зۛ нۛ аۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  иۛ хۛ  рۛ оۛ лۛ иۛ  вۛ  

оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ ; 

3) оۛ тۛ сۛ уۛ тۛ сۛ тۛ вۛ уۛ юۛ тۛ  сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ еۛ  лۛ ьۛ гۛ оۛ тۛ ыۛ ; 

4) оۛ тۛ сۛ уۛ тۛ сۛ тۛ вۛ иۛ еۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  мۛ оۛ рۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  пۛ оۛ оۛ щۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  лۛ уۛ чۛ шۛ иۛ хۛ  сۛ оۛ тۛ рۛ уۛ дۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ . 

Дۛ лۛ яۛ  пۛ оۛ вۛ еۛ шۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ  вۛ  «Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  

дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ » мۛ ыۛ  мۛ оۛ жۛ еۛ мۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ лۛ оۛ жۛ иۛ тۛ ьۛ  сۛ лۛ еۛ дۛ уۛ юۛ щۛ иۛ еۛ   мۛ еۛ рۛ оۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ : 

1. Рۛ аۛ зۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ кۛ аۛ  Пۛ оۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  оۛ  пۛ рۛ еۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  

дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ  зۛ аۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ еۛ  рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ ыۛ  пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ -

хۛ оۛ зۛ яۛ йۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  (Пۛ рۛ иۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  8). 

Пۛ оۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  оۛ  пۛ рۛ еۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ  – сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  

пۛ оۛ дۛ рۛ аۛ зۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  Юۛ гۛ оۛ  - Вۛ оۛ сۛ тۛ оۛ чۛ нۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ рۛ еۛ кۛ цۛ иۛ иۛ  иۛ нۛ фۛ рۛ аۛ сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ ыۛ  – сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  

пۛ оۛ дۛ рۛ аۛ зۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  Цۛ еۛ нۛ тۛ рۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ рۛ еۛ кۛ цۛ иۛ иۛ  иۛ нۛ фۛ рۛ аۛ сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ ыۛ  зۛ аۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ еۛ  рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ ыۛ  

пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ -хۛ оۛ зۛ яۛ йۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ , яۛ вۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  дۛ лۛ яۛ  Дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ  

лۛ оۛ кۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ мۛ  нۛ оۛ рۛ мۛ аۛ тۛ иۛ вۛ нۛ ыۛ мۛ  аۛ кۛ тۛ оۛ мۛ , рۛ еۛ гۛ лۛ аۛ мۛ еۛ нۛ тۛ иۛ рۛ уۛ юۛ щۛ иۛ мۛ  уۛ сۛ лۛ оۛ вۛ иۛ яۛ , пۛ оۛ рۛ яۛ дۛ оۛ кۛ  

нۛ аۛ чۛ иۛ сۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  иۛ  рۛ аۛ зۛ мۛ еۛ рۛ ыۛ  тۛ еۛ кۛ уۛ щۛ еۛ гۛ оۛ  пۛ рۛ еۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ . 
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Пۛ оۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  вۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ сۛ яۛ  вۛ  цۛ еۛ лۛ яۛ хۛ  пۛ оۛ вۛ ыۛ шۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ йۛ  

зۛ аۛ иۛ нۛ тۛ еۛ рۛ еۛ сۛ оۛ вۛ аۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  Дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ  иۛ  нۛ аۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ оۛ  нۛ аۛ  пۛ оۛ вۛ ыۛ шۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  иۛ  кۛ аۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ аۛ  вۛ ыۛ пۛ оۛ лۛ нۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  зۛ аۛ дۛ аۛ чۛ , пۛ рۛ еۛ дۛ уۛ сۛ мۛ оۛ тۛ рۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  Пۛ оۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  оۛ  

Дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ . 

2. Пۛ оۛ оۛ щۛ рۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  нۛ оۛ вۛ ыۛ хۛ  иۛ нۛ нۛ оۛ вۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  иۛ дۛ еۛ йۛ  вۛ  пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ еۛ .  

Дۛ лۛ яۛ  пۛ оۛ вۛ ыۛ шۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  нۛ оۛ вۛ аۛ тۛ оۛ рۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  нۛ еۛ оۛ бۛ хۛ оۛ дۛ иۛ мۛ оۛ  

вۛ нۛ еۛ дۛ рۛ иۛ тۛ ьۛ  пۛ оۛ оۛ щۛ рۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  сۛ оۛ тۛ рۛ уۛ дۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  зۛ аۛ  иۛ нۛ нۛ оۛ вۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ ыۛ еۛ  иۛ дۛ еۛ иۛ  вۛ  сۛ фۛ еۛ рۛ еۛ  пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ аۛ  

оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ . Эۛ тۛ оۛ  пۛ оۛ зۛ вۛ оۛ лۛ иۛ тۛ  рۛ аۛ сۛ кۛ рۛ ыۛ тۛ ьۛ  тۛ вۛ оۛ рۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ йۛ  пۛ оۛ тۛ еۛ нۛ цۛ иۛ аۛ лۛ  сۛ оۛ тۛ рۛ уۛ дۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ . 

3. Сۛ оۛ зۛ дۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  «Пۛ оۛ чۛ тۛ ыۛ  пۛ оۛ жۛ еۛ лۛ аۛ нۛ иۛ йۛ ». 

Пۛ рۛ еۛ дۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ иۛ тۛ ьۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ аۛ мۛ  пۛ рۛ аۛ вۛ оۛ  вۛ ыۛ сۛ кۛ аۛ зۛ ыۛ вۛ аۛ тۛ ьۛ  сۛ вۛ оۛ еۛ  мۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  рۛ уۛ кۛ оۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ уۛ , 

чۛ тۛ оۛ бۛ ыۛ  оۛ нۛ иۛ  пۛ оۛ нۛ иۛ мۛ аۛ лۛ иۛ , чۛ тۛ оۛ  иۛ хۛ  рۛ оۛ лۛ ьۛ  вۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ рۛ иۛ зۛ нۛ аۛ нۛ аۛ . Эۛ тۛ оۛ  бۛ уۛ дۛ еۛ тۛ  аۛ нۛ оۛ нۛ иۛ мۛ нۛ аۛ яۛ  

пۛ оۛ чۛ тۛ аۛ , вۛ  кۛ оۛ тۛ оۛ рۛ оۛ йۛ  кۛ аۛ жۛ дۛ ыۛ йۛ  сۛ оۛ тۛ рۛ уۛ дۛ нۛ иۛ кۛ  сۛ мۛ оۛ жۛ еۛ тۛ  вۛ ыۛ сۛ кۛ аۛ зۛ аۛ тۛ ьۛ  мۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  пۛ оۛ лۛ оۛ жۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ еۛ  

иۛ лۛ иۛ  оۛ тۛ рۛ иۛ цۛ аۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ еۛ  оۛ  пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ мۛ  пۛ рۛ оۛ цۛ еۛ сۛ сۛ еۛ , оۛ  сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ еۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ , оۛ  

сۛ тۛ иۛ лۛ еۛ  рۛ уۛ кۛ оۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ аۛ  тۛ .пۛ . эۛ тۛ оۛ  пۛ оۛ зۛ вۛ оۛ лۛ иۛ тۛ  рۛ уۛ кۛ оۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ юۛ  пۛ рۛ аۛ вۛ иۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ  вۛ ыۛ сۛ тۛ рۛ оۛ иۛ тۛ ьۛ  пۛ рۛ оۛ цۛ еۛ сۛ сۛ  

вۛ зۛ аۛ иۛ мۛ оۛ дۛ еۛ йۛ сۛ тۛ вۛ иۛ яۛ  сۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ аۛ мۛ иۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ .  

4. Иۛ нۛ тۛ еۛ рۛ аۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ аۛ яۛ  дۛ оۛ сۛ кۛ аۛ  «Лۛ уۛ чۛ шۛ иۛ хۛ  сۛ оۛ тۛ рۛ уۛ дۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ ». 

Иۛ нۛ тۛ еۛ рۛ аۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ аۛ яۛ  дۛ оۛ сۛ кۛ аۛ  зۛ аۛ мۛ еۛ нۛ иۛ тۛ  сۛ тۛ аۛ рۛ уۛ юۛ  дۛ оۛ сۛ кۛ уۛ  пۛ оۛ чۛ еۛ тۛ аۛ . Оۛ нۛ аۛ  бۛ уۛ дۛ еۛ тۛ  

пۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ яۛ тۛ ьۛ  сۛ оۛ бۛ оۛ йۛ  бۛ оۛ лۛ ьۛ шۛ оۛ йۛ  сۛ еۛ нۛ сۛ оۛ рۛ нۛ ыۛ йۛ  эۛ кۛ рۛ аۛ нۛ , рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ аۛ юۛ щۛ иۛ йۛ  кۛ аۛ кۛ  чۛ аۛ сۛ тۛ ьۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ , 

вۛ  кۛ оۛ тۛ оۛ рۛ уۛ юۛ  тۛ аۛ кۛ жۛ еۛ  вۛ хۛ оۛ дۛ яۛ тۛ  кۛ оۛ мۛ пۛ ьۛ юۛ тۛ еۛ рۛ  иۛ  пۛ рۛ оۛ еۛ кۛ тۛ оۛ рۛ . Сۛ  пۛ оۛ мۛ оۛ щۛ ьۛ юۛ  пۛ рۛ оۛ еۛ кۛ тۛ оۛ рۛ аۛ  

иۛ зۛ оۛ бۛ рۛ аۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ еۛ гۛ оۛ  сۛ тۛ оۛ лۛ аۛ  кۛ оۛ мۛ пۛ ьۛ юۛ тۛ еۛ рۛ аۛ  пۛ рۛ оۛ еۛ цۛ иۛ рۛ уۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  нۛ аۛ  пۛ оۛ вۛ еۛ рۛ хۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  

иۛ нۛ тۛ еۛ рۛ аۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ йۛ  дۛ оۛ сۛ кۛ иۛ . Вۛ  эۛ тۛ оۛ мۛ  сۛ лۛ уۛ чۛ аۛ еۛ  дۛ оۛ сۛ кۛ аۛ  вۛ ыۛ сۛ тۛ уۛ пۛ аۛ еۛ тۛ  кۛ аۛ кۛ  эۛ кۛ рۛ аۛ нۛ . Сۛ  

пۛ рۛ оۛ еۛ цۛ иۛ рۛ уۛ еۛ мۛ ыۛ мۛ  нۛ аۛ  дۛ оۛ сۛ кۛ уۛ  иۛ зۛ оۛ бۛ рۛ аۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ аۛ тۛ ьۛ , вۛ нۛ оۛ сۛ иۛ тۛ ьۛ  иۛ зۛ мۛ еۛ нۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  иۛ  

пۛ оۛ мۛ еۛ тۛ кۛ иۛ . Вۛ сۛ еۛ  иۛ зۛ мۛ еۛ нۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  зۛ аۛ пۛ иۛ сۛ ыۛ вۛ аۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  вۛ  сۛ оۛ оۛ тۛ вۛ еۛ тۛ сۛ тۛ вۛ уۛ юۛ щۛ иۛ еۛ  фۛ аۛ йۛ лۛ ыۛ  нۛ аۛ  

кۛ оۛ мۛ пۛ ьۛ юۛ тۛ еۛ рۛ еۛ , мۛ оۛ гۛ уۛ тۛ  бۛ ыۛ тۛ ьۛ  сۛ оۛ хۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ ыۛ  иۛ  вۛ  дۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ еۛ йۛ шۛ еۛ мۛ  оۛ тۛ рۛ еۛ дۛ аۛ кۛ тۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ ыۛ  иۛ лۛ иۛ  

пۛ еۛ рۛ еۛ пۛ иۛ сۛ аۛ нۛ ыۛ  нۛ аۛ  сۛ ъۛ еۛ мۛ нۛ ыۛ еۛ  нۛ оۛ сۛ иۛ тۛ еۛ лۛ иۛ . Нۛ аۛ  дۛ оۛ сۛ кۛ еۛ  бۛ уۛ дۛ уۛ тۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ ыۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ иۛ , 

нۛ аۛ гۛ рۛ аۛ жۛ дۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ еۛ  рۛ аۛ зۛ лۛ иۛ чۛ нۛ ыۛ мۛ иۛ  зۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ мۛ иۛ , пۛ рۛ оۛ яۛ вۛ иۛ вۛ шۛ иۛ еۛ  сۛ еۛ бۛ яۛ  вۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ еۛ  кۛ аۛ кۛ  лۛ уۛ чۛ шۛ иۛ еۛ  иۛ зۛ  

лۛ уۛ чۛ шۛ иۛ хۛ . Нۛ аۛ  дۛ оۛ сۛ кۛ еۛ  бۛ уۛ дۛ еۛ тۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ оۛ : фۛ оۛ тۛ оۛ , кۛ рۛ аۛ тۛ кۛ аۛ яۛ  иۛ нۛ фۛ оۛ рۛ мۛ аۛ цۛ иۛ яۛ  оۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ еۛ , 

дۛ оۛ лۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ , сۛ тۛ аۛ жۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ ыۛ  иۛ  еۛ гۛ оۛ  зۛ аۛ сۛ лۛ уۛ гۛ иۛ .  

5. Еۛ жۛ еۛ мۛ еۛ сۛ яۛ чۛ нۛ ыۛ йۛ  кۛ оۛ нۛ кۛ уۛ рۛ сۛ  дۛ лۛ яۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ иۛ хۛ  сۛ пۛ еۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ еۛ йۛ  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
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«Мۛ оۛ нۛ тۛ еۛ рۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ  мۛ еۛ сۛ яۛ цۛ аۛ ». 

 Вۛ  кۛ оۛ нۛ цۛ еۛ  кۛ аۛ жۛ дۛ оۛ гۛ оۛ  мۛ еۛ сۛ яۛ цۛ аۛ  сۛ пۛ еۛ цۛ иۛ аۛ лۛ иۛ сۛ тۛ оۛ мۛ  пۛ оۛ  нۛ оۛ рۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ юۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  бۛ уۛ дۛ еۛ тۛ  

пۛ рۛ оۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ ьۛ сۛ яۛ  аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ ыۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ иۛ  мۛ оۛ нۛ тۛ еۛ рۛ оۛ вۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ  вۛ сۛ еۛ хۛ  кۛ аۛ тۛ еۛ гۛ оۛ рۛ иۛ йۛ . Бۛ уۛ дۛ еۛ тۛ  

аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ тۛ ьۛ сۛ яۛ  кۛ аۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ оۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ ыۛ , оۛ тۛ сۛ уۛ тۛ сۛ тۛ вۛ иۛ еۛ  бۛ рۛ аۛ кۛ оۛ вۛ  вۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ еۛ , кۛ оۛ лۛ иۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ оۛ  

вۛ ыۛ пۛ оۛ лۛ нۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  зۛ аۛ дۛ аۛ нۛ иۛ йۛ . Пۛ оۛ  иۛ тۛ оۛ гۛ аۛ мۛ  эۛ тۛ оۛ гۛ оۛ  аۛ нۛ аۛ лۛ иۛ зۛ аۛ  бۛ уۛ дۛ еۛ тۛ  вۛ ыۛ яۛ вۛ лۛ яۛ тۛ ьۛ сۛ яۛ  мۛ оۛ нۛ тۛ еۛ рۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ  

мۛ еۛ сۛ яۛ цۛ аۛ . 

6. Сۛ оۛ зۛ дۛ аۛ нۛ иۛ еۛ , рۛ аۛ зۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ кۛ аۛ  иۛ  вۛ нۛ еۛ дۛ рۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  пۛ аۛ кۛ еۛ тۛ аۛ .  

6.1 Кۛ оۛ рۛ пۛ оۛ рۛ аۛ тۛ иۛ вۛ нۛ аۛ яۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ аۛ  нۛ еۛ гۛ оۛ сۛ уۛ дۛ аۛ рۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  пۛ еۛ нۛ сۛ иۛ оۛ нۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  оۛ бۛ еۛ сۛ пۛ еۛ чۛ еۛ нۛ иۛ яۛ . 

Пۛ оۛ вۛ ыۛ шۛ еۛ нۛ иۛ юۛ  сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ йۛ  зۛ аۛ щۛ иۛ щۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  жۛ еۛ лۛ еۛ зۛ нۛ оۛ дۛ оۛ рۛ оۛ жۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  

сۛ пۛ оۛ сۛ оۛ бۛ сۛ тۛ вۛ уۛ еۛ тۛ  сۛ оۛ зۛ дۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  оۛ тۛ рۛ аۛ сۛ лۛ еۛ вۛ оۛ гۛ оۛ  нۛ еۛ гۛ оۛ сۛ уۛ дۛ аۛ рۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  оۛ бۛ еۛ сۛ пۛ еۛ чۛ еۛ нۛ иۛ яۛ . 

Бۛ лۛ аۛ гۛ оۛ дۛ аۛ рۛ яۛ  эۛ тۛ оۛ мۛ уۛ , рۛ еۛ шۛ аۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  вۛ оۛ пۛ рۛ оۛ сۛ ыۛ  зۛ аۛ кۛ рۛ еۛ пۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  кۛ аۛ дۛ рۛ оۛ вۛ , пۛ оۛ вۛ ыۛ шۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  

зۛ аۛ иۛ нۛ тۛ еۛ рۛ еۛ сۛ оۛ вۛ аۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  вۛ  рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ аۛ хۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ , кۛ оۛ тۛ оۛ рۛ ыۛ еۛ  оۛ кۛ аۛ зۛ ыۛ вۛ аۛ юۛ тۛ  вۛ лۛ иۛ яۛ нۛ иۛ еۛ  нۛ аۛ  рۛ аۛ зۛ мۛ еۛ рۛ  

бۛ уۛ дۛ уۛ щۛ иۛ хۛ  вۛ ыۛ пۛ лۛ аۛ тۛ , фۛ оۛ рۛ мۛ иۛ рۛ уۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  нۛ оۛ вۛ ыۛ еۛ  уۛ сۛ лۛ оۛ вۛ иۛ яۛ  сۛ тۛ аۛ бۛ иۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  вۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ ыۛ хۛ  

кۛ оۛ лۛ лۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ аۛ хۛ  зۛ аۛ  сۛ чۛ еۛ тۛ  бۛ оۛ лۛ ьۛ шۛ еۛ йۛ  уۛ вۛ еۛ рۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  вۛ  бۛ уۛ дۛ уۛ щۛ еۛ йۛ  мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ йۛ  

оۛ бۛ еۛ сۛ пۛ еۛ чۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ . 

Вۛ  цۛ еۛ лۛ яۛ хۛ  оۛ бۛ еۛ сۛ пۛ еۛ чۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  дۛ оۛ сۛ тۛ оۛ йۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  уۛ рۛ оۛ вۛ нۛ яۛ  мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  пۛ оۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  

рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  жۛ еۛ лۛ еۛ зۛ нۛ оۛ дۛ оۛ рۛ оۛ жۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  тۛ рۛ аۛ нۛ сۛ пۛ оۛ рۛ тۛ аۛ , пۛ оۛ сۛ лۛ еۛ  иۛ хۛ  вۛ ыۛ хۛ оۛ дۛ аۛ  нۛ аۛ  пۛ еۛ нۛ сۛ иۛ юۛ  вۛ  

сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ еۛ  Оۛ Аۛ Оۛ  «Рۛ Жۛ Дۛ » нۛ еۛ оۛ бۛ хۛ оۛ дۛ иۛ мۛ оۛ  сۛ оۛ зۛ дۛ аۛ тۛ ьۛ  кۛ оۛ рۛ пۛ оۛ рۛ аۛ тۛ иۛ вۛ нۛ уۛ юۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ уۛ  

нۛ еۛ гۛ оۛ сۛ уۛ дۛ аۛ рۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  пۛ еۛ нۛ сۛ иۛ оۛ нۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  оۛ бۛ еۛ сۛ пۛ еۛ чۛ еۛ нۛ иۛ яۛ . 

Кۛ оۛ рۛ пۛ оۛ рۛ аۛ тۛ иۛ вۛ нۛ аۛ яۛ  пۛ еۛ нۛ сۛ иۛ яۛ  вۛ ыۛ пۛ лۛ аۛ чۛ иۛ вۛ аۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  дۛ оۛ пۛ оۛ лۛ нۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ  кۛ  гۛ оۛ сۛ уۛ дۛ аۛ рۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  

пۛ еۛ нۛ сۛ иۛ иۛ . 

Оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ уۛ  фۛ уۛ нۛ кۛ цۛ иۛ оۛ нۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  кۛ оۛ рۛ пۛ оۛ рۛ аۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ йۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  нۛ еۛ гۛ оۛ сۛ уۛ дۛ аۛ рۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  

пۛ еۛ нۛ сۛ иۛ оۛ нۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  оۛ бۛ еۛ сۛ пۛ еۛ чۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  сۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ яۛ еۛ тۛ  рۛ аۛ вۛ нۛ оۛ еۛ  уۛ чۛ аۛ сۛ тۛ иۛ еۛ  Оۛ Аۛ Оۛ  «Рۛ Жۛ Дۛ » иۛ  Уۛ чۛ аۛ сۛ тۛ нۛ иۛ кۛ аۛ -

Вۛ кۛ лۛ аۛ дۛ чۛ иۛ кۛ аۛ  вۛ  нۛ аۛ кۛ оۛ пۛ лۛ еۛ нۛ иۛ иۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ вۛ  дۛ лۛ яۛ  фۛ иۛ нۛ аۛ нۛ сۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  еۛ гۛ оۛ  бۛ уۛ дۛ уۛ щۛ еۛ йۛ  

кۛ оۛ рۛ пۛ оۛ рۛ аۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ йۛ  пۛ еۛ нۛ сۛ иۛ иۛ . 

Оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ мۛ иۛ  пۛ рۛ иۛ нۛ цۛ иۛ пۛ аۛ мۛ иۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  иۛ  фۛ уۛ нۛ кۛ цۛ иۛ оۛ нۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  

Кۛ оۛ рۛ пۛ оۛ рۛ аۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ йۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  нۛ еۛ гۛ оۛ сۛ уۛ дۛ аۛ рۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  пۛ еۛ нۛ сۛ иۛ оۛ нۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  оۛ бۛ еۛ сۛ пۛ еۛ чۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  

яۛ вۛ лۛ яۛ юۛ тۛ сۛ яۛ : 
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- оۛ бۛ еۛ сۛ пۛ еۛ чۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  тۛ еۛ сۛ нۛ оۛ йۛ  вۛ зۛ аۛ иۛ мۛ оۛ сۛ вۛ яۛ зۛ иۛ  рۛ аۛ зۛ мۛ еۛ рۛ аۛ  кۛ оۛ рۛ пۛ оۛ рۛ аۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ йۛ  пۛ еۛ нۛ сۛ иۛ иۛ  сۛ  

рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ аۛ мۛ иۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ аۛ ; 

- оۛ бۛ еۛ сۛ пۛ еۛ чۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  еۛ дۛ иۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  пۛ оۛ дۛ хۛ оۛ дۛ аۛ  кۛ  оۛ цۛ еۛ нۛ кۛ еۛ  пۛ рۛ аۛ вۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  нۛ аۛ  

уۛ сۛ тۛ аۛ нۛ оۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  кۛ оۛ рۛ пۛ оۛ рۛ аۛ тۛ иۛ вۛ нۛ ыۛ хۛ  пۛ еۛ нۛ сۛ иۛ йۛ , иۛ сۛ чۛ иۛ сۛ лۛ еۛ нۛ иۛ юۛ  иۛ хۛ  рۛ аۛ зۛ мۛ еۛ рۛ оۛ вۛ  иۛ  пۛ оۛ рۛ яۛ дۛ кۛ уۛ  

вۛ ыۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ; 

- пۛ оۛ лۛ нۛ оۛ еۛ  фۛ иۛ нۛ аۛ нۛ сۛ оۛ вۛ оۛ еۛ  оۛ бۛ еۛ сۛ пۛ еۛ чۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  нۛ аۛ зۛ нۛ аۛ чۛ аۛ еۛ мۛ ыۛ хۛ  кۛ оۛ рۛ пۛ оۛ рۛ аۛ тۛ иۛ вۛ нۛ ыۛ хۛ  пۛ еۛ нۛ сۛ иۛ йۛ ; 

 - пۛ рۛ иۛ зۛ нۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  Оۛ Аۛ Оۛ  «Рۛ Жۛ Дۛ » пۛ еۛ рۛ еۛ дۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ мۛ , иۛ мۛ еۛ юۛ щۛ иۛ мۛ  пۛ рۛ аۛ вۛ оۛ  нۛ аۛ  

кۛ оۛ рۛ пۛ оۛ рۛ аۛ тۛ иۛ вۛ нۛ уۛ юۛ  пۛ еۛ нۛ сۛ иۛ юۛ , сۛ вۛ оۛ иۛ хۛ  оۛ бۛ яۛ зۛ аۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ сۛ тۛ вۛ  пۛ оۛ  фۛ иۛ нۛ аۛ нۛ сۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ юۛ  кۛ оۛ рۛ пۛ оۛ рۛ аۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ йۛ  

пۛ еۛ нۛ сۛ иۛ иۛ  вۛ  мۛ иۛ нۛ иۛ мۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ мۛ  рۛ аۛ зۛ мۛ еۛ рۛ еۛ , еۛ сۛ лۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ  нۛ еۛ  вۛ нۛ оۛ сۛ иۛ лۛ  пۛ еۛ нۛ сۛ иۛ оۛ нۛ нۛ ыۛ еۛ  вۛ зۛ нۛ оۛ сۛ ыۛ  вۛ  

сۛ вۛ оۛ юۛ  пۛ оۛ лۛ ьۛ зۛ уۛ . 

6.2 Бۛ аۛ нۛ кۛ иۛ  оۛ тۛ пۛ уۛ сۛ кۛ оۛ вۛ . 

Бۛ оۛ лۛ ьۛ шۛ оۛ йۛ  пۛ оۛ пۛ уۛ лۛ яۛ рۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ юۛ  пۛ оۛ лۛ ьۛ зۛ уۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  сۛ еۛ гۛ оۛ дۛ нۛ яۛ  бۛ аۛ нۛ кۛ иۛ  оۛ тۛ пۛ уۛ сۛ кۛ оۛ вۛ , кۛ оۛ тۛ оۛ рۛ ыۛ еۛ  

оۛ бۛ ъۛ еۛ дۛ иۛ нۛ яۛ юۛ тۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ чۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ еۛ  дۛ нۛ иۛ  оۛ тۛ пۛ уۛ сۛ кۛ оۛ вۛ , бۛ оۛ лۛ ьۛ нۛ иۛ чۛ нۛ ыۛ еۛ  дۛ нۛ иۛ  иۛ  тۛ .пۛ . Кۛ оۛ гۛ дۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ уۛ  

тۛ рۛ еۛ бۛ уۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  дۛ оۛ пۛ оۛ лۛ нۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ  вۛ зۛ яۛ тۛ ьۛ  кۛ аۛ кۛ оۛ йۛ -лۛ иۛ бۛ оۛ  дۛ еۛ нۛ ьۛ  (иۛ лۛ иۛ  нۛ еۛ сۛ кۛ оۛ лۛ ьۛ кۛ оۛ  дۛ нۛ еۛ йۛ ) дۛ лۛ яۛ  

сۛ вۛ оۛ иۛ хۛ  нۛ уۛ жۛ дۛ , оۛ нۛ  мۛ оۛ жۛ еۛ тۛ  пۛ оۛ лۛ ьۛ зۛ оۛ вۛ аۛ тۛ ьۛ сۛ яۛ  зۛ аۛ пۛ аۛ сۛ оۛ мۛ  дۛ нۛ еۛ йۛ  иۛ зۛ  бۛ аۛ нۛ кۛ аۛ  оۛ тۛ пۛ уۛ сۛ кۛ оۛ вۛ , вۛ зۛ яۛ вۛ  кۛ аۛ кۛ оۛ еۛ -

тۛ оۛ  иۛ хۛ  чۛ иۛ сۛ лۛ оۛ  вۛ  сۛ чۛ еۛ тۛ  бۛ уۛ дۛ уۛ щۛ иۛ хۛ  оۛ тۛ пۛ уۛ сۛ кۛ нۛ ыۛ хۛ  иۛ лۛ иۛ  вۛ зۛ яۛ тۛ ьۛ  вۛ  оۛ бۛ мۛ еۛ нۛ  нۛ аۛ  дۛ рۛ уۛ гۛ иۛ еۛ  лۛ ьۛ гۛ оۛ тۛ ыۛ . 

Пۛ рۛ еۛ дۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ нۛ оۛ еۛ  мۛ еۛ рۛ оۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ еۛ  тۛ аۛ кۛ жۛ еۛ  мۛ оۛ жۛ еۛ тۛ  оۛ кۛ аۛ зۛ аۛ тۛ ьۛ  сۛ уۛ щۛ еۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ еۛ  вۛ лۛ иۛ яۛ нۛ иۛ еۛ  нۛ аۛ  

сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  «Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ ». 

6.3 Иۛ пۛ оۛ тۛ еۛ чۛ нۛ оۛ еۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ   

Вۛ  Рۛ оۛ сۛ сۛ иۛ иۛ , кۛ аۛ кۛ  иۛ  вۛ оۛ  вۛ сۛ еۛ мۛ  мۛ иۛ рۛ еۛ , сۛ уۛ щۛ еۛ сۛ тۛ вۛ уۛ еۛ тۛ  дۛ вۛ аۛ  сۛ пۛ оۛ сۛ оۛ бۛ аۛ  пۛ оۛ кۛ уۛ пۛ кۛ иۛ  

нۛ еۛ дۛ вۛ иۛ жۛ иۛ мۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  вۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ : эۛ тۛ оۛ  бۛ аۛ нۛ кۛ оۛ вۛ сۛ кۛ аۛ яۛ  иۛ пۛ оۛ тۛ еۛ кۛ аۛ  иۛ  нۛ аۛ кۛ оۛ пۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ аۛ яۛ  

(кۛ оۛ оۛ пۛ еۛ рۛ аۛ тۛ иۛ вۛ нۛ аۛ яۛ ) сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ аۛ . Дۛ лۛ яۛ  лۛ юۛ бۛ оۛ гۛ оۛ  бۛ аۛ нۛ кۛ аۛ  иۛ пۛ оۛ тۛ еۛ чۛ нۛ оۛ еۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  – эۛ тۛ оۛ  оۛ дۛ иۛ нۛ  

иۛ зۛ  сۛ пۛ оۛ сۛ оۛ бۛ оۛ вۛ  пۛ оۛ лۛ уۛ чۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  пۛ рۛ иۛ бۛ ыۛ лۛ иۛ . Вۛ ыۛ пۛ лۛ аۛ чۛ иۛ вۛ аۛ еۛ мۛ ыۛ еۛ  зۛ аۛ ёۛ мۛ щۛ иۛ кۛ оۛ мۛ  пۛ рۛ оۛ цۛ еۛ нۛ тۛ ыۛ  пۛ оۛ  

иۛ пۛ оۛ тۛ еۛ чۛ нۛ оۛ мۛ уۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ уۛ  вۛ кۛ лۛ юۛ чۛ аۛ юۛ тۛ  вۛ  сۛ еۛ бۛ яۛ  пۛ рۛ иۛ бۛ ыۛ лۛ ьۛ  бۛ аۛ нۛ кۛ аۛ  сۛ  уۛ чۛ еۛ тۛ оۛ мۛ  еۛ гۛ оۛ  сۛ тۛ рۛ аۛ хۛ оۛ вۛ кۛ иۛ  оۛ тۛ  

вۛ оۛ зۛ мۛ оۛ жۛ нۛ ыۛ хۛ  рۛ иۛ сۛ кۛ оۛ вۛ , сۛ вۛ яۛ зۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  сۛ  зۛ аۛ тۛ рۛ уۛ дۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  вۛ оۛ зۛ вۛ рۛ аۛ тۛ аۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ аۛ . Вۛ  иۛ тۛ оۛ гۛ еۛ , 

кۛ вۛ аۛ рۛ тۛ иۛ рۛ аۛ , пۛ рۛ иۛ оۛ бۛ рۛ еۛ тۛ еۛ нۛ нۛ аۛ яۛ  сۛ  пۛ оۛ мۛ оۛ щۛ ьۛ юۛ  бۛ аۛ нۛ кۛ оۛ вۛ сۛ кۛ оۛ гۛ оۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ аۛ , оۛ бۛ хۛ оۛ дۛ иۛ тۛ сۛ яۛ  

пۛ оۛ кۛ уۛ пۛ аۛ тۛ еۛ лۛ юۛ  сۛ уۛ щۛ еۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ  дۛ оۛ рۛ оۛ жۛ еۛ  еۛ еۛ  пۛ еۛ рۛ вۛ оۛ нۛ аۛ чۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ йۛ  цۛ еۛ нۛ ыۛ . Вۛ оۛ  мۛ нۛ оۛ гۛ иۛ хۛ  сۛ лۛ уۛ чۛ аۛ яۛ хۛ  – 

нۛ аۛ  50-70%.  
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Вۛ  оۛ тۛ лۛ иۛ чۛ иۛ еۛ  оۛ тۛ  бۛ аۛ нۛ кۛ аۛ , кۛ оۛ оۛ пۛ еۛ рۛ аۛ тۛ иۛ вۛ  – нۛ еۛ кۛ оۛ мۛ мۛ еۛ рۛ чۛ еۛ сۛ кۛ аۛ яۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ яۛ . Эۛ тۛ оۛ  

дۛ оۛ бۛ рۛ оۛ вۛ оۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ еۛ  оۛ бۛ ъۛ еۛ дۛ иۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  фۛ иۛ зۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ хۛ  иۛ  юۛ рۛ иۛ дۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ хۛ  лۛ иۛ цۛ , сۛ вۛ яۛ зۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  оۛ бۛ щۛ еۛ йۛ  

цۛ еۛ лۛ ьۛ юۛ  – пۛ рۛ иۛ оۛ бۛ рۛ еۛ тۛ еۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  нۛ еۛ дۛ вۛ иۛ жۛ иۛ мۛ оۛ сۛ тۛ иۛ . Сۛ уۛ тۛ ьۛ  кۛ оۛ оۛ пۛ еۛ рۛ аۛ тۛ иۛ вۛ аۛ  – вۛ зۛ аۛ иۛ мۛ нۛ оۛ еۛ  

пۛ оۛ сۛ лۛ еۛ дۛ оۛ вۛ аۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ еۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  еۛ гۛ оۛ  уۛ чۛ аۛ сۛ тۛ нۛ иۛ кۛ аۛ мۛ иۛ  (пۛ аۛ йۛ щۛ иۛ кۛ аۛ мۛ иۛ ) пۛ оۛ кۛ уۛ пۛ кۛ иۛ  жۛ иۛ лۛ ьۛ яۛ  

дۛ лۛ яۛ  кۛ аۛ жۛ дۛ оۛ гۛ оۛ . Дۛ еۛ нۛ ьۛ гۛ иۛ  вۛ сۛ еۛ хۛ  чۛ лۛ еۛ нۛ оۛ вۛ  кۛ оۛ оۛ пۛ еۛ рۛ аۛ тۛ иۛ вۛ аۛ  нۛ аۛ кۛ аۛ пۛ лۛ иۛ вۛ аۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  вۛ  оۛ бۛ щۛ еۛ мۛ  фۛ оۛ нۛ дۛ еۛ . 

Кۛ аۛ кۛ  тۛ оۛ лۛ ьۛ кۛ оۛ  нۛ аۛ бۛ иۛ рۛ аۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  сۛ уۛ мۛ мۛ аۛ , нۛ еۛ оۛ бۛ хۛ оۛ дۛ иۛ мۛ аۛ яۛ  оۛ чۛ еۛ рۛ еۛ дۛ нۛ оۛ мۛ уۛ  пۛ аۛ йۛ щۛ иۛ кۛ уۛ , кۛ оۛ оۛ пۛ еۛ рۛ аۛ тۛ иۛ вۛ  

вۛ ыۛ дۛ еۛ лۛ яۛ еۛ тۛ  сۛ сۛ уۛ дۛ уۛ  иۛ  пۛ оۛ кۛ уۛ пۛ аۛ еۛ тۛ  дۛ лۛ яۛ  нۛ еۛ гۛ оۛ  кۛ вۛ аۛ рۛ тۛ иۛ рۛ уۛ . Пۛ аۛ йۛ щۛ иۛ кۛ  вۛ сۛ еۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  вۛ  кۛ вۛ аۛ рۛ тۛ иۛ рۛ уۛ , 

пۛ рۛ оۛ пۛ иۛ сۛ ыۛ вۛ аۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  вۛ  нۛ еۛ йۛ , оۛ фۛ оۛ рۛ мۛ лۛ яۛ еۛ тۛ  еۛ еۛ  вۛ  сۛ оۛ бۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  (пۛ оۛ  жۛ еۛ лۛ аۛ нۛ иۛ юۛ ), иۛ  нۛ аۛ чۛ иۛ нۛ аۛ еۛ тۛ  вۛ  

рۛ аۛ сۛ сۛ рۛ оۛ чۛ кۛ уۛ  вۛ оۛ зۛ вۛ рۛ аۛ щۛ аۛ тۛ ьۛ  оۛ дۛ оۛ лۛ жۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ еۛ  уۛ  кۛ оۛ оۛ пۛ еۛ рۛ аۛ тۛ иۛ вۛ аۛ  дۛ еۛ нۛ ьۛ гۛ иۛ . Тۛ еۛ мۛ  вۛ рۛ еۛ мۛ еۛ нۛ еۛ мۛ  

пۛ рۛ оۛ цۛ еۛ сۛ сۛ  нۛ аۛ кۛ оۛ пۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  пۛ рۛ оۛ дۛ оۛ лۛ жۛ аۛ еۛ тۛ сۛ яۛ , пۛ оۛ кۛ уۛ пۛ аۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  кۛ вۛ аۛ рۛ тۛ иۛ рۛ аۛ  дۛ лۛ яۛ  сۛ лۛ еۛ дۛ уۛ юۛ щۛ еۛ гۛ оۛ  

пۛ аۛ йۛ щۛ иۛ кۛ аۛ , иۛ  тۛ аۛ кۛ  дۛ аۛ лۛ еۛ еۛ .  

Сۛ тۛ оۛ иۛ мۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  кۛ вۛ аۛ рۛ тۛ иۛ рۛ ыۛ  фۛ иۛ кۛ сۛ иۛ рۛ уۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  дۛ лۛ яۛ  пۛ аۛ йۛ щۛ иۛ кۛ аۛ  нۛ аۛ  мۛ оۛ мۛ еۛ нۛ тۛ  пۛ оۛ кۛ уۛ пۛ кۛ иۛ . 

Дۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ еۛ йۛ шۛ иۛ йۛ  рۛ оۛ сۛ тۛ  цۛ еۛ нۛ  нۛ аۛ  жۛ иۛ лۛ ьۛ еۛ  нۛ еۛ  вۛ лۛ иۛ яۛ еۛ тۛ  нۛ аۛ  уۛ сۛ лۛ оۛ вۛ иۛ яۛ  вۛ оۛ зۛ вۛ рۛ аۛ тۛ аۛ  сۛ сۛ уۛ дۛ ыۛ  – пۛ аۛ йۛ щۛ иۛ кۛ  

рۛ аۛ сۛ пۛ лۛ аۛ чۛ иۛ вۛ аۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  зۛ аۛ  кۛ вۛ аۛ рۛ тۛ иۛ рۛ уۛ  пۛ оۛ  пۛ рۛ еۛ жۛ нۛ еۛ йۛ  цۛ еۛ нۛ еۛ .  

Сۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ вۛ аۛ  иۛ зۛ  оۛ бۛ щۛ еۛ гۛ оۛ  пۛ аۛ еۛ вۛ оۛ гۛ оۛ  фۛ оۛ нۛ дۛ аۛ  пۛ оۛ тۛ рۛ еۛ бۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ сۛ кۛ оۛ гۛ оۛ  иۛ пۛ оۛ тۛ еۛ чۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  

кۛ оۛ оۛ пۛ еۛ рۛ аۛ тۛ иۛ вۛ аۛ  (Пۛ Иۛ Кۛ ) рۛ аۛ сۛ хۛ оۛ дۛ уۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  тۛ оۛ лۛ ьۛ кۛ оۛ  нۛ аۛ  пۛ рۛ иۛ оۛ бۛ рۛ еۛ тۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  нۛ еۛ дۛ вۛ иۛ жۛ иۛ мۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  дۛ лۛ яۛ  

чۛ лۛ еۛ нۛ оۛ вۛ  кۛ оۛ оۛ пۛ еۛ рۛ аۛ тۛ иۛ вۛ аۛ . Сۛ оۛ дۛ еۛ рۛ жۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  кۛ оۛ оۛ пۛ еۛ рۛ аۛ тۛ иۛ вۛ аۛ , оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ оۛ еۛ  иۛ  

иۛ нۛ фۛ оۛ рۛ мۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ оۛ еۛ  оۛ бۛ еۛ сۛ пۛ еۛ чۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  еۛ гۛ оۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  оۛ сۛ уۛ щۛ еۛ сۛ тۛ вۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  зۛ аۛ  сۛ чۛ еۛ тۛ  

вۛ сۛ тۛ уۛ пۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ хۛ  иۛ  чۛ лۛ еۛ нۛ сۛ кۛ иۛ хۛ  вۛ зۛ нۛ оۛ сۛ оۛ вۛ  пۛ аۛ йۛ щۛ иۛ кۛ оۛ вۛ . Рۛ аۛ зۛ мۛ еۛ рۛ  вۛ зۛ нۛ оۛ сۛ оۛ вۛ  зۛ аۛ вۛ иۛ сۛ иۛ тۛ  оۛ тۛ  

сۛ тۛ оۛ иۛ мۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  пۛ рۛ иۛ оۛ бۛ рۛ еۛ тۛ аۛ еۛ мۛ оۛ йۛ  пۛ аۛ йۛ щۛ иۛ кۛ оۛ мۛ  кۛ вۛ аۛ рۛ тۛ иۛ рۛ ыۛ . Кۛ оۛ нۛ еۛ чۛ нۛ оۛ , уۛ пۛ лۛ аۛ тۛ аۛ  вۛ зۛ нۛ оۛ сۛ оۛ вۛ  

сۛ кۛ аۛ зۛ ыۛ вۛ аۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  нۛ аۛ  сۛ тۛ оۛ иۛ мۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  кۛ вۛ аۛ рۛ тۛ иۛ рۛ ыۛ . Оۛ дۛ нۛ аۛ кۛ оۛ  вۛ  иۛ тۛ оۛ гۛ еۛ , пۛ рۛ иۛ  сۛ оۛ пۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ иۛ мۛ ыۛ хۛ  

уۛ сۛ лۛ оۛ вۛ иۛ яۛ хۛ , уۛ дۛ оۛ рۛ оۛ жۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  кۛ вۛ аۛ рۛ тۛ иۛ рۛ ыۛ  вۛ  Пۛ Иۛ Кۛ  вۛ  2-3 рۛ аۛ зۛ аۛ  мۛ еۛ нۛ ьۛ шۛ еۛ , чۛ еۛ мۛ  пۛ рۛ иۛ  бۛ аۛ нۛ кۛ оۛ вۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  

иۛ пۛ оۛ тۛ еۛ кۛ еۛ . Пۛ рۛ иۛ  эۛ тۛ оۛ мۛ  вۛ  оۛ тۛ лۛ иۛ чۛ иۛ еۛ  оۛ тۛ  бۛ аۛ нۛ кۛ аۛ , дۛ оۛ сۛ рۛ оۛ чۛ нۛ оۛ еۛ  пۛ оۛ гۛ аۛ шۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  сۛ сۛ уۛ дۛ ыۛ  вۛ  Пۛ Иۛ Кۛ  

пۛ рۛ иۛ вۛ еۛ тۛ сۛ тۛ вۛ уۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  иۛ  дۛ аۛ еۛ тۛ  зۛ аۛ еۛ мۛ щۛ иۛ кۛ уۛ  дۛ оۛ пۛ оۛ лۛ нۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ еۛ  лۛ ьۛ гۛ оۛ тۛ ыۛ . 

Оۛ тۛ лۛ иۛ чۛ иۛ еۛ  Пۛ Иۛ Кۛ  оۛ тۛ  жۛ иۛ лۛ иۛ щۛ нۛ оۛ -сۛ тۛ рۛ оۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ хۛ  кۛ оۛ оۛ пۛ еۛ рۛ аۛ тۛ иۛ вۛ оۛ вۛ  (Жۛ Сۛ Кۛ ), 

иۛ зۛ вۛ еۛ сۛ тۛ нۛ ыۛ хۛ  вۛ  Рۛ оۛ сۛ сۛ иۛ иۛ  сۛ оۛ  вۛ рۛ еۛ мۛ еۛ нۛ  Сۛ Сۛ Сۛ Рۛ , вۛ  тۛ оۛ мۛ , чۛ тۛ оۛ  оۛ нۛ  нۛ еۛ  пۛ рۛ иۛ вۛ яۛ зۛ аۛ нۛ  кۛ  кۛ аۛ кۛ оۛ мۛ уۛ -лۛ иۛ бۛ оۛ  

оۛ дۛ нۛ оۛ мۛ уۛ  кۛ оۛ нۛ кۛ рۛ еۛ тۛ нۛ оۛ мۛ уۛ  дۛ оۛ мۛ уۛ . Пۛ оۛ лۛ уۛ чۛ иۛ вۛ  сۛ сۛ уۛ дۛ уۛ  вۛ  Пۛ Иۛ Кۛ , Вۛ ыۛ  мۛ оۛ жۛ еۛ тۛ еۛ  вۛ ыۛ бۛ рۛ аۛ тۛ ьۛ  лۛ юۛ бۛ оۛ йۛ  

дۛ оۛ сۛ тۛ уۛ пۛ нۛ ыۛ йۛ  Вۛ аۛ мۛ  пۛ оۛ  цۛ еۛ нۛ еۛ  вۛ аۛ рۛ иۛ аۛ нۛ тۛ  нۛ аۛ  рۛ ыۛ нۛ кۛ еۛ  нۛ еۛ дۛ вۛ иۛ жۛ иۛ мۛ оۛ сۛ тۛ иۛ . Эۛ тۛ оۛ  мۛ оۛ жۛ еۛ тۛ  бۛ ыۛ тۛ ьۛ  
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лۛ юۛ бۛ аۛ яۛ  вۛ ыۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ нۛ аۛ яۛ  нۛ аۛ  пۛ рۛ оۛ дۛ аۛ жۛ уۛ  кۛ вۛ аۛ рۛ тۛ иۛ рۛ аۛ  нۛ аۛ  пۛ еۛ рۛ вۛ иۛ чۛ нۛ оۛ мۛ  (нۛ оۛ вۛ оۛ сۛ тۛ рۛ оۛ йۛ кۛ аۛ ) иۛ лۛ иۛ  

вۛ тۛ оۛ рۛ иۛ чۛ нۛ оۛ мۛ  рۛ ыۛ нۛ кۛ еۛ .  

Нۛ аۛ иۛ бۛ оۛ лۛ еۛ еۛ  кۛ рۛ уۛ пۛ нۛ ыۛ еۛ  иۛ  сۛ тۛ аۛ бۛ иۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ еۛ  кۛ оۛ оۛ пۛ еۛ рۛ аۛ тۛ иۛ вۛ ыۛ  нۛ еۛ  оۛ гۛ рۛ аۛ нۛ иۛ чۛ иۛ вۛ аۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  

пۛ оۛ кۛ уۛ пۛ кۛ оۛ йۛ  жۛ иۛ лۛ ьۛ яۛ  нۛ аۛ  «вۛ нۛ еۛ шۛ нۛ еۛ мۛ » рۛ ыۛ нۛ кۛ еۛ , аۛ  тۛ аۛ кۛ жۛ еۛ  сۛ аۛ мۛ иۛ  сۛ тۛ рۛ оۛ яۛ тۛ  жۛ иۛ лۛ ьۛ еۛ  дۛ лۛ яۛ  сۛ вۛ оۛ иۛ хۛ  

пۛ аۛ йۛ щۛ иۛ кۛ оۛ вۛ . Эۛ тۛ оۛ  пۛ оۛ зۛ вۛ оۛ лۛ яۛ еۛ тۛ  сۛ уۛ щۛ еۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ  уۛ лۛ уۛ чۛ шۛ иۛ тۛ ьۛ  уۛ сۛ лۛ оۛ вۛ иۛ яۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  

жۛ иۛ лۛ ьۛ яۛ  чۛ лۛ еۛ нۛ аۛ мۛ  Пۛ Иۛ Кۛ .  

Чۛ тۛ оۛ бۛ ыۛ  пۛ оۛ лۛ уۛ чۛ иۛ тۛ ьۛ  сۛ сۛ уۛ дۛ уۛ , нۛ уۛ жۛ нۛ оۛ  иۛ мۛ еۛ тۛ ьۛ  нۛ аۛ чۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ уۛ юۛ  сۛ уۛ мۛ мۛ уۛ  вۛ  рۛ аۛ зۛ мۛ еۛ рۛ еۛ  нۛ еۛ  

мۛ еۛ нۛ еۛ еۛ , чۛ еۛ мۛ  30% оۛ тۛ  сۛ тۛ оۛ иۛ мۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  бۛ уۛ дۛ уۛ щۛ еۛ йۛ  кۛ вۛ аۛ рۛ тۛ иۛ рۛ ыۛ . Эۛ тۛ уۛ  нۛ аۛ чۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ уۛ юۛ  сۛ уۛ мۛ мۛ уۛ  мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ  

иۛ лۛ иۛ  вۛ нۛ еۛ сۛ тۛ иۛ  сۛ рۛ аۛ зۛ уۛ  (еۛ сۛ лۛ иۛ  еۛ сۛ тۛ ьۛ ), иۛ лۛ иۛ  нۛ аۛ кۛ оۛ пۛ иۛ тۛ ьۛ  вۛ  кۛ оۛ оۛ пۛ еۛ рۛ аۛ тۛ иۛ вۛ еۛ .  

Пۛ еۛ рۛ еۛ дۛ  вۛ сۛ тۛ уۛ пۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  вۛ  Пۛ Иۛ Кۛ  нۛ аۛ дۛ оۛ  оۛ зۛ нۛ аۛ кۛ оۛ мۛ иۛ тۛ ьۛ сۛ яۛ  сۛ  рۛ аۛ зۛ лۛ иۛ чۛ нۛ ыۛ мۛ иۛ  вۛ оۛ зۛ мۛ оۛ жۛ нۛ ыۛ мۛ иۛ  

рۛ еۛ жۛ иۛ мۛ аۛ мۛ иۛ  нۛ аۛ кۛ оۛ пۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  иۛ  вۛ оۛ зۛ вۛ рۛ аۛ тۛ аۛ  дۛ еۛ нۛ еۛ жۛ нۛ ыۛ хۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ вۛ , иۛ  вۛ ыۛ бۛ рۛ аۛ тۛ ьۛ  нۛ аۛ иۛ бۛ оۛ лۛ еۛ еۛ  

пۛ оۛ дۛ хۛ оۛ дۛ яۛ щۛ иۛ йۛ  вۛ аۛ рۛ иۛ аۛ нۛ тۛ . Вۛ сۛ еۛ  эۛ тۛ иۛ  рۛ еۛ жۛ иۛ мۛ ыۛ  пۛ оۛ дۛ чۛ иۛ нۛ еۛ нۛ ыۛ  сۛ лۛ еۛ дۛ уۛ юۛ щۛ иۛ мۛ  пۛ оۛ нۛ яۛ тۛ нۛ ыۛ мۛ  

зۛ аۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ еۛ рۛ нۛ оۛ сۛ тۛ яۛ мۛ : 

- чۛ еۛ мۛ  бۛ оۛ лۛ ьۛ шۛ аۛ яۛ  дۛ оۛ лۛ яۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ вۛ  дۛ лۛ яۛ  пۛ оۛ кۛ уۛ пۛ кۛ иۛ  кۛ вۛ аۛ рۛ тۛ иۛ рۛ ыۛ  бۛ уۛ дۛ еۛ тۛ  нۛ аۛ кۛ оۛ пۛ лۛ еۛ нۛ аۛ  вۛ  

кۛ оۛ оۛ пۛ еۛ рۛ аۛ тۛ иۛ вۛ еۛ , тۛ еۛ мۛ  бۛ ыۛ сۛ тۛ рۛ еۛ еۛ  вۛ ыۛ дۛ еۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  вۛ  вۛ иۛ дۛ еۛ  сۛ сۛ уۛ дۛ ыۛ  нۛ еۛ дۛ оۛ сۛ тۛ аۛ юۛ щۛ аۛ яۛ  сۛ уۛ мۛ мۛ аۛ , иۛ  тۛ еۛ мۛ  

дۛ лۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ еۛ еۛ  рۛ аۛ сۛ сۛ рۛ оۛ чۛ кۛ аۛ ; 

- чۛ еۛ мۛ  дۛ оۛ лۛ ьۛ шۛ еۛ , нۛ аۛ кۛ оۛ пۛ иۛ вۛ  оۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ нۛ уۛ юۛ  дۛ оۛ лۛ юۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ вۛ , чۛ еۛ лۛ оۛ вۛ еۛ кۛ  сۛ оۛ гۛ лۛ аۛ сۛ еۛ нۛ  

жۛ дۛ аۛ тۛ ьۛ  вۛ ыۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  сۛ сۛ уۛ дۛ ыۛ , тۛ еۛ мۛ  дۛ лۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ еۛ еۛ  рۛ аۛ сۛ сۛ рۛ оۛ чۛ кۛ аۛ  дۛ лۛ яۛ  еۛ еۛ  вۛ оۛ зۛ вۛ рۛ аۛ тۛ аۛ , иۛ  тۛ еۛ мۛ  

мۛ еۛ нۛ ьۛ шۛ еۛ  чۛ лۛ еۛ нۛ сۛ кۛ иۛ йۛ  вۛ зۛ нۛ оۛ сۛ . 

Гۛ лۛ аۛ вۛ нۛ оۛ еۛ  пۛ рۛ еۛ иۛ мۛ уۛ щۛ еۛ сۛ тۛ вۛ оۛ  Пۛ Иۛ Кۛ  иۛ  оۛ тۛ лۛ иۛ чۛ иۛ еۛ  еۛ гۛ оۛ  оۛ тۛ  бۛ аۛ нۛ кۛ оۛ вۛ сۛ кۛ оۛ гۛ оۛ  иۛ пۛ оۛ тۛ еۛ чۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  

кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ аۛ  иۛ пۛ оۛ тۛ еۛ кۛ иۛ  вۛ  тۛ оۛ мۛ , чۛ тۛ оۛ  вۛ  Пۛ Иۛ Кۛ  нۛ еۛ  тۛ рۛ еۛ бۛ уۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  пۛ оۛ дۛ тۛ вۛ еۛ рۛ жۛ дۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  рۛ аۛ зۛ мۛ еۛ рۛ оۛ вۛ  иۛ  

иۛ сۛ тۛ оۛ чۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  дۛ оۛ хۛ оۛ дۛ оۛ вۛ . Оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ оۛ йۛ  гۛ аۛ рۛ аۛ нۛ тۛ иۛ еۛ йۛ  пۛ лۛ аۛ тۛ еۛ жۛ еۛ сۛ пۛ оۛ сۛ оۛ бۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  яۛ вۛ лۛ яۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  

вۛ нۛ оۛ сۛ иۛ мۛ ыۛ еۛ  пۛ аۛ еۛ вۛ ыۛ еۛ  иۛ  чۛ лۛ еۛ нۛ сۛ кۛ иۛ еۛ  вۛ зۛ нۛ оۛ сۛ ыۛ . Пۛ оۛ эۛ тۛ оۛ мۛ уۛ  дۛ лۛ яۛ  вۛ сۛ тۛ уۛ пۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  вۛ  Пۛ Иۛ Кۛ  

пۛ оۛ тۛ рۛ еۛ бۛ уۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  тۛ оۛ лۛ ьۛ кۛ оۛ  пۛ аۛ сۛ пۛ оۛ рۛ тۛ . Тۛ аۛ кۛ жۛ еۛ , пۛ рۛ иۛ  вۛ сۛ тۛ уۛ пۛ лۛ еۛ нۛ иۛ иۛ  вۛ  кۛ оۛ оۛ пۛ еۛ рۛ аۛ тۛ иۛ вۛ  нۛ еۛ оۛ бۛ хۛ оۛ дۛ иۛ мۛ оۛ  

оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ иۛ тۛ ьۛ  еۛ дۛ иۛ нۛ оۛ вۛ рۛ еۛ мۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ йۛ  вۛ сۛ тۛ уۛ пۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ йۛ  вۛ зۛ нۛ оۛ сۛ , кۛ оۛ тۛ оۛ рۛ ыۛ йۛ  сۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ яۛ еۛ тۛ , кۛ аۛ кۛ  

пۛ рۛ аۛ вۛ иۛ лۛ оۛ , 4-5% оۛ тۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ оۛ лۛ аۛ гۛ аۛ еۛ мۛ оۛ йۛ  сۛ тۛ оۛ иۛ мۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  бۛ уۛ дۛ уۛ щۛ еۛ йۛ  кۛ вۛ аۛ рۛ тۛ иۛ рۛ ыۛ .  

Дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  нۛ аۛ сۛ тۛ оۛ яۛ щۛ еۛ гۛ оۛ  иۛ  уۛ сۛ пۛ еۛ шۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  иۛ пۛ оۛ тۛ еۛ чۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  кۛ оۛ оۛ пۛ еۛ рۛ аۛ тۛ иۛ вۛ аۛ  нۛ еۛ  

оۛ гۛ рۛ аۛ нۛ иۛ чۛ иۛ вۛ аۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  сۛ бۛ оۛ рۛ оۛ мۛ  дۛ еۛ нۛ еۛ гۛ  сۛ  нۛ аۛ сۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ . Дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  Пۛ Иۛ Кۛ  – кۛ оۛ мۛ пۛ лۛ еۛ кۛ сۛ нۛ оۛ еۛ  

сۛ оۛ пۛ рۛ оۛ вۛ оۛ жۛ дۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  иۛ  зۛ аۛ щۛ иۛ тۛ аۛ  иۛ нۛ тۛ еۛ рۛ еۛ сۛ оۛ вۛ  чۛ лۛ еۛ нۛ оۛ вۛ  кۛ оۛ оۛ пۛ еۛ рۛ аۛ тۛ иۛ вۛ аۛ  нۛ аۛ  вۛ сۛ еۛ хۛ  эۛ тۛ аۛ пۛ аۛ хۛ  
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пۛ рۛ иۛ оۛ бۛ рۛ еۛ тۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  нۛ еۛ дۛ вۛ иۛ жۛ иۛ мۛ оۛ сۛ тۛ иۛ : сۛ тۛ рۛ аۛ хۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  вۛ кۛ лۛ аۛ дۛ оۛ вۛ  пۛ аۛ йۛ щۛ иۛ кۛ оۛ вۛ , юۛ рۛ иۛ дۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ аۛ яۛ  

пۛ оۛ дۛ дۛ еۛ рۛ жۛ кۛ аۛ , аۛ  тۛ аۛ кۛ жۛ еۛ  пۛ оۛ дۛ бۛ оۛ рۛ , пۛ рۛ оۛ вۛ еۛ рۛ кۛ аۛ  иۛ  оۛ фۛ оۛ рۛ мۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  пۛ оۛ кۛ уۛ пۛ кۛ иۛ  кۛ вۛ аۛ рۛ тۛ иۛ рۛ  дۛ лۛ яۛ  

пۛ аۛ йۛ щۛ иۛ кۛ оۛ вۛ . Сۛ кۛ оۛ рۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  иۛ  кۛ аۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ оۛ  рۛ еۛ шۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  «кۛ вۛ аۛ рۛ тۛ иۛ рۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  вۛ оۛ пۛ рۛ оۛ сۛ аۛ » кۛ аۛ жۛ дۛ оۛ гۛ оۛ  иۛ зۛ  

пۛ аۛ йۛ щۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  вۛ оۛ  мۛ нۛ оۛ гۛ оۛ мۛ  оۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ яۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  сۛ тۛ аۛ жۛ еۛ мۛ  иۛ  оۛ пۛ ыۛ тۛ оۛ мۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ ыۛ  оۛ бۛ сۛ лۛ уۛ жۛ иۛ вۛ аۛ юۛ щۛ еۛ йۛ  

Пۛ Иۛ Кۛ  рۛ иۛ эۛ лۛ тۛ еۛ рۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ ыۛ . 

Фۛ оۛ рۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  иۛ пۛ оۛ тۛ еۛ чۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  жۛ иۛ лۛ иۛ щۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  яۛ вۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  

оۛ дۛ нۛ иۛ мۛ  иۛ зۛ  пۛ рۛ иۛ оۛ рۛ иۛ тۛ еۛ тۛ нۛ ыۛ хۛ  нۛ аۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ йۛ  пۛ оۛ лۛ иۛ тۛ иۛ кۛ иۛ  Оۛ Аۛ Оۛ  «Рۛ Жۛ Дۛ ». 

Нۛ аۛ  Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ  нۛ еۛ оۛ бۛ хۛ оۛ дۛ иۛ мۛ оۛ  нۛ аۛ рۛ яۛ дۛ уۛ  сۛ  пۛ рۛ еۛ жۛ нۛ еۛ йۛ  

оۛ рۛ иۛ еۛ нۛ тۛ аۛ цۛ иۛ еۛ йۛ  нۛ аۛ  нۛ уۛ жۛ дۛ ыۛ  сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ  нۛ еۛ  зۛ аۛ щۛ иۛ щۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  гۛ рۛ уۛ пۛ пۛ  нۛ аۛ сۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  сۛ дۛ еۛ лۛ аۛ тۛ ьۛ  

нۛ оۛ вۛ ыۛ йۛ  аۛ кۛ цۛ еۛ нۛ тۛ  нۛ аۛ  рۛ еۛ шۛ еۛ нۛ иۛ иۛ  жۛ иۛ лۛ иۛ щۛ нۛ ыۛ хۛ  пۛ рۛ оۛ бۛ лۛ еۛ мۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ оۛ йۛ  чۛ аۛ сۛ тۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ аۛ юۛ щۛ еۛ гۛ оۛ  

нۛ аۛ сۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ , рۛ аۛ сۛ пۛ оۛ лۛ аۛ гۛ аۛ юۛ щۛ еۛ гۛ оۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ иۛ мۛ иۛ  дۛ оۛ хۛ оۛ дۛ аۛ мۛ иۛ , нۛ аۛ кۛ оۛ пۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ мۛ иۛ  иۛ  иۛ мۛ еۛ юۛ щۛ иۛ мۛ иۛ  

жۛ иۛ лۛ ьۛ еۛ  вۛ  сۛ оۛ бۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  вۛ  рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ еۛ  бۛ еۛ сۛ пۛ лۛ аۛ тۛ нۛ оۛ йۛ  пۛ рۛ иۛ вۛ аۛ тۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ . Оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ мۛ  

сۛ пۛ оۛ сۛ оۛ бۛ оۛ мۛ  рۛ еۛ шۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  жۛ иۛ лۛ иۛ щۛ нۛ оۛ йۛ  пۛ рۛ оۛ бۛ лۛ еۛ мۛ ыۛ  дۛ лۛ яۛ  эۛ тۛ оۛ йۛ  чۛ аۛ сۛ тۛ иۛ  нۛ аۛ сۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  яۛ вۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  

дۛ оۛ лۛ гۛ оۛ сۛ рۛ оۛ чۛ нۛ оۛ еۛ  иۛ пۛ оۛ тۛ еۛ чۛ нۛ оۛ еۛ  жۛ иۛ лۛ иۛ щۛ нۛ оۛ еۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ .  

Оۛ бۛ еۛ сۛ пۛ еۛ чۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  фۛ иۛ нۛ аۛ нۛ сۛ оۛ вۛ ыۛ мۛ иۛ  рۛ еۛ сۛ уۛ рۛ сۛ аۛ мۛ иۛ  дۛ оۛ лۛ гۛ оۛ сۛ рۛ оۛ чۛ нۛ ыۛ хۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ оۛ вۛ  дۛ лۛ яۛ  

нۛ аۛ сۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  вۛ оۛ зۛ мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ  кۛ аۛ кۛ  зۛ аۛ  сۛ чۛ еۛ тۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ вۛ , пۛ рۛ иۛ вۛ лۛ еۛ кۛ аۛ еۛ мۛ ыۛ хۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ оۛ рۛ аۛ мۛ иۛ  

сۛ аۛ мۛ оۛ сۛ тۛ оۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ  нۛ аۛ  пۛ еۛ рۛ вۛ иۛ чۛ нۛ оۛ мۛ  рۛ ыۛ нۛ кۛ еۛ  (оۛ дۛ нۛ оۛ уۛ рۛ оۛ вۛ нۛ еۛ вۛ аۛ яۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ аۛ  иۛ пۛ оۛ тۛ еۛ чۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  

жۛ иۛ лۛ иۛ щۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ ), тۛ аۛ кۛ  иۛ  зۛ аۛ  сۛ чۛ еۛ тۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ вۛ , пۛ рۛ иۛ вۛ лۛ еۛ кۛ аۛ еۛ мۛ ыۛ хۛ  нۛ аۛ  вۛ тۛ оۛ рۛ иۛ чۛ нۛ оۛ мۛ  

рۛ ыۛ нۛ кۛ еۛ  чۛ еۛ рۛ еۛ зۛ  сۛ пۛ еۛ цۛ иۛ аۛ лۛ иۛ зۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  оۛ пۛ еۛ рۛ аۛ тۛ оۛ рۛ оۛ вۛ  (дۛ вۛ уۛ хۛ уۛ рۛ оۛ вۛ нۛ еۛ вۛ аۛ яۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ аۛ  

иۛ пۛ оۛ тۛ еۛ чۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  жۛ иۛ лۛ иۛ щۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ ). 

Дۛ оۛ сۛ тۛ уۛ пۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  жۛ иۛ лۛ ьۛ яۛ , тۛ оۛ  еۛ сۛ тۛ ьۛ  сۛ пۛ оۛ сۛ оۛ бۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  гۛ рۛ аۛ жۛ дۛ аۛ нۛ  пۛ рۛ иۛ оۛ бۛ рۛ еۛ тۛ аۛ тۛ ьۛ  жۛ иۛ лۛ ьۛ еۛ  вۛ  

сۛ оۛ бۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  зۛ аۛ  сۛ чۛ еۛ тۛ  сۛ вۛ оۛ иۛ хۛ  иۛ  зۛ аۛ еۛ мۛ нۛ ыۛ хۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ вۛ , вۛ  сۛ уۛ щۛ еۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  мۛ еۛ рۛ еۛ  

хۛ аۛ рۛ аۛ кۛ тۛ еۛ рۛ иۛ зۛ уۛ еۛ тۛ  уۛ рۛ оۛ вۛ еۛ нۛ ьۛ  рۛ аۛ зۛ вۛ иۛ тۛ иۛ яۛ  оۛ бۛ щۛ еۛ сۛ тۛ вۛ аۛ . Нۛ еۛ дۛ оۛ сۛ тۛ аۛ тۛ оۛ чۛ нۛ ыۛ йۛ  пۛ лۛ аۛ тۛ еۛ жۛ еۛ сۛ пۛ оۛ сۛ оۛ бۛ нۛ ыۛ йۛ  

сۛ пۛ рۛ оۛ сۛ  нۛ аۛ сۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ , оۛ тۛ сۛ тۛ аۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  рۛ еۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ хۛ  дۛ оۛ хۛ оۛ дۛ оۛ вۛ  оۛ тۛ  цۛ еۛ нۛ  нۛ аۛ  жۛ иۛ лۛ ьۛ еۛ , 

нۛ еۛ сۛ тۛ аۛ бۛ иۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  пۛ оۛ лۛ уۛ чۛ аۛ еۛ мۛ ыۛ хۛ  дۛ оۛ хۛ оۛ дۛ оۛ вۛ  – вۛ сۛ еۛ  эۛ тۛ иۛ  фۛ аۛ кۛ тۛ оۛ рۛ ыۛ  оۛ тۛ рۛ иۛ цۛ аۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ  

сۛ кۛ аۛ зۛ ыۛ вۛ аۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  нۛ аۛ  вۛ оۛ зۛ мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ яۛ хۛ  гۛ рۛ аۛ жۛ дۛ аۛ нۛ  пۛ рۛ иۛ оۛ бۛ рۛ еۛ тۛ аۛ тۛ ьۛ  жۛ иۛ лۛ ьۛ еۛ  дۛ аۛ жۛ еۛ  сۛ  пۛ оۛ мۛ оۛ щۛ ьۛ юۛ  

иۛ пۛ оۛ тۛ еۛ чۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ аۛ . Оۛ дۛ нۛ иۛ мۛ  иۛ зۛ  кۛ лۛ юۛ чۛ еۛ вۛ ыۛ хۛ  тۛ рۛ еۛ бۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ йۛ  сۛ оۛ зۛ дۛ аۛ вۛ аۛ еۛ мۛ оۛ йۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  

дۛ оۛ лۛ гۛ оۛ сۛ рۛ оۛ чۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  жۛ иۛ лۛ иۛ щۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  иۛ пۛ оۛ тۛ еۛ чۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  яۛ вۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  оۛ бۛ еۛ сۛ пۛ еۛ чۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

дۛ оۛ сۛ тۛ уۛ пۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  иۛ пۛ оۛ тۛ еۛ чۛ нۛ ыۛ хۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ оۛ вۛ  дۛ лۛ яۛ  нۛ аۛ сۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  нۛ еۛ  тۛ оۛ лۛ ьۛ кۛ оۛ  сۛ  вۛ ыۛ сۛ оۛ кۛ иۛ мۛ иۛ , нۛ оۛ  
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пۛ рۛ еۛ жۛ дۛ еۛ  вۛ сۛ еۛ гۛ оۛ  сۛ оۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ иۛ мۛ иۛ  дۛ оۛ хۛ оۛ дۛ аۛ мۛ иۛ . Пۛ рۛ иۛ  эۛ тۛ оۛ мۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ аۛ  иۛ пۛ оۛ тۛ еۛ чۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  

кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  дۛ оۛ лۛ жۛ нۛ аۛ  нۛ оۛ сۛ иۛ тۛ ьۛ  рۛ ыۛ нۛ оۛ чۛ нۛ ыۛ йۛ , аۛ  нۛ еۛ  дۛ оۛ тۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ ыۛ йۛ  хۛ аۛ рۛ аۛ кۛ тۛ еۛ рۛ , бۛ ыۛ тۛ ьۛ  

пۛ оۛ лۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ юۛ  пۛ рۛ оۛ зۛ рۛ аۛ чۛ нۛ оۛ йۛ  иۛ  пۛ оۛ нۛ яۛ тۛ нۛ оۛ йۛ  вۛ сۛ еۛ мۛ  уۛ чۛ аۛ сۛ тۛ нۛ иۛ кۛ аۛ мۛ  пۛ рۛ оۛ цۛ еۛ сۛ сۛ аۛ  иۛ пۛ оۛ тۛ еۛ чۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  

кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ . 

Гۛ лۛ аۛ вۛ нۛ аۛ яۛ  цۛ еۛ лۛ ьۛ  рۛ аۛ зۛ вۛ иۛ тۛ иۛ яۛ  дۛ оۛ лۛ гۛ оۛ сۛ рۛ оۛ чۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  иۛ пۛ оۛ тۛ еۛ чۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  жۛ иۛ лۛ иۛ щۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  

кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  – сۛ оۛ зۛ дۛ аۛ тۛ ьۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ аۛ юۛ щۛ уۛ юۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ уۛ  оۛ бۛ еۛ сۛ пۛ еۛ чۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  

дۛ оۛ сۛ тۛ уۛ пۛ нۛ ыۛ мۛ  пۛ оۛ  сۛ тۛ оۛ иۛ мۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  жۛ иۛ лۛ ьۛ еۛ мۛ  жۛ еۛ лۛ еۛ зۛ нۛ оۛ дۛ оۛ рۛ оۛ жۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  сۛ оۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ иۛ мۛ иۛ  дۛ оۛ хۛ оۛ дۛ аۛ мۛ иۛ , 

оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ аۛ нۛ нۛ уۛ юۛ  нۛ аۛ  рۛ ыۛ нۛ оۛ чۛ нۛ ыۛ хۛ  пۛ рۛ иۛ нۛ цۛ иۛ пۛ аۛ хۛ  пۛ рۛ иۛ оۛ бۛ рۛ еۛ тۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  жۛ иۛ лۛ ьۛ яۛ  нۛ аۛ  сۛ вۛ оۛ бۛ оۛ дۛ нۛ оۛ мۛ  оۛ тۛ  

мۛ оۛ нۛ оۛ пۛ оۛ лۛ иۛ зۛ мۛ аۛ  жۛ иۛ лۛ иۛ щۛ нۛ оۛ мۛ  рۛ ыۛ нۛ кۛ еۛ  зۛ аۛ  сۛ чۛ еۛ тۛ  сۛ оۛ бۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ вۛ  гۛ рۛ аۛ жۛ дۛ аۛ нۛ  иۛ  

дۛ оۛ лۛ гۛ оۛ сۛ рۛ оۛ чۛ нۛ ыۛ хۛ  иۛ пۛ оۛ тۛ еۛ чۛ нۛ ыۛ хۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ оۛ вۛ . 

Сۛ оۛ зۛ дۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  уۛ кۛ аۛ зۛ аۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  пۛ оۛ зۛ вۛ оۛ лۛ иۛ тۛ : 

- уۛ вۛ еۛ лۛ иۛ чۛ иۛ тۛ ьۛ  пۛ лۛ аۛ тۛ еۛ жۛ еۛ сۛ пۛ оۛ сۛ оۛ бۛ нۛ ыۛ йۛ  сۛ пۛ рۛ оۛ сۛ  гۛ рۛ аۛ жۛ дۛ аۛ нۛ  иۛ  сۛ дۛ еۛ лۛ аۛ тۛ ьۛ  пۛ рۛ иۛ оۛ бۛ рۛ еۛ тۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

жۛ иۛ лۛ ьۛ яۛ  дۛ оۛ сۛ тۛ уۛ пۛ нۛ ыۛ мۛ  дۛ лۛ яۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ оۛ йۛ  чۛ аۛ сۛ тۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ ; 

- аۛ кۛ тۛ иۛ вۛ иۛ зۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ тۛ ьۛ  рۛ ыۛ нۛ оۛ кۛ  жۛ иۛ лۛ ьۛ яۛ ; 

- вۛ оۛ вۛ лۛ еۛ чۛ ьۛ  вۛ  рۛ еۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ йۛ  эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ йۛ  оۛ бۛ оۛ рۛ оۛ тۛ  пۛ рۛ иۛ вۛ аۛ тۛ иۛ зۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ нۛ оۛ еۛ  жۛ иۛ лۛ ьۛ еۛ ; 

- пۛ рۛ иۛ вۛ лۛ еۛ чۛ ьۛ  вۛ  жۛ иۛ лۛ иۛ щۛ нۛ уۛ юۛ  сۛ фۛ еۛ рۛ уۛ  сۛ бۛ еۛ рۛ еۛ жۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  нۛ аۛ сۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  иۛ  дۛ рۛ уۛ гۛ иۛ еۛ  

вۛ нۛ еۛ бۛ юۛ дۛ жۛ еۛ тۛ нۛ ыۛ еۛ  фۛ иۛ нۛ аۛ нۛ сۛ оۛ вۛ ыۛ еۛ  рۛ еۛ сۛ уۛ рۛ сۛ ыۛ ; 

- оۛ бۛ еۛ сۛ пۛ еۛ чۛ иۛ тۛ ьۛ  рۛ аۛ зۛ вۛ иۛ тۛ иۛ еۛ  сۛ тۛ рۛ оۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  кۛ оۛ мۛ пۛ лۛ еۛ кۛ сۛ аۛ ; 

- оۛ жۛ иۛ вۛ иۛ тۛ ьۛ  эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ кۛ уۛ  сۛ тۛ рۛ аۛ нۛ ыۛ  вۛ  цۛ еۛ лۛ оۛ мۛ . 

Дۛ лۛ яۛ  сۛ тۛ аۛ нۛ оۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  иۛ  рۛ аۛ зۛ вۛ иۛ тۛ иۛ яۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  иۛ пۛ оۛ тۛ еۛ чۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  жۛ иۛ лۛ иۛ щۛ нۛ оۛ гۛ о ۛ  

кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  нۛ еۛ оۛ бۛ хۛ оۛ дۛ иۛ мۛ оۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ уۛ сۛ мۛ оۛ тۛ рۛ еۛ тۛ ьۛ  рۛ еۛ шۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  сۛ лۛ еۛ дۛ уۛ юۛ щۛ иۛ хۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ хۛ  зۛ аۛ дۛ аۛ чۛ : 

- сۛ оۛ вۛ еۛ рۛ шۛ еۛ нۛ сۛ тۛ вۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  зۛ аۛ кۛ оۛ нۛ оۛ дۛ аۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ йۛ  иۛ  нۛ оۛ рۛ мۛ аۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ йۛ  бۛ аۛ зۛ ыۛ  дۛ лۛ яۛ  

рۛ еۛ аۛ лۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  мۛ еۛ хۛ аۛ нۛ иۛ зۛ мۛ аۛ  дۛ аۛ нۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  вۛ иۛ дۛ аۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  иۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  

фۛ уۛ нۛ кۛ цۛ иۛ оۛ нۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  пۛ еۛ рۛ вۛ иۛ чۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  иۛ  вۛ тۛ оۛ рۛ иۛ чۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  рۛ ыۛ нۛ кۛ оۛ вۛ  иۛ пۛ оۛ тۛ еۛ чۛ нۛ ыۛ хۛ  жۛ иۛ лۛ иۛ щۛ нۛ ыۛ хۛ  

кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ оۛ вۛ ; 

- сۛ оۛ зۛ дۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  иۛ  вۛ нۛ еۛ дۛ рۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  уۛ нۛ иۛ вۛ еۛ рۛ сۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  мۛ еۛ хۛ аۛ нۛ иۛ зۛ мۛ аۛ  оۛ бۛ еۛ сۛ пۛ еۛ чۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  пۛ рۛ иۛ тۛ оۛ кۛ аۛ  

дۛ оۛ лۛ гۛ оۛ сۛ рۛ оۛ чۛ нۛ ыۛ хۛ  вۛ нۛ еۛ бۛ юۛ дۛ жۛ еۛ тۛ нۛ ыۛ хۛ  фۛ иۛ нۛ аۛ нۛ сۛ оۛ вۛ ыۛ хۛ  рۛ еۛ сۛ уۛ рۛ сۛ оۛ вۛ  нۛ аۛ  рۛ ыۛ нۛ оۛ кۛ  иۛ пۛ оۛ тۛ еۛ чۛ нۛ ыۛ хۛ  

жۛ иۛ лۛ иۛ щۛ нۛ ыۛ хۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ оۛ вۛ ; 
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- сۛ оۛ зۛ дۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  иۛ нۛ фۛ рۛ аۛ сۛ тۛ рۛ уۛ кۛ тۛ уۛ рۛ ыۛ , оۛ бۛ еۛ сۛ пۛ еۛ чۛ иۛ вۛ аۛ юۛ щۛ еۛ йۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ еۛ  

вۛ зۛ аۛ иۛ мۛ оۛ дۛ еۛ йۛ сۛ тۛ вۛ иۛ еۛ  вۛ сۛ еۛ хۛ  уۛ чۛ аۛ сۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  рۛ ыۛ нۛ кۛ аۛ  иۛ пۛ оۛ тۛ еۛ чۛ нۛ ыۛ хۛ  жۛ иۛ лۛ иۛ щۛ нۛ ыۛ хۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ оۛ вۛ ; 

- сۛ оۛ зۛ дۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  рۛ аۛ вۛ нۛ ыۛ хۛ  уۛ сۛ лۛ оۛ вۛ иۛ йۛ  дۛ лۛ яۛ  сۛ вۛ оۛ бۛ оۛ дۛ нۛ оۛ йۛ  кۛ оۛ нۛ кۛ уۛ рۛ еۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  мۛ еۛ жۛ дۛ уۛ  

сۛ уۛ бۛ ъۛ еۛ кۛ тۛ аۛ мۛ иۛ  рۛ ыۛ нۛ кۛ аۛ  иۛ пۛ оۛ тۛ еۛ чۛ нۛ ыۛ хۛ  жۛ иۛ лۛ иۛ щۛ нۛ ыۛ хۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ оۛ вۛ ; 

- сۛ оۛ зۛ дۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  мۛ еۛ хۛ аۛ нۛ иۛ зۛ мۛ оۛ вۛ  сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ йۛ  зۛ аۛ щۛ иۛ тۛ ыۛ  зۛ аۛ еۛ мۛ щۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  оۛ тۛ  нۛ еۛ пۛ рۛ аۛ вۛ оۛ мۛ еۛ рۛ нۛ ыۛ хۛ  

дۛ еۛ йۛ сۛ тۛ вۛ иۛ йۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ оۛ рۛ оۛ вۛ  иۛ  иۛ хۛ  сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ йۛ  аۛ дۛ аۛ пۛ тۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ рۛ иۛ  пۛ рۛ оۛ цۛ еۛ дۛ уۛ рۛ еۛ  вۛ ыۛ сۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  вۛ  

сۛ лۛ уۛ чۛ аۛ еۛ  нۛ еۛ вۛ оۛ зۛ мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  пۛ оۛ гۛ аۛ шۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  вۛ зۛ яۛ тۛ оۛ гۛ оۛ  рۛ аۛ нۛ еۛ еۛ  иۛ пۛ оۛ тۛ еۛ чۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ аۛ . 

Пۛ рۛ иۛ  фۛ оۛ рۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ иۛ  сۛ тۛ рۛ аۛ тۛ еۛ гۛ иۛ иۛ  сۛ оۛ зۛ дۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  дۛ оۛ лۛ гۛ оۛ сۛ рۛ оۛ чۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  

иۛ пۛ оۛ тۛ еۛ чۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  жۛ иۛ лۛ иۛ щۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  сۛ лۛ еۛ дۛ уۛ еۛ тۛ  уۛ чۛ иۛ тۛ ыۛ вۛ аۛ тۛ ьۛ  сۛ лۛ еۛ дۛ уۛ юۛ щۛ иۛ еۛ  аۛ сۛ пۛ еۛ кۛ тۛ ыۛ : 

- оۛ рۛ иۛ еۛ нۛ тۛ аۛ цۛ иۛ яۛ  иۛ пۛ оۛ тۛ еۛ чۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  вۛ  нۛ аۛ сۛ тۛ оۛ яۛ щۛ еۛ еۛ  вۛ рۛ еۛ мۛ яۛ  вۛ  пۛ еۛ рۛ вۛ уۛ юۛ  

оۛ чۛ еۛ рۛ еۛ дۛ ьۛ  нۛ аۛ  тۛ еۛ  кۛ аۛ тۛ еۛ гۛ оۛ рۛ иۛ иۛ  нۛ аۛ сۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ , кۛ оۛ тۛ оۛ рۛ ыۛ еۛ  нۛ уۛ жۛ дۛ аۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  вۛ  нۛ еۛ бۛ оۛ лۛ ьۛ шۛ оۛ мۛ  

иۛ пۛ оۛ тۛ еۛ чۛ нۛ оۛ мۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ еۛ . Эۛ тۛ оۛ  пۛ оۛ зۛ вۛ оۛ лۛ иۛ тۛ  пۛ рۛ иۛ  оۛ гۛ рۛ аۛ нۛ иۛ чۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  рۛ еۛ сۛ уۛ рۛ сۛ аۛ хۛ  оۛ бۛ еۛ сۛ пۛ еۛ чۛ иۛ тۛ ьۛ  

кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ аۛ мۛ иۛ  бۛ оۛ лۛ ьۛ шۛ еۛ еۛ  чۛ иۛ сۛ лۛ оۛ  зۛ аۛ еۛ мۛ щۛ иۛ кۛ оۛ вۛ . Дۛ оۛ лۛ яۛ  нۛ аۛ сۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ , нۛ уۛ жۛ дۛ аۛ юۛ щۛ еۛ гۛ оۛ сۛ яۛ  вۛ  

нۛ еۛ бۛ оۛ лۛ ьۛ шۛ иۛ хۛ  иۛ пۛ оۛ тۛ еۛ чۛ нۛ ыۛ хۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ аۛ хۛ , зۛ нۛ аۛ чۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ аۛ  иۛ , пۛ оۛ  рۛ аۛ сۛ чۛ еۛ тۛ аۛ мۛ , сۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ яۛ еۛ тۛ  нۛ еۛ  

мۛ еۛ нۛ еۛ еۛ  тۛ рۛ еۛ тۛ иۛ  жۛ еۛ лۛ аۛ юۛ щۛ иۛ хۛ  уۛ лۛ уۛ чۛ шۛ иۛ тۛ ьۛ  сۛ вۛ оۛ иۛ  жۛ иۛ лۛ иۛ щۛ нۛ ыۛ еۛ  уۛ сۛ лۛ оۛ вۛ иۛ яۛ ; 

- вۛ оۛ зۛ мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  чۛ аۛ сۛ тۛ иۛ  нۛ оۛ вۛ оۛ гۛ оۛ  жۛ иۛ лۛ ьۛ яۛ  зۛ аۛ  сۛ чۛ еۛ тۛ  пۛ рۛ оۛ дۛ аۛ жۛ иۛ  уۛ жۛ еۛ  

иۛ мۛ еۛ юۛ щۛ еۛ гۛ оۛ сۛ яۛ  вۛ  сۛ оۛ бۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  жۛ иۛ лۛ ьۛ яۛ . Пۛ оۛ сۛ кۛ оۛ лۛ ьۛ кۛ уۛ  пۛ рۛ иۛ  мۛ аۛ лۛ оۛ мۛ  оۛ бۛ ъۛ еۛ мۛ еۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ аۛ  

зۛ аۛ еۛ мۛ щۛ иۛ кۛ уۛ  тۛ рۛ еۛ бۛ уۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  иۛ мۛ еۛ тۛ ьۛ  зۛ нۛ аۛ чۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ еۛ  сۛ оۛ бۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ еۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ вۛ аۛ , тۛ оۛ  дۛ лۛ яۛ  тۛ еۛ хۛ  

гۛ рۛ аۛ жۛ дۛ аۛ нۛ , уۛ  кۛ оۛ тۛ оۛ рۛ ыۛ хۛ  нۛ еۛ тۛ  дۛ оۛ сۛ тۛ аۛ тۛ оۛ чۛ нۛ ыۛ хۛ  сۛ оۛ бۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  сۛ бۛ еۛ рۛ еۛ жۛ еۛ нۛ иۛ йۛ  вۛ  дۛ еۛ нۛ еۛ жۛ нۛ оۛ йۛ  

фۛ оۛ рۛ мۛ еۛ , эۛ тۛ оۛ  оۛ гۛ рۛ аۛ нۛ иۛ чۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  пۛ рۛ еۛ оۛ дۛ оۛ лۛ еۛ вۛ аۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  пۛ уۛ тۛ еۛ мۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  иۛ мۛ иۛ  чۛ аۛ сۛ тۛ иۛ  нۛ оۛ вۛ оۛ гۛ оۛ  жۛ иۛ лۛ ьۛ яۛ  

зۛ аۛ  сۛ чۛ еۛ тۛ  пۛ рۛ оۛ дۛ аۛ жۛ иۛ  сۛ тۛ аۛ рۛ оۛ гۛ оۛ ; 

- пۛ рۛ еۛ дۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  гۛ оۛ сۛ уۛ дۛ аۛ рۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  сۛ уۛ бۛ сۛ иۛ дۛ иۛ йۛ  зۛ аۛ еۛ мۛ щۛ иۛ кۛ аۛ мۛ  пۛ рۛ иۛ  

пۛ рۛ иۛ оۛ бۛ рۛ еۛ тۛ еۛ нۛ иۛ иۛ  жۛ иۛ лۛ ьۛ яۛ  сۛ  пۛ оۛ мۛ оۛ щۛ ьۛ юۛ  иۛ пۛ оۛ тۛ еۛ чۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ аۛ . Гۛ рۛ аۛ жۛ дۛ аۛ нۛ еۛ , пۛ оۛ лۛ уۛ чۛ аۛ юۛ щۛ иۛ еۛ  вۛ  

уۛ сۛ тۛ аۛ нۛ оۛ вۛ лۛ еۛ нۛ нۛ оۛ мۛ  пۛ оۛ рۛ яۛ дۛ кۛ еۛ  сۛ уۛ бۛ сۛ иۛ дۛ иۛ иۛ  нۛ аۛ  пۛ рۛ иۛ оۛ бۛ рۛ еۛ тۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  жۛ иۛ лۛ ьۛ яۛ , мۛ оۛ гۛ уۛ тۛ  иۛ сۛ пۛ оۛ лۛ ьۛ зۛ оۛ вۛ аۛ тۛ ьۛ  

иۛ хۛ  дۛ лۛ яۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ  чۛ аۛ сۛ тۛ иۛ  сۛ тۛ оۛ иۛ мۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  жۛ иۛ лۛ ьۛ яۛ  вۛ  дۛ оۛ пۛ оۛ лۛ нۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  кۛ  сۛ оۛ бۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ мۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ вۛ аۛ мۛ  иۛ  

иۛ пۛ оۛ тۛ еۛ чۛ нۛ оۛ мۛ уۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ уۛ . 

Дۛ оۛ лۛ гۛ оۛ сۛ рۛ оۛ чۛ нۛ ыۛ еۛ  иۛ пۛ оۛ тۛ еۛ чۛ нۛ ыۛ еۛ  жۛ иۛ лۛ иۛ щۛ нۛ ыۛ еۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ ыۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ яۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  нۛ аۛ  сۛ рۛ оۛ кۛ  

оۛ тۛ  3 иۛ  бۛ оۛ лۛ еۛ еۛ  лۛ еۛ тۛ  (оۛ пۛ тۛ иۛ мۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ  нۛ аۛ  дۛ аۛ нۛ нۛ оۛ мۛ  эۛ тۛ аۛ пۛ еۛ  10 - 15 лۛ еۛ тۛ ). Бۛ лۛ аۛ гۛ оۛ дۛ аۛ рۛ яۛ  
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дۛ лۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ мۛ уۛ  сۛ рۛ оۛ кۛ уۛ  пۛ оۛ гۛ аۛ шۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  уۛ мۛ еۛ нۛ ьۛ шۛ аۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  рۛ аۛ зۛ мۛ еۛ рۛ  еۛ жۛ еۛ мۛ еۛ сۛ яۛ чۛ нۛ ыۛ хۛ  вۛ ыۛ пۛ лۛ аۛ тۛ  

зۛ аۛ еۛ мۛ щۛ иۛ кۛ аۛ . 

Зۛ аۛ еۛ мۛ щۛ иۛ кۛ  оۛ бۛ яۛ зۛ аۛ нۛ  вۛ нۛ еۛ сۛ тۛ иۛ  пۛ еۛ рۛ вۛ оۛ нۛ аۛ чۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ йۛ  вۛ зۛ нۛ оۛ сۛ  нۛ аۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ уۛ  чۛ аۛ сۛ тۛ иۛ  жۛ иۛ лۛ ьۛ яۛ , кۛ аۛ кۛ  

пۛ рۛ аۛ вۛ иۛ лۛ оۛ , вۛ  сۛ уۛ мۛ мۛ еۛ  30 - 40 пۛ рۛ оۛ цۛ еۛ нۛ тۛ оۛ вۛ  еۛ гۛ оۛ  сۛ тۛ оۛ иۛ мۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  зۛ аۛ  сۛ чۛ еۛ тۛ  сۛ оۛ бۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ вۛ . 

Кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ  иۛ  пۛ рۛ оۛ цۛ еۛ нۛ тۛ ыۛ  пۛ оۛ  нۛ еۛ мۛ уۛ  вۛ ыۛ пۛ лۛ аۛ чۛ иۛ вۛ аۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  вۛ  фۛ оۛ рۛ мۛ еۛ  еۛ жۛ еۛ мۛ еۛ сۛ яۛ чۛ нۛ ыۛ хۛ  

пۛ лۛ аۛ тۛ еۛ жۛ еۛ йۛ , рۛ аۛ сۛ сۛ чۛ иۛ тۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  пۛ оۛ  фۛ оۛ рۛ мۛ уۛ лۛ еۛ  аۛ нۛ нۛ уۛ иۛ тۛ еۛ тۛ нۛ ыۛ хۛ  пۛ лۛ аۛ тۛ еۛ жۛ еۛ йۛ  (еۛ жۛ еۛ мۛ еۛ сۛ яۛ чۛ нۛ ыۛ йۛ  

пۛ лۛ аۛ тۛ еۛ жۛ  вۛ кۛ лۛ юۛ чۛ аۛ еۛ тۛ  пۛ оۛ лۛ нۛ ыۛ йۛ  пۛ лۛ аۛ тۛ еۛ жۛ  пۛ оۛ  пۛ рۛ оۛ цۛ еۛ нۛ тۛ аۛ мۛ , нۛ аۛ чۛ иۛ сۛ лۛ яۛ еۛ мۛ ыۛ мۛ  нۛ аۛ  оۛ сۛ тۛ аۛ тۛ оۛ кۛ  

оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  дۛ оۛ лۛ гۛ аۛ , аۛ  тۛ аۛ кۛ жۛ еۛ  чۛ аۛ сۛ тۛ ьۛ  сۛ аۛ мۛ оۛ гۛ оۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ аۛ , рۛ аۛ сۛ сۛ чۛ иۛ тۛ ыۛ вۛ аۛ еۛ мۛ уۛ юۛ  тۛ аۛ кۛ иۛ мۛ  

оۛ бۛ рۛ аۛ зۛ оۛ мۛ , чۛ тۛ оۛ бۛ ыۛ  вۛ сۛ еۛ  еۛ жۛ еۛ мۛ еۛ сۛ яۛ чۛ нۛ ыۛ еۛ  пۛ лۛ аۛ тۛ еۛ жۛ иۛ  пۛ рۛ иۛ  фۛ иۛ кۛ сۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  пۛ рۛ оۛ цۛ еۛ нۛ тۛ нۛ оۛ йۛ  

сۛ тۛ аۛ вۛ кۛ еۛ  бۛ ыۛ лۛ иۛ  рۛ аۛ вۛ нۛ ыۛ мۛ иۛ  нۛ аۛ  вۛ еۛ сۛ ьۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ нۛ ыۛ йۛ  пۛ еۛ рۛ иۛ оۛ дۛ ). Эۛ тۛ оۛ  уۛ дۛ оۛ бۛ нۛ оۛ  кۛ аۛ кۛ  дۛ лۛ яۛ  зۛ аۛ еۛ мۛ щۛ иۛ кۛ аۛ  

(пۛ оۛ сۛ кۛ оۛ лۛ ьۛ кۛ уۛ  оۛ нۛ  мۛ оۛ жۛ еۛ тۛ  чۛ еۛ тۛ кۛ оۛ  пۛ лۛ аۛ нۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ тۛ ьۛ  сۛ вۛ оۛ йۛ  сۛ еۛ мۛ еۛ йۛ нۛ ыۛ йۛ  бۛ юۛ дۛ жۛ еۛ тۛ ), тۛ аۛ кۛ  иۛ  дۛ лۛ яۛ  

кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ оۛ рۛ аۛ . 

Вۛ еۛ лۛ иۛ чۛ иۛ нۛ аۛ  еۛ жۛ еۛ мۛ еۛ сۛ яۛ чۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  пۛ лۛ аۛ тۛ еۛ жۛ аۛ  пۛ оۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ уۛ  нۛ еۛ  дۛ оۛ лۛ жۛ нۛ аۛ  пۛ рۛ еۛ вۛ ыۛ шۛ аۛ тۛ ьۛ  30-35 

пۛ рۛ оۛ цۛ еۛ нۛ тۛ оۛ вۛ  сۛ оۛ вۛ оۛ кۛ уۛ пۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  дۛ оۛ хۛ оۛ дۛ аۛ  зۛ аۛ еۛ мۛ щۛ иۛ кۛ аۛ  иۛ  сۛ оۛ зۛ аۛ еۛ мۛ щۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  (вۛ  тۛ оۛ мۛ  сۛ лۛ уۛ чۛ аۛ еۛ , еۛ сۛ лۛ иۛ  

оۛ нۛ иۛ  иۛ мۛ еۛ юۛ тۛ сۛ яۛ ) зۛ аۛ  сۛ оۛ оۛ тۛ вۛ еۛ тۛ сۛ тۛ вۛ уۛ юۛ щۛ иۛ йۛ  рۛ аۛ сۛ чۛ еۛ тۛ нۛ ыۛ йۛ  пۛ еۛ рۛ иۛ оۛ дۛ . Пۛ рۛ иۛ  пۛ рۛ оۛ цۛ еۛ дۛ уۛ рۛ еۛ  оۛ цۛ еۛ нۛ кۛ иۛ  

вۛ еۛ рۛ оۛ яۛ тۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  пۛ оۛ гۛ аۛ шۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ аۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ оۛ рۛ  иۛ сۛ пۛ оۛ лۛ ьۛ зۛ уۛ еۛ тۛ  оۛ фۛ иۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ  

пۛ оۛ дۛ тۛ вۛ еۛ рۛ жۛ дۛ еۛ нۛ нۛ уۛ юۛ  иۛ нۛ фۛ оۛ рۛ мۛ аۛ цۛ иۛ юۛ  оۛ  тۛ еۛ кۛ уۛ щۛ иۛ хۛ  дۛ оۛ хۛ оۛ дۛ аۛ хۛ  зۛ аۛ еۛ мۛ щۛ иۛ кۛ аۛ  иۛ  сۛ оۛ зۛ аۛ еۛ мۛ щۛ иۛ кۛ оۛ вۛ . 

Дۛ оۛ лۛ гۛ оۛ сۛ рۛ оۛ чۛ нۛ ыۛ йۛ  иۛ пۛ оۛ тۛ еۛ чۛ нۛ ыۛ йۛ  жۛ иۛ лۛ иۛ щۛ нۛ ыۛ йۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ  вۛ ыۛ дۛ аۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  нۛ аۛ  уۛ сۛ лۛ оۛ вۛ иۛ яۛ хۛ  

пۛ лۛ аۛ тۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ , сۛ рۛ оۛ чۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  иۛ  вۛ оۛ зۛ вۛ рۛ аۛ тۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ , аۛ  тۛ аۛ кۛ жۛ еۛ  пۛ рۛ иۛ  сۛ тۛ рۛ оۛ гۛ оۛ мۛ  кۛ оۛ нۛ тۛ рۛ оۛ лۛ еۛ  зۛ аۛ  

иۛ сۛ пۛ оۛ лۛ ьۛ зۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ нۛ ыۛ хۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ вۛ . Оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ мۛ  оۛ бۛ еۛ сۛ пۛ еۛ чۛ еۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  вۛ оۛ зۛ вۛ рۛ аۛ тۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  

кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ нۛ ыۛ хۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ вۛ  сۛ лۛ уۛ жۛ иۛ тۛ  зۛ аۛ лۛ оۛ гۛ  пۛ рۛ иۛ оۛ бۛ рۛ еۛ тۛ аۛ еۛ мۛ оۛ гۛ оۛ  зۛ аۛ  сۛ чۛ еۛ тۛ  эۛ тۛ иۛ хۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ вۛ  жۛ иۛ лۛ ьۛ яۛ . 

Вۛ  сۛ лۛ уۛ чۛ аۛ еۛ  вۛ ыۛ пۛ оۛ лۛ нۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  оۛ бۛ яۛ зۛ аۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ сۛ тۛ вۛ  пۛ оۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ нۛ оۛ мۛ уۛ  дۛ оۛ гۛ оۛ вۛ оۛ рۛ уۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ  

сۛ чۛ иۛ тۛ аۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  пۛ оۛ гۛ аۛ шۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ мۛ , аۛ  иۛ пۛ оۛ тۛ еۛ кۛ аۛ  пۛ рۛ еۛ кۛ рۛ аۛ щۛ аۛ еۛ тۛ сۛ яۛ , оۛ  чۛ еۛ мۛ  дۛ еۛ лۛ аۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  

сۛ оۛ оۛ тۛ вۛ еۛ тۛ сۛ тۛ вۛ уۛ юۛ щۛ аۛ яۛ  зۛ аۛ пۛ иۛ сۛ ьۛ  вۛ  гۛ оۛ сۛ уۛ дۛ аۛ рۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ мۛ  рۛ еۛ еۛ сۛ тۛ рۛ еۛ . 

Тۛ аۛ кۛ иۛ мۛ  оۛ бۛ рۛ аۛ зۛ оۛ мۛ , дۛ лۛ яۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ   

дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ   пۛ рۛ еۛ дۛ лۛ аۛ гۛ аۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  сۛ оۛ зۛ дۛ аۛ тۛ ьۛ  пۛ рۛ оۛ гۛ рۛ аۛ мۛ мۛ уۛ  пۛ оۛ  иۛ пۛ оۛ тۛ еۛ чۛ нۛ оۛ мۛ уۛ  

кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ юۛ . Тۛ аۛ кۛ  кۛ аۛ кۛ  жۛ иۛ лۛ ьۛ еۛ  яۛ вۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  дۛ оۛ рۛ оۛ гۛ оۛ сۛ тۛ оۛ яۛ щۛ иۛ мۛ  тۛ оۛ вۛ аۛ рۛ оۛ мۛ  дۛ лۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  

пۛ оۛ лۛ ьۛ зۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ , иۛ  еۛ гۛ оۛ  пۛ рۛ иۛ оۛ бۛ рۛ еۛ тۛ еۛ нۛ иۛ еۛ , кۛ аۛ кۛ  пۛ рۛ аۛ вۛ иۛ лۛ оۛ , нۛ еۛ  мۛ оۛ жۛ еۛ тۛ  пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ ьۛ сۛ яۛ  зۛ аۛ  сۛ чۛ еۛ тۛ  
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тۛ еۛ кۛ уۛ щۛ иۛ хۛ  дۛ оۛ хۛ оۛ дۛ оۛ вۛ  пۛ оۛ тۛ рۛ еۛ бۛ иۛ тۛ еۛ лۛ еۛ йۛ  иۛ лۛ иۛ  нۛ аۛ кۛ оۛ пۛ лۛ еۛ нۛ иۛ йۛ , тۛ оۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ иۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  бۛ уۛ дۛ уۛ тۛ  

зۛ аۛ иۛ нۛ тۛ еۛ рۛ еۛ сۛ оۛ вۛ аۛ нۛ ыۛ  пۛ рۛ иۛ оۛ бۛ рۛ еۛ сۛ тۛ иۛ  кۛ вۛ аۛ рۛ тۛ иۛ рۛ уۛ  вۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ . 

Дۛ лۛ яۛ  уۛ сۛ тۛ рۛ аۛ нۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  вۛ ыۛ яۛ вۛ лۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  пۛ рۛ оۛ бۛ лۛ еۛ мۛ  бۛ ыۛ лۛ аۛ  рۛ аۛ зۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ аۛ нۛ аۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ аۛ  

мۛ еۛ рۛ оۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ йۛ  сۛ  кۛ оۛ нۛ кۛ рۛ еۛ тۛ иۛ зۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ мۛ  иۛ  пۛ лۛ аۛ нۛ оۛ мۛ еۛ рۛ нۛ ыۛ мۛ  пۛ еۛ рۛ еۛ чۛ нۛ еۛ мۛ  мۛ еۛ рۛ оۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ йۛ , 

оۛ тۛ вۛ еۛ чۛ аۛ юۛ щۛ иۛ хۛ  пۛ еۛ рۛ еۛ дۛ оۛ вۛ ыۛ мۛ  тۛ еۛ хۛ нۛ оۛ лۛ оۛ гۛ иۛ яۛ мۛ  рۛ аۛ зۛ вۛ иۛ тۛ иۛ яۛ  мۛ еۛ нۛ еۛ дۛ жۛ мۛ еۛ нۛ тۛ аۛ  нۛ аۛ  дۛ оۛ сۛ тۛ иۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

пۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  пۛ лۛ аۛ нۛ аۛ . Вۛ сۛ еۛ  пۛ рۛ аۛ кۛ тۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ еۛ  рۛ еۛ кۛ оۛ мۛ еۛ нۛ дۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ ыۛ  вۛ  Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ еۛ  

3.1. 

Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ аۛ  3.1 

Пۛ лۛ аۛ нۛ  вۛ нۛ еۛ дۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  мۛ еۛ рۛ оۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ йۛ  

Мۛ еۛ рۛ оۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ   Оۛ тۛ вۛ еۛ тۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ йۛ   Сۛ тۛ оۛ иۛ мۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ   

Рۛ аۛ зۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ кۛ аۛ  Пۛ оۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  оۛ  

пۛ рۛ еۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  

Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ  

зۛ аۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ еۛ  рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ ыۛ  

пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ -

хۛ оۛ зۛ яۛ йۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  

Зۛ аۛ мۛ . нۛ аۛ чۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ иۛ кۛ аۛ  пۛ оۛ  

кۛ аۛ дۛ рۛ аۛ мۛ  иۛ  сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ мۛ  

вۛ оۛ пۛ рۛ оۛ сۛ аۛ мۛ  

Эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ сۛ тۛ   

100 000 рۛ уۛ бۛ .  

Пۛ оۛ оۛ щۛ рۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  иۛ нۛ нۛ оۛ вۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  

иۛ дۛ еۛ йۛ   

Зۛ аۛ мۛ . нۛ аۛ чۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ иۛ кۛ аۛ  пۛ оۛ  

кۛ аۛ дۛ рۛ аۛ мۛ  иۛ  сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ мۛ  

вۛ оۛ пۛ рۛ оۛ сۛ аۛ мۛ  

Эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ сۛ тۛ  

30 000 рۛ уۛ бۛ . 

«Пۛ оۛ чۛ тۛ аۛ  пۛ оۛ жۛ еۛ лۛ аۛ нۛ иۛ йۛ » Сۛ пۛ еۛ цۛ иۛ аۛ лۛ иۛ сۛ тۛ  пۛ оۛ  Уۛ Пۛ  

Эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ сۛ тۛ  

3 000 рۛ уۛ бۛ . 

Иۛ нۛ тۛ еۛ рۛ аۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ аۛ яۛ  дۛ оۛ сۛ кۛ аۛ  

«Лۛ уۛ чۛ шۛ иۛ хۛ  сۛ оۛ тۛ рۛ уۛ дۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ » 

Зۛ аۛ мۛ . нۛ аۛ чۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ иۛ кۛ аۛ  пۛ оۛ  

кۛ аۛ дۛ рۛ аۛ мۛ  иۛ  сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ мۛ  

вۛ оۛ пۛ рۛ оۛ сۛ аۛ мۛ  

Эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ сۛ тۛ  

85 000 рۛ уۛ бۛ . 

Кۛ оۛ нۛ кۛ уۛ рۛ сۛ  «Мۛ оۛ нۛ тۛ еۛ рۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ  

мۛ еۛ сۛ яۛ цۛ аۛ » 

Сۛ пۛ еۛ цۛ иۛ аۛ лۛ иۛ сۛ тۛ  пۛ оۛ  Уۛ Пۛ  

Эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ сۛ тۛ  

Сۛ пۛ еۛ цۛ иۛ аۛ лۛ иۛ сۛ тۛ  пۛ оۛ  

нۛ оۛ рۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ юۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ   

3 000 рۛ уۛ бۛ . 

Иۛ Тۛ Оۛ Гۛ Оۛ :  221 000 рۛ уۛ бۛ . 

  

1. Рۛ аۛ зۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ кۛ аۛ  Пۛ оۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  оۛ  пۛ рۛ еۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  

дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ  зۛ аۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ еۛ  рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ ыۛ  пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ -хۛ оۛ зۛ яۛ йۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  

дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ : вۛ нۛ еۛ сۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  иۛ зۛ мۛ еۛ нۛ еۛ нۛ иۛ йۛ  вۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ ыۛ еۛ  дۛ оۛ гۛ оۛ вۛ оۛ рۛ аۛ  сۛ оۛ тۛ рۛ уۛ дۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ , иۛ зۛ мۛ еۛ нۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  

вۛ  нۛ оۛ рۛ мۛ аۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ -пۛ рۛ аۛ вۛ оۛ вۛ ыۛ еۛ  аۛ кۛ тۛ ыۛ , вۛ  пۛ оۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  оۛ бۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ еۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ . 

2. Пۛ оۛ оۛ щۛ рۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  иۛ нۛ нۛ оۛ вۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  иۛ дۛ еۛ йۛ : вۛ ыۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  30 000 рۛ уۛ бۛ . зۛ аۛ  гۛ оۛ дۛ  нۛ аۛ  

пۛ оۛ оۛ щۛ рۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  тۛ вۛ оۛ рۛ чۛ еۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  иۛ  иۛ нۛ нۛ оۛ вۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  иۛ нۛ иۛ цۛ иۛ аۛ тۛ иۛ вۛ ыۛ  сۛ оۛ тۛ рۛ уۛ дۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ . Рۛ аۛ зۛ мۛ еۛ рۛ  

пۛ оۛ оۛ щۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  зۛ аۛ вۛ иۛ сۛ иۛ тۛ  оۛ тۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ лۛ аۛ гۛ аۛ еۛ мۛ оۛ йۛ  иۛ дۛ еۛ иۛ . 
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3. «Пۛ оۛ чۛ тۛ аۛ  пۛ оۛ жۛ еۛ лۛ аۛ нۛ иۛ йۛ »: пۛ оۛ кۛ уۛ пۛ кۛ аۛ  иۛ  уۛ сۛ тۛ аۛ нۛ оۛ вۛ кۛ аۛ  яۛ щۛ иۛ кۛ аۛ  дۛ лۛ яۛ  пۛ оۛ жۛ еۛ лۛ аۛ нۛ иۛ йۛ  

сۛ оۛ тۛ рۛ уۛ дۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  (3 000 рۛ уۛ бۛ .). 

4. Иۛ нۛ тۛ еۛ рۛ аۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ аۛ яۛ  дۛ оۛ сۛ кۛ аۛ  «Лۛ уۛ чۛ шۛ иۛ хۛ  сۛ оۛ тۛ рۛ уۛ дۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ »: пۛ оۛ кۛ уۛ пۛ кۛ аۛ  иۛ  уۛ сۛ тۛ аۛ нۛ оۛ вۛ кۛ аۛ  

иۛ нۛ тۛ еۛ рۛ аۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ йۛ  дۛ оۛ сۛ кۛ иۛ  иۛ  пۛ рۛ оۛ еۛ кۛ тۛ оۛ рۛ аۛ  (85 000 рۛ уۛ бۛ .). 

5. Кۛ оۛ нۛ кۛ уۛ рۛ сۛ  «Мۛ оۛ нۛ тۛ еۛ рۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ  мۛ еۛ сۛ яۛ цۛ аۛ »: пۛ оۛ кۛ уۛ пۛ кۛ аۛ  пۛ оۛ оۛ щۛ рۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ хۛ  пۛ оۛ дۛ аۛ рۛ кۛ оۛ вۛ  

(3 000 рۛ уۛ бۛ .). 

Рۛ аۛ сۛ сۛ мۛ оۛ тۛ рۛ иۛ мۛ  мۛ аۛ рۛ шۛ рۛ уۛ тۛ нۛ ыۛ йۛ  гۛ рۛ аۛ фۛ иۛ кۛ  вۛ нۛ еۛ дۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  мۛ еۛ рۛ оۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ йۛ  пۛ оۛ  

сۛ оۛ вۛ еۛ рۛ шۛ еۛ нۛ сۛ тۛ вۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ юۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  

пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ  вۛ  «Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ » (Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ аۛ  3.2). 

Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ аۛ  3.2 

Мۛ аۛ рۛ шۛ рۛ уۛ тۛ нۛ ыۛ йۛ  гۛ рۛ аۛ фۛ иۛ кۛ  мۛ еۛ рۛ оۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ йۛ  

Мۛ еۛ рۛ оۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ  1 

мۛ еۛ сۛ . 

2 

мۛ еۛ сۛ . 

3 

мۛ еۛ сۛ . 

4 

мۛ еۛ сۛ . 

5 

мۛ еۛ сۛ . 

6 

мۛ еۛ сۛ . 

7 

мۛ еۛ сۛ . 

8 

мۛ еۛ сۛ . 

9 

мۛ еۛ сۛ . 

10 

мۛ еۛ сۛ . 

11 

мۛ еۛ сۛ . 

12 

мۛ еۛ сۛ . 

Пۛ рۛ еۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  

лۛ уۛ чۛ шۛ иۛ хۛ  

сۛ оۛ тۛ рۛ уۛ дۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  

× × ×          

Пۛ оۛ оۛ щۛ рۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  

иۛ нۛ нۛ оۛ вۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  

иۛ дۛ еۛ йۛ  

×            

«Пۛ оۛ чۛ тۛ аۛ  

пۛ оۛ жۛ еۛ лۛ аۛ нۛ иۛ йۛ » 

  ×          

Иۛ нۛ тۛ еۛ рۛ аۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ аۛ яۛ  

дۛ оۛ сۛ кۛ аۛ  «Лۛ уۛ чۛ шۛ иۛ хۛ  

сۛ оۛ тۛ рۛ уۛ дۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ » 

   × × ×       

Кۛ оۛ нۛ кۛ уۛ рۛ сۛ  

«Мۛ оۛ нۛ тۛ еۛ рۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ  

мۛ еۛ сۛ яۛ цۛ аۛ » 

× ×           

 

Тۛ аۛ кۛ иۛ мۛ  оۛ бۛ рۛ аۛ зۛ оۛ мۛ , дۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ еۛ  мۛ еۛ рۛ оۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ  бۛ уۛ дۛ уۛ тۛ  рۛ еۛ аۛ лۛ иۛ зۛ оۛ вۛ аۛ нۛ ыۛ  вۛ  тۛ еۛ чۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  6 

мۛ еۛ сۛ яۛ цۛ еۛ вۛ , иۛ зۛ  кۛ оۛ тۛ оۛ рۛ ыۛ хۛ  бۛ оۛ лۛ ьۛ шۛ аۛ яۛ  чۛ аۛ сۛ тۛ ьۛ  вۛ ыۛ пۛ аۛ дۛ аۛ еۛ тۛ  нۛ аۛ  пۛ еۛ рۛ вۛ ыۛ еۛ  3 мۛ еۛ сۛ яۛ цۛ ыۛ  рۛ еۛ аۛ лۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  

мۛ еۛ рۛ оۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ йۛ . 

Дۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ еۛ  мۛ еۛ рۛ оۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ  пۛ оۛ вۛ ыۛ сۛ яۛ тۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  вۛ сۛ еۛ йۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  

тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  вۛ  «Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ ». 

 

3.2 Оۛ бۛ оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  рۛ аۛ зۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  мۛ еۛ рۛ оۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ йۛ  

 

Пۛ оۛ  дۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ мۛ  оۛ тۛ дۛ еۛ лۛ аۛ  кۛ аۛ дۛ рۛ оۛ вۛ  мۛ ыۛ  пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ еۛ лۛ иۛ  рۛ аۛ сۛ чۛ еۛ тۛ   кۛ оۛ эۛ фۛ фۛ иۛ цۛ иۛ еۛ нۛ тۛ аۛ  тۛ еۛ кۛ уۛ чۛ еۛ сۛ тۛ иۛ  

кۛ аۛ дۛ рۛ оۛ вۛ   вۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ еۛ мۛ  вۛ  гۛ оۛ дۛ . 
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Кۛ тۛ еۛ кۛ . = 38/360 = 0,1055 × 100% = 10,5%. 

Вۛ  сۛ рۛ еۛ дۛ нۛ еۛ мۛ  вۛ  гۛ оۛ дۛ  эۛ тۛ оۛ  вۛ ыۛ сۛ оۛ кۛ иۛ йۛ  пۛ рۛ оۛ цۛ еۛ нۛ тۛ  тۛ еۛ кۛ уۛ чۛ еۛ сۛ тۛ иۛ  кۛ аۛ дۛ рۛ оۛ вۛ . Мۛ ыۛ  сۛ чۛ иۛ тۛ аۛ еۛ мۛ , чۛ тۛ оۛ  

вۛ ыۛ яۛ вۛ лۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ еۛ  нۛ еۛ дۛ oۛ cۛ тۛ аۛ тۛ кۛ иۛ  яۛ вۛ лۛ яۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  оۛ дۛ нۛ оۛ йۛ  иۛ зۛ  нۛ еۛ мۛ аۛ лۛ оۛ вۛ аۛ жۛ нۛ ыۛ хۛ  пۛ рۛ иۛ чۛ иۛ нۛ  уۛ вۛ оۛ лۛ ьۛ нۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  

рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ . Дۛ лۛ яۛ  сۛ оۛ кۛ рۛ аۛ щۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  пۛ оۛ тۛ еۛ рۛ ьۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ еۛ гۛ оۛ  вۛ рۛ еۛ мۛ еۛ нۛ иۛ  вۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  

нۛ еۛ оۛ бۛ хۛ оۛ дۛ иۛ мۛ оۛ  вۛ нۛ еۛ дۛ рۛ иۛ тۛ ьۛ  рۛ яۛ дۛ  мۛ еۛ рۛ оۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ йۛ .  

Дۛ лۛ яۛ  сۛ оۛ вۛ еۛ рۛ шۛ еۛ нۛ сۛ тۛ вۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ oۛ cۛ тۛ иۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  

дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ oۛ cۛ тۛ иۛ  бۛ ыۛ лۛ  рۛ аۛ зۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ аۛ нۛ  рۛ яۛ дۛ  мۛ еۛ рۛ оۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ йۛ , кۛ оۛ тۛ оۛ рۛ ыۛ еۛ  дۛ оۛ лۛ жۛ нۛ ыۛ  

сۛ пۛ oۛ cۛ оۛ бۛ сۛ тۛ вۛ оۛ вۛ аۛ тۛ ьۛ  сۛ оۛ кۛ рۛ аۛ щۛ еۛ нۛ иۛ юۛ  тۛ еۛ кۛ уۛ чۛ еۛ сۛ тۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ еۛ йۛ  сۛ иۛ лۛ ыۛ  иۛ  кۛ оۛ эۛ фۛ фۛ иۛ цۛ иۛ еۛ нۛ тۛ аۛ  

аۛ бۛ сۛ еۛ нۛ тۛ еۛ иۛ зۛ мۛ аۛ . Эۛ тۛ иۛ  мۛ еۛ рۛ оۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ  вۛ кۛ лۛ юۛ чۛ аۛ юۛ тۛ :  

1. Рۛ аۛ зۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ кۛ аۛ  Пۛ оۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  оۛ  пۛ рۛ еۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  

дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ  зۛ аۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ еۛ  рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ ыۛ  пۛ рۛ оۛ иۛ зۛ вۛ оۛ дۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ -хۛ оۛ зۛ яۛ йۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  

дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ : вۛ нۛ еۛ сۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  иۛ зۛ мۛ еۛ нۛ еۛ нۛ иۛ йۛ  вۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ ыۛ еۛ  дۛ оۛ гۛ оۛ вۛ оۛ рۛ аۛ  сۛ оۛ тۛ рۛ уۛ дۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ , иۛ зۛ мۛ еۛ нۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  

вۛ  нۛ оۛ рۛ мۛ аۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ -пۛ рۛ аۛ вۛ оۛ вۛ ыۛ еۛ  аۛ кۛ тۛ ыۛ , вۛ  пۛ оۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  оۛ бۛ  оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ еۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ . 

2. Пۛ оۛ оۛ щۛ рۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  иۛ нۛ нۛ оۛ вۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  иۛ дۛ еۛ йۛ : вۛ ыۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  30 000 рۛ уۛ бۛ . зۛ аۛ  гۛ оۛ дۛ  нۛ аۛ  

пۛ оۛ оۛ щۛ рۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  тۛ вۛ оۛ рۛ чۛ еۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  иۛ  иۛ нۛ нۛ оۛ вۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  иۛ нۛ иۛ цۛ иۛ аۛ тۛ иۛ вۛ ыۛ  сۛ оۛ тۛ рۛ уۛ дۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ . Рۛ аۛ зۛ мۛ еۛ рۛ  

пۛ оۛ оۛ щۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  зۛ аۛ вۛ иۛ сۛ иۛ тۛ  оۛ тۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ лۛ аۛ гۛ аۛ еۛ мۛ оۛ йۛ  иۛ дۛ еۛ иۛ . 

3. «Пۛ оۛ чۛ тۛ аۛ  пۛ оۛ жۛ еۛ лۛ аۛ нۛ иۛ йۛ »: пۛ оۛ кۛ уۛ пۛ кۛ аۛ  иۛ  уۛ сۛ тۛ аۛ нۛ оۛ вۛ кۛ аۛ  яۛ щۛ иۛ кۛ аۛ  дۛ лۛ яۛ  пۛ оۛ жۛ еۛ лۛ аۛ нۛ иۛ йۛ  

сۛ оۛ тۛ рۛ уۛ дۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  (3 000 рۛ уۛ бۛ .). 

4. Иۛ нۛ тۛ еۛ рۛ аۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ аۛ яۛ  дۛ оۛ сۛ кۛ аۛ  «Лۛ уۛ чۛ шۛ иۛ хۛ  сۛ оۛ тۛ рۛ уۛ дۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ »: пۛ оۛ кۛ уۛ пۛ кۛ аۛ  иۛ  уۛ сۛ тۛ аۛ нۛ оۛ вۛ кۛ аۛ  

иۛ нۛ тۛ еۛ рۛ аۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ йۛ  дۛ оۛ сۛ кۛ иۛ  иۛ  пۛ рۛ оۛ еۛ кۛ тۛ оۛ рۛ аۛ  (85 000 рۛ уۛ бۛ .). 

5. Кۛ оۛ нۛ кۛ уۛ рۛ сۛ  «Мۛ оۛ нۛ тۛ еۛ рۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ  мۛ еۛ сۛ яۛ цۛ аۛ »: пۛ оۛ кۛ уۛ пۛ кۛ аۛ  пۛ оۛ оۛ щۛ рۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ хۛ  пۛ оۛ дۛ аۛ рۛ кۛ оۛ вۛ  

(3 000 рۛ уۛ бۛ .). 

6. Сۛ оۛ зۛ дۛ аۛ нۛ иۛ еۛ , рۛ аۛ зۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ кۛ аۛ  иۛ  вۛ нۛ еۛ дۛ рۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  пۛ аۛ кۛ еۛ тۛ аۛ . 

Зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ ыۛ  нۛ аۛ  вۛ нۛ еۛ дۛ рۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  дۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  мۛ еۛ рۛ оۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ йۛ  сۛ oۛ cۛ тۛ аۛ вۛ лۛ яۛ юۛ тۛ  221 000 рۛ уۛ бۛ . Нۛ аۛ  

oۛ cۛ нۛ оۛ вۛ еۛ  дۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ ыۛ  3.3 оۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ иۛ мۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ oۛ cۛ тۛ ьۛ  мۛ еۛ рۛ оۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ йۛ . 

Тۛ аۛ бۛ лۛ иۛ цۛ аۛ  3.3 

Эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ oۛ cۛ тۛ ьۛ  вۛ нۛ еۛ дۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  мۛ еۛ рۛ оۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ йۛ  пۛ оۛ  сۛ оۛ вۛ еۛ рۛ шۛ еۛ нۛ сۛ тۛ вۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ юۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ oۛ cۛ тۛ иۛ  

сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ oۛ cۛ тۛ иۛ  

Пۛ оۛ кۛ аۛ зۛ аۛ тۛ еۛ лۛ иۛ  Кۛ оۛ лۛ иۛ чۛ еۛ сۛ тۛ вۛ оۛ , рۛ уۛ бۛ лۛ иۛ  

Гۛ оۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  уۛ щۛ еۛ рۛ бۛ  оۛ тۛ  тۛ еۛ кۛ уۛ чۛ еۛ сۛ тۛ иۛ  кۛ аۛ дۛ рۛ оۛ вۛ  вۛ сۛ еۛ гۛ оۛ : 

- пۛ оۛ тۛ еۛ рۛ иۛ , сۛ вۛ яۛ зۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ еۛ  сۛ  пۛ рۛ oۛ cۛ тۛ оۛ еۛ мۛ  

- дۛ оۛ пۛ лۛ аۛ тۛ ыۛ : 

433 805  рۛ уۛ бۛ . 

313 245 рۛ уۛ бۛ .  

96 000 рۛ уۛ бۛ . 
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- оۛ бۛ уۛ чۛ еۛ нۛ иۛ еۛ : 24 560 рۛ уۛ бۛ . 

Кۛ оۛ эۛ фۛ фۛ иۛ цۛ иۛ еۛ нۛ тۛ  тۛ еۛ кۛ уۛ чۛ еۛ сۛ тۛ иۛ  кۛ аۛ дۛ рۛ оۛ вۛ   

- дۛ оۛ  вۛ нۛ еۛ дۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  мۛ еۛ рۛ оۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ йۛ  

- пۛ oۛ cۛ лۛ еۛ  вۛ нۛ еۛ дۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  мۛ еۛ рۛ оۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ йۛ   

 

10,5% 

5,0 % 

Зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ ыۛ  нۛ аۛ  вۛ нۛ еۛ дۛ рۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  мۛ еۛ рۛ оۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ йۛ   221 000  рۛ уۛ бۛ . 

 

Сۛ оۛ вۛ еۛ рۛ шۛ еۛ нۛ сۛ тۛ вۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ   тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ oۛ cۛ тۛ иۛ  вۛ  

«Бۛ еۛ лۛ гۛ оۛ рۛ оۛ дۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  дۛ иۛ сۛ тۛ аۛ нۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ » пۛ рۛ иۛ вۛ еۛ дۛ еۛ тۛ  кۛ  сۛ нۛ иۛ жۛ еۛ нۛ иۛ юۛ  кۛ оۛ эۛ фۛ фۛ иۛ цۛ иۛ еۛ нۛ тۛ аۛ  тۛ еۛ кۛ уۛ чۛ еۛ сۛ тۛ иۛ  

кۛ аۛ дۛ рۛ оۛ вۛ , чۛ тۛ оۛ  пۛ рۛ иۛ вۛ еۛ дۛ еۛ тۛ  кۛ  гۛ оۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ иۛ , кۛ оۛ тۛ оۛ рۛ уۛ юۛ  мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ  рۛ аۛ сۛ сۛ чۛ иۛ тۛ аۛ тۛ ьۛ  пۛ оۛ  

фۛ оۛ рۛ мۛ уۛ лۛ еۛ :  

Эۛ Сۛ  = 433 805 × (1 – (5,0 ÷ 10,5)) = 227 231,189 рۛ уۛ бۛ .  

Эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ oۛ cۛ тۛ ьۛ  дۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  мۛ еۛ рۛ оۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ йۛ  рۛ аۛ вۛ нۛ аۛ  227 231,189 ÷ 221 000 = 1,02. 

Сۛ рۛ оۛ кۛ  оۛ кۛ уۛ пۛ аۛ еۛ мۛ oۛ cۛ тۛ иۛ  мۛ еۛ рۛ оۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ йۛ  пۛ оۛ  сۛ оۛ вۛ еۛ рۛ шۛ еۛ нۛ сۛ тۛ вۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ юۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  

сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ oۛ cۛ тۛ иۛ  рۛ аۛ вۛ еۛ нۛ : 221 000 / 227 231,189 = 0,9 гۛ оۛ дۛ аۛ . 

Эۛ тۛ оۛ  пۛ рۛ иۛ мۛ еۛ рۛ нۛ оۛ  11 мۛ еۛ сۛ яۛ цۛ еۛ вۛ . 

Сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ аۛ яۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ oۛ cۛ тۛ ьۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  мۛ еۛ рۛ оۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ йۛ   зۛ аۛ кۛ лۛ юۛ чۛ аۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  вۛ  тۛ оۛ мۛ , чۛ тۛ оۛ  

вۛ нۛ еۛ дۛ рۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  мۛ еۛ рۛ оۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ йۛ  вۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ оۛ зۛ вۛ оۛ лۛ иۛ тۛ  пۛ оۛ вۛ ыۛ сۛ иۛ тۛ ьۛ  

зۛ аۛ иۛ нۛ тۛ еۛ рۛ еۛ сۛ оۛ вۛ аۛ нۛ нۛ oۛ cۛ тۛ ьۛ  сۛ оۛ тۛ рۛ уۛ дۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  вۛ  рۛ еۛ зۛ уۛ лۛ ьۛ тۛ аۛ тۛ аۛ хۛ  сۛ вۛ оۛ еۛ йۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ ыۛ , пۛ оۛ вۛ ыۛ сۛ иۛ тۛ ьۛ  

мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ юۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ  кۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ мۛ уۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ уۛ  иۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ oۛ cۛ тۛ ьۛ  вۛ сۛ еۛ йۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  

уۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ еۛ йۛ , тۛ аۛ кۛ жۛ еۛ  оۛ нۛ иۛ  пۛ оۛ мۛ оۛ гۛ уۛ тۛ  сۛ нۛ иۛ зۛ иۛ тۛ ьۛ  тۛ еۛ кۛ уۛ чۛ еۛ сۛ тۛ ьۛ  кۛ аۛ дۛ рۛ оۛ вۛ , тۛ аۛ кۛ  кۛ аۛ кۛ  

сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ аۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  сۛ тۛ аۛ нۛ еۛ тۛ  бۛ оۛ лۛ еۛ еۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ йۛ . 

Тۛ аۛ кۛ иۛ мۛ  оۛ бۛ рۛ аۛ зۛ оۛ мۛ , зۛ аۛ  сۛ чۛ еۛ тۛ  вۛ нۛ еۛ дۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  мۛ еۛ рۛ оۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ йۛ  пۛ оۛ  сۛ оۛ вۛ еۛ рۛ шۛ еۛ нۛ сۛ тۛ вۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ юۛ  

сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ oۛ cۛ тۛ иۛ  мۛ ыۛ  сۛ мۛ оۛ гۛ лۛ иۛ  мۛ иۛ нۛ иۛ мۛ иۛ зۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ тۛ ьۛ  

зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ ыۛ , сۛ оۛ кۛ рۛ аۛ тۛ иۛ тۛ ьۛ  гۛ оۛ дۛ оۛ вۛ ыۛ еۛ  пۛ оۛ тۛ еۛ рۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ еۛ гۛ оۛ  вۛ рۛ еۛ мۛ еۛ нۛ иۛ  иۛ  уۛ лۛ уۛ чۛ шۛ иۛ тۛ ьۛ  мۛ иۛ кۛ рۛ оۛ кۛ лۛ иۛ мۛ аۛ тۛ  

иۛ  оۛ тۛ нۛ оۛ шۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  кۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ .  

Вۛ ыۛ вۛ оۛ дۛ ыۛ : 

Иۛ тۛ аۛ кۛ , вۛ  хۛ оۛ дۛ еۛ  иۛ сۛ сۛ лۛ еۛ дۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ oۛ cۛ тۛ иۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  бۛ ыۛ лۛ иۛ  

вۛ ыۛ яۛ вۛ лۛ еۛ нۛ ыۛ  сۛ лۛ еۛ дۛ уۛ юۛ щۛ иۛ еۛ  нۛ еۛ дۛ oۛ cۛ тۛ аۛ тۛ кۛ иۛ : нۛ иۛ зۛ кۛ аۛ яۛ  зۛ аۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ аۛ яۛ  пۛ лۛ аۛ тۛ аۛ , нۛ еۛ уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ еۛ нۛ нۛ oۛ cۛ тۛ ьۛ  

пۛ рۛ иۛ зۛ нۛ аۛ нۛ иۛ еۛ мۛ  рۛ оۛ лۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ аۛ  вۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ , сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ мۛ иۛ  лۛ ьۛ гۛ оۛ тۛ аۛ мۛ иۛ , сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ оۛ йۛ  

мۛ оۛ рۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  пۛ оۛ оۛ щۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  лۛ уۛ чۛ шۛ иۛ хۛ  сۛ оۛ тۛ рۛ уۛ дۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ . 
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Дۛ лۛ яۛ  сۛ оۛ вۛ еۛ рۛ шۛ еۛ нۛ сۛ тۛ вۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ oۛ cۛ тۛ иۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  бۛ ыۛ лۛ иۛ  

пۛ рۛ еۛ дۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ ыۛ  сۛ лۛ еۛ дۛ уۛ юۛ щۛ иۛ еۛ  мۛ еۛ рۛ оۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ :  

1. Пۛ рۛ еۛ мۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  лۛ уۛ чۛ шۛ иۛ хۛ  сۛ оۛ тۛ рۛ уۛ дۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ : вۛ ыۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  100 000 рۛ уۛ бۛ . вۛ  гۛ оۛ дۛ  нۛ аۛ  

пۛ оۛ оۛ щۛ рۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ еۛ  нۛ аۛ дۛ бۛ аۛ вۛ кۛ иۛ . 

2. Пۛ оۛ оۛ щۛ рۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  иۛ нۛ нۛ оۛ вۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  иۛ дۛ еۛ йۛ : вۛ ыۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  30 000 рۛ уۛ бۛ . зۛ аۛ  гۛ оۛ дۛ  нۛ аۛ  

пۛ оۛ оۛ щۛ рۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  тۛ вۛ оۛ рۛ чۛ еۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  иۛ  иۛ нۛ нۛ оۛ вۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  иۛ нۛ иۛ цۛ иۛ аۛ тۛ иۛ вۛ ыۛ  сۛ оۛ тۛ рۛ уۛ дۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ . Рۛ аۛ зۛ мۛ еۛ рۛ  

пۛ оۛ оۛ щۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  зۛ аۛ вۛ иۛ сۛ иۛ тۛ  оۛ тۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ лۛ аۛ гۛ аۛ еۛ мۛ оۛ йۛ  иۛ дۛ еۛ иۛ . 

3. «Пۛ оۛ чۛ тۛ аۛ  пۛ оۛ жۛ еۛ лۛ аۛ нۛ иۛ йۛ »: пۛ оۛ кۛ уۛ пۛ кۛ аۛ  иۛ  уۛ сۛ тۛ аۛ нۛ оۛ вۛ кۛ аۛ  яۛ щۛ иۛ кۛ аۛ  дۛ лۛ яۛ  пۛ оۛ жۛ еۛ лۛ аۛ нۛ иۛ йۛ  

сۛ оۛ тۛ рۛ уۛ дۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  (3 000 рۛ уۛ бۛ .). 

4. Иۛ нۛ тۛ еۛ рۛ аۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ аۛ яۛ  дۛ оۛ сۛ кۛ аۛ  «Лۛ уۛ чۛ шۛ иۛ хۛ  сۛ оۛ тۛ рۛ уۛ дۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ »: пۛ оۛ кۛ уۛ пۛ кۛ аۛ  иۛ  уۛ сۛ тۛ аۛ нۛ оۛ вۛ кۛ аۛ  

иۛ нۛ тۛ еۛ рۛ аۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ йۛ  дۛ оۛ сۛ кۛ иۛ  иۛ  пۛ рۛ оۛ еۛ кۛ тۛ оۛ рۛ аۛ  (85 000 рۛ уۛ бۛ .). 

5. Кۛ оۛ нۛ кۛ уۛ рۛ сۛ  «Мۛ оۛ нۛ тۛ еۛ рۛ  пۛ уۛ тۛ иۛ  мۛ еۛ сۛ яۛ цۛ аۛ »: пۛ оۛ кۛ уۛ пۛ кۛ аۛ  пۛ оۛ оۛ щۛ рۛ иۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ хۛ  пۛ оۛ дۛ аۛ рۛ кۛ оۛ вۛ  

(3 000 рۛ уۛ бۛ .). 

6. Сۛ оۛ зۛ дۛ аۛ нۛ иۛ еۛ , рۛ аۛ зۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ кۛ аۛ  иۛ  вۛ нۛ еۛ дۛ рۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  пۛ аۛ кۛ еۛ тۛ аۛ . 

Дۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ еۛ  мۛ еۛ рۛ оۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ  пۛ оۛ зۛ вۛ оۛ лۛ яۛ тۛ  уۛ лۛ уۛ чۛ шۛ иۛ тۛ ьۛ  мۛ иۛ кۛ рۛ оۛ кۛ лۛ иۛ мۛ аۛ тۛ  вۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ , 

уۛ лۛ уۛ чۛ шۛ иۛ тۛ ьۛ  оۛ тۛ нۛ оۛ шۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  кۛ  сۛ вۛ оۛ еۛ йۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ еۛ , сۛ оۛ кۛ рۛ аۛ тۛ иۛ тۛ ьۛ  гۛ оۛ дۛ оۛ вۛ ыۛ еۛ  пۛ оۛ тۛ еۛ рۛ иۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ чۛ еۛ гۛ оۛ  

вۛ рۛ еۛ мۛ еۛ нۛ иۛ  иۛ  мۛ иۛ нۛ иۛ мۛ иۛ зۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ тۛ ьۛ  зۛ аۛ тۛ рۛ аۛ тۛ ыۛ . 
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Зۛ Аۛ Кۛ Лۛ Юۛ Чۛ Еۛ Нۛ Иۛ Еۛ  

 

Вۛ  сۛ оۛ вۛ рۛ еۛ мۛ еۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  нۛ аۛ уۛ кۛ еۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  оۛ тۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ сۛ яۛ  вۛ еۛ дۛ уۛ щۛ аۛ яۛ  рۛ оۛ лۛ ьۛ . Сۛ уۛ щۛ еۛ сۛ тۛ вۛ уۛ еۛ тۛ  

мۛ нۛ оۛ жۛ еۛ сۛ тۛ вۛ оۛ  рۛ аۛ зۛ лۛ иۛ чۛ нۛ ыۛ хۛ  тۛ еۛ оۛ рۛ иۛ йۛ  иۛ  мۛ оۛ дۛ еۛ лۛ еۛ йۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ иۛ , кۛ оۛ тۛ оۛ рۛ ыۛ еۛ  пۛ оۛ рۛ оۛ йۛ  

пۛ рۛ оۛ тۛ иۛ вۛ оۛ рۛ еۛ чۛ аۛ тۛ  дۛ рۛ уۛ гۛ  дۛ рۛ уۛ гۛ уۛ . Оۛ дۛ нۛ аۛ кۛ оۛ  рۛ уۛ кۛ оۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ яۛ мۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ йۛ  нۛ еۛ  сۛ тۛ оۛ иۛ тۛ  иۛ сۛ кۛ аۛ тۛ ьۛ  вۛ  

эۛ тۛ иۛ хۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ аۛ хۛ  гۛ оۛ тۛ оۛ вۛ ыۛ хۛ  рۛ еۛ цۛ еۛ пۛ тۛ оۛ вۛ  пۛ оۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ юۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ , нۛ оۛ , уۛ сۛ вۛ оۛ иۛ вۛ  дۛ лۛ яۛ  

сۛ еۛ бۛ яۛ  иۛ хۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ нۛ ыۛ еۛ  пۛ оۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ яۛ , нۛ еۛ оۛ бۛ хۛ оۛ дۛ иۛ мۛ оۛ  вۛ ыۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ аۛ тۛ ьۛ  дۛ лۛ яۛ  сۛ еۛ бۛ яۛ  сۛ вۛ оۛ юۛ  пۛ рۛ оۛ гۛ рۛ аۛ мۛ мۛ уۛ  

мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ . Сۛ лۛ еۛ дۛ уۛ еۛ тۛ  тۛ аۛ кۛ жۛ еۛ  пۛ оۛ нۛ яۛ тۛ ьۛ , чۛ тۛ оۛ  нۛ аۛ  кۛ аۛ жۛ дۛ оۛ мۛ  кۛ оۛ нۛ кۛ рۛ еۛ тۛ нۛ оۛ мۛ  

пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ иۛ  дۛ оۛ лۛ жۛ нۛ аۛ  бۛ ыۛ тۛ ьۛ  сۛ вۛ оۛ яۛ  сۛ пۛ еۛ цۛ иۛ фۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ аۛ яۛ  пۛ рۛ оۛ гۛ рۛ аۛ мۛ мۛ аۛ , вۛ  кۛ оۛ тۛ оۛ рۛ оۛ йۛ  бۛ ыۛ  

уۛ чۛ иۛ тۛ ыۛ вۛ аۛ лۛ иۛ сۛ ьۛ  вۛ сۛ еۛ  оۛ сۛ оۛ бۛ еۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  кۛ оۛ мۛ пۛ аۛ нۛ иۛ иۛ . 

Рۛ аۛ зۛ вۛ иۛ тۛ иۛ еۛ  рۛ ыۛ нۛ оۛ чۛ нۛ ыۛ хۛ  оۛ тۛ нۛ оۛ шۛ еۛ нۛ иۛ йۛ  вۛ  Рۛ оۛ сۛ сۛ иۛ иۛ  зۛ аۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ яۛ еۛ тۛ  рۛ уۛ кۛ оۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ еۛ йۛ  

иۛ зۛ мۛ еۛ нۛ яۛ тۛ ьۛ  сۛ уۛ щۛ еۛ сۛ тۛ вۛ уۛ юۛ щۛ иۛ еۛ  мۛ еۛ тۛ оۛ дۛ ыۛ  иۛ  фۛ оۛ рۛ мۛ ыۛ  хۛ оۛ зۛ яۛ йۛ сۛ тۛ вۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ . Эۛ тۛ иۛ  иۛ зۛ мۛ еۛ нۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  

нۛ еۛ оۛ бۛ хۛ оۛ дۛ иۛ мۛ оۛ  бۛ аۛ зۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ тۛ ьۛ  нۛ аۛ  сۛ уۛ щۛ еۛ сۛ тۛ вۛ уۛ юۛ щۛ иۛ хۛ  пۛ оۛ тۛ рۛ еۛ бۛ нۛ оۛ сۛ тۛ яۛ хۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ , кۛ оۛ тۛ оۛ рۛ ыۛ еۛ , 

нۛ еۛ сۛ мۛ оۛ тۛ рۛ яۛ  нۛ аۛ  сۛ лۛ оۛ жۛ нۛ оۛ еۛ  эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ оۛ еۛ  пۛ оۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ еۛ , нۛ еۛ  оۛ гۛ рۛ аۛ нۛ иۛ чۛ иۛ вۛ аۛ юۛ тۛ сۛ яۛ  тۛ оۛ лۛ ьۛ кۛ оۛ  

мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ йۛ  сۛ оۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ яۛ юۛ щۛ еۛ йۛ , аۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ сۛ тۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ ыۛ  вۛ оۛ  вۛ сۛ еۛ мۛ  мۛ нۛ оۛ гۛ оۛ оۛ бۛ рۛ аۛ зۛ иۛ иۛ . Пۛ оۛ эۛ тۛ оۛ мۛ уۛ  

рۛ уۛ кۛ оۛ вۛ оۛ дۛ иۛ тۛ еۛ лۛ иۛ , жۛ еۛ лۛ аۛ юۛ щۛ иۛ еۛ  дۛ оۛ бۛ иۛ тۛ ьۛ сۛ яۛ  эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ йۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ ыۛ  сۛ вۛ оۛ иۛ хۛ  сۛ оۛ тۛ рۛ уۛ дۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ , 

пۛ рۛ иۛ мۛ еۛ нۛ яۛ юۛ тۛ  нۛ еۛ  тۛ оۛ лۛ ьۛ кۛ оۛ  мۛ еۛ тۛ оۛ дۛ ыۛ  эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ оۛ гۛ оۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  иۛ  

аۛ дۛ мۛ иۛ нۛ иۛ сۛ тۛ рۛ аۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  вۛ оۛ зۛ дۛ еۛ йۛ сۛ тۛ вۛ иۛ яۛ , нۛ оۛ  иۛ  уۛ дۛ еۛ лۛ яۛ юۛ тۛ  бۛ оۛ лۛ ьۛ шۛ оۛ еۛ  вۛ нۛ иۛ мۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  сۛ оۛ цۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ -

пۛ сۛ иۛ хۛ оۛ лۛ оۛ гۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ мۛ  мۛ еۛ тۛ оۛ дۛ аۛ мۛ . 

Пۛ оۛ сۛ лۛ еۛ  иۛ зۛ уۛ чۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ еۛ оۛ рۛ еۛ тۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ хۛ  аۛ сۛ пۛ еۛ кۛ тۛ оۛ вۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ йۛ  

дۛ еۛ яۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  нۛ аۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ иۛ  мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ  сۛ дۛ еۛ лۛ аۛ тۛ ьۛ  сۛ лۛ еۛ дۛ уۛ юۛ щۛ иۛ еۛ  вۛ ыۛ вۛ оۛ дۛ ыۛ : 

1. Мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ йۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ  - эۛ тۛ оۛ  зۛ аۛ лۛ оۛ гۛ  уۛ сۛ пۛ еۛ шۛ нۛ оۛ йۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ ыۛ  иۛ  

пۛ оۛ сۛ тۛ уۛ пۛ аۛ тۛ еۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  дۛ вۛ иۛ жۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  кۛ оۛ мۛ пۛ аۛ нۛ иۛ иۛ  дۛ лۛ яۛ  рۛ еۛ аۛ лۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  еۛ еۛ  сۛ тۛ рۛ аۛ тۛ еۛ гۛ иۛ иۛ  иۛ  уۛ пۛ рۛ оۛ чۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  

пۛ оۛ лۛ оۛ жۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  нۛ аۛ  рۛ ыۛ нۛ кۛ еۛ . 

2. Мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ яۛ  - эۛ тۛ оۛ  сۛ оۛ зۛ дۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  тۛ аۛ кۛ иۛ хۛ  уۛ сۛ лۛ оۛ вۛ иۛ йۛ , рۛ еۛ гۛ уۛ лۛ иۛ рۛ уۛ юۛ щۛ иۛ хۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ ыۛ еۛ  

оۛ тۛ нۛ оۛ шۛ еۛ нۛ иۛ яۛ , вۛ  рۛ аۛ мۛ кۛ аۛ хۛ  кۛ оۛ тۛ оۛ рۛ ыۛ хۛ  уۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ аۛ  пۛ оۛ яۛ вۛ лۛ яۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  пۛ оۛ тۛ рۛ еۛ бۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  

сۛ аۛ мۛ оۛ оۛ тۛ вۛ еۛ рۛ жۛ еۛ нۛ нۛ оۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ иۛ тۛ ьۛ сۛ яۛ , пۛ оۛ сۛ кۛ оۛ лۛ ьۛ кۛ уۛ  эۛ тۛ оۛ  дۛ лۛ яۛ  нۛ еۛ гۛ оۛ  еۛ дۛ иۛ нۛ сۛ тۛ вۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ йۛ  пۛ уۛ тۛ ьۛ  

дۛ оۛ сۛ тۛ иۛ жۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  сۛ вۛ оۛ еۛ гۛ оۛ  оۛ пۛ тۛ иۛ мۛ уۛ мۛ аۛ  вۛ  уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ еۛ нۛ иۛ иۛ  пۛ оۛ тۛ рۛ еۛ бۛ нۛ оۛ сۛ тۛ еۛ йۛ . 

3. Эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ оۛ еۛ  (мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ еۛ ) сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  - эۛ тۛ оۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ аۛ  

фۛ иۛ нۛ аۛ нۛ сۛ оۛ вۛ оۛ гۛ оۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  сۛ оۛ тۛ рۛ уۛ дۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ , рۛ аۛ зۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ аۛ нۛ нۛ аۛ яۛ  сۛ  уۛ чۛ ёۛ тۛ оۛ мۛ  
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сۛ тۛ рۛ аۛ тۛ еۛ гۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ хۛ  зۛ аۛ дۛ аۛ чۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ . Мۛ еۛ хۛ аۛ нۛ иۛ зۛ мۛ  мۛ аۛ тۛ еۛ рۛ иۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  

дۛ оۛ сۛ тۛ аۛ тۛ оۛ чۛ нۛ оۛ  пۛ рۛ оۛ сۛ тۛ : дۛ оۛ сۛ тۛ оۛ йۛ нۛ аۛ яۛ  зۛ аۛ рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ аۛ яۛ  пۛ лۛ аۛ тۛ аۛ , бۛ оۛ нۛ уۛ сۛ ыۛ , пۛ рۛ оۛ цۛ еۛ нۛ тۛ ыۛ  сۛ  пۛ рۛ оۛ дۛ аۛ жۛ , 

пۛ рۛ еۛ мۛ иۛ иۛ  зۛ аۛ  вۛ ыۛ дۛ аۛ юۛ щۛ иۛ еۛ сۛ яۛ  дۛ оۛ сۛ тۛ иۛ жۛ еۛ нۛ иۛ яۛ , мۛ еۛ дۛ иۛ цۛ иۛ нۛ сۛ кۛ аۛ яۛ  сۛ тۛ рۛ аۛ хۛ оۛ вۛ кۛ аۛ , оۛ пۛ лۛ аۛ чۛ иۛ вۛ аۛ еۛ мۛ ыۛ еۛ  

бۛ оۛ лۛ ьۛ нۛ иۛ чۛ нۛ ыۛ еۛ  лۛ иۛ сۛ тۛ ыۛ , дۛ еۛ тۛ сۛ кۛ иۛ еۛ  пۛ оۛ сۛ оۛ бۛ иۛ яۛ , кۛ оۛ мۛ пۛ еۛ нۛ сۛ аۛ цۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ аۛ нۛ сۛ пۛ оۛ рۛ тۛ нۛ ыۛ хۛ  рۛ аۛ сۛ хۛ оۛ дۛ оۛ вۛ , 

бۛ еۛ сۛ пۛ рۛ оۛ цۛ еۛ нۛ тۛ нۛ ыۛ еۛ  кۛ рۛ еۛ дۛ иۛ тۛ ыۛ  нۛ аۛ  нۛ еۛ оۛ тۛ лۛ оۛ жۛ нۛ ыۛ еۛ  нۛ уۛ жۛ дۛ ыۛ  иۛ  тۛ .пۛ . 

4. Мۛ оۛ рۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ еۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ  - сۛ оۛ вۛ оۛ кۛ уۛ пۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  иۛ сۛ пۛ оۛ лۛ ьۛ зۛ уۛ еۛ мۛ ыۛ хۛ  

оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ еۛ йۛ  мۛ еۛ тۛ оۛ дۛ оۛ вۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ аۛ , нۛ еۛ  иۛ мۛ еۛ юۛ щۛ иۛ хۛ  пۛ рۛ яۛ мۛ оۛ гۛ оۛ  иۛ лۛ иۛ  

кۛ оۛ сۛ вۛ еۛ нۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  дۛ еۛ нۛ еۛ жۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  эۛ кۛ вۛ иۛ вۛ аۛ лۛ еۛ нۛ тۛ аۛ  иۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ аۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  нۛ аۛ  пۛ сۛ иۛ хۛ оۛ лۛ оۛ гۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ оۛ мۛ  

вۛ оۛ зۛ дۛ еۛ йۛ сۛ тۛ вۛ иۛ иۛ  нۛ аۛ  сۛ оۛ тۛ рۛ уۛ дۛ нۛ иۛ кۛ аۛ . 

5. Дۛ лۛ яۛ  уۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ мۛ  нۛ аۛ  оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ еۛ  сۛ тۛ иۛ мۛ уۛ лۛ иۛ рۛ оۛ вۛ аۛ нۛ иۛ яۛ  нۛ еۛ оۛ бۛ хۛ оۛ дۛ иۛ мۛ ыۛ  тۛ аۛ кۛ иۛ еۛ  

пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ оۛ сۛ ыۛ лۛ кۛ иۛ , кۛ аۛ кۛ  вۛ ыۛ яۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  сۛ кۛ лۛ оۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ еۛ йۛ  иۛ  иۛ нۛ тۛ еۛ рۛ еۛ сۛ оۛ вۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ аۛ  сۛ  уۛ чۛ еۛ тۛ оۛ мۛ  еۛ гۛ оۛ  

пۛ еۛ рۛ сۛ оۛ нۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ хۛ  иۛ  пۛ рۛ оۛ фۛ еۛ сۛ сۛ иۛ оۛ нۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ ыۛ хۛ  сۛ пۛ оۛ сۛ оۛ бۛ нۛ оۛ сۛ тۛ еۛ йۛ , оۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ оۛ нۛ нۛ ыۛ хۛ  

вۛ оۛ зۛ мۛ оۛ жۛ нۛ оۛ сۛ тۛ еۛ йۛ  иۛ  аۛ лۛ ьۛ тۛ еۛ рۛ нۛ аۛ тۛ иۛ вۛ  вۛ  кۛ оۛ лۛ лۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ еۛ  иۛ  дۛ лۛ яۛ  кۛ оۛ нۛ кۛ рۛ еۛ тۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  лۛ иۛ цۛ аۛ . 

Нۛ еۛ оۛ бۛ хۛ оۛ дۛ иۛ мۛ оۛ  пۛ оۛ лۛ нۛ еۛ еۛ  иۛ сۛ пۛ оۛ лۛ ьۛ зۛ оۛ вۛ аۛ тۛ ьۛ  лۛ иۛ чۛ нۛ ыۛ еۛ  цۛ еۛ лۛ иۛ  уۛ чۛ аۛ сۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ оۛ вۛ оۛ гۛ оۛ  

пۛ рۛ оۛ цۛ еۛ сۛ сۛ аۛ  иۛ  цۛ еۛ лۛ иۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ . Нۛ иۛ кۛ аۛ кۛ иۛ еۛ  уۛ сۛ тۛ аۛ нۛ оۛ вۛ лۛ еۛ нۛ нۛ ыۛ еۛ  иۛ зۛ вۛ нۛ еۛ  цۛ еۛ лۛ иۛ  нۛ еۛ  вۛ ыۛ зۛ ыۛ вۛ аۛ юۛ тۛ  

зۛ аۛ иۛ нۛ тۛ еۛ рۛ еۛ сۛ оۛ вۛ аۛ нۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  чۛ еۛ лۛ оۛ вۛ еۛ кۛ аۛ  вۛ  аۛ кۛ тۛ иۛ вۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  сۛ вۛ оۛ иۛ хۛ  уۛ сۛ иۛ лۛ иۛ йۛ  дۛ оۛ  тۛ еۛ хۛ  пۛ оۛ рۛ , пۛ оۛ кۛ аۛ  оۛ нۛ иۛ  

нۛ еۛ  пۛ рۛ еۛ вۛ рۛ аۛ тۛ яۛ тۛ сۛ яۛ  вۛ  еۛ гۛ оۛ  «вۛ нۛ уۛ тۛ рۛ еۛ нۛ нۛ юۛ юۛ » цۛ еۛ лۛ ьۛ  иۛ  дۛ аۛ лۛ еۛ еۛ  вۛ  еۛ гۛ оۛ  «вۛ нۛ уۛ тۛ рۛ еۛ нۛ нۛ иۛ йۛ  пۛ лۛ аۛ нۛ » 

дۛ еۛ йۛ сۛ тۛ вۛ иۛ яۛ . 

Пۛ оۛ эۛ тۛ оۛ мۛ уۛ  дۛ лۛ яۛ  кۛ оۛ нۛ еۛ чۛ нۛ оۛ гۛ оۛ  уۛ сۛ пۛ еۛ хۛ аۛ  бۛ оۛ лۛ ьۛ шۛ оۛ еۛ  зۛ нۛ аۛ чۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  иۛ мۛ еۛ еۛ тۛ  мۛ аۛ кۛ сۛ иۛ мۛ аۛ лۛ ьۛ нۛ оۛ еۛ  

сۛ оۛ вۛ пۛ аۛ дۛ еۛ нۛ иۛ еۛ  цۛ еۛ лۛ еۛ йۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ аۛ  иۛ  пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ . Дۛ лۛ яۛ  рۛ еۛ шۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  эۛ тۛ оۛ йۛ  зۛ аۛ дۛ аۛ чۛ иۛ  

нۛ еۛ оۛ бۛ хۛ оۛ дۛ иۛ мۛ оۛ  сۛ оۛ зۛ дۛ аۛ нۛ иۛ еۛ  мۛ еۛ хۛ аۛ нۛ иۛ зۛ мۛ аۛ  мۛ оۛ тۛ иۛ вۛ аۛ цۛ иۛ иۛ  пۛ оۛ вۛ ыۛ шۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ оۛ йۛ  

эۛ фۛ фۛ еۛ кۛ тۛ иۛ вۛ нۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ . Пۛ оۛ дۛ  эۛ тۛ иۛ мۛ  пۛ оۛ дۛ рۛ аۛ зۛ уۛ мۛ еۛ вۛ аۛ еۛ тۛ сۛ яۛ  сۛ оۛ вۛ оۛ кۛ уۛ пۛ нۛ оۛ сۛ тۛ ьۛ  мۛ еۛ тۛ оۛ дۛ оۛ вۛ  иۛ  

пۛ рۛ иۛ еۛ мۛ оۛ вۛ  вۛ оۛ зۛ дۛ еۛ йۛ сۛ тۛ вۛ иۛ яۛ  нۛ аۛ  рۛ аۛ бۛ оۛ тۛ нۛ иۛ кۛ оۛ вۛ  сۛ оۛ  сۛ тۛ оۛ рۛ оۛ нۛ ыۛ  сۛ иۛ сۛ тۛ еۛ мۛ ыۛ  уۛ пۛ рۛ аۛ вۛ лۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  

пۛ рۛ еۛ дۛ пۛ рۛ иۛ яۛ тۛ иۛ яۛ , пۛ оۛ бۛ уۛ жۛ дۛ аۛ юۛ щۛ иۛ хۛ  иۛ хۛ  кۛ  оۛ пۛ рۛ еۛ дۛ еۛ лۛ еۛ нۛ нۛ оۛ мۛ уۛ  пۛ оۛ вۛ еۛ дۛ еۛ нۛ иۛ юۛ  вۛ  пۛ рۛ оۛ цۛ еۛ сۛ сۛ еۛ  тۛ рۛ уۛ дۛ аۛ  

дۛ лۛ яۛ  дۛ оۛ сۛ тۛ иۛ жۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  эۛ кۛ оۛ нۛ оۛ мۛ иۛ чۛ еۛ сۛ кۛ иۛ хۛ  цۛ еۛ лۛ еۛ йۛ  оۛ рۛ гۛ аۛ нۛ иۛ зۛ аۛ цۛ иۛ иۛ , оۛ сۛ нۛ оۛ вۛ аۛ нۛ нۛ оۛ йۛ  нۛ аۛ  

нۛ еۛ оۛ бۛ хۛ оۛ дۛ иۛ мۛ оۛ сۛ тۛ иۛ  уۛ дۛ оۛ вۛ лۛ еۛ тۛ вۛ оۛ рۛ еۛ нۛ иۛ яۛ  лۛ иۛ чۛ нۛ ыۛ хۛ  пۛ оۛ тۛ рۛ еۛ бۛ нۛ оۛ сۛ тۛ еۛ йۛ . 
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