Приватне акціонерне товариство
«Промислово-страхова компанія»

РІЧНИЙ ЗВІТ
за 2017 рік

м.Харків - 2018

ПРАТ “Промислово-страхова компанія”
Ліцензії на здійснення страхової діяльності, видані
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України
серія АВ № 520954 від 12.02.10р.
серія АВ № 520955 від 12.02.10р.
серія АВ № 520956 від 12.02.10р.
серія АВ №520957 від 12.02.10р.
серія АВ №520958 від 12.02.10р.
серія АВ №520959 від 12.02.10р.
серія АВ №520960 від 12.02.10р.
серія АВ № 617650 від 12.02.10р.
серія АВ №520962 від 12.02.10р.
серія АВ №520963 від 12.02.10р.
серія АВ №520964 від 12.02.10р.
серія АВ №520965 від 12.02.10р.
серія АЕ №284323 від 25.01.14р
б/н від 27.10.2015р.
б/н від 27.10.2015р.
розпорядж №723 від 07.04.2016р.

Президент:
Олійник Ігор Юрійович
Головний бухгалтер: Островерх Анна Вікторівна
Адреса:
61125 м.Харків, вул. Вернадського,буд. 1
E-mail:
iic@ iic.kharkov.ua
promstrah@iic.kharkov.ua
www.iic.kharkov.ua
Телефон (факс):
(057) 771-01-79
771-01-80
771-05-17
Достовірність фінансової звітності підтверджено висновком
ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГРАВІС» договір № А-170131-1 від
31 січня 2017 р., сертифікат аудитора серія А № 006226, виданий
згідно з рішенням Аудиторської Палати України № 171/3 від
19.01.2007 р.
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, які можуть
проводити
аудиторські
перевірки
фінансових установ № 0131, строк дії – з 27.03.2014 по 24.02.2016. Строк
дії продовжено до 28.01.2021 р.
1

Підприємство

ПРАТ
„Промисловострахова компанія”
Україна
Акціонерне
товариство

Місцезнаходження
Організаційно-правова
форма
Банківські реквізити
ХГРУ ПАТ КБ”ПРИВАТБАНК”,
МФО 351533
Реєстраційний номер в Державному реєстрі
фінансових установ
Вид економічної
Інші види
діяльності
страхування, крім
страхування життя
Середньооблікова
численність працюючих
Кількість агентів-юридичних осіб
Кількість агентів-фізичних осіб
Одиниця виміру
Звітний період
Звітний рік
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за ЄДРПОУ

24131636

за КОАТУУ
за КОПФГ

6310138800
230
п/р
26505408169001
11100467

за КВЕД
2010

65.12

13

1
1
тис.грн.
рік
2017

“НАШІ КОШТИ - ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ВІДШКОДУВАННЯ
ВАШИХ НЕПЕРЕДБАЧЕНИХ ВИТРАТ”
Для більш ефективного використання можливостей страхового бізнесу в
регіоні, харківськими засновниками створено приватне акціонерне товариство
“Промислово-страхова компанія”.
Мета ПРАТ”Промислово-страхова компанія”- поруч з гарантованим
страховим захистом, використання коштів на попередження надзвичайних подій та
нещасних випадків (пожеж, дорожньо-транспортних пригод, стихійних лих, катастроф
екологічного характеру); участь в місцевих гуманітарних програмах; матеріальна
підтримка учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, інвалідів, малозабезпечених сімей, дітейсиріт та ін.
ПРАТ “Промстрах” має державні ліцензії, видані Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України, на здійснення 10-и видів добровільного
та 6-и видів обов’язкового страхування.
Оформлені необхідні угоди про співпрацю з асістантською компанією
“SMILE”, яка представляє інтереси ПРАТ ”Промстрах” в усіх країнах світу, з багатьма
благодійними фондами: “Правопорядок”, “Безпеки дорожнього руху”, “Екологія” та ін., з
лікувальними закладами, з вузами, банками, юридичними, транспортними та ін.
організаціями.
ПРАТ ”Промстрах” - член “Харківського союзу страховиків”, “Торгово промислової палати України”, Харківського обласної організації роботодавців “Граніт”,
“Спілки підприємців Харківської області”, приймає участь в діяльності асоціації
“Регіональне будівництво”.
Нашими клієнтами є більш ніж 2 тис. юридичних та 30 тис. фізичних осіб, в
т.р. вузи, елеватори, банки, промислові підприємства, комерційні, торгівельні
і
транспортні організації.
ПРАТ “Промстрах”, в разі настання страхового випадку, збиток відшкодовує
вчасно та в повному обсязі, не має заборгованості перед страхувальниками,
партнерами та перед бюджетом.
Активи ПРАТ ”Промстрах” дозволяють прийняти на страхування більш значні
ризики, а при необхідності - Компанія має надійну систему перестрахування.
Тарифи Компанії математично обгрунтовані, належним чином затверджені,
віддзеркалюють стан страхового ринку, а висококваліфіковані спеціалісти компанії в
змозі надати належну оцінку ступеню ризику та зменшити Ваші витрати на
страхування до мінімально можливого показника.
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1
ɞɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ)
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ 1 "Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ"

ɉiɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ
Ɍɟɪɢɬɨɪiɹ

ɄɈȾɂ
01
01
Ⱦɚɬɚ (ɪiɤ, ɦiɫɹɰɶ, ɱɢɫɥɨ) 2018
24131636
ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ
6310100000
ɡɚ ɄɈȺɌɍɍ

ɉɊȺɌ "ɉɊɈɆɂɋɅɈȼɈ-ɋɌɊȺɏɈȼȺ ɄɈɆɉȺɇȱə"
ɏȺɊɄȱȼɋɖɄȺ

Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚ ɮɨɪɦɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
ɡɚ ɄɈɉɎȽ
ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɤɪɿɦ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɠɢɬɬɹ
ȼɢɞ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɡɚ ɄȼȿȾ
1
11
ɋɟɪɟɞɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
ȼɍɅɂɐə ȼȿɊɇȺȾɋɖɄɈȽɈ, ɛɭɞ. 1, ɦ. ɏȺɊɄȱȼ, ɏȺɊɄȱȼɋɖɄȺ ɨɛɥ., 61125
7710179
Aɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧ
Ɉɞɢɧɢɰɹ ɜɢɦiɪɭ: ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɛɟɡ ɞɟɫɹɬɤɨɜɨɝɨ ɡɧɚɤɚ (ɨɤɪɿɦ ɪɨɡɞɿɥɭ IV Ɂɜɿɬɭ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ (Ɂɜɿɬɭ ɩɪɨ ɫɭɤɭɩɧɢɣ ɞɨɯɿɞ) (ɮɨɪɦɚ ʋ2),
ɝɪɨɲɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɝɨ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɝɪɢɜɧɹɯ ɡ ɤɨɩɿɣɤɚɦɢ)
ɋɤɥɚɞɟɧɨ (ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɨɡɧɚɱɤɭ "v" ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɤɥɿɬɢɧɰɿ):
ɡɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ) ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ
ɡɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ
Ȼɚɥɚɧɫ (Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ)
31 ɝɪɭɞɧɹ 2017
ɪ.
ɧɚ

230
65.12

V

Ɏɨɪɦɚ ʋ1 Ʉɨɞ ɡɚ ȾɄɍȾ

1801001

Ʉɨɞ
ɪɹɞɤɚ
2

ɇɚ ɩɨɱɚɬɨɤ
ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ
3

ɇɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ
ɩɟɪɜɿɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ
ɇɟɡɚɜɟɪɲɟɧɿ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ
ɩɟɪɜɿɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ
ɡɧɨɫ
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ
ɉɟɪɜɿɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ
Ɂɧɨɫ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɤɬɢɜɢ
ɉɟɪɜɿɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ
ɇɚɤɨɩɢɱɟɧɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ:
ɹɤɿ ɨɛɥɿɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɤɚɩɿɬɚɥɿ
ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
ɿɧɲɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɚ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ
ȼɿɞɫɬɪɨɱɟɧɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɚɤɬɢɜɢ
Ƚɭɞɜɿɥ
ȼɿɞɫɬɪɨɱɟɧɿ ɚɤɜɿɡɢɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ
Ɂɚɥɢɲɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɭ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɪɟɡɟɪɜɧɢɯ ɮɨɧɞɚɯ
ȱɧɲɿ ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɿ ɚɤɬɢɜɢ
ɍɫɶɨɝɨ ɡɚ ɪɨɡɞɿɥɨɦ ȱ
ȱȱ. Ɉɛɨɪɨɬɧɿ ɚɤɬɢɜɢ
Ɂɚɩɚɫɢ
ȼɢɪɨɛɧɢɱɿ ɡɚɩɚɫɢ
ɇɟɡɚɜɟɪɲɟɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ
Ƚɨɬɨɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ
Ɍɨɜɚɪɢ
ɉɨɬɨɱɧɿ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɤɬɢɜɢ
Ⱦɟɩɨɡɢɬɢ ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ȼɟɤɫɟɥɿ ɨɞɟɪɠɚɧɿ
Ⱦɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɬɨɜɚɪɢ, ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɫɥɭɝɢ
Ⱦɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ:
ɡɚ ɜɢɞɚɧɢɦɢ ɚɜɚɧɫɚɦɢ
ɡ ɛɸɞɠɟɬɨɦ
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ
Ⱦɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɡ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ
Ⱦɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɿɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ
ȱɧɲɚ ɩɨɬɨɱɧɚ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ
ɉɨɬɨɱɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ
Ƚɪɨɲɿ ɬɚ ʀɯ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ
Ƚɨɬɿɜɤɚ
Ɋɚɯɭɧɤɢ ɜ ɛɚɧɤɚɯ
ȼɢɬɪɚɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ
ɑɚɫɬɤɚ ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɨɜɢɤɚ ɭ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɪɟɡɟɪɜɚɯ
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜ:
ɪɟɡɟɪɜɚɯ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

110

102

158

158

48

56

ɪɟɡɟɪɜɚɯ ɡɛɢɬɤɿɜ ɚɛɨ ɪɟɡɟɪɜɚɯ ɧɚɥɟɠɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ
ɪɟɡɟɪɜɚɯ ɧɟɡɚɪɨɛɥɟɧɢɯ ɩɪɟɦɿɣ

AɄɌɂȼ
1
ȱ. ɇɟɨɛɨɪɨɬɧɿ ɚɤɬɢɜɢ

1030
1035
1040
1045
1050
1060
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ɇɚ ɤiɧɟɰɶ
ɡɜiɬɧɨɝɨ ɩɟɪiɨɞɭ
4
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13

644

16

1 187
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-
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240
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-

-
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2 435
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1100
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1102
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1104
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1120
1125

74
9

175
12

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1181

492

-

66
12 405
1 525
691
3
688
9
455
-

67
11 786
1 550
699
1
698
26
397
-

1182
1183

455

397

ɿɧɲɢɯ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɪɟɡɟɪɜɚɯ
ȱɧɲɿ ɨɛɨɪɨɬɧɿ ɚɤɬɢɜɢ
ɍɫɶɨɝɨ ɡɚ ɪɨɡɞɿɥɨɦ ȱȱ
III. ɇɟɨɛɨɪɨɬɧɿ ɚɤɬɢɜɢ, ɭɬɪɢɦɭɜɚɧɿ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɭ, ɬɚ ɝɪɭɩɢ ɜɢɛɭɬɬɹ
Ȼɚɥɚɧɫ

1184
1190
1195
1200
1300

15 726
18 161

14 712
17 576

Ʉɨɞ
ɪɹɞɤɚ
2

ɇɚ ɩɨɱɚɬɨɤ
ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ
3

ɇɚ ɤiɧɟɰɶ
ɡɜiɬɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

(

15 002
294
350
2
-

)

(

15 002
294
352
8
-

ȼɢɥɭɱɟɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ

1430

(

-

)

(

-

ȱɧɲɿ ɪɟɡɟɪɜɢ
ɍɫɶɨɝɨ ɡɚ ɪɨɡɞɿɥɨɦ ȱ
ȱI. Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ȼɿɞɫɬɪɨɱɟɧɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹ
ɉɟɧɫɿɣɧɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɤɪɟɞɢɬɢ ɛɚɧɤɿɜ
ȱɧɲɿ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ
ɐɿɥɶɨɜɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
Ȼɥɚɝɨɞɿɣɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ
ɋɬɪɚɯɨɜɿ ɪɟɡɟɪɜɢ
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ:
ɪɟɡɟɪɜ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ

1435
1495

15 648

15 656

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1531

1 684
-

1 636
-

1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

94
1 589
1 684

99
1 537
1 636

1600
1605

-

-

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695
1700

164
161
3
10
346
306
829
-

167
164
3
9
105
284
-

1800
1900

18 161

17 576

ɉɚɫɢɜ
1
ȱ. ȼɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ
Ɂɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣ (ɩɚɣɨɜɢɣ) ɤɚɩɿɬɚɥ
ȼɧɟɫɤɢ ɞɨ ɧɟɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
Ʉɚɩɿɬɚɥ ɭ ɞɨɨɰɿɧɤɚɯ
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ
ȿɦɿɫɿɣɧɢɣ ɞɨɯɿɞ
ɇɚɤɨɩɢɱɟɧɿ ɤɭɪɫɨɜɿ ɪɿɡɧɢɰɿ
Ɋɟɡɟɪɜɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ
ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ (ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣ ɡɛɢɬɨɤ)
ɇɟɨɩɥɚɱɟɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ

ɪɟɡɟɪɜ ɡɛɢɬɤɿɜ ɚɛɨ ɪɟɡɟɪɜ ɧɚɥɟɠɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ
ɪɟɡɟɪɜ ɧɟɡɚɪɨɛɥɟɧɢɯ ɩɪɟɦɿɣ
ɿɧɲɿ ɫɬɪɚɯɨɜɿ ɪɟɡɟɪɜɢ
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɤɨɧɬɪɚɤɬɢ
ɉɪɢɡɨɜɢɣ ɮɨɧɞ
Ɋɟɡɟɪɜ ɧɚ ɜɢɩɥɚɬɭ ɞɠɟɤ-ɩɨɬɭ
ɍɫɶɨɝɨ ɡɚ ɪɨɡɞɿɥɨɦ ȱȱ
Iȱȱ. ɉɨɬɨɱɧɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
Ʉɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɤɪɟɞɢɬɢ ɛɚɧɤɿɜ
ȼɟɤɫɟɥɿ ɜɢɞɚɧɿ
ɉɨɬɨɱɧɚ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɶɤɚ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɚ:
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɦɢ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹɦɢ
ɬɨɜɚɪɢ, ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɫɥɭɝɢ
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɡ ɛɸɞɠɟɬɨɦ
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɡɿ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɡ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ
ɉɨɬɨɱɧɚ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɶɤɚ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɚ ɨɞɟɪɠɚɧɢɦɢ ɚɜɚɧɫɚɦɢ
ɉɨɬɨɱɧɚ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɶɤɚ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɡ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ
ɉɨɬɨɱɧɚ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɶɤɚ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ ɿɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ
ɉɨɬɨɱɧɚ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɶɤɚ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɚ ɫɬɪɚɯɨɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ
ɉɨɬɨɱɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
Ⱦɨɯɨɞɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ
ȼɿɞɫɬɪɨɱɟɧɿ ɤɨɦɿɫɿɣɧɿ ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɨɜɢɤɿɜ
ȱɧɲɿ ɩɨɬɨɱɧɿ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹ
ɍɫɶɨɝɨ ɡɚ ɪɨɡɞɿɥɨɦ ȱȱȱ
ȱV. Ɂɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɦɢ ɚɤɬɢɜɚɦɢ,
ɭɬɪɢɦɭɜɚɧɢɦɢ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɭ, ɬɚ ɝɪɭɩɚɦɢ ɜɢɛɭɬɬɹ
V. ɑɢɫɬɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɚɤɬɢɜɿɜ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ
Ȼɚɥɚɧɫ

Ʉɟɪiɜɧɢɤ
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ
1

Ɉɥɿɣɧɢɤ ȱɝɨɪ ɘɪɿɣɨɜɢɱ

Ɉɫɬɪɨɜɟɪɯ Ⱥɧɧɚ ȼɿɤɬɨɪɿɜɧɚ

ȼɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ.

)
)

ɄɈȾɂ
Ⱦɚɬɚ ɪLɤɦLɫɹɰɶɱɢɫɥɨ
ɡɚȯȾɊɉɈɍ

ɉLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɉɊȺɌɉɊɈɆɂɋɅɈȼɈɋɌɊȺɏɈȼȺɄɈɆɉȺɇȱə








ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ

Ɂɜɿɬɩɪɨɮɿɧɚɧɫɨɜɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ Ɂɜɿɬɩɪɨɫɭɤɭɩɧɢɣɞɨɯɿɞ
Ɋɿɤ
ɪ
ɡɚ
Ɏɨɪɦɚ1ɄɨɞɡɚȾɄɍȾ 
,Ɏ,ɇȺɇɋɈȼ,ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɂ
Ɂɚɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ
ɋɬɚɬɬɹ
Ʉɨɞ
Ɂɚɡɜɿɬɧɢɣ
ɩɟɪɿɨɞ
ɪɹɞɤɚ
ɩɟɪɿɨɞ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ
ɪɨɤɭ


ɑɢɫɬɢɣɞɨɯɿɞɜɿɞɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɨɜɚɪɿɜɪɨɛɿɬɩɨɫɥɭɝ 
ɑɢɫɬɿɡɚɪɨɛɥɟɧɿɫɬɪɚɯɨɜɿɩɪɟɦɿʀ
ɩɪɟɦɿʀɩɿɞɩɢɫɚɧɿɜɚɥɨɜɚɫɭɦɚ
ɩɪɟɦɿʀɩɟɪɟɞɚɧɿɭɩɟɪɟɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɡɦɿɧɚɪɟɡɟɪɜɭɧɟɡɚɪɨɛɥɟɧɢɯɩɪɟɦɿɣɜɚɥɨɜɚɫɭɦɚ
ɡɦɿɧɚɱɚɫɬɤɢɩɟɪɟɫɬɪɚɯɨɜɢɤɿɜɭɪɟɡɟɪɜɿɧɟɡɚɪɨɛɥɟɧɢɯɩɪɟɦɿɣ
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
ɬɨɜɚɪɿɜɪɨɛLɬɩɨɫɥɭɝ
ɑɢɫɬɿɩɨɧɟɫɟɧɿɡɛɢɬɤɢɡɚɫɬɪɚɯɨɜɢɦɢɜɢɩɥɚɬɚɦɢ
ȼɚɥɨɜɢɣ
ɩɪɢɛɭɬɨɤ
ɡɛɢɬɨɤ
Ⱦɨɯɿɞ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɿɞ ɡɦɿɧɢ ɭ ɪɟɡɟɪɜɚɯ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ
ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ
Ⱦɨɯɿɞ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɿɞɡɦɿɧɢɿɧɲɢɯɫɬɪɚɯɨɜɢɯɪɟɡɟɪɜɿɜ
ɡɦɿɧɚɿɧɲɢɯɫɬɪɚɯɨɜɢɯɪɟɡɟɪɜɿɜɜɚɥɨɜɚɫɭɦɚ
ɡɦɿɧɚɱɚɫɬɤɢɩɟɪɟɫɬɪɚɯɨɜɢɤɿɜɜɿɧɲɢɯɫɬɪɚɯɨɜɢɯɪɟɡɟɪɜɚɯ
,ɧɲLɨɩɟɪɚɰLɣɧLɞɨɯɨɞɢ
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ
ɞɨɯɿɞ ɜɿɞ ɡɦɿɧɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɚɤɬɢɜɿɜ ɹɤɿ ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ


































































ɞɨɯɿɞ ɜɿɞ ɩɟɪɜɿɫɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɿ
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
ɞɨɯɿɞ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɜɢɜɿɥɶɧɟɧɢɯ ɜɿɞ
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿɜɢɬɪɚɬɢ
ȼɢɬɪɚɬɢɧɚɡɛɭɬ
ȱɧɲɿɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿɜɢɬɪɚɬɢ
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ
ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɿɞ ɡɦɿɧɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɚɤɬɢɜɿɜ ɹɤɿ ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ




























ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɿɞ ɩɟɪɜɿɫɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɿ
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɜɿɞɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɪɢɛɭɬɨɤ
ɡɛɢɬɨɤ
Ⱦɨɯɨɞɜɿɞɭɱɚɫɬɿɜɤɚɩɿɬɚɥɿ
ȱɧɲɿɮɿɧɚɧɫɨɜɿɞɨɯɨɞɢ
ȱɧɲɿɞɨɯɨɞɢ
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ
ɞɨɯɿɞ ɜɿɞ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿɜɢɬɪɚɬɢ
ȼɬɪɚɬɢɜɿɞɭɱɚɫɬɿɜɤɚɩɿɬɚɥɿ
ȱɧɲɿɜɢɬɪɚɬɢ
ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɜɿɞɜɩɥɢɜɭɿɧɮɥɹɰɿʀɧɚɦɨɧɟɬɚɪɧɿɫɬɚɬɬɿ











































ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɞɨɞɚɬɤɚ

Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɞɨɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɢɛɭɬɨɤ
ɡɛɢɬɨɤ
ȼɢɬɪɚɬɢ ɞɨɯɿɞ ɡɩɨɞɚɬɤɭɧɚɩɪɢɛɭɬɨɤ
ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɜɿɞ ɩɪɢɩɢɧɟɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɫɥɹ
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
ɑɢɫɬɢɣɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɩɪɢɛɭɬɨɤ
ɡɛɢɬɨɤ

























,,ɋɍɄɍɉɇɂɃȾɈɏȱȾ
ɋɬɚɬɬɹ


Ⱦɨɨɰɿɧɤɚ ɭɰɿɧɤɚ ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯɚɤɬɢɜɿɜ
Ⱦɨɨɰɿɧɤɚ ɭɰɿɧɤɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ
ɇɚɤɨɩɢɱɟɧɿɤɭɪɫɨɜɿɪɿɡɧɢɰɿ
ɑɚɫɬɤɚ ɿɧɲɨɝɨ ɫɭɤɭɩɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ ɚɫɨɰɿɣɨɜɚɧɢɯ ɬɚ ɫɩɿɥɶɧɢɯ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
ȱɧɲɢɣɫɭɤɭɩɧɢɣɞɨɯɿɞ
ȱɧɲɢɣɫɭɤɭɩɧɢɣɞɨɯɿɞɞɨɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
ɉɨɞɚɬɨɤɧɚɩɪɢɛɭɬɨɤɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣɡɿɧɲɢɦɫɭɤɭɩɧɢɦɞɨɯɨɞɨɦ
ȱɧɲɢɣɫɭɤɭɩɧɢɣɞɨɯɿɞɩɿɫɥɹɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
ɋɭɤɭɩɧɢɣɞɨɯɿɞ ɫɭɦɚɪɹɞɤɿɜɬɚ

Ʉɨɞ
ɪɹɞɤɚ

Ɂɚɡɜɿɬɧɢɣ
ɩɟɪɿɨɞ









Ɂɚɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ
ɩɟɪɿɨɞ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ
ɪɨɤɭ






























ȱȱȱȿɅȿɆȿɇɌɂɈɉȿɊȺɐȱɃɇɂɏȼɂɌɊȺɌ
ɇɚɡɜɚɫɬɚɬɬɿ


Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿɡɚɬɪɚɬɢ
ȼɢɬɪɚɬɢɧɚɨɩɥɚɬɭɩɪɚɰɿ
ȼɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹɧɚɫɨɰɿɚɥɶɧɿɡɚɯɨɞɢ
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ
ȱɧɲɿɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿɜɢɬɪɚɬɢ
Ɋɚɡɨɦ

Ʉɨɞ
ɪɹɞɤɚ

Ɂɚɡɜɿɬɧɢɣ
ɩɟɪɿɨɞ











Ɂɚɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ
ɩɟɪɿɨɞ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ
ɪɨɤɭ
















ȱ9ɊɈɁɊȺɏɍɇɈɄɉɈɄȺɁɇɂɄȱȼɉɊɂȻɍɌɄɈȼɈɋɌȱȺɄɐȱɃ
ɇɚɡɜɚɫɬɚɬɬɿ


ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɚɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɫɬɢɯɚɤɰɿɣ
ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣɱɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɛɢɬɨɤ ɧɚ
ɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ
Ⱦɢɜɿɞɟɧɞɢɧɚɨɞɧɭɩɪɨɫɬɭɚɤɰɿɸ
ɄɟɪLɜɧɢɤ
Ƚɨɥɨɜɧɢɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪ

Ʉɨɞ
ɪɹɞɤɚ

Ɂɚɡɜɿɬɧɢɣ
ɩɟɪɿɨɞ








Ɂɚɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ
ɩɟɪɿɨɞ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ
ɪɨɤɭ



















Ɉɥɿɣɧɢɤȱɝɨɪɘɪɿɣɨɜɢɱ
ɈɫɬɪɨɜɟɪɯȺɧɧɚȼɿɤɬɨɪɿɜɧɚ

ɉLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɉɊȺɌɉɊɈɆɂɋɅɈȼɈɋɌɊȺɏɈȼȺɄɈɆɉȺɇȱə
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ

ɄɈȾɂ

Ⱦɚɬɚ ɪLɤɦLɫɹɰɶɱɢɫɥɨ  

ɡɚȯȾɊɉɈɍ

Ɂɜɿɬɩɪɨɪɭɯɝɪɨɲɨɜɢɯɤɨɲɬɿɜ ɡɚɩɪɹɦɢɦɦɟɬɨɞɨɦ
Ɋɿɤ
ɪ
ɡɚ
Ɏɨɪɦɚ1ɄɨɞɡɚȾɄɍȾ 

ɋɬɚɬɬɹ

ȱɊɭɯɤɨɲɬɿɜɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɜɿɞ
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɨɜɚɪɿɜɪɨɛɿɬɩɨɫɥɭɝ
ɉɨɜɟɪɧɟɧɧɹɩɨɞɚɬɤɿɜɿɡɛɨɪɿɜ
ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɩɨɞɚɬɤɭɧɚɞɨɞɚɧɭɜɚɪɬɿɫɬɶ
ɐɿɥɶɨɜɨɝɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɜɿɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɫɭɛɫɢɞɿɣɞɨɬɚɰɿɣ
ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɚɜɚɧɫɿɜɜɿɞɩɨɤɭɩɰɿɜɿɡɚɦɨɜɧɢɤɿɜ
ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɚɜɚɧɫɿɜ
ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɡɚ ɡɚɥɢɲɤɚɦɢ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ
ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɚɯ
ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɜɿɞɛɨɪɠɧɢɤɿɜɧɟɭɫɬɨɣɤɢ ɲɬɪɚɮɿɜɩɟɧɿ
ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɜɿɞɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀɨɪɟɧɞɢ
ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɨɹɥɬɿ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ
ɜɢɧɚɝɨɪɨɞ
ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɜɿɞɫɬɪɚɯɨɜɢɯɩɪɟɦɿɣ
ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɜɿɞɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɩɨɡɢɤ
ȱɧɲɿɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ
ȼɢɬɪɚɱɚɧɧɹɧɚɨɩɥɚɬɭ
Ɍɨɜɚɪɿɜ ɪɨɛɿɬɩɨɫɥɭɝ 
ɉɪɚɰɿ
ȼɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶɧɚɫɨɰɿɚɥɶɧɿɡɚɯɨɞɢ
Ɂɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɡɩɨɞɚɬɤɿɜɿɡɛɨɪɿɜ
ȼɢɬɪɚɱɚɧɧɹɧɚɨɩɥɚɬɭɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɶɡɩɨɞɚɬɤɭɧɚɩɪɢɛɭɬɨɤ
ȼɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɶ ɡ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ
ɜɚɪɬɿɫɬɶ
ȼɢɬɪɚɱɚɧɧɹɧɚɨɩɥɚɬɭɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɶɡɿɧɲɢɯɩɨɞɚɬɤɿɜɿɡɛɨɪɿɜ
ȼɢɬɪɚɱɚɧɧɹɧɚɨɩɥɚɬɭɚɜɚɧɫɿɜ
ȼɢɬɪɚɱɚɧɧɹɧɚɨɩɥɚɬɭɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɚɜɚɧɫɿɜ
ȼɢɬɪɚɱɚɧɧɹɧɚɨɩɥɚɬɭɰɿɥɶɨɜɢɯɜɧɟɫɤɿɜ
ȼɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɶ ɡɚ ɫɬɪɚɯɨɜɢɦɢ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɦɢ
ȼɢɬɪɚɱɚɧɧɹɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɧɚɧɚɞɚɧɧɹɩɨɡɢɤ
ȱɧɲɿɜɢɬɪɚɱɚɧɧɹ
ɑɢɫɬɢɣɪɭɯɤɨɲɬɿɜɜɿɞɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
,,Ɋɭɯɤɨɲɬɿɜɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɜɿɞɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ
ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯɚɤɬɢɜɿɜ
ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɜɿɞɨɬɪɢɦɚɧɢɯ
ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ
ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɜɿɞɞɟɪɢɜɚɬɢɜɿɜ
ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɜɿɞɩɨɝɚɲɟɧɧɹɩɨɡɢɤ
ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɜɢɛɭɬɬɹ ɞɨɱɿɪɧɶɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɚ
ɿɧɲɨʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ
ȱɧɲɿɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ

Ʉɨɞ

Ɂɚɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞ





Ɂɚɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣɩɟɪɿɨɞ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɪɨɤɭ









































































































































ȼɢɬɪɚɱɚɧɧɹɧɚɩɪɢɞɛɚɧɧɹ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ
ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯɚɤɬɢɜɿɜ
ȼɢɩɥɚɬɢɡɚɞɟɪɢɜɚɬɢɜɚɦɢ
ȼɢɬɪɚɱɚɧɧɹɧɚɧɚɞɚɧɧɹɩɨɡɢɤ
ȼɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɞɨɱɿɪɧɶɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɚ
ɿɧɲɨʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ
ȱɧɲɿɩɥɚɬɟɠɿ
ɑɢɫɬɢɣɪɭɯɤɨɲɬɿɜɜɿɞɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
,,,Ɋɭɯɤɨɲɬɿɜɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɜɿɞ
ȼɥɚɫɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹɩɨɡɢɤ
ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɞɚɠɭ ɱɚɫɬɤɢ ɜ ɞɨɱɿɪɧɶɨɦɭ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿ
ȱɧɲɿɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ
ȼɢɬɪɚɱɚɧɧɹɧɚ
ȼɢɤɭɩɜɥɚɫɧɢɯɚɤɰɿɣ
ɉɨɝɚɲɟɧɧɹɩɨɡɢɤ
ɋɩɥɚɬɭɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ
ȼɢɬɪɚɱɚɧɧɹɧɚɫɩɥɚɬɭɜɿɞɫɨɬɤɿɜ
ȼɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɧɚ ɫɩɥɚɬɭ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɨɪɟɧɞɢ
ȼɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɜ ɞɨɱɿɪɧɶɨɦɭ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿ
ȼɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɩɥɚɬɢ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɦ ɱɚɫɬɤɚɦ ɭ
ɞɨɱɿɪɧɿɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ
ȱɧɲɿɩɥɚɬɟɠɿ
ɑɢɫɬɢɣɪɭɯɤɨɲɬɿɜɜɿɞɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɑɢɫɬɢɣɪɭɯɝɪɨɲɨɜɢɯɤɨɲɬɿɜɡɚɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞ
Ɂɚɥɢɲɨɤɤɨɲɬɿɜɧɚɩɨɱɚɬɨɤɪɨɤɭ
ȼɩɥɢɜɡɦɿɧɢɜɚɥɸɬɧɢɯɤɭɪɫɿɜɧɚɡɚɥɢɲɨɤɤɨɲɬɿɜ
Ɂɚɥɢɲɨɤɤɨɲɬɿɜɧɚɤɿɧɟɰɶɪɨɤɭ
ɄɟɪLɜɧɢɤ
Ƚɨɥɨɜɧɢɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪ






























































































Ɉɥɿɣɧɢɤȱɝɨɪɘɪɿɣɨɜɢɱ
ɈɫɬɪɨɜɟɪɯȺɧɧɚȼɿɤɬɨɪɿɜɧɚ

ɄɈȾɂ
Ⱦɚɬɚ ɪLɤɦLɫɹɰɶɱɢɫɥɨ
ɉLɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ

ɉɊȺɌɉɊɈɆɂɋɅɈȼɈɋɌɊȺɏɈȼȺɄɈɆɉȺɇȱə









ɡɚȯȾɊɉɈɍ

ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ

Ɂɜɿɬɩɪɨɜɥɚɫɧɢɣɤɚɩɿɬɚɥ
ɡɚ

ɪ

Ɋɿɤ

Ɏɨɪɦɚʋ

ɋɬɚɬɬɹ


Ɂɚɥɢɲɨɤɧɚɩɨɱɚɬɨɤ
ɪɨɤɭ
Ʉɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ
Ɂɦɿɧɚɨɛɥɿɤɨɜɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ
ȼɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹɩɨɦɢɥɨɤ
ȱɧɲɿɡɦɿɧɢ
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣɡɚɥɢ
ɲɨɤɧɚɩɨɱɚɬɨɤɪɨɤɭ
ɑɢɫɬɢɣɩɪɢɛɭɬɨɤ
 ɡɛɢɬɨɤ ɡɚɡɜɿɬɧɢɣ
ɩɟɪɿɨɞ
ȱɧɲɢɣɫɭɤɭɩɧɢɣ
ɞɨɯɿɞɡɚɡɜɿɬɧɢɣ
ɩɟɪɿɨɞ
Ⱦɨɨɰɿɧɤɚ ɭɰɿɧɤɚ 
ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯɚɤɬɢɜɿɜ
Ⱦɨɨɰɿɧɤɚ ɭɰɿɧɤɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ
ɇɚɤɨɩɢɱɟɧɿɤɭɪɫɨɜɿ
ɪɿɡɧɢɰɿ
ɑɚɫɬɤɚɿɧɲɨɝɨɫɭɤɭɩɧɨɝɨ
ɞɨɯɨɞɭɚɫɨɰɿɣɨɜɚɧɢɯɿ
ɫɩɿɥɶɧɢɯɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
ȱɧɲɢɣɫɭɤɭɩɧɢɣɞɨɯɿɞ
Ɋɨɡɩɨɞɿɥɩɪɢɛɭɬɤɭ
ȼɢɩɥɚɬɢɜɥɚɫɧɢɤɚɦ
 ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ
ɋɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɩɪɢɛɭɬɤɭ
ɞɨɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ȼɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹɞɨ
ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɋɭɦɚɱɢɫɬɨɝɨɩɪɢɛɭɬɤɭ
ɧɚɥɟɠɧɚɞɨɛɸɞɠɟɬɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɋɭɦɚɱɢɫɬɨɝɨɩɪɢɛɭɬɤɭ
ɧɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ
 ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɮɨɧɞɿɜ

Ʉɨɞ
ɪɹɞ
ɤɚ



ɄɨɞɡɚȾɄɍȾ

Ɂɚɪɟɽ Ʉɚɩɿɬɚɥ ɭ Ⱦɨɞɚɬ Ɋɟɡɟɪ ɇɟɪɨɡɩɨ ɇɟɨ
ȼɢɥɭ
ɫɬɪɨɜɚ ɞɨɨɰɿɧ ɤɨɜɢɣ
ɜɧɢɣ
ɞɿɥɟɧɢɣ
ɩɥɚ
ɱɟɧɢɣ
ɧɢɣ
ɤɚɯ
ɤɚɩɿɬɚɥ ɤɚɩɿɬɚɥ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɱɟɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ
ɩɚɣɨɜɢɣ
ɧɟɩɨɤɪɢ ɤɚɩɿɬɚɥ
ɤɚɩɿɬɚɥ
ɬɢɣ
ɡɛɢɬɨɤ










ȼɫɶɨɝɨ



















































































































































































































































































































ɋɭɦɚɱɢɫɬɨɝɨɩɪɢɛɭɬɤɭ
ɧɚɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɟ
ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ
ȼɧɟɫɤɢɭɱɚɫɧɢɤɿɜ
ȼɧɟɫɤɢɞɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɉɨɝɚɲɟɧɧɹɡɚɛɨɪɝɨ
ɜɚɧɨɫɬɿɡɤɚɩɿɬɚɥɭ
ȼɢɥɭɱɟɧɧɹɤɚɩɿɬɚɥɭ
ȼɢɤɭɩɚɤɰɿɣ ɱɚɫɬɨɤ 
ɉɟɪɟɩɪɨɞɚɠɜɢɤɭɩ
ɥɟɧɢɯɚɤɰɿɣ ɱɚɫɬɨɤ 
Ⱥɧɭɥɸɜɚɧɧɹɜɢɤɭɩɥɟ
ɧɢɯɚɤɰɿɣ ɱɚɫɬɨɤ 
ȼɢɥɭɱɟɧɧɹɱɚɫɬɤɢɜ
ɤɚɩɿɬɚɥɿ
Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹɧɨɦɿɧɚɥɶ
ɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɚɤɰɿɣ
ȱɧɲɿɡɦɿɧɢɜɤɚɩɿɬɚɥɿ
ɉɪɢɞɛɚɧɧɹ ɩɪɨɞɚɠ 
ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɨʀ
ɱɚɫɬɤɢɜɞɨɱɿɪɧɶɨɦɭ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿ
Ɋɚɡɨɦɡɦɿɧɭɤɚɩɿɬɚɥɿ
Ɂɚɥɢɲɨɤɧɚɤɿɧɟɰɶ
ɪɨɤɭ
ɄɟɪLɜɧɢɤ
Ƚɨɥɨɜɧɢɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪ









































































































































































































































Ɉɥɿɣɧɢɤȱɝɨɪɘɪɿɣɨɜɢɱ
ɈɫɬɪɨɜɟɪɯȺɧɧɚȼɿɤɬɨɪɿɜɧɚ

Пояснювальна записка до
звітних даних
ПРАТ "Промислово-страхова компанія"
за 2017 рік

Пояснення щодо окремих показників проміжної та річної звітності, зокрема:
1) пояснення щодо порядку формування страхових резервів та частки
перестраховиків у страхових резервах, застосовані страховиком методи
формування страхових резервів, у тому числі порядок визначення часток
надходжень сум страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та
сум часток страхових платежів, що сплачуються перестраховикам, з
відповідних видів страхування;
Страхові резерви утворюються з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і
страхового відшкодування. ПРАТ «ПРОМСТРАХ» відповідно до ст. 31 Закону України «Про
страхування» здійснює формування наступних видів технічних резервів за видами страхування:
-

Резерв незароблених премій;

-

Резерв заявлених, але не виплачених збитків;

Величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату встановлюється залежно
від часток надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) і
дорівнює 80 відсоткам загальної суми надходжень страхових платежів (страхових премій,
страхових внесків), з відповідних видів страхування у кожному місяці з попередніх дев’яти
місяців і обчислюється в такому порядку:
-

Частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за
перші три місяці розрахункового періоду множаться на одну четверту;

-

Частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за
наступні три місяці розрахункового періоду множаться на одну другу;

-

Частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за
останні три місяці розрахункового періоду множаться на три четвертих;

-

Одержані добутки додаються.

Формування резерву незароблених премій, резерву збитків та частки перестраховиків у
страхових резервах здійснюються згідно ст. 30 Закону України “Про страхування”.

Компанія розкриває структуру визнаних страхових резервів у валовій та чистій сумах на
кінець кожного періоду:
Показники
Валова сума
Резерв незароблених премій
Резерви збитків:
резерв заявлених, але не виплачених збитків
Всього страхових резервів, валова сума
Частка перестраховиків у страхових резервах
Резерв незароблених премій
Резерви збитків:
резерв заявлених, але не виплачених збитків
Всього частки перестраховиків у страхових резервах
Чиста сума
Резерв незароблених премій
Резерви збитків:
резерв заявлених, але не виплачених збитків
Всього страхових резервів, чиста сума

На 01.01.2017
тис. грн.

На 31.12.2017
тис. грн.

1589
94
94
1683

1537
99
99
1636

-455
0
0
-455

-397
0
0
-397

1134
94
94
1228

1140
99
99
1239

Узгодження страхових резервів та більше інформації щодо них наводиться у
відповідних Звітних даних страховика.
1) пояснення щодо методів, що застосовуються страховиком при проведенні
перевірки адекватності страхових зобов’язань страховика;
Станом на кінець звітного періоду Компанія оцінює адекватність визнаних нею страхових
резервів, використовуючи для цього поточні оцінки майбутніх грошових потоків за страховими
контрактами. Припущення для перевірки адекватності зобов'язань є оцінкою, можуть
змінюватися

перспективно.

При

проведенні

перевірки

адекватності

зобов'язань

використовуються якнайкращі поточні оцінки майбутніх контрактних грошових потоків, які
для короткострокових контрактів не дисконтуються. Якщо така оцінка показує, що балансова
вартість страхових зобов'язань є недостатньою, на суму нестачі доформовується резерв (який в
майбутньому може бути сторнований, якщо на наступну дату балансова вартість страхових
зобов’язань більше не є неадекватною). Перевірка адекватності зобов'язань здійснюється на
рівні портфелю контрактів за видами страхування, які, в цілому, наражаються на схожі ризики.
Так, за своїми короткостроковими страховими контрактами (інших немає) Компанія
оцінила адекватність своїх страхових резервів на 01.01.2017 р. та 31.12.2017 р., згідно з
розробленим Положенням про перевірку адекватності страхових зобов’язань згідно з вимогами
МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові контракти». Розроблена методика спирається на метод коефіцієнта
збитковості, як такого, що на даний момент найліпшим чином з усіх актуарних методів
підходить до умов Компанії, але в майбутньому ця методика може бути переглянута
перспективно. Перевірка страхових зобов’язань на адекватність включала в себе два

принципових моменти: 1) тест на достатність резервів по тим збиткам, що вже виникли, але не
виплачені (порівнюються остаточні збитки, розраховані із застосуванням статистичного
коефіцієнту збитковості, за вирахуванням фактично сплачених відшкодувань та сум
сформованих відповідних резервів збитків; недостача додатково резервується із врахуванням
витрат на врегулювання збитків); 2) тест резервів по збиткам, що ще на наступили, але премії
вже підписані (розраховується резерв неминулого ризику та порівнюється із сформованими
відповідними резервами незароблених пермій, зменшеними на суму відстрочених аквізиційних
витрат; недостача додатково резервується).
За результатами тесту 1 донараховано додатково резерв заявлених, але не виплачених
збитків таким чином, що цей резерв склав: станом на 01.01.2017 р. - 94,3 тис. грн., станом на
31.12.2017 р. – 99,3 тис. грн. За результатами тесту 2 донарахування резервів не потрібне,
резерви адекватні.

2) пояснення щодо перевищення частки страхових платежів, належних
перестраховикам, над загальним обсягом страхових платежів, отриманих за
звітний період, а також щодо перевищення частки страхових виплат
(відшкодувань), компенсованих перестраховиками, над загальним обсягом
сплачених страхових виплат (відшкодувань);
За підсумками звітного періоду частки страхових платежів що належать перестраховикам
не перевищували над загальним обсягом страхових платежів, отриманих за звітний період
страховиком. Також перевищення частки страхових виплат (відшкодувань), що компенсовані
перестраховиками, над загальним обсягом сплачених страхових виплат (відшкодувань) не було.

3) пояснення, щодо отримання страховиком кредитів та інших позик (у разі
такого отримання) протягом звітного періоду, у тому числі поворотної
фінансової допомоги;
Протягом звітного періоду страховик не отримував кредитів, позик та поворотної
фінансової допомоги.

4) пояснення щодо наданих позик, фінансових допомог у звітному періоді, у
тому числі: інформація про юридичних та/або фізичних осіб, яким надано
позики/допомогу, реквізити відповідних договорів, строк, на який видані
позики/допомоги, стан погашення таких позик/допомог;

У звітному періоді була надана безвідсоткова позика на зворотній основі на підставі
колективного договору Головному бухгалтеру ПРАТ «ПРОМСТРАХ» Островерх А.В. Реквізити
зазначеної позики наведені у таблиці, що наведена нижче.
№
з/п

1

Позичальник

Сума позики

Головний бухгалтер

12 000,00 грн.

Островерх Анна

(дванадцять

Вікторівна

тис. грн..)

1-й Віце - президент
2

Третьякова Неля
Анатоліївна

Реквізити

Строк

Стан

договору

позики

погашення

безвідсоткова на

№1 від

12.01.2017 –

погашена

зворотній основі

12.01.2017р.

30.12.2017

30.12. 2017р.

Вид позики

100 000,00 грн.

безвідсоткова на

№2 від

29.12.2016 –

Погашена

(сто тис. грн..)

зворотній основі

29.12.2016р.

31.12.2017р.

06.03.2017р.

Юридичним особам у звітному періоді позики та фінансова допомога не надавалась.

5) пояснення щодо наявності обмежень щодо володіння активами у звітному
періоді, у тому числі: інформація про активи, що перебувають під
обтяженням, вид такого обтяження, строк обтяження;
Страховик не має обмежень щодо володіння активами у звітному періоді.

6) розкриття інформації про потенційні зобов’язання страховика.
За звітний період страховик не був учасником по судовим справам, а також на звітну дату
справ, що находяться на розгляді в суді де страховик виступає однією з сторін не має.
Страховик не має потенційних податкових зобов’язань, що виникли в разі зміни
законодавства, та облікової політики тощо.
Страховик не

має зобов’язань з капітальних вкладень (придбання основних засобів,

нематеріальних активів тощо).
Страховик не має зобов’язань пов’язаних із орендою основних засобів та нематеріальних
активів тощо.
Страховик не має безвідкличних позабалансових зобов’язань (гарантії, поручительства за
третіх осіб, інші безвідкличні позабалансові зобов’язання тощо).

7) пояснення щодо операцій з активами, які мали місце у звітному періоді та
призвели до зміни обсягів та/або структури активів страховика на 10 і
більше відсотків від загальної вартості активів на останню звітну дату, у
тому числі: вид (суть), мета здійснення операції, обсяги операції, реквізити
та предмет відповідного договору (угоди) та контрагента(ів);

За звітний період операцій з активами що призвели до зміни обсягів та/або структури
активів страховика на 10 і більше відсотків від загальної вартості активів на останню звітну
дату не проводились.
У звітному періоді пройшло вибуття основного засобу Компанії – продаж об’єкта
нерухомості: нежитлового приміщення 1-го поверху в частині житлового будинку загальною
площею 85,7 м2, яке використовувалось для власних потреб Товариства, як допоміжне офісне
приміщення. Сума правочину не перевищує 10% вартості активів Товариства.

8) коригування звітності;
Проводилось коригування звітних данних страховика. А саме:
1)

у Розділі 6 п.3.3.3. було видалено емітентів цінних паперів (ТДВ СК Грантсервіс та

ТОВ “ПТП “Брандмайстер”) тому що іх форма власності не відповідає вимогам графи.
2) У Пояснювальній записці п 1 (пояснення щодо методів, що застосовуються
страховиком при проведенні перевірки адекватності страхових зобов’язань
страховика) було не корректно написано - додатковий резерв понесених, але ще не
заявлених збитків. Помилку виправлено - резерв заявленних, але не виплачених
збитків.

9) наявність судових позовів щодо виконання страховиком зобов’язань за
договорами страхування (перестрахування).
За звітний період, та на звітну дату у страховика не має судових справ та позовів, які
стосуються часткового виконання або невиконання зобов’язань за договорами страхування
(перестрахування), тому страховик не формував страхові резерви щодо таких зобов’язань.

Розкриття інформації щодо показників річної звітності, а саме:

1) забезпечення безперервності діяльності.
Забезпечення безперервності в діяльності Товаристві ґрунтується на сукупності
послідовних заходів, застосування яких має комплексний, системний характер і є фактором
підвищення надійності захисту від настання таких випадків. Він базується на знанні
стандартних прийомів управління ризиком, умінні швидко і правильно оцінити конкретну
економічну ситуацію. Ризики будь-яких видів піддаються управлінню, що дозволяє певною
мірою передбачити їхні наслідки, а відтак і фінансові витрати для відшкодування збитків. Так
як страховик належить до групи невеликих підприємств і забезпечення безперервності

діяльності можливо здійснювати в оперативному порядку, то план дій, щодо забезпечення
безперервної діяльності страховика не розроблявся.

2) корпоративне управління.
Системи корпоративного управління страховика спрямована на забезпечення виконання
усіх передбачених законодавством прав акціонерів Компанії, продуктивну взаємодію інтересів
акціонерів, ефективну роботу органів управління та контролю, своєчасність, достовірність та
повноту розкриття інформації про діяльність Компанії.
Відповідно до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11
грудня 2003 р. № 571 «Про затвердження Принципів корпоративного управління» Товариством
було затверджено Кодекс корпоративного управління. У своїй діяльності Товариство неухильно
дотримується запроваджений Кодекс корпоративного управління і не відхиляється від його
вимог. Текст Кодексу корпоративного управління доступний для громадськості на сайті
компанії: http://www.iic.kharkov.ua/.
Товариство

у

своїй

діяльності

дотримується

наступних

основних

принципів

корпоративного управління:
- дотримання законодавства України та врахування кращої світової практики;
- забезпечення захисту прав та законних інтересів акціонерів Товариства;
- рівне відношення до усіх акціонерів Товариства незалежно від того, чиє акціонер
резидентом України, від кількості акцій, якими він володіє та інших факторів;
- забезпечення розмежування обов’язків і повноважень між органами управління
Товариства;
- забезпечення прозорості та своєчасного розкриття належної достовірної інформації щодо
діяльності Товариства;
- запобігання конфліктам інтересів;
- забезпечення ефективного контролю за фінансовою діяльністю Товариства;
- забезпечення дотримання етичних принципів ведення бізнесу та впровадження у
діяльність Товариства зразків найкращої практики корпоративної поведінки.
Інформація про склад наглядової ради Товариства та його зміну за рік, у тому числі
утворені нею комітети:
Наглядова рада Товариства - вищий постійний орган, який здійснює контроль та
регулювання діяльності виконавчого органу Товариства та захищає права усіх акціонерів.
Наглядова рада підзвітна Загальним зборам акціонерів. За підсумками року Наглядова
рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність та загальний стан Товариства.
Основним завданням Наглядової ради Товариства, яка органу, що представляє інтереси

його власників, є визначення місії, цілей та завдань Товариства, а також стратегії роботи
Товариства в цілому та вжиття заходів щодо їх забезпечення, здійснення контролю та
моніторингу за ходом реалізації виконавчим органом Товариства визначеної стратегії та планів,
оцінка результатів його діяльності.
Питання, які відносяться до компетенції Наглядової ради, визначаються Статутом
Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства, відповідно до завдань, які
покладаються на Наглядову раду.
Статутом Товариства до компетенції Наглядової ради Товариства у обов’язковому
порядку повинні бути віднесені наступні питання:
а) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;
б) здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі
забезпечення підготовки повної та достовірної інформації про Товариство;
в) підбір членів виконавчого органу товариства, затвердження умов договорів, що
укладатимуться з головою та членами виконавчого органу Товариства, встановлення розміру їх
винагороди у відповідності з довгостроковими інтересами Товариства та його акціонерів, та
визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства;
г) забезпечення створення і підтримання ефективної системи внутрішнього контролю і
системи управління ризиками;
д) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту
інтересів посадових осіб органів управління Товариства, у тому числі за використанням майна
Товариства в особистих інтересах та укладання угод з пов’язаними особами.
Наглядова рада Товариства може створювати у своєму складі постійні або тимчасові
комітети для попереднього розгляду та аналізу питань, які належать до компетенції Наглядової
ради Товариства.
Здійснюючи контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства, Наглядова рада
Товариства не втручається у поточну діяльність Товариства.
Враховуючи те, що Наглядова рада Товариства є підзвітною акціонерам, обрання та
відкликання членів Наглядової ради Товариства відноситься до виключної компетенції
Загальних зборів акціонерів.
Порядок формування Наглядової ради Товариства визначається внутрішнім Положенням
про Наглядову раду Товариства, який передбачає можливість для всіх акціонерів, у тому числі
дрібних, пропонувати кандидатури до складу Наглядової ради Товариства.
Члени Наглядової ради повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом,
необхідними для виконання своїх посадових обов’язків та мати бездоганну ділову репутацію.
З метою виконання основних завдання, які покладаються на Наглядову раду Товариства,

її члени, як мінімум, повинні:
- розуміти значні ризики, з якими працює або планує працювати Товариство;
- розуміти мету, потреби та завдання Товариства;
- діяти незалежно від виконавчого органу Товариства в інтересах власників Товариства та
його стабільної і довготривалої роботи;
- оцінювати на регулярній основі ефективність дій виконавчого органу щодо управління
Товариством.
Для ефективного виконання своїх функцій, член Наглядової ради повинен приділяти
достатню кількість часу для ознайомлення зі станом справ в Товаристві, аналізу матеріалів,
пов'язаних з порядком денним засідань Наглядової ради, та брати участь у засіданнях
Наглядової ради.
Більш детальні критерії, яким повинен відповідати член Наглядової ради, визначаються
Положенням про Наглядову раду Товариства.
Голова Наглядової ради ПРАТ ”ПРОМСТРАХ” – Дорожко Анатолій Михайлович.
Секретар Наглядової ради ПРАТ ”ПРОМСТРАХ” - Котова Оксана Олександрівна.
Член Наглядової ради ПРАТ «ПРОМСТРАХ» - Ткаченко Ольга Трохимівна.
Комітети Наглядової ради не створювались.
Інформація про склад виконавчого органу Товариства, та його зміну за рік;
Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю,
є Правління Товариства. Правління Товариства є колегіальним виконавчим органом.
Правління підзвітне Наглядовій раді та Загальним зборам акціонерів.
Завдання Правління полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства,
що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства,
формування тактики роботи щодо ризик-менеджменту в світлі затверджених Наглядовою радою
місії, цілей та завдань Товариства, а також його стратегії.
Правління здійснює поточне управління діяльністю Товариства відповідно до
загальновизнаних стандартів управління, до яких належать такі:
- економічна корисність та збільшення вартості Товариства;
- соціальна відповідальність за діяльність Товариства.
З метою забезпечення ефективного управління Товариством Правлінню надається
високий ступень самостійності. Наглядова рада та акціонери не можуть безпосередньо
втручатися у щоденну діяльність Правління, обмежуючи можливості Правління оперативно
вирішувати питання діяльності Товариства з урахуванням економічної ситуації, що змінюється.
Повноваження Правління Товариства визначаються Статутом та Положенням про
Правління Товариства.

У ході здійснення управління поточною діяльністю Правління самостійно, в межах,
визначених чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства повноважень,
приймає рішення, укладає угоди та вчиняє інші дії від імені Товариства, спрямовані на
досягнення цілей Товариства, здійснює контроль та управління ризиками.
Президент та члени Правління обираються та відкликається Наглядовою радою
Товариства.
Питання діяльності Правління, у тому числі: порядок утворення та відкликання,
повноваження, порядок проведення засідань, права та обов’язки членів Правління, тощо
визначаються положенням “Про Правління Товариства”.
Склад правління Товариства з 01.01.2017 року до 31.12.2017 року:
Голова Правління – Президент Олійник Ігор Юрійович;
Члени Правління – 1-й Віце-Президент Третьякова Неля Анатоліївна;
- Головний бухгалтер Островерх Анна Вікторівна;
Склад Правління протягом року не змінювався.
Всі члени Правління Товариства відповідають встановленим законодавством нормам.

3) засновники (учасники) страховика та участь страховика в інших фінансових
установах, у тому числі страховиках.
До учасників страховика належать 4 юридичні особи та 8 фізичних осіб. Не один із
акціонерів не володіє часткою у Статутному фонді Товариства більше 10 відсотків.
Юридичні особи:
ПАТ “Східно-Український Банк “Грант”- 9,00 %;
ТДВ «Страхова компанія «Грантсервис» - 0,01%;
ПФ “Вікторія” - 9,5%
ПАТ “Харківський завод “Точмедприлад” -1,05%;

Фізичні Особи:
Шевченко Наталія Миколаївна (громадянка України) — 9,98%
Олійник Юрій Федорович (громадянин Укрвїни) — 9,98%
Ткачов Андрій Федорович (громадянин України) — 9,98%
Ткаченко Ольга Трохимівна (громадянка України) — 9,98%
Доценко Анжеліка Олександрівна (громадянка України) — 9,98%
Дорожко Анатолій Михайлович (громадянин України) — 9,98%
Дорожко Олексій Анатоліович (громадянин України) — 9,95%

Олійник Ігор Юрійович (громадянин України) — 9,98%

Загальний розмір внесків страховика до статутних капіталів інших фінансових установ
(ТДВ «СК «Грантсервіс» складає 1 319,40 тис. грн.., що відповідає ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг.
ТДВ «СК «Грантсервіс» у своїй діяльності дотримується нормативу щодо формування
капіталу та забезпечення платоспроможності відповідно до Законодавства України , та
розпоряджень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг.
Страховик не має дочірніх підприємств.
Засновники та учасники страховика в повному обсязі виконали зобов’язання, що до
формування капіталу страховика. Статурний капітал страховика сплачений в повному обсязі
відповідно до законодавства України. Учасником страховика виступає ПАТ «СхідноУкраїнський банк Грант» який в своїй діяльності постійно дотримується нормативів щодо
формування капіталу та вимог забезпечення платоспроможності відповідно до законодавства
України.
1) належність страховика до фінансових груп.
Страховик не належить ні до однієї з фінансових груп.

2) система управління ризиками.
З метою уникнення і мінімізації ризиків, пом’якшення їх наслідків, зменшення
вразливості до них страховик запровадив систему управління ризиками, що включає
стратегію управління ризиками та реалізацію управління ризиками.
Основними цілями страховика при управлінні ризиками є:


забезпечення

реалізації

стратегії

розвитку

та

ефективного

функціонування

страховика, у тому числі стосовно ризиків, які бере на себе страховик у своїй
діяльності;


забезпечення інтересів інвесторів (учасників) страховика;



забезпечення відповідності діяльності страховика вимогам чинного законодавства та
внутрішнім нормативним документам.
Управління ризиками є неперервним процесом, за допомогою якого страховик:



виявляє (ідентифікує) ризики;



проводить оцінку їх величини;



розробляє контрольні дії щодо їх врегулювання;



здійснює контроль за дотриманням допустимих меж ризиків.
У разі істотних змін у діяльності страховика, зокрема змін у видах страхування, що

здійснює страховик, введення нових страхових програм, значних організаційних, операційних
та інших подій страховик переглядає та за необхідності вносить зміни до Стратегії та СУР.
Виконавчий орган страховика є відповідальним за практичну реалізацію основних
елементів системи управління ризиками.
Для забезпечення функціонування системи управління ризиками у Страховика
призначена відповідальна особа – 1-й Віце президент Третьякова Н.А..
Управління ризиками у страховика включає такі етапи:


виявлення (ідентифікація) ризиків,



кількісний та якісний аналіз, оцінка і вимірювання ризиків,



організація управління ризиками для їх врегулювання (у тому числі планування і
організаційне забезпечення реакції на ризики),



контроль за дотриманням допустимих меж ризиків звітність щодо управління
ризиками.
Виявлення (ідентифікація) ризиків – неперервний процес визначення різновидів,

джерел та факторів ризиків, з якими Страховик зустрічається у своїй діяльності.

Засоби управління ризиками в страховика включають «Методи управління
ризиками»:
 уникнення ризику;
 пом’якшення їх наслідків;
 мінімізація ризику;


зменшення вразливості до ризиків.
Діяльність із моніторингу ризиків та формування звітності щодо управління ризиками у

Страховика здійснюється відповідно до функцій та обов’язків, визначених законодавством
України та внутрішніми документами страховика.
Основними категоріями ризику, що пов’язані з професійною діяльністю страховика, є:


андеррайтингові ризики;



ринкові ризики;



ризики дефолту контрагента;



операційні ризики;



ризик учасника фінансової групи;



ризик репутації;



стратегічний ризик.

Страховик може розширити перелік ризиків, з метою вдосконалення практики
управління ними.
При управлінні ризиками страховик

враховує позитивний вплив диверсифікації

ризиків.

6) стислі результати проведеного страховиком стрес-тестування річної звітності та
проміжної звітності з розкриттям інформації щодо ключових ризиків та результатів
проведених стрес-тестів;
За результатами стрес-тестування було виявлено наступне:
1. Акцій, які перебувають у лістингу на фондовій біржі, на балансі страхової компанії не
зареєстровано;
2. При зменшенні на 40% ринкової вартості акцій, які не перебувають у лістингу, що
включені до складу активів балансу несуттєво впливатимуть на фінансовий стан
страхової компанії, а саме відношення таких змін до загальної величини нетто-активів
складає 6,2 відсотка;
3. Облігації підприємств на балансі страхової компанії відсутні;
4. Валютних рахунків страхова компанія не має, але ПРАТ «ПРОМСТРАХ» здійснює
страхування громадян України , що тимчасово перебувають за кордоном. Враховуючи
аналіз минулих періодів припустимо що потреба страхової компанії в відшкодуванні
збитків за даним видом діяльності складатиме приблизно 20 000 дол. США. В такому
разі збільшення курсу обміну валют на 25 відсотків впливатиме на загальну величину
активів страхової компанії на 1,45 відсотка, що є несуттєвим.
5. В разі зниження обмінного курсу, така різниця також складатиме приблизно 0,9 відсотка,
що також несуттєво впливатиме на діяльність компанії;
6. При зменшенні на 25 відсотків ринкової вартості нерухомості, яка стоїть на балансі
страхової компанії, різниця активів складатиме приблизно 1,45 відсотка. Даний показник
також несуттєво впливає на фінансову стійкість страхової компанії;
7. Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів, медичне страхування, та страхування життя ПРАТ «Промстрах» не
здійснює.
3. Заходи щодо зменшення впливу ризиків
По результатам проведеного стрес-тестування можливо зробити наступні висновки:
Ризиків, що суттєво впливають на фінансовий стан страхової компанії на виявлено.
Показники, що були розраховані в результаті аналізу підпадають під мінімальний ступінь
загрози, що в свою чергу відповідно до методів управління ризиками підлягають періодичному

моніторингу без миттєвого реагування.

7) управління капіталом;
Політика управління власним капіталом страховика полягає в управління формуванням
власних фінансових ресурсів. Головною задачею управління є забезпечення необхідного рівня
самофінансування розвитку господарської діяльності підприємства. Основні етапи управління
здійснюються по таких основних етапах:
- Аналіз формування власних фінансових ресурсів страховика;
- Визначення загальної потреби у власних фінансових ресурсах;
- Оцінка вартості залучення власного капіталу з різних джерел;
- Забезпечення найбільшого обсягу залучення власних фінансових ресурсів за рахунок
внутрішніх джерел;
- Забезпечення необхідного обсягу залучення власних фінансових ресурсів із зовнішніх
джерел;
- Оптимізація співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел формування власних
фінансових ресурсів.
Учасниками Товариства розглядається можливість додаткової капіталізації страховика за
рахунок нових інвесторів.
8) внутрішній аудит страховика;
З метою захисту прав та законних інтересів акціонерів Товариство забезпечує
комплексний, незалежний, об’єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською
діяльністю Товариства.
Товариство запроваджуватиме таку система контролю за фінансово-господарською
діяльністю, яка б мала сприяти:
- збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів
Товариства;
- забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів;
- підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів;
- запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок;
- забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється через систему
внутрішнього аудитора, який підпорядковується наглядовій раді страховика.
На протязі 2017 року внутрішнім аудитором

ПРАТ «ПРОМСТРАХ» була

Степанюк

Наталія Валеріївна, яка має вищу економічну освіту та досвід роботи в фінансовій установі.

За результатами перевірки в 2017 році зауважень з боку внутрішнього аудиту по веденню
бухгалтерського обліку не було.

9) інша звітність;
Так як страховик не є учасником фінансової групи, не є материнським, або дочірнім
підприємством, то консолідовану фінансову звітність не складає.

10) інформація щодо подій після дати балансу;
Подій, які можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан страховика, в період між датою
складання балансу і датою затвердження фінансового звіту не відбувались.
11) інформація щодо особи, яка здійснювала актуарні розрахунки;
В своїй діяльності страховик використовує послуги актуарія Клименко Ю.В. свідоцтво про
відповідність кваліфікаційним вимогам № 01-018 від 19 листопада 2015 року.

Інформація щодо дотримання страховиком нормативів достатності капіталу та
платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості
операцій, а також інформація щодо інших показників і вимог, що обмежують
ризики за операціями з фінансовими активами
Страховик в своїй діяльності постійно слідкує за дотриманням нормативу достатності
капіталу, платоспроможності, ліквідності, прибутковості та якості активів, а саме:
-

страховик має повністю сплачений статутний фонд;
страховик створює резерви, достатні для майбутніх виплат страхових сум і страхових
відшкодувань;

-

страховик має перевищення фактичного запасу платоспроможності над розрахунковим
нормативним запасом платоспроможності.

-

страховик дотримується на будь яку дату нормативу достатності активів, якими
представлені страхові резерви, а саме сума прийнятих активів, що відповідають
нормативам диверсифікованості активів більше суми страхових резервів.
До суми прийнятих активів, яка розраховується з метою дотримання нормативу

достатності активів включаються такі активи як:
x

Грошові кошти на поточних рахунках;

x

Банківські вклади (депозити);

x

Права вимоги до пере страховиків.

Банківські вклади розміщені в банківських установах кредитний рейтинг яких відповідає
інвестиційному рівню за національною рейтинговою шкалою, визначеною законодавством
України.
Оцінка прийнятих активів за справедливою вартістю здійснюється відповідно до вимог
стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Якщо страхова сума за окремим предметом договору страхування перевищує 10 відсотків
суми сплаченого статутного фонду і сформованих вільних резервів та страхових резервів,
страховик укладає договори перестрахування з провідними страховими компаніями України.

Інша інформація, що потребує уточнення, деталізації та додаткових пояснень).
Страховик не має іншої інформації, що потребує уточнення, деталізації та додаткових
пояснень. Вся інформація в повному обсязі викладена в фінансовому та страховому звіті
Страховика.

Президент

І.Ю. Олійник

Головний бухгалтер

А.В. Островерх
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2017̡̬̞

1.ʳ̴̶̨̨̦̬̥̞̪̬̌́ʶ̨̥̪̦̞̌̀



ʿˀʰʦʤ˃ʻʫ ʤʶˉʳʽʻʫˀʻʫ ˃ʽʦʤˀʰˁ˃ʦʽ” ʿˀʽʺʰˁʸʽʦʽ Ͳ ˁ̵̨̯̬̌̏̌ ̡̨̥̪̦̞̌́”  (̦̣̞̌̔̌ – ʿˀʤ˃”
ʿˀʽʺˁ˃ˀʤˈ”,ˁ̵̨̡̨̯̬̥̪̦̞̌̏̌̌́,ʶ̨̥̪̦̞̌́)̨̨̛̯̬̭̯̥̿̏̌̏,̡̨̖̬̖̭̯̬̦̖̞̞́̌̿̏̌̔̿̏̚˄̡̬̟̦̞̌,̨̞̦̞̐̔̚̚
̡̨̨̨̦̭̯̥̌̔̌̏̏̚˄̡̛̬̟̦̌.
ˇ̨̞̦̦̭̞̯̦̞̭̯̌̏̌̏̽̚ʿˀʤ˃”ʿˀʽʺˁ˃ˀʤˈ”̡̬̞̌̚,̸̨̡̛̺̞̦̭̌̏́̚31.12.2017̬.,̱̣̯̖̬̙̖̦̍̌̌̏̔̌̚
ʿ̨̛̬̖̖̦̯̥̔̚˃̨̛̬̭̯̏̌̏̌23̨̨̣̯̀̐2018̨̡̬̱.
ʽ̨̛̭̦̦̥̏ ̨̛̥̏̔ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̡̨̥̪̦̞̟̌ ̿ ̞̦̹̞ ̛̛̏̔ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́, ̡̬̞̥ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ ̛̙̯̯́ 
(ʶʦʫʪ65.12).ʳ̴̶̨̡̨̨̛̦̹̣̦̞̦̬̥̞̪̬̖̖̦̬̦̞̹̖̱̬̞̣̞̌̔̌̔̌̌́̏̔̌̌̔̚“ʯ̴̶̨̣̦̞̦̬̥̞̌̐̌̽̌̌́”.
2.ʽ̴̨̨̨̨̨̭̦̪̦̦̞̦̦̭̟̞̯̦̭̯̞̏̌̔̌́̌̏̏̚
2.1ʽ̴̨̨̨̡̨̨̨̛̭̦̪̞̯̞̦̦̭̟̞̯̦̭̯̞̏̌̔̐̏̌̏̏̚
ˇ̨̞̦̦̭̌̏̌ ̞̯̦̞̭̯̏̽̚ ̨̨̪̞̯̣̖̦̔̐̏̌ ̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔ ̨̔ ʺ̵̨̛̞̙̦̬̦̌̔ ̭̯̦̬̯̞̌̔̌̏ ̴̨̨̞̦̦̭̟̌̏ ̨̞̯̦̭̯̞̏̚
(̣̞̔̌ Ͳ ʺˁˇʯ). ˇ̨̞̦̦̭̌̏̌ ̞̯̦̞̭̯̏̽̚ ̡̭̣̖̦̌̔̌ ̱ ̨̨̞̪̞̦̭̯̞̏̔̏̔ ̨̔ ʺˁˇʯ, ̨̺ ̿ ̸̛̛̛̦̦̥ ̨̭̯̦̥̌ ̦̌
31.12.2017̬.ʶ̵̨̨̨̨̛̥̪̦̞̦̖̭̯̭̱̙̦̌́̌̏̿̔̚ʺˁˇʯ̨̨̡̨̨̭̯̬̔̏.
ˉ́ ̴̨̞̦̦̭̌̏̌ ̞̯̦̞̭̯̏̽̚ ̿ ̨̡̨̬̖̥̀ ̴̨̨̞̦̦̭̌̏̀ ̞̯̦̞̭̯̏̀̚. ʶ̨̥̪̦̞̌́ ̦̖ ̡̭̣̌̔̌̿ ̡̨̨̨̦̭̣̞̦̱̔̏̌
̴̨̞̦̦̭̱̌̏ ̞̯̦̞̭̯̏̽̚, ̨̯̥̱ ̨̺ ̣̔́ ̶̨̨̽̐ ̦̖̥̌̿ ̪̞̭̯̔̌̏. ˉ́ ̴̨̞̦̦̭̌̏̌ ̞̯̦̞̭̯̏̽̚ ̱̣̍̌ ̨̨̪̞̯̣̖̦̔̐̏̌
̶̶̨̨̨̨̡̨̛̛̛̞̪̞̦̪̬̦̪̱̞̦̪̖̬̞̭̦̬̯̞̭̯̏̔̏̔̔̌̏̀̏̌̀̚.
ˇ̴̵̵̨̨̨̛̛̛̬̥̯̞̦̦̭̞̯̞̪̬̖̭̯̣̖̦̜̱̬̱̦̦̥̥̌̌̏̏̏̔̌̏̌̏̌́̏̐̚̚ʺ̴̞̦̞̭̯̖̬̭̯̞̦̦̭̞̏̌̌̏˄̡̛̬̟̦̌,
̴̴̵̨̨̨̛̛̺̯̖̬̙̱̬̥̞̦̦̭̞̯̞̌̏̔̿̌̏̏̏̏̚̚˄̡̬̟̦̞̌.ˀ̡̨̨̛̛̦̖̥̞̭̯̯̪̭̣̦̦̞̪̞̦̞́̔́̽̌̽̌̏̔̏̔ʿ̡̛̛̬̥̞̯,
̨̯̥̱ ̨̺ ̶̖ ̦̖ ̸̨̪̖̬̖̖̦̔̍̌ ̴̨̛̬̥̥̌, ̣̖̌ ʿ̡̛̛̬̥̞̯ ̡̨̨̭̯̬̱̯̱̬̦̏̌ ̣̔́ ̨̪̣̖̹̖̦̦̐́ ̡̨̛̬̭̯̱̦̦̏̌́,
̨̨̦̔̔̌ ʯ̥̞̭̯. ʳ̴̶̨̦̬̥̞̌́ ̏ ̶̵̛̯̣̌̍́ ʿ̨̡̛̬̥̞̯ ̨̪̯̭̔̌̿̽́ ̡́ ̱ ̵̨̛̞̪̞̦̏̔̏̔ ̴̵̨̬̥̌ ̨̞̯̦̭̯̞̏̚: ̣̔́
̡̛̯̞̌̏̏ ̯̌ ̨̨̍̏̚’̦́̌̽̚ – ̸̨̡̭̪̯̱̌ ̨̪̪̖̬̖̦̞̜̔ ̨̪̖̬̞̔, ̨̪̯̞̥ ̛̞̯̦̜̏̚; ̣̔́ ̵̨̨̞̔̔̏, ̛̯̬̯̏̌, ̵̨̨̛̬̹̐̏
̨̨̡̪̯̞̯̞̦̏̌.–̸̨̡̨̛̭̪̯̱̞̯̦̜̪̖̬̞̌̏̔̚,̨̨̪̯̞̥̪̪̖̬̖̦̞̜̔;̸̴̶̨̨̨̨̛̛̪̭̞̜̭̯̦̞̞̦̬̥̞̪̯̭̱̏̏̌̌́̔̌̿̽́
̨̨̨̡̞̣̦̥̱̪̬̱̔̏̽́̔.
ˉ́ ̴̨̞̦̦̭̌̏̌ ̞̯̦̞̭̯̏̽̚ ̡̭̣̖̦̌̔̌ ̏ ̸̵̛̯̭́̌ ̛̬̖̦̐̏̽, ̭̞̏ ̛̭̱̥ ̨̡̬̱̣̖̦̞̐ ̨̔ ̛̯̭. ̬̦̐., ̡̬̞̥
̡̛̪̞̏̌̔̏,̡̨̖̦̞̦̹̖̔̏̌̌̚.
2.2.ˁ̱̯̯̞̭̱̙̖̦̦̿̏̔́,̶̨̡̛̛̞̦̯̪̬̪̱̺̖̦̦̌́
ʶ̶̨̛̖̬̞̦̯̏̏ ̡̨̨̛̛̬̭̯̱̏̏̿ ̬́̔ ̶̨̨̡̞̦ ̞ ̛̪̬̪̱̺̖̦̽, ̨̺ ̱̯̭̍̌̀̽́̚ ̦̌ ̨̨̪̪̖̬̖̦̥̱̔̽ ̨̭̞̞̔̏̔
̶̡̛̖̬̞̦̯̏̏̌ ̯̌ ̵̛̞̦̹ ̴̵̡̨̯̬̌̌, ̱ ̨̯̥̱ ̸̛̭̣̞ ̦̌ ̸̵̨̡̞̱̦̦̏̌́ ̨̨̺̔ ̵̥̜̱̯̦̞̌̍ ̨̪̞̜̔, ̡̞́ ̙̯̭̏̏̌̌̀̽́
̨̨̛̛̬̱̦̯̦̥̍̒̏̌ ̌̚ ̸̵̛̞̭̦̱̀ ̨̛̭̯̦̍̌̏, ̨̨̨̭̯̭̦̏ ̪̬̖̭̯̣̖̦̦̔̌̏́ ̡̛̯̞̌̏̏ ̞ ̨̨̍̏̚’̦́̌̽̚, ̨̡̛̬̬̯̯́̚
̵̨̛̱̥̦̏ ̡̛̯̞̌̏̏ ̞ ̨̨̍̏̚’̦́̌̽̚ ̨̨̯̺ ̛̪̬ ̶̨̨̪̞̯̞̔̐̏ ̴̨̨̞̦̦̭̟̌̏ ̨̞̯̦̭̯̞̏̚ ̱ ̨̨̞̪̞̦̭̯̞̏̔̏̔ ̚ ̨̛̛̥̥̏̐̌
ʺˁˇʯ.ˇ̸̵̶̡̨̡̨̨̡̛̛̛̛̯̦̞̬̖̱̣̯̯̥̙̱̯̞̬̞̦̯̭̞̦̞̦̌̽̌̽̏̔́́̏̔̏̌̌̚̚̚.
ʿ̵̵̶̨̨̨̨̡̨̨̡̨̨̛̛̬̪̱̺̖̦̦̯̬̣̖̦̞̦̟̦̞̜̭̦̞̬̬̱̦̞̞̦̪̭̯̞̜̦̦̣̞̱̯̭̦̪̬̖̥̖̯́̌̍̌̏̌̏̌̌̀̽́̌̔̚̚̚
̵̨̨̦̖̞̦̭̯̞̍̔ ̵̟ ̛̥̞̦̚. ʯ̛̥̞̦ ̏ ̶̵̨̡̞̦̌ ̛̦̯̭̏̌̀̽́̚ ̏ ̨̯̥̱ ̨̞̯̦̥̱̏̚ ̨̪̖̬̞̞̔, ̡̨̛̣ ̶̞ ̶̨̡̛̞̦ ̛̱̣̍
̪̖̬̖̣̦̱̯̞̐́,̵̵̵̨̡̨̛̛̞̱̭̞̦̭̯̱̪̦̪̖̬̞̪̖̬̭̪̖̯̦̏̌̔̌̏.
ʿ̞̔ ̸̭̌ ̨̨̡̛̪̞̯̔̐̏ ̶̞̟̿ ̴̨̨̞̦̦̭̟̌̏ ̨̞̯̦̭̯̞̏̚ ̶̡̨̛̖̬̞̦̯̥̏̏ ̨̱̣̍ ̨̨̬̣̖̦̍̚ ̦̭̯̱̪̦̞̌ ̭̱̙̖̦̦̔́,
̶̨̡̛̛̞̦̯̪̬̪̱̺̖̦̦̌́:
ʶ̶̨̨̨̨̨̛̛̛̥̪̦̞̪̬̙̱̯̥̖̭̞̣̦̞̭̯̦̪̞̭̯̞̪̬̦̪̱̖̪̖̬̖̬̦̭̯̞̌́̔̏̏̌̏̀̔́̽̽̌̔̌̏̍̏̚.
ʮ̨̡̨̨̛̦̜̥̪̦̖̦̯̞̦̖̭̱̯̔̍̌̚/̸̸̨̡̨̡̡̨̛̛̛̛̬̱̪̯̞̬̖̥̞̯̦̖̪̖̬̖̖̦̞̦̪̬̙̌̍̐̌̌̏̏̌̏̔̍̌̌̔̌
̴̡̡̨̡̛̛̛̯̦̖̣̭̞̦̞̬̱̪̱̯̯̌̌̏̌́̐̏̍́.ʦ̨̡̭̞̣̦̞̭̯̬̣̯̭̞̣̦̞̭̯́̔́̽̽̐́̔̌̿̽́́̔́̽̽̚,̨̨̨̺̪̬̙̱̯̭̔̏̿̽́,
̴̶̨̨̨̨̛̛̛̞̦̬̥̞̪̬̪̦̖̦̟̞̣̦̭̯̞̦̖̦̯̭̌́̔́̽̌̏̔̽́̚.
ʽ̶̴̵̡̨̡̛̛̛̦̦̖̞̦̖̦̦̦̖̞̦̦̭̯̞̞̭̱̯̦̞̌́̌̏̌̏̏̏̔̚̚.

ˁ̨̡̛̯̬ ̡̨̨̨̛̬̭̦̐ ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́ ̵̨̨̨̡̨̛̭̯̬̔̏̐̏ ̦̖ ̴̵̨̛̞̦̦̭̌̏ ̡̛̯̞̌̏̏ ̨̨̬̱̦̯̦̞̍̒̏̌; ̶̡̨̞̣̥
̨̦̹̖̦̞̚ ̡̛̛̯̌̏ ̨̨̪̬̙̱̯̔̏̀̽ ̡̨̨̛̛̛̬̭̯̱̯̭̏̏̏̌́ ̯̌ ̦̖ ̨̥̙̱̯̽ ̛̱̯̍ ̛̛̛̭̪̭̦̥̌ ̚ ̣̦̭̱̍̌̌, ̡̯̌ ̡́
ʶ̵̴̸̨̡̨̡̨̨̛̛̛̥̪̦̞̟̯̦̬̭̯̱̌́̌̏̏̿,̸̨̨̛̛̪̞̯̬̥̱̬̜̭̯̦̔̿̍̌.
ˀ̵̵̡̛̖̖̬̭̯̬̱̦̦̯̟̦̖̯̦̞̭̯̏̌̏̌́̌́̌̔̏̌̽̚:̱̏̚’̶̴̡̡̨̡̨̨̡̛̛̛̱̞̭̪̖̞̞̦̖̭̱̭̣̦̞̭̥́̀̍̌̔̏̚̚̚̚
̬̞̦̖̥̏ ̨̪̖̦̖̦̭̯̞̏̏ ̶̨̛̛̞̦̯ ̸̨̨̭̯̯̦̞̌ ̡̛̛̯̍̚. ʽ̶̡̛̞̦ ̵̵̨̛̭̯̬̌̏ ̨̛̥̏̐ ̦̣̞̱̯̭̌̌̀̽́̚, ̵̨̡̛̬̬̱̦̌̚
̬̱̦̯̱̯̭̒̀̽́ ̦̌ ̵̛̦̔̌, ̨̺ ̿ ̏ ̨̦̦̭̯̞̌́̏. ʽ̡̦̔̌, ̶̡̞̦̖̞̏ ̨̛̛̥̏̐ ̨̥̙̱̯̽ ̛̛̥̞̦̯̭́̚ ̏ ̬̖̱̣̯̯̞̽̌̚
̵̥̜̱̯̦̞̌̍ ̨̪̞̜̔. ʺ̨̡̛̖̯̔̌ ̡̛̪̖̬̖̞̬̏ ̡̨̖̯̦̭̯̞̌̔̏̌ ̬̖̖̬̞̏̏̚ ̬̱̦̯̱̯̭̒̿̽́ ̦̌ ̵̛̪̬̪̱̺̖̦̦́ ̨̨̺̔
̨̭̖̬̖̦̟̔̽ ̡̨̨̛̯̭̯̞̍̏̚ ̨̪ ̵̛̏̔̌ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ ̯̌ ̖̬̖̙̖̦̦̞̍̚ ̶̞̟̿ ̨̭̖̬̖̦̟̔̽ ̡̨̨̛̯̭̯̞̍̏̚ ̨̨̪̬̯̥́̐
̸̨̨̨̨̨̛̭̯̯̦̯̬̣̪̖̬̞̱̭̱̔̌̽̏̌̐̔̌,̶̶̴̸̡̨̨̡̨̨̨̡̡̛̛̛̯̙̦̞̦̞̯̦̟̞̭̱̯̦̭̯̞̬̯̱̯̞̌̌̌̌̏̔̏̍̏̚̚.
ʯ̴̵̶̡̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̥̖̦̹̖̦̦̬̭̦̭̯̞̞̦̦̭̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯̞̥̞̭̯̯̬̪̬̪̱̺̖̦̯̞̦́̌̏̏̽́̔̽̌(̸̛̦̦̞̭̯̌́̏̽
̶̨̡̞̭̱̯̦̞̭̯̦̦̖̞̦̖̦̦̏̔̽̌́̚̚,̨̨̨̨̡̨̨̛̥̜̱̯̦̞̬̹̞̪̯̯̺̌̍̐̏).ˍ̨̛̛̛̛̖̦̥̙̣̥̪̬̪̱̺̖̦̦̥̯̖̔̏̌̏́̿
̛̪̬̪̱̺̖̦̦́,̴̶̶̨̨̛̛̺̞̦̦̭̞̞̦̖̭̯̞̟̞̦̦̞̪̪̖̬̌̏̏̏̌,̨̨̨̭̦̦̥̱̏̏,̨̨̨̨̛̛̥̙̱̯̭̯̬̯̥̜̱̯̦̞̬̹̞̽̏̌̍̐̏
̵̶̨̨̡̡̨̡̨̨̨̨̡̛̛̪̯̯̞̣̦̭̣̞̟̦̪̬̙̱̣̞̞̞̟̖̥̞̯̖̦̯̽̏̌̔̽̐̔̌̌̍̏̔̌̌,̶̨̡̨̨̛̦̖̦̭̣̞̯̬̥̦̦̪̬̖̦̯̞̌̏̌̔̌́̏,
̨̨̛̞̖̦̞̯̺̔̏̔̔̏,̨̨̨̨̡̡̨̛̛̥̜̱̯̦̞̬̹̞̪̯̦̖̭̦̯̱̯̭̌̍̐̏̔̀̽́.
ʶ̨̥̪̦̞̌̿̀ ̶̨̨̞̦̖̦, ̨̺ ̣̔́ ̵̛̯ ̡̛̯̞̌̏̏ ̯̌ ̨̨̍̏̚’̦́̌̽̚, ̨̺ ̨̞̬̙̖̦̞̏̔̍̌ ̏ ̣̦̭̞̍̌̌ ̡́
̨̨̨̡̨̭̯̬̞̔̏̐̏ (̡̬̞̥ ̸̵̨̛̞̭̯̬̖̦̏̔ ̨̡̪̯̞̔̌̏), ̡̨̞̹̱̦̦̏̔̔̏̌́ ̡̛̯̞̌̏̏ ̨̌̍ ̨̪̹̖̦̦̐̌́ ̨̨̍̏̚’̦́̌̽̚,
̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔, ̞̱̖̯̭̏̔̍̔̽́ ̞̣̹̍̽ ̦̞̙ ̸̖̬̖̚ ̶̦̯̔̏̌̌̔́̽ ̶̥̞̭̞́̏ ̚ ̛̯̔̌ ̣̦̭̱̍̌̌ ̣̔́ ̡̨̨̨̙̦̐ ̡̬́̔̌
̡̛̯̞̌̏̏ ̯̌ ̨̨̍̏̚'̦́̌̽̚, ̌ ̨̪ ̸̨̨̛̪̯̦̥ – ̦̖ ̞̣̹̍̽ ̦̞̙ ̨̨̪̬̯̥́̐ ̡̨̨̣̖̦̬̦̌̔̌̐ ̨̡̬̱; ̨̡̨̯̞̔̔̌̏
̴̨̛̬̹̬̱̦̦̦̖̦̯̭̏̌́̌̔̌̀̽́̚,̨̡̨̛̬̞̥̪̭̱,̨̡̨̡̡̡̨̛̛̛̺̦̖̖̦̜̱̦̯̖̭̯̞̬̞̣̞̞̦̭̯̞̌̏̔̏̏̔̚.
ʶ̨̥̪̦̞̌̿̀ ̶̨̨̞̦̖̦, ̨̺ ̨̨̨̛̬̔̐̏, ̌̚ ̡̛̛̥́ ̨̦̏̌ ̛̭̯̱̪̣̏̌̌ ̨̬̖̦̬̖̥̔̌, ̦̖ ̥̞̭̯̯́̽ ̨̡̦̌̚
̴̴̶̨̨̨̨̡̡̡̨̨̛̛̛̛̞̦̦̭̟̬̖̦̯̪̦̦̞̣̭̞̱̯̭̪̖̬̞̜̦̬̖̦̌̏̔̌̏̌̏̌́́̌̌̔̌.
ʤ̦̣̞̌̚ ̸̨̛̱̯̣̭̯̞̏ ̯̌ ̞̦̹̞ ̛̦̣̞̌̌̚ ̨̨̺̔ ̱̪̬̣̞̦̦̌̏́ ̡̛̛̛̬̥̌̚ ̥̞̭̯̯́̽ ̛̪̬̪̱̺̖̦̦́ ̨̨̨̭̯̭̦̏
̬̞̦̦̏̌̀̏̌́ ̸̡̛̛̦̦̞̏ ̯̌ ̵̨̨̟̦̽̐ ̛̪̣̱̏̏ ̦̌ ̡̛̛̯̌̏, ̨̨̍̏̚’̦̦́̌́̚, ̵̡̛̭̱̱̪̦ ̵̨̞̔̔ ̯̌ ̡̪̞̯̣̌̌. ʿ̞̔ ̸̭̌
̦̣̞̱̌̌̚ ̸̨̛̱̯̣̭̯̞̏ ̨̔ ̴̡̨̯̬̞̌̏ ̵̨̨̨̭̯̬̌̏̐ ̡̛̛̬̱̚ ̨̨̬̣̖̦̍̚ ̛̪̬̪̱̺̖̦̦́ ̨̪̬ ̥̜̱̯̦̌̍̀ ̭̯̞̣̦̞̭̯̌̍̽̽
̡̛̛̛̭̯̯̭̯̌ ̨̛̥̏̐ (̨̪ ̵̟̦̞̜ ̡̡̨̞̣̭̯̞̽) ̯̌ ̨̭̯̞̣̦̌̍̽ ̡̨̨̡̛̬̯̜ ̯̖̬̥̞̦ ̬̖̱̣̦̦̏̐̀̏̌́ ̨̛̥̏̐ (̨̨̯̯̍,
̵̵̨̛̛̭̯̬̪̣̯̌̏̏̌),̨̨̨̡̡̨̨̛̛̺̪̞̬̯̱̯̭̯̞̌̍̐̌̿̏̍̏̚̚̚.
˄̡̡̬̟̦̭̖̌̽ ̡̨̨̨̦̭̯̌̔̌̏̏̚ ̜ ̨̛̦̬̥̯̦̞̌̏ ̡̛̯̌, ̨̺ ̬̖̱̣̯̐̀̀̽ ̴̭̖̬̱ ̨̨̡̪̯̱̦̦̔̌̏̌́ ̯̌ ̞̦̹̞
̡̛̭̪̖̯̌ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̡̨̥̪̦̞̜̌, ̸̸̡̛̣̏̀̌̀ ̛̣̯̦̜̏̌̀ ̡̨̨̦̯̬̣̽ ̞ ̡̨̨̨̦̭̯̌̔̌̏̏̚ ̡̛̬̦̱ ̴̵̨̛̞̦̦̭̌̏
̨̪̭̣̱̐, ̨̨̪̬̙̱̯̔̏̀̽ ̛̥̞̦̯̭̀̏̌́̚. ʿ̨̨̣̙̖̦̦́ ̡̨̦̞̌̏̚ ̞ ̵̨̛̛̦̬̥̯̦̌̏ ̨̡̱̥̖̦̯̞̔̏ ̸̛̜̌̏̌̚̚ ̿
̸̡̛̛̦̖̞̯̥ ̜ ̸̯̣̱̥̯̭̌́̽́ ̨̪Ͳ̨̬̞̦̥̱̚ ̶̛̛̥̞̭̖̥̏, ̨̛̛̬̖̞̦̣̦̥̐̌̽ ̜ ̛̛̖̬̙̦̥̔̌̏ ̨̛̬̦̥̐̌̌, ̌ ̡̨̯̙̌
̛̛̞̦̹̥ ̨̛̛̱̬̥́̔̏ ̨̛̱̭̯̦̥̌̏̌. ʦ̡̛̛̪̌̔ ̨̨̬̞̙̦̭̯̖̜̍̚ ̱ ̸̯̣̱̥̖̦̦̞̌ ̡̨̨̦̭̯̌̔̌̏̏̌̚ ̿
̨̨̨̡̛̛̛̦̖̪̦̥̔. ʿ̨̡̨̯̞̔̌̏ ̨̛̪̖̬̞̔ ̛̣̹̯̭̌̌̀̽́̚ ̡̛̛̛̞̬̯̥̏̔ ̣̔́ ̡̛̪̖̬̖̞̬̏ ̸̡̨̨̛̛̦̯̬̣̥̀̀
̨̛̬̦̥̐̌̌ ̨̨̺̔ ̵̵̨̛̦̬̦̌̌̏̌ ̨̡̪̯̞̔̌̏ ̨̨̪̬̯̥́̐ ̵̨̯̬̽ ̨̡̬̞̏ ̚ ̛̯̔̌ ̨̱̙̖̦̦̐̔́̚ ̨̡̨̨̨̪̯̔̌̏̐
̨̨̍̏̚’̦̦́̌́̚ (̸̨̨̛̬̦̦̐̌̐ ̯̖̬̥̞̦̱ ̣̔́ ̨̪̦̦̔̌́ ̨̡̨̨̪̯̟̔̌̏ ̶̡̖̣̬̞̟̔̌̌ ̨̌̍ ̨̪̦̦̔̌́ ̸̸̨̨̱̯̦̟̀̀
̶̡̖̣̬̞̟̔̌̌).ʯ̵̵̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̪̖̦̭̯̦̪̖̬̖̞̬̥̙̱̯̞̜̭̦̯̭̞̺̞̣̹̪̖̬̞̞̌̏̍̌̏̏̽̔̀̏̌̽̔̍̽̔̏̚.
2.3.ˁ̨̨̨̡̨̨̨̡̛̛̱̯̯̞̪̣̙̖̦̦̣̞̟̪̣̞̯̿̏́̍̏
ʦ̶̨̨̨̨̨̨̡̨̨̨̡̛̛̛̥̱̬̞̣̞̦̖̖̦̣̹̖̯̞̭̱̯̯̞̪̣̙̖̦̦̣̞̟̪̣̞̯̽̔̌̏̔̿̏́̍̏̚,̨̨̺̭̯̭̱̯̭̭̯̯̖̜̀̽́̌
̴̨̨̨̞̦̦̭̟̞̯̦̭̯̞̌̏̏̚;̨̞̦̹̞̦̖̦̖̖̦̌̏̔.
ˁ̱̯̯̞̭̯̿̏̽
ʽ̵̴̶̴̸̡̡̨̨̨̨̛̛̦̞̬̯̖̬̭̯̞̦̬̥̞̟̱̞̦̦̭̞̜̞̯̦̭̯̞̬̖̦̞̭̯̔̿̀̌̌̌̌̏̏̿̔̽̚̚.ʤ̸̨̨̨̛̛̣̯̪̞̟̔́̐̌̍̔
̶̸̨̨̛̛̛̪̖̬̞̟̙̣̭̬̖̦̥̌̏̏̌̌́̔,̨̨̛̛̛̛̛̦̪̦̦̞̱̯̭̱̯̯̥̏̏̍̿̏.
ˁ̨̱̯̯̞̪̞̟̿̏̔–̶̡̨̖̯̞̪̞̟̌̔,̵̨̨̡̡̨̛̛̛̛̪̬̪̱̺̖̦̦̦̖̪̬̣̦̖̯̬̯̱̦̦̥̙̖̪̣̦̱̯̦́̌̍̌̏̽̌̏̌́́̏̌
̛̪̬̜̦̯̯́́ ̬̞̹̖̦̽ ̸̡̨̛̬̭̯̱̞̏̌̏. ˔̡̨̺ ̵̟ ̛̪̣̏̏ ̨̪̞̜̔ ̸̛̦̖̦̦̜̌̚, ̨̛̦̏ ̨̥̙̱̯̽ ̵̨̛̱̬̱̯̭̌̏̏̌́
̨̛̭̪̬̺̖̦̥ ̨̨̨̭̪̭̥̍ ̨̌̍ ̦̞̯̌̏̽ ̨̛̞̦̬̱̯̭̐̏̌́. ʽ̡̛̦̌̚ ̨̭̱̯̯̭̯̞̿̏ ̴̶̨̞̦̬̥̞̟̌ ̨̪̬ ̨̨̡̭̪̬̭̞̐̔̌̽

̶̨̪̖̬̞̟̌, ̨̪̞̟̔ ̯̌ ̭̯̯̯̞̌ ̴̨̨̞̦̦̭̟̌̏ ̨̞̯̦̭̯̞̏̚ ̸̛̦̯̭̏̌̌̀̽́̚ ʶ̶̨̛̖̬̞̦̯̥̏̏ ʶ̨̥̪̦̞̟̌ ̯̌ ̛̣̖̙̯̌̽̚ ̞̏̔
̴̵̶̵̡̡̨̨̨̛̛̛̛̛̦̯̬̞̯̭̯̦̱̬̱̦̦̥̭̪̖̞̣̦̥̌̏̌̍̌̏̌̏̌́̌̽̏̐̚̚,̡̨̡̨̨̛̛̺̯̞̥̭̯̦̣̖̦̞́̌̏̐̏̌̏ʺˁˇʯ.
ʶ̨̨̨̥̪̦̞̭̯̭̱̭̱̯̯̞̭̯̣̌́̌̏̿̿̏̽̔́̚:
Ͳ̶̴̨̨̨̖̯̣̞̞̟̭̯̯̖̜̞̦̦̭̟̞̯̦̭̯̞̔̌̌̌̌̏̏̚̚;
Ͳ̴̶̨̡̨̛̬̬̯̯̞̦̬̥̞̟́̌̚;
Ͳ̨̨̨̡̛̛̥̖̯̱̪̬̣̖̦̦̪̥̣̔̏̌̏́(̵̛̬̞̟̣̖̦̦̏̌̏́̏́̚).
ʶ̶̴̸̨̨̨̛̥̪̦̞̦̖̭̯̭̱̭̪̖̞̦̞̌́̌̏̿̚,̨̨̱̥̣̖̦̞̍̏̏ʺˁˇʯ̨̨̨̡̛̛̛̥̬̬̯̯̏̐̔́̚,̴̶̡̨̨̺̞̦̬̥̞́̌́
̶̨̨̛̪̬̥̱̦̖̭̱̯̯̽̿̿̏̀.
ˁ̡̣̦̦̌̔̌́ ̴̨̨̞̦̦̭̟̌̏ ̨̞̯̦̭̯̞̏̚ ʶ̨̥̪̦̞̟̌ ̛̥̏̌̐̌̿ ̞̏̔ ʶ̶̛̖̬̞̦̯̏̏̌ ̞̜̭̦̖̦̦̔́̚ ̶̨̨̡̞̦ ̯̌
̛̪̬̪̱̺̖̦̽, ̡̞́ ̛̪̣̯̏̏̌̀̽ ̦̌ ̨̪̦̞̔̌ ̱ ̴̨̞̦̦̭̞̜̌̏ ̨̞̯̦̭̯̞̏̚ ̛̭̱̥ ̵̨̨̞̔̔̏, ̛̯̬̯̏̌, ̡̛̯̞̌̏̏ ̯̌
̨̨̍̏̚’̦́̌̽̚,̴̶̡̨̨̡̨̨̨̨̨̛̯̙̬̬̯̯̞̦̬̥̞̟̪̬̱̥̦̞̌̌́̌̏̍̏̚̚’̶̡̨̨̨̦̦̦̞̦̖̞̯̦̪̖̬̞̱́̌́̌̽̏̐̔̚̚.ʽ̡̦̔̌
̸̛̦̖̦̖̦̞̭̯̏̌̽̚ ̨̨̺̔ ̶̵̛ ̛̪̬̪̱̺̖̦̽ ̞ ̶̨̨̡̞̦ ̨̥̙̖ ̛̛̪̬̖̭̯̏̚ ̨̔ ̬̖̱̣̯̯̞̽̌̏̚, ̡̞́ ̨̥̙̱̯̽ ̛̛̥̯̏̌̐̌
̵̛̭̱̯̯̿̏ ̡̨̛̬̱̦̐̏̌̽ ̨̨̣̦̭̟̍̌̌̏ ̨̬̯̭̯̞̏̌ ̡̛̯̱̌̏ ̨̌̍ ̨̨̍̏̚’̦̦́̌́̚, ̨̨̨̭̯̭̦̏ ̵̡̛́ ̨̬̣̯̭̍́̽́ ̨̪̞̦̞̔̍
̶̨̡̛̛̪̬̪̱̺̖̦̦̜̞̦́,̨̱̥̜̱̯̦̥̱̌̍̽.
ˇ̨̛̞̦̦̭̞̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯̌̏
ˇ̨̞̦̦̭̞̌̏ ̛̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯ ̨̞̬̙̯̭̏̔̍̌̌̀̽́ ̌̚ ̨̛̭̪̬̖̣̌̏̔̏̀ ̬̯̞̭̯̏̌̀ ̨̌̍ ̨̨̨̛̥̬̯̦̌̏̌̀̚
̬̯̞̭̯̏̌̀ ̨̣̖̙̦̌̚ ̞̏̔ ̵̟ ̴̶̡̡̛̣̭̞̞̟̌̌. ʿ̸̨̨̡̯̌ ̯̌ ̛̛̪̬̪̦̖̦̦́ ̛̦̦̦̏̌́̚ ̴̵̨̛̞̦̦̭̌̏ ̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯̞̏
̬̖̣̥̖̦̯̱̯̭̐̌̀̽́ ʺˁˇʯ. ˇ̨̞̦̦̭̞̌̏ ̛̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯ ̨̪̖̬̞̭̦̏ ̛̦̯̭̏̌̀̽́̚ ̌̚ ̨̛̭̪̬̖̣̌̏̔̏̀ ̬̯̞̭̯̏̌̀
̪̣̭̀/̥̞̦̱̭ ̛̛̯̬̯̏̌, ̨̪̦̖̭̖̦̞ ̦̌ ̞̜̭̦̖̦̦̔́̚ ̶̨̪̖̬̞̟̌ (̡̬̞̥ ̵̛̯, ̨̺ ̶̨̞̦̯̭̀̀̽́ ̌̚ ̨̛̭̪̬̖̣̌̏̔̏̀
̶̸̨̨̡̡̡̨̛̛̛̛̛̛̬̯̞̭̯̞̬̙̖̦̦̥̪̖̬̖̞̦̱̪̬̱̯̱̯̱̯̦̯̭̭̪̬̖̣̬̯̞̭̯̏̌̀̏̔̍̌́̍̍̌̏̌̀̽́̌̌̏̔̏̀̏̌̀̚̚̚̚.)
ʶ̴̵̴̨̡̡̨̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̥̪̦̞̣̭̞̱̦̖̪̞̦̞̞̦̦̭̞̯̦̭̯̱̪̦̥̯̖̬̞̥̌́̌̿̔̌̏̌̏̌̌̌̐́̚:
̌)̴̨̡̛̛̞̦̦̭̞̯̌̏̌̏,̶̶̨̨̨̨̨̡̛̛̺̞̦̯̭̭̪̬̖̣̬̯̞̭̯̞̬̙̖̦̦̥̪̖̬̖̞̦̱̀̀̽́̌̌̏̔̏̀̏̌̀̏̔̍̌́̚̚
̡̛̪̬̱̯̱̍ ̸̛ ̡̛̯̱̍̚ (̨̡̨̣̞̱̯̭̍̏̀̽́ ̌̚ ̨̛̭̪̬̖̣̌̏̔̏̀ ̬̯̞̭̯̏̌̀, ̖̍̚ ̡̛̪̖̬̖̞̬̏ ̦̌ ̥̖̦̹̖̦̦́̚
̡̨̨̛̬̭̦̭̯̞,̴̨̨̨̨̨̛̥̞̦̭̪̬̖̣̟̬̯̭̯̞̞̬̙̯̭̱̞̦̦̭̥̱̬̖̱̣̯̯̞̌̌̏̔̏̏̌̏̔̍̌̌̿̽́̌̏̽̌̚̚);
̍) ̴̨̞̦̦̭̞̌̏ ̡̛̛̯̌̏ ̛̱̯̬̥̱̦̞̏̌ ̨̔ ̨̪̹̖̦̦̐̌́ (̨̡̨̣̞̱̯̭̍̏̀̽́ ̌̚ ̨̨̨̛̥̬̯̦̌̏̌̀̚ ̬̯̞̭̯̏̌̀ ̞̚
̴̨̡̨̨̡̨̨̡̛̛̭̯̭̱̦̦̥̖̖̯̦̟̞̭̯̟̭̯̌̏̌́̏̏̔̏̌̏̚,̡̨̨̛̪̖̬̖̞̬̯̭̦̥̖̦̹̖̦̦̬̭̦̭̯̞̏́̀̽́̌́̚);
̏) ̨̡̖̞̯̬̭̔̍̽̌ ̨̨̬̦̞̭̯̌̍̐̏̌̽̚ ̌̚ ̨̛̯̬̏̌, ̨̨̛̬̯̍ ̯̌ ̨̛̪̭̣̱̐ ̯̌ ̞̦̹̌ ̨̥̦̖̯̬̦̌̌ ʪʯ
(̨̡̨̨̨̨̛̣̞̱̯̭̥̬̯̦̬̯̞̭̯̍̏̿̽́̌̌̏̌̀̏̌̀̚̚,̡̨̨̛̪̖̬̖̞̬̯̭̦̥̖̦̹̖̦̦̬̭̦̭̯̞̏́̿̽́̌́̚);
̐) ̴̨̞̦̦̭̞̌̏ ̡̛̛̯̌̏ ̨̭̯̱̪̦̞̔ ̣̔́ ̨̪̬̙̱̔̌  (̨̡̨̣̞̱̯̭̍̏̀̽́ ̌̚ ̨̛̭̪̬̖̣̌̏̔̏̀ ̬̯̞̭̯̏̌̀,
̪̖̬̖̞̬̯̭̏́̀̽́ ̦̌ ̥̖̦̹̖̦̦́̚ ̡̨̨̛̬̭̦̭̯̞, ̥̞̦̌̚ ̨̛̭̪̬̖̣̟̌̏̔̏ ̨̬̯̭̯̞̏̌ ̨̞̬̙̯̭̏̔̍̌̌̿̽́ ̱ ̡̪̞̯̣̞̌̌
(̸̵̡̨̛̛̖̬̖̞̦̹̜̭̱̱̪̦̜̞̔̔̚);̸̶̡̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̺̦̖̥̙̣̭̯̞̬̦̦̯̭̪̬̖̣̱̬̯̞̭̯̞̜̯́̏̔̏̏̌̌̏̔̏̏̌̽̌̌̚
̵̨̨̡̛̞̦̹̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯̞̣̭̦̪̞̯̣̱̏̏̌̐̌̌–̨̡̨̨̣̞̱̯̭̭̞̬̯̞̭̯̍̏̀̽́̌̍̏̌̀̚);
̔)̨̛̛̖̪̯̔̚;
̿)̵̨̨̡̨̡̛̛̬̹̞̹̯̯̟̖̞̣̖̦̯̐̏̌̏̏̌.
ʧ̨̨̬̹̞̏ ̡̨̛̹̯ ̞ ̵̟ ̡̛̖̞̣̖̦̯̏̏̌ ̸̡̣̯̏̀̌̀̽ ̨̡̨̯̞̞̐̏̏ ̨̨̬̹̞̐̏ ̡̨̛̹̯, ̡̨̛̹̯ ̦̌ ̸̵̨̨̛̪̯̦
̵̵̡̬̱̦̌̌ ̯̌ ̵̡̨̨̡̨̨̡̨̛̬̯̭̯̬̏ ̵̨̛̖̪̯̔̌̚ ̏ ̵̡̦̍̌̌ ̚ ̸̨̡̨̛̪̯̥̌̏ ̨̡̨̭̯̬̥ ̨̪̹̖̦̦̐̌́ ̨̔ 90 ̦̞̔̏ ̜
̥̖̦̹̖.ʶ̴̵̴̨̡̡̨̨̨̨̛̥̪̦̞̣̭̞̱̦̖̪̞̦̞̞̦̦̭̞̌́̌̿̔̌̏̍̏̚’̡̨̛̛̛̦̦̦̭̯̱̪̦̥̯̖̬̞̥́̌́̌̌̌̐́̚̚:
̌) ̴̨̞̦̦̭̞̌̏ ̨̨̍̏̚’̦̦́̌́̚, ̨̺ ̶̨̞̦̯̭̀̀̽́ ̌̚ ̨̛̭̪̬̖̣̌̏̔̏̀ ̬̯̞̭̯̏̌̀ ̚ ̨̞̬̙̖̦̦̥̏̔̍̌́
̶̨̡̛̪̖̬̖̞̦ ̱ ̡̛̪̬̱̯̱̍ ̸̛ ̡̛̯̱̍̚ (̨̡̨̣̞̱̯̭̍̏̀̽́ ̌̚ ̨̛̭̪̬̖̣̌̏̔̏̀ ̬̯̞̭̯̏̌̀,  ̥̞̦̌̚ ̨̛̭̪̬̖̣̟̌̏̔̏
̴̨̨̨̨̬̯̭̯̞̞̬̙̯̭̱̞̦̦̭̥̱̬̖̱̣̯̯̞̏̌̏̔̍̌̌̿̽́̌̏̽̌̚);

̍) ̞̦̹̞ ̴̨̞̦̦̭̞̌̏ ̨̨̍̏̚’̦̦́̌́̚ (̨̡̨̣̞̱̯̭̍̏̀̽́ ̌̚ ̨̨̨̛̥̬̯̦̌̏̌̀̚ ̬̯̞̭̯̏̌̀ ̞̚ ̨̭̯̭̱̦̦̥̌̏̌́̚
̴̡̨̨̡̨̨̡̛̛̖̖̯̦̟̞̭̯̟̭̯̏̏̔̏̌̏).
ʽ̨̨̛̭̦̦̞̭̏̌̍̚,̡̛̛̦̖̥̯̬̞̣̦̞̯̌̌̌̽̌̏
ʽ̍’̵̵̴̡̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̯̭̦̦̭̞̯̦̖̥̯̖̬̞̣̦̯̞̞̬̙̯̭̱̞̦̦̭̞̜̞̯̦̭̯̞̿̏̌̍̏̌̌̌̽̌̏̏̏̔̍̌̌̀̽́̌̏̏̌̚̚̚
̸̵̸̶̨̨̨̡̨̨̨̡̛̛̛̛̛̞̭̯̬̦̭̞̬̯̞̭̯̬̱̦̦̥̦̪̖̦̟̥̬̯̞̟̯̯̞̞̥̖̦̹̖̦̦̀̍̏̌̀̌̏̌̏̌́̌̌̌̌̍̏̏̔́̚̚̚̚.ʺ̨̖̣̔̽
̨̡̣̞̱̍ ̌̚ ̶̨̨̪̖̬̖̞̦̖̦̀ ̬̯̞̭̯̏̌̀ ̦̖ ̨̨̭̯̭̱̯̭̌̏̿̽́̚. ʤ̶̨̛̥̬̯̞̌́̚ ̵̨̦̬̱̯̭̌̌̏̿̽́ ̨̛̪̬̥̣̞̦̞̜̦̥́
̨̨̡̨̨̛̥̖̯̥̬̭̦̭̯̞̔(̶̡̨̨̨̨̨̨̨̛̛̬̯̖̬̞̜̭̱̯̯̭̯̞̣̭̯̭̱̦̦̪̬̥̣̞̦̞̜̦̥̖̯̱̥̬̯̞̟̿̏̔́̌̏̌́́̐̔̌̌̚̚–2500
̬̦̐.).ˁ̵̨̡̡̨̨̨̡̨̨̡̛̛̛̛̯̬̬̭̦̬̭̯̦̦̪̣̭̦̭̯̱̪̦̞̐̏̌́̌̌̌:
ʥ̵̨̱̞̣̞̯̞̦̹̦̖̬̱̥̞̭̯̔̏̌̌̽Ͳ̞̏̔20̨̔60̨̡̬̞̏,
ʺ̨̛̛̹̦̯̣̦̦̦̌̌̍̌̔̌́Ͳ5̨̡̬̞̏,
ʳ̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯,̛̛̪̬̣̌̔,̞̦̖̦̯̬̏̌,̥̖̣̞̍Ͳ5̨̡̬̞̏,
˃̨̨̛̬̦̭̪̬̯̦̞̭̌̌̍̚Ͳ5̨̡̬̞̏,
ʳ̨̨̨̛̦̹̞̭̦̦̞̭̏̌̍̚Ͳ5̨̡̬̞̏,
ʻ̡̛̛̖̥̯̖̬̞̣̦̞̯̌̌̽̌̏(̶̣̞̖̦̞̟̚)Ͳ20̨̡̬̞̏,
ʻ̡̛̛̖̥̯̖̬̞̣̦̞̯̌̌̽̌̏(̸̨̪̬̬̥̦̖̖̪̖̖̦̦̐̌̌̍́̚̚)Ͳ̞̏̔1̨̔5̨̡̬̞̏,
ʳ̡̛̛̦̹̞̦̖̥̯̖̬̞̣̦̞̯̌̌̽̌̏Ͳ5̨̡̬̞̏.
˔̡̨̺ ̶̡̣̞̞̞̜̦̱̏̔̌ ̬̯̞̭̯̏̌̽ ̸̛̛̛̦̯̏̌̚ ̣̖̞̌̔̌̐̔̽̚̚ ̨̨̛̦̖̥̙̣̏, ̨̯ ̨̦̏̌ ̛̪̬̜̥̯̭̌̿̽́ ̨̬̞̦̏̀
«̦̱̣̀». ʪ̣́ ̵̛̦̖̥̯̖̬̞̣̦̌̌̽ ̡̛̯̞̌̏̏ ̶̡̣̞̞̞̜̦̏̔̌̌ ̬̯̞̭̯̏̌̽ ̛̪̬̜̥̯̭̌̿̽́ ̦̖ ̨̬̞̦̏̀ «̦̱̣̀» ̛̣̹̖ ̌̚
̨̛̱̥̏,̵̵̨̡̡̡̨̡̛̛̛̛̛̛̺̣̯̦̖̥̯̖̬̞̣̦̯̞̞̭̦̱̯̦̜̬̦̔́̌̌̌̽̌̏̏̿̌̏.
ʽ̍’̡̛̯̿ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̨̭̞̌̍̏̚ ̯̌ ̵̛̦̖̥̯̖̬̞̣̦̌̌̽ ̡̛̯̞̌̏̏ ̛̦̯̭̏̌̀̽́̚ ̱ ̴̨̞̦̦̭̞̜̌̏ ̨̞̯̦̭̯̞̏̚, ̡̨̺́
̨̨̡̛̛̛̦̞̪̞̯̬̯̖̬̞̥̦̦̦̏̏̔̏̔̌̀̽́̏̌́̚.ʪ̵̨̡̨̨̨̡̨̡̛̛̛̦̖̥̯̖̬̞̣̦̯̞̭̯̭̱̯̭̯̞̬̯̖̬̞̟̌̌̽̌̏̏̌̏̀̽́̔̔̌̏̚
̛̦̦̦̏̌́̚(̨̨̨̨̡̛̛̯̬̯̦̭̣̞̙̖̦̦̜̬̬̔̏̌̌̔̔́̍̚,̵̡̨̛̯̙̞̦̹̌̌ʻʺʤ,̵̨̛̛̛̛̛̭̯̬̖̦̣̭̦̥̭̣̥̏̏̌̌).˄
̨̨̪̣̹̥̱̔̌̽ ̨̨̭̦̦̞̏ ̨̛̭̌̍̚ ̯̌ ̦̖̥̯̖̬̞̣̦̞̌̌̽ ̡̛̛̯̌̏ ̨̬̖̱̣̬̦̐́ ̪̖̬̖̣̯̭̐́̔̌̀̽́ ̦̌ ̦̦̞̭̯̌́̏̽ ̨̡̦̌̚
̡̨̨̛̥̖̦̹̖̦̦̬̭̦̭̯̞́̚,̨̛̯̱̬̞̪̯̬̖̌̌̍̚,̡̨̨̛̪̖̬̖̞̬̯̭̦̥̖̦̹̖̦̦̬̭̦̭̯̞̏́̀̽́̌́̚.
ʯ̛̪̭̌̌
ʯ̛̪̭̌̌ ̵̨̬̱̯̭̌̌̏̀̽́̚ ̦̌ ̣̦̭̍̌̌ ̌̚ ̨̪̖̬̞̭̦̏̀ ̬̯̞̭̯̏̌̀. ʦ̛̱̯̯̍́ ̪̭̞̌̌̏̚ ̶̨̞̦̯̭̀̿̽́
̛̛̦̭̯̱̪̦̥̌ ̨̛̥̖̯̥̔̌: ̨̨̦̬̞̦̞̔̔ ̛̪̭̌̌̚ Ͳ ̌̚ ̨̭̞̬̯̞̭̯̍̏̌̀ ̵̛̪̖̬̹ ̨̪ ̸̭̱̌ ̵̨̦̙̖̦̦̌̔̔́ ̪̭̞̌̌̏̚
(ˇʳˇʽ);  ̭̞̏ ̞̦̹̞  Ͳ ̌̚ ̴̡̨̨̛̞̖̦̯̞̦̔̏̌̀ ̨̭̞̬̯̞̭̯̍̏̌̀ ̨̨̞̪̞̦̟̏̔̏̔ ̶̨̛̛̦̞̔ ̪̭̞̌̌̏̚. ʻ̌ ̯̱̔̌ ̣̦̭̱̍̌̌
̶̨̨̨̡̛̛̪̭̦̯̭̦̜̥̖̦̹̞̦̌̌̏̌̀̽́̌̌̀̚̚̚̚:̸̶̨̨̨̨̛̣̦̭̬̯̞̭̯̭̯̬̯̞̭̯̬̖̣̞̞̟̌̍̌̌̏̀̏̌̀̌̍̌̀̏̌̀̌̌̚̚̚.
ʯ̡̨̨̡̛̛̥̖̦̹̖̦̦̬̭̦̭̯̞̯̞́̌̏̏
ˇ̨̡̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̞̦̦̭̞̯̪̖̬̖̣̯̭̦̥̖̦̹̖̦̦̬̭̦̭̯̞̱̞̪̞̦̭̯̞̥̌̏̌̏̐́̔̌̀̽́̌́̏̔̏̔̔̏̐̚ʺˁˇʯ39
«ˇ̨̞̦̦̭̞̌̏ ̛̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯: ̛̦̦̦̏̌́̚ ̯̌ ̶̨̡̞̦̌» ̞̚ ̵̨̡̨̬̬̱̦̥̌̚ ̸̵̨̡̛̞̱̦̏̌ ̵̡̨̨̛̛̭̦̯̦̔̏̌ ̵̥̜̱̯̦̞̌̍
̨̨̡̪̯̞̏ ̵̨̨̛̬̹̐̏ ̡̨̹̯̞̏. ʻ̴̨̖̞̦̦̭̞̌̏ ̡̛̛̯̌̏, ̞̦̹̞ ̦̞̙ ̛̪̭̌̌̚ ̯̌ ̡̞̣̖̦̞̏̔̌̔ ̨̡̨̪̯̞̔̌̏ ̡̛̛̯̌̏,
̵̶̡̨̨̡̨̨̨̨̨̛̛̦̣̞̱̯̭̦̙̦̱̞̯̦̱̯̱̣̣̖̦̦̦̟̦̥̙̣̦̖̞̦̖̦̦̌̌̿̽́̌̏̔̌̔́̏́̏́̌̽̐̏̐́̚̚̚̚;̨̛̪̬̦̦̭̯̞̌́̏
̵̵̸̡̨̡̨̨̨̡̨̨̡̨̛̯̦̬̬̱̯̭̭̱̥̞̱̦̞̹̱̦̦̌̌̌̏̿̽́̌̏̌̐̏̔̔̏̌́̚̚(̵̸̨̛̛̦̜̞̣̹̖̣̦̌̍̽̌̔̏̏̚:̨̛̬̯̭̯̞̪̬̏̌
̡̨̛̛̬̭̯̦̦̞̏̌ ̯̌ ̨̛̭̪̬̖̣̟̌̏̔̏ ̨̬̯̭̯̞̏̌ ̌̚ ̵̛̬̱̦̦̥̏̌̏̌́ ̛̯̬̯̏̌ ̦̌ ̨̪̬̙̔̌). ʿ̨ ̵̛̯ ̶̵̡̞̌́ ̯̌
̵̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯̌ ̨̨̣̭̦̏̌̐ ̡̪̞̯̣̱̌̌ ̚ ̴̨̪̬̯̖̣̀ ̦̌ ̨̪̬̙̔̌, ̣̔́ ̵̡̛́ ̞̭̱̯̦̞̜̏̔ ̡̛̛̯̦̜̌̏ ̨̡̛̬̦ ̯̌
̛̭̪̬̖̣̱̌̏̔̏ ̬̯̞̭̯̏̌̽ ̵̡̛́ ̨̨̨̭̯̞̬̦̔̏ ̸̛̛̛̦̯̏̌̚ ̦̖ ̨̨̛̥̙̣̏, ʶ̨̥̪̦̞̌̿̀ ̨̨̭̯̭̱̯̭̌̏̿̽́̚ ̨̥̖̯̔
̶̨̡̨̡̨̣̞̱̭̞̬̯̞̭̯̞̪̖̬̖̞̬̦̦̖̞̦̖̦̦̍̌̍̏̌̀̏̀̌́̚̚̚,̶̡̛̖̬̖̖̬̭̱̦̦̯̞̞̦̖̞̦̖̦̦̍̏̏̌́̍̏̏̔́̚̚̚.


ʽ̬̖̦̔̌
ʽ̬̖̦̔̌ ̥̜̦̌̌ ̨̛̪̦̦̏̌ ̴̡̡̛̛̣̭̞̱̯̭̌̏̌́ ̡́ ̴̨̞̦̦̭̌̏̌, ̡̨̺́ ̭̞̏ ̨̞̭̯̯̦̞ ̡̛̛̛̬̚ ̞ ̨̛̛̏̐̔ ̞̏̔
̨̨̣̞̦̦̏̔́ ̨̪̬̖̥̖̯̥̔ ̨̛̬̖̦̔ ̪̖̬̖̦̞̔̌ ̨̬̖̦̬̔̌̀. ʿ̬̌̏̌ ̦̌ ̨̥̜̦̌ ̦̖ ̨̨̍̏'̡̨̨́̏̚ ̨̛̪̦̦̞̏ ̛̱̯̍
̪̖̬̖̦̞̔̌.˄̴̶̨̡̡̡̨̛̛̛̛̭̞̞̦̹̞̬̖̦̣̭̞̱̯̭̪̖̬̞̜̦̏̔̔̌̀̽́́̌̌.
ʶ̶̨̡̨̨̥̪̦̞̬̖̦̖̌́́̔̔̌̏̽:̵̶̨̨̨̨̛̛̬̖̦̦̜̞̞̞̦̖̭̯̞̜̦̟̣̭̦̭̯̞̔̔̔̏̔̏̏̌,̨̨̨̪̖̬̖̦̟̬̖̦̱̪̔̌̏̔
̶̨̨̪̖̬̞̜̦̞̜̬̖̦̞̌̔,̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̦̯̭̬̞̦̥̞̬̦̪̬̯̥̯̖̬̥̞̦̱̞̟̬̱̬̖̦̏̌̿̽́̏́̐̔̔̐̏̔̚.
ʶ̨̥̪̦̞̌́ ̡́ ̨̬̖̦̬̔̌: ̪̣̯̖̙̞̌ ̚ ̶̨̨̪̖̬̞̜̦̟̌ ̨̛̬̖̦̔ ̛̦̯̭̏̌̀̽́̚ ̱ ̞̯̞̏̚ ̨̪̬ ̡̛̭̱̱̪̦̜ ̵̨̞̔̔
̨̨̨̨̨̡̨̛̬̞̦̥̞̬̦̪̬̯̥̭̯̬̱̬̖̦̏́̐̔.
ˀ̸̛̖̖̬̯̖̪̖̖̦̦̏̌̌̍́̚̚̚
ˀ̖̖̬̏̚ ̨̞̬̙̯̭̏̔̍̌̌̿̽́ ̱ ̞̯̞̏̚ ̨̪̬ ̴̨̛̞̦̦̭̜̌̏ ̭̯̦̌ (̣̦̭̞̍̌̌) ̱ ̨̯̥̱ ̡̛̪̱̏̌̔, ̡̨̛̣ ̱ ʶ̨̥̪̦̞̟̌
̡̛̛̦̏̌̿ ̸̛̛̬̦̖̀̔ ̨̌̍ ̨̨̬̱̦̯̦̖̍̒̏̌ ̨̨̍̏̚’̦̦́̌́̚ ̏ ̬̖̱̣̯̯̞̽̌̚ ̨̨̍̏̚’̸̨̱̟́̀̚ ̨̪̞̟̔ ̯̌ ̞̭̦̱̿
̨̨̨̜̥̞̬̦̞̭̯̯̏̽̐,̶̨̡̡̨̡̨̨̨̨̨̛̺̱̖̞̯̞̹̯̞̣̦̦̦̍̔̏̔̏̔́̏̌́̽̐̍̏̚’̦̦́̌́̚.
˃̵̸̖̦̞̦̞ ̛̬̖̖̬̏̚ ̨̪ ̵̡̨̛̛̛̬̏̚ ̵̛̏̔̌ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ ̵̨̨̬̬̱̯̭̌̏̀̽́̚ ̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔ ̨̔ ʿ̛̬̣̌̏
̴̨̬̥̱̦̦̏̌́, ̨̡̣̞̱̍ ̯̌ ̨̬̥̞̺̖̦̦́̚ ̵̵̨̛̭̯̬̌̏ ̬̖̖̬̞̏̏̚ ̌̚ ̛̛̥̏̔̌ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́, ̛̛̞̦̹̥, ̦̞̙
̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ ̛̙̯̯́, ̵̛̯̖̬̙̖̦̌̏̔̚ ˀ̨̨̪̬̙̖̦̦̥́̔́̚ ʪʶˀˀˇʿ˄ ̞̏̔ 17.12.2004 ζ3104, ̞̚ ̛̥̞̦̥̌̚ ̞
̨̨̛̪̦̖̦̦̥̔̏́. ʻ̌ ̨̛̥̱̏̐ ʺˁˇʯ 4 «ˁ̵̨̯̬̞̌̏ ̡̨̡̛̦̯̬̯̌» ̛̬̖̖̬̏̚ ̯̖̭̯̱̯̭̀̽́ ̦̌ ̡̖̯̦̞̭̯̌̔̏̌̽ ̱
̨̨̞̪̞̦̭̯̞̏̔̏̔ ̞̚ ̨̯̖̬̙̖̦̌̏̔̀̚ ʶ̨̥̪̦̞̌̿̀ ̨̨̨̥̖̯̣̞̔̐̿̀, ̞̚ ̨̭̯̭̱̦̦̥̌̏̌́̚ ̵̨̛̛̣̦̪̬̜̦̯̦̌̐̌̽́̚
̵̡̨̛̯̱̬̦̥̖̯̞̌̌̔̏.
ʻ̸̖̪̖̬̖̖̦̞̔̍̌ ̨̨̍̏̚’̦̦́̌́̚ ̦̖ ̨̞̬̙̯̭̏̔̍̌̌̀̽́ ̏ ̣̦̭̞̍̌̌. ˁ̛̛̯̭̣̜ ̨̛̪̭ ̵̡̛̯̌ ̨̨̍̏̚’̦́̌̽̚,
̭̱̥̌, ̴̶̨̞̦̬̥̞̌́ ̨̨̺̔ ̸̨̛̦̖̦̖̦̭̯̞̏̌̚ ̛̭̱̥/̨̡̭̯̬̱ ̨̪̹̖̦̦̐̌́ ̯̌ ̭̱̥̌ ̸̨̡̨̨̞̱̦̏̌̐ ̨̪̹̖̦̦̐̌́
̨̨̍̏̚’̵̴̨̨̨̨̨̡̨̨̨̨̛̦̦̞̦̹̭̯̬̦̦̯̭̪̬̥̞̯̞̦̦̭̟̞̯̦̭̯̞́̌́̀̀̌̏̔́̽́̏̌̔̌̏̏̚̚.
ʦ̸̨̡̨̡̨̨̡̛̛̛̛̯̬̯̪̯̱̦̪̬̱̯̯̞̭̯̬̖̦̞̪̯̌̔̌̌̍̌̏̔̔̌̚
ʦ̛̛̯̬̯̌ ̚ ̨̡̪̯̱̔̌ ̦̌ ̨̡̛̪̬̱̯̍ ̛̦̯̭̏̌̀̽́̚ ̚ ̵̱̬̱̦̦̥̌̏̌́ ̛̥̞̦̚ ̸̵̨̛̞̭̯̬̖̦̏̔ ̨̡̪̯̞̔̌̏.
ʦ̸̸̵̸̵̶̨̨̨̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̞̭̯̬̖̦̜̪̯̦̪̬̱̯̦̯̭̹̣̥̦̦̦̯̥̭̬̞̦̦̞̯̦̱̯̱̔̔̌̌̍̏̌̌̿̽́́̏̌́̌̏̽̌̏̔̌̚̚̚̚
̥̞̙ ̨̡̨̨̪̯̔̌̏̀ ̨̍̌̀̚ ̡̛̯̞̌̏̏ ̞ ̨̨̍̏̚’̦́̌̽̚ ̯̌ ̵̟ ̨̨̣̦̭̍̌̌̏̀ ̬̯̞̭̯̏̌̀. ʦ̸̨̛̞̭̯̬̖̦̜̔ ̨̡̨̛̪̯̜̔̌̏
̡̡̨̛̯̪̖̬̖̣̯̭̦̙̦̱̞̯̦̱̯̱̞̥̖̦̹̱̯̭̌̏̐́̔̌̿̽́̌̏̔̌̿̽́̚̚,̡̨̨̨̨̺̜̥̞̬̦̞̭̯̯́̏̽̐,̶̨̛̺̱̖̥̯̥̞̭̖̍̔̌
̨̭̯̯̦̞̜̔̌ ̨̨̡̨̛̪̯̦̜̔̌̏̌ ̨̡̛̪̬̱̯̍, ̡̛̜́ ̨̨̛̣̯̔̏̽̚ ̡̨̛̛̛̬̭̯̯̏̌ ̭̏̀ ̸̛ ̸̛̭̯̦̱̌ ̸̵̨̛̞̭̯̬̖̦̏̔
̵̨̡̨̡̛̛̪̯̯̞̔̌̏̌̏̏,̥̣̌̌.
ʪ̵̨̞̔(̸̡̛̬̱̏̌)
ʪ̵̨̞̔ ̶̨̞̦̯̭̀̿̽́ ̌̚ ̨̛̭̪̬̖̣̌̏̔̏̀ ̬̯̞̭̯̏̌̀ ̶̡̨̥̪̖̦̭̞̟̌, ̡́̌ ̱̣̍̌ ̨̛̯̬̥̦̌̌ ̨̌̍ ̪̞̣̔́̐̌̿
̨̛̯̬̥̦̦̌̀.ʪ̵̵̵̨̨̨̨̨̨̛̛̛̞̞̪̬̙̱̯̬̞̥̦̯̭̬̞̣̖̦̦̭̞̦̖̖̦̣̞̱̥̔̏̔̔̌̏̌̏̌̿̏̌̏̌́̏̌̌̔̏́̏̌̏̔̔̌̏̚̚̚:
̌)ʶ̶̨̨̡̡̨̨̛̛̛̛̛̥̪̦̞̪̖̬̖̣̪̱̪̖̞̭̱̯̯̞̬̞̦̬̌́̔̌̌̏̿̏̏̌̐̔̚,̨̪̏'̨̦̞̣̭̦̞̭̯̦̯̬́̌̏̌̀̌̏̌̚̚;
̍)̌̚ʶ̸̴̨̨̡̨̨̨̨̛̥̪̦̞̦̖̣̹̯̭̦̞̪̣̹̱̭̯̱̪̬̣̞̦̭̪̖̬̭̦̣̱̱̬̥̞̌̿̀̌̌̿̽́̌̔̌̽̌̌̽̌̏̽̐̌̚,̡́̌,
̡̨̛̪̬̣́̌̏,̨̪̏'̨̨̦̣̞̦̦̥́̌̌̏̔́̚̚,̴̡̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̦̞̖̖̯̦̜̦̯̬̣̪̬̦̥̯̬̥̌̏̽̌̔̌̏̌̌̚;
̏)̵̶̨̨̨̨̨̨̨̛̛̭̱̥̱̱̥̙̦̭̯̞̬̦̞̦̯̔̔̌̔̏;
̐)̨̨̜̥̞̬̦̏,̨̨̺̔ʶ̸̨̡̨̨̨̛̛̥̪̦̞̟̦̞̜̱̯̖̦̥̞̦̞̌̌̔̔̽̏̐̔,̨̪̏'̶̨̦̞̪̖̬̞́̌̌̿̀̚̚;̯̌
̒)̛̛̯̬̯̏̌,̡̨̨̛̞̱̣̱̱̯̪̦̖̭̖̦̞̱́̍̌̍̍̔̽̏̚'̶̡̨̱̪̖̬̞́̌̿̀̚̚,̶̨̨̨̨̨̛̛̥̙̦̭̯̞̬̦̞̦̯̌̔̏.
ʪ̵̵̨̡̨̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̞̞̦̦̦̪̭̣̱̦̯̭̪̥̞̬̞̦̦̦̯̪̭̣̱̔̏̔̏̌́̐̏̌̿̽́̏̌́̌̐̚,̵̨̨̱̬̞̣̖̦̦̭̞̌̌̔̏́̏̚̚
̵̨̛̦̖̖̦̣̞̱̥̌̏̔̔̌̏:
̌)̶̵̨̨̨̨̨̨̨̛̛̥̙̦̭̯̞̬̦̞̦̯̭̱̥̱̱̌̔̏̔̔;

̍)̵̸̵̨̨̡̨̨̛̛̜̥̞̬̦̞̭̯̦̙̖̦̦̖̦̥̞̦̞̿̏̽̌̔̔́̏̐̔,̨̪̏'̵̶̨̛̦̪̖̬̞́̌̌̿̀̚̚;
̏)̶̶̶̨̨̨̨̨̨̨̡̨̨̨̛̛̥̙̦̭̯̞̬̦̞̦̯̭̯̱̪̞̦̖̬̹̖̦̭̯̞̪̖̬̞̟̦̞̦̖̞̯̦̪̖̬̞̱̌̔̏̽̌̏̌̌̽̏̐̔̚̚;̯̌
̐)̶̨̨̨̨̨̛̛̛̛̥̙̦̭̯̞̬̦̞̦̯̯̬̯̌̔̏̏̌,̨̪̦̖̭̖̦̞̱̏̚'̶̡̨̱̪̖̬̞́̌̿̀̚̚,̛̛̯̯̬̯̌̏̌,̵̨̦̖̞̦̞̣̍̔̔́
̟̟̖̬̹̖̦̦̌̏́̚.
ʦ̸̡̛̬̱̌ ̞̏̔ ̶̨̪̬̖̦̯̞̏ ̯̌ ̨̬̣̯̞́ ̛̦̯̭̏̌̿̽́̚ ̌̚ ̨̨̥̖̯̥̔ ̵̦̬̱̦̦̌̌̏̌́, ̣̔́ ̶̨̪̬̖̦̯̞̏ – ̌̚
̴̡̨̡̨̛̖̖̯̦̭̯̏̀̌̏̀.ʪ̵̨̛̛̞̞̞̖̦̞̦̯̭̔̏̔̔̏̔̔̏̏̌̿̽́̚,̵̡̨̡̨̨̛̛̛̛̣̦̪̬̦̟̯̬̥̦̦̏̌̿̌̏̌̌́.
ʽ̡̨̣̞̍̏̌ ̨̡̛̪̣̞̯̌ ̨̨̺̔ ̛̦̦̦̏̌́̚ ̵̨̨̱̔̔ ̞̏̔ ̵̨̨̭̯̬̟̌̏ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽, ̨̨̺̔ ̴̶̡̡̛̣̭̞̞̟̌̌
̡̨̡̦̯̬̯̞̌̏ ̡́ ̵̵̨̛̭̯̬̌̏ ̡̨̡̦̯̬̯̞̌̏, ̨̨̺̔ ̸̵̨̛̞̭̯̬̖̦̏̔ ̶̵̡̛̛̞̞̜̦̌̏̚ ̛̯̬̯̏̌ ̯̌ ̵̛̞̦̹ ̡̭̪̖̯̞̌̏
̵̵̵̨̨̨̨̨̨̛̭̯̬̟̞̣̦̭̯̞̖̯̣̦̦̖̖̦̱̞̪̞̦̬̞̣̌̏̔́̽̔̌̽̌̏̔̌̏̔̏̔̔̌̚ʿ̨̡̨̨̛̬̥̞̯̣̪̣̖̹̖̦̦̬̱̥̞̦̦̔́̐́́̚
̴̶̨̨̦̖̖̦̟̞̦̬̥̞̟̌̏̔̌.
ʪ̵̨̨̛̛̛̯̯̬̯̔̌̏̌(̡̭̣̌̔)
˄ ̵̡̨̱̣̯̖̬̭̥̱̍̐̌̽ ̨̡̣̞̱̍ ̵̨̨̛̔̔ ̯̌ ̛̛̯̬̯̏̌, ̨̺ ̸̡̣̯̭̏̀̌̀̽́ ̱ ̞̯̏̚ ̨̪̬ ̡̭̱̱̪̦̞ ̡̛̛̪̬̱̯̍ ̯̌
̡̛̛̯̍̚, ̴̡̡̛̣̭̞̱̯̭̌̀̽́ ̨̪ ̵̬̱̪̐̌ ̌̚ ̛̬̱̪̥̐̌ ̵̨̨̞̔̔̏ ̯̌ ̛̯̬̯̏̌ ̌̚ ̶̨̛̛̦̞̦̣̦̥̌̌̽ ʿ̨̨̛̣̙̖̦̦̥́
(̛̭̯̦̬̯̥̌̔̌̌) ̵̡̨̨̱̣̯̖̬̭̍̐̌̽̐ ̨̡̣̞̱̍, ̨̺ ̦̖ ̸̛̭̱̪̖̬̖̯̽ ʺˁˇʯ. ˁ̡̣̌̔ ̵̛̞̦̹ ̵̡̛̭̱̱̪̦ ̵̨̨̞̔̔̏
̨̞̪̞̏̔̏̔̌̿ ̨̛̥̥̏̐̌ ʺˁˇʯ. ʪ̵̨̨̛̔ ̨̞̬̙̯̭̏̔̍̌̌̀̽́ ̌̚ ̨̨̥̖̯̥̔ ̵̦̬̱̦̦̌̌̏̌́. ʦ̛̛̯̬̯̌
̴̶̵̨̡̨̡̨̨̡̡̨̛̛̛̛̞̬̙̯̭̱̦̞̯̬̯̞̯̥̬̬̯̯̥̬̯̖̬̥̯̬̯̏̔̍̌̌̀̽́̌̿̀̏̌̔̔̌̏́̌̌̌̏̌̚̚̚̚.
ʿ̸̵̡̛̛̬̦̖̦̦̖̭̯̯̖̜̌́̔́̌̚ʯ̵̵̨̨̨̡̨̛̞̯̱̪̬̬̱̬̹̹̯̞̏̐̏̏
ʿ̶̵̨̨̨̨̛̛̛̬̖̦̯̯̬̥̦̞̪̖̪̯̌̔̌̚ʶ̴̶̨̡̡̡̛̛̛̛̛̥̪̦̞̬̞̹̣̣̭̞̱̯̞̦̖̭̯̞̜̦̱̞̣̦̞̭̯̌́̏̌̌̏̌́̏̔́̽̽.
ʪ̛̛̞̖̦̏̔̔ ̨̛̯̬̥̦̞̌ ̴̡̡̛̣̭̞̱̯̭̌̀̽́ ̡́ ̶̛̞̦̖̭̯̞̜̦̏̌ ̞̣̦̞̭̯̔́̽̽, ̸̭̪̣̖̦̞̌ ̨̡̛̞̭̯̏̔ ̯̌ ̸̛̪̣̖̦̞̏̌
̛̛̞̖̦̔̏̔̔–̴̡̨̞̦̦̭̞̣̦̞̭̯́̌̏̌̔́̽̽.
2.4.ʯ̶̨̡̨̨̛̛̥̞̦̣̞̞̜̪̣̞̯̞̏̍̏;̛̭̯̦̬̯̌̔̌,̡̛̛̞̱̣̦̞́̍̏̔̌,̣̖̺̖̦̖̞̯̌̔̀̽
˄2017̶̨̨̡̨̨̡̛̬̞̣̞̪̣̞̯̍̏̌̌ʶ̸̨̡̨̛̥̪̦̞̟̪̬̯̦̦̖̥̞̦̣̭̌̌̀̏̌̌́̚.ʻ̨̞̏ʺˁˇʯ,̡̛̛̞̭̯̱̪̣́̏̏
̛̭̣̱̏2017̶̴̨̨̨̨̡̨̨̡̨̛̛̛̬̞̦̖̥̣̭̱̯̯̪̣̱̦̣̞̱̪̣̞̯̱̞̞̦̦̭̱̞̯̦̞̭̯̌̿̏̐̏̏̌̍̏̌̏̏̽̚ʶ̨̥̪̦̞̟̌.
ˁ̛̯̦̬̯̌̔̌,̸̨̨̨̨̛̛̺̦̖̦̬̣̦̦̭̯̞̞̦̖̭̯̭̱̯̭̌̍̌̌̏̀̽́̚ʶ̨̨̨̡̨̨̥̪̦̞̭̯̬̌̿̀̔̏.
ˀ̵̨̛̦̭̯̦̬̯̞́̔̏̌̔̌̏,̨̬̚'̸̵̨̨̛̛̭̦̖̦̯̥̞̦̭̯̦̬̯̞̭̯̱̪̭̣̱̣̬̞̦̪̖̬̞̞́̽̌̔̌̔̌̏̏̌̿̏̔́̔̏̚,̨̺
̸̨̛̪̦̯̭̌̀̽́̚1̸̭̞̦́2017̶̨̡̨̛̬̱̪̞̭̣̞̟̯̌̍́̿̔̌.
• ʺˁˇʯ (IFRS) 16 «ʽ̬̖̦̔̌» (̛̛̪̱̺̖̦̜̏ ̏ ̸̭̞̦̞ 2016 ̨̡̬̱ ̞ ̨̨̭̯̭̱̯̭̌̏̿̽́̚ ̣̔́ ̸̵̛̬̞̦ ̵̛̞̯̦̏̚
̨̪̖̬̞̞̔̏,̸̨̨̛̺̪̦̯̭̌̀̽́̚1̸̭̞̦́2019̶̨̡̨̛̬̱̪̞̭̣̞̟̯̌̍́̿̔̌).ˁ̨̨̯̦̬̯̥̞̦̭̌̔̌̌̀̿̍̀̚ʺˁˇʯ(IAS)
17 «ʽ̬̖̦̔̌» ̞ ̨̛̯̏̏̔̽ ̛̦̱̿̔ ̨̥̖̣̔̽ ̨̞̬̙̖̦̦̏̔̍̌́ ̣̔́ ̵̭̞̏ ̛̯̪̞̏ ̨̨̨̬̞̔̐̏̏ ̨̛̬̖̦̔ ̏ ̞̯̞̏̚ ̨̪̬
̴̨̛̞̦̦̭̜̌̏ ̭̯̦̌ ̏ ̨̡̪̬̱́̔, ̸̨̨̦̣̞̦̥̱̌̌̐ ̸̨̨̨̪̯̦̥̱ ̨̡̪̬̱́̔ ̨̡̣̞̱̍ ̨̨̨̬̞̔̐̏̏ ̴̨̨̞̦̦̭̟̌̏ ̨̛̬̖̦̔, ̞
̨̨̍̏̚'̨̡̨̨̛̛̛̛̱̬̖̦̬̞̦̯̯̞́̿̔̌̏̏̌̏̌̌̏̍̏̚̚̚'̨̨̨̨̨̛̦̦̣̞̣̹̭̯̞̬̞̬̖̦́̌́̔́̍̽̔̐̏̏̔̚,̡̨̛̦̯̥̌̏́̚
̶̨̭̪̖̞̣̦̌̽ ̵̨̨̛̱̥̣̖̦̍̏ ̡̛̪̞̏̌̔̏. ʪ̣́ ̶̨̨̬̖̦̞̔̔̌̏̏ ̛̞̱̣̭̏̔̍́ ̦̖̭̱̯̯̞̿̏ ̛̥̞̦̚ ̸̵̨̨̛̪̯̦ ̛̪̬̣̌̏,
̵̨̛̭̯̦̣̖̦̏̌̏ ʺˁˇʯ (IAS) 16 «ʽ̬̖̦̔̌». ʪ̨̨̡̨̭̯̬̖̏ ̨̭̯̭̱̦̦̌̏̌́̚ ̨̨̨̣̖̦̔̏̚ ̏ ̨̯̥̱ ̡̛̪̱̏̌̔, ̡̨̺́
̸̨̨̨̦̭̦̔̌ ̨̨̡̨̨̭̯̬̔̏ ̨̨̛̭̯̭̦̜̌̏̌̚ ̭̯̦̬̯̌̔̌ ̨̪ ̸̶̛̬̱̞̏ ʺˁˇʯ (IFRS) 15 «ʦ̸̡̛̬̱̌ ̨̨̨̛̬̥̌̔̐̏̌̚ ̚
̶̨̡̛̪̱̪̥́».
•ʶ˃ʺˇʯ(IFRIC)22«ʦ̵̡̛̛̛̪̣̥̞̦̣̯̦̱̬̭̞̦̭̥̏̏̌̀̏̌̌̏̌̌̚̚»(̛̛̪̱̺̖̦̜̬̱̦̞̏̏̐̔2016̨̡̬̱̞
̨̨̭̯̭̱̯̭̌̏̿̽́̚ ̣̔́ ̸̵̛̬̞̦ ̵̛̞̯̦̏̚ ̨̪̖̬̞̞̔̏, ̨̺ ̸̨̛̪̦̯̭̌̀̽́ ̚ 1 ̸̭̞̦́ 2018 ̨̡̬̱ ̨̌̍ ̪̞̭̣́ ̶̞̟̿ ̛̯̔̌)
̨̬̚'̸̵̵̵̨̨̡̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̭̦̪̬̦̖̦̦̭̯̭̱̦̣̯̦̱̬̭̞̪̬̪̖̬̞̭̦̥̱̦̦̦̞̯̬̥̦́̀̿́̔̏̌́̌̏̏̌̏̌̀̏̏̏̌̌̚̚̚
̵̛̛̯̦̦̭̞̌̏̔̌̌̏̌̏.
•ʯ̛̥̞̦̏ʺˁˇʯ(IFRS)9«ˇ̨̛̞̦̦̭̞̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯̌̏»(̛̛̪̱̺̖̦̞̣̪̦̞̏̏2014̨̡̨̨̬̱̞̭̯̭̱̯̭̌̏̀̽́̚
̣̔́ ̸̵̛̬̞̦ ̵̛̞̯̦̏̚ ̨̪̖̬̞̞̔̏, ̨̺ ̸̨̛̪̦̯̭̌̀̽́ ̚ 1 ̸̭̞̦́ 2018 ̨̡̬̱ ̨̌̍ ̪̞̭̣́ ̶̞̟̿ ̛̯̔̌). ʺˁˇʯ (IFRS) 9
«ˇ̨̛̞̦̦̭̞̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯̌̏»̸̛̛̥̞̦̭̯̦̌̀̿̌̚ʺˁˇʯ(IAS)39«ˇ̨̛̞̦̦̭̞̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯̌̏:̶̨̡̛̦̦̦̯̞̦̏̌́̌̌̚»,

̨̺ ̨̞̦̭̯̭̏̔́̽́ ̨̔ ̴̶̡̡̛̣̭̞̞̟̌̌ ̯̌ ̶̨̡̛̞̦ ̴̵̨̛̞̦̦̭̌̏ ̡̛̯̞̌̏̏. ˇ̨̞̦̦̭̞̌̏ ̡̛̛̯̌̏ ̨̛̪̦̦̞̏
̴̡̡̛̛̣̭̞̱̯̭̌̏̌́ ̌̚ ̨̥̔̏̌ ̡̨̛̯̖̬̞̥̌̐́ ̶̨̡̛̞̦: ̶̨̞̦̦̞̀̏̌ ̨̨̥̐̔̚ ̌̚ ̨̛̭̪̬̖̣̌̏̔̏̀ ̬̯̞̭̯̏̌̀ (̸̖̬̖̚
̵̡̨̨̨̡̛̛̛̞̦̹̜̭̱̱̪̦̜̞̪̬̱̯̔̔̌̍̍/̨̡̛̯̍̚)̶̨̨̨̨̨̨̛̞̞̦̦̞̥̥̬̯̦̬̯̞̭̯̀̏̌̐̔̌̌̏̌̀̏̌̀̚̚̚.
ʦ̶̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̞̬̥̖̯̱̞̦̪̦̖̦̱̯̬̣̖̦̜̪̬̪̖̬̞̭̦̥̱̦̦̦̞̍̔̏̍̍̏̏̌̚̚.ʶ̴̶̡̛̣̭̞̞̌̌́
̛̣̖̙̯̞̞̦̖̭̌̽̏̔̍̚̚Ͳ̴̶̵̨̨̨̡̡̛̛̛̛̛̥̖̣̞̱̪̬̣̞̦̦̞̦̦̭̥̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯̥̬̦̞̞̟̞̞̬̯̖̬̭̯̔̌̏́̌̏̌̐̌̌̏̔̌̌̚
̵̨̨̡̨̨̡̨̛̪̯̞̬̹̹̯̞̏̐̏̏,̸̵̡̨̡̨̛̪̖̬̖̖̦̦̯̬̯̥̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯̱̔̍̌̌̚.ʦ̵̨̨̡̛̛̛̥̣̞̱̖̙̱̦̦̱̣̐̍̔̏̌́̍
̡̨̡̨̨̨̨̭̬̖̯̦̞̣̭̯̦̣̖̦̦̯̞̭̦̞̹̏̌̔́̏̌̏́̐̏̚'̡̨̡̡̛̛̱̣̞̱̱̪̬̣̞̦̦̥̬̭̥́̍̌̏́̌̚̚.ʦ̨̨̖̖̦̦̥̖̣̏̔̌̏̌̔̽
̴̵̶̡̨̡̛̛̛̪̖̬̖̞̬̞̦̦̭̯̞̦̦̖̞̦̖̦̦̏̌̏̌̏̏̌́̚.

Ͳʯ̨̛̥̞̦̔ʺˁˇʽ(IFRS)2"ʦ̶̨̨̡̛̛̪̣̯̦̭̦̞̞̜̌̌̏̌"(̸̛̪̱̺̖̦̞̖̬̦̞̏̏̏2016̨̡̨̨̬̱̞̭̯̭̱̯̭̣̌̏̀̽́̔́̚
̸̵̵̨̛̛̬̞̦̞̯̦̪̖̬̞̞̏̔̏̚,̸̨̨̨̛̺̬̪̦̯̭̌̀̽́̚̚1̸̭̞̦́2018̶̨̡̨̛̬̱̪̞̭̣̞̟̯̌̍́̿̔̌).ʿ̨̡̛̪̬̌̏
̨̬̚'̶̨̨̡̨̡̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̭̦̯̪̬̣̞̱̥̞̦̱̥̦̬̦̭̦̞̞̜̞́̀̀̽́̔̍̏̏̌̐̔̌̏̌̍̏̚̚'̨̨̡̦̦̪̭̪̣̯̞̪̯̱́̌́̌̔̌̚,
̶̨̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̱̯̬̥̦̭̱̥̦̦̟̦̬̦̭̦̞̞̜̌̐̌̔̌̏̌̐̔̌̏̌̚.
Ͳʯ̛̥̞̦̏ʺˁˇʽ(IFRS)4"ʪ̵̨̨̨̛̬̭̯̬̱̦̦̐̏̌̏̌́"(̛̪̱̺̖̦̞̱̖̬̖̭̦̞̏̏2016̨̡̨̨̬̱̞̭̯̭̱̯̭̣̌̏̀̽́̔́̚
̸̵̵̨̛̛̬̞̦̞̯̦̪̖̬̞̞̏̔̏̚,̸̨̨̨̛̺̬̪̦̯̭̌̀̽́̚̚1̸̭̞̦́2018̶̨̡̨̛̬̱̪̞̭̣̞̟̯̌̍́̿̔̌)̨̡̛̯̬̯̭̪̯̦̌̀̽́̌̽
̸̨̨̨̨̨̦̭̦̭̯̭̱̦̦̔̌̐̌̏̌́̚ʺˁˇʽ(IFRS)4"ʪ̵̨̨̨̛̬̭̯̬̱̦̦̐̏̌̏̌́"̞ʺˁˇʽ(IFRS)9"ˇ̵̨̛̞̦̦̭̌̏
̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯̞̏".
Ͳʯ̛̥̞̦̏ʺˁˇʽ(IAS)40"ʳ̶̵̨̛̦̖̭̯̞̜̦̦̖̬̱̥̞̭̯̏̌̽"(̛̪̱̺̖̦̞̬̱̦̞̏̏̐̔2016̨̡̨̨̬̱̞̭̯̭̱̯̭̣̌̏̀̽́̔́̚
̸̵̵̨̛̛̬̞̦̞̯̦̪̖̬̞̞̏̔̏̚,̸̨̨̨̛̺̬̪̦̯̭̌̀̽́̚̚1̸̭̞̦́2018̶̨̡̨̛̬̱̪̞̭̣̞̟̯̌̍́̿̔̌).ʯ̛̥̞̦
̸̸̶̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̭̯̦̣̯̞̯̞̹̞̥̦̖̦̦̪̬̦̪̞̞̦̖̭̖̦̦̞̪̬̪̦̖̦̦̞̦̖̭̖̦̦̥̜̦̏̌̏̀̀̽̏̐̔̏̌́̏̏̔́́̏̔́̌̌̚
̶̵̨̨̨̨̛̞̦̖̭̯̞̜̦̟̦̖̬̱̥̭̯̞̔̏.
ʻ̛̦̞ʶ̶̨̨̨̨̡̨̨̛̥̪̦̞̪̬̯̖̯̣̦̱̞̦̱̯̌́̏̔̽̔̌̽̐,̶̴̡̨̨̨̛̛̞̥̞̦̪̣̦̱̯̦̟̟̞̦̦̭̖̪̣̙̖̦̦́̏̽̌̌̏́̚
̞ ̛̬̖̱̣̯̯̽̌̚ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽, ̨̪̬̯̖, ̌̚ ̨̨̪̪̖̬̖̦̔̽̀ ̶̨̡̨̞̦̀, ̶̖̜ ̛̪̣̏̏ ̦̖ ̨̛̦̭̯̽ ̨̨̨̞̭̯̯̦̐ ̵̡̬̯̖̬̱̌̌,
̶̨̡̨̨̡̨̨̨̛̛̬̞̥̥̞̦̥̖̣̞̣̞̱̪̖̬̞̜̦̟̬̖̦̔̍̌̔̚(̴̨̨̨̡̨̨̨̛̛̪̬̖̖̦̦̟̟̥̖̣̞̣̞̱̞̦̦̭̟̬̖̦̏̔́̔̔̍̌̏̔)̞
̶̴̵̨̨̨̨̛̦̟̥̖̣̞̦̖̞̦̖̦̦̞̦̦̭̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯̞̏̔́̌̏̏̚(̸̨̨̡̨̨̡̛̥̖̣̞̱̦̯̱̔̽̏̌̐̍̚).
3.ʽ̨̨̛̭̦̦̞̭̏̌̍̚
2017̡̬̞


ʶ̛̣̭̌
ʧ̬̱̪̌3
ʥ̱̞̣̞̯̔̏̌
̨̛̭̪̬̱̔

ʿ̸̶̨̡̛̖̬̞̭̦̬̯̞̭̯̞̦̦̏̌̏̌̽̌̌01.01.2017,
700,7
̛̯̭.̬̦̐.
ʿ̨̛̛̬̦̯̭̔̍̌.̬̦̐.
Ͳ
ʦ̨̛̱̣̍,̛̯̭.̬̦̐.
700,7
ʿ̶̨̡̖̬̖̞̦̌,̛̯̭.̬̦̐.
Ͳ
ʳ̛̦̹̞̥̞̦̚(̨̡̨̨̛̛̛̬̬̯̪̭̥̽̏̚),̛̯̭.̬̦̐.
Ͳ
ʿ̸̶̨̡̛̖̬̞̭̦̬̯̞̭̯̞̦̦̏̌̏̌̽̌̌31.12.2017,
0
̛̯̭.̬̦̐.
ʯ̨̡̨̨̛̦̭̯̥̖̦̹̖̦̦̬̭̦̭̯̞̦̌́̌̚
(87)
01.01.2017,̛̯̭.̬̦̐.
ʤ̶̵̨̛̥̬̯̞̜̦̞̞̬̱̦̦̌̏̔̌̏̌́̚,̛̯̭.̬̦̐.
(613,7)
ʯ̶̦̖̞̦̖̦̦́(̡̨̨̛̥̖̦̹̖̦̦̬̭̦̭̯̞́̚),̛̯̭.̬̦̐.
Ͳ
ʦ̨̛̱̣̍,̛̯̭.̬̦̐.
Ͳ
ʳ̛̦̹̞̥̞̦̚(̨̡̨̨̛̛̛̬̬̯̪̭̥̽̏̚),̛̯̭.̬̦̐.
Ͳ
ʯ̨̡̨̨̛̦̭̯̥̖̦̹̖̦̦̬̭̦̭̯̞̦̌́̌̚
0
31.12.2017,̛̯̭.̬̦̐.
ˋ̨̛̭̯̣̦̭̬̯̞̭̯̦̌̍̌̌̏̌̏̌̽̌01.01.2017,̛̯̭.
613,7
̬̦̐.
ˋ̨̛̭̯̣̦̭̬̯̞̭̯̦̌̍̌̌̏̌̏̌̽̌31.12.2017,̛̯̭.
0
̬̦̐.

ʧ̬̱̪̌4
ʺ̛̛̹̦̯̌̌
̨̣̦̦̦̍̌̔̌́

ʦ̨̨̭̽̐

ʧ̬̱̪̌5
˃̨̬̦̭̪̬̌
̯̦̞
̨̛̭̌̍̚

ʧ̬̱̪̌6
ʳ̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯,
̛̛̪̬̣̌̔,
̞̦̖̦̯̬̏̌

ʧ̬̱̪̌9
ʳ̦̹̞ʽʯ

91,8

253,2

76

14

51,2

1186,9

13
Ͳ
Ͳ
Ͳ
104,4

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
253,2

Ͳ
2
Ͳ
Ͳ
74,4

Ͳ
3
Ͳ
Ͳ
10,5

Ͳ
2
Ͳ
Ͳ
48,6

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
491,1

(78,6)

(243)

(73)

(10)

(51)

(542,6)

(3,8)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(95)

(7)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(250)

(1,3)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(72,7)

(3,5)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(10)

(0)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(47)

(627,9)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(474,7)

13,2

10,2

3

4

0,2

644,3

9,4

3,2

1,7

0,5

1,6

16,4

ʧ̬̱̪̌11
ʺʻʺʤ

ʦ̭̞ ̡̛̣̭̌ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̨̭̞̌̍̏̚ ̨̡̨̣̞̱̯̭̍̏̀̽́ ̌̚ ̨̥̖̣̣̔̀ ̸̨̨̛̞̭̯̬̦̟ ̨̨̭̞̬̯̭̯̞̍̏̌ ̌̚
̵̛̛̬̱̦̦̥̏̌̏̌́ ̸̡̨̨̛̦̪̖̦̟̌ ̶̨̛̥̬̯̞̟̌̌̚ ̯̌ ̡̛̯̞̍̏̚ ̞̏̔ ̥̖̦̹̖̦̦́̚ ̡̨̨̛̬̭̦̭̯̞ (̶̦̖̞̦̖̦̦́̚),
̡̨̨̛̛̬̭̯̱̦̞̏̏̏̌ ̨̛̥̖̯̔ ̶̨̛̥̬̯̞̟̌̌̚ ̯̌ ̛̯̖̬̥̞̦ ̡̨̨̨̛̬̭̦̐ ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́ ̨̡̛̬̬̯̞̚ ̪̞̔ ̸̭̌ ̨̛̪̭̱
̨̨̪̣̙̖̦̽ʽ̡̨̨̨̡̛̛̣̞̟̪̣̞̯̍̏.
ʤ̡̛̯̞̏̏, ̴̵̡̡̨̛̛̣̭̞̦̌̏̌ ̡́ ̵̛̛̱̯̬̥̱̦̏̌ ̣̔́ ̨̪̬̙̱̔̌ ̨̌̍ ̬̱̪̐ ̛̱̯̯̏̍́ ̦̖ ̥̌̿. ʽ̡̦̌̚
̶̦̖̞̦̖̦̦́̚ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̨̭̞̌̍̏̚ ̨̛̣̖̦̏́̏ ̦̖ ̨̱̣̍, ̡̛̛̯̍̚ ̞̏̔ ̥̖̦̹̖̦̦́̚ ̡̨̨̛̬̭̦̭̯̞ ̦̖ ̛̛̦̣̭̏̌̏̌́̚.
ʦ̨̡̡̨̨̨̨̨̛̛̛̞̦̣̖̦̦̯̞̞̥̖̦̹̖̦̦̬̭̦̭̯̞̦̖̪̬̣̭̔̏́̍̏̏̔́̏̔́̚̚.
ʤ̶̨̛̥̬̯̞̌́̚ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̨̭̞̌̍̏̚ ̛̦̣̭̏̌̏̌̌́̚ ̡́ ̛̛̯̬̯̏̌, ̦̖ ̡̪̞̯̣̞̱̣̭̌̌̏̌̌́̚ ̱ ̨̣̦̭̱̍̌̌̏
̵̡̛̛̬̯̞̭̯̞̦̹̯̞̏̌̽̌̏̏.ʶ̶̵̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̥̪̦̞̦̖̖̖̱̞̦̯̬̖̥̦̯̦̬̞̯̣̭̦̥̭̣̥̌́̏̔̍̔̏̏̌̌̍̍̏̌̌.
ʶ̵̶̵̵̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̱̬̭̬̞̦̯̟̦̪̣̱̦̣̦̭̱̬̯̞̭̯̭̦̦̭̞̦̖̥̏̽̌̽̐̏̏̌̍̌̌̏̏̌̽̏̌̍̏̌̿̚̚.
ʦ̨̨̨̛̭̞̭̦̦̞̭̏̌̍̚,̶̴̨̨̡̨̨̛̺̬̬̯̞̱̞̜̞̦̦̭̞̜̞̯̦̭̯̞̌̏̏̚̚,̦̣̖̙̯̌̌̽ʶ̨̥̪̦̞̟̖̱̌̍̍̔̽̚Ͳ̵̡̛́
̨̨̥̖̙̖̦̪̬̣̭̦̭̯̞̍̽̌̏̌̏̌.ʽ̵̨̨̛̭̦̦̭̞̏̌̍̏̚,̵̛̪̖̬̖̦̱̭̯̱̔̌̌̌̏̚,̸̨̨̨̱̖̪̖̖̦̦̌̍̌̍́̍̏̚̚̚’̦́̌̽̚,̱
̯.̸.̵̨̯̬̖̯̞̭̞̍,̦̖̥̌̿.
ʪ̵̨̨̛̞̬̦̐̏ ̨̨̍̏̚’̦́̌̽̚ ̨̨̺̔ ̛̪̬̦̦̔̍̌́ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̨̭̞̌̍̏̚ ̱ ̨̥̜̱̯̦̥̱̌̍̽ ̦̖̥̌̿.
ʿ̵̨̨̪̖̬̖̦̞̪̣̯̱̔̌̏̚’̸̵̡̨̨̨̨̨̛̛̛̱̪̬̦̦̥̪̬̙̖̥̭̦̦̭̞̱̥̜̱̯̦̥̱̦̖̥́̔̍̌́̔̌̏̌̍̏̌̍̽̌̿̚̚̚.
ʦ̵̡̨̨̨̡̨̛̞̹̱̦̦̬̯̭̯̞̬̦̞̹̖̪̹̙̖̦̔̔̏̌́̏̌̌̔(̸̵̛̯̬̖̦̏̌)̵̨̨̨̨̨̨̛̛̭̦̦̭̞̦̖̪̬̣̭̏̌̍̏̏̔́̚
(̵̡̡̨̛̛̯̪̞̦̖̱̣̌̏̌̔̏̍).
ʿ̨̨̬̯̥́̐ ̨̨̞̯̦̏̐̚ ̨̪̖̬̞̱̔ ̞̱̣̭̏̔̍̌̽ ̶̬̖̣̞̞̌̌́̚ ̵̨̨̦̖̬̱̥̭̯̞ ̨̪̏’̦̞̜́̌̚ ̨̨̭̞̍ ʽ̡̛̣̞̜̦̱
ʽ̡̣̖̭̦̬̱̌̔ʳ̸̨̨̛̬̱̐̏.

4.ʪ̨̨̨̨̛̛̬̬̖̦̐̏̔
ʽ̵̶̨̨̨̨̨̛̛̛̪̭̬̖̦̦̱̪̖̬̞̜̦̟̬̖̦̔̐̔̌̔̚,̵̡̛̏́ʶ̨̛̥̪̦̞̭̯̱̪̣̱̌́̏̌̌2017̬.̨̬̖̦̬̖̥̔̌:
̨̨̨̨̨̨̛̛̛̞̬̬̖̦̦̖̙̯̣̪̬̥̞̺̖̦̦̔̐̏̔̏̐́,̸̨̨̨̨̨̡̨̛̬̥̞̬̺̥̞̭̦̟̬̖̦̦̟̪̣̯̭̣́̔̌̌̔̌̏̔̚30.06.2017
7000,00 ̬̦̐. ̚ 01.07.2017 ̡̭̣̌̔̌̿ 10000,00 ̬̦̐.  ʻ̸̵̛̖̪̖̬̖̖̦̔̍̌ ̵̨̛̬̖̦̦̔ ̪̣̯̖̙̞̌̏ ̌̚ ̶̛̥
̨̨̨̨̬̥̦̖̥̔̐̏̌̿,̱̯.̸.̴̸̡̨̛̯̦̌.ʻ̵̡̨̨̨̨̨̛̛̛̞̥̖̙̖̦̱̥̬̖̦̦̖̭̯̦̣̖̦́̍̽̐̔̌̔̏̌̏(̨̨̺̭̯̭̱̯̭̀̽́
̛̞̖̦̞̔̏̔̔̏,̨̡̨̨̨̨̯̬̱̔̔̌̏̐̍̐,̨̨̨̨̨̛̪̣̹̟̬̖̦̯̺̔̌̽̔).ʻ̵̡̨̨̨̡̨̨̨̛̛̞̥̭̯̭̦̪̬̪̬̦̦́̍̏̏̌̏̌̔̍̌́
̨̛̱̐̔ ̦̖ ̥̞̭̯̯́̽. ʽ̬̖̦̦̞̔ ̨̛̱̐̔ ̦̖ ̥̯̌̀̽ ̨̡̦̌̚ ̴̨̨̞̦̦̭̟̌̏ ̨̛̬̖̦̔, ̴̡̡̛̣̭̞̱̯̭̌̀̽́ ̡́ ̶̨̪̖̬̞̜̦̌̌
̨̬̖̦̔̌;̵̵̨̨̛̛̞̦̹̬̖̦̦̱̦̖̥̔̐̔̌̿.ʻ̵̶̨̨̨̨̨̨̛̖̞̥̦̱̪̬̪̖̬̞̜̦̱̬̖̦̱̯̭̱̬̖̦̱̦̖̥̏̔̏̐̔̌̔̌̍̔̌̿.

5.ʻ̡̛̛̖̥̯̖̬̞̣̦̞̯̌̌̽̌̏
2017̡̬̞


ʿ̸̶̨̡̛̖̬̞̭̦̬̯̞̭̯̞̦̦̏̌̏̌̽̌̌01.01.2017,̛̯̭.̬̦̐.
ʿ̨̛̬̦̔̍̌,̛̯̭.̬̦̐.
ˁ̨̨̯̬̖̦̏,̛̯̭.̬̦̐.
ʦ̨̛̱̣̍,̛̯̭.̬̦̐.
ʿ̶̨̡̖̬̖̞̦̌,̛̯̭.̬̦̐.
ʳ̛̦̹̞̥̞̦̚(̨̡̨̨̛̛̛̬̬̯̪̭̥̽̏̚),̛̯̭.̬̦̐.
ʿ̸̶̨̡̛̖̬̞̭̦̬̯̞̭̯̞̦̦̏̌̏̌̽̌̌31.12.2017,̛̯̭.̬̦̐.
ʯ̨̡̨̨̛̦̭̯̥̖̦̹̖̦̦̬̭̦̭̯̞̦̌́̌̚01.01.2017,̛̯̭.̬̦̐.
ʤ̶̵̨̛̥̬̯̞̜̦̞̞̬̱̦̦̌̏̔̌̏̌́̚,̛̯̭.̬̦̐.
ʯ̶̦̖̞̦̖̦̦́(̡̨̨̛̥̖̦̹̖̦̦̬̭̦̭̯̞́̚),̛̯̭.̬̦̐.
ʦ̨̛̱̣̍,̛̯̭.̬̦̐.
ʳ̛̦̹̞̥̞̦̚(̨̡̨̨̛̛̛̬̬̯̪̭̥̽̏̚),̛̯̭.̬̦̐.
ʯ̨̡̨̨̛̦̭̯̥̖̦̹̖̦̦̬̭̦̭̯̞̦̌́̌̚31.12.2017,̛̯̭.̬̦̐.
ˋ̨̛̭̯̣̦̭̬̯̞̭̯̦̌̍̌̌̏̌̏̌̽̌01.01.2017,̛̯̭.̬̦̐.
ˋ̨̛̭̯̣̦̭̬̯̞̭̯̦̌̍̌̌̏̌̏̌̽̌31.12.2017,̛̯̭.̬̦̐.

ʦ̨̨̭̽̐
ʸ̶̞̖̦̞̟̦̞̜̭̦̖̦̦̌̔́̚̚
̵̨̨̨̭̯̬̟̞̣̦̭̯̞̌̏̔́̽
138,5
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
138,5
(34)
(7)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(41)
104,5
97,5

ʿ̨̬̬̥̦̖̐̌
̸̖̪̖̖̦̦̌̍́̚̚
19,4
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
19,4
(14)
(1)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(15)
5,4
4,4

ʦˁːʽʧʽ
157,9
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
157,9
(48)
(8)
Ͳ
Ͳ
Ͳ
(56)
109,9
101,9

ʶ̨̥̪̦̞̌́ ̦̖ ̥̌̿ ̵̛̦̖̥̯̖̬̞̣̦̌̌̽ ̡̛̯̞̌̏̏ ̚ ̸̛̛̦̖̦̖̦̥̏̌̚ ̨̯̖̬̥̞̦̥ ̡̨̨̨̛̬̭̦̐ ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́.
ʦ̭̞ ̡̛̣̭̌ ̵̛̦̖̥̯̖̬̞̣̦̌̌̽ ̡̛̯̞̌̏̏ ̨̡̨̣̞̱̯̭̍̏̀̽́ ̌̚ ̨̥̖̣̣̔̀ ̸̨̨̛̞̭̯̬̦̟ ̨̨̭̞̬̯̭̯̞̍̏̌ ̌̚
̵̛̛̬̱̦̦̥̏̌̏̌́ ̸̡̨̨̛̦̪̖̦̟̌ ̶̨̛̥̬̯̞̟̌̌̚ ̯̌ ̡̛̯̞̍̏̚ ̞̏̔ ̥̖̦̹̖̦̦́̚ ̡̨̨̛̬̭̦̭̯̞ (̶̦̖̞̦̖̦̦́̚).
ʿ̶̨̡̖̬̖̞̦̌ ̵̛̦̖̥̯̖̬̞̣̦̌̌̽ ̡̛̯̞̌̏̏ ̦̖ ̨̨̛̪̬̣̭̏̔̌́, ̵̨̡̨̛̪̯̔̌̏ ̴̡̖̖̯̞̏ ̱ ̏̚’̡̱́̚ ̚ ̶̨̡̨̪̖̬̖̞̦̀
̦̖̥̌̿.ʳ̵̨̛̦̹̥̞̦̬̯̭̯̞̏̌̚,̵̶̡̨̡̛̛̛̬̞̥̬̬̯̱̯̣̞̌̍̚,̨̦̖̱̣̍.

ʤ̶̨̛̥̬̯̞̌́̚ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̵̛̦̖̥̯̖̬̞̣̦̌̌̽ ̡̛̯̞̌̏̏ ̛̦̣̭̏̌̏̌̌́̚ ̡́ ̛̛̯̬̯̏̌, ̦̖ ̡̪̞̯̣̞̱̣̭̌̌̏̌̌́̚ ̱
̨̣̦̭̱̍̌̌̏ ̬̯̞̭̯̏̌̽ ̵̛̞̦̹ ̡̛̯̞̌̏̏. ʶ̵̨̛̱̬̭̏ ̶̛̬̞̦̽̚ ̯̌ ̵̨̨̟̦̽̐ ̛̪̣̱̏̏ ̦̌ ̨̣̦̭̱̍̌̌̏ ̬̯̞̭̯̏̌̽
̵̡̛̛̦̖̥̯̖̬̞̣̦̯̞̦̖̥̌̌̽̌̏̏̌̿.ʻ̵̡̛̛̖̥̯̖̬̞̣̦̯̞̌̌̽̌̏̏,̵̛̛̪̬̦̱̔̍̌̏̚’̡̛̱̪̬̦̦̥̞̦̖̭̱́̔̍̌́̍̚̚̚,̌
̵̡̨̡̛̛̯̙̦̖̥̯̖̬̞̣̦̯̞̌̌̌̽̌̏̏,̴̵̵̡̡̨̡̨̨̛̛̛̛̣̭̞̦̱̯̬̥̱̦̣̪̬̙̱̦̖̱̣̯̦̖̥̌̏̌́̏̌̔́̔̌̍̌̌̿,̨̯̥̱
̡̯̞̌ ̡̛̬́̔ ̦̖ ̸̡̨̣̖̦̏̀ ̨̔ ̨̦̖̖̦̟̌̏̔ ̛̺̖̏ ̶̛̯̣̞̌̍, ̏ ̡̞̜́ ̴̨̨̨̛̬̹̬̦̏̌̚ ̛̥̞̦̚ ̸̨̛̭̯̟ ̨̨̣̦̭̟̍̌̌̏
̨̬̯̭̯̞̏̌.
ʪ̴̶̸̨̨̨̨̨̨̛̛̛̣̞̦̦̭̟̞̯̦̭̯̞̭̱̯̯̥̣̞̖̦̞̟̭̯̣̦̭̬̯̞̭̯́̌̏̏̿̿̏̀̍̌̌̏̀̏̌̀̚̚110̛̯̭.̬̦̐.,̨̡̭̯̬
̡̨̨̨̡̨̛̛̛̬̭̦̬̭̯̦̦̐̏̌́,̨̛̛̺̣̹̭̦̌̏́̌̚31.12.2017̬.–64̥̞̭.
ʿ̛̬̦̦̔̍̌́ ̵̛̦̖̥̯̖̬̞̣̦̌̌̽ ̡̛̯̞̌̏̏ ̌̚ ̵̨̡̬̱̦̌ ̵̛̖̬̙̦̔̌̏ ̛̭̱̭̞̜̍̔ (̬̦̯̞̐̌̏ ̨̨̯̺) ̦̖ ̨̱̣̍.
ʪ̨̨̨̨̡̨̭̣̞̙̖̦̯̬̬̱̬̱̥̞̦̦̞̔̽̌̍̚̚ʺˁˇʯ(IAS)38«ʻ̡̛̛̖̥̯̖̬̞̣̦̞̯̌̌̽̌̏»̨̦̖̱̣̍.
ʦ̡̛̛̭̞̦̖̥̯̖̬̞̣̦̞̯̌̌̽̌̏,̶̴̨̨̡̨̨̛̺̬̬̯̞̱̞̜̞̦̦̭̞̜̞̯̦̭̯̞̌̏̏̚̚,̦̣̖̙̯̌̌̽ʶ̨̥̪̦̞̟̖̱̌̍̍̔̽̚Ͳ
̵̡̛́ ̨̥̖̙̖̦̍̽ ̪̬̌̏̌ ̨̣̭̦̭̯̞̏̌. ʻ̵̛̖̥̯̖̬̞̣̦̌̌̽ ̡̛̯̞̌̏̏, ̵̛̪̖̬̖̦̔̌ ̱ ̭̯̱̌̌̏̚, ̨̌̍ ̱ ̸̖̪̖̖̦̦̌̍́̚̚
̨̨̍̏̚’̦́̌̽̚, ̱ ̯.̸. ̵̯̬̖̯̞ ̨̭̞̍, ̦̖̥̌̿. ʻ̵̛̛̖̦̦̏̌̚ ̱ ̴̨̞̦̦̭̞̜̌̏ ̨̞̯̦̭̯̞̏̚, ̣̖̌ ̵̡̨̨̨̛̦̯̬̣̦̽̏̌
ʶ̵̨̡̛̛̥̪̦̞̦̖̥̯̖̬̞̣̦̯̞̌̿̀̌̌̽̌̏̏,̦̖̥̌̿.
ʪ̵̨̨̛̞̬̦̐̏ ̨̨̍̏̚’̦́̌̽̚ ̨̨̺̔ ̛̪̬̦̦̔̍̌́ ̵̛̦̖̥̯̖̬̞̣̦̌̌̽ ̡̛̯̞̌̏̏ ̱ ̨̥̜̱̯̦̥̱̌̍̽ ̦̖̥̌̿.
ʿ̵̨̪̖̬̖̦̞̔ ̨̪̣̯̌ ̱ ̏̚’̡̱́̚ ̚ ̛̪̬̦̦̥̔̍̌́ ̸̛ ̨̪̬̙̖̥̔̌ ̵̛̦̖̥̯̖̬̞̣̦̌̌̽ ̡̛̯̞̌̏̏ ̱ ̨̥̜̱̯̦̥̱̌̍̽
̦̖̥̌̿. ʽ̡̦̌̚ ̶̦̖̞̦̖̦̦́̚ ̴̶̸̵̡̨̛̱̦̞̦̱̀ ̵̛̦̖̥̯̖̬̞̣̦̌̌̽ ̡̛̯̞̌̏̏ ̨̛̣̖̦̏́̏ ̦̖ ̨̱̣̍, ̡̛̛̯̍̚ ̞̏̔
̥̖̦̹̖̦̦́̚ ̡̨̨̛̬̭̦̭̯̞ ̦̖ ̛̛̦̣̭̏̌̏̌́̚. ʦ̨̞̦̣̖̦̦̔̏́ ̡̛̯̞̍̏̚ ̞̏̔ ̥̖̦̹̖̦̦́̚ ̡̨̨̛̬̭̦̭̯̞ ̦̖
̨̨̨̛̪̬̣̭̏̔́.ʻ̵̡̛̛̖̥̯̖̬̞̣̦̯̞̌̌̽̌̏̏,̸̶̨̨̨̡̨̨̨̡̛̛̛̛̛̺̯̥̭̦̖̬̭̯̱̯̭̱̣̖̭̪̣̱̯̞̟̌̏̏̏̀̽́̌̍̏̍̌̌̚,
̦̖̥̌̿.
6.ʪ̵̨̨̨̛̬̭̯̬̱̦̦̐̏̌̏̌́,̵̨̡̨̨̖̞̯̬̭̬̦̞̭̯̞̭̯̬̱̦̦̔̍̽̌̌̍̐̏̌̽̌̏̌́̚̚
ʪ̵̨̨̨̨̬̥̭̯̬̱̦̦̐̏̌̏̌́(̵̨̨̡̨̡̨̛̭̯̬̥̦̯̬̯̥̌̍̌̏̌)ʶ̨̡̨̡̛̥̪̦̞̦̦̯̬̯̌́̏̌̿̌̚,̨̡̛̞̦̥̐̔́̚̚
̨̦̏̌ ̛̪̬̜̥̌̿ ̸̛̦̦̜̌̚ ̵̨̛̭̯̬̜̌̏ ̡̛̛̬̚ ̨̞̦̹̟ ̨̨̛̭̯̬̦ (̡̛̣̭̦̏̌̌ ̵̨̨̨̭̯̬̌̏̐ ̨̪̣̞̭̌), ̨̨̛̛̪̹̭̐̔̏̽
̛̦̯̌̔̌ ̶̡̨̥̪̖̦̭̞̌̀ ̡̨̛̣̭̦̞̏̌̏ ̵̨̨̨̭̯̬̌̏̐ ̨̪̣̞̭̌, ̡̨̺́ ̸̛̦̖̦̏̌̌̚ ̦̖̪̖̦̏̌ ̥̜̱̯̦̌̍́ ̨̪̞̔́
(̵̨̛̭̯̬̜̌̏ ̨̡̛̪̏̌̔) ̨̛̦̖̯̦̐̌̏ ̛̪̣̦̖̏ ̦̌ ̡̛̣̭̦̏̌̌ ̵̨̨̨̭̯̬̌̏̐ ̨̪̣̞̭̌. ˁ̵̨̛̯̬̜̌̏ ̡̛̛̬̚ ̿ ̸̛̦̦̥̌̚,
̡̨̡̡̨̛̺̞̯̞̣̺̱́̽́̌̍̔̽̚Ͳ̶̡̛̥̭̖̦̬̞̥́̌̿,̶̡̨̛̦̯̥̭̖̦̬̞̟̌̏́̌̏̚,̶̡̡̡̨̨̨̛̥̬̱̥̖̬̞̜̦̟̭̱̯̦̭̯̞́̍̌̿,
̵̨̛̭̯̬̜̌̏ ̨̡̛̪̏̌̔ ̨̥̙̖ ̛̛̥̱̭̯̚ ̵̨̡̛̭̯̬̌̏̌ ̛̛̞̜̭̦̯̔̚ ̸̦̦̞̌̚ ̛̛̪̣̯̏̌.  ʶ̨̥̪̦̞̌́ ̨̬̣̦̱̣̐́̌̚
̸̛̦̥̞̭̯̌̽̚ ̵̨̨̨̭̯̬̌̏̐ ̡̛̛̬̱̚ ̌̚ ̡̨̛̙̦̥ ̨̡̛̬̖̥̥ ̨̭̟̥̏ ̡̨̡̨̦̯̬̯̥̌ ̞̚ ̵̡̛̛̭̯̬̱̣̦̥̌̏̌̽̌: ̭̞̏
̡̨̡̛̦̯̬̯̌ ̸̪̖̬̖̯̔̍̌̌̀̽ ̸̦̦̞̌̚ ̵̨̭̯̬̞̌̏ ̛̛̪̣̯̏̌ (̱ ̨̪̬̞̦̦̦̞̏́ ̚ ̛̛̪̣̯̥̏̌̌, ̡̛̦̪̬̣̌̌̔, ̱ ̬̞̌̚
̨̨̡̨̡̬̯̬̦̖̦̦̦̯̬̯̱̐́̌̚),̵̡̨̨̨̡̛̛̣̖̯̞̣̱̬̞̦̭̯̦̦̭̯̬̪̱̌̽̌̌̌́̌̏̐̏̌̔̚.˃̨̨̯̍,̡̨̡̛̭̞̦̯̬̯̥̞̭̯̯̏̌́̽
̸̵̵̨̡̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̦̦̜̭̯̬̜̬̯̭̯̬̥̦̯̬̯̥̌̌̏̌̿̌̏̌̌̚̚.
ʪ̵̵̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̞̞̦̦̦̪̭̣̱̱̭̯̬̞̜̞̣̦̭̯̞̦̯̭̥̥̖̦̯̦̦̖̦̦̔̏̔̌̔̌́̐̌̏̔́̽̏̌̿̽́̏̏́̍̏̚̚’̦́̌̽̚
̵̨̡̛̭̯̬̌̏̌ ̪̖̬̖̔ ̵̡̨̛̭̯̬̱̣̦̥̌̏̌̽, ̏ ̨̣̖̙̦̭̯̞̌̚ ̞̏̔ ̛̯̔̌ ̦̱̯̯̌̍́ ̸̨̛̦̦̭̯̞ ̨̨̨̬̱̔̐̏ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́, ̞
̸̛̦̯̭̏̌̌̿̽́̚ ̚ ̵̱̬̱̦̦̥̌̏̌́ ̥̖̦̹̖̦̦́̚ ̛̭̱̥ ̵̵̨̛̭̯̬̌̏ ̪̬̖̥̞̜ ̦̌ ̭̱̥̱ ̪̬̖̥̞̜, ̵̛̪̖̬̖̦̔̌ ̱
̵̪̖̬̖̭̯̬̱̦̦̌̏̌́,̵̨̨̛̬̣̖̦̜̞̌̌̍̔̔̚Ͳ̵̵̵̨̨̛̱̬̱̦̦̥̥̞̦̱̬̖̖̬̦̖̬̣̖̦̪̬̖̥̞̜̯̣̞̌̏̌́̏̌̌̍̌̔̚̚̚̚
̵̶̵̵̨̡̛̛̪̖̬̖̭̯̬̱̬̖̖̬̌̏̌̏̌̚.
ʶ̨̨̨̥̪̦̞̪̬̯̥̌́́̐2017̬.̶̵̵̨̨̨̡̡̨̛̛̛̛̛̪̬̣̪̖̬̞̟̪̖̬̖̭̯̬̱̦̦̱̬̟̦̭̥̭̯̬̥̏̔̌̌̌̏̌́̌̽̌̏̚̚
̡̨̛̥̪̦̞̥̌́,̨̡̬̖̥̌̚,˃ʪʦˁʶ“ʺˁʶ”,ʿ̬ʤ˃˄ʤˁʶ”ʤˁʶʤ”,ʿˀʤ˃˄ˀˁʶʦʤˀ˃ʤ,ʿ̬ʤ˃«ˁ̵̨̡̨̯̬̥̪̦̞̌̏̌̌́
«ʤʸː˔ʻˁ»̶̵̡̨̨̨̨̡̛̛̞̜̥̯̪̬̞̦̞̪̞̟̦̭̯̬̥̱̬̦̱́̌̌̀̽̏̔̌̌̏̚̚.
ʪ̨̡̖̞̯̬̭̍̽̌ ̨̨̬̦̞̭̯̌̍̐̏̌̽̚ ̨̪ ̵̪̬̖̥̞́ ̨̔ ̨̛̯̬̥̦̦̌́ ̞̏̔ ̡̛̣̭̦̞̏̌̏ ̨̨̨̬̞̔̐̏̏  ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́
̸̵̨̨̨̨̨̨̛̛̦̯̭̪̦̞̜̭̱̥̞̱̥̥̖̦̯̦̱̯̯̦̦̭̯̞̬̱̭̯̬̱̦̦̏̌̿̽́̏̏̌̍́̔̐̏̌̏̌́̚.
ʳ̦̹̌ ̨̡̖̞̯̬̭̔̍̽̌ ̨̨̬̦̞̭̯̌̍̐̏̌̽̚ ̛̦̯̭̏̌̿̽́̚ ̌̚ ̨̨̥̖̯̥̔ ̵̦̬̱̦̦̌̌̏̌́, ̡̨̺́ ̡̨̛̦̱̯̭̏̀̽́
̨̞̪̞̦̞̏̔̏̔ ̡̛̬̯̖̬̞̟ ̛̦̦̦̏̌́̚ ̵̨̨̱̔̔ ̌̚ ʺˁʥʽ (IAS) 18 «ʪ̵̨̞̔», ̨̡̬̖̥̌̚, ̨̛̥̙̣̞̭̯̏̽ ̨̨̨̭̯̞̬̦̟̔̏
̶̨̡̛̞̦, ̨̜̥̞̬̦̞̭̯̏̽ ̵̥̜̱̯̦̞̌̍ ̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦ ̛̞̏̐̔, ̨̞̦̐̔̚ ̚ ̨̛̱̥̥̏̌ ̨̨̨̬̞̔̐̏̏. ˃̡̌, ̨̡̬̖̥̌̚,
̨̡̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̦̯̭̖̞̯̬̭̬̦̞̭̯̥̞̭̞̜̦̥̦̬̥̏̌̿̽́̔̍̽̌̌̍̐̏̌̽̌̏̌̐̔̌̚̚̚.
ˁ̶̨̡̡̨̨̨̨̨̨̯̦̥̦̞̦̖̙̦̞̯̦̪̖̬̞̱̌̌̽̐̏̐̔̚ʶ̨̨̡̨̨̥̪̦̞̪̖̬̖̞̬̖̞̯̬̭̱̬̦̞̭̯̌́̏́̿̔̍̽̌̍̐̏̌̽̌̚̚
̶̨̛̪̖̬̞̥̌́ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ ̦̌ ̦̦̞̭̯̌́̏̽ ̨̡̦̌̚ ̥̖̦̹̖̦̦́̚ ̟̟ ̡̨̨̛̬̭̦̭̯̞, ̯̖̭̯̱̿ ̞ ̛̦̏̌̿̚ ̨̛̞̪̞̦̜̏̔̏̔
̬̖̖̬̏̚, ̡̨̺́ ̵̨̨̦̖̞̦̍̔. ʽ̡̛̦̌̚ ̥̖̦̹̖̦̦́̚ ̡̨̨̛̬̭̦̭̯̞ ̨̡̨̖̞̯̬̭̟̔̍̽ ̨̨̨̬̦̭̯̞̌̍̐̏̌̚ ̌̚ ̵̨̨̭̯̬̌̏̀
̞̣̦̞̭̯̞̭̱̯̦̞̔́̽̀̏̔.


7.ʧ̨̨̡̨̛̬̹̞̹̯̏

ˁ̵̡̨̨̡̨̛̣̬̹̹̯̞̌̔̐̏̏
ʻ̌01.01.2017,̛̯̭.̬̦̐.
ʻ̌31.12.2017,̛̯̭.̬̦̐.
ʶ̭̌̌
3,3
1,6
ʿ̸̵̵̨̨̡̡̛̯̦̞̬̱̦̱̦̌̍̌̌
688,1
697,9
ˀ̨̥̌̚
691,4
699,5
ʦ̨̨̡̨̨̡̨̛̛̛̭̞̬̹̞̹̯̭̯̱̪̦̞̣̬̭̯̦̦̐̏̔̔́̏̌́.
ʪ̨̡̨̨̡̛̯̞̬̬̯̯̞̔̌̏́̚̚ʯ̵̵̨̨̨̡̨̛̞̯̱̪̬̬̱̬̹̹̯̞̏̐̏̏:
Ͳʳ̶̸̵̨̨̨̨̨̨̡̨̦̖̭̯̱̦̦̪̖̬̞̜̦̱̪̯̱̙̦̞̭̯̦̖̬̖̦̣̭̯̬̟̥̪̦̞̟̏̏̌́̏̌̽̔̔́̌̏̌.
Ͳʪ̵̨̛̛̛̞̖̦̞̯̬̥̦̦̖̥̏̔̔̏̌̌̿,̶̡̨̛̛̯̞̣̪̬̖̦̯̽(̨̡̨̨̨̛̬̬̯̖̪̭̖̬̖̦̱̍̔̽̚̚ʯ̞̯̞̏)
Ͳʧ̵̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̬̹̪̯̞̞̪̬̪̦̖̦̟̞̣̦̭̯̞̦̖̥̏̏̏̔̔́̽̌̿.

8.ʳ̴̨̡̛̛̦̹̞̞̦̦̭̞̯̌̏̌̏
ʶ̴̶̴̶̨̨̨̨̨̨̡̡̨̛̛̥̪̦̞̪̞̦̬̥̞̪̬̭̟̞̦̹̞̞̦̦̭̞̯̯̖̯̣̞̞̌́̔̌̿̌̀̏̌̏̌̏̌̀̔̌̌̿̀̚̚:
Ͳ̴̨̡̛̛̞̦̦̭̞̯̌̏̌̏,̶̶̨̨̨̨̨̡̛̛̺̞̦̯̭̭̪̬̖̣̬̯̞̭̯̞̬̙̖̦̦̥̪̖̬̖̞̦̱̀̀̽́̌̌̏̔̏̀̏̌̀̏̔̍̌́̚̚
̸̡̡̛̛̛̪̬̱̯̱̯̱̍̍̚;
Ͳ ̴̨̞̦̦̭̞̌̏ ̡̛̛̯̌̏ ̦̌ ̨̪̬̙̔̌, ̚ ̨̞̬̙̖̦̦̥̏̔̍̌́ ̬̖̱̣̯̯̱̽̌̚ ̶̨̡̛̪̖̬̖̞̦ ̱ ̨̞̦̹̥̱ ̡̨̭̱̱̪̦̥̱
̵̨̨̞̔̔;
Ͳ̴̨̡̨̨̛̛̛̞̦̦̭̞̯̱̯̬̥̱̦̞̪̹̖̦̦̌̏̌̏̏̌̔̐̌́;
Ͳ̨̡̨̨̖̞̯̬̭̬̦̞̭̯̔̍̽̌̌̍̐̏̌̽̚(̨̥̦̖̯̬̦̌̌);
Ͳ̨̛̛̖̪̯̔̚(̵̡̨̨̡̨̛̛̦̖̖̞̣̖̦̯̬̹̹̯̞̏̏̌̐̏̏).
ʿ̴̶̡̡̛̖̬̖̣̭̞̞̜̌̌ ̥̞̙ ̡̛̛̦̥̏̌̌̚ ̡̨̛̯̖̬̞̥̌̐́ (̴̨̛̪̬̯̖̣̥́) ̦̖ ̨̱̣̍. ʿ̨̡̛̚ (̡̛̬̖̯̞̔̏) ̨̔
̛̭̪̣̯̌ ʶ̨̥̪̦̞̌́ ̦̖ ̥̌̿. ʿ̵̵̨̛̞̦̔ ̴̵̨̛̞̦̦̭̌̏ ̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯̞̏ ʶ̨̥̪̦̞̌́ ̦̖ ̥̌̿. ʽ̡̣̞̍ ̵̖̙̱̦̦̔̏̌́ ̦̖
̞̱̯̭̏̔̍̏̌̿̽́.ʿ̵̨̨̨̛̛̖̬̖̥̞̺̖̦̥̞̙̬̞̦̥̞̬̬̞̟̭̪̬̖̣̟̬̯̭̯̞̦̖̱̣̽̏́̿̌̌̏̔̏̏̌̍.ʥ̵̨̣̦̭̬̯̞̭̯̭̞̌̌̏̌̏̌̽̏
̸̵̨̨̛̪̯̦ ̴̵̨̛̞̦̦̭̌̏ ̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯̞̏ ̨̛̛̪̬̣̦̍̚ ̨̬̞̦̔̏̀̿ ̵̟̦̞̜ ̛̭̪̬̖̣̞̜̌̏̔̏ ̨̬̯̭̯̞̏̌ ̦̌ ̪̞̭̯̞̔̌̏ ̨̨̯̐,
̸̨̨̨̨̨̛̛̺̦̱̱̯̪̹̖̦̞̱̦̜̣̙̥̱̥̜̱̯̦̥̱̏̍̔̽̐̌̌̍̌̍̽.
ʿ̨ ̵̭̞̏ ̵̛̪̖̬̖̦̔̌ ̴̵̨̛̞̦̦̭̌̏ ̵̡̛̯̌̏̌ ̨̛̛̪̬̪̦̖̦ ̛̦̦̦̏̌́̚ ̱ ̨̨̪̦̥̱̏ ̨̭̞̍́̚ (̦̖̥̌̿ ̵̡̛̯̌
̡̛̪̞̏̌̔̏,̨̡̛̛̺̯̪̖̬̖̦̞̌̏̔̌,̨̡̨̛̛̛̦̦̦̦̖̪̬̪̦̖̦̖̦̭̣̞̌̏̌́̏̌̔̍̚’̵̡̛̛̯̦̪̞̭̯̿̏̔̌̏).
ˇ̵̨̛̞̦̦̭̌̏ ̡̛̯̞̌̏̏, ̨̺ ̪̖̬̖̦̞̔̌ ̏ ̭̯̱̌̌̏̚ ̡́ ̸̖̪̖̖̦̦̌̍́̚̚ ̨̨̍̏̚'̦́̌̽̚ ̨̌̍ ̵̨̛̱̥̦̏
̨̨̍̏̚'̦̦̖̥́̌̽̌̿̚.
ʶ̨̥̪̦̞̌́ ̦̖ ̥̌̿ ̴̵̨̛̞̦̦̭̌̏ ̡̛̯̞̌̏̏, ̨̺ ̶̨̞̦̯̭̀̀̽́ ̌̚ ̨̛̭̪̬̖̣̌̏̔̏̀ ̬̯̞̭̯̏̌̀ ̚
̶̸̨̨̡̡̡̛̛̛̛̞̬̙̖̦̦̥̪̖̬̖̞̦̱̪̬̱̯̱̯̱̏̔̍̌́̍̍̚,̴̵̵̨̡̨̨̛̛̛̛̯̞̦̦̭̯̞̱̯̬̥̱̦̪̹̖̦̦̌̌̏̌̏̏̏̌̔̐̌́.
˃̴̶̨̡̨̥̱̦̞̞̦̬̥̞́̌̌́,̵̵̨̨̨̡̨̡̡̛̛̛̛̺̥̯̭̬̬̯̯̪̯̯̏̌̐̌̿̽́̔́̌̌̏̌̚,̨̡̛̦̖̬̬̯̭̏̌̿̽́̚.
ˇ̨̡̨̨̛̛̞̦̦̭̞̯̭̯̱̪̦̞̣̪̬̙̱̌̏̌̏̔̔́̔̌,̶̨̨̡̨̛̞̬̙̖̦̦̥̬̖̱̣̯̯̱̪̖̬̖̞̦̱̞̦̹̥̱̏̔̍̌́̽̌̚̚
̵̡̨̨̨̭̱̱̪̦̥̱̞̔̔
ʳ̨̨̡̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯̣̭̦̪̞̯̣̱̏̌̐̌̌(̸̡̨̡̛̭̯̱̭̯̯̱̯̦̥̱̪̞̯̣̞̌̌̌̌),̵̡̨̨̨̨̨̛̛̣̦̖̥̙̣̭̯̞̬̦̔́́̏̔̏
̸̨̡̨̨̛̛̛̛̦̯̭̪̬̖̣̱̬̯̞̭̯̣̞̱̯̭̭̞̬̯̞̭̯̏̌̌̏̔̏̏̌̽̍̏̀̽́̌̍̏̌̀̚̚,̸̨̛̱̯̥̱̭̣̞:
Ͳ˃ʪʦˁʶ”ʧ̬̦̯̭̖̬̞̭̌̏”,(̱̭̱̥̞1319̛̯̭.̬̦̐.);
Ͳʿʤ˃"ʸʳʶʤʸʽʧʳˁ˃ʰʶ",(̱̭̱̥̞600̛̯̭.̬̦̐.);
Ͳʿʤ˃"ʶʽʻʶʽˀʪʳʻʶ.",(̱̭̱̥̞500̛̯̭.̬̦̐.).
ʻ̌ ̯̱̔̌ ̴̨̨̞̦̦̭̟̌̏ ̨̞̯̦̭̯̞̏̚ ̦̦̌́̏̌ ̴̶̨̞̦̬̥̞̌́ ̨̪̬ ̛̱̪̦̖̦̦́̚ ̦̖̭̖̦̦̏́ ̥̞̦̚ ̨̔ ̛̛̭̭̯̖̥
̨̨̨̛̖̪̯̬̦̔̌̐̚ ̨̡̣̞̱̍ ̶̵̛̞̦̦ ̪̪̖̬̞̌̏ ʿʤ˃ "ʸʳʶʤ ʸʽʧʳˁ˃ʰʶ", ʿʤ˃ "ʶʽʻʶʽˀʪ ʳʻʶ.". ˃̨̨̛̬̭̯̏̌̏ ̦̖
̶̴̨̡̨̨̨̡̡̨̨̛̛̛̛̙̦̖̜̯̭̯̯̦̪̞̭̯̣̦̦̦̯̞̞̥̖̦̹̖̦̦̬̭̦̭̯̞̏̏̌̌̿̔̌̔̌̽̀̔̌̏̀̔́̏̌́̍̏̏̔́̚̚̚.
ʪ̨̡̨̨̖̞̯̬̭̬̦̞̭̯̍̽̌̌̍̐̏̌̽̚(̨̥̦̖̯̬̦̌̌)
ʦ̭́ ̨̥̦̖̯̬̦̌̌ ̨̡̖̞̯̬̭̔̍̽̌ ̨̨̬̦̞̭̯̌̍̐̏̌̽̚ ̿ ̸̨̨̨̪̯̦̀. ʪ̨̨̨̡̨̨̭̯̬̟̏̐̏ ̨̡̨̖̞̯̬̭̟̔̍̽
̨̨̨̬̦̭̯̞̦̖̥̌̍̐̏̌̌̿̚(̶̴̸̨̡̨̛̛̥̬̯̞̟̯̦̦̖̥̌̌̌̌̿̚).ˀ̶̡̨̛̖̖̬̭̱̦̦̯̞̞̦̖̞̦̖̦̦̦̖̱̣̏̏̌́̍̏̏̔́̍̚̚.
˄ ̡̭̣̞̌̔ «ʳ̨̦̹̟ ̸̨̨̨̪̯̦̟ ̨̡̨̖̞̯̬̭̟̔̍̽ ̨̨̨̬̦̭̯̞̌̍̐̏̌̚» ̨̡̬́̔ 1155 ʯ̞̯̱̏ ̨̪̬ ̴̨̛̞̦̦̭̜̌̏ ̭̯̦̌
̨̡̨̨̨̣̞̱̯̭̬̦̞̭̯̍̏̿̽́̌̍̐̏̌̽̚ʿˇ«ʦ̡̨̞̯̬̞́»̱̭̱̥̞11780̛̯̭.̬̦̐,̡̨̭̱̯̯́̌̿̿̏̀.ˁ̶̨̡̨̯̬̪̹̖̦̦̞̟̐̌́̿
̨̨̨̬̦̭̯̞̌̍̐̏̌̚ ̸̨̨̛̪̖̬̞̦̔ ̪̖̬̖̣̯̭̐́̔̌̿̽́ ̵̨̹̣̥́ ̡̱̣̦̦̌̔̌́ ̵̨̡̨̛̯̔̔̌̏ ̨̱̐̔.  ʿ̨̨̬̯̥́̐ ̨̨̞̯̦̏̐̚
̨̪̖̬̞̱̔,̸̶̨̨̨̨̨̛̛̞̱̣̭̭̭̯̖̥̯̦̖̪̹̖̦̦̞̟̬̦̭̯̞̦̣̦̱̭̱̥̱̏̔̍̏̌̽̌̐̌́̿̌̍̐̏̌̌̌̐̌̽̚̚114̛̯̭.̬̦̐.

ʪ̨̛̛̖̪̯̚
ʦ̸̵̡̨̡̡̛̥̱̬̱̬́́̔́̔̌
ʻ̌01.01.17,̛̯̭.̬̦̐.
ʻ̌31.12.17,̛̯̭.
ʻ̜̥̖̦̱̦̦̌̏̌́
̬̦̐.

̵̨̨̣̦̭̱̬̦̍̌̌̏̌̏̌

ʿ̸̨̨̨̨̨̡̛̛̯̦̞̖̪̯̬̱̔̔̚
ʪ̨̨̨̡̨̨̛̛̭̯̬̞̖̪̯̏̐̏̔̚
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0
1550
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̵
ʦ̨̨̭̽̐

ʿ̸̨̨̯̦̞ ̨̛̛̖̪̯̔̚ ̨̞̬̙̖̦̞̏̔̍̌ ̱̭̯̯̯̞̌ «ʿ̸̨̨̯̦̞ ̴̨̞̦̦̭̞̌̏ ̶̛̞̦̖̭̯̞̟̏» ̨̡̬́̔ 1160 ̞̯̱̏̚ ̨̪̬
̴̨̛̞̦̦̭̞̬̖̱̣̯̯̌̏̽̌̚.

9.ʳ̡̛̛̦̹̞̯̌̏
ˁ̯̯̯̌́“ʯ̛̪̭̌̌”̛̥̞̭̯̯̽:
ʻ̌01.01.17,̛̯̭. ʻ̌31.12.17,̛̯̭.
ʻ̜̥̖̦̱̦̦̌̏̌́
ʿ̨̛̣̌̏
ʯ̸̛̛̪̭̦̞̭̯̦̌̌̌
ʳ̛̦̹̞̥̯̖̬̞̣̌̌
ʺˌʿ

ʦ̨̨̭̽̐

̬̦̐.
0
17,3
37,1
19,3
73,7

̬̦̐.
0
26,2
80
69,2
175,4



ˁ̯̯̯̌́ «ʪ̨̡̖̞̯̬̭̍̽̌ ̨̨̬̦̞̭̯̌̍̐̏̌̽̚ ̌̚ ̛̛̛̦̥̏̔̌ ̛̦̭̥̌̏̌̌» ̿ ̨̨̦̖̥̦̖̯̬̦̌̀ ̯̌ ̛̥̞̭̯̯̽
̪̖̬̖̪̣̯̱̌:̨̭̯̦̥̦̌̌01.01.2017–491,6̛̯̭.̬̦̐.,̦̌31.12.2017–00.0̬̦̐.
ˁ̯̯̯̌́«ʦ̵̨̛̛̯̬̯̥̜̱̯̦̞̪̖̬̞̞̌̌̍̔̏»̨̨̛̦̖̥̦̖̯̬̦̯̥̞̭̯̯̪̖̬̖̪̣̯̱̦̿̌̀̌̽̔̌̌ʯʺʳ̨̭̯̦̥̦̌̌
01.01.2017–9̛̯̭.̬̦̐.,̨̭̯̦̥̦̌̌31.12.2017–26̛̯̭.̬̦̐.
ˋ̵̵̵̵̶̡̨̡̨̨̡̨̡̨̨̛̛̛̛̭̯̪̖̬̖̭̯̬̱̭̯̬̬̖̖̬̬̬̯̬̖̥̱̞̪̞̦̞̜̪̬̥̞̯̞̌̌̌̏̌̌̏̏̌̌̏̔̏̔̚̚.

10.ʯ̶̡̛̦̖̞̦̖̦̦̯̞́̌̏̏
ʶ̨̥̪̦̞̌̿̀ ̶̨̨̞̦̖̦, ̨̺ ̨̡̦̌̚ ̶̦̖̞̦̖̦̦́̚ ̨̪ ̵̡̛̦̏̌̌̚ ̦̌ 01.01.2017 ̬. ̯̌ 31.12.2017 ̬.
̴̵̵̨̡̛̛̦̖̞̦̦̭̯̦̖̞̭̦̱̌̏̌̏̌̿,̶̴̵̡̨̨̡̨̡̛̛̛̯̙̦̖̞̭̦̱̦̦̖̞̦̖̦̦̭̞̟̬̱̪̦̖̞̦̦̭̯̞̌̿̌́̏̿̐̌̏̌̏̏̚̚,̨̺
̖̦̖̬̱̯̐̀̽ ̨̨̬̹̞̐̏ ̨̨̡̛̪̯. ˃̨̥̱ ̞̦̹̞ ̨̡̛̬̬̯̯́̚, ̡̞́ ̍ ̛̛̥̣̭̏̌̐̌́ ʺˁˇʯ (IAS) 36 «ʯ̥̖̦̹̖̦̦́
̡̨̨̡̛̛̬̭̦̭̯̞̯̞̌̏̏»,̨̦̖̦̯̭̌̏̔́̽́.
ʯ̶̦̖̞̦̖̦̦́ ̸̵̨̛̞̭̯̬̖̦̏̔ ̶̵̡̛̛̞̞̜̦̌̏̚ ̛̯̬̯̏̌ ̯̌ ̡̛̯̞̌̏̏, ̨̪̏’̵̛̦́̌̚ ̞̚ ̵̪̖̬̖̭̯̬̱̦̦̥̌̏̌́, ̦̖
̨̞̱̣̭̏̔̍̏̌́.
ˀ̶̡̨̛̖̖̬̭̱̦̦̯̞̞̦̖̞̦̖̦̦̦̖̞̱̣̭̏̏̌́̍̏̏̔́̏̔̍̏̌́̚̚.
ʯ̶̨̦̖̞̦̖̦̦̪̭̯̯̯̥́̌́,̸̵̨̨̡̨̡̨̛̛̺̣̞̱̯̭̖̬̖̞̦̹̜̭̱̱̪̦̜̞̍̏̀̽́̔̔̚(̡̭̯̯̯̞̪̞̯̣̱̌̌̌)̦̖̥̌̿.
ˀ̶̡̨̛̖̖̬̭̱̦̦̯̞̞̦̖̞̦̖̦̦̦̖̞̱̣̭̏̏̌́̍̏̏̔́̏̔̍̏̌́̚̚.

11.ʤ̶̡̨̡̨̨̡̛̞̦̖̬̦̜̪̞̯̣̯̞̦̹̞̭̯̯̯̞̣̭̦̪̞̯̣̱̌̌̌̌̏̌̐̌̌
ʦ̡̛̣̭̦̜̪̞̯̣̌̌̌ʶ̨̡̥̪̦̞̟̭̣̯̭̌̌̔̌̿̽́̚:̨̨̡̭̯̯̱̯̦̪̞̯̣̱̌̐̌̌,̨̨̡̬̖̖̬̦̪̞̯̣̱̏̐̌̌̚,̨̡̨̨̨̯̔̔̌̏̐
̡̪̞̯̣̱̌̌,̨̨̨̨̡̛̦̖̬̪̞̣̖̦̪̬̱̯̱̔̐̍̚.
ˁ̶̡̡̡̛̯̯̱̯̦̜̪̞̯̣̭̣̯̭̞̜̌̌̌̌̔̌̿̽́̌̚,̶̡̡̨̞̦̣̖̙̯̞̦̖̬̥́̌̌̽̌̌,̦̣̦̱̭̱̥̱̌̌̐̌̽̚15002,1̛̯̭.
̬̦̐. (15002 100,00 ̬̦̐.). ˁ̛̯̯̱̯̦̜̌ ̡̪̞̯̣̌̌ ̸̛̭̪̣̖̦̜̌ ̨̪̦̞̭̯̏̀, ̨̞̦̐̔̚ ̚ ̨̛̛̥̥̏̐̌ ̡̨̨̦̭̯̌̔̌̏̏̌̚.
ʿ̨̨̬̯̥́̐2016Ͳ2017̬̬.̨̨̨̡̬̥̞̬̭̯̯̱̯̦̪̞̯̣̱̦̖̥̞̦̭̌̐̌̌̀̏̌̏́̚̚.
ʯ̨̞̦̐̔ ̚ ̨̛̛̥̥̏̐̌ ʺˁˇʯ (IAS) 29 «ˇ̨̞̦̦̭̌̏̌ ̞̯̦̞̭̯̏̽̚ ̏ ̵̨̱̥̏̌ ̴̶̞̪̖̬̞̦̣̞̟̐́», ̨̭̯̦̥̌ ̦̌
01.01.2013̬.̡̡̨̛̛̭̯̯̱̯̦̜̪̞̯̣̬̱̦̦̦̖̪̞̣̌̌̌̐̏̌̀̔́̐̌̏,̴̸̨̡̡̨̨̡̛̛̭̞̣̱̭̬̥̦̜̪̞̭̣̞̦̖̦̦̽̍̏̏̌́̌́̚
̴̶̨̞̪̖̬̞̦̣̞̟̐́̏˄̡̬̟̦̞̌.
ʿ̸̛̬̦̖̦̦̭̯̯̖̜̌́̌̚:
ˀ̛̖̖̬̦̜̏̚ ̡̪̞̯̣̌̌ ̸̛̛̪̬̦̖̦̜̌̚ ̣̔́ ̨̡̛̪̬̯̯́ ̡̛̯̞̍̏̚ ̯̌ ̴̨̬̥̱̯̭̿̽́ ̨̞̦̐̔̚ ̚ ̨̛̛̥̥̏̐̌
̡̨̨̦̭̯̌̔̌̏̏̌̚ ˄̡̛̬̟̦̌ ̵̨̹̣̥́ ̨̨̬̪̞̣̱̔̚ ̡̛̪̬̱̯̱̍. ʪ̨̡̨̛̯̜̔̌̏ ̡̪̞̯̣̌̌ – ̶̖ ̴̨̦̔ ̸̡̨̨̨̨̖̦̥̞̦̐
̨̡̛̬̯̱̏̚ ʶ̨̥̪̦̞̟̌, ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̡̨̨́̐ ̦̖ ̨̨̬̦̯̭̌̍́̿̽́̚ ʺˁˇʯ, ̌ ̨̨̛̦̖̬̪̞̣̖̦̜̔̚ ̨̡̛̪̬̱̯̍ – ̶̖
̵̵̨̡̨̛̛̛̣̹̣̭̦̬̣̖̦̌̏̌̌̍̚̚ʶ̨̡̨̥̪̦̞̹̯̞̌̿̀̏,̨̨̪̞̭̣̬̪̞̣̱́̔̚.
ʯ̡̡̨̡̨̨̡̨̨̛̥̞̦̱̞̣̞̭̦̥̱̭̣̞̣̭̦̪̞̯̣̱̖̯̣̦̦̖̖̦̱̽̌̔̏̌̐̌̌̔̌̽̌̏̔ʯ̨̡̛̞̯̞̪̬̣̭̦̜̪̞̯̣̏̏̌̌̌̌̚
2016̡̬̞̯̌2017̡̬̞.
˄ 2016 ̶̨̬̞ ̞̱̭̏̔̍̏́ ̨̨̬̪̞̣̔̚ ̡̛̪̬̱̯̱̍ ̨̔ ̨̨̬̖̖̬̦̏̐̚ ̡̪̞̯̣̱̌̌ ̦̌ ̭̱̥̞ 1,5 ̛̯̭. ̬̦̐., ̨̨̞̦̹̐
̨̨̡̨̛̬̪̞̣̱̪̬̱̯̱̦̖̱̣̔̍̍̚.
˄ 2017 ̶̨̬̞ ̞̱̭̏̔̍̏́ ̨̨̬̪̞̣̔̚ ̡̛̪̬̱̯̱̍ ̨̔ ̨̨̬̖̖̬̦̏̐̚ ̡̪̞̯̣̱̌̌ ̦̌ ̭̱̥̞ 2,4 ̛̯̭. ̬̦̐., ̨̨̞̦̹̐
̨̨̡̨̛̬̪̞̣̱̪̬̱̯̱̦̖̱̣̔̍̍̚.

12.ˀ̛̖̖̬̏̚
ˁ̵̨̯̬̞̌̏ ̛̬̖̖̬̏̚ ̿ ̨̨̛̬̞̦̥̏̔̚ ̨̨̍̏̚’̦́̌̽̚, ̨̺ ̦̖ ̡̨̛̭̦̯̱̯̭̔̀̽́ ̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔ ̨̔ ̪. 25 ʺˁˇʯ
(IFRS)4«ˁ̵̨̡̨̡̛̯̬̞̦̯̬̯̌̏̌».
ʯ̨̞̦̐̔ ̚ ̪. 14 ʺˁˇʯ (IFRS) 4, ʶ̨̥̪̦̞̌́ ̦̖ ̛̦̏̌̿̚ ̡́ ̨̨̍̏̚'̦̦́̌́̚ ̱̍̔̽Ͳ̡̞́ ̛̬̖̖̬̏̚ ̨̨̺̔
̵̨̛̜̥̞̬̦̏ ̵̥̜̱̯̦̞̌̍ ̵̵̨̛̭̯̬̌̏ ̛̪̣̯̏̌, ̡̨̺́ ̡̯̞̌ ̵̨̭̯̬̞̌̏ ̛̛̪̣̯̏̌ ̡̛̛̦̯̏̌̀̽ ̌̚ ̵̨̛̛̭̯̬̥̌̏
̡̨̡̛̦̯̬̯̥̌̌, ̡̞́ ̦̖ ̞̭̦̱̯̀̽ ̦̌ ̶̡̞̦̖̽ ̨̨̞̯̦̏̐̚ ̨̪̖̬̞̱̔ (̡̯̞̌ ̡́ ̬̖̖̬̏̚ ̴̡̨̯̭̯̬̌̌ ̯̌ ̡̨̛̣̦̏̌̽
̡̨̨̛̯̭̯̞̍̏̚).
ʶ̵̵̵̸̵̶̨̨̡̡̨̨̡̛̛̛̛̛̥̪̦̞̬̬̭̯̬̱̯̱̬̱̦̦̭̯̬̬̖̖̬̞̱̣̞̜̯̭̯̞̜̭̱̥̦̞̦̖̌́̏̌̿̏̌̌̏̏̏̏̌̏̌̌̌̽̚̚̚
̡̨̨̨̨̙̦̪̖̬̞̱̐̔:
ʿ̨̡̡̛̛̦̌̚
ʦ̨̣̭̱̥̌̏̌̌
ˀ̵̨̛̖̖̬̦̖̬̣̖̦̪̬̖̥̞̜̏̌̍̚̚
ˀ̡̛̛̖̖̬̯̞̏̍̏̚̚:
Ͳ̵̛̬̖̖̬̣̖̦̏̌́̏̚̚,̸̵̡̛̛̛̣̖̦̖̪̣̖̦̯̞̌̏̌̍̏̚
Ͳ̵̡̨̛̛̬̖̖̬̯̞̪̦̖̭̖̦̏̍̏̚̚,̵̛̣̖̦̖̣̖̦̌̌́̏̚
ʳ̵̨̛̦̹̞̭̯̬̞̬̖̖̬̌̏̏̚
ʦ̵̵̨̨̨̛̭̭̯̬̬̖̖̬̞̽̐̌̏̏̏̚,̨̣̭̱̥̏̌̏̌̌
ˋ̵̵̵̵̡̨̡̨̛̛̭̯̪̖̬̖̭̯̬̞̱̭̯̬̬̖̖̬̌̌̌̏̏̌̏̏̌̚
ˀ̵̨̛̖̖̬̦̖̬̣̖̦̪̬̖̥̞̜̏̌̍̚̚
ˀ̡̛̛̖̖̬̯̞̏̍̏̚̚:
Ͳ̵̛̬̖̖̬̣̖̦̏̌́̏̚̚,̸̵̡̛̛̛̣̖̦̖̪̣̖̦̯̞̌̏̌̍̏̚
Ͳ̵̡̨̛̛̬̖̖̬̯̞̪̦̖̭̖̦̏̍̏̚̚,̵̛̣̖̦̖̣̖̦̌̌́̏̚
ʳ̵̨̛̦̹̞̭̯̬̞̬̖̖̬̌̏̏̚
ʦ̸̵̵̵̵̨̨̡̨̡̨̛̛̛̭̭̯̪̖̬̖̭̯̬̞̱̭̯̬̬̖̖̬̽̐̌̌̏̏̌̏̏̌̚
ˋ̛̭̯̭̱̥̌̌
ˀ̵̨̛̖̖̬̦̖̬̣̖̦̪̬̖̥̞̜̏̌̍̚̚
ˀ̡̛̛̖̖̬̯̞̏̍̏̚̚:
Ͳ̵̛̬̖̖̬̣̖̦̏̌́̏̚̚,̸̵̡̛̛̛̣̖̦̖̪̣̖̦̯̞̌̏̌̍̏̚
Ͳ̵̡̨̛̛̬̖̖̬̯̞̪̦̖̭̖̦̏̍̏̚̚,̵̛̣̖̦̖̣̖̦̌̌́̏̚
ʳ̵̨̛̦̹̞̭̯̬̞̬̖̖̬̌̏̏̚
ʦ̵̵̨̨̨̛̭̭̯̬̬̖̖̬̞̽̐̌̏̏̏̚,̸̛̭̯̭̱̥̌̌

ʻ̌01.01.2017,̛̯̭.
̬̦̐.

(455)
(0)
(0)
(0)
(0)
(455)

ʻ̌31.12.2017,̛̯̭.
̬̦̐.

1537
99
99
0
0
1636

(397)
(0)
(0)
(0)
(0)
(397)

1134
94
94
0
0
1228

1140
99
99
0
0
1239

1589
94
94
0
0
1683



˄̨̙̖̦̦̐̔́̚ ̵̵̨̛̭̯̬̌̏ ̬̖̖̬̞̏̏̚ ̯̌ ̞̣̹̖̍̽ ̴̶̨̞̦̬̥̞̟̌ ̨̨̺̔ ̵̛̦ ̨̛̦̯̭̌̏̔̽́ ̱ ̵̨̛̞̪̞̦̏̔̏̔
ʯ̵̛̞̯̦̏ ̵̛̦̔̌ ̵̨̡̛̭̯̬̌̏̌. ʶ̨̥̪̦̞̌́ ̨̛̯̬̥̱̯̭̔̿̽́ ̵̨̛̞̪̞̦̏̔̏̔ ̨̛̦̬̥̯̞̌̏̏, ̵̨̛̭̯̦̣̖̦̏̌̏ ̸̛̛̦̦̥
̵̡̨̨̨̨̡̛̦̭̯̥̣̭̯̬̞̌̔̌̏̏̔́̌̏̏̚.
ʿ̡̡̨̖̬̖̞̬̖̯̦̭̯̞̏̌̌̔̏̌(̨̨̭̯̯̦̭̯̞̔̌)̵̵̨̨̨̛̭̯̬̌̏̍̏̚'̦́̌̽̚(̬̖̖̬̞̏̏̚)
ˁ̨̯̦̥̌ ̦̌ ̶̡̞̦̖̽ ̨̨̞̯̦̏̐̚ ̨̪̖̬̞̱̔ ʶ̨̥̪̦̞̌́ ̶̨̞̦̀̿ ̡̖̯̦̞̭̯̌̔̏̌̽ ̵̛̛̦̦̏̌̚ ̦̖̀ ̵̵̨̛̭̯̬̌̏
̬̖̖̬̞̏̏̚, ̸̡̨̨̛̛̛̬̭̯̱̏̏̀ ̣̔́ ̶̨̨̽̐ ̸̨̨̪̯̦̞ ̶̨̡̛̞̦ ̵̥̜̱̯̦̞̌̍ ̵̨̨̛̬̹̐̏ ̨̨̡̪̯̞̏ ̌̚ ̵̨̛̛̭̯̬̥̌̏
̡̨̡̛̦̯̬̯̥̌̌. ʿ̛̬̪̱̺̖̦̦́ ̣̔́ ̡̛̪̖̬̖̞̬̏ ̡̨̖̯̦̭̯̞̌̔̏̌ ̨̨̍̏̚'̦́̌̽̚ ̿ ̶̨̡̨̞̦̀, ̨̥̙̱̯̽ ̛̥̞̦̯̭̀̏̌́̚
̡̨̛̪̖̬̭̪̖̯̦̏. ʿ̛̬ ̨̪̬̖̖̦̦̞̏̔ ̡̛̪̖̬̖̞̬̏ ̡̨̖̯̦̭̯̞̌̔̏̌ ̨̨̍̏̚'̦́̌̽̚ ̡̨̨̛̛̬̭̯̱̯̭̏̏̀̽́ ̡̡̦̜̬̺̞́̌̌
̸̨̨̪̯̦̞ ̶̨̡̛̞̦ ̵̥̜̱̯̦̞̌̍ ̵̡̨̡̛̦̯̬̯̦̌ ̵̨̨̛̬̹̐̏ ̨̨̡̪̯̞̏, ̡̞́ ̣̔́ ̵̡̨̨̡̨̨̡̨̛̬̯̭̯̬̏ ̡̨̡̦̯̬̯̞̌̏ ̦̖
̡̨̛̭̦̯̱̯̭̔̀̽́. ˔̡̨̺ ̡̯̌̌ ̶̨̡̞̦̌ ̨̡̪̱̌̿̚, ̨̺ ̨̣̦̭̍̌̌̏̌ ̬̯̞̭̯̏̌̽ ̵̵̨̛̭̯̬̌̏ ̨̨̍̏̚'̦́̌̽̚ ̿
̨̨̦̖̭̯̯̦̔̌̽̀,̸̴̨̨̨̦̭̱̥̱̦̖̭̯̞̬̥̱̯̭̬̖̖̬̌̌̔̏̿̽́̏̚(̡̨̨̨̨̛̛̛̜̥̜̱̯̦̥̱̥̙̖̱̯̭̯̬̦̦̜́̏̌̍̽̍̏̌,
̡̨̺́ ̦̌ ̦̭̯̱̪̦̱̌ ̯̱̔̌ ̨̣̦̭̍̌̌̏̌ ̬̯̞̭̯̏̌̽ ̵̵̨̛̭̯̬̌̏ ̨̨̍̏̚’̦́̌̽̚ ̞̣̹̖̍̽ ̦̖ ̿ ̡̨̦̖̖̯̦̌̔̏̌̀).
ʿ̡̖̬̖̞̬̏̌ ̡̨̖̯̦̭̯̞̌̔̏̌ ̨̨̍̏̚'̦́̌̽̚ ̞̜̭̦̯̭̔̀̿̽́̚ ̦̌ ̬̞̦̞̏ ̴̨̪̬̯̖̣̀ ̡̨̡̦̯̬̯̞̌̏ ̌̚ ̛̛̥̏̔̌
̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́,̡̞́,̶̨̞̣̥̱̏,̵̨̡̛̛̛̦̬̙̯̭̦̭̙̞̬̌̌̌̀̽́̌̚.
˃̡̌, ̌̚ ̨̛̭̟̥̏ ̡̨̨̡̨̨̡̨̛̛̬̯̭̯̬̥̏ ̵̨̛̛̭̯̬̥̌̏ ̡̨̡̛̦̯̬̯̥̌̌ (̵̛̞̦̹ ̦̖̥̌̿) ʶ̨̥̪̦̞̌́ ̶̨̛̞̦̣̌
̡̖̯̦̞̭̯̌̔̏̌̽ ̵̨̭̟̏ ̵̵̨̛̭̯̬̌̏ ̬̖̖̬̞̏̏̚ ̦̌ 01.01.2017 ̬. ̯̌ 31.12.2017 ̬., ̨̞̦̐̔̚ ̚ ̨̨̛̬̬̣̖̦̥̍̚
ʿ̨̨̣̙̖̦̦̥́ ̨̪̬ ̡̪̖̬̖̞̬̱̏ ̡̨̖̯̦̭̯̞̌̔̏̌ ̵̵̨̛̭̯̬̌̏ ̨̨̍̏̚’̦́̌̽̚ ̨̞̦̐̔̚ ̚ ̨̛̛̥̥̏̐̌ ʺˁˇʯ (IFRS) 4
«ˁ̵̨̡̨̡̛̯̬̞̦̯̬̯̌̏̌».ˀ̴̶̨̨̨̡̨̡̨̡̨̨̛̛̛̬̣̖̦̥̖̯̭̪̬̯̭̦̥̖̯̖̞̞̦̯̯̭̯̞̍̌̔̌̌̿̽́̌̔̿̌̍̏̚̚,̡̡̨̨̯́̌̐,
̸̵̵̵̨̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̺̦̦̜̥̥̖̦̯̦̜̣̞̪̹̥̦̥̱̭̞̯̱̬̦̥̖̯̞̪̞̯̱̥̌̔̌̌̌̌̔̏̔̔̽̔̏̚ʶ̨̥̪̦̞̟̌,̣̖̌̏
̶̨̨̡̨̡̨̛̛̛̥̜̱̯̦̥̱̥̖̯̥̙̖̱̯̪̖̬̖̣̦̱̯̪̖̬̭̪̖̯̦̌̍̽́̔̌̍̐́̌̏.ʿ̵̵̡̨̨̨̛̖̬̖̞̬̭̯̬̏̌̌̏̍̏̚’̦̦́̌̽̌̚
̡̖̯̦̞̭̯̌̔̏̌̽ ̸̡̣̣̏̀̌̌ ̏ ̭̖̖̍ ̔̏̌ ̶̵̨̛̛̛̪̬̦̪̏ ̨̛̥̥̖̦̯: 1) ̯̖̭̯ ̦̌ ̨̭̯̯̦̞̭̯̔̌̽ ̬̖̖̬̞̏̏̚ ̨̪ ̛̯̥
̡̛̯̥̍̌̚, ̨̺ ̙̖̏ ̡̛̛̛̦̣̏ (̨̪̬̞̦̯̭̏̀̀̽́ ̸̨̨̭̯̯̦̞̌ ̡̛̛̯̍̚, ̵̨̨̬̬̦̞̌̏̌̚ ̞̚ ̨̭̯̭̱̦̦̥̌̏̌́̚

̸̨̨̛̛̭̯̯̭̯̦̌̐ ̴̶̡̨̖̞̞̦̯̱̿ ̡̨̨̛̯̭̯̞̍̏̚, ̌̚ ̵̛̬̱̦̦̥̏̌̏̌́ ̴̸̡̨̛̯̦̌ ̸̵̛̭̪̣̖̦̌ ̡̨̞̹̱̦̏̔̔̏̌̽ ̯̌ ̭̱̥
̴̵̵̨̨̨̡̛̛̛̭̬̥̦̞̪̞̦̬̖̖̬̞̯̞̏̌̏̔̏̔̏̏̍̏̚̚;̸̵̨̨̡̨̨̛̦̖̭̯̯̬̖̖̬̱̯̭̞̬̱̦̦̥̯̬̯̔̌̌̔̔̌̏̏̿̽́̏̌̏̌́̏̌̚̚
̡̛̦̬̖̱̣̦̦̯̞̌̏̐̀̏̌́̍̏̚);2)̨̡̛̯̖̭̯̬̖̖̬̞̪̯̥̏̏̍̌̚̚,̨̛̛̺̺̖̦̦̭̯̱̪̣̌̌,̛̣̖̪̬̖̥̞̟̙̖̪̞̪̭̦̞̌̏̔̌
(̵̨̨̬̬̱̯̭̌̏̿̽́̚ ̬̖̖̬̏̚ ̨̨̛̦̖̥̦̱̣̐ ̡̛̛̬̱̚ ̯̌ ̨̪̬̞̦̯̭̏̀̿̽́ ̞̚ ̴̨̨̛̛̭̬̥̦̥̏̌ ̨̛̛̞̪̞̦̥̏̔̏̔
̵̨̛̛̬̖̖̬̥̦̖̬̣̖̦̪̖̬̥̞̜̏̌̌̍̚̚,̸̵̶̵̨̡̛̛̛̛̛̛̥̖̦̹̖̦̥̦̭̱̥̱̞̭̯̬̖̦̞̞̜̦̯̬̯̌̏̔̌̏̏̌̚̚;̸̨̦̖̭̯̔̌̌
̨̡̨̨̯̬̖̖̬̱̯̭̔̔̌̏̏̿̽́̚).
ʯ̛̬̖̱̣̯̯̥̯̖̭̯̱̌̽̌̌̚1̵̵̨̨̨̨̡̨̨̛̦̬̦̯̬̖̖̬̣̖̦̔̌̌̏̌̔̔̌̏̏̌́̏̚̚,̸̵̡̛̛̛̣̖̦̖̪̣̖̦̯̞̌̏̌̍̏̚
̸̡̨̛̛̯̥̦̥̌,̶̨̡̺̖̜̬̖̖̬̭̣̏̌̏̚:̨̭̯̦̥̦̌̌01.01.2017̬.Ͳ94,3̛̯̭.̬̦̐.,̨̭̯̦̥̦̌̌31.12.2017̬.–
99,3̛̯̭.̬̦̐.ʯ̛̬̖̱̣̯̯̥̯̖̭̯̱̌̽̌̌̚2̵̨̨̦̬̱̦̦̬̖̖̬̞̦̖̪̯̬̞̦̖̔̌̌̏̌́̏̏̍̚,̡̛̬̖̖̬̖̯̦̞̏̌̔̏̌̚.

13.ʦ̸̨̨̡̛̞̭̯̬̖̦̞̪̯̔̔̌
ʶ̨̨̥̪̦̞̭̯̦̥̦̌́̌̌31.12.2017̬.̸̵̨̨̛̦̖̥̪̯̦̯̌̿̌/̸̵̨̨̨̡̛̞̭̯̬̖̦̪̯̞̌̍̏̔̔̌̏,̨̪̏'̵̛̦̞́̌̚̚
̛̭̯̯̯̥̌́,̨̨̨̨̨̨̡̨̨̨̡̛̺̞̬̙̯̭̖̪̭̖̬̖̦̖̖̯̥̬̖̯̥̣̭̦̪̞̯̣̱̏̔̍̌̌̀̽́̍̔̽̌̔̍̌̍̔̏̌̐̌̌̚̚.

14.ˇ̨̨̨̞̦̦̭̞̌̏̍̏̚’̡̨̡̨̨̛̦̦̯̞̦̹̬̖̯̬̭̬̦̞̭̯́̌́̌̌̔̽̌̌̍̐̏̌̽̚̚
ˇ̵̨̛̞̦̦̭̌̏ ̨̨̍̏̚’̦́̌̽̚, ̨̺ ̶̨̞̦̯̭̀̀̽́ ̌̚ ̨̛̭̪̬̖̣̌̏̔̏̀ ̬̯̞̭̯̏̌̀ ̚ ̨̞̬̙̖̦̦̥̏̔̍̌́
̶̨̡̛̪̖̬̖̞̦ ̱ ̡̛̪̬̱̯̱̍ ̸̛ ̡̛̯̱̍̚, ʶ̨̥̪̦̞̌́ ̦̖ ̥̌̿. ʳ̦̹̞ ̴̨̞̦̦̭̞̌̏ ̨̨̍̏̚’̦̦́̌́̚ ̨̡̨̣̞̱̯̭̍̏̀̽́ ̌̚
̴̨̨̨̨̡̨̡̛̛̛̥̬̯̦̬̯̞̭̯̞̭̯̭̱̦̦̥̖̖̯̦̟̭̯̌̏̌̀̏̌̀̌̏̌́̏̌̏̚̚̚.
ˇ̨̞̦̦̭̞̌̏ ̨̨̍̏̚’̦̦́̌́̚ ̿ ̸̨̨̛̛̪̯̦̥, ̨̡̛̪̚ (̡̛̬̖̯̞̔̏) ʶ̨̥̪̦̞̌́ ̦̖ ̥̌̿, ̡̨̨̡̨̨̡̨̬̯̭̯̬̞̏
̨̨̍̏̚’̴̸̡̨̨̛̛̦̦̯̦̦̖̥̬̯̱̯́̌́̌̌̀̽̚̚,̶̨̨̨̨̯̥̱̺̞̦̖̦,̨̨̨̨̺̱̱̯̪̹̖̦̞̪̬̯̥̍̔̽̐̌́̐12̶̥̞̭̞́̏.
ʥ̨̨̨̨̛̛̛̣̦̭̬̯̞̭̯̪̬̣̦̬̞̦̭̪̬̖̣̞̜̬̯̭̯̞̌̌̏̌̏̌̽̍̔̏̀̿̌̏̔̏̏̌̚.
ʦ̸̴̨̨̨̨̨̭̞̪̯̦̞̞̦̦̭̞̌̏̍̏̚’̵̵̨̨̡̛̦̦̞̬̙̖̦̞̱̞̪̞̦̬́̌́̏̔̍̌̏̔̏̔́̔̌̚ʯ̴̨̨̛̞̯̱̪̬̞̦̦̭̜̭̯̦̏̌̏̌
̨̡̨̨̨̞̯̱̯̯̦̖̦̯̭̔̔̌̏̌̏̔́̽́(̦̖̱̣̯̭̔̍̀̀̽́),̴̵̨̨̨̛̦̖̞̦̦̭̌̏̍̏̚’̦̦̖̥́̌̽̌̿̚.
15.˄̨̨̨̨̨̥̦̞̯̞̬̦̞̏̌̔̐̏̍̏̚'̦̦́̌́̚
ʪ̨̨̨̨̞̬̦̞̐̏̍̏̚’̦̦́̌́̚
ʶ̵̵̵̸̵̵̨̡̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̥̪̦̞̦̖̥̦̞̞̬̦̦̖̞̦̞̦̹̯̙̣̌́̌̿́̔̐̏̏̔̌̍́̏̍̏̚̚’̦́̌̽̚.ʶ̨̥̪̦̞̦̖̌́
̵̨̨̨̨̛̥̞̬̦̌̿̔̐̏̍̏̚’̵̨̨̨̨̨̨̨̛̛̦̥̜̱̯̦̪̬̦̦̪̬̙̱̭̦̦̭̞́̌̽̌̍̽̐̔̍̌́̌̍̔̌̏̌̍̏̚̚̚,̞̦̖̭̯̱̦̦̏̏̌́
̨̨̯̺.ʶ̸̨̨̛̛̥̪̦̞̦̖̭̯̱̪̪̬̱̯̖̣̖̥̌́̏̌̿(̦̖̦̣̬̦̯̞̜̌̔̌̏̌̌̐̌̌).
˄̨̨̨̥̦̞̏̍̏̚’̦̦́̌́̚
ʶ̵̸̨̨̡̨̨̛̛̛̥̪̦̞̦̖̥̱̥̦̯̞̌́̌̿̏̌̏̏̍̏̚’̨̦̭̯̦̥̦́̌̽̌̌̚31.12.2017̬.;̶̨̛̦̯̱̞̯̌̀̔̌̔̔̌
̴̨̨̨̯̖̬̙̖̦̦̞̦̦̭̞̯̱̌̏̔́̌̏̐̏̚̚ʶ̶̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̥̪̦̞̦̖̭̯̬̦̙̦̭̱̪̬̖̭̱̌́̿̀̔̐̔̏̐.

16.ˀ̴̵̶̵̵̨̨̡̡̨̨̨̛̛̛̛̹̬̖̪̖̬̞̜̦̞̯̯̬̯̏̌̔́̌̔̔̏̌̏̌̚

16.2.ˁ̵̨̡̨̯̬̞̞̹̱̦̦̌̏̏̔̔̏̌́
ʦ̵̛̛̭̯̬̱̦̦̔̌̏̌́

ˁ̵̨̨̡̛̯̬̱̦̦̞̦̖̺̭̦̪̱̌̏̌́̏̔̌̐̏̌̔
ˁ̵̨̨̨̯̬̱̦̦̦̖̥̦̯̬̦̭̪̬̯̱̌̏̌́̌̐̌̚
ˁ̵̨̨̛̯̬̱̦̦̞̪̞̣̦̭̯̞̪̖̬̖̯̬̖̯̞̥̌̏̌́̏̔̏̔̌̽̔
̨̨̛̭̥̍̌
ˁ̵̯̬̱̦̦̥̜̦̌̏̌́̌̌
ˁ̵̸̵̛̛̛̯̬̱̦̦̥̖̦̯̬̯̌̏̌́̔̏̌
ʦˁːʽʧʽ

2016,̛̯̭.̬̦̐.

2017,̛̯̭.̬̦̐.

96
53
0

106
0
62

0
130
279

11
24
203


16.3ʦ̛̛̯̬̯̦̱̯̌̌̍̚,̸̸̸̶̡̨̡̛̛̛̛̣̞̭̯̬̖̦̞̞̞̜̦̞̯̬̯̏̀̌̀̏̔̌̏̏̌̚
ʦ̸̶̸̶̨̡̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̯̬̯̦̱̯̥̞̭̯̯̭̞̣̦̦̦̞̱̞̪̞̦̥̱̬̞̞̭̯̬̖̦̞̞̞̜̦̞̌̌̍́̽̏̍̏̀̏̌̏̔̏̔̏̔̌̏̚̚̚
̛̛̯̬̯̏̌, ̨̪̏’̦̞́̌̚ ̞̚ ̸̣̱̖̦̦̥̌́̚ ̨̨̨̬̞̔̐̏̏ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́. ʦ̸̨̞̭̯̬̖̦̞̔ ̶̡̛̞̞̜̦̞̌̏̚ ̛̛̯̬̯̏̌  (ʦʤʦ) ̏
̵̨̨̡̛̛̥̥̖̦̯̪̦̖̭̖̦̦̯̯̬̯́̌̏̌ʶ̨̡̨̨̨̛̛̛̥̪̦̞̞̣̯̭̯̱̪̣̹̥̱̦̯̭̯̬̯̥̪̌̿̀̏̔̌̔̌̀̽́̌̔̌̽̏̌̀̽́̏̌̌̚
̵̨̨̨̨̛̥̞̬̞̦̦̦̱̪̪̏̌́̔̔̏̚’̵̵̨̨̨̛̛̛̦̦̥̬́̌̔̐̏̌̚̚,̸̨̨̨̨̨̛̛̛̥̬̯̱̞̪̞̦̥̖̯̱̦̦̦̌̀̏̔̏̔̔̔̏̌́̚̚
̬̖̖̬̞̏̏̚ ̵̨̛̦̖̬̣̖̦̌̍̚ ̪̬̖̥̞̜. ˀ̴̨̨̡̛̹̬̏̌̚ ̸̵̨̛̞̭̯̬̖̦̏̔ ̶̵̡̛̛̞̞̜̦̌̏̚ ̛̯̬̯̏̌,̡̞́ ̸̡̣̖̦̞̏̀ ̨̔
̡̬̱́̔1060ʯ̴̨̨̛̞̯̱̪̬̞̦̦̭̜̭̯̦̏̌̏̌:


ʻ̌01.01.17

ʻ̌31.12.17

347
25
13
105

411
6
8
98

64
83
1
25
23

73
89
0
0
38

3
1

2
1

ˁ̵̨̨̯̬̱̦̦̞̪̞̣̦̭̯̞̭̱̌̏̌́̏̔̏̔̌̽̍'̸̵̡̛̯̞̪̖̬̖̖̖̦̦̦̖̖̪̖̦̦̯̙̞̦̿̏̏́̍̏̌̌̏̌̚̚
̵̸̵̨̡̡̛̛̛̛̛̪̦̭̯̦̦̦̖̯̦̦̭̣̞̞̪̬̪̖̬̖̖̖̦̦̞̦̖̖̪̖̦̦̯̙̞̏̌̔̌̌́̐̌̏̌̔̏̏̍̏̌̌̏̚̚

1

0

ˁ̵̶̨̨̨̨̛̯̬̱̦̦̞̣̦̟̞̪̞̣̦̭̯̞̬̥̦̌̏̌́̏̽̏̔̏̔̌̽̐̌̔́˄̡̛̬̟̦̌,̨̨̺̥̯̱̣̭̦̭̯̞̌̀̽̏̌
̸̨̡̨̨̨̨̨̛̞̦̹̥̱̦̦̥̱̣̞̦̦̞̬̌̏̔̍̀̚̚

1

0

ʦ̵̛̛̭̯̬̱̦̦̔̌̏̌́
̵̵̡̛̛̭̯̬̱̦̦̞̦̖̺̭̦̪̞̌̏̌́̏̔̌̏̌̔̏
̵̨̨̨̭̯̬̱̦̦̦̖̥̦̯̬̦̭̪̬̯̱̌̏̌́̌̐̌̚(̸̡̨̨̛̬̞̥̣̞̦̦̌̐̚̚)
̵̭̯̬̱̦̦̦̯̙̞̯̙̱̌̏̌́̏̌̌̏̌̍̌̐̌(̨̦̯̙̙̱̏̌̌̍̌̐̌)
̵̵̵̵̨̡̡̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̬̱̦̦̞̦̖̬̞̯̬̞̭̯̞̜̦̺̌̏̌́̏̔̏̐̏̏̌̏́̏̚̚
̵̨̨̭̯̬̱̦̦̞̦̹̥̜̦̌̏̌́̐̌̌
̵̨̨̨̨̨̛̛̭̯̬̱̦̦̞̦̹̟̞̪̞̣̦̭̯̞̪̖̬̖̯̬̖̯̞̥̭̥̌̏̌́̏̔̏̔̌̽̔̍̌
̵̴̵̨̡̛̛̛̭̯̬̱̦̦̞̦̦̭̬̞̌̏̌́̌̏̏̚
̵̸̵̛̛̛̭̯̬̱̦̦̥̖̦̯̬̯̌̏̌́̔̏̌
ʽ̵̶̸̨̡̨̨̡̨̨̨̛̛̭̭̯̖̭̯̬̱̦̦̪̬̞̦̞̞̥̟̯̭̞̣̭̟̪̙̖̙̦̟̍̌̏̌́̌̏̏̏̔̌̽̽
̵̸̵̵̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̬̦̞̣̖̦̞̬̞̣̦̪̙̖̙̦̬̱̙̦̏̔̍̏̽̔(̡̨̥̦̌̔)
ʽ̵̵̨̡̨̛̛̛̭̭̯̖̭̯̬̱̦̦̞̦̖̺̭̦̪̞̦̯̬̦̭̪̬̯̞̍̌̏̌́̏̔̌̏̌̔̏̌̌
ˁ̵̶̨̨̨̛̯̬̱̦̦̞̣̦̟̞̪̞̣̦̭̯̞̭̱̌̏̌́̏̽̏̔̏̔̌̽̍'̡̨̨̡̨̯̞̭̪̬̦̦̹̱̿̏̐̔̌̀̏̌́̌̔̚,̡̱́
̨̨̨̨̨̛̛̛̥̙̖̱̯̪̞̦̪̙̖̙̥̯̬̞̥̦̍̌̔́̌̌̌̏̌́̌̍̚'̵̡̨̡̛̛̯̪̞̺̖̦̟̦̖̖̪̖̿̌̔̏̍̚

3

0

695

726

ˁ̵̶̨̛̯̬̱̦̦̞̣̦̌̏̌́̏̽Ͳ̨̨̨̨̨̨̨̛̪̬̟̞̪̞̣̦̭̯̞̪̬̯̦̦̯̬̞̱̭̌̏̏̏̔̏̔̌̽̏̌̐̌̌

ʦˁːʽʧʽ


17.ʳ̵̨̨̛̦̹̞̭̯̯̯̞̞̯̯̬̯̌̔̔̏̌̏̌
ʳ̴̵̨̨̨̛̦̹̞̞̦̦̭̞̌̏̔̔
ˁ̯̯̯̌́
ʦ̨̡̨̛̛̛̞̭̯̖̪̯̥̔̌̔̌̚̚
ʦˁːʽʧʽ

2016,̛̯̭.̬̦̐.

2017,̛̯̭.̬̦̐.

285
285

213
213

2016 ̬.,̛̯̭.̬̦̐.
161
110

2017̬.,̛̯̭.̬̦̐.
164
110

110

Ͳ

0

0

0
164
161

0
172
164

Ͳ110
0
0
Ͳ

0
0
0
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ


18.ʿ̨̡̨̡̛̛̯̦̪̬̱̯̔̌̌̍
ʻ̨̡̡̛̜̥̖̦̱̦̦̪̦̌̏̌́̌̌̚
ʿ̸̨̨̨̨̡̨̡̛̛̯̦̜̪̯̦̪̬̱̯̔̌̌̍
ʦ̸̨̨̡̨̡̛̛̞̭̯̬̖̦̞̪̯̞̯̔̔̌̏̌̏:
̸̨̨̡̨̨̨̡̦̪̯̞̯̦̬̱̌̌̏̐̚
̶̡̨̨̨̡̦̞̦̖̞̯̦̬̱̌̽̏̐̚

ʦ̸̨̨̡̨̨̨̞̭̯̬̖̦̞̪̯̞̔̔̌̏̍̏̚'̦̦́̌́̚:
̸̨̨̡̨̨̨̡̦̪̯̞̯̦̬̱̌̌̏̐̚
̶̡̨̨̨̡̦̞̦̖̞̯̦̬̱̌̽̏̐̚
ʦ̸̡̨̨̣̖̦̀̔ʯ̴̨̨̛̞̯̱̪̬̞̦̦̭̞̬̖̱̣̯̯̏̌̏̽̌̚Ͳ̨̨̱̭̽̐
̸̨̛̱̯̥̱̭̣̞:
̸̨̨̨̨̡̨̡̛̛̪̯̦̜̪̯̦̪̬̱̯̔̌̌̍
̥̖̦̹̖̦̦́̚(̞̣̹̖̦̦̍̽́̚)̸̵̵̨̨̡̨̡̛̛̛̞̭̯̬̖̦̪̯̯̞̏̔̔̌̏̌̏̏
̞̣̹̖̦̦̍̽́̚(̥̖̦̹̖̦̦́̚)̸̵̵̨̨̡̨̨̨̛̛̞̭̯̬̖̦̪̯̏̔̔̌̏̍̏̚'̦́̌̽̚
ʦ̨̨̡̨̨̡̞̬̙̖̦̱̭̣̞̣̭̦̪̞̯̣̱̔̍̌̌̔̏̌̐̌̌Ͳ̨̨̱̭̽̐
̸̨̛̱̯̥̱̭̣̞:
̸̨̨̨̨̡̨̡̛̛̪̯̦̜̪̯̦̪̬̱̯̔̌̌̍
̥̖̦̹̖̦̦́̚(̞̣̹̖̦̦̍̽́̚)̸̵̵̨̨̡̨̡̛̛̛̞̭̯̬̖̦̪̯̯̞̏̔̔̌̏̌̏̏
̞̣̹̖̦̦̍̽́̚(̥̖̦̹̖̦̦́̚)̸̵̵̨̨̡̨̨̨̛̛̞̭̯̬̖̦̪̯̏̔̔̌̏̍̏̚'̦́̌̽̚


ʶ̨̛̬̱̦̐̏̌̽,̸̵̨̨̨̨̨̨̨̡̨̨̺̭̱̥̪̯̦̪̯̱̪̪̖̬̖̦̞̪̖̬̞̞̔̐̔̌̔̔̏,̨̦̖̱̣̍.ʿ̨̡̨̡̛̯̱̦̪̬̱̯̔̌̌̍,̨̺
̨̨̡̨̨̨̨̡̨̨̡̛̛̞̦̭̯̭̥̪̦̖̦̯̞̞̦̹̭̱̱̪̦̪̬̱̯̱̏̔̽́̔̏̐̐̍,̦̖̥̌̿.
ˁ̶̵̡̨̨̡̨̯̪̯̱̦̦̪̖̬̞̜̞̭̯̬̱̦̦̌̏̌̔̌̏̌́̌̌̏̌́̚–3%;̨̨̡̡̛̭̖̬̖̦̭̯̭̦̪̖̬̭̪̖̯̦̭̯̱̔́̌̏̌̌̏̌̌̏̌̚
̵̵̵̶̨̨̛̥̜̱̯̦̞̪̖̬̞̣̞̦̹̪̖̬̞̜̌̍̔̌̔́̌–18%.
˄̵̨̛̥̦̏ ̨̨̍̏̚'̦́̌̽̚ ̸̛ ̵̨̛̱̥̦̏ ̡̛̯̞̌̏̏ ̞̏̔ ̨̦̖̬̏̚'̵̛̦́̌̚ ̸̨̡̭̱̪̖̬̖ ̚ ̨̡̨̛̛̪̯̥̔̌̏ ̨̛̬̦̥̐̌̌
̦̖̥̌̿.ʿ̨̨̨̛̛̬̪̦̖̦̟̞̣̦̭̯̞̯̪̔́̽̌̏’̵̛̛̦̦̖̯̬̯́̌̀̏̌̚̚/̵̨̨̨̡̞̪̯̱̦̖̥̔̔̏̔̌̌̿̚.
19.˄̡̛̛̛̪̬̣̞̦̦̬̥̌̏́̌̚
ʯ̨̨̡̛̛̞̦̥̥̪̱̦̯̞̐̔̏̐̌̏̚38,39ʺˁˇʯ4«ˁ̵̨̡̨̡̛̯̬̞̦̯̬̯̌̏̌»,ʺˁˇʯ7«ˇ̨̛̞̦̦̭̞̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯̌̏:
̴̶̨̡̨̛̬̬̯̯̞̦̬̥̞̟́̌̚»,ʶ̨̨̡̛̥̪̦̞̬̬̌́̏̌̿̚:

Ͳ̶̞̣̞,̶̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̪̣̞̯̯̪̬̖̱̬̱̪̬̣̞̦̦̬̥̌̔̌̏́̌̚,̵̵̡̡̨̡̨̡̨̡̛̛̛̞̦̯̦̭̣̞̭̯̬̦̯̬̯̞́̏̌̀̽̏̌̔̌̏̌̏,
̨̛̯̥̖̯̌̔,̶̡̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̞̬̭̯̱̯̭̣̱̪̬̣̞̦̦̥̬̥́̏̏̀̽́̔́̌̏́̌̚.
Ͳ ̴̶̨̞̦̬̥̞̌̀ ̨̪̬ ̵̨̛̭̯̬̜̌̏ ̡̛̛̬̚, ̸̸̡̛̣̏̀̌̀ ̶̶̡̨̦̖̦̯̬̞̌̀ ̵̨̨̨̭̯̬̌̏̐ ̡̛̛̬̱̚, ̸̛̱̯̣̞̭̯̏̽ ̨̔
̵̨̨̨̡̛̛̭̯̬̬̱̌̏̐̚,̵̵̡̨̛̛̛̦̥̞̱̭̯̬̪̣̯̔̌̌̏̏̌;
Ͳ̡̛̛̛̞̦̹̞̬̚,̵̨̡̡̛̛̛̬̬̯̯̥̯̭́́̏̌̐̌̿̽́̚.
ʻ̜̞̣̹̞̌̍̽ ̡̛̛̛̬̚ ̏ ̨̣̭̯̞̍̌ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ ̨̪̏'̦̞́̌̚ ̚ ̛̪̬̜̦̯̯̥́́ ̵̵̨̛̭̯̬̌̏ ̡̛̛̬̞̏̚ ̞ ̡̨̛̦̦̦̥̏̌́
̨̨̍̏̚'̦́̌̽̚ ̨̨̨̭̯̭̦̏ ̵̡̛̱̣̖̦̌̔ ̵̵̨̛̭̯̬̌̏ ̨̨̨̬̞̔̐̏̏. ʶ̬̞̥ ̶̨̨̽̐, ̵̨̡̛̭̯̬̌̏ ̦̬̙̯̭̌̌̌̿̽́ ̦̌
̶̛̞̦̖̭̯̞̜̦̞̏ ̡̛̛̛̬̚, ̨̪̏'̦̞́̌̚ ̚ ̵̨̦̖̞̦̞̭̯̍̔̀ ̨̡̛̛̪̬̯̏̌ ̵̸̯̖̦̞̦̞ ̛̬̖̖̬̏̚ ̡̛̛̯̥̌̏̌, ̡̛̛̣̖̦̥̏̌̔ ̏
̬̞̦̞̚ ̴̨̞̦̦̭̞̌̏ ̛̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯, ̌ ̡̨̯̙̌ ̞̦̹̞: ̡̨̛̬̦̞̏ ̡̛̛̛̬̚, ̡̛̬̖̯̦̞̔ ̡̛̛̛̬̚, ̡̛̛̛̬̚ ̡̨̣̞̞̦̭̯̞̏̔.
ʶ̶̨̛̖̬̞̦̯̏̏ʶ̸̶̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̥̪̦̞̟̦̣̬̞̬̬̣̪̬̖̱̬̱̪̬̣̞̦̦̦̥̌̏̌̍̔̌̏́̚̚̚̚.
ˁ̵̨̯̬̞̌̏ ̡̛̛̛̬̚ Ͳ ̨̛̦̜̪̹̬̖̦̞̹̞̌ ̡̛̛̛̬̚, ̚ ̡̛̛̥́ ʶ̨̥̪̦̞̌́ ̡̛̭̯̯̭̌̿̽́ ̨̺̦̔́. ˀ̡̛̛̛̚ ̌̚
̵̨̨̨̛̬̥̭̯̬̱̦̦̔̐̏̌̌̏̌́,̵̨̨̛̞̦̹̦̞̙̭̯̬̱̦̦̙̯̯̐̌̏̌́́,̸̨̡̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̜̪̬̯̥̪̬̯̥̦̬̱̌̏̌̿́̐̔̐̚̚.
ˁ̵̸̴̶̵̵̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̯̬̯̖̞̭̯̬̱̦̦̥̦̥̖̯̞̖̪̖̯̪̯̥̣̦̱̖̬̭̞̞̭̯̬̦̬̞̌̐́̌̏̌́̌̿̌̌̍̌̽̔̏̌̀̌̌̏̌̏̌̚̚̚̚̚
̡̨̛̯̖̬̞̥̌̐́ ̯̌ ̛̭̱̥̥̌ ̡̛̛̬̱̚. ˀ̵̨̨̡̬̱̦̌̚ ̴̛̯̬̞̌̏ ̞ ̶̞̦ ̦̌ ̵̨̭̯̬̞̌̏ ̨̡̛̪̬̱̯̔ ̨̞̬̙̏̔̍̌̌̿ ̛̦̦̞̹̦̞
̡̨̛̬̦̞̏ ̨̛̱̥̏ ̞ ̨̡̛̪̬̏̌̿ ̨̦̜̞̥̞̬̦̞̹̞̌̏ ̛̪̬̪̱̺̖̦̦́, ̵̨̦̖̞̦̞̍̔ ̣̔́ ̡̨̛̬̱̦̦̐̏̌́ ̵̥̜̱̯̦̞̌̍
̬̖̱̣̯̯̞̽̌̏̚. ʪ̨̛̯̬̥̦̦̌́ ̶̨̨̽̐ ̡̨̨̦̯̬̣̯̭̀̿̽́ ̶̡̨̛̖̬̞̦̯̥̏̏ ̦̌ ̖̪̖̬̖̬̦̞̜̍̏̚ ̨̨̭̦̞̏. ˄̨̛̐̔, ̡̞́
̛̥̯̏̌̐̌̀̽ ̶̨̨̭̪̖̞̣̦̌̽̐ ̨̨̣̱̔̏̚, ̿ ̨̪̬̖̥̖̯̥̔ ̨̨̨̛̭̣̟̍̏ ̛̱̏̌̐ ʶ̶̛̖̬̞̦̯̏̏̌ ʶ̨̥̪̦̞̟̌. ʻ̛̭̯̱̪̦̜̌
̶̵̵̵̨̡̨̨̡̨̡̨̨̨̨̡̛̛̛̪̭̬̯̱̞̦̱̣̦̭̯̬̪̬̱̯̞̔̌̿̐̏̌̏̔̏ʶ̨̨̨̥̪̦̞̟̞̭̪̭̞̌̍̏,̵̨̨̨̨̡̨̛̪̥̦̌̔̐̀́̏̌̚
̨̱̪̬̣̪̌̏́̿̏'̡̛̛̛̛̛̦̥̬̥́̌̌̚̚.
1.ʪ̵̨̨̬̞̣̦̖̭̯̬̱̦̦̍̏̽̌̏̌́̏i̵̡̛̛̦̖̺̭̦̪̞̔̌̏̌̔̏
ˉ̖̜ ̵̛̭̯̬̱̦̦̏̔̌̏̌́ ̡̨̥̪̖̦̭̱̯̭̀̽́ ̡̛̛̯̍̚, ̡̡̛̛̛̞̦̣́̏ ̨̡̦̭̣̞̏̌̔: ̸̨̨̛̯̥̭̟̌̏ ̯̬̯̞̏̌ ̨̣̦̟̌̐̌̽̚
̶̨̪̬̖̯̦̭̯̞̌̔̌̚; ̡̭̯̞̜̞̜ ̯̬̯̞̏̌ ̶̨̪̬̖̯̦̭̯̞̌̔̌̚ (̨̭̯̦̣̖̦̦̏̌̏́ ̛̬̱̪̐ ̨̞̦̣̞̦̭̯̞̏̌̔); ̭̥̖̬̯̞ ʯ̵̨̨̭̯̬̦̟̌̌̏̌
̨̨̛̭̍.
ˁ̵̨̛̯̬̥̌̏ ̡̨̛̛̬̥̚ ̌̚ ̨̨̨̨̬̥̔̐̏ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ ̿ ̛̦̖̺̭̦̜̌ ̨̡̛̪̏̌̔, ̡̛̜́ ̭̯̭̌̏́ ̞̚ ʯ̵̨̨̭̯̬̦̌̌̏̌̀
̨̨̨̭̍̀. ʿi̔ ̛̦̖̺̭̦̥̌ ̡̨̛̪̥̏̌̔ ̙̯̏̏̌̌̀̽ ̨̬̪̯̱̌̏, ̡̨̛̪̱̏̌̔̏, ̸̡̨̨̡̨̬̯̭̦̱̌ ̨̪̔ì, ̨̺ ̴̸̡̨̛̯̦̌
̏i̱̣̭̔̍̌́ȉ̦̭̣̌į̡̡̨̨̨̨̟̦̭̯̬̣̬̔́̌̌̏̌̔̔̏̚̚’́(̸̡̨̛̯̬̥̯̦̖̱̹̙̖̦̦̌̏̌̔́,̡̨̨̨̛̪̖̭̯̬̖̯̬̱̦̦̏̌̔̏̐̿́
̨̛̛̯̬̱̜̦̥ ̨̛̛̬̭̣̦̥̌, ̵i̥i̸̛̛̦̥ ̸̨̛̛̬̖̦̥̏̌ (̨̨̛̛̛̪̬̥̭̣̥̏ ̨̌̍ ̨̨̛̛̪̱̯̥̍̏), ̨̨̡̦̖̬̔̍́i̛̛̭̦̥
̵̸̨̛̛̬̥̌̏ ̨̡̛̪̬̱̯̥̔̌ ̌̚ ̡̨̛̦̯̥̏́ ̵̸̨̨̬̟̌̏ ̨̡̡̨̛̯̭i̴̶̡̦̖i̟ (̨̨̭̣̥̦̖̣̱̌̽̽̚, ̛̖̦̯̖̬̔̚i̟ ̯̌ ̯.i̦.),
̣ǐ̡̛̥, ̵̨̬̦̦̌̏̀̏̌́̚ ̡̣į̛̺̥̏ ̶̴̖̦̖̣̌į̯̥ (̶̴̨̖̦̖̣̥̌ị̿į̯̥) ̨̌̍ ̨̨̨̪̣̞̥̞̣̞̯̥̿)  ʯ̵̨̨̭̯̬̦̟̌̌̏̌
̨̨̛̭̍ ̨̌̍ ̟̟ ̭̥̖̬̯̽. ʻ̡̛̛̜̞̣̹̞̯̌̍̽̍̚ ̚'̣̯̭́̏́̀̽́ ̱̬̞̌̚ ̡̨̭̯̞̜̟ ̛̯̬̯̏̌ ̶̨̪̬̖̯̦̭̯̞̌̔̌̚ (̨̭̯̦̣̖̦̦̏̌̏́
̨̛̬̱̪̞̦̣̞̦̭̯̞̐̏̌̔)̯̭̥̖̬̯̞̌ʯ̵̨̨̨̨̛̭̯̬̦̟̭̌̌̏̌̍.
ʪ̣́  ̵̬̱̦̦̏̌̏̌́  ̬̞̦̏́ ̡̛̛̬̱̚ ̌̚ ̨̨̨̨̬̥̔̐̏ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ ̨̞̭̯̯̦̞ ̨̛̛̭̯̦̍̌̏, ̡̞́ ̥̯̌̀̽ ̭̱̯̯̖̿̏
̸̦̖̦̦̌́̚ ̣̔́ ̶̨̡̛̞̦ ̡̛̛̬̱̚, ̌̚ ̡̛̛̥́ ̨̭̯̦̣̖̦̞̏̌̏ ̨̞̪̞̦̞̏̔̏̔ ̸̨̨̪̪̬̦̞̌̏ ̴̶̡̨̛̖̞̞̦̯̿ ̨̔ ̨̨̨̍̌̏̐̚
̴̛̯̬̱̌.
˔̡̨̺ ̡̡̖̞̣̔̽̌ ̵̨̛̞̭̯̯̦ ̨̛̭̯̦̍̌̏ ̥̯̌̀̽  ̛̬̞̦̜̚ ̬̞̖̦̏̽  ̡̛̛̬̱̚,  ̛̛̬̯̭̏̍̌̿̽́ ̬̱̪̐̌ ̚ ̛̞̣̹̥̍̽
̡̨̛̛̬̥̚.ʿ̶̵̸̴̨̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̬̥̱̬̱̯̭̞̦̯̖̦̭̦̞̭̯̞̟̯̞̦̹̯̬̱̽̏̌̏̿̽́̏̽̔̐̐̌(̸̨̨̭̪̖̬̖̱̦̦̦̬̯̞̌̍̏̌́̌̍̚
̡̛̛̛̛̪̞̺̖̦̥̬̞̦̖̥̬̱̔̏̏̚,̸̨̨̨̭̯̯̦̯̭̪̬̯̥̌̌̌́̽̚,̨̨̨̛̬̱̪̭̪̬̯̦̬̞̦̯̞̦̹̞̐̌̏̐̏́̌).
ʿ̛̬ ̶̶̨̞̦̞ ̵̛̞̦̹ ̨̱̥̏ ̨̨̨̬̱̔̐̏ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ (̡̡̞̣̞̭̯̽̽ ̵̵̨̛̭̯̬̦̌̌̏̌̚ ̨̭̞̍ ̌̚ ̨̛̦̥̔ ̨̨̨̨̬̥̔̐̏,
̨̨̡̪̬́̔ ̞ ̛̯̖̬̥̞̦ ̛̭̪̣̯̌ ̵̵̨̛̭̯̬̌̏ ̪̣̯̖̙̞̌̏, ̨̛̪̦̜̏ ̸̛ ̡̨̛̛̞̬̜̏̍̏ ̡̭̣̌̔ ̵̵̨̛̭̯̬̌̏ ̡̛̛̬̞̏̚ ̞
̸̵̵̡̨̡̛̛̛̣̖̦̞̭̯̬̪̞̏̀̽̌̏̏̌̔̏̚,̵̵̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̬̥̞̬̭̯̬̟̭̱̥̦̞̭̯̬̦̭̞̯̌̏̌̔̿̀̌̌̏̌̀̍̀̚̚̚.̞.)̴̛̯̬̌
̵̸̵̴̶̡̨̨̨̨̨̡̨̛̛̬̱̯̭̹̣̥̭̯̭̱̦̦̪̪̬̦̖̞̞̦̯̞̐̿̽́́̌̏̌́̌̏̿̏̚.
2.ʪ̵̵̵̵̨̨̨̡̡̛̛̛̛̛̛̛̛̬̞̣̦̖̭̯̬̱̦̦̞̦̖̬̞̯̬̞̭̯̞̜̦̺̍̏̽̌̏̌́̏̔̏̐̏̏̌̏́̏̚̚
ˉ̵̡̨̡̛̛̛̖̜̭̯̬̱̦̦̥̪̖̦̭̱̯̏̔̌̏̌́̿̍̚,̡̡̨̛̛̛̞̦̣̬̞̪̙̖̙̞́̏̏̌̚,̡̡̛̛̱̬̱̣̭̔̌̍̌̏,̵̛̱̱̏̍,̱̬̦̱̌̐̌,
̨̨̨̨̛̺̟̔̏̏̔,̨̪̖̦̞̏,̭̱̱̏̚,̖̥̣̖̯̬̱̭̱̚.ʻ̡̛̛̜̞̣̹̞̯̌̍̽̍̚̚'̵̨̛̣̯̭̱̬̞̪̙̖̙̞̯̱̱́̏́̀̽́̌̌̏̍̚.ˁ̵̨̯̬̞̌̏
̵̨̨̨̨̨̨̛̪̬̖̥̞̟̭̯̦̣̯̭̞̪̞̦̭̯̭̦̏̌̏̀̀̽́̏̔̏̔̔̌̏̚ʿ̵̛̬̣̭̯̬̱̦̦̌̏̌̏̌́.ˁ̵̴̵̨̨̨̛̛̯̬̜̯̬̬̬̱̯̭̌̏̌̌̏̿̽́̚
̵̴̨̨̨̡̛̛̹̣̥̥̦̙̖̦̦̯̬̦̟̭̯́́̌̌̏,̵̨̨̨̡̨̬̬̦̟̯̱̬̦̌̏̌̌̌̚,̸̴̶̨̨̡̨̛̦̪̪̬̦̞̖̞̞̦̯̌̌̏̿,̵̨̨̺̬̱̯̏̌̏̀̽
̵̡̨̨̨̨̛̛̛̭̯̱̪̞̦̬̱̞̱̥̬̱̭̯̬̱̦̦̽̏̔̐̏̌̏̌́̚.
ʿ̛̬ ̨̪̬̖̖̦̞̏̔ ̶̨̡̛̞̦ ̡̨̡̨̨̦̬̖̯̦̐ ̡̛̛̬̱̚ ̚ ̵̱̬̱̦̦̥̌̏̌́ ̣̱̞̐̌̚ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ˁ̵̡̛̯̬̱̣̦̌̏̌̽̌, ̛̱̏̔
̱̞̖̣̍̔̏̽ ̞ ̨̭̪̬̱̔(̖̬̖̔̏’̦̞́, ̥̖̯̣̖̞̌̏, ̥̞̹̦̞̌, ̨̨̣̞̖̯̦̦̞̌̍̚̚, ̡̥̌’̦̞́), ̸̨̨̨̪̙̖̙̦̖̖̪̖̦̭̯̞̍̚ ̥̜̦̌̌
(̴̨̨̡̛̦̯̪̬̱̯̌̔, ̵̸̞̥̞̦̞, ̨̞̐̌̏̚ ̨̡̛̪̬̱̯̔, ̞̦̹̞ ̨̡̛̪̬̱̯̔, ̡̞́ ̡̨̣̖̐ ̪̣̯̭̌̌̀̀̽́̚), ̶̵̨̥̞̭̖̦̙̖̦̦̌̔́̚
̥̜̦̌̌, ̨̺ ̵̭̯̬̱̯̭̌̿̽́, ̸̛̪̬̦̖̦̦̌́̚ ̥̜̦̌̌, ̨̡̭̯̬̱ ̶̡̖̭̪̣̱̯̞̟̌̌, ̞̭̯̦̞̏̔̌ ̨̔ ̸̨̛̦̜̣̙̟̌̍ ̨̨̪̙̖̙̦̟

̸̛̛̭̯̦̌,̶̨̨̨̛̦̦̭̯̞̪̙̖̙̦̟̭̦̣̞̞̟̌́̏̐̌̌̚,̵̵̨̡̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̬̥̞̬̱̥̭̥̣̦̥̙̣̯̱̯̞̦̹̭̱̯̯̌̌̽̏̐̍̌̿̏̏̚̚
̴̶̸̵̴̶̴̡̨̨̡̨̡̨̡̡̨̨̡̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̙̦̥̱̦̬̖̯̦̥̱̪̱̯̬̞̞̣̦̖̬̭̯̦̦̪̪̬̦̖̞̞̦̯̞̯̬̱̏̌̔̌̏̔̽̏̌́̌̏̿̏̔̌.
3.ʪ̵̨̨̬̞̣̦̖̭̯̬̱̦̦̥̜̦̍̏̽̌̏̌́̌̌
ˁ̵̯̬̱̦̦̌̏̌́ ̨̡̛̪̬̏̌̿ ̡̛̛̛̬̚ ̛̣̦̦̌̏̌́̚, ̡̡̛̬̞̙̌̔, ̨̪̬̱̦̦̐̌̍̏̌́ (̨̨̬̍̀̚) ̏ ̵̥̖̙̌ ̶̥̞̭́
̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́,̨̪̬̱̦̦̐̌̍̏̌́(̨̨̬̍̀̚)̸̶̵̶̵̨̨̪̞̭̪̖̬̖̖̖̦̦̥̞̭̭̯̬̱̦̦̥̞̭̭̯̬̱̦̦̔̌̏́̔́̌̏̌́̌̍́̌̏̌́̚̚,
̦̣̞̥̱̏̌̔̌̚. ʿ̵̨̨̛̛̬̭̯̬̱̦̦̞̪̬̯̦̌̏̌̏̌̐ ̵̨̨̨̦̖̬̱̥̐ ̸̥̜̦̦̜̭̯̞̹̖̌̌̌̌ ̸̱̭̯̬̞̯̭̌̀̽́̚ ̡̛̛̬̚ ̛̣̦̦̌̏̌́̚
̡̡̛̯̬̞̙̌̌̔.
ʯ̸̨̨̛̛̛̜̪̬̥̌̏̌̏̐̚ ̞̚ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ ̵̡̛̛̥̜̦̭̯̬̱̣̦̌̌̌̏̌̽ ̣̯̌́̏́̀̽̚ ̨̦̖̜̦̐̌, ̞ ̨̛̦̏ ̨̥̙̱̯̽ ̛̱̯̍
̨̬̖̱̣̦̞̏̐̽̏̌ ̖̍̚ ̨̡̛̯̬̥̌̚. ˁ̵̨̯̬̞̌̏ ̪̬̖̥̞̟ ̨̭̯̦̣̯̭̏̌̏̀̀̽́ ̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔ ̨̔ ̵̨̨̛̭̯̭̦̌̏̚ ʿ̛̬̣̌̏
̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́.
ʿ̛̬ ̸̛̦̖̦̦̏̌̚i ̨̬̥̚i̬̱ ̵̨̨̨̭̯̬̌̏̐ ̪̣̯̖̙̱̌, ̡̛̜́ ̪ị̔́̐̌̿ ̭̪̣̯̌i ̌̚ ʪ̨̨̨̨̬̥̐̏ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́,
ʶ̨̥̪̦̞̌́ ̡̨̨̛̛̬̭̯̱̏̏̿ ̸̨̛̭̣̖̦̍i ̡̨̯̱̬̦̌̌ ̵̨̭̯̬̞̌̏ ̴̛̛̯̬̌, ̡́i ̨̭̯̦̣̯̏̌̏̀̀̽ ̭̖̬̖̦̞̜̔ ̨̬̥̞̬̚
̵̨̨̨̭̯̬̌̏̐ ̪̣̯̖̙̱̌ ̚ ̶̨̛̛̦̔i ̵̨̨̭̯̬̟̌̏ ̛̭̱̥. ʶ̨̡̛̦̬̖̯̦̜ ̨̬̥̚i̬ ̵̨̨̨̭̯̬̌̏̐ ̴̛̯̬̱̌ ̸̛̦̯̭̏̌̌̿̽́̚ ̏
ʪ̨̨̨̬̐̏i ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ ̌̚ ̨̨̐̔̀̚ ̨̭̯̬i̦ ̞ ̨̭̯̦̣̯̭̏̌̏̀̿̽́ ̚ ̵̱̬̱̦̦̥̌̏̌́ ̬̞̦̏́ ̡̛̛̬̱̚ ̞ ̨̱̥̏ ̨̨̨̬̱̔̐̏
̵̵̸̵̴̶̵̴̨̡̨̨̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̭̯̬̱̦̦̹̣̥̬̭̯̦̦̪̪̬̦̖̞̞̦̯̞̭̯̬̯̬̱̌̏̌́́̏̌́̌̏̿̏̔̌̏̐̌.
ʿ̛̬ ̨̪̬̖̖̦̞̏̔ ̶̨̡̛̞̦ ̡̨̡̨̨̦̬̖̯̦̐ ̡̛̛̬̱̚ ̚ ̵̱̬̱̦̦̥̌̏̌́ ̣̱̞̐̌̚ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̵̡̛̭̯̬̱̣̦̌̏̌̽̌, ̛̱̏̔
̵̨̨̨̪̬̖̥̖̯̞̬̱̭̯̬̱̦̦̔̏̔̐̏̌̏̌́,̶̵̸̨̛̥̞̭̖̦̙̖̦̦̞̪̬̦̖̦̦̥̜̦̌̔́̌́̌̌̚̚,̶̨̡̡̭̯̬̱̖̭̪̣̱̯̞̟̌̌,̨̦̦̭̯̞̌́̏
̵̨̨̨̛̬̦, ̶̛̭̦̣̞̞̟̐̌̌̚, ̵̛̥̖̯̣̖̌̏ ̖̬̖̜̔̏, ̬̯̐̌ ̦̌ ̵̡̞̦̏̌, ̵̛̞̦̹ ̨̭̞̌̍̏̚ ̡̛̖̪̖̍̚, ̨̬̥̞̬̱̚ ̡̨̛̥̭̥̣̦̌̌̽
̨̨̨̡̛̛̥̙̣̯̱̏̐̍̚,̵̵̴̶̡̨̨̡̨̡̨̡̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̯̞̦̹̭̱̯̯̙̦̥̱̦̬̖̯̦̥̱̪̱̯̬̞̞̣̦̖̬̭̯̦̦̌̿̏̏̏̌̔̌̏̔̽̏̌́
̸̵̴̶̴̨̨̡̨̨̛̛̪̪̬̦̖̞̞̦̯̞̯̬̱̌̏̿̏̔̌.
ʶ̵̴̵̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̥̪̦̞̪̬̭̯̦̣̖̦̦̞̭̯̬̯̬̱̬̱̞̦̹̞̱̥̌́̏̌̏̌̏̐̌̏̌̏̿̏:̴̨̛̛̛̬̥̞̬̞̬̦̹̏̔̌̚̚,̨̨̡̪̬́̔
̞ ̨̡̛̭̯̬ ̛̭̪̣̯̌ ̵̵̨̛̭̯̬̌̏ ̪̣̯̖̙̞̌̏, ̨̪̦̖̏ ̸̛ ̡̨̛̞̬̖̏̍̏ ̵̨̨̪̣̖̦̦́ ̪̬̖̥̖̯̱̔ ̨̨̨̬̱̔̐̏ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́,
̨̛̪̦̜̏ ̸̛ ̡̨̛̛̞̬̜̏̍̏ ̡̭̣̌̔ ̵̵̨̛̭̯̬̌̏ ̡̛̛̬̞̏̚, ̛̏̔ ̵̨̨̭̯̬̟̌̏ ̨̬̯̭̯̞̏̌, ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ ̦̌ ̨̪̦̱̏ ̨̌̍
̸̡̨̭̯̱̬̯̞̭̯̞̯̌̏̏̌̽.̞.̵̸̵̴̶̨̨̨̨̡̨̛̹̣̥̭̯̭̱̦̦̪̪̬̦̖̞̞̦̯̞́̌̏̌́̌̏̿̏̚.
ʶ̨̥̪̦̞̌́ ̡̨̨̦̯̬̣̀̿ ̞ ̬̖̱̌̐̿ ̦̌ ̛̥̞̦̚ ̨̣̦̟̌̐̌̽̚ ̸̡̨̨̨̖̦̥̞̦̟ ̯̌ ̶̡̨̨̥̖̬̞̜̦̟ ̶̛̭̯̱̞̟̌, ̏ ̡̞̜́ ̨̦̏̌
̶̪̬̌̀̿,̵̵̨̨̨̨̛̯̣̦̖̭̖̦̦̦̖̞̦̥̞̦̐̏̌̔́̏́̍̔̔̚ʿ̵̛̬̣̭̯̬̱̦̦̌̏̌̏̌́.
4.ʪ̵̴̵̨̨̨̡̛̛̛̬̞̣̦̖̭̯̬̱̦̦̞̦̦̭̬̞̍̏̽̌̏̌́̌̏̏̚
ˉ̖̜ ̵̡̨̛̭̯̬̱̦̦̥̪̖̦̭̱̏̔̌̏̌́̿ ̡̛̛̯̍̚, ̡̡̨̡̛̛̛̞̦̣̦̭̣̞́̏̏̌̔ ̡̨̛̦̖̦̦̦̏̌́ (̨̨̦̖̦̣̖̙̦̌̐
̡̨̛̦̦̦̏̌́) ̸̡̨̛̱̭̦̥̌ ˄̨̛̐̔ Ͳ ̨̡̨̛̬̙̦̥̍ ˁ̵̡̛̯̬̱̣̦̌̏̌̽̌, ̵̨̭̟̏ ̵̨̨̛̞̬̦̔̐̏ ̨̨̍̏̚'̦́̌̽̚ ̪̖̬̖̔
ˁ̵̵̡̨̨̨̡̨̨̛̛̛̯̬̱̣̦̥̪̪̣̯̞̦̦̬̞̯̌̏̌̽̌̏̌̍,̵̨̨̛̛̯̬̥̦̯̬̞̌̏̌̏,̵̨̛̦̦̪̭̣̱̌̔̌̐,̨̡̨̨̛̦̖̦̦̦̬̞̯̌̍̏̌́̍,
̸̨̦̖̪̭̯̦̦̌̌́ ̨̯̬̞̏̌̏, ̦̖̦̦̦̌̔̌́ ̨̪̭̣̱̐ ̪̞̭̣́ ̵̟ ̴̸̡̨̛̯̦̟̌ ̨̛̪̣̯̌ ˁ̵̡̨̛̯̬̱̣̦̥̌̏̌̽ ̱ ̨̡̪̬̱́̔ ̯̌ ̏
̨̡̛̭̯̬, ̸̪̖̬̖̖̦̞̔̍̌ ̱ ̡̨̡̦̯̬̯̞̌ ̥̞̙ ̛̛̦̥, ̡̞́ ̛̛̪̬̖̣̏ ̨̔ ̨̨̪̦̟̏ ̨̌̍ ̸̡̨̨̭̯̟̌̏ ̛̯̬̯̏̌ ̵̨̨̱̔̔
ˁ̵̡̨̛̯̬̱̣̦̥̌̏̌̽,̵̨̡̨̛̛̯̯̬̯̔̔̌̏̏̌,̸̨̨̡̨̡̨̛̛̯̬̯̪̹̙̖̦̦̥̜̦̱̭̦̥̏̌̌̍̔́̌̌̌˄̨̛̐̔.
ʻ̡̛̛̜̞̣̹̞̯̌̍̽̍̚ ̚'̣̯̭́̏́̀̽́ ̱̬̞̌̚  ̡̨̛̦̖̦̦̦̏̌́ ̵̨̭̟̏ ̵̨̨̛̞̬̦̔̐̏ ̨̨̍̏̚'̦́̌̽̚ ̪̖̬̖̔
ˁ̵̡̨̛̯̬̱̣̦̥̌̏̌̽,̵̡̨̨̨̨̨̛̛̛̞̪̬̖̣̪̦̟̯̬̯̱́̏̔̏̏̌̔̔ˁ̵̡̨̛̯̬̱̣̦̥̌̏̌̽.
ˁ̵̨̯̬̞̌̏ ̪̬̖̥̞̟ ̨̭̯̦̣̯̭̏̌̏̀̀̽́ ̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔ ̨̔ ̵̨̨̛̭̯̭̦̌̏̚ ʿ̛̬̣̌̏ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́. ʿ̛̬ ̸̛̦̖̦̦̏̌̚i
̨̬̥̚i̬̱ ̵̨̨̨̭̯̬̌̏̐ ̪̣̯̖̙̱̌, ̡̛̜́ ̪ị̔́̐̌̿ ̭̪̣̯̌i ̌̚ ʪ̨̨̨̨̬̥̐̏ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́, ˁ̵̨̡̛̯̬̌̏ ̡̨̨̛̛̬̭̯̱̏̏̿
̸̨̛̭̣̖̦̍i ̡̨̯̱̬̦̌̌ ̵̨̭̯̬̞̌̏ ̴̛̛̯̬̌, ̡́i ̨̭̯̦̣̯̏̌̏̀̀̽ ̭̖̬̖̦̞̜̔ ̨̬̥̞̬̚ ̵̨̨̨̭̯̬̌̏̐ ̪̣̯̖̙̱̌ ̚ ̶̨̛̛̦̔i
̵̨̨̭̯̬̟̌̏ ̛̭̱̥. ˁ̵̨̛̯̬̜̌̏ ̴̛̯̬̌ ̵̨̨̬̬̱̯̭̌̏̿̽́̚ ̵̨̹̣̥́ ̨̥̦̙̖̦̦́ ̴̨̛̯̬̦̟̌ ̡̛̭̯̌̏, ̵̨̨̨̬̬̦̟̌̏̌̚
̡̨̯̱̬̦̌̌,̸̴̶̨̨̡̨̛̦̪̪̬̦̞̖̞̞̦̯̌̌̏̿,̵̵̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̺̬̱̯̭̯̱̪̞̦̬̱̞̱̥̬̱̭̯̬̱̦̦̏̌̏̀̽̽̏̔̐̏̌̏̌́̚.
ʿ̛̬ ̨̪̬̖̖̦̞̏̔ ̶̨̡̛̞̦ ̡̨̡̨̨̦̬̖̯̦̐ ̡̛̛̬̱̚ ̚ ̵̱̬̱̦̦̥̌̏̌́ ̣̱̞̐̌̚ ̞ ̵̡̬̯̖̬̱̌̌ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽
ˁ̵̡̨̨̡̨̛̯̬̱̣̦̞̜̦̯̬̖̦̯̌̏̌̽̌̐̌̐̌,̡̨̨̛̪̬̖̥̖̯̱̱̣̖̦̟̱̔̌̔̐̔,̨̡̡̨̨̨̛̭̯̬̱̦̦̦̏̌́̍̏̚’̨̨̦̱́̌̽̌̐̔̀̚̚
(̨̪ ̸̡̞̦̖̦̦̌̀̚ ̨̡̭̯̬̱ ̞̟̔ ̨̌̍ ̚ ̨̛̛̭̯̦̣̖̦̥̏̌̏ ̨̛̛̪̬̥̞̙̦̥ ̨̡̛̭̯̬̥̌), ̵̛̞̦̹ ̨̱̥̏ ̨̛̱̐̔, ̨̦̞̜̦̭̯̞̌̔
ˁ̵̡̛̯̬̱̣̦̌̏̌̽̌ ̞ ̡̨̦̯̬̖̦̯̌̐̌, ̵̟ ̴̨̨̨̞̦̦̭̌̏̐ ̭̯̦̱̌, ̨̦̦̭̯̞̌́̏ ˃ʺˉ ̨̌̍ ̥̜̦̌̌ ̡̨̦̯̬̖̦̯̌̐̌
ˁ̵̡̛̯̬̱̣̦̌̏̌̽̌, ̡̞́ ̨̥̙̱̯̽ ̛̭̯̯̌ ̸̖̪̖̖̦̦̥̌̍́̚̚ ̪̬̌̏̌ ̵̛̬̖̬̖̭̦̐ ̨̛̥̏̐ ˁ̵̨̡̛̯̬̌̏̌ ̏ ̬̞̌̚ ̦̭̯̦̦̌̌́
̵̵̵̴̶̨̨̨̡̡̨̨̡̨̡̨̡̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̭̯̬̪̱̯̞̦̹̭̱̯̯̙̦̥̱̦̬̖̯̦̥̱̪̱̯̬̞̞̣̦̖̬̭̯̦̦̌̏̐̏̌̔̌̿̏̏̏̌̔̌̏̔̽̏̌́
̸̵̴̶̵̴̨̨̡̨̨̨̨̨̛̛̪̪̬̦̖̞̞̦̯̞̭̯̬̯̬̱̌̏̿̏̔̌̏̐̌.
5.ʪ̵̨̨̨̨̨̬̞̣̦̖̭̯̬̱̦̦̦̖̥̦̯̬̦̭̪̬̯̱̍̏̽̌̏̌́̌̐̌̚(̸̡̨̨̛̬̞̥̣̞̦̦̌̐̚̚)
ʿ̨̬̖̥̖̯̥̔  ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ ʶʤˁʶʽ ̿ ̨̛̭̌̍̚ ̨̨̦̖̥̦̌̐̚ ̨̯̬̦̭̪̬̯̱̌ — ̦̯̙̦̞̏̌̌, ̡̨̣̖̞̐̏, ̶̭̪̖̞̣̦̞̌̽
̨̨̯̥̞̣̞̌̏̍, ̶̨̨̡̛̛̥̯̣, ̸̛̛̪̬̖̪ ̯̌ ̡̖̞̔́ ̞̦̹̞ ̨̯̬̦̭̪̬̯̦̞̌ ̨̛̭̌̍̚, ̨̺ ̦̣̖̙̯̌̌̽ ̸̛̛̛̬̦̥̀̔ ̨̌̍
̴̸̨̨̛̛̞̦̥̭̥̍̌̚,̸̨̨̡̨̨̡̛̯̥̱̭̣̞̯̖̣̦̦̦̜̱̭̯̯̱̦̦̏̔̔̌̏̍̌̔̌́̌̏̌́,̡̞̦̣̖̙̯́̌̌̽ˁ̵̡̛̯̬̱̣̦̱̦̌̏̌̽̌
̵̨̪̬̣̭̦̭̯̞̌̏̌̏̌,̸̡̨̨̨̛̛̬̭̯̱̦̦̬̪̬̙̖̦̦̏̌́́̔́̚.

ˁ̵̴̛̛̯̬̱̦̦̞̜̭̦̯̭̯̬̥̌̏̌́̔̀̿̽́̌̌̌̚̚,̵̡̨̨̨̨̛̛̛̭̣̖̦̥̱̬̱̦̦̥̯̪̱̯̬̦̭̪̬̯̦̭̱̌̔̌̏̌́̌̐̌̍̚̚,̨̨̜̐
̡̞̱̏, ̨̬̯̭̯̞̏̌, ̵̡̬̯̖̬̱̌̌ ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́, ̭̯̦̱̌ ̖̬̞̦̦̍̐̌́̚. ˄ ̶̨̥̱̽ ̛̞̏̔ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ ̖̬̱̯̭̍̽́ ̡̨̯̙̌ ̨̔
̛̱̏̌̐ ̭̯̙̌ ̨̞̏̔́, ̡̛̛̪̏̌̔ ̸̱̭̯̞̌ ̏ ʪ˃ʿ, ̛̯̬̣̞̭̯̏̌̽ ̞̜̭̦̖̦̦̔́̚ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ ̯̌ ̡̖̞̔́ ̞̦̹̞ ̸̡̛̛̛̦̦.
ʧ̨̨̛̛̣̦̥̏ ̡̛̛̛̬̥̌̚ ̿ ̨̡̨̪̹̙̖̦̦̔́, ̛̦̺̖̦̦́̚, ̡̛̬̖̦̦̏̌̔́ ̨̨̨̯̬̦̭̪̬̯̦̌̐ ̨̭̱̌̍̚, ̨̡̛̯̍̚,
̨̛̱̥̣̖̦̜̏̚ ̨̨̖̞̣̹̔̍̽̐̚ ̨̡̨̪̹̙̖̦̦̥̔́ ̨̌̍ ̡̨̡̛̛̦̭̯̬̱̯̦̥̏ ̛̦̺̖̦̦̥́̚ ̡̨̬̪̱̭̱ ̯̌ ̵̥̖̦̞̥̞̌̏̚
̨̨̨̯̬̦̭̪̬̯̦̌̐ ̨̭̱̌̍̚  ̞ ̦̖ ̛̥̞̭̯̯̽ ̱ ̨̭̞̍ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ ̛̪̭̙̬̞̌̌̏, ̨̨̪̖̬̖̖̖̦̏̐̚ ̥̜̦̌̌, ̡̖̞̪̙̱̌ ̯̌
̨̨̨̨̛̛̞̪̞̣̦̭̯̞̪̖̬̖̯̬̖̯̞̥̭̥̏̔̏̔̌̽̔̍̌.
ˁ̵̨̯̬̭̱̥̌̏̌̌(̭̱̥̌,̵̡̨̥̖̙̟̏̌́ˁ̵̨̡̨̨̛̯̬̌̏̍̏̚'̵̨̨̨̨̛̛̛̛̦̜̪̬̖̭̯̪̣̯̱̪̬̦̭̯̦̦̞̭̯̬́̌̏̏̌̌̌̌̏̐̚
̡̛̪̱̏̌̔)̵̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̨̡̛̭̯̦̣̯̭̥̖̙̞̜̭̦̟̬̦̟̬̯̭̯̞̯̬̦̭̪̬̯̦̭̱̦̥̥̖̦̯̱̣̦̦̏̌̏̀̿̽́̏̌̔̏̏̌̌̐̌̍̌̌̔̌́̚
̵̨̨̨̬̱̭̯̬̱̦̦̔̐̏̌̏̌́.
ˁ̵̨̛̛̯̬̥̌̏ ̡̛̛̪̥̏̌̔̌ ̿ ̡̯̞̌ ̨̪̞̟̔: — ̡̡̬̞̙̌̔̌ — ̨̥̜̦̞̌̏ ̡̛̛̯̍̚, ̦̞̌̏̔̌̚ ̡̛̬̖̦̦̥̏̌̔́
˃̨̨̨̬̦̭̪̬̯̦̌̐ ̨̭̱̌̍̚. ʿ̞̔ ̡̡̨̬̞̙̌̔̀ ̭̣̞̔ ̨̛̬̱̥̞̯̚ ̨̛̪̬̯̪̬̦̖̌̏ ̨̨̣̞̦̦̌̏̔́̚ ̨̛̯̬̦̭̪̬̯̦̥̌ ̨̨̭̥̌̍̚
̵̸̨̡̨̨̛̹̣̥̭̦̦̣̦̞́̿́̏̚,̸̵̡̨̨̨̛̛̦̖̦̦̭̯̥̏̌̌̔̌̏̏̚̚˄̡̛̬̟̦̌.
6.ʪ̵̨̨̬̞̣̦̖̭̯̬̱̦̦̦̯̙̞̯̙̱̍̏̽̌̏̌́̏̌̌̏̌̍̌̐̌.
˄̨̛̥̏ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ ̦̯̙̞̏̌̌̏ ̸̛̦̯̭̏̌̌̀̽́̚ ̛̛̪̬̣̥̌̏̌ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́, ̨̺ ̨̨̬̬̣̯̭̍́̀̽́̚
̵̨̡̨̨̨̨̡̨̛̞̦̞̱̣̦̙̦̭̯̬̥̪̦̞̔̏̔̌̽̀̌̏̀̌̿̀
˄̵̨̛̥̭̯̬̱̦̦̦̯̙̞̏̌̏̌́̏̌̌̏,̨̨̨̛̛̛̛̺̪̖̬̖̯̭̞̯̦̖̥̦̥̥̯̬̦̭̪̬̯̱̏́̽́̌̏̌̌̌̏̔̌̌̚̚,̱̯̭̦̍̌̀̽́̌̚
̵̛̪̬̣̌̏̌ ̨̡̨̨̥̬̭̽̐ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ (CARGO), ̨̺ ̴̨̛̭̬̥̱̣̭̏̌́ ̸̨̦̦̌̚ ̬̦̞̹̖̌. ʦ̞̥̞̦̦̞̭̯̔̽ ̨̪̣́̐̌̿ ̱
̸̶̴̸̨̡̛̛̛̛̦̖̦̦̞̭̪̖̞̦̭̯̞̬̞̏̌̏̚̚,̶̶̵̡̡̡̨̛̛̛̞̦̯̱̬̞̖̭̪̣̱̯̞̟̭̞̪̖̬̖̖̖̦̦́̏̌̀̽̌̌̌̌̍̏̏́̚̚̚.
ˁ̵̴̵̨̛̛̯̬̞̯̬̞̭̯̬̱̦̦̦̯̙̞̌̏̌̌̏̌́̏̌̌̏̚,̵̵̨̡̨̨̨̨̛̛̭̯̬̬̬̱̯̭̥̭̯̞̜̦̌̏̌̏̀̽̌̚,̸̸̨̛̛̦̬̥̞̬̏̌̌̀̚̚
̵̵̨̛̭̯̬̌̏ ̪̬̖̥̞̜ ̡́ ̨̨̡̞̭̯̏̔ ̨̬̯̭̯̞̏̌ ̶̨̛̛̦̞̔ ̵̨̨̭̯̬̟̌̏ ̛̭̱̥ ̚ ̵̱̬̱̦̦̥̌̏̌́ ̨̨̞̥̞̬̦̭̯̞̏ ̦̭̯̦̦̌̌́
̵̵̨̨̨̨̛̭̯̬̟̪̞̟̦̥̪̬̖̥̖̯̥̭̯̬̱̦̦̌̏̔̌̔̌̔̌̏̌́̚.
ˀ̵̵̴̶̨̨̡̨̨̛̛̥̞̬̭̯̭̯̬̪̬̖̥̞̜̣̖̙̯̞̞̦̬̥̞̟̌̏̌̏̌̽̏̔̌̚̚,̵̨̡̨̛̛̺̥̞̭̯̯̭̞̭̯̬̱̣̦̪̬̽́̏̌́̏̌̏̌̽̌̚
̡̱̣̦̦̌̔̌́ ̨̨̨̬̱̔̐̏ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ ̦̯̙̞̏̌̌̏, ̌ ̭̥̖̌: ̛̱̏̔ ̯̌ ̵̡̬̯̖̬̱̌̌ ̦̯̙̱̏̌̌ (̸̨̯̦̌ ̦̌̏̌̚, ̛̯̪
̡̪̱̦̦̌̏̌́, ̡̡̞̣̞̭̯̽̽ ̶̥̞̭̽ ̯̌ ̏̌̐̌); ̵̸̵̛̯̖̦̞̦ ̵̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌ ̨̨̨̯̬̦̭̪̬̯̦̌̐ ̨̭̱̌̍̚ (̡̛̦̪̬̣̌̌̔, ̛̪̬
̨̡̨̥̬̭̥̱̪̖̬̖̖̖̦̦̞̽̏̚—̦̭̱̦̌̏̌̔̌̚,̡̨̨̛̬̞̪̱̍̔̏,̨̯̦̦̙̌);̨̨̭̪̭̱̞̪̬̣̖̦̦̦̯̙̱̍̏̔̌̏́̏̌̌(̱̯̬̥̞̀,
̦̪̣̱̞̌̌̍,̨̦̣̥̌̏̌,̨̛̦̣̥̌̏,̨̛̦̭̪̥̌,̵̡̨̱̦̯̖̜̦̖̬̌);̨̥̬̹̬̱̯̱̯̬̦̭̪̬̯̱̦̦̌̌̏̌́(̡̪̱̦̯̞̪̬̣̖̦̦̏̔̌̏́,
̪̖̬̖̦̯̙̖̦̦̏̌̌́,̸̨̨̨̨̛̪̬̦̖̦̦̯̬̦̭̪̬̯̦̭̱̌́̌̐̌̍̚̚);̨̬̯̭̯̞̦̯̙̱̏̌̏̌̌.
ʽ̴̡̨̛̦̥̞̯̬̞̔̌̏̚,̴̨̨̨̨̨̛̛̛̺̥̙̱̯̞̭̯̯̦̪̣̦̱̯̦̬̥̞̬̯̬̱̽̏̌̌̚,̸̵̨̨̨̛̛̦̦̞̭̯̞̭̱̯̦̞̭̯̬̦̿̌́̏̽̏̔̽
̪̞̔ ̸̭̌ ̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚ ̦̯̙̱̏̌̌. ʿ̖̬̖̏̌̐̌ ̦̯̭̌̔̌̿̽́ ̵̨̨̨̛̬̦̦̥ ̖̦̯̭̯̥̌̐̏̌. ˔̡ ̨̨̛̯̔̏̔̽ ̡̡̛̪̬̯̌̌,
̨̪̬̱̦̦̐̌̍̏̌́ ̨̨̯̥̞̣̞̌̏̍̏, ̨̺ ̥̯̌̀̽ ̵̨̨̨̛̬̦̦̜ ̨̭̱̪̬̞̏̔, ̯̬̪̣̯̭̌́̀̽́ ̱̙̖̔ ̡̨̬̞̔. ʶ̬̞̥ ̨̨̯̐, ̛̪̬
̵̨̨̨̡̨̨̛̦̭̯̦̦̞̭̯̬̪̱̞̥̭̯̞̌̌̌̏̐̏̌̔̏̔,̵̵̶̨̨̨̨̡̨̡̺̟̭̯̬̦̖̭̞̔̌̽̽́̏̔,̶̨̡̛̖̬̱̯̭̱̥̞̣̞̞̍̽́̔̏̌̐́̿̀,
̵̡̨̡̨̛̯̞̭̯̬̥̌̌̏.
7.ˁ̵̨̨̨̨̛̛̯̬̱̦̦̞̪̞̣̦̭̯̞̪̖̬̖̯̬̖̯̞̥̭̥̌̏̌́̏̔̏̔̌̽̔̍̌
ʯ̌ ̸̡̨̨̛̖̦̥̞̦̥ ̨̥̞̭̯̥̚ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ ̨̨̞̪̞̣̦̭̯̞̏̔̏̔̌̽ ̞̞̬̏̔̐̌̿ ̨̪̞̜̦̱̔̏ ̨̬̣̽: ̚ ̨̨̨̦̔̐ ̨̡̱̍ —
̵̵̨̨̨̡̛̛̛̛̺̥̜̦̞̞̦̯̖̬̖̭̭̥̭̯̬̱̣̦̌̌̿̌̏̌̐̌̏̌̽̚,̨̨̬̱̌̔̐̐̚—̨̨̨̪̯̖̬̪̞̣̐(̨̨̨̛̯̬̖̯̟̭̽̍)̨̡̛̦̪̌̏̌̔
̨̨̨̨̨̨̦̖̪̣̯̭̪̬̥̙̦̭̯̞̯̌̐,̵̨̨̡̛̯̯̌̏̔̌̏̍̚̚.
ʦ ̨̨̭̦̱̏ ̵̵̨̛̭̯̬̌̏ ̨̛̞̦̭̦̏̔ ̛̪̬ ̵̭̯̬̱̦̦̞̌̏̌ ̨̨̞̪̞̣̦̭̯̞̏̔̏̔̌̽ ̨̡̨̪̣̖̦̌̔ ̨̛̦̬̥ ̸̨̨̛̞̯̦̦̏́̐̚ ̯̌
̨̨̨̥̞̙̦̬̦̌̔̐ ̪̬̌̏̌, ̡̞́ ̡̬̞̪̣̖̦̞̌̚ ̱ ʯ̵̡̨̦̌̌ ˄̡̛̬̟̦̌ ̯̌ ̵̨̨̪̭̯̦̌̏̌ ʦ̵̨̨̖̬̦̟̏ ˀ̛̌̔ ˄̡̛̬̟̦̌, ʶʺ˄,
̵̨̨̬̪̬̙̖̦̦́̔́̚ ̱̬̱́̔ ˄̡̛̬̟̦̌, ̵̨̛̥̞̙̦̬̦̌̔ ̶̵̡̨̦̖̦̞̏́ ̯̌ ̵̨̱̐̔̌. ˉ̛̛̞̣̦̥̏̽ ̡̨̡̨̖̭̥̔ ˄̡̛̬̟̦̌
̸̪̖̬̖̖̦̔̍̌̌ ̨̞̪̞̣̦̞̭̯̏̔̏̔̌̽̽ ̨̨̛̭̍, ̡́̌ ̣̌̏̔̌̌̚ ̡̨̛̹̔ ̛̙̯̯̀, ̨̨̬̔̏̚'̀ ̞ ̥̜̦̱̌ ̨̯̬̖̯̟̽ ̨̨̛̭̍.
ʯ̡̨̨̦̥̌ ˄̡̛̬̟̦̌ "ʿ̨̬ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́" ̸̨̛̦̖̦̏̌̚ ̪̬̖̥̖̯̔ ̵̨̨̨̬̱̭̯̬̱̦̦̔̐̏̌̏̌́ ̨̨̞̪̞̣̦̭̯̞̏̔̏̔̌̽, ̡̛̥́
̨̥̙̱̯̽ ̛̱̯̍ ̨̥̜̦̞̌̏ ̛̞̦̯̖̬̖̭, ̨̪̏'̦̞́̌̚ ̚ ̡̨̞̹̱̦̦̥̏̔̔̏̌́ ̵̡̨̛̭̯̬̱̣̦̥̌̏̌̽ ̨̨̪̞̦̟̌̔́̚ ̛̦̥ ̡̨̛̹̔
̨̨̨̭̞̟̟̥̜̦̱̍̌̍̌,̡̨̡̨̛̯̙̹̌̌̔,̸̨̨̨̨̛̛̪̞̦̟̬̦̞̜̭̞̌̔́̀̔̍̚.
ˁ̵̯̬̱̦̦̌̏̌́ ̨̨̞̪̞̣̦̭̯̞̏̔̏̔̌̽ ̨̯̞̭̦ ̨̪̏'̨̦́̌̚ ̚ ̨̛̥̜̦̥̌̏ ̵̭̯̬̱̦̦̥̌̏̌́, ̨̡̡̛̭̞̣̽ ̞̣̹̞̭̯̍̽̽ ̛̞̏̔̏
̨̨̞̪̞̣̦̭̯̞̏̔̏̔̌̽ ̸̪̖̬̖̔̍̌̌̿ ̡̨̛̬̭̯̱̦̦̏̌́ ̨̌̍ ̨̨̬̪̬̙̦̦́̔̌́̚ ̨̥̜̦̥̌. ʿ̨̬̯̖ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́
̵̨̨̨̨̨̛̞̪̞̣̦̭̯̞̞̬̞̦̯̭̞̥̜̦̭̯̬̱̦̦̯̥̏̔̏̔̌̽̏̔́̿̽́̏̔̌̏̐̌̏̌́̚,̵̨̨̺̱̭̯̬̱̦̦̞̥̜̦̌̏̌̌̌̍'̵̡̨̛̯̥̭̯̱̿̌̚
̿ ̣̖̞̌̔̌̐̔̽̚̚ ̸̛̦̖̦̖̏̌̚ ̨̥̜̦̌ ̦̌ ̣̖̞̌̔̌̐̔̽̚̚ ̸̛̦̖̦̱̏̌̚ ̭̱̥̱, ̌ ̏ ̵̭̯̬̱̦̦̞̌̏̌ ̨̨̞̪̞̣̦̭̯̞̏̔̏̔̌̽ — ̦̖
̸̨̛̣̖̞̦̖̦̞̥̜̦̞̣̌̔̌̐̔̽̏̌̌̏̍̌̐̌̚̚̚,̵̶̡̨̡̨̛̛̹̯̭̯̬̱̣̦̞̣̥̱̌̌̏̌̽̌̏.
ˁ̵̯̬̱̦̦̌̏̌́ ̨̨̞̪̞̣̦̭̯̞̏̔̏̔̌̽ ̞̬̞̦̯̭̏̔́̿̽́̚ ̞ ̞̏̔ ̨̨̨̨̛̭̭̯̍̐ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́, ̡̖́ ̨̨̛̪̬̯̭̏̔̽́ ̦̌
̨̡̛̪̏̌̔ ̦̭̯̦̦̌̌́ ̵̛̪̖̦̏ ̨̪̞̜̔, ̨̪̏'̵̛̦́̌̚ ̞̚ ̛̙̯̯̥́, ̨̨̬̔̏̚'̥́, ̶̪̬̖̯̦̞̭̯̌̔̌̀̚ ̯̌ ̨̡̨̨̯̔̔̌̏̀
̪̖̦̭̞̿̀ ̵̡̛̭̯̬̱̣̦̌̏̌̽̌. ʽ̨̛̭̭̯̖̍ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ — ̶̖, ̸̛̜̌̏̌̚̚, ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ ̛̭̱̥, ̌ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́

̨̨̞̪̞̣̦̭̯̞̏̔̏̔̌̽—̵̣̱̭̯̬̱̦̦̐̌̽̌̏̌́̚,̨̖̔̍'̡̨̨̨̨̛̛̛̯̥̭̯̱̪̞̪̞̣̦̞̭̯̪̖̬̖̯̬̖̯̞̥̭̥̿̏̌̿̏̔̏̔̌̽̽̔̍̌,
̡̨̨̡̛̛̛̥̥̙̖̱̯̦̯̱́̍̌̏̔̌̍̚̚(̡̨̛̹̔)̵̨̡̡̛̦̭̣̞̏̌̔́Ͳ̵̨̨̡̛̦̖̱̞̜̖̞̣̦̭̯̞̭̯̬̱̣̦̍̔̽̔̌̍̍̔́̽̌̏̌̽̌̚,
̶̵̨̨̡̛̯̯̖̭̯̬̱̦̦̯̞̍̌̏̌́̍̏̚.
8.ʽ̨̍̏’̵̡̨̨̨̖̭̯̬̱̦̦̞̪̞̣̦̭̯̞̭̱́̏̌̏̌́̏̔̏̔̌̽̍̚'̸̵̡̛̯̞̪̖̬̖̖̖̦̦̦̖̖̪̖̦̦̯̙̞̿̏̏́̍̏̌̌̏̚̚
ˀ̖̣̥̖̦̯̱̯̭̐̌̿̽́ ʯ̡̨̨̦̥̌ ˄̡̛̬̟̦̌ "ʿ̨̬ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́" ̞̏̔ 4 ̨̙̯̦̏́ 2001 p., ʯ̡̨̨̦̥̌ ˄̡̛̬̟̦̌ "ʿ̨̬
̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚ ̸̵̛̦̖̖̪̖̦̍̚ ̦̯̙̞̏̌̌̏" ̞̏̔ 6 ̡̞̯̦̏́ 2000 p., ʿ̨̨̨̭̯̦̌̏̀ ʶ̞̦̖̯̱̌̍ ʺ̞̦̞̭̯̬̞̏ ˄̡̛̬̟̦̌ "ʿ̨̬
̯̖̬̙̖̦̦̌̏̔́̚ ʿ̨̡̬̱́̔ ̞ ̛̪̬̣̌̏ ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́ ̨̨̍̏'̡̨̨̨́̏̐̚ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ ̨̨̞̪̞̣̦̭̯̞̏̔̏̔̌̽ ̭̱̍'̡̯̞̿̏
̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚ ̸̵̛̦̖̖̪̖̦̍̚ ̦̯̙̞̏̌̌̏ ̦̌ ̨̡̛̪̏̌̔ ̦̭̯̦̦̌̌́ ̵̛̛̦̖̯̦̐̌̏ ̡̦̭̣̞̞̌̔̏ ̪̞̔ ̸̭̌ ̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚
̸̵̛̦̖̖̪̖̦̍̚ ̦̯̙̞̏̌̌̏" JS6 733 ̞̏̔ 1 ̸̖̬̦̏́ 2002 p., ʻ̡̨̥̌̌̚ ʺ̞̦̞̭̯̖̬̭̯̏̌ ̨̯̬̦̭̪̬̯̱̌ ˄̡̛̬̟̦̌ "ʿ̨̬
̞̜̭̦̖̦̦̔́̚ ̡̨̨̦̯̬̣̀ ̌̚ ̦̦̞̭̯̌́̏̀ ̨̨̨̬̞̔̐̏̏ ̨̪̬ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ ̨̨̞̪̞̣̦̭̯̞̏̔̏̔̌̽ ̭̱̍'̡̯̞̿̏ ̪̖̬̖̖̖̦̦̏́̚
̸̵̛̦̖̖̪̖̦̦̯̙̞̍̏̌̌̏̚"ζ734̞̏̔15̨̙̯̦̏́2002̬.
ˁ̵̨̛̛̯̬̥̌̏ ̡̛̛̛̬̥̌̚, ̞̚ ̦̭̯̦̦̥̌̌́ ̵̡̛́ ̡̛̛̦̏̌̿ ̶̨̛̞̣̦̏̽Ͳ̨̪̬̌̏̏̌ ̨̞̪̞̣̦̞̭̯̏̔̏̔̌̽̽
̵̡̛̭̯̬̱̣̦̌̏̌̽̌, ̿ ̡̨̹̔̌, ̨̪̞̦̌̔́̌̚ ̛̙̯̯̀, ̨̨̬̔̏̚'̀ ̴̸̵̛̛̞̦̚ ̨̭̞̍, ̡̨̨̛̦̣̹̦̥̱̌̏̽ ̨̨̛̪̬̬̦̥̱̔
̨̛̭̖̬̖̺̱̔̏,̴̸̵̸̵̸̸̵̨̛̛̛̛̛̛̥̜̦̱̞̦̯̬̦̭̞̪̞̭̪̖̬̖̖̖̦̦̦̖̖̪̖̦̦̯̙̞̌̌̀̔̍̔̌̏́̍̏̌̌̏̚̚̚.
ˀ̵̵̵̴̵̵̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̬̖̱̣̯̭̭̯̦̣̖̦̦̥̞̪̞̦̭̯̬̯̬̞̞̭̯̬̪̣̯̖̙̞̐̀̿̽́̏̌̏́̏̔̏̔̌̏̌̏̌̏̌̏̚,̡̨̞̪́
̵̛̞̦̹,̵̸̛̛̦̖̖̦̦̙̖̌̏̔,̵̵̛̭̯̬̱̦̦̏̔̌̌̏̌́.
9.ʽ̵̸̨̛̭̭̯̖̭̯̬̱̦̦̣̖̦̞̍̌̏̌́̏ʪʿʪ
ʯ ̨̥̖̯̀ ̵̛̭̯̱̌̚ ̛̙̯̯́ ̯̌ ̨̨̬̔̏̚'́ ̶̡̛̪̬̞̦̞̌̏̏ ̸̨̨̞̥̟̏̔ ̨̨̪̙̖̙̦̟ ̵̨̨̨̛̬̦ ̞ ̸̣̖̦̞̏ ̵̨̨̛̬̞̣̦̔̍̏̽
̵̨̛̪̙̖̙̦ ̛̬̱̙̦̔ (̡̨̥̦̌̔) ̞ ̶̡̛̪̬̞̦̞̌̏̏ ̶̨̥̞̭̖̟̏ ̨̨̪̙̖̙̦̟ ̵̨̨̨̛̬̦ ̪̞̔ ̸̭̌ ̡̨̛̦̦̦̏̌́ ̛̛̦̥ ̵̨̭̟̏
̨̨̍̏'̡̨̨̞̞̜̭̦̯̭́̏̔̀̿̽́̍̏̚̚’̵̡̨̨̨̨̖̭̯̬̱̦̦̞̪̞̦̭̯̯̯̞́̏̌̏̌́̏̔̏̔̔̌̚30ʯ̡̨̦̱̌˄̡̛̬̟̦̌«ʿ̨̨̬̪̙̖̙̦̱
̡̖̪̖̱̍̚» ̯̌ ̨̞̦̐̔̚ ʿ̨̨̭̯̦̞̌̏ ʶ̞̦̖̯̱̌̍ ʺ̞̦̞̭̯̬̞̏ ̞̏̔ 03.04.1995̬. N232 «ʿ̨̬ ̯̖̬̙̖̦̦̌̏̔́̚ ʿ̨̨̣̙̖̦̦́
̨̨̨̡̨̨̨̛̪̬̪̬̞̱̥́̔̏̍̏'̵̶̸̶̡̨̨̨̨̨̨̨̡̨̨̨̨̨̛̛̭̭̯̭̯̬̱̦̦̪̬̞̦̞̞̥̟̯̥̞̭̖̟̪̙̖̙̦̟́̏̐̍̐̌̏̌́̌̏̏̏̔̌̏̚
̵̸̵̵̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̬̦̞̣̖̦̞̬̞̣̦̪̙̖̙̦̬̱̙̦̏̔̍̏̽̔(̡̨̥̦̌̔)».
ʽ̨̍̏’̡̨̖́̏̚ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ ̶̡̛̪̬̞̦̞̌̏̏ ̸̨̨̞̥̟̏̔ ̯̌ ̶̨̥̞̭̖̟̏ ̨̨̪̙̖̙̦̟ ̵̨̨̨̛̬̦ ̞ ̸̣̖̦̞̏ ʪʿʪ
̞̜̭̦̯̭̔̀̿̽́̚ ̌̚ ̵̨̡̬̱̦̌ ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏, ̨̱̭̯̦̌̏, ̶̨̬̦̞̞̜̐̌̌̚ (̸̵̛̛̛̬̦̀̔ ̨̭̞̍), ̡̞́ ̛̱̯̬̥̱̯̀̽ ̶̞
̨̛̪̞̬̞̣̔̔̚, ̯̌ ̸̡̨̨̨̛̦̏̌̏̐ ̡̨̥̞̯̖̯̱ ̨̨̞̪̞̦̟̏̔̏̔ ˀ̛̌̔,̌̚ ̵̨̡̬̱̦̌ ̙̖̯̱̍̀̔ ̡̨̟́ ̛̱̯̬̥̱̯̭̿̽́ ̨̪̞̬̞̣̔̔̚
̶̵̨̨̨̨̨̨̛̥̞̭̖̟̪̙̖̙̦̟̬̦̏.
10.ʽ̨̍̏’̵̡̨̨̨̡̨̛̖̭̯̬̱̦̦̞̪̞̣̦̭̯̞̣̭̦̞̬̟́̏̌̏̌́̏̔̏̔̌̽̏̌̏̍̚̚
ʽ̨̍̏’̡̨̖́̏̚ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ ̶̨̛̞̣̦̟̏̽ ̨̨̞̪̞̣̦̭̯̞̏̔̏̔̌̽ ̡̛̣̭̦̞̏̌̏ ̨̬̟̍̚ ̞̜̭̦̯̭̔̀̿̽́̚ ̚ ̨̥̖̯̀
̸̖̪̖̖̦̦̌̍́̚̚ ̡̨̞̹̱̦̦̏̔̔̏̌́ ̡̨̛̹̔, ̨̨̪̞̦̟̌̔́̚ ̯̬̖̯̞̥ ̨̨̭̥̍̌,̨̡̦̭̣̞̏̌̔ ̡̛̛̦̦̖̦̦̏́ ̵̵̨̛̭̯̬̌̏
̡̛̪̞̏̌̔̏,̡̨̨̡̨̛̛̛̛̞̪̬̖̣̪̞̦̦̹̙̯̯́̏̔̌̔́́̔̀̚̚,̨̨̬̔̏̚'̯̀̌/̵̨̨̨̨̨̥̜̦̱̯̬̖̯̞̭̞̯̞̪̞̦̌̍̌̍̌̏̔̏̔̔:
̪.29 ̸̭̯̌.1 ̭̯̯̯̞̌ 7 ʯ̡̨̦̱̌ ˄̡̛̬̟̦̌ "ʿ̨̬ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́" ʿ̨̨̛̭̯̦̌̏ ʶ̞̦̖̯̱̌̍ ʺ̞̦̞̭̯̬̞̏ ˄̡̛̬̟̦̌ ̞̏̔ 29
̖̬̖̦̍́̚ 2002̬. N402 «ʿ̨̬ ̯̖̬̙̖̦̦̌̏̔́̚ ʿ̨̡̬̱́̔ ̞ ̛̪̬̣̌̏ ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́ ̨̨̍̏'̡̨̨̨́̏̐̚ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́
̶̨̛̞̣̦̟̏̽ ̨̨̞̪̞̣̦̭̯̞̏̔̏̔̌̽ ̨̬̥̦̐̌̔́ ˄̡̛̬̟̦̌, ̨̺ ̥̯̌̀̽ ̱ ̨̣̭̦̭̯̞̏̌ ̸̛ ̨̞̦̹̥̱ ̡̨̨̦̦̥̱̌̚ ̨̨̣̞̦̦̞̏̔
̨̬̍̀̚,̡̨̹̱̌̔̚,̡̨̨̨̨̨̨̡̨̨̛̥̙̖̱̯̪̞̦̯̬̖̯̞̜̭̞̟̟̥̜̦̱̦̭̣̞̣̞̦̦́̌̍̌̔́̌̍̌̍̌̏̌̔̏̔́̚,̸̛̖̬̞̦̦̍̐̌́̚
̶̡̨̨̛̛̬̭̯̦̦̞̟̬̟̏̌́̿̍̚».
11.ʽ̨̍̏’̵̵̡̨̨̨̡̨̛̛̛̖̭̭̯̖̭̯̬̱̦̦̞̦̖̺̭̦̪̞̯̯̬̦̭̪̬̯̞́̏̍̌̏̌́̏̔̌̏̌̔̏̌̌̚
ˁ̵̨̯̬̱̦̦̞̜̭̦̯̭̞̦̌̏̌́̔̀̿̽́̐̔̚̚:ʯ̡̨̦̱̌˄̡̛̬̟̦̌«ʿ̵̨̬̭̯̬̱̦̦̌̏̌́»̞̏̔07.03.1996̬.̛̞̥̞̦̥̌̚̚ζ
85/96Ͳʦˀ; ʯ̡̨̨̦̥̌ ˄̡̛̬̟̦̌ «ʿ̨̬ ̨̨̬̙̦̞̜̔ ̵̬̱» ̞̏̔ 30.06.1993 ̬. ζ 3353Ͳ12;  ʿ̨̨̣̙̖̦̦́ ̨̪̬
̨̨̍̏’̵̵̡̨̡̨̛̛̖̭̯̬̱̦̦̞̦̖̺̭̦̪̞̦̯̬̦̭̪̬̯̞́̏̌̏̌́̏̔̌̏̌̔̏̌̌̚,̨̯̖̬̙̖̦̥̱̌̏̔̚ʿ̨̨̨̭̯̦̌̏̀ʶʺ˄̞̏̔14
̭̖̬̪̦́1996̨̡̬̱ζ959.
ʿ̨̬̖̥̖̯̥̔ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ ̿ ̨̥̜̦̞̌̏ ̛̞̦̯̖̬̖̭, ̨̺ ̦̖ ̸̭̱̪̖̬̖̯̌̽ ̡̨̦̱̌̚ ̯̌ ̨̪̏’̦̞́̌̚ ̚ ̛̙̯̯̥́ ̯̌
̨̨̬̔̏̚’̵̨̨̨̨̛̥̭̯̬̦̟̭́̌̌̏̌̍̚(̨̞̏̔́).ʻ̨̦̱̌̔ʯ̵̵̨̨̨̨̨̭̯̬̦̱̭̱̭̯̬̭̱̥̥̖̙̖̦̌̌̏̌̍̌̏̌̌̍̌.
ˁ̵̨̡̛̛̛̛̯̬̥̪̥̌̏̏̌̔̌̿:
•ʯ̨̛̖̣̭̥̖̬̯̌̐̍̽̌̍̽ʯ̵̨̨̨̨̨̡̨̨̡̨̛̛̭̯̬̦̟̭̦̭̣̞̦̖̺̭̦̪̱̦̯̬̦̭̪̬̯̞̌̌̏̌̍̏̌̔̌̐̏̌̔̌̌;
• ʽ̖̬̙̦̦̔̌́ ʯ̵̨̨̭̯̬̦̌̌̏̌̀ ̨̨̨̭̍̀ ̛̯̬̥̌̏ ̨̡̦̭̣̞̏̌̔ ̨̨̦̖̺̭̦̌̐ ̡̛̪̱̏̌̔ ̦̌ ̨̯̬̦̭̪̬̯̞̌ ̛̪̬
̨̨̨̭̯̦̣̖̦̦̞̜̥̱̞̦̣̞̦̭̯̞̏̌̏̏̌̔;
• ˃̸̨̛̥̭̌̏̌ ̯̬̯̏̌̌ ʯ̵̨̨̭̯̬̦̌̌̏̌̀ ̨̨̨̭̍̀ ̶̨̪̬̖̯̦̭̯̞̌̔̌̚ ̨̡̦̭̣̞̏̌̔ ̨̨̦̖̺̭̦̌̐ ̡̛̪̱̏̌̔ ̦̌
̨̯̬̦̭̪̬̯̞̌.
12.ˁ̵̶̨̨̨̛̯̬̱̦̦̞̣̦̟̞̪̞̣̦̭̯̞̭̱̌̏̌́̏̽̏̔̏̔̌̽̍'̡̨̨̡̨̯̞̭̪̬̦̦̹̱̿̏̐̔̌̀̏̌́̌̔̚,̡̨̛̥̙̖̱̯́̌̍
̨̪̞̦̌̔́̌̚ ̨̛̪̙̖̙̥̌ ̜ ̛̬̞̥̌̏̌́ ̦̌ ̨̍'̵̡̯̿̌ ̨̛̪̞̺̖̦̟̔̏ ̡̛̦̖̖̪̖̍̚, ̸̸̡̛̣̏̀̌̀

̵̸̨̨̨̛̪̙̖̙̱̦̖̖̪̖̦̞̏̍̍̚ ̨̍'̡̛̯̿ ̜ ̨̍'̡̛̯̿, ̨̨̡̭̪̬̭̐̔̌̽̌ ̞̣̦̞̭̯̔́̽̽ ̦̌ ̵̡̛́ ̨̥̙̖ ̛̛̪̬̖̭̯̏ ̨̔
̸̡̨̨̨̨̨̬̞̜̖̣̞̦̜̭̦̞̯̬̦̌̏̌̐̐̌̌Ͳ̸̵̨̨̨̨̡̖̪̞̖̥̞̣̞̦̬̯̖̬̱̔̐̐̌̌
ˁ̵̨̯̬̱̦̦̞̜̭̦̯̭̞̦̌̏̌́̔̀̿̽́̐̔̚̚:ʯ̡̨̦̱̌˄̡̛̬̟̦̌«ʿ̵̨̬̭̯̬̱̦̦̌̏̌́»̞̏̔07.03.1996̬.̛̞̥̞̦̥̌̚̚ζ
85/96Ͳʦˀ;ʿ̨̡̨̨̨̛̬̱̞̪̬̣̪̬̖̖̦̦́̔̌̏̏̔́̍̏’̵̶̡̨̨̨̨̨̨̛̭̯̬̱̦̦̞̣̦̟̞̪̞̣̦̭̯̞̭̱́̏̐̌̏̌́̏̽̏̔̏̔̌̽̍̚’̡̯̞̿̏
̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́ ̌̚ ̡̨̹̱̔, ̡́̌ ̨̥̙̖ ̛̱̯̍ ̨̪̞̦̌̔́̌̚ ̨̛̪̙̖̙̥̌ ̯̌ ̛̬̞̥̌̏̌́ ̦̌ ̨̍’̵̡̯̿̌ ̨̛̪̞̺̖̦̟̔̏
̡̛̦̖̖̪̖̍̚, ̸̸̡̛̣̏̀̌̀ ̵̸̨̨̨̛̪̙̖̙̱̦̖̖̪̖̦̞̏̍̍̚ ̨̍’̡̛̯̿ ̯̌ ̨̍’̡̛̯̿, ̨̨̡̭̪̬̭̐̔̌̽̌ ̞̣̦̞̭̯̔́̽̽ ̦̌ ̵̡̛́
̨̥̙̖ ̛̛̪̬̖̭̯̏̚ ̨̔ ̬̞̜̌̏̌ ̸̡̨̨̨̨̖̣̞̦̐̐ ̞ ̨̭̦̞̯̬̦̌̌Ͳ̸̨̨̨̨̖̪̞̖̥̞̣̞̦̔̐̐ ̵̡̬̯̖̬̱̌̌ (ʿ̨̨̭̯̦̌̏̌ ʶʺ˄ ̞̏̔
16.11.2002̬.ζ1788).

ˁ̵̨̨̯̬̥̱̌̏ ̡̨̞̹̱̦̦̏̔̔̏̌̀ ̪̞̣̔́̐̌̿ ̛̪̬̥̜́ ̨̡̛̯̍̚, ̨̛̪̞̦̜̌̔́̚ ̨̡̦̭̣̞̏̌̔ ̨̪̙̖̙̞ ̜/̨̌̍ ̬̞̟̌̏̌ ̦̌
̨̍'̡̨̡̛̛̛̯̞̪̞̺̖̦̟̦̖̖̪̖̙̯̯̿̔̏̍́̚,̨̨̬̔̏̚'̵̨̜̥̜̦̱̯̬̖̯̞̭̞̀̌̍,̵̡̨̨̨̨̖̦̥̥̖̦̯̦̭̯̦̦̭̯̬́̌̌̌́̌̏̐
̡̛̪̱̏̌̔ ̨̪̖̬̖̱̣̍̏̌ ̏ ̵̛̦ ̱ ̨̨̣̞̦̦̞̏̔ ̨̌̍ ̡̨̛̬̭̯̱̦̦̞̏̌, ̸̸̡̛̣̏̀̌̀ ̨̛̪̬̬̦̞̔ ̛̬̖̭̱̬̭, ̨̛̯̖̬̯̬̞̟ ̜
̨̍'̡̨̨̛̛̯̪̬̬̦̿̔Ͳ̴̨̨̨̨̪̞̦̦̱̌̏̔̐̔̚.
ʶ̶̶̵̨̨̨̨̡̛̛̦̖̦̯̬̞̭̯̬̬̱̌́̌̏̐̚
˄ ̶̨̪̬̖̭̞ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ ̨̥̙̱̯̽ ̡̛̛̛̦̯̏̌ ̶̶̡̨̦̖̦̯̬̞̟̌ ̡̛̛̬̱̚, ̖̔ ̡̨̡̦̬̖̯̦̌ ̨̪̞̔́ ̨̌̍ ̬́̔ ̨̪̞̜̔
̨̥̙̱̯̽ ̛̛̪̣̦̱̯̏ ̦̌ ̨̨̍̏̚'̦̦́̌́̚ ʶ̨̥̪̦̞̟̌. ˃̡̞̌ ̶̶̡̨̦̖̦̯̬̞̟̌ ̨̥̙̱̯̽ ̡̛̛̛̦̯̏̌ ̚ ̨̨̨̦̔̐ ̨̨̨̬̱̔̐̏
̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́ ̨̌̍ ̚ ̨̪̖̦̟̏ ̡̡̨̞̣̭̯̞̽ ̨̪̏'̵̛̦́̌̚ ̨̨̨̬̞̔̐̏̏ ̞ ̨̛̛̛̪̬̯̏̔̚ ̨̔ ̨̛̭̯̦̍̌̏, ̡̨̛̣ ̨̥̙̱̯̽
̡̛̛̛̦̦̱̯̏ ̨̞̭̯̯̦̞ ̨̨̍̏̚'̦̦́̌́̚. ʶ̶̶̨̦̖̦̯̬̞̌́ ̵̨̨̨̭̯̬̌̏̐ ̡̛̛̬̱̚ ̴̨̬̥̱̯̭̿̽́ ̪̞̔ ̨̛̪̣̥̏̏ ̵̛̬̞̦̚
̞̞̍̐̏̚ ̞ ̵̨̨̛̪̯̬̦̏̀̏̌ ̨̪̞̜̔. ʻ̡̛̪̬̣̌̌̔, ̡̨̺́ ̛̪̬ ̵̭̯̬̱̦̦̞̌̏̌ ̞̏̔ ̵̛̦̖̺̭̦̌ ̡̛̪̞̏̌̔̏ ̵̨̛̭̯̬̜̌̏
̨̡̛̪̏̌̔ ̡̛̛̦̏̌̿ ̸̨̨̨̦̭̦̔̌ ̚ ̡̡̨̖̞̣̥̔̽̌ ̨̨̛̭̥̍̌, ̡̞́ ̡̛̱̣̣̌ ̵̨̛̭̯̬̜̌̏ ̨̨̞̬̔̐̏ ̚ ʶ̨̥̪̦̞̌̿̀, ̨̌̍
̵̡̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̺̪̬̭̯̬̱̦̦̞̥̜̦̺̞̣̦̦̭̖̣̖̦̜̬̖̞̦̪̞̯̭̪̣̱̦̞̯̙̦̞̹̦́̌̏̌̌̌̽̌̐̔̔̌̿̽́̏̏̔̐̐̏̽̐̚
̸̡̛̛̦̦̌ (̡̛̦̪̬̣̌̌̔, ̨̪̙̖̙̞, ̡̛̜́ ̡̨̣̖̐ ̨̛̪̹̬̯̭́̽́ ̚ ̨̨̨̦̔̐ ̨̍'̡̯̿̌ ̦̌ ̛̞̦̹̜, ̞ ̨̛̪̞̯̌̍̐̚ ̶̨̥̱̽
̨̨̛̦̖̥̙̣̏). ʶ̬̞̥ ̶̨̨̽̐, ʶ̶̛̖̬̞̦̯̱̏̏ ̨̨̞̥̏̔, ̨̺ ̶̶̡̨̦̖̦̯̬̞̌́ ̡̛̛̬̱̚ ̨̛̥̙̣̏̌ ̨̡̦̭̣̞̏̌̔
̵̵̨̡̛̛̛̛̭̯̬̱̦̦̥̦̙̦̦̬̞̌̏̌́̏̚.
ʶ̵̨̨̨̡̨̨̛̛̥̪̦̞̬̬̣̬̞̦̞̥̖̦̞̥̦̯̬̣̞̱̪̬̣̞̦̦̌́̍̌̌̀̌̏́̚̚̚,̵̨̨̨̡̛̛̛̛̛̺̥̖̙̯̭̯̬̜̬̍̍̌̏̚.ʤ̣̖,
̶̨̨̨̦̖̣̖̙̦̞̌̏̔̽̐̚,̶̡̨̛̖̬̞̦̯̏̏ʶ̨̨̥̪̦̞̟̬̱̥̞̌̿̚,̨̡̨̨̛̛̺̞̭̦̱̬̯̿̐̚,̶̵̨̨̡̨̨̨̡̛̛̺̞̦̭̯̬̬̱̌̌̏̐̚
̨̥̙̖ ̛̱̯̍ ̨̨̦̖̭̯̯̦̔̌̽ ̡̨̞̭̦́̀, ̞ ̨̥̙̱̯̽ ̛̱̯̍ ̛̪̬̜̦̯̞́ ̦̖̞̬̦̞̏ ̬̞̹̖̦̦́. ˃̡̨̙̌ ̞̭̦̱̿ ̡̛̛̬̚, ̨̺
̵̨̭̯̬̞̌̏ ̛̛̪̣̯̏̌ ̦̖ ̱̱̯̍̔̽ ̨̛̞̪̞̯̏̔̏̔̌ ̛̦̥̌̏̔̌̚ ̡̛̯̞̍̏̚, ̨̌̍ ̸̭̌ ̦̌ ̥̞̦̞̭̯̬̱̦̦̌̔̏̌́ ̨̛̥̏̐ ̨̪
̡̨̡̨̛̛̛̛̞̹̱̦̦̯̞̱̖̜̥̯̯̬̣̜̪̖̬̞̏̔̔̏̌̀̍̏̍̔̌̌̏̌̔̚̚.ʪ̨̨̣̯́̐,̶̨̡̛̛̛̛̛̺̥̖̦̹̯̞̬̍̚̚,ʶ̨̥̪̦̞̌́
̨̛̯̬̥̱̯̭̔̿̽́ ̨̨̭̱̬̟̏ ̨̨̨̪̭̣̞̦̭̯̞̔̏ ̶̨̪̬̖̭̞̏, ̡̞́ ̞̱̯̭̏̔̍̏̌̀̽́ ̪̞̔ ̸̭̌ ̡̱̣̦̦̌̔̌́ ̨̨̨̬̞̔̐̏̏
̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́, ̵̨̨̨̭̯̬̌̏̐ ̥̞̦̞̭̯̬̱̦̦̌̔̏̌́ ̞ ̬̖̱̣̦̦̏̐̀̏̌́ ̨̛̥̏̐ ̨̨̺̔ ̡̨̞̹̱̦̦̏̔̔̏̌́. ˉ̞ ̶̨̛̪̬̖̭
̨̨̥̦̞̯̬̯̭́̽́ʶ̶̨̛̖̬̞̦̯̥̏̏ʶ̨̨̨̨̥̪̦̞̟̦̪̭̯̞̜̦̞̜̭̦̞̌̌̏.


ʤ̸̨̛̦̣̞̱̯̣̭̯̞̌̏̚
ʿ̶̨̬̖̭, ̡̛̜́ ̡̨̨̛̛̬̭̯̱̯̭̏̏̿̽́ ̣̔́ ̡̨̛̦̦̦̏̌́ ̦̣̞̱̌̌̚ ̸̨̛̱̯̣̭̯̞̏, ̨̛̛̪̬̯̏̔̽̚ ̨̔ ̵̛̦̖̜̯̬̣̦̌̽
̶̨̨̡̞̦ ̦̜̞̣̹̌̍̽ ̨̨̨̜̥̞̬̦̏̐ ̨̌̍ ̸̨̡̨̨̞̱̦̏̌̐ ̬̖̱̣̯̯̱̽̌̚. ʪ̨̙̖̬̖̣̥ ̵̛̦̔̌, ̨̺ ̡̨̛̛̬̭̯̦̞̏̌ ̣̔́
̛̪̬̪̱̺̖̦̽ ̨̪̬ ̴̡̨̛̯̬̌, ̨̔ ̵̡̛́ ̛̣̯̭̏́̏́̿̽́ ̸̛̱̯̣̞̭̯̏̽, ̿ ̦̱̯̬̞̹̦̏́ ̡̖̭̪̖̬̯̦̌ ̡̱̥̔̌. ʻ̣̞̌̔̌
̴̶̸̨̡̨̛̛̛̛̪̬̪̱̺̖̦̦̱̱̯̪̖̬̖̞̬̯̭̯̞̦̬̥̞̱̖̦̪̱̯̭́̍̔̽̏́́̌̌́̍̔̌̏̌́.˄̏̚'̶̴̡̡̨̛̱̞̭̪̖̞̞̦̖̭̱́̀̍̚̚̚
̸̡̨̛̛̭̣̦̱̪̖̦̖̦̞̭̯̪̖̬̖̯̬̖̱̣̯̯̱̌̔̏̀̔̍̌̽̌̍̔̽̚̚Ͳ̶̵̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̥̞̞̦̖̱̬̯̞̭̯̣̖̦̥́̐̏̐̏̏̌̽̌́̏̏̐̚.
ʶ̡̛̞̣̞̭̦̜̽ ̛̥̞̬̏ ̬̞̦̏́ ̸̨̛̱̯̣̭̯̞̏ ̵̨̡̛̬̖̥ ̛̪̬̪̱̺̖̦̽, ̡̛̦̪̬̣̌̌̔, ̱ ̏̚'̡̱́̚ ̞̚ ̸̡̨̨̛̛̦̥̌̔̌̏̚
̶̸̵̨̨̨̨̡̨̨̨̨̨̡̛̛̛̥̞̦̥̦̖̭̯̞̬̦̞̭̯̥̖̯̞̦̦̬̬̱̦̱̌̌̍̔̏̀̔̐̌̚̚,̨̛̛̦̖̥̙̣̥̿̏.˃̶̡̨̨̙̦̞̦̦̱̌̌̀̏̌
̨̡̨̨̛̛̛̛̭̱̥̱̥̙̖̪̣̯̬̯̏̏̌̐̚,̨̨̛̛̺̥̱̱̯̪̬̖̭̯̣̖̦̞̪̞̦̖̦̦̥̞̯̏̐̍̔̽̔̌̏̌́̚̚̚.̔.ʶ̨̙̦̣̖̦̌̌́̏̌̚
̶̨̨̨̡̨̡̨̨̡̨̡̨̡̛̛̥̞̦̯̭̬̖̥̙̦̥̱̦̬̖̯̦̥̱̪̱̏̐̌̀̿̽́̏̏̌̔.
ʪ̵̵̡̨̛̛̛̦̥̞̭̯̬̪̣̯̌̌̌̏̏̌7̨̡̬̞̏


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ʶ̡̞̣̞̭̯̽̽
̵̵̨̛̭̯̬̌̏
̛̪̣̯̦̏̌̌
̡̬̞,̡̹̯̱
ˁ̵̨̯̬̞̌̏
̛̛̪̣̯̏̌
̨̨̭̏̽̐,̬̦̐.
ˁ̖̬̖̦̔́
̬̯̞̭̯̏̌̽
̵̵̨̛̭̯̬̌̏

137

165

198

211

207

169

170

139

100600,0

123700,0

367500,0

823186,0

586916,0

301248,07

321825,30

203200,0*

734,31

749,70

1856,06

3901,36

2835,34

1782,53

1893,09

1461,87

̛̪̣̯̏̌,
̬̦̐./̹̯.
*̭̖̬̖̦̞̔ ̵̵̨̨̨̡̨̨̡̛̛̭̯̬̞̪̣̯̬̬̦̞̱̯̌̏̏̌̌̏̌́̔̍̚ ̴̸̵̵̨̨̡̡̨̨̛̛̛̛̭̖̬̖̦̬̥̖̯̦̟̞̣̭̯̞̭̯̬̪̣̯̔̽̌̽̌̏̏̌(̡̨̡̡̛̪̦́̌̌̚ ̨̡̡̨̭̖̬̖̦̟̞̣̭̯̞̔̽̽
̸̨̨̛̥̪̖̬̞̭̱̏̐̌̔̌̚)̴̸̨̨̛̛̛̛̦̭̖̬̖̦̬̥̖̯̦̱̬̯̞̭̯̦̞̟̪̣̯̌̔̽̌̏̌̽̔̿̏̌.

˃̡̡̛̛̛̬̱̯̦ ̨̡̛̬̯̱̏̚ ̡̛̯̞̍̏̚ (̡̡̛̛̛̯̬̱̯̦ ̸̛̖̬̪̦̦̏̌́ ̪̬̖̯̖̦̞̜̚) ̦̖ ̨̦̯̭̌̏̔́̽́, ̨̯̥̱ ̨̺
̯̖̬̥̞̦ ̬̖̱̣̦̦̏̐̀̏̌́ ̡̛̯̞̍̏̚ ̨̭̯̞̣̦̌̍̽ ̡̨̨̡̛̬̯̜, ̨̥̙̦̌ ̏ ̶̨̞̣̥̱ ̡̛̭̯̌̌̚, ̨̺ ̨̡̛̬̯̱̏̚ ̡̛̯̞̍̏̚ ̨̪
̵̨̡̬̦̖̥̌̌̿.
ˇ̨̡̛̛̛̛̛̞̦̦̭̞̬̯̱̪̬̣̞̦̦̦̥̌̏̌̌̏́̚
ʶ̴̶̴̨̨̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̥̪̦̞̦̬̙̯̭̦̞̦̦̭̞̬̦̭̣̞̪̖̬̞̜̞̦̦̭̥̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯̥̌́̌̌̌̿̽́̌̌̏̏̌̔̌̌̏̌̚̚.
ˇ̨̞̦̦̭̞̌̏ ̡̛̛̛̬̚ ̸̡̣̯̏̀̌̀̽ ̏ ̭̖̖̍: ̡̨̛̛̬̦̜̏ ̡̛̛̬̚, ̡̛̛̬̖̯̦̜̔ ̡̛̛̬̚ ̞ ̡̛̛̬̚ ̡̨̣̞̞̦̭̯̞̏̔. ʺ̨̖̯̀
(̶̞̣̣̀)̵̶̶̵̵̡̨̡̛̛̛̱̪̬̣̞̦̦̬̥̟̦̥̞̦̞̥̞̞̥̞̦̞̥̞̞̟̦̞̦̭̣̞̞̌̏́̌̿́̌́̌̍̌́̌̔̏̚̚̚.ʻ̸̨̛̙̖̱̖̦̖̖̦̍̔̌̏̔
̶̵̨̡̨̨̨̡̡̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̪̭̙̦̬̞̞̬̯̜̪̭̥̖̯̞̐̏̔̏̚̚,̡̞́ʶ̨̨̨̛̛̥̪̦̞̭̯̭̱̣̱̪̬̣̞̦̦̦̥̌́̌̏̿̔́̌̏́̚.
ʯ̶̵̵̨̡̨̛̛̛̥̞̦̞̣̞̥̖̯̱̪̬̣̞̦̦̬̥̦̖̞̱̣̭̏́̔̌̌̏́̌̏̔̍̏̌́̚.
ʶ̶̶̨̦̖̦̯̬̞̟̌ ̵̡̛̦̏̌̌̚ ̡̛̛̬̞̏̚ ̱ ̡̡̨̞̣̞̭̦̥̱̽ ̛̬̙̖̦̦̞̏̌ (̨̺ ̿ ̸̨̛̛̖̦̥̏̔ ̞ ̛̛̪̣̏̏̌̿ ̚
̴̶̨̞̦̬̥̞̟̌,̸̶̵̨̛̛̦̖̖̦̟̦̙̖̯̣̌̏̔̏̌̍́)̸̵̴̵̨̨̛̛̦̯̭̹̣̥̬̱̪̱̦̦̞̦̦̭̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯̞̏̌̌̀̽́́̐̏̌́̌̏̏̚,
̵̸̵̵̵̸̵̵̨̨̨̡̡̨̡̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̞̭̙̭̯̞̬̯̖̬̭̯̞̦̪̞̣̦̦̪̣̱̥̞̦̖̦̥̞̦̞̦̹̏̔́̏̌̌̌̔̌̏̐̔́̐̌́̏̏̏̌̍̚̚
̵̨̱̥̏̌. ˁ̵̨̙̞̭̯̽ ̵̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌ ̿ ̨̦̭̯̱̪̦̌̀: ̣̯̏̌̀̌ (̛̬̦̐̏́), ̴̸̨̛̖̬̞̦̜̐̐̌ ̨̬̖̞̦̐ (˄̡̬̟̦̌̌),
̡̨̛̛̖̥̞̯̖̦̯̯̦̯̬̖̦̯̌̌̐(̛̛̬̖̖̦̯̔̚˄̡̛̬̟̦̌).ʶ̵̵̨̡̡̛̛̛̥̪̦̞̦̖̥̪̞̭̯̣̞̦̹̬̯̖̬̭̯̌́̌̿̔̌̏̔́̌̌,̨̯̥̱
̙̯̭̏̏̌̌̿̽́,̶̵̵̵̨̡̡̨̨̨̡̡̡̨̛̛̛̛̛̛̺̭̞̬̦̖̦̯̬̦̞̭̥̖̪̦̬̯̖̬̭̯̦̞̜̏̏̌̌̏̌̌̌̌̌̏̔̚̚̚(̛̦̞̜̿̔)̬̱̪̞̐.
ʶ̡̞̣̞̭̦̞̽ ̨̡̡̛̛̪̦̌̚ ̨̪ ̶̞̜ ̬̱̪̞̐ ̵̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌ ̨̬̞̦̯̔̏̀̀̽ ̛̣̦̥̌̐̌̽̚ ̡̡̛̞̣̞̭̦̥̽ ̨̡̡̛̪̦̥̌̌̚ ̯̌
̨̡̨̨̬̖̥̦̖̦̯̭̌̏̔́̽́.
ʻ̬̙̦̦̌̌̌́ ̦̌ ̴̨̞̦̦̭̞̌̏ ̡̛̛̛̬̚ ̡̛̛̦̏̌̿ ̏ ̶̨̪̬̖̭̞ ̸̨̛̜̦̟̏̌̚ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ʶ̨̥̪̦̞̟̌, ̶̖
̨̪̏'̨̦́̌̚, ̏ ̨̨̨̭̦̦̥̱̏, ̚ ̶̛̛̞̦̖̭̯̞̜̦̥̏ ̡̨̛̛̬̥̚. ʪ̣́ ̨̨̯̐ ̨̺̍ ̨̛̛̥̖̙̯̍ ̶̛̛̞̦̖̭̯̞̜̦̜̏ ̡̛̛̬̚,
̞̜̭̦̯̭̔̀̀̽́̚ ̶̛̞̦̖̭̯̞̟̏ ̏ ̬̞̦̞̚ ̴̨̞̦̦̭̞̌̏ ̛̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯. ʿ̞̔ ̸̭̌ ̨̛̬̱̏̍ ̴̵̨̛̞̦̦̭̌̏ ̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯̞̏
̵̨̬̱̯̭̏̌̏̀̽́ ̨̛̛̥̏̐ ̡̨̨̦̭̯̌̔̌̏̏̌̚ ̨̔ ̵̨̡̛̭̯̬̞̌̏̏ ̚ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̞ ̨̬̥̞̺̖̦̦́̚ ̬̖̖̬̞̏̏̚.
ʺ̶̶̵̡̛̛̛̛̞̦̞̥̞̞̞̦̖̭̯̞̜̦̬̞̌̀̏̏̚̚ʶ̨̨̨̨̛̥̪̦̞̞̜̭̦̥̭̪̭̥̌́̔̀̿̔̏̌̍̌̚:̨̪Ͳ̪̖̬̹̖,̴̸̡̛̛̛̖̬̭̞̱̔̏̀
̶̛̛̞̦̖̭̯̞̜̦̜̏ ̴̨̪̬̯̖̣̽; ̨̪Ͳ̬̱̖̔̐, ̨̪ ̨̨̛̥̙̣̭̯̞̏, ̨̍'̡̨̛̯̦̿̏ ̸̛̦̣̞̱̌̌̀̚ ̛̪̖̦̜̏ ̡̛̯̌̏ ̪̖̬̖̔ ̨̨̜̐
̡̱̪̞̣̖̏̀ ̞ ̸̛̞̭̯̖̙̱̏̔̀ ̨̪̣̹̱̔̌̽ ̴̶̨̞̦̬̥̞̌̀ ̨̨̺̔ ̶̨̨̽̐ ̡̛̯̱̌̏. ʪ̨̛̛̖̪̯̚ ̨̬̥̞̺̱̯̭̀̽́̚, ̏
̨̨̨̭̦̦̥̱̏,̵̵̡̛̦̞̜̦̦̏̌̔̍̌̌.
ˇ̨̞̦̦̭̞̌̏ ̡̛̛̯̌̏ ̯̌ ̴̨̞̦̦̭̞̌̏ ̨̨̍̏̚'̦̦́̌́̚ ʶ̨̥̪̦̞̟̌, ̸̸̡̛̣̏̀̌̀ ̶̛̞̦̖̭̯̞̟̏, ̨̛̛̖̪̯̔̚ ̏
̵̡̦̍̌̌,̨̡̨̨̖̞̯̬̭̱̬̦̞̭̯̔̍̽̌̍̐̏̌̽̚,̴̨̡̛̛̛̛̪̞̣̯̦̭̯̱̪̦̥̞̦̦̭̥̬̥̔́̐̌̀̽̌̌̏̌̚:
• ˀ̡̨̛̛̦̜̏ ̡̛̛̬̚: ̛̥̞̦̚ ̦̌ ̡̛̬̦̱ ̨̥̙̱̯̽ ̨̨̞̭̯̯̦ ̛̛̪̣̦̱̯̏ ̦̌ ̡̛̛̯̌̏/̨̨̍̏̚'̦̦́̌́̚
̵̨̡̛̭̯̬̌̏̌, ̶̛̞̦̖̭̯̞̟̏ ̨̥̙̱̯̽ ̶̛̛̦̖̞̦̯̭́̚, ̌ ̡̨̛̪̬̱̯̞̭̯̍̏̽ ̡̛̯̞̌̏̏ ̛̛̥̖̦̹̯̭́̚. ˀ̡̨̛̛̦̜̏ ̡̛̛̬̚
̡̭̣̯̭̌̔̌̿̽́ ̚ ̡̛̛̬̱̚ ̶̨̨̪̬̖̦̯̦̟ ̡̛̭̯̌̏, ̶̨̨̨̞̦̏̐ ̡̛̛̬̱̚ ̞ ̨̨̣̯̦̏̌̀̐ ̡̛̛̬̱̚ (̱ ̬̞̌̚ ̨̨̣̞̦̦̏̔́
̸̵̶̨̨̨̛̛̣̯̪̬̖̖̦̦̣̯̦̪̖̬̞̜̏̌̀̀̏̔́̏̌̀̌);
• ˀ̡̛̛̚ ̛̯̬̯̏̌ ̡̨̣̞̞̦̭̯̞̏̔: ̵̨̡̛̭̯̬̌̏ ̨̥̙̖ ̦̖ ̡̨̛̛̦̯̏̌ ̵̨̭̟̏ ̨̨̍̏̚’̦́̌̽̚ ̚ ̸̛̛̛̪̬̦
̨̨̦̖̭̯̯̦̭̯̞̔̌ (̴̶̛̖̞̯̱̔) ̵̨̨̛̞̍̐̏ ̡̨̹̯̞̏; ̨̯̙ ̌̚ ̵̛̪̖̦̏ ̵̛̛̛̦̖̭̪̬̯̣́̏ ̨̛̭̯̦̍̌̏, ̵̨̡̛̭̯̬̌̏ ̨̥̙̖
̶̨̨̡̡̨̨̛̛̛̛̛̛̱̯̥̱̹̖̦̜̪̬̯̭̟̯̞̣̹̦̞̦̍̔̌̏̌̏̌̍̽̽̀̀̚̚̚,̵̛̦̞̙̟̦̭̪̬̖̣̬̯̞̭̯́̌̏̔̏̌̏̌̽,̨̥̖̯̀̚
̨̨̨̪̹̖̦̦̐̌́̍̏̚'̦́̌̽̚;
• ʶ̛̛̬̖̯̦̜̔ ̡̛̛̬̚: ʶ̨̥̪̦̞̌́ ̨̥̙̖ ̛̦̯̌̌̚̚ ̡̛̯̞̍̏̚ ̱ ̬̞̌̚ ̡̨̛̦̖̦̦̦̏̌́ ̴̵̨̛̞̦̦̭̌̏
̨̨̍̏̚’̡̨̛̦̦̯̬̖̦̯̥́̌̽̌̐̌̚(̨̛̖̞̯̬̥̔̍̌).
(̌)ˀ̡̨̡̛̛̛̛̦̜̬̏̚
ʦ̭̞ ̴̨̞̦̦̭̞̌̏ ̛̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯ ̵̛̭̣̦̞̽ ̨̔ ̡̨̨̨̛̬̦̏̐ ̡̛̛̬̱̚ Ͳ ̡̛̛̬̚ ̨̨̯̐, ̨̺ ̥̜̱̯̦̞̌̍ ̡̨̛̬̦̞̏
̶̨̨̛̛̛̱̥̥̙̱̯̦̖̞̦̯̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯̏̽̚.
ʶ̨̨̡̛̛̥̪̦̞̦̖̪̞̣̭̣̯̦̥̱̬̱̌́̔̔̌̏̌̌́̏̌̀̚,̵̶̨̨̨̛̯̥̱̺̱̦̖̞̜̭̦̣̣̯̦̪̖̬̞̜̞̦̖̔̀̏̌̌̏̌̀̌̚
̵̡̨̨̨̛̛̥̣̯̦̣̹̞̯̬̦̭̯̖̜̌̿̏̌̀̌̏̌̌̍̐̏̌̚̚.
ˉ̨̛̞̦̥̏ ̡̨̛̛̬̥̚ ̿ ̡̛̛̬̚ ̨̨̯̐, ̨̺ ̬̯̞̭̯̏̌̽ ̴̨̨̨̞̦̦̭̌̏̐ ̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯̌ ̱̖̍̔ ̛̥̞̦̯̭̀̏̌́̚
̨̡̦̭̣̞̏̌̔ ̥̞̦̚ ̵̡̨̛̛̬̦̏ ̶̞̦. ˉ̞ ̛̥̞̦̚ ̨̥̙̱̯̽ ̛̱̯̍ ̡̡̛̛̣̦̞̏̌ ̴̡̨̛̯̬̥̌̌, ̵̡̛̛̬̯̖̬̦̥̌̌ ̣̔́
̨̡̨̨̬̖̥̐ ̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯̱ ̨̌̍ ̴̡̨̛̯̬̥̌̌, ̡̞́ ̛̪̣̯̏̏̌̀̽ ̦̌ ̭̞̏ ̛̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯ ̡̛̬̦̱. ˄ ̡̨̥̪̦̞̟̌ ̦̖̥̌̿
̡̛̯̞̌̏̏,̨̨̡̨̨̛̺̣̞̱̯̭̭̪̬̖̣̬̯̞̭̯̍̏̀̽́̌̌̏̔̏̀̏̌̀̚.
ˁ̖̬̖̦̞̔ ̶̨̪̬̖̦̯̦̞ ̡̛̭̯̌̏, ̨̺ ̨̨̛̭̯̭̱̣̭̌̏̏̌́̚ ʶ̨̥̪̦̞̌̿̀ ̨̪ ̶̵̨̛̪̬̖̦̯̦ ̵̡̛̯̌̏̌ (̵̨̛̖̪̯̔̌̚
̡̦̞̍̌̏) – ̞̏̔ 9,74 % ̨̔ 15,1 %. ʿ̶̵̨̛̬̖̦̯̦ ̴̵̨̛̞̦̦̭̌̏ ̨̨̍̏̚’̦́̌̽̚ ʶ̨̥̪̦̞̌́  ̦̖ ̥̌̿. ʶ̨̥̪̦̞̌́ ̦̖
̪̞̯̭̔̔̌̿̽́ ̸̨̦̦̥̱̌̚ ̡̛̛̬̱̚ ̡̨̛̣̦̦̏̌́ ̶̵̨̛̪̬̖̦̯̦ ̨̡̭̯̌̏, ̨̡̡̛̭̞̣̽ ʶ̨̥̪̦̞̌́ ̦̖ ̥̌̿ ̡̛̬̖̯̞̔̏ ̞̚

̸̨̪̣̌̏̌̀̀ ̡̨̭̯̌̏̀, ̌ ̸̦̦̌̌̚ ̸̛̭̯̦̌̌ ̡̛̯̞̌̏̏, ̨̺ ̨̛̪̬̦̭̯́̽ ̶̨̛̪̬̖̦̯̦̜ ̵̨̞̔̔ (̌̚ ̡̨̛̦̯̥̏́
̛̞̖̦̞̔̏̔̔̏),̸̴̶̡̨̡̨̨̨̨̡̨̯̙̖̪̖̖̦̞̞̭̦̪̬̖̦̯̦̭̯̌̌̍̏̌̀̀̌̏̀̚̚.ʯ̶̶̨̡̨̡̡̨̛̞̦̖̬̞̦̯̥̪̦̞̟̌̀̏̏̌̌,̱
̸̶̵̸̨̨̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̦̜̣̙̥̱̥̜̱̯̦̥̱̪̣̣̦̦̪̬̖̦̯̦̭̯̱̖̦̣̞̦̥̌̍̌̍̽̏̏̏̌́̌̏̍̔̌̌̐.
(̍)ˀ̡̡̨̛̛̛̯̬̯̣̞̞̦̭̯̞̏̌̏̔̚
ʦ̨̨̨̨̨̨̞̪̞̦̥̖̯̣̞̟̔̏̔̔̔̐,̵̵̸̵̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̺̭̯̭̱̯̭̭̯̬̥̞̭̯̭̱̯̭̬̥̞̺̖̦̦̯̖̦̞̦̌̏̿̽́̌̏̌̿̽́́̚̚
̬̖̖̬̞̏̏̚, ʶ̨̥̪̦̞̌́ ̞̜̭̦̔̀̿̚ ̶̛̞̦̖̭̯̞̟̏ ̏ ̬̞̦̞̚ ̡̛̛̯̌̏. ʳ̶̛̛̦̖̭̯̞̥̏́ ̚ ̨̡̛̛̭̥̏ ̬̞̦̖̥̏ ̡̨̣̞̞̦̭̯̞̏̔
̨̥̙̱̯̽ ̛̙̯̭̏̏̌̌́ ̡̯̞̌ ̡̛̛̯̌̏, ̡́ ̡̡̦̞̭̞̍̌̏̽ ̨̛̛̖̪̯̔̚ ̨̔ ̛̪̯̦̦̌̌́̚, ̡̨̨̡̨̨̡̨̬̯̭̯̬̞̏ ̨̛̛̖̪̯̔̚,
̶̶̛̛̞̦̖̭̯̞̟̞̦̦̞̪̪̖̬̏̏̌,̨̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̺̬̭̯̱̯̭̭̯̞̣̦̥̦̖̥̖̙̖̦̥̪̪̯̥̯̺̀̽́̌̍̽̍.
˃̛̖̬̥̞̦ ̨̪̹̖̦̦̐̌́ ̨̪ ̵̵̨̛̪̞̦̔ ̴̵̨̛̞̦̦̭̌̏ ̨̨̍̏̚’̵̦̦́̌́̚ ̦̖ ̨̡̛̬̬̯̭̏̌̀̽́̚ ̨̡̨̬̖̥, ̯.́.
ʶ̨̥̪̦̞̌́ ̵̡̛̯̌ ̦̖ ̥̌̿. ˇ̵̨̛̞̦̦̭̌̏ ̬̦̯̞̜̐̌̌, ̵̨̛̛̪̬̖̣̞̜̦̏̏̌ ̶̡̞̜̌, ̵̛̞̦̹ ̴̵̨̛̞̦̦̭̌̏ ̨̨̍̏̚’̦́̌̽̚
̦̖̥̌̿.ʶ̵̵̴̵̨̨̡̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̥̪̦̞̬̬̯̞̣̯̖̬̥̞̦̪̹̖̦̦̦̖̪̞̦̞̦̦̭̌́̏̌̿̽̐̌́̔̌̏̍̏̚̚’̦́̌̽̚.˄̶̛̯̣̞̌̍
̸̛̦̙̖ ̨̦̖̖̦̌̏̔ ̨̨̬̪̞̣̔̚ ̵̡̨̨̛̛̦̖̭̦̯̦̔̏̌ ̵̵̨̛̦̖̪̞̦̔ ̴̵̨̛̞̦̦̭̌̏ ̨̨̍̏̚'̦́̌̽̚ ʶ̨̥̪̦̞̟̌
(̵̨̨̨̡̨̛̭̯̬̔̏̐̏ ̯̌ ̸̵̨̨̛̪̯̦) ̌̚ ̛̬̱̪̥̐̌ ̨̞̦̐̔̚ ̚ ̛̯̖̬̥̞̦̥̌ ̨̪̹̖̦̦̐̌́, ̨̺ ̛̛̛̣̹̣̭̌́̚ ̞̏̔ ̛̯̔̌
̸̡̨̨̨̞̦̖̦̦̞̯̦̪̖̬̞̱̌́̏̐̔̚̚31.12.2017̬.̨̨̛̯̪̹̖̦̦̔̔̌̐̌́.ˋ̸̨̨̨̡̛̛̭̞̞̦̯̖̬̣̱̥̦̦̖̦̞̌̏̏̌̏̏̌́̚
̨̔3̶̥̞̭̞́̏,̞̏̔3̨̔12̶̥̞̭̞́̏,̞̣̹̖̍̽12̶̥̞̭̞́̏:

ˁ̨̯̦̥̦̌̌31.12.2017̨̪
̵̡̨̯̖̬̞̌̐́

ʿ̶̨̡̨̡̛̛̛̛̬̖̦̯̦̞̬̖̯̯̪̔̌̚
˃̨̨̨̬̞̖̣̦̬̦̞̭̯̐̏̽̌̌̍̐̏̌̽̚(̌̚
̨̛̯̬̏̌,̨̨̛̬̯̍,̨̛̪̭̣̱̐)
ʦ̡̨̡̛̭̞̦̹̬̖̯̬̭́̌̔̽̌
̨̨̬̦̞̭̯̌̍̐̏̌̽̚

˃̖̬̥̞̦ ̨̪̹̖̦̦̐̌́ ̨̔ 3 ˃̨̖̬̥̞̦̪̹̖̦̦̞̐̌́̏̔3̨̔ ˃̖̬̥̞̦ ̨̪̹̖̦̦̐̌́ ̞̣̹̖̍̽
̶̥̞̭̞́̏,̛̯̭.̬̦̐.
12̶̥̞̭̞́̏,̛̯̭.̬̦̐.
12̶̥̞̭̞́̏,̛̯̭.̬̦̐.
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ʶ̨̥̪̦̞̌́ ̥̌̿ ̨̭̯̱̪̔ ̨̔ ̴̞̦̦̭̱̦̦̌̏̌́ ̱ ̨̨̭̯̯̦̥̱̔̌̽ ̨̭̞̍́̚. ʦ̣̞̌̐̌̚, ̡̣̞̞̦̞̭̯̏̔̽ ʶ̨̥̪̦̞̟̌ ̿
̨̨̭̯̯̦̔̌̽̀: ̡̯̌, ̴̶̡̨̖̞̞̦̯̿ ̡̨̣̞̞̦̭̯̞̏̔ (̨̞̦̹̖̦̦̏̔́ ̵̨̨̨̛̬̯̦̍ ̡̛̯̞̌̏̏ ̨̔ ̸̵̨̨̛̪̯̦ ̨̨̍̏̚’̦́̌̽̚)
̨̭̯̦̥̌ ̦̌ ̨̭̯̦̥̌ ̦̌ 01.01.17 – 19, ̨̭̯̦̥̌ ̦̌ 31.12.17 Ͳ51,8. ˉ̞ ̴̶̡̨̛̖̞̞̦̯̿ ̦̖̖̦̞̌̏̔ ̡́ ̡̡̞̣̞̭̦̽̌
̴̶̨̞̦̬̥̞̌́,̸̴̶̶̡̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̣̬̭̯̱̥̞̦̦̭̟̞̯̦̭̯̞̞̦̯̥̭̹̯̬̱́̌̔̏́̿̏̌̌̌̏̏̌̌̍̽̐̚̚̚.
(̏)ʶ̡̛̛̛̛̬̖̯̦̜̬̔̚
ʶ̨̥̪̦̞̌́ ̵̛̭̣̦̽̌ ̨̔ ̡̨̨̛̬̖̯̦̔̐ ̡̛̛̬̱̚, ̡̛̜́ ̛̬̙̯̭̏̌̌̿̽́ ̡́ ̡̛̛̬̚ ̨̨̯̐, ̨̺ ̡̨̦̯̬̖̦̯̌̐Ͳ
̸̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̖̞̯̬̦̖̱̖̯̦̜̪̦̥̱̭̞̞̪̖̦̜̭̪̭̯̭̟̔̍̍̔̔̌̏̏̍́̏̏̌̐̌̏̍̏̚̚̚'̦̦́̌́̚.ʶ̡̛̛̛̛̬̖̯̦̜̬̔̚
̨̡̨̨̬̖̱̣̬̦̦̯̬̣̯̭̐́̀̿̽́.˄̡̡̨̛̛̛̛̪̬̣̞̦̦̬̖̯̦̥̬̥̞̜̭̦̯̭̌̏́̔̔̀̿̽́̚̚,̨̨̨̭̦̦̥̱̏̏,̨̨̨̨̪̥̌̔̐̀̚
̦̣̞̱̌̌̚ ̨̯̦̭̯̞̔̌̚ ̡̨̦̯̬̖̦̯̌̐̌ ̛̛̭̪̣̯̯̌ ̨̨̬̦̞̭̯̌̍̐̏̌̽̚. ʶ̛̛̬̖̯̦̜̔ ̡̛̛̬̚ ̨̭̯̭̱̯̭̿̽́ ̨̡̨̖̞̯̬̭̟̔̍̽
̨̨̨̬̦̭̯̞̌̍̐̏̌̚ (̞̚ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́, ̌̚ ̛̪̬̖̯̖̦̞̥́̚ ̨̨̯̺). ʪ̨̡̖̞̯̬̭̍̽̌ ̨̨̬̦̞̭̯̌̍̐̏̌̽̚ ̨̬̖̱̣̬̦̐́
̶̨̡̪̖̬̖̞̬̯̭̦̞̭̦̱̦̦̦̦̖̞̦̖̦̦̏́̿̽́̌̏̌́̌́̚̚,̶̵̨̨̨̛̭̯̬̯̭̬̖̖̬̪̞̦̖̞̦̖̦̦̦̖̞̦̭̯̞̏̀̀̽́̏̔́̌̍̔̚̚̚.
ʺˁˇʯ (IFRS) 7 ̛̥̏̌̐̌̿ ̨̡̛̬̬̯̯́̚, ̡̖́ ̡̛̦̜̬̺̥̌̌ ̸̨̛̦̥ ̨̪̔̌̿ ̡̛̛̥̭̥̣̦̜̌̌̽ ̡̛̛̬̖̯̦̜̔
̡̡̨̛̛̬̥̪̦̞̟̌̚,̨̨̨̨̺̬̞̦̣̦̭̞̜̬̯̭̯̞̔̏̀̿̍̌̌̏̏̌(̴̶̨̨̨̨̨̥̞̦̱̭̥̭̬̥̦̬̖̖̬̱̪̞̦̖̞̦̖̦̦̌̏̌̐̏̔́̚̚̚),
̵̡̨̨̨̛̛̬̱̦̦̥̭̱̥̣̞̱̪̬̯̌̏̌̏̌́̌̍̏̚̚̚’̦́̌̽̚,̵̴̵̨̨̛̛̦̦̥̭̱̥̦̦̞̦̦̭̬̦̯̞̜̔̔̌̏̌́̌̔̌̌̏̐̌̌̚/̨̡̪̬̱
̵̨̨̛̛̯̭̱̥̖̞̦̌̍̏̔̏̍̏̚̚̚’̨̡̛̛̦̦̦̦̪́̌̽̌̔̌́̚̚̚,̵̵̨̡̨̨̨̨̡̛̛̛̛̯̥̬̱̦̦̥̞̬̦̪̬̯̯̞̔̔̌̏̏̌̏̌́̔̐̏̏̚
̸̛ ̸̖̪̖̖̦̌̍̽̚̚, ̨̺ ̥̖̦̹̱̯̀̽̚ ̡̛̛̬̖̯̦̜̔ ̡̛̛̬̚. ʪ̣́ ʶ̨̥̪̦̞̟̌ ̨̭̯̦̥̌ ̦̌ 31.12.2017 ̬.
̡̛̛̥̭̥̣̦̜̌̌̽ ̡̛̛̬̖̯̦̜̔ ̡̛̛̬̚ ̨̬̞̦̔̏̀̿ ̨̣̦̭̞̜̍̌̌̏ ̨̬̯̭̯̞̏̌ ̵̨̛̞̪̞̦̏̔̏̔ ̭̯̯̖̜̌, ̨̯̥̱ ̨̺ ̞̦̹̞
̸̡̛̛̛̦̦̞̭̱̯̦̞̏̔.
ʶ̶̨̛̖̬̞̦̯̏̏ ̨̬̖̱̣̬̦̐́ ̡̨̨̦̯̬̣̀̿ ̨̡̖̞̯̬̭̱̔̍̽ ̨̨̬̦̞̭̯̌̍̐̏̌̽̚ ̏ ̶̵̨̪̖̬̞̌́ ̵̭̯̬̱̦̦̌̏̌́.
ˁ̵̨̛̯̬̜̌̏ ̨̪̣̞̭ ̦̱̣̯̭̌̀̿̽́, ̡̨̺́ ̪̞̭̣́ ̨̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔̐ ̨̨̪̞̥̣̖̦̦̏̔́ ̵̡̛̭̯̬̱̣̦̌̏̌̽ ̦̖ ̸̭̪̣̱̌̿
̦̣̖̙̦̱̭̱̥̱̌.
˄̡̨̪̬̣̞̦̦̪̞̯̣̥̌̏́̌̌
ʻ̡̨̨̛̛̦̦̦̥̌̏̌́̏̐ʺˁˇʯ(IAS)1«ʿ̴̨̨̨̨̦̦̞̦̦̭̟̞̯̦̭̯̞̔̌́̌̏̏̚»,̵̨̡̨̨̡̛̭̯̬̥̪̦̞̬̬̌̏̌̌́̏̌̿̚
̶̞̣̞,̶̨̡̨̡̨̛̛̛̪̣̞̯̯̪̬̖̭̱̪̬̣̞̦̦̪̞̯̣̥̌̌̏́̌̌.
˄̡̨̡̡̛̭̯̞̪̞̯̣̱̱̪̬̣̯̭̣̭̦̜̪̞̯̣́̌̌̌̏́̿̽́̏̌̌̌ʶ̨̥̪̦̞̟̌,̸̨̛̱̯̥̱̭̣̞:̡̛̭̯̯̱̯̦̜̪̞̯̣̯̞̦̹̞̌̌̌̌
̨̨̡̭̯̯̯̞̣̭̦̪̞̯̣̱̌̏̌̐̌̌,̭̥̖̌̌,̡̛̬̖̖̬̦̜̪̞̯̣̏̌̌̚,̨̡̨̡̨̨̨̡̛̛̛̯̜̪̞̯̣̯̦̖̬̪̞̣̖̦̜̪̬̱̯̔̔̌̏̌̌̌̔̍̚.
ʶ̡̞̣̞̭̦̞̽ ̯̌ ̡̞̭̦̞́ ̦̞̔̌ ̨̪̬ ̯̖, ̨̺ ̱̪̬̣̯̭̌̏́̿̽́ ̡́ ̡̪̞̯̣̌̌, ̦̖̖̦̞̌̏̔ ̱ ʿ̶̛̬̥̞̯̞ 11. «ʤ̶̡̨̛̞̦̖̬̦̜
̡̨̨̡̪̞̯̣̯̞̦̹̞̭̯̯̯̞̣̭̦̪̞̯̣̱̌̌̌̌̏̌̐̌̌».ʽ̶̨̡̨̭̦̦̞̞̣̞̱̪̬̣̞̦̦̪̞̯̣̥̏̌̏́̌̌:̨̨̛̪̞̯̬̥̦̦̭̯̯̦̭̯̞̔̌́̔̌
̡̪̞̯̣̱̌̌, ̨̺ ̨̨̭̯̦̣̖̦̏̌̏ ̸̡̨̨̨̦̌̔̌̏̚, ̯̌ ̡̨̖̯̦̭̯̞̌̔̏̌ ̡̪̞̯̣̱̌̌ ̣̔́ ̖̖̦̦̏̔́ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̯̌
̶̡̡̛̛̛̥̭̥̞̞̟̞̣̭̦̞̌̌̏̐̔̏̌̏̚ʶ̨̥̪̦̞̟̌.ʶ̨̡̨̨̨̨̥̪̦̞̱̪̬̣̪̞̯̣̥̯̥̞̦̜̱̣̖̙̦̭̯̞̞̌́̌̏́̿̌̌̌̀̿̐̌̏̔̚̚

̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦ ̨̛̥̏̐ ̯̌ ̨̛̥̏̐ ̡̨̨̦̭̯̌̔̌̏̏̌̚. ʿ̨̡̡̛̦̌̚, ̨̺ ̡̨̨̛̛̬̭̯̱̯̭̏̏̿̽́ ̡̨̥̪̦̞̌̿̀ ̣̔́
̱̪̬̣̞̦̦̌̏́ ̡̨̪̞̯̣̥̌̌ – ̴̶̡̨̖̞̞̦̯̿ ̴̨̨̞̦̦̭̟̌̏ ̡̨̭̯̞̜̭̯̞ (̨̡̡̛̪̦̌̚ ̶̶̡̨̦̖̦̯̬̞̟̌ ̨̨̣̭̦̏̌̐ ̡̪̞̯̣̱̌̌,
̴̶̡̨̖̞̞̦̯̿ ̴̨̨̞̦̦̭̟̌̏ ̨̦̖̣̖̙̦̭̯̞̌̚), ̨̺ ̵̨̨̬̬̱̯̭̌̏̿̽́̚ ̡́ ̨̞̦̹̖̦̦̏̔́ ̨̨̣̭̦̏̌̐ ̡̪̞̯̣̱̌̌ ̨̔
̡̛̪̞̭̱̥̱̪̭̱̔̌̏,̸̡̨̨̨̥̞̦̞̥̣̦̖̦̖̦̦̭̯̦̣̖̦̖̌̽̌́́̐̏̌̏̚ʶ̨̥̪̦̞̞̣̹̖̌̿̀̍̽0,5(̨̙̦̍̌̌0,75Ͳ0,99).
˃̡̌,̨̭̯̦̥̦̌̌01.01.2017̬.̴̶̴̡̨̨̨̡̨̨̛̖̞̞̦̯̞̦̦̭̟̭̯̞̜̭̯̞̭̯̦̿̌̏̌̏̏–0,86,̦̌31.12.2017̬.–0,89.
ʶ̴̨̨̨̡̨̥̪̦̞̞̦̦̭̭̯̞̜̌́̿̌̏̀.
ˁ̵̨̯̬̌̏̌ ̡̨̥̪̦̞̌́ ̡̨̛̦̱̏̿ ̨̛̛̥̏̐ ̡̨̨̦̭̯̌̔̌̏̏̌̚ ̨̨̨̭̯̭̦̏ ̨̬̥̞̬̱̚ ̯̌ ̛̭̪̣̯̌ ̶̵̡̨̛̞̦̖̬̦̌
(̵̛̭̯̯̱̯̦̌) ̡̪̞̯̣̞̌̌̏ ̵̵̨̛̭̯̬̌̏ ̡̨̥̪̦̞̜̌, ̨̱̥̏ ̸̖̪̖̖̦̦̌̍́̚̚ ̨̨̨̨̪̣̯̭̪̬̥̙̦̭̯̞̌, ̛̪̖̬̖̺̖̦̦̏́
̴̸̡̨̨̛̯̦̌̐ ̪̭̱̌̌̚ ̨̨̨̨̪̣̯̭̪̬̥̙̦̭̯̞̌ ̵̨̡̛̭̯̬̌̏̌ ̦̌̔ ̵̨̡̨̛̬̬̱̦̥̌̏̚ ̨̛̛̦̬̥̯̦̥̌̏ ̨̪̭̥̌̌̚
̨̨̨̨̪̣̯̭̪̬̥̙̦̭̯̞̌. ʪ̖̯̣̦̌̽̌ ̴̶̨̞̦̬̥̞̌́ ̦̖̖̦̌̏̔̌ ̱ ̨̨̞̪̞̦̥̱̏̔̏̔ ̨̡̯̱̔̔̌ ̨̔ ʯ̵̛̞̯̦̏ ̵̛̦̔̌
̵̨̡̛̭̯̬̌̏̌.
20.ˀ̴̶̨̡̨̨̨̨̛̬̯̯̞̦̬̥̞̟̺̪́̌̔̏̚'̵̨̛̦̭̯̬̞̦́̌̚
ˉ́ ̴̨̞̦̦̭̌̏̌ ̞̯̦̞̭̯̏̽̚ ̿ ̨̡̨̬̖̥̀ ̴̨̨̞̦̦̭̌̏̀ ̞̯̦̞̭̯̏̀̚ ʶ̨̥̪̦̞̟̌ ̯̌ ̦̖ ̛̥̞̭̯̯̽ ̬̖̱̣̯̯̞̽̌̏̚
̵̨̡̨̛̞̣̦̭̯̞̞̦̹̥̪̦̞̜̔́̽̌,̨̨̡̛̪̬̯̖̬̬̯̭̭̖̦̭̯̱̪̦̖̏̌̿̽́̏̌̚.
ʶ̨̥̪̦̞̌́ ̏ ̨̨̍̏’̡̨̨̥̱́̏̚ ̨̡̪̬̱́̔ ̨̡̛̬̬̏̌̿̚ ̨̛̛̞̦̭̦̏̔ ̥̞̙ ̸̨̛̞̬̦̞̥̔ ̯̌ ̡̛̛̥̯̖̬̦̭̥̌̽
̛̛̪̞̪̬̥̭̯̥̔̿̏̌,̵̵̛̛̦̖̖̦̦̥̖̯̣̦̦̌̏̔́̔̌̽̔̌̚,̴̨̡̨̨̛̛̺̞̖̦̯̞̱̯̭̯̬̦̔̀̽.ʺ̡̨̡̨̛̯̖̬̦̭̟̥̪̦̞̟̌̽̌,
̡̡̨̨̦̯̬̣̣́̌̍̀̏̌̌ʶ̨̥̪̦̞̌̀,̦̖̥̌̿.
ʶ̨̥̪̦̞̌́ ̨̡̛̬̬̏̌̿̚ ̴̶̨̞̦̬̥̞̌̀ ̨̨̺̔ ̶̡̨̥̪̖̦̭̞̜̌, ̵̵̨̛̦̬̦̌̌̏̌ (̸̵̛̛̪̣̖̦̏̌) ̨̨̪̬̞̦̥̱̏̔
̡̨̨̡̨̛̛̱̪̬̣̞̦̭̥̱̪̖̬̭̦̣̱̯̖̬̞̥̪̣̯̌̏̽̌̌̌̐́̏̌̚:
̌)̶̡̨̨̡̨̨̡̨̡̛̛̛̬̯̭̯̬̞̪̣̯̪̬̞̦̥̏̏̌̌̏̌:̱2016̶̨̬̞–46̛̯̭.̬̦̐.,̱2017̶̨̬̞Ͳ51̛̯̭.̬̦̐.;
̍)̸̨̡̨̨̨̛̛̪̣̯̪̞̦̖̦̦̞̯̬̱̟̞̣̦̭̯̞̏̌̌̔̏̔́̽̚–̦̖̥̌̿;
̏)̶̨̨̨̡̨̡̛̛̛̞̦̹̞̭̯̬̞̪̣̯̪̬̞̦̥̔̏̐̏̏̌̌̏̌–̦̖̥̌̿;
̐)̛̛̛̪̣̯̪̬̞̣̦̖̦̦̞̏̌̏̽̚–̦̖̥̌̿;
̒)̶̨̨̡̪̣̯̞̙̦̭̦̞̞̜̌̌̏̌–̦̖̥̌̿.
ʳ̵̶̨̨̛̦̹̪̖̬̞̜̪̌̏̚’̨̨̛̛̛̦̥̭̯̬̦̥́̌̌̚,̸̵̵̵̵̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̬̞̥̦̖̦̺̖̯̬̬̯̱̞̦̹̬̞̣̏̌̏̌̔̌̚̚̚
̨̡̛̪̬̥̞̯, ̦̖ ̨̱̣̍, ̨̭̣̌̽̔ ̵̨̡̬̬̱̦̞̌̏̚ ̦̖̥̌̿, ̨̯̥̱ ̞̦̹̌ ̴̶̨̞̦̬̥̞̌́ ̦̖ ̨̛̦̯̭̌̏̔̽́ (̦̖̖̦̦̌̏̔́ ̦̖
̛̥̖̯̭̏̌̐̿̽́ʺˁˇʯ).
21.ʿ̨̨̨̨̞̟̪̞̭̣̞̯̦̪̖̬̞̱̔́̏̐̔̚
ʪ̯̌̌ ̯̖̬̙̖̦̦̌̏̔́̚ ̴̨̨̞̦̦̭̟̌̏ ̨̞̯̦̭̯̞̏̚ ̨̔ ̡̛̪̱̭̱̏ ̡̦̏̌̌̌̚ ̱ ʿ̶̛̬̥̞̯̞ 1. «ʳ̴̶̨̦̬̥̞̌́ ̨̪̬
ʶ̨̥̪̦̞̌̀»;ʶ̶̨̨̨̛̥̪̦̞̞̦̣̪̖̬̞̌́̌̏̔̚01.01.2018̬.̶̵̨̨̛̛̜̞̟̯̞̭̦̱̦̦̦̭̯̱̪̦̪̞̜̔̿̔̌̏̌́̌̔:
̌)
̨̪̞̜̔, ̡̞́ ̸̭̞̯̏̔̌̽ ̨̪̬ ̨̛̱̥̏, ̨̺ ̛̞̭̦̱̣̏̌ ̦̌ ̶̡̞̦̖̽ ̨̨̞̯̦̏̐̚ ̨̪̖̬̞̱̔ (̨̪̞̟̔, ̡̞́
̴̡̨̨̨̨̛̛̥̯̬̱̦̦̞̦̦̭̟̞̯̦̭̯̞̏̌̐̌̀̽̐̏̌́̌̏̏̌̚̚2017̡̬̞)Ͳ̦̖̥̌̿;̯̌
̍)
̨̪̞̟̔,̸̡̨̨̛̞̭̞̯̪̬̱̥́̏̔̌̽̏,̨̡̨̨̨̛̛̛̺̦̣̪̞̭̣̞̯̦̪̖̬̞̱̏́̏̐̔̚(̨̪̞̟̔,̡̛̞̦̖̥̯́̏̌̐̌̀̽
̴̡̨̨̨̨̛̬̱̦̦̞̦̦̭̟̞̯̦̭̯̞̐̏̌́̌̏̏̚,̵̨̡̛̛̛̣̖̥̯̪̖̦̬̬̯̯̞̌̏̌̐̌̀̽̏̏̚)Ͳ̦̖̥̌̿.
˃̨̨̯̍,̨̨̨̨̨̨̛̛̙̦̯̪̱̪̞̜̣̖̦̦̖̱̣̔̐̔̏́̏̍.


ʿ̛̬̖̖̦̯̔̚ 
ʽ̡̛̣̞̜̦ʳ.˓. 

ʺ.ʿ.


ʧ̵̨̨̛̣̦̜̱̣̯̖̬̏̍̐̌ ʽ̵̨̭̯̬̖̬̏ʤ.ʦ.



