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ГРАД НОВИ САД
Градско веће

393
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɥɚɧɚ  ɫɬɚɜ  Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɜɨɞɚɦɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪɨʁ ,
ɢ ɢɦɢɲʂɟʃɚȳɚɜɧɨɝɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɩɪɟɞɭɡɟʄɚȼɨɞɟȼɨʁɜɨɞɢɧɟɇɨɜɢɋɚɞ
ɛɪɨʁ I-6/52 ɨɞ22.03.2018ɝɨɞɢɧɟȽɪɚɞɫɤɨɜɟʄɟȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɧɚ159. ɫɟɞɧɢɰɢ ɨɞɪɠɚɧɨʁ
ɚɩɪɢɥɚɝɨɞɢɧɟɞɨɧɨɫɢ

ɈɉȿɊȺɌɂȼɇɂɉɅȺɇɁȺ
ɈȾȻɊȺɇɍɈȾɉɈɉɅȺȼȺɇȺɌȿɊɂɌɈɊɂȳɂȽɊȺȾȺɇɈȼɈȽɋȺȾȺ
ɁȺȼɈȾȿ,,ɊȿȾȺɂɍɇɍɌɊȺɒȵȿȼɈȾȿɁȺ8ȽɈȾɂɇɍ
1. ɂɁȼɈȾɂɁɊȿɉɍȻɅɂɑɄɈȽɈɉȿɊȺɌɂȼɇɈȽɉɅȺɇȺ
1 ɇɚɡɢɜ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɢɢɦɟɧɚɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɚɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɢ
ɞɪɭɝɢɯɨɞɝɨɜɨɪɧɢɯɥɢɰɚ
1ɄɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɢɨɞɛɪɚɧHɨɞɩɨɩɥɚɜɚɢɩɨɦɨʄɧɢɰɢ
ɆɂɇɂɋɌȺɊɋɌȼɈɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȿɂɁȺɒɌɂɌȿɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ
ɊȿɉɍȻɅɂɑɄȺȾɂɊȿɄɐɂȳȺɁȺȼɈȾȿȻɭɥɟɜɚɪ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ ɚɇɨɜɢȻɟɨɝɪɚɞ
ɬɟɥ. 011/201-33-60, ɮɚɤɫ 011/311-53-70
E-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs, Wȿȼ sajt: www.rdvode.gov.rs
ȽɅȺȼɇɂɄɈɈɊȾɂɇȺɌɈɊɈȾȻɊȺɇ(ɈȾɉɈɉɅȺȼȺ
ɇɚɬɚɲɚɆɢɥɢʄɦɨɛ-40-41, E-mail: natasa.milic@minpolj.gov.rs
ɉOMOȶɇɂɐɂ
MɟɪɢɬɚȻɨɪɨɬɚɬɟɥ-33-47, E-mail: merita.borota@minpolj.gov.rs
Ⱦɪɚɝɚɧɚȳɚɧɤɨɜɢʄɬɟɥ-71-79, E-mail: dragana.jankovic@minpolj.gov.rs
ȺɍɌɈɇɈɆɇȺɉɈɄɊȺȳɂɇȺȼɈȳȼɈȾɂɇȺ
ɉɈɄɊȺȳɂɇɋɄɂɋȿɄɊȿɌȺɊɂȳȺɌɁȺɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɍȼɈȾɈɉɊɂȼɊȿȾɍɂɒɍɆȺɊɋɌȼɈ
ȻɭɥɟɜɚɪɆɢɯɚʁɥɚɉɭɩɢɧɚɇɨɜɢɋɚɞ
ɬɟɥ. 021/456-721, 021/487-44-11, ɮɚɤɫ 021/456-040
E-mail: psp@vojvodina.gov.rs, Wȿȼ sajt: www.psp.gov.rs
ɄɈɈɊȾɂɇȺɌɈɊ ɈȾȻɊȺɇE ɈȾ ɉɈɉɅȺȼȺ:
ȼɭɤɊɚɞɨʁɟɜɢʄɦɨɛ-ɬɟɥ-44-11,E-mail: vuk.radojevic@vojvodina.gov.rs
ɉɈɆɈȶɇɂɄ:
MɢɪɨɫɥɚɜȾɭʃɢʄ, ɦɨɛ 062/221-021, ɬɟɥ. 021/488-16-46, E-mail: miroslav.dunjic@vojvodina.gov.rs

1.1.2. ȽɥɚɜɧɢɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɢɨɞɛɪɚɧHɨɞɩɨɩɥɚɜɚɩɨɜɨɞɧɢɦɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚɢʃɢɯɨɜɢɡɚɦɟɧɢɰɢ
ȳȺȼɇɈȼɈȾɈɉɊɂȼɊȿȾɇɈ ɉɊȿȾɍɁȿȶȿ ȳȼɉ
ȼɈȾɇɈɉɈȾɊɍɑȳȿ

ȽɅȺȼɇɂɊɍɄɈȼɈȾɂɅȺɐɈȾȻɊȺɇȿɈȾɉɈɉɅȺȼȺ
ɁȺɆȿɇɂɄ
ȳȼɉÄȼɈȾȿ ȼɈȳȼɈȾɂɇȿ´ ȻɭɥɟɜɚɪɆɢɯɚʁɥɚɉɭɩɢɧɚ 25ɇɨɜɢɋɚɞ
ɬɟɥ. 021/557-390, 557-418, ɮɚɤɫ 021/557-353
E-mail: odbrana@vodevojvodine.com, Wȿȼ sajt: www.vodevojvodine.com

„ȾɍɇȺȼ”

ȽɅȺȼɇɂɊɍɄɈȼɈȾɂɅȺɐɈȾȻɊȺɇȿɈȾɉɈɉɅȺȼȺ
ɋɥɚɜɤɨȼɪɧʇɢʄɦɨɛ-22-22, ȿ-mail: svrndzic@vodevojvodine.com
ɁȺɆȿɇɂɄ ɡɚɫɩɨʂɧɟɜɨɞɟ, ɡɚɝɭɲɟʃɟɥɟɞɨɦ ɢɡɚɭɧɭɬɪɚɲʃɟɜɨɞɟ:
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪɇɢɤɨɥɢʄ, ɦɨɛ6/858-72-01, 021/488-14-ɮɚɤɫ-15-52
ȿ-mail: anikolic@vodevojvodine.com
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ɉɪɚɜɧɨɥɢɰɟɧɚɞɥɟɠɧɨɡɚɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɢɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɨɞ
ɫɩɨʂɧɢɯɜɨɞɚɢɧɚɝɨɦɢɥɚɜɚʃɚɥɟɞɚɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɧɚɜɨɞɧɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭɢ
ʃɟɝɨɜɡɚɦɟɧɢɤ
ɇȺȾɅȿɀɇɈ ȳȺȼɇɈȼɈȾɈɉɊɂȼɊȿȾɇɈɉɊȿȾɍɁȿȶȿ
ȼɈȾɇɈɉɈȾɊɍɑȳȿ

ɊɍɄɈȼɈȾɂɅȺɐɈȾȻɊȺɇȿɈȾɉɈɉɅȺȼȺɇȺȼɈȾɇɈɆ
ɉɈȾɊɍɑȳɍ

ȼɈȾɇȺ
-(ȾɂɇɂɐȺ

ɋȿɄɌɈɊ–
ȾȿɈɇɂɐȺ

ɁȺɆȿɇɂɄ ɊɍɄɈȼɈȾɂɈɐȺɇȺȼɈȾɇɈɆɉɈȾɊɍɑȳɍ
ȳȼɉÄȼɈȾȿ ȼɈȳȼɈȾɂɇȿ´ȻɭɥɟɜɚɪɆɢɯɚʁɥɚ ɉɭɩɢɧɚ ɛɪ
25ɇɨɜɢɋɚɞ

ÄȾɍɇȺȼ´

ɬɟɥ. 021/557-418, 488-14-65, 488-14-67ɮɚɤɫ-379,
E-mail: odbrana@vodevojvodine.com
ɊɍɄɈȼɈȾɂɅȺɐɈȾȻɊȺɇȿɈȾɉɈɉɅȺȼȺɇȺȼɈȾɇɈɆ
ɉɈȾɊɍɑȳɍ
ȻɨɠɢɞɚɪȻɟɥɨɲɦɨɛ-93-35, 021/488-14-ɮɚɤɫ
021/557-379
E-mail: bbelos@vodevojvodine.com

ɒɚʁɤɚɲɤɚ–
ɇɨɜɢɋɚɞ

Ⱦ

ɁȺɆȿɇɂɄ ɊɍɄɈȼɈȾɂɈɐȺɇȺȼɈȾɇɈɆɉɈȾɊɍɑȳɍ:
ɊɚɞɟɆɚɪɱɟɬɢʄ ɦɨɛ6/331-ɬɟɥ-14-99
E-mail: rmarcetic@vodevojvodine.com

1.1.4. Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɧɚɞɥɟɠɧɚɡɚɯɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɲɤɟɩɨɫɥɨɜɟ
ɊȿɉɍȻɅɂɑɄɂ ɏɂȾɊɈɆȿɌȿɈɊɈɅɈɒɄɂ ɁȺȼɈȾ ɋɊȻɂȳȿ, Ʉɧɟɡɚ ȼɢɲɟɫɥɚɜɚ 66, Ȼɟɨɝɪɚɞ
ȿ-mail: srhydra@hidmet.gov.rs, office@hidmet.gov.rs WȿȼVDMWwww.hidmet.gov.rs
ɬɟɥ-08-99, 254-33-ɮɚɤɫ011/254-27-Ⱦɟɠɭɪɧɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɬɟɥɟɮɨɧ-52-58

1.1.5. Ɉɫɬɚɥɚɩɪɚɜɧɚɥɢɰɚɡɚɞɭɠɟɧɚɡɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
ɆɂɇɂɋɌȺɊɋɌȼɈɍɇɍɌɊȺɒȵɂɏɉɈɋɅɈȼȺɋȿɄɌɈɊɁȺȼȺɇɊȿȾɇȿɋɂɌɍȺɐɂȳȿ
ȻɨʁɚɧɌɨɦɢʄɦɨɛ-67-08, E-mail: bojan.tomic@mup.gov.rs
ɆɂɇɂɋɌȺɊɋɌȼɈɍɇɍɌɊȺɒȵɂɏɉɈɋɅɈȼȺɍɉɊȺȼȺȽɊȺɇɂɑɇȿɉɈɅɂɐɂȳȿ
Ⱦɟɠɭɪɧɢɰɟɧɬɚɪɬɟɥ-53-59
ɊɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰȾɭɲɤɨɒɭɦɚɧɦɨɛ-68-41
ɆɂɇɂɋɌȺɊɋɌȼɈɍɇɍɌɊȺɒȵɂɏɉɈɋɅɈȼȺɍɉɊȺȼȺɉɈɅɂɐɂȳȿ
ɀɟʂɤɨɇɢɧɱɢʄɦɨɛ-10-16, ɬɟɥ-93-35
ȽȿɇȿɊȺɅɒɌȺȻȼɈȳɋɄȿɋɊȻɂȳȿɍɉɊȺȼȺɁȺɈɉȿɊȺɌɂȼɇȿɉɈɋɅɈȼȿ
ɊɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɆɢɨɞɪɚɝɄɨɫɬɢʄɦɨɛ-55-87, ɬɟɥ-31-12, ȿ-mail: miodrag.kostic@vs.rs
ɁɚɦɟɧɢɤȾɟʁɚɧɄɭɡɦɚɧɨɜɫɤɢɦɨɛ-33-40, ɬɟɥ-54-27

1.1.6. ɅɢɰɚɡɚɞɭɠɟɧɚɡɚHɜɢɞɟɧɬɢɪɚʃɟɩɨɞɚɬɚɤɚɨɩɨɩɥɚɜɧɢɦɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚɧɚɜɨɞɚɦɚ,ɪɟɞɚɢ
ɫɢɫɬɟɦɢɦɚɡɚɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟɭʁɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢ
ȼɈȾɇɈ
ɉɈȾɊɍɑȳȿ

ȳȺȼɇɈȼɈȾɈɉɊɂȼɊȿȾɇɈɉɊȿȾɍɁȿȶȿ ȳȼɉ
ɅɂɐȿɁȺȾɍɀȿɇɈɁȺ(ȼɂȾȿɇɌɂɊȺȵȿɉɈȾȺɌȺɄȺɈɉɈɉɅȺȼɇɂɆȾɈȽȺȭȺȳɂɆȺɇȺȼɈȾȺɆȺ,ɊȿȾȺ
ɂɋɂɋɌȿɆɂɆȺɁȺɈȾȼɈȾȵȺȼȺȵȿɍȳȺȼɇɈȳɋȼɈȳɂɇɂ
ȳȼɉÄȼɈȾȿ ȼɈȳȼɈȾɂɇȿ´ ȻɭɥɟɜɚɪɆɢɯɚʁɥɚɉɭɩɢɧɚ 25ɇɨɜɢɋɚɞ
ɬɟɥ. 021/557-390, 557-418, ɮɚɤɫ 021/557-353
E-mail: odbrana@vodevojvodine.com, Wȿȼ sajt: www.vodevojvodine.com

„ȾɍɇȺȼ”

ɁȺɋɉɈȴɇȿȼɈȾȿ
ɁɜɨɧɤɨɆɚɬɢɧ, ɦɨɛ 066/833-17-61, 021/488-14-64, ɮɚɤɫ-379,
E-mail: zmatin@vodevojvodine.com
ɁȺɍɇɍɌɊȺɒȵȿȼɈȾȿ
ȺɧɢɤɨȻɥɚɠɟɜɢʄɦɨɛ-238, 021/488-15-ɮɚɤɫ-763,

ɇɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȺɉ
ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ

E-mail: ablazevic@vodevojvodine.com

1.2. Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɩɥɚɧɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚɨɞɫɩɨʂɧɢɯɜɨɞɚɢɡɚɝɭɲɟʃɚɥɟɞɨɦ
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɨɞ ɫɩɨʂɧɢɯ ɢ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɜɨɞɚ ɢ ɥɟɞɚ
ɫɚɞɪɠɢ ɡɚ ɜɨɞɟ , ɪɟɞɚ ɩɨ ɜɨɞɧɢɦ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ ɢ ɜɨɞɧɢɦ ʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚ ɫɟɤɬɨɪɟ ɢ ɞɟɨɧɢɰɟ
ɜɨɞɨɬɨɤɚ ɡɚɲɬɢɬɧɟ ɜɨɞɧɟ ɨɛʁɟɤɬɟ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɨɞɛɪɚɧɚ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɨɞ ɫɩɨʂɧɢɯ
ɜɨɞɚ ɢ ɧɚɝɨɦɢɥɚɜɚʃɚ ɥɟɞɚ ɲɬɢʄɟɧɚ ɩɨɩɥɚɜɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ ɡɚ ɩɪɨɝɥɚɲɟʃɟ
ɪɟɞɨɜɧɟ ɢ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɨɞ ɫɩɨʂɧɢɯ ɜɨɞɚ ɢ ɧɚɝɨɦɢɥɚɜɚʃɟ ɥɟɞɚ ɩɪɚɜɧɚ
ɥɢɰɚɧɚɞɥɟɠɧɚɡɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɢɦɟɧɚɩɨɦɨʄɧɢɤɚɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚɨɞɛɪɚɧɟ
ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ ɜɨɞɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɢɦɟɧɚ ɫɟɤɬɨɪɫɤɢɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɚ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɢ
ʃɢɯɨɜɢɯ ɡɚɦɟɧɢɤɚ ɡɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ ɜɨɞɟ ɩɨ ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɢɦ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ ɢ ɜɨɞɧɢɦ
ʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚ ɯɢɞɪɨɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɟ ɫɢɫɬɟɦɟ ɏɆɋ  ɭ ʁɚɜɧɨʁ ɫɜɨʁɢɧɢ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢ
ɨɞɛɪɚɧɚɨɞɩɨɩɥɚɜɚɨɞɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯɜɨɞɚɩɪɚɜɧɚɥɢɰɚɧɚɞɥɟɠɧɚɡɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚ ɢɦɟɧɚ ɩɨɦɨʄɧɢɤɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ ɧɚ ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɢɦɟɧɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɚ
ɏɆɋ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɡɚɦɟɧɢɤɚ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ ɢ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɩɪɨɝɥɚɲɟʃɟ ɪɟɞɨɜɧɟ ɢ ɜɚɧɪɟɞɧɟ
ɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɨɞɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯɜɨɞɚ

27. април 2018.
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ȼɨɞɧɨɩɨɞɪɭɱʁɟÄȾɭɧɚɜ³
ʁ ȼɈȾɇȺȳȿȾɂɇɂɐȺÄɒȺȳɄȺɒɄȺ– ɇɈȼɂɋȺȾ³
ȼɨɞɧɚʁɟɞɢɧɢɰɚ

ÄɒȺȳɄȺɒɄȺ– ɇɈȼɂɋȺȾ³

ȼɨɞɟ,ɪɟɞɚ
ɋɟɤɬɨɪ– ɞɟɨɧɢɰɟ
Ⱦɭɠɢɧɚɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ȼɪɚɧɟ

ȾɭɧɚɜɌɢɫɚɄɚɧɚɥɇɨɜɢɋɚɞ– ɋɚɜɢɧɢɋɟɥɨ ɏɫȾɌȾ
Ⱦ
83.31 km
-

Ɉɡɧɚɤɚ
ɞɟɨɧɢɰɟ

Ɂɚɲɬɢɬɧɢɜɨɞɧɢɨɛʁɟɤɬɢ
ɧɚɤɨʁɢɦɚɫɟɫɩɪɨɜɨɞɟɦɟɪɟ
ɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ

2ɩɢɫɞɟɨɧɢɰɟ

1.
ȼɨɞɨɬɨɤ
ɇɚɡɢɜ
Ⱦɭɠɢɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɚɡɚ
ɡɚɲɬɢɬɭɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚ
2.

ȾɭɧɚɜɌɢɫɚ

Ⱦ

Ⱦɭɧɚɜɥɨɨɞ
Ƚɚɪɞɢɧɨɜɚɰɚ
ɞɨɭɲʄɚɌɢɫɟ
Ɍɢɫɚɞɨɨɞ
ɭɲʄɚɭȾɭɧɚɜ
ɞɨɌɢɬɟɥɚ

1.

2.

19.63 km
Ⱦɭɧɚɜɤɚɧɚɥ
ɇɨɜɢɋɚɞɋɚɜɢɧɨɋɟɥɨ
ɏɋȾɌȾ

Ⱦ

Ⱦɭɧɚɜɥɨɨɞ
ɭɲʄɚɤɚɧɚɥɚ
ɇɨɜɢɋɚɞɋɚɜɢɧɨɋɟɥɨ
ɏɋȾɌȾ

1.

2.

ɞɨɄɨɜɢʂɚ

ɅɟɜɢɧɚɫɢɩɭɡȾɭɧɚɜɨɞ
ȽɚɪɞɢɧɨɜɚɰɚɞɨɭɲʄɚɌɢɫɟ
11.92 km
(11+920 -0+000 )
ȾɟɫɧɢɧɚɫɢɩɭɡɌɢɫɭɨɞɭɲʄɚ
ɭ ȾɭɧɚɜɞɨɌɢɬɟɥɚ71 km
(0+000-7+710)

Ʌɟɜɢɧɚɫɢɩɤɚɧɚɥɚɇɨɜɢɋɚɞɋɚɜɢɧɨɋɟɥɨ ɏɋȾɌȾ ɨɞ
ɭɫɬɚɜɟɢɩɪɟɜɨɞɧɢɰɟÄɇɨɜɢ
ɋɚɞ´ɞɨɭɲʄɚɭȾɭɧɚɜ
4.49 km (4+490 – 0+000)
ɅɟɜɢɧɚɫɢɩɭɡȾɭɧɚɜɨɞɭɲʄɚ
ɤɚɧɚɥɚɇɨɜɢɋɚɞ-ɋɚɜɢɧɨ
ɋɟɥɨ ɏɋȾɌȾ ɞɨɄɨɜɢʂɚ
17.20 km (38+200 - 21+000)

Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ
ɡɚɭɜɨɻɟʃɟɦɟɪɚɨɞɛɪɚɧɟ
ɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
ȼ
ȼɨɞɨɦɟɪ Ɋ ɊɏɆɁ-ɚ Ʌ ɥɨɤɚɥɧɢ
ȼȼ
ɥ-ɥɟɬɜɚɥɢɦɥɢɦɧɢɝɪɚɮɞɞɢɝɢɬɚɥɧɨ
ɢ–Ɍɚɛɢɜ–Ɍɚɛ
2; „0” - ɤɨɬɚɧɭɥɟ
PD[ɨɫɦɨɬɪɟɧɢ
ɜɨɞɨɫɬɚʁ ɞɚɬɭɦ
ɊɈ
Ɋɟɞɨɜɧɚɨɞɛɪɚɧɚɜɨɞɨɫɬɚʁɢɤɨɬɚ
ȼɈ
ȼɚɧɪɟɞɧɚɨɞɛɪɚɧɚ
- ɜɨɞɨɫɬɚʁɢɤɨɬɚ
Ɇɟɪɨɞɚɜɧɢ
Ɇȼ
ɜɨɞɨɫɬɚʁɡɚ
ɦɟɪɨɞɚɜɧɢ4BB
Ʉɪɢɬɢɱɧɢ
ɄȼɁ ɜɨɞɨɫɬɚʁ/ɤɨɬɚ
ɡɚɲɬɢɬɧɨɝɫɢɫɬɟɦɚ
ȼ
ȼȼ
ɊɈ
ȼɈ
Ɇȼ
ɄȼɁ

ȼ
ȼȼ
ɊɈ
ȼɈ
Ɇȼ
ɄȼɁ

ɌɢɫɚɌɢɬɟɥ
Ɋ ɥɞɢ„0”
69.70
818 (16.04.2006.)
550 75.20
700 76.70
840 ɇ1%)
960 79.30

Ⱦɭɧɚɜɇɨɜɢɋɚɞ
Ɋ ɥɞɢ„0”
71.73
778 (28.06.1965.)
ɡɚɭɫɬɚɜɟ
77.23
700 78.73
805 ɇ1%)
925 80.98

ɒɬɢʄɟɧɨ
ɩɨɩɥɚɜɧɨ
ɩɨɞɪɭɱʁɟ

Ʉɚɫɟɬɚ
Ɋɟɝɭɥɢɫɚɧɨ
ɩɨɞɪɭɱʁɟ
ɑɜɨɪ

Ⱦɭɠɢɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɚɡɚ
ɡɚɲɬɢɬɭɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚ

ȿɜɚɤɭɚɰɢɨɧɢ
ɨɛʁɟɤɚɬ ɏɆɋ

Ƚɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɢ
ɢɫɩɭɫɬ Ƚɂ
ɐɪɩɧɚ
ɫɬɚɧɢɰɚ ɐɋ
ɧɚɡɢɜ
ɏɆɋ

Ɉɩɲɬɢɧɚ
ÄȽɚɪɞɢɧɨɜɰɢɌɢɬɟɥ´
Ɂɚɬɜɨɪɟɧɚ
ɤɚɫɟɬɚ
19.63 km

ȽȾɒ
ɐɋɌɢɬɟɥ
ȽȾɒ
ɐɋɅɨɤ

ɌɂɌȿɅ

ÄɇɨɜɢɋɚɞɄɨɜɢʂ´

ȽȾɒ
ɐɋȾɭɧɚɜɚɰ

Ɂɚɬɜɨɪɟɧɚ
ɤɚɫɟɬɚ

ȽȾɒ
ɐɋɄɨɜɢʂ

21.69 km
ɇɈȼɂɋȺȾ

ȽȾɒ
ɐɋɄɚɥɢɲɬɟ

Ʉɚɧɚɥɇɨɜɢ
ɋɚɞ-ɋɚɜɢɧɨ
ɋɟɥɨ ɏɋȾɌȾ :
ɥɨɨɞɭɫɬɚɜɟ
ɢɩɪɟɜɨɞɧɢɰɟ
Äɇɨɜɢɋɚɞ´ɞɨ
ɭɲʄɚɭȾɭɧɚɜ
21.69 km
Ⱦɭɧɚɜ

Ⱦ

1.

ɞɨɭɡɨɧɢ
ɋɪɟɦɫɤɟ
Ʉɚɦɟɧɢɰɟ
ɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɚ
2.
ɢɋɪeɦɫɤɢɯ
Ʉɚɪɥɨɜɚɰɚ
13.13 km

ȼ
ȾɟɫɧɢɧɚɫɢɩɭɡȾɭɧɚɜɭ
ɋɪɟɦɫɤɨʁɄɚɦɟɧɢɰɢ km

ȾɟɫɧɢɧɚɫɢɩɭɡȾɭɧɚɜɤɨɞ
ɬɜɪɻɚɜɟ km

ȼȼ
ɊɈ
ȼɈ
Ɇȼ
ɄȼɁ

Ⱦɭɧɚɜɇɨɜɢɋɚɞ
Ɋ ɥɞɢ„0”
71.73
778 (28.06.1965.)
(4ɡɚɭɫɬɚɜɟ
76.23
700 78.73
805 ɇ1%)
925 80.98

ÄɋɪɄɚɦɟɧɢɰɚ´
Ɂɚɬɜɨɪɟɧɚ
ɤɚɫɟɬɚ, 1.75
km
ɇɈȼɂɋȺȾ
„ɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧ
1”
Ɂɚɬɜɨɪɟɧɚ
ɤɚɫɟɬɚ
km
ɇɈȼɂɋȺȾ

ȽȾɒ

2518. страна – Броj 19

Ⱦɭɧɚɜɤɚɧɚɥ
ɇɨɜɢɋɚɞɋɚɜɢɧɨɋɟɥɨ
ɏɋȾɌȾ
Ⱦɭɧɚɜɥɨɨɞ
Ȼɟɝɟɱɚɞɨ
ɭɲʄɚɤɚɧɚɥɚ
ɇɨɜɢɋɚɞɋɚɜɢɧɨɋɟɥɨ
Ⱦ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
3.

ȾɟɫɧɢɧɚɫɢɩɭɡȾɭɧɚɜɨɞ
ɬɜɪɻɚɜɟɞɨɭɲʄɚɊɨɤɨɜɨɝ
ɩɨɬɨɤɚɫɚ ɥɟɜɢɦɧɚɫɢɩɨɦ
ɭɡɊɨɤɨɜɩɨɬɨɤɨɞɭɲʄɚɭ
Ⱦɭɧɚɜ km

Äɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧ
2”
Ɂɚɬɜɨɪɟɧɚ
ɤɚɫɟɬɚ, 2.65
km
ɇɈȼɂɋȺȾ

4.

ȾɟɫɧɢɧɚɫɢɩɭɡȾɭɧɚɜ
ɧɢɡɜɨɞɧɨɨɞɭɲʄɚɊɨɤɨɜɨɝ
ɩɨɬɨɤɚɫɚ ɞɟɫɧɢɦɧɚɫɢɩɨɦ
ɭɡɊɨɤɨɜɩɨɬɨɤɨɞɭɲʄɚɭ
Ⱦɭɧɚɜ km

Äɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧ
3”
Ɂɚɬɜɨɪɟɧɚ
ɤɚɫɟɬɚ, 3.27
km
ɇɈȼɂɋȺȾ

5.

ȾɟɫɧɢɧɚɫɢɩɭɡȾɭɧɚɜɭ
ɋɪɟɦɫɤɢɦɄɚɪɥɨɜɰɢɦɚ
ɋɟɥɢɲɬɟ– Ʌɢɩɨɜɚɱɤɢ ,
4.46 km

ÄɋɪɄɚɪɥɨɜɰɢ´
Ɂɚɬɜɨɪɟɧɚ
ɤɚɫɟɬɚ, 4.46
km
ɋɊ
ɄȺɊɅɈȼɐɂ

1.

ɅɟɜɢɧɚɫɢɩɭɡȾɭɧɚɜɨɞ
Ȼɟɝɟɱɚɞɨɭɲʄɚɤɚɧɚɥɚɇɨɜɢ
ɋɚɞ-ɋɚɜɢɧɨɋɟɥɨ ɏɋȾɌȾ ɭ
Ⱦɭɧɚɜ km (60+771 38+400)
Ⱦɟɫɧɢɧɚɫɢɩɤɚɧɚɥɚɇɨɜɢ
ɋɚɞ-ɋɚɜɢɧɨɋɟɥɨ ɏɋȾɌȾ 
ɨɞɭɲʄɚɭȾɭɧɚɜɞɨɭɫɬɚɜɟɢ
ɩɪɟɜɨɞɧɢɰɟÄɇɨɜɢɋɚɞ´
4.17 km (0+000 - 4+170)

2.

ɏɋȾɌȾ
Ʉɚɧɚɥɇɨɜɢ
ɋɚɞ- ɋɚɜɢɧɨ
ɋɟɥɨ

3.

ɏɋȾɌȾ
ɞɨɨɞɭɫɬɚɜɟ
ɢɩɪɟɜɨɞɧɢɰɟ
Äɇɨɜɢɋɚɞ´ɞɨ
ɭɲʄɚɭȾɭɧɚɜ

ȼ
ȼȼ
ɊɈ
ȼɈ
Ɇȼ
ɄȼɁ

ȼ
Ɏɭɬɨɲɤɢɧɚɫɢɩ– ɞɪɭɝɚ
ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɚɥɢɧɢʁɚ
2.32 km ( 0+000 –
2+317)

ȼȼ
ɊɈ
ȼɈ
Ɇȼ
ɄȼɁ

28.86 km
ɇɚɩɨɦɟɧɚ

27. април 2018.

Ⱦɭɧɚɜɇɨɜɢɋɚɞ
Ɋ ɥɞɢ„0”
71.73
778 (28.06.1965.)
ɡɚɭɫɬɚɜɟ
77.23
700 78.73
 ɇ1%)
805 79.78
Ⱦɭɧɚɜɇɨɜɢɋɚɞ
Ɋ ɥɞɢ„0”
71.73
778 (28.06.1965.)
700
750
805
805

ȽȾɒ
ɐɋȼɢɡɢʄ
Äɇɨɜɢɋɚɞ´
Ɂɚɬɜɨɪɟɧɚ
ɤɚɫɟɬɚ
28.86 km
ɇɈȼɂɋȺȾ

78.73
79.23
ɇ1%)
79.78

ȽȾɒ
ɐɋɎɭɬɨɝ
ȽȾɒ
ɐɋȼɟɬɟɪɧɢɤ
ȽȾɒ
ɐɋɌɟɥɟɩ
ȽȾɒ
ɐɋɋɚʁɥɨɜɨ

Ɂɚɲɬɢɬɧɢɜɨɞɧɢɨɛʁɟɤɬɢɨɡɧɚɱɟɧɢɫɚ ɤɨʁɢɫɟɧɚɥɚɡɟɭɡɜɨɞɟII ɪɟɞɚɚɤɨʁɢɦɚɫɟɮɨɪɦɢɪɚɡɚɲɬɢɬɧɚɤɚɫɟɬɚɨɤɨ
ɛɪɚʃɟɧɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚɫɚɜɨɞɧɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚɭɡɜɨɞɟI ɪɟɞɚɱɢɧɟɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɭɰɟɥɢɧɭɡɚɲɬɢɬɟɛɪɚʃɟɧɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚɨɞɫɩɨʂɧɢɯɜɨɞɚI ɪɟɞɚ

ɉɈɆɈȶɇɂɄɊɍɄɈȼɈȾɂɈɐȺɇȺȼɈȾɇɈɆɉɈȾɊɍɑȳɍ:
ɉɈɆɈȶɇɂɄɊɍɄɈȼɈȾɂɈɐȺɇȺȼɈȾɇɈɆɉɈȾɊɍɑȳɍ ɁȺȻɊȺɇȿ
ɉɊȿȾɍɁȿȶȿ
ɋȿɄɌɈɊ

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ
ɋɟɤɬɨɪɫɤɢɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ

Ⱦɟɨɧɢɰɚ

Ɂɚɦɟɧɢɤɫɟɤɬɨɪɫɤɨɝɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ
ɉɈɆɈȶɇɂɄɀɟʂɤɨȻɨɲʃɚɤɦɨɛ6/853-20-59, E-mail: zbosnjak@vodevojvodine.com
ȳȼɉÄȼɨɞɟȼɨʁɜɨɞɢɧɟ´ɇɨɜɢɋɚɞ ɬɟɥ-15-ɮɚɤɫ-353
ȼȾ„ɒɚʁɤɚɲɤɚ” ɞɨɨɇɨɜɢɋɚɞɬɟɥ-ɮɚɤɫ-649, E-mail: office@sajkaska.co.rs
Ⱦ

ȼȾȾɢɪɟɤɬɨɪɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧɆɢɥɢʄɦɨɛ-00-00

Ⱦ.Ⱦ

ɆɢɥɢɫɚɜɆɚɰɚɧɨɜɢʄɦɨɛ062/778-603

Ⱦ3., Ⱦ

ȻɢʂɚɧɚɄɨɪɭɝɚɦɨɛ063/593-469
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɨɩɪɟɞɭɡɟʄɟɡɚɢɡɜɨɻɟʃɟɫɚɧɚɰɢɨɧɢɯɪɚɞɨɜɚɢɯɢɬɧɢɯɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚɧɚɡɚɲɬɢɬɧɢɦɢɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚ
„ȾɭɧɚɜɢɌɢɫɚ” ɞɨɨɋɨɦɛɨɪ ɬɟɥ-499, 436-ɮɚɤɫ-384, E-mail: dutis@mts.rs, dutists@mts.rs
ȼȾȾɢɪɟɤɬɨɪɚȺɞɚɦɎɨɪɝɢʄɦɨɛ-576
ȺɬɢɥɚɌɚɧɢʄɦɨɛ-361
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2. ɄɈɈɊȾɂɇȺɌɈɊ ɈȾȻɊȺɇE ɈȾ ɉɈɉɅȺȼȺ ɁȺ ɌȿɊɂɌɈɊɂȳɍ ȽɊȺȾȺ ɇɈȼɈȽ ɋȺȾȺ ɂ
ɅɂɐȿɁȺȾɍɀȿɇɈɁȺȿȼɂȾȿɇɌɂɊȺȵȿɉɈȾȺɌȺɄȺɈɉɈɉɅȺȼɇɂɆȾɈȽȺȭȺȳɂɆȺɁȺ
ɌȿɊɂɌɈɊɂȳɍȽɊȺȾȺɇɈȼɈȽɋȺȾȺ
ȽɊȺȾɇɈȼɂɋȺȾ
ȽɊȺȾɋɄȺɍɉɊȺȼȺɁȺɄɈɆɍɇȺɅɇȿɉɈɋɅɈȼȿɀɚɪɤɚɁɪɟʃɚɧɢɧɚɇɨɜɢɋɚɞ
ɬɟɥ. 021/4882-987, ɮɚɤɫ 021/6612-204
ɄɈɈɊȾɂɇȺɌɈɊɈȾȻɊȺɇE ɈȾɉɈɉɅȺȼȺɁȺɌȿɊɂɌɈɊɂȳɍȽɊȺȾȺɇɈȼɈȽɋȺȾȺ
Ɂɨɪɚɧɋɬɚɧɨʁɟɜɢʄ, ɬɟɥ. 021/4882-987, ɦɨɛ. 064/581 6185, E-mail:
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I ɈɉȿɊȺɌɂȼɇɂɉɅȺɇɁȺɈȾȻɊȺɇɍɈȾɉɈɉɅȺȼȺɇȺɌȿɊɂɌɈɊɂȳɂȽɊȺȾȺ
ɇɈȼɈȽɋȺȾȺɁȺȼɈȾȿ,,ɊȿȾȺ
1. ɍȼɈȾ
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɩɥɚɧ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɡɚ ɜɨɞɟ II ɪɟɞɚ ɡɚ
2018 ɝɨɞɢɧɭ ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ ɥɨɤɚɥɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɜɨɞɟ II ɪɟɞɚ  ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬ ɢ
ɩɥɚɜʂɟʃɟɜɨɞɚɦɚ,,ɪɟɞɚɭɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɩɥɚɧ ɫɚɞɪɠɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɭɫɥɨɜɟ ɢ ɪɟɫɭɪɫɟ
ɯɢɞɪɨɝɪɚɮɫɤɭ ɦɪɟɠɭ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɭɝɪɨɠɟɧɚ ɩɨɩɥɚɜɚɦɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɮɚɡɟ
ɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɢɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟɡɚʃɢɯɨɜɨɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɢ ɦɟɪɟɡɚɡɚɲɬɢɬɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
ɉɨɞɜɨɞɚɦɚ,,ɪɟɞɚɫɟɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭɫɜɟɜɨɞɟɤɨʁɟɈɞɥɭɤɨɦɨɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭɩɨɩɢɫɚɜɨɞɚ,ɪɟɞɚ
ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ³ɛɪɨʁ ɧɢɫɭɭɬɜɪɻɟɧɟɤɚɨɜɨɞɟ,ɪɟɞɚ
2ɇȺȾɅȿɀɇɈɋɌ
Ɍɟɪɢɬɨɪɢʁɚ Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɩɪɢɩɚɞɚ ɜɨɞɧoɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭÄȾɭɧɚɜ³
Ɂɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɜɨɞɚɦɚ , ɪɟɞɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɢɦɚ ɡɚ ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɭ ʁɚɜɧɨʁ ɫɜɨʁɢɧɢ ɧɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦ
ɜɨɞɧɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨʁɟȳɚɜɧɨɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɩɪɟɞɭɡɟʄɟÄȼɨɞɟȼɨʁɜɨɞɢɧɟ³ɇɨɜɢɋɚɞ
ȼɨɞɟ , ɪɟɞɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟ ɫɭ Ɉɞɥɭɤɨɦ ɨ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭ ɩɨɩɢɫɚ ɜɨɞɚ , ɪɟɞɚ Äɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ
Ɋɋ³ ɛɪɨʁ   ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɢ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ȳɚɜɧɨ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɟÄȼɨɞɟȼɨʁɜɨɞɢɧɟ³ɇɨɜɢɋɚɞɭɫɤɥɚɞɭɫɚɈɩɲɬɢɦɩɥɚɧɨɦɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚɡɚ
ɩɟɪɢɨɞ ɨɞ  ɝɨɞɢɧɟ ɞɨ  ɝɨɞɢɧɟ ɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢɦ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚɇɚɩɨɞɪɭɱʁɭȽɪɚɞɚɡɚɜɨɞɟ,ɪɟɞɚɩɪɨɝɥɚɲɟɧɚʁɟɪɟɤɚȾɭɧɚɜɭɝɪɭɩɢɆɟɻɭɞɪɠɚɜɧɟ
ɜɨɞɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɜɨɞɨɬɨɰɢ ɢ Ʉɚɧɚɥ ɇɨɜɢ ɋɚɞ – ɋɚɜɢɧɨ ɋɟɥɨ ɏɫ ȾɌȾ  ɭ ɝɪɭɩɢ  Ɉɫɬɚɥɢ
ɜɨɞɨɬɨɰɢɜɟɲɬɚɱɤɢɜɨɞɨɬɨɰɢ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢʁɢɜɨɞɚ,,ɪɟɞɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɩɪɢɩɚɞɚʁɭɮɪɭɲɤɨɝɨɪɫɤɢ ɩɨɬɨɰɢɤɨʁɢɫɟɩɪɨɫɬɢɪɭ
ɧɚɫɟɜɟɪɧɨʁɩɚɞɢɧɢɎɪɭɲɤɟɝɨɪɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɢɬɨɅɢɩɚɪɢʁɚɒɚɧɞɨɪɨɜɚɰɅɟɞɢɧɚɱɤɢ
ɆɚɥɨɤɚɦɟɧɚɪɫɤɢɇɨɜɨɫɟɥɫɤɢɊɨɤɨɜɢȻɭɤɨɜɚɱɤɢɩɨɬɨɤ
ɇɚ ɜɨɞɚɦɚ ,, ɪɟɞɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɢ ɫɩɪɨɜɨɞɢ Ƚɪɚɞ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɉɩɲɬɢɦ
ɩɥɚɧɨɦɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚ ɡɚɩɟɪɢɨɞɨɞɞɨɝɨɞɢɧɟ, Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢɦɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦ
ɩɥɚɧɨɦɢ ɥɨɤɚɥɧɢɦɩɥɚɧɨɦɡɚɜɨɞɟII ɪɟɞɚ.
3. ȽȿɈȽɊȺɎɋɄɂɉɈɅɈɀȺȳɉɊɂɊɈȾɇɂɍɋɅɈȼɂɂɊȿɋɍɊɋɂ
3ɉɨɥɨɠɚʁ
Ƚɪɚɞɇɨɜɢ ɋɚɞɧɚɥɚɡɢɫɟɭɰɟɧɬɪɚɥɧɨɦɞɟɥɭȺɭɬɨɧɨɦɧɟɩɨɤɪɚʁɢɧɟȼɨʁɜɨɞɢɧɟɭɡɪɟɤɭȾɭɧɚɜ
ȼɟʄɢɦ ɞɟɥɨɦ ɩɪɨɫɬɢɪɟ ɫɟ ɞɭɠ ɥɟɜɟ ɨɛɚɥɟ ɚ ɦɚʃɢɦ ɞɟɥɨɦ ɞɭɠ ɞɟɫɧɟ ɨɛɚɥɟ Ⱦɭɧɚɜɚ ɚ ɭɡ
ɫɟɜɟɪɧɟ ɨɛɪɨɧɤɟ Ɏɪɭɲɤɟ ɝɨɪɟ Ƚɪɚɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɫɟ ɩɨ ɫɜɨɦ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɦ ɩɨɥɨɠɚʁɭ ɧɚɥɚɡɢ
ɢɡɦɟɻɭɢɫɬɟɩɟɧɢɢɫɬɨɱɧɟɞɭɠɢɧɟɢɢɫɬɟɩɟɧɢɫɟɜɟɪɧɟ ɲɢɪɢɧɟ
3Ƚɪɚɧɢɰɟɩɨɞɪɭɱʁɚ
Ɍɟɪɢɬɨɪɢʁɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɝɪɚɧɢɱɢ ɫɟ ɫɚ ɨɩɲɬɢɧɚɦɚ Ȼɚɱɤɚ ɉɚɥɚɧɤɚ Ȼɚɱɤɢ ɉɟɬɪɨɜɚɰ
Ȼɟɨɱɢɧ ȼɪɛɚɫ ɀɚɛɚʂ ɂɪɢɝ ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ Ɍɟɦɟɪɢɧ ɢ Ɍɢɬɟɥ ɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ
ɨɩɲɬɢɧɟɧɚɫɟʂɟɧɢɯɦɟɫɬɚ
ɍɤɭɩɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ Ƚɪɚɞɚ ɢɡɧɨɫɢ ɨɤɨ  ɯɚ ɨɞ ɱɟɝɚ ʁɟ ɨɤɨ  ɯɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚ
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3Ɉɩɢɫɩɨɞɪɭɱʁɚ
ɌɟɪɟɧɧɚɥɟɜɨʁɨɛɚɥɢȾɭɧɚɜɚ ɛɚɱɤɚɫɬɪɚɧɚ ʁɟɪɚɜɧɢɱɚɪɫɤɢɢɧɚɥɚɡɢɫɟɧɚɧɚɞɦɨɪɫɤɨʁɜɢɫɢɧɢ
ɨɞ  ɞɨ  ɦ ɧɦ ɬɟɪɟɧ ɧɚ ɞɟɫɧɨʁ ɨɛɚɥɢ Ⱦɭɧɚɜɚ ɨɞ ɪɚɜɧɢɱɚɪɫɤɨɝ ɭ ɞɟɥɭ ɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɚ ɢ
ɩɪɢɨɛɚʂɚɫɚɤɨɬɨɦɨɞɞɨɦɧɦɩɪɟɥɚɡɢɭɛɪɟɠɭʂɤɚɫɬɬɟɪɟɧɚɭɩɪɚɜɰɭɎɪɭɲɤɟɝɨɪɟʁɟ
ɛɪɞɨɜɢɬɢɤɪɟʄɟɫɟɞɨɧɚɞɦɨɪɫɤɟɜɢɫɢɧɟɨɞɦɧɦ
ɒɢɪɟɩɨɞɪɭɱʁɟɧɚɞɟɫɧɨʁɨɛɚɥɢȾɭɧɚɜɚɢɫɩɪɟɫɟɰɚɧɨʁɟɞɨɥɢɧɚɦɚɢɩɨɬɨɰɢɦɚɤɨʁɢɫɟɭɥɢɜɚʁɭɭ
Ⱦɭɧɚɜ ɇɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɧɚɝɢɛɢ ɬɟɪɟɧɚ ɫɭ ɜɪɥɨ ɜɟɥɢɤɢ ɢ ɢɞɭ ɞɨ  ɲɬɨ ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ
ɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɨɤɨɥɧɨɝɬɟɪɟɧɚɟɪɨɡɢʁɨɦɢɛɭʁɢɱɧɢɦɬɨɤɨɜɢɦɚɤɚɨɢɩɨʁɚɜɚɦɚɤɥɢɡɢɲɬɚ
3ɍɪɛɚɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɉɪɨɫɟɱɧɚɧɚɫɟʂɟɧɨɫɬɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɢɡɧɨɫɢ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚɯɚɚ ɨɞɧɨɫɢɫɟ
ɧɚʁɜɟʄɢɦ ɞɟɥɨɦ ɧɚ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɞɨɤ ɝɭɫɬɢɧɚ ɧɚɫɟʂɟɧɨɫɬɢ ɧɚ ɭɠɨʁ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɩɨ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɦ ɛɥɨɤɨɜɢɦɚ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɜɚɪɢɪɚ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟ ɢ ɞɨ  ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚɯɚ ɭ ɧɚʁɝɭɲʄɟ
ɧɚɫɟʂɟɧɢɦɞɟɥɨɜɢɦɚȽɪɚɞɚ
ɍɫɦɢɫɥɭɜɟɥɢɱɢɧɟɢɩɪɨɫɬɨɪɧɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɩɨʁɟɞɢɧɢɯɞɟɥɨɜɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɧɚɩɨɦɢʃɟɫɟɞɚɩɨɦɟɧɭɬɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɨɛɭɯɜɚɬɚɭɤɭɩɧɨɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯɨɩɲɬɢɧɚ
ȼɟɥɢɱɢɧɟɢɩɪɟɝɥɟɞɩɨɜɪɲɢɧɚɩɨɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɦɨɩɲɬɢɧɚɦɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɫɚɩɪɢɤɚɡɨɦ
ɜɟɥɢɱɢɧɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɪɟʁɨɧɚɩɨɩɨʁɟɞɢɧɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚɩɪɢɤɚɡɚɧɢɫɭɭɬɚɛɟɥɢɛɪ
Ɍɚɛɟɥɚɛɪɉɨɞɚɰɢɨɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ
Ʉɚɬɚɫɬɚɪɫɤɚɨɩɲɬɢɧɚ
ɇɨɜɢɋɚɞI
ɇɨɜɢɋɚɞII
ɇɨɜɢɋɚɞIII
ɇɨɜɢɋɚɞIV
ɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧ
ɋɪɄɚɦɟɧɢɰɚ
ɋɬɟɩɚɧɨɜɢʄɟɜɨ
Ʉɢɫɚɱ
ɑɟɧɟʁ
Ɋɭɦɟɧɤɚ
Ȼɟɝɟɱ
Ɏɭɬɨɝ
ȼɟɬɟɪɧɢɤ
Ʉɚʄ
Ȼɭɞɢɫɚɜɚ
Ʉɨɜɢʂ
Ȼɭɤɨɜɚɰ
Ʌɟɞɢɧɰɢ
ɍɄɍɉɇɈ

ɉɨɜɪɲɢɧɚɄɈ
ɯɚ
1.859,84
1.177,80
3.092,81
1.527,52
2.591,17
3.048,87
4.711,76
2.967,21
8.611,17
2.823,94
4.343,04
8.326,56
1.940,78
7.487,07
1.478,43
10.643,70
1.392,76
1.896,96
69.952,39

ɉɨɜɪɲɢɧɚ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚ
ɯɚ

10.871,02
393,33
566,84
139,37
550,3
366,69
1.789,68
580,62
1.095,68
394,05
602,21
121,4
280,57
17.751,76

3ɉɪɢɜɪɟɞɧɚɪɚɡɜɢʁɟɧɨɫɬ
ɍ ɩɨɝɥɟɞɭ ɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɪɚɡɜɢʁɟɧɨɫɬɢ Ƚɪɚɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɫɩɚɞɚ ɭ ɪɟɞ ɧɚʁɪɚɡɜɢʁɟɧɢʁɢɯ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ
ɋɪɛɢʁɢɲɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɭɨɩɚɫɧɨɫɬɫɚɚɫɩɟɤɬɚɜɟɥɢɱɢɧɟɢɨɛɢɦɚɦɨɝɭʄɢɯɲɬɟɬɚ
ɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɧɢɯɩɨɩɥɚɜɚɦɚ
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ɉɪɟɦɚɩɨɞɚɰɢɦɚȺɝɟɧɰɢʁɟɡɚɩɪɢɜɪɟɞɧɟɪɟɝɢɫɬɪɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɩɪɢɜɪɟɞɧɭ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɭɤɭɩɧɨ ɫɭ ɨɛɚɜʂɚɥɚ  ɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɞɪɭɲɬɜɚ ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɭ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦ
ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ ɨɞ ɤɨʁɢɯ  ɫɩɚɞɚ ɭ ɜɟɥɢɤɚ  ɭ ɫɪɟɞʃɚ  ɦɚɥɚ ɢ  ɭ
ɦɢɤɪɨ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚɢɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɱɤɟɪɚɞʃɟȾɨɦɢɧɚɧɬɧɟɝɪɚɧɟɫɭɬɪɝɨɜɢɧɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɢ
ɩɪɟɪɚɻɢɜɚɱɤɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ ɍ Ƚɪɚɞɭ ɩɨɫɥɭʁɟ  ɛɚɧɚɤɚ ɉɨɫɥɨɜɢɦɚ ɨɫɢɝɭɪɚʃɚ ɛɚɜɢ ɫɟ 
ɞɪɭɲɬɚɜɚ ɞɨɤ ɫɟ  ɞɪɭɲɬɜɚ ɛɚɜɢ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ ɪɟɨɫɢɝɭɪɚʃɚ ɉɪɢɜɪɟɞɧɚ ɰɟɥɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ ʁɟ
ɡɚɨɤɪɭɠɟɧɚ ɫɚʁɚɦɫɤɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɨɝ ɫɚʁɦɚ ɤɨʁɢ ɝɨɞɢɲʃɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɜɟɥɢɤɢ
ɛɪɨʁ ɫɚʁɦɨɜɚ ɢɡɥɨɠɛɢ ɢ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɭ ɤɨɧɝɪɟɫɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ Ɇɚɫɬɟɪ ɢ ɝɨɞɢɲʃɟ ɝɚ ɩɨɫɟɬɢ ɩɪɟɤɨ
ʂɭɞɢ
3ɉɭɬɧɚɦɪɟɠɚ
ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢɡɝɪɚɻɟɧɨ ʁɟ  ɤɦ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɢ ɭɥɢɰɚ ɉɪɟɦɚ
ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɞɭɠɢɧɚ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɭ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɢɡɧɨɫɢ  ɤɦ ɭɡ
ɧɚɩɨɦɟɧɭɞɚɧɟɩɨɫɬɨʁɢɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɩɨɞɚɬɚɤɡɚɞɭɠɢɧɭɞɪɠɚɜɧɢɯɩɭɬɟɜɚɜɚɧɧɚɫɟʂɚ
ɉɨɪɟɞ ɩɭɬɧɟ ɦɪɟɠɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ Ƚɪɚɞɚ ɩɨɤɪɢɜɚ ɢ ɨɤɨ  ɤɦ ɩɥɨɜɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɢ ɨɤɨ  ɤɦ
ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɢɯɩɪɭɝɚ ɝɞɟɧɢɫɭɭɪɚɱɭɧɚɬɢɫɬɚɧɢɱɧɢɤɨɥɨɫɟɰɢɤɨʁɢɯɩɪɟɦɚɩɪɨɰɟɧɢɢɦɚʁɨɲɨɤɨ
ɤɦ 
3Ʉɥɢɦɚɬɫɤɟ ɢɯɢɞɪɨɥɨɲɤɟ ɩɪɢɥɢɤɟ
ɍɩɟɪɢɨɞɭɨɞɞɨɝɨɞɢɧɟɧɚȽɥɚɜɧɨʁ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɲɤɨʁ ɫɬɚɧɢɰɢ (ȽɆɋ) Ɋɢɦɫɤɢɒɚɧɱɟɜɢ
ɧɚʁɧɢɠɭ ɫɪɟɞʃɭ ɦɟɫɟɱɧɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɢɦɚ ʁɚɧɭɚɪ -ɋ  ɇɚʁɜɢɲɭ ɫɪɟɞʃɭ ɦɟɫɟɱɧɭ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭɢɦɚʁɭɥ ɋ ɍɡɢɦɫɤɢɦ ɞɟɰɟɦɛɚɪ-ɮɟɛɪɭɚɪ ɢɥɟɬʃɢɦ ʁɭɧ-ɚɜɝɭɫɬ ɦɟɫɟɰɢɦɚ
ɩɪɨɦɟɧɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɧɢɫɭ ɢɡɪɚɠɟɧɟ ɞɨɤ ɫɭ ɭ ɩɪɨɥɟʄɧɢɦ ɦɚɪɬ-ɦɚʁ  ɢ ʁɟɫɟʃɢɦ ɫɟɩɬɟɦɛɚɪɧɨɜɟɦɛɚɪ ɩɪɨɦɟɧɟɜɪɥɨɢɡɪɚɠɟɧɟ ɭɩɪɨɥɟʄɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɝɥɨɪɚɫɬɟɚɭʁɟɫɟɧɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɧɚɝɥɨɨɩɚɞɚ 
Ɇɪɚɡɧɢɯ ɞɚɧɚ ɞɚɧɢ ɫɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɦ ɧɢɠɨɦ ɨɞ ɋ  ɢɦɚ ɭ ɩɪɨɫɟɤɭ  ɞɚɧɚ
ɝɨɞɢɲʃɟ  ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɞɚɧɚ ɭ ɝɨɞɢɧɢ  ɇɚʁɜɢɲɟ ɦɪɚɡɧɢɯ ɞɚɧɚ ɢɦɚ ɭ ʁɚɧɭɚɪɭ  , ɭ
ɞɟɰɟɦɛɪɭɢɮɟɛɪɭɚɪɭ ɨɤɨ Ɇɪɚɡɧɢɞɚɧɢɫɟɩɨʁɚɜʂɭʁɭɨɞɫɟɩɬɟɦɛɪɚɞɨɦɚʁɚ
ɋɪɟɞʃɚ ɝɨɞɢɲʃɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɩɚɞɚɜɢɧɚ ʁɟ PP ɇɚʁɜɢɲɟ ɩɚɞɚɜɢɧɚ ʁɟ ɭ ʁɭɧɭ 87.5mm), ɚ
ɧɚʁɦɚʃɟɭɮɟɛɪɭɚɪɭ PP Ʉɨɥɢɱɢɧɚɩɚɞɚɜɢɧɚɡɢɦɢɢɡɧɨɫɢ PPɭɩɪɨɥɟʄɟPP
ɥɟɬɢPPɢɭʁɟɫɟɧPP
ɇɚʁɜɢɲɟɩɚɞɚɜɢɧɚɭɬɨɤɭʁɟɞɧɨɝɦɟɫɟɰɚɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨʁɟɭʁɭɧɭɝɨɞɢɧɟPP
4ɏɂȾɊɈȽɊȺɎɋɄȺɆɊȿɀȺ
ɏɢɞɪɨɝɪɚɮɫɤɭ ɦɪɟɠɭ ɩɨɞɪɭɱʁɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɱɢɧɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɢ ɜɟɲɬɚɱɤɢ ɜɨɞɨɬɨɰɢ ɢ
ɯɢɞɪɨɥɨɲɤɢ ɢ ɯɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɉɪɢɪɨɞɧɢ ɜɨɞɨɬɨɰɢ ɢ ɯɢɞɪɨɥɨɲɤɟ ɬɜɨɪɟɜɢɧɟ ɫɭ
ɮɪɭɲɤɨɝɨɪɫɤɢɩɨɬɨɰɢ ɤɨʁɢɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭɜɨɞɟII ɪɟɞɚ ɦɚʃɚʁɟɡɟɪɚɛɚɪɟɢɦɨɱɜɚɪɟ
4.1 ȼɨɞɟII ɪɟɞɚ- Ɏɪɭɲɤɨɝɨɪɫɤɢ ɩɨɬɨɰɢ
ɉɨɜɪɲɢɧɫɤɟ ɜɨɞɟ Ɏɪɭɲɤɟ ɝɨɪɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ ɢɡɜɨɪɟ, ɜɪɟɥɚ ɢ ɦɪɟɠɭ ɩɨɬɨɤɚ. Ɏɪɭɲɤɨɝɨɪɫɤɢ
ɩɨɬɨɰɢ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɝɪɭɩɢ ɫɬɚɥɧɢɯ ɜɨɞɨɬɨɤɚ, ɦɚɞɚ ʁɟ ɩɪɢɫɭɬɚɧ ɢ ɢɡɜɟɫɬɚɧ ɛɪɨʁ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɢɯ
ɬɨɤɨɜɚ. ɋɟɜɟɪɧɚ ɩɚɞɢɧɚ Ɏɪɭɲɤɟ ɝɨɪɟ, ɤɨʁɨʁ ɩɪɢɩɚɞɚ ɢ ɞɟɨ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɢɦɚ
ɜɟɥɢɤɭ ɝɭɫɬɢɧɭ ɦɪɟɠɟ ɩɨɬɨɤɚ.
Ɉɞ ɡɚɩɚɞɚ ɩɪɟɦɚ ɢɫɬɨɤɭ, ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɬɟɱɟ ɫɟɞɚɦ ɩɨɬɨɤɚ: Ʌɢɩɚɪɢʁɚ,
ɒɚɧɞɨɪɨɜɚɰ, Ʌɟɞɢɧɚɱɤɢ, Ɇɚɥɨɤɚɦɟɧɚɪɫɤɢ, ɇɨɜɨɫɟɥɫɤɢ, Ɋɨɤɨɜ ɢȻɭɤɨɜɚɱɤɢ ɩɨɬɨɤ.
Ɉɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɨɬɨɤɚ ɫɜɚɤɚɤɨ ɫɭ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢ Ʌɟɞɢɧɚɱɤɢ, Ɇɚɥɨɤɚɦɟɧɚɪɫɤɢ, ɇɨɜɨɫɟɥɫɤɢ ɢ
Ɋɨɤɨɜ ɩɨɬɨɤ. ȵɢɯɨɜɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ, ɤɚɨ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭʄɢɯ ɫɥɢɜɨɜɚ, ɞɚɬɟ ɫɭ ɭ ɬɚɛɟɥɢ
ɛɪ. 2.
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Ɍɚɛɟɥɚ ɛɪ. 2. Ɉɫɧɨɜɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɧɚʁɜɟʄɢɯ ɮɪɭɲɤɨɝɨɪɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɚ:
ɂɦɟ ɩɨɬɨɤɚ
Ʌɟɞɢɧɚɱɤɢ ɩɨɬɨɤ
Ɇɚɥɨɤɚɦɟɧɚɪɫɤɢ
ɩɨɬɨɤ
ɇɨɜɨɫɟɥɫɤɢ ɩɨɬɨɤ
Ɋɨɤɨɜ ɩɨɬɨɤ

Ⱦɭɠɢɧɚ
(ɤɦ)

Ʉɨɬɚ
ɢɡɜɨɪɚ
(ɦ ɧ.ɦ)

ɉɚɞ
(ɦ/ɤ)

6,5

400

49,3

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɢ
ɨɱɟɤɢɜɚɧɢ
(1%) ɩɪɨɬɢɰɚʁ
3
(ɦ /ɫ)
11,3

3,0

170

30,0

8,0
9,0

500
280

52,2
22,5

Ɇɢɧɢɦɚɥɧɢ
ɩɪɨɬɢɰɚʁ
(ɥ/ɫɟɤ)

ɉɨɜɪɲɢɧɚ
ɫɥɢɜɚ
2
(ɤɦ )
6

5,7

5,64

1

5,7

12,3
12,67

5
0,2

15,0
22,9

Ɂɚʁɟɞɧɢɱɤɨ ɡɚ ɫɜɟ ɨɜɟ ɫɥɢɜɨɜɟ ɩɨɬɨɤɚ ʁɟ ɫɥɟɞɟʄɟ:
- ɭ ɝɨɪʃɟɦ ɬɨɤɭ ɫɥɢɜɧɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ʁɟ ɩɥɚɧɢɧɫɤɨ, ɨɛɪɚɫɥɨ ɲɭɦɨɦ ɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɭ ɝɚ ɜɟɥɢɤɢ ɩɚɞɨɜɢ
ɬɟɪɟɧɚ,
- ɭ ɫɪɟɞʃɟɦ ɬɨɤɭ ɫɥɢɜɧɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ʁɟ ɛɪɞɨɜɢɬɨ, ɨɛɪɚɫɥɨ ɲɭɦɚɪɰɢɦɚ ɢ ɢɦɚ ɫɪɟɞʃɟ ɩɚɞɨɜɟ
ɬɟɪɟɧɚ,
- ɭ ɞɨʃɟɦ ɬɨɤɭ ɬɟɪɟɧɢ ɫɭ ɪɚɜɧɢɱɚɪɫɤɢ, ɫɚ ɦɚɥɢɦ ɩɚɞɨɜɢɦɚ ɬɟɪɟɧɚ,
- ɭ ɞɨʃɟɦ ɬɨɤɭ ɫɜɢɯ ɩɨɬɨɤɚ, ɜɢɫɨɤɢ ɜɨɞɨɫɬɚʁɢ Ⱦɭɧɚɜɚ ɫɬɜɚɪɚʁɭ ɭɫɩɨɪ, ɢ
- ɧɚ ɩɨɬɨɰɢɦɚ ɧɟɦɚ ɜɨɞɨɦɟɪɧɢɯ ɧɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɫɦɚɬɪɚɱɤɢɯ ɫɬɚɧɢɰɚ.
Ɇɟɪɟʃɚ ɩɪɨɬɢɰɚʁɚ ɢ ɨɫɦɚɬɪɚʃɟ ɜɨɞɨɫɬɚʁɚ ɧɚ ɮɪɭɲɤɨɝɨɪɫɤɢɦ ɩɨɬɨɰɢɦɚ ɜɪɲɟɧɢ ɫɭ ɩɨɜɪɟɦɟɧɨ
ɢ ɩɪɟɦɚ ɩɨɬɪɟɛɢ. ɉɨɬɨɰɢ ɫɭ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɦɚɥɢ, ɚ ɤɨɪɢɬɚ ɫɭ ɢɦ ɩɨɜɪɟɦɟɧɨ ɛɟɡ ɜɨɞɟ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɩɨɜɪɟɦɟɧɢɯ ɨɫɦɚɬɪɚʃɚ ɢ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɦɚɥɨɝ ɛɪɨʁɚ ɦɟɪɟʃɚ, ɦɨɠɟ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɨ ɤɨɥɟɛɚʃɭ
ɜɨɞɨɫɬɚʁɚ ɢ ɩɪɨɬɢɰɚʁɚ.
ɉɨʁɚɜɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɨɞɚ ɞɟɲɚɜɚ ɫɟ ɞɜɚ ɩɭɬɚ ɝɨɞɢɲʃɟ ɢ ɬɨ ɭ ɪɚɧɨ ɩɪɨɥɟʄɟ ɢ ɭ ɩɨɡɧɭ ʁɟɫɟɧ.
ȳɟɞɚɧ ɛɪɨʁ ɩɨɬɨɤɚ ɩɪɟɫɭɲɭʁɟ ɫɪɟɞɢɧɨɦ ɥɟɬɚ ɢ ɬɨ ɬɪɚʁɟ ɞɨ ɫɪɟɞɢɧɟ ʁɟɫɟɧɢ. Ⱦɪɭɝɢ ɩɟɪɢɨɞ ɧɢɫɤɢɯ
ɜɨɞɚ, ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɤɨʁɟɝ ɜɟʄɢɧɚ ɩɨɬɨɤɚ ɧɟ ɩɪɟɫɭɲɭʁɟ, ʁɚɜʂɚ ɫɟ ɩɪɟɞ ɤɪɚʁ ɡɢɦɟ. ɉɨɬɨɰɢ ɩɪɟɫɭɲɭʁɭ
ɨɞ ɭɲʄɚ ɩɪɟɦɚ ɢɡɜɨɪɢɲɬɭ, ɚ ɭ ɫɜɟ ɝɥɚɜɧɟ ɩɨɬɨɤɟ ɞɨɬɢɱɟ ɜɨɞɚ ɢɡ ʁɟɞɧɨɝ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɫɬɚɥɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ, ɲɬɨ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɪɚɡɝɪɚɧɚɬɨɫɬɢ ɬɨɤɚ ɭ ɝɨɪʃɟɦ ɞɟɥɭ ɫɥɢɜɚ.
Ʉɨɥɟɛɚʃɚ ɜɨɞɨɫɬɚʁɚ ɧɟ ɩɨɞɭɞɚɪɚʁɭ ɫɟ ɫɚ ɪɚɫɩɨɪɟɞɨɦ ɩɚɞɚɜɢɧɚ. ȼɟɥɢɤɟ ɜɨɞɟ ɩɨɬɨɤɚ ʁɚɜʂɚʁɭ
ɫɟ ɭ ɦɚɪɬɭ ɢ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɫɭ ɩɚɞɚɜɢɧɚ, ɤɨʁɟ ɫɟ ʁɚɜʂɚʁɭ ɭ ɨɜɨɦ ɦɟɫɟɰɭ, ɢ ɪɟɬɟɧɡɢɨɧɢɯ ɜɨɞɚ ɤɨʁɟ
ɢɡɧɨɫɟ ɢ ɞɨ 20% ɨɞ ɝɨɞɢɲʃɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɩɚɞɚɜɢɧɚ. Ⱦɪɭɝɢ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ʁɚɜʂɚ ɫɟ ɭ ɧɨɜɟɦɛɪɭ.
ɇɚʁɜɟʄɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɜɨɞɟ ɩɨɬɨɰɢ ɫɩɪɨɜɟɞɭ ɭ ɩɪɨɥɟʄɟ.
ɂɡɪɚɡɢɬɨ ɜɢɫɨɤɟ ɜɨɞɟ, ɜɟʄɢɧɨɦ ɤɪɚɬɤɨɬɪɚʁɧɟ ɢ ɛɭʁɢɱɧɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ, ʁɚɜʂɚʁɭ ɫɟ ɬɨɤɨɦ ɥɟɬɚ ɢ
ɢɡɚɡɜɚɧɟ ɫɭ ɩʂɭɫɤɨɜɢɦɚ.
5. ɉɈȾɊɍɑȳȺɍȽɊɈɀȿɇȺ ɉɈɉɅȺȼȺɆȺɇȺɌȿɊɂɌɈɊɂȳɂȽɊȺȾȺɇɈȼɈȽɋȺȾȺ
ɉɨɞɚɰɢ ɡɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɭɝɪɨɠɟɧɚ ɩɨɩɥɚɜɚɦɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɞɚʁɭ ɭ
ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɨɝ ɩɥɚɧɚ ɛɚɡɢɪɚɧɢ ɫɭ ɧɚ ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ Ɂɚ ɬɚɱɧɢʁɭ ɩɪɨɰɟɧɭ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɟɫɭɨɩɲɢɪɧɢʁɟɚɧɚɥɢɡɟɢɢɡɪɚɞɚɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɩɪɨʁɟɤɬɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ ɜɨɞɚɦɚ ,, ɪɟɞɚ ɩɨɬɨɰɢ Ɏɪɭɲɤɟ ɝɨɪɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ .
5.1. ȼɨɞɟII ɪɟɞɚ- Ɏɪɭɲɤɨɝɨɪɫɤɢɩɨɬɨɰɢ
Ɏɪɭɲɤɨɝɨɪɫɤɢɩɨɬɨɰɢɫɩɚɞɚʁɭɭɛɭʁɢɱɧɟɬɨɤɨɜɟɫɚɫɜɢɦɨɫɨɛɢɧɚɦɚɤɨʁɟɩɪɚɬɟɨɜɭɜɪɫɬɭɩɨɬɨɤɚ
ȼɟɥɢɤɢ ɩɚɞɨɜɢ ɢɦɚʁɭ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɭ ɟɪɨɡɢʁɭ ɨɛɚɥɚ ɢ ɞɧɚ ɩɨɬɨɤɚ ȿɪɨɞɢɪɚɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɫɟ
ɬɚɥɨɠɢɭɞɨʃɟɦɬɨɤɭɢɢɡɞɢɠɟɞɧɨɤɨɪɢɬɚɲɬɨɦɨɠɟɞɚɩɪɨɭɡɪɨɤɭʁɟɩɥɚɜʂɟʃɟɧɚɫɟʂɚɤɪɨɡ
ɤɨʁɟɩɨɬɨɤɩɪɨɥɚɡɢɭɫɜɨɦɞɨʃɟɦɞɟɥɭ
Ⱦɚɛɢɫɟɫɩɪɟɱɢɥɟɩɨʁɚɜɟɢɡɥɢɜɚʃɚɩɨɬɨɤɚɢɩɨɩɥɚɜɟɧɚɫɬɚɥɟɢɡɥɢɜɚʃɟɦɭɧɟɤɨɥɢɤɨɧɚɜɪɚɬɚ
ʁɟɜɪɲɟɧɚɪɟɝɭɥɚɰɢʁɚɩɨʁɟɞɢɧɢɯɩɨɬɨɤɚ
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ɊɟɝɭɥɚɰɢʁɚɞɨʃɟɝɬɨɤɚɊɨɤɨɜɨɝɩɨɬɨɤɚɜɪɲɟɧɚʁɟɝɨɞɢɧɟɚɞɟɥɢɦɢɱɧɚɪɟɝɭɥɚɰɢʁɚ
ɢɝɨɞɢɧɟ
ɍɬɨɤɭɝɨɞɢɧɟʁɟɢɡɜɪɲɟɧɚɪɟɝɭɥɚɰɢʁɚɇɨɜɨɫɟɥɫɤɨɝɩɨɬɨɤɚɫɨɛɡɢɪɨɦɞɚʁɟɝɨɞɢɧɟ
ɇɨɜɨɫɟɥɫɤɢɩɨɬɨɤɩɨɩɥɚɜɢɨɋɪɟɦɫɤɭɄɚɦɟɧɢɰɭ
ɉɨɪɟɞ ɢɡɥɢɜɚʃɚ ɮɪɭɲɤɨɝɨɪɫɤɢ ɩɨɬɨɰɢ ɫɭ ɩɥɚɜɢɥɢ ɧɚɫɟʂɚ ɧɚ ɞɟɫɧɨʁ ɨɛɚɥɢ Ⱦɭɧɚɜɚ ɭɫɥɟɞ
ɭɫɩɨɪɚȾɭɧɚɜɚ
ɇɚʁɭɡɜɨɞɧɢʁɢ ɩɨɬɨɤ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ʁɟ ɩɨɬɨɤ Ʌɢɩɚɪɢʁɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɢ ɫɚ
ɛɟɨɱɢɧɫɤɨɦɨɩɲɬɢɧɨɦɍɡɜɨɞɧɨɨɞɅɟɞɢɧɚɰɚɧɚɥɚɡɢɫɟɩɨɬɨɤɒɚɧɞɨɪɨɜɚɰ
Ʌɟɞɢɧɚɱɤɢ ɩɨɬɨɤ ɩɪɨɥɚɡɢ ɤɪɨɡ ɧɚɫɟʂɟ ɋɬɚɪɢ Ʌɟɞɢɧɰɢ ɩɨɪɟɞ ɧɚɫɟʂɚ Ʌɟɞɢɧɰɢ ɢ ɭɥɢɜɚ ɫɟ ɭ
Ⱦɭɧɚɜɧɢɡɜɨɞɧɨɨɞɧɚɫɟʂɚ
Ɇɚɥɨɤɚɦɟɧɚɪɫɤɢ ɩɨɬɨɤɧɚɥɚɡɢɫɟɢɡɦɟɻɭɋɪɟɦɫɤɟɄɚɦɟɧɢɰɟɢɅɟɞɢɧɚɰɚ
ɇɨɜɨɫɟɥɫɤɢ ɩɨɬɨɤ ɩɪɨɥɚɡɢ ɤɪɨɡ ɋɪɟɦɫɤɭ Ʉɚɦɟɧɢɰɭ ɢ ɢɦɚ ɢɡɪɚɡɢɬɨ ɜɟɥɢɤɭ ɤɨɥɢɱɢɧɭ ɜɨɞɟ ɭ
ɫɜɨɦ ɦɚɤɫɢɦɭɦɭ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɫɥɢɜɚ ɲɬɨ ɫɟ ɨɛʁɚɲʃɚɜɚ ɜɟɥɢɤɢɦ ɩɚɞɨɜɢɦɚ ɬɟɪɟɧɚ
ɧɚɫɥɢɜɧɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭȼɟɥɢɤɟɜɨɞɟȾɭɧɚɜɚɫɬɜɚɪɚʁɭɭɫɩɨɪɟɭɬɨɤɭɇɨɜɨɫɟɥɫɤɨɝɩɨɬɨɤɚɩɚʁɟɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɧɢɠɢɯ ɞɟɥɨɜɚ ɧɚɫɟʂɚ ɢɡɜɪɲɟɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɩɥɚɜʂɟʃɚ ɜɟɥɢɤɢɦ ɜɨɞɚɦɚ ɩɨɬɨɤɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɨɦɧɚɫɢɩɚɢɛɟɬɨɧɫɤɨɝɡɢɞɚ
Ɋɨɤɨɜ ɩɨɬɨɤ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ Ȼɭɤɨɜɚɱɤɢɦ ɩɨɬɨɤɨɦ ɢɦɚ ɧɚʁɜɟʄɭ ɫɥɢɜɧɭ ɩɨɜɪɲɢɧɭ Ɉɜɚʁ ɩɨɬɨɤ
ɨɞɜɨɞʃɚɜɚɧɚɫɟʂɟȻɭɤɨɜɚɰɢɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɤɚɨɢɫɥɢɜɧɨɩɨɞɪɭɱʁɟɢɡɦɟɻɭɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɫɤɟ
ɬɜɪɻɚɜɟɆɢɲɟɥɭɤɚɑɚɪɞɚɤɚɝɪɟɛɟɧɚɎɪɭɲɤɟɝɨɪɟɢɜɨɞɨɞɟɥɧɢɰɟɢɡɦɟɻɭȻɭɤɨɜɚɱɤɨɝɩɨɬɨɤɚɢ
ɩɨɬɨɤɚɋɟɥɢɲɬɟ
Ɂɚ ɜɪɟɦɟ ɜɢɫɨɤɢɯ ɜɨɞɨɫɬɚʁɚ Ⱦɭɧɚɜɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚ ɫɟ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɚ ɨɞɛɪɚɧɚ ɧɚɫɟʂɚ ɧɚ ɞɟɫɧɨʁ
ɨɛɚɥɢɪɟɤɟɢɡɝɪɚɞʃɨɦɧɚɞɜɢɲɟʃɚɨɛɚɥɚɩɨɬɨɤɚɢɡɧɚɞɤɨɬɟɭɫɩɨɪɚȾɭɧɚɜɚ
6ɎȺɁȿɈȾȻɊȺɇȿɈȾɉɈɉɅȺȼȺɂɄɊɂɌȿɊɂȳɍɆɂ ɁȺȵɂɏɈȼɈɈȾɊȿȭɂȼȺȵȿ
Ɋɟɞɨɜɧɭɨɞɧɨɫɧɨɜɚɧɪɟɞɧɭɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɩɪɨɝɥɚɲɚɜɚ
ɱɥɚɧ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɲɬɚɛɚ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ – Ɂɨɪɚɧ ɋɬɚɧɨʁɟɜɢʄ – ɜɞ ɧɚɱɟɥɧɢɤɚ Ƚɪɚɞɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟ ɡɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɬɨ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɫɬɪɭɱɧɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦ ɬɢɦɨɦ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚȽɪɚɞɫɤɨɝɲɬɚɛɚɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɢɨɬɨɦɟɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚɧɚɞɥɟɠɧɨɝɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ
ɢɡɪɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɩɥɚɧɚ
6ɊɟɝɭɥɢɫɚɧɟɞɟɨɧɢɰɟɧɚɎɪɭɲɤɨɝɨɪɫɤɢɦɩɨɬɨɰɢɦɚ
6.1.1. ɇɨɜɨɫɟɥɫɤɢɩɨɬɨɤ
- Ɉɞ ɩɪɨɩɭɫɬɚ ɧɚ Ȼɟɨɱɢɧɫɤɨɦ ɩɭɬɭ ɞɨ ɩɪɨɩɭɫɬɚ ɭ ɭɥɢɰɢ  ɨɤɬɨɛɪɚ ɭ ɋɪɟɦɫɤɨʁ Ʉɚɦɟɧɢɰɢ
ɤɚɦɟɧɚɢɨɛɨɫɬɪɚɧɨɛɟɬɨɧɫɤɚɨɛɥɨɝɚ
- Ɉɛɨɫɬɪɚɧɨɛɟɬɨɧɫɤɚɨɛɥɨɝɚɨɞɫɬɚɰɢɨɧɚɠɟɞɨ
- ɄɪɢɜɢɧɚɤɨɞɱɟɫɦɟɭɭɥɢɰɢȼɚɫɟɋɬɚʁɢʄɚɭɋɪɟɦɫɤɨʁɄɚɦɟɧɢɰɢɦɟɬɚɪɚɨɛɨɫɬɪɚɧɨɤɚɦɟɧɚ
ɨɛɥɨɝɚ
- ɈɞɩɪɨɩɭɫɬɚɧɚɨɛɢɥɚɡɧɢɰɢɭɋɪɟɦɫɤɨʁɄɚɦɟɧɢɰɢɭɥɢɜɧɚɝɪɚɻɟɜɢɧɚ ɞɜɨɫɬɟɩɟɧɚɤɚɫɤɚɞɚ 
- ɋɬɚɰɢɨɧɚɠɚ  ɞɨ  ɋɬɚɪɨ ɋɟɥɨ ɛɪɨʁ   ɭɪɚɻɟɧɚ ʁɟɞɧɨɫɬɪɚɧɨ ɤɚɦɟɧɨ ɛɟɬɨɧɫɤɚ
ɨɛɥɨɝɚ ɫɚ ɝɚɛɢɨɧɢɦɚɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɨɩɥɚɜɧɨ ɛɭʁɢɱɧɢɯ ɜɨɞɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɞɟɨ ɨɛɥɨɝɟ ɢ ɝɚɛɢɨɧɚ
ɭɧɢɲɬɟɧ ɭɢɡɜɟɲɬɚʁɭɡɚɤɪɢɬɢɱɧɟɞɟɨɧɢɰɟ
- Ɉɛɨɫɬɪɚɧɨɛɟɬɨɧɫɤɚɨɛɥɨɝɚɨɞɫɬɚɰɢɨɧɚɠɟ0 ɞɨ
ɇȺɉɈɆȿɇȺ
- Ɍɚɱɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɠɟɧɚɜɟɞɟɧɢɯɞɟɨɧɢɰɚɫɟɧɟɦɨɝɭɧɚɜɟɫɬɢɫɨɛɡɢɪɨɦɧɚɨɞɪɟɻɟɧɚɧɟɫɥɚɝɚʃɚ
ɭɩɨɫɬɨʁɟʄɨʁɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɢɌɚɱɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɠɟɛɢʄɟɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟɩɪɨʁɟɤɬɨɦɫɚɧɚɰɢʁɟ.
6.1.2. ɊRɤRɜɩRɬRɤ
- Ɂɟɦʂɚɧɨɤɨɪɢɬɨɪɟɝɭɥɢɫɚɧɨɨɞɫɬɚɰɢɨɧɚɠɟɞɨ
- ɋɬɚɰɢɨɧɚɠɚɞɨ350 ɨɛɨɫɬɪɚɧɨɛɟɬɨɧɫɤɚɨɛɥɨɝɚ
- ɍɬɨɤɭɫɭɪɚɞɨɜɢɧɚɭɪɟɻɟʃɭɤɨɪɢɬɚɩɨɬɨɤɚɨɞɫɬɚɰɞɨ
- ɋɬɚɰɢɨɧɚɠɚɞɨɨɛɨɫɬɪɚɧɨɛɟɬɨɧɫɤɚɨɛɥɨɝɚ
- ɋɬɚɰɢɨɧɚɠɚɞɨ ɭɲʄɟȻɭɤɨɜɚɱɤɨɝɩɨɬɨɤɚ ɨɛɨɫɬɪɚɧɨɛɟɬɨɧɫɤɨɤɨɪɢɬɨ
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- ɋɬɚɰɢɨɧɚɠɚɞɨɨɛɨɫɬɪɚɧɨɛɟɬɨɧɫɤɨɤɨɪɢɬɨ
- ɋɬɚɰɢɨɧɚɠɚ4+334 ɞɨ4+493 ɨɛɨɫɬɪɚɧɨɛɟɬɨɧɫɤɨɤɨɪɢɬɨ
6.1.3. Ȼɭɤɨɜɚɱɤɢɩɨɬɨɤ
- ɋɬɚɰɢɨɧɚɠɚɞɨɨɛɨɫɬɪɚɧɨɛɟɬɨɧɫɤɨɤɨɪɢɬɨ
- ɋɬɚɰɢɨɧɚɠɚ580 ɞɨɨɛɨɫɬɪɚɧɨɛɟɬɨɧɫɤɨɤɨɪɢɬɨ
- ɋɬɚɰɢɨɧɚɠɚɞɨɨɛɨɫɬɪɚɧɨɭɪɟɻɟɧɨɤɨɪɢɬɨɭɧɚɫɟʂɭ Ȼɭɤɨɜɚɰ
6.1.4. Ɇɚɥɨɤɚɦɟɧɚɪɫɤɢɩɨɬɨɤ
- ɋɬɚɰɢɨɧɚɠɚɞɨɨɛɨɫɬɪɚɧɨɛɟɬɨɧɫɤɨɤɨɪɢɬɨ
6.1.5. Ʌɟɞɢɧɚɱɤɢɩɨɬɨɤ
- ɋɬɚɰɢɨɧɚɠɚɨɞɞɨɨɛɨɫɬɪɚɧɨɛɟɬɨɧɫɤɨɤɨɪɢɬɨ
- ɋɬɚɰɢɨɧɚɠɚɨɞɞɨ ɋɬɚɪɢɅɟɞɢɧɰɢ ɨɛɨɫɬɪɚɧɨɛɟɬɨɧɫɤɨɤɨɪɢɬɨ
- Ⱦɟɨ ɤɨɪɢɬɚ ɩɨɬɨɤɚ ʁɟ ɨɛɨɫɬɪɚɧɨ ɪɟɝɭɥɢɫɚɧ ɤɪɨɡ ɪɚɫɚɞɧɢɤ Ƚɚʁɢʄ  ɜɥɚɫɧɢɤ ɢɡɜɟɨ ɪɚɞɨɜɟ ɭɡ
ɩɨɬɪɟɛɧɟɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɭɫɥɨɜɟɢɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢɨɤɨɦɟɬɚɪɚ
Ʉɪɚʁɟɦ  ɝɨɞɢɧɟ ɭɪɚɻɟɧɨ ɢɧɬɟɪɜɟɧɬɧɨ ɜɚɻɟʃɟ ɨɛɨɪɟɧɢɯ ɫɬɚɛɚɥɚ ɢ ɫɦɟʄɚ  ɧɚɤɨɧ ɛɭʁɢɰɟ ɢ
ɤɪɱɟʃɟɛɢʂɧɨɝɪɚɫɬɢʃɚɫɟɱɟʃɟɫɬɚɛɚɥɚɢɢɡɦɭʂɟʃɟɧɚɊɨɤɨɜɨɦɩɨɬɨɤɭɇɨɜɨɫɟɥɫɤɨɦɩɨɬɨɤɭ
ɢɅɟɞɢɧɚɱɤɨɦɩɨɬɨɤɭ.
ɍ ɬɨɤɭ  ɢ  ɝɨɞɢɧɟ ɩɪɟɞɭɡɟɬɟ ɫɭ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟ ɦɟɪɟ ɤɚɤɨ ʁɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɢ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ɧɚ ɭɪɟɻɟʃɭ ɞɟɥɨɜɚ ɇɨɜɨɫɟɥɫɤɨɝ Ɇɚɥɨɤɚɦɟɧɚɪɫɤɨɝ Ɋɨɤɨɜɨɝ Ȼɭɤɨɜɚɱɤɨɝ ɢ
Ʌɟɞɢɧɚɱɤɨɝ ɩɨɬɨɤɚ ɢɡɦɭʂɟʃɟ ɭɤɥɚʃɚʃɟ ɢ ɫɟɱɟʃɟ ɢɡɪɚɫɥɢɯ ɫɬɚɛɚɥɚ ɢ ɛɢʂɧɟ ɜɟɝɟɬɚɰɢʁɟ ɫɚ
ɨɛɚɥɚɢɤɨɪɢɬɚɩɨɬɨɤɚɪɭɱɧɨɢɡɦɭʂɟʃɟɢɫɩɨɞɦɨɫɬɨɜɚɢɫɥ .

6.2. ɄɪɢɬɢɱɧɟɞɟɨɧɢɰɟɧɚɎɪɭɲɤɨɝɨɪɫɤɢɦɩɨɬɨɰɢɦɚ
6.2.1. ɇɨɜɨɫɟɥɫɤɢɩɨɬɨɤ
-

-

-

-

-

-

Ƚɜɨɡɞɟɧɢɩɟɲɚɱɤɢɦɨɫɬɭɥɢɰɚɐɪɜɟɧɨɝɤɪɫɬɚɧɚɫɩɪɚɦɰɪɤɜɟ ɧɢʁɟɜɢɲɟɭɭɩɨɬɪɟɛɢ ɡɚ
ɜɪɟɦɟɩɨɩɥɚɜɟ ɝɨɞɢɧɟɩɨɬɨɩʂɟɧ.
Ɂɚɫɜɟɞɟɧɢ  ɩɪɨɩɭɫɬ-ɦɨɫɬ ɭ ɭɥɢɰɢ  ɨɤɬɨɛɪɚ ɤɨɞ ɡɝɪɚɞɟ ȳɉ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɩɚɪɤɚ ɒɭɦɚɪɢʁɚ.
Ʉɧɟɡɚ Ɇɢɯɚʁɥɚ ɨɞ ɤɭʄɧɨɝ ɛɪɨʁɚ  ɞɨ ɤɭʄɧɨɝ ɛɪɨʁɚ  ɬɪɚɫɚ ɩɨɬɨɤɚ ɢɡɦɟɻɭ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ
ɩɚɪɰɟɥɚ ɫɚ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɢ ɨɝɪɚɞɚɦɚ ɧɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɪɢɥɚɡɚ ɩɨɬɨɤɭ ɨɫɢɦ ɤɪɨɡ
ɞɜɨɪɢɲɬɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɩɥɚɜʂɟɧɨ  ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ Ʉɧɟɡ Ɇɢɯɚʁɥɚ ɢ ȼɨʁɜɨɞɟ Ɇɢɲɢʄɚ
ɩɨɫɬɚɜʂɚɧɢʇɚɤɨɜɢɫɚɩɟɫɤɨɦɝɨɞɢɧɟ
Ɂɢɞɚɧɢɡɚɫɜɟɞɟɧɢɩɪɨɩɭɫɬ-ɦɨɫɬɭɭɥɢɰɢȼɚɫɟɋɬɚʁɢʄɚɤɨɞɛɪɨʁɚ ɤɨɞɱɟɫɦɟ ɨɛʁɟɤɚɬ
ʁɟ ɨɲɬɟʄɟɧ ɩɨɫɥɟ ɩɨɩɥɚɜɟ ɢ ɡɚɛɪɚʃɟɧ ʁɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɩɨ Ɋɟɲɟʃɭ ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ
ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟ.
ȼɚɫɟ ɋɬɚʁɢʄɚ ɨɞ ɛɪɨʁɚ  ɞɨ ɛɪɨʁɚ  ɬɪɚɫɚ ɩɨɬɨɤɚ ɢɡɦɟɻɭ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɫɚ
ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɢ ɨɝɪɚɞɚɦɚ ɧɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɪɢɥɚɡɚ ɩɨɬɨɤɭ ɨɫɢɦ ɤɪɨɡ ɩɪɢɜɚɬɧɚ
ɞɜɨɪɢɲɬɚ
ȼɚɫɟ ɋɬɚʁɢʄɚ ɧɚɫɩɪɚɦ ɤɭʄɧɨɝ ɛɪɨʁɚ  ɛɟɬɨɧɫɤɚ ʄɭɩɪɢʁɚ ɩɪɢɥɚɡ ɞɜɨɪɢɲɬɭ ɢɡɝɪɚɻɟɧɚ
ɛɟɡɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɭɫɥɨɜɚɢɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢɫɭɠɟɧɨɤɨɪɢɬɨɩɨɬɨɤɚ
ȼɚɫɟ ɋɬɚʁɢʄɚ  ɢ ɍɥɢɰɚ ɋɜɟɬɥɨɫɬɢ  ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɩɟɲɚɱɤɢ ɦɟɬɚɥɧɢ ɦɨɫɬ ɩɥɚɜɢ
ɦɨɫɬ ɛɟɡɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɭɫɥɨɜɚɢɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢɆɨɫɬʁɟʁɚɤɨɧɢɫɤɨɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɤɨɞ
ɦɚɥɨ  ɜɢɲɟɝ ɜɨɞɨɫɬɚʁɚ ɩɨɬɨɤɚ ɩɪɚɜɢ ɭɫɩɨɪ ɢ ɩɪɟɝɪɚɞɭ ɲɬɨ ɨɧɟɦɨɝɭʄɚɜɚ ɩɪɨɬɢɰɚʁ ɢ
ɢɡɚɡɢɜɚɩɥɚɜʂɟʃɟɝɨɞɢɧɟɩɨɫɬɚɜʂɚɧɢʇɚɤɨɜɢɫɚɩɟɫɤɨɦ
ɍɥɢɰɚɋɜɟɬɥɨɫɬɢɨɞɛɪɨʁɚɞɨɨɞɦɚɯɢɡɚ ɉɥɚɜɨɝɦɨɫɬɚ ɞɜɨɪɢɲɬɚɭɞɟɩɪɟɫɢʁɢɭ
ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɨɛɟ ɭɥɢɰɟ ɢ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɩɥɚɜʂɟʃɚ ɢ ɧɚɧɨɫɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɦɭʂɚ 
ɝɨɞɢɧɟ ɢɡ ɨɜɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɞɜɨɪɢɲɬɚ ɨɞɧɨɲɟɧ ʁɟ ɦɭʂ ɤɚɦɢɨɧɢɦɚ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɦ
ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦɁɚɜɪɟɦɟɩɨɩɥɚɜɟɩɨɫɬɚɜʂɚɧɢʇɚɤɨɜɢɫɚɩɟɫɤɨɦ
ɍɥɢɰɚȼɚɫɟɋɬɚʁɢʄɚɢɡɚɛɪɨʁɚɧɚɞɟɥɭɩɨɬɨɤɚɤɨʁɢɩɪɨɥɚɡɢɤɪɨɡɩɪɢɜɚɬɧɨɞɜɨɪɢɲɬɟ
ɢɡɜɪɲɟɧɨ ɢɡɦɟɲɬɚʃɟ ɬɪɚɫɟ ɩɨɬɨɤɚ ɢɫɩɪɚɜʂɟɧɚ ɤɪɢɜɢɧɚ  ɢ ɢɡɝɪɚɻɟɧ ɤɭʄɧɢ ɩɪɢɥɚɡ ɢ
ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚɛɟɬɨɧɫɤɚɨɛɥɨɝɚɭɤɨɪɢɬɭ ɢɨɛɚɥɚɦɚɩɨɬɨɤɚɈɜɢɪɚɞɨɜɢɫɭɢɡɜɟɞɟɧɢɛɟɡ
ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɢ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɫɦɚʃɟɧ ɩɪɨɬɢɰɚʁ ɢ ɩɥɚɜʂɟʃɟ ɞɜɚ ɫɬɚɦɛɟɧɚ
ɨɛʁɟɤɬɚɭɭɥɢɰɢɋɜɟɬɥɨɫɬɢɛɛ ɭɩɨɡɧɚɬɚȼɨɞɧɚɢɧɫɩɟɤɰɢʁɚ
Ɇɢɥɢɰɟ ɋɬɨʁɚɞɢɧɨɜɢʄ ɋɪɩɤɢʃɟ ɨɞ ɛɪɨʁɚ  ɞɨ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɨɝ ɩɪɨɩɭɫɬɚ ɢɫɩɨɞ Ȼɟɨɱɢɧɫɤɟ
ɩɪɭɝɟɬɪɚɫɚɩɨɬɨɤɚʁɟɢɡɦɟɻɭɩɪɢɜɚɬɧɢɯɩɚɪɰɟɥɚɫɚɢɡɝɪɚɻɟɧɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚɢɨɝɪɚɞɚɦɚ
ɇɚɨɜɨɦɞɟɥɭɤɨɪɢɬɨɩɨɬɨɤɚʁɟɞɭɛɨɤɨɨɤɨ-ɦɟɬɚɪɚɭɞɚʂɟɧɨʁɟ ɨɞɨɛʁɟɤɚɬɚɞɨ
ɦɟɬɚɪɚɢɤɪɢɜɭɞɚɁɚɜɪɟɦɟ ɩɨɩɥɚɜɟɩɨɫɬɚɜʂɚɧɢɫɭʇɚɤɨɜɢɫɚɩɟɫɤɨɦ
ɉɚɪɚɝɨɜɫɤɢ ɩɭɬ ɛɪɨʁ  ɧɢʁɟ ɢɡɜɪɲɟɧɨ ɫɟɱɟʃɟ ɫɬɚɛɚɥɚ ɢ ɞɪɭɝɨɝ ɪɚɫɬɢʃɚ ɢɡ ɤɨɪɢɬɚ
ɩɨɬɨɤɚ ɭ ɞɭɠɢɧɢ ɨɤɨ  ɦɟɬɚɪɚ ʁɟɪ ɜɥɚɫɧɢɤ ɩɚɪɰɟɥɚ ɫɚ ɨɛɟ ɫɬɪɚɧɟ ɩɨɬɨɤɚ ɧɢʁɟ
ɞɨɡɜɨɥɢɨɛɢɥɨɤɚɤɜɟɪɚɞɨɜɟɇɚɨɜɨɦɞɟɥɭʁɟɩɪɢɥɢɤɨɦɩɨɩɥɚɜɟɝɨɞɢɧɟɫɪɭɲɟɧ
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ɡɢɞɚɧɢɤɚɦɟɧɢɦɨɫɬɤɨʁɢʁɟɩɨɜɟɡɢɜɚɨɨɛɟɩɚɪɰɟɥɟɢɬɪɟɧɭɬɧɨɫɟɞɟɥɨɜɢɦɨɫɬɚɧɚɥɚɡɟ
ɭɤɨɪɢɬɭɩɨɬɨɤɚ
ɍɥɢɰɚɇɨɜɨɫɟɥɨɤɨɞɛɪɨʁɚɡɚɜɪɟɦɟɛɭʁɢɰɟɢɩɨɩɥɚɜɟɭɪɭɲɟɧɢɨɞɧɟɬɞɟɨɝɚɛɢɨɧɚɢ
ɛɟɬɨɧɫɤɟɨɛɚɥɨɭɬɜɪɞɟɨɤɨɦɟɬɚɪɚɢɧɬɟɪɜɟɧɬɧɨɧɚɫɢɩɚɧɥɨɦʂɟɧɢɤɚɦɟɧɤɚɤɨɛɢɫɟ
ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨɨɛɟɡɛɟɞɢɥɚɨɛɚɥɚɩɨɬɨɤɚɢɬɪɢɫɬɚɦɛɟɧɚɨɛʁɟɤɬɚ
ɉɥɨɱɚɫɬɢɩɪɨɩɭɫɬ-ɦɨɫɬɭ ɭɥɢɰɢɊɭɠɢɧȼɟɧɚɰɤɨɞɄɚɫɚɪɧɟȼɋɩɪɢɥɢɤɨɦɛɭʁɢɰɟ
ɝɨɞɢɧɟ ʁɟ ɨɲɬɟʄɟɧ, ɩɨɦɟɪɟɧɢ ɫɭ ɧɨɫɢɜɢ ɫɬɭɛɨɜɢ ɩɨɩɭɰɚɥɟ ɛɟɬɨɧɫɤɟ ɝɪɟɞɟ ɢ ɩɪɨɩɚɨ
ɤɨɥɨɜɨɡ Ɇɨɫɬ - ɩɪɨɩɭɫɬ ʁɟ ɩɨ Ɋɟɲɟʃɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɂɧɫɩɟɤɰɢʁɟ ɡɚɬɜɨɪɟɧ ɡɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
ɞɨɞɚʂʃɟɝɚɥɢɫɟɢɞɚʂɟɤɨɪɢɫɬɢɡɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɨɞɫɬɪɚɧɟɧɟɫɚɜɟɫɧɢɯɜɨɡɚɱɚ Ʉɪɚʁɟɦ
2015. ɝɨɞɢɧɟ ɜɨʁɫɤɚ ʁɟ ɩɨɫɬɚɜɢɥɚ ɦɨɧɬɚɠɧɟ ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɦɨɫɬ ɱɢɦɟ ʁɟ
ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨɨɦɨɝɭʄɟɧɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
Ʉɚɫɚɪɧɚ ɉɚɪɚɝɨɜɨ ɭɞɜɨɪɢɲɬɭɩɨɫɬɨʁɢɦɨɫɬ-ɩɪɨɩɭɫɬɧɟɦɚɫɚɡɧɚʃɚɭɤɚɤɜɨɦʁɟɫɬɚʃɭ
ɩɨɫɥɟɛɭʁɢɰɚɢɩɨɩɥɚɜɟ ɝɨɞɢɧɟ
ɍɥɢɰɚ ɋɥɚɜɭʁɟɜɚ ɩɪɨɩɭɫɬ-ɦɨɫɬ ɦɚɥɢ ɪɚɡɦɚɤ ɢɡɦɟɻɭ ɫɬɭɛɨɜɚ ɩɪɨɩɭɫɬɚ ɩɪɜɢ ɭɫɩɨɪ
ɧɢɡɜɨɞɧɨ ɨɞɦɚɯ ɢɡɚ ɨɞɧɟɬ ɞɟɨ ɛɟɬɨɧɫɤɟ ɨɛɥɨɝɟ ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ  ɯ  ɦɟɬɚɪɚ ɚ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɚɬɧɚɨɛɚɥɢɩɨɬɨɤɚ
ɋɬɚɦɛɟɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬ ɭ ɞɜɨɪɢɲɬɭ ɰɪɤɜɟ ɧɚ ɉɚɪɚɝɨɜɭ ɫɚɡɢɞɚɧ ɧɚ ɫɚɦɨʁ ɨɛɚɥɢ ɩɨɬɨɤɚ ɡɚ
ɜɪɟɦɟɩɨɩɥɚɜɚɞɨɧɨɲɟɧɢʇɚɤɨɜɢɫɚɩɟɫɤɨɦɞɚɫɟɨɛʁɟɤɚɬɡɚɲɬɢɬɢɨɞɭɪɭɲɚɜɚʃɚ
ɍɥɢɰɚ ɉɨɬɨɱɚɪɫɤɚ ɩɪɨɩɭɫɬ-ɦɨɫɬ ɦɚɥɢ ɪɚɡɦɚɤ ɢɡɦɟɻɭ ɫɬɭɛɨɜɚ ɫɭɠɟɧɨ ɤɨɪɢɬɨ ɢ ɩɪɚɜɢ
ɭɫɩɨɪ
ɍɥɢɰɚȼɨɞɧɢɤɚɆɢɥɨɲɚɅɚɫɢɰɟɩɪɨɩɭɫɬ-ɦɨɫɬɢɡɝɪɚɞʃɨɦɫɭɠɟɧɨɤɨɪɢɬɨɩɪɚɜɢɭɫɩɨɪ
ɍɡɜɨɞɧɨ ɨɞ ɰɪɤɜɟ ɧɚ ɉɚɪɚɝɨɜɭ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɧɚɫɬɚɜɢɬɢ ɤɪɱɟʃɟ ɫɬɚɛɚɥɚ ɢ ɪɚɫɬɢʃɚ ɤɚɨ ɢ
ɢɡɦɭʂɟʃɟɤɨɪɢɬɚɩɨɬɨɤɚɜɚɻɟʃɟɫɦɟʄɚɢɫɥɞɨɝɪɚɧɢɰɟɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝɩɚɪɤɚ
ɐɟɥɨɦ ɞɭɠɢɧɨɦ ɬɪɚɫɟ ɩɨɬɨɤɚ ɢɦɚ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯ ʄɭɩɪɢʁɚ ɢ ɤɭʄɧɢɯ ɩɪɢɥɚɡɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ
ɢɡɞɚɬɢɜɨɞɧɢɭɫɥɨɜɢɢɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢɚɤɨʁɟɫɭɢɡɝɪɚɞɢɥɢɫɚɦɢɝɪɚɻɚɧɢ

ɇɚ ɫɜɟ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɞɨ ɬɪɚʁɧɨɝ ɪɟɲɟʃɚ ɤɨɧɚɱɧɢɦ ɭɪɟɻɟʃɟɦ ɤɨɪɢɬɚ ɢ ɨɛɚɥɚ
ɩɨɬɨɤɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɜɪɲɢɬɢ ɪɟɞɨɜɧɨ ɩɪɚʄɟʃɟ ɢ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɨɛɢɥɧɢɯ
ɩɚɞɚɜɢɧɚɢɧɬɟɪɜɟɧɢɫɚʃɟɢɡɪɚɞɨɦɧɚɫɢɩɚʇɚɤɨɜɢɦɚɨɞɩɟɫɤɚ
ɋɜɟ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɟ ɞɪɭɝɟ ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɧɚ ɬɪɚɫɢ ɇɨɜɨɫɟɥɫɤɨɝ ɩɨɬɨɤɚ ɤɚɨ ɢ ɫɬɚɰɢɨɧɚɠɟ
ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɞɟɨɧɢɰɚ ɛɢʄɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟ ɩɪɨʁɟɤɬɨɦ ɫɚɧɚɰɢʁɟ ɢ ɭɪɟɻɟʃɚ ɇɨɜɨɫɟɥɫɤɨɝ ɩɨɬɨɤɚ ɢ
Ʉɚɦɟɧɚɪɫɤɨɝ-ɅɟɞɢɧɚɱɤɨɝɩɨɬɨɤɚɧɚɎɪɭɲɤɨʁɝɨɪɢ.
6.2.2. Ɋɨɤɨɜɩɨɬɨɤ
-

-

Ʉɪɚʁɢɲɤɚ ɛɪɨʁ , ɞɟɨ ɤɨɪɢɬɚ ɩɨɬɨɤɚ ɭ ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ  ɦ ɭɪɟɻɟɧ ɚ ɧɢɡɜɨɞɧɨ ɤɚ ɭɥɢɰɢ
ȼɟɪɟɆɢɲɱɟɜɢʄɧɟɭɪɟɻɟɧɨɤɨɪɢɬɨɛɭʁɢɰɨɦɩɨɬɤɨɩɚɧɟɢɨɛɪɭɲɟɧɟɨɛɚɥɟɢɩɪɨɞɭɛʂɟɧɨ
ɞɧɨɤɨɪɢɬɚɩɨɬɨɤɚɭɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁɛɥɢɡɢɧɢɫɬɚɦɛɟɧɢɢɞɪɭɝɢɨɛʁɟɤɬɢȼɢɫɢɧɟɨɛɚɥɟɧɚ
ɨɜɨɦɞɟɥɭɞɨɦɟɬɚɪɚ ɝɨɞɢɧɟɩɨɫɬɚɜʂɚɧɢʇɚɤɨɜɢɫɚɩɟɫɤɨɦ
Ɉɞ ɭɥɢɰɟ ȼɟɪɟ Ɇɢɲɱɟɜɢʄ ɞɨ ɭɥɢɰɟ ȼɭɤɚ ɂɫɚɤɨɜɢɱɚ ɬɪɚɫɚ ɩɨɬɨɤɚ ɢɡɦɟɻɭ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ
ɩɚɪɰɟɥɚ ɫɚ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɢ ɨɝɪɚɞɚɦɚ ɤɨɪɢɬɨ ɞɨɫɬɚ ɞɭɛɨɤɨ ɢ ɫɬɪɦɟ ɨɛɚɥɟ
Ⱦɭɠɢɧɚ ɧɟɭɪɟɻɟɧɟ ɞɟɨɧɢɰɟ ɩɨɬɨɤɚ ɨɤɨ  ɦɟɬɚɪɚ ɍ ɬɨɤɭ ɫɭ ɪɚɞɨɜɢ ɧɚ ɭɪɟɻɟʃɭ
ɩɨɦɟɧɭɬɟɞɟɨɧɢɰɟ

Ⱦɨ ɬɪɚʁɧɨɝ ɪɟɲɟʃɚ ɤɨɧɚɱɧɢɦ ɭɪɟɻɟʃɟɦ ɤɨɪɢɬɚ ɢ ɨɛɚɥɚ ɩɨɬɨɤɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɦ
ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɜɪɲɢɬɢ ɪɟɞɨɜɧɨ ɩɪɚʄɟʃɟ ɢ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɨɛɢɥɧɢɯ ɩɚɞɚɜɢɧɚ ɢɧɬɟɪɜɟɧɢɫɚʃɟ ɢɡɪɚɞɨɦ
ɧɚɫɢɩɚʇɚɤɨɜɢɦɚɨɞɩɟɫɤɚ
Ɂɚɨɜɚɞɜɚɥɨɤɚɥɢɬɟɬɚʁɟɡɚɜɪɲɟɧɚ ɮɚɡɚɢɡɪɚɞɟɩɪɨʁɟɤɬɧɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ.

6.2.3. Ȼɭɤɨɜɚɱɤɢɩɨɬɨɤ
-

ɈɞɭɥɢɜɚɭɊɨɤɨɜɩɨɬɨɤɞɨɤɭʄɧɨɝɛɪɨʁɚɭɭɥɢɰɢȻɭɤɨɜɚɱɤɢɩɭɬɫɩɨɪɧɚɬɪɚɫɚɩɨɬɨɤɚ
ɛɢɜɲɚɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɫɤɚɰɢɝɥɚɧɚɩɪɢɥɢɤɨɦɢɡɪɚɞɟɩɚɪɤɢɧɝɚɡɚɬɪɩɚɥɚɬɪɚɫɭɩɨɬɨɤɚɤɨʁɚ
ɫɚɞɚɩɪɨɥɚɡɢɤɪɨɡɩɪɢɜɚɬɧɟɩɚɪɰɟɥɟɍɨɜɨɦɞɟɥɭɢɦɚɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯɩɪɢɥɚɡɧɢɯʄɭɩɪɢʁɚ
ɛɟɡ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɢ ɫɚɝɥɚɧɨɫɬɢ ɇɚɜɟɞɟɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɫɚɧɢɪɚɧɚ
ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦɛɟɬɨɧɫɤɢɯɤɚɧɚɥɟɬɚɧɚɭɥɢɜɭȻɭɤɨɜɚɱɤɨɝɩɨɬɨɤɚɭɊɨɤɨɜɩɨɬɨɤ
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-

Ȼɭɤɨɜɚɱɤɢ ɩɭɬ ɤɨɞ ɛɪɨʁɚ  ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɚɧ ɰɟɜɚɫɬɢ ɩɪɨɩɭɫɬ ɫɦɚʃɟɧ ɩɪɨɬɢɰɚʁ ɧɟɦɚ
ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɭɫɥɨɜɚɢɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢɍɫɥɭɱɚʁɭɨɛɢɥɧɢɯɩɚɞɚɜɢɧɚɢɧɚɝɥɨɝɩɨɞɢɡɚʃɚ
ɜɨɞɨɫɬɚʁɚ ɢɧɬɟɪɜɟɧɬɧɨ ɭɤɥɨɧɢɬɢ ɰɟɜɚɫɬɢ ɩɪɨɩɭɫɬ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɨɜɟʄɚɨ ɩɪɨɬɢɰɚʁ ɢ
ɫɩɪɟɱɢɥɨɩɥɚɜʂɟʃɟɨɤɨɥɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɡɟɦʂɢɲɬɚ

-

Ȼɭɤɨɜɚɱɤɢ ɩɭɬ ɤɨɞ Ɂɟɥɟɧɟ ɯɚɥɟ  ɰɟɜɚɫɬɢ ɩɪɨɩɭɫɬ ɫɦɚʃɟɧ ɩɪɨɬɢɰɚʁ ɧɟɦɚ
ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɭɫɥɨɜɚɢɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɍɫɥɭɱɚʁɭɨɛɢɥɧɢɯɩɚɞɚɜɢɧɚɢɧɚɝɥɨɝɩɨɞɢɡɚʃɚ
ɜɨɞɨɫɬɚʁɚ ɢɧɬɟɪɜɟɧɬɧɨ ɭɤɥɨɧɢɬɢ ɰɟɜɚɫɬɢ ɩɪɨɩɭɫɬ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɨɜɟʄɚɨ ɩɪɨɬɢɰɚʁ ɢ
ɫɩɪɟɱɢɥɨɩɥɚɜʂɟʃɟɨɤɨɥɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɡɟɦʂɢɲɬɚ

6.2.4. Ʌɟɞɢɧɚɱɤɢɩɨɬɨɤ
-

ɇɚ ɭɤɪɲɬɚʃɭ ɫɚ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɨɦ ɩɪɭɝɨɦ ɢ Ȼɟɨɱɢɧɫɤɢɦ ɩɭɬɟɦ ɩɥɨɱɚɫɬɢ ɩɪɨɩɭɫɬɢ ɤɨʁɢ ɫɭ
ɩɨɜɟɪɟɧɢ ɧɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɩɪɟɞɭɡɟʄɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɦ ɡɚ ɠɟɥɟɡɧɢɰɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɭɬɟɜɟ
Ʉɪɢɬɢɱɧɚɥɨɤɚɰɢʁɚɪɟɲɟɧɚɬɚɤɨɲɬɨɫɭɨɱɢɲʄɟɧɢɩɥɨɱɚɫɬɢɩɪɨɩɭɫɬɢ
ɋɢɦɟ ɒɨɥɚʁɟ  ɭɝɚɨ ɫɚ ȼɭɤɚ Ʉɚɪɚʇɢʄɚ ɰɟɜɚɫɬɢ ɩɪɨɩɭɫɬ ɮ- ɦɦ ɩɪɚɜɢ ɭɫɩɨɪ
ɫɦɚʃɟɧɩɪɨɬɢɰɚʁɡɚɜɪɟɦɟɩɨɩɥɚɜɟɢɛɭʁɢɰɟɝɨɞɢɧɟɩɥɚɜʂɟɧɢɨɛɥɢɠʃɢɨɛʁɟɤɬɢ.
Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɚ  ɞɨ  ʁɚɤɨ ɩɥɢɬɤɨ ɤɨɪɢɬɨ ɲɢɪɢɧɟ ɨɤɨ  ɦɟɬɚɪ ɚ ɩɪɨɬɟɠɟ ɫɟ ɤɪɨɡ
ɨɝɪɚɻɟɧɚɩɪɢɜɚɬɧɚɞɜɨɪɢɲɬɚ
Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɚɢɧɚɩɪɚɜʂɟɧɢɢɦɩɪɨɜɢɡɨɜɚɧɢɤɭʄɧɢɩɪɢɥɚɡɢ - ʄɭɩɪɢʁɟɨɞɞɪɜɟɧɢɯ
ɝɪɟɞɚ ɢ ɩɥɟɯɚ ɛɟɡ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɞɨɡɜɨɥɚ ɫɦɚʃɟɧ ɩɪɨɬɢɰɚʁ ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɨɛɢɥɧɢɯ
ɩɚɞɚɜɢɧɚɢɧɚɝɥɨɝɩɨɞɢɡɚʃɚɜɨɞɨɫɬɚʁɚɢɧɬɟɪɜɟɧɬɧɨɭɤɥɨɧɢɬɢɤɭʄɧɟɩɪɢɥɚɡɟ- ʄɭɩɪɢʁɟ
ɤɚɤɨɛɢɫɟɩɨɜɟʄɚɨɩɪɨɬɢɰɚʁɢɫɩɪɟɱɢɥɨɩɥɚɜʂɟʃɟɨɤɨɥɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɡɟɦʂɢɲɬɚ

Ⱦɨ ɬɪɚʁɧɨɝ ɪɟɲɟʃɚ ɤɨɧɚɱɧɢɦ ɭɪɟɻɟʃɟɦ ɤɨɪɢɬɚ ɢ ɨɛɚɥɚ ɩɨɬɨɤɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɦ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɜɪɲɢɬɢɪɟɞɨɜɧɨɩɪɚʄɟʃɟɢɭɫɥɭɱɚʁɭɨɛɢɥɧɢɯɩɚɞɚɜɢɧɚɢɧɬɟɪɜɟɧɢɫɚʃɟɢɡɪɚɞɨɦ
ɧɚɫɢɩɚʇɚɤɨɜɢɦɚɨɞɩɟɫɤɚ
ɋɜɟ ɞɪɭɝɟ ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɧɚ ɬɪɚɫɢ Ʌɟɞɢɧɚɱɤɨɝ ɩɨɬɨɤɚ ɤɚɨ ɢ ɫɬɚɰɢɨɧɚɠɟ ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ
ɞɟɨɧɢɰɚ ɛɢʄɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟ ɩɪɨʁɟɤɬɨɦ ɫɚɧɚɰɢʁɟ ɢ ɭɪɟɻɟʃɚ Ʌɟɞɢɧɚɱɤɨɝ ɩɨɬɨɤɚ ɧɚ Ɏɪɭɲɤɨʁ
ɝɨɪɢ.
6.2.5. ɆɚɥɨɤɚɦɟɧɚɪɫɤɢɩɨɬɨɤɒɚɧɞɨɪɨɜɚɰɢɅɢɩɚɪɢʁɚ
-

ɇɚ ɨɜɢɦ ɩɨɬɨɰɢɦɚ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɬɪɚʁɚʃɚ ɩɨɩɥɚɜɟ ɢ ɛɭʁɢɱɧɢɯ ɜɨɞɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ
ɜɟʄɢɯɩɪɨɛɥɟɦɚ
Ɉɜɨ ɫɭ ɩɪɟɨɫɬɚɥɢ Ɏɪɭɲɤɨɝɨɪɫɤɢ ɩɨɬɨɰɢ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɢɡɦɭʂɟʃɭ
ɭɤɥɚʃɚʃɭɢɫɟɱɟʃɭɢɡɪɚɫɥɢɯɫɬɚɛɚɥɚɢɛɢʂɧɟɜɟɝɟɬɚɰɢʁɟɫɚɨɛɚɥɚɢɤɨɪɢɬɚɩɨɬɨɤɚ
ɒɚɧɞɨɪɨɜɚɰʁɟɞɟɥɢɦɢɱɧɨɨɱɢɲʄɟɧɨɞɩɭɬɚɇɨɜɢɋɚɞ-ȻɟɨɱɢɧɞɨɭɥɢɜɚɭȾɭɧɚɜ

ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚ ɤɪɢɬɢɱɧɢɦ ɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚ ɪɟɲɚɜɚʄɟ ɫɟ ɪɟɞɨɜɧɢɦ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟɦ ɢɡɦɭʂɟʃɟ
ɭɤɥɚʃɚʃɟɢɫɟɱɟʃɟɢɡɪɚɫɥɢɯɫɬɚɛɚɥɚɢɛɢʂɧɟɜɟɝɟɬɚɰɢʁɟɫɚɨɛɚɥɚɢɤɨɪɢɬɚɩɨɬɨɤɚɢɫɥ
Ɍɪɟɧɭɬɧɨɧɚɫɜɢɦɩɨɬɨɰɢɦɚɧɚʁɜɟʄɢɩɪɨɛɥɟɦɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɨɝɪɚɞɚɢɢɡɝɪɚɻɟɧɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɢ ɫɚɞʃɚ ɫɬɚɛɚɥɚ ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɧɟɦɚ ɡɚɲɬɢɬɧɨɝ ɩɨʁɚɫɚ - ɢɧɫɩɟɤɰɢɨɧɟ
ɫɬɚɡɟ ɤɨʁɚ ɛɢ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢɥɚ ɡɚ ɩɪɢɥɚɡ ɩɨɬɨɰɢɦɚ ɢ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɪɚɞɨɜɟ ɧɚ ɱɢɲʄɟʃɭ ɢ
ɢɡɦɭʂɟʃɭ, ɤɚɤɨɤɪɢɬɢɱɧɢɯɞɟɨɧɢɰɚ, ɬɚɤɨɢɧɚɪɟɞɨɜɧɨɦɨɞɪɠɚɜɚʃɭɩɨɬɨɤɚ

6.3 Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɢɭɫɥɨɜɢɡɚɩɪɨɝɥɚɲɚɜɚʃɟɪɟɞɨɜɧɟɢɜɚɧɪɟɞɧɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɧɚ
ɜɨɞɚɦɚ II ɪɟɞɚɭɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɍɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢɨɞɫɬɟɩɟɧɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢɜɟɥɢɱɢɧɟɦɨɝɭʄɢɯɲɬɟɬɚɨɞɛɪɚɧɚɨɞɩɨɩɥɚɜɚɢɡɚɡɜɚɧɢɯ
ɢɡɥɢɜɚʃɟɦɜɨɞɚ II ɪɟɞɚɫɩɪɨɜɨɞɢɫɟɭɫɥɟɞɟʄɢɦɮɚɡɚɦɚ:
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ɚ ,ɮɚɡɚ- ɪɟɞɨɜɧɚɨɞɛɪɚɧɚ ɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
ɍɫɥɨɜ ɡɚ ɩɪɨɝɥɚɲɟʃɟ ɪɟɞɨɜɧɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɤɨɪɢɬɨ ɩɨɬɨɤɚ ɭ ɬɚɤɜɨʁ ɦɟɪɢ
ɢɫɩɭʃɟɧɨ ɜɨɞɨɦ ɞɚ ɩɪɟɬɢ ɢɡɥɢɜɚʃɟ ɢɥɢ ʁɟ ɜɢɫɨɤ ɫɧɟɠɧɢ ɩɨɤɪɢɜɚɱ ɧɚ ɫɥɢɜɭ ɩɨɬɨɤɚ ɤɨɪɢɬɨ
ɡɚɫɭɬɨɫɧɟɝɨɦɢɩɪɨɝɧɨɡɚɜɪɟɦɟɧɚɧɚɝɥɨɬɨɩʂɟʃɟɫɧɟɝɚɢɨɛɢɥɧɟɤɢɲɧɟɩɚɞɚɜɢɧɟ
ɛ ,,ɮɚɡɚ- ɜɚɧɪɟɞɧɚɨɞɛɪɚɧɚ ɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
ɍɫɥɨɜɡɚɩɪɨɝɥɚɲɟʃɟɜɚɧɪɟɞɧɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞɩɨɩɥɚɜɚʁɟɞɚɞɨɥɚɡɢɞɨɢɡɥɢɜɚʃɚɜɨɞɟɢɡɤɨɪɢɬɚ
ɩɨɬɨɤɚ ɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɞɟɨɧɢɰɚɦɚ ɭɡ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɧɚɫɬɚʁɚʃɚ ɲɬɟɬɟ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɭɝɪɨɠɚɜɚʃɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɢɩɪɨɝɧɨɡɚɜɪɟɦɟɧɚɨɛɢɥɧɟɤɢɲɧɟɩɚɞɚɜɢɧɟ
ɰ ȼɚɧɪɟɞɧɚɫɢɬɭɚɰɢʁɚ
ȼɚɧɪɟɞɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɩɪɨɝɥɚɲɚɜɚ ɫɟ ɤɚɞɚ ɧɢʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ʂɭɞɫɬɜɨɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɢ ɦɟɪɚɦɚ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɦɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦɩɥɚɧɨɦɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚɧɚɜɨɞɚɦɚII ɪɟɞɚɫɩɪɟɱɢɬɢɩɨɩɥɚɜɟ
ɲɢɪɢɯ ɪɚɡɦɟɪɚ ɢ ɜɟʄɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ ɲɬɟɬɟ ɍ ɨɜɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɜɟʄɟɝ
ɛɪɨʁɚ ʂɭɞɢ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɪɚɞɢ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɚ ɯɢɬɧɢɯ ɦɟɪɚ ɧɚ ɫɚɧɚɰɢʁɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨʁɚɜɚ ɭ
ɤɨɪɢɬɭ ɩɨɬɨɤɚ ɢɡɪɚɞɚ Äɡɟɱɢʁɢɯ ɧɚɫɢɩɚ³ ɨɞ ɜɪɟʄɚ ɫɚ ɩɟɫɤɨɦ ɢ ɫɥɢɱɧɨ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɩɨɤɪɟɬɧɢɯ
ɰɪɩɧɢɯɚɝɪɟɝɚɬɚɫɩɚɲɚɜɚʃɟʂɭɞɢɢɢɦɨɜɢɧɟɢɫɥ
ȼɚɧɪɟɞɧɭɫɢɬɭɚɰɢʁɭɩɪɨɝɥɚɲɚɜɚȽɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ ȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɧɚɩɪɟɞɥɨɝȽɪɚɞɫɤɨɝɲɬɚɛɚ
ɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɭɞɚʂɟɦɬɟɤɫɬɭɒɬɚɛ .
ȼɚɧɪɟɞɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɝɥɚɫɢ ɡɚ ɰɟɥɭ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ Ƚɪɚɞɚ ɢɥɢ ɫɚɦɨ ɡɚ ɞɟɨ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ
7. ɆȿɊȿ ɁȺ ɁȺɒɌɂɌɍ ɈȾ ɉɈɉɅȺȼȺ
ɍ ɰɢʂɭ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɚ ɧɚɫɬɚʁɚʃɚ ɩɨɩɥɚɜɚ, ɡɚɬɢɦ ɫɦɚʃɟʃɚ ɲɬɟɬɚ ɧɚɫɬɚɥɢɯ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɢ
ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɢɡɚɡɜɚɧɢɯ ɜɨɞɚɦɚ II ɪɟɞɚ, ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɫɟ ɱɢɬɚɜ ɧɢɡ ɦɟɪɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚ.
Ɂɚɲɬɢɬɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ:
- ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟ ɦɟɪɟ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ,
- ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɦɟɪɟ (ɩɪɟ ɢ ɭ ɬɨɤɭ ɩɨɩɥɚɜɟ), ɢ
- ɦɟɪɟ ɡɚ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɢ ɨɬɤɥɚʃɚʃɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɢɡɚɡɜɚɧɢɯ ɩɨɩɥɚɜɚɦɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɧɬɟɪɜɟɧɬɧɟ
ɦɟɪɟ.
7.1 ɉɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟ ɦɟɪɟ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ
ɍ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟ ɦɟɪɟ ɭɛɪɚʁɚʁɭ ɫɟ ɦɟɪɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʁɭ ɪɚɞɢ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɚ ɧɚɫɬɚʁɚʃɚ ɩɨɩɥɚɜɚ
ɢ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨɝ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ʃɢɯɨɜɨɝ ɞɟɥɨɜɚʃɚ.
ɍ ɰɢʂɭ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ:

1.

Ɏɨɪɦɢɪɚɬɢ ɫɬɪɭɱɧɨ ɪɚɞɧɨ ɬɟɥɨ, ɤɨʁɟʄɟɫɚɱɢɧɢɬɢ ɩɪɨʁɟɤɬɧɢ ɡɚɞɚɬɚɤ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɞɭɝɨɪɨɱɧɨɝ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ, ɤɨʁɢɦɛɢɫɟɨɛɟɡɛɟɞɢɥɚɢɡɪɚɞɚɬɟɯɧɢɱɤɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɡɚ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟɩɨʁɚɜɟɩɨɩɥɚɜɚ ɨɞ ɜɨɞɚ II ɪɟɞɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ,

2.

Ɋɟɞɨɜɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚɬɢ: ɜɟʄ ɢɡɝɪɚɻɟɧɟ ɨɛʁɟɤɬɟ ɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚɧɚɜɨɞɚɦɚII ɪɟɞɚ,
ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɭ ɜɨɞɨɬɨɤɚ, ɡɚɲɬɢɬɭ ɨɞ ɟɪɨɡɢʁɟ, ɨɛʁɟɤɬɟ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɤɥɢɡɢɲɬɚ ɢ ɫɥ., ɤɚɨ ɢ ɨɱɭɜɚɬɢ
ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɨ ɫɬɚʃɟ; ɫɩɪɟɱɢɬɢ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɟ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɭ ɡɨɧɚɦɚ ɢɥɢ ɧɚ ɬɪɚɫɚɦɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ; ɪɟɞɨɜɧɨ ɩɪɚɬɢɬɢ ɫɜɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɟ ɤɨʁɢ ɦɨɝɭ ɭɬɢɰɚɬɢ ɧɚ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɭ ɩɨʁɚɜɭ ɩɨɩɥɚɜɚ,
ɚ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɟ ɩɨɞɚɬɤɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɨɛɪɚɻɢɜɚɬɢ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɬɢ ɢ ɨ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɢɦ ɡɧɚɱɚʁɧɢɦ
ɩɪɨɦɟɧɚɦɚ ɢɡɜɟɫɬɢɬɢ ɧɚɞɥɟɠɧɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ, ɨɪɝɚɧɟ ɢ ɫɥɭɠɛɟ,
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3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
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ɉɨɫɬɨʁɟʄɭ ɢ ɧɨɜɨɢɡɪɚɻɟɧɭ ɩɪɨʁɟɤɬɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɱɭɜɚɬɢ ɢ ɪɟɞɨɜɧɨ ɚɠɭɪɢɪɚɬɢ
(ɭ ȽɪɚɞɫɤɨʁɭɩɪɚɜɢɡɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɡɟɦʂɢɲɬɟɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɢȽɪɚɞɫɤɨʁɭɩɪɚɜɢɡɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ), ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɫɜɢɦ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚɦɚ, ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɢɡɜɟɞɟɧɨɝ ɫɬɚʃɚ ɢ ɫɥ.,
ɉɪɟɰɢɡɧɨ ɪɟɝɭɥɢɫɚɬɢ ɧɚɱɢɧ ɩɥɚʄɚʃɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ ɧɚɞɨɤɧɚɞɟ ɡɚ
ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɭ ɪɚɞɧɭ ɫɧɚɝɭ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɤɨɪɢɲʄɟɧɢ ɭ ɨɞɛɪɚɧɢ ɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚ,
Ɉɩɪɟɦɢɬɢ ɦɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ, ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɤɨɥɢɱɢɧɨɦ ɨɩɪɟɦɟ
ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ: ɡɚɲɬɢɬɧɚ ɨɞɟʄɚ ɢ ɨɛɭʄɚ, ɪɭɱɧɢ ɚɥɚɬ,
ɤɨɥɢɰɚ, ʇɚɤɨɜɢ ɡɚ ɩɟɫɚɤ, ɛɚɬɟɪɢʁɫɤɟ ɥɚɦɩɟ ɢ ɫɥ.,
ɂɡɞɜɨʁɢɬɢ ɞɨɞɚɬɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ƚɪɚɞɚ ɡɚ:
-ɂɡɪɚɞɭ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɢɡɚɡɜɚɧɢɯ ɜɨɞɚɦɚ II
ɪɟɞɚ, ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɡɛɨɝ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɢɡɪɚɞɚ ɨɜɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɡɚɯɬɟɜɚ ɜɪɟɦɟ ɢ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɜɟʄɟɝ ɛɪɨʁɚ ɫɬɪɭɱʃɚɤɚ ɢɡ ɨɜɟ ɨɛɥɚɫɬɢ. ɂɡɪɚɞɨɦ ɨɜɨɝ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɩɨɫɬɢɝɥɨ ɛɢ ɫɟ ɬɪɚʁɧɨ ɢ ɤɨɦɩɥɟɬɧɨ ɪɟɲɟʃɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚɜɨɞɚɦɚII
ɪɟɞɚ, ɫɚ ɞɟɬɚʂɧɨ ɪɚɡɪɚɻɟɧɢɦ ɭɩɭɬɫɬɜɢɦɚ, ɦɟɪɚɦɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɨɞɛɪɚɧɟ,
ɩɪɟɰɢɡɧɨ ɭɬɜɪɻɟɧɢɦ ɩɪɨɰɟɧɚɦɚ ɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢ ɢ ɫɥ.;
-Ⱥɟɪɨɫɧɢɦɚʃɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɨʁɚɜɟ ɩɨɩɥɚɜɚ ɢɡɚɡɜɚɧɢɯ ɜɨɞɚɦɚII ɪɟɞɚ, ʁɟɪ ɛɢ ɫɟ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ
ɞɨɛɢɥɢ ɬɚɱɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɨ ɫɬɜɚɪɧɨ ɭɝɪɨɠɟɧɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚ, ɫɬɟɩɟɧɭ ɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢ, ɪɚɫɩɨɪɟɞɭ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɞɟɩɪɟɫɢʁɚ ɢ ɫɥ. Ɉɜɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɫɬɪɨɝɨ ɧɚɦɟɧɫɤɚ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɦɨɝɥɚ
ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɢ ɭ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɧɚɫɬɚɧɤɚ ɩɨɩɥɚɜɚ
-ɍɛɪɡɚɧɭ ɢɡɪɚɞɭ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɮɪɭɲɤɨɝɨɪɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɚ;
-ɂɡɜɨɻɟʃɟ ɚɧɬɢɟɪɨɡɢɨɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɧɚ ɫɥɢɜɨɜɢɦɚ ɮɪɭɲɤɨɝɨɪɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɚ ɭ
ɧɚɫɟʂɢɦɚ Ʌɟɞɢɧɰɢ, ɋɪɟɦɫɤɚ Ʉɚɦɟɧɢɰɚ (Ȼɨɰɤɟ , Ȼɭɤɨɜɚɰ, ɢɬɞ.;
-Ʉɨɧɚɱɧɨ ɭɪɟɻɟʃɟ ɫɥɢɜɨɜɚ ɮɪɭɲɤɨɝɨɪɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɚ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɥɟ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɟ
ɲɬɟɬɟ ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ, ɢɡɚɡɜɚɧɟ ɛɭʁɢɱɧɢɦ ɞɟɥɨɜɚʃɟɦ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɮɪɭɲɤɨɝɨɪɫɤɢɯ
ɩɨɬɨɤɚ;
-ɇɚɛɚɜɤɭ ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ (ɬɟɪɟɧɫɤɚ
ɜɨɡɢɥɚ, ɚɥɚɬɢ, ɩɨɤɪɟɬɧɢ ɰɪɩɧɢ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɧɚ ɞɢɡɟɥ ɩɨɝɨɧ, ɡɚɲɬɢɬɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɨɞɟʄɚ ɢ
ɨɛɭʄɚ, ʇɚɤɨɜɢ ɡɚ ɩɟɫɚɤ, ɥɚɦɩɟ ɢ ɫɥ.);
-ɂɡɪɚɞɭ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɢ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɚɞɢɨ-ɜɟɡɟ. ɂɧɫɬɚɥɢɪɚɧɢ ɫɢɫɬɟɦ ɪɚɞɢɨ-ɜɟɡɟ ɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ, ɭɫɬɭɩɢɨ ɛɢ ɫɟ ɧɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɧɚɞɡɨɪɧɨʁ ɫɥɭɠɛɢ Ƚɪɚɞɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟɡɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɡɟɦʂɢɲɬɟɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨʁ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨʁ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ
(ȼȾ "ɒɚʁɤɚɲɤɚ" ɞɨɨɇɨɜɢɋɚɞ), ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɤɚɞɚ ɧɟɦɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ, ɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ
ɩɨʁɚɜɟ ɩɨɩɥɚɜɚ ɤɨɦɩɥɟɬɚɧ ɫɢɫɬɟɦ ɪɚɞɢɨ-ɜɟɡɟ ɫɚ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɦ ɨɩɪɟɦɨɦ ɫɬɚɜɢɨ ɛɢ ɫɟ ɭ
ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɟ ɋɬɪɭɱɧɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦɬɢɦɭɡɚ
ɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ ɫɥɭɠɛɟ ɨɫɦɚɬɪɚʃɚ ɢ ʁɚɜʂɚʃɚ,
ɉɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɧɚɱɢɧ ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ, ɩɪɚɜɰɟ ɢ ɧɚɱɢɧɟ
ɤɪɟɬɚʃɚ ɜɨɡɢɥɚ ɡɚ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ, ɜɨɡɢɥɚ ɯɢɬɧɟ ɩɨɦɨʄɢ, ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɫɥɭɠɛɢ, ɫɥɭɠɛɢ ɡɚ ɯɢɬɧɟ
ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɫɥɭɠɛɢ ɢ ɨɪɝɚɧɚ,
ɋɚɱɢɧɢɬɢ ɩɥɚɧ ɟɜɚɤɭɚɰɢʁɟ, ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɩɪɨɝɥɚɲɟʃɟ ɟɜɚɤɭɚɰɢʁɟ, ɦɟɫɬɚ ɢ ɧɚɱɢɧ ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɚ
ʂɭɞɢ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɟɜɚɤɭɚɰɢʁɭ ɢ ɫɦɟɲɬɚʁ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
ɢ ɚɪɯɢɜɚ, ɭɤɨɥɢɤɨ ɬɨ ɜɟʄ ɧɢʁɟ ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɨ ɧɟɤɢɦ ɞɪɭɝɢɦ ɩɥɚɧɨɜɢɦɚ, ɨɞɥɭɤɚɦɚ ɢ ɫɥ.,
Ɋɚɡɪɚɞɢɬɢ ɧɚɱɢɧɟ ɢ ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ ɭɩɨɡɨɪɚɜɚʃɚ ɢ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɚ ɢ ɫɬɚɥɧɨɝ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ
ɝɪɚɻɚɧɚ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɩɨɫɟɛɧɭ ɩɚɠʃɭ ɬɪɟɛɚ ɨɛɪɚɬɢɬɢ ɧɚ ɭɩɨɡɨɪɚɜɚʃɟ ɢ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɟ
ɝɪɚɻɚɧɚ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ɩɪɚɬɟ ɪɟɞɨɜɧɟ ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ (ɫɥɟɩɢ, ɝɥɭɜɢ,
ɧɟɩɢɫɦɟɧɢ ɢ ɫɥ.), ɭɤɨɥɢɤɨ ɬɨ ɜɟʄ ɧɢʁɟ ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɨ ɧɟɤɢɦ ɞɪɭɝɢɦ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɚɤɬɢɦɚ,
ɇɟɩɪɟɤɢɞɧɨ ɟɞɭɤɨɜɚɬɢ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɨɛɭɤɟ, ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ,
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɦ ɨ ɧɚɱɢɧɭ ɢ ɦɟɫɬɢɦɚ ɡɚ ɟɜɚɤɭɚɰɢʁɭ ɢ ɫɥ.,
Ⱦɚ ʁɚɜɧɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɢɡɪɚɞɟ ɩɥɚɧ ɪɚɞɚ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ
ɧɚ ɩɨɩɥɚɜɟ ɢɡɚɡɜɚɧɟ ɜɨɞɚɦɚII ɪɟɞɚ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟɤɨɧɬɚɤɬɨɫɨɛɟɢʂɭɞɫɬɜɚɤɨʁɟʄɟɛɢɬɢ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɨɡɚɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟɭɫɥɭɱɚʁɭɩɨɩɥɚɜɚ ,
Ɋɚɡɪɚɞɢɬɢ ɩɥɚɧ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɜɢɬɚɥɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ (ɜɨɞɨɜɨɞ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ, ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ
ɬɨɩɥɨɬɧɨɦ ɟɧɟɪɝɢʁɨɦ, ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɝɚɫɨɦ, ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɦ ɟɧɟɪɝɢʁɨɦ, ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɱɢɫɬɨʄɟ, ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ, ɢɧɬɟɪɜɟɧɬɧɟ ɫɥɭɠɛɟ, ɪɚɱɭɧɚɪɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɢ ɫɥ.), ɢ
Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɩɨɦɨʄɧɟ ɢ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɟ ɢɡɜɨɪɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ.
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Ʉɚɨ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢɯ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɯ ɦɟɪɚ ʁɟ ɢ ɬɚ ɞɚ ʁɟ Ƚɪɚɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɭ  ɝɨɞɢɧɢ
ɧɚɛɚɜɢɨɫɥɟɞɟʄɭɨɩɪɟɦɭɤɨʁɚʄɟɫɟɤɨɪɢɫɬɢɬɢɭɫɥɭɱɚʁɭɨɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɢɬɨ
1. ɉɉɜɪɟʄɟɦɚɥɟɤɨɦɚɞɚ
2. ɉɉɜɪɟʄɟɜɟɥɢɤɟɤɨɦɚɞɚ
3. ɉɉɜɟɡɢɜɨNJ
4. ɤɢɲɧɟɤɚɛɚɧɢɰɟɤɨɦɚɞɚ
5. ɝɭɦɟɧɟɱɢɡɦɟɤɨɦɚɞɚɢ
6. ɡɚɲɬɢɬɧɟɪɭɤɚɜɢɰɟɤɨɦɚɞɚ
7Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɦɟɪɟɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɬɧɟ ɦɟɪɟ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɨɞɧɨɫɟ ɫɟ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɟ
ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɭ ɜɪɟɦɟɧɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɢɡɥɢɜɚʃɚ ɜɨɞɚ II ɪɟɞɚ ɢ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɢɡɥɢɜɚʃɚ
ɜɨɞɚII ɪɟɞɚ.
Ɇɟɪɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʁɭ ɭ ɨɜɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ, ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ:
- ɢɡɪɚɞɭ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɢɯ ɧɚɫɢɩɚ ɧɚ ɭɝɪɨɠɟɧɢɦ ɞɟɨɧɢɰɚɦɚ - "ɡɟɱʁɢ ɧɚɫɢɩɢ",
- ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɢ ɩɥɚɜʂɟʃɟ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɢɯ ɪɟɬɟɧɡɢʁɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɭɜɢɞɚ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ,
- ɩɥɚɜʂɟʃɚ ɨɤɨɥɧɨɝ ɬɟɪɟɧɚ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ "ɦɚʃɟ ɲɬɟɬɟ",
- ɟɜɚɤɭɚɰɢʁɭ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ, ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ, ɚɪɯɢɜɚ ɢ ɫɥ.,
- ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟ ɭɝɪɨɠɟɧɢɯ ɢ ɧɚɫɬɪɚɞɚɥɢɯ,
- ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɞɨɞɚɬɧɟ ɪɚɞɧɟ ɫɧɚɝɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɪɚɞɢ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɟɝ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɨɞɛɪɚɧɟ,
- ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ȼɨʁɫɤɟ ɋɪɛɢʁɟ, ɢ
- ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɦɟɪɚ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɢɡ ɜɚɠɟʄɟɝ ɨɩɲɬɟɝ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚ.
7.3 Ɇɟɪɟ ɡɚ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɢ ɨɬɤɥɚʃɚʃɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɢɡɚɡɜɚɧɢɯ ɩɨɩɥɚɜɚɦɚ
ɉɨɞ ɨɜɢɦ ɦɟɪɚɦɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɫɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɚɧɚɰɢʁɢ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢ ɢ ɩɨɧɨɜɧɨʁ
ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɨɲɬɟʄɟɧɢɯ ɩɨɩɥɚɜɚɦɚ ɢɡɚɡɜɚɧɢɦ ɜɨɞɚɦɚ II ɪɟɞɚ.
Ɍɚɤɨɻɟ, ɨɜɟ ɦɟɪɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ ɢ ɧɚɞɨɤɧɚɞɭ ɲɬɟɬɟ ɨɲɬɟʄɟɧɢɦ ɮɢɡɢɱɤɢɦ ɢ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɦ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ. ɇɚɤɧɚɞɚ ɲɬɟɬɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢ ɭ ɧɨɜɰɭ,
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɢ ɫɥ.
ɍ ɬɨɤɭ  ɝɨɞɢɧɟ ɜɥɚɫɧɢɰɢɦɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢɫɩɥɚʄɟɧɚ ɫɭ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨɦɨʄɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɡɚ ɫɚɧɚɰɢʁɭ
ɲɬɟɬɟ ɧɚɫɬɚɥɟ Rɞ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɧɟɩɨɝɨɞɚ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ  ɞɨ  ɦɚʁɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɢɬɨ ɡɚɫɬɚɦɛɟɧɢɯɢʁɟɞɚɧɩɨɫɥɨɜɧɢɨɛʁɟɤɚɬɭɭɤɭɩɧɨɦɢɡɧɨɫɭ
ɨɞ  ɞɢɧɚɪɚ ɞɨɤ ɫɭ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ  ɞɢɧɚɪɚ ɭɬɪɨɲɟɧɚ ɡɚ ɫɚɧɚɰɢʁɭ
ɨɲɬɟʄɟʃɚɧɚɥɨɤɚɥɧɨɦɩɭɬɭɉRɩRɜɢɰD-ȽɪɢɝRɜDɱɤɢɩɭɬ
ɄɚɪɬɚɎɪɭɲɤɨɝɨɪɫɤɢɯɩɨɬɨɤɚɩɪɢɤɚɡɚɧɟɫɭɭɩɪɢɥɨɝɭɨɜɨɝɩɥɚɧɚ ɩɪɢɥɨɝ 3ɩɪɢɥɨɝ4ɩɪɢɥɨɝ5 ɢ
ɩɪɢɥɨɝ6)
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II ɈɉȿɊȺɌɂȼɇɂɉɅȺɇɁȺɈȾȻɊȺɇɍɈȾɉɈɉɅȺȼȺɇȺɌȿɊɂɌɈɊɂȳɂȽɊȺȾȺ
ɇɈȼɈȽɋȺȾȺɁȺɍɇɍɌɊȺɒȵȿȼɈȾȿ
1. ɍȼɈȾ
ɈɩɟɪɚɬɢɜɧɢɩɥɚɧɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚɭɧɭɬɪɚɲʃɟɜɨɞɟɡɚ
2018. ɝɨɞɢɧɭ ɭɞɚʂɟɦɬɟɤɫɬɭɥɨɤɚɥɧɢɩɥɚɧɡɚɭɧɭɬɪɚɲʃɟɜɨɞɟ ɨɞɧɨɫɢɫɟɧɚɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢ
ɩɥɚɜʂɟʃɟɭɧɭɬɪɚɲʃɢɦɜɨɞɚɦɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɇɚɜɟɞɟɧɢ ɩɥɚɧ ɫɚɞɪɠɢ ɯɢɞɪɨɝɪɚɮɫɤɭ ɦɪɟɠɭ ɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɭɫɥɟɞ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɜɨɞɚ ɢ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ ɢ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɩɪɨɝɥɚɲɚɜɚʃɟ ɪɟɞɨɜɧɟ ɢ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ
ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɦɜɨɞɚɦɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ.
ɍɧɭɬɪɚɲʃɢɦɜɨɞɚɦɚ ɭɫɦɢɫɥɭɨɜɨɝɩɥɚɧɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭɫɟɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɟɢɩɨɞɡɟɦɧɟɜɨɞɟɭ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɦ ɪɟʁɨɧɭ. ȼɟɲɬɚɱɤɟ ɜɨɞɨɬɨɤɟ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɨɜɨɝ ɩɥɚɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɦɪɟɠɚ ɤɚɧɚɥɚ
ɯɢɞɪɨɫɢɫɬɟɦɚ ȾɌȾ ɦɪɟɠɚ ɤɚɧɚɥɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢ ɤɚɧɚɥɢ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ.
2ɏɂȾɊɈȽɊȺɎɋɄȺɆɊȿɀȺ
ɍ ɪɚɜɧɢɱɚɪɫɤɨɦ ɞɟɥɭ ɥɟɜɚ ɨɛɚɥɚ  ɩɪɢɨɛɚʂɚ Ⱦɭɧɚɜɚ ɮɨɪɦɢɪɚɧɚ ɫɭ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɬɢɩɚ
ɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɚɩɨɞɡɟɦɧɢɯɜɨɞɚɫɥɨɛɨɞɧɢɢɡɞɚɧɢɞɨɞɭɛɢɧɟɨɞɰɰɚɦɧɚɡɜɚɧɢɩɪɜɢɢɡɞɚɧɢ
ɢɫɭɛɚɪɬɟɫɤɢɢɚɪɬɟɫɤɢɢɡɞɚɧɢɮɨɪɦɢɪɚɧɢɧɚɜɟʄɢɦɞɭɛɢɧɚɦɚ
ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɫɭ ɨɞ ɢɡɭɡɟɬɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɩɥɢɬɤɟ ɩɨɞɡɟɦɧɟ ɜɨɞɟ ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɨɛɭɯɜɚɬɚ
ɥɨɤɚɥɧɨɝɩɥɚɧɚɡɚɭɧɭɬɪɚɲʃɟɜɨɞɟ ɡɧɚɱɚʁɚɧʁɟɩɪɜɢɢɡɞɚɧɤɨʁɢʁɟɯɢɞɪɚɭɥɢɱɤɢɜɟɡɚɧɫɚɜɨɞɨɦ
Ⱦɭɧɚɜɚ ɢ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɦɟɪɢ ɩɨɞ ʃɟɧɢɦ ɭɬɢɰɚʁɟɦ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɦ ɩɪɢɨɛɚʂɭ ɇɚ ɭɠɟɦ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢ ɧɢɜɨ ɩɨɞɡɟɦɧɟ ɜɨɞɟ ʁɟ  ɦ ɧɦ ɫɟɜɟɪɧɨ ɨɞ
Ⱦɟɬɟɥɢɧɚɪɟ ɞɨ  ɦ ɧɦ ɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁ ɡɨɧɢ ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ ɒɬɪɚɧɞ ɍ ɡɨɧɢ ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɧɢɜɨʁɟɭɫɥɨɜʂɟɧɰɪɩʂɟʃɟɦɜɨɞɟɩɚɫɟɫɦɚɬɪɚɩɪɢɜɪɟɦɟɧɢɦɍɧɟɩɨɪɟɦɟʄɟɧɨɦ
ɨɛɥɢɤɭɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɧɢɜɨɛɢɢɡɧɨɫɢɨɨɤɨɦɧɦ
Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢɩɪɚɜɚɰɜɨɞɟɧɨɝɨɝɥɟɞɚɥɚɩɪɨɫɟɱɧɨɝɧɢɜɨɚɩɨɞɡɟɦɧɟɜɨɞɟʁɟɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞ-ʁɭɝɨɢɫɬɨɤ
ɫɚɫɦɟɪɨɦɩɚɞɚɩɪɟɦɚʁɭɝɨɢɫɬɨɤɭ
ɂɡɜɚɧɭɠɟɝɩɨɞɪɭɱʁɚȽɪɚɞɚɭɧɚɫɟʂɟɧɢɦɦɟɫɬɢɦɚɦɚɤɫɢɦɚɥɚɧɧɢɜɨɩɨɞɡɟɦɧɟɜɨɞɟɤɪɟʄɟɫɟ
ɭ ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɨɞ  ɦ ɧɦ ɤɨɞ Ʉɨɜɢʂɚ ɞɨ  ɦ ɧɦ ɤɨɞ ɑɟɧɟʁɚ Ɇɢɧɢɦɚɥɧɢ ɧɢɜɨ
ɩɨɞɡɟɦɧɟɜɨɞɟɢɡɧɨɫɢ ɦɧɦɤɨɞɄɨɜɢʂɚɚɦɧɦɤɨɞɑɟɧɟʁɚ
Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢ ɩɪɚɜɚɰ ɜɨɞɟɧɨɝ ɨɝɥɟɞɚɥɚ ɩɪɨɫɟɱɧɨɝ ɧɢɜɨɚ ɩɨɞɡɟɦɧɟ ɜɨɞɟ ʁɟ ɫɟɜɟɪ ʁɭɝ ɫɚ ɫɦɟɪɨɦ
ɩɚɞɚɩɪɟɦɚʁɭɝɭɨɞɧɨɫɧɨɩɪɟɦɚȾɭɧɚɜɭɢɄɚɧɚɥɭȾɌȾ
ɇɚɞɟɫɧɨʁɨɛɚɥɢȾɭɧɚɜɚɩɪɟɦɚ ɎɪɭɲɤɨʁɝɨɪɢɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɆɢɲɟɥɭɤɚɞɭɛɢɧɚɩɨɞɡɟɦɧɟɜɨɞɟɫɟ
ɤɪɟʄɟɨɞɞɨɦɨɞɩɨɜɪɲɢɧɟɬɟɪɟɧɚɍɧɚɫɟʂɭɊɢɛʃɚɤɢɭɄɚɦɟɧɢɱɤɨɦɩɚɪɤɭʁɚɜʂɚʁɭɫɟ
ɢɡɜɨɪɢɧɚɜɢɫɢɧɚɦɚɨɞɞɨɦɈɜɚʁɢɡɞɚɧʁɟɧɚɝɧɭɬɤɚȾɭɧɚɜɭɢɫɧɚɛɞɟɜɚɫɟɢɫɤʂɭɱɢɜɨ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɦɜɨɞɚɦɚɫɚɲɢɪɟɝɩɨɞɝɨɪɢɧɫɤɨɝɞɟɥɚɢɥɨɤɚɥɧɢɦɢɧɮɢɥɬɪɚɰɢɨɧɢɦɜɨɞɚɦɚɇɚ
Ɇɢɲɟɥɭɤɭ ɫɟ ɢɫɩɨɞ ɨɜɨɝ ɢɡɞɚɧɚ ɧɚɥɚɡɢ ɞɪɭɝɢ ɢɡɞɚɧ ɤɨʁɢ ɫɟ ɯɪɚɧɢ ɩɪɨɰɟɞɧɢɦ ɜɨɞɚɦɚ ɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢ ɫɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɭʁɟ ɢɡɜɨɪɢɦɚ ɧɚ ɜɢɫɢɧɚɦɚ ɦɚʃɢɦ ɨɞ  ɦ ɂɫɩɨɞ ɨɜɢɯ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ
ɫɟɪɢʁɚ ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɥɚɩɨɪɨɜɢɬɟ ɝɥɢɧɟ ɉɨɜɥɚɬɧɢ ɫɥɨʁ ɢɡɧɚɞ ɝɥɢɧɟ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ɋɢɛʃɚɤɚ ɢ
ɄɚɦɟɧɢɱɤɨɝɩɚɪɤɚɤɥɢɡɢɩɪɟɦɚȾɭɧɚɜɭ
2.1. Ɉɫɬɚɥɢɜɟɲɬɚɱɤɢɜɨɞɨɬɨɰɢ
2.1.1. ɆɪɟɠɚɤɚɧɚɥɚɯɢɞɪɨɫɢɫɬɟɦɚȾɌȾ
Ɉɜɚ ɦɪɟɠɚ ɢɦɚ ɡɚɞɚɬɚɤ ɞɚ ɩɪɢɯɜɚɬɢ ɫɭɜɢɲɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɟ ɜɨɞɟ ɫɚ ɬɟɪɟɧɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɭɡ
ɤɚɧɚɥ ɤɚɨ ɢ ɫɭɜɢɲɧɟ ɜɨɞɟ ɢɡ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɢ ɞɚ ɬɭ ɜɨɞɭ ɨɞɜɟɞɟ ɞɨ ɤɪɚʁʃɟɝ
ɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬɚ ȾɭɧɚɜɌɢɫɚɢɫɥ ɂɫɬɨɬɚɤɨɤɚɧɚɥɢɏɫȾɌȾɢɦɚʁɭɡɚɞɚɬɚɤɞɚɞɨɜɟɞɭɡɚɯɜɚʄɟɧɭ

2532. страна – Броj 19

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

27. април 2018.

ɜɨɞɭ ɡɚɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟɢɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɞɨɤɨɪɢɫɧɢɤɚȾɟɬɚʂɚɧɩɪɟɝɥɟɞɤɚɧɚɥɫɤɟɦɪɟɠɟɫɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚɫɥɢɜɨɜɚɞɚɬʁɟɭɩɪɢɥɨɝɭ ɩɪɢɥɨɝɛɪ7).
Ʉɚɧɚɥɇɨɜɢɋɚɞ- ɋɚɜɢɧɨɋɟɥɨ ɏɫȾɌȾ ɩɪɢɯɜɚɬɚɜɨɞɟɫɚɬɟɪɟɧɚɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɭɡɤɚɧɚɥɢɜɨɞɟ
ɫɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɢɡɦɟɻɭ ɞɟɫɧɟ ɨɛɚɥɟ ɤɚɧɚɥɚ ɢ ɫɟɜɟɪɧɟ ɝɪɚɧɢɰɟ ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɢɯ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɫ ɋɭɤɨɜɚɛɚɪɚɢȼɟɬɟɪɧɢɤɢɡɚɩɚɞɧɟɝɪɚɧɢɰɟɦɫɋɚʁɥɨɜɨɋɭɜɢɲɧɟɜɨɞɟɢɡ
ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɨɝɫɢɫɬɟɦɚɋɚʁɥɨɜɨɭɥɢɜɚʁɭɫɟɩɪɟɤɨɩɭɦɩɧɟɫɬɚɧɢɰɟɋɚʁɥɨɜɨɭɄɚɧɚɥɇɨɜɢ
ɋɚɞ- ɋɚɜɢɧɨɋɟɥɨɧɢɡɜɨɞɧɨɨɞɩɪɟɜɨɞɧɢɰɟɇɚɥɟɜɨʁɨɛɚɥɢɤɚɧɚɥɚɧɚɥɚɡɢɫɟɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚ
ɡɨɧɚɋɟɜɟɪ,ɫɚɫɜɨʁɢɦɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɦɜɨɞɚɦɚ
ɍɩɨɝɥɟɞɭɪɟɠɢɦɚɬɨɤɚɢɯɢɞɪɚɭɥɢɱɤɢɯɟɥɟɦɟɧɚɬɚɤɚɧɚɥɇɨɜɢɋɚɞ- ɋɚɜɢɧɨɋɟɥɨ ɏɫȾɌȾ ʁɟ
ɭɞɟɥɭɧɢɡɜɨɞɧɨɨɞɩɪɟɜɨɞɧɢɰɟɩɨɞɞɢɪɟɤɬɧɢɦɭɬɢɰɚʁɟɦȾɭɧɚɜɚɞɨɤɫɭɦɟɪɨɞɚɜɧɢɜɨɞɨɫɬɚʁɢ
ɭɡɜɨɞɧɨɨɞɩɪɟɜɨɞɧɢɰɟɫɥɟɞɟʄɢ
- ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɜɨɞɨɫɬɚʁ
- ɦɢɧɢɦɚɥɧɢɜɨɞɨɫɬɚʁ
- ɪɚɞɧɢɜɨɞɨɫɬɚʁ

ɦɧɦ
ɦɧɦ
79,59-ɦɧɦ

Ɉɫɧɨɜɧɢɯɢɞɪɚɭɥɢɱɤɢɟɥɟɦɟɧɬɢɤɚɧɚɥɚɇɨɜɢɋɚɞ- ɋɚɜɢɧɨɋɟɥɨ ɏɫȾɌȾ 
- ɞɧɨɤɚɧɚɥɚɭɨɫɨɜɢɧɢ
- ɤɨɫɢɧɟɭɧɚɝɢɛɭ
- ɲɢɪɢɧɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɧɚɨɫɭɤɚɧɚɥɚ

ɦɧɦ
1:2
ɦ

Ʉɚɧɚɥ ɇɨɜɢ ɋɚɞ - ɋɚɜɢɧɨ ɋɟɥɨ ɏɫ ȾɌȾ  ɨɞɥɢɤɭʁɟ ɫɟ ɜɟɥɢɤɢɦ ɩɨɩɪɟɱɧɢɦ ɩɪɨɮɢɥɨɦ Ⱦɭɠ
ɨɛɚɥɚ ɧɚ ɧɚʁɜɟʄɟɦ ɞɟɥɭ Ʉɚɧɚɥɚ ɫɦɟɲɬɟɧɟ ɫɭ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɨɛɥɢɤɨɜɚɧɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɡɟɦʂɚɧɨɝ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢɡ ɢɫɤɨɩɚ ɤɚɧɚɥɚ Ʉɚɧɚɥ ʁɟ ɡɟɦʂɚɧɢ ɢ ɧɟɨɛɥɨɠɟɧ ɢɡɭɡɟɜ ɞɟɨɧɢɰɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ
ɢɡɝɪɚɻɟɧɢ ɯɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɢ ɞɟɨɧɢɰɟ ɤɚɧɚɥɚ, ɨɞ ɯɢɞɪɨɱɜɨɪɚ ©ɇɨɜɢ ɋɚɞª ɞɨ ɭɲʄɚ ɭ
Ⱦɭɧɚɜɨɞɫɬɚɰɢɨɧɚɠɟɤɦɞɨɤɦɱɢʁɟ ɫɭɤɨɫɢɧɟɨɛɥɨɠɟɧɟɛɟɬɨɧɫɤɨɦɨɛɥɨɝɨɦɇɚ
ɨɫɬɚɥɨɦɞɟɥɭɤɚɧɚɥɫɤɟɦɪɟɠɟɤɨɫɢɧɟɫɭɡɚɬɪɚɜʂɟɧɟɭɪɟɡɜɨɞɟʁɟɩɨɞɬɪɫɤɨɦɚɞɟɩɨɧɢʁɟɨɞ
ɢɫɤɨɩɚɭɡɢɜɢɰɟɤɚɧɚɥɚɧɚʁɜɟʄɢɦɞɟɥɨɦɫɭɩɨɲɭɦʂɟɧɟ
2.1.2. Ɇɪɟɠɚɤɚɧɚɥɚɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɡɚɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ
Ȼɚɱɤɢ ɞɟɨ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɩɨɞɟʂɟɧ ʁɟ ɧɚ ɞɜɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɫɚ ɨɡɧɚɤɚɦɚ . ɢ 
ȵɢɯɨɜɢ ɫɟɜɟɪɧɢ ɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɱɧɢ ɢ ʁɭɝɨɡɚɩɚɞɧɢ ɞɟɥɨɜɢ ɫɭ ɨɪɢʁɟɧɬɢɫɚɧɢ ɧɚ ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɟ
ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɨʁɢ ɧɟ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɞɨɤ ɨɫɬɚɥɢ ɞɟɥɨɜɢ ɨɜɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɭ ɰɟɥɢɧɢ
ɡɚʁɟɞɧɨɫɚɩɭɦɩɧɢɦɫɬɚɧɢɰɚɦɚɩɪɢɩɚɞɚʁɭɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɉɨɜɪɲɢɧɭ ɢɡɦɟɻɭ ɤɚɧɚɥɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ - ɋɚɜɢɧɨ ɋɟɥɨ Ⱦɭɧɚɜɚ ɢ ɡɚɩɚɞɧɟ ɝɪɚɧɢɰɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ
Ƚɪɚɞɚ  ɩɨɤɪɢɜɚɭɤɭɩɧɨɫɟɞɚɦɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚ
ɦɫȻɟɝɟɱII" - ɞɟɨ ɫɥɢɜɩɪɢɩɚɞɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɈɩɲɬɢɧɟȻɚɱɤɚɉɚɥɚɧɤɚ 
ɦɫȼɢɡɢʄɫɚɨɡɧɚɤɨɦ ɩɪɢɩɚɞɚɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭ ɚɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬʁɟȾɭɧɚɜ
ɦɫɋɭɤɨɜɚɛɚɪɚ  - ɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬȾɭɧɚɜ
ɦɫȼɟɬɟɪɧɢɤ  - ɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬȾɭɧɚɜ
ɦɫɌɟɥɟɩ  - ɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬ Ⱦɭɧɚɜ
ɦɫɋɚʁɥɨɜɨ  - ɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬɤɚɧɚɥɇɨɜɢɋɚɞ- ɋɚɜɢɧɨɋɟɥɨ ɏɫȾɌȾ 
ɦɫȻɟɝɟɱI" (08/6) - ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɢɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬ Ⱦɭɧɚɜ
ɉɨɞɪɭɱʁɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɨɛɭɯɜɚɬɚɩɨɜɪɲɢɧɭɨɞɯɚɞɨɤɨɫɬɚɥɢɞɟɨɩɨɞɪɭɱʁɚ
ɩɪɢɩɚɞɚɨɩɲɬɢɧɚɦɚȻɚɱɤɢɉɟɬɪɨɜɚɰɢȻɚɱɤɚɉɚɥɚɧɤɚɈɞɧɚɜɟɞɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɨɞɜɨɞʃɚɜɚ
ɫɟ  ɯɚ ɨɞɧɨɫɧɨ   ɉɪɟɨɫɬɚɥɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɞ  ɯɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɟ ɨɞɜɨɞʃɚɜɚ
ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɫɟɜɟɪɧɢ ɞɟɨ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɢɫɩɪɟɫɟɰɚɧɨɝ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɞɟɩɪɟɫɢʁɚɦɚ
Ɉɪɢʁɟɧɬɚɰɢɨɧɚɞɭɠɢɧɚɭɤɭɩɧɟɤɚɧɚɥɫɤɟɦɪɟɠɟɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɢɡɧɨɫɢɨɤɨɤɦɫɚɝɭɫɬɢɧɨɦ
ɤɚɧɚɥɫɤɟɦɪɟɠɟɨɞɦɯɚ.
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ɉɨɞɪɭɱʁɟ  ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɫɟɜɟɪɧɨ ɨɞ ɤɚɧɚɥɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ - ɋɚɜɢɧɨ ɋɟɥɨ ɏɫ ȾɌȾ  ɢ
Ⱦɭɧɚɜɚ ɢ ɢɡɞɟʂɟɧɨ ʁɟ ɧɚ ɲɟɫɬ ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ɱɢʁɢ ɫɭ ɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬɢ Ⱦɭɧɚɜ Ɍɢɫɚ ɢ
ȳɟɝɪɢɱɤɚ
ɉɨɜɪɲɢɧɚɩɨɞɪɭɱɢʁɚɩɨɤɪɢɜɚɫɥɟɞɟʄɟɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɟɫɢɫɬɟɦɟ
ɦɫȼɪɛɚɤ  - ɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬȾɭɧɚɜ
ɦɫɄɚɥɢɲɬɟ  - ɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬȾɭɧɚɜ
ɦɫɄɨɜɢʂ  - ɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬȾɭɧɚɜ
ɦɫȾɭɧɚɜɚɰ  - ɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬȾɭɧɚɜ
ɦɫɊɭɬɚɜɢɰɚ  ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɢ- ɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬȾɭɧɚɜ
ɦɫȳɟɝɪɢɱɤɚ  ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɢ– ɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬɌɢɫɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦȳɟɝɪɢɱɤɟ 
ɇɚɩɨɞɪɭɱʁɭɭɞɟɥɭɤɨʁɢɩɪɢɩɚɞɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɨɞɜɨɞʃɚɜɚɫɟɨɤɨ
ɯɚɫɚɝɭɫɬɢɧɨɦɤɚɧɚɥɫɤɟɦɪɟɠɟɨɞɦɯɚɉɪɢɛɥɢɠɧɚɭɤɭɩɧɚɞɭɠɢɧɚɤɚɧɚɥɫɤɟɦɪɟɠɟʁɟɨɤɨ
ɤɦ
Ʉɚɧɚɥɫɤɚ ɦɪɟɠɚ ɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɰɪɩɧɢɯ ɫɬɚɧɢɰɚ ɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɫɚɧɢ ɫɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɩɪɨɫɟɱɧɨɝɦɨɞɭɥɚɨɬɢɰɚʁɚq ɥɫɯɚɫɚɦɨɝɭʄɢɦɩɥɚɜʂɟʃɟɦɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɭ
ɬɪɚʁɚʃɭɨɞɞɨɞɚɧɚɭɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭ
ɍɫɦɢɫɥɭɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ ɫɜɢɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɢɫɢɫɬɟɦɢɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɩɨɞɟʂɟɧɢɫɭ
ɧɚɱɟɬɢɪɢɬɟɯɧɢɱɤɟɞɟɨɧɢɰɟ
Ɏɭɬɨɝ
Ɍɟɦɟɪɢɧ-ɋɬɟɩɚɧɨɜɢʄɟɜɨ
Ʉɚʄ-ɇɨɜɢɋɚɞɢ
ɋɪɟɦ
Ⱦɟɬɚʂɚɧ ɬɚɛɟɥɚɪɧɢ ɩɪɟɝɥɟɞ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɞɟɨɧɢɰɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɚ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɦ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ
ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɤɚɨ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚ ɡɚ ɩɨɱɟɬɚɤ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɜɨɞɚ ɞɚɬ ʁɟ ɭ
ɩɪɢɥɨɝɭɛɪ7.

Ɇɪɟɠɚɤɚɧɚɥɚɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɡɚɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟɨɤɨɥɧɢɯɧɚɫɟʂɟɧɢɯɦɟɫɬɚ
Ɉɜɭ ɤɚɧɚɥɫɤɭ ɦɪɟɠɭ ɱɢɧɟ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚ ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɤɨʁɢ ɫɚɤɭɩʂɚʁɭ ɜɢɲɚɤ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯ ɢ
ɩɨɞɡɟɦɧɢɯɜɨɞɚɢɨɞɜɨɞɟɞɨɤɪɚʁʃɟɝɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬɚ
Ⱥɬɦɨɫɮɟɪɫɤɟ ɜɨɞɟ ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɫɟ ɭɩɭɲɬɚʁɭ ɭ ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɟ ɤɚɧɚɥɟ ɢɥɢ
ɫɟɢɧɮɢɥɬɪɢɪɚʁɭɭɩɨɞɡɟɦʂɟɞɨɤɫɟʁɟɞɚɧɞɟɨɨɜɢɯɜɨɞɚɨɞɜɨɞɢɢɞɢɪɟɤɬɧɨɭɩɭɲɬɚɭȾɭɧɚɜ
ɩɪɟɤɨɭɫɬɚɜɚɭI ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɨʁɥɢɧɢʁɢ
Ɉɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯ ɜɨɞɚ ɧɚɫɟʂɟɧɢɯ ɦɟɫɬɚ Ȼɟɝɟɱ Ɏɭɬɨɝ ȼɟɬɟɪɧɢɤ Ⱥɞɢɰɟ ɢ ɦɚʃɢ
ɞɟɨ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɦɚɥɢ ɞɟɨ Ɍɟɥɟɩɚ ɢ ɪɚɞɧɚ ɡɨɧɚ ɋɟɜɟɪ II  ɜɪɲɢ ɫɟ ɫɢɫɬɟɦɢɦɚ Ȼɟɝɟɱ
ȼɢɡɢʄ ɋɭɤɨɜɚ ɛɚɪɚ ȼɟɬɟɪɧɢɤ Ɍɟɥɟɩ ɢ ɋɚʁɥɨɜɨ ɉɪɟɤɨ ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ
ȼɪɛɚɤ ɢ Ʉɚɥɢɲɬɟ ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʁɭ ɫɟ Ʉɥɢɫɚ ɪɚɞɧɚ ɡɨɧɚ Ɋɢɦɫɤɢ ɒɚɧɱɟɜɢ ɢ ɪɚɞɧɚ ɡɨɧɚ
ɋɟɜɟɪIVɤɚɨɢɞɟɨɚɬɚɪɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ ɆɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɢɫɢɫɬɟɦɄɨɜɢʂɨɞɜɨɞʃɚɜɚɞɟɨɚɬɚɪɚ
ɄɨɜɢʂɚɢɄɚʄɚɤɚɨɢɞɟɥɨɜɟɫɚɦɢɯɧɚɫɟʂɚ ȾɟɨɄɨɜɢʂɚɫɚɢɫɬɨɱɧɢɦɚɬɚɪɨɦɨɞɜɨɞʃɚɜɚɫɟ
ɩɪɟɤɨɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɨɝɫɢɫɬɟɦɚɊɭɬɚɜɢɰɚ
Ɍɟɯɧɢɱɤɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɩɨʁɟɞɢɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɫɚɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢɦɚɩɪɢɩɚɞɚʁɭʄɢɯɰɪɩɧɢɯɫɬɚɧɢɰɚɢ
ɫɥɞɚɬɢɫɭɭɩɪɢɥɨɡɢɦɚɛɪ7ɢɛɪ11.

Ȼɟɝɟɱ
ɇɚɫɟʂɟɧɨɦɟɫɬɨɱɢʁɚɩɨɜɪɲɢɧɚɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟɨɩɲɬɢɧɟ ɢɡɧɨɫɢɯɚɨɞɱɟɝɚʁɟɯɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɪɟʁɨɧɚ
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Ɉɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯ ɜɨɞɚ ɫɚɦɨɝ ɧɚɫɟʂɚ ɜɪɲɢ ɫɟ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɨ ɩɪɟɦɚ Ⱦɭɧɚɜɭ ɢ
ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɢɦɫɥɢɜɨɦȻɟɝɟɱIɩɨɜɪɲɢɧɟɨɤɨɯɚɫɚɝɥɚɜɧɢɦɤɚɧɚɥɨɦȻɟɝɟɱɞɭɠɢɧɟ
ɦɧɚɝɢɛɚɤɨɫɢɧɚɦ ɞɭɛɢɧɟɤɚɧɚɥɚX ɦɢɞɭɛɢɧɟɜɨɞɟx ɦɈɜɢɦɫɢɫɬɟɦɨɦɫɟ
ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʁɭ ɢ ɜɢɫɨɤɢ ɬɟɪɟɧɢ ɢɫɬɨɱɧɨ ɨɞ Ȼɟɝɟɱɚ Ⱦɟɨ ɛɟɝɟɱɤɨɝ ɚɬɚɪɚ ɫɟ ɨɞɜɨɞɢ ɢ ɫɥɢɜɧɢɦ
ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚȼɢɡɢʄɢɋɭɤɨɜɚɛɚɪɚ
ȺɬɦɨɫɮɟɪɫɤɚɜɨɞɚɫɚɞɟɥɚɧɚɫɟʂɚȻɟɝɟɱɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɨɨɬɢɱɟɤɪɨɡI ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɭɥɢɧɢʁɭɩɪɟɤɨ
ɭɫɬɚɜɟȻɟɝɟɱɭȾɭɧɚɜɈɜɚɭɫɬɚɜɚɩɨɪɟɞɜɨɞɚɫɚɭɪɛɚɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚȻɟɝɟɱɚɩɪɢɯɜɚɬɚɢɜɨɞɭ
ɫɚɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚɭɨɤɨɥɢɧɢɧɚɫɟʂɟɧɨɝɦɟɫɬɚ
ɍɫɬɚɜɚȻɟɝɟɱ- ɬɚɛɥɚɫɬɢɡɚɬɜɚɪɚɱɰɟɜɨɜɨɞ¡ɦɦɁɚɬɜɚɪɚɫɟɩɪɢɜɨɞɨɫɬɚʁɭɨɞɰɦɚ
ɩɪɟɩɭɦɩɚɜɚʃɟɫɟɜɪɲɢɩɪɟɦɚɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɛɢɥɧɢɦɰɪɩɧɢɦɚɝɪɟɝɚɬɢɦɚ 
ȼɟɥɢɱɢɧɚɩɪɨɫɬɨɪɚɭɝɪɨɠɟɧɨɝɩɨɞɡɟɦɧɢɦɜɨɞɚɦɚʁɟɨɤɨɯɚɭɨɤɜɢɪɭɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟɨɩɲɬɢɧɟ
ɢ ɬɭ ɫɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɍ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɭɤɭɩɧɭ ɩɨɜɪɲɢɧɭ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɪɟʁɨɧɚɩɨɞɡɟɦɧɢɦɜɨɞɚɦɚʁɟɭɝɪɨɠɟɧɨɧɟɝɞɟɨɤɨɩɨɜɪɲɢɧɟ

Ɏɭɬɨɝ
ɇɚɫɟʂɟɧɨɦɟɫɬɨɡɚɩɚɞɧɨɨɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɉɨɜɪɲɢɧɚɄɈɎɭɬɨɝɢɡɧɨɫɢɯɚɨɞ
ɱɟɝɚʁɟɩɨɜɪɲɢɧɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɪɟʁɨɧɚɯɚ
ɈɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟɚɬɚɪɚɢɫɚɦɨɝɧɚɫɟʂɚɎɭɬɨɝɜɪɲɢɫɟɦɫɋɭɤɨɜɚɛɚɪɚɩɨɜɪɲɢɧɟɯɚɫɚ
ɰɪɩɧɨɦɫɬɚɧɢɰɨɦɎɭɬɨɝɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ4 [ɦɫȼɨɞɟɨɜɨɝɫɥɢɜɚɩɪɟɛɚɰɭʁɭɫɟɭȾɭɧɚɜ
ɩɪɟɤɨɩɨɦɟɧɭɬɟɰɪɩɧɟɫɬɚɧɢɰɟɤɨʁɚɫɟɧɚɥɚɡɢɭɫɪɟɞɢɲʃɟɦɞɟɥɭɎɭɬɨɝɚ
ɉɨɪɟɞ ɦɫ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɚ ɜɨɞɚ ɫɟ ɩɚɪɚɥɟɥɧɢɦɤɚɧɚɥɢɦɚ ɨɞɜɨɞɢ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɨ ɭ Ⱦɭɧɚɜ ɩɪɟɤɨ
ɭɫɬɚɜɚɭ,ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɨʁɥɢɧɢʁɢ
- ɭɫɬɚɜɨɦɒɢɦɚɧɞɪɚ,- ɲɢɛɟɪɡɚɬɜɚɪɚɱɰɟɜɨɜɨɞ¡ɦɦɁɚɬɜɚɪɚɫɟɩɪɢɜɨɞɨɫɬɚʁɭɨɞ
ɰɦɚɩɪɟɩɭɦɩɚɜɚʃɟɫɟɜɪɲɢɩɪɟɦɚɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɛɢɥɧɢɦɰɪɩɧɢɦɚɝɪɟɝɚɬɢɦɚ 
- ɭɫɬɚɜɨɦɒɢɦɚɧɞɪɚ,,- ɲɢɛɟɪɡɚɬɜɚɪɚɱɰɟɜɨɜɨɞ¡ɦɦɁɚɬɜɚɪɚɫɟɩɪɢɜɨɞɨɫɬɚʁɭɨɞ
ɰɦɚɩɪɟɩɭɦɩɚɜɚʃɟɫɟɜɪɲɢɩɪɟɦɚɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɛɢɥɧɢɦɰɪɩɧɢɦɚɝɪɟɝɚɬɢɦɚ 
- ɭɫɬɚɜɨɦɭȾɭɧɚɜɫɤɨʁɭɥɢɰɢ- ɲɢɛɟɪɡɚɬɜɚɪɚɱɰɟɜɨɜɨɞ¡ɦɦɁɚɬɜɚɪɚɫɟɩɪɢɜɨɞɨɫɬɚʁɭɨɞ
ɰɦɚɩɪɟɩɭɦɩɚɜɚʃɟɫɟɜɪɲɢɩɪɟɦɚɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɛɢɥɧɢɦɰɪɩɧɢɦɚɝɪɟɝɚɬɢɦɚ 
ɉɨɪɟɞ ɫɥɢɜɚ ɋɭɤɨɜɚ ɛɚɪɚ ɞɟɨ Ɏɭɬɨɝɚ ɢ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭʄɟɝ ɚɬɚɪɚ ɨɞɜɨɞʃɚɜɚ ɫɟ ɢ ɫɥɢɜɨɦ
ȼɟɬɟɪɧɢɤɤɨʁɢɫɟɧɚɥɚɡɢɧɟɲɬɨɢɫɬɨɱɧɢʁɟ
ȽɥɚɜɧɢɤɚɧɚɥɢɤɨʁɢɦɚɫɟɨɞɜɨɞɟɩɨɜɪɲɢɧɫɤɟɢɩɨɞɡɟɦɧɟɜɨɞɟɚɬɚɪɚɢɧɚɫɟʂɚɎɭɬɨɝ
ɩɪɢɩɚɞɚʁɭɫɥɢɜɭɰɪɩɧɟɫɬɚɧɢɰɟɎɭɬɨɝɢɢɦɚʁɭɫɥɟɞɟʄɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
1. ɤɚɧɚɥɎɭɬɨɲɤɢ-ɝɥɚɜɧɢ
ɛ ɦ
ɦ 
Ʌ ɦ
ɯ ɦ
2. ɤɚɧɚɥɄɭɞɟʂɚɪɚ
ɛ ɦ
ɦ 
Ʌ ɦ
ɯ ɦ
ɏ
3. ɤɚɧɚɥɄɭɪʁɚɤɨɜ
ɛ ɦ
ɦ 
Ʌ ɦ
ɯ ɦ
ɏ
4. ɤɚɧɚɥɄɪɧɻɟɥɚ
ɛ ɦ
ɦ 
Ʌ ɦ
ɯ ɦ
ɏ
5. ɤɚɧɚɥɄɚɥɜɚɪɢʁɚ
ɛ ɦ
ɦ 
Ʌ ɦ
ɯ ɦ
ɏ

ɦ
ɦ
ɦ
ɦ

ɝɞɟʁɟ
- ɛ- ɲɢɪɢɧɚɞɧɚɤɚɧɚɥɚ
- Ʌ- ɞɭɠɢɧɚɤɚɧɚɥɚ
- ɯ- ɞɭɛɢɧɚɜɨɞɟɭɤɚɧɚɥɭ
- ɏ- ɦɢɧɢɦɚɥɧɚɞɭɛɢɧɚɤɚɧɚɥɚ
ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɄɈ Ɏɭɬɨɝ ɩɨɞɡɟɦɧɟ ɜɨɞɟ ɭɝɪɨɠɚɜɚʁɭ ɨɤɨ  ɯɚ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚɍɨɞɧɨɫɭɧɚɭɤɭɩɧɭɩɨɜɪɲɢɧɭɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɪɟʁɨɧɚɩɨɞɡɟɦɧɢɦɜɨɞɚɦɚʁɟɭɝɪɨɠɟɧɨ
ɧɟɝɞɟɨɤɨɩɨɜɪɲɢɧɟ
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ȼɟɬɟɪɧɢɤ
ȼɨɞɟ ɧɚɫɟʂɟɧɨɝ ɦɟɫɬɚ ȼɟɬɟɪɧɢɤ ɨɞɜɨɞɟ ɫɟ ɫɢɫɬɟɦɨɦ ȼɟɬɟɪɧɢɤ Ɉɜɢɦ ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɢɦ
ɫɢɫɬɟɦɨɦ ɨɞɜɨɞʃɚɜɚ ɫɟ ɢ ɞɟɨ Ɏɭɬɨɝɚ ɢ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ʁɭɠɧɨ ɨɞ ȼɟɬɟɪɧɢɤɚ ɞɨ Ⱦɭɧɚɜɚ ɉɨɜɪɲɢɧɚ
ɫɥɢɜɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ȼɟɬɟɪɧɢɤ ɢɡɧɨɫɢ  ɯɚ ɞɨɤ ɫɟ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɟ ɜɨɞɟ ɩɪɟɩɭɦɩɚɜɚʁɭ ɭ Ⱦɭɧɚɜ
ɩɭɬɟɦɐɋȼɟɬɟɪɧɢɤɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚQ ɦ3ɫ
ɉɨɜɪɲɢɧɚɚɬɚɪɚɧɚɫɟʂɚȼɟɬɟɪɧɢɤʁɟɯɚɨɞɱɟɝɚʁɟɯɚɩɨɜɪɲɢɧɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɪɟʁɨɧɚ
Ƚɥɚɜɧɢɨɞɜɨɞɧɢɤɚɧɚɥɢɡɚɧɚɫɟʂɟȼɟɬɟɪɧɢɤɩɪɢɩɚɞɚʁɭɫɥɢɜɭɐɋȼɟɬɟɪɧɢɤɢɢɦɚʁɭ
ɫɥɟɞɟʄɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
1. ɤɚɧɚɥȼ-800"
ɛ ɦ
ɦ 
Ʌ ɦ
ɯ ɦ
ɏ ɦ
2. ɤɚɧɚɥȼ-801"
ɛ ɦ
ɦ 
Ʌ ɦ
ɯ ɦ
ɏ ɦ
3. ɤɚɧɚɥȼ-802"
ɛ ɦ
ɦ 
Ʌ ɦ
ɯ ɦ
ɏ ɦ
4. ɤɚɧɚɥȼ-805"
ɛ ɦ
ɦ 
Ʌ ɦ
ɯ ɦ
ɏ ɦ
ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɄɈ ȼɟɬɟɪɧɢɤ ɩɨɞɡɟɦɧɟ ɜɨɞɟ ɭɝɪɨɠɚɜɚʁɭ ɨɤɨ  ɯɚ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚɍɨɞɧɨɫɭɧɚɭɤɭɩɧɭɩɨɜɪɲɢɧɭɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɪɟʁɨɧɚɩɨɞɡɟɦɧɢɦɜɨɞɚɦɚʁɟɭɝɪɨɠɟɧɨ
ɨɤɨɩɨɜɪɲɢɧɟ

ɋɬɟɩɚɧɨɜɢʄɟɜɨ
ɉɨɜɪɲɢɧɚ ɄɈ ɋɬɟɩɚɧɨɜɢʄɟɜɨ ɢɡɧɨɫɢ  ɯɚ ɨɞ ɱɟɝɚ ʁɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɪɟʁɨɧɚ
ɯɚ
ɍ ɫɦɢɫɥɭ ɨɞɜɨɻɟʃɚ ɫɭɜɢɲɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɚ ɧɚɫɟʂɟɧɨ ɦɟɫɬɨ
ɋɬɟɩɚɧɨɜɢʄɟɜɨ ɩɪɢɩɚɞɚ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɨɦ ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɨɦ ɫɥɢɜɭ ȳɟɝɪɢɱɤɚ ɱɢʁɢ ʁɟ ɤɪɚʁʃɢ
ɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬɪɟɤɚɌɢɫɚ
Ⱦɨɦɢɧɢɪɚʁɭʄɢɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɢɤɚɧɚɥɢɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɋɬɟɩɚɧɨɜɢʄɟɜɚɫɭ
1.
2.

ɤɚɧɚɥȳ-480"
ɤɚɧɚɥȳ-480-6"

ɛ ɦ
ɛ ɦ

ɦ 
ɦ 

Ʌ ɦ
Ʌ ɦ

ɯ ɦ
ɯ ɦ

ɏ ɦ
ɏ ɦ

ɉɪɨɰɟɧɚʁɟɞɚʁɟɨɞɭɤɭɩɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɚɬɚɪɚɋɬɟɩɚɧɨɜɢʄɟɜɚ ɯɚ ɨɤɨɯɚɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɧɢɠɟɝ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɭɝɪɨɠɟɧɨ ɩɨɞɡɟɦɧɢɦ ɜɨɞɚɦɚ ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɨɞ
ɭɤɭɩɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɩɪɨɰɟʃɭʁɟ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɨɤɨ  ɭɝɪɨɠɟɧɨ ɩɨɞɡɟɦɧɢɦ ɢ
ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɦɜɨɞɚɦɚ

Ʉɢɫɚɱ
ɇɚɫɟʂɟɧɨɦɟɫɬɨɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɨɨɞȽɪɚɞɚɪɚɫɩɨɥɚɠɟɚɬɚɪɨɦɜɟɥɢɱɢɧɟɯɚɨɞɱɟɝɚʁɟ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɪɟʁɨɧɯɚ
ɐɟɨ ɚɬɚɪ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚɧɚɫɟʂɟɦ ɭ ɨɞɜɨɻɟʃɭ ɜɢɲɤɚ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɚ ɝɪɚɜɢɬɢɪɚ
ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɨɦ ɫɥɢɜɭ ȳɟɝɪɢɱɤɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ʃɟɧɢɦ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɢ ɩɨɞɫɥɢɜɨɜɢɦɚ Ʉɚɤɨ ʁɟ ɜɟʄ
ɪɚɧɢʁɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɢ ɫɥɢɜ ȳɟɝɪɢɱɤɚ ʁɟ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɢ ɚ ɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬ ʁɟ ɜɨɞɨɬɨɤ
ȳɟɝɪɢɱɤɚɨɞɧɨɫɧɨɪɟɤɚɌɢɫɚ
ɉɪɚɜɚɰɬɨɤɚɤɚɧɚɥɚɨɜɨɝɫɥɢɜɚʁɟɫɟɜɟɪ-ʁɭɝɫɚɫɦɟɪɨɦɬɨɤɚɨɞʁɭɝɚɤɚɫɟɜɟɪɭ
ɍ ɩɨɝɥɟɞɭ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɚɤɭɦɭɥɢɪɚʃɟ ɢ ɨɞɜɨɻɟʃɟ ɜɢɲɤɚ
ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯɜɨɞɚɭɫɥɭɱɚʁɭɩɨɩɥɚɜɟɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢɫɭɤɚɧɚɥɢ
1. ɤɚɧɚɥȳ-362-7"
ɛ ɦ
ɦ 
Ʌ ɦ
ɯ ɦ
ɏ ɦ
2. ɤɚɧɚɥȳ-362-7-3"
ɛ ɦ
ɦ 
Ʌ ɦ
ɯ ɦ
ɏ ɦ
3. ɤɚɧɚɥɇɋ-189"
ɛ ɦ
ɦ 
Ʌ ɦ
ɯ ɦ
ɏ ɦ
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ɉɪɨɰɟʃɭʁɟ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚ ɧɚɫɟʂɚ Ʉɢɫɚɱɚ ɭɝɪɨɠɟɧɚ ɩɨɞɡɟɦɧɢɦ ɜɨɞɚɦɚ ɧɚ ɨɤɨ  ɯɚ
ɚɬɚɪɚɢɨɤɨɩɨɜɪɲɢɧɟɫɚɦɨɝɧɚɫɟʂɚ

ɑɟɧɟʁ
ɍ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɞɪɭɝɚ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɑɟɧɟʁʁɟ ɜɪɥɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɚɧ ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɢɦɚ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ
ɦɚɥɢ ɛɪɨʁ ɠɢɬɟʂɚ ɢ ɦɚɥɭ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɫɚɦɨɝ ɧɚɫɟʂɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɚɬɚɪɚ ɲɬɨ ʁɟ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɦɚɯɨɦ ɫɚɥɚɲɚɪɫɤɨɝ ɧɚɱɢɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɇɚɥɚɡɢ ɫɟ ɫɟɜɟɪɧɨ ɨɞ
ɭɠɟɝɝɪɚɞɫɤɨɝʁɟɡɝɪɚɢɢɦɚɩɨɜɪɲɢɧɭɚɬɚɪɚɨɞɯɚɨɞɱɟɝɚʁɟɫɜɟɝɚɯɚɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚ
Ɉɞ ɯɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɫɧɢɠɚɜɚʃɚ ɧɢɜɨɚ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɚ ɭ ɞɚʂɟɦ
ɬɟɤɫɬɭ ɇɉȼ  ɢ ɨɞɛɪɚɧɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɢɡɚɡɜɚɧɢɯ ɢɡɥɢɜɚʃɟɦ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɜɨɞɚ
ɢɡɞɜɚʁɚɫɟɦɪɟɠɚɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɢɯɤɚɧɚɥɚȳɟɝɪɢɱɤɚɍɫɦɢɫɥɭɧɚɜɟɞɟɧɟɡɚɲɬɢɬɟɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢ
ɫɭɤɚɧɚɥɢ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ɤɚɧɚɥȳ-362-4"
ɤɚɧɚɥȻɪ
ɤɚɧɚɥȻɪ
ɤɚɧɚɥȻɪ
ɤɚɧɚɥȻɪ
ɤɚɧɚɥȻɪ

ɛ
ɛ
ɛ
ɛ
ɛ
ɛ

ɦ
ɦ
ɦ
ɦ
ɦ
ɦ

ɦ
ɦ
ɦ
ɦ
ɦ
ɦ








Ʌ
Ʌ
Ʌ
Ʌ
Ʌ
Ʌ

ɦ
ɦ
ɦ
ɦ
ɦ
ɦ

ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ

ɦ
ɦ
ɦ
ɦ
ɦ
ɦ

ɏ
ɏ
ɏ
ɏ
ɏ
ɏ

ɦ
ɦ
ɦ
ɦ
ɦ
ɦ

Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨ ɝɥɟɞɚɧɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɭ ɱɟɧɟʁɫɤɨɦ ɚɬɚɪɭ ʁɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɭɝɪɨɠɟɧɨ
ɩɨɞɡɟɦɧɢɦ ɜɨɞɚɦɚ ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɜɟɥɢɤ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɧɢɫɤɨɝ ɬɟɪɟɧɚ ɫɚɫɬɚɜ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɫɥ Ɉɞ
ɭɤɭɩɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɚɬɚɪɚ ɱɚɤ  ɯɚ ɢɥɢ ɨɤɨ  ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɢɡɥɨɠɟɧɨ ʁɟ
ɭɬɢɰɚʁɭ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɚ ɉɨɫɦɚɬɪɚʁɭʄɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɨɧɨ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɭɝɪɨɠɟɧɨ ɭ
ɜɢɫɨɤɨɦɩɪɨɰɟɧɬɭɢɬɨɧɟɝɞɟɨɤɨɨɞɭɤɭɩɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ

Ɋɭɦɟɧɤɚ
ɇɚɫɟʂɟɧɨ ɦɟɫɬɨ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɨ ɨɞ Ƚɪɚɞɚ ɧɚ ɫɚɦɨʁ ɨɛɚɥɢ Ʉɚɧɚɥɚ ȾɌȾ ɋɚɜɢɧɨ
ɫɟɥɨ-ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɉɨɜɪɲɢɧɚ ɪɭɦɟɧɚɱɤɨɝ ɚɬɚɪɚ ɢɡɧɨɫɢ  ɯɚ ɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɩɨɞɪɭɱʁɚɯɚ
ɉɨɪɟɞ Ʉɚɧɚɥɚ ȾɌȾɋɚɜɢɧɨ ɫɟɥɨ-ɇɨɜɢ ɋɚɞɡɚ ɭɩɭɲɬɚʃɟ ɜɢɲɤɚ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯ ɜɨɞɚ ɦɨɠɟɫɟ
ɤɨɪɢɫɬɢɬɢɤɚɧɚɥ
1. ɤɚɧɚɥɋɇ-201"
ɛ ɦ
ɦ 
Ʌ ɦ
ɯ ɦ
ɏ ɦ
ɢɤɚɧɚɥȻɪIVɤɨʁɢɫɟɧɚɥɚɡɢɡɚɩɚɞɧɨɨɞɧɚɫɟʂɟɧɨɝɦɟɫɬɚɢɢɦɚɫɥɟɞɟʄɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
2. ɤɚɧɚɥȻɪ,9
ɛ ɦ
ɦ 
Ʌ ɦ
ɯ ɦ
ɏ ɦ
Ɋɭɦɟɧɤɚ ɢɦɚ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɦɟɪɢ ɭɪɚɻɟɧɭ ɩɪɨʁɟɤɬɧɨ ɬɟɯɧɢɱɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɦɪɟɠɟ ɨɬɜɨɪɟɧɢɯ
ɤɚɧɚɥɚ ɡɚ ɨɞɜɨɻɟʃɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯ ɜɨɞɚ Ɉɜɚ ɦɪɟɠɚ ɤɚɧɚɥɚ ʁɟ ɭ ɮɚɡɢ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɢ ɦɨɠɟ
ɡɧɚɱɚʁɧɨɞɚɩɨɛɨʂɲɚɡɚɲɬɢɬɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚɭɧɭɬɪɚɲʃɢɦɜɨɞɚɦɚ
ɂɚɤɨ ʁɟ ɦɪɟɠɚ ɨɬɜɨɪɟɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚ ɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɫɚɧɚ ɧɚ ɞɜɨɝɨɞɢɲʃɭ ɤɨɥɢɱɢɧɭ ɤɢɲɟ ɡɧɚɬɧɨ ɫɟ
ɭɬɢɱɟɧɚɪɟɬɟɧɰɢɨɧɟɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟɭɧɭɬɚɪɫɚɦɨɝɧɚɫɟʂɚɂɫɬɨɬɚɤɨɫɬɜɚɪɚʁɭɫɟɭɫɥɨɜɢɡɚɛɪɠɟ
ɨɞɜɨɻɟʃɟ ɜɢɲɤɚ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɨɝ ɞɨɬɢɰɚʁɚ ɤɚɨ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɦɨɛɢɥɧɢɯ ɰɪɩɧɢɯ
ɚɝɪɟɝɚɬɚ ɭ ɟɤɫɬɪɟɦɧɢɦɭɫɥɨɜɢɦɚ ɧɚ ɧɚʁɭɝɪɨɠɟɧɢʁɢɦ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɫɥɢɜɚ ɱɢɦɟ ɫɟ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɦɟɪɢ
ɫɦɚʃɭʁɭɟɜɟɧɬɭɚɥɧɟɲɬɟɬɟɢɩɟɪɢɨɞɩɥɚɜʂɟʃɚɨɞɪɟɻɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɍɩɨɝɥɟɞɭɩɪɨɰɟɧɟɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢɚɬɚɪɚɢɫɚɦɨɝɧɚɫɟʂɚɊɭɦɟɧɤɚɦɨɠɟɫɟɪɟʄɢɞɚʁɟɨɤɨɯɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɢɨɤɨ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚɭɝɪɨɠɟɧɨɩɨɞɡɟɦɧɢɦɜɨɞɚɦɚ
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Ȼɭɞɢɫɚɜɚ
ɉɨɜɪɲɢɧɚ ɄɈ Ȼɭɞɢɫɚɜɚ ʁɟ  ɯɚ ɨɞ ɱɟɝɚ ʁɟ  ɯɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ
ɈɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟɰɟɥɨɤɭɩɧɨɝɚɬɚɪɚɢɫɚɦɨɝɧɚɫɟʂɚɜɪɲɢɫɟɩɪɟɤɨɫɥɢɜɚȾɭɧɚɜɚɰɢɢɫɬɨɢɦɟɧɟ
ɰɪɩɧɟɫɬɚɧɢɰɟ
Ɂɚ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ ɨɞɜɨɻɟʃɟ ɜɢɲɤɚ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯ ɜɨɞɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɨɩɥɚɜɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɬɢ
ɤɚɧɚɥ Ⱦ- ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁ ɛɥɢɡɢɧɢ ɧɚɫɟʂɟɧɨɝ ɦɟɫɬɚ ɭɡ ʃɟɝɨɜɭ ɡɚɩɚɞɧɭ
ɝɪɚɧɢɰɭ 
ɈɫɧɨɜɧɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɤɚɧɚɥɚȾ-ɫɭɫɥɟɞɟʄɟ
ɤɚɧɚɥȾ-608"
ɛ ɦ
ɦ 
Ʌ ɦ

ɯ ɦ

ɏ ɦ

ɍ ɩɨɝɥɟɞɭ ɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɚɬɚɪɚ Ȼɭɞɢɫɚɜɚ ɩɨɞɡɟɦɧɨɦ ɜɨɞɨɦ ɦɨɠɟ ɫɟ ɪɟʄɢ ɞɚ ʁɟ ɨɞ
ɭɤɭɩɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɚɬɚɪɚɨɤɨɯɚɢɡɥɨɠɟɧɨɭɬɢɰɚʁɭɜɢɫɨɤɨɝɧɢɜɨɚɩɨɞɡɟɦɧɢɯɜɨɞɚ ɢɨɤɨ
ɩɨɜɪɲɢɧɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɪɟʁɨɧɚ

Ʉɨɜɢʂ
Ɉɞ ɫɜɢɯ ɧɚɫɟʂɟɧɢɯ ɦɟɫɬɚ Ʉɨɜɢʂ ɢɦɚ ɧɚʁɜɟʄɭ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɚɬɚɪɚ ɤɨʁɚ ɢɡɧɨɫɢ  ɯɚ ɢ
 ɯɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ Ɇɟɻɭɬɢɦ ɜɟʄɢ ɞɟɨ ɚɬɚɪɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁ ɛɥɢɡɢɧɢ
Ⱦɭɧɚɜɚɩɚʁɟɢɭɬɢɰɚʁɪɟɠɢɦɚɢɤɨɥɟɛɚʃɚɩɨɞɡɟɦɧɢɯɜɨɞɚɧɚɨɜɨɡɟɦʂɢɲɬɟɢɡɪɚɡɢɬɨɜɟɥɢɤ
Ⱥɬɚɪ ɢ ɫɚɦɨ ɧɚɫɟʂɟɧɨ ɦɟɫɬɨ Ʉɨɜɢʂ ɨɞɜɨɞʃɚɜɚ ɫɟ ɬɚɤɨɻɟ ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɢɦ ɫɢɫɬɟɦɨɦ ɢ
ɰɪɩɧɨɦɫɬɚɧɢɰɨɦȾɭɧɚɜɚɰɉɨɪɟɞɦɫȾɭɧɚɜɚɰʁɟɞɚɧɞɟɨɧɚɫɟʂɚɢɚɬɚɪɚɨɞɜɨɞʃɚɜɚʁɭɫɟ
ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɢɦɫɢɫɬɟɦɨɦɊɭɬɚɜɢɰɚɱɢʁɚɩɨɜɪɲɢɧɚɫɥɢɜɚʁɟɨɤɨɯɚ
Ⱦɨɦɢɧɚɧɬɧɢ ɤɚɧɚɥ ɦɫ Ⱦɭɧɚɜɚɰ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ
ɧɚɫɟʂɚɄɨɜɢʂʁɟɤɚɧɚɥȾ-ɫɚɫɥɟɞɟʄɢɦɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ
ɤɚɧɚɥȾ-600"

ɛ ɦ

ɦ 

Ʌ ɦ

ɯ ɦ

ɏ ɦ

ɉɨɪɟɞ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɨɝ ɦɫ Ɋɭɬɚɜɢɰɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɚ ɜɨɞɚ ɫɚ ɞɟɥɚ ɧɚɫɟʂɚ Ʉɨɜɢʂ ɨɞɜɨɞɢ ɫɟ
ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɨɞɨȾɭɧɚɜɚɤɪɨɡI ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɭɥɢɧɢʁɭɩɪɟɤɨ
- ɭɫɬɚɜɟɊɭɬɚɜɢɰɚ- ɬɚɛɥɚɫɬɢɡɚɬɜɚɪɚɱɛɟɬɨɧɫɤɟɰɟɜɢ¡ɦɦɁɚɬɜɚɪɚɫɟɩɪɢɜɨɞɨɫɬɚʁɭɨɞ
ɰɦɚɩɪɟɩɭɦɩɚɜɚʃɟɫɟɜɪɲɢɩɪɟɦɚɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɛɢɥɧɢɦɰɪɩɧɢɦɚɝɪɟɝɚɬɢɦɚ 
- ɭɫɬɚɜɟ ɭ ɍɥɢɰɢ ɋɨʃɟ Ɇɚɪɢɧɤɨɜɢʄ - ɬɚɛɥɚɫɬɢ ɡɚɬɜɚɪɚɱɛɟɬɨɧɫɤɚɰɟɜ ¡  ɦɦ Ɂɚɬɜɚɪɚɫɟ
ɩɪɢ ɜɨɞɨɫɬɚʁɭ ɨɞ  ɰɦ ɚ ɩɪɟɩɭɦɩɚɜɚʃɟ ɫɟ ɜɪɲɢ ɩɪɟɦɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɛɢɥɧɢɦ ɰɪɩɧɢɦ
ɚɝɪɟɝɚɬɢɦɚ 
- ɭɫɬɚɜɟɭɍɥɢɰɢɅɚɥɟɇɨɜɨɫɟɥɰɚ- ɬɚɛɥɚɫɬɢɡɚɬɜɚɪɚɱɛɟɬɨɧɫɤɚɰɟɜ¡ɦɦɁɚɬɜɚɪɚɫɟɩɪɢ
ɜɨɞɨɫɬɚʁɭɨɞɰɦɚɩɪɟɩɭɦɩɚɜɚʃɟɫɟ ɜɪɲɢɩɪɟɦɚɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɛɢɥɧɢɦɰɪɩɧɢɦɚɝɪɟɝɚɬɢɦɚ 
- ɭɫɬɚɜɟɭɍɥɢɰɢʁɭɥɚ- ɬɚɛɥɚɫɬɢɡɚɬɜɚɪɚɱɛɟɬɨɧɫɤɚɰɟɜ¡ɦɦɁɚɬɜɚɪɚɫɟɩɪɢɜɨɞɨɫɬɚʁɭ
ɨɞɰɦɚɩɪɟɩɭɦɩɚɜɚʃɟɫɟɜɪɲɢɩɪɟɦɚɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɛɢɥɧɢɦɰɪɩɧɢɦɚɝɪɟɝɚɬɢɦɚ 
ɉɨɜɪɲɢɧɚ ɚɬɚɪɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɭɝɪɨɠɟɧɚ ɩɨɞɡɟɦɧɢɦ ɜɨɞɚɦɚ ɢɡɧɨɫɢ ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ  ɯɚ ɞɨɤ ʁɟ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɪɟʁɨɧɭɝɪɨɠɟɧɭɩɪɢɛɥɢɠɧɨɦɩɪɨɰɟɧɬɭɨɞɨɤɨ

Ʉɚʄ
ɇɚɫɟʂɟɧɨ ɦɟɫɬɨ ɫɚ ɚɬɚɪɨɦ ɜɟɥɢɱɢɧɟ  ɯɚ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɦ ɩɨɞɪɭɱʁɟɦ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɯɚ
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Ɂɚ ɫɚɦɨ ɧɚɫɟʂɟ ʁɟ ɧɚʁɜɟʄɢɦ ɞɟɥɨɦ ɭɪɚɻɟɧɚ ɩɪɨʁɟɤɬɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ
ɦɪɟɠɟɨɬɜɨɪɟɧɢɯɤɚɧɚɥɚɤɨʁɢɦɚɫɟɩɪɢɯɜɚɬɚʁɭɢɨɞɜɨɞɟɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɟɜɨɞɟɇɚɧɚʁɤɪɢɬɢɱɧɢʁɢɦ
ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɢɦɚɡɚɩɨɱɟɬɚʁɟɢɧɚʁɜɟʄɢɦɞɟɥɨɦɢɡɚɜɪɲɟɧɚɢɡɝɪɚɞʃɚɨɜɟɤɚɧɚɥɫɤɟɦɪɟɠɟ
Ʉɚɨ ɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬ ɡɚ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɭ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɭ ɜɨɞɭ ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɟ ɤɚɧɚɥ Ⱦ- ɢ ɤɚɧɚɥ Ⱦ-610".
Ɉɛɚ ɤɚɧɚɥɚ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɨɦ ɫɥɢɜɭ Ⱦɭɧɚɜɚɰ ɚ ɰɟɥɨɤɭɩɧɚ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ
ɜɨɞɟɫɟɨɞɜɨɞɢɞɨɰɪɩɧɟɫɬɚɧɢɰɟȾɭɧɚɜɚɰɢɩɪɟɩɭɦɩɚɜɚɭȾɭɧɚɜ
Ɉɫɧɨɜɧɟɯɢɞɪɚɭɥɢɱɤɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɧɚɜɟɞɟɧɢɯɤɚɧɚɥɚɫɭɫɥɟɞɟʄɟ
1. ɤɚɧɚɥȾ-600"
ɛ ɦ
ɦ 
Ʌ ɦ
ɯ ɦ
2. ɤɚɧɚɥȾ-610"
ɛ ɦ
ɦ 
Ʌ ɦ
ɯ ɦ

ɏ ɦ
ɏ ɦ

ɂɡɝɪɚɞʃɨɦ ɢ ɡɚɜɪɲɟɬɤɨɦ ɤɨɦɩɥɟɬɧɟ ɦɪɟɠɟ ɨɬɜɨɪɟɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚ ɭ ɡɧɚɬɧɨʁ ɦɟɪɢ ʄɟ ɫɟ
ɩɨɛɨʂɲɚɬɢɭɫɥɨɜɢɡɚɨɞɛɪɚɧɭɢɫɦɚʃɟʃɟɲɬɟɬɚɢɡɚɡɜɚɧɢɯɢɡɥɢɜɚʃɟɦɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯɜɨɞɚɛɟɡ
ɨɛɡɢɪɚɲɬɨʁɟɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɫɚʃɟɨɜɢɯɤɚɧɚɥɚɢɡɜɪɲɟɧɨɧɚɞɜɨɝɨɞɢɲʃɭɦɟɪɨɞɚɜɧɭɤɢɲɭ
ɉɨɞɪɭɱʁɟ ɤɚʄɤɨɝ ɚɬɚɪɚ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɜɪɥɨ ɭɝɪɨɠɟɧɨ ɜɢɫɨɤɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɩɨɞɡɟɦɧɟ ɜɨɞɟ ɇɚɢɦɟ ɨɤɨ
 ɯɚ ɨɞ ɭɤɭɩɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɚɬɚɪɚ ɢɡɥɨɠɟɧɨ ʁɟ ɭɬɢɰɚʁɭ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɚ ɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚʁɭʄɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɩɪɨɰɟʃɭʁɟ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɩɨɞɡɟɦɧɢɦ ɜɨɞɚɦɚ ɭɝɪɨɠɟɧɨ ɧɟɝɞɟ ɨɤɨ 
ɩɨɜɪɲɢɧɟ

ɇɚɫɟʂɟɧɚɦɟɫɬɚɧɚɞɟɫɧɨʁɨɛɚɥɢȾɭɧɚɜɚ-ɫɪɟɦɫɤɚɫɬɪɚɧɚ ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɨɩɨɞɪɭɱʁɟ
ɇɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɞɟɫɧɨʁ ɨɛɚɥɢ Ⱦɭɧɚɜɚ ɤɨʁɚ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ
ɨɞɧɨɫɧɨ ɝɪɚɞɫɤɨʁ ɨɩɲɬɢɧɢ ɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧ ɫɭ ɋɬɚɪɢ Ʌɟɞɢɧɰɢ Ʌɟɞɢɧɰɢ ɋɪɟɦɫɤɚ Ʉɚɦɟɧɢɰɚ
Ȼɭɤɨɜɚɰɢɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧ
Ɉɞɜɨɻɟʃɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯ ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯ ɜɨɞɚ ɧɚ ɫɪɟɦɫɤɨʁ ɫɬɪɚɧɢ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɬɪɟɧɭɬɧɨɫɟɪɟɲɚɜɚɭɝɥɚɜɧɨɦɫɥɢɜɨɜɢɦɚɩɨɬɨɤɚɢɡɭɡɟɜɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɚɤɨʁɢɢɦɚ
ɨɩɲɬɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɢɫɢɫɬɟɦɢɡɤɨɝɚɫɟɜɨɞɚɩɭɬɟɦɰɪɩɧɟɫɬɚɧɢɰɟɩɪɟɩɭɦɩɚɜɚɭȾɭɧɚɜ ɤɚɤɨ
ʁɟ ɜɟʄ ɨɩɢɫɚɧɨ  Ɇɟɻɭɬɢɦ ɦɨɪɚ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɧɚɩɨɦɟɧɭɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɞɜɨɻɟʃɚ ɫɭɜɢɲɧɢɯ ɜɨɞɚ
ɧɚɫɟʂɚ ɋɚɞɨɜɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɧɟɦɚ ɢɡɝɪɚɻɟɧ ɫɢɫɬɟɦ ɡɚ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ ɢ ɨɞɜɨɻɟʃɟ ɫɭɜɢɲɧɢɯ
ɜɨɞɚɚɫɨɛɡɢɪɨɦɧɚɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɭɬɟɪɟɧɚɢɩɨɥɨɠɚʁɧɚɫɟʂɚ ɨɦɟɻɟɧɨɞɭɧɚɜɫɤɢɦɧɚɫɢɩɨɦɢ
ɧɚɫɢɩɨɦɩɪɭɠɧɨɝɤɨɥɨɫɟɤɚ ɞɨɥɚɡɢɞɨɩɥɚɜʂɟʃɚɩɪɢɥɢɤɨɦɫɜɚɤɟʁɚɱɟɤɢɲɟ
ɋɜɢ ɮɪɭɲɤɨɝɨɪɫɤɢ ɩɨɬɨɰɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ  ɇɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɭɤɭɩɧɨ ɫɟɞɚɦ ɩɨɬɨɤɚ Ʌɢɩɚɪɢʁɚ ɒɚɧɞɨɪɨɜɚɰ Ʌɟɞɢɧɚɱɤɢ
ɆɚɥɨɤɚɦɟɧɚɪɫɤɢɇɨɜɨɫɟɥɫɤɢɊɨɤɨɜɢȻɭɤɨɜɚɱɤɢɩɨɬɨɤ
Ɉɜɢɯ ɫɟɞɚɦ ɩɨɬɨɤɚ ɱɢɧɟ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ Ⱦɭɧɚɜɨɦ ɯɢɞɪɨɝɪɚɮɫɤɭ ɦɪɟɠɭ ʁɭɠɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ Ƚɪɚɞɚɧɚ
ɞɟɫɧɨʁɨɛɚɥɢȾɭɧɚɜɚ
2.1.3. ɋɢɫɬɟɦɢɨɞɜɨɻɟʃɚɨɬɩɚɞɧɢɯɢɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯɜɨɞɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚ
ɇɚɩɪɨɫɬɨɪɭɨɛɭɯɜɚʄɟɧɨɦɨɜɢɦɩɥɚɧɨɦɨɞɜɨɻɟʃɟɨɬɩɚɞɧɢɯɜɨɞɚɞɟɥɨɦʁɟɪɟɲɟɧɨɢɡɝɪɚɞʃɨɦ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ ɦɪɟɠɟ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɭɠɟɝ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ
ɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɚ ɚ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚ ɝɞɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɢʁɟ ɢɡɝɪɚɻɟɧɚ ɨɞɜɨɻɟʃɟ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ
ɫɟɜɪɲɢɩɭɬɟɦɫɟɩɬɢɱɤɢɯʁɚɦɚɭɩɢʁɚʁɭʄɢɯɛɭɧɚɪɚɢɭɩɭɲɬɚʃɟɦɨɬɩɚɞɧɟɜɨɞɟɭɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɟ
ɤɚɧɚɥɟ ɲɬɨ ɧɢʁɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ɨɫɢɦ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɞɚ ɫɭ ɭɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɭɫɥɨɜɟ ɞɚɬɚ ɩɨɫɟɛɧɚ
ɦɢɲʂɟʃɚ
Ⱥɬɦɨɫɮɟɪɫɤɟ ɜɨɞɟ ɫɟ ɨɞɜɨɞɟ ɩɭɬɟɦ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ ɦɪɟɠɟ ɨɩɲɬɟɝ ɢɥɢ ɫɟɩɚɪɚɬɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɡɚɬɢɦ ɩɭɬɟɦ ɨɬɜɨɪɟɧɟ ɤɚɧɚɥɫɤɟ ɦɪɟɠɟ ɢ ɨɬɜɨɪɟɧɟ ɤɚɧɚɥɫɤɟ ɦɪɟɠɟ ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚ ɭ
Ⱦɭɧɚɜ
Ɉɬɩɚɞɧɟ ɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɟ ɜɨɞɟ ɱɢʁɟ ɨɞɜɨɻɟʃɟ ɧɢʁɟ ɪɟɲɟɧɨ ɨɞɜɨɞɟ ɫɟ ɩɪɟɤɨ ɭɫɬɚɜɚ ɤɪɨɡ I
ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɭɥɢɧɢʁɭɭȾɭɧɚɜɄɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɨɜɢɯɭɫɬɚɜɚɞɚɬɟɫɭɭɩɪɢɥɨɝɭɛɪ8.
Ʉɚɨ ɦɟɪɨɞɚɜɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɩɚɞɚɜɢɧɚ ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɜɪɲɢ ɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɫɚʃɟ ɨɬɜɨɪɟɧɟ ɦɪɟɠɟ
ɤɚɧɚɥɚɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɨɩɲɬɟɝɢɫɟɩɚɪɚɬɧɨɝɬɢɩɚɤɨʁɨɦɫɟɨɞɜɨɞɟɩɨɜɪɲɢɧɫɤɟɜɨɞɟɭɫɜɚʁɚɫɟ
ɬɪɨɝɨɞɢɲʃɚ ɦɟɪɨɞɚɜɧɚ ɤɢɲɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɟ ɩɚɞɚɜɢɧɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ʁɚɜʂɚʁɭ ʁɟɞɧɨɦ ɭ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ  ɡɚ
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ɭɠɟ ɝɪɚɞɫɤɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɜɨɝɨɞɢɲʃɚ ɦɟɪɨɞɚɜɧɚ ɤɢɲɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɟ ɩɚɞɚɜɢɧɟ ɤɨʁɟ ɫɟ
ʁɚɜʂɚʁɭʁɟɞɧɨɦɭɞɜɟɝɨɞɢɧɟ ɡɚɨɤɨɥɧɚɧɚɫɟʂɟɧɚɦɟɫɬɚ

ɍɠɟɩɨɞɪɭɱʁɟȽɪɚɞɚ
ɍɠɟɝɪɚɞɫɤɨɩɨɞɪɭɱʁɟɩɨɞɟʂɟɧɨʁɟɭɧɟɤɨɥɢɤɨɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɢɯɫɥɢɜɨɜɚ:
ɇɚɥɟɜɨʁɨɛɚɥɢȾɭɧɚɜɚɩɨɫɬɨʁɟ
-ȳɭɠɧɢɢɋɟɜɟɪɧɢɫɥɢɜɤɚɨɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɨɩɲɬɟɝɫɢɫɬɟɦɚ
-ɫɥɢɜ Ʉɥɢɫɚ ɤɚɨ ɫɟɩɚɪɚɬɧɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɢ ɫɢɫɬɟɦ ɨɞɜɨʁɟɧɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ ɢ
ɦɪɟɠɚɨɬɜɨɪɟɧɢɯɤɚɧɚɥɚ 
- ɞɜɚɫɥɢɜɚɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯɜɨɞɚɫɥɢɜɋɚʁɥɨɜɨɢɫɥɢɜɋɟɜɟɪIV".
ɇɚ ɞɟɫɧɨʁ ɨɛɚɥɢ Ⱦɭɧɚɜɚ ɢɡɝɪɚɻɟɧ ʁɟ ɫɢɫɬɟɦ Ɋɨɤɨɜ ɩɨɬɨɤ ɫɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɨɦ ɦɪɟɠɨɦ
ɩɪɟɬɟɠɧɨɨɩɲɬɟɝɬɢɩɚɧɚɤɨʁɭɫɭɩɪɢɤʂɭɱɟɧɟɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɨɬɩɚɞɧɢɯɜɨɞɚɧɚɫɟʂɟɧɢɯɦɟɫɬɚ
ɋɪɟɦɫɤɚɄɚɦɟɧɢɰɚɢȻɭɤɨɜɚɰ

ȳɭɠɧɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɢɫɥɢɜ
ȳɭɠɧɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɢɫɥɢɜɨɩɲɬɟɝɬɢɩɚɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭɠɧɢɞɟɨɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɩɨɜɪɲɢɧɢɨɞɯɚ
ɫɚɰɪɩɧɨɦɫɬɚɧɢɰɨɦȽɐ-ɤɚɨɤɪɚʁʃɨɦɬɚɱɤɨɦ
ɋɟɜɟɪɧɚɝɪɚɧɢɰɚɫɥɢɜɚʁɟȻɭɥɟɜɚɪɆɢɯɚʁɥɚɉɭɩɢɧɚȳɟɜɪɟʁɫɤɚɢɎɭɬɨɲɤɚɭɥɢɰɚɢɎɭɬɨɲɤɢɩɭɬ
ɂɫɬɨɱɧɚ ɢ ʁɭɠɧɚ ɝɪɚɧɢɰɚ ɫɥɢɜɚ ʁɟ ɪɟɤɚ Ⱦɭɧɚɜ ɚ ɡɚɩɚɞɧɚ ɝɪɚɧɢɰɚ ʁɟ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɨɧɢ ɧɚɫɢɩ
ɞɪɭɝɚɥɢɧɢʁɚɨɞɛɪɚɧɟ ɧɚɤɪɚʁɭɧɚɫɟʂɚɌɟɥɟɩ
ɋɥɢɜ ɝɪɚɜɢɬɢɪɚ ɤɚ Ⱦɭɧɚɜɭ Ʉɪɚʁʃɚ ɧɢɡɜɨɞɧɚ ɬɚɱɤɚ ɫɥɢɜɚ ʁɟ ɝɥɚɜɧɚ ɰɪɩɧɚ ɫɬɚɧɢɰɚ Ƚɐ- ɧɚ
ɫɩɨʁɭɊɚɞɧɢɱɤɟɭɥɢɰɟɢȻɭɥɟɜɚɪɚɰɚɪɚɅɚɡɚɪɚɨɞɧɨɫɧɨɄɟʁɚɠɪɬɚɜɚɪɚɰɢʁɟ
Ƚɐ- ʁɟ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɚ ɢ ɢɡɝɪɚɻɟɧɚ ɞɚ ɩɪɢɯɜɚɬɢ ɢ ɩɪɟɩɭɦɩɚ ɨɬɩɚɞɧɟ ɜɨɞɟ ɞɨɬɟɤɥɟ ɫɚ ɫɥɢɜɚ
ɩɪɢɜɨɞɨɫɬɚʁɢɦɚȾɭɧɚɜɚɜɢɲɢɦɨɞɰɦɉɪɢɧɢɠɢɦɜɨɞɨɫɬɚʁɢɦɚɜɨɞɚɢɡɫɥɢɜɚɫɟɢɡɥɢɜɚ
ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɨ
ɈɫɧɨɜɧɟɬɟɯɧɢɱɤɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɰɪɩɧɟɫɬɚɧɢɰɟȽɐ-ɫɭɫɥɟɞɟʄɟ
- ɤɚɩɚɰɢɬɟɬQ ɦ3ɫ
- ɫɧɚɝɚɉ ɤW.
Ƚɥɚɜɧɢ ɤɨɥɟɤɬɨɪ ȳɭɠɧɨɝ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ɫɥɢɜɚ ɢɡɝɪɚɻɟɧ ʁɟ ɬɪɚɫɨɦ ɤɨʁɚ ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ ɨɞɝɨɜɚɪɚ
ɨɫɨɜɢɧɢɫɥɢɜɚɬɚɱɧɢʁɟɢɞɟȻɭɥɟɜɚɪɨɦɰɚɪɚɅɚɡɚɪɚɢɋɨɦɛɨɪɫɤɨɦɭɥɢɰɨɦ
ɍɧɭɬɚɪ ȳɭɠɧɨɝ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ɫɥɢɜɚ ɢɡɞɜɚʁɚ ɫɟ ɥɨɤɚɥɢɬɟɬ ʁɭɠɧɨɝ Ɍɟɥɟɩɚ ɢɡɦɟɻɭ ɍɥɢɰɟ
ɯɟɪɨʁɚ ɉɢɧɤɢʁɚ ɢ ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɨɝ ɧɚɫɢɩɚ Ɍɟɪɟɧ ɧɚ ɨɜɨɦ ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɭ ʁɟ ɧɢɠɢ ɨɞ ɨɤɨɥɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚɢɧɟɦɨɠɟɞɢɪɟɤɬɧɨɞɚɫɟɭɤʂɭɱɢɭɦɪɟɠɭɫɥɢɜɚɇɚɨɜɨɦɩɪɨɫɬɨɪɭɧɟɦɚɢɡɝɪɚɻɟɧɟ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɨɞɧɨɫɧɨɨɧɚʁɟɭɢɡɝɪɚɞʃɢɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɰɪɩɧɭɫɬɚɧɢɰɭȳɭɠɧɢɌɟɥɟɩ
ɇɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭȳɭɠɧɨɝɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɨɝɫɥɢɜɚɩɪɢɤʂɭɱɟɧɚʁɟɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚɨɬɩɚɞɧɢɯɜɨɞɚ ɭ
ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɧɚɫɟʂɚȼɟɬɟɪɧɢɤɢɎɭɬɨɝɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚɨɬɩɚɞɧɢɯɜɨɞɚɆɁ Ⱥɞɢɰɟ
ɄɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚɨɬɩɚɞɧɢɯɜɨɞɚɧɚɫɟʂɚȼɟɬɟɪɧɢɤɢɎɭɬɨɝɩɪɚɤɬɢɱɧɨʁɟɧɟɡɚɜɢɫɚɧɫɢɫɬɟɦɚȳɭɠɧɢ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɢ ɫɥɢɜ ʁɟ ɫɚɦɨ ɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬ ɨɜɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɋɢɫɬɟɦ ȼɟɬɟɪɧɢɤ ɢ Ɏɭɬɨɝ ʁɟ
ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧ ɫɚ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɪɟɥɟʁɧɢɯ ɰɪɩɧɢɯ ɫɬɚɧɢɰɚ ɢ ʁɟɞɧɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ ɰɪɩɧɨɦ ɫɬɚɧɢɰɨɦ ɐɋ
ȼɟɬɟɪɧɢɤ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ Q  ɥɫ  ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɨɬɩɚɞɧɟ ɜɨɞɟ ɩɪɟɩɭɦɩɚɜɚʁɭ ɭ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɢ
ɨɞɜɨɞɧɢɤɨɥɟɤɬɨɪɢɞɚʂɟɭɝɥɚɜɧɢɤɨɥɟɤɬɨɪȳɭɠɧɨɝɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɨɝɫɥɢɜɚɭɋɨɦɛɨɪɫɤɨʁɭɥɢɰɢ
Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ ɆɁ Ⱥɞɢɰɟ ɩɪɢɤʂɭɱɟɧɚ ʁɟ ɧɚ ȳɭɠɧɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɢ ɫɥɢɜ
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɰɪɩɧɟɫɬɚɧɢɰɟɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚQ ɥɫɞɨɤɫɭɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɟɭɫɦɟɪɟɧɟɩɪɟɤɨɤɚɧɚɥɚ
Ɍ-ɢɭɫɬɚɜɟɌɟɥɟɩɤɪɨɡI ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɭɥɢɧɢʁɭɤɚȾɭɧɚɜɭ
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ɍɫɬɚɜɚɌɟɥɟɩ- ɬɚɛɥɚɫɬɢɡɚɬɜɚɪɚɱɧɚɥɚɡɢɫɟɭɬɟɥɭɧɚɫɢɩɚɩɪɜɟɨɞɛɪɚɦɛɟɧɟɥɢɧɢʁɟɧɚɫɬɚɰ
ɧɚɫɢɩɚ  ɉɪɨɩɭɫɬ ɭ ɧɚɫɢɩɭ ɱɢɧɟ ɛɟɬɨɧɫɤɟ ɰɟɜɢ  ɦɦ Ɂɚɬɜɚɪɚ ɫɟ ɩɪɢ ɜɨɞɨɫɬɚʁɭ ɨɞ
ɰɦɚɩɪɟɩɭɦɩɚɜɚʃɟɫɟɜɪɲɢɩɪɟɦɚɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɛɢɥɧɢɦɰɪɩɧɢɦɚɝɪɟɝɚɬɢɦɚ 
Ʉɜɚɥɢɬɟɬ ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɚ ɧɢʁɟ ɭʁɟɞɧɚɱɟɧ ɧɚ ɰɟɥɨɦ ɫɥɢɜɭ ɧɢɬɢ ɫɭ ɭɫɥɨɜɢ ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɚ ɬɨɤɨɦ
ɝɨɞɢɧɟ ʁɟɞɧɚɤɢ ɉɪɨɫɬɨɪɢ ɝɞɟ ɫɟ ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɜɪɲɢ ɩɪɟɤɨ ɫɬɚɪɟ ɤɚɧɚɥɫɤɟ ɦɪɟɠɟ ɢɦɚʁɭ
ɧɚʁɧɢɠɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɚ Ȼɥɨɤ ɭɥɢɰɚɇɢɤɨɥɟ Ɍɟɫɥɟ ɆɚʁɨɪɚɌɟɩɢʄɚ Ȼɪɚʄɟ Ɋɢɛɧɢɤɚɪ
ȼɟɪɟ ɉɚɜɥɨɜɢʄ Ʌɚɡɟ Ʉɨɫɬɢʄɚ ɉɟɬɪɚ Ⱦɪɚɩɲɢɧɚ Ɇɢɥɟɬɟ ȳɚɤɲɢʄɚ ȼɨʁɜɨɻɚɧɫɤɢɯ ɛɪɢɝɚɞɚ ɢ
ɆɢɪɨɫɥɚɜɚȺɧɬɢʄɚɢɦɚʁɭɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭɤɨʁɚʁɟɫɬɚɥɧɨɩɨɞɭɫɩɨɪɨɦɢɡɚɦɭʂɟɧɚʁɟɉɨɫɟɛɧɨɫɭ
ɭɝɪɨɠɟɧɢɛɥɨɤɨɜɢɝɞɟɫɭɤɨɬɟɬɟɪɟɧɚɧɢɠɟɨɞɨɤɨɥɧɨɝ ɭɥɢɰɟɇɢɤɨɥɟɌɟɫɥɟɆɢɥɟɬɟȳɚɤɲɢʄɚ
ȼɨʁɜɨɻɚɧɫɤɢɯɛɪɢɝɚɞɚɢȼɟɪɟɉɚɜɥɨɜɢʄ ɍɬɢɦɞɟɥɨɜɢɦɚɞɨɥɚɡɢɞɨɱɟɫɬɨɝɢɡɥɢɜɚʃɚɤɚɧɚɥɫɤɟ
ɜɨɞɟɭɤɨʁɨʁɫɭɭɜɟɤɩɨɦɟɲɚɧɟɢɨɬɩɚɞɧɟɜɨɞɟ
ɉɨɪɟɞ ɨɜɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɫɚ ɫɬɚɪɨɦ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ ɩɨɫɟɛɧɨ ʁɟ ɭɝɪɨɠɟɧ ɨɞ ɩɥɚɜʂɟʃɚ ɞɟɨ
Ɏɭɬɨɲɤɨɝ ɩɭɬɚ ɧɚ ɞɟɥɭ ɤɨɞ ȳɭɝɨɚɥɚɬɚ ɢ ȳɭɝɨɞɟɧɬɚ ɝɞɟ ʁɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɞɚɥɟɤɨ
ɢɫɩɨɞɩɨɬɪɟɛɧɨɝ
ɄɜɚɥɢɬɟɬɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɚɭɬɨɤɭɝɨɞɢɧɟɫɟɦɟʃɚɭɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢɨɞɜɨɞɨɫɬɚʁɚȾɭɧɚɜɚɉɪɢɧɢɠɟɦ
ɜɨɞɨɫɬɚʁɭ ɢɫɩɨɞɰɦ ɤɚɞɚ ʁɟɢɡɥɢɜɚʃɟɭȾɭɧɚɜɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɨɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɚɦɪɟɠɚɫɟ
ɩɪɢ ɨɞɜɨɻɟʃɭ ɫɚɦɨ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɢɫɩɪɚɡɧɢ ɉɨɞ ɭɫɩɨɪɨɦ ɫɭ ɬɚɞɚ ɫɚɦɨ ɞɟɥɨɜɢ
ɫɬɚɪɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɉɪɢ ɨɞɜɨɻɟʃɭ ɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯ ɜɨɞɚ ɜɟɥɢɤɢ ɞɟɨ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɢɚɤɨ
ɞɨɜɨʂɧɟɩɪɨɩɭɫɧɟɦɨʄɢɞɨɥɚɡɢɩɨɞɭɫɩɨɪ
ɉɨʁɟɞɢɧɢɞɟɥɨɜɢɫɥɢɜɚɢɦɚʁɭɩɪɨɛɥɟɦɚɫɚɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟɦɩɚɞɚɜɢɧɚʁɚɱɟɝɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɚɚɥɢɧɟ
ɡɛɨɝɧɟɞɨɜɨʂɧɨɝɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɜɟʄɡɛɨɝɧɟɞɨɜɨʂɧɨɝɛɪɨʁɚɫɥɢɜɧɢɤɚɢɥɢʃɢɯɨɜɨɝɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɚɧɚɦɟɫɬɢɦɚɝɞɟɢɯɢɦɚɞɨɜɨʂɧɨ

ɋɟɜɟɪɧɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɢɫɥɢɜ
ɍɋɟɜɟɪɧɨɦɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɨɦɫɥɢɜɭʁɟɬɚɤɨɻɟɩɪɢɦɟʃɟɧɨɩɲɬɢɫɢɫɬɟɦɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɋɟɜɟɪɧɢ
ɫɥɢɜɫɟɩɪɨɫɬɢɪɟɫɟɜɟɪɧɨɨɞȳɭɠɧɨɝɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɨɝɫɥɢɜɚɫɜɟɞɨɄɚɧɚɥɚȾɌȾɋɚɜɢɧɨɫɟɥɨɇɨɜɢɋɚɞȽɪɚɜɢɬɢɪɚɤɚȾɭɧɚɜɭɚɤɪɚʁʃɚɧɢɡɜɨɞɧɚɬɚɱɤɚɦɭʁɟɝɥɚɜɧɚɰɪɩɧɚɫɬɚɧɢɰɚ Ƚɐ-ɭ
ɍɥɢɰɢɆɚɪɤɚɆɢʂɚɧɨɜɚ
ɌɪɚɫɚɝɥɚɜɧɨɝɤɨɥɟɤɬɨɪɚɋɟɜɟɪɧɨɝɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɨɝɫɥɢɜɚɞɭɠɢɧɟɨɤɨɤɦɩɨɥɚɡɢɨɞȽɐ-2",
ɚ ɡɚɜɪɲɚɜɚ ɫɟ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɧɚɫɟʂɚ Ȼɢɫɬɪɢɰɚ ɇɨɜɨ ɧɚɫɟʂɟ  ɉɨɜɪɲɢɧɚ ɋɟɜɟɪɧɨɝ ɫɥɢɜɚ ɢɡɧɨɫɢ
ɨɤɨ  ɯɚ ɇɚ ɞɟɥɭ ɫɥɢɜɚ ɤɨʁɢ ɩɪɢɩɚɞɚ ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɨɦ ɫɥɢɜɭ ɋɚʁɥɨɜɨ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ʁɟ
ɭɪɚɻɟɧɚ ɤɚɨ ɫɟɩɚɪɚɬɧɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɬɩɚɞɧɟ ɜɨɞɟ ɫɟ ɨɞɜɨɞɟ ɩɭɬɟɦ ɮɟɤɚɥɧɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɚ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɟ ɜɨɞɟ ɩɭɬɟɦ ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɨɞɜɨɻɟʃɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɪɚɡɜɢʁɚ ɞɨɝɪɚɞʃɨɦ ɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɨɦɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɨɝɫɥɢɜɚ
ɐɪɩɧɚɫɬɚɧɢɰɚȽɐ-ʁɟɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɚɢɢɡɝɪɚɻɟɧɚɬɚɤɨɞɚɩɪɢɯɜɚɬɢɢɩɪɟɩɭɦɩɚɞɨɬɟɤɥɭɜɨɞɭ
ɤɚɞɚ ʁɟ ɧɢɜɨ Ⱦɭɧɚɜɚ ɜɢɲɢ ɨɞ ɜɨɞɨɫɬɚʁɚ   ɰɦ ɂɫɩɨɞ ɨɜɨɝ ɜɨɞɨɫɬɚʁɚ ɭɥɢɜɚʃɟ ɭ Ⱦɭɧɚɜ ʁɟ
ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɨɈɫɧɨɜɧɟɬɟɯɧɢɱɤɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟȽɐ-ɫɭɫɥɟɞɟʄɟ
- ɤɚɩɚɰɢɬɟɬQ ɦ3ɫ
ɍɧɭɬɚɪɫɥɢɜɚɧɚɥɚɡɟɫɟɪɟɥɟʁɧɟɰɪɩɧɟɫɬɚɧɢɰɟɭɍɥɢɰɢɄɨɪɧɟɥɢʁɚɋɬɚɧɤɨɜɢʄɚ ɧɚɭɝɥɭɫɚɍɥ
ȳɨɜɚɧɚ ɏɪɚɧɢɥɨɜɢʄɚ  ɤɨʁɚ ɩɪɢɯɜɚɬɚ ɞɨɬɢɰɚʁ ɫɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɭ ɡɨɧɢ
ɩɨɞɜɨɠʃɚɤɚ ɢɫɩɨɞ ɩɪɭɝɟ ɇɨɜɢ ɋɚɞ - ɋɭɛɨɬɢɰɚ ɬɡɜ ɤɚɞɟ  Ʉɚɩɚɰɢɬɟɬ ɨɜɟ ɪɟɥɟʁɧɟ ɰɪɩɧɟ
ɫɬɚɧɢɰɟʁɟQ ɥɫɚɫɧɚɝɟɉ ɤW.
Ɂɚɜɪɲɟɬɤɨɦɢɡɝɪɚɞʃɟ ɤɚɧɚɥɫɤɨɝɫɥɢɜɚɋɚʁɥɨɜɨ, ɋɟɜɟɪɧɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɢɫɥɢɜɫɟɪɚɫɬɟɪɟɬɢɨ
ɡɧɚɱɚʁɧɨɦ ɤɨɥɢɱɢɧɨɦ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯ ɜɨɞɚ ɢ ɪɟɲɟɧ ʁɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɚɞɟ ɭ ɍɥɢɰɢ Ʉɨɪɧɟɥɢʁɚ
ɋɬɚɧɤɨɜɢʄɚ
ɇɟɢɡɝɪɚɻɟɧɨɫɬ ɞɟɥɨɜɚ ɫɥɢɜɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɇɨɜɨ ɧɚɫɟʂɟ ɩɪɨɫɬɨɪ ɭɡ ɋɭɛɨɬɢɱɤɭ ɩɪɭɝɭ  ɡɚɬɢɦ
ɧɟɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɞɟɥɨɜɚɉɨɞɛɚɪɟɋɚɥɚʁɤɟɢȾɟɬɟɥɢɧɚɪɟɫɥɢɜɧɢɰɢɦɚɢɧɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟɫɥɢɜɧɢɤɚ
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ɧɚɨɫɬɚɥɨɦɩɪɨɫɬɨɪɭɞɚʁɟɥɚɠɧɭɩɪɟɞɫɬɚɜɭɨɞɨɫɬɚɞɨɛɪɨɦɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɭɫɢɫɬɟɦɚȼɨɞɚ ɫɟ
ɢɫɭɜɢɲɟ ɞɭɝɨ ɡɚɞɪɠɚɜɚ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɥɨɤɚɥɧɨ ɫɟ ɢɡɥɢɜɚʁɭ ɤɚɧɚɥɫɤɟ ɜɨɞɟ ɚ ɩɪɢɦɚɪɧɢ
ɤɨɥɟɤɬɨɪɢɭȺɥɦɚɲɤɨʁɢȾɨɫɢɬɟʁɟɜɨʁɭɥɢɰɢɧɢɫɭɨɩɬɟɪɟʄɟɧɢ
ɍɩɪɢɥɨɝɦɢɲʂɟʃɭɞɚʁɟɫɬɚʃɟɋɟɜɟɪɧɨɝɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɨɝɫɥɢɜɚɞɨɫɬɚɥɨɲɟɢɞɟɢɱɢʃɟɧɢɰɚ
ɞɚ ʁɟ ɝɥɚɜɧɢ ɤɨɥɟɤɬɨɪ ɭ ɞɟɥɭ ɤɨʁɢ ɩɪɨɥɚɡɢ ɍɥɢɰɨɦ ȭɨɪɻɚ Ɋɚʁɤɨɜɢʄɚ ɞɨɫɬɚ ɨɲɬɟʄɟɧ ɢ ɜɟʄ
ɞɭɠɢ ɧɢɡ ɝɨɞɢɧɚ ɫɟ ɬɪɚɠɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚ ʃɟɝɨɜɭ ɫɚɧɚɰɢʁɭ ɂɫɬɨ ɬɚɤɨ ɞɟɨ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ
ɦɪɟɠɟ ɭ ɉɨɞɛɚɪɢ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ ɭ Ƚɭɧɞɭɥɢʄɟɜɨʁ ɭɥɢɰɢ  ɡɚɫɬɚɪɟɨ ʁɟ ɫɚ ɪɟɜɢɡɢɨɧɢɦ ɲɚɯɬɨɜɢɦɚ
ɭɪɚɻɟɧɢɦɨɞɨɩɟɤɟɢɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟɞɚɫɟɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɲɭ Ɍɨɤɨɦɝɨɞɢɧɟɩɨɫɬɚɜʂɟɧʁɟɧɨɜɢ
ɤɨɥɟɤɬɨɪɨɞɊɭɦɟɧɚɱɤɟɞɨɄɢɫɚɱɤɟɭɥɢɰɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɧɨɜɢɯ ɩɪɢɦɚɪɧɢɯ ɩɪɚɜɚɰɚ Ȼɭɥɟɜɚɪɨɦ ɤɪɚʂɚ ɉɟɬɪɚ I ɢ ɍɥɢɰɨɦ Ʉɨɫɬɟ ɒɨɤɢɰɟ
ɬɚɤɨɻɟʁɟʁɟɞɚɧɨɞɩɪɢɦɚɪɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɚɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɚɤɨʁɟɬɪɟɛɚɯɢɬɧɨɪɟɲɚɜɚɬɢ

ɋɥɢɜɄɥɢɫɚ
Ⱥɬɦɨɫɮɟɪɫɤɟ ɜɨɞɟ ɨɜɨɝ ɞɟɥɚ ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɨɞɜɨɞɟ ɫɟ ɨɬɜɨɪɟɧɢɦ ɤɚɧɚɥɢɦɚ ɭ
ɫɢɫɬɟɦ ȼɪɛɚɤ Ⱦɟɨ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɢɫɬɨɱɧɨ ɨɞ ɭɪɟɻɟɧɨɝ ɫɥɢɜɚ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ Ʉɥɢɫɚ Ɇɚɥɢ
ȻɟɨɝɪɚɞɢȼɟɥɢɤɢɊɢɬɧɟɦɚʁɭɪɟɲɟɧɨɨɞɜɨɻɟʃɟɧɢɨɬɩɚɞɧɢɯɧɢɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯɜɨɞɚɨɞɧɨɫɧɨ
ɬɪɟɧɭɬɧɨ ʁɟ ɭ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɞɟɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɨɞɜɨɻɟʃɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯ ɜɨɞɚ ɞɟɨ ɨɤɨ Ɂɦɚʁɟɜɚɱɤɨɝ
ɤɚɧɚɥɚɧɚɫɭɩɪɨɬɧɨʁɫɬɪɚɧɢɄɥɢɫɟɈɦɥɚɞɢɧɫɤɚɭɥɢɰɚɢɬɞ 
ɋɥɢɜɭ Ʉɥɢɫɚ ɝɪɚɜɢɬɢɪɚ ɢ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɡɨɧɟ ɋɟɜɟɪ-, ɭ ɤɨʁɨʁ ɧɟɦɚ ɢɡɝɪɚɻɟɧɟ ɧɢ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɧɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯ ɜɨɞɚɈɞɜɨɻɟʃɟ ɫɭɜɢɲɧɢɯ ɜɨɞɚ ɫɟ ɧɚ
ɨɜɨɦɞɟɥɭɪɟɲɚɜɚɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨɬɚɤɨɲɬɨɫɟɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɚɜɨɞɚɨɞɜɨɞɢɭɄɚɧɚɥȾɌȾɢɤɚɧɚɥ
ɉɚɲʃɚɤ ɫɥɢɜɚ ȼɪɛɚɤ ɚ ɨɬɩɚɞɧɟ ɜɨɞɟ ɫɟ ʁɟɞɧɢɦ ɞɟɥɨɦ ɩɭɦɩɚʁɭ ɢɫɩɨɞ Ʉɚɧɚɥɚ ȾɌȾ ɭ
ɋɟɜɟɪɧɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɢ ɫɥɢɜ ɧɚ ɩɪɢɤʂɭɱɧɢ ɲɚɯɬ ɢɡɚ ɮɚɛɪɢɤɟ ɋɬɚɧɞɚɪɞ ɇɟɨɩɥɚɧɬɚ
ɏɢɧɫɢɬɞ ɚɞɪɭɝɢɦɞɟɥɨɦɫɟɫɚɤɭɩʂɚʁɭɭɫɟɩɬɢɱɤɟʁɚɦɟ

ɋɥɢɜɰɪɩɧɟɫɬɚɧɢɰɟɋɟɜɟɪ-IV"- ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚɡɨɧɚɋɟɜɟɪ-IV"
ɍ ɨɜɨʁ ɡɨɧɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɇɂɋ-Ɋɚɮɢɧɟɪɢʁɚ Ɍȿ-ɌɈ ɢ Ɇɟɫɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɒɚɧɝɚʁ ɂɡɝɪɚɞʃɨɦ
ɐɋ ɋɟɜɟɪ-IV ɢ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ ɨɞ ɪɚɮɢɧɟɪɢʁɟ ɞɨ ɰɪɩɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɡɚɩɨɱɟɬɚ ʁɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯ ɜɨɞɚ ɫɥɢɜɚ ɋɟɜɟɪ-IV ɍ ɨɜɚʁ ɤɨɥɟɤɬɨɪ ɫɟ ɭɥɢɜɚʁɭ ɩɨɪɟɞ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɟ ɜɨɞɟ ɢ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɩɪɟɱɢɲʄɟɧɟ ɨɬɩɚɞɧɟ ɜɨɞɟ ɡɚɭʂɟɧɟ  ɢɡ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɪɚɮɢɧɟɪɢʁɟɐɪɩɧɚɫɬɚɧɢɰɚɫɚɢɡɥɢɜɨɦɭȾɭɧɚɜɧɚɥɚɡɢɫɟɧɢɡɜɨɞɧɨɨɞɌȿ-ɌɈɢɩɪɚɤɬɢɱɧɨʁɟ
ɭ ɬɟɠɢɲɬɭ ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ ɜɨɞɟ Ɋɚɬɧɨ ɨɫɬɪɜɨ ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɛɥɢɡɢɧɭ ɢɡɥɢɜɚ ɢ ɰɪɩɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ
ɢɡɜɨɪɢɲɬɭɜɨɞɟɩɥɚɧɢɪɚɧɨʁɟɢɡɦɟɲɬɚʃɟɢɡɥɢɜɚɤɦɧɢɡɜɨɞɧɨ
Ɉɫɧɨɜɧɟɬɟɯɧɢɱɤɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɰɪɩɧɟɫɬɚɧɢɰɟɋɟɜɟɪ-IVɫɭ
- ɤɚɩɚɰɢɬɟɬQ ɦ3ɫ
- ɫɧɚɝɚɉ ɤW.
ȺɬɦɨɫɮɟɪɫɤɟɢɩɪɟɱɢɲʄɟɧɟɨɬɩɚɞɧɟɜɨɞɟɌȿ-ɌɈɨɞɜɨɞɟɫɟɨɬɜɨɪɟɧɢɦɤɚɧɚɥɢɦɚɫɥɢɜɚɐɋ
Ʉɚɥɢɲɬɟ
ɈɬɩɚɞɧɟɜɨɞɟɧɚɫɟʂɚɒɚɧɝɚʁɫɟɭɥɢɜɚʁɭɭɩɨɬɢɫɧɢɰɟɜɨɜɨɞɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɨɬɩɚɞɧɢɯɜɨɞɚɄɥɢɫɟ
ɩɪɟɤɨɰɪɩɧɟɫɬɚɧɢɰɟɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚQ ɥɫɚɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɟɜɨɞɟɒɚɧɝɚʁɚɫɟɭɥɢɜɚʁɭɭɤɚɧɚɥ
ɒʂɢɜɚɦɫɄɚɥɢɲɬɟ

ɋɥɢɜɊɨɤɨɜɩɨɬɨɤ
Ɉɜɨɦɫɥɢɜɭɩɪɢɩɚɞɚʁɚɜɧɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɚɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚɛɨɥɧɢɱɤɨɝɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɭɋɪɟɦɫɤɨʁ Ʉɚɦɟɧɢɰɢɫɚɨɩɲɬɢɦɫɢɫɬɟɦɨɦɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚɨɬɩɚɞɧɢɯɜɨɞɚɧɚɫɟʂɚ
Ȼɭɤɨɜɚɰ
Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ ɋɪɟɦɫɤɟ Ʉɚɦɟɧɢɰɟ ɫɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɰɪɩɧɢɯ ɫɬɚɧɢɰɚ ɭɥɢɜɚ ɭ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭɫɥɢɜɚɊɨɤɨɜɩɨɬɨɤɚɥɢɫɟɫɦɚɬɪɚɩɨɫɟɛɧɢɦɧɟɡɚɜɢɫɧɢɦɫɥɢɜɨɦ
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Ʉɪɚʁʃɚ ɧɢɡɜɨɞɧɚ ɬɚɱɤɚ ɫɥɢɜɚ ʁɟ ɰɪɩɧɚ ɫɬɚɧɢɰɚ Ɋɨɤɨɜ ɩɨɬɨɤ ɥɨɰɢɪɚɧɚ ɧɚ ɭɲʄɭ Ɋɨɤɨɜɨɝ
ɩɨɬɨɤɚ ɭ Ⱦɭɧɚɜ ɢ ɬɨ ɭ ɛɪɚʃɟɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ɉɫɧɨɜɧɟ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɰɪɩɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ
ɫɭ
- ɤɚɩɚɰɢɬɟɬQ=6 ɦ3ɫ
- ɫɧɚɝɚɉ ɤW.
ȺɬɦɨɫɮɟɪɫɤɟɜɨɞɟɜɢɲɢɯɞɟɥɨɜɚɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɚɫɟɫɟɩɚɪɚɬɧɨɨɞɜɨɞɟɭɊɨɤɨɜɩɨɬɨɤɢɧɟɦɚ
ɜɟʄɢɯɩɪɨɛɥɟɦɚɭɨɞɜɨɻɟʃɭɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯɜɨɞɚ
Ⱥɬɦɨɫɮɟɪɫɤɟ ɢ ɨɬɩɚɞɧɟ ɜɨɞɟ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɚ ɱɢʁɟ ɨɞɜɨɻɟʃɟ ɧɢʁɟ ɪɟɲɟɧɨ ɰɪɩɧɨɦ
ɫɬɚɧɢɰɨɦ Ɋɨɤɨɜ ɩɨɬɨɤ ɭɩɭɲɬɚʁɭ ɫɟ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɭ Ⱦɭɧɚɜ ɤɪɨɡ , ɥɢɧɢʁɭ ɨɞɛɪɚɧɟ ɫɥɟɞɟʄɢɦ
ɭɫɬɚɜɚɦɚ
- ɭɫɬɚɜɨɦ ȼɨʁɧɚ ɛɨɥɧɢɰɚ - ɲɢɛɟɪ ɡɚɬɜɚɪɚɱ ɰɟɜɨɜɨɞ ʁɟ ɩɪɟɱɧɢɤɚ ¡  ɦɦ Ʉɨɞ ɞɭɠɟɝ
ɬɪɚʁɚʃɚɜɢɫɨɤɨɝɜɨɞɨɫɬɚʁɚɜɪɲɢɫɟɩɪɟɩɭɦɩɚɜɚʃɟɫɚɛɪɚʃɟɧɟɫɬɪɚɧɟɩɪɟɤɨɚɫɮɚɥɬɧɨɝɩɭɬɚɢ
ɧɚɫɢɩɚɭȾɭɧɚɜɁɚɬɜɚɪɚɫɟɩɪɢɜɨɞɨɫɬɚʁɭɨɞɰɦ
- ɭɫɬɚɜɨɦɉɨɛɟɞɚ- ɬɚɛɥɚɫɬɢɡɚɬɜɚɪɚɱɰɟɜɨɜɨɞ¡ɦɦɁɚɬɜɚɪɚɫɟɩɪɢɜɨɞɨɫɬɚʁɭɨɞ
ɰɦɚɩɪɟɩɭɦɩɚɜɚʃɟɫɟɜɪɲɢɩɪɟɦɚɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɛɢɥɧɢɦɰɪɩɧɢɦɚɝɪɟɝɚɬɢɦɚ 
- ɭɫɬɚɜɨɦ Ɇɚɪɢʁɚ ɋɧɟɠɧɚ - ɋɚɞɨɜɢ - ɲɢɛɟɪ ɡɚɬɜɚɪɚɱ ɰɟɜɨɜɨɞ ¡  ɦɦ Ɂɚɬɜɚɪɚ ɫɟ ɩɪɢ
ɜɨɞɨɫɬɚʁɭɨɞɰɦɚɩɪɟɩɭɦɩɚɜɚʃɟɫɟɜɪɲɢɩɪɟɦɚɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɛɢɥɧɢɦɰɪɩɧɢɦɚɝɪɟɝɚɬɢɦɚ 
ɍɫɬɚɜɚ ɩɨɪɟɞ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯ ɢ ɧɟɤɢɯ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ ɧɚɫɟʂɚ ɋɚɞɨɜɢ ɩɪɢɯɜɚɬɚ ɢ ɜɨɞɭ ɫɚ
ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚɋɚɞɨɜɢ
ɂɡȻɭɤɨɜɰɚɫɟɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɟɜɨɞɟɨɞɜɨɞɟȻɭɤɨɜɚɱɤɢɦɩɨɬɨɤɨɦɤɨʁɢɫɟɭɥɢɜɚ ɭɊɨɤɨɜɩɨɬɨɤɍ
Ȼɭɤɨɜɰɭɧɟɦɚɢɡɝɪɚɻɟɧɟɦɪɟɠɟɤɚɧɚɥɚɡɚɨɞɜɨɻɟʃɟɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɟɜɨɞɟɩɚɫɟɜɨɞɚɫɥɨɛɨɞɧɨ
ɫɥɢɜɚɩɨɩɨɜɪɲɢɧɢɧɚɫɟʂɚȾɟɨɩɨɬɨɤɚɤɪɨɡɫɚɦɨɧɚɫɟʂɟȻɭɤɨɜɚɰʁɟɪɟɝɭɥɢɫɚɧɢɭɪɟɻɟɧ

ɋɥɢɜ ɋɪɟɦɫɤɚɄɚɦɟɧɢɰɚ
Ƚɪɚɧɢɰɚ ɫɥɢɜɚ ɫɟ ɩɨɤɥɚɩɚ ɫɚ ɝɪɚɧɢɰɨɦ ɧɚɫɟʂɚ ɍ ɋɪɟɦɫɤɨʁ Ʉɚɦɟɧɢɰɢ ʁɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɭ
ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɢɡɝɪɚɻɟɧɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ ɇɚ ɧɚʁɧɢɠɨʁ ɬɚɱɤɢ ɫɥɢɜɚ ɧɚ ɭɲʄɭ
ɇɨɜɨɫɟɥɫɤɨɝ ɩɨɬɨɤɚ ɭ Ⱦɭɧɚɜ ɢɡɝɪɚɻɟɧɚ ʁɟ ɰɪɩɧɚ ɫɬɚɧɢɰɚ ɉɨɬɨɤ ȼɨɞɚ ɫɟ ɨɞɚɜɞɟ ɩɨɬɢɫɤɭʁɟ
ɰɟɜɨɜɨɞɨɦ ɩɨɞ ɩɪɢɬɢɫɤɨɦ ɞɨ ɰɪɩɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ Ⱦɟɱʁɟ ɫɟɥɨ ɥɨɰɢɪɚɧɟ ɢɡɧɚɞ Ⱦɟɱʁɟɝ ɫɟɥɚ Ɉɞ
ɐɋȾɟɱʁɟɫɟɥɨɨɬɩɚɞɧɚɜɨɞɚɫɟɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɨɨɞɜɨɞɢɤɪɨɡɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɚɞɨ
ɐɋɊɨɤɨɜɩɨɬɨɤ
ɇɚɩɨɦɢʃɟɫɟɞɚɫɟɨɜɞɟɪɚɞɢɨɫɟɩɚɪɚɬɧɨɦɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɨɦɫɢɫɬɟɦɭɡɚɮɟɤɚɥɧɟɜɨɞɟɢɧɟ
ɦɨɠɟɫɟɤɨɪɢɫɬɢɬɢɡɚɨɞɜɨɻɟʃɟɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯɜɨɞɚ
Ⱥɬɦɨɫɮɟɪɫɤɟ ɜɨɞɟ ɫɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɥɨɛɨɞɧɢɦ ɫɥɢɜɚʃɟɦ ɩɪɟɤɨ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚɫɟʂɚ ɨɞɜɨɞɟ ɭ
ɇɨɜɨɫɟɥɫɤɢɢɦɚɥɢɄɚɦɟɧɚɪɫɤɢɩɨɬɨɤ
Ⱦɟɨ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯ ɜɨɞɚ ɧɚɫɟʂɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ʉɚɦɟɧɢɰɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɟ ɫɥɢɜɚ ɭ ɇɨɜɨɫɟɥɫɤɢ ɢ ɦɚɥɢ
Ʉɚɦɟɧɚɪɫɤɢ ɩɨɬɨɤ ɭɫɦɟɪɟɧ ʁɟ ɩɪɟɤɨ ɭɫɬɚɜɚ ɤɪɨɡ I ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɭ ɥɢɧɢʁɭ ɭ Ⱦɭɧɚɜ Ɂɚ ɧɚɜɟɞɟɧɟ
ɩɨɬɪɟɛɟɤɨɪɢɫɬɟɫɟɫɥɟɞɟʄɟɭɫɬɚɜɟ
- ɭɫɬɚɜɚȼɪɛɚɪɚ- ɧɟɦɚɡɚɬɜɚɪɚɱɚɩɚɫɟɩɪɢɜɢɫɨɤɨɦɜɨɞɨɫɬɚʁɭɡɚɬɜɚɪɚɫɚɒɚɧɞɨɪɝɪɟɞɚɦɚ
ɢ ʇɚɤɨɜɢɦɚ ɩɟɫɤɚ ɐɟɜɨɜɨɞ ʁɟ ɩɪɟɱɧɢɤɚ ¡  ɦɦ Ɂɚɬɜɚɪɚ ɫɟ ɩɪɢ ɜɨɞɨɫɬɚʁɭ ɨɞ  ɰɦ ɚ
ɩɪɟɩɭɦɩɚɜɚʃɟɫɟɜɪɲɢɩɪɟɦɚɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɛɢɥɧɢɦɰɪɩɧɢɦɚɝɪɟɝɚɬɢɦɚ 
- ɭɫɬɚɜɚȺɭɬɨɛɭɫɤɚɨɤɪɟɬɧɢɰɚ- ɬɚɛɥɚɫɬɢɡɚɬɜɚɪɚɱɐɟɜɨɜɨɞʁɟɩɪɟɱɧɢɤɚ¡ɦɦɁɚɬɜɚɪɚɫɟ
ɩɪɢ ɜɨɞɨɫɬɚʁɭ ɨɞ  ɰɦ ɚ ɩɪɟɩɭɦɩɚɜɚʃɟ ɫɟ ɜɪɲɢ ɩɪɟɦɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɛɢɥɧɢɦ ɰɪɩɧɢɦ
ɚɝɪɟɝɚɬɢɦɚ 
- ɭɫɬɚɜɚɭȾɭɧɚɜɫɤɨʁɭɥɢɰɢ- ɬɚɛɥɚɫɬɢɡɚɬɜɚɪɚɱɰɟɜɨɜɨɞ¡ɦɦɁɚɬɜɚɪɚɫɟɩɪɢɜɨɞɨɫɬɚʁɭ
ɨɞɰɦɄɪɨɡɭɫɬɚɜɭɫɟɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɨɭɩɭɲɬɚʁɭɢɨɬɩɚɞɧɟɜɨɞɟɤɚɞɚɧɟɪɚɞɢɮɟɤɚɥɧɚɰɪɩɧɚ
ɫɬɚɧɢɰɚɉɨɬɨɤɉɪɟɩɭɦɩɚɜɚʃɟɫɟɜɪɲɢɩɪɟɦɚɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɛɢɥɧɢɦɰɪɩɧɢɦɚɝɪɟɝɚɬɢɦɚ 
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- ɭɫɬɚɜɚ Ⱥɤɜɚɪɢʁɭɦ - ɬɚɛɥɚɫɬɢ ɡɚɬɜɚɪɚɱ ɛɟɬɨɧɫɤɢ ɰɟɜɨɜɨɞ ¡  ɦɦ Ɂɚɬɜɚɪɚ ɫɟ ɩɪɢ
ɜɨɞɨɫɬɚʁɭɨɞɰɦɚɩɪɟɩɭɦɩɚɜɚʃɟɫɟɜɪɲɢɩɪɟɦɚɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɛɢɥɧɢɦɰɪɩɧɢɦɚɝɪɟɝɚɬɢɦɚ 
3. ɍȽɊɈɀȿɇɈɋɌɉɈȾɊɍɑȳȺɍɋɅȿȾɍɇɍɌɊȺɒȵɂɏȼɈȾȺ
ɇɚɩɨɞɪɭɱʁɭɥɟɫɧɟɬɟɪɚɫɟɩɨɞɡɟɦɧɢɦɜɨɞɚɦɚɫɭɭɝɪɨɠɟɧɟɩɪɢɪɨɞɧɟɞɟɩɪɟɫɢʁɟɢɧɢɫɤɢɬɟɪɟɧɢ
ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɚɯɨɦ ɤɨɪɢɫɬɟ ɤɚɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɚɥɢ ɫɭ ʁɟɞɧɢɦ ɞɟɥɨɦ ɢ ɧɚɫɟʂɟɧɢ ɍ
ɩɪɢɨɛɚɥɧɚ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɭɝɪɨɠɟɧɚ ɩɨɞɡɟɦɧɢɦ ɩɪɨɰɟɞɧɢɦ ɢ ɩɪɨɜɢɪɧɢɦ ɜɨɞɚɦɚ
ɫɩɚɞɚʁɭ Ɏɭɬɨɝ ɇɨɜɢ ɋɚɞ Ʉɨɜɢʂ ɋɪɟɦɫɤɚ Ʉɚɦɟɧɢɰɚ ɢ ɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧ ɉɨɪɟɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ
ɩɪɢɨɛɚɥɧɢɯ ɧɚɫɟʂɟɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɫɤɨɪɨ ɢ ɫɜɚ ɨɫɬɚɥɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɫɚ ɛɚɱɤɟ
ɫɬɪɚɧɟȾɭɧɚɜɚɦɚʃɟɢɥɢɜɢɲɟɫɭɭɝɪɨɠɟɧɚɩɨɞɡɟɦɧɨɦɜɨɞɨɦ
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɭɬɢɰɚʁɚ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɚ ɜɪɲɢ ɫɟ ɢɡɞɢɡɚʃɟɦ ɬɟɪɟɧɚ ɧɚ ɧɟɢɡɝɪɚɻɟɧɢɦ ɞɟɥɨɜɢɦɚ
ɧɚɫɟʂɚɢɩɨʁɚɱɚɧɢɦɰɪɩʂɟʃɟɦɜɨɞɟɢɡɤɚɧɚɥɫɤɟɦɪɟɠɟɡɚɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟɤɨʁɢɦɚɝɪɚɜɢɬɢɪɚʁɭ
ɨɞɪɟɻɟɧɚɧɚɫɟʂɟɧɚɦɟɫɬɚ
ɍ ɩɪɢɨɛɚɥɧɨɦ ɞɟɥɭ ɩɨɞɡɟɦɧɟ ɜɨɞɟ ɫɭ ɧɚʁɜɟʄɢɦ ɞɟɥɨɦ ɩɨɞ ɞɢɪɟɤɬɧɢɦ ɭɬɢɰɚʁɟɦ Ⱦɭɧɚɜɚ ɞɨɤ
ɩɨɞɡɟɦɧɟ ɜɨɞɟ ɭ ɲɢɪɟɦ ɝɪɚɞɫɤɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɩɨɪɟɞ ɭɬɢɰɚʁɚ Ⱦɭɧɚɜɚ ɩɪɢɦɚʁɭ ɢ ɭɬɢɰɚʁ ɢɡ ɲɢɪɟɝ
ɡɚɥɟɻɚ
ɉɪɢ ɩɨʁɚɜɢ ɜɢɫɨɤɢɯ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɚ ɭɡ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɭ ɩɨʁɚɜɭ ɤɢɲɧɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ ɢɥɢ ɧɚɝɥɨɝ
ɨɬɚɩɚʃɚ ɫɧɟɝɚ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɩɪɟɨɩɬɟɪɟʄɟɧɨɫɬɢ ɤɚɧɚɥɫɤɟ ɦɪɟɠɟ ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ɲɬɨ
ɦɨɠɟ ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ ɩɥɚɜʂɟʃɚ ɉɪɢ ɧɚɫɬɚɧɤɭ ɨɜɚɤɨ ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɤɚɞ ɫɭ ɭ
ɩɢɬɚʃɭ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɞɨɞɚʁɭ ɫɟ ɦɨɛɢɥɧɢ ɰɪɩɧɢ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɱɢɦɟ ɫɟ ɩɨɫɩɟɲɭʁɟ ɫɧɢɠɚɜɚʃɟ
ɧɢɜɨɚ ɜɨɞɟ ɭ ɤɚɧɚɥɫɤɨʁ ɦɪɟɠɢ ɩɨɜɟʄɚɜɚ ɛɪɡɢɧɚ ɨɬɢɰɚʃɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɟ
ɨɞɜɨɻɟʃɟɫɭɜɢɲɧɢɯɜɨɞɚ
ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɫɚɧɢ ɫɭ ɫɚ ɩɪɨɫɟɱɧɨ  ɥɫɯɚ ɡɚ ɨɞɜɨɻɟʃɟ
ɫɭɜɢɲɧɢɯ ɜɨɞɚ ɩɨɞ ɭɫɥɨɜɨɦ ɞɚ ɫɟ ɨɧɟ ɦɨɝɭ ɡɚɞɪɠɚɜɚɬɢ - ɞɚɧɚ ɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ
ɡɟɦʂɢɲɬɭ ɭ ɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɍ ɩɟɪɢɨɞɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɟ ɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ
ɨɞɜɨɻɟʃɟɫɭɜɢɲɧɢɯɜɨɞɚɫɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɤɚɧɚɥɫɤɚɦɪɟɠɚɭɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɢʁɟɭ
ɫɬɚʃɭɞɚɩɪɢɦɢɢɟɮɢɤɚɫɧɨɨɞɜɟɞɟɫɭɜɢɲɧɟɜɨɞɟɢɡɧɚɫɟʂɟɧɢɯɦɟɫɬɚ
ɋɢɫɬɟɦɢ ɨɬɜɨɪɟɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚ ɡɚ ɨɞɜɨɻɟʃɟ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯ ɜɨɞɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢ ɭ
ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɞɟɥɨɜɢɦɚ Ƚɪɚɞɚ ɢ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɫɚɧɢ ɫɭ ɧɚ
ɞɜɨɝɨɞɢɲʃɭɤɢɲɭɨɞɧɨɫɧɨɬɪɨɝɨɞɢɲʃɭɤɢɲɭɡɚɩɨɞɪɭɱʁɟɭɠɟɝɝɪɚɞɫɤɨɝʁɟɡɝɪɚɈɧɢɫɟɭɥɢɜɚʁɭ
ɭɩɨɫɬɨʁɟʄɢɫɢɫɬɟɦɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɢɯɤɚɧɚɥɚɢɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɫɭʃɢɯɨɜɢɦɤɚɩɚɰɢɬɟɬɨɦ
Ɉɜɚɤɜɨ ɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɫɚʃɟ ɫɜɚɤɚɤɨ ɧɟ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɤɨɦɩɥɟɬɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɨɞ ɩɥɚɜʂɟʃɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ
ɩɪɢɜɟɥɢɤɢɦɩɚɞɚɜɢɧɚɦɚɚɥɢɭɨɞɪɟɻɟɧɨʁɦɟɪɢɫɦɚʃɭʁɟɲɬɟɬɟɢɩɨɜɟʄɚɜɚɫɬɟɩɟɧɡɚɲɬɢɬɟɨɞ
ɢɡɥɢɜɚʃɚɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯɜɨɞɚ
ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ʁɟ ɭɠɟ ɩɨɞɪɭɱʁɟ Ƚɪɚɞɚ ɧɚʁɜɟʄɢɦ ɞɟɥɨɦ ɩɨɤɪɢɜɟɧɨ ɢɡɝɪɚɻɟɧɨɦ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɨɦ
ɦɪɟɠɨɦɢɦɪɟɠɨɦɨɬɜɨɪɟɧɢɯɤɚɧɚɥɚɡɚɨɞɜɨɻɟʃɟɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯɜɨɞɚɩɪɨɰɟɧɚɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢɫɟ
ɫɜɨɞɢɧɚɩɪɢɤɚɡɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝɫɬɚʃɚɢɩɪɨɰɟɧɭɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢɧɚɫɟʂɟɧɢɯɦɟɫɬɚ
ɋɚɦɚɩɪɨɰɟɧɚɤɨʁɚʁɟɩɪɢɤɚɡɚɧɚɥɨɤɚɥɧɢɦɩɥɚɧɨɦɡɚɭɧɭɬɪɚɲʃɟɜɨɞɟɨɞɧɨɫɢɫɟɧɚɩɚɞɚɜɢɧɟ
ɫɪɟɞʃɟɝ ɢ ɦɚʃɟɝ ɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɚ ɂɡɪɚɠɟɧɚ ʁɟ ɭ ɩɪɨɰɟɧɬɢɦɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɭɤɭɩɧɭ ɩɨɜɪɲɢɧɭ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɪɟʁɨɧɚɩɨɩɨʁɟɞɢɧɢɦɧɚɫɟʂɟɧɢɦɦɟɫɬɢɦɚɢɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɩɪɢɛɥɢɠɧɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɨʁɚɜɟ ɩɚɞɚɜɢɧɚ ɜɟʄɟɝ ɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɚ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢ ɛɢʄɟ ɡɧɚɬɧɨ ɜɟʄɢ ɢ ɭ
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢɨɞɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɟɬɟɪɟɧɚɫɚɫɬɚɜɚɢ ɭɪɟɻɟɧɨɫɬɢɡɟɦʂɢɲɬɚɢɬɪɟɧɭɬɧɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɨɫɬɚɥɢɯ ɮɚɤɬɨɪɚ ɤɨʁɢ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɬɪɚʁɚʃɟ ɢ ɜɢɫɢɧɭ ɩɥɚɜʂɟʃɚ ɧɢɜɨ ɩɨɞɡɟɦɧɟ ɜɨɞɟ ɨɬɚɩɚʃɟ
ɫɧɟɝɚɢɫɥ 
ɍɬɚɛɟɥɢɛɪ3ɢɩɪɢɥɨɝɭɛɪ9 ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɩɪɨɰɟɧɬɭɚɥɧɨʁɟɢɡɪɚɠɟɧɚɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ
Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɪɟʁɨɧɚ ɩɨɞɡɟɦɧɢɦ ɜɨɞɚɦɚ ɉɪɨɰɟɧɚ ʁɟ ɭɪɚɻɟɧɚ ɧɚ ɛɚɡɢ
ɩɨɜɪɲɢɧɚɞɟɩɪɟɫɢʁɚɢɧɢɠɢɯɬɟɪɟɧɚɩɨɩɨʁɟɞɢɧɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚ
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Ɍɚɛɟɥɚɛɪ3ɉɨɞɚɰɢɨɭɝɪɨɠɟɧɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ
Ʉɚɬɚɫɬɚɪɫɤɚ
ɨɩɲɬɢɧɚ

ɉɨɜɪɲɢɧɚ
ɄɈ
ɯɚ

ɉɨɜɪɲɢɧɚ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɯɚ

ɇɨɜɢɋɚɞI
ɇɨɜɢɋɚɞII
ɇɨɜɢɋɚɞIII
ɇɨɜɢɋɚɞIV
ɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧ
ɋɪɄɚɦɟɧɢɰɚ
ɋɬɟɩɚɧɨɜɢʄɟɜɨ
Ʉɢɫɚɱ
ɑɟɧɟʁ
Ɋɭɦɟɧɤɚ
Ȼɟɝɟɱ
Ɏɭɬɨɝ
ȼɟɬɟɪɧɢɤ
Ʉɚʄ
Ȼɭɞɢɫɚɜɚ
Ʉɨɜɢʂ
Ȼɭɤɨɜɚɰ
Ʌɟɞɢɧɰɢ
ɍɄɍɉɇɈ

1.859,84
1.177,80
3.092,81
1.527,52
2.591,17
3.048,87
4.711,76
2.967,21
8.611,17
2.823,94
4.343,04
8.326,56
1.940,78
7.487,07
1.478,43
10.643,70
1.392,76
1.896,96
63.952,39

10.871,02
393,33
566,84
139,37
550,3
366,69
1.789,68
580,62
1.095,68
394,05
602,21
121,4
280,57
17.751,76

ɉɪɨɫɬɨɪɭɝɪɨɠɟɧɩɨɞɡɟɦɧɢɦɜɨɞɚɦɚ
ɭ
ɍɨɤɜɢɪɭɄɈ
ɭɨɤɜɢɪɭɄɈ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɦ
ɯɚ
(%)
ɩɨɞɪɭɱʁɭ
(%)

6.560
472
523
4.206
901
316
660
36
3.018
145
2.504

49
10
18
49
32
7
8
2
40
10
24

15
3
5
50
15
5
15
10
20
10
10

19.341

4. ɄɊɂɌȿɊɂȳɍɆɂ ɂ ɍɋɅɈȼɂ ɁȺ ɉɊɈȽɅȺɒȺȼȺȵȿ ɊȿȾɈȼɇȿ ɂ ȼȺɇɊȿȾɇȿ ɈȾȻɊȺɇȿ
ɈȾɉɈɉɅȺȼȺɇȺɍɇɍɌɊȺɒȵɂɆ ȼɈȾȺɆȺɇȺɌȿɊɂɌɈɊɂȳɂȽɊȺȾȺɇɈȼɈȽɋȺȾȺ
Ɉɞɛɪɚɧɚ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɭ , ɢ ,, ɮɚɡɢ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɫɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ
ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚ ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɤɨʁɭ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɫɩɪɨɜɨɞɢ ȼȾ ɒɚʁɤɚɲɤɚ
ɞɨɨɇɨɜɢɋɚɞɭɡɫɚɪɚɞʃɭɢɧɚɞɡɨɪɫɬɪɭɱɧɟɫɥɭɠɛɟȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɡɟɦʂɢɲɬɟ
ɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ.
, ɮɚɡɚ ɨɞɛɪɚɧɟɩɪɨɝɥɚɲɚɜɚ ɫɟ ɤɚɞɚ ɫɟ ɫɬɟɤɧɟ ɛɢɥɨ ɤɨʁɢ ɨɞ ɭɫɥɨɜɚ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚ Ⱥ Ȼ ȼ
ɢɥɢȽɫɚɢɧɞɟɤɫɨɦɨɞɧɨɫɧɨɡɚ,,ɮɚɡɭɨɞɛɪɚɧɟɤɚɞɚɫɟɫɬɟɤɧɟʁɟɞɚɧɢɥɢɜɢɲɟɭɫɥɨɜɚɩɨ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚȺȻȼɢɥɢȽɫɚɢɧɞɟɤɫɨɦ
, ɢ ,, ɮɚɡɭ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɩɪɨɝɥɚɲɚɜɚ ɱɥɚɧ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ
ɲɬɚɛɚ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ – Ɂɨɪɚɧ ɋɬɚɧɨʁɟɜɢʄ – ɜɞ ɧɚɱɟɥɧɢɤɚ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɡɚ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɬɨ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɫɬɪɭɱɧɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦ ɬɢɦɨɦ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ
Ƚɪɚɞɫɤɨɝɲɬɚɛɚɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟ.
ɇɚ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɢɦ ɫɥɢɜɨɜɢɦɚ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦ Ⱥ ʁɟ ɢɫɤʂɭɱɟɧ ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɧɟɦɚ ɟɜɚɤɭɚɰɢɨɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ Ɂɚ ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɟ ɫɥɢɜɨɜɟ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɢ ɢ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɫɭɜɢɲɧɚ ɜɨɞɚ
ɨɞɜɨɞɢ ɩɭɬɟɦ ɰɪɩɧɢɯ ɫɬɚɧɢɰɚ ɭɡɢɦɚ ɫɟ ɤɚɨ ɞɨɞɚɬɧɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦ ɢ ɜɨɞɨɫɬɚʁ Ⱦɭɧɚɜɚ ɤɚɤɨ ʁɟ
ɧɚɜɟɞɟɧɨɭɩɪɢɥɨɝɭɛɪ7.
ȼɚɧɪɟɞɧɚ ɫɢɬɚɰɢʁɚ ɩɪɨɝɥɚɲɚɜɚ ɫɟ ɤɚɞɚ ɫɟ ɫɬɟɤɧɭ ɦɢɧɢɦɭɦ ɞɜɚ ɭɫɥɨɜɚ-ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ ɫɚ
ɢɧɞɟɤɫɨɦ  ɩɪɢɥɨɝ ɛɪ 7  ɢɥɢ ɚɤɨ ʁɟ ɢɫɩɭʃɟɧ ɫɚɦɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɭɫɥɨɜɚ ɫɚ ɢɧɞɟɤɫɨɦ  ɚ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɢ ȼȾ ɒɚʁɤɚɲɤɚ ɞɨɨ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɫɚ
ɫɜɢɦ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢɦ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɦɟɪɚɦɚ ɢ ɪɚɞʃɚɦɚ ɧɢɫɭ ɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ɨɬɤɥɨɧɟ ɧɟɩɨɜɨʂɧɨ
ɫɬɚʃɟɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚɧɢɩɨɫɥɟɩɟɬɞɚɧɚɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨɝɨɞɜɨɻɟʃɚɫɭɜɢɲɧɢɯɜɨɞɚ
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ȼɚɧɪɟɞɧɭɫɢɬɭɚɰɢʁɭɩɪɨɝɥɚɲɚɜɚȽɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɧɚɩɪɟɞɥɨɝɒɬɚɛɚ.
ȼɚɧɪɟɞɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɝɥɚɫɢ ɡɚ ɰɟɥɭ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ Ƚɪɚɞɚ ɢɥɢ ɫɚɦɨ ɡɚ ɞɟɨ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ
Ɉɞɥɭɤɭɨɭɤɢɞɚʃɭ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟɞɨɧɨɫɢ Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ ɧɚɩɪɟɞɥɨɝɒɬɚɛɚ
Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɭɜɨɻɟʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɮɚɡɚ ɨɞɛɪɚɧɟ ɡɚɫɧɢɜɚʁɭ ɫɟ ɧɚ
ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ ɟɜɚɤɭɚɰɢɨɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɞɚ ɨɞɪɠɟ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɧɢɜɨɟ ɜɨɞɟ ɭ
ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɢɦɫɢɫɬɟɦɢɦɚɡɚɬɢɦɧɚɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢɤɚɧɚɥɫɤɟɦɪɟɠɟɫɢɫɬɟɦɚɡɚɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ
ɤɚɨɢɧɚɫɬɟɩɟɧɭɜɥɚɠɧɨɫɬɢɡɟɦʂɢɲɬɚɢɜɢɫɢɧɢɫɧɟɠɧɨɝɩɨɤɪɢɜɚɱɚ
ɉɪɢɤɚɡɚɧɢɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɨɞɧɨɫɟɫɟɫɚɦɨɧɚɨɧɟɞɟɥɨɜɟɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɧɚɤɨʁɢɦɚɫɟɫɭɜɢɲɧɟɜɨɞɟ
ɨɞɜɨɞɟɫɢɫɬɟɦɨɦɨɬɜɨɪɟɧɢɯɤɚɧɚɥɚɍɞɟɥɨɜɢɦɚȽɪɚɞɚɝɞɟʁɟɢɡɝɪɚɻɟɧɨɩɲɬɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɢ
ɫɢɫɬɟɦ ɨɜɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ ɧɢɫɭ ɩɪɢɦɟɧʂɢɜɢ ɚ ɪɟɠɢɦ ɨɞɜɨɻɟʃɚ ɫɭɜɢɲɧɢɯ ɜɨɞɚ ɧɚ ɨɜɢɦ
ɞɟɥɨɜɢɦɚɫɟɫɩɪɨɜɨɞɢɩɪɟɦɚɩɥɚɧɭɩɪɨɝɪɚɦɭɢɦɟɪɚɦɚɤɨʁɟɫɭɭɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢȳɄɉȼɨɞɨɜɨɞɢ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɇɨɜɢɋɚɞɢɤɨʁɟɫɭɭɨɩɢɫɭʃɢɯɨɜɢɯɪɟɞɨɜɧɢɯɩɨɫɥɨɜɚɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɄɪɢɬɟɪɢʁɭɦȺ- ɨɞɪɠɚɜɚʃɟɧɢɜɨɚɜɨɞɟɭɝɥɚɜɧɨɦɞɨɜɨɞɧɨɦɤɚɧɚɥɭ
- ɭɫɥɨɜ Ⱥ1 - ɟɜɚɤɭɚɰɢɨɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɞɪɠɚɜɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢ ɧɢɜɨ ɭ ɝɥɚɜɧɨɦ ɞɨɜɨɞɧɨɦ
ɤɚɧɚɥɭɧɢɩɨɫɥɟɱɚɫɚɧɟɩɪɟɤɢɞɧɨɝɪɚɞɚ
- ɭɫɥɨɜ Ⱥ2 - ɟɜɚɤɭɚɰɢɨɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɞɪɠɚɜɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢ ɧɢɜɨ ɭ ɝɥɚɜɧɨɦ ɞɨɜɨɞɧɨɦ
ɤɚɧɚɥɭɧɢɩɨɫɥɟɱɚɫɨɜɚɧɟɩɪɟɤɢɞɧɨɝɪɚɞɚ
- ɭɫɥɨɜ Ⱥ3 - ɟɜɚɤɭɚɰɢɨɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɞɪɠɚɜɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢ ɧɢɜɨ ɭ ɝɥɚɜɧɨɦ ɞɨɜɨɞɧɨɦ
ɤɚɧɚɥɭɧɢɩɨɫɥɟɱɚɫɚɧɟɩɪɟɤɢɞɧɨɝɪɚɞɚ
ɄɪɢɬɟɪɢʁɭɦȻ- ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɤɚɧɚɥɫɤɟɦɪɟɠɟ
- ɭɫɥɨɜ Ȼ - ɤɚɧɚɥɫɤɚ ɦɪɟɠɚ ʁɟ ɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɞɟɨɧɢɰɚɦɚ ɢɫɩɭʃɟɧɚ ɜɨɞɨɦ ɭ ɬɨɥɢɤɨʁ ɦɟɪɢ ɞɚ
ɩɪɟɬɢ ɢɡɥɢɜɚʃɟɢɡɤɚɧɚɥɚɢɨɬɟɠɚɧʁɟɩɪɢʁɟɦɜɨɞɟɭɤɚɧɚɥ
- ɭɫɥɨɜ Ȼ - ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɢɡɥɢɜɚʃɚ ɜɨɞɟ ɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɞɟɨɧɢɰɚɦɚ ɤɚɧɚɥɚ ɚ ɩɪɢʁɟɦ ɜɨɞɟ ʁɟ
ɢɡɪɚɡɢɬɨɭɫɩɨɪɟɧ
- ɭɫɥɨɜ Ȼ - ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɢɡɥɢɜɚʃɚ ɜɨɞɟ ɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɞɟɨɧɢɰɚɦɚ ɚ ɩɪɢʁɟɦ ɜɨɞɟ ɭ ɤɚɧɚɥɫɤɭ
ɦɪɟɠɭʁɟɨɧɟɦɨɝɭʄɟɧ
Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦȼ- ɫɬɚʃɟɜɥɚɠɧɨɫɬɢɢɩɨɩɥɚɜʂɟɧɨɫɬɢɡɟɦʂɢɲɬɚɭɫɥɢɜɭɢɭɫɚɦɨɦ
ɧɚɫɟʂɭ
- ɭɫɥɨɜȼ1 - ɩɪɟɜɥɚɠɟɧɨɜɢɲɟɨɞɩɨɜɪɲɢɧɟɭɫɥɢɜɭɫɚɩɨʁɚɜɨɦɩɨɩɥɚɜʂɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɭ
ɫɥɢɜɭ ɢɥɢ ɚɤɨʁɟɩɪɟɜɥɚɠɟɧɨ ɜɢɲɟ ɨɞ  ɨɞ ɩɪɨɰɟʃɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɭɝɪɨɠɟɧɨɝɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɪɟʁɨɧɚ ɩɨ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɫɚ ɩɨʁɚɜɨɦ ɦɚʃɢɯ ɩɥɚɜʂɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ
ɞɟɥɨɜɢɦɚɧɚɫɟʂɚ ɢɫɩɨɞɨɞɩɪɨɰɟʃɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɭɝɪɨɠɟɧɨɝɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɪɟʁɨɧɚ 
- ɭɫɥɨɜ ȼ2 - ɩɪɟɜɥɚɠɟɧɨ ɜɢɲɟ ɨɞ  ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɭ ɫɥɢɜɭ ɢɥɢ ɞɨ  ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɭ ɫɥɢɜɭ
ɩɨɩɥɚɜʂɟɧɨ ɢɥɢ ɚɤɨ ʁɟ ɩɪɟɜɥɚɠɟɧɨ ɜɢɲɟ ɨɞ  ɨɞ ɩɪɨɰɟʃɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɭɝɪɨɠɟɧɨɝ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɪɟʁɨɧɚ ɩɨ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ; ɚɤɨ ʁɟ ɩɨɩɥɚɜʂɟɧɨ - ɨɞ ɩɪɨɰɟʃɟɧɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɭɝɪɨɠɟɧɨɝ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɪɟʁɨɧɚ ɢɥɢ ɚɤɨ ɫɭ ɭɝɪɨɠɟɧɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢ ɫɬɚɦɛɟɧɢ ɢ
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ
- ɭɫɥɨɜ ȼ3 - ɩɪɟɜɥɚɠɟɧɨ ɜɢɲɟ ɨɞ  ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɫɥɢɜɭ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɟɤɨ 
ɩɪɨɰɟʃɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɭɝɪɨɠɟɧɨɝ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɪɟʁɨɧɚ ɩɨ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ
ɩɨɩɥɚɜʂɟɧɨɜɢɲɟɨɞɩɨɜɪɲɢɧɟɭɫɥɢɜɭɢɥɢɩɪɟɤɨɨɞɩɪɨɰɟʃɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɭɝɪɨɠɟɧɨɝ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɪɟʁɨɧɚ ɩɨɩɥɚɜʂɟɧɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢ ɢɥɢ ɫɬɚɦɛɟɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɩɨʁɟɞɢɧɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟɢ ɫɥ
ɄɪɢɬɟɪɢʁɭɦȽ- ɡɢɦɫɤɟɥɟɞɟɧɟɩɨɩɥɚɜɟ ɥɟɞɢɨɬɚɩɚʃɟɫɧɟɝɚ
- ɭɫɥɨɜȽ1 - ɜɢɫɨɤɫɧɟɠɧɢɩɨɤɪɢɜɚɱɧɚɫɥɢɜɭɫɢɫɬɟɦɚɡɚɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟɨɞɧɨɫɧɨɧɚɩɨɜɪɲɢɧɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɪɟʁɨɧɚɤɚɧɚɥɫɤɚɦɪɟɠɚɡɚɫɭɬɚɫɧɟɝɨɦɢɞɟɥɢɦɢɱɧɨɡɚɥɟɻɟɧɚɩɪɨɝɧɨɡɚɜɪɟɦɟɧɚ
- ɩɨɪɚɫɬɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɢɧɚɝɥɨɬɨɩʂɟʃɟɫɧɟɝɚ
- ɭɫɥɨɜȽ2 - ɜɢɫɨɤɫɧɟɠɧɢɩɨɤɪɢɜɚɱɧɚɫɥɢɜɭɫɢɫɬɟɦɚɡɚɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟɨɞɧɨɫɧɨɧɚɩɨɜɪɲɢɧɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɪɟʁɨɧɚ ɧɚɫɟʂɚ ɤɚɧɚɥɫɤɚ ɦɪɟɠɚ ɡɚɫɭɬɚ ɫɧɟɝɨɦ ɢ ɡɚɥɟɻɟɧɚ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɜɪɟɦɟɧɚ
ɧɚɝɥɢ ɩɨɪɚɫɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɢ ɧɚɝɥɨ ɬɨɩʂɟʃɟ ɫɧɟɝɚ ɩɨɩɥɚɜʂɟɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɧɚ ɫɦɪɡɧɭɬɨʁ
ɩɨɞɥɨɡɢ
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III) ɈɉɒɌɂȾȿɈ
1. ɊɍɄɈȼɈȭȿȵȿɈȾȻɊȺɇɈɆɈȾɉɈɉɅȺȼȺ
ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɢ ɡɧɚɱɚʁ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɩɥɚɜɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɚ ɨɞɛɪɚɧɨɦ
ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɟɫɭɫɜɟɝɪɚɞɫɤɟɫɬɪɭɤɬɭɪɟɨɞȽɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ ɭɞɚʂɟɦɬɟɤɫɬɭ
Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ ɞɨʁɟɞɢɧɢɰɚɰɢɜɢɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɨɩɲɬɟɧɚɦɟɧɟ
1.1. Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ
ȽɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɭɫɚɪɚɞʃɢɫɚȽɪɚɞɫɤɢɦɜɟʄɟɦȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
- ɭɫɦɟɪɚɜɚɢɭɫɤɥɚɻɭʁɟɪɚɞɝɪɚɞɫɤɢɯɭɩɪɚɜɚɩɨɫɟɛɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢɫɥɭɠɛɢȽɪɚɞɚʁɚɜɧɢɯɢ
ʁɚɜɧɢɯ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɱɢʁɢ ʁɟ ɨɫɧɢɜɚɱ Ƚɪɚɞ ɭ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɦɟɪɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ
ɫɩɚɫɚɜɚʃɚɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
- ɨɫɬɜɚɪɭʁɟɫɚɪɚɞʃɭɢɭɫɤɥɚɻɭʁɟɦɟɪɟɫɚɫɥɭɠɛɨɦɨɫɦɚɬɪɚʃɚɢɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɚ
- ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɫɚɪɚɞʃɭ ɫɚ ɫɭɫɟɞɧɢɦ ɨɩɲɬɢɧɚɦɚ ɢ ɝɪɚɞɨɜɢɦɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨɦ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ
ɩɨɫɥɨɜɚ ɢ ȼɨʁɫɤɨɦ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɭ ɰɢʂɭ ɭɫɤɥɚɻɢɜɚʃɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚɢɡɚɡɜɚɧɢɦɩɨɩɥɚɜɚɦɚ
- ɫɬɚɪɚɫɟɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢɢɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢʁɟ
- ɨɞɥɭɱɭʁɟ ɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɭ ɩɪɟɜɨɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁɚ ɢ ɢɫɯɪɚɧɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɤɨʁɢ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɡɚɲɬɢɬɢ
ɨɞɧɨɫɧɨɨɞɛɪɚɧɢɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
- ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟɫɦɟɲɬɚʁɟɜɚɤɭɢɫɚɧɨɝɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯɞɨɛɚɪɚ
- ɨɞɥɭɱɭʁɟɨɭɜɨɻɟʃɭɞɟɠɭɪɫɬɜɚɡɚɩɨɬɪɟɛɟɡɚɲɬɢɬɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
- ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɦɟɪɚ ɤɨʁɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɞɛɪɚɧɨɦ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚɪɟɞɟ
ɧɚɞɥɟɠɧɢɞɪɠɚɜɧɢɨɪɝɚɧɢ
- ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟɢɨɞɥɭɱɭʁɟɨɭɩɨɬɪɟɛɢʁɟɞɢɧɢɰɚɰɢɜɢɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɨɩɲɬɟɧɚɦɟɧɟ,
- ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟɩɪɚʄɟʃɟɨɩɚɫɧɨɫɬɢɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
- ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɦɟɪɚɡɚɲɬɢɬɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
- ɨɞɥɭɱɭʁɟɨɩɪɢɨɪɢɬɟɬɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɫɪɟɞɫɬɚɜɚɜɟɡɟɢ
- ɨɫɬɜɚɪɭʁɟɫɚɪɚɞʃɭɫɚɧɚɞɥɟɠɧɢɦɨɪɝɚɧɢɦɚɐɪɜɟɧɨɝɤɪɫɬɚ
1.2. Ƚɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɩɨɫɟɛɧɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢɫɥɭɠɛɟȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
Ƚɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɩɨɫɟɛɧɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɢɫɥɭɠɛɟ Ƚɪɚɞɚɭɨɤɜɢɪɭɫɜɨɝɞɟɥɨɤɪɭɝɚ
- ɩɪɚɬɟ ɫɬɚʃɟ ɩɪɢɩɪɟɦɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɢɡɚɡɜɚɧɢɯ ɜɨɞɚɦɚ II ɪɟɞɚ ɢ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɦ
ɜɨɞɚɦɚ, ɢɩɪɟɞɥɚɠɭɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟɦɟɪɚ ɭɜɟɡɢɫɚɬɢɦ
- ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɢɡɪɚɞɢ ɢ ɚɠɭɪɢɪɚʃɭ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɢɡɚɡɜɚɧɢɯ
ɜɨɞɚɦɚ II ɪɟɞɚ ɢɭɧɭɬɪɚɲʃɢɦɜɨɞɚɦɚ,
- ɩɪɭɠɚʁɭ ɫɬɪɭɱɧɭ ɩɨɦɨʄ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɰɢɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ ɭ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɭ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ - ɜɪɲɟ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɦɨɞɥɭɤɚɢɩɪɨɩɢɫɚɢɡɨɛɥɚɫɬɢɡɚɲɬɢɬɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
- ɞɨɧɨɫɟɪɟɲɟʃɚɡɚɤʂɭɱɤɟɢɞɪɭɝɚɚɤɬɚɨɩɪɚɜɢɦɚɢɨɛɚɜɟɡɚɦɚɝɪɚɻɚɧɚɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ
- ɩɪɢɩɪɟɦɚʁɭ ɢɡɜɟɲɬɚʁɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɦ ɦɟɪɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢ ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ
ɢɡɚɡɜɚɧɢɯɜɨɞɚɦɚ II ɪɟɞɚ ɢɭɧɭɬɪɚɲʃɢɦɜɨɞɚɦɚ,
- ɩɪɟɞɥɚɠɭɢɡɪɚɞɟɫɬɭɞɢʁɚɢɚɧɚɥɢɡɚɢɭɡɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬȽɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚɡɚɤʂɭɱɭʁɭɭɝɨɜɨɪɟɨ
ʃɢɯɨɜɨʁɢɡɪɚɞɢ
ɉɨɪɟɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɜɨɝ ɞɟɥɨɤɪɭɝɚ ɝɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ, ɩɨɫɟɛɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ
ɫɥɭɠɛɟȽɪɚɞɚɨɛɚɜʂɚʁɭɢ:
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɨɩɲɬɟɩɨɫɥɨɜɟ
- ɩɪɟɞɥɚɠɟ ɦɟɪɟ ɢɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɟɜɚɤɭɚɰɢʁɟɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɢɚɪɯɢɜɟɝɪɚɞɫɤɢɯɭɩɪɚɜɚ.
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɫɥɨɜɟ
-

ɜɪɲɢ ɩɨɫɥɨɜɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦ ɩɪɭɠɚʃɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɧɚ ɭɝɪɨɠɟɧɢɦ
ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ
ɨɛɚɜʂɚɫɬɪɭɱɧɟɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟɩɨɫɥɨɜɟɡɚɩɨɬɪɟɛɟɒɬɚɛɚɡɚɢɡɜɪɲɚɜɚʃɟɡɚɞɚɬɚɤɚɭ
ɜɟɡɢɫɚ
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ɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɦɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɯɦɟɪɚɡɚɲɬɢɬɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɢɡɚɡɜɚɧɢɯɜɨɞɚɦɚ,,ɪɟɞɚɢɦɟɪɚɡɚ
ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɢ ɨɬɤɥɚʃɚʃɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɧɚɫɬɚɥɢɯ ɩɥɚɜʂɟʃɟɦ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ
ɢɡɚɡɜɚɧɢɯɭɧɭɬɪɚɲʃɢɦɜɨɞɚɦɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɛ ɜɨɻɟʃɟɦ ɢ ɚɠɭɪɢɪɚʃɟɦ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟ ɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚɢɡɚɡɜɚɧɢɯɜɨɞɚɦɚ,,ɪɟɞɚ ɢɭɧɭɬɪɚɲʃɢɦɜɨɞɚɦɚ,
ɰ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɦ ɦɟɪɚ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɢɡ Ɉɩɲɬɟɝ ɢ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚ
ɞ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟɦ ɪɚɞɧɟ ɫɧɚɝɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤɚ ɤɨʁɢ
ɪɚɫɩɨɥɚɠɭ ɨɩɪɟɦɨɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɢ ʂɭɞɫɬɜɨɦ ɩɨɬɪɟɛɧɢɦ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚ ɢɞɪɭɝɟɩɨɫɥɨɜɟ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɢɩɭɬɟɜɟ
-

ɢɡɪɚɻɭʁɟɩɥɚɧɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɯɩɭɬɧɢɯɩɪɚɜɚɰɚ
ɨɛɚɜʂɚɩɨɫɥɨɜɟɬɟɯɧɢɱɤɨɝɪɟɝɭɥɢɫɚʃɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɧɚɭɝɪɨɠɟɧɢɦɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚɢɧɚɬɚʁɧɚɱɢɧ
ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɢ ɭɪɟɻɭʁɟ ɤɪɟɬɚʃɟ ɜɨɡɢɥɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɫɥɭɠɛɢ ɏɢɬɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ
ɯɢɬɧɢɯɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚɢɞɪɭɝɢɯ 
ɨɛɚɜʂɚɩɨɫɥɨɜɟɭɜɟɡɢɫɚɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɦɩɪɟɜɨɡɚɜɟɡɚɧɨɝɡɚɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɭ
ɫɥɭɱɚʁɭɩɨɩɥɚɜɚɢɡɚɡɜɚɧɢɯɜɨɞɚɦɚ,,ɪɟɞɚ ɢɭɧɭɬɪɚɲʃɢɦɜɨɞɚɦɚ,
ɨɛɚɜʂɚ ɩɨɫɥɨɜɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɦ ɩɪɟɜɨɡɚ ɫɧɚɝɚ ɢ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚɢɡɚɡɜɚɧɢɯɜɨɞɚɦɚ,,ɪɟɞɚ ɢɭɧɭɬɪɚɲʃɢɦɜɨɞɚɦɚɢ
ɨɛɚɜʂɚɩɨɫɥɨɜɟɭɜɟɡɢɫɚɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɦɩɪɟɜɨɡɚɬɨɤɨɦɟɜɚɤɭɚɰɢʁɟ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɢɦɨɜɢɧɭɢɢɦɨɜɢɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɧɟɩɨɫɥɨɜɟ

-

ɨɛɚɜʂɚ ɩɨɫɥɨɜɟ ɧɚ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɭ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɭɝɪɨɠɟɧɨɝ ɩɨɩɥɚɜɚɦɚ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢ ɫɬɚɦɛɟɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɭ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ Ƚɪɚɞɚ ɩɪɚɡɚɧ ɨɞ
ɥɢɰɚɢɫɬɜɚɪɢɫɬɚɜʂɚɧɚɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɟɨɪɝɚɧɭɧɚɞɥɟɠɧɨɦɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭɢ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɭɪɛɚɧɢɡɚɦɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟ

-

ɫɬɚɜʂɚ ɧɚ ɭɜɢɞ ɩɪɨʁɟɤɬɧɨ ɬɟɯɧɢɱɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɩɨ ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɧɚ
ɭɝɪɨɠɟɧɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭɚɪɚɞɢɫɬɜɚɪɚʃɚɭɫɥɨɜɚɡɚʃɢɯɨɜɭɛɪɠɭɢɟɮɢɤɚɫɧɢʁɭɫɚɧɚɰɢʁɭ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɡɚɲɬɢɬɭɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ

-

ɨɛɚɜʂɚ ɩɨɫɥɨɜɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɩɪɚʄɟʃɟɦ ɫɬɚʃɚ ɢ ɩɪɨɰɟɧɨɦ ɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯɢɩɨɞɡɟɦɧɢɯɜɨɞɚɢɡɟɦʂɢɲɬɚɧɚɩɨɩɥɚɜʂɟɧɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɡɟɦʂɢɲɬɟɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ

-

ȼɪɲɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɦ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɯ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɦɟɪɚ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ,
ɤɚɨ ɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɦɟɪɚ ɡɚ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɢ ɨɬɤɥɚʃɚʃɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɢɡɚɡɜɚɧɢɯ
ɩɨɩɥɚɜɚɦɚ.
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɩɪɢɜɪɟɞɭ

-

ɜɪɲɢ ɩɨɫɥɨɜɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟɦ ɢ ɩɪɨɰɟɧɨɦ ɲɬɟɬɚ ɭɫɥɟɞ ɩɨɩɥɚɜɟ ɢ ɬɨ ɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢɢɲɭɦɚɪɫɬɜɭɧɚɨɩɪɟɦɢɢɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɢɞɪɭɝɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢ
ɨɛɚɜʂɚɩɨɫɥɨɜɟɜɟɡɚɧɟɡɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭɢɡɚɲɬɢɬɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
ɢɡɚɡɜɚɧɢɯɜɨɞɚɦɚ,,ɪɟɞɚ ɢɭɧɭɬɪɚɲʃɢɦɜɨɞɚɦɚ.
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢʁɟ

-

ɜɪɲɢ ɩɨɫɥɨɜɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟɦ ɩɪɚɜɚ ɝɪɚɻɚɧɚ ɨɫɩɨɫɨɛʂɟɧɢɯ ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ɩɪɚɜɧɢɯ
ɥɢɰɚɢɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤɚ ɧɚɧɚɤɧɚɞɟɡɚɭɱɟɲʄɟɭɡɚɲɬɢɬɢɨɞɩɨɩɥɚɜɚɢɡɚɡɜɚɧɢɯɜɨɞɚɦɚII ɪɟɞɚ
ɢɭɧɭɬɪɚɲʃɢɦɜɨɞɚɦɚ.
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Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɡɞɪɚɜɫɬɜɨ
-

ɜɪɲɢɩɨɫɥɨɜɟɭɜɟɡɢɫɚɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɦɤɚɪɚɧɬɢɧɚɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɝɡɛɪɢʃɚɜɚʃɚɭɝɪɨɠɟɧɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɦɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɝ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚɟɜɚɤɭɚɰɢʁɟɝɪɚɻɚɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɦɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɝɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢɯʁɟɞɢɧɢɰɚɰɢɜɢɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ ɢɝɪɚɻɚɧɚɢ
ɨɛɚɜʂɚ ɩɨɫɥɨɜɟ ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɩɥɚɧɚ ɦɟɪɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚɨɬɤɥɚʃɚʃɟɩɨɫɥɟɞɢɰɚɩɨɡɞɪɚɜʂɟɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɧɢɯ
ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɦɢɞɪɭɝɢɦɜɟʄɢɦɧɟɩɨɝɨɞɚɦɚɢɞɪɭɝɢɦɧɟɫɪɟʄɚɦɚ.
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭ

-

ɜɪɲɢɩɨɫɥɨɜɟɭɜɟɡɢɫɚɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɦɡɛɪɢʃɚɜɚʃɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɝɪɨɠɟɧɨɝɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟ

-

ɜɪɲɢɩɨɫɥɨɜɟɭɜɟɡɢɫɚɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟɦɲɬɟɬɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɧɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚɢ
ɨɛɚɜʂɚ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɨɝ ɧɚɞɡɨɪɚ ɧɚ ɩɨɩɥɚɜʂɟɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɭ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɛɥɚɫɬɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɢɨɛɥɚɫɬɢɡɚɲɬɢɬɟ ɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ
Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɪɨɛɧɟɪɟɡɟɪɜɟ

-

ɨɛɚɜʂɚ ɩɨɫɥɨɜɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɦ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɦ ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɯɪɚɧɟ ɥɟɤɨɜɚ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɢ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɦ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ
ɰɢɜɢɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɨɩɲɬɟɧɚɦɟɧɟɢɝɪɚɻɚɧɚɭɡɚɲɬɢɬɢɨɞɩɨɩɥɚɜɚɢɡɚɡɜɚɧɢɯɜɨɞɚɦɚII ɪɟɞɚ
ɢɭɧɭɬɪɚɲʃɢɦɜɨɞɚɦɚ.
ɋɥɭɠɛɚɋɤɭɩɲɬɢɧɟ- ɋɟɤɬɨɪɡɚɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ

-

ɨɛɚɜʂɚ ɩɨɫɥɨɜɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɦ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɨ ɩɨɩɥɚɜɚɦɚ ʃɢɯɨɜɢɦ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚɦɚɢɨɦɟɪɚɦɚɡɚɡɚɲɬɢɬɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚ

1.3. Ƚɪɚɞɫɤɢɲɬɚɛɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟ
ɋɯɨɞɧɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɨ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ ɢ ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɟ ɡɚɲɬɢɬɨɦ ɢ
ɫɩɚɫɚɜɚʃɟɦ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɨɛɪɚɡɭʁɟ ɫɟ ɒɬɚɛ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɚ ɤɨʁɢ ɩɨ
ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɛɪɚɡɭʁɟ ɩɨɦɨʄɧɟ ɫɬɪɭɱɧɨ-ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɬɢɦɨɜɟ ɡɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɟ ɡɚɞɚɬɤɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ
ɫɩɚɫɚɜɚʃɚ ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧ ʁɟ Ƚɪɚɞɫɤɢ ɲɬɚɛ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɟɤɨʁɢʁɟɫɨɛɡɢɪɨɦɞɚʁɟ ɨɞɛɪɚɧɚɨɞɩɨɩɥɚɜɚɢɡɚɡɜɚɧɢɯɜɨɞɚɦɚII ɪɟɞɚɫɩɟɰɢɮɢɱɚɧ
ɡɚɞɚɬɚɤɡɚɲɬɢɬɟɢɫɩɚɫɚɜɚʃɚɨɛɪɚɡɨɜɚɨɫɬɪɭɱɧɨ-ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɬɢɦɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
ɒɬɚɛ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢ ɨɞɛɪɚɧɨɦ ɩɭɬɟɦ ɢɡɞɚɜɚʃɚ ɧɚɪɟɞɛɢ ɭɩɭɬɫɬɚɜɚ ɢ
ɩɪɟɩɨɪɭɤɚ
ɌɚɤɨɻɟɭɨɞɛɪɚɧɢɨɞɩɨɩɥɚɜɚɭɱɟɫɬɜɭʁɭɢɪɟʁɨɧɫɤɢɬɟɯɧɢɱɚɪɢɢɡȼȾɒɚʁɤɚɲɤɚ ɞɨɨɇɨɜɢɋɚɞ,
ɩɪɟɦɚɞɟɨɧɢɰɚɦɚɧɚɤɨʁɟɫɭɜɟʄɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢɭɨɜɨɦɩɪɟɞɭɡɟʄɭɤɨʁɢɯɢɦɚɱɟɬɢɪɢɢɬɨɩɨʁɟɞɚɧ
ɡɚ
- ɬɟɯɧɢɱɤɭɞɟɨɧɢɰɭɄɚʄ-Ʉɨɜɢʂ
- ɬɟɯɧɢɱɤɭɞɟɨɧɢɰɭɎɭɬɨɝ
- ɬɟɯɧɢɱɤɭɞɟɨɧɢɰɭɋɪɟɦɢ
- ɬɟɯɧɢɱɤɭɞɟɨɧɢɰɭɌɟɦɟɪɢɧ-ɋɬɟɩɚɧɨɜɢʄɟɜɨ
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ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȿ ɈȾȻɊȺɇȿ ɈȾ ɉɈɉɅȺȼȺ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜa ɡɚ ɜɨɞɟ II ɪɟɞɚ ɢ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ ɜɨɞɟ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɭ 2018. ɝɨɞɢɧɢ, ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɚ ɫɭ Ɉɞɥɭɤɨɦ ɛɭʇɟɬɭ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ ɡɚ 2018. ɝɨɞɢɧɭ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ“, ɛɪɨʁ 66/17), ɢ ɬɨ: ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɉɪɨɝɪɚɦɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ, ɤɚɨ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɨɞ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɭ
2018. ɝɨɞɢɧɢ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ“, ɛɪ. 67/17 ɢ 2/18-ɢɫɩɪ.) ɤɨʁɢɦ ɫɭ ɢɡɦɟɻɭ
ɨɫɬɚɥɨɝ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɨɬɜɨɪɟɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚ ɢ ɧɚɫɢɩɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɞɨɤ ɫɭ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ ɩɥɚɧɨɦ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɡɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɚ,
ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɨɫɩɨɫɨɛʂɟɧɢɯ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ.
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɡɚ ɜɨɞɟ II ɪɟɞɚ ɢ
ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ ɜɨɞɟ ɡɚ 2018. ɝɨɞɢɧɭ ɩɪɢɦɟʃɢɜɚʄɟ ɫɟ ɞɨ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝ ɩɥɚɧɚ
ɡɚ 2019. ɝɨɞɢɧɭ.
Ɉɜɚʁ ɩɥɚɧ ɫɬɭɩɚ ɧɚ ɫɧɚɝɭ ɧɚɪɟɞɧɨɝ ɞɚɧɚ ɨɞ ɞɚɧɚ ɞɨɧɨɲɟʃɚ, ɚ ɨɛʁɚɜʂɭʁɟ ɫɟ ɭ "ɋɥɭɠɛɟɧɨɦ
ɥɢɫɬɭ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ".

ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɋɊȻɂȳȺ
ȺɍɌɈɇɈɆɇȺ ɉɈɄɊȺȳɂɇȺ ȼɈȳȼɈȾɂɇȺ
ȽɊȺȾ ɇɈȼɂ ɋȺȾ
ȽɊȺȾɋɄɈ ȼȿȶȿ
Ȼɪɨʁ: 352-1/2018-98-II
25. ɚɩɪɢɥ 2018. ɝɨɞɢɧɟ
ɇɈȼɂ ɋȺȾ
Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ
Ɇɢɥɨɲ ȼɭɱɟɜɢʄ, ɫ.ɪ.
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ɩɪɢɥɨɝ
ɋɉɂɋȺɄɑɅȺɇɈȼȺ ȽɊȺȾɋɄɈȽɒɌȺȻȺɁȺȼȺɇɊȿȾɇȿɋɂɌɍȺɐɂȳȿ
Ɏɭɧɤɰɢʁɚɭ
ɲɬɚɛɭ
Ʉɨɦɚɧɞɚɧɬ
ɒɬɚɛɚ
Ɂɚɦɟɧɢɤ
ɤɨɦɚɧɞɚɧɬɚ
ɒɬɚɛɚ
ɇɚɱɟɥɧɢɤ
ɒɬɚɛɚ
ɑɥɚɧ ɒɬɚɛɚ
ɑɥɚɧ ɒɬɚɛɚ
ɑɥɚɧ ɒɬɚɛɚ
ɑɥɚɧɒɬɚɛɚ
ɑɥɚɧɒɬɚɛɚ
ɑɥɚɧɒɬɚɛɚ
ɑɥɚɧɒɬɚɛɚ
ɑɥɚɧ
ɑɥɚɧ
ɑɥɚɧ
ɑɥɚɧ
ɑɥɚɧ
ɑɥɚɧ
ɑɥɚɧ

ɒɬɚɛɚ
ɒɬɚɛɚ
ɒɬɚɛɚ
ɒɬɚɛɚ
ɒɬɚɛɚ
ɒɬɚɛɚ
ɒɬɚɛɚ

ɑɥɚɧ ɒɬɚɛɚ
ɑɥɚɧ ɒɬɚɛɚ
ɑɥɚɧ ɒɬɚɛɚ
ɑɥɚɧ ɒɬɚɛɚ
ɑɥɚɧ ɒɬɚɛɚ
ɑɥɚɧ ɒɬɚɛɚ
ɑɥɚɧ ɒɬɚɛɚ
ɑɥɚɧ ɒɬɚɛɚ
ɑɥɚɧ ɒɬɚɛɚ

ɂɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟ

Ɋɚɞɧɨɦɟɫɬɨ

Ɇɢɥɨɲȼɭɱɟɜɢʄ

Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ

ɋɪɻɚɧɄɪɭɠɟɜɢʄ

ɡɚɦɟɧɢɤ Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ

ɧɚɱɟɥɧɢɤ Ɉɞɟʂɟʃɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɪɢɡɢɤɨɦ ɭ
ɍɩɪɚɜɢ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ
ɉɪɨɮɞɪɫɰɢɦɟɞ
ɱɥɚɧ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɜɟʄɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɡɚɞɭɠɟɧ
Ɂɨɥɬɚɧ ɏɨɪɜɚɬ
ɡɚ ɨɛɥɚɫɬ ɡɞɪɚɜɫɬɜɚ
ɱɥɚɧ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɜɟʄɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɡɚɞɭɠɟɧ
Ɇɢɥɨɪɚɞ Ɋɚɞɨʁɟɜɢʄ
ɡɚ ɨɛɥɚɫɬɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɱɥɚɧȽɪɚɞɫɤɨɝɜɟʄɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚɞɭɠɟɧɡɚ
Ɍɢɯɨɦɢɪ ɇɢɤɨɥɢʄ
ɨɛɥɚɫɬɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɢɞɟɱɢʁɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɱɥɚɧȽɪɚɞɫɤɨɝɜɟʄɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚɞɭɠɟɧɡɚ
ɆɢɪɚɊɚɞɟɧɨɜɢʄ
ɨɛɥɚɫɬɭɪɛɚɧɢɡɦɚɫɬɚɦɛɟɧɢɯɩɨɫɥɨɜɚ ɢɡɚɲɬɢɬɟ
ɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ
ɱɥɚɧȽɪɚɞɫɤɨɝɜɟʄɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚɞɭɠɟɧɡɚ
ȺɥɟɤɫɚɧɞɚɪɄɪɚɜɢʄ
ɨɛɥɚɫɬɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɢɩɭɬɟɜɚ
ɱɥɚɧȽɪɚɞɫɤɨɝɜɟʄɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚɞɭɠɟɧɡɚ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɋɬɨʁɤɨɜɢʄ
ɨɛɥɚɫɬɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ
ɱɥɚɧȽɪɚɞɫɤɨɝɜɟʄɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚɞɭɠɟɧɡɚ
Ɇɢɥɚɧȭɭɪɢʄ
ɨɛɥɚɫɬɭɩɪɚɜɟ ɢɩɪɨɩɢɫɚ
ɇɚɱɟɥɧɢɤ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɡɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɫɥɨɜɟ
ɇɚɱɟɥɧɢɤ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɡɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɢɩɭɬɟɜɟ
ɇɚɱɟɥɧɢɤ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɭ
ɇɚɱɟɥɧɢɤ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɡɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɡɟɦʂɢɲɬɟɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ
ɇɚɱɟɥɧɢɤ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɡɚ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟ
Ɂɚɦɟɧɢɤɧɚɱɟɥɧɢɤɚ Ƚɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟ
ɇɚɱɟɥɧɢɤɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɥɢɰɢʁɟɭȽɪɚɞɫɤɨʁɭɩɪɚɜɢɡɚɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟ
ɩRɦRʄɧɢɤɲHɮDɄDɛɢɧHɬDȽɪDɞRɧDɱHɥɧɢɤDɡD
ɆɚɪɢʁɚȻɚʁɢʄ
RɞɧRɫHɫDMDɜɧRɲʄɭ
ɩɨɦɨʄɧɢɤɧDɱHɥɧɢɤɚ ɉRɥɢɰɢMɫɤɟ ɭɩɪDɜɟ ɭɇRɜɨɦ
ɋɚɜɚɁɚɤɥɚɧɨɜɢʄ
ɋDɞɭ
ɯɢɪɭɪɝRɪɬRɩHɞɞɢɪHɤɬRɪȾRɦDɡɞɪDɜʂDɇRɜɢ
ȾɪȼɟɫɟɥɢɧȻɨʁɚɬ
ɋDɞɇRɜɢɋDɞ
ɞɢɪHɤɬRɪɁDɜRɞDɡDɯɢɬɧɭɦHɞɢɰɢɧɫɤɭɩRɦRʄɇRɜɢ
ȾɪȻɨɝɞɚɧɆɀɢɜɚɧɨɜɢʄ
ɋDɞ
ɧɚɱɟɥɧɢɤ ɰHɧɬɪɚ 0ɢɧɢɫɬDɪɫɬɜDRɞɛɪDɧH ɡɚ
ɦɚʁɨɪȾɚɪɤɨɐɪʂɟɧɢɰɚ
ɥɨɤɚɥɧɭɫɚɦɨɭɩɪɚɜɭ ɇRɜɢɋDɞ
ɦɚʁɨɪȺɥɟɤɫɚɧɞɚɪ
ɧɚɱɟɥɧɢɤ Ƚɪɭɩɟɡɚɰɢɜɢɥɧɨ-ɜɨʁɧɭɫɚɪɚɞʃɭɭ
Ɇɚɧʇɢʄ
ɄɨɦɚɧɞɢɛɪɄɨȼ ɇRɜɢɋDɞ
ɫHɤɪHɬDɪɐɪɜHɧRɝɤɪɫɬDȽɪDɞDɇRɜRɝɋDɞDȾɪɚɝɚɧɅɚɡɢʄ
ȽɪDɞɫɤDRɪɝDɧɢɡDɰɢMD
ɞɢɪɟɤɬɨɪ 2ɝɪDɧɤD(ɥHɤɬɪR- ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢMDɇRɜɢ
ɆɢɥɚɧɌɟɲɨɜɢʄ
ɋDɞ
ɞɢɪHɤɬRɪ-DɜɧRɝɝɪDɞɫɤRɝɫDRɛɪDʄDMɧRɝɩɪHɞɭɡHʄD
Ɇɢɥɚɧɋɬɚɧɢɜɭɤɨɜɢʄ
ɇRɜɢɋDɞɇRɜɢɋDɞ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɋɚɝɚʁɢ

ɑɥɚɧ ɒɬɚɛɚ

Ƚɜɨɡɞɟɧɉɟɪɤɨɜɢʄ

ɞɢɪHɤɬRɪ-DɜɧRɝɤRɦɭɧDɥɧRɝɩɪHɞɭɡHʄDȼRɞRɜRɞɢ
ɤDɧDɥɢɡDɰɢMDɇRɜɢɋDɞ

ɑɥɚɧ ɒɬɚɛɚ

ȼɥɚɞɢɦɢɪɁɟɥɟɧɨɜɢʄ

ɞɢɪHɤɬRɪ-DɜɧRɝɤRɦɭɧDɥɧRɝɩɪHɞɭɡHʄDɑɢɫɬRʄD
ɇRɜɢɋDɞ
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ɑɥɚɧ ɒɬɚɛɚ

ȾɭɲɚɧɊɚɞɨʁɢɱɢʄ

ɑɥɚɧ ɒɬɚɛɚ

ɋɬɟɜɚɧɅɭɝɨʃɚ

ɑɥɚɧ ɒɬɚɛɚ

ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȭɚɤɨɜɢʄ

ɑɥɚɧ ɒɬɚɛɚ

ɆɢɥɨɜɚɧȺɦɢʇɢʄ

ɑɥɚɧ ɒɬɚɛɚ

Ɇɢɥɨɲȿɝɢʄ

ɑɥɚɧ ɒɬɚɛɚ

ȾɨɛɪɨɫɚɜȺɪɫɨɜɢʄ

ɑɥɚɧ ɒɬɚɛɚ

ȺɥɟɤɫɚɧɞɚɪȻɭɪɫɚʄ

ɑɥɚɧ ɒɬɚɛɚ

ɆɢɪɨɫɥɚɜɈɫɬɨʁɢʄ

ɑɥɚɧ ɒɬɚɛɚ

ɆɢɥɨɜɚɧɊɚɞɦɚɧɨɜɚɰ
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ɞɢɪHɤɬRɪ-DɜɧRɝɤRɦɭɧDɥɧRɝɩɪHɞɭɡHʄDɉɭɬɇRɜɢ
ɋDɞ
ɞɢɪHɤɬRɪ-DɜɧRɝɤRɦɭɧDɥɧRɝɩɪHɞɭɡHʄDɉɚɪɤɢɧɝ
ɫɟɪɜɢɫɇRɜɢɋDɞ
ɞɢɪHɤɬRɪ-DɜɧRɝɤRɦɭɧDɥɧRɝɩɪHɞɭɡHʄDɅɢɫMH
ɇRɜɢɋDɞ
ɜɞɞɢɪHɤɬRɪɚ -DɜɧRɝɤRɦɭɧDɥɧRɝɩɪHɞɭɡHʄDɡD
RɞɪɠDɜDʃHɫɬDɦɛHɧɢɯɢɩRɫɥRɜɧɢɯɩɪRɫɬRɪD
ɋɬDɧɇRɜɢɋDɞ
ɞɢɪHɤɬRɪ-DɜɧRɝɤRɦɭɧDɥɧRɝɩɪHɞɭɡHʄDȽɪDɞɫɤR
ɡHɥHɧɢɥRɇRɜɢɋDɞ
ɞɢɪHɤɬRɪ-DɜɧRɝ ɤRɦɭɧDɥɧRɝɩɪHɞɭɡHʄD
ɇRɜRɫDɞɫɤDɬRɩɥDɧDɇRɜɢɋDɞ
ɞɢɪHɤɬRɪ-DɜɧRɝɤRɦɭɧDɥɧRɝɩɪHɞɭɡHʄD
"ɁɨɨɯɢɝɢʁɟɧɚɢȼɟɬɟɪɢɧɚɇɨɜɢɋɚɞɇRɜɢɋDɞ
ɡDɦHɧɢɤɤRɦDɧɞDɧɬDȼDɬɪRɝDɫɧR-ɫɩDɫɢɥDɱɤH
ɛɪɢɝDɞHɭɍɩɪDɜɢɡDɜDɧɪHɞɧHɫɢɬɭDɰɢMHɭɇRɜRɦ
ɋDɞɭ
ɲɟɮɐɟɧɬɪɚɡɚɤɥɢɦɚɬɫɤɟɚɧɚɥɢɡɟɪɚɧɟɧɚʁɚɜɟ
ɟɤɫɬɪɟɦɧɢɯɩɨʁɚɜɚɢɨɰɟɧɭɪɢɡɢɤɚɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ
ɧɟɩɨɝɨɞɚÄɇɨɜɢɋɚɞ³

ɋɉɂɋȺɄ ɊɍɄɈȼɈȾɂɈɐȺɂ ɑɅȺɇɈȼȺ ɋɌɊɍɑɇɈ-ɈɉȿɊȺɌɂȼɇɈȽ ɌɂɆȺ ɁȺ ɁȺɒɌɂɌɍɂ
ɋɉȺɋȺȼȺȵȿɈȾɉɈɉɅȺȼȺɂɇȿɋɊȿȶȺɇȺȼɈȾɂɂɉɈȾȼɈȾɈɆɇȺɌȿɊɂɌɈɊɂȳɂȽɊȺȾȺ
ɇɈȼɈȽɋȺȾȺ
Ɏɭɧɤɰɢʁɚɭ
ɬɢɦɭ

ɂɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟ

Ɋɚɞɧɨɦɟɫɬɨ

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɨɰ

Ɂɨɪɚɧɋɬɚɧɨʁɟɜɢʄ

ɜɞɧɚɱɟɥɧɢɤɚȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟ
064/581-6185
ɡɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɫɥɨɜɟ

ɑɥɚɧ

Ȼɨɲʃɚɤɀɟʂɤɨ

ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ȳȼɉ "ȼɨɞɟ
ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ" ɇɨɜɢ ɋɚɞ

066/8532-059

ɑɥɚɧ

ɉɪɟɞɪɚɝȼɭɱɭɪɨɜɢʄ

ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ȼȾ "ɒɚʁɤɚɲɤɚ"
ɞɨɨ ɇɨɜɢ ɋɚɞ

062/778-602

ɂɜɚɧɚȼɭʁɨɜɢʄ

ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɍɩɪɚɜɟɡɚ
ɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɭ ɇɨɜɨɦ
ɋɚɞɭ

021/4884-092
063/7020-071

ɑɥɚɧ

ɑɥɚɧ

ɆɢɪɨɫɥɚɜɈɫɬɨʁɢʄ

ɑɥɚɧ

ɉɨɪɭɱɧɢɤȼɥɚɞɢɦɢɪ
Ȼʁɟɥɢɰɚ

ɑɥɚɧ

ɇɢɤɢɰɚɂɜɢʄ

ɑɥɚɧ

ɆɢɪʁɚɧɚɅɢɫɢɰɚ-ȶɟɥɢʄ

ɑɥɚɧ

ɋɢɧɢɲɚȼɭʁɢɧɨɜɢʄ

ɑɥɚɧ

ȳɨɜɚɧɊɚɞɨɜɚɧɨɜɢʄ

ɑɥɚɧ

ȾɪɚɝɨȻɚʃɚɰ

ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤȼɚɬɪɨɝɚɫɧɟ
ɫɩɚɫɢɥɚɱɤɟɛɪɢɝɚɞɟɭ ɍɩɪɚɜɢ
ɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɭ
ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ȼɨʁɫɤɟɊɟɩɭɛɥɢɤɟ
ɋɪɛɢʁɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤȳɚɜɧɨɝ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
Äȼɨɞɨɜɨɞɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ³
ɇɨɜɢɋɚɞ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟ
ɡɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɫɥɨɜɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟ
ɡɚɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟ
ɡɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɡɟɦʂɢɲɬɟɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ Ƚɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟ
ɡɚɩɪɢɜɪɟɞɭ

Ʉɨɧɬɚɤɬ

064/8521-279
064/1410-394
064/8521-076
064/401-4861
064/8448-175
064-8390-061
021/6614-085
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Ɋɟʁɨɧɫɤɢɬɟɯɧɢɱɚɪɢ
Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟ

Ɋɟʁɨɧɫɤɢɬɟɯɧɢɱɚɪ

Ⱦɪɚɝɚɧɉɚɲʄɚɧ

Ɋɟʁɨɧɫɤɢɬɟɯɧɢɱɚɪ

ȼɟɤɢʄ Ȼɪɚɧɢɫɥɚɜ

Ɋɟʁɨɧɫɤɢɬɟɯɧɢɱɚɪ

Ɇɚɪɢɧɚȳɭɪɚɝɚ

Ɋɟʁɨɧɫɤɢɬɟɯɧɢɱɚɪ

ɋɥɨɛɨɞɚɧȳɚɤɨɜʂɟɜɢʄ

Ɋɚɞɧɨɦɟɫɬɨ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɞɟɨɧɢɰɟ "Ʉɚʄ-Ʉɨɜɢʂ"
ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɞɟɨɧɢɰɟ "Ɏɭɬɨɝ"
ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɞɟɨɧɢɰɟ "ɋɪɟɦ"
ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɞɟɨɧɢɰɟ "Ɍɟɦɟɪɢɧɋɬɟɩɚɧɨɜɢʄɟɜɨ"

021/557-255
021/557-255
021/557-255
021/557-255

ɉɨɜɟɪɟɧɢɰɢ ɢ ɡɚɦɟɧɢɰɢ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚ
Ɏɭɧɤɰɢʁɚ
ɆɁÄɀɢɬɧɢɬɪɝ³ɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁÄɀɢɬɧɢɬɪɝ³ɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁÄɋɬɚɪɢȽɪɚɞ³ɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁÄɋɬɚɪɢȽɪɚɞ³ɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁÄɉɪɜɚɜɨʁɜɨɻɚɧɫɤɚɛɪɢɝɚɞɚ³ɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁÄɉɪɜɚɜɨʁɜɨɻɚɧɫɤɚɛɪɢɝɚɞɚ³ɁȺɆȿɇɂɄ
ɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁÄɋɨʃɚɆɚɪɢɧɤɨɜɢʄ³ɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁÄɋɨʃɚɆɚɪɢɧɤɨɜɢʄ³ɁȺɆȿɇɂɄ
ɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁÄɅɢɦɚɧ³, ɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁÄɅɢɦɚɧ³, ɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁÄȻɨɲɤɨȻɭɯɚ³ɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁÄȻɨɲɤɨȻɭɯɚ³ɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁÄɅɢɦɚɧIII“, ɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁÄɅɢɦɚɧIII“, ɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁ ÄɈɫɬɪɜɨ³ɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁÄɈɫɬɪɜɨ³ ɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁÄɂɜɨȺɧɞɪɢʄ³ɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁÄɂɜɨȺɧɞɪɢʄ³ ɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁÄȼɟɪɚɉɚɜɥɨɜɢʄ³ɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁÄȼɟɪɚɉɚɜɥɨɜɢʄ³ɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁÄʁɭɥɢ³ɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁÄʁɭɥɢ³ɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁÄȳɭɠɧɢɌɟɥɟɩ³ɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁÄȳɭɠɧɢɌɟɥɟɩ³ɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁÄȻɪɚɬɫɬɜɨ-Ɍɟɥɟɩ³ɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁÄȻɪɚɬɫɬɜɨ -Ɍɟɥɟɩ³ɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁɇɢɤɨɥɚɌɟɫɥɚɌɟɥɟɩɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁɇɢɤɨɥɚɌɟɫɥɚɌɟɥɟɩɁȺɆȿɇɂɄ
ɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁÄȽɚɜɪɢɥɨɉɪɢɧɰɢɩ³ɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁÄȽɚɜɪɢɥɨɉɪɢɧɰɢɩ³ɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁÄȻɢɫɬɪɢɰɚ³ɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁÄȻɢɫɬɪɢɰɚ³ɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁÄȺɞɢɰɟ³ɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁÄȺɞɢɰɟ³ɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁÄȳɭɝɨɜɢʄɟɜɨ³ɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁÄȳɭɝɨɜɢʄɟɜɨ³ɁȺɆȿɇɂɄ ɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁÄɊɚɞɧɢɱɤɢ³ɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁÄɊɚɞɧɢɱɤɢ³ɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁÄȾɟɬɟɥɢɧɚɪɚ³ɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁÄȾɟɬɟɥɢɧɚɪɚ³ɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁÄɇɚɪɨɞɧɢɯɟɪɨʁɢ³ɉɈȼȿɊȿɇɂɄ

ɂɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟ
Ɋɚɞɨʁɤɚȳɨɤɚɧɢʄ
ȾɚɥɢɛɨɪɄɥɚɞɚɪ
ɀɚɪɢʄɄɪɢɫɬɢɧɚ
ɏɚʇɢɄɨɫɬɚ
ȽʃɚɬɢʄȾɭɲɚɧ

Ʉɨɧɬɚɤɬ
064/666-1621
064/640-0740
064/224-9306
063/725-9475
063/826-1826

ɆɟɞɚɤɨɜɢʄɆɢɥɟ

063/801-5780

ɉɚɜɥɨɜɢʄɅɚɡɚɪ

066/867-2406

ɂɥɢɧɱɢʄɊɚɞɢɜɨʁɚ

065/513-4066

ɊɟʂɢʄɆɢɥɨɪɚɞ
ɂɜɚɧɨɜɢʄȻɥɚɠɟɧɤɚ
ȳɨɜɨɜɢʄȻɪɚɧɢɫɥɚɜ
Ɇɚɧɨʁɥɨɜɢʄɋɥɚɜɢɰɚ
ȾɢɦɢɬɪɢʄɅɚɡɚɪ
ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɉɪɟɞɪɚɝ
ɉɟɧɟɡɢʄȾɭɲɚɧ
ɊɢɫɬɢʄȽɨɪɞɚɧɚ
Ɍɚʃɚɍɡɟɥɚɰ
ȭɭɪɨɆɚɝɚɡɢɧ
ȳɨɤɫɨɜɢʄȼɨʁɢɫɥɚɜ
ɉɨɩɨɜɢʄɋɬɟɮɚɧ
ɉɭɪɢʄɁɨɪɚ
ȼɭɱɤɨɜɢʄȽɨɪɚɧ
ɆɢʄɢʄɁɨɪɚɧ
ɄɨɫɨɜɚɰȾɪɚɝɚɧ
ɌɪɢɮɭɧɨɜɆɢɪɨɫɥɚɜ
Ⱥɪɫɢʄɀɢɜɨɪɚɞ
Ɇɚɪɢʁɚɉɚʁɨɜɢʄ

063/502-169
064/383-0580
064/860-8043
063/550-458
069/527-1341
063/872-4440
063/101-2016
064/270-6050
064/220-2666
064361-1111
062/187-8215
063/287-091
064/129-0166
066/855-2413
063/521-849
069/755-740
063/574-337
063/540-175
062/703-963

ȼɟɫɧɚɉɚɜɥɨɜɢʄ

065/857-1499

Ⱦɪɚɝɢʄȳɨɜɚɧ
ɆɚɜɪɨɜɢʄȾɟʁɚɧ
Ȼɚʁɢʄɍɪɨɲ
Ɋɨɫɢʄɂɥɢʁɚ
ɋɢɦɢʄȾɪɚɠɟɧ
ȺɥɟɤɫɢʄȾɚɦɢɪ
ɉɚʁɢʄȾɪɚɝɚɧ
ȻɪɤɢʄȾɭɲɚɧ
ȼɭɤɨɜɢʄɆɢɥɢɜɨʁ
ȼɚɫɢʄȴɢʂɚɧɚ
ɋɬɪɢɛɟɪɂɜɚɧ
ɂɥɢʄȾɪɚɝɚɧ
ɐɪɧɨɛɚɪɚɰɂɝɨɪ

064/844-8530
063/527-998
060/ 66-99365
063/770-0598
066/650-6755
063/772-0593
065/391-7777
069/160-9088
063/777-1300
064/429-2059
064/936-5863
021/512-359
064/506-5513
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ɆɁÄɇɚɪɨɞɧɢɯɟɪɨʁɢ³ɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁÄɈɦɥɚɞɢɧɫɤɢɩɨɤɪɟɬ³ɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁÄɈɦɥɚɞɢɧɫɤɢɩɨɤɪɟɬ³ɁȺɆȿɇɂɄ
ɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁÄɋɚɜɚɄɨɜɚɱɟɜɢʄ³ɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁÄɋɚɜɚɄɨɜɚɱɟɜɢʄ³ɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁÄȾɭɧɚɜ³ɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁÄȾɭɧɚɜ³ɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁ Äɉɨɞɛɚɪɚ³ɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁÄɉɨɞɛɚɪɚ³ɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁÄɋɥɚɧɚɛɚɪɚ³ɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁÄɋɥɚɧɚɛɚɪɚ³ɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁÄɄɥɢɫɚ³ɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁÄɄɥɢɫɚ³ɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁÄȼɢɞɨɜɞɚɧɫɤɨɧɚɫɟʂɟ³ɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁÄȼɢɞɨɜɞɚɧɫɤɨɧɚɫɟʂɟ³ɁȺɆȿɇɂɄ
ɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁÄɋɚɥɚʁɤɚ³ɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁÄɋɚɥɚʁɤɚ³ɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁÄɒɚɧɝɚʁ³ ɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁÄɒɚɧɝɚʁ³ɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁÄɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧ³ɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁÄɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧ³ɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁɋɪɟɦɫɤɚɄɚɦɟɧɢɰɚɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁɋɪɟɦɫɤɚɄɚɦɟɧɢɰɚɁȺɆȿɇɂɄ
ɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁȻɭɤɨɜɚɰɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁȻɭɤɨɜɚɰɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁɅɟɞɢɧɰɢɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁɅɟɞɢɧɰɢɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁɋɬɚɪɢɅɟɞɢɧɰɢɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁɋɬɚɪɢɅɟɞɢɧɰɢɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁɄɚʄɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁɄɚʄɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁȻɭɞɢɫɚɜɚɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁȻɭɞɢɫɚɜɚɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁɄɨɜɢʂɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁɄɨɜɢʂɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁɊɭɦɟɧɤɚɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁɊɭɦɟɧɤɚɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁɄɢɫɚɱɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁɄɢɫɚɱɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁɋɬɟɩɚɧɨɜɢʄɟɜɨɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁɋɬɟɩɚɧɨɜɢʄɟɜɨɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁȼɟɬɟɪɧɢɤɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁȼɟɬɟɪɧɢɤɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁɎɭɬɨɝɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁɎɭɬɨɝɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁȻɟɝɟɱɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁ"ȻɟɝɟɱɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁɑɟɧɟʁɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁɑɟɧɟʁɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁɉɟʁɢʄɟɜɢɫɚɥɚɲɢ- ɇɟɦɚɧɨɜɰɢɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁɉɟʁɢʄɟɜɢɫɚɥɚɲɢ- ɇɟɦɚɧɨɜɰɢɁȺɆȿɇɂɄ
ɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ
ɆɁɋɚʁɥɨɜɨɉɈȼȿɊȿɇɂɄ
ɆɁɋɚʁɥɨɜɨɁȺɆȿɇɂɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ

Број 19 – Страна 2553.

ɄɨɜɚɱɈɥɝɚ
ȻɚɫɬɚȾɚɧɟ

069/342-5868
065/505-5355

ȽɚʁɢʄȽɨɪɚɧ

060/464-5445

Ⱥɧɻɟɥɤɨɜɢʄɇɟɛɨʁɲɚ
Ȼɚɱɢʄɇɟɧɚɞ
ɊɚɞɨʃɢʄɆɢɬɚɪ
ɋɤɨɤɨɌɢʁɚɧɚ
ȾɨɦɨʃɢɆɢɥɢɧɚ
ɋɚɜɢɧɁɨɪɢɰɚ
ɒɢʁɚɤȾɟʁɚɧ
ɋɬɚɪɨɜɢʄɈɝʃɚɧɚ
ɏɟɦɨɧȾɪɚɝɚɧ
ɇɢɤɨɥɟɬɢʄɁɨɪɚɧ
ɋɬɨʁɢɱɢʄȾɪɚɝɨ

065/958-5995
060/070-4987
066/006-780
060/553-9875
060/030-3170
063/540-713
064/115-0537
064/844-2781
064/824-4180
063/476-513
066/612-5073

Ɋɚɞɚɤɨɜɢʄɋɨʃɚ

065/662-6439

ɍɪɨɲɟɜȼɟɫɧɚ
Ⱥɧɞɪɢʄɂɜɚɧɤɚ
Ɇɢʂɟɜɢʄɇɟɧɚɞ
ɊɚɞɢɧɨɜɢʄɆɨɦɱɢɥɨ
ɆɚɥɨɛɚɛɢʄȾɪɚɠɟɧ
Ⱦɟɫɩɨɬɨɜɋɬɟɜɚɧ
Ʌɚɫɢɰɚȴɭɛɨɦɢɪ
ɑɟɪɟɦɢʇɢʄɒɚɢɧɨɜɢʄ
Ɇɚʁɚ
Ɍɟɲɚɧɨɜɢʄɉɪɟɞɪɚɝ
ɋɥɚɞɨʁɟɜɢʄɁɨɪɚɧ
ɆɢʂɤɨɜɢʄȺɥɟɤɫɚɧɞɚɪ
ɋɬɚɧɤɨɜɢʄɋɬɪɚɯɢʃɚ
ȶɨɪɤɨɜɢʄȳɟɥɟɧɚ
ȻɨʁɢʄȾɪɚɝɚɧ
Ʌɨɧɱɚɪɍɪɨɲ
ɋɚɜɢʄɊɚɞɨɦɢɪ
ȳɚɧɤɨɜɢʄɇɟɦɚʃɚ
Ɇɢɥɚɧɨɜɢʄɒɚɧɞɨɪ
ȼɟɪɧɚɱɤɢɆɥɚɞɟɧ
ɁɚɨɜɆɢɪɨɫɥɚɜ
ɇɟɲɨɜɢʄɋɧɟɠɚɧɚ
ɆɢɯɚʂȻɨɧɢɠ
Ɇɚɪɱɨɤȳɚɧ
ɉɚɥɢɤȳɚɧ
Ⱥɛɪɚɦɨɜɢʄȼɟʂɤɨ
ɋɚɦɚɪʇɢʄȼɥɚɞɢɦɢɪ
Ʉɥɢɫɭɪɢʄɇɟɞʁɟʂɤɨ
ȻɪɚɧɤɚɆɚɤɫɢɦɨɜɢʄ
ɐɪɟɩɭʂɚɁɨɪɚɧ
ȼɭɤɚɫɆɢɥɭɬɢɧ
Ɍɨʁɚɝɢʄȭɭɪɨ
ɀɢɜɚɧɨɜɇɢɤɨɥɚ
ɋɬɚɦɟɫɤɢɈʂɚ
ȳɨɜɢʄɂɥɢʁɚ
ɉɨɞɭɧɚɜɚɰɁɨɪɚɧ

060/599-5200
064/302-6013
066/661-9192
064/225-3661
063/517-348
063/863-2209
064/849-8460

Ʉɪɫɬɢʄȴɭɛɨɦɢɪ

063/476-006

ɅɚɬɢɧɨɜɢʄȾɟʁɚɧ
ȼɭɥɢʄɅɚɡɨ

063/546-301
064/008-9115

063/845-1268
063/597-874
063/194-5495
062/839-5205
064/112-4423
063/123-2821
065/998-6252
063/587-720
063/863-4175
060/571-9975
063/833-0649
063/853-4496
063/716-2132
062/966-9359
064/661-2112
060/082-7063
060/082-7061
064/206-4130
064/112-4756
063/804-2369
064/459-2342
064/177-9408
063/548-771
064/ 61-66-427
054/150-11-51
063/844-1045
065/641-6896
060/016-0115
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ɉɊɂɅɈȽ
ɉɊȿȽɅȿȾɆȺɌȿɊɂȳȺɅɇɈɌȿɏɇɂɑɄɂɏɋɊȿȾɋɌȺȼȺɂ ɈȻȳȿɄȺɌȺɄɈȳɂɋȿȺɇȽȺɀɍȳɍɍɁȺɒɌɂɌɂɈȾ
ɉɈɉɅȺȼȺ
ȳɄɉɉɍɌɇɈȼɂɋȺȾ
ɈɫɨɛɚɡɚɤɨɧɬɚɤɬȾɭɲɚɧɊɚɞɨʁɢɱɢʄɬɟɥ-71-ɟPDLOGXVDQUDGRMLFLF#MNSSXWUV
ɆɟɪɢɆɟʁɢʄɬɟɥ-44-135, email: meri.mejic@jkpput.rs;
ȻɥɚɝɨʁɟȻɪɚɬɢʄɬɟɥ-44-146; email: blagoje.bratic@jkpput.rs
ȳȿȾɇɂɐȺ
ȼɊɋɌȺ
ɄȺɉȺɐɂɌȿɌ
ɄɈɅɂɑɂɇȺ
ɆȿɊȿ
ɄɂɉȿɊ
ȻɍɅȾɈɁȿɊ

ɤɨɦ
ɤɨɦ

3 t - 25 t
3 m³

22
1

ɊɈȼɈɄɈɉȺɑ-ɍɌɈȼȺɊɂȼȺɑ
ɍɌɈȼȺɊɂȼȺɑ
ȻȺȽȿɊ
ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɈȼȺɇȺȼɈɁɂɅȺ ɍɇɂɆɈȽ
ɉɍɌɇɂɑɄɈȼɈɁɂɅɈ
ɄɈɆȻɂ
ɉɊɂɄɈɅɂɐȿ-ɉɅȺɌɈɉɊɂɄɈɅɂɐȿ
ȺɍɌɈ-ȾɂɁȺɅɂɐȺ
ȼɂȻɊɈ-ɉɅɈɑȺ
ȼɂȻɊɈɇȺȻɂȳȺɑ
ȽɊȿȳȾȿɊ
ɐɂɋɌȿɊɇȺɁȺȼɈȾɍ
ɐɂɋɌȿɊɇȺɁȺɌȿɑɇȺȽɈɊɂȼȺ
ȼɂȴɍɒɄȺɊ
ɆɈȻɂɅɇȿɉɈɌȺɉȺȳɍȶȿɉɍɆɉȿ
ȺȽɊȿȽȺɌɂɁȺɋɌɊɍȳɍ
ȺɍɌɈɆȿɒȺɅɂɐȺ

ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ

1 m³ - 1,4 m³
0,5 m³ - 3,3 m³
0,5 m³ - 1 m³

7
9
2
1
8
1
1
7
8
2
3
1
1
1
1
2
1

ɨɫɨɛɚ
ɨɫɨɛɚ
ɞɨW

8 m³
2000 l

2kW
0,85 m³

ȳɄɉȼɈȾɈȼɈȾɂɄȺɇȺɅɂɁȺɐɂȳȺɇɈȼɂɋȺȾ
Ɉɫɨɛɚɡɚɤɨɧɬɚɤɬɇɢɤɢɰɚ ɂɜɢʄɬɟɥ-83-333, 064/85-21-076, email: nikica.ivic@vikns.rs
ɇɨɜɚɤȭɭɪɚɝɢɧɬɟɥ-70-600, 063/315-137, email: novak.djuragin@vikns.rs
ȼɊɋɌȺ

ȳȿȾɇɂɐȺ
ɆȿɊȿ

ɄȺɉȺɐɂɌȿɌ

ɄɈɅɂɑɂɇȺ

7 m³
3-12 m³
1 m³
5 -7 m³
ɨɫɨɛɚ

10
7
9
9
19
1
7
2
5
1

ɄȺɆɂɈɇ
ɄɂɉȿɊ
ɊɈȼɈɄȺɉȺɑ-ɍɌɈȼȺɊɂȼȺɑ
ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɈȼȺɇȺȼɈɁɂɅȺ-6 woma i 3 jeta
ɉɍɌɇɂɑɄɈȼɈɁɂɅɈ
ɄɈɆȻɂ
ȼɂȻɊɈ-ɉɅɈɑȺ
ȼɂȻɊɈɇȺȻɂȳȺɑ
ɐɂɋɌȿɊɇȺɁȺȼɈȾɍ
ȼɂȴɍɒɄȺɊ

ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ

ɆɈȻɂɅɇȿɉɈɌȺɉȺȳɍȶȿɉɍɆɉȿ

ɤɨɦ

6-11 m³
2t
3 l/s (3 ɤɨɦ 
OV ɤɨɦ

ɤɨɦ
ɤɨɦ

6,5 kw, 22 kw,
NZɢNZ
10 m

4
32

ɤɨɦ

ɨɫɨɛɚ

1

ȺȽɊȿȽȺɌɂɁȺɋɌɊɍȳɍ
ȼȺɌɊɈȽȺɋɇȺɐɊȿȼȺ
ɋɆȿɒɌȺȳɇɂɉɊɈɋɌɈɊ ȴɍȾɋɌȼɈ -ɋȺ
ɌɊɉȿɁȺɊɂȳɈɆ

5,5+8,2

9
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ȳɄɉɑɂɋɌɈȶȺɇɈȼɂɋȺȾ
ɈɫɨɛɚɡɚɤɨɧɬɚɤɬȼɥɚɞɢɦɢɪɁɟɥɟɧɨɜɢʄɬɟɥ-64-922, email: vladimir.zelenovic@cistocans.co.rs;
ȾɨɧɚɥɞȻɨɠɢʄɬɟɥ-22-730, email: donald.bozic@cistocans.co.rs
ȳȿȾɇɂɐȺ
ȼɊɋɌȺ
ɄȺɉȺɐɂɌȿɌ
ɄɈɅɂɑɂɇȺ
ɆȿɊȿ
ɄȺɆɂɈɇ
ɤɨɦ
18 m³
1
ɄɂɉȿɊ
ɤɨɦ
8 m³
1
.ɂɉȿɊ
ɤɨɦ
15 m³
1
ɊɈȼɈɄȺɉȺɑ-ɍɌɈȼȺɊɂȼȺɑ
ɤɨɦ
JCB 3x
2
ɍɌɈȼȺɊɂȼȺɑ
ɤɨɦ
2 m³
1
ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɈȼȺɇȺȼɈɁɂɅȺ-ȺɍɌɈɋɆȿȶȺɊɂ
ɤɨɦ
30
ɉɍɌɇɂɑɄɈȼɈɁɂɅɈ
ɤɨɦ
ɨɫɨɛɚ
13
ȾɈɋɌȺȼɇɈȼɈɁɂɅɈ3LFNXS
ɤɨɦ
ɨɫɨɛɟ
2
ɄɈɆȻɂ-ɎɍɊȽɈɇ
ɤɨɦ
2
ɐɂɋɌȿɊɇȺɁȺȼɈȾɍ-ɌȿɏɇɂɑɄȺȼɈȾȺ
ɤɨɦ
5
ȼɂȴɍɒɄȺɊ
ɤɨɦ
2
ɌɊȺɄɌɈɊ
ɤɨɦ
4
ȺȽɊȿȽȺɌɂɁȺɋɌɊɍȳɍ
ɤɨɦ
40 kw
1
ȼȺɌɊɈȽȺɋɇȺɐɊȿȼȺ
ɤɨɦ
16 m
10
ɆȺȽȺɐɂɇɋɄɂɉɊɈɋɌɈɊ
ɤɨɦ
40 m²
2
ȳɄɉȽɊȺȾɋɄɈɁȿɅȿɇɂɅɈɇɈȼɂɋȺȾ
ɈɫɨɛɚɡɚɤɨɧɬɚɤɬȿɝɢʄɆɢɥɨɲɬɟɥ-111ɬɟɥ-ɊɚɞɨɢɰɚȽɪɚɨɜɚɰɬɟɥ-58242; Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪȳɨɜɚɧɱɟɜɢʄɬɟɥ-58-243, email: aleksandar.jovancevic@zelenilo.com
ȳȿȾɇɂɐȺ
ȼɊɋɌȺ
ɄȺɉȺɐɂɌȿɌ
ɄɈɅɂɑɂɇȺ
ɆȿɊȿ
ɄȺɆɂɈɇ
ɤɨɦ
750 kg
2
ɄɂɉȿɊ
ɤɨɦ
5-8 t
6
0,600-1,00 m³
ɊɈȼɈɄɈɉȺɑ-ɍɌɈȼȺɊɂȼȺɑ
ɤɨɦ
2
ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɈȼȺɇȺȼɈɁɂɅȺ-ɄɈɇɌȿȳɇȿɊ
ɤɨɦ
1
ɉɊɂɄɈɅɂɐȿ
ɤɨɦ
6500 kg
1
ɉɍɌɇɂɑɄɈȼɈɁɂɅɈ
ɤɨɦ
ɨɫɨɛɚ
2
ɄɈɆȻɂ
ɤɨɦ
ɨɫɨɛɚ
1
ȼɂȻɊɈȼȺȴȺɄ
ɤɨɦ
280 mm
1
ɆɈȻɂɅɇȿɉɈɌȺɉȺȳɍȶȿɉɍɆɉȿ
ɤɨɦ
1100 lit/min
1
ȺɍɌɈ-ȾɂɁȺɅɂɐȺ-ɩɨɞɢɡɧɚɩɥɚɬɮɨɪɦɚ
ɤɨɦ
200 kg
3
ɐɂɋɌȿɊɇȺɁȺȼɈȾɍ
ɤɨɦ
5000 l
1
ɌɊȺɄɌɈɊ
ɤɨɦ
4
ɉɅɈȼɂɅȺ
ɤɨɦ
4-ɨɫɨɛɚ
2
ȺȽɊȿȽȺɌɂɁȺɋɌɊɍȳɍ
ɤɨɦ
5,5 kW
1
ȳɄɉɋɌȺɇɇɈȼɂɋȺȾ
ɈɫɨɛɚɡɚɤɨɧɬɚɤɬȾɭɲɤɨȼɨʁɧɨɜɢʄɬɟɥ-ɟPDLOdvojnovic@stanns.rs;
ɋɨɮɢʁɚɌɟɪɡɢʄɬɟɥ-417
ȳȿȾɇɂɐȺ
ȼɊɋɌȺ
ɄȺɉȺɐɂɌȿɌ
ɆȿɊȿ
ɄȺɆɂɈɇ
1220-1310 kg
ɤɨɦ
ɄɂɉȿɊ
4600-4890 kg
ɤɨɦ
ɊɈȼɈɄȺɉȺɑ-ɍɌɈȼȺɊɂȼȺɑ
0,600-1,00 m³
ɤɨɦ
ɉɍɌɇɂɑɄɈȼɈɁɂɅɈ-ɌȿɊȿɌɇɈ ɞɜɨɫɟɞ
500 kg
ɤɨɦ
ɉɊɂɄɈɅɂɐȿ
6500 kg
ɤɨɦ
ȼɂȻɊɈ-ɉɅɈɑȺ
280 mm
ɤɨɦ
ȼɂȻɊɈɇȺȻɂȳȺɑ
450-500 mm
ɤɨɦ
ɆɈȻɂɅɇȿɆɈɌɈɊɇȿɉɍɆɉȿ
1100 lit/min
ɤɨɦ
ɆɈȻɂɅɇȿɉɈɌȺɉȺȳɍȶȿɉɍɆɉȿ
50-300 lit/min
ɤɨɦ
ȺȽɊȿȽȺɌɂɁȺɋɌɊɍȳɍ
5,5 kw
ɤɨɦ

ɄɈɅɂɑɂɇȺ
2
2
2
50
1
1
1
4
6
1
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ɋɆȿɒɌȺȳɇɂɉɊɈɋɌɈɊ ȴɍȾɋɌȼɈ
ɆȺȽȺɐɂɇɋɄɂɂɊȺȾɂɈɇɂɑɄɂɉɊɈɋɌɈɊ

ɤɨɦ
ɤɨɦ

27. април 2018.
678 m²
864 m²

1
1

ȼȾɒȺȳɄȺɒɄȺɇɈȼɂɋȺȾ
Ɉɫɨɛɚɡɚɤɨɧɬɚɤɬɉɪɟɞɪɚɝȼɭɱɭɪɨɜɢʄɬɟɥ-602, email: predrag.vucurovic@sajkaska.co.rs
ɊɚɧɤɚȻɨɪɨɜɱɚɧɢɧɬɟɥ-671, email: ranka.borovcanin@sajkaska.co.rs
ȳȿȾɇɂɐȺ
ȼɊɋɌȺ
ɄȺɉȺɐɂɌȿɌ
ɄɈɅɂɑɂɇȺ
ɆȿɊȿ
ɊɈȼɈɄȺɉȺɑ-ɍɌɈȼȺɊɂȼȺɑ
ɤɨɦ
0,4 m³
1
ȻȺȽȿɊ
ɤɨɦ
0,6 m³
1
ɉɍɌɇɂɑɄɈȼɈɁɂɅɈ
ɤɨɦ
ɨɫɨɛɚ
5
ɌɊȺɄɌɈɊ
ɤɨɦ
1
ɆɈȻɂɅɇȿɉɈɌȺɉȺȳɍȶȿɉɍɆɉȿ
ɤɨɦ
35 l/sec
3
ȺȽɊȿȽȺɌɂɁȺɋɌɊɍȳɍ
ɤɨɦ
10 kw
1
ɉɍɆɉɇɂȺȽɊȿȽȺɌ
ɤɨɦ
1100 l/min
4
ȼȺɌɊɈȽȺɋɇȺɐɊȿȼȺ
ɤɨɦ
ɞɭɠɢɧɟP
20
ɆȺȽȺɐɂɇɋɄɂɉɊɈɋɌɈɊ
ɤɨɦ
1
ȳɄɉɉȺɊɄɂɇȽɋȿɊȼɂɋɇɈȼɂɋȺȾ
ɈɫɨɛɚɡɚɤɨɧɬɚɤɬɆɥɚɞɟɧȾɨɛɪɢʄɬɟɥ-37-024;
Ⱦɟʁɚɧɂɥɢʄɬɟɥ-37-092, email: office@parkingns.rs
ȼɊɋɌȺ
ɄɂɉȿɊ
ɍɌɈȼȺɊɂȼȺɑ
ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɈȼȺɇȺȼɈɁɂɅȺ-ɉȺɍɄ
ɉɍɌɇɂɑɄɈȼɈɁɂɅɈ
ȼɂȻɊɈɇȺȻɂȳȺɑ-ɆȺɅɂ
ɌɊȺɄɌɈɊ
ȺȽɊȿȽȺɌɂɁȺɋɌɊɍȳɍ
ɉɍɆɉɇɂȺȽɊȿȽȺɌ
ɆȺȽȺɐɂɇɋɄɂɉɊɈɋɌɈɊ

ȳȿȾɇɂɐȺ
ɆȿɊȿ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ

ɄȺɉȺɐɂɌȿɌ

ɄɈɅɂɑɂɇȺ

3 m³
1 + 1 m²

1
2
6
10
1
1
2
1
1

ɨɫɨɛɚ

50 m²

ȳɄɉɅɂɋȳȿɇɈȼɂɋȺȾ
2ɫɨɛɚɡɚɤɨɧɬɚɤɬȼɥɚɞɢɦɢɪȭɚɤɨɜɢʄɬɟɥ-181, 063/522-218, email: direktor@lisje.com
ȾɭɲɚɧɄɨɜɚɱɟɜɢʄɬɟɥ-077, 063/495-041, email: dusankovacevic@lisje.com
ɋɬɟɜɢɰɚȻɟɝɨʁɟɜɬɟɥ-077, 063/495-422, email: stevicabegojev@lisje.com
ȳȿȾɇɂɐȺ
ȼɊɋɌȺ
ɄȺɉȺɐɂɌȿɌ
ɄɈɅɂɑɂɇȺ
ɆȿɊȿ
ɄȺɆɂɈɇ
ɄɂɉȿɊ

ɤɨɦ
ɤɨɦ

ɊɈȼɈɄȺɉȺɑ-ɍɌɈȼȺɊɂȼȺɑ
ɉɍɌɇɂɑɄɈȼɈɁɂɅɈ
ɄɈɆȻɂ
ȼɂȻɊɈ-ɉɅɈɑȺ
ɐɂɋɌȿɊɇȺɁȺȼɈȾɍ
ȼɂȴɍɒɄȺɊ
ɌɊȺɄɌɈɊ
ɆɈȻɂɅɇȿɉɈɌȺɉȺȳɍȶȿɉɍɆɉȿ
ȺȽɊȿȽȺɌɂɁȺɋɌɊɍȳɍ

ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ

1535 kg
10450 kg
P=68.6 kW
ɇɨɫɢɜɨɫɬNJ
Rɫɨɛɟ
8+1 ɨɫɨɛɟ
280 mm
7000 l
3000 kg
P=28.7 kW
35 l/sec
U=250 V

6
2
2
16
3
1
1
2
8
1
3
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ȳɄɉɌɊɀɇɂɐȺɇɈȼɂɋȺȾ
Ɉɫɨɛɚɡɚɤɨɧɬɚɤɬɋɜɟɬɢɫɥɚɜɑɨɜɢʄɬɟɥ-30-58, email: scovic@nstrznica.co.rs;
ɆɚɪɤɨȺɪɫɟɧɢʁɟɜɢʄɬɟɥ-794, email: marsenijevic@nstrznica.co.rs;
ȼɥɚɞɢɦɢɪɄɪɚʃɱɟɜɢʄɬɟɥ-187, email: vkranjcevic@nstrznica.co.rs
ȼɊɋɌȺ

ȳȿȾɇɂɐȺ
ɆȿɊȿ

ɄȺɆɂɈɇ
ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɈȼȺɇȺȼɈɁɂɅȺ
ɉɍɌɇɂɑɄɈȼɈɁɂɅɈ
ɄɈɆȻɂ
ɐɂɋɌȿɊɇȺɁȺȼɈȾɍ
ȼɂȴɍɒɄȺɊ
ɌɊȺɄɌɈɊ

ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ

ɄȺɉȺɐɂɌȿɌ

ɄɈɅɂɑɂɇȺ

1600 kg

1
1
11
1
1
3
3

ɨɫɨɛɚ
3000 l

ɐɂɄɅɈɇɂɁȺɐɂȳȺȾɈɈɇɈȼɂɋȺȾ
ɈɫɨɛɚɡɚɤɨɧɬɚɤɬȻɚɥɚʄɅɚɡɚɪɬɟɥ-715, email: office@ciklonizacija.net
ȳȿȾɇɂɐȺ
ȼɊɋɌȺ
ɄȺɉȺɐɂɌȿɌ
ɆȿɊȿ
ɄȺɆɂɈɇ
ɄɈɆȻɂ
ȼɂȴɍɒɄȺɊ
ɉɅɈȼɂɅȺ-ɑȺɆȺɐȻɂȽɎɍɌ

ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ

ɄɈɅɂɑɂɇȺ

1t
1,5 t
1,5 t
ɨɫɨɛɚ

2
1
1
2

ȳɄɉɁɈɈɏɂȽɂȳȿɇȺɂȼȿɌȿɊɂɇȺɇɈȼɂɋȺȾɇɈȼɂɋȺȾ
2ɫɨɛɚɡɚɤɨɧɬɚɤɬȺɥɟɤɫɚɧɞɚɪȻɭɪɫɚʄɬɟɥ-31-414, email: directorbursac@gmail.com;
ȭɨɪɻɟɉɥɚɜɲɢʄɬɟɥ-31-418, email: djordjeplavsic.zoohigijena@gmail.com
ȳȿȾɇɂɐȺ
ȼɊɋɌȺ
ɄȺɉȺɐɂɌȿɌ
ɆȿɊȿ
ɄȺɆɂɈɇɋȺɍɌɈȼȺɊɇɈɆɊɍɄɈɆɁȺɉɊȿȼɈɁ
ɍȽɂɇɍɅɂɏɀɂȼɈɌɂȵȺ

ɤɨɦ

ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɈȼȺɇȺȼɈɁɂɅȺɁȺɉɊȿȼɈɁɀɂȼɂɏ
ɀɂȼɈɌɂȵȺ ɆȺɑȺɄȺɂɉȺɋȺ
ɉɍɌɇɂɑɄɈȼɈɁɂɅɈ-ɌȿɊȿɇɋɄɈ
ɉɊɂɄɈɅɂɐȺɈɌȼɈɊȿɇȺ
ɆȺȽȺɐɂɇɋɄɂɉɊɈɋɌɈɊ

ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ

ɄɈɅɂɑɂɇȺ

3,5 t

1

ɋȿȾɂɒɌȿ
570 kg
122 m²

2
1
1
1

ȳȽɋɉɇɈȼɂɋȺȾɇɈȼɂɋȺȾ
Ɉɫɨɛɚɡɚɤɨɧɬɚɤɬɇɢɤɨɥɚȳɨɤɢʄɬɟɥ-07-822, email: nikola.jokic@gspns.rs;
ȼɚʃɚɆɨɦɱɢɥɨɜɢʄɬɟɥ856-2316; email: vanja.momcilovic@gspns.rs
ȳȿȾɇɂɐȺ
ȼɊɋɌȺ
ɄȺɉȺɐɂɌȿɌ
ɆȿɊȿ
ɋȿȾȿȶɂɏ
+ 40
ɋɌȺȳȺȶɂɏ
ȺɍɌɈȻɍɋ
ɤɨɦ
ɆȿɋɌȺ
ɋɆȿɒɌȺȳɇɂɉɊɈɋɌɈɊ ȴɍȾɋɌȼɈ
50
ɤɨɦ

ɄɈɅɂɑɂɇȺ

15
1

ȳɉɋɉɈɊɌɋɄɂɂɉɈɋɅɈȼɇɂɐȿɇɌȺɊȼɈȳȼɈȾɂɇȺɇɈȼɂɋȺȾ
ɈɫɨɛɚɡɚɤɨɧɬɚɤɬɆɢɥɚɧȳɚɪɢʄɞɢɪɟɤɬɨɪɩɪɟɞɭɡɟʄɚɬɟɥɋɢɧɢɲɚɄɚɦɛɟɪɨɜɢʄɬɟɥ
069/86-68-021, email: office@spens.rs
ȼɊɋɌȺ
ɄȺɆɂɈɇ
ɋɆȿɒɌȺȳɇɂɉɊɈɋɌɈɊ ȴɍȾɋɌȼɈ

ȳȿȾɇɂɐȺ
ɆȿɊȿ

ɄȺɉȺɐɂɌȿɌ

ɄɈɅɂɑɂɇȺ

ɤɨɦ
ɤɨɦ

1.9 t
ɨɫɨɛɚ

1
1
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ȳɄɉɂɇɎɈɊɆȺɌɂɄȺɇɈȼɂɋȺȾ
Ɉɫɨɛɚɡɚɤɨɧɬɚɤɬȼɥɚɞɨȭɭɤɨɜɢʄɬɟɥ-23-619, email: djukovic.vlado@nsinfo.co.rs
ȳȿȾɇɂɐȺ
ȼɊɋɌȺ
ɄȺɉȺɐɂɌȿɌ
ɆȿɊȿ

ɉɍɌɇɂɑɄɈȼɈɁɂɅɈ

ɤɨɦ

ɋȿȾɂɒɌȺ
ɡɚɫɜɢɯ1
ɜɨɡɢɥɚ

ɄɈɅɂɑɂɇȺ

11

ȼɈȳȼɈȾɂɇȺɉɍɌ-ȻȺɑɄȺɉɍɌȺȾɇɈȼɂɋȺȾ
ɈɫɨɛɚɡɚɤɨɧɬɚɤɬɅɚɫɥɨȳɭɯɚɫɬɟɥ063/515-366, email: juhaslaslo@gmail.com;
ɇɟɧɚɞɌɨɲɢʄɬɟɥ-192, email: ntosic@backaput.co.rs
ȳȿȾɇɂɐȺ
ȼɊɋɌȺ
ɆȿɊȿ
ɄȺɆɂɈɇɄɂɉȿɊ-ɆȺɅɈȽɄȺɉȺɐɂɌȿɌȺ
ɤɨɦ
ɄȺɆɂɈɇɄɂɉȿɊ-ȼȿɅɂɄɈȽɄȺɉȺɐɂɌȿɌȺ
ɤɨɦ
ɄȺɆɂɈɇɄɂɉȿɊ-ȼȿɅɂɄɈȽ ɄȺɉȺɐɂɌȿɌȺ
ɤɨɦ
ɄȺɆɂɈɇɄɂɉȿɊ-ȼȿɅɂɄɈȽɄȺɉȺɐɂɌȿɌȺ
ɤɨɦ
ȻɍɅȾɈɁȿɊ
ɤɨɦ
ȻɍɅȾɈɁȿɊ
ɤɨɦ
ɊɈȼɈɄɈɉȺɑɍɌɈȼȺɊɂȼȺɑ
ɤɨɦ
ɍɌɈȼȺɊɂȼȺɑ
ɤɨɦ
ɍɌɈȼȺɊɂȼȺɑ
ɤɨɦ
ȻȺȽȿɊ
ɤɨɦ
ɉɍɌɇɂɑɄɈȼɈɁɂɅɈ
ɤɨɦ
ɄɈɆȻɂ
ɤɨɦ
ɆɂɇɂȻɍɋ
ɤɨɦ
ɉɊɂɄɈɅɂɐȿ
ɤɨɦ
ȼɂȻɊɈɉɅɈɑȺ
ɤɨɦ
ȼɂȻɊɈɇȺȻɂȳȺɑ
ɤɨɦ
ȽɊȿȳȾȿɊ
ɤɨɦ
ɐɂɋɌȿɊɇȺɁȺȼɈȾɍ
ɤɨɦ
ɐɂɋɌȿɊɇȺɁȺȽɈɊɂȼɈ
ɤɨɦ
ȼɂȴɍɒɄȺɊ
ɤɨɦ
ɌɊȺɄɌɈɊ
ɤɨɦ
ȺȽɊȿȽȺɌɁȺɋɌɊɍȳɍ
ɤɨɦ
ȺɍɌɈɆȿɒȺɅɂɐȺɁȺȻȿɌɈɇ
ɤɨɦ
ȴɍȾɋɌȼɈ
ɤɨɦ

ɄȺɉȺɐɂɌȿɌ

ɄɈɅɂɑɂɇȺ

7,9 t
21 t
22 t
26 t
2,7 m³
5,8 m
1 m³
2,5 m³
3,5 m³
1,9 m³
ɨɫɨɛɟ
ɨɫɨɛD
ɨɫɨɛD
35 t

9
9
13
2
2
2
4
3
3
2
9
9
1
3
1
1
3
1
1
1
4
1
1
171

3,10 m
8 m³
2 m³
3,5 t

6 m³

ɄȺɊɂɇɄɈɆȿɊɐɆȾȾɈɈȼȿɌȿɊɇɂɄ
ɈɫɨɛɚɡɚɤɨɧɬɚɤɬɇɟɧɚɞɌɚɞɢʄɬɟɥ-38-070, email: nenad.tadic@karinmd.com
Ɋɚɞɢɜɨʁɋɚɜɢɧɬɟɥ-38-044, email: radivoj.savin@karinmd.com
ȳȿȾɇɂɐȺ
ȼɊɋɌȺ
ɄȺɉȺɐɂɌȿɌ
ɆȿɊȿ
ɄȺɆɂɈɇ
ɤɨɦ
ɄɂɉȿɊ
ɤɨɦ
ȻɍɅȾɈɁȿɊ
ɤɨɦ
ɊɈȼɈɄȺɉȺɑ-ɍɌɈȼȺɊɂȼȺɑ
ɤɨɦ
ɍɌɈȼȺɊɂȼȺɑ
ɤɨɦ
ȻȺȽȿɊ
ɤɨɦ
ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɈȼȺɇȺȼɈɁɂɅȺ
ɤɨɦ
ɉɍɌɇɂɑɄɈȼɈɁɂɅɈ
ɤɨɦ
ɨɫɨɛɚ
ɄɈɆȻɂɉɍɌɇɂɑɄɂ
ɤɨɦ
ɨɫɨɛɚ
ɄɈɆȻɂɌȿɊȿɌɇɂ
ɤɨɦ
Ɇɂɇɂ-Ȼɍɋ
ɤɨɦ
ɨɫɨɛɚ
ȽɊȿȳȾȿɊ
ɤɨɦ

ɄɈɅɂɑɂɇȺ
32
28
6
2
12
10
2
26
3
3
1
2
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ɐɂɋɌȿɊɇȺɁȺȼɈȾɍ
ɤɨɦ
1
ɐɂɋɌȿɊɇȺɁȺɌȿɑɇȺȽɈɊɂȼȺ
ɤɨɦ
2
ɇɚɩɨɦɟɧɚɉɪɟɞɭɡɟʄɟɦɨɠɟɨɛɚɜʂɚɬɢɢɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɭɩɟɫɤɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɢɪɟɱɧɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ȿɇȿɊȽɈɌȿɏɇɂɄȺ-ȳɍɀɇȺȻȺɑɄȺȾɈɈɇɈȼɂɋȺȾ
ɈɫɨɛɚɡɚɤɨɧɬɚɤɬȺɥɟɤɫɚɁɟɥɟɧɨɜɢʄɬɟɥ-77-350, 064/84-91-489;
ɟPDLOaleksa.zelenovic@entjuba.rs
ȳȿȾɇɂɐȺ
ȼɊɋɌȺ
ɆȿɊȿ
ɄȺɆɂɈɇɋȺȾɂɁȺɅɂɐɈɆ ɋȺɊɍɄɈɆ
ɤɨɦ
ɄɂɉȿɊ
ɤɨɦ

ɄȺɉȺɐɂɌȿɌ

ɄɈɅɂɑɂɇȺ

7t
7,5 t-20 t

3
1

ɊɈȼɈɄȺɉȺɑ-ɍɌɈȼȺɊɂȼȺɑ
ɤɨɦ
9t
ȻȺȽȿɊɆɂɇɂ
ɤɨɦ
3t
ɉɍɌɇɂɑɄɈȼɈɁɂɅɈ
ɤɨɦ
ɨɫɨɛɚ
ɉɊɂɄɈɅɂɐȿ
ɤɨɦ
14 t
ɉɊɂɄɈɅɂɐȿɁȺ ɋɌɍȻɈȼȿɂɐȿȼɂ
ɤɨɦ
9m
ȼɂȴɍɒɄȺɊ
ɤɨɦ
5t
ȺȽɊȿȽȺɌɂɁȺɋɌɊɍȳɍ
ɤɨɦ
20 kW
ɇȺɉɈɆȿɇȺɉɪɟɞɭɡɟʄɟɦɨɠɟɞɚɨɛɚɜʂɚɢɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɭɪɚɫɭɬɢɯɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

1
1
2
1
2
1
2

ȽɊȺȾɂɌȿȴɇɋȾɈɈɇɈȼɂɋȺȾ
ɈɫɨɛɚɡɚɤɨɧɬɚɤɬɊɚɞɨɫɥɚɜɄɚɥɚɛɚɬɟɥ-75-027, ɟmail:radoslav.kalaba@graditelj-ns.co.rs;
ȺɥɟɤɫɚɧɞɚɪɆɢɰɤɨɜɢʄɬel. 064/837-50-54 , ɟmail: aleksandar.mickovic@graditelj-ns.co.rs
ȳȿȾɇɂɐȺ
ȼɊɋɌȺ
ɄȺɉȺɐɂɌȿɌ
ɄɈɅɂɑɂɇȺ
ɆȿɊȿ
ɄȺɆɂɈɇ
ɤɨɦ
12 m³
4
ȻɍɅȾɈɁȿɊ
ɤɨɦ
1
ɊɈȼɈɄȺɉȺɑ-ɍɌɈȼȺɊɂȼȺɑ
ɤɨɦ
2
ȺɍɌɈȻɍɋ
ɤɨɦ
ɨɫɨɛɟ
1
ȺɍɌɈ-ȾɂɁȺɅɂɐȺ
ɤɨɦ
8t
1
ȽɊȿȳȾȿɊ
ɤɨɦ
1
%8/(9$5&203$1<ɇɈȼɂɋȺȾ
2ɫɨɛɚɡɚɤɨɧɬɚɤɬɌɢɯɨɦɢɪɄɨɥɟɞɢɧɬɟɥ-60-493, email: tihomir.koledin@bulevar-company.rs
ȳȿȾɇɂɐȺ
ȼɊɋɌȺ
ɄȺɉȺɐɂɌȿɌ
ɄɈɅɂɑɂɇȺ
ɆȿɊȿ
ɄɂɉȿɊ
ɤɨɦ
ɞɨW
2
ɊɈȼɈɄȺɉȺɑ-ɍɌɈȼȺɊɂȼȺɑ
ɤɨɦ
2
ȻȺȽȿɊ
ɤɨɦ
1
ɐɂɋɌȿɊɇȺɁȺȼɈȾɍ
ɤɨɦ
13000 l
1
ɆɈȻɂɅɇȿɉɈɌȺɉȺȳɍȶȿɉɍɆɉȿ
ɤɨɦ
600 l/m
2
ȺȽɊȿȽȺɌɂɁȺɋɌɊɍȳɍ
ɤɨɦ
22 kw
1
ɇɚɩɨɦɟɧɚɉɪɟɞɭɡɟʄɟɦɨɠɟɨɛɚɜʂɚɬɢɩɨɫɥɨɜɟɢɡɝɪɚɞʃɟɜɨɞɨɜɨɞɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɬɨɩɥɨɜɨɞɚɢɫɥ
ȻȿɋɌɂɁȽɊȺȾȵȺȾɈɈɇɈȼɂɋȺȾ
ɈɫɨɛɚɡɚɤɨɧɬɚɤɬȾɟʁɚɧȾɭɜʃɚɤɬɟɥ-746, dejan.duvnjak@best-izgradnja.co.rs
ɈɫɨɛɚɡɚɤɨɧɬɚɤɬɆɢɥɚɧɁɟʂɤɨɜɢʄWHO-702, milan.zeljkovic@best-izgradnja.co.rs
ȳȿȾɇɂɐȺ
ȼɊɋɌȺ
ɄȺɉȺɐɂɌȿɌ
ɆȿɊȿ
ɄȺɆɂɈɇ
ɄɂɉȿɊ
ɊɈȼɈɄȺɉȺɑ-ɍɌɈȼȺɊɂȼȺɑ
ɍɌɈȼȺɊɂȼȺɑ
ɉɍɌɇɂɑɄɈȼɈɁɂɅɈ
ȺɍɌɈȻɍɋ
ɉɊɂɄɈɅɂɐȿ

ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ

26 t
16 t

ɨɫɨɛɚ
ɨɫɨɛɚ

ɄɈɅɂɑɂɇȺ
1
1
1
1
1
1
1
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1
1

ɤɨɦ
ɤɨɦ

ɆɈȻɂɅɇȿɉɈɌȺɉȺȳɍȶȿɉɍɆɉȿ
ɤɨɦ
1
ȺȽɊȿȽȺɌɂɁȺɋɌɊɍȳɍ
ɤɨɦ
1
ȼȺɌɊɈȽȺɋɇȺɐɊȿȼȺ
ɤɨɦ
1
ɇɚɩɨɦɟɧɚɉɪɟɞɭɡɟʄɟɦɨɠɟɨɛɚɜʂɚɬɢɩɨɫɥɨɜɟɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɟɲʂɭɧɤɚɢɩɟɫɤɚɡɟɦʂɚɧɟɪɚɞɨɜɟ
ɩɪɟɜɨɡɮɢɡɢɱɤɢɯɥɢɰɚ ɢɫɩɭɦɩɚɜɚʃɟɜɨɞɟɢɧɚɩɚʁɚʃɟɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɦɟɧɟɪɝɢʁɨɦɩɪɟɤɨɞɢɡɟɥɚɝɪɟɝɚɬɚ
ȽȺɌȾɈɈɇɈȼɂɋȺȾ
ɈɫɨɛɚɡɚɤɨɧɬɚɤɬɆɢɥɟɬɚɆɢɥɨɲɟɜɢʄɬɟɥ-00-ɉɟʁɨȻɭɬɭɥɢʁɚɬɟɥ-77-131,
email: pejo.butulija@gat.co.rs
ȳȿȾɇɂɐȺ
ȼɊɋɌȺ
ɄȺɉȺɐɂɌȿɌ
ɄɈɅɂɑɂɇȺ
ɆȿɊȿ
ɄȺɆɂɈɇɋȺȺɍɌɈȾɂɁȺɅɂɐɈɆ

ɤɨɦ

ɄɂɉȿɊ
ɄɈɆȻɂ
ȼɂȻɊɈ-ɉɅɈɑȺ
ȼɂȻɊɈɇȺȻɂȳȺɑ
ȼɂȴɍɒɄȺɊ

ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ
ɤɨɦ

Wɤɚɦɢɨɧ
Wɞɢɡɚɥɢɰɚ
3t
ɨɫɨɛɟ

5t

1
1
1
1
1
1

ɈɉȿɊȺɌȿɊ ȾɂɋɌɊɂȻɍɌɂȼɇɈȽ ɋɂɋɌȿɆȺ Äȿɉɋ ȾɂɋɌɊɂȻɍɐɂȳȺ³ ɞɨɨ Ȼɟɨɝɪɚɞ
ɈɝɪɚɧɚɤÄȿɥɟɤɬɪɨɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ´ɇɨɜɢɋɚɞ
ɈɫɨɛɚɡɚɤɨɧɬɚɤɬɆɢɥɚɧɌɟɲɨɜɢʄɬɟɥ044-783,069/2394-016
email: milan.tesovic@epsdistribucija.rs;
Ɇɢɪɨɫɥɚɜɉɚɪɨɜɢʄɬɟɥ066/8044-780, 021/4821-471, email: miroslav.parovic@eps.rs,
Ɇɢɥɨɪɚɞɋɭɛɨɬɢʄɬɟɥ-086, 021/521-343, email: milorad.subotic@eps.rs
Ɇɢɥɨɪɚɞɒɚɪɢʄ-837-2114, email: milorad.saric@eps.rs
ȳȿȾɇɂɐȺ
ȼɊɋɌȺ
ɄȺɉȺɐɂɌȿɌ
ɄɈɅɂɑɂɇȺ
ɆȿɊȿ
ɫɚɪɭɤɨɦ
ɄȺɆɂɈɇ
ɤɨɦ
t/m
1
ɉɍɌɇɂɑɄɈȼɈɁɂɅɈ
ɤɨɦ
ɨɫɨɛɟ
5
ɉɊɂɄɈɅɂɐȿ-ɁȺɋɌɍȻɈȼȿP
ɤɨɦ
1
ȺȽɊȿȽȺɌɂɁȺɋɌɊɍȳɍ
ɤɨɦ
170 kw
1
ɇɚɩɨɦɟɧɚɉɪɟɞɭɡɟʄɟɩɨɩɨɬɪɟɛɢɦɨɠɟɚɧɝɚɠɨɜɚɬɢɨɞɪɟɻɟɧɛɪɨʁɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ
ɉɉɜɪɟʄɚ
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ɩɪɢɥɨɝ6

ɫɥɢɜɐɋɎɭɬɨɝ

ɫɥɢɜɐɋȼɟɬɟɪɧɢɤ

ɫɥɢɜɐɋɌɟɥɟɩ

ɫɥɢɜɐɋɋɚʁɥɨɜɨ

2.

3.

4.

5.

1.368
960
1.043
9.803

0,220/0,248
0,220/0,248

0,330/0,350
0,330/0,350

2,062/3,900

3.708

0,375/0,521
0,372/0,521

0,630/0,730

2.724

ɫɥɢɜɋɋɟɥɨ-ɇɋɚɞ

7.

-

140.778
419.236

47.926

278.458

18.204

29.722
(37.422)

140.894

10.062

11.080

19.015

58.304

42.433

ɭɤɭɩɧɚ
ɞɭɠɢɧɚ
ɤɚɧɚɥɚɦ

-

ɈɄɆ

ɈɄɆ

-

Ɉ.Ʉ.Ɇ.

Ⱦɭɧɚɜ

Ⱦɭɧɚɜ

Ⱦɭɧɚɜ

Ⱦɭɧɚɜ

ɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬ

-

-

200

150

380

77,57

740

ɜɨɞɨɫɬɚʁ
ɰɦ

ɝɞɟ ʁɟ
ɇ3=Ⱥ3,Ȼ3,ȼ3,Ƚ2

ɝɞɟ ʁɟ
ɇ3=Ⱥ3,Ȼ3,ȼ3,Ƚ2

ɝɞɟ ʁɟ
ɇ3=Ⱥ3,Ȼ3,ȼ3,Ƚ2

ɝɞɟ ʁɟ
ɇ3=Ⱥ3,Ȼ3,ȼ3,Ƚ2

ɝɞɟ ʁɟ
ɇ3=Ⱥ3,Ȼ3,ȼ3,Ƚ2

ɝɞɟ ʁɟ
ɇ3=Ⱥ3,Ȼ3,ȼ3,Ƚ2

ɧɚɩɨɦɟɧɚ

-

ȻȼȽ ȻȼȽ ȻȼȽ

ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɢ

ȼɨȺ
ɢɥɢ
[ɇ
ȼɨȺ
ɢɥɢ
[ɇ
ȼɨȺ
ɢɥɢ
[ɇ
ȼɨȺ
ɢɥɢ
[ɇ
ȼɨȺ
ɢɥɢ
[ɇ
ȼɨȺ
ɢɥɢ
[ɇ

III ɮɚɡɚ

Ɋɭɦɟɧɤɚ ɞɟɨ ɫɟɜɟɪɧɨɝ ɝɪɚɞɫɤɨɝ
ȻȼȽ ȻȼȽ ȻȼȽ
ɫɥɢɜɚ

ȼɨȺ

ȼɨȺ

ȼɨȺ

ȼɨȺ

ȼɨȺ

ȼɨȺ

II ɮɚɡɚ

ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɢ

ȼɨȺ

ȼɨȺ

ȼɨȺ

ȼɨȺ

ȼɨȺ

ȼɨȺ

I ɮɚɡɚ

ɎȺɁȿɈȾȻɊȺɇȿɉɈɑȿɌȺɄ

ȻȼȽ ȻȼȽ ȻȼȽ

ɋɬɟɩɚɧɨɜɢʄɟɜɨɄɢɫɚɱɑɟɧɟʁ

-

ɞɟɨɫɟɜɟɪɧɨɝɝɪɚɞɫɤɨɝɫɥɢɜɚ

ɌɟɥɟɩȺɞɢɰɟ-ɞɟɨ

ȼɟɬɟɪɧɢɤȺɞɢɰɟ-ɞɟɨ

Ɏɭɬɨɝ

Ȼɟɝɟɱ-ɞɟɨ

ɧɚɫɟʂɚɤɨʁɚɫɟɨɞɜɨɞZɚɜɚʁɭ
ɫɥɢɜɨɦ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

ɍɄɍɉɇɈɬɞɌɟɦ-ɋɬɟɩɚɧɨɜ

ɫɥɢɜȳɟɝɪɢɱɤɚ

6.

ɛɪɭɬɨ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɫɥɢɜɚɯɚ

0,291/0,466

m3/s
1pum./2pum.

ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ
ɰɪɩɧɟ
ɫɬɚɧɢɰɟ

ɉɊȿȽɅȿȾɋɅɂȼɈȼȺɂɐɊɉɇɂɏɋɌȺɇɂɐȺɋȺɄɊɂɌȿɊɂȳɍɆɂɆȺɁȺɉɊɈȽɅȺɒȺȼȺȵȿ
ɉɈȳȿȾɂɇɂɏɎȺɁȺɈȾȻɊȺɇȿɈȾɉɈɉɅȺȼȺ

ɌȿɏɇȾȿɈɇɂɐȺɌȿɆȿɊɂɇ-ɋɌȿɉȺɇɈȼɂȶȿȼɈ

ɍɄɍɉɇɈɬɞɎɭɬɨɝ

ɫɥɢɜɐɋȼɢɡɢʄ

1.

ɌȿɏɇȾȿɈɇɂɐȺɎɍɌɈȽ

Ɋ
ɛɪ

ɇɚɡɢɜɫɥɢɜɚɢɰɪɩɧɟ
ɫɬɚɧɢɰɟɩɨɬɟɯɧɢɱɤɢɦ
ɞɟɨɧɢɰɚɦɚ
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ɞɟɨɧɢɰɚɦɚ

ɫɥɢɜɋɪɄɚɦɟɧɢɰɚ

13.

ɍɄɍɉɇɈɬɞɋɊȿɆ

ɫɥɢɜɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧ

12.

ɌȿɏɇȾȿɈɇɂɐȺɋɊȿɆ

ɍɄɍɉɇɈɬɞɄɚʄ-ɇɨɜɢɋɚɞ

ɫɥɢɜɐɋȼɪɛɚɤ

11.

-

ɯ

0,997

-

15.529

8,280/10,985

ɯ

1.529

ɯ

2.180

1,500/2,030
1,500/2,030

ɫɥɢɜɐɋɄɚɥɢɲɬɟ

3.345

0,750/1,175
0,750/0,175

10.

740 8.745

ɛɪɭɬɨ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɫɥɢɜɚɯɚ

Ⱦɭɧɚɜɚɰ 2,030/2,400
0,750/1,175

ɫɥɢɜɐɋɄɨɜɢʂ I"

ɫɥɢɜ
ɐɋ
Ʉɨɜɢʂ II")

9.

8.

ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ
ɰɪɩɧɟ
ɫɬɚɧɢɰɟ

m3/s
1pum./2pum.

ɌȿɏɇȾȿɈɇɂɐȺɄȺȶ-ɇɈȼɂɋȺȾ

Ɋ
ɛɪ

-

-

-

318.382

28.369

50.816

57.813

1.650
179.382

ɭɤɭɩɧɚ
ɞɭɠɢɧɚ
ɤɚɧɚɥɚɦ

-

Ⱦɭɧɚɜ

Ⱦɭɧɚɜ

-

ɋɤɚɧɚɥ

Ⱦɭɧɚɜ

Ⱦɭɧɚɜ

Ⱦɭɧɚɜ

ɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬ

-

480

480

-

-

360

190

240

ɜɨɞɨɫɬɚʁ
ɰɦ

ɋɪɄɚɦɟɧɢɰɚ
-

ɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧ Ȼɭɤɨɜɚɰ-ɞɟɨ ɢ ɋɪ
Ʉɚɦɟɧɢɰɚ-ɞɟɨ

ȻɭɞɢɫɚɜɚɄɚʄɄɨɜɢʂ

ɧɚɫɟʂɚɤɨʁɚɫɟɨɞɜɨɞZɚɜɚʁɭ
ɫɥɢɜɨɦ

ȼɨȺ

ȼɨȺ

ȼɨȺ

ȼɨȺ

ȼɨȺ

ȼɨȺ

ȼɨȺ

ȼɨȺ

I ɮɚɡɚ

ȼɨȺ

ȼɨȺ

ȼɨȺ

ȼɨȺ

ȼɨȺ

ȼɨȺ

ȼɨȺ

ȼɨȺ

II ɮɚɡɚ

ȼɨȺ
ɢɥɢ
[ɇ
ȼɨȺ
ɢɥɢ
[ɇ

ȼɨȺ
ɢɥɢ
[ɇ

ȼɨȺ
ɢɥɢ
[ɇ
ȼɨȺ
ɢɥɢ
[ɇ
ȼɨȺ
ɢɥɢ
[ɇ
ȼɨȺ
ɢɥɢ
[ɇ
ȼɨȺ
ɢɥɢ
[ɇ

III ɮɚɡɚ

ɎȺɁȿɈȾȻɊȺɇȿɉɈɑȿɌȺɄ

ɝɞɟʁɟ
ɇ ȺȻȼȽ

ɝɞɟʁɟ
ɇ ȺȻȼȽ

ɝɞɟʁɟ
ɇ ȺȻȼȽ

ɝɞɟʁɟ
ɇ ȺȻȼȽ

ɝɞɟʁɟ
ɇ ȺȻȼȽ

ɝɞɟʁɟ
ɇ ȺȻȼȽ

ɝɞɟʁɟ
ɇ ȺȻȼȽ

ɝɞɟʁɟ
ɇ ȺȻȼȽ

ɧɚɩɨɦɟɧɚ
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ɋɪɄDɦHɧɢɰD
ɋɪɄDɦHɧɢɰD

ɅHɜDRɛDɥDȾɭɧDɜDɤɦɍɥɒɂ0$ɇȾɊ$

ɅHɜDRɛDɥDȾɭɧDɜDɤɦɍɥȾɍɇ$ȼɋɄ$

ɅHɜDRɛDɥDȾɭɧDɜDɤɦȻ(Ƚ(ɑ"

ȾHɫɧDRɛDɥDȾɭɧDɜDɤɦȼɊȻ$Ɋ$

ȾHɫɧDRɛDɥDȾɭɧDɜDɤɦ
$ɍ72ȻɍɋɄ$2ɄɊ(7ɇɂɐ$

ȾHɫɧDRɛDɥDȾɭɧDɜDɤɦɍɥȾɍɇ$ȼɋɄ$

ȾHɫɧDRɛDɥDȾɭɧDɜDɤɦ$Ʉȼ$Ɋɂ-ɍ0

ȾHɫɧDRɛDɥDȾɭɧDɜDɤɦȼ2-ɇ$Ȼ2Ʌɇɂɐ$

ȾHɫɧDRɛDɥDȾɭɧDɜDɤɦɉ2Ȼ(Ⱦ$

ȾHɫɧDRɛDɥDȾɭɧDɜDɤɦ0$Ɋɂ-$ɋɇ(ɀɇ$

ɅHɜDRɛDɥDȾɭɧDɜDɤɦɊɍ7$ȼɂɐ$

ɅHɜDRɛDɥDȾɭɧDɜDɤɦɍɥɋ2:(0$ɊɂɇɄ2ȼɂ@

ɅHɜDRɛDɥDȾɭɧDɜDɤɦɍɅɅ$Ʌ(ɇ2ȼ2ɋ(Ʌɐ$

ɅHɜDRɛDɥDȾɭɧDɜDɤɦɍɅ-ɍɅɂ

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ɲɢɛHɪ 600

ɬDɛɥDɫɬɢ 600

ɬDɛɥDɫɬɢ 600

ɬDɛɥDɫɬɢ 900

ɲɢɛHɪ 1000

ɬDɛɥDɫɬɢ 1000

ɲɢɛHɪ 1000

ɬDɛɥDɫɬɢ 900

ɬDɛɥDɫɬɢ 900

76,64

76,62

76,00

75,10

75,04

75,49

76,50

76,40

76,20

76,80

77,30

ɬDɛɥDɫɬɢ 600

77,79

ɬDɛɥDɫɬɢ 600

76,59

76,86

77,82

76,64

ɄRɬDɞɧD
ɭɫɬDɜH

ɒDɧɞRɪɝɪHɞHɫD
[DɤRɜɢɦDɩHɫɤD

ɲɢɛHɪ 700

ɲɢɛHɪ 700

ɲɢɛHɪ 700

ɬDɛɥDɫɬɢ 1300

ȼɪɫɬDɡDɬɜDɪDɱD

ɉɪRɰHɧɬɭDɥɧRɭɱHɲʄHDɬɦRɫɮHɪɫɤɢɯɢRɬɩDɞɧɢɯɜRɞDɤɪRɡɭɫɬDɜHɫDɭɪɛDɧRɝɩRɞɪɭɱMDɭRɞɧRɫɭɧDɩRʂRɩɪɢɜɪHɞɧR

ɄRɜɢʂ

ɄRɜɢʂ

ɄRɜɢʂ

ɄRɜɢʂ

ɉHɬɪRɜDɪDɞɢɧ

ɉHɬɪRɜDɪDɞɢɧ

ɉHɬɪRɜDɪDɞɢɧ

ɋɪɄDɦHɧɢɰD

ɋɪɄDɦHɧɢɰD

ȻHɝHɱ

ɎɭɬRɝ

ɎɭɬRɝ

ɎɭɬRɝ

ɅHɜDRɛDɥDȾɭɧDɜDɤɦɍɥɒɂ0$ɇȾɊ$

2.

$ɞɢɰH

ɇDɫHʂH

ɅHɜDRɛDɥDȾɭɧDɜDɤɦ7(Ʌ(ɉ

ɇ$Ɂɂȼɍɋ7$ȼ(

ɉɊ(ȽɅ(Ⱦɍɋ7$ȼ$

1.

ɊHɞɛɪRM

ɩɪɢɥɨɝ

600

600

550

500

331

376

477

467

447

507

557

550

500

500

600

477

ȼRɞRɫɬDMȾɭɧDɜD cm)
ɁDɬɜDɪDʃHɭɫɬDɜD

100

100

100

30

50

100

100

100

100

100

100

50

100

100

100

100

ɇDɩRɦHɧD

27. април 2018.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
Број 19 – Страна 2567.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

27. април 2018.

ɩɪɢɥɨɝ 9

2568. страна – Броj 19

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 19 – Страна 2569.

ɩɪɢɥɨɝ10

27. април 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

27. април 2018.

ɩɪɢɥɨɝ11

2570. страна – Броj 19

27. април 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

394
На основу члана 52. став 1. тачка 26. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08) и члана 4. Одлуке о начину,
поступку и критеријумима за успостављање права службености на грађевинском земљишту у јавној својини Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 14/17),
Градско веће Града Новог Сада на 159. седници од 25.
априла 2018. године доноси

ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ
НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА
Члан 1.
Успоставља се право службености на грађевинском
земљишту (у даљем тексту: службеност) у јавној својини
Града Новог Сада, и то на парцели број 886/19 КО Нови
Сад II, у корист ЈП „СРБИЈАГАС“ Нови Сад, Народног
фронта 12, ради изградње мерно-регулационе гасне станице и прикључног гасовода за снабдевање пословног
објекта – тржног центра, уз накнаду.
Члан 2.
Градоначелник Града Новог Сада и ЈП „СРБИЈАГАС“
Нови Сад, Народног фронта 12, у року од 30 дана од дана
доношења ове одлуке, закључиће уговор којим ће ближе
уредити међусобне односе поводом успостављања права
службености, и то из члана 1. ове одлуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Број 19 – Страна 2571.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 351-1/2018-122-II
25. април 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

395
На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр.,
64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 - УС,
132/14 и 145/14) и члана 3. став 2. Одлуке о отуђењу
грађевиснког земљишта у јавној својини Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/15, 8/16 и 74/16),
Градско веће Града Новог Сада на 159. седници од 25.
априла 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ
ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЗА 2018. ГОДИНУ
I. У Решењу о Програму отуђења грађевинског земљишта
за 2018. годниу („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
2/18 и 13/18, у Програму који је саставни део овог решења
у тачки: „I. Програм отуђења грађевинских парцела у својини
Града Новог Сада“, после тачке 21. додају се четири тач.
22, 23, 24. и 25. које гласе:

„
22

Радна зона „Север IV“
јужно од ауто-пута Е-75

894/1

Нови Сад III

62200

пословање у радним зонама

П или П+1
(максимално П+2)

23

Руменка – ул. Бачка

2057/6

Руменка

538

породично становање

До П+1+Пк

24

Руменка – ул. Бачка

2057/7

Руменка

546

породично становање

До П+1+Пк

25

Руменка – ул. Бачка

2057/10

Руменка

553

породично становање

До П+1+Пк

”
II. У тачки: „II. Програма отуђења катастарских парцела у својини Града Новог Сада“, после тачке 14. додаје се тачка
15. која гласи:
„
15

Петроварадин
Новопланирана улица
(угао улица Нове 5 и 40)

4731/1

Петроварадин

58

породично становање

До П+1+Пк
”

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 351-1/2018-7-II
25. април 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

2572. страна – Броj 19

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

396

27. април 2018.
I

На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08) и члана 33. Одлуке о буџету Града Новог
Сада за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
број 66/17), на предлог Градоначнелника Града Новог Сада,
Градско веће Града Новог Сада на 159. седници од 25.
априла 2018. године доноси

У Решењу о Програму инвестиционих активности за
средње школе за 2018. годину („Службени лист Града Новог
Сада“, број 5/18), у Програму инвестиционих активности
за средње школе за 2018. годину, који је саставни део овог
решења, алинеја друга мења се и гласи:
„ – Пројекат: „Изградња музичке и балетске школе“,
средства у износу од 300.250.000,00 динара, распоређују
се за финансирање:

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
1. Изградња зграда и објеката
Р.бр.

ОБЈЕКАТ

Музичка школа „Исидор
Бајић“, Нови Сад

1

Износ у
динарима

ОПИС

Изградња објекта Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске
школе у Новом Саду са концертном двораном – друга фаза
финансирања, Радови на уградњи бунара за загревање објекта 287.726.500,00
– наставак уговорених обавеза и активности из 2016. и 2017.
године и Изградња прикључака водовода и канализације
УКУПНО: 287.726.500,00

2. Пројектно планирање
Р.бр.

1

ОБЈЕКАТ

Музичка школа „Исидор
Бајић“, Нови Сад

ОПИС

Износ у
динарима

Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на
раду – друга фаза финансирања – наставак уговорених обавеза и активности из 2017. године и активности у 2018. години,
пројектно-техничка документација, сагласности и таксе –
наставак уговорених обавеза и активности из 2016. и 2017.
године и активности у 2018. години, за изградњу објекта
Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду
са концертном двораном

12.523.500,00

УКУПНО:

12.523.500,00
„

II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-2/2018-437-II
25. април 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 25. став 1. Правилника о начину
коришћења купалишта „Штранд“ у Новом Саду („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 18/14, 39/14, 19/15, 24/15, 13/18
и 17/18), Градско веће Града Новог Сада на 158. седници
од 20. априла 2018. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ТЕКСТ
ОГЛАСА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ОБЈЕКТА, ОДНОСНО ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА НА КУПАЛИШТУ „ШТРАНД“
У НОВОМ САДУ
I. ДАЈЕ СЕ сагласност на текст Огласа о давању у закуп
пословног објекта, односно пословног простора на купалишту „Штранд“ у Новом Саду, који је Надзорни одбор
Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад
утврдио на 169. седници од 5. априла 2018. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2018-210-II
20. април 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Број 19 – Страна 2573.

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано је да за начелника управе за поједине области, када
је према посебном закону, градска односно општинска
управа организована у више управа, може бити, поред
лица из става 1. овог члана, постављено лице које има стечено високо образовање из одговарајуће научне области
у односу на делокруг управе, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Имајући у виду да је Мирослав Лакетић, мастер менаџер,
показао изузетно залагање и резултате на пословима које
је обављао, да има положен државни стручни испит, и да
у време постављања за вршиоца дужности има статус
службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а у циљу
стварања неопходних услова за рад и функционисање
Градске управе за инспекцијске послове, одлучено је као
у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-25/а
20. април 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

398
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 158. седници од 20. априла 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ЛАКЕТИЋ МИРОСЛАВУ, мастер менаџеру, продужава
се дужност в.д. начелника Градске управе за инспекцијске
послове, почев од 23. априла 2018. године, до постављења
начелника Градске управе за инспекцијске послове по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

Образложење
Правни основ за доношење Решења садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“ број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 158. седници од 20. априла 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ВУЈИНОВИЋ СИНИШИ, дипломираном саобраћајном
инжењеру, продужава се дужност в.д. заменика начелника
Градске управе за инспекцијске послове, почев од 23.
априла 2018. године, до постављења заменика начелника
Градске управе за инспекцијске послове по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

Образложење
Правни основ за доношење Решења садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“ број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број

2574. страна – Броj 19
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43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано је да за начелника управе за поједине области, када
је према посебном закону, градска односно општинска
управа организована у више управа, може бити, поред
лица из става 1. овог члана, постављено лице које има
стечено високо образовање из одговарајуће научне области у односу на делокруг управе, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Имајући у виду да је Синиша Вујиновић, дипломирани
саобраћајни инжењер, показао изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад
и функционисање Градске управе за инспекцијске послове,
одлучено је као у диспозитиву Решења.

27. април 2018.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-25/b
20. април 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 12. став 2. Правилникa o начину и
поступку доделe средстава из буџета Града Новог Сада
за финансирање или суфинансирање програма удружења
грађана у области социјалне заштите који су од интереса
за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број
7/18), Градско веће Града Новог Сада, на 159. седници од
25. априла 2018. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
I. У складу са тачком I. Јавног конкурса за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или
суфинансирање програма удружења грађана у области
социјалне заштите, који су од интереса за Град Нови Сад,
за 2018. годину, број: ХIII-287/2018 од 22.02.2018. године,
утврђују се програми удружења грађана из тачке II. подтачке 2.-5. Јавног конкурса и одобравају се средства за
њихову реализацију из буџета Града Новог Сада за 2018.
годину, у износу од 25.000.000,00 динара, и то:

Редни
број

Назив удружења

Назив програма

1

2

3

Износ
4

2

Дневна подршка у заједници

11.050.000,00

1

Омладина ЈАЗАС-а Нови Сад

Клуб за особе које живе са ХИВ-ом, МСМ, СР
и младе роме

2

Удружење за помоћ ментално недовољно
развијеним особама Града Новог Сада

Дневни боравак за ментално недовољно
развијене особе старије од 27 година

1.550.000,00

3

Caritas Деканата Нови Сад

Клуб за старије са отвореном мрежом
заштите

1.000.000,00

4

Удружење лечених од психозе

Клуб за социјалну интеграцију и
рехабилитацију особа лечених од психозе

1.000.000,00

5

Екуменска хуманитарна организација

Услуге помоћи у кући и кућне неге за стара
лица у Новом Саду

1.750.000,00

6

Удружење пензионера Града Новог Сада

Дневни центар за стара лица

7

Удружење синдиката пензионера Града Новог Програми дневне подршке, који имају за циљ
Сада и општина
унапређење положаја старих особа

200.000,00

8

Центар за подршку осетљивим групама ВИТА

Мој клуб

100.000,00

9

Социо-психотерапијски клуб лечених
алкохоличара "Дунав"

Пројекат број 1 - Рад клуба

200.000,00

750.000,00

500.000,00

27. април 2018.
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3

4

Клуб лечених алкохоличара "Грбавица"

Основни терапијски рад КЛА "Грбавица" и
комунални трошкови за простор (за сва три
новосадска клуба)

600.000,00

11

Клуб апстинената "Младост" Нови Сад

Продужено лечење, медицинска
рехабилитација и ресоцијализација лечених
алкохоличара и едукација о алкохолизму као
болести зависности

200.000,00

12

Удружење "Црвена линија"

Дневни центар за особе које живе са ХИВ-ом
и едукација локалне заједнице

200.000,00

13

Удружење дистрофичара Јужнобачког округа

Помоћ у кући за дистрофичаре

300.000,00

14

Удружење "Вера, љубав, нада"

Покрени се

300.000,00

15

Caritas Деканата Нови Сад

Монтесори дечија кућа

16

Хуманитарно удружење "Wilson"

Континуирана помоћ оболелима од
Вилсонове болести и њиховим ближњима

200.000,00

17

"...Из круга - Војводина", организација за
подршку женама с инвалидитетом

СОС служба за жене са и без инвалидита
изложене породичном насиљу

350.000,00

18

Центар за емотивну подршку и превенцију
самоубиства "Срце"

Пружање подршке младима са угроженим
менталним здрављем

100.000,00

19

ЦИОР - Центар за инклузивну обуку и
рекреацију особа са инвалидитетом

Дневни боравак, обука и инклузивна
рекреација уз воду и на води особа са
инвалидитетом

300.000,00

20

Удружење грађана Витезови осмеха

Реч за знање, знање за живот

200.000,00

Удружење ваздухопловаца Војводине Удружење пилота и падобранаца секција
Нови Сад

Социјализација старијих чланова удружења

21
3

Подршка за самосталан живот

1

Центар "Живети усправно"

Сервис персоналне асистенције за особе са
инвалидитетом у Новом Саду

2

Центар за едукативно-креативни развој
омладине

Летњи камп - камп животних вештина

200.000,00

3

Друштво тумача и преводилаца за знаковни
језик – Нови Сад

Преводилачки сервис за знаковни језик за
глуве и наглуве особе

300.000,00

4

Удружење "Хенди Ветерник"

Снађи се и живи самостално

200.000,00

5

Удружење грађана "Земља живих"

Одбаци своју прошлост, спаси своју
будућност

6

Друштво за борбу против шећерне болести
града Новог Сада

Социјално – едукативни Центар

800.000,00

7

СОС женски центар

Саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге

100.000,00

8

Удружење "Превент"

Психо-социјална помоћ корисницима дрога

200.000,00

9

Фондација "Деци на дар" Нови Сад

Бесплатно психолошко саветовалиште за
самохране родитеље и саветовалиште за
децу

250.000,00

10

Удружење дијализираних и трансплантираних
Викенд програм
бубрежних инвалида Нови Сад

10

1.100.000,00

150.000,00
6.150.000,00
3.000.000,00

1.000.000,00

100.000,00
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4

4

Подршка породици и деци

3.000.000,00

1

Мала срећна колонија Центар за децу и
омладину

Играм се и учим

900.000,00

2

Мала срећна колонија Центар за децу и
омладину

ОКО - Дечји и омладински клуб

100.000,00

3

Удружење "Нур светлост"

Живимо заједно

400.000,00

4

Удружење Снага породице

Породични сарадник - Психосоциоедукативна подршка ромским породицама за
укључивање деце у систем образовања

300.000,00

5

Центар за превенцију девијантног понашања
код младих "ТАРГЕТ" Нови Сад

Препознај и заштити се

200.000,00

6

Екуменска хуманитарна организација

Психосоцијална подршка деци и
малолетницима у уличној ситуацији

300.000,00

7

Удружење "Превент"

Помоћ социјално најугроженијим женама

200.000,00

8

ХРИО - Христова иновативна организација за
Породична асистенција - Породични сарадник
помоћ

200.000,00

9

Удружење Новосадски центар

Плави круг - родитељи деце са дијабетесом

150.000,00

10

Удружење „Чепом до осмеха“

Програм заштите и унапређења положаја
социјално угрожених особа са инвалидитетом

250.000,00

5

Саветодавно-терапијска, социјално-едукативна
и рехабилитационо-терапијска подршка

1

Удружење грађана "СУНЦЕ" за церебралну и
Климатски и рехабилитациони опоравак ОСИ
дечију парализу јужнобачког округа Нови Сад

600.000,00

2

Удружење параплегичара и квадриплегичара
новосадског региона

Живот у колицима - наставак рехабилитације
и могућност самосталности у животу уз
реализацију психолошке радионице

500.000,00

3

Удружење дистрофичара Јужнобачког округа

Летњи камп - Главу горе 2018.

700.000,00

4

Удружење за терапијско јахање "Хипотенс"
Нови Сад

У корист бољег живота 2

300.000,00

5

Коло српских сестара Епархије Бачке

Социјални програм за унапређење положаја
зависника

150.000,00

6

Физичко вежбање особа са инвалидитетом у
Савез за спорт и рекреацију инвалида Града,
саветодавне-терапијске и социјално
Нови Сад
едукативне сврхе у 2018. години

350.000,00

7

Удружење пензионера Града Новог Сада

4.800.000,00

Рехабилитационо-терапијска подршка старим
лицима

Укупно 2+3+4+5
II. Средства за реализацију програма из тачке I. овог
закључка, планирана су Одлуком о буџету Града Новог
Сада за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
66/17), раздео 15. глава 15.01.- Градска управа за социјалну
и дечију заштиту, за програм 11. Социјална и дечија заштита,
и то за програме :
- под редним бројем 2. Дневна подршка у заједници,
средства су планирана у функцији 090 – Социјална
заштита некласификована на другом месту, Програмскa
активност 0901-0003 ПА: Дневне услуге у заједници,

2.200.000,00
25.000.000,00

на позицији буџета 459, извор финансирања 01, а по
Финансијском плану прихода и примања и расхода и
издатака Градске управе за социјалну и дечију заштиту
за 2018. годину, на позицији 459.01 - Програми дневних услуга у заједници удружења грађана од интереса
за Град Нови Сад, економска класификација 4819, у
износу од 11.050.000,00 динара,
- под редним бројем 3. Подршка за самосталан живот,
средства су планирана у функцији 090 – Социјална
заштита некласификована на другом месту, Програм-
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ска активност 0901-0008 ПА: Подршка особама са инвалидитетом, на позицији буџета 464, извор финансирања
01, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за социјалну и дечију
заштиту за 2018. годину, на позицији 464.01 - Програми
подршке за самосталан живот особама са инвалидитетом удружења грађана од интереса за Град Нови
Сад, економска класификација 4819, у износу од
6.150.000,00 динара,
- под редним бројем 4. Подршка породици и деци,
средства су планирана у функцији 040 – Породица и
деца, Програмска активност 0901-0006 ПА: Подршка
деци и породици са децом, на позицији буџета 452,
извор финансирања 01, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе
за социјалну и дечију заштиту за 2018. годину, на
позицији 452.01 – Програми подршке породици и деци
удружења грађана од интереса за Град Нови Сад, економска класификација 4819, у износу од 3.000.000,00
динара,
- под редним бројем 5. Саветодавно-терапијска,
социјално-едукативна и рехабилитационо-терапијска
подршка, средства су планирана у функцији 090 –
Социјална заштита некласификована на другом месту,
Програмска активност 0901-0004 ПА: Саветодавно
терапијске и социјално-едукативне услуге у заједници,
на позицији буџета 461, извор финансирања 01, а по
Финансијском плану прихода и примања и расхода и
издатака Градске управе за социјалну и дечију заштиту
за 2018. годину, на позицији 461.01 - Програми
саветодавно-терапијских и социјално-едукативних
услуга удружења грађана од интереса за Град Нови
Сад, економска класификација 4819, у износу од
4.800.000,00 динара.
III. Средства за реализацију програма утврђених овим
закључком, пренеће се на основу уговора који са удружењем
закључи начелник Градске управе за социјалну и дечију
заштиту, у складу са чланом 13. став 1. Правилника o начину
и поступку доделe средстава из буџета Града Новог Сада
за финансирање или суфинансирање програма удружења
грађана у области социјалне заштите који су од интереса
за Град Нови Сад.
IV. За реализацију овог закључка задужује се Градска
управа за социјалну и дечију заштиту.

Редни
број

Број пријаве

Назив послодавца

1

VII-105-1/18-18

„ELECTROCONSULT“ ДOO
Нoви Сaд

2

VII-105-1/18-47

Галерија Матице српске

VII-105-1/18-52

„AGROGLOBE“ Друштвo са
oгрaничeнoм oдгoвoрнoшћу зa
тргoвину нa вeликo
Нoви Сaд

3
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V. Овај закључак објавити на сајту Града Новог Сада
и у „Службеном листу Града Новог Сада“.
VI. Закључак доставити:
− Градској управи за социјалну и дечију заштиту,
− Градској управи за финансије:
− Сектору за трезор,
− Сектору за буџет.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 287/2018-8-II
25. април 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник

401
На основу поглавља 11. тачка 1. Акционог плана
запошљавања Града Новог Сада за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“, брoj 6/18), a поводом Јавног
позива за стручно оспособљавање приправника на
територији Града Новог Сада у 2018. години, на предлог
Комисије за реализацију мера запошљавања, Градоначелник Града Новог Сада доноси

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА
ПРИПРАВНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА У 2018. ГОДИНИ
1. Одобравају се средства за стручно оспособљавање
80 приправника са високом стручном спремом, за период
до 12 месеци, следећим послодавцима са територије Града
Новог Сада (у даљем тексту: Корисник средстава):

Одобрени
број лица

Назив занимања

Олге Петров 25,
Нови Сад

1

Дипломирани инжењер
електротехнике и
рачунарства

Трг галерија 1,
Нови Сад

1

Дипломирани
историчар уметности

3

Дипломирани
економиста
Дипломирани хемичар
Дипломирани инжењер
пољопривреде

Седиште послодавца

Народног Фронта 23,
Нови Сад

2578. страна – Броj 19
4

VII-105-1/18-66
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Покрајински завод за заштиту
природе

Радничка 20а,
Нови Сад

27. април 2018.
1

Дипломирани
економиста

2

2 Дипломирани
инжењер
пољопривреде

Трг Саве
Вукосављева 2,
Нови Сад

1

Дипломирани правник

Пoљoприврeднa стручнa службa
„ПOЉOПРИВРEДНA СTAНИЦA“ Темеринска 131,
Друштвo са oгрaничeнoм
Нови Сад
oдгoвoрнoшћу Нoви Сaд

5

VII-105-1/18-69

6

VII-105-1/18-2

Адвокат Бесермењи Игор

7

VII-105-1/18-9

Предшколска установа-дечји
вртић "Маштоленд"
Нови Сад

Радничка 18,
Нови Сад

1

Струковни васпитач
специјалиста

8

VII-105-1/18-16

„LAMDA STUDIO“ ДOO
Нoви Сaд

Булевар Цара
Лазара 3,
Нови Сад

1

Aрхитeктoнски
прojeктaнт

9

VII-105-1/18-21

Средња школа "Свети Никола"
Нови Сад

Дечанска 9,
Нови Сад

1

Дипломирани хемичар

10

VII-105-1/18-22

Адвокат Горан Павлов

Максима Горког 8а,
Нови Сад

1

Дипломирани правник

11

VII-105-1/18-23

Адвокат Жарко Баришић

Аугуста Цесарца 18,
Нови Сад

1

Дипломирани правник

12

VII-105-1/18-27

„GEOLIMES“ ДOO
Нови Сад

Косанчић Ивана 5,
локал 3,
Нови Сад

1

Дипломирани инжењер
архитектуре

13

VII-105-1/18-30

Адвокат Јасна Мркшић

Радничка 7,
Нови Сад

1

Дипломирани правник

14

VII-105-1/18-31

„AКAДEMСКA КЊИГA“ ДOO
Нoви Сaд

Пашићева 6,
Нови Сад

1

Мастер професор
српског језика и
књижевности

VII-105-1/18-35

Милкa Пeтрoвић ПР
Књигoвoдствeнa aгeнциja
„FINANSIJE-MB“
Нoви Сaд

Гoгoљeвa 21,
Нoви Сaд

1

Дипломирани
економиста

16

VII-105-1/18-37

„FUTURA“ Друштвo сa
oгрaничeнoм oдгoвoрнoшћу зa
грaфичку дeлaтнoст
Пeтрoвaрaдин

Мажуранићева 46,
Петроварадин

1

Дипломирани инжењер
графичарства

17

VII-105-1/18-44

Јавна медијска установа "РадиоИгњата Павласа 3,
телевизија Војводине"
Нови Сад
Нови Сад

1

Дипломирани новинар

18

VII-105-1/18-46

„EIPIX ENTERTAINMENT“ ДOO
Нoви Сaд

Партизанска 18,
Нови Сад

1

Дипломирани инжењер
рачунарске графике

19

VII-105-1/18-48

Jaвнo кoмунaлнo прeдузeћe
„TРЖНИЦA“
Нoви Сaд

Жике Поповића 4,
Нови Сад

2

Дипломирани правник
Дипломирани социолог

20

VII-105-1/18-53

Mирjaнa Mиљaтoвић Прeдузeтник,
Jaстрeбaчкa 32,
СЗР и aгeнциja „KONTING“
Нoви Сaд
Нoви Сaд

1

Дипломирани
економиста

21

VII-105-1/18-59

Центар за истраживања и студије Житни Трг 9/6/78,
туризма
Нови Сад

1

Дипломирани
туризмолог

15
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22

Јaвнo кoмунaлнo прeдузeћe
„ИНФOРMATИКA“ зa пoслoвe из
Булевар Цара
oблaсти тeлeкoмуникaциja
VII-105-1/18-60
Лазара 3,
инфoрмaтикe и нaплaтe
Нови Сад
кoмунaлнo-стaмбeних прoизвoдa
и услугa Нoви Сaд

23

VII-105-1/18-61

Адвокат Ненад Трифковић

24

VII-105-1/18-62

25
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1

Дипломирани правник

Прерадовићева 38/3,
Петроварадин

1

Дипломирани правник

„EKO HEMIK“ д.o.o. Нoви Сaд

Липарје 108,
Лединци

1

Mастер инжењер
заштите животне
средине

VII-105-1/18-67

Средња стручна школа
у Новом Саду

Радничка 20,
Нови Сад

1

Дипломирани
економиста

26

VII-105-1/18-71

„ALIQUANTUM“ ДOO
Нови Сад

Трг републике 20,
Нови Сад

1

Дипломирани инжењер
архитектуре

27

VII-105-1/18-73

„VRT DIZAJN“ ДOO Вeтeрник

Стевана Пеци
Поповића 38,
Ветерник

1

Пројектант
озелењавања

28

VII-105-1/18-74

Друштвo зa тргoвину и
пoсрeдoвaњe „NS LINK PROM“
ДOO Нoви Сaд

Веселина Маслеше
56,
Нови Сад

1

Mастер инжењер
саобраћаја

29

VII-105-1/18-75

Jaвнo кoмунaлнo прeдузeћe
„ГРAДСКO ЗEЛEНИЛO“
Нoви Сaд

Сутјеска 2,
Нови Сад

3

3 Дипломирани
инжењер пејзажне
архитектуре

VII-105-1/18-76

„ИНСTИTУT ЗA ЗAШTИTУ НA
РAДУ“ зa зaштиту oд
пoжaрa,зaштиту живoтнe
срeдинe,прojeктoвaњe и
инжeњeринг AД Нoви Сaд

Школска 3,
Нови Сад

2

2 Мастер хемичар

31

VII-105-1/18-77

Дом здравља "Нови Сад"
Нови Сад

3

2 Дипломирани
психолог
Дипломирани
економиста

32

VII-105-1/18-79

Планинарско-смучарско друштво
Трг Галерија 4,
"Железничар"
Нови Сад
Нови Сад

1

Професор физичког
васпитања и спортамастер

33

VII-105-1/18-1

Акциoнaрскo друштвo зa
Булевар ослобођења
бeрзaнскo пoслoвaњe и
5,
инфoрмисaњe "Прoдуктнa бeрзa"
Нови Сад
Нoви Сaд

1

Дипломирани инжењер
пољоривреде

34

VII-105-1/18-10

СЗР „GREDA“ Мajстoрoвић Ђурaђ Брaћe Бoшњaк 26a,
прeдузeтник Футoг
Футог

1

Дипломирани менаџер

35

VII-105-1/18-15

Приватна гимназија
"Е-ГИМНАЗИЈА"
Нови Сад

Радничка 20,
Нови Сад

1

Мастер професор
књижевности и језика
(србиста)

36

VII-105-1/18-20

Средња медицинска школа
"Хипократ" Нови Сад

Дечанска 9,
Нови Сад

2

Дипломирани психолог
Дипломирани биолог

37

Универзитет привредна академија
у Новом Саду
Гери Кароља 1,
VII-105-1/18-25
Правни факултет за привреду и Нови Сад
правосуђе у Новом Саду

3

3 Дипломирани правник

30

Булевар цара Лазара
75,
Нови Сад
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VII-105-1/18-26

„KOZOMORA“ ДOO Црвeнкa
-Огрaнaк Нoви Сaд-

39

VII-105-1/18-33

Данијел Адамовић предузетник
Студио за архитектонску
делатност „AD-studio“
Нови Сад

40

VII-105-1/18-34

41

VII-105-1/18-38

„BRKANLIĆ INŽENJERING“ ДOO
Нови Сад

42

VII-105-1/18-40

„CAM ENGINEERING“ ДOO
Нови Сад

43

VII-105-1/18-42

„MARURI“ ДOO
Нови Сад

44

VII-105-1/18-45

„UNION-MEDIC“ ДOO
Нови Сад

45

VII-105-1/18-49

„NS-AS“ ДOO
Прoизвoдњa,тргoвинa и услугe
Нoви Сaд

46

Универзитет привредна академија
у Новом Саду
Цвећарска 2,
VII-105-1/18-50
Факултет за економију и
Нови Сад
инжењерски менаџмент у
Новом Саду

38

47

VII-105-1/18-51

Кoсoвскa 1,
Нови Сад

1

Инжењер заштите
животне средине

Maриje Бурсaћ 7,
Нoви Сaд

1

Дипломирани инжењер
архитектуре

1

Струковни васпитач
специјалиста

Хаџић Светића 16,
Нови Сад

1

Дипломирани
грађевински инжењер

Филипа Филиповића
8, Нови Сад

1

Дипломирани инжењер
мехатронике

Ћирпанова 1,
Нови Сад

1

Дипломирани инжењер
грађевине

Архимандрита
Јована Рајића 2,
Нови Сад

1

Дипломирани
економиста

Народног фронта 73,
Нови Сад

1

Дипломирани новинар

1

Дипломирани
економиста

2

Дипломирани геодетски
инжењер

2

2 Дипломирани правник

1

Дипломирани правник

Предшколска установа "Туфница" Бранка Ћопића 46,
Нови Сад
Нови Сад

„AB & CO GEOSYSTEMS“ ДOO
Приврeднo друштвo зa
прojeктoвaњe и извoђeњe
гeoдeтских рaдoвa Нoви Сaд

27. април 2018.

Васе Стајића 30,
Нови Сад

48

VII-105-1/18-54

Приврeднo друштвo зa
oдржaвaњe и зaштиту oбjeкaтa и Булевар ослобођења
угoститeљствo „OДРЖAВAЊE И 100, Нови Сад
УСЛУГE“ ДOO Нoви Сaд

49

VII-105-1/18-56

Удружење за заштиту потрошача Раваничка 11,
Војводине
Нови Сад

50

VII-105-1/18-57

Адвокат Драган Микеш

Максима Горког 2/Б,
Нови Сад

1

Дипломирани правник

51

VII-105-1/18-65

Предшколска установа
"Луња и Маза"

Илије Бирчанина 34,
Нови Сад

2

Дипломирани педагог
Професор васпитања
предшколске деце

52

VII-105-1/18-70

Aдвокат Зоран Божић

Јована Бошковића
14/8,
Нови Сад

1

Дипломирани правник

53

VII-105-1/18-81

Адвокат Оливер Мадић

Данила Киша 15/14,
Нови Сад

1

Дипломирани правник

54

VII-105-1/18-6

Прeдузeћe зa књигoвoдствeнe
услугe „CLARIS PLUS“ ДОО
Нoви Сaд

Браће Рибникар 8,
Нови Сад

1

Дипломирани
економиста

55

VII-105-1/18-11

„AQUA F“ ДOO зa прojeктoвaњe,
инжeњeринг и export-import
Нoви Сaд

Новосадског Сајма 3,
Нови Сад

1

Дипломирани инжењер
архитектуре

56

VII-105-1/18-14

„MOJ VETERINAR“ ДOO
Нoви Сaд

Сентандрејски Пут
111,
Нови Сад

1

Дипломирани
ветеринар
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57

Дрaгoслaвa Дaмjaнoвић ПР
Дрaгишe Брaшoвaнa
VII-105-1/18-17 aгeнциja зa пoслoвнe aктивнoсти
14, Нови Сад
„NOTUS D2“ Нови Сад

58

VII-105-1/18-24

Универзитет у Новом Саду
Пољопривредни факултет
Нови Сад

59

VII-105-1/18-28

"Фoндaциja Нoви Сaд 2021 Eврoпскa прeстoницa културe"

60

VII-105-1/18-29

„VIA INŽENJERING“ ДOO зa
прojeктoвaњe кoнсaлтинг и
инжeњeринг Нoви Сaд

61

VII-105-1/18-36

62
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1

Дипломирани менаџер

1

Дипломирани инжењер
пољопривреде

Кaтoличкa Пoртa 5,
Нови Сад

2

Дипломирани филолог
англиста
Мастер инжењер
менаџмента

Цара Уроша 3,
Нови Сад

1

Дипломирани инжењер
грађевинарства

„Energo ON“ ДOO
Нови Сад

Васе Јовановића
Чиче 27,
Нови Сад

1

Дипломирани нжењер
електротехнике и
рачунарства

VII-105-1/18-41

ДOO зa прoизвoдњу и тргoвину
„INTEC“ Нови Сад

Ђорђа
Магарашевића 8,
Нови Сад

1

Дипломирани инжењер
информационих
технологија

63

VII-105-1/18-58

Јавно комунално предузеће
„Лисје“ Нови Сад

Народног фронта 53,
Нови Сад

1

Дипломирани
економиста

64

VII-105-1/18-68

Едукативни центар за обуке у
професионалним и радним
вештинама Нови Сад

Индустријска 3,
Нови Сад

1

Дипломирани психолог

2. Комисија за реализацију мера запошљавања (у даљем
тексту: Комисија), приликом разматрања достављених захтева послодаваца, руководила се критеријумима и условима из Правилника о примени критеријума за бодовање
пријава послодаваца по Јавном позиву за стручно
оспособљавање приправника на територији Града Новог
Сада у 2018. години. У складу са одредбама наведеног
Правилника узети су у обзир критеријуми који се односе
на програм стручног оспособљавања приправника који се
реализује у складу са посебним законом или из претежне
делатности послодаваца, у смислу да ли програм омогућава
да се приправник потпуно или делимично стручно оспособи за самосталан рад у струци, дужину обављања делатности послодавца при чему је предност дата послодавцима чије је пословање везано за дужи временски период,
број радника у предходна три месецa односно да ли је
исказана тенденција пораста броја радника код послодавца, исти број радника или је број радника смањен, као
и критеријум који се односи на кадровске капацитете послодавца везано за радно искуство ментора и стручности да
оспособи приправника за самосталан рад у занимању за
које је завршио школовање.
Како сектор малих и средњих предузећа и предузетништва представља највиталнији и економски најефикаснији
део привреде и има значајну улогу у спровођењу структурних промена посебно у функцији отварања нових радних
места на територији Града Новог Сада, Комисија је предложила да се највећи број приправника стручно оспособи
у приватном сектору, у циљу пружања подршке применом
политике која ће подстаћи његов даљи развој и напредак.
3. У реализацији програма приправника Град Нови Сад
финансира трошкове месечне зараде приправника (бруто
зарада II, односно зарада са свим припадајућим доприносима за обавезно социјално осугурање и припадајућим

Трг Доситеја
Обрадовића 8,
Нови Сад

порезом) у месечном износу од 43.000,00 динара. Средства додељена по основу програма приправника су државна
помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).
4. Корисник средстава се обавезује да са незапосленим
лицима за занимања из тачке 1. ове Oдлуке заснује радни
однос на одређено време у трајању до 12 месеци.
5. Корисник средстава спроводи поступак заснивања
радног односа на одређено време и пријема приправника,
с тим да радни однос почне 03. маја 2018. године, када
почиње и обавеза финансирања. По истеку овог рока ако
се не спроведе поступак пријема приправника, сматра се
да је корисник средстава одустао од реализације Одлуке.
6. На основу ове Oдлуке закључује се уговор између
Националне службе за запошљавање - Филијала Нови
Сад, Града Новог Сада и Корисника средстава, којим се
регулишу међусобна права и обавезе у вези реализације
програма приправника.
На основу уговора из става 1. ове тачке закључује се
уговор о раду између Послодавца - Корисника средстава
и приправника, који се доставља Националној служби за
запошљавање - Филијала Нови Сад.
7. Ову Oдлуку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-220/2018-II
16. април 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу поглавља 11. тачка 2. Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2018. годину („Службени лист
Града Новог Сада“, брoj 6/18 ), а поводом Јавног позива за реализацију програма стручне праксе на територији Града
Новог Сада у 2018. години, на предлог Комисије за реализацију мера запошљавања, Градоначелник Града Новог Сада
доноси

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
У 2018. ГОДИНИ
1. Одобравају се средства за стручно оспособљавање и стицање услова за полагање стручног испита у програму
стручне праксе за укупно 120 незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање у Новом Саду, и
то за 20 лица са завршеном вишом стручном спремом и 100 лица са зaвршeнoм висoкoм стручнoм спрeмoм (нajмaњe
чeтири гoдинe фaкултeта или мастер), код следећих послодаваца са територије Града Новог Сада:

1. Табела са послодавацима за учешће у програму стручне праксе и број и занимања лица
са вишом стручном спремом
Редни
број

Број предмета

Назив послодавца

1

0403-15424-236/2018

Предшколска установа „СУНЂЕР
БОБ И ПАТРИК“ Нови Сад

Цвећарска 9, Нови Сад

1

Струковни васпитач

2

0403-15424-286/2018

Дом здравља "Нови Сад"
Нови Сад

Булевар Цара Лазара
75, Нови Сад

1

Инжењер заштите на
раду

3

0403-15424-302/2018

Јавна медијска установа "Радиотелевизија Војводине" Нови Сад

Игњата Павласа 3,
Нови Сад

1

Инжењер
информационих
технологија

4

0403-15424-319/2018

Едукативни центар за обуке у
професионалним и радним
вештинама Нови Сад

Индустријска 3,
Нови Сад

2

Менаџер
Струковни економиста

7

0403-15424-341/2018

Јaвнo грaдскo сaoбрaћajнo
прeдузeћe "Нoви Сaд" Нoви Сaд

Футошки пут 46,
Нови Сад

2

Струковни економиста

8

Фонд за пружање помоћи
Булевар Михајла Пупина
0403-15424-343/2018 избеглим, прогнаним и расељеним
25, Нови Сад
лицима Нови Сад

1

Струковни васпитач

9

0403-15424-246/2018

Предшколска установа
„БАМБИНО“ Нови Сад

Петра Драпшина 40,
Нови Сад

1

Струковни васпитач

10

0403-15424-143/2018

Јавно комунално предузеће
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
Нови Сад

Масарикова 17,
Нови Сад

1

Инжењер
грађевинарства

11

0403-15424-257/2018

Предшколска установа „ДУГА“
Нови Сад

Лукијана Мушицког 8,
Нови Сад

2

Струковни васпитач

12

0403-15424-321/2018

Центар за социјални рад Града
Новог Сада

Змај Огњена
Вука 13, Нови Сад

1

Социјални радник

13

0403-15424-320/2018

5

Струковни васпитач

14

0403-15424-148/2018

Предшколска установа - дечји
вртић „МАШТОЛЕНД“ Нови Сад

Радничка 18,
Нови Сад

1

Струковни васпитач

15

0403-15424-261/2018

Универзитет „EDUCONS“ у
Сремској Каменици

Војводе Путника 87,
Сремска Каменица

1

Инжењер
информационих
технологија

Адреса послодавца

Предшколска установа „РАДОСНО Павла Симића 9,
ДЕТИЊСТВО“ Нови Сад
Нови Сад

Одобрени
број лица

Назив занимања лица

27. април 2018.
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2. Табела са послодавацима за учешће у програму стручне праксе и број и занимање лица
са висoкoм стручнoм спрeмoм (нajмaњe чeтири гoдинe фaкултeта или мастер)
Редни
број

1

Број предмета

Назив послодавца

0403-15424-278/2018

Акциoнaрскo друштвo зa
прирeђивaњe сajмoвa и излoжби
„Нoвoсaдски сajaм“ Нoви Сaд

Адреса послодавца

Одобрени
број лица

Назив занимања лица

3

Дипломирани
економиста
Дипломирани новинар
Мастер инжењер
менаџмента

Футошки пут 46,
Нови Сад

4

Специјалиста струковни
инжењер заштите на
раду
2 Дипломирани инжењер
саобраћаја
Дипломирани инжењер
менаџмента

Хајдук Вељкова 11,
Нови Сад

2

0403-15424-315/2018

Јaвнo грaдскo сaoбрaћajнo
прeдузeћe "Нoви Сaд"
Нoви Сaд

3

0403-15424-282/2018

Јaвнo прeдузeћe „Нaциoнaлни
пaрк Фрушкa гoрa“ Срeмскa
Кaмeницa

Змајев трг 1,
Сремска Каменица

3

Дипломирани инжењер
шумарства
2 Дипломирани инжењер
пољопривреде

4

0403-15424-085/2018

Државно правобранилаштвоОдељење у Новом Саду

Војвођанских бригада
17, Нови Сад

3

Дипломирани правник

5

0403-15424-216/2018

Градска управа за привреду Града Руменачка 110а,
Новог Сада
Нови Сад

2

Дипломирани
економиста
Дипломирани менаџер

6

0403-15424-298/2018

Градска управа за имовину и
имовинско правне послове Града
Новог Сада

Народног фронта 53,
Нови Сад

2

Дипломирани инжењер
заштите на раду
Дипломирани правник

7

0403-15424-176/2018

Основна школа и предшколска
установа „Свитац“ Сремска
Каменица

Слободана Бајића 47,
Сремска Каменица

2

Мастер учитељ Мастер
васпитач

8

0403-15424-249/2018

Техничка школа „Павле Савић“
Нови Сад

Шајкашка 34, Нови Сад

2

Мастер психолог
Професор опште и
теорије књижевности

9

0403-15424-307/2018

Градска управа за заштиту
животне средине Града Новог
Сада

Руменачка 110а,
Нови Сад

1

Мастер инжењер
заштите животне
средине

10

0403-15424-227/2018

Градска управа за социјалну и
дечију заштиту Града Новог Сада

Жарка Зрењанина 2,
Нови Сад

1

Дипломирани правник

11

Универзитет привредна академија
у Новом Саду Факултет за
Цвећарска 2,
0403-15424-242/2018
економију и инжењерски
Нови Сад
менаџмент у Новом Саду

1

Дипломирани еколог

12

0403-15424-291/2018

Музеј савремене уметности
Војводине у Новом Саду

Дунавска 37, Нови Сад

1

Дипломирани ликовни
уметник

13

0403-15424-309/2018

Медицинска школа
„7. април“ Нови Сад

Војводе Книћанина 1,
Нови Сад

1

Мастер хемичар

14

0403-15424-324/2018

Дoбрилa Одaлoвић ПР
вeтeринaрскa aмбулaнтa „Family
vet“ Нoви Сaд

Лилике Бем 1,
Нови Сад

1

Доктор ветеринарске
медицине

15

0403-15424-055/2018

Основна школа „Соња
Маринковић“ Нови Сад

Пушкинова 28,
Нови Сад

1

Мастер педагог
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0403-15424-075/2018 Гимназија „Лаза Костић“ Нови Сад

Лазе Лазаревића 1,
Нови Сад

1

Сликар

17

0403-15424-119/2018 „GEOTEHNIKA NS“ ДOO Нoви Сaд

Железничка 8,
Нови Сад

1

Мастер инжењер
геодезије

18

0403-15424-129/2018

Адвокат Витомир Жунић

Позоришни трг 7/6A,
Нови Сад

1

Дипломирани правник

19

0403-15424-132/2018

Стамбена агенција Града
Новог Сада

Радничка 2, Нови Сад

1

Дипломирани правник

20

0403-15424-153/2018

Основна школа „Душан Радовић“
Нови Сад

Ченејска 61, Нови Сад

1

Дипломирани професор
српског језика и
књижевкости

21

0403-15424-174/2018

Служба за интерну ревизију Града Булевар Михајла Пупина
Новог Сада
3, Нови Сад

1

Дипломирани
економиста

22

0403-15424-195/2018

1

Дипломирани
економиста

23

0403-15424-197/2018

1

Дипломирани професор
физичког васпитања и
спорта

24

0403-15424-204/2018

Основна школа „Светозар
Марковић Тоза“ Нови Сад

Јанка Чмелика 89, Нови
Сад

1

Мастер професор
српског језика и
књижевности

25

0403-15424-214/2018

Институт за онкологију Војводине

Пут доктора Голдмана 4,
Сремска Каменица

1

Дипломирани правник

26

0403-15424-217/2018

Библиотека Матице српске

Матице српске 1, Нови
Сад

1

Мастер библиотекар информатичар

27

0403-15424-218/2018

„LIGHTSOFT“ ДOO Нoви Сaд

Данила Киша 20,
Нови Сад

1

Мастер инжењер
менаџмента

28

0403-15424-225/2018

Специјална болница за болести
зависности „ВИТА“ Нови Сад

Александра Тишме 7,
Нови Сад

1

Дипломирани психолог

29

0403-15424-226/2018

Служба за заједничке послове
Града Новог Сада

Жарка Зрењанина 2,
Нови Сад

1

Дипломирани
економиста

30

„INVEST-INŽENJERING“ ДOO зa
тeлeкoмуникaциje, грaђeвинaрствo, Пут Шајкашког одреда
0403-15424-232/2018
тргoвину нa вeликo и export-import 5а, Нови Сад
Нoви Сaд

1

Струковни економиста
специјалиста

31

0403-15424-235/2018

„STUDIO D ART“ ДOO Нoви Сaд

Цара Душана 51,
Нови Сад

1

Дипломирани инжењер
архитектуре

32

0403-15424-247/2018

Средња школа „Светозар
Милетић“ Нови Сад

Народних хероја 7, Нови
Сад

1

Мастер историчар

33

0403-15424-251/2018

Адвокат Нада Шево

Др Ивана Рибара 13,
Нови Сад

1

Дипломирани правник

34

0403-15424-255/2018

Покрајински заштитник грађанаОмбудсман
Нови Сад

Булевар Михајла Пупина
25, Нови Сад

1

Мастер политиколог

35

0403-15424-258/2018

Градска управа за спорт и
омладину Града Новог Сада

Жарка Зрењанина 2,
Нови Сад

1

Дипломирани
економиста

36

0403-15424-264/2018

УTД „ЦEНTAР“ друштвo сa
oгрaничeнoм oдгoвoрнoшћу
Нoви Сaд

Успенска 1,
Нови Сад

1

Мастер туризмолог

„PERMANENT“ ДOO Нoви Сaд

Браће Дроњак 5,
Нови Сад

Основна школа „Жарко Зрењанин“ Булевар Деспота
Нови Сад
Стефана 8, Нови Сад

27. април 2018.
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УTД „AЛEКСAНДAР“ друштвo сa
oгрaничeнoм oдгoвoрнoшћу
Нoви Сaд

Булевар Цара Лазара
79, Нови Сад

37

0403-15424-265/2018

38

0403-15424-268/2018

39

Фонд за пружање помоћи
Булевар Михајла Пупина
0403-15424-280/2018 избеглим, прогнаним и расељеним
25, Нови Сад
лицима Нови Сад
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1

Дипломирани менаџер

1

Дипломирани биолог

1

Дипломирани инжењер
пољопривреде

Теодора Мандића 9,
Нови Сад

1

Дипломирани
економиста

Трг Републике 10,
Нови Сад

1

Дипломирани правник

Пoликлиникa „EUROLAB“ Слaђaнa Цaрa Душaнa 11 Б,
Глухoвић ПР Нoви Сaд
Нови Сад

40

0403-15424-281/2018

„SAVACOOP“ друштвo сa
oгрaничeнoм oдгoвoрнoшћу зa
унутрaшњу и спoљну тргoвину
Нoви Сaд

41

0403-15424-283/2018

Адвокат Зоран Прошић

42

0403-15424-297/2018

Пољопривредна школа са домом
ученика Футог

Царице Милице 2, Футог

1

Мастер педагог

43

0403-15424-312/2018

Служба Скупштине АП Војводине

Владике Платона ББ,
Нови Сад

1

Дипломирани инжењер
менаџмента

44

„ХИДРOЗAВOД ДTД“ aкциoнaрскo
друштвo зa студиje,истрaживaњa,п Петра Драпшина 56,
0403-15424-314/2018
рojeктoвaњe и инжeњeринг
Нови Сад
Нoви Сaд

1

Мастер геолог

45

0403-15424-323/2018

„JAMIX“ ДOO зa прoизвoдњу
тргoвину и услугe Нoви Сaд

1

Доктор ветеринарске
медицине

46

0403-15424-234/2018

1

Дипломирани
теоретичар уметности

47

0403-15424-185/2018

Универзитет у Новом Саду
Пољопривредни факултет
Нови Сад

Трг Доситеја
Обрадовића 8, Нови Сад

1

48

0403-15424-271/2018

Jaвнo прeдузeћe „УРБAНИЗAM“
Зaвoд зa урбaнизaм Нoви Сaд

Булевар Цара Лазара 3,
Нови Сад

1

Дипломирани инжењер
пејзажне архитектуре

49

0403-15424-332/2018

Универзитет у Новом Саду

Др Зорана Ђинђића 1,
Нови Сад

1

Професор српског језика
и књижевности

50

0403-15424-248/2018

Центар за социјални рад Града
Новог Сада

Змај Огњена Вука 13,
Нови Сад

3

Дипломирани педагог
Дипломирани правник
Дипломирани социолог

51

0403-15424-113/2018

Градска пореска управа Града
Новог Сада

Булевар Михајла Пупина
3, Нови Сад

3

2 Дипломирани
економиста
Дипломирани инжењер
менаџмента

52

0403-15424-229/2018

Градска управа за инспекцијске
послове Града Новог Сада

Димитрија Туцовића 3,
Нови Сад

2

Дипломирани правник
Дипломирани
економиста

Дунавска 35-37, Нови
Сад

3

Дипломирани ликовни
уметник
Дипломирани педагог
Дипломирани
примењени уметник

Стевана Брановачког 3,
Нови Сад

2

Дипломирани правник

Бем Лилике 1,
Нови Сад

Јавна медијска установа „РАДИОИгњата Павласа 3, Нови
ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ“
Сад
Нови Сад

53

0403-15424-223/2018

Музеј Војводине Нови Сад

54

0403-15424-305/2018

Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције Града
Новог Сада

Дипломирани инжењер
пејзажне архитектуре
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0403-15424-301/2018

Jaвнo кoмунaлнo прeдузeћe „ПУT“ Руменачка 150/а,
Нoви Сaд
Нови Сад

1

Дипломирани
економиста

56

0403-15424-243/2018

„KARIN KOMERC MD“ друштвo сa
oгрaничeнoм oдгoвoрнoшћу зa
прoизвoдњу, услугe и тргoвину
Вeтeрник

1

Дипломирани менаџер

57

0403-15424-340/2018

Предшколска установа „РАДОСНО Павла Симића 9,
ДЕТИЊСТВО“ Нови Сад
Нови Сад

2

Дипломирани педагог
Мастер психолог

58

0403-15424-299/2018

1

Дипломирани правник

59

0403-15424-160/2018

1

Мастер инжењер
менаџмента

60

0403-15424-167/2018

Гимназија „СВЕТОЗАР
МАРКОВИЋ“ Нови Сад

Његошева 22, Нови Сад

1

Мастер биолог

61

0403-15424-207/2018

Jaвнo кoмунaлнo прeдузeћe
„ЧИСTOЋA“ Нoви Сaд

Сентандрејски пут 3,
Нови Сад

1

Дипломирани инжењер
заштите животне
средине

62

0403-15424-209/2018

Туристичка организација Града
Новог Сада

4

Дипломирани туризмолог
2 Дипломирани менаџер
Дипломирани професор
географије

63

Школа за основно и средње
Браће Рибникар 32,
0403-15424-220/2018 образовање „МИЛАН ПЕТРОВИЋ“
Нови Сад
са домом ученика Нови Сад

3

2 Мастер педагог
Дипломирани педагог

64

0403-15424-231/2018

Покрајински завод за заштиту
споменика културе Петроварадин

2

Дипломирани археолог
Дипломирани инжењер
архитектуре

65

0403-15424-252/2018

Jaвнo кoмунaлнo прeдузeћe
„ПAРКИНГ СEРВИС“ Нoви Сaд

2

Мастер инжењер
саобраћаја
Дипломирани инжењер
менаџмента

66

ФОНДУНС Нови Сад - Фондација
за решавање стамбених потреба
Др Зорана Ђинђића 1,
0403-15424-275/2018
младих наставних и научних
Нови Сад
радника и уметника - Универзитет
у Новом Саду

1

Дипломирани
економиста

67

0403-15424-294/2018 Градска библиотека у Новом Саду Дунавска 1, Нови Сад

1

Дипломирани професор
српског језика и
књижевности

68

0403-15424-300/2018

Агенција за енергетику Града
Новог Сада

Трг Слободе 1,
Нови Сад

2

Дипломирани инжењер
менаџмента
Дипломирани
економиста

69

0403-15424-303/2018

Основна школа „ВАСА СТАЈИЋ“
Нови Сад

Војводе Книћанина 12Б,
Нови Сад

1

Дипломирани професор
српског језика и
књижевкости

70

0403-15424-050/2018

Адвокат Биљана Краљ Радин

Булевар ослобођења 94,
Нови Сад

1

Дипломирани правник

55

Прекршајни суд у Новом Саду

Живорада Петровића 8,
Ветерник

Булевар Ослобођења
58, Нови Сад

Прeдузeћe зa прoизвoдњу,тргoвину
Епископа Висариона 2-А,
и услугe „GUMARAD“ ДOO
Нови Сад
Нoви Сaд

Трг Слободе 3,
Нови Сад

Штросмајерова 22,
Петроварадин

Филипа Вишњића 47,
Нови Сад

27. април 2018.
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2. Приликом одлучивања и бодовања захтева послодаваца Комисија за реализацију мера запошљавања и Национална служба за запошљавање - Филијала Нови Сад руководиле су се одређеним критеријумима који се односе на
кадровски капацитет послодавца, односно искуство ментора у оспособљавању лица на стручној пракси и менторовог радног искуства у струци, дужину обављања делатности послодавца, податак да ли је послодавац предходно
користио средства Националне службе за запошљавање
- Филијале Нови Сад и Града Новог Сада по програму
стручне праксе, односно проценат запослених лица по
завршетку програма стручне праксе или послодавац до
сада није користио средства по програму стручне праксе.
Комисија је донела и Правилник о примени критеријума за
бодовање пријава послодаваца по јавном позиву за
реализацију програма стручне праксе на територији Града
Новог Сада у 2018. години.
Како је утврђено да су послодавци поводом Јавног позива
у поднетим захтевима исказали потребу за стручним
оспособљавањем већег броја незапослених лица од планираног броја лица, чије ангажовање захтева већи износ
од обезбеђеног износа за реализацију мере, у циљу
стварања услова да се што већем броју послодаваца одобри учешће у програму стручне праксе, Комисија је одлучила да се послодавцима умањи број лица у односу на
тражени број лица, а да се истовремено повећа број послодаваца којима се одобравају средства за реализацију
стручне праксе, у складу са планираним средствима за ову
намену.
3. Програм стручне праксе подразумева стручно
оспособљавање незапослених лица за самосталан рад у
струци, без заснивања радног односа, и стицање услова
за полагање стручног испита, у складу са законом или
општим актом послодавца.
Средства за финансирање програма стручне праксе
намењена су за исплату новчане помоћи у износу од
20.000,00 динара (у износ новчане помоћи укључени су и
трошкови превоза) за лица у програму стручне праксе са
вишим односно високим трогодишњим образовањем
(табела 1.), и новчане помоћи у износу од 22.000,00 динара
(у износ новчане помоћи укључени су и трошкови превоза)
за лица са зaвршeнoм висoкoм стручнoм спрeмoм (нajмaњe
чeтири гoдинe фaкултeта или мастер - табела 2.), за трошкове доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за
случај инвалидности и телесног оштећења по основу
повреде на раду и професионалне болести и доприноса
за здравствено осигурање за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом, као и трошкове
полагања стручног испита након завршетка стручног
оспособљавања у износу од 10.000,00 динара.
4. На основу ове одлуке Национална служба за
запошљавање - Филијала Нови Сад и Град Нови Сад
закључиће уговор са послодавцима код којих се обавља
стручна пракса и лицима која су у програму стручне праксе.
Послодавац је у обавези да пре закључења уговора из
става 1. ове тачке достави Националној служби за
запошљавање - Филијала Нови Сад уговор о стручном
оспособљавању са лицем које обавља стручну праксу, с
тим да стручно оспособљавање почне 03. маја 2018. године,
када почиње и обавеза финансирања од 6 до 12 месеци,
у зависности од степена образовања лица у програму
стручне праксе и потребног радног искуства за полагање
стручног испита, у складу са законом.
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5. Уколико послодавац коме се одобри спровођење програма стручне праксе не реализује ову одлуку одобриће
се финансирање програма стручне праксе послодавцу који
испуњава услове применом критеријума из тачке 2. ове
одлуке, па све до попуњавања утврђене квоте за реализацију
овог програма.
6. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-219/2018-II
23. април 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

403
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и
101/16 – др. закон) и члана 47. став 1. тачка 13. Статута
Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист
Града Новог Сада“, број 43/08), а у вези са Локалним акционим планом за борбу против корупције Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 62/17), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ЗАДУЖЕНОГ ЗА
КООРДИНАЦИЈУ ОДГОВОРНИХ СУБЈЕКАТА
У СПРОВОЂЕЊУ АКТИВНОСТИ ИЗ
ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ГРАДА
НОВОГ САДА
I. Образује се Координационо тело за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из Локалног
акционог плана за борбу против корупције Града Новог
Сада (у даљем тексту: ЛАП).
II. Координационо тело има обавезу да води рачуна о
роковима за спровођење активности, да о доспелим роковима и обавезама благовремено обавештава одговорне
субјекте, као и да врши техничко, организационо и административно усклађивање рада службеника / организационих јединица и органа Града Новог Сада у процесу
спровођења активности из ЛАП-а.
III. У Координационо тело именују се:
За координатора:
Марина Попов Иветић, Заштитница грађана Града
Новог Сада.
За чланове:
1. Гордана Моравски, в.д. директора Бироа за пружање
правне помоћи,
2. Александар Ткалец, Служба Скупштине Града Новог
Сада.
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IV. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2017-5392/а
23. април 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

404
На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.),
чл. 7. и 8. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину
избора пројеката у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне
покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, бр. 105/16 и 112/17) и
члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И
ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ
КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У
КУЛТУРИ ИЗ ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ
СТВАРАЛАШТВА – ЈАЧАЊЕ И
УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОКАЛНЕ КУЛТУРНЕ
ПРОДУКЦИЈЕ У САВРЕМЕНОМ
УМЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ –
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ И ЕДУКАТИВНЕ
ДЕЛАТНОСТИ У КУЛТУРИ

27. април 2018.

405
На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08), а у вези са чл. 19-22. Правилника
о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник
РС, бр. 16/16 и 8/17), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА
ГРАДА НОВОГ САДА У ЦИЉУ
ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ПО
ЗАКЉУЧКУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА БРОЈ
6-7/2018-7-II ОД 19. ФЕБРУАРА 2018. ГОДИНЕ
I. Овим решењем образује се Комисија за спровођење
поступка јавног конкурса за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у циљу остваривања
јавног интереса у области јавног информисања по Закључку
Градоначелника број 6-7/2018-7-II од 19. фебруара 2018.
године (у даљем тексту: Комисија) и именују чланови
Комисије.
II. Задатак Комисије је да:
- спроведе поступак Јавног конкурса за суфинансирање
пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у
циљу остваривања јавног интереса у области јавног
информисања по Закључку Градоначелника број
6-7/2018-7-II од 19. фебруара 2018. године (у даљем
тексту: Јавни конкурс),
- изврши стручну оцену пројеката пристиглих на Јавни
конкурс сагласно Правилнику о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања,
- води записник о спровођењу поступка Јавног конкурса,

I. У Решењу о образовању и именовању Комисије за
спровођење поступка јавног конкурса за избор пројеката у
култури из области савременог стваралаштва – јачање и
унапређење локалне културне продукције у савременом
уметничком стваралаштву – научноистраживачке и едукативне делатности у култури („Службени лист Града Новог
Сада“, број 13/08), у тачки IV, подтачка 2. реч: „Јефтић“,
замењује се речју: „Јевтић“.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-4/2018-474/1-II
19. април 2018. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

- на основу записника сачини образложен предлог о
додели средстава за суфинансирање пројеката у циљу
остваривања јавног интереса у области јавног
информисања, који доставља Градској управи за културу, и
- обавља друге послове у циљу спровођења поступка
Јавног конкурса.
III. Комисија има пет чланова.
Комисија на првој седници бира председника Комисије.
Председник Комисије координира рад Комисије и председава седницама.
IV. У Комисију се именују:
1. Др Биљана Ратковић Његован, на предлог новинарских удружења и медијских асоцијација,
2. Борис Павлов, новинар, на предлог новинарских
удружења и медијских асоцијација,
3. Марина Димитрић, новинар, на предлог новинарских
удружења и медијских асоцијација,
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4. Милован Балабан, медијски стручњак и

Број 19 – Страна 2589.

и издатака удружења у култури која својим радом
доприносе развоју културе Града Новог Сада;

5. Ђуро Вукелић, новинар.
V. Председнику и члановима Комисије, за рад у Комисији
припада накнада, и то: председнику у висини од 6.306,00
динара, а члановима у висини од 3.153,00 динара.

- за сваку пријаву удружења коју разматра сачини писмено образложење у коме ће навести разлоге за
прихватање или неприхватање суфинансирања текућих
расхода и издатака удружења, и

Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у току
месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних
седница.

- донесе одлуку која ће садржати предлог удружења
којима ће се суфинансирати текући расходи и издаци
са износом финансијских средстава за свако удружење.

VI. Стручне и административна послове за потребе
Комисије обављаће Градска управа за културу.

III. Комисија има председника и два члана.

Комисија има секретара који није члан Комисије.

Председник Комисије координира рад Комисије и води
седнице.
Комисија доноси и усваја Пословник о раду.

Одређује се Мирјана Лукић Маринковић, помоћник начелника Градске управе за културу, за секретара Комисије.

IV. У Комисију се именују:

VII. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

1. Бојан Врањковић, дипломирани економиста, председник Комисије

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-7/2018-137-II
5. април 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 77. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) и
члана 5. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за
суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у
култури која својим радом доприносе развоју културе Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 81/16),
Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ТЕКУЋИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА
УДРУЖЕЊА У КУЛТУРИ КОЈА СВОЈИМ
РАДОМ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ КУЛТУРЕ И
УМЕТНОСТИ У ГРАДУ НОВОМ САДУ
I. Образује се Комисија за спровођење поступка по
Јавном позиву за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури која својим радом доприносе
развоју културе и уметности у Граду Новом Саду (у даљем
тексту: Комисија).
II. Задатак Комисије је да:
- изврши стручну оцену пријава пристиглих на јавни
позив, тако што ће сваки члан Комисије вредновати
сваку пријаву појединачно на основу мерила и
критеријума утврђених Одлуком о начину, мерилима
и критеријумима за суфинансирање текућих расхода

2. Никола Спасић, дипломирани редитељ, мастер филмске монтаже, члан Комисије
3. Синиша Јокић, магистар историјских наука, директор
Завода за заштиту споменика културе Града Новог
Сада, члан Комисије.
V. Председнику и члановима Комисије, за рад у Комисији
припада накнада, и то: председнику у висини од 6.306,00
динара, а члановима у висини од 3.153,00 динара, и то под
условом да нису чланови Градског већа Града Новог Сада
или запослени у градским управама.
Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у току
месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних
седница.
VI. Стручне и административно-техничке послове за
потребе Комисије обављаће Градска управа за културу.
VII. Доношењем овог решења престаје да важи Решење
о образовању и именовању Комисије за спровођење
поступка по Јавном позиву за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури која својим радом
доприносе развоју културе и уметности у Граду Новом Саду
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 20/17).
VIII. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-16/2018-23-II
5. април 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 5. Одлуке о усвајању Европске повеље
о родној равноправности на локалном нивоу („Службени
лист Града Новог Сада“, број 14/17) и члана 47. став 1.
тачка 13. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада доноси

2590. страна – Броj 19

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ
ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ
ПЛАНА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
I
Образује се Радна група за израду Локалног акционог
плана за родну равноправност Града Новог Сада (у даљем
тексту: Радна група).
II

- дефинисање циљева, приоритета и мера за спровођење
Европске повеље о једнакости мушкараца и жена у
локалном животу;
- спровођење консултативног процеса који ће омогућити
демократичност, партиципативност и транспарентност
у поступку израде Локалног акционог плана за родну
равноправност Града Новог Сада;
- израда Нацрта локалног акционог плана за родну равноправност Града Новог Сада.
IV
Начин рада и одлучивања Радна група уређује својим
Пословником.

У Радну групу именују се:
- за председницу:
ДАНИЈЕЛА КОСТИЋ, одборница у Скупштини Града
Новог Сада
- за чланице/чланове:
1. БРАНКА АЛЕКСИЋ, шефица Одсека за родну равноправност и националне мањине Градске управе за
опште послове,
2. МИРЈАНА ВАСИЛИЋ, одборница у Скупштини Града
Новог САда, председница Комисије за родну равноправност и координаторка Женске одборничке мреже,
3. ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ, одборница у Скупштини
Града Новог Сада,
4. Др ДРАГАНА ЋОРИЋ, доцент Правног факултета
Универзитета у Новом Саду,
5. ЈЕЛЕНА КЕШЕЉ, одборница у Скупштини Града
Новог Сада,
6. БРАНИСЛАВА АРАЂАН, Удружење младих интелектуалаца „УМНИ“,
7. ЗОРАН РАДУЛОВИЋ, секретар Локалне мреже за
превенцију дискриминације и подршку ЛГБТ особама
Града Новог Сада,
8. БОЈАН ВРАЊКОВИЋ, начелник Одељења за финансијске послове и јавне набавке Сектора за финансијске
послове, информационе технологије и односе са
јавношћу Службе Скупштине Аутономне Покрајине
Војводине,
9. ЉУБИЦА МИЈАТОВИЋ ТОПАЛОВ, помоћница начелника Градске управе за спорт и омладину,
10. МАРИЈА ДОСТАНИЋ, шефица Стручне службе
Заштитника грађана Града Новог Сада,
11. СВЕТЛАНА СЕЛАКОВИЋ, помоћница покрајинског
секретара за демографију и равноправност полова,
12. НАДА ПАДЕЈСКИ ШЕКЕРОВИЋ, руководитељка Прихватилишта за жене и децу жртве породичног насиља
„Сигурна женска кућа“ Центра за социјални рад Града
Новог Сада.
III
Задаци Радне групе су:
- анализирање прописа и референтних докумената у
вези са облашћу родне равноправности и равноправности полова;
- израда плана и програма рада Радне групе;
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V
Обавезују се органи Града Новог Сада, јавна предузећа,
установе и остале организације чији је оснивач Град Нови
Сад да, на захтев Радне групе за израду Локалног акционог плана за родну равноправност Града Новог Сада, пруже
стручну помоћ, податке и документацију.
VI
Радна група је у обавези да, након израде Нацрта локалног акционог плана за родну равноправност Града Новог
Сада организује јавну расправу у току које ће овај нацрт
бити представљен јавности.
VII
Стручне и административно-техничке послове за потребе
Радне групе обављаће Градска управа за опште послове
Града Новог Сада.
VIII
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 021-02/2018-129-II
13. април 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10 – испр., 19/10 – испр., 50/10,
44/11, 38/12, 7/13 – испр., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17 и 61/17),
доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА РЕШЕЊА О
ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ–МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ НА БУЛЕВАРУ
СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА КОД К.БР. 37
У НОВОМ САДУ

27. април 2018.
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I. Престаје да важи Решење о одређивању паркингместа за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту на Булевару Слободана Јовановића код к.бр. 37
у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број
17/14).
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг
сервис“ Нови Сад да уклони сву саобраћају сигнализацију
постављену по Решењу о одређивању паркинг-места за
возила са инвалидитетом на јавном паркиралишту на Булевару Слободана Јовановића код к.бр. 37 у Новом Саду.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције, да наведене измене
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
V. Рок за извршење овог решења је 30. април 2018.
године.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1385/2018
10. април 2018. године
НОВИ САД
в.д. начелник
Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10 – испр., 19/10 – испр., 50/10,
44/11, 38/12, 7/13 – испр., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17 и 61/17),
доноси

Број 19 – Страна 2591.

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ–МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ БАТЕ
БРКИЋА К.БР. 13 У НОВОМ САДУ
I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Бате Бркића
к.бр. 13 у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг
сервис“ Нови Сад да паркинг-место из тачке I. овог решења
уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у складу
са Саобраћајним пројектом број С-112/18 од 30. марта
2018. године, који је израдила Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције, Одељење за развој и управљање
саобраћајем.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције, да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
V. Рок за извршење овог решења је 30. април 2018.
године.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1415/2018
11. април 2018. године
НОВИ САД
в.д. начелник
Ђорђе Басарић, с.р.

2592. страна – Броj 19

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

27. април 2018.

27. април 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 19 – Страна 2593.

2594. страна – Броj 19

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

27. април 2018.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

403

Градско веће
393

Оперативни план за одбрану од поплава
на територији Града Новог Сада за воде
II реда и унутрашње воде за 2018. годину

2515

394

Одлука о успостављању права службености на грађевинском земљишту
у јавној својини Града Новог Сада
(бр. 351-1/2018-122-II)

2571

395

Решење о допунама Решења о Програму отуђења грађевинског земљишта за
2018. годину

2571

396

Решење о измени Решења о Програму
инвестиционих активности за средње
школе за 2018. годину

2572

397

Решење о давању сагласности на текст
Огласа о давању у закуп пословног објекта, односно пословног простора на купалишту „Штранд“ у Новом Саду

2573

398

Решење о продужењу дужности в.д. начелника Градске управе за инспекцијске
послове (Мирослав Лакетић)

2573

399

Решење о продужењу дужности заменика
в.д. начелника Градске управе за инспекцијске послове (Синиша Вујиновић)

2573

400

Закључак о утврђивању програма удружења грађана у области социјалне заштите, који су од интереса за Град Нови
Сад, за 2018. годину, и одобравању средстава за њихову реализацију из буџета
Града Новог Сада за 2018. годину

404

405

406

407

Предмет

Страна

Решење о образовању и именовању
Координационог тела задуженог за
координацију одговорних субјеката у
спровођењу активности из Локалног
акционог плана Града Новог Сада

2587

Решење о измени Решења о образовању и именовању Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса за избор
пројеката у култури из области савременог стваралаштва – јачање и унапређење локалне културне продукције у савременом уметничком стваралаштву –
– научноистраживачке и едукативне
делатности у култури

2588

Решење о образовању и именовању
чланова Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса за суфинансирање
пројеката средствима из буџета Града
Новог Сада у циљу остваривања јавног
интереса у области јавног информисања по закључку Градоначелника број
6-7/2018-7-II од 19. фебруара 2018. године

2588

Решење о образовању и именовању
Комисије за спровођење поступка по
јавном позиву за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у
култури која својим радом доприносе
развоју културе и уметности у Граду
Новом Саду

2589

Решење о образовању и именовању
Радне групе за израду Локалног акционог плана за родну равноправност Града
Новог Сада

2590

2574

Градска управа за саобраћај и путеве
Градоначелник
401

402

Одлука о одобравању средстава за
финансирање Програма приправника
на територији Града Новог Сада у 2018.
години

2577

Одлука о спровођењу програма стручне
праксе на територији Града Новог Сада
у 2018. години

2582

408

Решење о престанку важења Решења
о одређивању паркинг–места за возила
особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту на Булевару Слободана
Јовановића код к.бр. 37 у Новом Саду

2590

409

Решење о одређивању паркинг–места
за возила особа са инвалидитетом на
јавном паркиралишту у Улици Бате
Бркића к.бр. 13 у Новом Саду

2591

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Данило Дурутовић.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,
21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;
По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.
Прималац: Приходи градских органа управе
Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.
Рачунарска обрада и штампа:
Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

