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1456
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС,
50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19
– др. закон, 9/20 и 52/21) и члана 39. тачка 7. Статута Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19),
Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници од 23. децембра 2021. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАРОГ
ГРАДСКОГ ЦЕНТРА И ПОДРУЧЈА МАЛОГ
ЛИМАНА У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ
ГАРАЖЕ У УЛИЦИ МОДЕНЕ)
Члан 1.
Овом одлуком, а на основу Одлуке о изради измена и
допуна Плана генералне регулације старог градског центра
и подручја Малог Лимана у Новом Саду (локалитет гараже
у Улици Моденe) („Службени лист Града Новог Сада“, брoj
46/20), мења се и допуњује ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СТАРОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА И ПОДРУЧЈА МАЛОГ
ЛИМАНА У НОВОМ САДУ („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 45/11 и 7/20 – др. план) (у даљем тексту: План)
за локалитет гараже у Улици Модене, укупне површине
1,31 ha, у Катастарској општини Нови Сад II.
За почетну тачку описа границе дела грађевинског
подручја Плана, утврђена је тачка на пресеку продуженог
правца западне границе парцеле број 218 и правца који је
паралелан осовини Улице краља Александра на растојању
од 6,50 m. Од ове тачке у правцу североистока граница
прати претходно описан паралелан правац до пресека са
границом парцела бр. 224 (Улица краља Александра) и
7729 (Улица Јована Јовановића Змаја), затим скреће ка
југоистоку, прати западну границу парцеле број 7729 (Улица
Јована Јовановића Змаја) и источну границу парцеле број
7732/1 (Улица Модене) до тромеђе парцела бр. 1, 7732/1
(Улица Модене) и 217 (Улица Илије Огњановића). Даље,
граница скреће ка североистоку, прати границу парцела
бр. 1 и 217 (Улица Илије Огњановића) до пресека са продуженим правцем границе парцела бр. 38 и 217 (Улица
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Илије Огњановића), затим скреће ка југоистоку, прати претходно описан правац, пресеца парцелу број 217 (Улица
Илије Огњановића) и долази до преломне тачке на граници
парцела бр. 38 и 217 (Улица Илије Огњановића). Од ове
тачке граница прати границу парцела бр. 38 и 217 (Улица
Илије Огњановића) до тромеђе парцела бр. 38, 217 (Улица
Илије Огњановића) и 7732/1 (Улица Модене), затим граница
прати источну границу парцеле број 7732/1 (Улица Модене)
и њеним продуженим правцем долази до пресека са правцем који је паралелан осовини Булевара Михајла Пупина
на растојању од 10 m. Даље, граница скреће ка западу,
прати осовину Булевара Михајла Пупина до пресека са
продуженим правцем источне границе парцеле број 7732/2,
затим скреће ка северу и северозападу и прати претходно
описан правац и источну границу парцеле број 7732/2. Од
ове тачке граница скреће ка југозападу, прати северну
границу парцела бр. 7732/2 и 216 до тромеђе парцела бр.
216, 215/2 и 217 (Улица Илије Огњановића), затим скреће
ка северзападу, пресеца парцелу број 217 (Улица Илије
Огњановића) и долази до тромеђе парцела бр. 218, 219 и
217 (Улица Илије Огњановића). Даље, граница прати
западну границу парцеле број 218 и њеним продуженим
правцем долази до тачке која је утврђена за почетну тачку
описа границе измена и допуна Плана.
Члан 2.
У Плану одељак „6. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ“ пододељак „6.1. Урбанистичке
целине за које је основ за реализацију план генералне
регулације-циљане измене важећих планова детаљне
регулације“ после става 1. додаје се нов део „Урбанистичка целина 1“, који гласи:
„Урбанистичка целина 1
У оквиру ове урбанистичке целине планира се изградња
подземне вишеетажне гараже. На потесу Улице Модена
(подземно) дефинише се максимална зона изградње подземне гараже. Део саобраћајних површина на коти терена,
намењује се за зону изградње улазно-излазне рампе. Читав
појас Улице Модене, посматрајући надземно, представља
партерно уређену јавну површину.
Од постојеће парцеле број 218, планира се формирање
две нове парцеле. На једној парцели се задржава објекат
од посебне вредности, а на другој парцели се планира
изградња новог објекта. Планирана намена је општеградски центар а садржај објекта је из домена угоститељства,
трговине или јавне намене.“.
У пододељку „6.2. Урбанистичке целине за које су
основ за реализацију план генералне регулације и план
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детаљне регулације-циљане измене важећих планова
детаљне регулације“ део „Урбанистичка целина 1“ став
2. брише се.
У пододељку „6.5. Целине и зоне за које је обавезно
расписивање урбанистичко- архитектонског конкурса“
став 1. мења се и гласи:
„У оквиру урбанистичке целине 1 планирани су урбанистичко-архитектонски конкурси за парцелу број 237 и
парцелу број 218, обе у КО Нови Сад II. За парцелу број
237, према условима дефинисаним планом детаљне
регулације, а за парцелу број 218 према условима дефинисаним у овом плану, као и за партерно уређење јавних
простора, тргова и улица унутар пешачке зоне, према
Одлуци о утврђивању старог језгра Новог Сада за просторну
културно-историјску целину.“.
У пододељку „6.7. Делови планова детаљне регулације
који престају да важе“ после тачке 2) додаје се тачка 3)
која гласи:
„3) План детаљне регулације зоне заштићеног старог
градског језгра у Новом Саду („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 55/15 и 26/17 ) – делови Плана који се односе
на Улицу Модене – подземну гаражу, објекат на делу парцеле број 218, саобраћајно решење и партерно уређење
слободног простора. “.
У одељку „7. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И
ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА“ пододељак „7.1. Општа правила“
део „Урбанистичка целина 1“ у ставу 4. после четврте
реченице додаје се нова реченица која гласи:
„Изузетак представља планирани објекат на делу парцеле број 218 (новоформирана парцела), за који су дефинисана посебна правила. “.
У пододељку „7.2. Правила и услови уређења и
грађења за делове урбанистичких целина за које је
основ за реализацију план генералне регулације“ после
става 1. додаје се нови део „Урбанистичка целина 1“ који
гласи:
„Урбанистичка целина 1
Подземна гаража
На делу парцеле број 7732/1 КО Нови Сад II планира
се изградња подземне гараже, уз услов да се не поремети
нивелета терена, тротоара и коловоза.
На графичком приказу дефинисана је максимална зона
изградње планиране гараже. Рампе за приступ гаражи
планирају се у југоисточном сегменту Улице Модене, након
раскрснице са Булеваром Михајла Пупина. Планирају се
два улаза-излаза, односно две рампе са по две возне траке
ширине минимално 5,50 m.
Зона изградње гараже усклађена је са зоном заштите
стабла копривића – споменика природе „Копривић у центру
Новог Сада“ – I категорије и заштитом објекта Танурџићеве
палате, односно усклађена је са условима прибављеним
од Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада
и Покрајинског завода за заштиту природе.
Број подземних етажа планиране гараже се не ограничава, с тим да је потребно да их има минимално две, које
могу бити организоване и са полу-нивоима. С обзиром на
облик и димензију гараже, могућа је изградња гараже у
оквиру које се паркирање врши на рампи. Капацитет гараже
зависи од организације гараже и броја подземних етажа,
а процењује се да је могуће остварити 100 паркинг-места
на једној етажи.
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Изградња гараже утицаће на саобраћајно решење у
јужном делу Улице Модене, јер се приступне рампе
планирају на простору постојећег коловоза. У вези са тим,
североисточно и југозападно од рампи планирају се
једносмерне коловозне траке. На овај начин омогућен је
несметан приступ Улици Илије Огњановић и Тргу слободе.
Изградња гараже утицаће и на положај инсталација
комуналне инфраструктуре. Због изградње подземног
објекта планира се измештање инсталација водовода и
канализације, топловода, електроенергетских и електронско-комуникационих инсталација. Планира се изградња,
односно измештање следећих инсталација:
- магистрални вреловод ДН 300/300 и прикључни вреловоди за објекте у окружењу;
- водовод;
- канализацијe;
- електроенергетски водови 20 kV и 0,4 kV;
- електронско-комуникацона мрежа „Телеком Србија“
а.д. Београд и
- електронско-комуникацона мрежа Јавног комуналног
предузећа „Информатика“ Нови Сад.
Измештање и изградња горе наведених инсталација
планира се са обе стране планиране гараже (између гараже
и постојећих објеката), код улазних рампи, као и изнад
горње конструкције гараже.
Планом се оставља могућност и за изградњу трансформаторске станице 20/0,4 kV у зони гараже (подземне
или компактне-полуукопане) чија локација ће се одредити
пројектно-техничком документацијом.
Постојећа канализациона мрежа јужно од планиране
гараже, на коју је прикључен постојећи пословни објекат,
задржава своју трасу. Планом се омогућава њена реконструкција.
Изнад планиране гараже планира се партерно уређење
у оквиру којег ће се поставити инсталација јавног осветљења.
Расветна тела постављати партерно, на панелима или на
стубовима.
Одвођење атмосферских вода решиће се изградњом
линијских система за одводњавање или тачкастих сливника,
са оријентацијом на постојећу и планирану канализациону
мрежу. Изнад дела гараже планира се постављање
ретензија за привремено прихватање атмосферских вода.
Димензије и дужине планираних ретензија прецизно ће се
одредити кроз израду пројектно- техничке документације.
Планом се оставља могућност и за изградњу инсталационог тунела између Танурџићеве палате и гараже, уколико
је због технологије изградње гараже потребно све
инсталације заштити и изградити истовремено. Тунел изградити тако да се омогући изградња прикључака до пословних и стамбених јединица у објекту Танурџићеве палате.
Тачне димензије и положај тунела ће се утврдити израдом
пројектно-техничке документације.
Препоручује се да се пројектовање и изградња
(измештање) инсталација изводи координисано уз
сагледавање свих ограничења у погледу међусобног
укрштања и паралелног вођења, као и у погледу њиховог
положаја у односу на планирану гаражу. У том смислу су
дозвољена и мања одступања од траса датих ових планом.
Рампе за улаз и излаз у гаражу, такође ремете постојеће
инсталације комуналне инфраструктуре. Планом су дефинисане трасе за измештање постојећих инсталација.
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Приликом израде пројектно-техничке документације за
инсталације комуналне инфраструктуре, омогућавају се
одступања од траса дефинисаних овим планом.
Након изградње гараже планира се озелењавање и
партерно уређење северног дела Улице Модене, све у
складу са прибављеним условима надлежних институција
и конкурсним решењем за овај простор. Изнад гараже обезбедити противпожарне и пешачке приступе. Такође,
потребно је задржати, или на други начин организовати
простор за паркирање бицикала. Предлаже се изградња
континуалне једнообразне лаке настрешнице која би
објединила баште свих угоститељских објеката, а чији ће
се елементи дефинисати кроз пројекат партерног уређења
централне градске зоне.
У овиру регулације Улице Модене, у југозападном делу
планира се двосмерна бициклистичка стаза ширине минимално 2 m, којом ће се приступати централној градској
зони. Оставља се могућност одступања положаја бициклистичке стазе приказане на графичком прилогу, а све у циљу
функционалнијег и рационалнијег решења, уз услов да се
не угрожава безбедност саобраћаја и постојећа стабла.
Улични паркинзи за путничке аутомобиле се не планирају,
а на постојећим се планира проширење зеленила и површине намењене пешацима и бициклистима.
Постојеће такси стајалиште се не задржава, али је пре
промене намене у том делу потребно обезбедити ново
такси стајалиште које ће се налазити у непосредном
окружењу.
Услови за грађење саобраћајних површина
Планирану гаражу испод Улице Модена пројектовати у
складу прописима који регулишу ову област, као и са
прибављеним условима надлежних институција.
Приликом изградње гараже, а у циљу заштите стабла
копривића и постојећих објеката, обратити посебну пажњу,
како се исти не би оштетили.
Положај и димензије приступних рампи могу одступати
од графичког приказа, с тим да се било каквом изменом
не сме угрозити безбедност и функционисање саобраћаја,
као ни постојећа стабла.
Колске рампе пројектовати са вертикалним озелењавањем и на начин да визуелно не угрожавају околни простор.
Затворени део изнад рампе искористити за озелењавање
или уређење површина намењених пешацима или бицилистима.
Планирају се два надземна дела (изнад функционалних
продора) у оквиру којих се налазе протовпожарни и пешачки
приступи гаражи, као и техничко - инфраструкутрни елементи (вертикале за одимљавање и сл.). Њихов положај
дефинисан је зоном изградње која је приказана на грфичком приказу број 2 „План намене, саобраћаја, регулације
и нивелације са режимима изградње). Димензије мањег
продора износе 5,50 x 8,5 m, а већег 9,50 x 7,5 m. Приликом
израде пројектне документације подземне гараже, могућа
су одступања наведених димензија и то максимално 10%,
унутар дефинисане зоне изградње. Приликом утврђивања
изгледа и материјализације, надземни делови функционалних продора не смеју визуелно угрозити естетске вредности околног простора тј. пројектовати их на начин да не
доминирају, обликовно да буду што мање упадљиви и
максимално интегрисани у јединствени ликовни израз. То

Број 59 – страна 2963.

подразумева употребу транспарентних и лаких материјала.
За техничко - инфраструкутрне елементе (вертикале за
одимљавање и сл.), који морају бити израђени од метала,
камена, бетона или неког другог материјала, обавезно је
њихово вертикално озелењавање. Висинска регулација
надземних делова функционалних продора не сме да
наруши физиономију и визуре овог сегмента старог језгра
Новог Сада.
Број паркинг-места за бицикле мора бити већи од
постојећих. Планом се оставља могућност постављања
држача за бицикле на свим неозелењеним површинама на
обухваћеном простору.
Планом се оставља могућност повезивања Улице
Модене са Улицом Игњата Павласа.
Приликом изградње планираних саобраћајних површина,
не смеју се угрозити постојећа стабла.
Након реализације свих саобраћајних површина, обавезно је партерно уређење слободног простора. Идејна
решења, која су на урбанистичко-архитектонском конкурсу
била награђена, полазна су тачка за коначно уређење простора овог дела старог градског језгра. Очување заштићеног
стабла копривића и забрана изградње у овом појасу (изузев фонтане и спомен обележја), обавезан су услов за
спровођење свих планираних садржаја.
Партерно уређена јавна површина
Зона која се налази изнад подземне гараже (северни
део Улице Модена) али и потес јужно од ње, део су простора који је обухваћен урбанистичко-архитектонским конкурсом за уређење површина јавне намене дела градског
језгра у Новом Саду. Награђена решења, и њихово
спровођење условљено је, између осталог, проширењем
регулационе линије у југозападном делу Улице Модене.
С обзиром на то да се овим планом регулациона линија
повлачи на постојећу границу парцеле број 218, остаје зона
јавне површине која није обрађена кроз конкурсна решења.
Пошто је у питању интегрални део улице, неопходно је да
се овај потес композиционо и технички усклади са финалним решењем за партерно уређење површина јавне намене.
Парцела број 218
На делу катастарске парцеле број 218 (Трг слободе број
4) налази се објекат који је Одлуком о утврђивању старог
језгра Новог Сада за просторну културно-историјску целину,
валоризован као објекат од посебне вредности. На преосталом делу парцеле налази се објекат без вредности, чији
сегмент (уз Улицу Модене), пружајући се испред заштићеног
објекта, представља његов интегрални део.
Парцелација
Од парцеле број 218, планира се формирање две
грађевинске парцеле. Једна на углу улица Краља Александра и Модене, друга у продужетку, на углу улица Модене
и Илије Огњановића.
Објекти
На планираној парцели (на углу улица Краља Александра и Модене), задржава се објекат који се интегрално
чува, а услови везани за његову реконструкцију, адаптацију,
санацију и евентуалну замену морају бити у складу са
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Одлуком о утврђивању старог језгра Новог Сада за просторну културно-историјску целину и другим релевантним
документима Завода за заштиту споменика културе Града
Новог Сада.
Мере утврђене Одлуком о утврђивању старог језгра
Новог Сада за просторну културно-историјску целину
Очување оригиналног хоризонталног и вертикалног
габарита, конструктивног склопа и примењених материјала.
Очување или рестаурација изворног изгледа, стилских
одлика, декоративних елемената и укупног ликовног израза.
Дозвољено је осавремењивање објеката у циљу
ревитализације објеката, што подразумева следеће
интервенције:
- увођење савремених инсталација, под условом да не
наруше вредности ентеријера и екстеријера објекта;
- уређење, односно промена намене подрума је могућа
уз обавезу претходног испитивања тла и конструктивног склопа објекта, као и обавезну израду елабората
заштите суседних објеката;
- уређење, односно промена намене поткровља је могућа
искључиво у постојећем габариту крова;
- отварање нових излога и портала могуће је само у
дворишним деловима објекта и то само ако се на тај
начин не нарушавају основне вредности и стилске
карактеристике објекта; реконструкција постојећих
излога и портала у уличном делу објекта могућа је
само у циљу рестаурације отвора у складу са изворним
изгледом и то јединственим третманом читавог објекта;
- дворишни делови главног објекта изузетно могу бити
дограђени, највише до висине уличног габарита објекта,
уколико се тиме не нарушава архитектонски склоп,
односно уколико је изворним решењем остављена
могућност за дворишну доградњу; дворишне доградње
решити јединствено за целокупно двориште;
- могућа је промена намене, уз услов да нова намена
буде примерена постојећем архитектонско-конструктивном и функционалном склопу објекта;
- остали објекти на парцели не подлежу режиму заштите
главног објекта и решавају се у складу са њиховом
валоризацијом, али тако да не наруше вредности главног објекта; дворишни простор у свему ускладити са
главним објектом и комунално (партерно и хортикултурно) уредити; могуће је наткривање – застакљивање
атријумских дворишних простора;
- постављање рекламних, информативних и сличних
ознака, као и клима уређаја изводи се према Елаборату
урбане опреме надлежног завода за заштиту споменика
културе;
- постављање спомен табла и обележја, као и декоративне расвете на фасадама могуће је само према
условима надлежног завода за заштиту споменика
културе.
Део објекта без вредности (П+Г), који се налази на истој
парцели, функционални је део заштићеног објекта, од ког
се стилски и обликовно веома разликује. С тим у вези,
уколико се задржава у својим вертикалним и хоризонталним
габаритима, неопходно га је ускладити, како са заштићеним
објектом тако и са планираним, на парцели у продужетку.
То подразумева могућност замене, реконструкције, санације
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или адаптације али уз надзор и услове надлежног завода
за заштиту споменика културе.
На новоформираној парцели (угао улица Модене и Илија
Огњановића) планира се нов објекат полуатријумског или
атријумског типа. У оквиру намене општеградски центар,
могући садржаји објекта су из домена угоститељства, трговине или јавних намена, у оквиру којих се не дозвољава
изградња пословних апартмана.
Приликом изградње новог објекта, а у циљу што
складнијег уклапања са објектом који се интегрално чува,
могуће је усаглашавање грађевинске линије планираног,
са објектом који се задржава.
У зависности од тога да ли се планира наткривени објекат
или не, заузетост парцеле објектом може износити од 75
до 100 %, уз обавезу да се задовоље противпожарни услови.
Вертикална регулација планираног објекта дефинисана
је котама венаца, тако да се кота нижег венца висински
усаглашава са висином заштићеног објекта на Тргу слободе
број 4, а виши венац са котом нижег венца Танурџићеве
палате, што подразумева степенасто повећање висине.
У оквиру задате висине венаца преиспитаће се спратност, уз обавезне услове да се пројектује:
- повећана висина приземља и
- подземно, у габариту целе парцеле новог објекта,
гаража.
Обавезно је изнад завршне повучене етаже пројектовати
раван или кров благог нагиба. Уколико се планира раван
кров, планирати га као полуинтезивни зелени кровни врт.
Архитектонско обликовање планираног објекта мора
бити усаглашено са свим карактеристикама амбијента али
и вредностима архитектонског наслеђа овог простора.
Правила која нису наведена, а зависе од типа објекта,
морају бити у складу са Правилником о општим правилима
за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник
РС“, број 22/15).
Због значаја и сложености локације, за одабир архитектонског решења планираног објекта, а за целу парцелу
број 218, обавезује се расписивање урбанистичко-архитектонског конкурса а потом, по потреби, и израда урбанистичког пројекта.
Надстершница која се налази на објекту на парцели
број 218 саставни је део, и објекта који се интегрално чува
али и оног сегмента који је планиран за замену. За потребе
изградње подземне гараже могуће је привремено уклонити
надстрешницу читавом својом дужином. Потенцијално
уклањање настрешнице планирати и извести на начин да,
након изградње подземене гараже, буде враћена по узору
постојећу.“.
У пододељку „7.3. Правила и услови уређења и
грађења за делове урбанистичких целина за које је
основ за реализацију план генералне регулације и план
детаљне регулације“ део „Урбанистичка целина 1“ став
2. брише се.
У одељку „9. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ“ пододељак
„9.1. План саобраћајне инфраструктуре“, став 6. мења
се и гласи:
„На Тргу слободе, Позоришном тргу и у улицама Краља
Александра, Модене (у делу од Улице Илије Огњановића
до Трга слободе), Његошевој, Змај Јовиној, Гимназијској,
Дунавској и Милоша Хаџића, се препоручује да, инфраструктурни коридор буде поплочана површина уклопљена
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у матрицу поплочања, без денивелација, објеката или
физичких препрека, а све у оквиру Планом дефинисане
зоне коридора.“.
У ставу 7. алинеје прва и друга мењају се и гласе:
„- подземне јавне гараже дуж Улице Модене, капацитета
приближно 100 паркинг-места по етажи (број подземних етажа није ограничен),
- испод планираних објеката у Улици Модене, капацитет
гараже дефинисаће се кроз конкурсне услове, а у
складу са просторним могућностима и важећим правилницима који дефинишу изградњу гаража (број подземних етажа није ограничен), “.
Став 12. мења се и гласи:
„У оквиру инфраструктурног коридора унутар пешачке
зоне (на делу Позоришног трга, Трга слободе и улица
Његошеве и Модене) планира се и бициклистичка стаза,
односно даје се могућност обележавања бициклистичке
стазе у оквиру партерног уређења. Препорука је да се партерно не издвајају површине резервисане за бициклистички
саобраћај, већ да се бициклисти кроз пешачку зону интегришу са пешацима, под одређеним режимом.“.
У ставу 13. после прве реченице додаје се реченица
која гласи:
„На делу Улице Модене (од Улице Илије Огњановић до
Трга слободе) инсталирани су држачи за приближно 40
бицикала.“.
У пододељку „9.2 План водне инфраструктуре“ после
дела „Правила прикључења за водну инфраструктуру“,
додаје се нов део који гласи:
„Услови за изградњу инсталација водне инфраструктуре и прикључака објеката на исте
Услови за изградњу водоводне мреже
Трасу водоводне мреже полагати у зони јавне површине,
између две регулационе линије у уличном фронту, по
могућности у зеленом појасу једнострано, или обострано,
уколико је улични фронт шири од 20 m.
Трасе ровова за полагање водоводне инсталације
постављају се тако да водоводна мрежа задовољи прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте
инфраструктуре.
Минимално хоризонтално растојање водоводне мреже
од других инсталација и објеката инфраструктуре је 0,7–1
m, а вертикално растојање водоводне мреже од других
инсталација и објеката инфраструктуре 0,5 m.
Задате вредности су растојања од спољне ивице новог
цевовода до спољне ивице инсталација и објеката инфраструктуре.
Уколико није могуће испоштовати тражене услове,
пројектом предвидети одговарајућу заштиту инсталација
водовода.
Није дозвољено полагање водоводне мреже испод
објеката високоградње. Минимално одстојање од темеља
објеката износи од 1 m, али тако да не угрожава стабилност
објеката.
Дубина укопавања водоводних цеви износи 1,2–1,5 m
мерено од коте терена, а на месту планираног прикључка
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на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину
постојећег цевовода.
На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне
цеви на дужини већој од ширине пута за минимално 1 m,
са сваке стране.
На траси новог дистрибутивног водовода предвидети
одговарајући број хидраната у свему према важећим прописима. Предност дати уградњи надземних хидраната.
Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“
Нови Сад обезбеђује у нормалним условима водоснабдевања
количине воде од 5 l/s са притиском од 0,5 bara, за потребе
против пожарне заштите (хидрантска мрежа, спринклер
систем, ….).
За потребе санитарне воде у нормалним условима
водоснабдевања Јавно комунално предузеће „Водовод и
канализација“ Нови Сад обезбеђује притисак на месту
прикључења од 2,5 bara.
Заливни систем
За све постојеће и планиране зелене површине потребно
је изградити заливни систем ради квалитетнијег начина
одржавања зеленила. Планом се омогућава изградња
заливних система са захватањем вода из подземних водоносних слојева преко бушених бунара.
Водоводни прикључци
Снабдевање водом из јавног водовода врши се
прикључком објекта на јавни водовод.
Прикључак на јавни водовод почиње од споја са водоводном мрежом, а завршава се у склоништу за водомер,
закључно са мерним уређајем.
Пречник водоводног прикључка са величином и типом
водомера одређује пројектант на основу претходно урађеног
хидрауличког прорачуна унутрашњих инсталација за
објекат, а одобрава Јавно комунално предузеће „Водовод
и канализација” Нови Сад, а у складу са техничким нормативима, Одлуком о условима и начину организовања
послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде
и уклањања вода („Службени лист Града Новог Сада”, бр.
60/10, 8/11 – исправка, 38/11, 13/14, 59/16, 59/19 и 59/20)
и Правилником о техничким условима за прикључење на
технички систем за водоснабдевање и технички систем
канализације („Службени лист Града Новог Сада”, број
13/94).
Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом
мора имати засебан прикључак.
Индивидуални водомери, за мерење потрошње воде за
пословне објекте, постављају се у засебно изграђеним
шахтовима који су лоцирани ван објекта, на парцели корисника, 0,5 m од регулационе линије.
Потребан пречник и положај прикључка треба бити
дефинисан пројектом унутрашњих инсталација објекта који
се прикључује.
Извођење прикључка водовода, као и његова реконструкција су у надлежности Јавног комуналног предузећа
„Водовод и канализација” Нови Сад.
Услови за изградњу канализационе мреже
Трасу мреже опште и фекалне канализације полагати
у зони јавне површине између две регулационе линије у
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уличном фронту једнострано, или обострано, уколико је
улични фронт шири од 20 m.
Минимални пречник фекалне канализације је Ø 200 mm,
а опште канализације Ø 250 mm.
Трасе феклалне и опште канализације се постављају
тако да се задовоље прописана одстојања у односу на
друге инсталације и објекте инфраструктуре.
Минимално хоризонтално растојање од других инсталација и објеката инфраструктуре је 1 m, а вертикално 0,5 m.
Није дозвољено полагање отпадне канализације испод
објеката високоградње. Минимално одстојање од темеља
објекта износи 1 m, али тако да не угрожава стабилност
објеката.
Сви објекти за сакупљање и третман отпадних вода
морају бити водонепропусни и заштићени од продирања
у подземне издане и хаваријског изливања.
Минимална дубина изнад канализационих цеви износи
1,3 m, мерено од горње ивице цеви (уз испуњење услова
прикључења индивидуалних објеката), а на месту планираног прикључка на постојећи цевовод, дубину прикључка
свести на дубину постојећег цевовода.
На траси предвидети изградњу довољног броја ревизионих шахтова на прописаном растојању од 160 до 200
DN, а максимум 50 m.
Канализација атмосферских вода са саобраћајних и
манипулативних површина пре упуштања у атмосферску
канализацију или канализацију општег типа Града Новог
Сада, мора проћи третман на сепаратору лаких нафтних
деривата и песколову.
Директно одвођење атмосферских вода са уређених
водонепропусних површина и са кровова објеката у јавну
канализацију ограничава се на 30 l/s/ha, при прорачуну са
количином која одговара двадесетоминутној киши повратног периода две године – усвојити 120 l/s/ha.
Све количине изнад наведених вредности морају се
прихватити ретензијом и поступно упуштати у планирану
атмосферску канализацију.
Ретензија за прихват атмосферских вода се мора
пројектовати унутар парцеле корисника.
Прихват канализације отпадних вода планирати из санитарних чворова и кухиња.
Отпадне воде морају задовољити услове дефинисане
Одлуком о санитарно-техничким условима за испуштање
отпадних вода у јавну канализацију („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 17/93, 3/94, 10/01 и 47/06 – др. одлука). У
колико исте не задовољавају наведене услове, морају
имати одговарајући предтретман.
Канализациони прикључци
Прикључак на отпадну канализацију почиње од споја
са мрежом, а завршава се у ревизионом шахту.
Пречник канализационог прикључка одређује пројектант,
а одобрава Јавно комунално предузеће „Водовод и
канализација” Нови Сад, на основу претходно урађеног
хидрауличког прорачуна у складу са тим објектом, техничким нормативима, Одлуком о условима и начину
организовања послова у вршењу комуналних делатности
испоруке воде и уклањања вода и Правилником о техничким условима за прикључење на технички систем за
водоснабдевање и технички систем канализације.
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Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом
мора се прикључити на канализациону мрежу, ако је она
изграђена.
Прикључење већих пословних објеката врши се минималним пречником DN 200 mm.
Ревизионо окно лоцира се у парцели корисника, на 0,5
m од регулационе линије.
Прикључење подрумских и сутеренских просторија на
канализациони систем дозвољава се само преко аутономног постројења, препумпавањем.
Код решавања одвода употребљених вода поступити
по Одлуци о санитарно-техничким условима за испуштање
отпадних вода у јавну канализацију.
Зауљене атмосферске воде са манипулативних површина као и воде од прања и одржавања тих површина
(претакачка места, точећа места, паркинг и сл.) посебном
мрежом спровести кроз таложник за механичке нечистоће
и сепаратор уља и масти и лаких течности и тек потом
испуштати у реципијент.
Санитарно-фекалне отпадне воде могу се без
пречишћавања испуштати у јавну канализациону мрежу,
уз поштовање услова и сагласности надлежног јавног комуналног предузећа.
Извођење прикључка канализације, као и његова
реконструкција су у надлежности Јавног комуналног
предузећа „Водовод и канализација” Нови Сад.
Приликом израде пројектно – техничке документације
за инсталације комуналне инфраструктуре, омогућавају се
одступања од траса и капацитета дефинисаних овим Планом, а све у скалду са условима имаоца јавних овлашћења“.
У пододељку „9.3 План енергетске инфраструктуре“
део „Услови за прикључење на електроенергетску
мрежу“ став 1. мења се и гласи:
„Прикључење објеката на електроенергетску мрежу
решити изградњом прикључка који се састоји од прикључног
вода, кабловске прикључне кутије (КПК) и ормана мерног
места (ОММ). Прикључни вод изградити подземно, од
постојећег или планираног вода у улици, или директно из
трансформаторске станице. Детаљније услове за
прикључење и изградњу прикључног вода и положај КПК
и ОММ-а прибавити од „Електродистрибуције Нови Сад“.”.
После става 1. додаје се нови део који гласи:
„Услови за прикључење на вреловодну мрежу
Прикључење објеката у топлификациони систем решити
изградњом вреловодног прикључка од постојеће или планиране вреловодне мреже, или постављањем топлотне
подстанице у посебној просторији у објекту, у подруму
(сутерену) или приземљу објекта. У том случају до подстанице је потребно изградити вреловодни прикључак од
постојеће или планиране вреловодне мреже. Детаљније
услове за прикључење прибавити од Јавног комуналног
предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад.“.
У Пододељку „9.5. Телекомуникације“ део „Услови
за прикључење“ мења се и гласи:
„Услови за прикључење на телекомуникациону мрежу
Прикључење објеката у телекомуникациони систем
решити изградњом прикључка (подземне мреже оптичких
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или бакарних проводника) од постојеће или планиране
уличне мреже до приступачног места на фасади објекта у
коме ће бити смештен типски телекомуникациони орман.
Детаљније услове за прикључење прибавити од надлежног оператера.
Прикључак на кабловски дистрибутивни систем извести
према условима локалног дистрибутера.“.
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1.2. Извод из Плана генералне регулације
старог градског центра и подручја Малог
Лимана у Новом Саду .............................................. А3
2.

План намене површина, саобраћаја,
регулације и нивелације са режимима
изградње .............................................................1:1000

3.

Начин спровођења Плана ................................ 1:1000

У одељку „10. МРЕЖА ЗЕЛЕНИЛА“ став 7. мења се и
гласи:

4.

План регулације површина јавне намене ........1:1000

„Стогодишње стабло копривића (Celtis australis) у Улици
Модене представља живи зелени симбол Новог Сада.
Својом величином и положајем обележава укупан шири
амбијент, и представља изузетан пример солитерног стабла.
На овај зелени симбол посебно треба обратити пажњу у
свим даљим обрадама простора. Због своје биолошке и
амбијенталне вредности, ово стабло је 1978. године
заштићено као споменик природе. За све даље радове у
његовом окружењу (нарочито инфраструктуре) потребно
је прибавити услове Покрајинског завода за заштиту природе. Посебно вредним сматрају се и три стабла Cedrus
atlantica стара око 30 година, која се налазе код споменика
Михајлу Пупину.“.

5.

План водне инфраструктуре .............................1:1000

6.

План енергетске инфраструктуре и
електронских комуникација ...............................1:1000

У одељку „12. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА“ део „Археолошки локалитети“ после
става 3. додаје се став 4. који гласи:
„Локација за изградњу подземне вишеетажне гараже у
Улици Модене део је простора старог језгра и налази се у
непосредној близини познатих локалитета са археолошким садржајем. За овај простор утврђују се следеће мере
заштите:
- приликом извођења земљаних радова на изградњи и
реконструкцији објеката и инфраструктуре, обавезни
су археолошки надзор и контрола земљаних радова;
- уколико се приликом земљаних радова наиђе на археолошке налазе, остатке старијих слојева материјалне
културе, гробова, подземне структуре..., надлежни
Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада
ће донети решење о привременој обустави радова,
док се не обезбеде сви потребни услови и средства
за заштиту градњом угроженог наслеђа;
- инвеститорима изградње потребно је уградити обавезу
исходовања услова и мера техничке заштите од надлежног Завода за заштиту споменика културе Града
Новог Сада;
- уколико се приликом извођења земљаних радова на
изградњи објеката и пратеће инфраструктуре наиђе
на археолошке налазе, обавеза извођача и инвеститора
је да одмах без одлагања обуставе радове, оставе
налазе на месту и у положају у којем су пронађени и
да о налазу одмах обавесте надлежни Завод за заштиту
споменика културе Града Новог Сада (члан 109. Закона
о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94,
52/11 ‒ др. закони, 99/11 ‒ др. закон, 6/20 – др. закон
и 35/21 – др. закон)).“.
Члан 3.
Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:
Размера
1.1. Извод из Генералног плана града Новог
Сада до 2021. године – пречишћен текст ............. А4

- Карактеристични профили саобраћајница ........1:200
Члан 4.
Одлука о изменама и допунама Плана генералне
регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана
у Новом Саду (локалитет гараже у Улици Модена) садржи
текстуални део који се објављује у „Службеном листу Града
Новог Сада“ и графичке приказе израђене у три примерка,
које својим потписом оверава председник Скупштине Града
Новог Сада.
По један примерак потписаног оригинала чува се у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и
грађевинске послове и Јавном предузећу „Урбанизам“ Завод
за урбанизам Нови Сад.
Документациона основа ове одлуке чува се у Градској
управи за урбанизам и грађевинске послове.
Одлука о изменама и допунама Плана генералне
регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана
у Новом Саду (локалитет гараже у Улици Модена), доступна
је на увид јавности у згради Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина број 2 и путем интернет стране www.
skupstina.novisad.rs.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-616/2021-I
23. децембар 2021. године
НОВИ САД
Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

1457
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС,
50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19
– др. закон, 9/20 и 52/21) и члана 39. тачка 7. Статута Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19),
Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници од 23. децембра 2021. године, доноси
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАMA И ДОПУНАМА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА
МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА
ФУТОШКЕ, ХАЈДУК ВЕЉКОВЕ, РУМЕНАЧКЕ
И СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРА У НОВОМ САДУ
(ЛОКАЛИТЕТ РАСАДНИК)
Члан 1.
Овом одлуком, а на основу Одлуке о изради измена и
допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту
намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке
и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет Расадник)
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 30/18) мења се
и допуњује ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА
ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ФУТОШКЕ,
ХАЈДУК ВЕЉКОВЕ, РУМЕНАЧКЕ И СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРА У НОВОМ САДУ („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 40/11, 11/15, 19/16, 75/16, 42/18, 22/19, 35/19, 50/19,
54/19 – исправка, 9/20 и 10/21 – др. план) (у даљем тексту:
План) у делу грађевинског подручја Плана у Катастарској
општини (у даљем тексту: КО) Нови Сад II, КО Нови Сад
IV и КО Ветерник, површине 19,67 ha, унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе дела грађевинског
подручја Плана, одређена је тачка на пресеку продуженог
правца из источне границе парцеле број 3730/1 и осовине
Футошког пута у КО Ветерник. Од ове тачке у правцу севера,
граница прати претходно описан продужени правац и регулациону линију Улице cомборска рампа до пресека са продуженим правцем из јужне границе парцеле број 729/40.
Даље, граница скреће у правцу истока, прелази у КО Нови
Сад IV, прати претходно описан правац и северну границу
парцела бр. 730/55, 730/12 и 730/11, затим скреће у правцу
југа, прати западну границу парцеле број 731/7 и долази
до тромеђе парцела бр. 730/22, 730/58 и 731/17. Од ове
тачке граница у правцу југоистока прати северну регулациону линију продужетка Булевара Јована Дучића до пресека са управним правцем повученим из преломне тачке
на граници парцела бр. 758/2 и 803/5. Од ове тачке граница
скреће у правцу југа, прати описан управни правац, затим
у правцу истока прати северну границу парцеле број 758/2,
затим у правцу југа, редом прати продужени правац из
источне границе парцеле број 758/14, источну границу парцеле број 758/14, продужени правац из источне границе
парцеле број 758/14, затим у правцу запада, прати јужну
границу парцеле број 758/2 и њеним продуженим правцем
долази до пресека продуженим правцем из источне планиране регулационе линије планиране саобраћајнице. Од
ове тачке граница скреће у правцу југа, прати продужени
правац и источну планирану регулациону линију планиране
саобраћајнице и њеним продуженим правцем сече осовину
Футошког пута, прелази из КО Нови Сад IV у КО Нови Сад
II, затим скреће у правцу запада, прати осовину Футошког
пута, прелази у КО Ветерник и долази до почетне тачке
описа границе измена и допуна Плана.
Описана граница одлуке о изменама и допунама Плана
приказана је и на графичким приказима.
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У Плану одељак „4. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА“ пододељак „4.1. Подела простора на просторне
целине“ став 1. тачка 10. мења се и гласи:
„10. зона разноврсних јавних служби, пословања на
улазним правцима и вишепородичног становања (комплекс
Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ и локалитет Расадник),“.
У пододељку „4.2. Претежна намена земљишта“ део
„10. Пословање на улазним правцима – комплекси
Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" и
расадник Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило"“ мења се и гласи:
„10. Зона разноврсних јавних служби, пословања
на улазним правцима и вишепородичног становања
(комплекс Јавног градског саобраћајног предузећа
„Нови Сад“ и локалитет Расадник)
Комплекс ЈГСП-а заузима површину од око 11,60 ha, а
на овој локацији се налази од 1962. године. Основна намена
комплекса је сервисно-стационарна у коришћењу градског
саобраћајног предузећа. Планом се основна намена задржава уз пропозиције развоја које ће бити дефинисане
потребама модернизације, трансформације и проширења
градског возног парка.
Поред комплекса ЈГСП-а планира се пословање на
улазним правцима, вишепородично становање максималне
спратности до По+П+8+Пс, и комплекси јавних служби
(основна школа, предшколска установа и регионални центар за ванредне ситуације), на локалитету Расадник
(некадашњем комплексу расадника Јавног комуналног
предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад).
Комплекс расадника ЈКП „Градско зеленило“ измештен
је на нову локацију.
На улазним правцима у југоисточном делу уз Футошки
пут, простор је намењен садржајима пословања на улазним
правцима, могући садржаји су терцијарне делатности, као
и делатности које по свом карактеру представљају садржај
центра.
У југозападном делу уз Футошки пут, планира се регионални центар за ванредне ситуације, спратности од (П)
ВП до П+2.
Вишепородично становање се планира у отвореном или
полуотвореном блоку са много зеленила, максималне спратности до По+П+8+Пс.
У северозападном делу планира се предшколска установа, спратности до П+2, и основна школа, спратности до
П+2.
Планирају се и површине за линијске парковске површине, које повезују основну школу, предшколску установу,
вишепородично становање и регионални центар за ванредне ситуације.“.
У одељку „6. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА“ пододељак „6.1. Правила за уређење површина
јавне намене у обухвату плана“ подтачка „6.1.1. Комплекси јавних служби“ део „Предшколске установе“
став 4. мења се и гласи:
„Планиране предшколске установе у обухвату плана се
налазе на Новом насељу у урбанистичком блоку 339, локалитету Расадник у урбанистичком блоку 387 и на Новој
Детелинари у урбанистичком блоку 316.“.
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Табела: „преглед планираних предшколских установа“, мења се и гласи:
„Табела: Преглед планираних предшколских установа

подручје

однос бруто
површина бруто развијена
однос површине
развијене
комплекса
површина
број деце комплекса по
површине објекта
(hа)
објекта (m²)
детету
по детету

Детелинара – блок 316

0,59

1920

240

24,6

8,0

Ново насеље – блок 339

0,5

1750

300

16,7

5,8

локалитет Расадник – блок 387

0,9

4500

400

22,5

11,25

“
У делу „Основне школе“ став 3. мења се и гласи: „Планирају се четири основне школе и то: две на Новом насељу
у урбанистичким блоковима 352 и 339, једна на локалитету Расадник у урбанистичком блоку 387, и једна на Детелинари
у урбанистичком блоку 316.“.
Табела: „преглед планираних основних школа“, мења се и гласи:
„Табела: Преглед планираних основних школа

подручје

површина бруто развијена
однос површине
број деце/
комплекса
површина
комплекса по
смени
(hа)
објекта (m²)
детету

однос бруто
развијене
површине објекта
по детету

Детелинара – блок 316

1,37

6000

600

27,4

10,0

Ново насеље – блок 352

1,08

7000

700

15,4

10,0

Ново насеље – блок 339

1,36

8000

800

17,0

10,0

локалитет Расадник – блок 387

1,11

8325

640

17,34

13,0
“

После дела „Станице полиције“ додаје се нов део који
гласи:
„Регионални центар за ванредне ситуације у
Новом Саду
У просторној целини 10, у урбанистичком блоку 386 у
југозападном делу простора, планира се комплекс Регионалног центра за ванредне ситуације, комплекс ватрогасног дома за пружање услуге заштите и спасавања људи и
материјалних добара од пожара, експлозија, опасних
материја и других акцидентних ситуација. У оквиру ове
целине могу се појавити сродне комплементарне функције
од значаја за обављање основне делатности (сродне службе
градске управе, полиција и здравствена установа (део
службе хитне помоћи).
Сви објекти у оквиру комплекса Регионалног центра за
ванредне ситуације морају представљати јединствену
функционално-естетску целину, а архитектонски склоп
објеката мора бити у складу са њиховом наменом.
Планирана спратност објеката је од (П)ВП до П+2, осим
ватрогасног торња који се планира веће висине (вишеспратни торањ без ограничења висине) за потребе вежбања.
Максимални индекс заузетости износи 70 %, а максимални
индекс изграђености 1,3.
Садржаје Регионалног центра за ванредне ситуације,
организовати на тај начин да садржаје који производе више

буке и саобраћаја планирати у јужном делу простора, а
садржаје који не производе буку и интензиван саобраћај
планирати у северном делу простора према предшколској
установи, и источно према вишепородичном становању.
Планирати озелењавање простора високим зеленилом
ободом комплекса, а посебно уз северну и источну границу
комплекса, где се препоручује уређење зеленог појаса у
ширини већој од 10 m.
Грађевинска линија је удаљена минимално 10 m од
регулационе линије.“.
У подтачки „6.1.2. Слободне површине“ део „Парковске површине“ после става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Површине у урбанистичким блоковима, намењене
линијским парковским површинама и озелењеним површинама, планирају се као пејзажно уређене зелене површине
са парковским елементима, у функцији повезивања и
подизања нивоа атрактивности садржаја целог простора
између Булевара Јована Дучића, Футошког пута, и Улице
сомборска рампа.“.
У пододељку „6.2. Правила за уређење површина
осталих намена по просторним целинама“ део „Просторна целина 9 – стамбена зона Ново насеље“ део
„Вишепородично становање“ после става 3. додају се три
става која гласе:
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„У југозападном делу просторне целине 9, у урбанистичким блоковима 355 и 387 уз Улицу сомборска рампа и
Булевар Јована Дучића, планира се вишепородично
становање, максималне спратности до По+П+9 и максималног индекса изграђености 3,2. Максималан индекс
заузетости износи 40 %. На парцелама или комплексима
планираним за вишепородично становање планирају се
објекти вишепородичног становања као слободностојећи
или у прекинутом низу, а слободне блоковске површине
планирају се као површине осталих намена.
Минимална површина под зеленилом у вишепородичном
становању треба да буде 20 % од површине парцеле.
Простор у урбанистичким блоковима 355 и 387, намењен
линијским парковским површинама и озелењеним површинама, уредиће се као пејзажно уређене зелене површине
са парковским елементима, у функцији повезивања и
подизања нивоа атрактивности садржаја целог простора
између Булевара Јована Дучића, Футошког пута, и Улице
Сомборска рампа. У оквиру ових површина планиране су:
пешачке и бициклистичке стазе, урбани мобилијар, простор
за игру деце и др. Могуће је планирати уређење кровног
врта (зеленог крова) изнад последње етаже. Планирају се
подрумске или сутеренске етаже за гаражирање возила.
Уређење зелене површине у оквиру уређења партера изнад
планиране подрумске гараже подразумева његово уређење
као кровног врта.“.
Део „Просторна целина 10 – пословање на улазним
правцима – комплекси Јавног градског саобраћајног
предузећа „Нови Сад“ и расадник Јавног комуналног
предузећа „Градско зеленило““ мења се и гласи:
„Просторна целина 10 – зона разноврсних јавних
служби, пословања на улазним правцима и вишепородичног становања (комплекс Јавног градског
саобраћајног предузећа „Нови Сад“ и локалитет Расадник)
Планирају се комплекси разноврсних јавних служби
(регионални центар за ванредне ситуације, основна школа
и предшколска установа), пословање на улазним правцима
и вишепородично становање. На северном делу простора
локалитета расадника планирају се комплекси основне
школе и предшколске установе, на простору уз Футошки
пут, планира се регионални центар за ванредне ситуације
и пословање на улазним правцима, а у средишњем делу
простора планира се вишепородично становање максималне спратности до По+П+8+Пс. Планирају се линијске
парковске површине у северном и средишњем делу простора, уз предшколску установу и основну школу.
Пословање на улазним правцима
Планирано је пословање на улазним правцима уз
Футошки пут, у источном делу урбанистичког блока 386.
Могући садржаји су терцијарне делатности, као и делатности које по свом карактеру представљају садржај центра.
Индекс заузетост је до 50 %, а индекс изграђености до 1,0.
У оквиру ове просторне целине изграђен је пословни
објекат – супермаркет „Лидл“ спратности П, степена заузетости парцеле око 21,50 %. Постојећи објекат се задржава,
уз могућност надоградње до П+1 и доградње објекта до 50
% заузетости парцеле.
Источни део простора просторне целине 10 намењен
је комплексу Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови
Сад“. Овaj комплекс се задржавa на дефинисаном локалитету док то буде у интересу Града и самих корисника.
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Простор ће се уређивати у складу са потребама корисника,
уз услов да максимална заузетост објектима не пређе 20
% комплекса, а висина објеката 12 m апсолутне висине.
Делове постојећих комплекса, или простор у потпуности,
могуће је наменити и другим садржајима пословања. Могући
садржаји, нарочито уз Футошки пут, су терцијарне делатности и производно занатство, као и делатности које по
свом карактеру представљају садржај центра. Минимална
површина парцеле је 1000 m2, заузетост до 50 %, уз индекс
изграђености до 2.
Једна од могућих намена на овом локалитету је
трамвајски депо лаке железнице.
Вишепородично становање
Планира се вишепородично становање, максималне
спратности до По+П+8+Пс. На парцелама планираним за
вишепородично становање планирају се објекти вишепородичног становања као слободностојећи или у прекинутом
низу, а слободна блоковска површина планира се као површина осталих намена.
Максималан индекс заузетости износи 40 %, а максималан индекс изграђености 3,2.
Минимална површина под зеленилом у вишепородичном
становању треба да буде 35 % од површине парцеле.
Могуће је планирати уређење кровног врта (зеленог
крова) изнад последње етаже.
Планирају се подрумске или сутеренске етаже за
гаражирање возила.
Уређење зелене површине у оквиру уређења партера
изнад планиране подрумске или сутеренска гараже подразумева његово уређење као кровног врта.
Грађевинска линија је дефинисана на 5 m или 10 m од
регулационе линије према графичком приказу број 2 „План
намена површина, саобраћаја, регулације и нивелације“,
урбанистичким пројектом је могуће планирати мању или
већу удаљеност грађевинске линије од регулационе линије.
Грађевинска линија је грађевинска линија приземља и
грађевинска линија подрумске или сутеренске гараже.
Предшколска установа
Планира се предшколска установа на локалитету расадника, уз Улицу сомборска рампа, планирана спратност
објеката је до П+2.
Максималан индекс заузетости износи 25 %, са
толеранцијом до +10 %.
Грађевинска линија је удаљена минимум 10 m од регулационе линије.
За грађење објеката јавне намене (предшколске установе) у јавној својини могуће је формирање грађевинске
парцеле у складу са посебним случајевима формирања
грађевинске парцеле сходно члану 69. Закона о планирању
и изградњи:
„За грађење, односно постављање објеката из члана
2. тач. 20 г), 26), 26 б), 27) и 44) овог закона, електронских
објеката или комуникационих мрежа и уређаја, може се
формирати грађевинска парцела која одступа од површине
или положаја предвиђених планским документом за ту зону,
под условом да постоји приступ том објекту, односно тим
уређајима, ради одржавања и отклањања кварова или
хаварије на њима“.
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Могуће је одступање од планираног саобраћајног приступа планираној предшколској установи, решења датог на
графичким приказима, уколико приликом реализације објекта предшколске установе се утврди потреба за другачијим
решењем.
Табела: Капацитет и биланс површина предшколске установе

подручје

локалитет Расадник – блок 387

површина бруто развијена
комплекса
површина
број деце
(hа)
објекта (m²)
0,9

4500

400

однос површине
комплекса по
детету

однос бруто
развијене
површине објекта
по детету

22,5

11,25

Основна школа
Планира се основна школа на локалитету расадника, уз новопланирану улицу, и планирана спратност објеката је
до П+2.
Максималан индекс заузетости износи 25 %, са толеранцијом до +10 %.
Могуће је планирати уређење кровног врта (зеленог крова) изнад последње етаже, као екстензиван зелени кров
(непроходни) у фунцији енергетске ефикасности објекта, као и без кровног врта као раван или плитак кос кров.
Грађевинска линија је удаљена минимум 10 m од регулационе линије.
Табела: Капацитет и биланс површина основне школе

подручје

локалитет Расадник – блок 387

површина бруто развијена
однос површине
број деце/
комплекса
површина
комплекса по
смени
(hа)
објекта (m²)
детету
1,11

8325

Линијске парковске површине
Линијске парковске површине у делу блокова 386 и 387
планирају се као пејзажно уређене зелене површине са
парковским елементима. У оквиру ових површина планиране
су: пешачке и бициклистичке стазе, урбани мобилијар,
простор за игру деце и др.“.
У одељку „7. ПЛАН ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ“ став
2. после алинеје седме додаје се нова алинеја осма која
гласи:
„- регионални центар за ванредне ситуације,“.
Досадашње алинеје од 8. до 25. постају алинеје од 9.
до 26.
После алинеје 26. додаје се алинеја која гласи:
„- мерно регулациона станица.“.
У ставу 3. после шесте реченице додаје се реченица
која гласи:
„За грађење објеката јавне намене у јавној својини могуће
је формирање грађевинске парцеле у складу са посебним
случајевима формирања грађевинске парцеле сходно
Закону о планирању и изградњи.“
У делу „Нивелација“ после 2. става додајe се став 3.
који гласи:
„Планирана основна школа и предшколска установа, на
локалитету расадника, су на нижем терену у односу на
нивелету околних саобраћајница, што проузрокује знатна

640

17,34

однос бруто
развијене
површине објекта
по детету
13,0

насипања, на појединим местима (канал) и до 3 m. Пре
реализације планских решења потребно је терен детаљније
снимити у висинском погледу тако да су могућа одступања
нивелета од нивелета датих овим планом, али која не
нарушавају основну концепцију плана.“.
У одељку „8. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА ЗА ПОДРУЧЈА КОЈА СЕ РЕАЛИЗУЈУ НА
ОСНОВУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ“ после
пододељка „8.3. Парк на Новом насељу“ додају се два
нова пододељка „8.4. Југозападни део просторне целине
9 – Стамбена зона Ново насеље“ и „8.5. Западни део
просторне целине 10 – Зона разноврсних јавних служби,
пословања на улазним правцима и вишепородичног
становања (комплекс Јавног градског саобраћајног
предузећа „Нови Сад“ и локалитет Расадник)“ која гласе:
„8.4. Југозападни део просторне целине 9 – Стамбена
зона Ново насеље
Вишепородично становање
У стамбеној зони Ново насеље, у југозападном делу
просторне целине 9 планира се вишепородично становање
спратности до По+П+9, за коју је основ за спровођење план
генералне регулације, уз обавезу разраде урбанистичким
пројектом, а дефинисан je и комплекс вишепородичног
становања спратности до По+П+9 ( на углу Улице Сомборска рампа и Булевера Јована Дучића), за чију реализацију
се не условљава израда урбанистичког пројекта и који ће
се спроводити на основу овог Плана.
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Намене површина, регулационе и грађевинске линије
дефинисане су на графичким приказима.
Вишепородично становање спратности до По+П+9
Планира се вишепородично становање, спратности до
По+П+9, и уз индекс изграђености до 3,2. Блок вишепородичног становања се планира као једанствен комплекс за
вишепородично становање.
На парцелама планираним за вишепородично становање
планирају се објекти вишепородичног становања као
слободностојећи или у прекинутом низу, а слободна блоковска површина планира се као површина осталих намена.
За вишепородично становање спратности до По+П+9, максимални индекс заузетости је до 40 % у односу на комплекс,
и индекс изграђености је до 3,2.
Могуће је планирати уређење кровног врта (зеленог
крова) изнад последње етаже.
Правила за израду урбанистичког пројекта за вишепородично становање до По+П+9
За реализацију ових комплекса или парцела утврђује
се обавеза израде урбанистичког пројекта за цео блок.
- максимално дозвољен индекс заузетости 40 %;
- за вишепородично становање спратности до По+П+9,
индекс изграђености је до 3,2;
- препоручује се да вишепородичне објекте, који су
планирани дуж западне стране уз Улицу сомборска
рампа, би требало реализовати са смањењем спратности према Улици сомборска рампа;
- минимална површина под зеленилом у вишепородичном становању треба да буде 20 % од површине парцеле.
Планирају се подрумске или сутеренске етаже за
гаражирање возила. Број подземних етажа се не ограничава.
Гараже се планирају као део планираних објеката у подруму или сутерену, или као надземни објекти спратности
до По+П+4 (могуће полуетаже). Број планираних паркингместа и планирани број станова морају бити усаглашени.
Планирање подземне етаже као и број етажа подземне
гараже зависиће од потребе да се у оквиру парцеле
задовољи услов да за сваки стан и 70 m2 корисне (нето)
површине пословног простора буде обезбеђено једно паркинг-место. На парцелама је могуће планирати и више
подземних гаража.
Уређење зелене површине у оквиру уређења партера
изнад планиране подрумске гараже подразумева његово
уређење као кровног врта, а према условима датим у подтачки 12. План зеленила, у делу Детаљан опис озелењавања
кровних површина новопланираних гаража.
Није дозвољено ограђивање комплекса вишепородичног становање.
У оквиру сваког комплекса или парцеле дефинисаће се
положај објеката, као и слободни делови комплекса са
рампама за приступ подрумским или сутеренским гаражама, и уређеним озелењеним просторима. Планира се
уређење слободних блоковских површина и њихово
озелењавање, и обавезно је уређење дечијих игралишта
и/или спортских терена за игру деце.
У зони озелењене површине између регулационе и
грађевинске линије планира се уређење партера, површине
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за пешачку комуникацију и озелењене површине са елементима урбаног мобилијара, пешачко-колски прилази,
трафостанице и рампе. Позиције дрвећа на површинама
назначеним као режим обавезног озелењавања у оквиру
комплекса нису обавезне. Могућа су мања одступања због
усаглашавања позиције стабала са улазима и осталим
садржајима комплекса.
Могућа је изградња саобраћајног прикључка вишепородичним блоковима из Улице Сомборска рампа, са максимално једним прикључком по блоку. На овим прикључцима
биће омогућена само десна скретања возила
Услови за уређење слободних блоковских површина
дефинисани су у одељку. 12. ПЛАН ЗЕЛЕНИЛА.
Вишепородично становање спратности до По+П+9, за
чију реализацију се не условљава израда урбанистичког
пројекта и који ће се спроводити на основу овог плана
Вишепородично становање спратности до По+П+9, у
северозападном делу простора, планира се као једна
парцела.
За вишепородично становање спратности до По+П+9,
графички је дефинисана максимална зона изградње објекта,
и оквирни габарити планираних објеката према графичком
приказу број 2 „План намене површина, саобраћаја,
регулације и нивелације” у Р 1:1000.
Намена објеката је стамбена, стамбено-пословна,
пословно-стамбена или пословна. Планира се фазна
изградња објекта у складу са технологијом градње.
Минимална просечна површина стана је 50 m2 нето.
Дозвољава се планирање препуста у складу са максималним коефицијентом изграђености на парцели. Испади
на објекту (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице
са и без стубова, надстрешнице и сл.) не могу прелазити
грађевинску линију више од 1,20 m, и то на делу објекта
вишем од 3 m.
Могућа је изградња саобраћајног прикључка вишепородичном блоку из Улице Сомборска рампа, са максимално
једним прикључком по блоку. На овом прикључку биће
омогућена само десна скретања возила.
Положај трафостанице је предложен у складу са условима надлежног предузећа, на графичком прилозима.
Минимална површина под зеленилом у вишепородичном
становању треба да буде 20 % од површине парцеле.
Планирају се подрумске етаже за гаражирање возила ,
према графичком приказу број 2 „План намене површина,
саобраћаја, регулације и нивелације” Р 1:1000. Број подземних етажа се не ограничава.
Уређење зелене површине у оквиру уређења партера
изнад планиране подрумске гараже подразумева његово
уређење као кровног врта, а према условима датим у подтачки 12. План зеленила, у делу Детаљан опис озелењавања
кровних површина новопланираних гаража.
Планира се уређење слободне блоковске површине и
озелењавање, и обавезно је уређење дечијег игралишта
или спортског терена за игру деце.
У зони озелењене површине између регулационе и
грађевинске линије планира се уређење партера, површине
за пешачку комуникацију и озелењене површине са елементима урбаног мобилијара, пешачко-колски прилази,
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трафостаницa и рампе, као и могући садржаји дечије игралиште или спортски терен за игру деце.
Позиције дрвећа на површинама назначеним као режим
обавезног озелењавања у оквиру комплекса нису обавезне.
Кота приземног, нестамбеног дела објекта је до 0,2 m
виша од нивелете, а стамбеног дела је максимално 1,2 m
виша од нивелете (денивелација до 1,2 m савладава се
унутар објекта).
Није дозвољено ограђивање парцеле.
Број паркинг-места утврђује се у складу са нормативима,
једно паркинг-место за један стан, односно за 70 m2 корисне
(нето) површине за пословање.
Услови за уређење слободних блоковских површина
дефинисани су у одељку 12. ПЛАН ЗЕЛЕНИЛА.
Озелењене површине и линијске парковске површине
Планирају се површине намењене за озелењене површине и линијске парковске површине (површина јавне
намене).
Посебну пажњу треба посветити партерном уређењу
озелењене површине и линијске парковске површине.
Функција овог простора је периодични боравак и окупљање
људи на отвореном. У складу са тим, овај простор треба
да садржи елементе урбаног мобилијара, озелењавања,
дечије игралиште, водене површине и слично
Услови за реализацију Озелењених површина и линијских
парковских површина дефинисани су у одељку 12. ПЛАН
ЗЕЛЕНИЛА.
8.5. Западни део просторне целине 10 – Зона разноврсних јавних служби, пословања на улазним правцима и вишепородичног становања (комплекс Јавног
градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ и локалитет Расадник)
У западном делу просторне целине 10 основ за
спровођење је план генералне регулације, уз обавезу разраде урбанистичким пројектом.
Пословање на улазним правцима – локалитет Расадник
Комплекс пословања на улазним правцима се планира
као јединствен комплекс, односно парцела. Планирана
спратност објекта је до П+1. Објекти могу имати подземне
етаже. Препоручује се уређење крова као кровног врта
изнад последње етаже. Зелене површине у оквиру планираног комплекса пословања треба да су заступљене са
минимум 15 %.
Могући садржаји су из области терцијарних делатности
(осим комуналних услуга), као и делатности које по свом
карактеру представљају садржај центра (трговина,
угоститељство, канцеларијско пословање, туризам, култура,
образовање и др.). Максимални индекс заузетости парцеле
је до 50 %. Минимално растојање грађевинске линије од
регулационе линије је 5 m, осим уз Футошки пут где је
минимално растојање грађевинске линије од регулационе
линије 10 m.
У оквиру овог локалитета изграђен је пословни објекат
– супермаркет „Лидл“, спратности П, степена заузетости
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парцеле око 21,5 %. Постојећи објекат се задржава, уз
могућност надоградње до П+1 и доградње објекта до 50
% заузетости парцеле.“.
Правила за израду урбанистичког пројекта
За реализацију комплекса у зони пословања на улазним
правцима утврђује се обавеза израде урбанистичког
пројекта.
Максимално дозвољен индекс заузетости 50 %;
Максималан индекс изграђености је 1;
Минимална површина под зеленилом је 15 % од површине парцеле.
Ободом планираног пословног комплекса у оквиру
пословања на улазним правцима обавезна је поставка
зеленог заштитног појаса. У оквиру овог комплекса евидентирано је стабло атласког кедра које се налази у поступку
заштите као заштићено подручје од локалног значаја III
категорије Споменик природе „Стабло атласког кедра у
Новом Саду“. Обавеза је да се постојеће стабло у поступку
заштите задржи и заштити адекватним техничко-технолошким мерама приликом извођења радова. Организација
садржаја у оквиру планираног комплекса треба да буде
усклађена са позицијом заштићеног стабла. Паркинзи треба
да су покривени крошњама високог листопадног дрвећа.
Регионални центар за ванредне ситуације у Новом
Саду
У просторној целини 10, у урбанистичком блоку 386 у
југозападном делу простора, планира се изградња комплекса Регионалног центра за ванредне ситуације са комплексом ватрогасног дома за пружање услуге заштите и
спасавања људи и материјалних добара од пожара,
експлозија, опасних материја и других акцидентних
ситуација. У оквиру ове целине могу се појавити сродне
комплементарне функције од значаја за обављање основне
делатности (сродне службе градске управе, полиција и
здравствена установа (део службе хитне помоћи)).
Сви објекти у оквиру комплекса Регионалног центра за
ванредне ситуације морају представљати јединствену
функционално-естетску целину, а архитектонски склоп
објеката мора бити у складу са њиховом наменом.
Правила за израду урбанистичког пројекта
За реализацију овог комплекса односно парцеле
утврђује се обавеза израде урбанистичког пројекта.
Планирана спратност објеката је од (П)ВП до П+2, осим
ватрогасног торња који се планира веће висине (вишеспратни торањ без ограничења висине) за потребе вежбања.
Максимални индекс заузетости износи 70 %, а максимални
индекс изграђености 1,3.
Садржаје Регионалног центра за ванредне ситуације,
организовати на тај начин да садржаје који производе више
буке и саобраћаја планирати у јужном делу простора, а
садржаје који не производе буку и интензиван саобраћај
планирати у северном делу простора према предшколској
установи, и источно према вишепородичном становању.
Планирати озелењавање простора високим зеленилом
ободом комплекса, а посебно уз северну и источну границу
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комплекса, где се препоручује уређење зеленог појаса у
ширини већој од 10 m.
Грађевинска линија је удаљена минимално 10 m од
регулационе линије.
У зони озелењене површине између регулационе и
грађевинске линије планира се уређење партера, површине
за пешачку комуникацију и озелењене површине, пешачкоколски прилази, трафостаницa и рампе. Позиције дрвећа
на површинама назначеним као режим обавезног
озелењавања у оквиру комплекса нису обавезне. Могућа
су одступања због усаглашавања позиције стабала са улазима и осталим садржајима комплекса.
Планира се ограђивање комплекса Регионалног центра
за ванредне ситуације.
Вишепородично становање
За реализацију вишепородичног становања утврђује се
обавеза израде урбанистичког пројекта за цео блок као
јединствен комплекс.
Планира се вишепородично становање, максималне
спратности до По+П+8+Пс, уз максимални индекс
изграђености 3,2. На парцелама планираним за вишепородично становање планирају се објекти вишепородичног
становања као слободностојећи, или у прекинутом низу, а
слободна блоковска површина планира се као површине
осталих намена. Максимални индекс заузетости до 40 %
у односу на парцелу и блок, и индекс изграђености до 3,2.
У оквиру ове намене, минимум 35 % парцеле мора бити
под зелениом.
Могуће је планирати уређење кровног врта (зеленог
крова) изнад последње етаже.
Планирају се подрумске или сутеренске етаже за
гаражирање возила. Број подземних етажа се не ограничава.
Гараже се планирају као део планираних објеката у подруму или сутерену, или као надземни објекти спратности
до По+П+4 (могуће полуетаже). Број планираних паркингместа и планирани број станова морају бити усаглашени.
Планирање подземне етаже као и број етажа подземне
гараже зависиће од потребе да се у оквиру парцеле
задовољи услов да за сваки стан и 70 m2 корисне (нето)
површине пословног простора буде обезбеђено једно паркинг-место.
Уређење зелене површине у оквиру уређења партера
изнад планиране подрумске или сутеренска гараже подразумева његово уређење као кровног врта.
Грађевинска линија је дефинисана на графичким приказима, на 5 m или 10 m од регулационе линије, али је
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могуће урбанистичким пројектом планирати већу удаљеност
грађевинске линије од регулационе линије.
Грађевинска линија је грађевинска линија приземља и
грађевинска линија подрумске или сутеренске гараже.
Није дозвољено ограђивање комплекса или парцеле
вишепородичног становања.
У зони озелењене површине између регулационе и
грађевинске линије планира се уређење партера, површине
за пешачку комуникацију и озелењене површине са елементима урбаног мобилијара, пешачко-колски прилази,
трафостаницe и рампе.
Планира се уређење слободних блоковских површина
и њихово озелењавање, и обавезно је уређење дечијих
игралишта и/или спортских терена за игру деце.
Предшколска установа
Планира се предшколска установа на локалитету расадника, уз Улицу сомборска рампа, планирана спратност
објеката је до П+2.
Максималан индекс заузетости износи 25 %, са
толеранцијом до +10 %.
Грађевинска линија је удаљена минимум 10 m од регулационе линије.
За грађење објеката јавне намене у јавној својини (предшколске установе) могуће је формирање грађевинске парцеле у складу са посебним случајевима формирања
грађевинске парцеле сходно Закону о планирању и
изградњи.
Предшколска установа треба да је одвојена зеленим
заштитним појасом од околних садржаја. Зелени појас
треба да садржи и високу и ниску вегетацију. Ови потези
имају функцију одвајања од осталих делова становања и
треба да заузимају минимално 25 % зелене површине.
У зони озелењене површине између регулационе и
грађевинске линије планира се уређење партера, површине
за пешачку комуникацију и озелењене површине, пешачкоколски прилази и рампе. Позиције дрвећа на површинама
назначеним као режим обавезног озелењавања у оквиру
комплекса нису обавезне. Могућа су мања одступања због
усаглашавања позиције стабала са улазима и осталим
садржајима комплекса.
Планира се ограђивање парцеле предшколске установе,
и према отвореном каналу Т-800, до реализације примарне
атмосферске канализације, дуж Улице сомборска рампа,
када ће се укинути потреба за делом деонице отвореног
канала Т-800.

Табела: Капацитет и биланс површина предшколске установе

подручје

локалитет Расадник – блок 387

површина бруто развијена
комплекса
површина
број деце
(hа)
објекта (m²)

0,9

4500

400

однос површине
комплекса по
детету

однос бруто
развијене
површине објекта
по детету

22,5

11,25
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Основна школа
На локалитету Расадник, уз новопланирану улицу, планира се oсновна школа спратности до П+2.
Максималан индекс заузетости износи 25 %, са толеранцијом до +10 %.
Могуће је планирати уређење кровног врта (зеленог
крова) изнад последње етаже, као екстензиван зелени кров
(непроходни) у фунцији енергетске ефикасности објекта,
или без кровног врта као раван или плитак кос кров.
Грађевинска линија је удаљена минимум 10 m од регулационе линије.
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Основна школе треба да су одвојени зеленим заштитним
појасом од околних садржаја. Зелени појас треба да садржи
и високу и ниску вегетацију. Ови потези имају функцију
одвајања од осталих делова становања и треба да заузимају
минимално 25 % зелене површине.
У зони озелењене површине између регулационе и
грађевинске линије планира се уређење партера, површине
за пешачку комуникацију и озелењене површине, пешачкоколски прилази, трафостаницa и рампе. Позиције дрвећа
на површинама назначеним као режим обавезног
озелењавања у оквиру комплекса нису обавезне. Могућа
су мања одступања због усаглашавања позиције стабала
са улазима и осталим садржајима комплекса.
Планира се ограђивање парцеле основне школе.

Табела: Капацитет и биланс површина основне школе

подручје

површина бруто развијена
однос површине
број деце/
комплекса
површина
комплекса по
смени
(hа)
објекта (m²)
детету

локалитет Расадник – блок 387

1,11

8325

Линијске парковске површине
Линијске парковске површине планирају се као пејзажно
уређене зелене површине са парковским елементима, у
функцији повезивања и подизања нивоа атрактивности
садржаја целог простора између Булевара Јована Дучића,
Футошког пута, и Улице сомборска рампа.
У оквиру линијских парковских површина, планирају се
површине за пешачку комуникацију које се партерно уређују.
То су првенствено поплочане површине уз предшколску
установу, основну школу и вишепородично становање, са
могућношћу постављања и мањих зелених и/или водених
површина, опремљене одговарајућим мобилијаром. Конкретан изглед дефинисаће се пројектима партерног
уређења. Планира се и бициклистичка стаза у функцији
противпожарног пута у линијској парковској површини, у
непосредном окружењу предшколске установе и основне
школе.
Услови за реализацију линијских парковских површина
дефинисани су у одељку 12. ПЛАН ЗЕЛЕНИЛА.”.
Досадашњи пододељци 8.4. до 8.6. постају пододељци
8.6. до 8.8.
У одељку „9. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА“ пододељак „9.2.
Локације за које је обавезна израда урбанистичког
пројекта“ после става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Обавезна је даља планска разрада кроз израду урбанистичког пројекта, појединачно за сваки блок, у западном
делу просторне целине 10, за намене пословање на улазним правцима, вишепородично становање, и регионални
центар за ванредне ситуације, и у југозападном делу про-

640

17,34

однос бруто
развијене
површине објекта
по детету
13,0

сторне целине 9 за намену вишепородично становање, а
разрађивати према правилима дефинисаним у одељку 8.
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОДРУЧЈА
КОЈА СЕ РЕАЛИЗУЈУ НА ОСНОВУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ.“.
У пододељку „9.4. Спровођење плана генералне
регулације у просторним целинама у којима у делу
престаје да важе урбанистички планови“ став 2. после
алинеје осме додају се алинеје девета и десета које гласе:
„- РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ПРОСТОРА ОПШТЕГРАДСКОГ
ЦЕНТРА ЈУЖНО ОД ПРОДУЖЕТКА БУЛЕВАРА ЈОВАНА
ДУЧИЋА У НОВОМ САДУ („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 4/03 и 17/03) – просторна потцелина 9А се
реализује на основу овог плана;
- ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА НАМЕЊЕНОГ ЗА ПОСЛОВАЊЕ НА УЛАЗНОМ ПРАВЦУ ДУЖ
ФУТОШКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ („Службени лист Града
Новог Сада“, број 8/16) – просторна целина 10 се реализују
на основу овог плана.“.
У одељку „10. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ“ став 5. мења
се и гласи:
„За грађење објеката или уређења површина јавне
намене у јавној својини могуће је формирање грађевинске
парцеле у складу са посебним случајевима формирања
грађевинске парцеле сходно Закону о планирању и
изградњи. Парцела комплекса Епархије бачке на Сајлову,
формираће се као јединствена парцела, уз могућност фазне
реализације до формирања коначне парцеле.“.
У одељку „11. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ“ пододељак
„11.1. Саобраћајна инфраструктура“ у ставу 6. додају се
нове алинеје један до пет које гласе:
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„
- проширење Улице сомборска рампа; у оквиру попречног профила ове улице, планирају се четири коловозне
траке (две по сваком смеру), бициклистичка стаза,
разделно острво, обострани тротоари и зеленило са
дрворедима; укрштање ове улице са Футошким путем
планира се као четворокрака отворена раскрсница;
- изградња планиране саобраћајнице која ће повезати
продужетак Булевара Јована Дучића и Футошки пут;
у оквиру попречног профила ове улице, планирају се
обострани коловози, бициклистичка стаза, тротоари
и управни паркинзи; дуж ивице коловоза ове
саобраћајнице планирају се управни паркинзи за путничке аутомобиле (270 паркинг-места), а који су
намењени за „Park and Ride“ (систем „Паркирај и вози
се“ намењен је корисницима из правца Бегеча и Футога
и омогућава да паркирају своје возило у непосредној
близини ЈГСП-а и јавним превозом превезу се до центра града; на овај начин се смањује саобраћајно
оптерећење у градским центрима уз материјалне и
временске уштеде за кориснике;
- изградња нове улице која ће повезати Булевар кнеза
Милоша и Улицу сомборска рампа;
- изградња сабирних, стамбених и пешачко-бициклистичких улица у блоку оивичен Булеваром кнеза
Милоша и улицама: Сомборска рампа, планирани продужетак Булевара Јована Дучића, и Футошки пут;“ .
- изградња пешачке стазе у профилу продужетка Булевара Јована Дучића који је у обухвату плана ширине
око 1m. У поступку израде суседног плана или урбанистичког пројекта северно од границе плана у намени
спортски парк ускладиће се саобраћајно решење са
Планом генералне регулације, тако да се формира
пешачка стаза веће ширине минимум 3,0 m, уместо
пешачке стазе која је унутар спортског парка.
Досадашње алинеје један до дванаест постају алинеје
шест до осамнаест.
После става 13. додаје се нов део: „Посебна правила
за опремање простора инфраструктуром“ који гласи:
„Посебна правила за опремање простора инфраструктуром
Приликом израде техничке документације за линијске
инфраструктурне објекте (саобраћајне површине) и комуналну инфраструктуру могућа су мања одступања од планираног решења приказаног на графичким приказима и
карактеристичним попречним профилима улица, уколико
орган надлежан за управљање јавним површинама или
ималац јавног овлашћења то захтева, а за то постоје оправдани разлози (очување постојећег квалитетног растиња,
подземне и надземне инфраструктуре, ако на планираној
траси већ постоје изграђене инсталације или објекат који
се планом не задржава и сл.).
Наведене интервенције могуће су искључиво у оквиру
постојећих и планираних јавних површина.
Сва одступања од планског решења морају бити у складу
са законима и правилницима који регулишу ову област.
Не условљава се формирање грађевинске парцеле за
регулацију улица ради реализација појединачних садржаја
унутар профила. Могућа је фазна реализација.“.
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У делу „Услови за изградњу саобраћајних површина“
став 5. брише се.
Досадашњи став 6. који постаје став 5. мења се и гласи:
„На прелазу тротоара преко коловоза и дуж тротоара
извршити типско партерно уређење тротоара у складу са
Правилником о техничким стандардима планирања,
пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом,
деци и старим особама.“.
Досадашњи ст. 7. до 9. постају ст. 6. до 8.
Досадашњи став 10. брише се.
Досадашњи став 11. постаје став 9.
После дела „Услови за изградњу саобраћајних површина“ додаје се део: „Паркирање и гаражирање возила“
који гласи:
„Паркирање и гаражирање возила
Приликом нове изградње за паркирање путничких аутомобила за сопствене потребе, власници објеката свих врста
по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској
парцели, изван јавне саобраћајне површине.
За паркирање путничких аутомобила за сопствене
потребе у намени породичног становања обезбеђује се
простор на сопственој грађевинској парцели, изван јавне
саобраћајне површине, и то – једно паркинг или гаражно
место на један стан.
За паркирање путничких аутомобила за сопствене
потребе и за све остале намене обезбеђује се простор на
сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне
површине. Потребан број паркинг-места одређује се на
основу намене и врсте делатности, и то по једно паркинг
или гаражно место у односу на нето површину објекта –
корисног простора, на следећи начин:
- банка, здравствена, пословна, образовна или административна установа – једно паркинг-место на 70 m²
корисног простора;
- пошта – једно паркинг-место на 150 m² корисног простора;
- трговина на мало – једно паркинг-место на 100 m²
корисног простора;
- угоститељски објекат – једно паркинг-место на користан
простор за осам столица;
- хотелијерска установа – једно паркинг-место на користан простор за 10 кревета, односно у складу са
категоријом хотела;
- позориште или биоскоп – једно паркинг-место на користан простор за 30 гледалаца;
- спортска хала – једно паркинг-место на користан простор за 40 гледалаца.
Гараже објеката планирају се подземно у габариту, изван
габарита објекта или надземно, на грађевинској парцели.
Површине гаража објеката које се планирају надземно на
грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању
индекса изграђености, односно индекса заузетости
грађевинске парцеле, а подземне гараже се не урачунавају
у индексе.
Изградњу паркинга извршити у складу са SRPS U.
S4.234:2020 којим су дефинисане мере и начин обележавања
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места за паркирање за различите врсте паркирања. У оквиру
паркиралишта, где је то планирано, резервисати простор
за дрвореде по моделу да се на четири паркинг-места планира по једно дрво. На основу наведених критеријума обавезно је обезбедити паркинг-места за бицикле.
Могућа је изградња уличних паркинга за путничке аутомобиле и бицикле иако паркинзи нису уцртани на графичким приказима, или у карактеристичном попречном профилу
улица. Услов за реализацију је да су испуњени сви
саобраћајни услови са становишта законске регулативе,
прибављена сагласност управљача пута у делу где се жели
изградити паркинг и максимално задржавање и заштита
постојећег квалитетног дрвећа.“.
У пододељку „11.2. Водна инфраструктура“ део
„Снабдевање водом“ став 5. после речи: „Тозиновац“ и
зареза брише се везник: „и“, а после речи: „Јована Дучића“
и зареза додају се речи и зарез: „делу просторне целине
9 и делу просторне целине 10,“.
У делу „Одвођење отпадних и атмосферских вода“
став 6. после речи: „Тозиновац“ и зареза брише се везник:
„и“, а после речи: „Јована Дучића“ и зареза додају се речи
и зарез: „у делу просторне целине 9 и делу просторне
целине 10,“.
Став 9. мења се и гласи:
„Планира се примарна атмосферска канализациона
мрежа, дуж Улице сомборска рампа, профилом 1000 и
Ø 1500 mm и то на деоници од Улице Борислава Пекића
до Футошког пута.“.
После става 9. додаје се шест нових ставова који гласе:
„Реализацијом примарне атмосферске канализације,
повезаће се деоница отвореног канала Т-800, на простору
Ветерничке рампе, са деоницом отвореног канала Т-800,
на Телепу.
Омогућава се фазна реализација примарне атмосферске канализације, по деоницама дуж Улице сомборска рампа
и/или реализација са другачијим профилом, уколико се то
претходно докаже као потреба, наредном пројектном
документацијом.
Након реализације поменуте планиране примарне атмосферске канализације, дуж Улице сомборска рампа, укинуће
се потреба за делом деонице отвореног канала Т-800,
односно, деонице отвореног канала источно од Улице сомборска рампа (локалитет Расадника) и даље до Футошког
пута.
До тада, задржава се постојећи канал Т-800 у циљу
решавања атмосферских вода а за потребе заштите и
ревизије истог, дефинише се обострани заштитни појас
ширине 5 m a мерено од постојеће ивице канала.

Број 59 – страна 2977.

Део „Правила уређења за водну инфраструктуру“
мења се и гласи:
„Услови за изградњу водоводне и канализационе
мреже и прикључака
Услови за изградњу водоводне мреже
Трасе водоводне мреже ће се полагати у зони јавне
површине, између две регулационе линије у уличном
фронту, једнострано, или обострано, уколико је улични
фронт шири од 20 m.
Трасе ровова за полагање водоводне инсталације ће
се постављати тако да водоводна мрежа задовољи прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте
инфраструктуре.
Минимално хоризонтално растојање водоводне мреже
од других инсталација и објеката инфраструктуре је 1 m,
а вертикално растојање водоводне мреже од других
инсталација и објеката инфраструктуре биће 0,5 m. Дате
вредности су растојања од спољне ивице новог цевовода
до спољне ивице инсталација и објеката инфраструктуре.
Уколико није могуће испоштовати тражене услове,
пројектом ће се предвидети одговарајућа заштита
инсталација водовода.
Није планирано полагање водоводне мреже испод
објеката високоградње. Минимално одстојање од темеља
објеката биће 1 m, али тако да не угрожава стабилност
објеката.
Планира се дубина укопавања водоводних цеви 1,2–
1,5 m мерено од коте терена, а на месту планираног
прикључка на постојећи цевовод, дубину прикључка свести
на дубину постојећег цевовода.
На проласку цевовода испод пута планира се заштитна
цев на дужини већој од ширине пута за минимално 1 m, са
сваке стране.
На траси новог дистрибутивног водовода планира се
одговарајући број хидраната у свему према важећим прописима. Предност дати уградњи надземних хидраната.
Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“
Нови Сад обезбеђује, у нормалним условима водоснабдевања количину воде од 5 l/s са притиском 0,5 bara за
потребе противпожарне заштите (хидрантска мрежа, спринклер систем,..).
За потрошњу санитарне воде, у нормалним условима
водоснабдевања, Јавно комунално предузеће „Водовод и
канализација“ Нови Сад обезбеђује притисак на месту
прикључења од 2,5 bara.
Водоводни прикључци

У атмосферску канализацију, канал Т-800 и отворене
уличне канале забрањено је испуштање било каквих вода
осим условно чистих атмосферских које обавезују
одржавање минимално доброг еколошког статуса, тј. II
класе вода у водопријемнику.

Снабдевање водом из јавног водовода планира се
прикључком објекта на јавни водовод.

Планира се да атмосферске воде са потенцијално
зауљених и запрљаних површина (бензинске пумпе, паркинзи и сл.), пре изливања у јавну канализациону мрежу,
буду третиране на сепаратору уља и масти са таложником
за суспендоване материје.“ .

Пречник водоводног прикључка са величином и типом
водомера одређује пројектант на основу претходно урађеног
хидрауличног прорачуна унутрашњих инсталација за
објекат, а одобрава Јавно комунално предузеће „Водовод
и канализација“ Нови Сад у складу са техничким нормативима Одлуке о условима и начину организовања послова

Досадашњи став 10. постаје став 16.

Прикључак на јавни водовод почиње од споја са водоводном мрежом, а завршава се у склоништу за водомер,
закључно са мерним уређајем.
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у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања
вода („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 60/10, 8/11
– исправка, 38/11, 13/14, 59/16, 59/19 и 59/20) и Правилника
о техничким условима за прикључење на технички систем
за водоснабдевање и технички систем канализације („Службени лист Града Новог Сада”, број 13/94).
Прикључење стамбених објеката планира се минималним пречником DN 25 mm.
Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом
мора имати засебан прикључак.
Планира се да се индивидуални водомери, за мерење
потрошње воде за породичне стамбене и пословне објекте,
постављају у засебно изграђеним шахтовима који су лоцирани ван објекта, на парцели корисника, 0,5 m од регулационе линије.
За вишепородичне стамбене објекте водомери, за
мерење потрошње воде се постављају у шахтовима лоцираним ван објекта, на парцели корисника, 0,5 m од регулационе линије и у просторији за водомере унутар самог
објекта. Просторија за водомере мора бити лоцирана уз
регулациону линију према уличној водоводној мрежи, са
које се даје прикључак.
Код изградње пословних објеката површине преко 150 m2
код којих је потребна изградња само унутрашње хидрантске мреже (према важећем правилнику и условима противпожарне полиције) израђује се прикључак пречника DN
63 mm, са монтажом водомера DN 50 mm.
Код изградње пословних објеката код којих је неопходна
спољашња хидрантска мрежа врши се прикључење објеката
пречником максимално DN 110 mm, са монтажом водомера
DN 100 mm.
Извођење прикључка водовода, као и његова
реконструкција су у надлежности Јавног комуналног
предузећа „Водовод и канализација” Нови Сад.
Услови за изградњу канализационе мреже
Трасе мреже опште и/или фекалне канализације ће се
полагати у зони јавне површине између две регулационе
линије у уличном фронту једнострано, или обострано, уколико је улични фронт шири од 20 m.
Планира се минимални пречник отпадне канализације
Ø250 mm, а опште канализације Ø300 mm.
Трасе отпадне и опште канализације ће се постављати
тако да се задовоље прописана одстојања у односу на
друге инсталације и објекте инфраструктуре.
Минимално хоризонтално растојање од других
инсталација и објеката инфраструктуре је 0,7–1 m, а вертикално 0,5 m.
Планира се да сви објекти за сакупљање и третман
отпадних вода морају бити водонепропусни и заштићени
од продирања у подземне издане и хаваријског изливања.
Планира се да минимална дубина изнад канализационих цеви износи 1,3 m, мерено од горње ивице цеви (уз
испуњење услова прикључења индивидуалних објеката),
а на месту планираног прикључка на постојећи цевовод,
дубину прикључка свести на дубину постојећег цевовода.
На траси се предвиђа изградња довољног броја ревизионих шахтова од 160 до
200 DN, на прописаном
растојању, а максимум 50 m.

25. децембар 2021.

Планира се да атмосферска вода са саобраћајних и
манипулативних површина пре упуштања у атмосферску
канализацију или канализацију општег типа Града Новог
Сада, мора проћи третман на сепаратору лаких нафтних
деривата и песколову.
Директно одвођење атмосферских вода са уређених
водонепропусних површина и са кровова објекта у јавну
канализацију, ограничава се на 30 l/s/ha, при прорачуну са
количином која одговара двадесетноминутној киши повратног периода две године, интензитета 120 l/s/ha.
Планом се предвиђа да се све количине атмосферске
воде, које су изнад наведених вредности, морају прихватити
ретензијом и поступно упуштати у атмосферску канализацију.
Ретензија за прихват атмосферских вода се мора
пројектовати унутар парцеле корисника.
Отпадне воде морају задовољити услове дефинисане
Одлуком о санитарно-техничким условима за испуштање
отпадних вода у јавну канализацију („Службени лист Града
Новог Сада”, бр. 17/93, 3/94, 10/01 и 47/06 – др. одлука).
Уколико исте не задовољавају наведене услове, морају
имати одговарајући предтретман.
Канализациони прикључци
Планом се дефинише прикључак на отпадну канализацију
који почиње од споја са мрежом, а завршава се у ревизионом шахту.
Пречник канализационог прикључка одређује Јавно
комунално предузеће „Водовод и канализација” Нови Сад,
а у складу са типом објекта, техничким нормативима, Одлуком о условима и начину организовања послова у вршењу
комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода
и Правилником о техничким условима за прикључење на
технички систем за водоснабдевање и технички систем
канализације.
Планира се да се свака грађевинска парцела са
изграђеним објектом мора прикључи на канализациону
мрежу, ако је она изграђена.
Прикључење индивидуалних стамбених објеката планира се минималним пречником DN 160 mm, а колективних
и већих пословних објеката, минималним пречником DN
200 mm.
Планира се да се ревизионо окно лоцира на парцели
корисника, на 0,5 m од регулационе линије.
Индустријски објекти и други објекти чије отпадне воде
садрже штетне материје, могу се прикључити на канализациону мрежу само ако се испред прикључка угради уређај
за пречишћавање индустријских отпадних вода до прописаног квалитета упуштања у канализацију.
Планом се дефинише да се прикључење подрумских и
сутеренских просторија, као и базена, на канализациони
систем дозвољава, само преко аутономног постројења
(пумпе).
Код решавања одвода употребљених вода поступити
по Одлуци о санитарно-техничким условима за испуштање
отпадних вода у јавну канализацију („Службени лист Града
Новог Сада”, бр. 17/93, 3/94, 10/01 и 47/06 – др. одлука).
Планира се да се зауљене атмосферске воде са манипулативних површина, као и воде од прања и одржавања
тих површина (претакачка места, точећа места, паркинг и
сл.) посебном мрежом спроведу кроз таложник за механичке
нечистоће и сепаратор уља и масти и лаких течности и тек
потом испусте у реципијент.
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Санитарно-фекалне отпадне воде могу се без
пречишћавања испуштати у јавну канализациону мрежу,
уз поштовање услова и сагласности надлежног јавног комуналног предузећа.
Планира се да се технолошке воде могу испуштати у
јавну канализацију. Зависно од потреба код загађивача
предвидети изградњу уређаја за предтретман технолошких
отпадних вода, тако да њихов квалитет задовољава санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију,
а пре пречишћавања на постројењу за пречишћавање
отпадних вода (ППОВ), тако да се не ремети рад пречистача
у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије
загађујућих материја у воде и роковима за њихово
достизање, Прилог 2, Глава III, Табела 1 („Службени гласник РС”, бр. 67/11, 48/12 и 1/16).
Извођење прикључка канализације, као и његова
реконструкција су у надлежности Јавног комуналног
предузећа „Водовод и канализација” Нови Сад.“.
После дела „Услови за изградњу водоводне и канализационе мреже и прикључака“ додаје се део „Водни
услови за локалитет Расадник“ који гласи:
„Водни услови за локалитет Расадник
Водним условима одређују се технички и други захтеви
који морају да се испуне при изградњи, доградњи и
реконструкцији објеката и извођењу других радова који
могу трајно, повремено или привремено утицати на промене у водном режиму, односно угрозити циљеве животне
средине, ради усклађивања са одредбама Закона о водама
(„Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12,101/16, 95/18 и
95/18 – др. закон) и прописима донетим на основу њега.
План је израђен према важећим прописима и нормативима за планиране намене као и према прописима о
потпуној заштити водног режима и водних објеката у условима коришћења вода, заштите од вода и заштите површинских и подземних вода од загађења, уз усклађивање
планираних намена са постојећим водним објектима и
хидромелиорационим уређењем обухваћеног подручја:
- Закон о водама;
-

Уредба о класификацији вода („Службени гласник
СРС“, број 5/68);

Број 59 – страна 2979.

Локалитет Расадник припада сливу реке Дунав и водном
подручју Дунава. На овом локалитету се налази се део
мелирационог канала Т-800. Деоница канала Т-800 у дужини
200 m од кm 3+220 до кm 3+480 није у функцији јер је затрпан приликом градње стамбених објеката, што има за
последицу онемогућавање отицања вода са узводног дела
слива. Узводна деоница канала од кm 3+854 је зацевљена.
Мелиоративни канали слива ЦС „Телеп” формирани су
због одводњавања пољопривредног земљишта на подручју
данашњих насеља Адице и Ветерничка рампа. Ширењем
града и мењањем намене земљишта из пољопривредног
у грађевинско земљиште, канали су изгубили своју примарну функцију одводњавања и постали канали атмосферске канализације.
Канал Т-800 је главни канал слива црпне станице „Телеп”,
чији је реципијент река Дунав.
Услови за планирање и изградњу објеката у зони мелиорационог канала/водотока“
Континуитет и правац инспекционих стаза у обалном
појасу мелиорационог канала/водотока, обострано, најмање
ширине 5 m мора се сачувати за пролаз и рад механизације
за одржавање мелиорационог канала/водотока.
У овом појасу није дозвољена изградња објеката, садња
дрвећа, орање и копање земље и обављање других радњи
којима се ремети функција или угрожава стабилност мелиорационог канала и предузимање радњи којим се омета
редовно одржавање канала;
Подземне објекте поставити најмање 1 m испод коте
терена и обезбедити их од утицаја механизације за
одржавање канала; кота терена је кота обале у зони радноинспекционе стазе.
Подземно укрштање
Подземно укрштање објекта са мелиорационим каналом
пројектовати као укрштање испод дна канала тако да се
горња ивица заштите линијског објекта постави најмање 1
m испод пројектоване коте дна канала, у пуној ширини
канала у нивоу терена. Укрштање са каналом пројектовати
што ближе углу од 90°.
Надземно укрштање

- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих
материја у воде и роковима за њихово достизање
(„Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16);

Надземно укрштање објекта са мелиорационим каналом
постављањем инсталације преко конструкције пропуста/
моста, пројектовати према следећим условима:

- Уредба о граничним вредностима загађујућих материја
у површинским и подземним водама и седименту и
роковима за њихово достизање („Службени гласник
РС“, број 50/12);

- при качењу инсталације на конструкцију пропуста/
моста, доњу ивицу заштите инсталације поставити
изнад светлог отвора пропуста/моста;

- Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени
гласник РС“, број 24/14);
- Правилник о опасним материјама у водама („Службени
гласник СРС“, број 31/82);
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник
РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др.
закон, 43/11 – УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др. закон и
95/18 – др. закон).

- при постављању инсталације кроз саобраћајницу или
банкину преко пропуста/моста, доњу ивицу заштите
инсталације поставити на одстојању најмање 10 сm
изнад горње ивице цеви/конструкције пропуста/моста;
- у случају реконструкције пропуста/моста, сву одговорност у вези линијског објекта, додатне радове и трошкове (измештање, поновно враћање и др.), сноси
инвеститор/корисник линијског објекта.
Укрштање објекта са мелиорационим каналом
постављањем инсталације изнад канала, пројектовати
према следећим условима:
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- инсталацију поставити на конструкцију/носач чији су
стубови постављени изван радно-инспекционе стазе
дефинисане у делу Услови за планирање и изградњу
објеката у зони мелиорационог канала/водотока, став 1.;
- висину конструкције/носача одредити тако да не омета
редовно одржавање канала.
Паралелно вођење
Постављање објекта на водном земљишту, паралелно
са мелиорационим каналом, пројектовати тако да се траса
инсталације води по линији границе парцеле водног
земљишта (парцела канала), односно унутар парцеле
водног земљишта, на одстојању највише до 1 m од границе
парцеле и да је управно растојање између трасе инсталације
и ивице обале канала најмање 5 m. Постављање линијског
објекта изван парцеле водног земљишта, паралелно са
мелиорационим каналом, пројектовати тако да је управно
растојање између трасе инсталације и ивице обале канала
најмање 5 m.
Саобраћајне површине планирати изван зоне експропријације мелиоративног канала. Уколико је потребна саобраћајна комуникација – повезивање леве и десне обале
канала, исту је могуће планирати уз изградњу пропуста –
моста. Техничко решење пропуста /моста мора обезбедити
нормално функционисање канала.
Водоснабдевање обухваћеног простора планира се
преко постојеће водоводне мреже и планираног проширења
исте у оквиру водоводног система Града Новог Сада, према
условима/сагласности јавног комуналног предузећа.
Отпадне воде
Планиран je сепаратни систем канапизационе мреже и
то посебно за:
- условно чисте атмосферске воде
- запрљане атмосферске воде
- санитарно-фекалне отпадне воде
- технолошке отпадне воде.
У површинске и подземне воде, забрањено је испуштати
било какве воде осим условно чистих атмосферских и
пречишћених отпадних вода чији квалитет обезбеђује
одржавање минимално доброг еколошког статуса (II класа
воде) реципијента, према Уредби о класификацији вода.
Квалитет ефлуента треба да задовољава граничне вредности прописане Уредбом о граничним вредностима емисије
загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање
и Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске
воде и роковима за њихово достизање.
Достизање граничних вредности емисије загађујућих
материја не може да се врши путем разблажења, према
Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих
материја у воде и роковима за њихово достизање.
Условно чисте атмосферске воде, чији квалитет
обезбеђује одржавање минимално доброг еколошког статуса (II класа воде) реципијента, према Уредби о
класификацији вода, могу се без пречишћавања, путем
интерне атмосферске мреже и преко уређених испуста,
одвести у јавну атмосферску канализацију према условима
надлежног комуналног предузећа, на зелене површине или
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ретензиони простор унутар парцеле, у мелиорациони канал
или путни канал према условима власника.
Атмосферске воде са запрљаних/зауљених површина
(манипулативни простор, паркинг, саобраћајнице и др.)
пречистити на уређају за примарно пречишћавање
потенцијално запрљаних атмосферских вода (сепаратор
са таложником) ради издвајања минералних и других уља
и брзоталоживих честица.
Санитарно-фекапне отпадне воде прикључити на јавну
канализациону мрежу постојећу или планирану, према
општем концепту каналисања, пречишћавања и диспозиције
отпадних вода на нивоу Града Новог Сада и условима/
сагласности надлежног јавног комуналног предузећа.
Технолошке отпадне воде и воде од прања радног простора и опреме прикључити на јавну канализациону мрежу,
према општем концепту каналисања, пречишћавања и
диспозиције отпадних вода на нивоу Града Новог Сада и
условима/сагласности надлежногјавног комуналног
предузећа. Према условима јавног комуналног предузећа,
обезбедити примарно пречишћавање технолошке отпадне
воде на пречистачу, пре испуштања у јавну канализацију.
Уважити и све друге услове које за пречишћавање и
диспозицију отпадних вода пропише надлежно јавно комунално предузећа.
Приликом реализације планских решења, не сме се
угрозити стабилност водних објеката, водног режима и
квалитет подземних и површинских вода.
Намена водног земљишта не може се мењати без сагласности Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“
Нови Сад.“.
У пододељку „11.3. Енергетска инфраструктура“ део
„Снабдевање електричном енергијом“ став 3. мења се
и гласи:
„До планираних објеката потребно је изградити
прикључке од постојеће или нове мреже, као и потребан
број ТС. Осим планираних ТС, чији је оријетациони положај
приказан на графичком приказу број 7 „План енергетске
инфраструктуре“ у размери 1:5000, нове ТС се могу градити
као монтажно-бетонске, зидане, узидане или компактне
(полуукопане) на парцелама свих намена, у складу са
важећом законском и техничком регулативом. Нове ТС се
могу градити и у оквиру стамбених објеката, уз поштовање
свих противпожарних услова. Када је уградња ТС планирана
у оквиру стамбене зграде, просторију за смештај ТС
потребно је на одговарајући начин изоловати од буке и
јонизујућих зрачења, у складу са прописима. Стамбене
просторије стана не могу се граничити са просторијом у
којој је смештена ТС. У случају потреба за додатним електроенергетским капацитетима у постојећим стамбеним
блоковима, могућа је изградња нових ТС у оквиру
заједничких блоковских површина, на одговарајућим
локацијама, тако да су удаљене минимум 5 m од стамбених
објеката. Свим ТС потребно је обезбедити колски прилаз
ширине минимално 3 m (и висине минимално 3,5 m, у
случају постојања пасажа) ради обезбеђења интервенције
у случају ремонта и хаварије. Такође је потребно обезбедити
право службеност пролаза каблова до ТС кроз пасаже и
слободне блоковске површине и заједничке блоковске
површине.“.
После става 3. додаје се став 4. који гласи:
„За делове подручја који се спроводе на основу планова
нижег реда и урбанистичких пројеката, локације нових ТС
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ће се одредити приликом њихове израде. За планиране
објекте вишепородичног становања, основну школу и регионални центар за ванредне ситуације на локалитету Расадник, нове ТС ће се градити на локацијама приказаним на
графичком приказу или у будућим комплексима (у оквиру
објеката или на локацијама које ће се одредити приликом
израде пројектно-техничке документације на основу
положаја објеката у простору). Ормани мерних места са
бројилима у будућим објектима ће бити смештени у оквиру
објеката, у приземљу.“ .
У делу „Снабдевање топлотном енергијом“ став 2.
после седме реченице додаје се реченица која гласи:
„Планира се и изградња вреловода у продужетку Булевара Јована Дучића за потребе објеката вишепородичног
становања на локалитету Расадник.“.
После става 4. додаје се став 5. који гласи:
„МРС „Ветерничка рампа“ која се налази на крајњем
југозападу подручја, потребно је изместити изван планиране регулације Улице сомборска рампа.“.
У одељку „12. ПЛАН ЗЕЛЕНИЛА“ део „Парковске површине“ после става 8. додаје се пет ставова који гласе:
„Линијске зелене површине у делу блокова 355 и 386 и
387 планирају се као пејзажно уређене зелене површине
са парковским елементима. Постојећа вегетација које се
налази у планираној намени за линијске парковске површине и озелењене површине, задржаће се после стручне
валоризације ЈКП Градског зеленила и Пољопривредног
факултета.
У оквиру ових површина планиране су: пешачке и бициклистичке стазе, урбани мобилијар, простор за игру деце
и др. Све стазе треба да прате дрвореди од високе
лишћарске вегетације у комбинацији са средње високим
декоративним дрвећем. Стазе треба да буду од природних
материјала и да повезују све делове уређених зелених
површина са околним наменама, а њихова минимална
ширина 1,2 m. Поред високе вегетације, на овим површинама, планира се садња и декоративне партерне вегетације
– ниско декоративно шибље и цвеће. Минимум 60 % ових
озелењених површина треба да буде под високом
вегетацијом. У зони заштите отвореног канала, забрањена
је садња биљака до његовог укидања.
Уређене јавне зелене површине у блоку 355 уз Булевар
Јована Дучића уредити по истим параметрима наведеним
за линијске зелене површине.
Употребом врста различитог колорита, висине, облика
и времена цветања и листања могуће је постићи адекватан визуелни ефекат који ће корисницима простора обезбедити угођај током целе године.
Робусне врсте дрвећа (храст, дивљи кестен, копривић
и сл.) у оквиру ових површина оријентисати ка објектима
ватрогасног домa и образовних установа. Декоративне
форме (тулипановац, црвенолисна шљива, албиција и сл.)
садити уз пешачке комуникације и на деловима које треба
посебно нагласити.
Графички представљено уређење зелених површина,
није обавезујуће.
Део „Заједничке блоковске површине“ мења се и
гласи:
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„Заједничке блоковске површине и слободне блоковске површине
Планирана поставка зеленила у оквиру нових стамбених
блокова одликује се поставком краћих дрвореда уз пешачке
стазе, а јужне и западне фасаде објеката заштитиће се од
превелике осунчаности садњом високих и пирамидалних
форми дрвећа. Делове према саобраћајницама и паркинзима одвојити поставком дрвећа у комбинцији са разним
врстама шибља. У зони озелењене површине између регулационе и грађевинске линије планира се уређење партера,
површине за пешачку комуникацију и озелењене површине
са елементима урбаног мобилијара, пешачко-колски прилази и рампе. Уколико се дрвеће сади у оквиру поплочања,
обавезно га треба садити у отворе (розете) пречника минимум 1,2 m са заштитном декоративном решетком. Планира
се уређење слободних блоковских површина и њихово
озелењавање, и обавезно је уређење дечијих игралишта
и/или спортских терена за игру деце. Позиције дрвећа на
површинама назначеним као режим обавезног озелењавања
у оквиру комплекса нису обавезне.
Укупан проценат зеленила у слободним блоковским
површинама утврђује се на минимално 20%, од чега минимум 40 % треба да буде под крошњама високе вегетације.
Унутар зоне изградње објеката обавезно је формирање
кровног врта над подземним гаражама. Целокупан простор
поред адекватног озелењавања, треба опремити неопходним урбаним мобилијаром, шетним стазама, као и просторима за игру деце. Дечија игралишта формирати у складу
са нормативима.
Избор биљних врста за озелењавање кровног врта могу
бити категорисани као: седуми и сукуленти (статичко
оптерећење износи свега 10 kg/m²), траве и перене (статичко
оптерећење им у просеку износи 15 kg/m²), жбуње и шибље
(статичко оптерећење које износи око 30 kg/m²), дрвеће и
више шибље (статичко оптерећење од преко 30 kg/m²).
Предности вертикалног и кровног озелењавања могу
да се посматрају на два начина. Препознају се две категорије
користи: корист коју имају власници објеката (private benefit)
и општедруштвена корист (public benefit).
Корист за власнике објеката огледа се у следећем:
- побољшању енергетске ефикасности,
- заштити конструктивног склопа објекта и естетске предности,
- смањењу буке,
- побољшању квалитета ваздуха у просторијама,
- повећању цене објекта на тржишту,
- повећању корисног отвореног простора и
- економској предности и погодности.
Општедруштвена корист огледа се у следећем:
- умањењу ефекта топлотног острва,
- апсорпцији штетних утицаја загађујућих гасова,
- ефикасном управљању атмосферским водама,
- повећању биодиверзитета,
- могућности развоја урбане агрокултуре,
- позитивним ефектима на здравље корисника простора
и
- естетским побољшањима.
У односу на осовински размак носећих елемената,
намене објекта као и укупног (сталног и корисног)
оптерећења носеће конструкције кровне етаже, процењено
је за колико је потребно повећати количину бетона и челика
при изведби зеленог крова. Величина, конструктивни склоп
и кров објекта битно утичу на коначни изглед врта. У односу
на расположиву подлогу, потребно је установити потребну
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дубину слоја супстрата, чиме се аутоматски дефинише
врста кровног врта. Претходно је дефинисано да слој земље
може бити од 7 cm па све до 100 cm.
Климатски чиниоци који имају велики утицај на
обликовање кровних вртова и зелених зидова су следећи:
температура и влажност ваздуха, ветрови и осунчање
(оријентација). Услови у којима се биљне врсте налазе на
зеленим крововима и зидовима потпуно су другачији од
оних када се саде на површини земље. У складу са
чињеницом да су микроклиматски услови на кровним површинама екстремни, потребно је да се садни материјал
прилагоди намени и положају. При пројектовању зелених
кровова и зидова веома је важно добро познавање специфичних карактеристика локалне климе. Детаљно
проучавање података који се односе на дневне температуре
и количине падавина произвешће јасну слику која ће
дизајнерима бити од велике користи.
Композиција врта стилски треба да је усклађена са архитектуром објекта и са средином у којој се налази.
Основни слојеви, заједнички за све типове зелених кровова, су:
- вегетација (биљни материјал),
- супстрат,
- филтерски слој – геотекстил,
- дренажни слој,
- заштитни слој – механичка заштита током извођења,
- заштита од корења,
- разделни слој (термоизолација),
- хидроизолација.
Основне разлике у извођењу кровних вртова односе се
на дебљину слоја супстрата, а самим тим и на врсте биљног
материјала које ће се употребити, као и на избор
одговарајућег дренажног слоја.
Екстензивни зелени кровови
Екстензивни зелени кров подразумева систем зеленог
крова са заједницом биљних врста које имају мали коренов
систем и лако подносе сушу. Под тим врстама подразумевају
се перене (трајнице), пре свега сукулентне врсте (седуми),
траве, маховине и цветнице. Предност ових кровова је у
томе што се могу поставити на готово све равне кровне
конструкције (превасходно непроходне) јер имају малу
специфичну тежину. Њихове основне функције су: температурна изолација, задржавање атмосферских падавина,
побољшање микроклиме локалитета и енергетске ефикасности објекта, смањење аерозагађења и смањење утицаја
буке. Дебљина слоја супстрата потребног за овај тип зеленог крова износи 7–15 cm. Површинска маса оптерећења
без биљака износи од 70 до 170 kg/m².
Полуинтезивни зелени кровови
Постављају се травнате површине, користе се неке врсте
перена (трајница) али и жбунасте врсте које немају разгранат коренов систем. Осим естетске, функција ове врсте
озелењавања односи се и на могућност непосредног
коришћења зеленог крова. Дебљина слоја супстрата потребног за овај тип зеленог крова износи 15–30 cm. Површинска
маса оптерећења без биљака износи 170–500 kg/m².
Интензивни зелени кровови
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То је систем озелењавања кровова који подразумева
формирање свеукупне оазе кровног врта чије је коришћење
интензивно и неограничено: практично, реч је о парковској
површини. Ово је могуће због велике дебљине супстрата
која може бити и преко 60 cm. Површинска маса оптерећења
без биљака износи 500–2000 kg/m².
Масивни зелени кровови
Ова врста крова се заправо може сматрати подврстом
интензивних зелених кровова. У погледу слојева, једино
се разликује дебљина супстрата која износи и до 80 cm,
док је све остало исто. Специфична тежина се креће у
оквиру претходно дефинисаних величина (до 2000 kg/m²).
Оно што разликује ову врсту од претходне јесте намена.
Пре свега, овакав вид озелењавања препоручује се при
извођењу вртова на крововима подземних и полуукопаних
објеката и на деловима објеката који се налазе у нивоу
терена.
Озелењавање слободних површина стамбених блокова
изграђених по парцелама (стамбене зоне трансформације)
подразумева, поред садње дрвећа и шибља и вертикално
озелењавање (различите врсте пузавица) као и поставку
озелењених жардинијера“.
Детаљан опис озелењавања кровних површина
новопланираних гаража
Простор изнад укопане гараже планира се као партерно
уређен зелени кров. Планира се формирање травњака у
комбинацији са декоративним ниским и средње високим
жбуњем. Дебљина супстрата у пољима предвиђеним за
садњу зеленила треба да буде минимум 30 cm, што зависи
од врста биљака које ће се садити. Поред супстрата, у
пољима треба предвидети и све неопходне слојеве за
формирање кровних вртова. Дрвенасте саднице прсног
пречника 14-16 cm (на висини од 1 m) са неинвазивним
кореновим систетом (лоптасти багрем, црвенолисни
јапански јавор, патуљаста бела бреза, жалосни дуд и сл.)
садиће се у бетонске касете димензија 1,5x1,5x1,2 m са
перфорираним страницама (отвори пречника 150 mm).
Простор треба опремити стазама, урбаним мобилијаром
и јавном расветом. Поред наведених садржаја у оквиру
кровног врта предвиђени су простори за поставку дечијих
игралишта, теретане на отвореном и спортских терена.
Око спортских терена могућа је поставка заштитне ограде
(h=4m) урађене од челичне поцинковане конструкције,
између које се поставља челична поцинкована мрежа. Ова
мрежа може бити израђена и од неког другог материјала
погодног за ову врсту озелењавања. По планираној
поцинкованој мрежи пружаће се пузајуће врсте биљака
које ће формирати зелени зид (вертикално зеленило). Предлаже се употреба врста са различитом бојом листа
(Partenocissus tricuspidata – Партеноцисус и различите
сорте Hedera helix – Бршљан). Предност дати комбинацији
врста чији опстанак не зависи од интензивне неге и које не
захтевају пуно влаге.
На свим зеленим деловима крова планира се поставка
заливног система, који ће се напајати из резервоара за
воду. Поставку резервоара треба предвидети у оквиру
објекта јавне гараже или у непосредној близини исте. Запремина резервоара одредиће се у складу са величином површина под зеленилом и потреба противпожарних система.
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Слика бр. 1 - шематски приказ уређења озелењеног кровног врта над подземним гаражама са пресеком бетонских
када изнад носећих конструктивних елемената.
У делу „Зеленило у уличној регулацији“ после става
1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Постојећи дрворед платана уз Футошки пут у делу бившег расадника обавезно задржати, осим неколико стабала
које је потребно уклонити због реализације саобраћајница.“.
После досадашњег става 2. који постаје став 3. додају
се два става која гласе:
„Сви паркинг-простори треба да су под крошњама високе
лишћарске вегетације. Саднице треба да буду школоване,
старости минимум 10 година, распоређене иза сваког четвртог паркинг-места или у зеленој траци иза паркинг-места,
на међусобном растојању од 10 m, у складу са садржајима
попречних профила и распоредом подземних и надземних
инфраструктурних коридора.
За озелењавање у оквиру саобраћајних површина и
паркинг-простора препоручује се употреба следећих врста:
гинко, дивљи кестен, копривић, црвенолисни храст, ликвидамбар, клен, пирамидални ликвидамбар и сл.“.
У делу „Зеленило у оквиру других намена“ после
става 4. додаје се нови став 5. који гласи:
„Ободом планираног пословног комплекса у оквиру
пословања на улазним правцима обавезна је поставка
зеленог заштитног појаса. У оквиру овог комплекса евидентирано је стабло атласког кедра које се налази у поступку
заштите као заштићено подручје од локалног значаја III
категорије Споменик природе „Стабло атласког кедра у
Новом Саду“. Обавеза је да се постојеће стабло у поступку
заштите задржи и заштити адекватним техничко-технолошким мерама приликом извођења радова. Организација
садржаја у оквиру планираног комплекса треба да буде
усклађена са позицијом заштићеног стабла. Паркинзи треба
да су покривени крошњама високог листопадног дрвећа.
Позиције дрвећа на површинама назначеним као режим
обавезног озелењавања у оквиру комплекса нису обавезне.“.
После досадашњег става 5. који постаје став 6. додају
се три става која гласе:
„Приликом избора садног материјала за озелењавање
ових намена, водити рачуна да то не буду врсте са бодљама
и отровним плодовима, као и биљке са алергеним
својствима, како се не би угрозила безбедност деце.
Ободом комплекса ватрогасног дома обавезна је поставка
зеленог заштитног појаса, минималне ширине 10 m. Заштитни
појас треба да се састоји од квалитетне високе лишћарске
вегетације у комбинацији са шибљем. Обзиром на специфичну намену, унутрашњост комплекса уредиће се у

складу са просторном организацијом садржаја. Високу
вегетацију унутар комплекса поставити на начин да се
саобраћај одвија несметано. Прилазе и улазе у објекте
нагласити декоративном вегетацијом. Позиције дрвећа на
површинама назначеним као режим обавезног озелењавања
у оквиру комплекса нису обавезне. Могућа су мања
одступања због усаглашавања позиције стабала са улазима
и осталим садржајима комплекса.
На свим објектима у оквиру других намена могућа је
поставка екстензивног, полуинтензивног или интензивног
зеленог кровног врта са различитим садржајима. Опис и
параметри ових површина наведени су у делу Заједничке
блоковске површине и слободне блоковске површине.“.
У одељку „13. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ И
УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“ став 4. мења се и
гласи:
„У наредном периоду потребно је обезбедити праћење
квалитета ваздуха у складу са Законом о заштити ваздуха
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09, 10/13 и 26/21 – др. закон),
Уредбом о условима за мониторинг и захтевима за квалитет ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и
63/13) и Уредбом о граничним вредностима емисија
загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање
(„Службени гласник РС“, бр. 6/16 и 67/21).“.
Став 7. мења се и гласи:
„Јавне површине (тротоари, пешачке стазе, пешачки
прелази, прилази објектима и сл.), као и хоризонталне и
вертикалне комуникације, морају обезбедити услове за
несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката,
којима се осигурава несметано кретање и приступ особама
са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени
гласник РС“, број 22/15), као и другим прописима и стандардима који регулишу ову област.“.
Став 10. мења се и гласи:
„Заштита од пожара обезбедиће се у складу са Законом
о заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр. 111/09,
20/15, 87/18 и 87/18 – др. закони) и Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за
гашење пожара („Службени гласник РС”, број 3/18), што
подразумева коришћење ватропреградних површина, употребу незапаљивих материјала приликом градње објеката,
реализацију противпожарне хидрантске мреже и могућност
приступа свим објектима.“.

страна 2984. – Броj 59

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

У ставу 11. у загради, после речи: „исправка“ додаје се
зарез и бројеви: „14/16, 95/18 – др. закон и 71/21“.
Став 12. мења се и гласи:
„Потребно је обезбедити поступање са отпадним
материјама у складу са Законом о управљању отпадом
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 –
др. закон), Законом о амбалажи и амбалажном отпаду
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 95/18 – др. закон), Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања
опасног отпада („Службени гласник РС“, бр. 92/10 и 77/21)
и Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као
секундарна сировина или за добијање енергије („Службени
гласник РС“, број 98/10).“.
После става 12. додају се четири нова става која гласе:
„На простору у обухвату плана потребно је обезбедити
поступање са отпадним материјама у складу са Законом
о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09,
88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) и другим прописима из ове
области.
На основу Правилника о условима за постављање посуда
за сакупљање отпада („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 19/11 и 7/14) утврђују се број, места и технички услови
за постављање посуда на јавним површинама на територији
Града Новог Сада. Одржавање чистоће на територији Града
Новог Сада уређује се Одлуком о одржавању чистоће
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 25/10, 37/10 –
исправка, 3/11, 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и 59/19) и
Одлуком о уређивању и одржавању депоније („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 6/03, 47/06 – др. одлука и
13/14).
На основу планираних капацитета и постојећег стања
на терену, Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад
ће дефинисати потребан број контејнера. Оријентациони
положај подземних контејнера дат је графички.
Уколико се планира постављање подземних контејнера,
неопходно је водити рачуна о приступу возила за одношење
отпада, али и микро-локацији која не би требала да угрози
подземне инсталације водоводне и енергетске инфраструктуре, као и корење високог зеленила.“.
Досадашњи ст. од 13. до 18. постају ст. од 17. до 22.
У досадашњем ставу 19. који постаје став 23. у загради,
после речи: „закон“ везник: „и“ замењује се зарезом, а после
броја: „43/11 УС“ додаје се зарез и бројеви: „14/16, 76/18,
95/18 – др. закон и 95/18 – др. закон)“.
Досадашњи став 20. постаје став 24.
У одељку „14. МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
И ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА“ пододељак
„14.1. Непокретна културна добра“ део „Археолошки
локалитети“ после дела „Локалитет - Ново насеље,
Улица Милеве Марић“ додаје се нови део „Локалитет у
Улици сомборска рампа“ који гласи:
„Локалитет у Улици сомборска рампа, где су приликом заштитних археолошких истраживања 2013. године
пронађени остаци некрополе са скелетно сахрањеним
покојницима из позносредњовековног периода. Ископан је
део овог гробља на траси изградње атмосферске
канализације.“.
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У пододељку „14.2. Евидентирана природна добра и
услови заштите“ став 1. после алинеје друге додаје се
алинеја трећа која гласи:
„- стабло на бившој површини расадника ЈКП „Градско
зеленило“ (постојеће вредно „Стабло атласког кедра у
Новом Саду“).“.
У одељку „15. ПРИМЕНА ПЛАНА“ став 8. испред речи:
„Регулациони план градске магистрале“ везник: „и“ замењује
се зарезом, а на крају става тачка се замењује везником:
„и“ и додају се речи:
„Регулациони план простора општеградског центра
јужно од продужетка Булевара Јована Дучића у Новом
Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 4/03 и 17/03)
и План детаљне регулације простора намењеног за
пословање на улазном правцу дуж Футошког пута у Новом
Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број 8/16).“.
Члан 3.
Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:
Размера
1.1. Извод из Генералног плана града Новог
Сада до 2021. године – пречишћен текст .............. А4
1.2. Извод из Плана генералне регулације
простора за мешовиту намену између
улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке
и Суботичког булевара у Новом Саду .................... А3
2.

План намене површина, саобраћаја,
регулације и нивелације .............................. .... 1:1000

3.

Начин спровођења плана ................................. 1:2500

4.

План регулације површина јавне намене ....... 1:1000

5.

План водне инфраструктуре ............................ 1:1000

6.

План енергетске инфраструктуре и
електронских комуникација ...................... ........1:1000

7.

Синхрон план инфраструктуре и зеленила.... 1:1000.

Одлука о изменама и допунама Плана генералне
регулације простора за мешовиту намену између улица
Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет Расадник) садржи текстуални
део који се објављује у „Службеном листу Града Новог
Сада“, и графичке приказе израђене у три примерка, које
својим потписом оверава председник Скупштине Града
Новог Сада.
По један примерак потписаног оригинала чува се у
Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и грађевинске послове и Јавном предузећу „Урбанизам“
Завод за урбанизам Нови Сад.
Документациона основа ове одлуке чува се у Градској
управи за урбанизам и грађевинске послове.
Одлука о изменама и допунама допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између
улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког
булевара у Новом Саду (локалитет Расадник) доступна је
на увид јавности у згради Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина број 2, и путем интернет стране www.
skupstina.novisad.rs.

25. децембар 2021.
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Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
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Сада“, бр. 52/11, 17/17, 9/18, 22/19, 50/19 и 28/21) (у даљем
тексту: План генералне регулације) који је утврдио смернице
и критеријуме за уређење урбанистичких целина и зона.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-568/2021-I
23. децембар 2021. године
НОВИ САД
Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с. р.

Планом генералне регулације подручје обухваћено Планом је намењено за породично становање, вишепородично
становање средњих густина (П+2+Пк ‒ П+4+Пк), вишепородично становање великих густина (П+4+Пк и навише),
општеградски и линијски центар, предшколску установу,
основну школу, здравствену установу, пословање
(комерцијалне, услужне и производне садржаје, занатство
и слично), спортски парк, уређену јавну површини (трг,
сквер, пешачке комуникације и сл.), мерно-регулациона
станицу, трансформаторскe станицe и станицу за
снабдевање горивом.
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1.2. Услови и смернице из Плана генералне
регулације

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09,
81/09 ‒ исправка, 64/10 ‒ УС, 24/11, 121/12, 42/13 ‒ УС,
50/13 ‒ УС, 98/13 ‒ УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19
‒ др. закон, 9/20 и 52/21) и члана 39. тачка 7. Статута Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада”, број 11/19),
Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници од 23. децембра 2021. године, доноси

ПЛАН
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДБАРЕ
У НОВОМ САДУ
1. УВОД
План детаљне регулације Подбаре у Новом Саду (у
даљем тексту: План) обухвата подручје обода традиционалног центра Новог Сада, северно од старог градског
језгра.
Подручје обухваћено Планом је у процесу постепене
реконструкције, а очекивани већи интензитет изградње
захтева преиспитивање услова уређења и грађења простора овог дела Подбаре. У периоду реализацији важећег
плана детаљне регулације појавиле су се одређене
потешкоће у спровођењу, пре свега, утврђивањем спровођења неколико локалитета делимично или у потпуности
планом генералне регулације и поступком утврђивања
Алмашког краја у Новом Саду за просторно културноисторијску целину.

1.1. Основ за израду Плана
Правни основ за израду Плана садржан је у Закону о
планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 72/09, 81/09 ‒ исправка, 64/10 ‒ УС, 24/11,
121/12, 42/13 ‒ УС, 50/13 ‒ УС, 98/13 ‒ УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 ‒ др. закон, 9/20 и 52/21).
План је израђен на основу Одлуке о изради плана
детаљне регулације Подбаре у Новом Саду („Службени
лист Града Новог Сада“, број 60/18) коју је донела Скупштина Града Новог Сада на XLV седници 27. децембра
2018. године.
Плански основ за израду Плана је План генералне
регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним
целинама у Новом Саду („Службени лист Града Новог

План генералне регулације је утврдио да се простор
обухваћен Планом спроводи на основу плана детаљне
регулације, уз једну зону која се спроводи на основу Плана
генералне регулације и пет зона које се спроводе на основу
Плана генералне регулације и плана детаљне регулације
(локалитети бр. 6, 7, 8, 16 и 18), а према графичком приказу
број 3. Плана генералне регулације – „Начин спровођења
плана“, у размери 1:1000. На основу Плана генералне
регулације, подручје Плана је намењено породичном
становању, вишепородичном становању средњих густина
(П+2+Пк ‒ П+4+Пк), вишепородичном становању великих
густина (П+4+Пк и навише), општеградском и линијском
центру, образовању (предшколској установи и основној
школи), здравственој установи, пословању (комерцијалним,
услужним и производним садржајима, занатству и слично),
спортском парку, уређеној јавној површини (трг, сквер,
пешачке комуникације и сл.), мерно-регулационој станици,
станици за снабдевање горивом. Од саобраћајне инфраструктуре, планиране су градска магистрала (Улица Венизелоса), градске главне саобраћајнице (Алмашка улица,
Косовска улица, део Улице Филипа Вишњића) и градске
сабирне улице (све остале улице у обухвату Плана), а
планиране су и нове трасе градске главне саобраћајнице
(Улица Павла Стаматовића). Планом генералне регулације
дефинисане су границе простора за које се планира
реализација на основу Плана генералне регулације и оне
за које је утврђен двојни режим, спровођење на основу
Плана генералне регулације и плана детаљне регулације.
Зона која се спроводи на основу Плана генералне регулације
обухвата део Улице Венизелоса. Зоне које се спроводе на
основу Плана генералне регулације и плана детаљне
регулације се налазе на укупно пет локалитета: локалитет
број 6 (нови садржај попречног профила дела Улице Венизелоса), локалитет број 7 (промењена је намена статуса
површине јавне намене – заједничке блоковске површине
дворишта у површину остале намене ‒ вишепородично
становање, у намени подрумске етаже, уз услов озелењавања 20 % површине дворишта), локалитет број 8 (нови
садржај унутар профила дела Улице Венизелоса), локалитет број 16 (повећање спратности стамбено-пословног
објекта на П+4 са повученим петим спратом) и локалитет
број 18 (намену објекта чини 80 % вишепородично
становање и 20 % пословање, односно у мезанину објекта
се планира намена вишепородичног становања са дворишне
стране, а пословања са уличне стране). Све смернице из
Плана генералне регулације уврштене су у овај план.
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На планска решења велики значај су имале смернице
и степен реализације решења из досадашњег Плана
детаљне регулације Подбаре у Новом Саду („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 12/11 и 17/17).

1.3. Циљ доношења Плана
На основу планираних намена и смерница, степена и
начина реализације важећег плана детаљне регулације и
анализе постојећег стања простора израђен је План са
основним циљем да се омогући оптимално и одрживо социоекономско и просторно решење уређења за даљи развој
простора. Посебан циљ је да се задржи до сада планирана
мера изграђености простора, обезбеди најбољи могући
услови за живот овог претежно стамбеног насеља, и испуне
услови за опремање простора мрежама комуналне инфраструктуре, посебно услова решавања паркирања по парцелама. Други, не мање важан циљ је успостављање квалитетних нових, и очување постојећих специфичности
урбанистичко-архитектонских вредности Подбаре.
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Алмашке до осовинске тачке број 8945, затим скреће ка
северу, прати осовину Улице Саве Вуковића до осовинске
тачке број 8943. Даље, граница скреће ка западу, прати
осовину Улице Коче Коларова до осовинске тачке број
10668, затим скреће ка југу, прати осовину Улице Коче
Коларова до пресека са границом парцела бр. 8718/1 и
10529, затим скреће ка западу, прати јужну и према северу
прати западну границу парцела бр. 8718/1 и 8718/4 и долази
до тромеђе парцела бр. 8718/4, 8723 и 8716. Од ове тачке
у правцу запада, граница обухвата и прати границе парцеле
бр. 8716, 8727, 8732, 8733/1, 8733/2 и продуженим правцем
јужне границе парцеле број 8733/2 долази до осовине Улице
Текелијине, затим скреће ка северу, прати осовину Улице
Текелијине до пресека са продуженим правцем јужне границе парцеле број 8736. Даље, у правцу запада граница
обухвата и прати границе парцеле бр. 8736, 8743, 8747/1,
8750, 8753 и продуженим правцем јужне границе парцеле
број 8753 долази до осовине Темеринске улице. Даље,
граница скреће ка северу, прати осовину Темеринске улице
и долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа
границе Плана.
Површина обухваћена Планом је 31,54 ha.

2. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Грађевинско подручје обухваћено Планом налази се у
КО Нови Сад I, унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе Плана утврђена је тачка
на пресеку осовине Темеринске улице и границе парцела
бр. 10503 и 10425. Од ове тачке граница у правцу истока
прати границу парцела бр. 10503 и 10425 до тромеђе парцела бр. 10503, 10425 и 10424, затим скреће ка северу и
долази до тачке на пресеку северне планиране регулационе линије Улице патријарха Чарнојевића и источне регулационе линије планиране кружне раскрснице. Даље,
граница прати источну регулациону линију планиране
кружне раскрснице до тромеђе парцела бр. 4201/2, 4201/1
и 4200, затим дужином од 6 m прати јужну планирану регулациону линију Улице Венизелоса, на парцели број 4200.
Даље, граница скреће ка северу и управним правцем на
јужну планирану регулациону линију Улице Венизелоса,
на парцели број 4200, долази до северне планиране регулационе линије Улице Венизелоса, затим скреће ка истоку,
прати северну регулациону линију Улице Венизелоса до
пресека са западном регулационом линијом пруге Београд
‒ граница Мађарске. Од ове тачке граница скреће ка
југоистоку, прати западну регулациону линију пруге Београд
‒ граница Мађарске до пресека са продуженим правцем
осовине планиране улице, затим скреће ка југозападу,
прати претходно описан правац и осовину планиране улице
до осовинске тачке број 8898 на осовини Улице Филипа
Вишњића. Даље, у правцу југоистока граница прати осовину
Улице Филипа Вишњића до осовинске тачке број 8805 на
пресеку са осовином Улице Марка Миљанова, затим скреће
ка западу, прати осовину Улице Марка Миљанова и продуженим правцем долази до осовине Улице земљане
ћуприје. Од ове тачке граница долази до тромеђе парцела
бр. 10534, 10556 и 9257/2, затим скреће ка северозападу,
прати западну границу парцеле број 10534 до пресека са
управним правцем повученим из тромеђе парцела бр. 10534,
10536 и 9247/2 и овим правцем пресеца парцелу број 10534
и долази до тромеђе парцела бр. 10534, 10535 и 9247/2.
Даље, граница скреће ка североистоку, прати северну границу парцеле број 10535, затим скреће ка северу, прати
источну границу парцеле број 10514 (Улица Ђорђа
Рајковића) до пресека са осовином Улице Алмашке. Од
ове тачке граница скреће ка западу, прати осовину Улице

3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
3.1. Концепт уређења простора
Концепт уређења заснива се на наставку трансформације
Подбаре у део града већински намењен вишепородичном
становању, са пратећим јавним службама, како је то трасирано претходним планом детаљне регулације. Поред
вишепородичног становања средњих и великих густина,
планиране су и намене породичног становања, пословања,
јавних служби (предшколска установа, здравствена установа, основна школа) и спортски парк.
Концепт уређења се заснива на задржавању регулационе основе Подбаре, уз мање корекције ширине попречних
профила. Изузетак су планиране нове улице између улица
Беле њиве, Ђорђа Рајковића, Гундулићеве и Текелијине.
Немогућност да се обезбеде веће јавне површине, биће
надомештена планираном изградњом парковске површине,
као неопходан садржај за очекиван број становника на крају
процеса реализација планског решења.
Концепт регулације зона изградње је базиран на
изградњи објеката у непрекинутом низу, просечне спратности П+3, без изградње дворишних крила. Уређење
унутрашњости урбанистичких блокова је конципиран као
простор у намени паркирања за кориснике парцела, уз
обавезно озелењавање, како би се постигао збирни, односно кумулативни ефекат квалитетне животне средине у
урбаном окружењу. Изузетак су зоне изградње у намени
породичног становања које су максималне спратности до
П+1+Пк.
Због непосредне близине заштићене просторно културноисторијске целине Алмашки крај у Новом Саду, посебно
су прецизно утврђена правила планске реализације у Улици
Саве Вуковића и непосредном залеђу Алмашке улице.
Изазови у реализацији се пре свега односе на начин
решавања неопходног капацитета паркинг простора, које
ће се решавати у оквиру парцела, а у мањој мери у оквиру
јавне површине улица, односно на планираној вишеспратној
гаражи у блоку број 10.
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3.2. Планирана претежна намена и подела
простора на урбанистичке целине

3.4. План регулације површина јавне намене
са нивелацијом

Обухваћено подручје може се поделити на четири урбанистичке целине:

3.4.1. План регулације површина јавне намене

Урбанистичка целина број 1 (Линијски центар уз Темеринску улицу и Улицу Венизелоса) је планирана као непрекинути низ пословних, пословно-стамбених, стамбенопословних и стамбених објеката вишепородичног становања.
Ова урбанистичка целина је у процесу интензивне изградње.
Урбанистичка целина број 2 (Вишепородично становање
Подбаре) обухвата централни и највећи део Планом
обухваћеног подручја. Урбанистичка целина је у процесу
интензивне реконструкције и намењена је вишепородичном
становању великих и средњих густина, општеградском
центру, јавним службама и вишеспратној гаражи. Ова
целина је у процесу реализације мањег интензитета.
Урбанистичка целина број 3 (Породично становање и
пословање уз Улицу Филипа Вишњића), чине две компактне зоне породичног становања уз Улицу Филипа Вишњића
и пословања уз Улицу Венизелоса. Ову целину карактерише
традиционални облик становања на Подбари.
Урбанистичка целина број 4 (део Алмашког краја) је
намењена вишепородичном становању великих и средњих
густина, породичном становању, високом образовању и
култури. Део урбанистичке целине број 4 је евидентиран
као просторно културно-историјска целина која ужива претходну заштиту.
Обухваћено подручје је просторно подељено и на 22
урбанистичка блока.

3.3. Нумерички показатељи
Површине јавне намене
Саобраћајнице ....................................................10,14 ha
Предшколска установа .........................................0,46 ha
Основна школа .....................................................0,68 ha
Здравствена установа ..........................................0,17 ha
Високо образовање и култура .............................0,39 ha
Уређене зелене површине ...................................0,06 ha
Парковска површина ............................................0,48 ha

Од целих и делова постојећих парцела образоваће се
парцеле јавне намене према графичком приказу ''План
регулације површина јавне намене'' у размери 1: 1000.
Површине јавне намене су:
- саобраћајне површине: целе парцеле бр. 4157/1,
4159/3, 4168, 4169, 4170/2, 4171/2, 4172/2, 4173/2,
4176/2, 4177/2, 4178/2, 4178/3, 4180, 4181, 4182/2,
4183/2, 4184/2, 4185/2, 4191/2, 4191/3, 4201/3, 8447/2,
8450/2, 8457/2, 8458/2, 8459/2, 8460/2, 8461/2, 8462/2,
8468/2, 8470/2, 8471/2, 8472/2, 8473/2, 8479/2, 8480/2,
8485/2, 8490/2, 8492, 8526/5, 8528/1, 8573, 8574/2,
8610/2, 8611/2, 8620/2, 8621/2, 8629/2, 8646/2, 8649/4,
8649/5, 8650/2, 8651/2, 8652/2, 8653/2, 8654/2, 8655/2,
8656, 8657, 8658/2, 8670/2, 8670/3, 8672/2, 8674/2,
8676/2, 8678/2, 8682/1, 8683/1, 8684/2, 8684/3, 8685/2,
8686/2, 8695/2, 8696/2, 8705/2, 8706/2, 8710/3, 8711/3,
8713/2, 8729/2, 8733/2, 8740/2, 8741/2, 8760/3, 8773/2,
8774/2, 8789/2, 8790/2, 8791/2, 8793/2, 9232/2, 9233/2,
9236/2, 9237/2, 9287/2, 9299/1, 9300/1, 9300/2, 10505/1,
10505/2, 10506, 10509, 10512, 10515, 10516, 10535,
10536, 10537 и делови парцела бр. 4158, 4159/1, 4159/2,
4160, 4161, 4162, 4163/1, 4166, 4172/1, 4174, 4175,
4176/1, 4178/1, 4182/1, 4186, 4187, 4188, 4189/2, 4189/3,
4197, 4198, 4199, 4200, 4203, 4204, 4207, 4217, 8437,
8439/1, 8439/2, 8440, 8446, 8448, 8449, 8450/1, 8452,
8453, 8454, 8455, 8456, 8459/1, 8462/1, 8463, 8464,
8465, 8469, 8474, 8475, 8486, 8490/1, 8527, 8530/1,
8530/2, 8531, 8532/1, 8533/1, 8534, 8609, 8612, 8613,
8614, 8615, 8616, 8618, 8621/1, 8624, 8626, 8627, 8630,
8643, 8644, 8645, 8648, 8651/1, 8652/1, 8660, 8662,
8664, 8666, 8667, 8668, 8669, 8671/1, 8671/2, 8671/4,
8673, 8680/2, 8684/1, 8687, 8688, 8689, 8691, 8693,
8697, 8698, 8699, 8701, 8711/1, 8716, 8718/1, 8718/3,
8718/4, 8727, 8730, 8736, 8737, 8738, 8739, 8742, 8747/2,
8749, 8754, 8756, 8757, 8759, 8768, 8769, 8770, 8772,
8775, 8776, 8795, 8797, 8799, 8800, 8802, 9218, 9227,
9228, 9229, 9231, 9234, 9235, 9239/1, 9249/1, 10423/3,
10424, 10503, 10504, 10508, 10513, 10514, 10529, 10530,
10534, 10538, 10556;

Заједничке блоковске површине .........................0,43 ha

- комплекс здравствене установе: делови парцела 8797,
8799, 8800;

Мерно-регулациона станица..............................0,005 ha

- образовање и култура: цела парцела број 9296;

Трансформаторске станице.................................0,13 ha

- комплекс основне школе: целе парцеле бр. 8765/2,
8765/3, 8766 и делови парцела бр. 8768, 8769, 8770,
8772;

Површине осталих намена
Породично становање..........................................1,22 ha
Вишепородично становање средњих густина ..10,31 ha
Вишепородично становање великих густина ....1,21 ha
Линијски центар ....................................................1,73 ha
Општеградски центар ...........................................1,85 ha
Вишеспратна гаража ...........................................0,13 ha
Радне површине ...................................................1,75 ha
Станица за снабдевање горивом ........................0,39 ha
Укупна површина у обухвату Плана ............ 31,54 ha

- комплекс предшколске установе: целе парцеле бр.
8580/2, 8587, 8589 и делови парцела бр. 8797, 8799,
8800, 8576;
- спортског парка: целе парцеле бр. 4163/2, 4164, 4165
и делови парцела бр. 4159/2, 4161, 4162, 4163/1, 4166;
- заједничка блоковска површина: целе парцеле бр.
8556/2, 8658/3, 8709/2, 8710/2, 8711/2, 9232/3, 9236/3
и делови парцела бр. 8552, 8661, 8679, 8680/1, 8680/2,
8712/1, 8716, 8718/1, 8718/4, 9235, 9238, 9239/1;
- уређена јавна површина(сквер, урбани џеп и сл.)
делови парцела бр. 8532/1, 8673, 8576 и цела парцела
број 8575;
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- трансформаторске станице: целе парцеле бр. 8476/2,
8649/9, 8718/2, 9232/4, 9249/4 и делови парцела парцеле бр. 4163/1, 4189/1, 4189/3, 4201/1, 8443, 8459/1,
8485/1, 8529/6, 8567, 8576, 8604, 8631, 8640, 8650/1,
8651/1, 8679, 8694, 8716, 8718/1, 8754, 8762, 8779,
8782, 9228, 9291, 9295, 9304;
- мерно-регулациона станица: део парцеле број 8533/1.
У случају неусаглашености бројева наведених парцела
и бројева парцела на графичком приказу "План регулације
површина јавне намене'' у Р 1:1000 важи графички приказ.
Планиране регулационе линије дате су у односу на осовине саобраћајница или у односу на постојеће границе
парцела. Осовине саобраћајница дефинисане су координатама осовинских тачака које су дате на графичком приказу.

3.4.2. План нивелације
Простор обухваћен Планом има надморску висину од
76,60 до 79,50 m. Најнижи терен је у југоисточном делу око
Улице Марка Миљанова и на североисточној страни око
улица Патријарха Чарнојевића и Филипа Вишњића. Највиши
терен је око Алмашке цркве. Преовлађујућа кота терена је
78,50 m, што задовољава услове хидротехнике. Нивелете
коловоза усклађене су са постојећим тереном и постојећим
улицама. Нивелете тротоара око објеката пројектоване су
према нивелетама коловоза. Подужни нагиби саобраћајница
су од 0,20 % до 2,20 %, а попречни нагиби коловоза 2 %.
Планом нивелације дати су следећи елементи:
- кота прелома нивелете осовине саобраћајница,
- интерполована кота,
- нагиб нивелете.

3.5. Трасе, коридори и капацитети
инфраструктуре
3.5.1. Саобраћајна инфраструктура
Подручје обухваћено Планом ограничено је: Темеринском улицом, Улицом Венизелоса, улицама Филипа
Вишњића, Марка Миљанова, Милана Ракића, Марка
Нешића, Ђорђа Рајковића и Алмашком улицом. Све ове
улице осим улица Ђорђа Рајковића, Милана Ракића, и
Марка Нешића су део примарне саобраћајне мреже града,
а преко њих су поједини делови предметног простора повезани са ужим и ширим градским подручјем.
Преко Темеринске улице и Улице Венизелоса дистрибуира се највећи део моторизованог саобраћаја на градско
и ванградско подручје. Улице Патријарха Чарнојевића, Југ
Богдана, Беле њиве и Гундулићеве обезбеђују везу овог
подручја са Темеринском улицом, а преко улица Текелијине,
Филипа Вишњића и Ђорђа Рајковића везу са Улицом Венизелоса.
Улица Венизелоса је у постојећем стању уједно и део
Државног пута IБ-21 (раније ознаке овог пута су биле М-21
и IБ-13), Нови Сад – Ириг – Рума – Шабац – Коцељева –
Ваљево – Косјерић – Пожега – Ариље – Ивањица – Сјеница
(у даљем тексту: ДП 21) који је Планом детаљне регулације
инфраструктурног коридора државног пута IБ-21 на административном подручју града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“ број 26/17) и Планом детаљне регулације
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дела инфрастраструктурног коридора државног пута IБ-21
од моста на Дунаву до петље „Каћ“ у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“ број 38/18) предвиђен за
измештање на нову трасу.
На целој уличној мрежи осим у Улици Венизелоса, важи
зона забране кретања за теретна возила.
Овај део града формиран је у време када се нису могли
претпоставити савремени захтеви саобраћаја и комуналне
инфраструктуре, тако да попречни профили улица имају
релативно мале и променљиве ширине од 9 до 12 m. Овакве
карактеристике саобраћајне мреже утицале су у великој
мери на коришћење простора дуж њихових коридора.
Највећи проблем у одвијању саобраћаја на целој уличној
мрежи овог подручја представљају путнички аутомобили
паркирани на коловозима и тротоарима, недостатак бициклистичких стаза, као и лоше стање саобраћајних површина
(нарочито тротоара).
Скромни захтеви моторизованог саобраћаја унутар простора обухваћеног Планом не захтевају измене у систему
уличне мреже, промене у трасама и њихово проширење,
изузев мањих корекција у неким деловима и отварања
нових деоница ради функционалнијег одвијања саобраћаја.
Планирано саобраћајно решење се у највећем делу ослања
на постојећу мрежу саобраћајница.
У одређеном броју улица треба извршити реконструкцију
коловоза и тротоара, изградњу коловозног застора, а
одводњавање саобраћајних површина извести преко затвореног канализационог система чиме ће се обезбедити
квалитет живота и повећати безбедност у одвијању
саобраћаја.
Планирају се следеће значајније интервенције на
постојећој саобраћајној мрежи:
- Проширење коловоза на ДП 21 (Улица Венизелоса)
са постојећих 9 m и 3 саобраћајне траке на планиране
две саобраћајне траке по смеру између којих ће се
налазити разделно острво. Овим ће се профил овог
дела ДП 21 изједначити са профилом који је већ изведен од Улице Филипа Вишњића до петље Жежељевог
моста.
- У делу Улице Венизелоса (од Темеринске улице до
Улице Ђорђа Рајковића) планира се режијска
саобраћајница са подужним паркирањем.
- Планира се изградња бициклистичких стаза дуж Улице
Венизелоса, Темеринске улице и дела Улице Павла
Стаматовића.
- У циљу континуираног тока саобраћаја планира се
повезивање Улице Филипа Вишњића са Улицом
патријарха Чарнојевића.
- Раскрсница улица Марка Миљанова, Ђорђа Рајковића,
Земљане ћуприје и Милана Ракића планира се за
реконструкцију у класичну четворакраку раскрсницу.
- У блоку број 10 планира се изградња вишеетажне
гараже за путничке аутомобиле (капацитета око 200
паркинг места).
- Део Улице Ђорђа Рајковића до Улице Павла
Стаматовића испред „Свиларе“ се претвара у пешачку
зону.
- За највећи број корисника простора планира се
паркирање на сопственој парцели, у дворишту или у
сутеренским, односно подрумској етажи. Број подземних етажа није ограничен.
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У графичком приказу број 3. „План саобраћаја, нивелације
и регулације са елементима парцелације“ у размери 1:1000
(у даљем тексту: графички приказ број 3) приказани су сви
технички елементи који дефинишу саобраћајне објекте у
простору, а самим тим и услови и начини за прикључење
нових објеката на постојећу и планирану мрежу
саобраћајница.
Паркирање
Овај део града има створене услове за урбани развој и
атрактивност због положаја у окружењу али има и нерешен
проблем паркирања путничких аутомобила. Реализацију
планираних стамбених и пословних објеката мора да прати
изградња саобраћајних површина и комуналне инфраструктуре, а нарочито паркинг простора. Планом се предвиђа
решавање овог проблема на више начина и то паркирањем
у оквиру попречних профила улица, јавним паркиралиштима, изградњи гараже и индивидуалним гаражама и паркиралиштима на парцели. Паркирање возила за сопствене
потребе власници објеката по правилу обезбеђују на
грађевинској парцели изван површине јавног пута а број
паркинг места зависи од намене објеката.
На местима где то услови дозвољавају (осим на
примарној саобраћајној мрежи), а постоје потребе, могућа
је изградња јавних паркинга за путничке аутомобиле, мотоцикле и бицикле, иако паркинзи нису уцртани на графичком
приказу број 3 или у карактеристичном попречном профилу
улица. Услов за реализацију је да су испуњени сви
саобраћајни услови са становишта законске регулативе
(троугао прегледности), прибављена сагласност управљача
пута у делу где се жели изградити паркинг и максимално
задржавање и заштита постојећег квалитетног дрвећа.
Примарну саобраћајну мрежу у овом смислу чине улице:
Темеринска, Венизелоса, Филипа Вишњића, Марка
Миљанова и Гундулићева.
Такође је могућа изградња вишеетажне гараже за путничке аутомобиле (капацитета око 200 паркинг места) у
блоку број 10.
Бициклистички и пешачки саобраћај
Бициклистичке стазе у обухвату Плана не постоје па
бициклисти за кретање користе коловозне површине.
Афирмација бициклистичког саобраћаја треба да буде
у што ширем обиму, како би се овај вид превоза више
популаризовао. Планом се оставља могућност изградње
тротоара и бициклистичких стаза иако ове саобраћајне
површине нису уцртане у графичком приказу број 3, или у
карактеристичном попречном профилу у размери 1:100.
Услов за реализацију је да су испуњени сви саобраћајни
услови са становишта законске регулативе и максимално
задржавање и заштита постојећег квалитетног дрвећа.

3.5.2. Водна инфраструктура
Снабдевање водом
Снабдевање водом биће решено преко постојеће и планиране водоводне мреже у оквиру водоводног система
Града Новог Сада.
Примарна водоводна мрежа профила Ø 200 mm
изграђена је дуж улица Темеринске и Марка Миљанова.
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Секундарна водоводна мрежа профила Ø 100 mm
изграђена је у свим постојећим улицама.
У Улици Ђорђа Рајковића (северно од Гундулићеве
улице) планира се изградња примарног водовода профила
Ø 200 mm, и даље кроз Улицу Беле Њиве профила Ø 150
mm.
Изградњом поменутих примарних водовода знатно ће
се побољшати функционисање постојећег система, и
осигураће се довољне количине воде за планиране кориснике простора.
Изградња секундарне водоводне мреже профила Ø 150
mm планира се у свим новопланираним улицама, као и у
деловима постојећих улица где то околна намена простора
захтева, или је условљено због ширине регулације улице.
Планом се омогућава реконструкција постојеће водоводне мреже на деоницама које квалитативно и квантитативно не задовољавају планиране потребе, као и измештање
дела постојеће водоводне мреже, а према планираном
положају инсталација дефинисаним у попречним профилима улица.
Потребе за технолошком водом, у сврху заливања зеленила, могуће је решити захватањем воде из подземних
водоносних слојева, преко бушеног бунара.
Планирана и постојећа водоводна мрежа у потпуности
ће задовољити потребе за водом будућих корисника.
Положај постојеће и планиране водоводне мреже дат
је у графичком приказу број 5. „План водне инфраструктуре“
у размери 1: 1000.
Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода биће решено
преко постојеће и планиране заједничке канализационе
мреже у оквиру канализационог система Града Новог Сада.
Примарна канализациона мрежа реализована је у улицама Ђорђа Рајковића и Марка Миљанова профила 2 x Ø
200/180 cm. На Подбари реализован је и нов колектор профила Ø 1400 mm у делу Темеринске улице, улица Беле
Њиве, Филипа Вишњића и даље ка Улици Венизелоса.
Секундарна канализациона мрежа реализована је у
свим постојећим улицама, профила од Ø 250 mm до Ø 500
mm.
Постојећа канализациона мрежа, већим делом је
дотрајала, што је последица старости цевовода, те се из
тог разлога планира њена реконструкција.
Планирана канализациона мрежа биће у складу са нивелационим условима оријентисана ка поменутим примарним
канализационим колекторима.
Планирана канализациона мрежа биће профила од Ø
250 mm до Ø 500 mm. У складу са хидрауличким прорачуном могуће је реализовати и цевоводе већих профила.
Планом се омогућава реконструкција постојеће канализационе мреже на деоницама које квалитативно и квантитативно не задовољавају планиране потребе, као и
измештање дела постојеће канализационе мреже, а према
планираном положају инсталација дефинисаним у попречним профилима улица.
Постојећа и планирана канализациона мрежа у потпуности ће задовољити потребе одвођења отпадних и атмосферских вода.
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Положај постојеће и планиране канализационе мреже
дат је у графичком приказу број 5. „План водне инфраструктуре“ у размери 1:1000.
Подземне воде
Меродавни нивои подземних вода су:
- максимални ниво подземних вода је око 76,70 m н.в,
- минимални ниво подземних вода је око 73,50 m н.в.
Правац водног огледала просечног нивоа подземне
воде је југозапад- североисток са смером пада према североистоку.

3.5.3. Енергетска инфраструктура
Снабдевање електричном енергијом
Снабдевање овим видом енергије свих планираних
садржаја биће из јединственог електроенергетског система.
Преласком на двостепени систем трансформације електричне енергије – реконструкцијом ТС 35/10 kV „Центар“
на 110/20 kV напонски ниво и реконструкцијом ТС 35/10(20)
kV „Подбара“ у разводно постројење (РП) 20 kV, ова два
објекта ће постати основни објекти за снабдевање овог
подручја електричном енергијом. Из ТС „Центар“ и РП „Подбара“ ће полазити 20 kV мрежа каблова до постојећих и
планираних дистрибутивних ТС 20/0,4 kV. Дистрибутивне
ТС ће преко дистрибутивне 0,4 kV мреже снабдевати електричном енергијом потрошаче, чиме ће се омогућити квалитетно снабдевање електричном енергијом свих садржаја
обухваћеног подручја.
За снабдевање електричном енергијом планираних
садржаја изградиће се одређен број нових ТС, у зависности
од потреба. Осим планираних ТС које су приказане у графичком приказу број 6. „План енергетске инфраструктуре”,
у размери 1:1000, нове ТС се могу градити као слободностојећи објекти на парцелама свих намена, у складу са
важећом законском и техничком регулативом. Нове ТС се
могу градити и у оквиру објеката, у приземљу објекта. Када
је уградња ТС планирана у оквиру стамбене зграде, просторију за смештај ТС потребно је на одговарајући начин
изоловати од буке и јонизујућих зрачења, у складу са прописима. Стамбене просторије стана не могу се граничити
са просторијом у којој је смештена ТС. Свим ТС потребно
је обезбедити колски прилаз ширине минимално 3 m (и
висине минимално 3,5 m, у случају постојања пасажа) ради
обезбеђења интервенције у случају ремонта и хаварије.
Све ТС ће се повезати на постојећу и нову 20 kV мрежу.
Такође је потребно обезбедити службеност пролаза каблова
до ТС кроз пасаже и парцеле на осталом грађевинском
земљишту. Постојећу надземну средњенапонску мрежу је
потребно демонтирати, изградити подземно и прилагодити
за рад на 20 kV нивоу. Нисконапонску надземну мрежу је
такође потребно изградити подземно где технички услови
то дозвољавају, а где то није технички изводљиво може
се задржати и градити надземна мрежа. На просторима
планиране изградње могућа је изградња нове или
реконструкција постојеће инсталације јавног осветљења.
Све електроенергетске објекте и инсталације које се
налазе у зони изградње планираних објеката или инфраструктуре је потребно изместити уз прибављање услова
од „ЕПС Дистрибуција” д.о.о, огранак „Електродистрибуција
Нови Сад“.
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У попречним профилима свих улица планирани су независни коридори за пролаз електроенергетских каблова.
Снабдевање топлотном енергијом
Снабдевање топлотном енергијом обухваћеног подручја
биће решено из градског топлификационог система, градског гасификационог система и коришћењем индивидуалних топлотних извора.
Од топлане „Исток“ постоји изграђена вреловодна мрежа
(преко магистралног вреловода у Косовској улици), на коју
су прикључени објекти са преовлађујућим вишепородичним
становањем. Са ове мреже ће се градити разделна вреловодна мрежа до свих планираних објеката вишепородичног становања.
Објекти породичног становања су прикључени на дистрибутивну гасоводну мрежу која се гасом снабдева са
градске гасоводне мреже средњег притиска путем мерно
регулационе станице „Подбара“. На дистрибутивну мрежу
је потребно прикључити све објекте породичног становања,
а алтернативно се могу прикључити и објекти вишепородичног становања (спратности до П+2+Пк). Снабдевање
пословних објеката могуће је и из топлификационог и из
гасификационог система, у зависности од техничких
могућности и услова.
Оставља се могућност будућим потрошачима да се
снабдевају топлотном енергијом из локалних топлотних
извора уз употребу енергената који не утичу штетно на
животну средину, као и обновљивих извора енергије.
Обновљиви извори енергије
На подручју у обухвату Плана постоји могућност коришћења следећих обновљивих извора енергије:
1) Соларна енергија
Пасивни соларни системи – дозвољава се доградња
стакленика, чија се површина не рачуна код индекса
изграђености и индекса заузетости парцеле уколико се
побољшава енергетска ефикасност објекта. Код објекта
свих намена на фасадама одговарајуће оријентације поред
стакленика дозвољава се примена осталих пасивних
система-ваздушних колектора, Тромб-Мишеловог зида и
сл.
Активни соларни системи – соларни системи за сопствене потребе и комерцијалну употребу могу се постављати
под следећим условима:
− објекти породичног становања – на кровним површинама и фасадама главног, помоћног, економског
објекта и сл. дозвољава се постављање соларних
система. На објектима под заштитом дозвољено је
постављање соларних система уз сагласност и услове
надлежног завода за заштиту споменика културе.
− површине јавне намене – на стубовима јавне и декоративне расвете и за потребе видео-надзора, за
осветљење рекламних паноа и билборда, за
саобраћајне знакове и сигнализацију дозвољава се
постављање фотонапонских панела;
2) Енергија биомасе
Енергија биомасе може се искористити за снабдевање
топлотном енергијом објеката коришћењем брикета, пелета
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и других производа од биомасе као енергената у локалним
топлотним изворима.
3) (Хидро) Геотермална енергија
Системи са топлотним пумпама могу се постављати у
сврху загревања или хлађења објеката. Ако се постављају
хоризонталне и вертикалне гео-сонде, могу се постављати
искључиво на парцели инвеститора. У случају ископа бунара
(осим за физичка лица) потребно је прибавити сагласност
надлежног органа.
Производња електричне, односно топлотне енергије за
сопствене потребе коришћењем обновљивих извора
енергије сматра се мером ефикасног коришћења енергије.

3.5.4. Мере енергетске ефикасности изградње
Ради повећања енергетске ефикасности, приликом
пројектовања, изградње и касније експлоатације објеката,
као и приликом опремања енергетском инфраструктуром,
потребно је применити следеће мере:
− приликом пројектовања водити рачуна о облику,
положају и повољној оријентацији објеката, као и о
утицају ветра на локацији;
− користити класичне и савремене термоизолационе
материјале приликом изградње објеката (полистирени, минералне вуне, полиуретани, комбиновани
материјали, дрво, трска и др.);
− у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне и декоративне расвете употребљавати
енергетски ефикасна расветна тела.
− користити пасивне соларне системе (стакленици,
масивни зидови, Тромб-Мишелов зид, термосифонски колектор итд.);
− постављати соларне панеле (фотонапонске модуле
и топлотне колекторе) као фасадне и кровне елементе где техничке могућности то дозвољавају;
− размотрити могућност постављања кровних вртова
и зелених фасада, као и коришћење атмосферских
и отпадних вода;
− код постојећих и нових објеката размотрити могућност
уградње аутоматског система за регулисање
потрошње свих енергетских уређаја у објекту.
− постављати пуњаче за електричне аутомобиле на
јавним и осталим површинама предвиђеним за
паркирање возила.
Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин којим се обезбеђују
прописана енергетска својства. Ова својства се утврђују
издавањем сертификата о енергетским својствима који
чини саставни део техничке документације која се прилаже
уз захтев за издавање употребне дозволе.
Сви јавни објекти су дужни да спроводе програм енергетске ефикасности који доноси јединица локалне самоуправе, а који нарочито садржи планирани циљ уштеда
енергије, преглед и процену годишњих енергетских потреба,
план енергетске санације и одржавања јавних објеката,
као и планове унапређења система комуналних услуга
(даљинско грејање и хлађење, водовод, јавна расвета,
управљање отпадом, јавни транспорт и др.)
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Инвеститори изградње објеката су дужни да грејну
инсталацију сваког објекта предвиђеног за прикључење на
неки од система снабдевања топлотном енергијом опреми
уређајима за регулацију и/или мерење предате топлотне
енергије.

3.5.5. Електронске комуникације
Обухваћено подручје ће бити комплетно прикључено
на системе електронских комуникација.
Планира се осавремењавање телекомуникационих чворишта у циљу пружања нових сервиса корисницима. Планира се и даље постављање мултисервисних платформи
и друге опреме у уличним кабинетима у склопу
децентрализације мреже. Улични кабинети се могу
постављати на осталом земљишту, као и на јавној површини, у регулацијама постојећих и планираних
саобраћајница, на местима где постоје просторне и техничке
могућности. Уколико се постављају на јавној површини,
потребно је да буду на постојећим или планираним трасама
водова електронских комуникација. Удаљеност ових уређаја
од укрштања путева треба да износи минимално 20 m од
осовине. Уколико се кабинети постављају на осталом
грађевинском земљишту, потребно им је обезбедити колски приступ ширине минимално 3 m. Планира се и изградња
приводних каблова и Wi-Fi приступних тачака, као и
постављање система за видео-надзор, у оквиру регулација
површина јавне намене (на стубовима јавне расвете, семафорима, рекламним паноима и сл.) и у оквиру осталих
површина (на објектима).
Планира се да електронско-комуникациона мрежа буде
пројектована као „отворена“ (Open access network) тј. да
ће бити омогућен приступ и пружање сервиса свима који
задовоље постављене услове, а у циљу побољшања квалитета и смањења цена услуга. Истовремено, мрежа електронских комуникација Града Новог Сада са оптичким
кабловима је ресурс који може да омогући ефикасније и
економичније функционисање кроз сервисе као што су –
даљинска контрола саобраћаја, контрола семафора,
даљинско очитавање водомера, очитавање и управљање
мерним уређајима топлане итд.
Да би се обезбедило проширење мреже електронских
комуникација потребно је у регулацијама улица и до нових
објеката изградити подземну мрежу цеви кроз које ће пролазити будућа инсталација електронских комуникација. У
попречним профилима улица резервисани су независни
коридори за мрежу електронских комуникација.
У оквиру стамбених објеката са више стамбених
јединица, стамбених зграда са више корисника простора
и стамбених делова стамбено-пословних зграда потребно
је поставити инсталацију заједничког антенског система,
који омогућава независан пријем услуга радио и
телевизијских програма и њихову дистрибуцију крајњим
корисницима.
Подручје у обухвату Плана покрива емисиона станица
Црвени чот, са координатама 45009’3.96”N 19042’40.02”E.
Преко подручја не прелазе радио-релејни коридори Јавног
предузећа „Емисиона техника и везе“ Београд.
Планира се потпуна покривеност подручја сигналом
мобилне телефоније свих надлежних оператера. На
подручју је могуће постављати системе мобилне телефоније
уз поштовање следећих услова:
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− антенски системи са микро-базним станицама
мобилне телефоније се могу постављати у оквиру
регулације површина јавне намене (на стубове јавне
расвете, семафорске стубове и сл.), уз сагласност
управљача јавним земљиштем и власника објекта
на који се поставља (стуба);
− антенски системи са базним станицама мобилне
телефоније могу се постављати на кровне и горње
фасадне површине објеката уз обавезну сагласност
власника тих објеката, односно скупштине станара;
− антенске системе постављати уз поштовање свих
правилника и техничких препорука из ове области;
− уколико се у близини налазе стубови, односно
локације других оператера, размотрити могућност
заједничке употребе;
− обавезно је извршити периодична мерења јачине
електромагнетног зрачења у близини антенског
система, а посебно утицај на оближње објекте
становања који се налазе на истој или сличној висини
као и антенски систем;
− за постављање антенских система и базних станица
мобилне телефоније и осталих електронских система
обавезно је претходно позитивно мишљење надлежног органа управе.

3.5.6. Посебна правила за опремање простора
инфраструктуром
Приликом израде техничке документације за линијске
инфраструктурне објекте (саобраћајне површине) и комуналну инфраструктуру могућа су мања одступања од планираног решења датог у графичким приказима и карактеристичним попречним профилима улица, уколико орган
надлежан за управљање јавним површинама или ималац
јавног овлашћења то захтева, а за то постоје оправдани
разлози (очување постојећег квалитетног растиња, подземне и надземне инфраструктуре, ако на планираној траси
већ постоје изграђене инсталације или објекат који се Планом не задржава и сл.).
Наведене интервенције могуће су искључиво у оквиру
постојећих и планираних јавних површина.
Сва одступања од планског решења морају бити у складу
са прописима који регулишу предметну област.
Не условљава се формирање грађевинске парцеле за
регулацију улица ради реализација појединачних садржаја
унутар профила. Могућа је фазна реализација.

3.6. План уређења зелених површина
Главни критеријум за одређивање услова је очување и
унапређење различитих категорија постојећег зеленила.
Групације дрвећа и шибља појединачних мањих вртова,
чиниће заједнички уређен зелени фонд. Како је простор
обухвата Плана у процесу пренамене из породичног у
вишепоородично становање, посебно је угрожено постојеће
зеленило на парцелама породичног становања које представља велико богатство како у квантитету и квалитету,
тако и у разноликости врста. Да би сваки од стамбених
блокова био амбијентално препознатљив, користити разнолик садни материјал према врсти, облику и боји крошње.
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Парковска површина у блоку број 6 је озелењена минимално 70 %, а користиће се за одмор, шетњу и игру. Планира се групна садња дрвећа и шибља чинећи тако
композиције налик на мале исечке из природе. Важна компонента парка су травнате површине, које могу бити формиране као декоративни травњак и травњак отпоран на
гажење. У неким деловима парковске површине предвиђеним за одмор и седење треба да су заступљене и
групације разноликог цвећа, перена, пузавица и сл. Ободом
парка обавезна је поставка зеленог заштитног појаса. Са
спољне стране заштитног појаса треба формирати зелене
зидове, а са унутрашње стране удубљења и испупчења од
вегетације различите спратности. Овај простор потребно
је употпунити стазама, одмориштима, урбаним мобилијаром
и са елементима дечијих игралишта.
Зеленило Трга Саве Вукосављева треба да чини парковски асортиман листопадног и четинарског дрвећа и
шибља. Постојеће квалитетно дрвеће потребно је задржати,
а остатак простора допунити са младим декоративним
садницама. Простор трга прекрити травњаком отпорним
на гажење и украсити га цветним рунделама. Обликовање
треба да је једноставно уз обезбеђивање прегледности
возача.
Основу система повезивања зеленила чине дрвореди
и друга вегетација у оквиру уличних профила. На површинама јавне намене ‒ улицама, планира се садња листопадног дрвећа на размаку 8–10 m. Дрвореде треба формирати од квалитетних стабала, старости најмање осам
година. Улице ширине 15 m и веће планирају се за двостране, а уже улице, за једностране дрвореде. У односу
на ширину улице, треба садити одговарајућу врсту дрвећа
по висини, величини и облику крошње. Осим зеленила на
травнатим површинама, планира се садња дрвећа и на
поплочаним платоима, као и поставка озелењених жардинијера.
У случају да се планира паркинг простор у оквиру
регулације, планирати по једно стабло на размаку од 3 или
4 паркинг места. На исти начин треба решити планиране
паркинг просторе унутар блокова.
На парцелама комплекса јавних служби (основне школе,
предшколске и здравствене установе) планира се хортикултурно и партерно уређење слободних површина. На
овим површинама, уз потребно озелењавање, могуће је
увођење и елемената партерне архитектуре (стазе, одморишта, клупе и сл.) до максимално 10 % површине. Парцеле
треба да буду одвојене зеленим заштитним појасом од
околних садржаја, који се планира са високом и ниском
вегетацијом.
Уређење дела јавне блоковска површине у блоковима
бр. 15 и 18 треба да се заснива на поставци високог пирамидалног дрвећа уз јужне и западне фасаде и декоративног дрвећа већих или мањих групација и шибља у
унутрашњем делу блока. Потребно је оставити и отворене
травнате површине за игру деце, уз пратећи мобилијар.
Зелени скверови у блоковима бр. 3, 10 и 13 могу се
формирати и у виду малих урбаних џепова – места за
одмор. Композицијски, то су простори покривени групацијама
листопадног дрвећа декоративних форми и четинара, као
и цветајућег шибља, уз потребне минималне елементе
партерне архитектуре.
На парцелама осталог грађевинског земљишта, приликом уређивања слободног дела парцеле планира се
озелењавање минимално 10 % неизграђеног дела парцеле,
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на јавним блоковским површинама и парцелама осталог
грађевинског земљишта у намени паркирања. Ове површине
углавном се налазе изнад планиране подрумске или сутеренске гараже, стога се озелењавање своди на форму
интензивног или полуитнензивног кровног врта. Озелењени
кровни врт се планира са ниским крошњастим растињем
(обликоване форме са плитким кореновим системом као
што су црвени јавор, лоптасти јавор, патуљаста жалосна
врба, лоптасти багрем ...), засађеног у бетонским
жардинијерама минимално димензија 150 cm x 150 cm x
100 cm. Неопходно засенчење места за одмор може да
буде изведено помоћу пергола обавијених декоративним
листопадним и цветним пузавицама. Препоручује се да
ободни део парцеле буде неизграђен како би се према
суседним парцелама формирале обликоване листопадне
и четинарске вегетације, цветајућег шибља и пузавица на
планираним оградама. Веће учешће зелених површина
могуће је достићи у зависности од решења стационарног
саобраћаја, односно груписању зелених површина суседних парцела.
Уз планирану вишеспратну гаражу у блоку број 10 обавезан је појас од пирамидалног дрвећа, а према озелењеним
оградама парцела становања. Овакав начин уређења подразумева поред садње дрвећа и шибља и вертикално
озелењавање (различите врсте пузавица).
Радне површине у блоку број 3 треба да садрже зелени
заштитни појас по ободу комплекса, а декоративном
вегетацијом ће се оплеменити целокупни простор. На овим
комплексима учешће зелених површина треба да је минимално 20 % парцеле. У циљу заштите суседног породичног
становања потребно је подићи зелени заштитни појас формиран од ниске, средње и високе вегетације. Радну површину у блоку број 22 је могуће озеленети у процесу нове
изградње, под условима утврђеним овим планом. Треба
тежити нормативу да 20 % површине парцеле буде
озелењено.

3.7. Услови и мере заштите градитељског наслеђа
Према условима Завода за заштиту споменика културе
Града Новог Сада на простору за који је предвиђена израда
Плана, нема утврђених споменика културе.
У обухвату Плана је комплекс објеката некадашње свиларе у Косовској улици број 33 (парцела број 9296), у оквиру
целине Алмашки крај у Новом Саду, која је утврђена за
просторно културно-историјску целину („Службени гласник
РС“, број 47/19). Индустријски објекти на овој парцели валоризовани су као објекти од вредности и уживају претходну
заштиту.
У процесу претходне заштите је објекат куће – тршчаре
у Улици Саве Вуковића број 38, на парцели број 9226.
Објекат, саграђен 1885. године, је у добром стању и једна
је од последњих тршчара у Новом Саду. Уколико објекат
не буде проглашен за културно добро у законски
предвиђеном року, примењују се правила уређења и
грађења дефинисана Планом.
Објекти у Улици Марка Миљанова број 11 (парцела број
9306) и број 13 (парцела број 9305), су објекти под претходном заштитом, као значајни за градитељско наслеђе.
Мере заштите за простор и објекте:
− Задржавање свих објеката од вредности, уз могућност
активирања таванског и подрумског простора,
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санација и рестаурација уз задржавање аутентичне
архитектонике фасаде (задржавање распореда и
величине отвора), композицијом елемената фасаде
и крова, и архитектонском пластиком фасаде.
− У непосредној околини ових објеката није дозвољена
изградња објеката који својим волуменом, формом
и наменом деградирају својства вредних објеката,
или угрожавају њихову статичку стабилност.
− Очувати постојећу типологију изградње,
Мере заштите простора:
− Уколико се приликом грађевинских или других радова
наиђе на археолошко налазиште, археолошке предмете или остатке некрополе, неопходно је обавестити
надлежну службу заштите како би се обезбедио археолошки надзор и контрола земљаних радова, према
члану број 109. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11 – др. закони и 99/11
– др. закон).

3.8. Услови и мере заштите животне средине
Услови и мере заштите животне средине утврђене су
на основу постојећих урбаних вредности, процене
могућности интервенција, унапређења и формирања
система јавних простора кроз подизање атрактивности и
приступачности простора, стварања нових и побољшања
општих услова животне средине (саобраћаја, унапређења
мреже инфраструктуре и опремања постојећих и нових
објеката и простора свим потребним комуналним системима), ради побољшања квалитета и стандарда живота
(становања и пословања), решавања проблема паркирања
и стварања система јавног зеленила.
На простору у обухвату Плана заштита и унапређење
квалитета животне средине спроводиће се у складу са
начелима Закона о заштити животне средине („Службени
гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 –
др. закон, 43/11–УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др. закон и 95/18
– др. закон).
У оквиру радних површина, дефинисаће се делатности
које неће имати негативан утицај на становање у оквиру
предметног простора, али и шире у смислу аерозагађења,
загађења земљишта, производње буке и вибрација,
производње отпада и сл.
Гаража за путничке аутомобиле по квадратури и запремини, осветљењу, вентилацији, грејању и другим важним
појединостима треба да одговара функцији и капацитету.
Неопходно је поштовати све техничке захтеве за заштиту
гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија.
При изградњи објеката, инвеститор је обавезан да се,
пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе,
обрати надлежном органу за заштиту животне средине,
ради одлучивања о потреби израде студије о процени
утицаја објекта на животну средину, у складу са одредбама
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и Уредбом о
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“,
број 114/08).
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Заштита ваздуха
Заштита ваздуха на посматраном подручју ће се вршити
у складу са Законом о заштити ваздуха („Службени гласник
РС“, бр. 36/09 и 10/13) и другим прописима који регулишу
ову област.
Мере заштите ваздуха подразумевају:
− успоставити мониторинг ваздуха (праћење аерозагађења реализовати према утврђеном програму и
дефинисаним местима, као и параметрима контроле
– аероседимент, чађ, сумпордиоксид, угљенмоноксид
и азотни оксиди),
− планирати систем саобраћаја и каналисати га према
капацитетима саобраћајница,
− предшколску установу, основну школу и пословне
садржаје одвојити зеленим заштитним појасом од
околних садржаја,
− дуж саобраћајница, формирати и одржавати густ
зелени појас од врста отпорних на аерозагађење, са
израженом санитарном функцијом,
− при изградњи објеката и паркинг места постојеће
зеленило заштитити техничким мерама заштите,
− успоставити одговарајући систем управљања отпадом како би се спречило ширење непријатних мириса,
− планирати бициклистичке стазе,
− надоместити неопходне зелене површине изградњом
планираног парка, озелењавањем јавних блоковских
површина у што већој мери, чиме ће се побољшати
микроклиматаски услови предметног простора.
Заштита вода
Заштита вода обухвата бројне активности које утичу на
очување квалитета подземних и површинских вода.
Неопходно је поштовати Закон о водама („Службени
гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др.
закон) и друге прописе који регулишу ову област.
Условно чисте атмосферске воде са кровних и чистих
бетонских површина и условно чисте технолошке воде
(расхладне), чији квалитет одговара II класи воде, могу се
без пречишћавања упуштати у отворене канале атмосферске канализације, околне површине и др, путем уређених
испуста који су осигурани од ерозије.
За атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина (манипулативне површине, паркинзи и сл.), пре испуста у реципијент, предвидети одговарајући предтретман
(сепаратор уља, таложник). Квалитет ефлуента мора обезбедити одржавање II класе воде у реципијенту, а у складу
са важећом законском регулативом.
Заштита земљишта
Праћење параметара квалитета земљишта је неопходно
како би се спречила његова деградација услед продирања
опасних материја. Земљиште треба контролисати у складу
са Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Службени гласник РС“, број
23/94). Неопходно је примењивати следеће мере заштите:
− спречити неконтролисано одлагање отпада,
− у току извођења радова инвеститор је дужан да
заједно са извођачима радова предузме све мере
да не дође до нарушавања слојевите структуре
земљишта.
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Заштита од отпадних материја
Систем управљања отпадом треба ускладити са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.
36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон), Правилником о
начину складиштења, паковања и обележавања опасног
отпада („Службени гласник РС“, број 92/10), Правилником
о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења
и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС“,
број 98/10) и дргим прописима који регулишу ову област.
Број, врста посуде, места и технички услови за
постављање посуда на јавним површинама дефинисани
су Правилником о условима за постављање посуда за
сакупљање отпада („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 19/11 и 7/14).
Подлога на којој се постављају посуде треба да је тврда
и глатка: асфалтирана, бетонирана, поплочана у нивоу
прилазног пута возила за одвоз отпада или да има навозну
рампу нагиба до 15º, као и да има обезбеђено одвођење
атмосферских и оцедних вода.
Ове површине морају испуњавати све хигијенске услове
у погледу редовног чишћења, одржавања, дезинфекције
и неометаног приступа возилима и радницима комуналног
предузећа задуженом за одношење смећа.
У циљу ефикасног управљања отпадом треба поштовати
следеће мере:
− контрола и превенција непланског депоновања
отпада,
− стимулисање разврставања комуналног отпада од
стране становништва на месту одлагања,
− за сакупљање секундарних сировина обезбедити
специјалне контејнере за прикупљање различитих
врста отпадака (папир, стакло,пластика,метал),
− смањење количине отпада на извору,
− планирање постављања подземних посуда за
сакупљање отпада (подземних контејнера) и др.
Приликом постављања подземних посуда за одлагање
отпада неопходно је водити рачуна о приступу возила за
одношење отпада, али и микро локацији која не би требала
да угрози приступ подземно постављеној инфраструктури,
корењу високог зеленила или да функционално и визуелно
угрози квалитет јавних простора.
Заштита од буке
Ради заштите од прекомерне буке потребно је успоставити одговарајући мониторинг, а уколико ниво буке буде
прелазио дозвољене вредности у околној животној средини
у складу са Законом о заштити од буке у животној средини
(„Службени гласник РС“, брoj 96/21) предузимаће се техничке мере за отклањање негативног утицаја буке на
животну средину.
Заштита од буке у животној средини засниваће се на
спровођењу следећих мера заштите:
− поставити контролне пунктове за праћење нивоа
буке,
− поштовати граничне вредности о дозвољеним нивоима буке у животној средини у складу са прописима,
− дуж саобраћајница, формирати и одржавати густ
зелени појас, чија је функција редукција буке,
− укључивати мере заштите од буке у фази пројектовања
грађевинских објеката и др.
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Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења
Потенцијални извори зрачења су: извори нискофреквентног електромагнетског поља, као што су: ТС, постројење
електричне вуче, електроенергетски водови тј. надземни
или подземни каблови за пренос или дистрибуцију електричне енергије напона већег од 35 kV, базне станице
мобилне телефоније које се користе за додатно покривање
за време појединих догађаја, а привремено се постављају
у зонама повећане осетљивости, природно зрачење радиоактивних материјала, радон, поједини грађевински
материјали и др.
Ради заштите становништва од јонизујућег зрачења
потребно је обезбедити услове за ефикасну контролу извора
јонизујућег зрачења у радним процесима и успоставити
систематску контролу радиоактивне контаминације животне
средине потребно је :
− сакупљање, складиштење, третман и одлагање радиоактивног отпада,
− успостављање система управљања квалитетом мера
заштите од јонизујућих зрачења,
− спречавање недозвољеног промета радиоактивног
и нуклеарног материјала.
Мере заштите од нејонизујућег зрачења обухватају:
− откривање присуства и одређивање нивоа излагања
нејонизујућим зрачењима,
− обезбеђивање организационих, техничких, финансијских и других услова за спровођење заштите од
нејонизујућих зрачења,
− вођење евиденције о изворима нејонизујућих зрачења,
− означавање извора нејонизујућих зрачења и зоне
опасног зрачења на прописан начин,
− примена средстава и опреме за заштиту од
нејонизујућих зрачења и др.
Ради заштите од јонизујућег и нејонизујућег зрачења
неопходно је поштовати следећу законску регулативу:
− Закон о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности („Службени гласник РС“, бр. 95/18 и 10/19).
− Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, број 36/09),
− Правилник о границама излагања нејонизујућим
зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09).
Заштита природних добара
У обухвату Плана нема заштићених природних добара.
Пронађена геолошка и палеонтолошка документа
(фосили, минерали, кристали и др.) која би могла
представљати заштићену природну вредност, налазач је
дужан да пријави надлежном министарству у року од осам
дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од
уништења, оштећивања или крађе.

3.9. Услови и мере заштите од елементарних
непогода и других катастрофа
У циљу заштите грађевинских објеката и осталих
садржаја у простору, при њиховом пројектовању и извођењу
потребно је узети у обзир меродавне параметре, који се
односе на заштиту од елементарних непогода (врста и
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количина атмосферских падавина, дебљина снежног покривача, јачина ветра, носивост терена, висина подземних
вода и сл.).
Мере заштите од елементарних непогода обухватају
превентивне мере за спречавање непогода или ублажавање
њиховог дејства, мере које се предузимају у случају непосредне опасности од елементарних непогода, мере заштите
када наступе непогоде и мере ублажавања и отклањања
непосредних последица насталих дејством непогода или
удеса.
Склањање људи, материјалних и културних добара
Склањање људи, материјалних и културних добара
обухвата планирање и коришћење постојећих склоништа,
других заштитних објеката, прилагођавање нових и
постојећих комуналних објеката и подземних саобраћајница,
као и објеката погодних за заштиту и склањање, њихово
одржавање и коришћење за заштиту људи од природних
и других несрећа.
Као други заштитни објекти користе се подрумске и друге
подземне просторије у стамбеним и другим зградама,
прилагођене за склањање људи и материјалних добара,
напуштени тунели и друго.
Као јавна склоништа могу се користити и постојећи комунални, саобраћајни и други инфраструктурни објекти испод
површине тла, прилагођени за склањање.
Инвеститор је дужан да приликом изградње нових комуналних и других објеката прилагоди те објекте за склањање
људи, према важећим прописима.
Изградња, прилагођавање комуналних, саобраћајних и
других подземних објеката за склањање становништва
врши се у складу са прописима.
Мере заштите од земљотреса
Подручје Града Новог Сада се налази у зони сеизмичке
угрожености од 8° МCS скале. Ради заштите од потреса
максимално очекиваног удара од 8° МCS скале, објекти
морају бити пројектовани и реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката
високоградње у сеизмичким подручјима („Службени лист
СФРЈ“, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).
Мере заштите од пожара
Заштита од пожара обезбеђена је обавезом коришћења
незапаљивих материјала за њихову градњу, одговарајућом
противпожарном хидрантском мрежом, проходношћу
терена, односно обезбеђењем приступа свим објектима у
случају потребе, а у складу са Законом о заштити од пожара
(„Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18
– др. закони), Правилник о техничким нормативима за
инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Службени гласник РС“, број 3/18) и осталим прописима који
регулишу ову област.
Мере заштите од удара грома
Заштита од удара грома треба да се обезбеди изградњом
громобранске инсталације, која ће бити правилно распоређена и правилно уземљена према Правилнику о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског
пражњења („Службени лист СРЈ“, број 11/96) и другим
прописима.
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Мере заштите од ратних дејстава
У обухвату Плана нема посебних услова и захтева за
прилагођавање потребама одбране земље.

3.10. Услови за несметано кретање и приступ
Приликом пројектовања објеката (прилаза, хоризонталних и вертикалних комуникација), саобраћајних и пешачких
површина треба применити Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката,
којима се осигурава несметано кретање и приступ особама
са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени
гласник РС“, број 22/15).

3.11. Степен комуналне опремљености по
целинама и зонама из планског документа,
који је потребан за издавање локацијске и
грађевинске дозволе
У циљу обезбеђења одговарајућих саобраћајних и
инфраструктурних услова за реализацију планираних
садржаја потребно је обезбедити приступ јавној саобраћајној
површини, која је изграђена или планом предвиђена за
изградњу.
Потребан степен комуналне опремљености подразумева
решење у снабдевању водом, одвођењу отпадних вода и
снабдевању електричном и топлотном енергијом.
Комунално опремање ће се обезбедити прикључењем
на изграђену или планирану водоводну, канализациону,
електроенергетску и термоенергетску мрежу. Изузетно,
прикључење на енергетску инфраструктуру није обавезно
за објекте који ће испуњавати највише стандарде у
енергетској сертификацији зграда, односно који ће имати
таква техничко-технолошка решења која ће обезбедити
снабдевање енергијом независно од комуналне инфраструктуре уз поштовање свих еколошких стандарда.

4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
4.1. Правила грађења за реализацију планираних
намена
4.1.1. Правила грађења за објекте и комплексе
јавне намене
Предшколскa установa
Планира се комплекс за намену предшколске установе
у Улици Ђорђа Рајковића, на грађевинској парцели којa ће
се формирати од катастарских парцела бр. 8576, 8580/2,
8587 и 8589.
Максимална спратност свих објеката је до П+1+Пк, с
тим да се у поткровној етажи планирају само садржаји
администрације или помоћне просторије. Уместо поткровне
етаже, може се формирати повучена етажа пуне висине
на 60 % површине основног хоризонталног габарита. Индекс
заузетости парцеле је максимално 40 %, саобраћајне,
манипулативних и површина за паркирање је приближно
10 %, уз могућност одступања до 5 %. Зелене површине
заузимају минимално 30 % површине парцеле.
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Приликом димензионисања објекта комплекса предшколске установе, неопходно је тежити односу површина
комплекса и објекта по детету буде минимум 25 m², од
тога је потребно обезбедити најмање 3 m² озелењене површине. Површина објекта по детету је од 6,5 до 8 m².
Задржава се постојећи приземни објекат број 1 уз
северну међу парцеле број 8589, у делу или у потпуности.
Планира се реконструкција и адаптација објекта како би
се прилагодио потребама предшколске установе. Обавезно
се задржава изглед уличне фасаде, нагиб и начин
обликовања крова. Могуће је формирање поткровне етаже
у објекту број 1.
Изградња и/или доградња других објеката је могућа до
планираног индекса заузетости парцеле. Објекти комплекса
могу бити изграђени као слободностојећи, а препоручују
се у прекинутом низу. Кров нових објеката се формира као
кос или као раван, односно са малим нагибом. Коси кровови
се формирају са нагибом око 33° са назитком до максимално
50 cm висине, са осветљењем вертикалним или полеглим
кровним прозорима до 50 % површине крова. Раван, или
кров малог нагиба до максимално 10°, формира се као
непроходан.
Могућа је фазност реализације, па је прва фаза планирана на парцели број 8589, односно реконструкцијом
постојећег објекта број 1.
Партерно и хориткултурно уређење се планира према
следећим правилима:
− формирати појас заштитног зеленила према околним
парцелама и улици,
− за игру деце потребно је поставити игралиште са
подним засторима од меких материјала (трава, песак,
тартан) и справама за игру безбедним и прилагођеним
предшколском узрасту,
− комплекс обавезно мора бити ограђен комбинованом
оградом максималне висине 180 cm (парапетни део
може бити максимално 60 cm висине, док је остатак
ограде транспарентан),
− паркирање за запослене, до максимално 5 паркинг
места, се планира у оквиру парцеле, а за кориснике
искључиво у регулацији улице.
Предуслов за реализацију целине комплекса је израда
урбанистичког пројекта. Могућа је фазност реализација, а
не условаљава се формирање планиране грађевинске
парцеле, у првој фази.
Основна школа
Планира се задржавање Основне школе „Иван Гундулић“
на грађевинској парцели која се образује од парцела бр.
8765/2, 8765/3, 8766, 8768, 8769, 8770 и 8772. Коначним
формирањем парцеле ће се испунити стандард од минимално 15 m2 слободног простора по ученику. Слободни
простор ће се партерно и хортикултурно уредити.
Објекат основне школе је у претходном периоду проширио капацитете претходно планираним доградњама и
надоградњама. Могућа је надоградња и других делова
школског објекта спратности до П+2, осим на објекту фискултурне сале. Предуслов за реализацију је провера статичких
могућности конструкције за надоградњу. Надограђени
делови објекта морају бити обликовно усаглашени са
постојећим. Могућа је санација, адаптација, реконструкција
постојећег објекта. Кров се формира као раван или малог
нагиба до максимално 10°.
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Уклањањем свих постојећих објеката на непосредно
суседним парцелама на планираној парцели комплекса
школе, коначно ће се формирати двориште објекта и обезбедити задовољење стандарда неопходне слободне површине по ученику. Озелењавање парцеле је планирано у
северном и источном делу, према Текелијиној улици и
Улици Беле њиве, односно уз источни обод комплекса,
према објектима планираним за намену вишепородичног
становања и општеградског центра. Могућа је санација,
адаптација и реконструкција постојећег партера и спортских
терена, односно изградња нових, северно од постојећег
терена. Могућа је изградња мање трибине уз северни обод
парцеле.
Здравствена установа
Здравствена установа је планирана на грађевинској
парцели која се формира од парцела бр. 8797 и 8789, у
Улици Југ Богдана.
Планира се изградња новог објекта спратности до П+2
(раван кров). Индекс заузетости је до 30 %. Остатак парцеле
чине саобраћајне и манипулативне површине око 10 % и
партерно и хортикултурно уређена зелена површина на
минимално 40 % површине парцеле.
Према параметрима, објекат здравствене установе мора
бити минималне бруто површине 1200 m2.
Објекат се планира као слободностојећи или у прекинутом низу, који се формира уз источну међу парцеле
здравствене установе, уз део парцеле број 8795.
Потребно је обезбедити пет паркинг места.
Парцела мора бити ограђена комбинованом оградом
максималне висине 180 cm (парапетни део може бити максимално 60 cm висине, док је остатак ограде транспарентан). Ограда према Улици Југ Богдана може бити потпуно
транспарентна, висине 180 cm. Препоручује се да приступ
зеленој површини здравствене установе буду омогућен
корисницима, у дневном режиму.
Високо образовање и култура
За ову намену је планиран комплекс објеката некадашње
свиларе на парцели број 9296, у Косовској улици број 33.
Парцела комплекса се задржава без промене.
Комплекс је намењен високом образовању (Академија
уметности у Новом Саду) и култури (Културна станица
„Свилара“). Комплекс се налази у обухвату просторно
културно-историјске целине Алмашки крај у Новом Саду.
Спратност је П – ВП+Г+1 (раван кров), односно до П+2
(раван кров) у зони према Косовској улици. Задржавају се
објекти некадашње фабрике уз могућност адаптације,
санације, реконструкције и доградње, али и замене према
посебним условима надлежне службе заштите. У оквиру
високог приземља објеката могућа је изградња галерија
до 50 % површине основе. Постојећи равни кровови могу
бити непроходни или проходни, па се излаз на кров, у виду
кровне кућице, планира до 15 % површине крова.
Планира се могућност доградње дела зоне културне
станице, у виду приземног анекса у функцији ветробрана.
Планира се могућност изградње уличног тракта објекта, у
зони према Косовској улици, спратности од ВП (раван кров)
до П+2 (раван кров), према графичком приказу број 3. Планирани објекат уз Косовску улицу може имати сутеренску
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или подрумску етажу. Висина етажа може бити повећана,
у складу са потребама одржавања наставе Академије.
Планира се могућност додатног уређења платоа у северозападном углу парцеле, испред улаза у културну станицу, који је у намени отвореног дела културне станице.
Плато је у претходном периоду уређен, а могуће нове
интервенције подразумевају постављање скулптура, чесме
и додатно озелењавање.
За све планиране интервенције и за реализацију
садржаја, неопходни су услови Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада.
Јавни простори
Јавни простори су мали по броју и величини. Осим простора у регулацији улица, планирана је парковска површина у блоку број 6, плато у делу Улице Ђорђа Рајковића,
делови јавних блоковских површина и неколико мањих
зелених скверова.
Могућности за уређење јавних простора у оквиру
регулације улица су веома лимитирани и углавном се односе
на пешачке површине. Ове просторе је потребно додатно
озеленети, према условима у пододељку 3.6.
Начин уређења парковске површине у блоку број 6 дефинисан је у пододељку 3.6.
Уређени пешачки плато у блоку број 21, на површини
јавне намене у делу Улице Ђорђа Рајковића од Улице
Марка Нешића до Улице Павла Стаматовића, је у режиму
пешачке зоне и планира се за партерно и хортикултурно
уређење, према графичком приказу број 3. Учешће зелених површина мора бити минимално 15 % укупне површине.
Партерно уређење је неопходно ускладити са већ уређеним
двориштем испред Културне станице „Свилара“ са којим
формира исту функционалну и обликовну целину. Начин
уређења простора треба да узме у обзир колски приступ
објекту Академије уметности, који се повремено користи.
Задржава се постојећи дрворед.
Трг Саве Вукосављева је у функцији зеленог сквера.
Планира се додатно озелењавање овог простора.
Поплочање простора се планира максимално на 10 % површине трга. Приступ тргу се може обезбедити денивелисаним пешачким прелазима.
Задржава се начин уређења јавне блоковске површине
у јужном делу блока број 18. У северном делу ове површине планира се паркинг, према графичком приказу број
3. Могуће је додатно озелењавање простора.
Зелени скверови, у функцији урбаних џепова, планирани
су и у блоковима бр. 3, 10 и 13. Начин њиховог уређења је
дефинисан у пододељку 3.6.
Јавни простори условно обухватају и парцелу намењену
здравственој установи у Улици Југ Богдана. Могућност
јавног коришћења овог простора, у режиму дневног
коришћења, знатно би допринела квалитету свакодневног
живота становника Подбаре. У том циљу планира се његово
озелењавање
На свим јавним површинама могуће је постављање
јавних чесми.
Скулптуре се могу постављати на јавним површинама
Трга Саве Вукосављева и у планираном парку. Препоручује
се да се формат скулптуре прилагоди величини простора.
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4.1.2. Правила грађења за објекте осталих
намена
4.1.2.1. Општа правила грађења
Правила грађења за објекте у намени вишепородичног
становања средњих и великих густина, општеградских
и линијских центара
Задржавају се постојеће грађевинске парцеле, односно
формирају се нове према посебним правилима и графичком приказу број 3. Предуслов за формирање грађевинских
парцела је излаз на површину јавне намене, па је обавезно
обједињавање парцела које немају излаз на јавну површину
са оним парцелама које имају. У случају неусаглашености
са описом планиране парцелације, важи графички приказ.
У зонама намењеним вишепородичном становању
средњих и великих густина, поред намене становања,
могуће намене су пословања (канцеларијски простор у
домену квартарних услуга) и здравствене намене (медицинске и стоматолошке ординације). Не планира се
формирање локала у приземној етажи објекта.
У зонама намењеним општеградским и линијским центрима, објекти су стамбено-пословне, пословно-стамбене
и пословне намене. Обавезна намена приземља уличног
дела стамбено-пословних и стамбених објеката су локали
намењени пословању, трговини, култури и друго. Становању
је намењено 30–70 % површине објеката.
Регулациона и улична грађевинска линија се по правилу
поклапају.
Начин изградње је у непрекинутом или прекинутом низу.
Висина објеката је дефинисана бројем надземних етажа
и правилима обликовања поткровне етаже и крова.
Дефинисане зоне планиране изградње су истовремено
и максимални габарити објеката, а могућа су одступања
до 5 %. Нови објекти, односно ширина нових објеката, се
по правилу усклађује са габаритом постојећих непосредно
суседних објеката, односно како су дефинисани на графичком приказу број 3.
Планира се могућност изградње подрумске или сутеренске етаже испод целог или дела објекта, уз стварање
услова обезбеђења од влаге и подземних вода. Подрумска
или сутеренска етажа може бити намењена паркирању
возила, техничким и помоћним просторијама. Зона изградње
подрумских етажа за намену гаража је могућа испод целе
парцеле, уз обавезу обезбеђења услова за формирање
прикључака на водове комуналне инфраструктуре и
озелењавања, у складу са условима дефинисаним у подтачки 3.5.1. „Саобраћајна инфраструктура“. Због планираних капацитета, обавезна је изградња гаража испод целе
парцеле на оним локацијама које су означене на графичком
приказу број 3, а могућа је на свим другим парцелама, како
би се задовољили услови паркирања возила.
У објектима који се планирају за задржавање, могућа је
санација, адаптација, реконструкција и друге мере текућег
одржавања објеката.
До реализације планских правила, односно до привођења
намени, на постојећим објектима могућа је санација,
адаптација, реконструкција и друге мере текућег одржавања.
Не планира се изградња дворишних објеката.
Предуслов за изградњу нових објеката је рушење свих
објеката на грађевинским парцелама.
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За приступ дворишном делу парцеле формирају се
пасажи. Колски пасажи су димензија 3,5 са 4 m, односно
могу бити и нижи, према условима надлежних служби комуналне инфраструктуре и противпожарне заштите. За колске пасаже који повезују две јавне површине обавезно је
утврђивање права службености пролаза.
Минимална стамбена јединица је нето површине 26 m2.
Просечна величина стамбене јединице је минимално
60 m2 нето.
Могуће је формирање пословног простора у приземљу
објеката.
Могућа је промена намене стамбених у пословне
јединице искључиво у приземној етажи, односно није могућа
на спратним етажама и поткровљу.
Могуће је укрупњавање површине стамбеног или пословног простора спајањем мањих јединица, без ограничења.
На новим објектима планира се могућност формирања
еркера ширине 1,2 m на уличним фасадама објеката на 50
% површине фасаде само у улицама и на трговима довољно
широког попречног профила, у Улици Венизелоса,
Темеринској, улицама Филипа Вишњића, Гундулићевој (од
броја 27 до 35), Јаше Игњатовића, Павла Стаматовића,
Марка Миљанова и на Тргу Саве Вукосављева. Препусти
на уличним фасадама се планирају на објекту на углу улица
Марка Миљанова и Косовске. Препусти ширине 1,2 m, су
могући на дворишним фасадама. У свим другим деловима
плана, објекти могу да имају препусте до 0,5 m у циљу
формирања архитектонске фасадне пластике. Препусте у
дворишним фасадама није могуће пројектовати ако je
удаљење до границе суседне парцеле мање од 4 m.
Препусти се не планирају на дворишним крилима планираних објеката у Гундулићевој улуцу 27 (парцела број
8687) и 31 (катастарске парцеле бр. 8689 и 8691), због
релативно мале ширине планираних грађевинских парцела.
Могуће је планирати лође на свим фасадама планираних
објеката.
Планирају се равни, односно кровови малог нагиба (до
10°), коси кровови са нагибом око 33° и лучни (цилиндрични)
кровови.
Поткровље се може формирати као повучена етажа, у
складу са пројекцијом назитка од 1,6 m, тако да се обавезно
формира низ наткривених лођа. Изнад овако обликованог
поткровља планира се плитак кров малог нагиба (до 10°).
Могуће је формирање поткровља испод косог или лучног крова, са назитком до 50 cm, а осветљење извести
полеглим кровним прозорима на уличној, односно полеглим
и/или вертикалним кровним прозорима на дворишној
фасади, до 50 % површине крова. У оквиру поткровне етаже
косих и лучних кровова могуће је формирање и другог нивоа,
у форми дуплекса, ако висина простора то дозвољава.
Обавезно је формирање косог крова у делу Алмашког краја,
у Текелијиној улици јужно од Гундулићеве, улицама Коче
Коларова, Саве Вуковића и Алмашкој.
Објекти планирани са равним кровом, према графичком
приказу број 3, могу имати раван кров или кров малог нагиба
на делу или на целој површини основе, без могућности
формирања поткровне етаже. Равни кровови могу бити
проходни и непроходни. Кровови малог нагиба се планирају
као непроходни. На равном крову је могуће формирати
излаз у виду кровне кућице, за намену степенишне
комуникације и пратећих просторија. Максимална површина
кровне кућице је до 15 % површине основе. Санација
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постојећих равних кровова је могућа променом постојећег
покривача или изградњом конструкције плитког крова нагиба
до 10°.
Лучни (цилиндрични) кров се планира са назитком
највишe 50 cm, а осветљење извести полеглим кровним
прозорима на уличној, односно полеглим и/или вертикалним кровним прозорима на дворишној фасади, до 50 %
површине крова. Радијус крова се утврђује у односу на
ширину габарита објекта, унутар пројекције попречног пре-
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сека косог крова, према Скици: „Начин формирања лучних
кровова – карактеристични пресек“. У оквиру овако обликоване поткровне етаже планирају се највише два корисна
нивоа. На угаоним парцелама објеката са лучним крововима, у зони угла, уместо поткровне етаже могуће је формирати повучени спрат повећане висине, до највише коте
(стреле) лука. Повучени спрат је покривен равним или
кровом малог нагиба. У оквиру повећане спратне висине
могуће је формирати максимално два корисна нивоа.

Скица: Начин формирања лучних кровова – карактеристични пресек.

Не планирају се мансардни кровови на новим објектима.
Пад свих кровних равни је обавезно према фасадама.
Ако је објекат на угаоној локацији, коси кров се формира
са падом према обе уличне фасаде, односно није могуће
формирање забата.
Формирање атике је могуће до максимално 1 m висине
од коте међуспратне конструкције.
На етажи поткровља могу се планирати препусти, терасе,
балкони и лође.
Висина пода приземља за нестамбене садржаје је максимално 20 cm изнад нивелете терена, односно максимум
120 cm за стамбене садржаје.
На свим фасадама постојећих и планираних објеката
није могуће формирање отвора стамбених просторија на
удаљењу мањем од 2,5 m од граница суседне парцеле
грађевинског земљишта осталих намена.
Акцентовање угоне зоне објекта је могуће само
обликовањем фасаде.
Могуће је ограђивање парцела комбинованом, зиданом
и транспарентном оградом. Укупна висина ограде не може
бити већа од 180 cm, a зидани део ограде је максимално
висок 90 cm.

Приликом изградње објеката у непрекинутом низу, на
новом објекту се оставља светларник исте величине или
већи, и симетричан светларнику постојећег објекта.
Могућа је изградња подрумских и сутеренских етажа уз
обавезне техничке мере обезбеђења од влаге и подземних
вода, у случају кад то природни услови захтевају.
Сви планирани објекти морају обавезно обезбедити
паркинг простор у оквиру парцеле објекта, по правилу:
једна стамбена јединица – једно паркинг место, а за
пословне просторе – једно паркинг место на 70 m2 нето
површине. Број стамбених и пословних јединица планираних објеката не сме бити већи од броја обезбеђених гаражних или паркинг места на грађевинској парцели. Неопходан
број паркинг и/или гаражних места се може обезбедити у
сутеренској, односно подрумској етажи објекта, у приземљу
дворишног дела објекта, у дворишном, неизграђеном делу
парцеле, односно у подрумском нивоу неизграђеног дела
парцеле. Број подземних етажа није ограничен. Изградња
гараже у подруму објекта или подрумске етаже испод
неизграђеног дела парцеле се не планира уколико се број
неопходних паркинг места обезбеди у приземној етажи,
односно дворишном делу парцеле. Дворишни објекти других намена се не планирају. Приступ сутеренским и подрумским етажама се планира кроз колски пасаж, односно
директним приступом рампом или ауто лифтом, у оквиру
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парцеле корисника. Положај пасажа и/или приступа подземним етажама се одређује у пројекту објекта.
Површине гаража објеката које се планирају надземно
на грађевинској парцели и рачунају се при утврђивању
индекса изграђености, односно индекса заузетости
грађевинске парцеле, а подземне гараже се не урачунавају
у индексе.
Обавезно је планирати просторију за држање бицикала.
Просторија се по правилу планира у приземљу, а могуће
је и у сутеренској или подрумској етажи ако је обезбеђен
приступ лифтом или рампом.
Задржавају се постојећи дворишни, приземни објекти
намењени гаражама, односно не планирају се нови објекти
у овој намени.
На свакој парцели се мора обезбедити минимално 10
% озелењене, односно хортикултурно уређене површине.
У случају да се испод неизграђеног дела парцеле мора
обезбедити подрумска етажа, озелењавање се планира у
форми озелењеног кровног врта (интензиван или полуинтензиван зелени кров), како је дефинисано у пододељку
3.6. Уколико се испод неизграђеног дела парцеле не планира подрумска етажа, поплочавање дворишног дела парцеле је обавезан перфорираним плочама.
Због посебног урбанистичко-архитектонског значаја за
историјски амбијент Подбаре, задржавају се објекти у улицама Југ Богдана број 1, Марка Миљанова бр. 11 и 13.
Планира се очување уличне фасаде објеката са свим елементима и декорације фасаде, облика крова и кровног
покривача. У случају промене намене тавана у поткровље,
задржава се постојећи волумен и приближан нагиб кровних
равни, осветљење је полеглим кровним прозорима на
уличној, односно вертикалним кровним прозорима на
дворишној фасади објекта до 50 % површине крова. У оквиру
ових грађевинских парцела, други објекти се могу заменити
у истим габаритима, уз могућност формирања поткровља
у нагибу крова. Кровови се формирају без назитка, а
осветљење се планира полеглим кровним прозорима.

4.1.2.2. Посебна правила уређења и грађења
Урбанистичка целина број 1 (Линијски центар уз
Темеринску улицу и Улицу Венизелоса)
Урбанистичка целина број 1 обухвата делове блокова
бр. 1, 2, 4, 7, 9 и 14. Целина обухвата грађевинске парцеле
према Темеринској улици и зоне изградње објеката према
Улици Венизелоса, према графичком приказу број 2. „План
намене земљишта“ у размери 1:2500 и графичком приказу
број 3.
У оквиру ове целине, површина јавне намене
саобраћајнице Улице Венизелоса се спроводи на основу
овог плана и Плана генералне регулације (локалитети бр.
6 и 8), према графичком приказу број 3.
Линијски центар
Целина је намењена линијском центру, односно
пословању, трговини, угоститељству и другим централним
функцијама и вишепородичном становању. Како је ова
целина оријентисана на прометне градске саобраћајнице,
у свим објектима и деловима објеката оријентисаним према
саобраћајницама, обавезно је планирати пословне локале
на уличним фасадама, а предност треба дати централним
функцијама.

25. децембар 2021.

Планирана парцелација је дефинисана на графичком
приказу број 3.
Обавезна је пословна намена целог објекта на углу
Темеринске улице и Улице Венизелоса, на грађевинској
парцели састављене од делова парцела бр. 4203 и 4204.
Дужина дворишног крила објекта у Темеринској 38 (парцела број 8762) се планира до замишљеног продужетка
границе предметне, са непосредно суседном јужном парцелом број 8761, према графичком приказу број 3.
На планираним грађевинским парцелама у Улици
патријарха Чарнојевића бр. 3, 5 и 7, могућа је изградња
два објекта намењена вишепородичном становању, уз
обавезну изградњу подрумске етаже испод целе парцеле
намењену гаражирању возила корисника.
У Улици Венизелоса, колски приступи објектима
планирају се из режијске саобраћајнице и/или посредно,
из Улице патријарха Чарнојевића. Колски приступ угаоним
грађевинским парцелама уз Темеринску улицу је по правилу
из бочних улица.
Урбанистичка целина број 2 (Вишепородично
становање Подбаре)
Урбанистичка целина број 2 обухвата блокове бр. 5, 6,
8, 10, 11, 12, 13, 19 и 22, и делове блокова бр. 1, 2, 4, 7 и
9. Целина је намењена општеградским центрима, вишепородичном становању средњих густина, основној школи,
предшколској установи, здравственој установи,
вишеспратној гаражи, радној површини, уређеној јавној
површини (зелени сквер, урбани џеп и сл.), парковској површини и трансформаторским станицама.
У оквиру ове целине, парцеле намењене вишепородичном становању великих густина (локалитети бр. 16 и 18) и
вишепородично становања средњих густина (локалитет
број 7) се спроводи на основу овог плана и Плана генералне
регулације, према графичком приказу број 3.
Општеградски центар
Зона је намењена општеградском центру (централне
функције из домена пословања, трговине, услуга и друго)
уз Гундулићеву улицу и Улицу Јаше Игњатовића. Намена
објеката је стамбена и стамбено-пословна. Обавезно је
планирати пословне локале на уличној фасади објеката.
Планирана парцелација је дефинисана на графичком
приказу број 3. Планирана је корекција попречног профила
улица, повлачењем регулационо – грађевинске линије
унутар блока, према графичком приказу број 3 и графичком
приказу број 4. „План регулације површина јавне намене“
у размери 1:1000.
Планирана је изградња објеката на планираним
грађевинским парцелама у прекинутом и непрекинутом
низу. Обавезно је формирање фасада на последњем објекту
низа, а падови кровних равни се морају оријентисати према
свим фасадама објекта.
Задржава се постојећи објекат у Гундулићевој улици
бр. 1-3 (парцела број 8764) са изведеним посебним правилима обликовања поткровне етаже.
Обавезно је решавање паркирања и гаражирање возила
у оквиру свих парцела према параметрима утврђеним
општим правилима.
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Вишепородично становање средњих густина
Намена зоне је вишепородично становање уз могућност
пословања у форми канцеларијског простора (за различите
врсте услуга из домена квартарних услуга) и за намену
здравства (медицинске и стоматолошке ординације). Могућа
је и искључиво пословна намена за објекте спратности
Су+П+2+Пк, у Улици патријарха Чарнојевића бр. 3, 5 и 7.
Планирана парцелација је дефинисана на графичком
приказу број 3.
Планира се изградња објеката на планираним
грађевинским парцелама, у прекинутом и непрекинутом
низу како би се формирали блокови ивичне изградње.
На објектима у Улици Ђорђа Рајковића број 28 (парцела
број 8604) и у Улици Беле њиве број 34 (парцела број 8607),
планира се формирање поткровља са лучним кровом са
назитком од 50‒160 cm, с тим да кота темена лука не буде
виша од горње коте атике формиране на објекту у Улици
Ђорђа Рајковића број 30 (катастарске парцеле бр. 8608/1
и 8608/2). На парцелама бр. 8607 и 8604 је могуће и формирати повучену последњу етажу пуне спратне висине, са
повлачењем од минимално 1,5 m. На катастарским парцелама бр. 8608/1 и 8608/2 планирани објекат има плитак
кров, сакривен иза атике, максималне висине 1 m од коте
међуспратне конструкције. Подрумска етажа је планирана
испод површине целе парцеле изузев јужног дела парцеле
8604 ширине минимално 1 m планираног за пролаз електроенергетских водова. У случају изградње испод целе
парцеле мора се на делу изван габарита објекта испоштовати нивелета терена. Изван зоне изградње могуће је планирати изградњу аутолифта за подземну гаражу. Обавезно
је озелењавање парцеле према општим правилима.
На парцели на углу улица Косовске и Павла Стаматовића
(парцела број 8560), планира се индекс заузетости од 100%
на нивоу сутеренске и приземне етаже, а обавезно је
повлачење свих спратних етажа на северној фасади за 2,5
m, према графичком приказу број 3.
Ширина уличног тракта планираног објекта у Улици Беле
њиве 29 (парцела број 8638) се усклађује са ширином непосредно суседног постојећег уличног тракта објекта у Улици
Беле њиве 31 (парцела број 8640).
Обавезно је решавање паркирања и гаражирање возила
у оквиру парцела, према параметрима утврђеним општим
правилима.
Планирају се два колска приступа парцелама између
Венизелосове и Улице патријарха Чарнојевића, али је могућ
само једaн колски приступ, ако су задовољени сви услови.
Обавезно је озелењавање минимално 15 % површине
парцеле.
Радна површина
Зона је намењена пословању у домену комерцијалних
делатности, претежно за услужне садржаје, са пратећим
административним, складишним и техничким просторима.
Планирана парцелација је приказана на графичком приказу број 3.
Задржавају се постојећи објекти спратности ВП – П+1,
уз могућност санације, адаптације и реконструкције
постојећих објеката у циљу текућег одржавања,
побољшавања квалитета и перформанси објеката и
унутрашње поделе простора. Могуће је уклањање објеката
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уколико нису задовољени услови противпожарне заштите
објекта и зоне у целини.
Планира се могућност замене објеката по ободу зоне,
уз Косовску улицу и Улицу Павла Стаматовића, спратности
до По+П+2 (раван кров). Објекте у унутрашњости парцеле
је могуће заменити новим, исте спратности. Приликом
замена постојећих и изградње нових објеката неопходна
је примена мера заштите објеката од пожара.
Предуслов за замену објектима више спратности је
решавање паркирања у оквиру парцеле, према параметру
једно паркинг место на 70 m2 бруто површине простора. У
том циљу, планира се изградња подрумских етажа.
Могуће је ограђивање парцеле, према општим правилима.
Вишеспратна гаража
Објекат је планиран за гаражирање возила на парцели
број 8675 и деловима парцела бр. 8662, 8664, 8673 и 8679.
Парцела је планирана као грађевинско земљиште осталих
намена. Објекат је спратности до Су+П+2 (3) са равним
кровом. Планира се могућност паркирања возила на равном
крову објекта, на делу или на целој површини. Над равним
кровом се може формирати надстрешница, али је уместо
ње, могуће и постављање фотонапонских панела.
Услови за изградњу објекта гараже утврђени су у подтачки 4.2.1. „Услови за реализацију саобраћајних површина“.
Урбанистичка целина број 3 (Породично становање
и радне површине уз Улицу Филипа Вишњића)
Урбанистичка целина број 3 обухвата блок број 3.
Целина је намењена породичном становању и радним
површинама.
Породично становање
Породично становање је планирано на парцелама уз
североисточну регулацију Улице Филипа Вишњића. У оквиру
породичног становања, могућа је намена пословања, из
домена квартарних услуга.
Задржава се постојећа парцелација, уз припајање парцела које немају приступ са површине јавне намене, онима
које имају.
Задржавају се постојећи објекти у Улици Филипа
Вишњића бр. 30, 34, 42 и 44, а изградња нових је могућа
фазном заменом, према условима утврђеним овим планом.
Планирана спратност нових објеката је до Су+П+1+Пк.
Изградња нових објеката је планирана у оквиру зоне
изградње, а могућа су одступања унутар зоне, уз поштовање
грађевинских линија. Нови објекти се могу формирати као
двојни, у прекинутом и непрекинутом низу. Могуће је
формирања колских пасажа. У случају замене објеката који
су планирани за задржавање, важе сва правила утврђена
овим планом за изградњу нових објеката. Сутеренска или
подрумска етажа није обавезна, али се препоручује.
Могућа је санација, адаптација и реконструкција
постојећих објеката у истом габариту и исте спратности.
Могућа је и замена објеката према општим и посебним
условима дефинисаним Планом.
Зона изградње нових уличних објеката, широка 12 m, је
дефинисана уличном грађевинском линијом повученом за
5 m у односу на регулациону, и дворишним грађевинским
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линијама, према графичком приказу број 3. Планирана
спратности објеката је до П+1+Пк. Могућа је изградња и/
или доградња помоћних објеката у дворишту, спратности
до П+Пк, без формирања назитка. Укупни индекс заузетости парцела је до 35 %. Обавезно је озелењавање парцела
према комплексима намењених пословању.
Поткровље се формира са назитком максималне висине
до 30 cm, а осветљење je полеглим кровним прозорима са
уличне, односно полеглим или усправним до 50 % површине
крова на дворишној фасади.
Радне површине
Радна површина је намењена пословању из домена
сервисних услуга и пратеће делатности из комерцијалног
и комуналног сектора, услужних и производних садржаја
и сл. Планирана спратност објеката је ВП ‒ П+2. Објекти
могу имати подрум или сутерен.
Комплекс фирме „Agrohim & Kemoimpex“
На парцели број 8529/6, на којој је у претходном периоду
реализован обејкат за дневну негу и технички преглед возила спратности П+1, планиран је и нови, у намени мултимодалне хале за складиштење аутоделова и других сличних садржаја везаних за аутоиндустрију, спратности ВП+1.
На слободном делу парцеле, планиране су интерне
саобраћајне и манипулативне површине, односно зелене
површине у функцији заштитног појаса зеленила, које чини
ниско, средње и високо растиње.
Ова целина ће бити коначно формирана реализацијом
мултимодалне хале. Могућа је санација, адаптација и
реконструкција објеката до индекса заузетости до 40 %.
У случају потребе за већим изменама за уређење овог
комплекса, обавезна је израда новог урбанистичког
пројекта.
У случају промене намене простора могућа је реализација
искључиво пословних садржаја спратности до П+2, заузетости до 40 %, на јединственом комплексу. Реализација
планираних параметара могућа је изградњом новог објекта
или реконструкцијом, доградњом и надоградњом постојећих.
Станица за снабдевање горивом
Станица за снабдевање горивом на парцели број 4157/2
је реализована у претходном периоду, али могућа су
проширења садржаја комплекса у оквиру постојеће парцеле.
Нови садржаји могу бити у домену проширења капацитета
и пратећих садржаја (перионица аутомобила и друго). Планира се могућност изградње нових објеката спратности П
(раван кров). Максимални индекс изграђености парцеле је
40 %.
Обавезно је озелењавање парцеле уз југозападни и
југоисточни обод, минимално 20 % површине.
За нову изградњу неопходна је разрада урбанистичким
пројектом.
Други комплекси
Планира се формирање комплекса пословања у западном делу блока број 3, у оквиру предвиђених намена.
Парцела комплекса се формира према графичком приказу број 3.
Планира се изградња објеката спратности до П+2 (раван
кров), а индекс заузетости парцеле је максимално 40 %.
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Обавезно је озелењавање парцеле минимално 20 %. Зелене
просторе треба груписати уз западни и југозападни обод
парцеле, према блоковима бр. 2 и 6.
Приступ парцели је могућ из Улице Венизелоса, али
предност треба дати приступу из планираног продужетка
Улице Филипа Вишњића.
Предуслов за реализацију је израда урбанистичког
пројекта.
Задржава се парцела број 4157/5, у оквиру планираних
намена. Задржава се постојећи објекат, а могућа је његова
замена или надоградња до спратности П+1 (раван кров).
Могућа је и доградња објекта до максимално 40 % површине
парцеле, под условом детаљније разраде урбанистичким
пројектом. Озелењавање парцеле је планирано на минимално 15 % површине.
Урбанистичка целина број 4 (Део Алмашког краја)
Урбанистичка целина број 4 обухвата блокове бр. 15,
16, 17, 18, 20 и 21 и део блока број 14.
Целина је намењена вишепородичном становању великих и средњих густина, породичном становању, општеградском центру, високом образовању и култури.
Осим појединачних парцела у Гундулићевој, Косовској
и Улици Јаше Игњатовића, ова целина је просторно завршена.
Општеградски центар
У овој намени планирају се објекти на грађевинским
парцелама у улицама Гундулићевој, Косовској и у Улици
Јаше Игњатовића, са обавезом формирања сутеренске
односно подрумске етаже, према графичком приказу број 3.
У блоку број 18, након формирања парцеле заједничке
блоковске површине, могућа је пренамена пасажа објеката
у пословни простор, у објекту у Улици Јаше Игњатовића
број 6а, на парцели број 9236/1.
Вишепородично становање великих густина
Поред постојећих објеката који се задржавају у оквиру
ове намене, планирана је изградња нових објекта у делу
блокова бр. 15, 17 и 21, према графичком приказу број 3.
У делу блока број 17 планирана је изградња објекта на
углу Гундулићеве улице и Улице Саве Вуковића, спратности до Су+П+4+Пк, уз могућност формирања дуплекс
станова. Планирани објекат мора имати усклађене висинске коте слемена и нагиба кровних равни као непосредно
суседни објекат у Гундулићевој улици број 44.
У оквиру блока број 21, планирана је изградња објекта
спратности Су+П+Мез+5+Пк - Су+П+Мез+7, последње
ламеле стамбено – пословног комплекса, на углу улица
Косовске и Марка Миљанова. Обавезно је формирање
јединствене грађевинске парцеле од парцела бр. 9292,
9293/1 и 9293/2 и 9291, према графичким приказима бр. 3
и 4.
Обавезно је решавање паркирања у сутеренским и/или
подрумским етажама према графичком приказу број 3,
односно према општим правилима.
У оквиру заједничких блоковских површина у блоковима
бр. 15, 16 и 18 планирана је намена паркирања. Планирано
је озелењавање заједничких блоковских површина према
правилима дефинисаним у пододељку 3.6, и према гра-
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фичком приказу број 7. „План уређења зелених површина“,
у размери 1:1000.
Вишепородично становање средњих густина
У овој намени, поред постојећих објеката који се
задржавају, планирана је изградња објеката спратности
од Су+П+2+Пк до Су+П+3+Пк, у деловима блокова бр. 14,
15, 17 и 21.
Обавезно је решавање паркирања у сутеренским и/или
подрумским етажама према графичком приказу број 3,
односно према општим правилима.
Планира се изградња објекта спратности Су+П+3+Пк
на парцели број 9297 у Косовској улици број 35. Објекат
гараже, спратности П (раван кров) планира се у дворишту
парцеле број 9295, у Косовској улици број 31.
Породично становање
За ову намену планирани су делови блокова бр. 16 и
17.
Како су у овој намени објекти који припадају корпусу
градитељског наслеђа Алмашког краја, планира се
задржавање постојеће парцелације и објеката. Основна
намена је породично становање а дозвољено је формирање
максимално две стамбене јединице.
Могућа је доградња постојећих и изградње помоћних
објеката до највише 60 % заузетости парцеле. Нови објекти
се формирају по ободу грађевинске парцеле, у складу са
главним објектом и објектима на непосредно суседним
парцелама.
Објекти су спратности до П+Пк, уз обавезно формирање
косог крова, нагиба око 30°. Поткровље се формира без
назитка, а осветљење је полеглим прозорима према улици,
и полеглим и вертикалним кровним прозорима према
дворишној страни парцеле на максимално 50 % површине
крова. Обавезна је употреба црепа као кровног покривача.
Поред куће тршчаре у Улици Саве Вуковића број 38 (парцела број 9226) која се у потпуности задржава, могуће је
обновити оригиналан тршчани кров на објектима у Улици
Саве Вуковића бр. 33 и 37. Уколико се објекат тршчаре у
Улици Саве Вуковића 38 (парцела број 9226) не прогласи
за културно добро у законски предвиђеном року, важе правила уређења и грађења као и за остале парцеле намењене
породичном становању у деловима блокова бр. 16 и 17.
Уколико постоји могућност формирања колског приступа,
обавезно је обезбедити услове за паркирање или гаражирање за најмање два возила по парцели.

4.2. Правила за опремање простора
инфраструктуром
4.2.1. Услови за реализацију саобраћајних
површина
Правила уређења и правила грађења друмске
саобраћајне мреже
За изградњу нових и реконструкцију постојећих саобраћајних површина обавезно је поштовање одредби:
− Закона о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/18
и 95/18 ‒ др. закон),
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− Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 ‒
УС, 55/14, 96/15 ‒ др. закон, 9/16 ‒ УС, 24/18, 41/18,
41/18 ‒ др. закон, 87/18 и 23/19),
− Правилника о условима које са аспекта безбедности
саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и
други елементи јавног пута („Службени гласник РС“,
број 50/11),
− Закона о заштити од пожара,
− Правилника о техничким нормативима за заштиту
од пожара стамбених и пословних објеката и објеката
јавне намене („Службени гласник Републике Србије“,
број 22/19) и осталим прописима који регулишу ову
област,
− Правилника о техничким стандардима планирања,
пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама,
− Правилника о техничким захтевима за заштиту гаража
за путничке аутомобиле од пожара и експлозија
(„Службени лист СЦГ“, број 31/05).
На сабирним и приступним улицама могуће је применити
конструктивна решења за смиривање саобраћаја применом
важећих стандарда, односно у складу са елементима из
SRPS U.C1. 280‒285, а у складу са чл. 161–163. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима, иако то у графичком
приказу број 3 није приказано.
На прелазима бициклистичке стазе преко коловоза нивелационо решење мора бити такво да бициклистичка стаза
буде увек у континуитету и у истом нивоу без ивичњака.
На прелазу тротоара преко коловоза (минималне ширине
3 m) и дуж тротоара извршити типско партерно уређење
тротоара у складу са Правилником о техничким стандардима
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама, и у складу са важећим
стандардима.
Тротоаре израђивати од монтажних бетонских елемената
или плоча који могу бити и у боји, а све у функцији вођења,
раздвајања и обележавања различитих намена саобраћајних
површина. Поред обликовног и визуелног ефекта, то има
практичну сврху код изградње и реконструкције комуналних
водова (инсталација). Коловоз и бици–клистичке стазе
завршно обрађивати асфалтним застором.
Најмања ширина коловоза која је Планом предвиђена
је 5 m. Уже су само понеке унутарблоковске саобраћајнице
које су минималне ширине 3 m. Радијуси кривина на
укрштању саобраћајница су минимално 6 m, осим унутарблоковских саобраћајница где могу износити и 3 m. На
саобраћајницама где саобраћају возила јавног превоза
путника радијуси кривина треба да су најмање 8 m.
Тротоари су минималне ширине 2 m. Бицикистичке стазе
су минималне ширине 2 m.
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели
Свака новоформирана грађевинска парцела мора имати
прикључак на јавну саобраћајну површину чак и у случају
да он није назначен у графичком приказу број 3. Уколико је
тај приступ колски и намењен путничким аутомобилима,
он не може бити ужи од 3,5 m, нити шири од 6 m.
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Директан приступ на ДП 21 (Улица Венизелоса) није
дозвољен осим на местима која су уцртана у графичком
приказу број 3.
Једна грађевинска парцела намењена пословању,
општеградским линијским центрима или вишепородичном
становању може имати максимално два колска приступа
према истој саобраћајној површини (улици) и то на
међусобном растојању од најмање 5 m. У случају да
грађевинска парцела има приступ на две различите
саобраћајне површине (улице), колски приступ се по правилу
даје на ону саобраћајну површину (улицу) која је мањег
ранга.
Грађевинска парцела која је намењена породичном
становању може имати максимално један колски приступ
по парцели изузев ако има излаз на две улице.
Објекти у зони пословања морају обезбедити противпожарни пут око објеката, који не може бити ужи од 3,5 m,
за једносмерну комуникацију, односно 6 m за двосмерно
кретање возила. Висина пролаза мора бити минимално 4 m.
На прелазу колског прилаза парцелама преко тротоара,
односно бициклистичке стазе, нивелационо решење колског
прилаза мора бити такво да су тротоар и бициклистичка
стаза у континуитету и увек у истом нивоу. Овакво решење
треба применити ради указивања на приоритетно кретање
пешака и бициклиста, у односу на возила која се крећу
колским прилазом. У оквиру партерног уређења тротоара
потребно је бојама, материјалом и сл. у истом нивоу или
благој денивелацији издвојити или означити колски пролаз
испред пасажа.
Паркирање и гаражирање возила
Приликом нове изградње, за паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних и стамбених објеката
свих врста по правилу обезбеђују простор на сопственој
грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине,
и то ‒ једно паркинг или гаражно место на један стан.
За паркирање возила за сопствене потребе, власници
осталих објеката обезбеђују простор на сопственој
грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине.
Број потребних паркинг места се одређује на основу
намене и врсте делатности, и то по једно паркинг или
гаражно место (у даљем тексту: ПМ), на следећи начин:
− банка, здравствена, пословна, образовна или административна установа - једно ПМ на нето површину
70 m² корисног простора;
− пошта ‒ једно ПМ на 150 m² корисног простора;
− трговина на мало ‒ једно ПМ на 100 m² корисног простора;
− угоститељски објекат ‒ једно ПМ на користан простор за осам столица;
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довољне за навожење возила и истовремено омогућавају
одржавање ниског растиња и смањење отицања воде. Они
могу бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и
обележавања различитих намена саобраћајних површина.
Изградња паркинга се реализује у складу са важећим
прописима, односно у складу са SRPS U.S4.234:2005 којим
су дефинисане мере и начин обележавања места за
паркирање за различите врсте паркирања. На местима где
се планира паркирање са препустом (наткриљем) према
тротоару или бициклистичкој стази, ако није предвиђен
зелени појас, изградити граничнике. У оквиру паркиралишта,
где је то планирано, резервисати простор за дрвореде по
моделу да се на четири паркинг места планира по једно
дрво. Одговарајућа засена садњом високог зеленила може
се обезбедити и око планираних паркинга. Приликом
изградње нових паркинг места постојеће дрвеће максимално
чувати, а њихово уклањање могуће је само ако је неопходно
или ако је дрво болесно.
Такође је потребно извршити резервацију паркинга у
складу са Правилником о техничким стандардима
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.
Гараже
Планира се гаража у оквиру грађевинског земљишта
осталих намена, у блоку број 10.
Гаража се може планирати као простор димезинисан и
функционално дефинисан према техничким нормативима
и законски утврђеним параметрима.
Гараже се могу планирати и са новим аутоматизованим
системима паркирања. Ови системи подразумевају независне, напредне механичко-роботизоване системе
паркирања код којих је упаркиравање и испаркиравање
појединачног возила аутоматизовано и независно од осталих возила у паркинг систему.
Предности напредних механичких система паркирања
у односу на класичне системе паркирања аутомобила
(вожња и мануелно управљања возилом) остварују се кроз:
− процес паркирања возила, од уласка у гаражу и
остављања на тачно означеном месту до поновног
преузимања возила на истој позицији, обавља се
потпуно аутоматизовано;
− простор потребан за аутоматизоване гараже мањи
је због уштеда које се остварују за потребне површине рампи и улаза и излаза возила;
− смањење емисије штетних гасова и потрошње горива;
− потпуна безбедност возила унутар објекта за
паркирање;
− нема контакта између возила што смањује могућност
међусобног оштећања;

− хотелијерска установа ‒ једно ПМ на користан простор за 10 кревета, односно према категоризацији
хотела;

− возачи не губе време тражећи паркинг место и своје
возило;

− производни, магацински и индустријски објекат ‒
једно ПМ на 200 m² корисног простора.

− ови системи су погодни за зоне са високим степеном
атракције саобраћаја;

Гараже објеката планирају се подземно у габариту, изван
габарита објекта или надземно, на грађевинској парцели.

− могућа је употреба помоћних система, ротационих и
транслаторних платформи.

Паркинзи треба да буду уређени у тзв. „перфорираним
плочама“, или сличним елементима типа бехатон – растер
са травом који обезбеђују услове стабилности подлоге,

Ове гараже морају испунити услове дефинисане у Правилнику о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија.
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Приликом дефинисања висине етаже, обавезно узети
у обзир потребу инсталација за проветравање и осветљење
простора, у зависности од изабраног система гараже.
Према Правилнику, велике гараже (гаража већа од 1500
m2) морају имати прилаз за ватрогасна возила ширине 3,50
m за једносмерну улицу, односно 5,50 m за двосмерну
улицу, при чему мора бити омогућено кретање ватрогасних
возила само унапред. Заштита од пожара подразумева
поштовање стандарда и прописа датих овим правилником.
Основни услови за кретање возила:
− улазе и излазе у гаражу оријентисати као у графичком приказу,
− ширина улаза и излаза је минимално 2,5 m за један
ток кретања возила,
− близу улаза, односно излаза резервисати простор
за паркирање возила инвалида,
− вожња у гаражи треба да буде једноставна и безбедна, а препорука је да се омогући једносмерно
кретање у оквиру гараже,
− препорука је да се у процесу паркирања, док се возила крећу по паркинг гаражи уједно омогући и тражење
слободног паркинг места. Паркирање треба да буде
што једноставније,
− могуће је предвидети и рампе на којима се врши
паркирање,
− ако се на рампи врши паркирање, максимални нагиб
је 5 %, а ако је обична рампа нагиб је 15 %. Морају
се задовољити вертикални услови проходности возила,
− димензија једног паркинг места за управно паркирање
је минимално 4,8 × 2,3 m, а у осталим случајевима
у складу са SRPS U.S4.234:2005,
− обезбедити сигурност возила од крађе, механичких
оштећења или ватре,
− предвидети концепцију информативног система која
је неопходна ради регулисања кретања и ради бољег
сналажења корисника у њој.
Основни услови за кретање пешака:
− уколико је могуће, на улазу и излазу, путање кретања
пешака и возила не би требало да се укрштају,
− по гаражи није потребно обезбедити посебну путању
за кретање пешака,
− при распореду степеништа треба водити рачуна о
правцима кретања већине пешака,
− степеништа код отворених паркинг гаража не смеју
бити даље од другог степеништа више од 50 m, а
код затворених, више од 30 m,
− ширина степеништа мора бити најмање 0,8 m и за
њихову изградњу у обзир долазе само незапаљиви
материјали,
− ако се у паркинг гаражи пешачка комуникација решава
само степеништем онда минимална ширина износи
1,2 m,
− уколико се за кретање пешака користи рампа, стазе
не смеју бити уже од 0,6 m и морају бити издвојене
и обезбеђене гелендерима.
Остали услови:
− у обзир узети важеће услове противпожарне заштите
који се односе на ову врсту објеката,
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− проветравање мора бити такво да се обезбеди одвод
12 m3 ваздуха на час на сваки 1 m2 корисне површине. Усисни отвори система за вентилацију треба
разместити близу пода,
− носећи делови паркинг гараже морају бити од
материјала постојаног на ватри.
На површини и фасадама гаража планира се одговарајућа
обрада и уређење и озелењавање. У случају да се последња
етажа планира као откривени паркинг простор, могуће је
њено наткривање надстрешницом са фотонапонским панелима.
У јавним гаражама предвидети пунионице за хибридна
и електрична возила. Јавне гараже и гараже за јавно
коришћење које имају 200 и више паркинг места морају
обезбедити минимум 2 % капацитета за пунионице хибридних и електричних возила.
До изградње објеката гаража предвиђене површине се
могу користити као дефинисана и уређена паркиралишта.
На графичком приказу број 3 приказани су сви технички
елементи који дефинишу саобраћајне објекте у простору.
У складу са просторним условима и наменом простора
дефинисани су садржаји ситуационог плана и карактеристичног попречног профила који су саставни део Плана.
Димензије су дате оријентационо, а коначне димензије ће
се дефинисати у оквиру пројектне документације.
У Улици Венизелоса два локалитета су планирана за
спровођења на основу Плана генералне регулације, односно Плана генералне регулације и овог плана, према графичком приказу број 3. Планске смернице за њихову
реализацију су саставни део овог плана.
Општи услови за постављање инсталација дуж ДП
21 (Улица Венизелоса)
Укрштање осталих инсталација са ДП 21 мора бити
реализовано искључиво механичким подбушивањем испод
трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви.
Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини
између крајних тачака попречног профила пута (изузетно
спољна ивица реконструисаног коловоза), увећана за по
3 m са сваке стране.
Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне
цеви износи 1,35 m,
Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег
или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне
цеви износи 1,20 m.
Укрштаје планираних инсталација удаљити од укрштаја
постојећих инсталација на минимално 10 m.
Приликом постављања надземних инсталација водити
рачуна о томе да се стубови поставе на растојању које не
може бити мање висине од висине стуба, мерено од спољне
ивице земљишног појаса пута, као и да се обезбеди сигурносна висина од 7,00 m од највише коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима.
Планиране инсталације дуж ДП 21 морају бити постављене минимално 3 m од крајње тачке попречног профила
пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног
канала за одводњавање). Изузетно, на местима где није
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могуће задовољити услове из претходног става мора бити
пројектована и изведена адекватна заштита трупа пута.
За све предвиђене интервенције и инсталације које се
воде кроз земљишни појас (парцелу пута) ДП 21 потребно
је обратити се управљачу овог пута за прибављање услова
и сагласности за израду пројектне документације, изградњу
и постављање истих у складу са прописима који регулишу
ову област.

4.2.2. Правила за реализацију водне
инфраструктуре
Услови за изградњу водоводне мреже
Трасу водоводне мреже полагати у зони јавне површине,
између две регулационе линије у уличном фронту, по
могућности у зеленом појасу једнострано или обострано
уколико је улични фронт шири од 20 m. Препоручује се
да се приликом пројектовања и извођења водова примене
такве савремене технике којима се неће угрозити постојеће
високо зеленило и омогућити допуна и садња новог.
Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се
постављају тако да водоводна мрежа задовољи прописана
одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.
Минимално хоризонтално растојање водоводне мреже
од других инсталација и објеката инфраструктуре је од 0,7
до 1 m, а вертикално растојање водоводне мреже од других инсталација и објеката инфраструктуре 0,5 m.
Задате вредности су растојања од спољне ивице новог
цевовода до спољне ивице инсталација и објеката инфраструктуре.
Уколико није могуће испоштовати тражене услове
пројектом предвидети одговарајућу заштиту инсталација
водовода.
Није дозвољено полагање водоводне мреже испод
објеката високоградње; минимално одстојање од темеља
објеката износи од 1 m, али тако да не угрожава стабилност
објеката.
Дубина укопавања водоводних цеви износи 1,2‒1,5 m
мерено од коте терена, а на месту прикључка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на
дубину постојећег цевовода.
На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне
цеви на дужини већој од ширине пута за минимално 1 m
од сваке стране.
На траси новог дистрибутивног водовода предвидети
одговарајући број хидраната у свему према важећим прописима. Предност дати уградњи надземних хидраната.
Водоводни прикључци
Снабдевање водом из јавног водовода врши се прикључком објекта на јавни водовод.
Прикључак на јавни водовод почиње од споја са водоводном мрежом, а завршава се у склоништу за водомер,
закључно са мерним уређајем.
Пречник водоводног прикључка са величином и типом
водомера одређује Јавно комунално предузеће „Водовод
и канализација“ Нови Сад на основу претходно урађеног
хидрауличког прорачуна унутрашњих инсталација за
објекат, а у складу са техничким нормативима и Одлуком
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о условима и начину организовања послова у вршењу
комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 60/10, 8/11 ‒ испр,
38/11, 13/14 и 59/16) и Правилником о техничким условима
за прикључење на технички систем за водоснабдевање и
технички систем канализације („Службени лист Града Новог
Сада“, број 13/94).
Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом
мора имати засебан прикључак.
Индивидуални водомери за мерење потрошње воде за
породичне стамбене и пословне објекте, постављају се у
засебно изграђеним шахтовима који су лоцирани ван објекта
у парцели корисника 0,5 m од регулационе линије.
За вишепородичне стамбене објекте водомери, за
мерење потрошње воде се постављају у шахтовима лоцираним ван објекта у парцели корисника 0,5 m од регулационе линије и у просторијама за водомере лоцираним унутар
самог објекта која мора бити лоцирана уз регулациону
линију према уличној водоводној мрежи са које се даје
прикључак.
Код изградње пословних објеката површине преко 150
m2 код којих је потребна изградња само унутрашње хидрантске мреже (према важећем правилнику и условима противпожарне полиције) израђује се прикључак пречника DN
63 mm, са монтажом водомера DN 50 mm.
Код изградње пословних објеката код којих је неопходна
спољашња хидрантска мрежа врши се прикључење објеката
пречником максимално DN 110 mm, са монтажом водомера
DN 100 mm.
Уколико се планира обједињена водоводна мрежа
хидрантске и санитарне воде потребно је на прикључку
уградити комбинован водомер.
Извођење прикључка водовода, као и његова
реконструкција су у надлежности Јавног комуналног
предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад.
Услови за изградњу канализационе мреже
Трасу мреже канализације полагати у зони јавне површине између две регулационе линије у уличном фронту
једнострано или обострано уколико је улични фронт шири
од 20 m.
Минимални пречник фекалне канализације је Ø 250 mm,
а опште канализације Ø 300 mm.
Трасе канализације се постављају тако да задовољи
прописана одстојања у односу на друге инсталације и
објекте инфраструктуре.
Минимално хоризонтално растојање од других
инсталација и објеката инфраструктуре је од 0,7 до 1 m, а
вертикално 0,5 m.
Није дозвољено полагање фекалне канализације испод
објеката високоградње; минимално одстојање од темеља
објекта износи 1 m, али тако да не угрожава стабилност
објеката.
Препоручује се да се приликом пројектовања и извођења
водова примене такве савремене технике којима се неће
угрозити постојеће високо зеленило и омогућити допуна и
садња новог.
Сви објекти за сакупљање и третман отпадних вода
морају бити водонепропусни и заштићени од продирања
у подземне издане и хаваријског изливања.
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Минимална дубина изнад канализационих цеви износи
1,3 m, мерено од горње ивице цеви (уз испуњење услова
прикључења индивидуалних објеката), а на месту прикључка
новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка
свести на дубину постојећег цевовода.
На траси предвидети изградњу довољног броја ревизионих шахтова на прописаном растојању од 160 до 200
DN, а максимум 50 m.
Канализациони прикључци
Прикључак на канализацију почиње од споја са мрежом,
а завршава се у ревизионом шахту.
Пречник канализационог прикључка одређује Јавно
комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад,
а у складу са типом објекта, техничким нормативима и
Одлуком о условима и начину организовања послова у
вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања
вода и Правилником о техничким условима за прикључење
на технички систем за водоснабдевање и технички систем
канализације.
Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом
мора се прикључити на канализациону мрежу, ако је она
изграђена.
Ревизионо окно лоцира се у парцели корисника на 0,5
m од регулационе линије парцеле.
Индустријски објекти и други објекти чије отпадне воде
садрже штетне материје, могу се прикључити на канализациону мрежу само ако се испред прикључка угради уређај
за пречишћавање индустријских отпадних вода до прописаног квалитета упуштања у канализацију.
Прикључење подрумских и сутеренских просторија, као
и базена на канализациони систем дозвољава се само
преко аутономног постројења препумпавањем.
Код решавања одвода употребљених вода поступити
по Одлуци о санитарно-техничким условима за испуштање
отпадних вода у јавну канализацију („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 17/93, 3/94, 10/01 и 47/06 – др. одлука).
Зауљене атмосферске воде са манипулативних површина као и воде од прања и одржавања тих површина
(претакачка места, точећа места, паркинг и сл.) посебном
мрежом спровести кроз таложник за механичке нечистоће
и сепаратор уља и масти и лаких течности и тек потом
испуштати у реципијент.
Санитарно-фекалне отпадне воде могу се без
пречишћавања испуштати у јавну канализациону мрежу,
уз поштовање услова и сагласности надлежног јавног комуналног предузећа.
Извођење прикључка канализације, као и његова
реконструкција су у надлежности Јавног комуналног
предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад.

4.2.3. Правила за реализацију енергетске
инфраструктуре
Услови за прикључење на електроенергетску мрежу
Прикључење објеката на електроенергетску мрежу
решити прикључењем на нисконапонску мрежу, односно
изградњом прикључка који се састоји од прикључног вода,
кабловске прикључне кутије (КПК) и ормана мерног места
(ОММ). Прикључни вод изградити подземно, од постојећег
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или планираног вода у улици, или директно из ТС. Детаљније
услове за прикључење и изградњу прикључног вода и
положај КПК и ОММ-а прибавити од „ЕПС Дистрибуција“
д.о.о, огранак „Електродистрибуцијa Нови Сад“.
Препоручује се да се приликом пројектовања и извођења
водова примене такве савремене технике којима се неће
угрозити постојеће високо зеленило и омогућити допуна и
садња новог.
Услови за прикључење на гасоводну мрежу
Прикључење објеката у гасификациони систем решити
изградњом гасног прикључка од постојеће гасоводне мреже
до мерно-регулационог сета. Детаљније услове за
прикључење прибавити од надлежног дистрибутера.
Услови за прикључење на вреловодну мрежу
Да би се објекти прикључили на вреловодну мрежу
потребно је на погодном месту у подруму (сутерену) или
приземљу објекта изградити топлотну подстаницу. Такође
је потребно омогућити изградњу вреловодног прикључка
од постојећег или планираног вреловода до подстанице
на најпогоднији начин, а све у складу са условима Јавног
комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад.
Услови за прикључење на мрежу електронских
комуникација
Прикључење објеката у систем електронских комуникација решити изградњом прикључка (подземне мреже
оптичких или бакарних проводника) од постојеће или планиране уличне мреже до приступачног места на фасади
или у унутрашњости објекта, где ће бити смештен типски
телекомуникациони орман. Детаљније услове за прикључење прибавити од надлежног оператера.
Прикључак на заједнички антенски систем извести према
условима надлежног оператера.
Прикључак на кабловски дистрибутивни систем извести
према условима локалног дистрибутера.

4.3. Локације за које је обавезна израда
урбанистичког пројекта
Обавезна је израда урбанистичког пројеката за:
- предшколску установу и
- нове пословне комплексе у блоку број 3.

5. ПРИМЕНА ПЛАНА
Доношење овог плана омогућава издавање информације
о локацији, локацијских услова и решења за одобрење
радова за које се не издаје грађевинска дозвола, осим за
просторe за које је утврђена обавеза израде урбанистичког
пројекта и то за: предшколску установу и нове комплексе
радних површина у блоку број 3.
Закони и подзаконски акти наведени у Плану су важећи
прописи, а у случају њихових измена или доношења нових,
примениће се важећи пропис за одређену област.
Саставни део Плана су следећи графички прикази:
Размера
1. Извод из Плана генералне регулације ...................... А3
2. План намене земљишта ................................. Р 1 : 2500
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3. План саобраћаја, нивелације и регулације
са елементима парцелације .......................... Р 1 : 1000
4. План регулације површина јавне намене ..... Р 1 : 1000
5. План водне инфраструктуре .......................... Р 1 : 1000
6. План енергетске инфраструктуре.................. Р 1 : 1000
7. План уређења зелених површина ................. Р 1 : 1000
8. Синхрон план ................................................... Р 1: 1000
9. Попречни профили улица ................................ Р 1 : 100
План детаљне регулације Подбаре у Новом Саду садржи
текстуални део који се објављује у „Службеном листу Града
Новог Сада“, и графичке приказе израђене у три примерка
које својим потписом оверава председник Скупштине Града
Новог Сада.
По један примерак потписаног оригинала плана чува
се у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и грађевинске послове и у Јавном предузећу „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад.
Документациона основа овог плана чува се у Градској
управи за урбанизам и грађевинске послове.
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План детаљне регулације Подбаре у Новом Саду доступан је на увид јавности у згради Скупштине Града Новог
Сада, Жарка Зрењанина број 2, и путем интернет стране
(www.skupstinans.rs).
Ступањем на снагу овог плана престаје да важи у целости План детаљне регулације Подбаре у Новом Саду
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 12/11 и 17/17), а
План детаљне регулације дела Алмашког краја у Новом
Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број 58/10) у
делу који је обухваћен овим планом.
План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-683/2019-I
23. децембар 2021. године
НОВИ САД
Председница
MSc. Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

1459
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɥɚɧɚ 6 ɬɚɱɤɚ  ɢ  ɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɱɥɚɧɨɦ  ɬɚɱɤɚ  ɋɬɚɬɭɬɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ
ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ³ɛɪɨʁ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɧɚXXIIIɫɟɞɧɢɰɢɨɞ
ɞɟɰɟɦɛɪɚɝɨɞɢɧɟɞɨɧɨɫɢ

ɅɈɄȺɅɇɂ ȺɄɐɂɈɇɂ ɉɅȺɇ
ɁȺɋɈɐɂȳȺɅɇɈɍɄȴɍɑɂȼȺȵȿɊɈɆȺɂɊɈɆɄɂȵȺ
ɍ ȽɊȺȾɍɇɈȼɈɆɋȺȾɍ ɁȺɉȿɊɂɈȾ–ȽɈȾɂɇȿ
ɍȼɈȾ
ɅɨɤɚɥɧɢɚɤɰɢɨɧɢɩɥɚɧɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɡɚȽɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞɡɚɩɟɪɢɨɞɨɞ
ɞɨɝɨɞɢɧɟ ɭɞɚʂɟɦɬɟɤɫɬɭ: ɅȺɉ ɞɟɮɢɧɢɲɟɨɫɧɨɜɧɟɩɪɚɜɰɟɞɟɥɨɜɚʃɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚ Ɋɨɦɚ ɢ Ɋɨɦɤɢʃɚ Ɍɚɤɨɻɟ ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɦɟɪɟ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɧɚɫɬɨʁɢ ɩɨɛɨʂɲɚɬɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɠɢɜɨɬɚ ɩɪɢɩɚɞɧɢɤɚ ɪɨɦɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɭɡ ʁɚɫɧɟ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɩɨɦɨʄɭ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɦɨɠɟ ɩɪɚɬɢɬɢ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ ɰɢʂɟɜɚ ɅȺɉ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɞɟɨ
ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨɝɧɚɩɨɪɚɤɨʁɢȽɪɚɞɱɢɧɢɬɨɤɨɦɧɢɡɚɝɨɞɢɧɚɫɚɨɫɧɨɜɧɢɦɰɢʂɟɦɫɦɚʃɟʃɚʁɚɡɚɤɨʁɢɩɨɫɬɨʁɢ
ɢɡɦɟɻɭɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɢɨɫɬɚɥɢɯɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚɝɪɚɞɚ
ɉɪɚɜɧɢɨɫɧɨɜɡɚɞɨɧɨɲɟʃɟɅȺɉ-ɚɡɚɢɧɤɥɭɡɢʁɭɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɩɨɪɟɞɍɫɬɚɜɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟ
ɱɢɧɟɞɜɚɤʂɭɱɧɚɡɚɤɨɧɚ
x Ɂɚɤɨɧ ɨ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ  – ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɭɪɟɻɭʁɭ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ ɡɚ
ʃɢɯɨɜɨ ɨɫɧɢɜɚʃɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ʃɢɯɨɜɢɦ ɚɤɬɢɦɚ ɢ ɪɚɞɨɦ ɡɚɲɬɢɬɚ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɢ ɞɪɭɝɚ ɩɢɬɚʃɚ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɩɪɚɜɚ ɢ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɉɨɪɟɞɨɜɢɯɨɫɧɨɜɧɢɯɩɢɬɚʃɚɨɜɚʁɡɚɤɨɧɞɟɮɢɧɢɲɟɩɨɫɬɭɩɚɤʁɚɜɧɟɪɚɫɩɪɚɜɟɨɞɧɨɫɧɨ
ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɚ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɨ ɨɬɩɨɱɢʃɚʃɭ ɩɪɢɩɪɟɦɟ ɩɪɨɩɢɫɚ ɤɨʁɢ ɞɨɧɨɫɢ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ ɝɪɚɞɚ ɨɞɧɨɫɧɨ
ɨɩɲɬɢɧɟ
x Ɂɚɤɨɧɨɩɥɚɧɫɤɨɦɫɢɫɬɟɦɭ 2–ɤɨʁɢɦɫɟɭɪɟɻɭʁɟɩɥɚɧɫɤɢɫɢɫɬɟɦɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɨɞɧɨɫɧɨɭɩɪɚɜʂɚʃɟ
ɫɢɫɬɟɦɨɦʁɚɜɧɢɯɩɨɥɢɬɢɤɚɢɫɪɟɞʃɨɪɨɱɧɨɩɥɚɧɢɪɚʃɟɜɪɫɬɟɢɫɚɞɪɠɢɧɚɩɥɚɧɫɤɢɯɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɤɨʁɟɭ
ɫɤɥɚɞɭɫɚɫɜɨʁɢɦɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɦɚɩɪɟɞɥɚɠɭɭɫɜɚʁɚʁɭɢɫɩɪɨɜɨɞɟɫɜɢɭɱɟɫɧɢɰɢɭɩɥɚɧɫɤɨɦɫɢɫɬɟɦɭ
ɦɟɻɭɫɨɛɧɚɭɫɤɥɚɻɟɧɨɫɬɩɥɚɧɫɤɢɯɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɩɨɫɬɭɩɚɤɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚɢɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚʁɚɜɧɢɯɩɨɥɢɬɢɤɚ
ɢ ɨɛɚɜɟɡɚ ɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɚ ɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɩɥɚɧɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɤɚɨ ɢ ɫɯɨɞɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɨɛɚɜɟɡɟ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚɚɧɚɥɢɡɟɟɮɟɤɚɬɚɧɚɩɪɨɩɢɫɟɢɧɚɜɪɟɞɧɨɜɚʃɟɭɱɢɧɚɤɚɬɢɯɩɪɨɩɢɫɚɍɫɚɦɨɦɡɚɤɨɧɭʁɟ
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ɦɟɻɭɞɪɭɝɢɦɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨɲɬɚʁɟɚɤɰɢɨɧɢɩɥɚɧɧɚɤɨʁɢɩɟɪɢɨɞɫɟɭɫɜɚʁɚɤɨʁɟɟɥɟɦɟɧɬɟ
ɨɛɚɜɟɡɧɨɫɚɞɪɠɢɢɫɥ
ɈɛɥɚɫɬɢɨɞɧɨɫɧɨɬɟɦɟɤɨʁɢɦɚɅȺɉɡɚɢɧɤɥɭɡɢʁɭɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɦɨɠɟɞɚɫɟɛɚɜɢɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɫɭɢ
ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɡɚɤɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɪɟɝɭɥɢɲɭ ɦɚɬɟɪɢʁɭ ɩɪɚɜɚ ɢ ɫɥɨɛɨɞɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɦɚʃɢɧɚ ɡɚɛɪɚɧɢ
ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ ɡɚɲɬɢɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ ɫɬɚɧɨɜɚʃɭ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨʁ ɡɚɲɬɢɬɢ ɢ
ɫɥ
ɉɨɪɟɞ ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ ɨɤɜɢɪɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɅȺɉɚ ʁɟ ɨɞ ɤʂɭɱɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ Ɋɨɦɚ ɢ Ɋɨɦɤɢʃɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɨɞ  ɞɨ  ɝɨɞɢɧɟ ³ɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɝɥɚɫɧɢɤɊɋ´ɛɪ ɤɨʁɭʁɟȼɥɚɞɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɭɫɜɨʁɢɥɚɧɚɫɟɞɧɢɰɢɨɞɪɠɚɧɨʁɦɚɪɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ ɨɋɬɪɚɬɟɝɢʁɢʄɟɜɢɲɟɪɟʄɢɛɢɬɢɭɩɨɝɥɚɜʂɭ 
ɅȺɉ ɩɨɱɢɜɚ ɧɚ ɚɧɚɥɢɡɢ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɢ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɢ ɩɪɨɰɟɧɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɪɨɦɫɤɟ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɂɚɤɨ ʁɟ
ɩɥɚɧɢɪɚɧ ɞɚ ɛɭɞɟ ɭɪɚɻɟɧ ɤɪɨɡ ɲɢɪɨɤ ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɬɢɜɚɧ ɩɪɨɰɟɫ ɡɛɨɝ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɭɫɥɟɞ
ɟɩɢɞɟɦɢʁɟɄɨɜɢɞ-ɧɢɫɭɛɢɥɚɦɨɝɭʄɚɜɟʄɚɨɤɭɩʂɚʃɚɬɚɤɨɞɚʁɟɭɱɟɲʄɟɤɨɪɢɫɧɢɤɚɭʃɟɝɨɜɨʁɢɡɪɚɞɢ
ɛɢɥɨɭɫɤɥɚɞɭɫɚɩɪɨɩɢɫɚɧɢɦɟɩɢɞɟɦɢɨɥɨɲɤɢɦɦɟɪɚɦɚɋɜɚɤɚɤɨɩɚɪɬɢɰɢɩɚɬɢɜɧɢɢɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɩɪɢɫɬɭɩ
ʄɟɛɢɬɢɩɪɢɦɟʃɟɧɭɩɪɨɰɟɫɭʃɟɝɨɜɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟɩɪɚʄɟʃɚɢɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɚȽɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞɧɚɦɟɪɚɜɚɞɚ
ɭɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɯɰɢʂɟɜɚɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɤʂɭɱɢɫɜɟɪɟɥɟɜɚɧɬɧɟɚɤɬɟɪɟɢɡɥɨɤɚɥɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
ɤɚɨɢɞɚɫɚɪɚɻɭʁɟɫɚɪɟɩɭɛɥɢɱɤɢɦɨɪɝɚɧɢɦɚɤɨʁɢɫɟɛɚɜɟɩɢɬɚʃɟɦɪɨɦɫɤɟɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟɢɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ
ɮɨɧɞɨɜɢɦɚ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɨɜɨɝ ɩɥɚɧɚ Ɉɜɚɤɚɜ ɤɨɧɰɟɩɬ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɩɨɫɬɚɜɢ ɨɫɧɨɜ ɡɚ ɨɩɬɢɦɚɥɚɧ
ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɱɟɤɭʁɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɦɟɪɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ʄɟ ɫɜɟ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɟɫɬɪɚɧɟɢɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɩɚɪɬɧɟɪɢɪɚɞɢɬɢɭɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬɭɭɧɚɪɟɞɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭ
ɂɡɪɚɞɚɨɜɨɝɅȺɉ-ɚɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚʁɟɭɨɤɜɢɪɭɩɪɨʁɟɤɬɚÄɉɨɞɪɲɤɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚ
ɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢ³ɮɚɡɚɤɨʁɢɫɟɮɢɧɚɧɫɢɪɚɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚɞɨɧɚɰɢʁɟɒɜɚʁɰɚɪɫɤɟɄɨɧɮɟɞɟɪɚɰɢʁɟɩɭɬɟɦ
ɒɜɚʁɰɚɪɫɤɟ ɚɝɟɧɰɢʁɟ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɢ ɫɚɪɚɞʃɭ SDC  SDC ɩɪɭɠɚ ɩɨɞɪɲɤɭ ȼɥɚɞɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɞɚ
ɭɧɚɩɪɟɞɢɩɪɨɰɟɫɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢȺɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɨɤɜɢɪɭɉɪɨʁɟɤɬɚɫɩɪɨɜɨɞɢ
Ɍɢɦ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɢ ɫɦɚʃɟʃɟ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ ȼɥɚɞɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɋɂɉɊɍ  ɤɨʁɢ ʁɟ
ɧɚɞɥɟɠɚɧ ɡɚ ʁɚɱɚʃɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ȼɥɚɞɟ ɞɚ ɪɚɡɜɢʁɚ ɢ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚ
ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ ɞɨɛɪɟ ɩɪɚɤɫɟ ȿɍ  ɋɂɉɊɍ  ɩɪɭɠɚ ɩɨɞɪɲɤɭ ȼɥɚɞɢ ɞɚ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚ ɩɪɚɬɢ ɢ
ɢɡɜɟɲɬɚɜɚɭɜɟɡɢɫɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚɭɨɛɥɚɫɬɢɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚɌɚɤɨɻɟɫɩɪɨɜɨɞɢɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɟɱɢʁɢ
ɰɢʂ ʁɟ ɩɪɨɧɚɥɚɠɟʃɟ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɤʂɭɱɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɨɫɟɬʂɢɜɢɯ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɭ ɥɨɤɚɥɧɢɦ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ
Ɍɢɦɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɢɫɦɚʃɟʃɟɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚɝɨɞɢɧɟɨɛʁɚɜɢɨʁɟȳɚɜɧɢɩɨɡɢɜ
ɡɚ ɩɪɭɠɚʃɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɭ ɩɪɢɩɪɟɦɢ Ʌɨɤɚɥɧɢɯ ɚɤɰɢɨɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɡɚɩɟɪɢɨɞ-ɝɨɞɢɧɟȽɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞʁɟɚɥɢɰɢɪɚɨɧɚ
ʁɚɜɧɢ ɩɨɡɢɜ ɢ ɨɞɚɛɪɚɧ ʁɟ ɡɚ ɞɨɛɢʁɚʃɟ ɦɟɧɬɨɪɫɤɟ ɢ ɫɚɜɟɬɨɞɚɜɧɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ɍɢɦɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɢɡɪɚɞɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ Ɋɨɦɚ ɢ Ɋɨɦɤɢʃɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ -
ɝɨɞɢɧɟɤɪɨɡɪɚɞɢɨɧɢɰɟɡɚɢɡɪɚɞɭɅȺɉ-ɚɭɡɟɤɫɩɟɪɬɫɤɭɩɨɞɪɲɤɭɭɨɛɥɚɫɬɢɩɥɚɧɢɪɚʃɚɛɭʇɟɬɢɪɚʃɚɢ
ɢɧɤɥɭɡɢʁɟɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚ
ȾɨɧɨɲɟʃɟɅȺɉ-ɚʁɟɢɧɢɰɢɪɚɥɚȽɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭɚɢɡɪɚɞɢɨɝɚʁɟɌɢɦ
ɡɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɩɨɥɨɠɚʁɚɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɭɡɫɬɪɭɱɧɭɩɨɦɨʄɟɤɫɩɟɪɚɬɚɌɢɦɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɢɫɦɚʃɟʃɟɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚȼɥɚɞɟɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟ.
ɌɢɦɡɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɩɨɥɨɠɚʁɚɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɨɫɧɨɜɚɧʁɟɊɟɲɟʃɟɦȽɪɚɞɫɤɨɝɜɟʄɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭɢɦɟɧɨɜɚʃɭɌɢɦɚɡɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɩɨɥɨɠɚʁɚɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ³ɛɪɢ 
ɉɨɪɟɞɊɟɲɟʃɚɨɮɨɪɦɢɪɚʃɭɌɢɦɚɡɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɩɨɥɨɠɚʁɚɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚȽɪɚɞɫɤɨɜɟʄɟȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚʁɟɧɚɫɟɞɧɢɰɢɨɞɪɠɚɧɨʁɝɨɞɢɧɟɞɨɧɟɥɨɁɚɤʂɭɱɚɤɨɩɪɢɫɬɭɩɚʃɭɢɡɪɚɞɢɥɨɤɚɥɧɨɝ
ɚɤɰɢɨɧɨɝɩɥɚɧɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɭȽɪɚɞɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭɡɚɩɟɪɢɨɞ-
ɝɨɞɢɧɟɡɚɱɢʁɭɢɡɪɚɞɭʁɟɭɬɜɪɻɟɧɚɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɊɚɞɧɟɝɪɭɩɟɈɜɢɦɁɚɤʂɭɱɤɨɦʁɟɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨɞɚʄɟɧɚɤɨɧ
ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚɉɪɟɞɥɨɝɚɅȺɉ-ɚɨɞɫɬɪɚɧɟȽɪɚɞɫɤɨɝɜɟʄɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɢɫɬɢɛɢɬɢɭɩɭʄɟɧɧɚɭɫɜɚʁɚʃɟ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
Ɍɨɤɨɦɢɡɪɚɞɟɨɜɨɝɞɨɤɭɦɟɧɬɚɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɫɭɫɥɟɞɟʄɢɤɨɪɚɰɢɩɪɢɩɪɟɦʂɟɧɚʁɟɫɢɬɭɚɰɢɨɧɚɚɧɚɥɢɡɚ
ɫɚ SWOT ɚɧɚɥɢɡɚɦɚ ɡɚ ɩɟɬ ɨɛɥɚɫɬɢ - ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɡɞɪɚɜʂɟ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ
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ɡɚɲɬɢɬɚɭɬɜɪɻɟɧɢɫɭɨɩɲɬɢɰɢʂɢɩɨɫɟɛɧɢɰɢʂɟɜɢɡɚɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɟɨɛɥɚɫɬɢɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɟɫɭɦɟɪɟ
ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɞɨɩɪɢɧɨɫɟ ɨɫɬɜɚɪɟʃɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɯ ɰɢʂɟɜɚ ɢ ɡɚ ɫɜɚɤɭ ɨɞ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɬɜɪɻɟɧɢ ɫɭ
ɧɨɫɢɥɚɰɢɩɚɪɬɧɟɪɢɜɪɟɦɟɧɫɤɢɨɤɜɢɪɩɨɬɪɟɛɧɚɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨɢɡɜɨɪɢɦɚɰɢʂɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢ
ɫɚɛɚɡɧɢɦɢɰɢʂɧɢɦɜɪɟɞɧɨɫɬɢɦɚɢɢɡɜɨɪɢɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ
ɈɛɡɢɪɨɦɧɚɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚɭɨɤɭɩʂɚʃɭɭɡɪɨɤɨɜɚɧɚɟɩɢɞɟɦɢʁɨɦɄɨɜɢɞ-ɪɚɞʁɟɩɥɚɧɢɪɚɧɬɚɤɨɞɚɫɟ
ɨɞɪɠɚɜɚʁɭ ɨɧɥɚʁɧ ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ ɨɫɢɦ ɮɨɤɭɫ ɝɪɭɩɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɭ ɠɢɜɨ  ɚ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɞɟɨ ɩɨɫɥɚ
ɨɛɚɜʂɟɧʁɟɢɤɪɨɡɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɟɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɟɫɚɱɥɚɧɨɜɢɦɚɢɱɥɚɧɢɰɚɦɚɬɢɦɚɢɡɦɟɻɭɪɚɞɢɨɧɢɰɚ
Ɉɞɪɠɚɧɢɫɭɫɥɟɞɟʄɢɫɚɫɬɚɧɰɢɪɚɞɢɨɧɢɰɟɢɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɟ
x ɍɜɨɞɧɚɪɚɞɢɨɧɢɰɚ–ɨɞɪɠɚɧɚʁɟɝɨɞɢɧɟɧɚɤɨʁɨʁʁɟɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɨɭɱɟɫɧɢɤɚ–ɬɨɤɨɦ
ɤɨʁɟ ʁɟ ɭɫɚɝɥɚɲɟɧɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɅȺɉ-ɚ ɢ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɨɤɜɢɪ ɢ ɩɥɚɧ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
x Ⱦɪɭɝɚɪɚɞɢɨɧɢɰɚɡɚɪɚɡɜɨʁɫɢɬɭɚɰɢɨɧɟɚɧɚɥɢɡɟɤɨʁɚʁɟɨɞɪɠɚɧɚ.ɝɨɞɢɧɟɢɧɚɤɨʁɨʁʁɟ
ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɨ  ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɇɚ ɨɜɨʁ ɪɚɞɢɨɧɢɰɢ ʁɟ ɢɡɜɪɲɟɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɡɚ
ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɭɚɧɚɥɢɡɭɢɡɜɪɲɟɧɩɪɟɝɥɟɞɢɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɚɤɨɦɟɧɬɚɪɚɢɫɭɝɟɫɬɢʁɚɭɧɚɰɪɬɫɢɬɭɚɰɢɨɧɟ
ɚɧɚɥɢɡɟɢɬɚɤɨɻɟɢɡɜɪɲɟɧɚɩɪɢɩɪɟɦɚɡɚɢɡɪɚɞɭSWOTɚɧɚɥɢɡɟ
x ɌɪɟʄɚɪɚɞɢɨɧɢɰɚɡɚɢɡɪɚɞɭSWOTɚɧɚɥɢɡɟɢɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ–ɨɞɪɠɚɧɚʁɟ
ɝɨɞɢɧɟɢɧɚʃɨʁʁɟɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɨɭɱɟɫɧɢɤɚɍɪɚɻɟɧɟɫɭɪɚɞɧɟɜɟɪɡɢʁɟSWOTɚɧɚɥɢɡɚɡɚɩɟɬ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɡɞɪɚɜʂɟ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɢ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɇɚɤɨɧ ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ ɨɞɪɠɚɧɟ ɫɭ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɟɤɨɧɫɥɭɬɚɰɢʁɟɫɚɱɥɚɧɨɜɢɦɚɢɰɚɦɚɌɢɦɚɪɚɞɢɮɢɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟSWOTɚɧɚɥɢɡɟ
x ɑɟɬɜɪɬɚɪɚɞɢɨɧɢɰɚɡɚɢɡɪɚɞɭɨɩɲɬɟɝɰɢʂɚɩɨɫɟɛɧɢɯɰɢʂɟɜɚɢɦɟɪɚ-ɨɞɪɠɚɧɚʁɟ
ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɧɚ ʃɨʁ ʁɟ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɨ  ɭɱɟɫɧɢɤɚɰɚ ɍɪɚɻɟɧɟ ɫɭ ɪɚɞɧɟ ɜɟɪɡɢʁɟ ɚɤɰɢɨɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ
ɮɨɪɦɭɥɚɰɢʁɟ ɰɢʂɟɜɚ ɦɟɪɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ  ɡɚ ɫɜɢɯ  ɨɛɥɚɫɬɢ ɚ ɬɚɤɨɻɟ ʁɟ ɞɚɬɚ ɭɜɨɞɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɨɛɭʇɟɬɢɪɚʃɭɅȺɉɚ
x Ɏɨɤɭɫ ɝɪɭɩɚ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚ ɪɨɦɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ - ɨɞɪɠɚɧɚ ʁɟ  ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɭ ʃɨʁ ʁɟ
ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɪɨɦɫɤɢɯɈɐȾɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚɪɨɦɫɤɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɢɫɭ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɩɪɨʁɟɤɬɢɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɨʁɟʁɟɞɟɮɢɧɢɫɚɥɚɊɚɞɧɚɝɪɭɩɚɭɫɜɢɯɨɛɥɚɫɬɢɚɩɨɬɨɦɫɭ
ɫɚɤɭɩʂɟɧɢ  ɤɨɦɟɧɬɚɪɢ ɢ ɩɪɟɞɥɨɡɢ ɡɚ ʃɢɯɨɜɭ ɞɨɪɚɞɭ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɟɞɥɨɡɢ ɡɚ ɧɨɜɟ ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ɉɜɢ ɩɪɟɞɥɨɡɢ ɫɭ ɧɚɤɨɧ ɨɞɪɠɚɧɟ ɮɨɤɭɫ ɝɪɭɩɟ ɢɧɤɨɪɩɨɪɢɪɚɧɢ ɭ ɬɟɤɫɬ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɟ
ɚɧɚɥɢɡɟɨɞɧɨɫɧɨɚɤɰɢɨɧɢɯɩɥɚɧɨɜɚ
x ɉɟɬɚɪɚɞɢɨɧɢɰɚɡɚɢɡɪɚɞɭȺɉɩɨɨɛɥɚɫɬɢɦɚɢɛɭʇɟɬɢɪɚʃɟ-ɨɞɪɠɚɧɚʁɟɝɨɞɢɧɟɢɭ
ʃɨʁʁɟɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɨɭɱɟɫɧɢɤɚɰɚɂɡɜɪɲɟɧʁɟɩɪɟɝɥɟɞɧɚɰɪɬɚȺɉɩɨɨɛɥɚɫɬɢɦɚɤɚɨɢɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨ
ɛɭʇɟɬɢɪɚʃɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɇɚɤɨɧ ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ ɨɞɪɠɚɧɟ ɫɭ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɟ ɤɨɧɫɥɭɬɚɰɢʁɟ ɫɚ
ɱɥɚɧɨɜɢɦɚɢɰɚɦɚɊɚɞɧɟɝɪɭɩɟɪɚɞɢɮɢɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɚɤɰɢɨɧɢɯɩɥɚɧɨɜɚɡɚɫɜɚɤɭɨɛɥɚɫɬɩɪɟɫɜɟɝɚ
ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɚ ɧɨɫɢɥɚɰɚ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɝ ɨɤɜɢɪɚ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨ ɢɡɜɨɪɢɦɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɮoɪɦɭɥɚɰɢʁe ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɫɚ ɛɚɡɧɢɦ ɢ ɰɢʂɧɢɦ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɦɚ ɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃa
ɢɡɜɨɪɚɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ
x ȳɚɜɧɚ ɪɚɫɩɪɚɜɚ ɧɚ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧ ɧɚɰɪɬ ɅȺɉ-ɚ – ɨɞɪɠɚɧɚ ʁɟ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ
 ɞɨ  ɧɨɜɟɦɛɪɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɧɚ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɨ ɲɟɫɬ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɜɨʁɢɦ
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɦɩɪɟɞɥɨɡɢɦɚɢɫɭɝɟɫɬɢʁɚɦɚɞɨɩɪɢɧɟɥɢɤɜɚɥɢɬɟɬɭɨɜɨɝɫɬɪɚɬɟɲɤɨɝɞɨɤɭɦɟɧɬɚ

 ɉɅȺɇɋɄɂȾɈɄɍɆȿɇɌɂɉɊȺȼɇɂɂɂɇɋɌɂɌɍɐɂɈɇȺɅɇɂɈɄȼɂɊ
ɊȿɅȿȼȺɇɌȺɇɁȺɅȺɉɁȺɂɇɄɅɍɁɂȳɍɊɈɆȺɂɊɈɆɄɂȵȺ
ȼɥɚɞɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ʁɟ ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɢ ɨɞɪɠɚɧɨʁ  ɦɚɪɬɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɭɫɜɨʁɢɥɚ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɭ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ Ɋɨɦɚ ɢ Ɋɨɦɤɢʃɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɨɞ  ɞɨ  ɝɨɞɢɧɟ
³ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ´ɛɪ Ɉɜɚʁɞɨɤɭɦɟɧɬʁɟɧɚɫɬɚɨɢɡɩɨɬɪɟɛɟɞɚɫɟɧɚʁɟɞɚɧɫɢɫɬɟɦɫɤɢɢ
ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɚɧɧɚɱɢɧɩɢɬɚʃɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɭɧɚɩɪɟɞɟɤɚɤɨɧɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ
ɬɚɤɨ ɢ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ ɭɡ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɢɫɤɭɫɬɚɜɚ ɭ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɡɚ
ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ Ɋɨɦɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ -  ɢ ɩɨɥɚɡɧɢɯ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɧɨɜɟ
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ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɂɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɢ ɪɟɫɭɪɫɢ ɡɚ ɩɪɢɩɪɟɦɭ ɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɱɢɧɟ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɡɚ
ʂɭɞɫɤɚɢɦɚʃɢɧɫɤɚɩɪɚɜɚɢɞɪɭɲɬɜɟɧɢɞɢʁɚɥɨɝɌɢɦɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɢɫɦɚʃɟʃɟɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ
ɪɟɫɨɪɧɚɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚɤɨʁɚɫɭɡɚɞɭɠɟɧɚɞɚɜɨɞɟʁɚɜɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚɡɚɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ
ɦɟɪɚ
Ɉɫɧɨɜɧɢɪɚɡɥɨɝɡɚɞɨɧɨɲɟʃɟɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟʁɟɫɬɟɫɬɜɚɪɚʃɟɭɫɥɨɜɚɡɚʃɢɯɨɜɭɫɨɰɢʁɚɥɧɭɭɤʂɭɱɟɧɨɫɬ–
ɫɦɚʃɟʃɟɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚɢɫɭɡɛɢʁɚʃɟɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɨɞɧɨɫɧɨɫɬɜɚɪɚʃɟɭɫɥɨɜɚɡɚɩɭɧ
ɩɪɢɫɬɭɩ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɭ ʂɭɞɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚ ɥɢɰɚ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ ɪɚɡɥɨɡɢ ɡɛɨɝ ɤɨʁɢɯ ɫɟ
ɞɨɧɨɫɢ ɨɜɚɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚɩɪɨɢɡɢɥɚɡɟ ɢɡ ɩɨɬɪɟɛɟ ɞɚ ɫɟ ɫɬɜɨɪɟ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɩɨɦɟɧɭɬɢɯ
ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯɰɢʂɟɜɚɢɬɨɞɚɫɟ
 ɍɫɩɨɫɬɚɜɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɩɪɚʄɟʃɟ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɭɫɜɨʁɟɧɢɯ ɦɟɪɚ ɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
 Ɋɚɡɜɢʁɭɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢɢɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɨɪɝɚɧɚɞɪɠɚɜɧɟɭɩɪɚɜɟɢɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɞɚɫɟɟɮɢɤɚɫɧɨ
ɫɬɚɪɚʁɭɨɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɭɢɡɚɲɬɢɬɢɩɪɚɜɚɥɢɰɚɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ
 ɈɛɟɡɛɟɞɟɫɪɟɞɫɬɜɚɭɛɭʇɟɬɭɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɛɭʇɟɬɢɦɚʁɟɞɢɧɢɰɚɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɤɚɨɢ
ɤɨɞ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɪɚɡɜɨʁɧɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɤɨʁɢ ɞɟɥɭʁɭ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯɦɟɪɚ
 Ⱦɟɥɨɬɜɨɪɧɨ ɭɤʂɭɱɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɪɨɦɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɟ ɨɫɦɢɲʂɚɜɚʃɚ ɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ
ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯɦɟɪɚɢɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɢɯʂɭɞɫɤɢɯɩɪɚɜɚɧɚɪɚɞɫɬɚɧɨɜɚʃɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭɡɚɲɬɢɬɭ
ɋɪɛɢʁɚɫɟɧɚɩɭɬɭɟɜɪɨɩɫɤɢɯɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɚɩɪɢɞɪɭɠɢɥɚɡɟɦʂɚɦɚɱɥɚɧɢɰɚɦɚɤɚɞɚʁɟɪɟɱɨɫɨɰɢʁɚɥɧɨɦ
ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɭ Ɋɨɦɚɢ Ɋɨɦɤɢʃɚɛɭɞɭʄɢɞɚʁɟɤɚɨ ɨɫɧɨɜɭ ɡɚɢɡɪɚɞɭɨɜɨɝɞɨɤɭɦɟɧɬɚɤɨɪɢɫɬɢɥɚ Ɉɤɜɢɪ ɡɚ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɡɚ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɭ Ɋɨɦɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ȿɜɪɨɩɫɤɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ȿɜɪɨɩɫɤɢɦ
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɨɦɩɪɨɩɢɫɚɥɚɡɚɡɟɦʂɟɱɥɚɧɢɰɟɲɬɨɨɫɢɝɭɪɚɜɚɧɚɫɬɚɜɚɤɫɚɪɚɞʃɟɢɧɚɫɬɚɜɚɤɩɨɞɪɲɤɟȿɍ
ɋɪɛɢʁɢ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ Ɋɨɦɚ ɢ Ɋɨɦɤɢʃɚɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ MH ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɦ
ɩɪɚɜɧɢɦɢɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɢɦɪɟɫɭɪɫɢɦɚ–ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚɦɚɢɩɪɨɩɢɫɢɦɚɤɨʁɢɦɚɫɭɭɪɟɻɟɧɚɩɨʁɟɞɢɧɚɩɢɬɚʃɚ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚɩɨɥɨɠɚʁɚɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɚɥɢɢɧɚɨɩɪɟɞɟʂɟʃɭɞɪɠɚɜɟɞɚɪɚɡɜɢʁɚɩɪɨɝɪɚɦɟɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ
ɩɨɥɨɠɚʁɚɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɢɫɤɚɡɚɧɢɦɈɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦɡɚɤʂɭɱɰɢɦɚɫɚɫɟɦɢɧɚɪɚÄɋɨɰɢʁɚɥɧɨɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢ´ɤɨʁɢɫɟɫɜɚɤɟɞɜɟɝɨɞɢɧɟɭɫɚɪɚɞʃɢɫɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚȿɜɪɨɩɫɤɟ
ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ ɭ ɋɪɛɢʁɢ  ɢ Ɋɟɜɢɞɢɪɚɧɨɝ Ⱥɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɩɨɝɥɚɜʂɟ  ɭɫɜɨʁɟɧɨɝ ɭ ʁɭɧɭ 
ɝɨɞɢɧɟ .
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɡɚɤʂɭɱɰɢ ɫɚ ɫɟɦɢɧɚɪɚ Äɋɨɰɢʁɚɥɧɨ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ Ɋɨɦɚ ɢ Ɋɨɦɤɢʃɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ
ɋɪɛɢʁɢ³ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɨɤɬɨɛɚɪ  - ɨɤɬɨɛɚɪ  ɝɨɞɢɧɟ ɢɫɬɢɱɭ ɡɧɚɱɚʁ ɤɨɨɪɞɢɧɢɫɚɧɨɝ ɪɚɞɚ ɞɪɠɚɜɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɚ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɪɚɞ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ Ɋɨɦɚ ɢ Ɋɨɦɤɢʃɚ ɢ
ʃɢɯɨɜɢɦɩɭɧɢɦɭɱɟɲʄɟɦɭɞɪɭɲɬɜɟɧɨɦɟɤɨɧɨɦɫɤɨɦɤɭɥɬɭɪɧɨɦɢɩɨɥɢɬɢɱɤɨɦɠɢɜɨɬɭɇɚɜɨɞɢɫɟɞɚɭ
ɧɚɪɟɞɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭ ɚɤɰɟɧɚɬ ɦɨɪɚɛɢɬɢ ɧɚɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɨɦɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ ɦɟɪɚɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɡɭɱɟɲʄɟɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɪɨɦɫɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɰɢɜɢɥɧɨɝɞɪɭɲɬɜɚɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢ
ɫɚɜɟɬɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟɦɚʃɢɧɟɫɚɩɨɫɟɛɧɢɦɮɨɤɭɫɨɦɧɚɥɨɤɚɥɧɢɧɢɜɨ
ɉɨɫɟɛɧɭ ɩɚɠʃɭ ɬɪɟɛɚ ɩɨɫɜɟɬɢɬɢ ɨɫɧɚɠɢɜɚʃɭ Ɋɨɦɤɢʃɚ ʁɟɪ ɨɧɟ ɢ ɞɚɧɚɫ ɬɪɩɟ ɜɢɲɟɫɬɪɭɤɭ
ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɭ–ɤɚɨɠɟɧɟɢɤɚɨɩɪɢɩɚɞɧɢɰɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟɦɚʃɢɧɟ
Ʌɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɪɚɫɩɨɥɚɠɭ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢɦɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨʁɢɯ ɦɨɝɭ ɞɚ ɭɩɪɚɜʂɚʁɭ ɢ ɫɩɪɨɜɨɞɟ
ɢɧɤɥɭɡɢɜɧɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɚ ɨɫɢɦ ɬɨɝɚ Ɂɚɤɨɧ ɨ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ ɢɯ ɨɛɚɜɟɡɭʁɟ ɞɚ ɫɟ ɫɬɚɪɚʁɭ ɨ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɭ ʂɭɞɫɤɢɯ ɢ ɦɚʃɢɧɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚ Ɉɜɚɤɜɨ ɭɫɦɟɪɟʃɟ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ ɦɟɪɚ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɩɪɚʄɟʃɟ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚɩɪɚɜɚ ɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɢɧɚɩɪɟɞɚɤɭɜɟɡɢɫɚ ɩɪɢɦɟɧɨɦɢɧɤɥɭɡɢɜɧɢɯ ɩɨɥɢɬɢɤɚɧɚʁɩɪɟɭ
ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ɚ ɩɨɬɨɦ ɢ ɲɢɪɨʁ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɦɨɝɭɞɚɭɧɚɩɪɟɞɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɟɢɦɟɯɚɧɢɡɦɟɩɨɦɨʄɭɤɨʁɢɯʁɟɦɨɝɭʄɟ
ɟɥɢɦɢɧɢɫɚɬɢ ɭɡɪɨɤɟ ɨɬɟɠɚɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɩɪɚɜɢɦɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ Ɋɨɦɚ ɢ Ɋɨɦɤɢʃɚ ɋ ɬɢɦ
ɰɢʂɟɦ ȼɥɚɞɚ Ɋɋ ɢɫɬɢɱɟ ɩɨɬɪɟɛɭ ɞɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɩɪɢɩɪɟɦɚʁɭ ɢ ɭɫɜɚʁɚʁɭ ɥɨɤɚɥɧɟ ɚɤɰɢɨɧɟ

ɈɩɟɪɚɬɢɜɧɢɡɚɤʂɭɱɰɢɫɚɱɟɬɜɪɬɨɝɫɟɦɢɧɚɪɚɋɨɰɢʁɚɥɧɚɭɤʂɭɱɟɧɨɫɬɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢ
ɝɨɞɢɧɟ
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ɩɥɚɧɨɜɟɭɫɤɥɚɻɟɧɟɫɚɪɟɚɥɧɢɦɨɩɲɬɢɦɢɥɨɤɚɥɧɢɦɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦɢɫɨɰɢʁɚɥɧɢɦɪɚɡɜɨʁɟɦɞɚɨɛɭɱɚɜɚʁɭ
ɫɬɪɭɱɧɟ ɬɢɦɨɜɟ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ ɤɨʁɢ ɛɢ ɛɢɥɢ ɫɩɨɫɨɛɧɢ ɞɚ ɩɪɢɩɪɟɦɟ ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɢ ɭɩɪɚɜʂɚʁɭ
ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦ ɢ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɛɭʇɟɬɢɦɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɦɟɪɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ
ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɬɟɨɫɢɝɭɪɚʁɭɞɨɫɥɟɞɧɨɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢɡɚʃɢɯɨɜɨɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
 Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨɡɚʂɭɞɫɤɚɢɦɚʃɢɧɫɤɚɩɪɚɜɚɢɞɪɭɲɬɜɟɧɢɞɢʁɚɥɨɝɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚɩɨɫɥɨɜɢɦɚɭɜɟɡɢ
ɫɚɢɧɤɥɭɡɢʁɨɦɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɢɫɬɚɪɚɫɟɨɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɭɨɞɪɠɢɜɢɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯɢɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɢɯ
ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ ɦɟɪɚ ɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦ Ɍɢɦ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɢ
ɫɦɚʃɟʃɟɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚɩɪɭɠɚɩɨɞɪɲɤɭɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭɡɚʂɭɞɫɤɚɢɦɚʃɢɧɫɤɚɩɪɚɜɚɢɞɪɭɲɬɜɟɧɢɞɢʁɚɥɨɝ
ɭ ɞɨɦɟɧɭ ɩɪɚʄɟʃɚ ɢ ɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɚ ɇɚ ɩɨɤɪɚʁɢɧɫɤɨɦ ɧɢɜɨɭ ɪɚɞɢ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɢɧɤɥɭɡɢʁɭ Ɋɨɦɚ ɩɪɢ
ɉɨɤɪɚʁɢɧɫɤɨɦɫɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬɭɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɩɨɥɢɬɢɤɭɞɟɦɨɝɪɚɮɢʁɭɢɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɩɨɥɨɜɚɚɧɚɥɨɤɚɥɧɨɦ
ɧɢɜɨɭɭɨɩɲɬɢɧɚɢɝɪɚɞɨɜɚɭɋɪɛɢʁɢɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢɫɭɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɢɡɚɪɨɦɫɤɚɩɢɬɚʃɚ

Ʌɨɤɚɥɧɟɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟɚɤɰɢɨɧɢɩɥɚɧɨɜɢ
ɍɩɟɪɢɨɞɭɢɡɪɚɞɟɨɜɨɝɞɨɤɭɦɟɧɬɚɭȽɪɚɞɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭɫɭɧɚɫɧɚɡɢɛɢɥɟɫɥɟɞɟʄɟɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟɢɚɤɰɢɨɧɢɩɥɚɧɨɜɢ

Ɍɚɛɟɥɚ  Ʌɨɤɚɥɧɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧɨɜɢ ɧɚ ɫɧɚɡɢ ɭ ɜɪɟɦɟ ɭɫɜɚʁɚʃɚ ɅȺɉɚ
 ɝɨɞɢɧɚ 


Ɋɠɫɣɩɟɝɛɡɠʄɛ
Ɉɛɢɣɝɟɩɥɮɧɠɨɭɛ

Ʌɫɛɭɛɥɩɪɣɬ
ɩɟ

ɟɩ

ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɤɭɥɬɭɪɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɩɥɚɧɫɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɤɨʁɢɦȽɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞ
ɧɚɨɫɧɨɜɭɩɪɟɬɯɨɞɧɟɚɧɚɥɢɡɟɫɬɚʃɚɧɚɩɨʂɭɤɭɥɬɭɪɟ
ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɨɫɧɨɜɧɟ ɩɨɫɬɚɜɤɟɢ ɫɬɪɚɬɟɲɤɟ ɩɪɚɜɰɟɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ Ƚɪɚɞɚ ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɜɨɻɟʃɚ
ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɩɪɟɩɨɡɧɚʁɟ ɤʂɭɱɧɟ ɧɨɫɢɨɰɟ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɢɩɪɟɞɜɢɻɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɟɡɚʃɟɝɨɜɨ
ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ

2016

2026

Ʌɨɤɚɥɧɢɚɤɰɢɨɧɢɩɥɚɧɩɨɥɢɬɢɤɟɡɚ
ɦɥɚɞɟɝɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚɩɟɪɢɨɞ
2019 – ɝɨɞɢɧɟ
http://www.novisad.rs/sites/default/files/documents/lokalni_akcioni_plan_politike_za_mlade_grada_novog_sada_za_period_2019_2022._godine.pdf

Ʌɨɤɚɥɧɢɚɤɰɢɨɧɢɩɥɚɧɩɨɥɢɬɢɤɟɡɚɦɥɚɞɟɩɪɟɩɨɡɧɚʁɟ
Ɋɨɦɟ ɤɚɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɭ ɰɢʂɧɭ ɝɪɭɩɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɨɛɥɚɫɬɢ „Ɂɞɪɚɜʂɟɦɥɚɞɢɯ“
ɫɚ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɦ ɰɢʂɟɦ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɬ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ ɢɡ ɨɫɟɬʂɢɜɢɯ ɝɪɭɩɚ ɢ ɨɛɥɚɫɬɢ ³ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ
ɩɨɥɢɬɢɤɚɩɪɟɦɚɦɥɚɞɢɦɚ´ɫɚɫɬɪɚɬɟɲɤɢɦɰɢʂɟɜɢɦɚ
ɤɨʁɢɫɟɨɞɧɨɫɟɧɚɩɨɜɟʄɚʃɟɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬɢɦɥɚɞɢɯ
ɭɦɪɟɠɚɜɚʃɟɢ ɫɚɪɚɞʃɭ ɦɟɻɭ ɚɤɬɟɪɢɦɚ ɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ
ʁɚɱɚʃɟ ɫɚɜɟɬɨɞɚɜɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɩɨɞɪɲɤɟ ɦɥɚɞɢɦɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɞɨɞɚɬɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚɩɨɞɪɲɤɟɦɥɚɞɢɦɚ
ɢɡ ɨɫɟɬʂɢɜɢɯ ɝɪɭɩɚ ɢ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɟ
ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟ

2019

2022

ȺɤɰɢɨɧɢɩɥɚɧɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚȽɪɚɞɚ Ⱥɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɨɫɧɨɜɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɦɟɪɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚɝɨɞɢɧɭ

2021

2021

25. децембар 2021.
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ɚɤɬɢɜɧɨɝɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɭȽɪɚɞɭɉɪɢɨɪɢɬɟɬɢɡɚ
ɝɨɞɢɧɭ ɫɭ ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɢ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ Ɉɜɚʁ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɬɚɤɨɻɟ
ɩɪɟɩɨɡɧɚʁɟɢɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟɬɟɠɟɡɚɩɨɲʂɢɜɢɯɥɢɰɚɤɨʁɟ
ɫɭ ɭ ɧɟɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɦ ɩɨɥɨɠɚʁɭ ɧɚ ɬɪɠɢɲɬɭ ɪɚɞɚ
ɢɡɦɟɻɭɨɫɬɚɥɨɝɢɡɛɨɝɫɨɰɢɨɞɟɦɨɝɪɚɮɫɤɢɯɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɢɧɟɞɨɜɨʂɧɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ Ɉɞɪɟɻɟɧɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ ɢ ɦɟɪɚɦɚ ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɫɟ ʃɢɯɨɜ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɢʁɢ
ɩɨɥɨɠɚʁɧɚɬɪɠɢɲɬɭɪɚɞɚ


ɈɞɝɨɞɢɧɟȽɪɚɞʁɟɪɚɞɢɨɧɚɢɡɪɚɞɢɅɨɤɚɥɧɨɝɚɤɰɢɨɧɨɝɩɥɚɧɚɡɚɢɧɤɥɭɡɢʁɭɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚ
ɪɟɜɢɞɢɪɚʁɭʄɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɫɜɚɤɟ ɧɚɪɟɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ ɦɟɻɭɬɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɢɤɚɞ ɧɢʁɟ ɭɫɜɨʁɟɧ Ⱦɨɧɨɲɟʃɟɦ
ɁɚɤʂɭɱɤɚȽɪɚɞɫɤɨɝɜɟʄɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɨɞɝɨɞɢɧɟɨɩɪɢɫɬɭɩɚʃɭɢɡɪɚɞɢɇɚɰɪɬɚɅɨɤɚɥɧɨɝ
ɚɤɰɢɨɧɨɝɩɥɚɧɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɭȽɪɚɞɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭɡɚɩɟɪɢɨɞ-
ɝɨɞɢɧɟɫɬɟɤɥɢɫɭɫɟɮɨɪɦɚɥɧɢɭɫɥɨɜɢɞɚɫɟɨɜɚʁɩɪɨɰɟɫɩɪɢɜɟɞɟɤɪɚʁɭ



 ɂɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɢɨɤɜɢɪ
ɅɨɤɚɥɧɢɦɟɯɚɧɢɡɦɢɡɚɢɧɤɥɭɡɢʁɭɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚ
Ʉɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɜɟʄ ɧɚɜɟɞɟɧɨ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɢɧɤɥɭɡɢʁɭ Ɋɨɦɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ ʁɟ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɭ ɰɢʂɭ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚɩɨɥɨɠɚʁɚ ɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɭɨɛɥɚɫɬɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɡɞɪɚɜɫɬɜɚɫɬɚɧɨɜɚʃɚ
ʂɭɞɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɚɜɚ ɤɚɨ ɢ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ Ɋɨɦɚ ɢ Ɋɨɦɤɢʃɚ ɭ ɫɜɟ ɫɮɟɪɟ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝʁɚɜɧɨɝɢɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝɠɢɜɨɬɚɭȺɭɬɨɧɨɦɧɨʁɩɨɤɪɚʁɢɧɢȼɨʁɜɨɞɢɧɢ
ɍ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ʁɟ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɤɚ ɡɚ ɪɨɦɫɤɚ ɩɢɬɚʃɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɪɚɞɧɨɝ ɨɞɧɨɫɚ ɧɚ
ɧɟɨɞɪɟɻɟɧɨ ɜɪɟɦɟ ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɨɜɨ ɪɚɞɧɨ ɦɟɫɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɭɧɭɬɪɚɲʃɨʁ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɢ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ Ɉɛɚɜʂɚ ɩɨɫɥɨɜɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɫɚɪɚɞʃɭ ɫɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɰɢɜɢɥɧɨɝɞɪɭɲɬɜɚɤɨʁɟɫɟɛɚɜɟɩɪɭɠɚʃɟɦɩɨɦɨʄɢɊɨɦɢɦɚȺɲɤɚɥɢʁɚɦɚɢ
ȿɝɢɩʄɚɧɢɦɚ ɢɧɢɰɢɪɚʃɟ ɢ ɩɪɭɠɚʃɟ ɫɬɪɭɱɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɩɪɢ ɢɡɪɚɞɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɢ ɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɟ ɨ ʃɢɯɨɜɨʁ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɩɨɫɥɨɜɟɡɚɩɨɬɪɟɛɟɫɬɪɭɱɧɢɯɪɚɞɧɢɯɬɟɥɚȽɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚɢȽɪɚɞɫɤɨɝɜɟʄɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɯ ɡɚ ɩɨɞɪɲɤɭ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɢ ɢ ʁɚɱɚʃɭ ɩɨɥɨɠɚʁɚ Ɋɨɦɚ ɢ Ɋɨɦɤɢʃɚ ɭ Ƚɪɚɞɭ ɩɪɢɩɪɟɦɭ ɢ
ɭɧɨɲɟʃɟɩɨɞɚɬɚɤɚɡɚɢɡɪɚɞɭɩɥɚɧɨɜɚɚɧɚɥɢɡɚɢɡɜɟɲɬɚʁɚɢɞɪɭɝɢɯɚɤɚɬɚɭɨɜɨʁɨɛɥɚɫɬɢɢɨɛɚɜʂɚɞɪɭɝɟ
ɩɨɫɥɨɜɟɩɨɧɚɥɨɝɭɲɟɮɚɄɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚɡɚɢɡɛɟɝɥɢɰɟɧɚɱɟɥɧɢɤɚɢɡɚɦɟɧɢɤɚɧɚɱɟɥɧɢɤɚ
ɈɞɥɨɤɚɥɧɢɯɬɟɥɚɤɨʁɚɦɨɝɭɛɢɬɢɨɞɡɧɚɱɚʁɚɡɚɢɧɤɥɭɡɢʁɭɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɮɨɪɦɢɪɚɧɢɫɭɋɚɜɟɬɡɚ
ɦɟɻɭɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɨɞɧɨɫɟ ɢ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɪɨɞɧɭ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ ɢ ɩɨɞɪɲɤɭ ɅȽȻɌ ɨɫɨɛɚɦɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɭ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɨɩɲɬɟɩɨɫɥɨɜɟɢɭʃɢɦɚɧɟɦɚɥɢɰɚɱɥɚɧɨɜɚɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ
ɆɨɛɢɥɧɢɬɢɦɡɚɢɧɤɥɭɡɢʁɭɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɨɫɧɨɜɚɧʁɟɪɟɲɟʃɟɦȽɪɚɞɫɤɨɝɜɟʄɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
 ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɢ ɞɟɱɢʁɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɆɟɦɨɪɚɧɞɭɦɚɨɪɚɡɭɦɟɜɚʃɭɢɡɦɟɻɭɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɡɚɟɜɪɨɩɫɤɭɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢɫɚɪɚɞʃɭ ɈȿȻɋ ɢȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɨ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɚɬɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɦɨɛɢɥɧɢ ɬɢɦɨɜɢ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɰɢɜɢɥɧɨɝ
ɞɪɭɲɬɜɚɭɨɤɜɢɪɭɩɪɨʁɟɤɬɚɈȿȻɋɦɢɫɢʁɟɭɋɪɛɢʁɢɌɟɯɧɢɱɤɚɩɨɞɪɲɤɚɡɚɢɧɤɥɭɡɢʁɭɊɨɦɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɨɝ
ɨɞȿɍɋɚɫɬɚɜɬɢɦɚɫɟɦɟʃɚɨɨɞʃɟɝɨɜɨɝɨɫɧɢɜɚʃɚɢɭɜɟɤʁɟɭɤʂɭɱɢɜɚɨɢɥɢɰɚɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ
ɉɨɫɥɨɜɧɢɤɨɪɚɞɭɆɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚɡɚɢɧɤɥɭɡɢʁɭɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɤɨʁɢɦɫɟɭɝɥɚɜɧɨɦɭɪɟɻɭʁɭɫɟɞɧɢɰɟ
ɆɌɞɨɧɟɬʁɟɝɨɞɢɧɟɨɞɤɚɞɚɫɟɆɨɛɢɥɧɢɬɢɦɫɚɫɬɚʁɟʁɟɞɧɨɦɦɟɫɟɱɧɨɆɨɛɢɥɧɢɬɢɦɪɟɞɨɜɧɨ
ɞɨɫɬɚɜʂɚɩɨɞɚɬɤɟɡɚȻɚɡɭɡɚɩɪɚʄɟʃɟɦɟɪɚɡɚɢɧɤɥɭɡɢʁɭɊɨɦɚɧɚɥɨɤɚɥɧɨɦɧɢɜɨɭɤɨʁɚʁɟɭɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
ɋɂɉɊɍɌɢɦɚɢɫɜɚɤɟɝɨɞɢɧɟɞɨɧɨɫɢɢɫɩɪɨɜɨɞɢɈɩɟɪɚɬɢɜɧɟɩɥɚɧɨɜɟɑɥɚɧɢɰɟɆɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚɪɚɡɦɟʃɭʁɭ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɧɚ ɫɚɫɬɚɧɰɢɦɚ ɢ ɪɟɲɚɜɚʁɭ ɩɢɬɚʃɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ɢɦɚʁɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɑɥɚɧɢɰɟ Ɇɨɛɢɥɧɨɝ ɬɢɦɚ
ɪɟɞɨɜɧɨɲɚʂɭɦɟɫɟɱɧɟɢɡɜɟɲɬɚʁɟɄɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɤɢɆɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚɤɨʁɚɢɯɩɪɨɫɥɟɻɭʁɟɧɚɱɟɥɧɢɰɢȽɪɚɞɫɤɟ
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ɭɩɪɚɜɟɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭɢɱɥɚɧɭɢɰɢȽɪɚɞɫɤɨɝɜɟʄɚɡɚɞɭɠɟɧɨʁɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭ
ɉɨɱɟɬɤɨɦɝɨɞɢɧɟȽɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞʁɟɢɦɚɨɩɪɨɛɥɟɦɫɚɢɧɬɟɪɧɟɬɯɚɤɟɪɢɦɚɡɛɨɝɱɟɝɚʁɟɨɬɟɠɚɧɩɪɢɫɬɭɩ
ɨɧɥɚʁɧɩɨɞɚɰɢɦɚɢɪɚɡɦɟɧɚɩɨɞɚɬɚɤɚɢɡɦɟɻɭɝɪɚɞɫɤɢɯɭɩɪɚɜɚɢɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɚɬɢɦɟɢɆɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ
Ɍɨɤɨɦ  ɡɛɨɝ ɟɩɢɞɟɦɢʁɟ ɜɢɪɭɫɚ Ʉɨɜɢɞ  ɪɚɞ Ɇɨɛɢɥɧɨɝ ɬɢɦɚ ʁɟ ɭ ɜɟʄɨʁ ɦɟɪɢ  ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɩɭɬɟɦ
ɬɟɥɟɮɨɧɚɢɢɦɟʁɥɚ
ɉɨɪɟɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ Ɋɨɦɚ ɢ Ɋɨɦɤɢʃɚ ɩɨɫɬɨʁɟ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɢ ɡɚ ɢɧɤɥɭɡɢʁɭ ɤɨʁɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɢ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɫɭ ɩɨɜɟɡɚɧɢ ɫɚ
ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɦ ɪɨɦɫɤɟ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ ɭ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢ ɫɢɫɬɟɦ ɚɥɢ ɫɭ ɩɨɫɪɟɞɧɨ ɢ ɱɢɧɢɨɰɢ ɢɧɤɥɭɡɢʁɟ Ɋɨɦɚ ɢ
Ɋɨɦɤɢʃɚɭɲɢɪɟɦɫɦɢɫɥɭ
ɋɢɫɬɟɦ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɱɢɧɢ ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ
Ɋɚɞɨɫɧɨ ɞɟɬɢʃɫɬɜɨ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɤɨʁɚ ɭ ɫɜɨɦ ɫɚɫɬɚɜɭ ɨɛɭɯɜɚɬɚ  ɜɪɬɢʄɚ ɭ ɞɟɜɟɬ ɩɟɞɚɝɨɲɤɢɯ ɪɚɞɧɢɯ 
ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ ɫɜɚ ɩɪɢɝɪɚɞɫɤɚ ɦɟɫɬɚ ɤɨʁɚ
ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ Ɉɩɲɬɢɧɢ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɚ ɫɭ ɦɪɟɠɨɦ ɜɪɬɢʄɚ  ɍ ɪɚɞɧɨʁ  ɝɨɞɢɧɢ ɜɚɫɩɢɬɧɨɨɛɪɚɡɨɜɧɢ ɪɚɞ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɤɪɨɡ  ɜɚɫɩɢɬɧɟ ɝɪɭɩɟ Ɉɫɢɦ ɉɍ ÄɊɚɞɨɫɧɨ ɞɟɬɢʃɫɬɜɨ³ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ
ɩɨɫɬɨʁɟɢɩɪɢɜɚɬɧɢɯɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɯɭɫɬɚɧɨɜɟ ɉɉɍ 
ɍ ɰɢʂɭ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟ ɢ ɫɚɪɚɞʃɟ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɭ ɩɪɭɠɚʃɭ ɯɨɥɢɫɬɢɱɤɢɯ ɢ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢɯɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɨɧɟɭɨɛɥɚɫɬɢɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɡɚɲɬɢɬɟɡɞɪɚɜɟɢɫɯɪɚɧɟ
ɪɚɧɨɝɨɬɤɪɢɜɚʃɚɩɪɨɦɟɧɚɭɩɨɧɚɲɚʃɭɢɡɚɨɫɬɚʁɚʃɚɭɪɚɡɜɨʁɭɢɫɬɢɦɭɥɚɰɢʁɟɢɭɱɟʃɚɭɩɟɪɭɨɞɭɪɚɧɨɝ
ɪɚɡɜɨʁɚ ɪɨɞɢɬɟʂɢɦɚɢɞɟɰɢɨɞɪɨɻɟʃɚɞɨɭɡɪɚɫɬɚɨɞɝɨɞɢɧɚɫɧɚɝɥɚɫɤɨɦɧɚɨɧɟɢɡɧɚʁɨɫɟɬʂɢɜɢʁɢɯ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯɝɪɭɩɚɤɚɨɢɨɫɧɚɠɢɜɚʃɚɪɨɞɢɬɟʂɚɢɩɨɪɨɞɢɰɚɞɟɰɟɧɚʁɦɥɚɻɟɝɭɡɪɚɫɬɚɡɚɫɬɜɚɪɚʃɟɭɫɥɨɜɚ
ɡɚɯɨɥɢɫɬɢɱɤɢɪɚɡɜɨʁɞɟɰɟɤɪɨɡɩɨɞɢɡɚʃɟɫɜɟɫɬɢɨɡɧɚɱɚʁɭɫɬɢɦɭɥɚɰɢʁɟɭɩɟɪɢɨɞɭɪɚɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɤɨɞɤɭʄɟ
ɢ ɤɪɨɡ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ ɭɫɥɭɝɚɦɚ ɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɢ
ɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭɫɩɨɪɨɜɨɞɢɩɪɨʁɟɤɚɬÄɁɚʁɟɞɧɨɭɢɧɤɥɭɡɢʁɢ–Ɂɚɞɨɛɪɨɛɢɬɞɟɰɟɇɨɜɨɝɋɚɞɚ³ɭɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɭ
ɫɚɉɍÄɊɚɞɨɫɧɨɞɟɬɢʃɫɬɜɨ³ɐɋɊɇɨɜɢɋɚɞɐɉɁȼɒɈɋɈÄɆɢɥɚɧɉɟɬɪɨɜɢʄ³ɢȾɁÄɇɨɜɢɋɚɞ³ɉɪɨʁɟɤɚɬ
ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ ɭ  ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚ Äɂɧɤɥɭɡɢɜɧɨ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ³ ɤɨʁɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢ
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɧɚɭɤɟ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɋɩɨɪɚɡɭɦɨɦ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɢɡɦɟɻɭ
ɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɢɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟɛɚɧɤɟɡɚɨɛɧɨɜɭɢɪɚɡɜɨʁ
ɋɢɫɬɟɦ ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɱɢɧɢ  ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɲɤɨɥɚ Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɢ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɫɟɨɛɚɜʂɚɭʁɚɜɧɟɨɫɧɨɜɧɟɲɤɨɥɟʁɟɞɧɨʁʁɚɜɧɨʁɨɫɧɨɜɧɨʁ
ɲɤɨɥɢ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɢ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɚ ɫɦɟɬʃɚɦɚ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ ʁɟɞɧɨʁ ʁɚɜɧɨʁ ɲɤɨɥɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɢɜɚɫɩɢɬɚʃɟɨɞɪɚɫɥɢɯɞɜɟʁɚɜɧɟɲɤɨɥɟɡɚɨɫɧɨɜɧɨɦɭɡɢɱɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɢɜɚɫɩɢɬɚʃɟɢɭ
ʁɟɞɧɨʁʁɚɜɧɨʁɲɤɨɥɢɡɚɨɫɧɨɜɧɨɛɚɥɟɬɫɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɢɜɚɫɩɢɬɚʃɟ 
ɂɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɦɢɡɝɨɞɢɧɟ 6ɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭɫɭɦɚɩɢɪɚɧɚ ɩɨɞɫɬɚɧɞɚɪɞɧɚ ɧɚɫɟʂɚɭɤɨʁɢɦɚɠɢɜɟ
ɪɨɦɫɤɟɩɨɪɨɞɢɰɟ–ȼɟɥɢɤɢɪɢɬ ɩɨɪɨɞɢɰɚ Ȼɚɧɝɥɚɞɟɲ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɒɚɧɝɚʁ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɢȺɞɢɰɟ
ɦɟɲɨɜɢɬɨɧɚɫɟʂɟɫɚɨɤɨɨɛʁɟɤɚɬɚɭɤɨʁɢɦɚɠɢɜɟɊɨɦɢ Ⱦɟɰɚɢɡɨɜɢɯɧɚɫɟʂɚɫɭɜɟʄɢɧɨɦɭɤʂɭɱɟɧɚ
ɭɫɥɟɞɟʄɟ ɨɫɧɨɜɧɟ ɲɤɨɥɟɈɒ Ⱦɭɲɚɧ Ɋɚɞɨɜɢʄ  Ɉɒ Ⱦɨɫɢɬɟʁ Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄ  Ɉɒ ȳɨɠɟɮ Ⱥɬɢɥɚ ɢ Ɉɒ
ȼɟʂɤɨȼɥɚɯɨɜɢʄ ɈɞɲɤɨɥɫɤɟɝɨɞɢɧɟɞɟɰɚɢɡɧɚɫɟʂɚȻɚɧɝɥɚɞɟɲɫɭɭɤʂɭɱɟɧɚɭɈɒ ȼɟʂɤɨ
ɉɟɬɪɨɜɢʄ ɭȻɟɝɟɱɭɍɱɟɬɢɪɢɨɫɧɨɜɧɟɲɤɨɥɟɬɨɤɨɦɲɤɨɥɫɤɟɝɨɞɢɧɟʁɟɚɧɝɚɠɨɜɚɧɩɟɞɚɝɨɲɤɢ
ɚɫɢɫɬɟɧɬɭ Ɉɒ Ⱦɭɲɚɧ Ɋɚɞɨɜɢʄ  Ɉɒ ȳɨɠɟɮ Ⱥɬɢɥɚ Ɉɒ Ⱦɨɫɢɬɟʁ Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄ ɢɈɒ ȼɭɤɄɚɪɚʇɢʄ 
ɌɢɦɡɚɢɡɪɚɞɭɅȺɉ-ɚʁɟɩɪɟɩɨɡɧɚɨɩɨɬɪɟɛɭɞɚɫɟɩɨɜɟʄɚɜɢɞʂɢɜɨɫɬɩɟɞɚɝɨɲɤɢɯɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚɢʃɢɯɨɜɪɚɞ
ɂɡɛɨɪɧɢɩɪɟɞɦɟɬÄɊɨɦɫɤɢʁɟɡɢɤɫɚɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟɤɭɥɬɭɪɟ³ɭɲɤɨɥɫɤɨʁɝɨɞɢɧɢ
ɪɟɚɥɢɡɭʁɟɫɟɭɬɪɢɨɫɧɨɜɧɟɲɤɨɥɟ


ɈɞɥɭɤɚɨɦɪɟɠɢʁɚɜɧɢɯɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɛɪɨɞɚɩɪɢɥɚ
6 Äɉɪɨɰɟɧɚ ɫɬɚʃɚ ɭ ɩɨɞɫɬɚɧɞɚɪɞɧɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɭ  ɨɩɲɬɢɧɢ ɭ ɋɪɛɢʁɢ´ Ɇɢɫɢʁɚ ɈȿȻɋ-ɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ
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ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɨʁɟɤɬɚ Ɋɚɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɢ ɛɪɢɝɚ ɨ ɞɟɰɢ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɟ ɨɫɢɩɚʃɚ ɢ ɩɨɜɟʄɚʃɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯ ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɞɟɰɟ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ³  ɱɢʁɢ ɧɨɫɢɥɚɰ ʁɟ ɛɢɨ ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɡɧɚʃɚɢɜɟɲɬɢɧɚɚɩɚɪɬɧɟɪɢȽɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɢɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞɤɨʁɢ
ʁɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɬɨɤɨɦɢɝɨɞɢɧɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚʁɟɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɭɫɦɟɪɟɧɚɧɚɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɭɦɟɪɚ
ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɚ ɨɫɢɩɚʃɚ ɞɟɰɟ ɢɡ ɲɤɨɥɫɤɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢ ɞɢɪɟɤɬɚɧ ɪɚɞ ɫɚ ɲɤɨɥɫɤɨɦ ɞɟɰɨɦ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ
ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚɤɚɨɢ ɦɟɪɟ ɩɨɞɪɲɤɟɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚ ɞɟɰɟɭ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɍɨɫɚɦ
ɲɤɨɥɚɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭɢʁɟɞɧɨʁɲɤɨɥɢɭɧɚɫɟʂɟɧɨɦɦɟɫɬɭɫɭɮɨɪɦɢɪɚɧɢɬɢɦɨɜɢɢɭɪɚɻɟɧɢɫɭɚɤɰɢɨɧɢ
ɩɥɚɧɨɜɢɡɚɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭɨɫɢɩɚʃɚɭɱɟɧɢɤɚɄɚɨɧɚɫɬɚɜɚɤɨɜɨɝɩɪɨʁɟɤɬɚɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧʁɟɩɪɨʁɟɤɚɬ³ɇɨɜɢ
ɋɚɞɡɚʁɟɞɧɚɤɨɫɬɞɟɜɨʁɚɤɚɢɞɟɜɨʁɱɢɰɚɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ´ɤɪɨɡɩɪɨɝɪɚɦɉɨɞɪɲɤɚȿɍɢɧɤɥɭɡɢʁɢɊɨɦɚ
-ɈɫɧɚɠɢɜɚʃɟɥɨɤɚɥɧɢɯɡɚʁɟɞɧɢɰɚɡɚɢɧɤɥɭɡɢʁɭɊɨɦɚɇɨɫɢɥɚɰɩɪɨʁɟɤɬɚʁɟȽɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞ-Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ
ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɢ ɞɟɱɢʁɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɚ ɩɚɪɬɧɟɪ ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɡɧɚʃɚ ɢ ɜɟɲɬɢɧɚ ɐɉɁȼ  Ɉɜɢɦ
ɩɪɨʁɟɤɬɨɦ ɧɚɫɬɚɜʂɟɧɚ ʁɟ ɩɨɞɪɲɤɚ ɲɤɨɥɫɤɢɦ ɬɢɦɨɜɢɦɚ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ ɨɫɢɩɚʃɚ ɨɫɧɚɠɟɧɚ ɫɚɪɚɞʃɚ ɫɚ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɦɭɫɬɚɧɨɜɨɦɭɨɛɥɚɫɬɢɩɨɞɪɲɤɟɪɚɧɨɦɪɚɡɜɨʁɭɢɭɤʂɭɱɢɜɚʃɭɞɟɰɟɭɫɢɫɬɟɦɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɚɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɚɩɨɫɟɛɧɚɩɚɠʃɚʁɟɩɨɫɜɟʄɟɧɚɞɟɜɨʁɱɢɰɚɦɚɢɞɟɜɨʁɤɚɦɚɤɪɨɡɧɨɜɭɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ
ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢɥɚ ɧɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ ɪɚɧɢɯ ɛɪɚɤɨɜɚ ɢ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɬɢɦ ɪɚɧɨɝ ɧɚɩɭɲɬɚʃɚ ɲɤɨɥɨɜɚʃɚ Ɍɨɤɨɦ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɨɜɢɯ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɩɪɭɠɟɧɚ ʁɟ ɩɨɞɪɲɤɚ ɦɨɛɢɥɧɢɦ ɬɢɦɨɜɢɦɚ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ ɨɫɢɩɚʃɚ ɤɪɨɡ
ɧɚɛɚɜɤɭɫɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚɪɚɞɫɚɞɟɰɨɦɢɧɬɟɧɡɢɜɧɭɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɭɫɚɰɟɧɬɪɨɦɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞɢɨɛɟɡɛɟɻɟɧɟ
ɫɭɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɟɨɛɭɤɟɡɚʁɚɱɚʃɟɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɚɱɥɚɧɨɜɚɬɢɦɨɜɚɡɚɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭɨɫɢɩɚʃɚɈɜɢɬɢɦɨɜɢɫɭ
ɬɨɤɨɦ ɞɜɚ ɩɪɨʁɟɤɬɧɚ ɰɢɤɥɭɫɚ ɩɪɭɠɢɥɢ ɩɨɞɪɲɤɭ ɡɚ ɩɪɟɤɨ  ɞɟɰɟ ɨɫɧɨɜɧɨɲɤɨɥɫɤɨɝ ɭɡɪɚɫɬɚ ɢ ʃɢɯɨɜɟ
ɩɨɪɨɞɢɰɟɭɬɟɫɧɨʁɫɚɪɚɞʃɢɫɚɐɉɁȼɢɐɋɊɤɚɤɨɛɢɫɟɫɩɪɟɱɢɥɨɢɡɨɫɬɚʁɚʃɟɫɚɧɚɫɬɚɜɟɢɨɛɟɡɛɟɞɢɥɨ
ɡɚɜɪɲɚɜɚʃɟɲɤɨɥɫɤɟɝɨɞɢɧɟ
ɉɟɞɚɝɨɲɤɢ ɚɫɢɫɬɟɧɬɢ   ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɚɪɚɻɭʁɭ ɫɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ
ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɭɱɟɫɬɜɭʁɭɭɪɚɞɭɆɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚɡɚɢɧɤɥɭɡɢʁɭɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɉɪɨɰɟɧɚʁɟ
ɞɚ ʁɟ ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɛɪɨʁ ɞɟɰɟ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɧɟɫɟ
ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚɆɉɇɌɊɡɚɨɬɜɚɪɚʃɟʁɨɲɬɪɢɪɚɞɧɚɦɟɫɬɚɡɚɩɟɞɚɝɨɲɤɟɚɫɢɫɬɟɧɬɟɭɈɒ³ȼɟʂɤɨɉɟɬɪɨɜɢʄ³ɭ
Ȼɟɝɟɱɭ ɢ Ɉɒ ÄȾɭɲɚɧ Ɋɚɞɨɜɢʄ³ ɝɞɟ ʁɟɞɧɚ ɩɟɞɚɝɨɲɤɚ ɚɫɢɫɬɟɧɬɤɢʃɚ ɪɚɞɢ ɭ ɲɤɨɥɢ ɫɚ ɩɪɟɤɨ  ɞɟɰɟ
ɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɢɉɍÄɊɚɞɨɫɧɨɞɟɬɢʃɫɬɜɨ³ɡɚɜɪɬɢʄÄɊɚɞɨɫɧɢɰɚ³ɉɨɪɟɞɬɨɝɚɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɢɞɪɭɝɟ
ɩɟɞɚɝɨɲɤɟɚɫɢɫɬɟɧɬɟɤɨʁɢɪɚɞɟɭɲɤɨɥɚɦɚɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭɭɤʂɭɱɢɬɢɭɪɟɞɨɜɧɭɫɚɪɚɞʃɭɫɚɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ
ɢɆɨɛɢɥɧɢɦɬɢɦɨɦɡɚɢɧɤɥɭɡɢʁɭɊɨɦɚ
ɍɇɨɜɨɦɋɚɞɭɫɭɬɪɟɧɭɬɧɨɚɧɝɚɠɨɜɚɧɟ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɦɟɞɢʁɚɬɨɪɤɟɉɪɨɰɟɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɰɢɜɢɥɧɨɝ
ɞɪɭɲɬɜɚɤɨʁɟɫɟɛɚɜɟɩɢɬɚʃɢɦɚɫɨɰɢʁɚɥɧɟɢɧɤɥɭɡɢʁɟɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚʁɟɫɬɟɞɚɩɨɫɬɨʁɢɩɨɬɪɟɛɚɡɚɜɟʄɢɦ
ɛɪɨʁɟɦɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯɦɟɞɢʁɚɬɨɪɚɛɭɞɭʄɢɞɚɭɧɚɫɟʂɚɠɢɜɢɨɤɨɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚ ɨɜɚɩɪɨɰɟɧɚ
ɫɟɪɚɡɥɢɤɭʁɟɨɞɡɜɚɧɢɱɧɢɯɩɨɞɚɬɚɤɚɚɥɢʁɟɪɟɚɥɧɢʁɚ ɋɨɛɡɢɪɨɦɧɚɬɨɞɚɫɟɫɬɚɧɨɜɧɢɰɢɨɜɢɯɧɚɫɟʂɚɢ
ɞɟɥɨɜɚɝɪɚɞɚɢɡʁɚɲʃɚɜɚʁɭɪɚɡɥɢɱɢɬɨɢɦɚʁɭɫɨɩɫɬɜɟɧɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟɢɤɭɥɬɭɪɧɟɢɞɟɧɬɢɬɟɬɟɭɨɤɜɢɪɭɨɜɨɝ
ɛɪɨʁɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɫɭ ɢ ɫɬɚɧɨɜɧɢɰɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɢɡʁɚɲʃɚɜɚʁɭ ɢ ɤɚɨ Ⱥɲɤɚɥɢʁɟ ɢ ȿɝɢɩʄɚɧɢ Ⱦɚɤɥɟ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɨ
ɯɟɬɟɪɨɝɟɧɨʁɝɪɭɩɢɭɫɦɢɫɥɭʁɟɡɢɤɚɜɟɪɫɤɟɢɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɢɚɥɢɪɟɥɚɬɢɜɧɨɯɨɦɨɝɟɧɨʁɭɫɦɢɫɥɭ
ɩɨɬɪɟɛɚɭɫɥɨɜɚɠɢɜɨɬɚɢɩɪɨɛɥɟɦɚɫɚɤɨʁɢɦɚɫɟɫɭɨɱɚɜɚʁɭ

ɅɨɤɚɥɧɢɚɤɬɟɪɢɡɧɚɱɚʁɧɢɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚ
ɍɐɟɧɬɪɭɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚjeɞɟɰɟɦɛɪɚɝɨɞɢɧɟɪɚɞɢɥɨɪɚɞɧɢɤɚɧɚ
ɧɟɨɞɪɟɻɟɧɨ ɜɪɟɦɟ ɇɚɩɨɦɢʃɟ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢ ɐɟɧɬɚɪ ɦɟɻɭɨɩɲɬɢɧɫɤɢ ɢ ɞɚ ɞɟɨ ɪɚɞɧɢɤɚ ɨɛɚɜʂɚ
ɩɨɫɥɨɜɟ ɡɚ Ɉɩɲɬɢɧɟ Ȼɟɨɱɢɧ ɢ ɋɪɟɦɫɤɢ Ʉɚɪɥɨɜɰɢ ɢ ɩɪɢɤɚɡɭʁɟ ɫɟ ɤɪɨɡ ɢɡɜɟɲɬɚʁɟ ɨ ɪɚɞɭ Ɉɞɟʂɟʃɚ ɭ
ȻɟɨɱɢɧɭɤɚɨɢɡɚɈɩɲɬɢɧɭɋɪɟɦɫɤɢɄɚɪɥɨɜɰɢ
ɉɨɪɟɞɟʄɢɛɪɨʁɢɫɬɪɭɤɬɭɪɭɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɤɪɚʁɟɦɝɨɞɢɧɟɭɨɞɧɨɫɭɧɚɩɪɟɬɯɨɞɧɟɝɨɞɢɧɟɦɨɠɟɫɟ
ɭɨɱɢɬɢɞɚɫɟɛɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɪɚɞɧɢɤɚɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨɫɦɚʃɭʁɟɭ ɐɟɧɬɪɭ ɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ ɫɚ Ɉɞɟʂɟʃɢɦɚ ɡɚ  ɢɡɜɪɲɢɨɰɚ ʁɟ ɦɚʃɢ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ  ɝɨɞɢɧɭ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭɜɟɞɟɧɚ ɡɚɛɪɚɧɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ  ɍɡ ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɨ ɪɚɫɬɭʄɢ ɛɪɨʁ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɫɜɟ ɫɥɨɠɟɧɢʁɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɛɚɜɢ
ɐɟɧɬɚɪɭɜɨɻɟʃɟɧɨɜɢɯɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɤɨɪɢɫɧɢɤɚɧɨɜɢɯɭɫɥɭɝɚɩɨɪɚɫɬɛɪɨʁɚɩɪɚɜɚɦɟɪɚɭɫɥɭɝɚɢɫɬɪɭɱɧɢɯ
ɩɨɫɬɭɩɚɤɚɤɨʁɟɩɪɭɠɚɐɟɧɬɚɪɫɦɚʃɟʃɟɛɪɨʁɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɡɧɚɬɧɨɨɬɟɠɚɜɚɪɚɞɐɟɧɬɪɚ
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ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨɭɫɥɨɜɢɪɚɞɚɭɐɟɧɬɪɭɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɫɟɩɨɫɬɟɩɟɧɨɩɨɛɨʂɲɚɜɚʁɭ
ɩɨɫɥɟɞʃɢɯ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɝɨɞɢɧɚ ɉɨɛɨʂɲɚʃɟ ʁɟ ɜɟɡɚɧɨ ɡɚ ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɤɭɩɨɜɢɧɭ ɢ
ɨɛɧɨɜɭɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɫɤɨɝɧɚɦɟɲɬɚʁɚɩɨɜɟʄɚʃɟɛɪɨʁɚɪɚɱɭɧɚɪɚɤɭɩɨɜɢɧɭɢɩɨɜɟʄɚʃɟɛɪɨʁɚɞɪɭɝɟɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɨɩɪɟɦɟ
ɇɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɨɞɭɫɬɚɧɨɜɚɢɫɥɭɠɛɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɧɚɥɚɡɟɫɟ
ɐɟɧɬɚɪ ɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɫɚɉɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɟɦɡɚɞɟɰɭ ɢɨɦɥɚɞɢɧɭ ɋɢɝɭɪɧɚ
ɤɭʄɚȾɧɟɜɧɢɦɛɨɪɚɜɤɨɦɞɟɰɟɢɦɥɚɞɢɯɫɚɩɨɪɟɦɟʄɚʁɟɦɭɩɨɧɚɲɚʃɭɩɪɢɜɪɟɦɟɧɢɦɫɬɚɧɨɜɚʃɟɦ
ɞɟɰɟɢɨɦɥɚɞɢɧɟɛɟɡɪɨɞɢɬɟʂɫɤɨɝɫɬɚɪɚʃɚɭɫɬɚɧɨɜɢɦɚɤɨʁɢɦɚɪɚɫɩɨɥɚɠɟȽɪɚɞɫɚɞɜɚɨɛʁɟɤɬɚɡɚ
ɫɦɟɲɬɚʁ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɩɪɨɝɧɚɧɢɯ ɢ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɋɥɭɠɛɨɦ ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ ɡɚ ɛɪɚɤ ɢ ɩɨɪɨɞɢɰɭ ɢ
ɉɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɟɦɡɚɠɟɧɟɢɞɟɰɭɭɝɪɨɠɟɧɟɩɨɪɨɞɢɱɧɢɦɧɚɫɢʂɟɦÄɋɢɝɭɪɧɚɠɟɧɫɤɚɤɭʄɚ³Ƚɟɪɨɧɬɨɥɨɲɤɢ
ɰɟɧɬɚɪÄɇɨɜɢɋɚɞ³ɫɚɬɪɢɞɨɦɚ ɇɨɜɨɧɚɫɟʂɟɅɢɦɚɧɢѿɎɭɬɨɝ ɊȳɉɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɟɫɚɫɜɪɚɬɢɲɬɟɦɊȳ
ɤɥɭɛɨɜɚɡɚɫɬɚɪɚɢɨɞɪɚɫɥɚɥɢɰɚ ɤɥɭɛɨɜɚ ɊȳɩɨɦɨʄɭɤɭʄɢɢɧɟɝɚɢɊȳȾɧɟɜɧɢɛɨɪɚɜɚɤɡɚɨɞɪɚɫɥɚ
ɢɫɬɚɪɢʁɚɥɢɰɚ ȾɟɱʁɟɫɟɥɨȾɪɆɢɥɨɪɚɞɉɚɜɥɨɜɢʄɋɪɟɦɫɤɚɄɚɦɟɧɢɰɚѿȾɨɦȼɟɬɟɪɧɢɤɫɚȾɧɟɜɧɢɦ
ɛɨɪɚɜɤɨɦ  ɒɤɨɥɚ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɨ ɢ ɫɪɟɞʃɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ÄɆɢɥɚɧ ɉɟɬɪɨɜɢʄ³ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɫɚѿ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɦɨɫɧɨɜɧɨɲɤɨɥɫɤɢɦɢɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɫɤɢɦɩɪɨɝɪɚɦɨɦȾɧɟɜɧɢɦɛɨɪɚɜɤɨɦɊɚɞɧɢɦɰɟɧɬɪɨɦ
ɋɟɪɜɢɫɧɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ȿɞɭɤɚɬɢɜɧɢɦ ɤɚɦɩɨɦ ɢ ɍɫɥɭɠɧɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɐɪɜɟɧɢ ɤɪɫɬ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɫɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɚɉɪɨɝɪɚɦɧɚɪɨɞɧɟɤɭɯɢʃɟɫɚ ѿɨɛɪɨɤɚɞɧɟɜɧɨɢɥɚɧɱ ɩɚɤɟɬɚɦɟɫɟɱɧɨ ɉɪɨɝɪɚɦ
ɞɢɪɟɤɬɧɨɝɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚɉɪɨɝɪɚɦɡɚɩɨɦɨʄɞɟɰɢɢɦɥɚɞɢɦɚɭɫɬɚʃɭɫɨɰɢʁɚɥɧɟɩɨɬɪɟɛɟ
ɉɪɨɝɪɚɦɡɚɫɬɚɪɢʁɟ-ɛɪɢɝɚɨɫɬɚɪɢʁɢɦɚ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɨɛɚɜʂɚ ɩɨɫɥɨɜɟ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɨɫɢɝɭɪɚʃɚ ɡɚ ɫɥɭɱɚʁ
ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɚɜɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢ ɜɨɻɟʃɟ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ
ɉɨɪɟɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɨɛɚɜʂɚ ɢ ɫɬɪɭɱɧɨ-ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ
ɭɩɪɚɜɧɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɨɩɲɬɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɢ ɨɫɢɝɭɪɚʃɚ ɡɚ ɫɥɭɱɚʁ
ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ
ɒɬɨɫɟɬɢɱɟɬɪɠɢɲɬɚɪɚɞɚɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟɝɚɧɟɭɫɚɝɥɚɲɟɧɨɫɬɩɨɧɭɞɟɢɩɨɬɪɚɠʃɟɪɚɞɧɟ
ɫɧɚɝɚ ɜɟɥɢɤɨ ɭɱɟɲʄɟ ɞɭɝɨɪɨɱɧɨ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɜɟɥɢɤɢɛɪɨʁɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢɯɭɫɢɜɨʁɟɤɨɧɨɦɢʁɢɧɢɫɤɚɦɨɛɢɥɧɨɫɬɪɚɞɧɟɫɧɚɝɟɤɚɨɢɜɟɥɢɤɢ
ɛɪɨʁ ɧɟɡɚɩɨɫɟɧɢɯ ɤɨʁɢ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɬɟɠɟ ɡɚɩɨɲʂɢɜɢɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ Ɋɨɦɢ ɢ
Ɋɨɦɤɢʃɟ ɢɡɛɟɝɥɚ ɢ ɪɚɫɟʂɟɧɚ ɥɢɰɚ ɢ ɞɪ  ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɬɟɠɟ ɡɚɩɨɲʂɢɜɚ ɥɢɰɚ ɫɭ ɨɧɚ
ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɚɥɢɰɚɤɨʁɟ ɡɛɨɝɥɨɲɟɝ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɝɫɬɚʃɚɧɟɞɨɜɨʂɧɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɫɨɰɢɨɞɟɦɨɝɪɚɮɫɤɢɯ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɢɥɢɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɟɧɟɭɫɤɥɚɻɟɧɨɫɬɢɩɨɧɭɞɟɢɬɪɚɠʃɟɧɚɬɪɠɢɲɬɭɪɚɞɚɢɥɢɡɛɨɝɞɪɭɝɢɯ
ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɢɯ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɬɟɠɟ ɧɚɥɚɡɟ ɩɨɫɚɨ Ɉɞɪɟɻɟɧɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ ɢ ɦɟɪɚɦɚ ɚɤɬɢɜɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɩɨɞɫɬɢɱɟɫɟɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɢʁɢɩɨɥɨɠɚʁɬɢɯɥɢɰɚɧɚɬɪɠɢɲɬɭɪɚɞɚɬɚɤɨɞɚɬɟɠɟɡɚɩɨɲʂɢɜɚ
ɥɢɰɚɢɦɚʁɭɩɪɢɨɪɢɬɟɬɤɨɞɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚɭɩɨʁɟɞɢɧɟɦɟɪɟ–ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɫɚɧɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟʁɚɜɧɢɪɚɞɨɜɢ
ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɢ ɞɪ Ɋɨɦɢ ɢ Ɋɨɦɤɢʃɟ ɤɚɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɬɟɠɟ ɡɚɩɨɲʂɢɜɢɯ ɥɢɰɚ ɩɨ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ
ɚɤɰɢɨɧɨɦɩɥɚɧɭɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɫɟɭɤʂɭɱɭʁɭɭɦɟɪɟɚɤɬɢɜɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ Ɏɢɥɢʁɚɥɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɨɞ  ɝɨɞɢɧɟ ɢɦɚ ɫɜɨɝ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɭ Ɇɨɛɢɥɧɨɦ ɬɢɦɭ ɡɚ ɢɧɤɥɭɡɢʁɭ Ɋɨɦɚ Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟɦ Ɇɨɛɢɥɧɨɝ ɬɢɦɚ ɚ ɤɪɨɡ ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɟ
ɭɫɥɭɝɟɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɛɪɠɭɪɚɡɦɟɧɭɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɢɛɪɠɟɩɨɜɪɚɬɧɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟɡɧɚɱɚʁɧɨʁɟ
ɨɥɚɤɲɚɧɚɫɨɰɢʁɚɥɧɚɢɧɤɥɭɡɢʁɚɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ Ɏɢɥɢʁɚɥɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɧɚʁɜɢɲɟ ɫɚɪɚɻɭʁɟ ɫɚ ɐɟɧɬɪɨɦ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɫɚɤɨʁɢɦʁɟɩɨɬɩɢɫɚɧɫɩɨɪɚɡɭɦɨɫɚɪɚɞʃɢɋɨɛɡɢɪɨɦɞɚʁɟɜɟɥɢɤɢɛɪɨʁ
ɥɢɰɚ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɩɪɢʁɚɜʂɟɧ ɧɚ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɭ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢ ɤɨɪɢɫɧɢɤ
ɧɨɜɱɚɧɟɫɨɰɢʁɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢɢɧɫɢɫɬɢɪɚɫɟɧɚʃɢɯɨɜɨʁɪɚɞɧɨʁɚɤɬɢɜɚɰɢʁɢ
ɎɢɥɢʁɚɥɚɇɨɜɢɋɚɞɢɦɚɞɨɛɪɭɫɚɪɚɞʃɭɢɫɚɒɤɨɥɨɦɡɚɨɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɨɞɪɚɫɥɢɯÄɋɜɟɬɢɋɚɜɚ³
ɝɞɟ ɫɟɫɜɚɤɟ ɲɤɨɥɫɤɟɝɨɞɢɧɟɭɩɭʄɭʁɭɧɚ ɭɩɢɫɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɚɥɢɰɚ ɫɚɧɟɡɚɜɪɲɟɧɨɦ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɲɤɨɥɨɦɍ
ɭɤɭɩɧɨɦ ɛɪɨʁɭ ɥɢɰɚ ɭɩɢɫɚɧɢɯ ɭ ɲɤɨɥɭ ɚ ɤɨʁɚ ɩɨɬɩɢɫɭʁɭ ɭɝɨɜɨɪɟ ɢ ɫɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɫɥɭɠɛɨɦ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɪɚɞɢɪɟɮɭɧɞɚɰɢʁɟɩɭɬɧɢɯɬɪɨɲɤɨɜɚɜɟɥɢɤɢɛɪɨʁʁɟɢɥɢɰɚɤɨʁɚɫɭɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ
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ɇɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɨɩɲɬɢɧɟɇɨɜɢɋɚɞɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭɡɚɲɬɢɬɭɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɍɪɟɞɛɚ ɨ ɉɥɚɧɭ ɦɪɟɠɟ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ Äɋɥ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ³ ɛɪɨʁ   
-ɢɫɩɪ-ɢɫɩɪɢ 
ɉɪɢɦɚɪɧɭ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɭ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ Ⱦɨɦ ɡɞɪɚɜʂɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ
ɁɚɜɨɞɡɚɯɢɬɧɭɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɩɨɦɨʄɇɨɜɢɋɚɞɁɚɜɨɞɡɚɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭɡɚɲɬɢɬɭɫɬɭɞɟɧɚɬɚɇɨɜɢɋɚɞɁɚɜɨɞ
ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɪɚɞɧɢɤɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɢ Ⱥɩɨɬɟɤɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ȼɢɲɟ ɧɢɜɨɟ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ
ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɄɥɢɧɢɱɤɢɰɟɧɬɚɪȼɨʁɜɨɞɢɧɟɂɧɫɬɢɬɭɬɡɚɤɚɪɞɢɨɜɚɫɤɭɥɚɪɧɟɛɨɥɟɫɬɢȼɨʁɜɨɞɢɧɟɂɧɫɬɢɬɭɬɡɚ
ɨɧɤɨɥɨɝɢʁɭȼɨʁɜɨɞɢɧɟɂɧɫɬɢɬɭɬɡɚɩɥɭʄɧɟɛɨɥɟɫɬɢȼɨʁɜɨɞɢɧɟɂɧɫɬɢɬɭɬɡɚɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭɡɚɲɬɢɬɭɞɟɰɟɢ
ɨɦɥɚɞɢɧɟȼɨʁɜɨɞɢɧɟɋɩɟɰɢʁɚɥɧɚɛɨɥɧɢɰɚɡɚɪɟɭɦɚɬɫɤɟɛɨɥɟɫɬɢɇɨɜɢɋɚɞɁɚɜɨɞɡɚɬɪɚɧɫɮɭɡɢʁɭɤɪɜɢ
ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɚɧɬɢɪɚɛɢɱɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ Ʉɥɢɧɢɤɚ ɡɚ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢʁɭ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ ɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ʁɚɜɧɨ
ɡɞɪɚɜʂɟ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ Ɉɜɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɤɚɤɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɭ ɨɩɲɬɢɧɟ ɇɨɜɢ
ɋɚɞɬɚɤɨɢɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɭȳɭɠɧɨɛɚɱɤɨɝɨɤɪɭɝɚɢȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ɍɉɥɚɧɦɪɟɠɟɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɨɞʁɚɧɭɚɪɚɝɨɞɢɧɟʁɟɭɤʂɭɱɟɧɚɢȼɨʁɧɚɛɨɥɧɢɰɚɇɨɜɢ
ɋɚɞ ɫɚ  ɩɨɫɬɟʂɚ ɱɢʁɢ ɩɨɞɚɰɢ ɧɢɫɭ ɭɤʂɭɱɟɧɢ ɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɧɟɦɚ ɨɛɚɜɟɡɭ
ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɚɩɨɞɚɬɚɤɚɁɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭɡɚɲɬɢɬɭɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɝɨɞɢɧɢɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚɥɨʁɟ
ɪɚɞɧɢɤɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɧɚɧɟɨɞɪɟɻɟɧɨɜɪɟɦɟɲɬɨʁɟɡɚɜɢɲɟɭɨɞɧɨɫɭɧɚɝɨɞɢɧɭɤɚɞɚʁɟ
ɛɢɥɨ  ɭɤɭɩɧɨ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ Ȼɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯ ɪɚɞɧɢɤɚ   ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɭ
ɝɨɞɢɧɭɫɟɩɨɜɟʄɚɨɡɚɪɚɞɧɢɤɚ  ɩɪɢɱɟɦɭɫɟɛɪɨʁɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯɪɚɞɧɢɤɚɫɚɜɢɫɨɤɨɦɫɬɪɭɱɧɨɦ
ɫɩɪɟɦɨɦ  ɫɦɚʃɢɨɡɚɪɚɞɧɢɤɚ  ɇɟɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯɪɚɞɧɢɤɚɭɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɦɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢɦɚ  ɲɬɨ ʁɟ ɫɦɚʃɟʃɟ ɨɞ  ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɭ ɝɨɞɢɧɭ Ɉɞ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯɪɚɞɧɢɤɚɫɚɜɢɫɨɤɨɦɫɬɪɭɱɧɨɦɫɩɪɟɦɨɦɫɭɥɟɤɚɪɢ ɨɞɬɨɝɚɫɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢ 
ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɡɢɢɮɚɪɦɚɰɟɭɬɢ
ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ȺɉɊ-ɚ httpspretraga2.apr.gov.rsAPRMapePodsticaja ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ʁɟ ɭ ɩɪɜɨʁ
ɩɨɥɨɜɢɧɢɝɨɞɢɧɟɛɢɥɨɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɨɭɞɪɭɠɟʃɚɢɮɨɧɞɚɰɢʁɚɡɚɞɭɠɛɢɧɚɲɬɨɇɨɜɢɋɚɞ
ɫɜɪɫɬɚɜɚ ɦɟɻɭ ɝɪɚɞɨɜɟ ɫɚ ɧɚʁɜɟʄɢɦ ɛɪɨʁɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɰɢɜɢɥɧɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɍ ɨɜɢɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚʁɟɝɨɞɢɧɟɩɪɨɫɟɱɧɨɛɢɥɨɡɚɩɨɫɥɟɧɨɥɢɰɚɭɫɬɚɥɧɨɦɪɚɞɧɨɦɨɞɧɨɫɭ
ɇɚɩɨɞɪɭɱʁɭȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɩɪɟɦɚɫɚɡɧɚʃɢɦɚɊɚɞɧɟɝɪɭɩɟɩɨɫɬɨʁɢɚɤɬɢɜɧɢɯɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɯ
ɭɞɪɭɠɟʃɚɊɨɦɚɤɢʃɚ Ɍɚɛɟɥɚ ɧɟɪɨɦɫɤɚɤɨʁɚɫɟɛɚɜɟɩɢɬɚʃɢɦɚɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɧɟɮɨɪɦɚɥɧɚ
ɝɪɭɩɚɝɪɚɻɚɧɚɊɨɦɚɤɢʃɚȺɤɬɢɜɧɨɫɬɢɨɜɢɯɭɞɪɭɠɟʃɚɭɧɚʁɜɟʄɨʁɦɟɪɢɭɫɦɟɪɟɧɚɫɭɧɚɫɥɟɞɟʄɟɨɛɥɚɫɬɢ
-

ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

-

ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

-

ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ

-

ɤɭɥɬɭɪɚɢɬɪɚɞɢɰɢʁɚ

-

ʂɭɞɫɤɚɩɪɚɜɚ




ɌɚɛɟɥɚɈɛɥɚɫɬɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɪɨɦɫɤɢɯɭɞɪɭɠɟʃɚɢɭɞɪɭɠɟʃɚɤɨʁɚɫɟɛɚɜɟɩɢɬɚʃɢɦɚ
ɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚ ɩɪɨɰɟɧɟ 

ɈȻɅȺɋɌɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ
ɍɞɪɭɠɟʃɟɠɟɧɚɊɨɦɟɧɚ
ɋɧɚɝɚɩɨɪɨɞɢɰɟ
ɐɟɧɬɚɪɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɡɧɚʃɚɢɜɟɲɬɢɧɚ
ȼɨʁɜɨɻɚɧɫɤɢɰɟɧɬɚɪɡɚɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɭɊɨɦɚ
ɍɞɪɭɠɟʃɟɠɟɧɚ³ȿɞɭɤɚɬɢɜɧɢɰɟɧɬɚɪɦɥɚɞɢɯɧɚɞɚ´
ɍɞɪɭɠɟʃɟɊɨɦɚɐɪɧɚɞɚɦɚ
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ɈȻɅȺɋɌɁȺɉɈɒȴȺȼȺȵȿ
ɍɞɪɭɠɟʃɟɪɨɦɫɤɢɯɫɬɭɞɟɧɚɬɚ
ɍɞɪɭɠɟʃɟȻɚɱɤɢɯɊɨɦɚ
ɐɟɧɬɚɪɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɡɧɚʃɚɢɜɟɲɬɢɧɚ
ɈȻɅȺɋɌɋɌȺɇɈȼȺȵȿ
ȿɤɭɦɟɧɫɤɚɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɈȻɅȺɋɌɄɍɅɌɍɊȺɂɌɊȺȾɂɐɂȳȺ
ɐɟɧɬɚɪɡɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɢɨɱɭɜɚʃɟɤɭɥɬɭɪɟɊɨɦɚ
ɍɞɪɭɠɟʃɟɊɨɦɚ³ɉɯɪɚɥɢɩɟ´
ɂɧɬɟɪɤɭɥɬɭɪɧɢɬɟɚɬɚɪ
ɍɞɪɭɠɟʃɟɊɨɦɚ³ȻɟɥɚɊɨɦɤɢʃɚ³
ɍɞɪɭɠɟʃɟɄɚɪɥɨɜɚɱɤɟɡɨɪɟ
ɍɞɪɭɠɟʃɟɊɨɦɚɧɨɬɟɪɧɢɩɟ
ɈȻɅȺɋɌȴɍȾɋɄȺɉɊȺȼȺ
ÄɂɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚɫɬɭɞɟɧɬɤɢʃɚɊɨɦɤɢʃɚ³
ɍɞɪɭɠɟʃɟ³Ⱥɦɚɪɢɥɢɫ³


ɉɨɱɟɬɤɨɦ  ɝɨɞɢɧɟ  ɪɨɦɫɤɢɯ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɮɨɪɦɢɪɚɥɨ ʁɟ ɦɪɟɠɭ ɩɨɞ
ɧɚɡɢɜɨɦ ÄɊɨɦɫɤɚ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ³ ɫɚ ɰɢʂɟɦ ɞɚ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɜɟʄɚ ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɰɢʁɚ ɪɨɦɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɭ
ɝɨɞɢɧɢɭɤɨʁɨʁȽɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞɧɨɫɢɬɢɬɭɥɭȿɜɪɨɩɫɤɟɩɟɪɫɬɨɧɢɰɟɤɭɥɬɭɪɟɋɨɛɡɢɪɨɦɧɚɟɩɢɞɟɦɢʁɭɤɨɪɨɧɚ
ɜɢɪɭɫɚ ɭ  ÄɊɨɦɫɤɚ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ³ ɮɨɤɭɫɢɪɚɥɚ ɫɟ ɧɚ ɞɨɞɟɥɭ ɯɪɚɧɟ ɢ ɯɢɝɢʁɟɧɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɧɚʁɭɝɪɨɠɟɧɢʁɢɦɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭɩɚɫɭɬɚɤɨɞɢɫɬɪɢɛɭɢɪɚɧɢɯɪɚɧɚɢɯɢɝɢʁɟɧɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚ
ɧɚʁɭɝɪɨɠɟɧɢʁɯɪɨɦɫɤɢɯɩɨɪɨɞɢɰɚɭɝɪɚɞɭ



ɈɉɂɋɉɈɋɌɈȳȿȶȿȽɋɌȺȵȺ

ɈɩɲɬɢɩɨɞɚɰɢɨȽɪɚɞɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭ
ɇɨɜɢɋɚɞʁɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɭɥɬɭɪɧɢɧɚɭɱɧɢɢɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɰɟɧɬɚɪȺɉȼɨʁɜɨɞɢɧɟɞɪɭɝɢ
ɝɪɚɞɩɨɜɟɥɢɱɢɧɢɭɋɪɛɢʁɢȽɟɨɝɪɚɮɫɤɟɤɨɨɪɞɢɧɚɬɟɫɭÛCɋȽɒɢÛCɂȽȾ
ɉɨɜɪɲɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ ʁɟ  km2 ɞɨɤ ʁɟ ɛɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɩɪɟɦɚ ɩɨɩɢɫɭ ɢɡ  ɝɨɞɢɧɟ ɛɢɨ 
ɇɚɞɦɨɪɫɤɚɜɢɫɢɧɚɢɡɧɨɫɢɞɨmɚɤɥɢɦɚʁɟɭɦɟɪɟɧɨ-ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɧɚɇɨɜɢɋɚɞɫɩɚɞɚɭɩɪɜɭɝɪɭɩɭ
ɪɚɡɜɢʁɟɧɨɫɬɢ ɢɡɧɚɞɪɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝɩɪɨɫɟɤɚ 
Ɍɟɪɢɬɨɪɢʁɭ Ƚɪɚɞɚ ɱɢɧɟ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɢ ɬɨ ɇɨɜɢ ɋɚɞ Ȼɟɝɟɱ Ȼɭɞɢɫɚɜɚ ȼɟɬɟɪɧɢɤ Ʉɚʄ Ʉɢɫɚɱ
Ʉɨɜɢʂ Ɋɭɦɟɧɤɚ ɋɬɟɩɚɧɨɜɢʄɟɜɨ Ɏɭɬɨɝ ɑɟɧɟʁ ɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧ Ȼɭɤɨɜɚɰ Ʌɟɞɢɧɰɢ ɋɬɚɪɢ Ʌɟɞɢɧɰɢ ɢ
ɋɪɟɦɫɤɚɄɚɦɟɧɢɰɚ
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Ƚɟɨɝɪɚɮɫɤɢɩɨɞɚɰɢ
ɇRɜɢɋDɞɢɦDɜHRɦDɩRɜRʂDɧɝHRɝɪDɮɫɤɢɩRɥRɠDM–ɧDɥDɡɢɫHɧDɜDɠɧɢɦɫDRɛɪDʄDMɧɢɦɤRɪɢɞRɪɢɦD
ɲɬRRɛHɡɛHɻɭMHɡɧDɱDMɧHɤRɦɩDɪDɬɢɜɧHɩɪHɞɧRɫɬɢɇRɜɢɋDɞɢɦDɞɪɭɦɫɤɭɠHɥHɡɧɢɱɤɭɢɪHɱɧɭɜHɡɭɫD
RɤɪɭɠHʃHɦɆHɫɬRʁɟɫɬɢɰDʃDɢɩRɜHɡɢɜDʃDɦɪHɠHɦDɝɢɫɬɪDɥɧɢɯɤRɩɧHɧɢɯɫDRɛɪDʄDMɧɢɰDɧDɩɪDɜɰɢɦD
-ɋHɜHɪRɢɫɬRɱɧDɢɂɫɬRɱɧD(ɜɪRɩDɩɪHɦDȻɥɢɫɤRɦɢȾDɥHɤRɦɂɫɬRɤɭ
-ɋɪHɞʃDɢɋHɜHɪɧD(ɜɪRɩDɩɪHɦDMDɞɪDɧɫɤɢɦɥɭɤDɦD
Ʉɪoɡɝɪaɞɩɪoɥaɡɢɫaoɛɪaʄajɧɢɤoɪɢɞoɪɛɪɤojɢɧaɫɜoɦoɫɧoɜɧoɦɩɪaɜɰɭoɞɋaɥɰɛɭɪɝaɞoɋoɥɭɧa
ɩoɜeɡɭjeoɫaɦaɭɤʂɭɱɭjɭʄɢɤɪaɤejoɲɲeɫɬɞɪɠaɜaɄoɪɢɞoɪɛɪɢɥɢȾɭɧaɜɫɤɢɤoɪɢɞoɪɜoɞeɧɢɦɩɭɬeɦ
ɩɪeɤoȾɭɧaɜaɩoɜeɡɭjeɡeɦʂeɡaɩaɞɧeEɜɪoɩeɫaɐɪɧɢɦɦoɪeɦɉɥoɜɧɢɦɦaɥɢɦɤaɧaɥoɦɇoɜɢɋaɞje
ɩoɜeɡaɧɫaɫɢɫɬeɦoɦɤaɧaɥaȾɭɧaɜ–Ɍɢɫa–Ⱦɭɧaɜɤojɢoɦoɝɭʄaɜaɫaoɛɪaʄajɧeɜeɡeɩɥoɜɧɢɦɩɭɬeɦɢɬo
ɭɡɜoɞɧo ɞo ɋɪeɞʃe Eɜɪoɩe ɢ ɧɢɡɜoɞɧo ɩɪeɦa ɐɪɧoɦ ɦoɪɭ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɧɚ  ɤɦ ɬɨɤɚ ɧɚ
ɫɟɤɬɨɪɭȽɪɚɞɚɬɟɱɟɲɢɪɨɤɨɤɪɨɡɪɚɜɧɢɰɭɝɪɚɞɟʄɢɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɟɚɞɟɪɭɤɚɜɰɟɢɫɩɪɭɞɨɜɟ

ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢɩɨɞɚɰɢ
Ʉɚɞɚ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɨ ɩɨɫɬɚɧɤɭ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɦɨɪɚɦɨ ɫɜɚɤɚɤɨ ɤɪɟɧɭɬɢ ɨɞ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɫɤɟ
ɬɜɪɻɚɜɟɭɬɜɪɻɟʃɚɧɚɞɟɫɧɨʁɨɛɚɥɢȾɭɧɚɜɚɤɨʁɚʁɟɡɚɩɨɱɟɬɚɝɨɞɢɧɟɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɫɤɚɬɜɪɻɚɜɚʁɟ
ɫɥɭɠɢɥɚ ɤɚɨ ɛɪɚɧɚ ɭɤɨɥɢɤɨ ɛɢ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɩɨɧɨɜɧɟ ɧɚʁɟɡɞɟ Ɍɭɪɚɤɚ ɍ ʃɟɧɨɦ ɡɚɥɟɻɭ ɧɚ ɥɟɜɨʁ ɨɛɚɥɢ
Ⱦɭɧɚɜɚɞɜɟɝɨɞɢɧɟɤɚɫɧɢʁɟɩɨɱɟɥɨʁɟɞɚɢɡɪɚɫɬɚɧɚɫɟʂɟɤɨʁɟɫɭɦɚɯɨɦɧɚɫɬɚʃɢɜɚɥɢɜɨʁɧɢɰɢɬɪɝɨɜɚɰɢ
ɢɡɚɧɚɬɥɢʁɟɈɜɨɧɚɫɟʂɟɫɟɭɬɨɤɭɫɥɟɞɟʄɟɝɜɟɤɚɫɜɟɜɢɲɟɪɚɡɜɢʁɚɥɨ–ɩɨɫɟɛɧɨɫɟɪɚɡɜɢʁɚɥɚɬɪɝɨɜɚɱɤɚ
ɢɡɚɧɚɬɫɤɚɞɟɥɚɬɧɨɫɬɚɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨɤɨʁɟɝɚʁɟɱɢɧɢɥɨɛɢɜɚɥɨʁɟɫɜɟɪɚɡɧɨɪɨɞɧɢʁɟ ɬɭɫɭɛɢɥɢɆɚɻɚɪɢ
ɇɟɦɰɢ ɋɥɨɜɟɧɢ ȳɟɜɪɟʁɢ ɐɢɧɰɚɪɢ ɢɬɞ  ɇɚɫɟʂɟ ʁɟ ɞɨɛɢɥɨ ɧɚɡɢɜ ɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɫɤɢ ɲɚɧɚɰ ɇɚ
ɧɚɫɬɚʃɢɜɚʃɟ ɨɜɨɝ ɧɚɫɟʂɚ ʁɟ ɭɬɢɰɚɥɚ ɫɜɚɤɚɤɨ ɢ ɉɪɜɚ ɜɟɥɢɤɚ ɫɟɨɛɚ ɋɪɛɚ ɩɨɞ ɜɨɻɫɬɜɨɦ Ⱥɪɫɟɧɢʁɚ
ɑɚɪɧɨʁɟɜɢʄɚɤɨʁɚɫɟɨɞɢɝɪɚɥɚɝɨɞɢɧɟ
Ƚɨɞɢɧɟ  ɢɡɦɟɻɭ ɧɟɫɪɩɫɤɢɯ ɢ ɫɪɩɫɤɢɯ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɧɚɫɟʂɚ ɩɨɫɬɢɝɧɭɬ ʁɟ ɫɩɨɪɚɡɭɦ ɨ ɭɪɟɻɟʃɭ
ɛɭɞɭʄɟɝɨɫɥɨɛɨɻɟɧɨɝɝɪɚɞɚɝɪɚɻɚɧɢɠɟʂɧɢɫɥɨɛɨɞɟɫɭɭɫɩɟɥɢɮɟɛɪɭɚɪɚɝɨɞɢɧɟɞɚɫɟɢɡɛɨɪɟ
ɞɚɝɪɚɞɩɨɫɬɚɧɟɫɥɨɛɨɞɧɚɤɪɚʂɟɜɫɤɚɜɚɪɨɲɍɡɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɨɬɤɭɩɨɞɮɨɪɢɧɬɢɭɫɪɟɛɪɭɛɨɝɚɬɢ
ɬɪɝɨɜɰɢɢɡɚɧɚɬɥɢʁɟɢɡɞɟʁɫɬɜɨɜɚɥɢɫɭɨɞɰɚɪɢɰɟɆɚɪɢʁɟɌɟɪɟɡɢʁɟɫɬɚɬɭɫɫɥɨɛɨɞɧɨɝɤɪɚʂɟɜɫɤɨɝɝɪɚɞɚɢ
ɞɚɥɢɫɭɦɭɧɚɡɢɜɇɨɜɢɋɚɞɨɞɧɨɫɧɨɇɟɨɩɥɚɧɬɚ ɥɚɬɢɧɫɤɢ Uj-videgh ɦɚɻɚɪɫɤɢ ɢNeu-Satz ɧɟɦɚɱɤɢ 
ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɜɢɲɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɚɭɬɨɪɚ Ɋɨɦɢ ɫɭ ɧɚɫɟɥɢɥɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɞɚɧɚɲʃɟɝ ɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɭ
ɩɟɪɢɨɞɭɨɞɢɜɟɤɚ

Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɫɤɢɩɨɞɚɰɢ
ɉɪɟɦɚɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚɉɨɩɢɫɚɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɢɡɝɨɞɢɧɟȽɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞɛɪɨʁɢɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ
ɲɬɨʁɟɩɨɜɟʄɚʃɟɡɚɥɢɰɟ ɢɥɢ ɭɨɞɧɨɫɭɧɚɩɪɟɬɯɨɞɧɢɩɨɩɢɫɧɢɩɟɪɢɨɞɉɪɨɫɟɱɧɨɝɨɞɢɲʃɟ
ɛɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɨɞ  ɞɨ  ɝɨɞɢɧɟ ɫɟ ɭɜɟʄɚɜɚɨ ɡɚ  ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ Ƚɪɚɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ je ɢɦɚɨ
ɧɚʁɜɟʄɢ ɩɨɪɚɫɬ ɛɪɨʁɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ  ɞɨ  ɝɨɞɢɧɟ ɉɪɨɰɟʃɟɧ ɛɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ
ɫɪɟɞɢɧɨɦɝɨɞɢɧɟɢɡɧɨɫɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢɡɚɜɨɞɡɚɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ–ɋɚɨɩɲɬɟʃɟɋɇ–ɉɪɨɰɟɧɟ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɍɬɨɤɭɝɨɞɢɧɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚʁɟɛɢɥɨɞɨɫɟʂɟɧɢɯɢ
 ɨɞɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ Ȼɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɫɟ ɭ ɬɨɤɭ  ɝɨɞɢɧɟ ɭɜɟʄɚɨ ɡɚ 
ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɦɟɯɚɧɢɱɤɨɝ ɤɪɟɬɚʃɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢ ɡɚɜɨɞ ɡɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ –
ɍɧɭɬɪɚɲʃɟɦɢɝɪɚɰɢʁɟ-ɋɇ ɨɞɧɨɫɧɨɩɪɟɫɟʂɟʃɚʂɭɞɢɢɡɦɚʃɢɯɦɟɫɬɚɭɝɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞ
ɉɪɟɦɚɉɨɩɢɫɭɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɢɡɝɨɞɢɧɟȽɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞɱɢɧɢɝɪɚɞɫɤɨɝɢɫɟɨɫɤɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚȿɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɨje  ɥɢɰɚɠɟɧɫɤɨɝɩɨɥɚɢ  ɥɢɰɚɦɭɲɤɨɝɩɨɥɚ
ɭ ɭɤɭɩɧɨɦ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɭ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɇɚʁɜɢɲɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ    ʁɟ ɫɚ ɫɪɟɞʃɨɦ
ɫɬɪɭɱɧɨɦ ɫɩɪɟɦɨɦ Ɇɟɻɭɬɢɦ ɜɢɫɨɤ ʁɟ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɫɚ ɜɢɲɨɦ ɢ ɜɢɫɨɤɨɦ ɫɬɪɭɱɧɨɦ ɫɩɪɟɦɨɦ -
  ɲɬɨʁɟɞɚɥɟɤɨɢɡɧɚɞɩɪɨɫɟɤɚɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢɆɨɠɟɫɟɭɨɱɢɬɢɞɚʁɟɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ–ɛɟɡɲɤɨɥɫɤɟɫɩɪɟɦɟɫɧɟɩɨɬɩɭɧɨɦɨɫɧɨɜɧɨɦɲɤɨɥɨɦɢɫɚɡɚɜɪɲɟɧɨɦ
ɨɫɧɨɜɧɨɦɲɤɨɥɨɦ
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ɉɪɨɫɟɱɧɚɫɬɚɪɨɫɬɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭɭɝɨɞɢɧɢʁɟɛɢɥɚɝɨɞɢɧɚɨɱɟɤɢɜɚɧɚɞɭɠɢɧɚ
ɠɢɜɨɬɚɦɭɲɤɚɪɰɚʁɟɝɨɞɢɧɚɚɠɟɧɟɁɚɢɫɬɭɝɨɞɢɧɭɢɧɞɟɤɫɫɬɚɪɟʃɚɭȽɪɚɞɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭɢɡɧɨɫɢ
 Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢɡɚɜɨɞɡɚɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ–ȼɢɬɚɥɧɢɞɨɝɚɻɚʁɢ-ɋɇɢɉɪɨɰɟɧɟɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ–
ɋɇ ɍɨɞɧɨɫɭɧɚɩɪɟɬɯɨɞɧɢɩɨɩɢɫɧɢɩɟɪɢɨɞɡɧɚɱɚʁɧɨʁɟɩɨɪɚɫɬɚɨɛɪɨʁɨɫɬɚɪɟɥɢɯɥɢɰɚ ɡɚ ȼɢɫɨɤ
ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɫɬɚɪɢɯ ʁɟ ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɛɢɬɧɢɯ ɞɟɦɨɝɪɚɮɫɤɢɯ ɨɛɟɥɟɠʁɚ ɫɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɧɚ ɨɜɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɜɟʄ ɜɢɲɟ
ɞɟɰɟɧɢʁɚɫɚɬɟɧɞɟɧɰɢɨɦɞɚʂɟɝɪɚɫɬɚ


Ɍɚɛɟɥɚ  ɋɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ɩɪɟɦɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁ ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɢ ɉɨɩɢɫ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚɢɫɬɚɧɨɜɚɝɨɞɢɧɟ

Ƚɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬ
ɍɤɭɩɧɨ

ɍɞɟɨɭ ɭɤɭɩɧɨɦɛɪɨʁɭ 

ɍɤɭɩɧɨ





ɋɪɛɢ





Ⱥɥɛɚɧɰɢ





Ȼɨɲʃɚɰɢ





Ȼɭɝɚɪɢ





Ȼɭʃɟɜɰɢ





ȼɥɚɫɢ





Ƚɨɪɚɧɰɢ





ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɢ





Ɇɚɻɚɪɢ





Ɇɚɤɟɞɨɧɰɢ





Ɇɭɫɥɢɦɚɧɢ





ɇɟɦɰɢ





Ɋɨɦɢ





Ɋɭɦɭɧɢ





Ɋɭɫɢ





Ɋɭɫɢɧɢ
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Ƚɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬ
ɍɤɭɩɧɨ

ɍɞɟɨɭ ɭɤɭɩɧɨɦɛɪɨʁɭ 

ɋɥɨɜɚɰɢ





ɋɥɨɜɟɧɰɢ





ɍɤɪɚʁɢɧɰɢ





ɏɪɜɚɬɢ





ɐɪɧɨɝɨɪɰɢ





Ɉɫɬɚɥɢ





ɇɟɢɡʁɚɲʃɟɧɢɢɧɟɨɩɪɟɞɟʂɟɧɢ





Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɨɨɩɪɟɞɟʂɟɧɢ





ɇɟɩɨɡɧɚɬɨ





ɂɡɜɨɪɉɨɩɢɫɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚɢɫɬɚɧɨɜɚɊɟɩɭɛɥɢɱɤɢɡɚɜɨɞɡɚɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ


ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɉɨɩɢɫɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɢɡ  ɝɨɞɢɧɟ ɨɞ
ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ   ɤɚɨ ɋɪɛɢ ɫɟ ɢɡʁɚɲʃɚɜɚ  ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɞɨɤ ɧɚʁɜɟʄɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɭ
ɦɚʃɢɧɭɱɢɧɟɆɚɻɚɪɢ  ɋɥɨɜɚɰɢ  ɏɪɜɚɬɢ  ɢɊɨɦɢ  ɉɪɢɫɭɬɧɨʁɟɱɚɤ
ɧɟɨɩɪɟɞɟʂɟɧɢɯɢɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚɝɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɤɨʁɢɫɟɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɢɡʁɚɲʃɚɜɚʁɭ


ɈɩɲɬɢɩɨɞɚɰɢɨɊɨɦɢɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɦɚ
ɂɚɤɨɡɜɚɧɢɱɧɢɩɨɞɚɰɢɝɨɜɨɪɟɨɝɪɚɻɚɧɚɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɩɪɨɰɟɧɟɫɭɞɚɫɟɛɪɨʁ
ɊɨɦɚɚɥɢɢȺɲɤɚɥɢʁɚɢȿɝɢɩʄɚɧɚɤɨʁɢɠɢɜɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɤɪɟʄɟɨɤɨ
ɩɚ ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɭɡɦɭ ɭ ɨɛɡɢɪ ɨɜɟ ɩɪɨɰɟɧɟ ɨɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɞɪɭɝɭ ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɭ
ɦɚʃɢɧɭɭɝɪɚɞɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭɍɩɨɫɟɛɚɧɛɢɪɚɱɤɢɫɩɢɫɚɤʁɟɞɨɭɩɢɫɚɧɨɝɪɚɻɚɧɚ
ɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ
ɍɞɟɦɨɝɪɚɮɫɤɨʁɫɬɪɭɤɬɭɪɢɝɪɚɻɚɧɚɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɛɪɨʁɦɭɲɤɚɪɚɰɚ  ʁɟɜɟʄɢɨɞ
ɛɪɨʁɚ ɠɟɧɚ   ɚ ɞɟɰɚ ɢ ɦɥɚɞɢ ɫɬɚɪɨɫɧɟ ɞɨɛɢ ɨɞ - ɝɨɞɢɧɚ ɱɢɧɟ ɱɚɤ  ɨɞ ɭɤɭɩɧɟ
ɪɨɦɫɤɟɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ ɞɟɜɨʁɱɢɰɚɢɞɟɱɚɤɚ Ⱦɟɰɚɢɦɥɚɞɢɭɡɪɚɫɬɚɞɨɝɨɞɢɧɚɱɢɧɟɱɚɤ
ɨɞɭɤɭɩɧɟɪɨɦɫɤɟɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ
ɉɪɟɦɚɡɜɚɧɢɱɧɨʁɫɬɚɬɢɫɬɢɰɢɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɫɬɚɪɨɫɬɢɩɪɟɤɨɝɨɞɢɧɚɭȽɪɚɞɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭ
ɠɢɜɢɫɜɟɝɚ  ɚɦɟɻɭʃɢɦɚɢɦɚɜɢɲɟɠɟɧɚ  ɧɟɝɨɦɭɲɤɚɪɰɚ  
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Ɍɚɛɟɥɚɋɬɚɪɨɫɧɚɢɩɨɥɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɝɪɚɻɚɧɚɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ
ɉɨɩɢɫɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚɢɫɬɚɧɨɜɚɝɨɞɢɧɟ

ɍɤɭɩɧɨ
ɋɬɚɪɨɫɬ

Ɇɭɲɤɚɪɰɢ

ɀɟɧɟ

Ȼɪɨʁ

ɍɞɟɨɭ
ɭɤɭɩɧɨɦ
ɛɪɨʁɭ 

Ȼɪɨʁ

ɍɞɟɨɭ
ɭɤɭɩɧɨɦ
ɛɪɨʁɭ 

Ȼɪɨʁ

ɍɞɟɨɭ
ɭɤɭɩɧɨɦ
ɛɪɨʁɭ 

-ɝɨɞɢɧɚ













-ɝɨɞɢɧɚ













-ɝɨɞɢɧɚ













-ɝɨɞɢɧɚ













-ɝɨɞɢɧɚ













-ɝɨɞɢɧɚ













-ɝɨɞɢɧɚ













-ɝɨɞɢɧɚ













-ɝɨɞɢɧɚ













-ɝɨɞɢɧɚ













-ɝɨɞɢɧɚ
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-ɝɨɞɢɧɚ













-ɝɨɞɢɧɚ













-ɝɨɞɢɧɚ













-ɝɨɞɢɧɚ













-ɝɨɞɢɧɚ













ɝɨɞɢɧɚ

























ɍɤɭɩɧɨ

ɂɡɜɨɪ ÄȻɚɡɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɡɚ ɩɪɚʄɟʃɟ ɦɟɪɚ ɡɚ ɢɧɤɥɭɡɢʁɭ Ɋɨɦɚ³ Ɍɢɦ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɢ
ɫɦɚʃɟʃɟɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚȼɥɚɞɟɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟhttp://wwwinkluzijaromastatgovrs
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Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
ɍɬɚɛɟɥɢɤɨʁɚɫɥɟɞɢʁɟɞɚɬɩɪɟɝɥɟɞɲɤɨɥɫɤɟɫɩɪɟɦɟɝɪɚɻɚɧɚɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɍɨɱɚɜɚ
ɫɟɞɚʁɟɭȽɪɚɞɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭɧɚʁɜɟʄɢɩɪɨɰɟɧɚɬɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɫɚɧɟɩɨɬɩɭɧɨɦɨɫɧɨɜɧɨɦɲɤɨɥɨɦ
 ɞɨɤɫɭɭɧɟɲɬɨɦɚʃɟɦɛɪɨʁɭɩɪɢɫɭɬɧɢɨɧɢɫɚɨɫɧɨɜɧɢɦɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ  ɢɛɟɡ
ɲɤɨɥɫɤɟ ɫɩɪɟɦɟ    ɋɚ ɫɪɟɞʃɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ ɢɦɚ  Ɋɨɦɚ ɢ Ɋɨɦɤɢʃɚ ɞɨɤ ɫɚ
ɜɢɫɨɤɨɦ

ɌɚɛɟɥɚȽɪɚɻɚɧɢɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɭȽɪɚɞɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭɩɪɟɦɚɲɤɨɥɫɤɨʁɫɩɪɟɦɢ
ɉɨɩɢɫɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚɢɫɬɚɧɨɜɚɝɨɞɢɧɟ


ɍɤɭɩɧɨ
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ɂɡɜɨɪ ÄȻɚɡɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɡɚ ɩɪɚʄɟʃɟ ɦɟɪɚ ɡɚ ɢɧɤɥɭɡɢʁɭ Ɋɨɦɚ³ Ɍɢɦ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɢ
ɫɦɚʃɟʃɟɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚȼɥɚɞɟɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟ http://wwwinkluzijaromastatgovrs

Ʉɚɞɚʁɟɭɩɢɬɚʃɭɛɪɨʁɞɟɰɟɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɤɨʁɚɫɭɭɤʂɭɱɟɧɚɭɫɢɫɬɟɦɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ÄɊɚɞɨɫɧɨ ɞɟɬɢʃɫɬɜɨ³ ɧɟɦɚ ɩɨɞɚɬɤɟ ɋ
ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɛɥɢɠɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɡɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ ɡɚ ɭɩɢɫ ɞɟɰɟ ɭ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɭɭɫɬɚɧɨɜɭ ɋɥɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɨɞʁɭɧɚ ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɚɭɫɬɚɧɨɜɚɜɨɞɢ
ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɭ ɨ ɛɪɨʁɭ ɭɩɢɫɚɧɟ ɞɟɰɟ ɢɡ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ ɨɫɟɬʂɢɜɢɯ ɝɪɭɩɚ ɍ ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨʁ ɭɫɬɚɧɨɜɢ
ÄɊɚɞɨɫɧɨ ɞɟɬɢʃɫɬɜɨ³ ɭ ɪɚɞɧɨʁ  ɝɨɞɢɧɢ ɛɢɥɨ ʁɟ ɭɩɢɫɚɧɨ . ɞɟɰɟ ɤɨʁɚ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɨɫɟɬʂɢɜɢɦɝɪɭɩɚɦɚȵɢɯɨɜɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚʁɟɫɥɟɞɟʄɚ

ɌɚɛɟɥɚȾɟɰɚɤɨʁɚɩɪɢɩɚɞɚʁɭɞɪɭɲɬɜɟɧɨɨɫɟɬʂɢɜɢɦɝɪɭɩɚɦɚɭ
ɉɍɊɚɞɨɫɧɨɞɟɬɢʃɫɬɜɨɭɪɚɞɧɨʁɝɨɞɢɧɢ

Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɨɨɫɟɬʂɢɜɟɝɪɭɩɟ
Ⱦɟɰɚɠɪɬɜɟɧɚɫɢʂɚ

Ȼɪɨʁɞɟɰɟ


Ⱦɟɰɚɢɡɩɨɪɨɞɢɰɟɤɨʁɟɩɪɢɦɚʁɭɫɨɰɢʁɚɥɧɭɩɨɦɨʄɞɟɰɚɢɡɫɨɰɢɨɧɟɫɬɢɦɭɥɚɬɢɜɧɢɯ
ɫɪɟɞɢɧɚɞɟɰɚɛɟɡɪɨɞɢɬɟʂɫɤɨɝɫɬɚɪɚʃɚ



Ⱦɟɰɚɫɚɦɨɯɪɚɧɢɯɪɨɞɢɬɟʂɚ



Ⱦɟɰɚɫɚɫɦɟɬʃɚɦɚɭɪɚɡɜɨʁɭ
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Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɨɨɫɟɬʂɢɜɟɝɪɭɩɟ

Ȼɪɨʁɞɟɰɟ

Ⱦɟɬɟɬɟɲɤɨɨɛɨɥɟɥɢɯɪɨɞɢɬɟʂɚ



Ⱦɟɬɟɢɡɩɨɪɨɞɢɰɟɝɞɟʁɟɞɟɬɟɬɟɲɤɨɨɛɨɥɟɥɟɥɨ



Ⱦɟɰɚɪɚɬɧɢɯɜɨʁɧɢɯɢɧɜɚɥɢɞɚ



Ⱦɟɰɚɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚɨɞɫɬɪɚɧɟɐɟɧɬɪɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞ



ɍɤɭɩɧɨ



ɂɡɜɨɪɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɚɭɫɬɚɧɨɜɚÄɊɚɞɨɫɧɨɞɟɬɢʃɫɬɜɨ³ɇɨɜɢɋɚɞ


Ɇɨɠɟ ɫɟɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɢɬɢɞɚɧɚʁɜɟʄɢɛɪɨʁɞɟɰɟɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɭɨɜɨʁ ɝɪɭɩɢ ɩɪɢɩɚɞɚ
ɩɨɞɝɪɭɩɚɦɚ ɞɟɰɟ ɢɡ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɤɨʁɟ ɩɪɢɦɚʁɭ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɩɨɦɨʄ ɞɟɰɟ ɢɡ ɬɡɜ
ɫɨɰɢɨɧɟɫɬɢɦɭɥɚɬɢɜɧɢɯɫɪɟɞɢɧɚɢɞɟɰɟɩɪɟɞɥɨɠɟɧɟɨɞɫɬɪɚɧɟɐɟɧɬɪɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞȼɨɻɟʃɟ
ɞɟɬɚʂɧɢʁɟɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟɨɞɟɰɢɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɩɪɟɦɚɭɡɪɚɫɬɭɜɪɬɢʄɢɦɚɭɤɨʁɟɫɭɭɩɢɫɚɧɚ
ɩɨɥɭɢɬɞʁɟɩɪɨɛɥɟɦɤɨʁɢɛɢɨɜɚʁɅɨɤɚɥɧɢɚɤɰɢɨɧɢɩɥɚɧɬɪɟɛɚɥɨɞɚɪɚɡɪɟɲɢɉɨɬɪɟɛɧɨʁɟɞɚɫɟ
ɭɫɩɨɫɬɚɜɢ ɫɢɫɬɟɦ ɭɧɨɫɚ ɚɠɭɪɢɪɚʃɚ ɢ ɪɚɡɦɟɧɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɤɨʁɢ ɧɟʄɟ ɭɝɪɨɡɢɬɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨɫɬ
ɩɨɪɨɞɢɰɚɢɞɟɰɟɚɞɨɩɪɢɧɟɬɢɛɨʂɟɦɩɥɚɧɢɪɚʃɭɦɟɪɚɩɨɞɪɲɤɟɡɚɨɜɟɩɨɪɨɞɢɰɟɢɞɟɰɭɢɛɨʂɨʁ
ɦɟɻɭɫɟɤɬɨɪɫɤɨʁɫɚɪɚɞʃɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɞɟɰɟ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɭ Ƚɪɚɞɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɲɤɨɥɫɤɚ

ɉɨɞɚɰɢɢɡɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚɞɨɛɢʁɟɧɢɬɨɤɨɦɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɤɨʁɟʁɟɪɚɞɢɥɨɍɞɪɭɠɟʃɟɠɟɧɚ
Ɋɨɦɟɧɚ ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɭ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɨɦɛɭɞɫɦɚɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɭɤɚɡɭʁɭ ɞɚ ʁɟ ɭ ɲɤɨɥɫɤɨʁ
ɝɨɞɢɧɢɲɤɨɥɭɩɨɯɚɻɚɥɨɭɤɭɩɧɨɭɱɟɧɢɤɚ ɭɱɟɧɢɤɚɭɝɪɚɞɫɤɨʁɫɪɟɞɢɧɢɢ
ɭɱɟɧɢɤɚɭɧɚɫɟʂɟɧɢɦɦɟɫɬɢɦɚɤɨʁɚɩɪɢɩɚɞɚʁɭȽɪɚɞɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭ 
ɉɪɟɦɚɨɜɨɦɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭɭɤɭɩɚɧɛɪɨʁɭɱɟɧɢɤɚɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɭɨɜɢɯɲɤɨɥɚʁɟɛɢɨ
   ɨɞ ɤɨʁɢɯ  ɭɱɟɧɢɤɚ ʁɟ ɭɤʂɭɱɟɧɨ ɭ ɨɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɭ ɝɪɚɞɭ ɚ  ɭ
ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ Ȼɪɨʁ ɭɱɟɧɢɤɚ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɛɪɨʁ ɭɱɟɧɢɤɚ ɱɢʁɢ
ɪɨɞɢɬɟʂɢ ɫɭ ɫɟ ɢɡʁɚɫɧɢɥɢ ɞɚ ɫɭ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɢɡʁɚɲʃɚɜɚʃɟ ɨ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɢɧɢʁɟɨɛɚɜɟɡɧɨ
ɇɚʁɜɟʄɢɛɪɨʁɭɱɟɧɢɤɚɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɢɦɚʁɭɲɤɨɥɟɤɨʁɟɫɭɭɛɥɢɡɢɧɢɩɨɞɫɬɚɧɞɚɪɞɧɢɯ
ɪɨɦɫɤɢɯɧɚɫɟʂɚɍɈɒ ȾɭɲɚɧɊɚɞɨɜɢʄ ɨɞɭɤɭɩɧɨɝɛɪɨʁɚɭɱɟɧɢɤɚɊɨɦɢɫɭɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢɫɚ
ɍ Ɉɒ ȳɨɠɟɮ Ⱥɬɢɥɚ  ɨɞ ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɭɱɟɧɢɤɚ Ɋɨɦɢ ɫɭ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢ ɫɚ  ɍ Ɉɒ Äȼɟʂɤɨ
ȼɥɚɯɨɜɢʄ ɨɞɭɤɭɩɧɨɝɛɪɨʁɚɭɱɟɧɢɤɚɊɨɦɢɫɭɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢɫɚɍɈɒ ȾɨɫɢɬɟʁɈɛɪɚɞɨɜɢʄ 
ɤɨʁɚʁɟɞɨɲɤɨɥɫɤɟɭɩɢɫɢɜɚɥɚɞɟɰɭɢɡɧɚɫɟʂɚȻɚɧɝɥɚɞɟɲɨɞɭɤɭɩɧɨɝɛɪɨʁɚɭɱɟɧɢɤɚ
ɊɨɦɢɫɭɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢɫɚɌɪɟɛɚɫɜɚɤɚɤɨɧɚɜɟɫɬɢɲɤɨɥɭɭȻɟɝɟɱɭ ɈɒÄȼɟʂɤɨɉɟɬɪɨɜɢʄ³ ɤɨʁɚ
ɨɞɲɤɨɥɫɤɟɭɩɢɫɭʁɟɞɟɰɭɢɡɧɚɫɟʂɚȻɚɧɝɥɚɞɟɲɭɤɨʁɨʁɫɭɨɞɭɤɭɩɧɨɝɛɪɨʁɚɭɱɟɧɢɤɚ
Ɋɨɦɢɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢɫɚ
ɂɡɨɫɬɚʁɚʃɟ ɫɚ ɧɚɫɬɚɜɟ ʁɟɞɚɧ ʁɟ ɨɞ ɤʂɭɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɚ ɪɢɡɢɤɚ ɡɚ ɪɚɧɨ ɧɚɩɭɲɬɚʃɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɉɨɞɚɰɢɩɨɤɚɡɭʁɭɞɚɭɱɟɧɢɤɚɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɧɚɤɪɚʁɭɞɪɭɝɨɝɩɨɥɭɝɨɞɢɲɬɚ
ɧɢʁɟɨɰɟʃɟɧɨɛɢɥɨɡɛɨɝɨɩɪɚɜɞɚɧɨɝɢɥɢɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɨɝɢɡɨɫɬɚʁɚʃɟɫɚɧɚɫɬɚɜɟɋɨɛɡɢɪɨɦɞɚɫɭ
Ɋɨɦɢɭɭɤɭɩɧɨɦɛɪɨʁɭɭɱɟɧɢɤɚɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢɫɚɭɨɱɚɜɚɫɟɜɟɥɢɤɚɪɚɡɥɢɤɚɭɧɟɨɰɟʃɟɧɨɫɬɢ
ɡɛɨɝɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɨɝɢɡɨɫɬɚʁɚʃɚɫɚɧɚɫɬɚɜɟɈɜɚʁɩɨɞɚɬɚɤɭɤɚɡɭʁɟɧɚɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬɩɪɢɦɟɧɟɦɟɪɚ
ɭɫɦɟɪɟɧɢɯɧɚɪɟɞɨɜɧɨɩɨɯɚɻɚʃɟɧɚɫɬɚɜɟɭɱɟɧɢɤɚɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ
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ɉɨɪɟɞɟʄɢ ɩɨɞɚɬɤɟ ɢɡɦɟɻɭ ɲɤɨɥɚ ɤɨʁɟ ɩɨɯɚɻɚ ɧɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɭɱɟɧɢɤɚ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ
ɦɨɠɟɫɟɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɬɢɞɚɩɪɨɰɟɧɚɬɭɱɟɧɢɤɚɤɨʁɢɧɢʁɟɨɰɟʃɟɧɡɛɨɝɢɡɨɫɬɚʁɚʃɚɫɚɧɚɫɬɚɜɟɧɢʁɟ
ɧɭɠɧɨ ɭ ɤɨɪɟɥɚɰɢʁɢ ɫɚ ɛɪɨʁɟɦ ɪɨɦɫɤɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚɤɨʁɢ ɩɨɯɚɻɚʁɭ ɲɤɨɥɭ ɉɪɢɦɟɪ ɫɭɞɜɟ ɲɤɨɥɟɫɚ
ɧɚʁɜɟʄɢɦ ɛɪɨʁɟɦ ɪɨɦɫɤɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚ ɍ Ɉɒ Ⱦɭɲɚɧ Ɋɚɞɨɜɢʄ  ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɪɨɦɫɤɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ʁɟ
ɧɟɨɰɟʃɟɧ ɡɛɨɝ ɢɡɨɫɬɚʁɚʃɚ ɫɚ ɧɚɫɬɚɜɟ ʁɟ  ɞɨɤ ʁɟ ɭ Ɉɒ ȳɨɠɟɮ Ⱥɬɢɥɚ   Ⱥɭɬɨɪɢ
ɧɚɝɥɚɲɚɜɚʁɭ ɞɚ ʁɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɻɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɭɩɢɬɧɢɤɚ ɩɨɩɭʃɟɧɢɯ ɢ ɞɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
ɲɤɨɥɚ Ɍɚɤɨɻɟ ɧɚɜɨɞɢ ɫɟ ɤɚɨ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɩɨɞɚɬɚɤ ɞɚ ɲɤɨɥɟ ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɤɨʁɟ
ɩɪɨɰɟɧɬɭɚɥɧɨ ɢɦɚʁɭ ɧɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɭɱɟɧɢɤɚ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɭɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ
ɭɱɟɧɢɤɚɚɬɨɫɭɈɒ ȼɟʂɤɨɉɟɬɪɨɜɢʄ ɭȻɟɝɟɱɭɢɈɒ ɅɚɡɚɄɨɫɬɢʄ ɭɄɨɜɢʂɭɧɟɦɚʁɭɧɚɤɪɚʁɭ
ɞɪɭɝɨɝɩɨɥɭɝɨɞɢɲɬɚɧɢʁɟɞɧɨɝɧɟɨɰɟʃɟɧɨɝɪɨɦɫɤɨɝɭɱɟɧɢɤɚɡɛɨɝɢɡɨɫɬɚɧɚɤɚɫɚɧɚɫɬɚɜɟ
Ɉɜɨʁɟɡɧɚɱɚʁɚɧɩɨɞɚɬɚɤʁɟɪɭɭɤɭɩɧɨɦɛɪɨʁɭɪɨɦɫɤɢɯɭɱɟɧɢɤɚɞɟɜɨʁɱɢɰɟɫɭɡɚɫɬɭɩʂɟɧɟɫɚ
 ɚ ɭ ɭɤɭɩɧɨʁ ɧɟɨɰɟʃɟɧɨɫɬɢ ɡɛɨɝ ɢɡɨɫɬɚʁɚʃɚ ɫɚ ɧɚɫɬɚɜɟ ɫɚ  Ɉɜɚʁ ɩɨɞɚɬɚɤ ɦɨɠɟ ɫɟ
ɩɨɜɟɡɚɬɢ ɫɚ ɢɡɚɡɨɜɢɦɚ ɤɨʁɢ ɩɨɝɚɻɚʁɭ ɢ ɭɱɟɧɢɤɟ ɢ ɭɱɟɧɢɰɟ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɚɥɢ ɢ ɫɚ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɦɨɛɪɚɫɰɢɦɚɩɨɧɚɲɚʃɚɭɧɭɬɚɪɪɨɦɫɤɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟɤɚɨɲɬɨɫɭɪɚɧɢʁɟɧɚɩɭɲɬɚʃɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɪɚɞɢɭɞɚʁɟɭɥɨɝɟɞɟɜɨʁɱɢɰɚɭɱɭɜɚʃɭɦɥɚɻɟɞɟɰɟɭɩɨɪɨɞɢɰɢɢɥɢɨɛɚɜʂɚʃɚɤɭʄɧɢɯ
ɩɨɫɥɨɜɚ
ɉɨɞɚɰɢ ɨ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɦ ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɢɦɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɭɤɚɡɭʁɭ ɧɚ ɤɪɢɬɢɱɚɧ ɩɟɪɢɨɞ ɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
ɭɱɟɧɢɤɚ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɂɡ ɨɛɪɚɻɟɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɜɢɞɟɬɢ ɡɚɛɪɢʃɚɜɚʁɭʄɟ
ɩɨɜɟʄɚʃɟɛɪɨʁɚɭɱɟɧɢɤɚɭɩɟɬɨɦɢɲɟɫɬɨɦɪɚɡɪɟɞɭɤɨʁɢɢɦɚʁɭɧɟɞɨɜɨʂɚɧɭɫɩɟɯɤɚɨɢɡɧɚɱɚʁɚɧ
ɩɚɞɛɪɨʁɚɭɱɟɧɢɤɚɫɚɜɪɥɨɞɨɛɪɢɦɭɫɩɟɯɨɦɂɡɪɚɧɢʁɢɯɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɤɨʁɚɫɭɞɨɫɬɭɩɧɚɚɭɤɨʁɢɦɚ
ɫɭ ɫɟ ɩɪɚɬɢɥɢ ɪɚɡɥɨɡɢ ɧɚɩɭɲɬɚʃɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɪɨɦɫɤɢɯ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɟ ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɭ ɞɚ
ɜɟɥɢɤɢɛɪɨʁɭɱɟɧɢɤɚɤɨʁɢɩɨɧɚɜʂɚɪɚɡɪɟɞɧɟɧɚɫɬɚɜʂɚɲɤɨɥɨɜɚʃɟɫɧɚɪɟɞɧɨɦɝɟɧɟɪɚɰɢʁɨɦɬɨ
ʁɟɫɬ ɧɚɩɭɲɬɚ ɪɟɞɨɜɧɢ ɫɢɫɬɟɦ ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ Ɇɨɠɟ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɞɚ ɞɨ ɨɜɢɯ ɩɪɨɦɟɧɚ
ɞɨɥɚɡɢɩɪɟɫɜɟɝɚɡɛɨɝɭɫɥɨɠʃɚɜɚʃɚɲɤɨɥɫɤɨɝɝɪɚɞɢɜɚɚɥɢɢɡɛɨɝɬɨɝɚɲɬɨɭɬɨɤɭɩɪɜɨɝɰɢɤɥɭɫɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɫɟɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚɛɨʂɚɫɚɪɚɞʃɚɪɚɡɪɟɞɧɨɝɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚɫɚɪɨɞɢɬɟʂɢɦɚɤɨʁɚʁɟɛɢɬɚɧ
ɱɢɧɢɥɚɰɩɪɟɫɜɟɝɚɭɪɟɞɨɜɧɨɦɩɨɯɚɻɚʃɭɧɚɫɬɚɜɟɚɜɟɡɚɧɨɫɚɬɢɦɢɮɚɤɬɨɪɤɨʁɢɭɬɢɱɟɧɚɛɨʂɢ
ɭɫɩɟɯɭɫɚɜɥɚɞɚɜɚʃɭɝɪɚɞɢɜɚ
Ȼɟɡɨɛɡɢɪɚɧɚɧɟɤɨɦɩɥɟɬɧɨɫɬɩɨɞɚɬɚɤɚɦɨɠɟɫɟɪɟʄɢɞɚɫɭɩɨɞɚɰɢɡɚɛɪɢʃɚɜɚʁɭʄɢɉɪɨɰɟɧɚɬ
ɨɞɭɱɟɧɢɤɚɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɤɨʁɢɭɪɨɤɭɡɚɜɪɲɟɨɫɧɨɜɧɭɲɤɨɥɭɫɟɝɨɬɨɜɨɩɨɤɥɚɩɚ
ɫɚ ɩɨɞɚɬɤɨɦ ɢɡ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ Ɋɨɦɚ ɢ Ɋɨɦɤɢʃɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ ɭ
ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ  ɞɨ  ɝɨɞɢɧɟ ɩɨ ɤɨɦ ɫɜɟɝɚ  ɞɟɰɟ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɡɚɜɪɲɚɜɚ
ɨɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɍɩɨɪɟɻɟʃɭ ɫɚɩɨɞɚɰɢɦɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɭDevInfo ɛɚɡɢ ɩɨɞɚɬɚɤɚɩɨ ɤɨɦʁɟ
ɭɤɭɩɧɚ ɫɬɨɩɚ ɡɚɜɪɲɚɜɚʃɚ ɨɫɧɨɜɧɟ ɲɤɨɥɟ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ  ɭɨɱɚɜɚ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɫɬɨɩɚ
ɡɚɜɪɲɚɜɚʃɚɨɫɧɨɜɧɨɝɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɪɨɦɫɤɢɯɭɱɟɧɢɤɚɞɚɥɟɤɨɧɢɠɚɈɜɨʁɟɪɚɡɥɨɝɡɚɢɧɬɟɧɡɢɜɧɢʁɢ
ɪɚɞɧɚɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɢɦɟɪɚɡɚɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟɨɫɢɩɚʃɚɢɪɚɧɨɝɧɚɩɭɲɬɚʃɚɲɤɨɥɨɜɚʃɚɩɪɢɱɟɦɭ
ɫɭɲɤɨɥɫɤɢɬɢɦɨɜɢɡɚɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭɨɫɢɩɚʃɚɮɨɪɦɢɪɚɧɢɝɨɞɢɧɟɭɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚɡɧɚɱɚʁɚɧ
ɪɟɫɭɪɫ
ɉɨɫɟɛɚɧɩɪɨɛɥɟɦɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɧɟɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚʃɟɞɟɰɟɱɢʁɢɪɨɞɢɬɟʂɢɧɟɦɚʁɭɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɟ
ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ ɭ ɧɚɫɟʂɭ ȼɟɥɢɤɢ Ɋɢɬ ɠɢɜɢ  ɞɟɰɟ ɤɨʁɢ ɡɛɨɝ ɨɞɫɭɫɬɜɚ ɥɢɱɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ
ɪɨɞɢɬɟʂɚɧɢɫɭɭɩɢɫɚɥɚɈɒ
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0

0

899

0



Ɉɒɡɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
ɨɞɪɚɫɥɢɯɋɜɟɬɢɋɚɜɚ
ɇɨɜɢɋɚɞ

277

132



324

250



310

189



Ɉɒɡɚɨɫɧɨɜɧɨɢɫɪɟɞʃɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɆɢɥɚɧ
ɉɟɬɪɨɜɢʄɇɨɜɢɋɚɞ

364

27



353

26



339

21



Ɉɒȳɨɜɚɧȳɨɜɚɧɨɜɢʄ
Ɂɦɚʁ ɋɪɟɦɫɤɚɄɚɦɟɧɢɰɚ

1171

15



1119

13



1185

15



Ɉɒȴɭɞɨɜɢɬɒɬɭɪ

376

3



371

0



362

0



2ɒɆɢɯɚʁɥɨɉɭɩɢɧ
ȼɟɬɟɪɧɢɤ

820

3



777

4



778

1



Ɉɒȭɨɪɻɟɇɚɬɨɲɟɜɢʄ
ɇɋ

948

0



964

0



965

0



ɈɒȾɨɫɢɬɟʁɈɛɪɚɞɨɜɢʄ
ɇɨɜɢɋɚɞ

990

4



999

0



1058

0



ɈɒɄɨɫɬɚɌɪɢɮɤɨɜɢʄ
ɇɨɜɢɋɚɞ

1251

12



1295

15



1322

12



ɈɒɆɚɪɢʁɚɌɪɚɧɞɚɮɢɥ
ȼɟɬɟɪɧɢɤ

616

0



659

0



681

0



Ɉɒɋɜɟɬɢ
ɋɚɜɚ Ɋɭɦɟɧɤɚ

548

0



561

0



534

0



2ɒȼɚɫɚɋɬɚʁɢʄɇɋ

833

11



855

9



883

10



ɈɒɅɚɡɚɄɨɫɬɢʄɄɨɜɢʂ

468

5



475

2



459

5



ɈɒɋɨʃɚɆɚɪɢɧɤɨɜɢʄ
ɇɋ

879

2



912

3



938

3



2ɒȳɨɠɟɮȺɬɢɥɚɇɋ

1203

250



1206

248



1215

252



ɈɒɆɢɪɨɫɥɚɜȺɧɬɢʄ

887

0



824

0



811

0



ɈɒȳɨɜɚɧȾɭɱɢʄ
ɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧ

874

5



907

5



905

5



Ɏɟɠɩɮɮɥɮɪɨɩɧ
ɜɫɩʂɮ%

ȼɫɩʂɮɲɠɨɣɥɛ
ɫɩɧɬɥɠɛɱɣɩɨɛɦɨɩɬɭɣ

880

Ɏɥɮɪɛɨɜɫɩʂɮɲɠɨɣɥɛ

Ɏɟɠɩɮɮɥɮɪɨɩɧ
ɜɫɩʂɮ%



Ɏɥɮɪɛɨɜɫɩʂɮɲɠɨɣɥɛ

0

Ɏɟɠɩɮɮɥɮɪɨɩɧ
ɜɫɩʂɮ%

856

ȼɫɩʂɮɲɠɨɣɥɛ
ɫɩɧɬɥɠɛɱɣɩɨɛɦɨɩɬɭɣ

Ɉɒȳɨɜɚɧɉɨɩɨɜɢʄ
ɇɨɜɢɋɚɞ

Ɉɛɢɣɝɳɥɩɦɠ

Ɏɥɮɪɛɨɜɫɩʂɮɲɠɨɣɥɛ

ȼɫɩʂɮɲɠɨɣɥɛ
ɫɩɧɬɥɠɛɱɣɩɨɛɦɨɩɬɭɣ

ɌɚɛɟɥɚɈɫɧɨɜɧɟɲɤɨɥɟɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭɤɨʁɟɫɭɩɨɫɥɟɞʃɟɲɤɨɥɫɤɟɝɨɞɢɧɟɩɨɯɚɻɚɥɢ
ɭɱɟɧɢɰɢɰɟɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ

ɓɥɩɦɬɥɛ
ɓɥɩɦɬɥɛ
ɓɥɩɦɬɥɛ
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946

6



ɈɒȺɥɟɤɫɚɒɚɧɬɢʄ
ɋɬɟɩɚɧɨɜɢʄɟɜɨ

138

0



141

3



138

0



2ɒ³ȾɭɲɚɧɊɚɞɨɜɢʄ³

1800

502



1782

474



1650

504



ɈɒȭɭɪɚȾɚɧɢɱɢʄ
ɇɨɜɢɋɚɞ

604

3



592

3



585

4





















Ɏɥɮɪɨɩ

Ɏɟɠɩɮɮɥɮɪɨɩɧ
ɜɫɩʂɮ%

6

Ɏɥɮɪɛɨɜɫɩʂɮɲɠɨɣɥɛ

956

Ɏɥɮɪɛɨɜɫɩʂɮɲɠɨɣɥɛ



Ɏɟɠɩɮɮɥɮɪɨɩɧ
ɜɫɩʂɮ%

5

ȼɫɩʂɮɲɠɨɣɥɛ
ɫɩɧɬɥɠɛɱɣɩɨɛɦɨɩɬɭɣ

965

Ɏɥɮɪɛɨɜɫɩʂɮɲɠɨɣɥɛ

ɈɒȭɭɪɚȳɚɤɲɢʄɄɚʄ

Ɉɛɢɣɝɳɥɩɦɠ

ȼɫɩʂɮɲɠɨɣɥɛ
ɫɩɧɬɥɠɛɱɣɩɨɛɦɨɩɬɭɣ

ɓɥɩɦɬɥɛ

Ɏɟɠɩɮɮɥɮɪɨɩɧ
ɜɫɩʂɮ%

ɓɥɩɦɬɥɛ
ȼɫɩʂɮɲɠɨɣɥɛ
ɫɩɧɬɥɠɛɱɣɩɨɛɦɨɩɬɭɣ

ɓɥɩɦɬɥɛ

ɂɡɜɨɪȿɜɢɞɟɧɰɢʁɚɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚɫɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ


ɉɨɞɚɬɤɟ ɢɡ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɩɨɬɜɪɻɭʁɭ ɢ ɡɜɚɧɢɱɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɢɡ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɲɤɨɥɚ ɫɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɡɚ ɲɤɨɥɫɤɭ ɝɨɞɢɧɭ  ȼɟɥɢɤɚ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬ ɨɞɧɨɫɧɨ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɞɟɰɟɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢʁɟɩɪɢɫɭɬɧɚɭɧɟɤɢɦɨɞɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚɭȽɪɚɞɭɤɚɨ
ɲɬɨɫɭɈɒÄȾɭɲɚɧɊɚɞɨɜɢʄ³ɝɞɟɢɯɭɲɤɨɥɫɤɨʁɝɨɞɢɧɢɢɦɚɩɪɟɤɨ  ɤɚɨɢɭ
OɒȳɨɠɟɮȺɬɢɥɚɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭ  Ɉɜɨɫɭɪɟɞɨɜɧɟɨɫɧɨɜɧɟɲɤɨɥɟɦɟɻɭɬɢɦɩɨɬɪɟɛɧɨ
ʁɟɫɤɪɟɧɭɬɢɩɚɠʃɭɧɚɱɢʃɟɧɢɰɭɞɚɫɟɞɟɰɚɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɢɞɚʂɟɭɜɟɥɢɤɨɦɛɪɨʁɭ  
ɭɩɢɫɭʁɭɢɭɒɈɋɈÄɆɢɥɚɧɉɟɬɪɨɜɢʄ³ɤɨʁɚɧɢʁɟɪɟɞɨɜɧɚɲɤɨɥɚɧɟɝɨɲɤɨɥɚɡɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɞɟɰɟ
ɫɚ ɫɦɟɬʃɚɦɚ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ Ɍɚɤɨɻɟ ʁɟ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ   ɞɟɰɟ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɭ Ɉɫɧɨɜɧɨʁ
ɲɤɨɥɢɡɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɨɞɪɚɫɥɢɯÄɋɜɟɬɢɋɚɜɚ³ɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭ.

ɋɪɟɞʃɨɲɤɨɥɫɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɭɱɟɧɢɤɚ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɲɤɨɥɫɤɟɝɨɞɢɧɟ
ɉɪɟɦɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɤɨʁɟ ʁɟ  ɝɨɞɢɧɟ ɫɩɪɨɜɟɥɨ ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɠɟɧɚ Ɋɨɦɟɧɚ ɲɤɨɥɫɤɟ
 ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɫɪɟɞʃɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɩɨɦɟɧɭɬɟ
ɲɤɨɥɫɤɟɝɨɞɢɧɟɛɢɥɨʁɟɭɩɢɫɚɧɨɭɱɟɧɢɤɚɚɧɚɤɪɚʁɭɢɫɬɟɲɤɨɥɫɤɟɝɨɞɢɧɟɛɢɥɨʁɟ
ɭɱɟɧɢɤɚɨɞɬɨɝɚ  ɦɭɲɤɚɪɚɰɚɢ  ɠɟɧɚɆɟɻɭʃɢɦɚɭɩɢɫɚɧɨʁɟ
  ɭɱɟɧɢɤɚ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɚ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɲɤɨɥɫɤɟ ɝɨɞɢɧɟ ɢɯ ʁɟ ɛɢɥɨ    ɭ
ɫɪɟɞʃɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɨɞ ɬɨɝɚ ɧɟɲɬɨ ɜɢɲɟ ɭɱɟɧɢɤɚ   ɧɟɝɨ
ɭɱɟɧɢɰɚ ɠɟɧɚ 
ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɢɡ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɧɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɭɱɟɧɢɤɚ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ʁɟ ɩɨɯɚɻɚɨ
ɩɪɜɢɪɚɡɪɟɞɚɧɚʁɦɚʃɢɛɪɨʁɭɱɟɧɢɤɚʁɟɩɨɯɚɻɚɨɱɟɬɜɪɬɢɪɚɡɪɟɞɲɬɨʁɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɩɨɞɚɰɢɦɚɞɚ
ɭɱɟɧɢɰɢ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɭ ɜɟʄɟɦ ɛɪɨʁɭ ɭɩɢɫɭʁɭ ɨɛɪɚɡɨɜɧɟ ɩɪɨɮɢɥɟ ɭ ɬɪɨɝɨɞɢɲʃɟɦ
ɬɪɚʁɚʃɭ ɢ ɫɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɞɚ ɫɟ ɛɪɨʁ ɭɱɟɧɢɤɚ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɤɚɨ ɢ ɨɩɲɬɟ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ
ɫɦɚʃɭʁɟɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɚɩɨɪɚɫɬɨɦɝɨɞɢɧɟɭɱɟʃɚɈɞɭɤɭɩɧɨ.ɭɱɟɧɢɤɚɧɚɤɪɚʁɭɲɤɨɥɫɤɟ
ɝɨɞɢɧɟʃɢɯʁɟɩɨɯɚɻɚɥɨɨɛɪɚɡɨɜɧɟɩɪɨɮɢɥɟɭɬɪɨɝɨɞɢɲʃɟɦɬɪɚʁɚʃɭɚɭɱɟɧɢɤɚ
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ɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢʁɟɩɨɯɚɻɚɥɨɨɛɪɚɡɨɜɧɟɩɪɨɮɢɥɟɭɬɪɨɝɨɞɢɲʃɟɦɬɪɚʁɚʃɭɱɚɤɬɪɢɩɭɬɚ
ɜɢɲɟ
ɉɨɫɦɚɬɪɚʁɭʄɢɭɫɩɟɯɭɱɟɧɢɤɚɧɚɤɪɚʁɭɲɤɨɥɫɤɟɝɨɞɢɧɟɭɫɜɢɯɫɪɟɞʃɢɯɲɤɨɥɚɱɚɤ
ɭɱɟɧɢɤɚɢɡɨɩɲɬɟɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟʁɟɡɚɜɪɲɢɥɨɪɚɡɪɟɞɫɚɨɞɥɢɱɧɢɦɭɫɩɟɯɨɦɞɨɤʁɟɭɱɟɧɢɤɚ
ɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɫɚɨɞɥɢɱɧɢɦɭɫɩɟɯɨɦɡɚɜɪɲɢɥɨɪɚɡɪɟɞ
Ʉɚɞɚɝɨɜɨɪɢɦɨɨɩɨɧɚɜʂɚʃɭɪɚɡɪɟɞɚɭɱɟɧɢɤɚɫɪɟɞʃɢɯɲɤɨɥɚʁɟɩɨɧɚɜʂɚɥɨɪɚɡɪɟɞ
ɞɨɤ ʁɟ  ɨɞ  ɭɱɟɧɢɤɚ  ɭɱɟɧɢɤɚ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ   ɩɨɧɚɜʂɚɥɨ ɪɚɡɪɟɞ ɲɬɨ ʁɟ
ɡɧɚɱɚʁɧɨɜɟʄɢɛɪɨʁɭɩɨɪɟɻɟʃɭɫɚɱɢɬɚɜɨɦɩɨɩɭɥɚɰɢʁɨɦɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɚɰɚ
ɍ ɚɜɝɭɫɬɨɜɫɤɨɦ ɭɩɢɫɧɨɦ ɪɨɤɭ ɡɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɟ ɤɨʁɢ ɠɟɥɟ ɞɚ ɧɚɫɬɚɜɟ ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɫɤɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɭɫɜɨʁɫɬɜɭɜɚɧɪɟɞɧɢɯɭɱɟɧɢɤɚɚɫɬɚɪɢʁɢɫɭɨɞɝɨɞɢɧɚɩɪɢɦɟʄɟɧɨʁɟɞɚɜɟʄɢɧɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɠɟɧɫɤɨɝ ɩɨɥɚ ɠɟɥɢ ɞɚ ɧɚɫɬɚɜɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɭ
ɱɟɬɜɨɪɨɝɨɞɢɲʃɟɦɬɪɚʁɚʃɭ
Ɉɞɭɱɟɧɢɤɚɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɡɚʃɢɯʁɟɨɛɟɡɛɟɻɟɧɚɦɟɧɬɨɪɫɤɚɩɨɞɪɲɤɚɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚɲɬɨɢɡɧɨɫɢɨɞɭɤɭɩɧɨɝɛɪɨʁɚɭɱɟɧɢɤɚɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɤɨʁɢɫɭɡɚɜɪɲɢɥɢɪɚɡɪɟɞ


ɍɩɢɫɭɫɪɟɞʃɭɲɤɨɥɭɧɚɨɫɧɨɜɭɚɮɢɪɦɚɬɢɜɧɟɦɟɪɟɲɤɨɥɫɤɟ
ɇɚ ɧɢɜɨɭ ȳɭɠɧɨɛɚɱɤɨɝ ɨɤɪɭɝɚ  ɭɱɟɧɢɤɚ ʁɟ ɭɩɢɫɚɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɚɮɢɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɦɟɪɚ ɡɚ
ɭɱɟɧɢɤɟ ɩɪɢɩɚɞɧɢɤɟ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɢ  ʁɟ ɤɨɪɢɫɬɢɥɨ ɚɮɢɪɦɚɬɢɜɧɟ ɦɟɪɟ ɢɡ
ɪɚɡɥɨɝɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢ ɉɨɞɚɬɤɟ ɡɚ ɭɩɢɫ ɧɚ ɧɢɜɨɭ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɧɟ ɩɨɫɟɞɭʁɟ
ɰɟɧɬɪɚɥɧɚɛɚɡɚɆɉɇɌɊ



ɌɚɛɟɥɚȻɪɨʁɭɱɟɧɢɤɚɰɚɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɤɨʁɢɫɭɲɤɨɥɫɤɟɭɩɢɫɚɥɢ
ɪɚɡɪɟɞɋɒɚɲɤɨɥɫɤɟɡɚɜɪɲɢɥɢɫɪɟɞʃɭɲɤɨɥɭ

ɍɩɢɫɚɧɚɡɚɜɪɲɟɧɚɲɤɨɥɚ

ɍɤɭɩɧɨ

Ɇɭɲɤɨ

ɀɟɧɫɤɨ

ɍɩɢɫɚɥɢɪɚɡɪɟɞɲɤɨɥɫɤɟ





22

Ɂɚɜɪɲɢɥɨɬɪɨɝɨɞɢɲʃɭ







Ɂɚɜɪɲɢɥɢɱɟɬɜɨɪɨɝɨɞɢɲʃɭ



6



ɂɡɜɨɪɂɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɭɞɪɭɠɟʃɚɠɟɧɚɊɨɦɟɧɚ

ɒɤɨɥɫɤɟ  ɝɨɞɢɧɟ ʁɟ ɛɢɥɨ ɭɩɢɫɚɧɨ ɜɢɲɟ ɭɱɟɧɢɤɚ   ɧɟɝɨ ɭɱɟɧɢɰɚ ȵɢɯ
ʁɟɡɚɜɪɲɢɥɨɨɛɪɚɡɨɜɧɟɩɪɨɮɢɥɟɭɬɪɨɝɨɞɢɲʃɟɦɬɪɚʁɚʃɭɚɭɱɟɧɢɤɚɨɛɪɚɡɨɜɧɟ
ɩɪɨɮɢɥɟɭɱɟɬɜɨɪɨɝɨɞɢɲʃɟɦɬɪɚʁɚʃɭɁɚɧɟɦɚɩɨɞɚɬɚɤɚɞɚɥɢɫɭɡɚɜɪɲɢɥɢɨɛɪɚɡɨɜɧɟ
ɩɪɨɮɢɥɟɭɬɪɨɝɨɞɢɲʃɟɦɢɥɢɱɟɬɜɨɪɨɝɨɞɢɲʃɟɦɬɪɚʁɚʃɭ
ɍɲɤɨɥɫɤɨʁɝɨɞɢɧɢɫɜɟɝɚɭɱɟɧɢɤɚɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɧɚɥɧɨɫɬɢʁɟɛɢɥɨɭɩɢɫɚɧɨɭ
ɫɪɟɞʃɟɲɤɨɥɟɈɧɢɫɭɭɧɚʁɜɟʄɟɦɛɪɨʁɭɛɢɥɢɭɩɢɫɚɧɢɭɒɈɋɈɆɢɥɚɧɉɟɬɪɨɜɢʄɇɨɜɢɋɚɞ
 ɡɚɬɢɦɭɋɪɟɞʃɭɦɚɲɢɧɫɤɭɲɤɨɥɭɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭ  ɢɭɆɭɡɢɱɤɭɲɤɨɥɭɂɫɢɞɨɪȻɚʁɢʄ
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ɋɒɡɚɞɢɡɚʁɧȻɨɝɞɚɧ
ɒɭɩɭɬɇɨɜɢɋɚɞ

Ɏɟɠɩɮɮɥɮɪɨɩɧ
ɜɫɩʂɮ%

ȼɫɩʂɮɲɠɨɣɥɛɫɩɧɬɥɠ
ɨɛɱɣɩɨɛɦɨɩɬɭɣ

Ɏɥɮɪɛɨɜɫɩʂɮɲɠɨɣɥɛ

Ɏɟɠɩɮɮɥɮɪɨɩɧ
ɜɫɩʂɮ%

ȼɫɩʂɮɲɠɨɣɥɛɫɩɧɬɥɠ
ɨɛɱɣɩɨɛɦ-ɨɩɬɭɣ

Ɏɥɮɪɛɨɜɫɩʂɮɲɠɨɣɥɛ

Ɏɟɠɩɮɮɥɮɪɨɩɧ
ɜɫɩʂɮ%

ȼɫɩʂɮɲɠɨɣɥɛɫɩɧɬɥɠ
ɨɛɱɣɩɨɛɦɨɩɬɭɣ


Ɉɛɢɣɝɳɥɩɦɠ

Ɏɥɮɪɛɨɜɫɩʂ
ɮɲɠɨɣɥɛ

Tɚɛɟɥɚɋɪɟɞʃɟɲɤɨɥɟɢɭɩɢɫɚɧɢɭɱɟɧɢɰɢɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭ
ɭɩɨɫɥɟɞʃɟɬɪɢɲɤɨɥɫɤɟɝɨɞɢɧɟ ɢ 

ɓɥɩɦɬɥɛ
ɓɥɩɦɬɥɛ
ɓɥɩɦɬɥɛ

432

1



432

1



430

1



ɋɒɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚɲɤɨɥɚ
ɉɢɧɤɢɇɨɜɢɋɚɞ

1400

4



1400

2



1400

5



ETɒɆɢɯɚʁɥɨɉɭɩɢɧ
ɇɨɜɢɋɚɞ

1830

1



1854

1



1896

1



ɋɪɟɞʃɚɲɤɨɥɚ ɋɜɟɬɨɡɚɪ
Ɇɢɥɟɬɢʄɇɨɜɢɋɚɞ

1894

10



1859

10



1837

11



ɒɈɋɈɆɢɥɚɧ
ɉɟɬɪɨɜɢʄɇɨɜɢɋɚɞ

212

16



252

14



229

12



Mɟɞɢɰɢɧɫɤɚɲɤɨɥɚ
ɚɩɪɢɥɇɨɜɢɋɚɞ

1739

17



1703

15



1683

13



Ƚɢɦɧɚɡɢʁɚɋɜɟɬɨɡɚɪ
Ɇɚɪɤɨɜɢʄɇɨɜɢɋɚɞ

1707

1



1738

5



1737

3



ɋɊȿȾȵȺɆȺɒɂɇɋɄȺ
ɒɄɈɅȺɇɋ

484

0



640

0



708

27



Ɇɭɡɢɱɤɚɲɤɨɥɚɂɫɢɞɨɪ
Ȼɚʁɢʄ

220

1



222

2



219

3



ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɲɤɨɥɚ
ɫɚȾɨɦɨɦɭɱɟɧɢɤɚɭ
Ɏɭɬɨɝɭ

730

2



746

5



691

5



Ƚɢɦɧɚɡɢʁɚɂɫɢɞɨɪɚ
ɋɟɤɭɥɢʄɇɨɜɢɋȺɞ

891

0



953

1



989

3





















Ɏɥɮɪɨɩ

ɂɡɜɨɪɉɨɞɚɰɢɄɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚɡɚɪɨɦɫɤɚɩɢɬɚʃɚ

ɋɬɚɧɨɜɚʃɟ
ȼɟɥɢɤɢ Ɋɢɬ – ɧɚɫɟʂɟ je ɧɚɫɬɚɥɨ  ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɡɚɥɟɻɭ ɛɟɫɩɪɚɜɧɨ ɩɨɞɢɝɧɭɬɢɯ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚɭɡɩɭɬɡɚɌɟɦɟɪɢɧɊɨɦɫɤɨɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨʁɟɜɟɨɦɚɛɪɡɨɩɨɱɟɥɨɧɚɫɟʂɚɜɚɬɢɨɜɨɪɢɬɫɤɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟɬɚɤɨɞɚɢɯʁɟɜɟʄɝɨɞɢɧɟɤɚɨɫɬɚɥɧɨɧɚɫɬɚʃɟɧɢɯɛɢɥɨɨɤɨɉɪɟɦɚɩɨɞɚɰɢɦɚ
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ɢɡɩɪɨʁɟɤɬɚɤɨʁɢʁɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɭɫɚɪɚɞʃɢȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭɐɟɧɬɪɚ
ɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚȾɨɦɚɡɞɪɚɜʂɚɇɨɜɢɋɚɞɢɂɧɫɬɢɬɭɬɚɡɚʁɚɜɧɨɡɞɪɚɜʂɟ
ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ ɉɪɨʁɟɤɚɬÄɂɧɮɨɦɪɟɠɚ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɚɛɚɡɚɩɨɞɚɬɚɤɚɨɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɭɧɚɫɟʂɚȼɟɥɢɤɢ
Ɋɢɬ³ ɨɛɚɜʂɟɧɨɝɨɞɝɨɞɢɧɟɞɨɝɨɞɢɧɟɭɧɚɫɟʂɭȼɟɥɢɤɢɊɢɬɠɢɜɢ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɤ
ɉɪɟɦɚɢɡɜɟɲɬɚʁɭɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯɪɚɞɧɢɤɚɤɨʁɢɫɭɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢɭɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɉɪɨʁɟɤɬɚɧɚɫɟʂɟʁɟ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɧɟɭʁɟɞɧɚɱɟɧɨ ɍ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɧɚɫɟʂɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢɨɛʁɟɤɬɢɨɞɱɜɪɫɬɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɫɚɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɨɦɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦɞɨɤɫɭɭɞɪɭɝɢɦ
ɞɟɥɨɜɢɦɚɨɛʁɟɤɬɢɝɪɭɩɢɫɚɧɢɩɪɨɜɢɡɨɪɧɨɧɚɩɪɚɜʂɟɧɢɨɞɥɢɦɚɤɚɪɬɨɧɚɢɨɬɩɚɞɧɨɝɞɪɜɟɬɚɛɟɡ
ɩɪɚɬɟʄɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɉɨɫɟɛɚɧɩɪɨɛɥɟɦɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɧɟɪɟɲɟɧɫɬɚɬɭɫɜɟɥɢɤɨɝɛɪɨʁɚɥɢɰɚɫɚɄɨɫɨɜɚɢɆɟɬɨɯɢʁɟʁɟɪ
ɧɟɦɚʁɭɥɢɱɧaɞɨɤɭɦɟɧɬɚɢɩɪɢʁɚɜʂɟɧɛɨɪɚɜɚɤɲɬɨɢɦɨɧɟɦɨɝɭʄɚɜɚɞɚɨɫɬɜɚɪɟɩɪɚɜɨɧɚɧɨɜɱɚɧɭ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭɩɨɦɨʄɢɩɪɚɜɨɧɚɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭɡɚɲɬɢɬɭ

ɌɚɛɟɥɚɈɫɧɨɜɧɢɩɨɞɚɢɨɩɨɞɫɬɚɧɞɚɪɞɧɨɦɪɨɦɫɤɨɦɧɚɫɟʂɭȼɟɥɢɤɢɊɢɬ

ɌɂɉɇȺɋȿȴȺ

ɉɪɢɝɪɚɞɫɤɨ

ȻɊɈȳɄɍȶȺ

370

ɉɈȼɊɒɂɇȺ

8 ha

ɉȿɊɂɈȾɇȺɋɌȺɇɄȺɇȺɋȿȴȺ

ɝɨɞɢɧɟ

ɉɅȺɇɋɄȺȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐɂȳȺɉȾɊ

ɁɚɆɚɥɢȻɟɨɝɪɚɞ– ȼɟɥɢɤɢɪɢɬ

ɇȺɆȿɇȺɁȿɆȴɂɒɌȺ

ɇɚɦɟʃɟɧɨɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭʁɚɜɧɢɯɫɚɞɪɠɚʁɚ

ȼɅȺɋɇɂɒɌȼɈɇȺȾɁȿɆȴɂɒɌȿɆ

Ɉɤɨɞɪɠɚɜɧɨʁɚɜɧɨ
ɅȻɋȻɅɍɀɋɃɌɍɃɅɀɈȻɌɀȵȻ

ȼɨɞɨɜɨɞɩɨɫɬɨʁɢ

ɋɚɦɨɤɭʄɚɧɢʁɟɩɪɢɤʂɭɱɟɧɨ

Ɉɞɜɨɻɟʃɟɨɬɩɚɞɧɢɯɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚɢɥɢɫɟɩɬɢɱɤɟʁɚɦɟ

ɇɟɩɨɫɬɨʁɢ

ȿɥɟɤɬɪɢɱɧɚɦɪɟɠɚ

ɉɨɫɬɨʁɢɚɥɢʁɟɫɚɦɨɤɭʄɚɥɟɝɚɥɧɨ

ȳɚɜɧɚɪɚɫɜɟɬɚ

ɇɟɩɨɫɬɨʁɢ

ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚ ɦɪɟɠɚ

ɇɟɩɨɫɬɨʁɢ

Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɢɭɫɥɨɜɢɬɟɪɟɧɚɥɨɤɚɰɢʁɟ

ɇɟɩɨɫɬɨʁɟ

Ⱥɞɟɤɜɚɬɚɧɩɪɢɫɬɭɩʁɚɜɧɢɦɫɟɪɜɢɫɢɦɚ

ɉɨɫɬɨʁɟ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɥɧɢɤɜɚɥɢɬɟɬɫɬɚɦɛɟɧɢɯʁɟɞɢɧɢɰɚ

Ʌɨɲ

ɉɪɟɧɚɫɟʂɟɧɨɫɬ

ɉɨɫɬɨʁɢ

ɉɪɚɜɧɢɫɬɚɬɭɫɨɛʁɟɤɚɬɚɧɚɩɚɪɰɟɥɚɦɚ

ɇɟɫɢɝɭɪɚɧ

ɂɡɜɨɪhttps://wwwosceorg/files/f/documentspdf
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Ȼɚɧɝɥɚɞɟɲ – ɞɚɬɢɪɚ ɤɚɨ ɧɚɫɟʂɟ ɨɞ  ɝɨɞɢɧɟ ɇɚɫɬɚɨ ʁɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɨɦ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞɉɨɫɥɟɩɨɠɚɪɚɭʁɟɞɧɨʁɪɨɦɫɤɨʁɤɨɥɨɧɢʁɢɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭɨɤɨɪɨɦɫɤɢɯɩɨɪɨɞɢɰɚ
ʁɟ ɩɪɟɫɟʂɟɧɨ ɭ Ȼɚɧɝɥɚɞɟɲ Ɏɚɪɦɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢɥɚ ɭɫɪɟɞ ɩɨʂɚ ɨɛɪɚɞɢɜɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ  ɢɡɦɟɻɭ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ Ɋɭɦɟɧɤɟ ɇɚɫɟʂɚɜɚʃɟ ʁɟ ɛɢɥɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɮɚɪɦɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɚɞɚɩɬɢɪɚɧɚ ɢ
ɩɪɟɬɜɨɪɟɧɚɭɩɪɨɫɬɨɪɡɚɫɬɚɧɨɜɚʃɟ
ɍ  ɝɨɞɢɧɢ ȿɤɭɦɟɧɫɤɚ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ʁɟ ɭɫɩɟɥɚ ɞɚ ɭɡ ɩɨɦɨʄ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ
Ȼɚɧɝɥɚɞɟɲɚ ɢɡɜɪɲɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ  ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɩɪɢɤʂɭɱɤɟ ɡɚ ɜɨɞɭ ɢ
ɫɬɜɨɪɢ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ  ɝɨɞɢɧɟ 
ɨɛʁɟɤɚɬɚʁɟɩɪɢɤʂɭɱɟɧɨɧɚɟɥɟɤɬɪɢɱɧɭɦɪɟɠɭȼɨʁɜɨɞɢɧɟɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɩɪɢɤʂɭɱɟʃɟʁɟɨɛɟɡɛɟɞɢɨ
Ƚɪɚɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɚ ɢɫɩɥɚɬɚ ʁɟ ɢɡɜɪɲɟɧɚ ɭ ɜɢɞɭ ɢɧɬɟɪɜɟɧɬɧɢɯ ʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɢɯ ɩɨɦɨʄɢ ɐɟɧɬɚɪ ʁɟ
ɫɤɥɨɩɢɨɫɚɫɜɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚɭɝɨɜɨɪɨɡɚɤɭɩɭɫɬɚɦɛɟɧɢɯʁɟɞɢɧɢɰɚɧɚɩɟɪɢɨɞɨɞɩɟɬɝɨɞɢɧɚɤɨʁɢ
ʁɟɢɫɬɟɤɚɨɝɨɞɢɧɟ
ɍɫɥɨɜɟ ɠɢɜɨɬɚ ɭ ɧɟɯɢɝɢʁɟɧɫɤɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ ɫɥɟɞɟʄɟ ɫɬɚɦɛɟɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɫɭ
ɝɪɚɻɟɧɢɨɞɥɚɤɨɡɚɩɚʂɢɜɢɯɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɚɡɛɨɝɥɨɲɢɯɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɩɨɫɬɨʁɢɫɬɚɥɧɚɨɩɚɫɧɨɫɬɨɞ
ɩɨɠɚɪɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ɫɟɛɚɜɢ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟɦ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɯ ɫɢɪɨɜɢɧɚ ɨɞɤɨʁɢɯɮɨɪɦɢɪɚʁɭ ɦɚʃɟ
ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɭɫɥɟɞ ɱɟɝɚ ɫɭ ɯɢɝɢʁɟɧɫɤɢ ɭɫɥɨɜɢ ɠɢɜɨɬɚ ɜɟɨɦɚ ɥɨɲɢ ɢ ɩɨɫɬɨʁɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɨɞ ɪɚɡɜɨʁɚ
ɡɚɪɚɡɧɢɯ ɛɨɥɟɫɬɢ ɋɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ɫɟ ɯɪɚɧɢ ɬɚɤɨ ɲɬɨ ɨɞɪɟɻɟɧ ɛɪɨʁ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɤɨɪɢɫɬɢ ɭɫɥɭɝɟ
ɧɚɪɨɞɧɟɤɭɯɢʃɟɚɜɟʄɢɧɚɫɚɤɭɩʂɚɯɪɚɧɭɢɡɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚȼɟɥɢɤɢɩɪɨɛɥɟɦʁɟɲɬɨʁɟɨɞɪɟɻɟɧɛɪɨʁ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚɧɟɩɪɢʁɚɜʂɟɧɨɞɧɨɫɧɨɧɟɦɚʁɭɥɢɱɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɨɬɭɞɚɧɟɦɨɝɭɧɢɞɚɪɟɚɥɢɡɭʁɭɫɜɨʁɚ
ɩɪɚɜɚ ɧɚɧɨɜɱɚɧɭɫɨɰɢʁɚɥɧɭɩɨɦɨʄɢɨɫɬɚɥɚɩɪɚɜɚ Ⱦɟɰɚɫɭɭɩɢɫɚɧɚɭɜɪɬɢʄɢɥɢɲɤɨɥɭɚɥɢ
ɧɚʁɱɟɲʄɟʁɟɧɟɩɨɯɚɻɚʁɭɚɢɦɚɞɟɰɟɤɨʁɚɧɢɤɚɞɧɢɫɭɩɨɯɚɻɚɥɚɲɤɨɥɭ


ɈɋɌȺɅȺɉɊȿɉɈɁɇȺɌȺɉɈȾɋɌȺɇȾȺɊȾɇȺɇȺɋȿȴȺɇȺɉɈȾɊɍɑȳɍȽɊȺȾȺ
ɇɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɚ ɫɭ ɢ ɞɪɭɝɚ ɧɚɫɟʂɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨ ɧɚʁɦɚʃɟ ɞɜɚ
ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɤɨʁɚ ɨɞɪɟɻɭʁɭ ɩɨɞɫɬɚɧɞɚɪɞɧɨɫɬ ɉɨɞɚɰɢ ɫɭ ɞɨɛɢʁɟɧɢ ɢɡ ɋɬɭɞɢʁɟ ³ɉɪɨɰɟɧɚ ɫɬɚʃɚ ɭ
ɩɨɞɫɬɚɧɞɚɪɞɧɢɦɪɨɦɫɤɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚɭɨɩɲɬɢɧɢɭɋɪɛɢʁɢ´ɢɡɝɨɞɢɧɟ

ɒɚɧɝɚʁɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭ
ɇɚɥɚɡɢɫɟɭɞɟɥɭɭɥɢɰɟɌɨʁɟɦɟɲɨɜɢɬɨɧɚɫɟʂɟɫɚɨɤɨɫɬɚɦɛɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɋɬɚɦɛɟɧɢ
ɨɛʁɟɤɬɢɫɭɭɝɥɚɜɧɨɦɢɡɝɪɚɻɟɧɢɨɞɰɢɝɥɟɢɛɥɨɤɨɜɚɤɪɨɜɨɜɢɨɞɰɪɟɩɚɩɨɞɨɜɢɨɞɛɟɬɨɧɚɈɤɨ
 ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢɦɚ ɭɜɟɞɟɧɭ ɜɨɞɭ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɍɥɢɰɟ ɭ ɧɚɫɟʂɭ ɫɭ ɭɪɟɻɟɧɟ ɍ
ɧɚɫɟʂɭ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɫɬɚɧɢɰɚ ɡɚ ɥɨɤɚɥɧɢ ɝɪɚɞɫɤɢ ɩɪɟɜɨɡ ɇɚɫɟʂɟ ʁɟ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɞɧɨɲɟʃɚ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝɨɬɩɚɞɚɩɪɟɤɨɝɪɚɞɫɤɟɱɢɫɬɨʄɟɂɡɝɪɚɻɟɧɚʁɟɧɚɞɡɟɦɧɚɟɥɟɤɬɪɢɱɧɚɦɪɟɠɚɢɨɦɨɝɭʄɟɧ
ɩɪɢɫɬɭɩ ɫɜɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ Ɉɦɨɝɭʄɟɧ ʁɟ ɩɪɢɫɬɭɩ ɢ ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɨʁ ɦɪɟɠɢ Ƚɪɟʁɚʃɟ ʁɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɧɚ
ɱɜɪɫɬɨɝɨɪɢɜɨɫɚɦɨɞɟɥɢɦɢɱɧɨɧɚɫɬɪɭʁɭ
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬ ɡɚ ɨɜɨ ɧɚɫɟʂɟ ʁɟɫɬɟ ɞɨɝɪɚɞʃɚ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ
ɦɪɟɠɟ

Ⱥɞɢɰɟɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭ
ɆɟɲɨɜɢɬɨɧɚɫɟʂɟɫɚɨɤɨɫɬɚɦɛɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɭɤɨʁɢɦɚɠɢɜɟɊɨɦɢɢɊɨɦɤɢʃɟɈɛʁɟɤɬɢ
ɫɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɫɬɢɥɫɤɟ ɢ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɇɚ ɢɫɬɨʁ ɥɨɤɚɰɢʁɢ ɟɜɢɞɟɧɬɧɨ ʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢɯ ɫɩɪɚɬɧɢɯ ɩɨɬɩɭɧɨ ɡɚɜɪɲɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɚɨ ɢ ɨɧɢɯ ɦɚɥɢɯ ɩɪɢɡɟɦɧɢɯ
ɧɟɨɩɪɟɦʂɟɧɢɯ ɤɨʁɢ ɭɤɚɡɭʁɭ ɧɚ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɟɤɫɬɪɟɦɧɨɝ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ ɦɟɻɭ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨɦ
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ɂɡɝɪɚɻɟɧɚʁɟɧɚɞɡɟɦɧɚɟɥɟɤɬɪɢɱɧɚɦɪɟɠɚɢɨɦɨɝɭʄɟɧɨɩɪɢɤʂɭɱɢɜɚʃɟɫɜɚɤɨɝɨɛʁɟɤɬɚȼɨɞɨɜɨɞ
ʁɟ ɢɡɝɪɚɻɟɧ ɢ ɫɜɢɦ ɤɭʄɚɦɚ ʁɟ ɨɦɨɝɭʄɟɧɨ ɩɪɢɤʂɭɱɢɜɚʃɟ Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɢʁɟ ɢɡɝɪɚɻɟɧɚ ɭ ɫɜɢɦ
ɛɥɨɤɨɜɢɦɚɭɧɚɫɟʂɭɚɥɢɫɭɩɨɪɨɞɢɰɟɨɞɜɨɻɟʃɟɨɬɩɚɞɧɢɯɜɨɞɚɪɟɲɢɥɟɢɡɝɪɚɞʃɨɦɫɟɩɬɢɱɤɢɯ
ʁɚɦɚ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɪɟɲɟʃɟ ɞɨ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ ɦɪɟɠɟ ɇɟɤɨɥɢɤɨ ɭɥɢɰɚ ɤɪɨɡ
ɧɚɫɟʂɟɧɢʁɟɚɫɮɚɥɬɢɪɚɧɨɈɛʁɟɤɬɢɫɭɭɝɥɚɜɧɨɦɢɡɝɪɚɻɟɧɢɩɨɫɥɟ-ɬɢɯɝɨɞɢɧɚɩɪɨɲɥɨɝɜɟɤɚɢ
ɧɢɫɭ ɫɜɢ ɥɟɝɚɥɧɢ ȼɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɧɚɫɬɨʁɢ ɞɚ ɥɟɝɚɥɢɡɭʁɟ ɫɜɨʁɟ ɨɛʁɟɤɬɟ Ƚɪɟʁɚʃɟ ʁɟ ɧɚ
ɱɜɪɫɬɨɝɨɪɢɜɨɢɥɢɫɬɪɭʁɭɜɟɨɦɚɪɟɬɤɨʁɟɭɭɩɨɬɪɟɛɢɝɚɫ

ɆȿȭɍȽɊȺȾɋɄȺɉɈȾɋɌȺɇȾȺɊȾɇȺɇȺɋȿȴȺ
ɆɟɻɭɝɪɚɞɫɤɚɩɨɞɫɬɚɧɞɚɪɞɧɚɧɚɫɟʂɚɧɚɥɚɡɟɫɟɭɫɥɟɞɟʄɢɦɦɟɫɬɢɦɚɄɚʄ-ɧɚɫɟʂɟɅɢɡɚɪɟ
ɄɨɜɢʂɭɭɥɢɰɚɦɚɅɚɫɥɚȽɚɥɚɢɊɢɛɚɪɫɤɨʁɢȻɟɝɟɱɫɩɨɧɬɚɧɨɧɚɫɬɚɥaɝɪɭɩɚɰɢʁɚɨɛʁɟɤɚɬɚɭɛɥɨɤɭ
ɭɡʁɭɠɧɭɝɪɚɧɢɰɭɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚ
Mɚɩɢɪɚɧoʁɟɩɨɪɨɞɢɰɚɤɨʁɟɫɭɧɚɫɬɚʃɟɧɟɭɨɜɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚ

Ɋɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɚɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬ
ɉɪɟɦɚɩɨɞɚɰɢɦɚɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟɫɥɭɠɛɟɡɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɧɚɞɚɧɝɨɞɢɧɟɭɇɨɜɨɦ
ɋɚɞɭʁɟɛɢɥɨɭɤɭɩɧɨɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɥɢɰɚɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɨɞɱɟɝɚɜɟʄɢɧɭɨɞɧɨɫɧɨ
 ɱɢɧɟɠɟɧɟ
ɍɫɥɟɞɟʄɢɦɬɚɛɟɥɚɦɚʁɟɞɚɬɩɪɟɝɥɟɞɛɪɨʁɚɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɩɪɟɦɚɫɬɟɩɟɧɭ
ɫɬɪɭɱɧɟɫɩɪɟɦɟɩɪɟɦɚɫɬɚɪɨɫɬɢɢɞɭɠɢɧɢɬɪɚɠɟʃɚɩɨɫɥɚɤɚɨɢɩɪɟɦɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɦɫɬɚɬɭɫɭ

ɌɚɛɟɥɚɈɛɪɚɡɨɜɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɢɰɚɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɤɨʁɚɫɟɧɚɥɚɡɟɧɚ
ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɢɇɋɁ-

Ɍɭɠɪɠɨ
ɬɭɫɮɲɨɠ
ɬɪɫɠɧɠ


Ɏɥɮɪɨɩ



Ɂɠɨɠ

Ɏɥɮɪɨɩ



Ɂɠɨɠ

Ɏɥɮɪɨɩ



Ɂɠɨɠ

Ɏɥɮɪɨɩ

Ɂɠɨɠ

I

266

132

211

110

200

110

201

109

II

11

4

6

2

6

2

11

5

III

22

8

13

4

19

8

18

7

IV

8

3

7

3

14

9

9

3

V

0

0

0

0

0

0

0

0

VI-

0

0

0

0

0

0

2

1

VI-

2

1

4

3

1

1

2

1

VII-

4

2

3

2

5

4

7

6

VII-

0

0

0

0

0

0

0

0

VIII

0

0

0

0

0

0

0

0
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ɂɡɜɨɪɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɫɥɭɠɛɚɡɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

Ɇɟɻɭ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɭ  ɝɨɞɢɧɢ ɧɚʁɜɢɲɟ ʁɟ ʃɢɯ ɫɚ
ɡɚɜɪɲɟɧɢɦɩɪɜɢɦɫɬɟɩɟɧɨɦɲɤɨɥɫɤɟɫɩɪɟɦɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɨɤʁɟɥɢɰɚɫɚɡɚɜɪɲɟɧɢɦ
ɮɚɤɭɥɬɟɬɨɦ ɨɞ ɱɟɝɚ ɫɭ  ɠɟɧɟ Ʉɚɞɚ ɩɨɝɥɟɞɚɦɨ ɫɬɚɪɨɫɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɢɡ
ɪɨɦɫɤɟ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ ɭɨɱɚɜɚ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɧɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ʃɢɯ ɧɚ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɢ ɫɬɚɪɨɫɬɢ ɢɡɦɟɻɭ -
ɝɨɞɢɧɚ  ɞɨɤʁɟɦɟɻɭɠɟɧɚɦɚɩɨɞʁɟɞɧɚɤɨɜɢɫɨɤɚɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬɭɡɪɚɫɧɢɯɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɨɞ
ɞɨɞɨɢɞɨɝɨɞɢɧɟ ɩɨɭɨɞɧɨɫɭɧɚɛɪɨʁɊɨɦɤɢʃɚɧɚɟɜɢɞɟɧɰɢʁɢɇɋɁ 
Ɍɚɤɨɻɟɧɟɲɬɨɦɚʃɟɨɞɞɜɟɬɪɟʄɢɧɟ  ɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɧɚɟɜɢɞɟɧɰɢʁɢɇɋɁɩɨɫɚɨɬɪɚɠɢ
ɞɭɠɟɨɞʁɟɞɧɟɝɨɞɢɧɟ  ɚɱɚɤɥɢɰɚɜɢɲɟɨɞɝɨɞɢɧɚ  


Ɍɚɛɟɥɚɋɬɚɪɨɫɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɢɰɚɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɤɨʁɚɫɟɧɚɥɚɡɟɧɚ
ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɢɇɋɁ-



Ɍɭɛɫɩɬɭ





Ɏɥɮɪɨɩ

Ɂɠɨɠ

Ɏɥɮɪɨɩ

Ɂɠɨɠ

-ɞɩɟɣɨɛ

13

6

6

4

10

0

8

3

-ɞɩɟɣɨɠ

50

24

30

12

19

2

17

7

-ɞɩɟɣɨɛ

50

30

47

30

38

4

33

18

-ɞɩɟɣɨɠ

55

25

38

16

38

24

43

24

-ɞɩɟɣɨɛ

49

22

39

22

44

22

48

24

-ɞɩɟɣɨɠ

28

15

32

18

34

18

38

24

-ɞɩɟɣɨɛ

29

17

19

11

18

11

26

14

-ɞɩɟɣɨɠ

22

6

15

6

19

0

14

7

-ɞɩɟɣɨɛ

12

4

13

4

16

0

14

5

-ɞɩɟɣɨɛ

5

1

5

1

9

0

9

6

















Ɏɥɮɪɨɩ

Ɏɥɮɪɨɩ



Ɂɠɨɠ

Ɏɥɮɪɨɩ

Ɂɠɨɠ

ɂɡɜɨɪɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɫɥɭɠɛɚɡɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

Ɍɚɛɟɥɚ  Ȼɪɨʁ ɥɢɰɚ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɧɚ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɢ ɇɋɁ ɩɪɟɦɚ
ɞɭɠɢɧɢɬɪɚɠɟʃɚɩɨɫɥɚ-

ȿɮɡɣɨɛɭɫɛɡɠʄɛ
ɪɩɬɦɛ







Ɂɠɨɠ

Ɏɥɮɪɨɩ



Ɏɥɮɪɨɩ

Ɂɠɨɠ

Ɏɥɮɪɨɩ

Ɂɠɨɠ

Ɏɥɮɪɨɩ

Ɂɠɨɠ

ɟɩɧɠɬɠɱɛ

37

5

33

4

31

13

26

16

ɟɩɧɠɬɠɱɣ

29

12

15

5

19

13

31

12
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ɟɩɧɠɬɠɱɣ

22

9

16

6

19

10

23

11

ɟɩɧɠɬɠɱɣ

11

7

7

2

13

7

8

3

ɟɩɞɩɟɣɨɠ

51

21

32

17

25

9

39

22

ɟɩɞɩɟɣɨɠ

51

26

29

14

32

20

17

6

ɟɩɞɩɟɣɨɛ

52

26

55

33

48

26

43

25

ɟɩɞɩɟɣɨɛ

32

13

26

11

25

14

35

18

ɟɩɞɩɟɣɨɛ

16

13

14

11

13

8

9

5

ɪɫɠɥɩɞɩɟɣɨɛ

12

8

17

11

20

14

19

14

















Ɏɥɮɪɨɩ

ɂɡɜɨɪɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɫɥɭɠɛɚɡɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ



ɌɚɛɟɥɚȻɪɨʁɥɢɰɚɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɤɨʁɚɫɟɧɚɥɚɡɟɧɚɟɜɢɞɟɧɰɢʁɢɇɋɁ
ɩɪɟɦɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɦɫɬɚɬɭɫɭ–









Ɍɩɱɣʂɛɦɨɣɬɭɛɭɮɬ
Ɏɥɮɪɨɩ Ɂɠɨɛ

Ɏɥɮɪɨɩ

Ɂɠɨɛ

Ɏɥɮɪɨɩ

Ɂɠɨɛ

Ɏɥɮɪɨɩ

Ɂɠɨɛ

58

8

40

16

41

18

34

20

1

0

3

1

0

0

0

0

ɋɚɦɨɯɪɚɧɢɪɨɞɢɬɟʂɢ

45

26

23

23

27

18

35

18

Ɉɛɚɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɚɪɨɞɢɬɟʂɚ

35

14

17

5

9

2

15

8

ɂɧɬɟɪɧɨɪɚɫɟʂɟɧɚɥɢɰɚ

17

7

9

5

15

9

14

7

0

0

0

0

0

0

0

0

177

80

212

96

147

75

145

80

Ⱦɟɰɚɭɯɪɚɧɢɬɟʂɫɤɢɦ
ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ

0

0

0

0

0

0

0

0

ɉɨɜɪɚɬɧɢɰɢɢɡɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ
ɩɨɫɩɨɪɚɡɭɦɭɨɪɟɚɞɦɢɫɢʁɢ

2

0

1

0

0

0

0

0

ɉɨɜɪɚɬɧɢɰɢɢɡ ɡɚɬɜɨɪɚ

1

0

0

0

1

1

0

0

Ɉɫɨɛɟɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
Ʉɨɪɢɫɧɢɰɢɧɨɜɱɚɧɟɧɚɤɧɚɞɟ

ɂɡɛɟɝɥɢɰɚ
Ʉɨɪɢɫɧɢɰɢɧɨɜɱɚɧɟ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢ
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ɀɪɬɜɟɬɪɝɨɜɢɧɟʂɭɞɢɦɚ

0

0

0

0

0

0

0

0

ɀɪɬɜɟɩɨɪɨɞɢɱɧɨɝɧɚɫɢʂɚ

0

0

0

0

0

0

0

0

Ɍɟɯɧɨɥɨɲɤɢɜɢɲɤɨɜɢ

6

3

4

2

2

0

1

0

ɂɡɜɨɪɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɫɥɭɠɛɚɡɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ


ɉɪɟɬɯɨɞɧɚɬɚɛɟɥɚɭɩɭʄɭʁɟɧɚɡɚɤʂɭɱɚɤɞɚɫɟɧɚɟɜɢɞɟɧɰɢʁɢɇɋɁɤɪɚʁɟɦɝɨɞɢɧɟɧɚʁɜɢɲɟ
ɧɚɥɚɡɢɥɨ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɤɨʁɚ ɫɭ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɨɜɱɚɧɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɩɨɦɨʄɢ  ɨɞɧɨɫɧɨ   ɡɚɬɢɦ ɫɥɟɞɟ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɫɚɦɨɯɪɚɧɢ ɪɨɞɢɬɟʂɢ  ɨɞɧɨɫɧɨ
 ɡɚɬɢɦɨɫɨɛɟɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɨɞɧɨɫɧɨ ɍɨɱɚɜɚɫɟɜɟʄɢɭɞɟɨɊɨɦɤɢʃɚ
ɦɟɻɭɨɫɨɛɚɦɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ  
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
ɉɪɚɜɨɧɚɡɞɪɚɜʂɟɩɪɟɦɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚʂɭɞɫɤɢɯɩɪɚɜɚɧɢʁɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɫɚɦɨ
ɧɚɩɪɚɜɨɧɚɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭɡɚɲɬɢɬɭɈɜɨɩɪɚɜɨɨɛɭɯɜɚɬɚɢɫɜɟɨɧɟɫɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦɫɤɟɮɚɤɬɨɪɟɤɨʁɢ
ɫɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɦɨɝɚɨ ɜɨɞɢɬɢ ɡɞɪɚɜ ɠɢɜɨɬ ɍ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɩɪɚɜɭ ɨɜɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɫɟ
ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɫɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɚɦɚ ɡɞɪɚɜʂɚ ɢ ɱɢɧɟ ɢɯ ɢɫɯɪɚɧɚ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɩɢʁɚʄɚ
ɜɨɞɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɛɟɡɛɟɞɧɢ ɢ ɡɞɪɚɜɢ ɭɫɥɨɜɢ ɪɚɞɚ ɤɚɨ ɢ ɡɞɪɚɜɚ ɠɢɜɨɬɧɚ
ɫɪɟɞɢɧɚɋɬɨɝɚɫɟɞɚɛɢɫɟɪɚɞɢɥɨɧɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭɡɞɪɚɜʂɚɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɦɨɪɚɫɟɪɚɞɢɬɢ
ɢɧɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭɫɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɢ
ɈɩɲɬɢɞɟɦɨɝɪɚɮɫɤɢɩɨɞɚɰɢɭɤɚɡɭʁɭɧɚɬɨɞɚɫɭɊɨɦɢɢɊɨɦɤɢʃɟɦɥɚɞɨɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ɜɢɲɟ
ɨɞɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚʁɟɦɥɚɻɟɨɞɝɨɞɢɧɚ ɚɥɢɢɧɚɬɨɞɚʁɟɫɦɪɬɧɨɫɬɤɨɞɨɜɟɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ
ɜɢɲɚɧɟɝɨɤɨɞɨɫɬɚɥɢɯɟɬɧɢɱɤɢɯɝɪɭɩɚíɩɪɨɫɟɱɧɨɬɪɚʁɚʃɟɠɢɜɨɬɚʁɟɝɨɞɢɧɚɤɪɚʄɟɭɩɨɪɟɻɟʃɭ
ɫɚɩɪɨɫɟɤɨɦɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢ
Ɂɜɚɧɢɱɧɟɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟɭɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚɡɞɪɚɜɫɬɟɧɟɡɚɲɬɢɬɟɧɟɩɪɟɩɨɡɧɚʁɭɤɨɪɢɫɧɢɤɟɩɪɟɦɚ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁ ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɢ Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ɫɟ ɭ ɡɜɚɧɢɱɧɢɦ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚɤɚ ɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁɢɦɚ ɨ ɪɚɞɭ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭɧɟɩɨʁɚɜʂɭʁɭɩɨɞɚɰɢɤɨʁɢɫɟɨɞɧɨɫɟɧɚɩɪɢɩɚɞɧɢɤɟɪɨɦɫɤɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɤɨɪɢɫɧɢɤɚɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ  ɝɨɞɢɧɟʁɟɛɢɨ ɞɨɤʁɟ  ɝɨɞɢɧɟ
ɛɢɨɤɨɪɢɫɧɢɤɚɈɞɬɨɝɚɠɟɧɚʁɟɛɢɥɨ  ɢ  ɨɞɧɨɫɧɨɦɭɲɤɚɪɚɰɚ
  ɢ  
ɍɬɨɤɭɝɨɞɢɧɟɛɪɨʁɤɨɪɢɫɧɢɤɚɐɟɧɬɪɚɫɟɫɦɚʃɢɨɭɨɞɧɨɫɭɧɚɝɨɞɢɧɭɡɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚɨɞɧɨɫɧɨɈɞɤɨɪɢɫɧɢɤɚʃɢɯ  ɫɭɤɨɪɢɫɧɢɰɢɢɡɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ
ɝɨɞɢɧɚɌɨɫɭɭɜɟʄɢɧɢɫɥɭɱɚʁɟɜɚɬɪɚʁɧɢɢɥɢɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɢɤɨɪɢɫɧɢɰɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɢɩɨɪɨɞɢɱɧɨɩɪɚɜɧɟɡɚɲɬɢɬɟ ɫɬɚɪɚɬɟʂɫɬɜɨɧɨɜɱɚɧɚɫɨɰɢʁɚɥɧɚɩɨɦɨʄɞɨɞɚɬɚɤɢɭɜɟʄɚɧɢɞɨɞɚɬɚɤɡɚɩɨɦɨʄ
ɢ ɧɟɝɭ ɞɪɭɝɨɝ ɥɢɰɚ ɫɦɟɲɬɚʁ ɭ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɩɨɪɨɞɢɱɧɢ ɫɦɟɲɬɚʁ ɢ ɫɥɢɱɧɨ 
ɇɨɜɨɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚɭɝɨɞɢɧɢʁɟɛɢɥɨ  ɞɨɤʁɟɪɟɚɤɬɢɜɢɪɚɧɢɯɛɢɥɨ
  ȼɟɥɢɤɢɛɪɨʁʂɭɞɢʁɟɨɫɬɚɨɛɟɡɩɪɢʁɚɜɟɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɚɢɭɫɥɟɞɬɨɝɚʁɟɞɨɲɥɨɞɨ
ɩɚɞɚɛɪɨʁɚɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
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ɌɚɛɟɥɚɄɪɟɬɚʃɟɭɤɭɩɧɨɝɛɪɨʁɚɤɨɪɢɫɧɢɤɚɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɩɨɫɬɚɪɨɫɧɢɦ
ɝɪɭɩɚɦɚ

Ɍɭɛɫɩɬɨɛɞɫɮɪɛ



%



%

Ƀɨɟɠɥɬ

ȿɠɱɛ

7.831



7133



91

ɇɦɛɟɣ

2.437



1.689



69

ɉɟɫɛɬɦɣ

14.104



10.608



75

Ɍɭɛɫɣʂɣ

3.694



3.909



106











ɎɅɎɊȻɈȼɋɉȴɅɉɋɃɌɈɃɅȻ
ɂɡɜɨɪɂɡɜɟɲɬɚʁɐɋɊ

ɍɫɤɥɚɞɭɫɚɩɚɞɨɦɭɤɭɩɧɨɝɛɪɨʁɚɤɨɪɢɫɧɢɤɚɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɞɨɲɥɨʁɟɞɨɫɦɚʃɟʃɚɭɞɟɥɚ
ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬɢ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɭ ɭɤɭɩɧɨɦ ɛɪɨʁɭ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɫɚ  ɭ  ɧɚ
 ɭ  ɝɨɞɢɧɢ ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɐɋɊ ɜɢɲɟ ɨɞ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ
 ɱɢɧɟɩɪɢɩɚɞɧɢɰɢɪɨɦɫɤɟɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ
ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɞ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɛɨɪɚɱɤɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɨ
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɞɟɱɢʁɢ ɞɨɞɚɬɚɤ ɡɚ ɩɨɞɪɭɱʁɟ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ Ɉɩɲɬɢɧɟ ɋɪɟɦɫɤɢ
Ʉɚɪɥɨɜɰɢ  ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɞɟɱɢʁɢ ɞɨɞɚɬɚɤ ɚ ɭɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ ɞɟɰɟ ɢɡ ɬɢɯ
ɩɨɪɨɞɢɰɚ ʁɟ  ɧɨɜɟɦɛɚɪ  ɝɨɞɢɧɟ  ɉɪɨɰɟɧɚ ʁɟ ɞɚ  ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɪɨɦɫɤɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɩɪɢɦɚʁɭɧɨɜɱɚɧɭɫɨɰɢʁɚɥɧɭɩɨɦɨʄɍɩɪɚɜɚɡɚɞɨɞɚɬɚɤɧɚɞɟɰɭȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟȏȈ
șȖȞȐȯȈȓȕțȐȌȍȟȐȯțȏȈȠȚȐȚțɧɟɦɚɩɨɞɚɬɤɟɨɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɢɩɨɞɧɨɫɢɥɚɰɚɡɚɯɬɟɜɚɡɚ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟɩɪɚɜɚɧɚɞɟɱɢʁɢɞɨɞɚɬɚɤ
ɉɪɟɦɚɩɨɞɚɰɢɦɚɐɋɊɭɤɭɩɧɨɥɢɰɚʁɟɨɫɬɜɚɪɢɥɨɩɪɚɜɨɧɚɩɪɢʁɚɜɭɦɟɫɬɚɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɚ
ɧɚ ɚɞɪɟɫɭ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ Ɉɞ ɬɨɝɚ ɝɨɬɨɜɨ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɨɞɧɨɫɧɨ  ɥɢɰɚ ɪɨɦɫɤɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɠɟɧɫɤɨɝɩɨɥɚɦɭɲɤɨɝɩɨɥɚ 
ɍɨɛɢɱɚʁɟɧɢɢɡɚɡɨɜɢɭɪɚɞɭɫɚɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚɭɫɥɭɝɚɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɢɡɪɨɦɫɤɟɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟɫɭ
x ɉɪɟɨɜɥɚɻɭʁɟɢɞɚʂɟɧɟɩɢɫɦɟɧɨɫɬɢɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɤɨɞɤɨɪɢɫɧɢɤɚɫɚɦɢɦɬɢɦɢ
ɧɟɩɨɡɧɚɜɚʃɟɫɜɨʁɢɯɩɪɚɜɚɢɥɢɩɨɝɪɟɲɧɨɬɭɦɚɱɟʃɟ
x ɇɟɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟʁɟɡɢɤɚɪɟɱɧɢɤɚɤɨʁɢɦɢɦɫɟɨɛɪɚʄɚɦɨ
x ɋɬɪɚɯɨɞɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɧɟɩɨɜɟɪɟʃɟ
Ɉɜɢɢɡɚɡɨɜɢɫɟɦɨɝɭɩɪɟɜɚɡɢʄɢɭɜɨɻɟʃɟɦɧɨɜɢɯɦɟɬɨɞɚɪɚɞɚɤɪɨɡɪɚɞɧɚɬɟɪɟɧɭɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚʃɟɩɪɨɛɥɟɦɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɭɢɝɪɭɩɧɭɫɨɰɢɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɲɤɭɩɨɞɪɲɤɭ
ɤɚɨɢɭɜɨɻɟʃɟɦɧɨɜɢɯɭɫɥɭɝɚɤɚɨɧɚɩɪɢɦɟɪɉɨɪɨɞɢɱɧɢɫɚɪɚɞɧɢɤ


ɉɨɥɢɬɢɤɟɢɩɪɚɤɫɟɥɨɤɚɥɧɟɭɩɪɚɜɟɢɥɨɤɚɥɧɢɯɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
ɍɩɪɟɬɯɨɞɧɟɬɪɢɲɤɨɥɫɤɟɝɨɞɢɧɟȽɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞʁɟɢɡɛɭʇɟɬɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚɨɤɭɩɨɜɢɧɭɭʇɛɟɧɢɤɚ
ɩɪɟɜɨɡɡɚɨɫɧɨɜɰɟɢɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɰɟɤɚɨɢɫɬɢɩɟɧɞɢʁɟɡɚɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɰɟɢɫɬɭɞɟɧɬɟɦɟɻɭɬɢɦ
ɧɢɫɭɩɨɫɟɛɧɨɢɡɞɜɨʁɟɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɤɨɪɢɫɧɢɤɟɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ

25. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 59 – страна 3037.




ɉɪɟɝɥɟɞɢɚɧɚɥɢɡɚɩɨɞɚɬɚɤɚɤɨʁɢɫɟɧɚɥɚɡɟɭɨɤɜɢɪɭȻɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɢɡɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɞɚ ɫɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɩɪɟɜɨɡɭɱɟɧɢɤɚɭɲɤɨɥɭɱɢʁɟʁɟɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɟɧɚɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢɜɟʄɨʁɨɞɤɢɥɨɦɟɬɪɚɨɞɫɟɞɢɲɬɚ
ɲɤɨɥɟɱɢʁɟɦɭɩɢɫɧɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭɩɪɢɩɚɞɚɤɚɨɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɭʇɛɟɧɢɤɚɡɚɩɪɜɢɪɚɡɪɟɞ

ɌɚɛɟɥɚɂɡɞɜɚʁɚʃɚɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚɡɚɩɪɟɬɯɨɞɧɟɬɪɢ
ɲɤɨɥɫɤɟɝɨɞɢɧɟ ɭɊɋȾ 
ɞɩɟɣɨɛ
Ɉɛɧɠɨɛ
ɣɢɟɝɩʂɠɨɣɰ
ɬɫɠɟɬɭɛɝɛ

ɂɛɪɫɠɝɩɢɢɛ
ɩɬɨɩɝɨɮɳɥɩɦɮ-

Ɏɥɮɪɨɩ



ɂɛɥɩɫɣɬɨɣɥɠ
ɫɩɧɬɥɠ
ɨɛɱɣɩɨɛɦ

ɞɩɟɣɨɛ
Ɏɥɮɪɨɩ

ɡɚ 32

ɪɨɦɫɤɚɭɱɟɧɢɤɚɢ
ɩɪɚɬɢɥɚɰɚ

ɂɛɥɩɫɣɬɨɣɥɠ
ɫɩɧɬɥɠ
ɨɛɱɣɩɨɛɦ

ɡɚɪɨɦɫɤɚ
ɭɱɟɧɢɤɚɢ
ɩɪɚɬɢɥɚɰɚ

ɞɩɟɣɨɛ
Ɏɥɮɪɨɩ



ɂɛɥɩɫɣɬɨɣɥɠɫɩɧɬɥɠ
ɨɛɱɣɩɨɛɦ

ɡɚɪɨɦɫɤɚɭɱɟɧɢɤɚɢ
ɩɪɚɬɢɥɚɰɚ

ɂɡɜɨɪÄȻɚɡɚɩɨɞɚɬɚɤɚɡɚɩɪɚʄɟʃɟɦɟɪɚɡɚɢɧɤɥɭɡɢʁɭɊɨɦɚ³Ɍɢɦɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɢɫɦɚʃɟʃɟ
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ɋɬɚɧɨɜɚʃɟ
ɈɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɬɪɚʁɧɢɯɫɬɚɦɛɟɧɢɯɪɟɲɟʃɚɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚ
ɇɚ ɧɢɜɨɭ Ƚɪɚɞɚ ɧɢɫɭ ɛɢɥɢ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢ ɡɚ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɬɪɚʁɧɢɯ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ
ɪɟɲɟʃɚ Ɋɨɦɚ ɢ Ɋɨɦɤɢʃɚ ɢ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɭ ɪɨɦɫɤɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ
ɨɞɪɟɞɢɥɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢ ɨɞɪɠɚɧɨ ʁɟ ɜɢɲɟ ɪɚɞɧɢɯ ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚ ɧɚɫɟʂɟ
Ȼɚɧɝɥɚɞɟɲɫɨɛɡɢɪɨɦɞɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɟɞɧɭɰɟɥɢɧɭɩɪɢɩɪɟɦɢɫɜɟɲɬɨʁɟɧɟɨɩɯɨɞɧɨɞɚɛɢɫɟ
ɦɨɝɚɨɫɚɱɢɧɢɬɢɩɪɨʁɟɤɚɬɫɚɤɨʁɢɦɛɢɫɟɤɨɧɤɭɪɢɫɚɥɨɤɨɞɞɨɧɚɬɨɪɚɇɚɬɚʁɧɚɱɢɧʄɟɫɟɨɦɨɝɭʄɢɬɢ
ɞɚ Ȼɚɧɝɥɚɞɟɲ ɩɨɫɬɚɧɟ ɮɨɪɦɚɥɧɨ ɧɚɫɟʂɟ ɚ ɡɚ ɧɚɫɟʂɟ Ɇɚɥɢ Ȼɟɨɝɪɚɞ-ȼɟɥɢɤɢ ɪɢɬ ɞɚ ɫɟ ɢɞɟ
ɮɚɡɧɨ
ɈɞɫɟɤɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟɢɡɜɪɲɢɨʁɟɩɨɩɢɫ
ɨɛʁɟɤɚɬɚɭɧɚɫɟʂɭȻɚɧɝɥɚɞɟɲɢɫɚɱɢɧɢɨɢɡɜɟɲɬɚʁɢɩɨɩɢɫɨɛʁɟɤɚɬɚɭɧɚɫɟʂɭɆɚɥɢȻɟɨɝɪɚɞȼɟɥɢɤɢɪɢɬɧɚɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɦɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɜɪɬɢʄɚɨɫɧɨɜɧɟɢɫɪɟɞʃɟɲɤɨɥɟɢȾɨɦɚ
ɡɞɪɚɜʂɚ
Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɢ ɭɫɥɨɜɢɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɉɪɜɟɮɚɡɟɢɡɝɪɚɞʃɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚɡɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɤɨɪɢɫɧɢɤɟ
ɧɚɫɟʂɚȻɚɧɝɥɚɞɟɲɧɚɨɫɧɨɜɭɈɞɥɭɤɟɨɢɡɪɚɞɢɢɡɦɟɧɚɢɞɨɩɭɧɚɉɥɚɧɚɝɟɧɟɪɚɥɧɟɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ
ɧɚɫɟʃɟɧɨɝɦɟɫɬɚɎɭɬɨɝ ɥɨɤɚɥɢɬɟɬȻɚɧɝɥɚɞɟɲ  ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɛɪɨʁ 
ɦɟʃɚɫɟɢɞɨɩɭʃɭʁɟɉɅȺɇȽȿɇȿɊȺɅɇȿɊȿȽɍɅȺɐɂȳȿɇȺɋȴȿɇɈȽɆȿɋɌȺɎɍɌɈȽ ɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɥɢɫɬȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɛɪɢ .
Ƚɪɚɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯ ɫɬɚɧɨɜɚ ɦɟɻɭɬɢɦ Ɋɨɦɢ ɢ
Ɋɨɦɤɢʃɟɧɢɫɭɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢɨɜɢɦɩɪɨɝɪɚɦɨɦɤɚɨɢɡɞɜɨʁɟɧɚɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ
ɍ Ȼɢɪɨɭ ɡɚ ɩɪɭɠɚʃɟ ɩɪɚɜɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɧɨʁ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɫɟ ɩɨɫɥɨɜɢ
ɩɪɭɠɚʃɚ ɩɪɚɜɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ ɪɚɞɢ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ ʃɢɯɨɜɢɯ ɩɪɚɜɚ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɩɭɬɟɦɩɪɭɠɚʃɚ ɭɫɦɟɧɢɯ ɩɪɚɜɧɢɯ ɫɚɜɟɬɚ ɭ ɫɜɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɢ ɩɨ ɫɜɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ
ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɫɚɫɬɚɜʂɚʃɟɦ ɩɨɞɧɟɫɚɤɚ ɡɚɯɬɟɜɚ ɬɭɠɛɢ ɠɚɥɛɢ ɦɨɥɛɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɤɢ ɢ ɞɪ 
ɫɚɫɬɚɜʂɚʃɟɦɢɫɩɪɚɜɚ ɢɡʁɚɜɚɭɝɨɜɨɪɚɬɟɫɬɚɦɟɧɚɬɚɢɞɪ ɡɚɫɬɭɩɚʃɟɝɪɚɻɚɧɚɩɪɟɞɫɭɞɨɜɢɦɚ
ɞɪɠɚɜɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɦɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɦɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɤɚɞɚɪɟɲɚɜɚʁɭɨʃɢɯɨɜɢɦɩɪɚɜɢɦɚɨɛɚɜɟɡɚɦɚɢɩɪɚɜɧɢɦɢɧɬɟɪɟɫɢɦɚ

страна 3038. – Броj 59

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

25. децембар 2021.




ɍɫɤɥɚɞɭɫɚɈɞɥɭɤɨɦɨɧɚɱɢɧɭɢɭɫɥɨɜɢɦɚɩɪɭɠɚʃɚɩɪɚɜɧɟɩɨɦɨʄɢɝɪɚɻɚɧɢɦɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ ÄɋɥɥɢɫɬȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ³ɛɪɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɞɚɫɟɨɛɪɚɬɟ
Ȼɢɪɨɭɡɚɩɪɭɠɚʃɟɩɪɚɜɧɟɩɨɦɨʄɢɢɦɚʁɭɫɜɢɝɪɚɻɚɧɢɦɚɤɨʁɢɢɦɚʁɭɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɟɢɥɢɛɨɪɚɜɢɲɬɟ
ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɛɟɡɧɚɤɧɚɞɟɢɭɡɧɚɤɧɚɞɭ
ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɩɪɚɜɧɭ ɩɨɦɨʄ ɛɟɡ ɧɚɤɧɚɞɟ ɢɦɚʁɭ ɝɪɚɻɚɧɢ ɤɨʁɢ ɨɫɬɜɚɪɭʁɭ ɩɪɢɯɨɞɟ ɢɫɩɨɞ ɧɢɜɨɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɫɢɝɭɪɧɨɫɬɢɭɬɜɪɻɟɧɟɩɪɨɩɢɫɢɦɚɨɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁɡɚɲɬɢɬɢɤɚɨɢɝɪɚɻɚɧɢɤɨʁɢɫɨɛɡɢɪɨɦ
ɧɚɫɜɨʁɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɫɬɚʃɟɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɫɬɚʃɟɱɥɚɧɨɜɚɫɜɨɝɩɨɪɨɞɢɱɧɨɝɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚɧɟɛɢ
ɦɨɝɥɢɞɚɫɧɨɫɟɬɪɨɲɤɨɜɟɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɪɭɠɚʃɟɩɪɚɜɧɟɩɨɦɨʄɢɛɟɡɭɝɪɨɠɚɜɚʃɚɫɜɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ
ɫɬɚʃɚ ɢ ɢɡɞɪɠɚɜɚʃɚ ɱɥɚɧɨɜɚ ɫɜɨɝ ɩɨɪɨɞɢɱɧɨɝ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɩɨ ɡɚɤɨɧɭ
ɞɭɠɧɢɞɚɢɡɞɪɠɚɜɚʁɭ
Ƚɪɚɻɚɧɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɛɪɚɬɟ ɡɚ ɩɪɚɜɧɭ ɩɨɦɨʄ ɢɦɚʁɭ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɭɧɭ ɞɢɫɤɪɟɰɢʁɭ ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɭ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɭ Ȼɢɪɨɭ ɞɭɠɧɢ ɞɚ ɱɭɜɚʁɭ ɤɚɨ ɬɚʁɧɭ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɢ ɩɨɞɚɬɤɟ ɤɨʁɟ ɢɦ ɝɪɚɻɚɧɢ ɩɨɜɟɪɟ ɭ
ɩɨɫɬɭɩɤɭɩɪɭɠɚʃɚɩɪɚɜɧɟɩɨɦɨʄɢȾɨɥɚɡɚɤɢɪɚɡɝɨɜɨɪɢɫɚɫɬɪɚɧɤɚɦɚɫɟɡɚɤɚɡɭʁɭɨɫɢɦɭɯɢɬɧɢɦ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚɤɚɞɚʁɟɭɩɢɬɚʃɭɢɡɪɚɞɚɯɢɬɧɢɯɩɨɞɧɟɫɚɤɚɠɚɥɛɢɢɩɪɢɝɨɜɨɪɚ
Ɂɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
Ɍɨɤɨɦɩɨɫɥɟɞʃɟɝɨɞɢɧɟɢɡɛɭʇɟɬɚɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɢɡɞɜɨʁɟɧɨʁɟɞɢɧɚɪɚ
ɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɦɟɪɚɚɤɬɢɜɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ
ɌɚɛɟɥɚɆɟɪɟɚɤɬɢɜɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟɢɡɝɪɚɞɫɤɨɝɛɭʇɟɬɚ
-ɝɨɞɢɧɟ

ȼɮʈɠɭɬɥɛ
ɞɩɟɣɨɛ

Ƀɢɟɝɩʂɠɨɛɬɫɠɟɬɭɝɛ ɋɌȿ 

Ƚɫɬɭɠɧɠɫɛɛɥɭɣɝɨɠ
ɪɩɦɣɭɣɥɠ
ɢɛɪɩɳʃɛɝɛʄɛ

2017

Ɍɟɤɭʄɢɦɬɪɚɧɫɮɟɪɢɦɚɭɝɨɞɢɧɢɭɢɡɧɨɫɭɨɞɦɢɥɢɨɧɚɞɢɧɚɪɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɚʁɟɩɪɟɤɨȻɭʇɟɬɫɤɨɝɮɨɧɞɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɚɤɬɢɜɧɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɟɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚȺɤɰɢɨɧɨɝɩɥɚɧɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɩɪɟɤɨɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟɫɥɭɠɛɟɡɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

ȳɚɜɧɢɪɚɞɨɜɢɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ
ɫɬɪɭɱɧɚɩɪɚɤɫɚ

2018

Ɍɟɤɭʄɢɦɬɪɚɧɫɮɟɪɢɦɚɭɝɨɞɢɧɢɭɢɡɧɨɫɭɨɞɞɢɧɚɪɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɚʁɟɩɪɟɤɨȻɭʇɟɬɫɤɨɝɮɨɧɞɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɚɤɬɢɜɧɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɟɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚȺɤɰɢɨɧɨɝɩɥɚɧɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɩɪɟɤɨɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟɫɥɭɠɛɟɡɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

ȳɚɜɧɢɪɚɞɨɜɢɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ
ɫɬɪɭɱɧɚɩɪɚɤɫɚ

2019
146.224.000

2020

124.160.775
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ɩɚɨ ɧɚ ɧɢɜɨ ɢɡ  ɝɨɞɢɧe ɢ ɢɡɧɨɫɢɨ  ɤɨɪɢɫɧɢɤ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɭɫɥɟɞ Ʉɨɜɢɞ- ɟɩɢɞɟɦɢʁɟ 
ɍɨɱɚɜɚɫɟɩɨɪɚɫɬɭɱɟɲʄɚɠɟɧɚ ɨɞɭɝɨɞɢɧɢɞɨɭɝɨɞɢɧɢ 
ɊɨɦɢɊɨɦɤɢʃɟ ɫɭ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɧɚʁɜɟʄɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟ ɡɚ ɦɟɪɟ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɚ ɢ ɪɚɡɜɨʁɚ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɫɚɧɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɨɛɭɤɟɤɚɨɢɡɚɦɟɪɭɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɨɫɧɨɜɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ Ɉɞ ɭɤɭɩɧɨ  ɥɢɰɚ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɤɨɪɢɫɬɢɥɢ ɦɟɪɟ ɚɤɬɢɜɧɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɟɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɭɝɨɞɢɧɢɥɢɰɚʁɟɭɤʂɭɱɟɧɨɧɚɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɟɨɛɭɤɟɢɨɛɭɤɟɡɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɬɪɚɠɟʃɟɩɨɫɥɚɥɢɰɚʁɟɭɤʂɭɱɟɧɨɭɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɥɢɰɚʁɟɭɤʂɭɱɟɧɨ
ɭ ɦɟɪɟ ɫɬɪɭɱɧɨɝ ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɚ ɢ ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɚ  ɥɢɰɚ ʁɟ ɞɨɛɢɥɨ ɧɨɜɱɚɧɭ ɩɨɞɪɲɤɭ ɡɚ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɟɫɨɩɫɬɜɟɧɨɝɛɢɡɧɢɫɚɚɭɡɩɨɞɪɲɤɭɩɨɫɥɨɞɚɜɰɢɦɚɡɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚ
ɤɚɨɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟɬɟɠɟɡɚɩɨɲʂɢɜɢɯɥɢɰɚɡɚɩɨɫɥɢɥɨɫɟɥɢɰɚɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ
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ɂɡɜɨɪɎɢɥɢʁɚɥɚɇɋɁɇɨɜɢɋɚɞ

ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɫɩɚɞɚʁɭ ɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭ ɬɟɠɟ ɡɚɩɨɲʂɢɜɢɯ ɥɢɰɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɊɨɦɢɦɚɊɨɦɤɢʃɚɦɚ ɤɚɨ ɥɢɰɢɦɚ ɢɡ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ ɞɚʁɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɭ ʁɚɜɧɢɦ
ɩɨɡɢɜɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɪɚɫɩɢɫɭʁɭ ɑɟɫɬɨ ʁɟ ɧɟɲɬɨ ɥɨɲɢʁɚ ɨɛɪɚɡɨɜɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɟɩɢɫɦɟɧɢ ɧɟɡɚɜɪɲɟɧɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɢɥɢ ɡɚɜɪɲɟɧɚ ɫɚɦɨ ɨɫɧɨɜɧɚ ɲɤɨɥɚ  ɊɨɦɚɊɨɦɤɢʃɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɚ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɢ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɟɧɟɫɥɭɠɛɟɡɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɨɝɪɚɧɢɱɚɪɚʁɭʄɢɮɚɤɬɨɪɡɚɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɭɧɟɤɟɨɞɦɟɪɚ
ɚɤɬɢɜɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɨɞɧɨɫɧɨɧɟɢɫɩɭʃɚɜɚʁɭɭɫɥɨɜɟʁɚɜɧɢɯɩɨɡɢɜɚɢɥɢɭɫɥɨɜɟɞɪɭɝɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɤɨʁɟɩɪɭɠɚʁɭɭɫɥɭɝɟɨɛɭɤɟɡɚɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɚɥɢɰɚ
ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɨɛɥɢɤɚ ɩɨɞɪɲɤɟ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ ɫɭ ɢ Äɩɚɫɢɜɧɟ ɦɟɪɟ³ ɤɨʁɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ
ɜɪɫɬɟ ɧɨɜɱɚɧɢɯ ɞɚɜɚʃɚɧɚɤɧɚɞɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɢɫɩɥɚʄɭʁɭ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ
ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ ɬɡɜ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɟ  Ȼɪɨʁ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɫɭ
ɤɨɪɢɫɬɢɥɢɦɟɪɟɩɚɫɢɜɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚʁɟɪɚɫɬɚɨɨɞɭɝɨɞɢɧɢɞɨɭ
ɝɨɞɢɧɢɍɨɱɚɜɚɫɟɩɚɞɭɞɟɥɚɦɭɲɤɚɪɚɰɚ ɫɚɧɚɨɞɧɨɫɧɨɩɨɪɚɫɬɭɞɟɥɚɠɟɧɚɫɚ
ɧɚ ɦɟɻɭɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚɦɟɪɚɩɚɫɢɜɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ
Ɍɚɛɟɥɚɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɤɨɪɢɫɧɢɤɚɦɟɪɚɩɚɫɢɜɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɪɨɦɫɤɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ-ɝɨɞɢɧɢ
Ⱦɩɟɣɨɛ

Ɏɥɮɪɨɩ
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Ɏɟɠɩɮ
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ɂɡɜɨɪɎɢɥɢʁɚɥɚɇɋɁɇɨɜɢɋɚɞ


ɇɚ ɬɟɪɨɬɨɪɢʁɢ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɒɈɈɈ ɋɜɟɬɢ ɋɚɜɚ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɮɨɪɦɚɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
ɨɞɪɚɫɥɢɯɉɪɟɦɚɩɨɞɚɰɢɦɚɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟɫɥɭɠɛɟɡɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɢɧɚɨɫɧɨɜɭɩɨɫɦɚɬɪɚʃɚɤɨʁɢ
ɫɟɨɞɧɨɫɢɧɚɩɨɫɥɟɞʃɟɝɨɞɢɧɟ - ɟɜɢɞɟɧɬɧɨʁɟɞɚɫɟɫɜɚɤɟɝɨɞɢɧɟɩɨɜɟʄɚɜɚɛɪɨʁ
ɩɨɥɚɡɧɢɤɚ ɢ ɞɚ ʁɟ ɭ ɭɤɭɩɧɨɦ ɛɪɨʁɭ ɥɢɰɚ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɭɩɢɫɚɧɢɯ ɭ ɲɤɨɥɭ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɨɞɪɚɫɥɢɯɜɟʄɟɭɱɟɲʄɟɊɨɦɤɢʃɚ

ɌɚɛɟɥɚɊɨɦɢɢɊɨɦɤɢʃɟɭɤʂɭɱɟɧɢɭɮɨɪɦɚɥɧɢɩɪɨɝɪɚɦɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɨɞɪɚɫɥɢɯ
-ɝɨɞɢɧɟ
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ɂɡɜɨɪɎɢɥɢʁɚɥɚɇɋɁɇɨɜɢɋɚɞ

ɍɩɟɪɢɨɞɭɨɞɞɨɝɨɞɢɧɟɍɞɪɭɠɟʃɟɪɨɦɫɤɢɯɫɬɭɞɟɧɚɬɚɭɫɚɪɚʃɢɫɚȿɞɭɤɚɬɢɜɧɢɦ
ɰɟɧɬɚɪɨɦ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɱɢʁɚ ʁɟ ɩɪɢɦɚɪɧɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɢ ɫɬɭɱɧɨ
ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟ ɨɞɪɚɫɥɢɯ  ʁɟɡɧɚɱɚʁɚɧ ɛɪɨʁ Ɋɨɦɚ ɢ Ɋɨɦɤɢʃɚɭɤʂɭɱɢɨɧɚ ɨɛɭɤɟ Ɉɛɭɤɟ ɫɭ ɛɢɥɟ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɇɟɦɚɱɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɡɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɭ ɫɚɪɚɞʃɭ – ȽɂɁ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɟ
ɫɩɪɨɜɨɞɢɥɟɭȿɞɭɤɚɬɢɜɧɨɦɰɟɧɬɪɭɡɚɨɛɭɤɟɭɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɦɢɪɚɞɧɢɦɜɟɲɬɢɧɚɦɚɭɫɤɥɨɩɭ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ ³ɂɧɤɥɭɡɢʁɚ Ɋɨɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɪɝɢɧɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ´ Ɍɨɤɨɦ ɩɪɟɞɯɨɞɧɢɯ
ɝɨɞɢɧɚ ȗȖȓȈȏȕȐȒ ȘȖȔșȒȍ ȕȈȞȐȖȕȈȓȖșȚȐ țșȗȍȠȕȖ ȯȍ ȏȈȊȘȠȐȖ ȖȉțȒț ȏȈ ȒȱȐȋȖȊȖȌșȚȊȖ 
ȗȖȓȈȏȕȐȒȈ ȒțȊȈȘȈ  ȕȍȋțȒȖșȍȐȚȍȓȈ  ȗȍȒȈȘȈ  ȘțȒȖȊȈȖȞȈȋȘȈȩȍȊȕșȒȐȔȔȈȠȐȕȈȔȈ  
ȏȈȊȈȘȐȊȈȟȐ  ȒțȊȈȘ  
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
ɍɨɤɜɢɪɭȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟɫɟɧɢɡɩɪɚɜɚɢɭɫɥɭɝɚ
ɤɨʁɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɟ ɫɦɚʃɟʃɭ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ ɫɨɰɢʁɚɧɨ ɭɝɪɨɠɟɧɢɯ ɝɪɚɻɚɧɚ ɦɟɻɭ ɤɨʁɟ ɫɩɚɞɚʁɭ ɢ
ɊɨɦɢɊɨɦɤɢʃɟ ɂɡɞɜɚʁɚʁɭ ɫɟ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ƚɪɚɞɚ ɲɬɨ ɫɟ ɦɨɠɟ ɜɢɞɟɬɢ  ɢɡ
ɩɨɞɚɬɚɤɚɤɨʁɢɫɥɟɞɟ(ɩɨɞɚɰɢɢɡ 
 Ȼɟɫɩɥɚɬɚɧɛɨɪɚɜɚɤɞɟɰɟɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝɭɡɪɚɫɬɚɭɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨʁɭɫɬɚɧɨɜɢ 
ɞɢɧɚɪɚ 
2. Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɢɫɯɪɚɧɚɭɨɫɧɨɜɧɢɦɲɤɨɥɚɦɚ–ɛɨɪɚɜɚɤɢɭɠɢɧɚ ɞɢɧɚɪɚ 
 ɇɨɜɱɚɧɚɩɨɦɨʄɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɝɪɨɠɟɧɢɦɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚɡɚɞɟɰɭɨɞ–ɪɚɡɪɟɞɚɨɫɧɨɜɧɟɲɤɨɥɟ
ɞɢɧɚɪɚ 
 Ⱥɭɬɨɛɭɫɤɟɤɚɪɬɟɡɚɞɟɰɭɨɫɧɨɜɧɨɲɤɨɥɫɤɨɝɢɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɫɤɨɝɭɡɪɚɫɬɚɢɡɩɨɪɨɞɢɰɚɫɚɬɪɨʁɟ
ɢɜɢɲɟɞɟɰɟ oɛɟɡɛɟɻɭʁɟȽɪɚɞɫɤɨɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨɩɪɟɞɭɡɟʄɟ 
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 ɉɨɤɚɡɧɟɤɚɪɬɟɡɚɞɟɰɭɢʃɢɯɨɜɟɩɪɚɬɢɨɰɟɡɛɨɝɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢɨɫɧɨɜɧɟɲɤɨɥɟɭɤɨʁɟɫɭɞɟɰɚ
ɭɩɢɫɚɧɚɨɞɦɟɫɬɚʃɢɯɨɜɨɝɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɞɢɧɚɪɚ 
6. ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɪɨɞɢɬɟʂɫɤɢɞɢɧɚɪɡɚɩɨɪɨɞɢɰɟɭɱɟɧɢɤɚɈɒÄȾɭɲɚɧɊɚɞɨɜɢʄ³ɇɨɜɢɋɚɞɚ
ɤɨʁɢ ɫɭ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɟ ɢɫɯɪɚɧɟ ɭ ɒɤɨɥɢ ɇɚɦɟʃɟɧɚ ɫɭ ɡɚ ɮɢɡɢɱɤɨ ɬɟɯɧɢɱɤɨ
ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟɭɫɜɚɬɪɢɨɛʁɟɤɬɚɒɤɨɥɟ ɞɢɧɚɪɚ 
 ɅɟɬɨɜɚʃɟɞɟɰɟɭȻɚɨɲɢʄɢɦɚ ɞɢɧɚɪɚ 
 ɋɟɞɦɨɞɧɟɜɧɢɛɨɪɚɜɚɤɭɨɞɦɚɪɚɥɢɲɬɢɦɚɐɄ ɞɢɧɚɪɚ 
 ɉɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬeɋɢɝɭɪɧɚɤɭʄɚɡɚɞɟɰɭɢɨɦɥɚɞɢɧɭɛɟɡɪɨɞɢɬɟʂɫɤɨɝɫɬɚɪɚʃɚɢɞɟɰɭɢ
ɨɦɥɚɞɢɧɭɱɢʁɢʁɟɪɚɡɜɨʁɨɦɟɬɟɧɩɨɪɨɞɢɱɧɢɦɩɪɢɥɢɤɚɦɚ ɞɢɧɚɪɚ 
 ɉɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬe ɋɢɝɭɪɧɚ ɠɟɧɫɤɚ ɤɭʄɚ ɡɚ ɠɟɧɟ ɢ ɞɟɰɭ ɭɝɪɨɠɟɧɟ ɩɨɪɨɞɢɱɧɢɦ ɧɚɫɢʂɟɦ
ɞɢɧɚɪɚ 
 ɋɜɪɚɬɢɲɬɟɡɚɞɟɰɭɭɥɢɰɟ ɞɢɧɚɪɚ 
 ɋɜɪɚɬɢɲɬɟ ɡɚ ɛɟɫɤɭʄɧɢɤɟ ɩɪɢ Ƚɟɪɨɧɬɨɥɨɲɤɨɦ ɰɟɧɬɪɭ Äɇɨɜɢ ɋɚɞ³ – ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ ɨɤɨ 
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚɪɚɞɢɜɢɤɟɧɞɨɦɢɡɚɜɪɟɦɟɞɪɠɚɜɧɢɯɢɜɟɪɫɤɢɯɩɪɚɡɧɢɤɚ ɞɢɧɚɪɚ 
 ɉɪɟɧɨʄɢɲɬɟ ɡɚ ɛɟɫɤɭʄɧɢɤɟ ɢ ɛɟɫɤɭʄɧɢɰɟ  ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ -  ɦɭɲɤɚɪɚɰɚ ɢ  ɠɟɧɚ 
(ɞɢɧɚɪɚ 
 ÄɄɭɯɢʃɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɭɝɪɨɠɟɧɚ ɥɢɰɚ³ -  ɤɭɜɚɧɢɯ ɨɛɪɨɤɚ ɞɧɟɜɧɨ ɢ  ɥɚɧɱ ɩɚɤɟɬɚ
ɦɟɫɟɱɧɨ ɡɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɟ ɢɡ ɧɚɫɟʂɟɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɢ ɨɧɟ ɤɨʁɢ ɧɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɞɨɻɭ ɩɨ ɤɭɜɚɧɢ ɨɛɪɨɤ
ɞɢɧɚɪɚ 
 Äɉɨɞɟɥɚɩɨɦɨʄɢɡɚɞɢɪɟɤɬɧɨɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚɢɞɪɭɝɢɜɢɞɨɜɢɩɨɦɨʄɢɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
ɭɝɪɨɠɟɧɢɦɝɪɚɻɚɧɢɦɚ³ɉɨɦɨʄɞɨɞɟɥɨɦɨɝɪɟɜɚɢɯɢɝɢʁɟɧɫɤɢɯɢɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɯɩɚɤɟɬɚɩɪɟɤɨ
ɐɪɜɟɧɨɝɤɪɫɬɚ ɞɢɧɚɪɚ 
 ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɚ ɩɨɦɨʄ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɥɢɰɭ ɤɨʁɟ ɫɟ ɢɡɧɟɧɚɞɚ ɢɥɢ ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɧɚɻɟ ɭ ɫɬɚʃɭ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɤɨʁɭ ɧɟ ɦɨɝɭ ɫɚɦɢ ɩɪɟɜɚɡɢʄɢ ɢ ɬɨ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɚɨɫɧɨɜɧɢɯɠɢɜɨɬɧɢɯɩɨɬɪɟɛɚɩɨɫɬɩɟɧɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɩɪɢɯɜɚɬɚɩɨɩɪɟɫɬɚɧɤɭ
ɫɦɟɲɬɚʁɚɢɭɞɪɭɝɢɦɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚɩɪɟɦɚɩɪɨɰɟɧɢɐɟɧɬɪɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞ 
ɞɢɧɚɪɚ 
 ɂɧɬɟɪɜɟɧɬɧɚ ʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɚ ɩɨɦɨʄ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɫɟ ɩɨʁɟɞɢɧɰɭ ɢ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɭ
ɫɬɚʃɭ ɬɪɟɧɭɬɧɟ ɢ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɬɟɲɤɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɢ ɫɬɚɦɛɟɧɟ ɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢ ɤɨʁɭ ɧɟ ɦɨɝɭ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɞɚɩɪɟɜɚɡɢɻɭɢɡɚɡɜɚɧɟɩɨɠɚɪɨɦɩɨɩɥɚɜɨɦɢɥɢɞɪɭɝɨɦɧɟɩɨɝɨɞɨɦɭɤɨʁɨʁʁɟ
ɩɨɬɩɭɧɨɭɧɢɲɬɟɧɢɥɢɡɧɚɬɧɨɨɲɬɟʄɟɧɫɬɚɦɛɟɧɢɨɛʁɟɤɚɬɤɨʁɢɤɨɪɢɫɬɟɫɦɪʄɭɢɥɢɬɟɲɤɨɦ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɲʄɭɱɥɚɧɚɩɨɪɨɞɢɰɟɢɞɪɭɝɢɦɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚɩɪɟɦɚɩɪɨɰɟɧɢɐɟɧɬɪɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
ɪɚɞ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɭɨɤɜɢɪɭɫɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟɩɨɦɨʄɢ 
 ɇɚɤɧɚɞɚɬɪɨɲɤɨɜɚɫɚɯɪɚʃɢɜɚʃɚɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟɫɟɡɚɥɢɰɚɤɨʁɚɫɭɭɦɨɦɟɧɬɭɫɦɪɬɢɢɦɚɥɚ
ɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɚɤɨʁɚɧɟɦɚʁɭɫɪɨɞɧɢɤɟɢɥɢɥɢɰɚɤɨʁɚɫɭɛɢɥɚɞɭɠɧɚ
ɞɚɢɯɢɡɞɪɠɚɜɚʁɭɢɥɢɫɟɨʃɢɦɚɫɬɚɪɚʁɭɢɥɢɫɭɬɚɥɢɰɚɨɞɛɢɥɚɞɚɢɡɜɪɲɟɫɚɯɪɚʃɢɜɚʃɟ
ɢɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɝɪɨɠɟɧɚɥɢɰɚ ɞɢɧɚɪɚ 
 ɍɦɚʃɟʃɟ ɨɛɚɜɟɡɚ ɩɥɚʄɚʃɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ  ȳɄɉ Äɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ³ ɡɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɟ
ɋɇɉɢɡɚɩɨɪɨɞɢɰɟɫɚɬɪɨʁɟɢɜɢɲɟɞɟɰɟ
 ɉɪɟɜɨɡɭɱɟɧɢɤɚɫɪɟɞʃɢɯɲɤɨɥɚɭɞɪɭɝɟɨɩɲɬɢɧɟ ɞɢɧɚɪɚ 
 ɉɨɦɨʄ ɞɚɪɨɜɢɬɢɦ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢɦɚ ɩɪɟɤɨ ɏɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝ ɮɨɧɞɚ „ɉɪɢɜɪɟɞɧɢɤ³
ɞɢɧɚɪɚ 
22. ɉɨɦɨʄɞɟɰɢɩɚɥɢɯɛɨɪɚɰɚ  
 ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɨɝɪɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɚɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚɡɚȽɪɚɞ


,ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɢɥɢɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɨɝɪɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚɭɨɛɥɚɫɬɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɤɨʁɢ
ɫɭɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚɡɚȽɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞɡɚɝɨɞɢɧɭ(.ɞɢɧɚɪɚ 
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,,ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɢɥɢɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɨɝɪɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚɭɨɛɥɚɫɬɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɤɨʁɢ
ɫɭɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚɡɚȽɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞɡɚɝɨɞɢɧɭ ɞɢɧɚɪɚ 



IIIȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɢɥɢɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɨɝɪɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚɭɨɛɥɚɫɬɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɤɨʁɢ
ɫɭɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚɡɚȽɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞɡɚɝɨɞɢɧɭ ɞɢɧɚɪɚ 

ɍɬɨɤɭɝɨɞɢɧɟɩɨɞɧɟɬɨʁɟɧɨɜɢɯɡɚɯɬɟɜɚɡɚɧɨɜɱɚɧɭɫɨɰɢʁɚɥɧɭɩɨɦɨʄɈɜɨɩɪɚɜɨ
ʁɟɭɬɨɤɭɝɨɞɢɧɟɨɫɬɜɚɪɢɥɨɩɨɪɨɞɢɰɚɫɚɱɥɚɧɨɜɚ
ɉɪɚɜɨ ɧɚʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɭɧɨɜɱɚɧɭ ɩɨɦɨʄʁɟɨɫɬɜɚɪɢɥɨɥɢɰɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɞɨɛɪɟɧɨʁɟ
ʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɢɯɧɨɜɱɚɧɢɯɩɨɦɨʄɢɈɞɨɛɪɟɧɨʁɟɢɧɬɟɪɜɟɧɬɧɢɯʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɢɯɩɨɦɨʄɢ
Ƚɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞɜɟʄɞɭɠɢɧɢɡɝɨɞɢɧɚɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɧɚɛɚɜɤɭɭʇɛɟɧɢɤɚɡɚɞɟɰɭɢɡ
ɩɨɪɨɞɢɰɚɤɨʁɟɨɫɬɜɚɪɭʁɭɩɪɚɜɨɧɚɧɨɜɱɚɧɭɫɨɰɢʁɚɥɧɭɩɨɦɨʄɩɨɪɨɞɢɰɚɫɚɬɪɨʁɟɢɜɢɲɟɞɟɰɟɤɨʁɚ
ɨɫɬɜɚɪɭʁɭ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɞɟɱɢʁɢ ɞɨɞɚɬɚɤ ɞɟɰɭ ɛɟɡ ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɨɝ ɫɬɚɪɚʃɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɫɦɟɲɬɟɧɚ ɭ
ɯɪɚɧɢɬɟʂɫɤɟɩɨɪɨɞɢɰɟɢɡɚɞɟɰɭɫɚɫɦɟɬʃɚɦɚɭɪɚɡɜɨʁɭɨɞɩɪɜɨɝɞɨɨɫɦɨɝɪɚɡɪɟɞɚɨɫɧɨɜɧɟ
ɲɤɨɥɟɍɬɨɤɭɝɨɞɢɧɟɨɜɨɩɪɚɜɨʁɟɨɫɬɜɚɪɢɥɨɞɟɰɟ
Ƚɪɚɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ʁɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɫɥɟɞɟʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɨɫɬɜɚɪɭʁɭ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ
ɧɨɜɱɚɧɟɫɨɰɢʁɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢ
- ɦɟɫɟɱɧɨɝɢɡɧɨɫɚɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ–ɩɪɚɜɨʁɟɤɨɪɢɫɬɢɥɨɨɞɞɨɩɨɪɨɞɢɰɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɧɨɜɱɚɧɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɢ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɞɨɞɚɬɤɚ ɡɚ ɩɨɦɨʄ ɢ ɧɟɝɭ
ɞɪɭɝɨɝɥɢɰɚȻɪɨʁɩɨɪɨɞɢɰɚɤɨʁɢʁɟɨɫɬɜɚɪɢɨɨɜɨɩɪɚɜɨɫɟɦɟʃɚɭɬɨɤɭɝɨɞɢɧɟɨɞɦɟɫɟɰɚ
ɞɨ ɦɟɫɟɰɚ ɚ ɭ ɜɟɡɢ ʁɟ ɫɚ ɩɪɨɦɟɧɨɦ ɛɪɨʁɚ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɨɫɬɜɚɪɢɥɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɧɨɜɱɚɧɭ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭɩɨɦɨʄɢɞɨɞɚɬɚɤɡɚɩɨɦɨʄɢɧɟɝɭɞɪɭɝɨɝɥɢɰɚɉɪɚɜɨɫɟɨɫɬɜɚɪɭʁɟɩɪɟɤɨȳɄɉ
ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ
- ɢɡɧɨɫɚɡɚɦɟɫɟɱɧɭɤɚɪɬɭ–ɩɪɚɜɨɦɨɝɭɞɚɨɫɬɚɜɚɪɟɫɜɢɧɨɫɢɨɰɢɩɪɚɜɚɧɚɧɨɜɱɚɧɭ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭɩɨɦɨʄɉɪɚɜɨɫɟɨɫɬɜɚɪɭʁɟɩɪɟɤɨȳɚɜɧɨɝɝɪɚɞɫɤɨɝɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨɝɩɪɟɞɭɡɟʄɚɇɨɜɢ
ɋɚɞ
- ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɥɚɧɱ ɩɚɤɟɬɟ – ɦɨɝɭ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɟ ɫɜɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɨɜɱɚɧɟ ɫɨɰɢʁɚɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɭ
ɫɟɨɫɤɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚ
ɍɬɨɤɭɝɨɞɢɧɟɄɚɧɰɟɥɚɪɢʁɢɡɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɩɨɞɧɟɬɨʁɟɡɚɯɬɟɜɚɡɚɧɚɤɧɚɞɭ
ɬɪɨɲɤɨɜɚɫɚɯɪɚʃɢɜɚʃɚ
ɉɪɟɦɚ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɢ ɐɋɊ ɛɪɨʁ ɞɟɰɟ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɭɡɪɚɫɬɚ ɨɞ  ɞɨ  ɝɨɞɢɧɚ ɢɡ
ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɨɜɱɚɧɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ʁɟɫɬɟ  ɨɞ ɬɨɝɚ  ɞɟɱɚɤɚ ɢ 
ɞɟɜɨʁɱɢɰɚ ɛɪɨʁɞɟɰɟɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɭɡɪɚɫɬɚɨɞɞɨɝɨɞɢɧɚʁɟɭɤɭɩɧɨ ɨɞɬɨɝɚ
ɞɟɱɚɤɚɢɞɟɜoʁɱɢɰɚ 

ɌɚɛɟɥɚȻɪɨʁɥɢɰɚɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɤɨɪɢɫɧɢɤɚɩɪɚɜɚɢɭɫɥɭɝɚɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɟɢɡɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢȽɪɚɞɚ-ɝɨɞɢɧɟ

ɊɋȻȽȻɎɉȼɆȻɌɍɃɌɉɑɃȴȻɆɈɀɂȻɓɍɃɍɀ
Ƚɫɬɭɛɪɫɛɝɛ

ɉɪɚɜɨɧɚʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɭɩɨɦɨʄ

Ⱦɩɟɣɨɛ

Ɏɥɮɪɛɨɜɫɩʂ
ɥɩɫɣɬɨɣɥɛ

ȼɫɩʂɥɩɫɣɬɨɣɥɛɫɩɧɬɥɠ
ɨɛɱɣɩɨɛɦɨɩɬɭɣ

2018

2493

Ɉɤɨ ɩɪɨɰɟɧɚ

2019

2955

Ɉɤɨ ɩɪɨɰɟɧɚ
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ɉɪɚɜɨɧɚɭɜɟʄɚɧɭʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɭɩɨɦɨʄ

ɉɪɚɜɨɧɚɛɟɫɩɥɚɬɚɧɨɛɪɨɤ
ɉɪɚɜɨɧɚɧɚɤɧɚɞɭɡɚɧɚɛɚɜɤɭɭʇɛɟɧɢɤɚ
ɬɪɨɲɤɨɜɚɥɟɬɨɜɚʃɚɡɢɦɨɜɚʃɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɚɲɤɨɥɟɭɩɪɢɪɨɞɢɡɚɞɟɰɭ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚɩɪɚɜɚɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ

ɉɪɚɜɨɧɚɧɚɤɧɚɞɭɩɪɟɜɨɡɚɭɱɟɧɢɤɚ- ɞɟɰɟ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚɧɨɜɱɚɧɟɫɨɰɢʁɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢ

2018

21

2

2019

35

4

2018

600

272

2019

600

228

2018

2617

OɤR ɩɪɨɰɟɧɚ

2019

2405

OɤR ɩɪɨɰɟɧɚ

2018

35

ɢɞɭɭɞɪɭɝɟɈɒɢɋɜɪɚɬɢɲɬɟ
ɐɋɊɤɭɩɭʁɟɦɚɪɤɢɰɟɦɟɫɟɱɧɨ

2019

40

ɢɞɭɭɞɪɭɝɟɈɒɢɋɜɪɚɬɢɲɬɟ
ɐɋɊɤɭɩɭʁɟɦɚɪɤɢɰɟɦɟɫɟɱɧɨ

ɎɌɆɎȾɀɌɉɑɃȴȻɆɈɀɂȻɓɍɃɍɀ
Ƚɫɬɭɛɮɬɦɮɞɠ

ɉɨɦɨʄɢɧɟɝɚɭɤɭʄɢ

Ⱦɧɟɜɧɢɛɨɪɚɜɚɤɡɚɞɟɰɭɢɨɦɥɚɞɢɧɭɫɚ
ɫɦɟɬʃɚɦɚɭɪɚɡɜɨʁɭ

Ʌɢɱɧɢɩɪɚɬɢɥɚɰ

Ⱦɩɟɣɨɛ

Ɏɥɮɪɛɨɜɫɩʂ
ɥɩɫɣɬɨɣɥɛ

ȼɫɩʂɥɩɫɣɬɨɣɥɛɫɩɧɬɥɠ
ɨɛɱɣɩɨɛɦɨɩɬɭɣ

2018

323

0

2019

311

0

2018

51

0

2019

47

0

2018

422

5

2019

482

6

ɂɡɜɨɪɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞɝɪɚɞɚɇɨɜɢɋɚɞ

ɍ  ɝɨɞɢɧɢ ɢɡ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɛɭʇɟɬɚ ɢɡɞɜɨʁɟɧɨ  ɞɢɧɚɪɚ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɐɪɜɟɧɨɝ
ɤɪɫɬɚɢɬɨ
 ɭɢɡɧɨɫɭɨɞɞɢɧɚɪɚɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɪɨɝɪɚɦɚɪɚɞɚɤɨʁɢɐɪɜɟɧɢɤɪɫɬɨɛɚɜʂɚ
ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɜɪɲɟʃɭʁɚɜɧɢɯɨɜɥɚɲʄɟʃɚ
2. ɭɤɭɩɧɨɦ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ  ɞɢɧɚɪɚ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɨʁɟ ɐɪɜɟɧɢ ɤɪɫɬ ɭ
ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬɭɜɢɲɟɝɨɞɢɧɚɪɟɚɥɢɡɭʁɟɡɚɩɨɬɪɟɛɟȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɢɬɨ
- ɞɢɧɚɪɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦÄɄɭɯɢʃɟɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɝɪɨɠɟɧɚɥɢɰɚ³
-  ɞɢɧɚɪɚ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦ Äɉɨɞɟɥɚ ɩɨɦɨʄɢ ɡɚ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ
ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚɢɞɪɭɝɢɜɢɞɨɜɢɩɨɦɨʄɢɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɝɪɨɠɟɧɢɦɝɪɚɻɚɧɢɦɚ³
- ɞɢɧɚɪɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦÄɉɪɨɝɪɚɦɢɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɡɚɩɨɦɨʄɞɟɰɢɢɦɥɚɞɢɦɚ
ɭɫɬɚʃɭɫɨɰɢʁɚɥɧɟɩɨɬɪɟɛɟ³
- ɞɢɧɚɪɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦÄɉɪɨɝɪɚɦɢɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɡɚɫɬɚɪɟ³
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ɉɪɨɝɪɚɦɢɩɨɦɨʄɢɭɄɚɧɰɟɥɚɪɢʁɢ ɡɚɢɡɛɟɝɥɢɰɟɢɦɢɝɪɚɰɢʁɟȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢ
ɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
Ɉɜɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɟ ɧɟ ɪɟɚɥɢɡɭʁɭ ɩɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁ ɨɫɧɨɜɢ ɬɚɤɨ ɞɚ ɡɜɚɧɢɱɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɭ ɭɞɟɥɭ
ɪɨɦɫɤɟ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ ɭ ɭɤɭɩɧɨʁ ɪɚɫɩɨɞɟɥɢ ɩɨɦɨʄɢ ɡɚ ɂɊɅ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ȳɟɞɢɧɢ ɩɨɞɚɬɚɤ ɤɨʁɢɦ
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɪɚɫɩɨɥɚɠɟ ʁɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ɢɫɤɚɡɚɧɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɟɂɊɅ ɝ ɌɚɞɚɫɟɂɊɅɢɡʁɚɫɧɢɥɨɤɚɨɊɨɦɢɤɚɨɆɭɫɥɢɦɚɧɢɤɚɨ
ȿɝɢɩʄɚɧɢɤɚɨɋɪɛɢɤɚɨɨɫɬɚɥɢɤɚɨɐɪɧɨɝɨɪɰɢɫɬɢɦɞɚɫɭɢɬɢɩɨɞɚɰɢɭɫɥɨɜɧɢʁɟɪ
ɫɭ ɢɯ ɂɊɅ ɞɚɜɚɥɢ ɨɞɦɚɯ ɩɨ ɞɨɥɚɫɤɭ ʁɨɲ ɭɜɟɤ ɩɨɞ ɫɬɪɚɯɨɜɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɬɢɰɚɥɢ ɧɚ ɫɥɨɛɨɞɭ
ɢɡʁɚɲʃɚɜɚʃɚȼɚɠɧɨʁɟɧɚɩɨɦɟɧɭɬɢɞɚɫɟɭɨɜɨʁɩɨɩɭɥɚɰɢʁɢɧɟɦɨɠɟɩɨɩɪɟɡɢɦɟɧɢɦɚɭɬɜɪɞɢɬɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬ Ƚɨɪɚɧɰɢ ɦɟɲɨɜɢɬɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ Ⱥɲɤɚɥɢʁɟ  ɂɫɤɭɫɬɜɟɧɨ ɩɨ ɩɪɨɰɟɧɢ
ɫɚɪɚɞɧɢɤɚ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɟɝɥɟɞɚ ɨɞɥɭɤɚ ɨ ɞɨɞɟɥɚɦɚ ɭ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ ɨɞ
ɭɤɭɩɧɨɝɛɪɨʁɚɂɊɅɪɨɦɫɤɚɩɨɩɭɥɚɰɢʁɚʁɟɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚɧɚɫɥɟɞɟʄɢɧɚɱɢɧ
x ɭ ɪɚɫɩɨɞɟɥɢ ɩɚɤɟɬɚ ɯɪɚɧɟ ɨɝɪɟɜɚ ɢ ɩɨɦɨʄɢ ɭ ɧɚɛɚɜɰɢ ɥɟɤɨɜɚ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɚɧɢɦ
ɥɢɰɢɦɚɪɨɦɫɤɚɩɨɩɭɥɚɰɢʁɚɭɱɟɫɬɜɭʁɟɫɚɩɨɤɪɢɜɟɧɨɫɬɢ ɨɞɨɞ
ɨɞ 
x ɭ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɭ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɨɜɥɚɲʄɟɧɭ ɜɨɠʃɭ ɭ ɝɪɚɞɫɤɨɦ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ -    ɨɞ 
ɝɨɞɢɲʃɟ 
x ɭ ʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɢɦ ɧɨɜɱɚɧɢɦ ɩɨɦɨʄɢɦɚ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɬɟɲɤɢɯ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɢɡɛɭʇɟɬɚɄɂɊɋ-ɚ- ɨɞ 
x ɭ ɫɬɚɦɛɟɧɨɦ ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɭ ɩɭɬɟɦ ɤɭɩɨɜɢɧɟ ɫɟɨɫɤɟ ɤɭʄɟ ɫɚ ɨɤɭʄɧɢɰɨɦ ɂɊɅ ɪɨɦɫɤɚ
ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɚʁɟɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚɭɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɨɞ 
x ɭ ɫɬɚɦɛɟɧɨɦ ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɭ ɩɭɬɟɦ ɧɚɛɚɜɤɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɭ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɬɪɢ
ɝɨɞɢɧɟɧɢʁɟɛɢɥɨɩɪɨɝɪɚɦɚʁɟɞɚɧʁɟɭɬɨɤɭɚɭɩɟɪɢɨɞɭɨɞ-ɪɨɦɫɤɚɩɨɩɭɥɚɰɢʁɚ
ʁɟɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚɫɚ ɨɞ 
ɍɤɭɩɧɨ ɦɨɠɟɦɨ ɞɚɬɢ ɩɪɨɰɟɧɭ ɞɚ ʁɟ ɪɨɦɫɤɚ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɚ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ ɩɨɦɨʄɢ ɧɚɦɟʃɟɧɢɦ
ɂɊɅɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚɨɤɜɢɪɧɨɫɚ
ɉɪɨʁɟɤɬɧɟɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɟɧɚɥɨɤɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ
ɍɝɨɞɢɧɢɫɩɪɨɜɟɞɟɧɚɫɭɢɞɜɚɩɪɨʁɟɤɬɚÄɆɨʁɚɦɚɦɚɡɧɚɚɡɧɚɦɢʁɚ³-ɞɟɨɢÄɆɚɥɚ
ɲɤɨɥɚɨɪɚɥɧɨɝɡɞɪɚɜʂɚ³ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɢɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚȺɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɜɨɝɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɭɫɦɟɪɟɧɟ ɫɭ ɩɪɟɦɚ ɪɨɞɢɬɟʂɢɦɚ ɨɞɨʁɱɚɞɢ ɢ ɦɚɥɟɞɟɰɟɤɨʁɢɦɚ ɫɟɤɪɨɡɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ-ɜɚɫɩɢɬɧɢ
ɪɚɞɭɤɚɡɢɜɚɥɨɧɚɡɧɚɱɚʁɩɪɜɨɝɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨɝɫɬɨɦɚɬɨɥɨɲɤɨɝɩɪɟɝɥɟɞɚɞɨɤɫɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɞɪɭɝɨɝ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɛɢɥɟɭɫɦɟɪɟɧɟɤɚɪɨɦɫɤɨʁɩɨɩɭɥɚɰɢʁɢɭɧɚɫɟʂɢɦɚȻɚɧɝɥɚɞɟɲɢȼɟɥɢɤɢɊɢɬɭɰɢʂɭ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ ɨɜɟ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɫɜɢɯ ɧɚʁɟɮɢɤɚɫɧɢʁɢɯ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɯ ɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɤɢɯ
ɦɟɪɚɤɚɨɢɫɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟɨɛɨʂɟʃɚɭɫɬɚɢɡɭɛɚ
Ʌɨɤɚɥɧɚɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚɭɫɚɪɚɞʃɢɫɚȿɤɭɦɟɧɫɤɢɦɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦ ȿɏɈ ɢɡɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚɪɟɚɥɢɡɭʁɟɩɪɨʁɟɤɚɬɋɨɰɢʁɚɥɧɚɢɧɤɥɭɡɢʁɚɊɨɦɚɢɞɪɭɝɢɯɨɫɟɬʂɢɜɢɯɝɪɭɩɚɭɋɪɛɢʁɢ ɉɪɨʁɟɤɬɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɭ ɭɫɦɟɪɟɧɟ ɧɚ ɨɡɚɤɨʃɟʃɚ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɨ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚɭɩɨɞɫɬɚɧɞɚɪɞɧɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚɧɚɫɬɚɥɢɦɧɚɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚɭɄɚʄɭɄɨɜɢʂɭɢȻɟɝɟɱɭɭɩɪɜɨʁ
ɮɚɡɢɩɥɚɧɢɪɚɧɚʁɟɩɨɦɨʄɡɚɩɨɪɨɞɢɰɚɨɞɦɚɩɢɪɚɧɢɯɩɨɪɨɞɢɰɚɚɤɨʁɟɫɭɧɚɫɬɚʃɟɧɟɭ
ɨɜɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɭ ɧɚɪɟɞɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɧɚɦɟɪɚɜɚ ɞɚ ɤɨɧɤɭɪɢɲɟ ɡɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ Äɉɨɞɪɲɤɚ ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɭɧɢʁɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɦ ɫɬɚɧɨɜɚʃɭ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨʁɢɧɤɥɭɡɢʁɢ³ EU SHAI  ɍ
ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ʁɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ  ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɡɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɟ ɪɨɦɫɤɨɝ
ɧɚɫɟʂɚȻɚɧɝɥɚɞɟɲ
ɋɥɟɞɢ ɬɚɛɟɥɚ ɫɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɦ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɢ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚɦɚ ɭɫɦɟɪɟɧɢɯ ɤɚ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭɩɨɥɨɠɚʁɚɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟɦɚʃɢɧɟɤɨʁɟɫɭɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥɢȽɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞɢɈɐȾ
ɢɡɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɩɟɪɢɨɞɭɨɞɞɨɝɨɞɢɧɟ



Ɉɩɬɣɦɛɱ

ȽɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞȽɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭ
ɡɚɲɬɢɬɭ

ȿɤɭɦɟɧɫɤɟ
ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ

Ɉɛɢɣɝɪɫɩʂɠɥɭɛ

´ɂɛʂɠɟɨɩɮɣɨɥɦɮɢɣʂɣ
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ɈɩɝɩɞɌɛɟɛµ

Ɍɩɱɣʂɛɦɨɛɣɨɥɦɮɢɣʂɛ
ɋɩɧɛɣɟɫɮɞɣɰ
ɩɬɠɭʃɣɝɣɰɞɫɮɪɛɮ
Ɍɫɜɣʂɣ-





ɉɪɨʁɟɤɚɬɫɟɪɟɚɥɢɡɭʁɟɤɪɨɡɬɪɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ
ʁɚɧɭɚɪ
ɊɋȾ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɢɩɪɚɜɧɚɩɨɞɪɲɤɚɍ
ɞɨ
ɞɟɰɟɦɛɚɪ ɩɨɞɫɬɚɧɞɚɪɞɧɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚʄɟɫɟ
ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɦɨʄɢɞɚɤɪɨɡɩɨɫɬɭɩɚɤɨɡɚɤɨʃɟʃɚɨɛɟɡɛɟɞɟ
ɩɪɚɜɧɭɫɢɝɭɪɧɨɫɬɫɜɨʁɢɯɞɨɦɨɜɚɤɚɨɢɞɚɤɪɨɡ
ɩɪɢɫɬɭɩɞɪɭɝɢɦɮɨɧɞɨɜɢɦɚɭɧɚɩɪɟɞɟ
ɫɬɚɦɛɟɧɟɭɫɥɨɜɟȾɟɨɩɪɨʁɟɤɬɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢɦɚɡɚɰɢʂɞɚɞɨɩɪɢɧɟɫɟɭɫɩɟɲɧɨɦ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭɢɧɬɟɪɤɭɥɬɭɪɚɥɧɨɝɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɭ
ɨɞɚɛɪɚɧɢɦɲɤɨɥɚɦɚɤɚɨɢɩɨɞɪɲɤɭɭɪɚɞɭɫɚ
ɞɟɰɨɦɢɦɥɚɞɢɦɚɢɡɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɝɪɨɠɟɧɢɯ
ɩɨɪɨɞɢɰɚɁɧɚɱɚʁɚɧɞɟɨɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɫɦɟɪɟɧʁɟ
ɧɚɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɩɪɢɩɚɞɧɢɤɚɨɫɟɬʂɢɜɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɨɩɪɚɜɢɦɚɧɚɛɟɫɩɥɚɬɧɭɩɪɚɜɧɭ
ɩɨɦɨʄɤɚɨɢɩɨɞɪɲɤɭʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚɥɨɤɚɥɧɢɯ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚɢɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚɭɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɭɩɪɭɠɚʃɭɩɪɚɜɧɟ
ɩɨɦɨʄɢ
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Ɏɲɠɳʅɠɟɫɮɞɣɰ
ɣɢɝɩɫɛ

Ƚɫɠɟɨɩɬɭɪɫɩʂɠɥɭɛ


ɊɋȾ

Ƚɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞ-Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ
ɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭ

ɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚɧɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚɤɬɟɪɚɭ
ɥɨɤɚɥɧɨʁɡɚʁɟɞɧɢɰɢɡɚɩɨɞɪɲɤɭɢɧɤɥɭɡɢɜɧɨɦ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɦɜɚɫɩɢɬɚʃɭɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭɭ
ɇɨɜɨɦɋɚɞɭɚɞɢɪɟɤɬɧɢɤɨɪɢɫɧɢɰɢɫɭɞɟɰɚ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝɭɡɪɚɫɬɚɤɨʁɚɧɢɫɭɨɛɭɯɜɚʄɟɧɚ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɦɜɚɫɩɢɬɚʃɟɦɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦɫɚ
ɚɤɰɟɧɬɨɦɧɚɞɟɰɭɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɢ
ʃɢɯɨɜɢɪɨɞɢɬɟʂɢ

Ɏɥɮɪɨɛ
ɝɫɠɟɨɩɬɭ

ɈɤɬɨɛɚɪȾɟɰɟɦɛɚɪ

ɑɣʃ

1. ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ
Ɋɚɞɨɫɧɨɞɟɬɢʃɫɬɜɨ
2. ɐɟɧɬɚɪɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ
ɡɧɚʃɚɢɜɟɲɬɢɧɚ
3. ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
ɪɚɞȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
4. Ⱦɨɦɡɞɪɚɜʂɚɇɨɜɢɋɚɞ
5. ɒɈɋɈÄɆɢɥɚɧɉɟɬɪɨɜɢʄ³

Ɋɛɫɭɨɠɫɣ

Ɋɠɫɣɩɟ
ɫɠɛɦɣɢɛɱɣʂɠ

Ɍɚɛɟɥɚɉɪɨʁɟɤɬɧɟɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɟɭɫɦɟɪɟɧɟɤɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭɩɨɥɨɠɚʁɚɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟɦɚʃɢɧɟɤɨʁɟɫɭɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥɢ
ȽɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞɢɈɐȾɢɡɇɨɜɨɝɋɚɞɚ-ɝɨɞɢɧɟ



25. децембар 2021.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
Број 59 – страна 3045.

ɐɟɧɬɚɪɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɡɧɚʃɚɢ
ɜɟɲɬɢɧɚ

ɐɟɧɬɚɪɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɡɧɚʃɚɢ
ɜɟɲɬɢɧɚ

ȽɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞȽɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚ
ɩɪɢɜɪɟɞɭ

Ɉɩɝɣɬɛɟɢɛʂɠɟɨɛɥɩɬɭ Ƚɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞɟɠɝɩʂɛɥɛɣɟɠɝɩʂɲɣɱɛ Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ
ɫɩɧɬɥɠɨɛɱɣɩɨɛɦɨɩɬɭɣ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭ
ɡɚɲɬɢɬɭ

ɞɟɰɟɦɛɚɪ
-ɦɚʁ

ɦɚɪɬ 2016
-ɦɚʁ

/
Ɋɩɟɫɳɥɛɫɛɨɩɧɫɛɢɝɩʂɮ ɐɟɧɬɚɪɡɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɡɧɚʃɚ
ɟɠɱɠɣɢ
ɢɜɟɲɬɢɧɚ
ɧɛɫɞɣɨɛɦɣɢɩɝɛɨɣɰ
ɞɫɮɪɛ
ɍɞɪɭɠɟʃɟɝɪɚɻɚɧɚ Ɋɨɞɢɬɟʂ
ȾɟɱɢʁɢɰɟɧɬɚɪÄɆɚɥɢɩɪɢɧɰ³
ɍɞɪɭɠɟʃɟɝɪɚɻɚɧɚÄɊɨɦɚɧɢ
ɰɢɤɧɚ³
Ɇɪɟɠɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɡɚ
ɞɟɰɭɋɪɛɢʁɟɆɈȾɋ

06.06.2017
-05.12.2018.

ɐɟɧɬɚɪɡɚ
ÅɎɧɫɠɡɛɝɛʄɠɮ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɡɧɚʃɚ
ɯɮɨɥɱɣʂɣɪɩɟɫɳɥɠ
ɢɜɟɲɬɢɧɚ
ɫɛɨɩɧɫɛɢɝɩʂɮɟɠɱɠ
ɫɩɧɬɥɠɨɛɱɣɩɨɛɦɨɩɬɭɣ
ɣɩɬɨɛɡɣɝɛʄɮ
ɪɩɫɩɟɣɱɠ´

ɑɣʃ
Ⱦɨɩɪɢɧɨɫɫɦɚʃɟʃɭɧɟʁɟɞɧɚɤɨɫɬɢɢʁɚɱɚʃɟ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɢɟɤɨɧɨɦɫɤɟɢɧɤɥɭɡɢʁɟɊɨɦɚɭ
ɇɨɜɨɦɋɚɞɭɤɚɨɢɞɚɞɨɩɪɢɧɟɫɟɮɢɤɚɫɧɨʁ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɨʁɫɚɪɚɞʃɢɍɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɭɬɪɠɢɲɬɟɪɚɞɚɚɫɚɦɢɦ
ɬɢɦɧɨɜɚɡɚɩɨɫɥɟʃɚɢɧɨɜɚɪɚɞɧɚɦɟɫɬɚ



68ȿɍɊ

Ɏɥɮɪɨɛ
ɝɫɠɟɨɩɬɭ

ɟɜɪɚ


ɟɜɪɚ

ɞɢɧɚɪɚ
ɉɨɛɨʂɲɚɬɢɤɜɚɥɢɬɟɬɠɢɜɨɬɚɪɨɦɫɤɢɯ
ɩɨɪɨɞɢɰɚɢɞɟɰɟɪɚɧɨɝɭɡɪɚɫɬɚɤɪɨɡʁɚɱɚʃɟ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɥɨɤɚɥɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɛɪɢɝɟɨɞɟɰɢɢ
ʃɢɯɨɜɨɭɦɪɟɠɚɜɚʃɟ

ɉɫɢɯɨɫɨɰɢʁɚɥɧɚɩɨɞɪɲɤɚɞɟɰɢɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ
ɭɡɪɚɫɬɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫɬɢɦɭɥɚɰɢʁɟɪɚɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɢɩɨɞɪɲɤɚɪɨɞɢɬɟʂɢɦɚɭɩɪɢɩɪɟɦɢɡɚɭɩɢɫ
ɭɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɭɭɫɬɚɧɨɜɭȳɚɱɚʃɟɪɨɞɢɬɟʂɫɤɢɯ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɚɤɪɨɡɟɞɭɤɚɰɢʁɭɢɫɚɜɟɬɨɜɚʃɟ

Ⱦɨɩɪɢɧɟɬɢɫɦɚʃɟʃɭɧɟʁɟɞɧɚɤɨɫɬɢɢ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭɨɛɪɚɡɨɜɧɟɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɢɧɤɥɭɡɢʁɟ
ɧɚʁɪɚʃɢɜɢʁɢɯɝɪɭɩɚɩɪɟɫɜɟɝɚɊɨɦɚɭɋɪɛɢʁɢ
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-Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɩɪɟɦɚɪɨɦɫɤɨɦɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɭɪɚɞɢ
ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɚɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟɫɚɩɨɫɟɛɧɢɦ
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ɐɟɧɬɚɪɡɚ
Ƚɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞ-Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ
ɋɛɨɩɩɜɫɛɢɩɝɛʄɠɣ
ɜɫɣɞɛɩɟɠɱɣɮɯɮɨɥɱɣ- ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɡɧɚʃɚ ɡɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
ʂɣɪɫɠɝɠɨɱɣʂɠɩɬɣɪɛʄɛ ɢɜɟɲɬɢɧɚ
ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞ
ɣɪɩɝɠʅɛʄɛɩɜɫɛɢɩɝɨɣɰɪɩɬɭɣɞɨɮʅɛɟɠɱɠ
ɫɩɧɬɥɠɨɛɱɣɩɨɛɦɨɩɬɭɣ
ɮɈɩɝɩɧɌɛɟɮ

Ɇɩɥɛɦɨɣɞɦɛɬɩɝɣɢɛ
ɜɩʃɮɣɨɥɦɮɢɣʂɮ

Ɋɛɫɭɨɠɫɣ

Ɉɩɬɣɦɛɱ

Ɉɛɢɣɝɪɫɩʂɠɥɭɛ
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Ɋɫɩɧɩɱɣʂɛɩɜɫɛɢɩɝɛʄɛ ɐɟɧɬɚɪɡɚ
ɧɦɛɟɣɰɋɩɧɛ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɢ
ɨɱɭɜɚʃɟɤɭɥɬɭɪɟ
Ɋɨɦɚ

/

ɍɞɪɭɠɟʃɟɪɨɦɫɤɢɯ ɍɇɂɐȿɎ
ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ

2019

2019/2020

Ɍɪɫɠɲɛɝɛʄɠɟɠɲɣʂɣɰ
ɜɫɛɥɩɝɛ

ɍȽ´ɉɯɪɚɥɢɩɟɇɨɜɢ ɉɨɡɨɪɢɲɬɟɦɥɚɞɢɯɇɨɜɢɋɚɞ
ɋɚɞ´

ɟɭɪɚ

ɪɫɞ

ɟɜɪɚ

Ɏɥɮɪɨɛ
ɝɫɠɟɨɩɬɭ

ɈɫɧɚɠɢɬɢɢɭɫɦɟɪɢɬɢɦɥɚɞɟɊɨɦɟɞɚɭɩɢɲɭ
ɮɚɤɭɥɬɟɬɟɢȼɢɫɨɤɟɲɤɨɥɟ

ɞɢɧ

/

/

/

/

/

ɂɧɫɬɢɬɭɬ
ɡɚɨɬɜɨɪɟɧɨ
ɞɪɭɲɬɜɨ
Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɚ

Ɏɲɠɳʅɠɟɫɮɞɣɰ
ɣɢɝɩɫɛ

/

/

/

Ɏɲɠɳʅɠ
ȴɆɌ

Ƚɫɠɟɨɩɬɭɪɫɩʂɠɥɭɛ

ɂɡɪɚɞɚɢɩɢɥɨɬɢɪɚʃɟɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɟɡɚɪɚɞɫɚ HXUD
ɦɭɲɤɨɦɩɨɩɭɥɚɰɢʁɨɦɊɨɦɚɧɚɫɩɪɟɱɚɜɚʃɭ
ɞɟɱɢʁɢɯɛɪɚɤɨɜɚ

ɉɨɜɟʄɚʃɟɡɚɩɨɲʂɢɜɨɫɬɢɢ
ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɊɨɦɚ

2018-2021

Ɉɩɝɩɞɩɟɣɳʄɠ
ɥɮɦɭɮɫɨɠɬɝɠɲɛɨɩɬɭɣ
ɧɦɛɟɣɰɋɩɧɥɣʄɛɣ
ɋɩɧɛ

ProjectGenerationFacil- ɐɟɧɬɚɪɡɚ
ity-Ɋɩɝɠʅɛʄɠ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɡɧɚʃɚ
ɢɜɟɲɬɢɧɚ
ɟɩɬɭɮɪɨɩɬɭɣɀɎɯɩɨɟɩɝɛɢɛɣɨɥɦɮɢɣʂɮɋɩɧɛ

Ɏɪɛɦɣɧɩɭɩɫ-ɪɩɝɠʅɛʄɠ ɍɞɪɭɠɟʃɟɪɨɦɫɤɢɯ ɇɟɦɚɱɤɢȽɂɁɢȿɞɭɤɚɬɢɜɧɢ
ɢɛɪɩɳʃɣɝɩɬɭɣɋɩɧɛɣ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ
ɰɟɧɬɚɪɡɚɨɛɭɤɟɭɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɦɢɪɚɞɧɢɦɜɟɲɬɢɧɚɦɚ
ɋɩɧɥɣʄɛɮȻɊ
Ƚɩʂɝɩɟɣɨɣ

ɑɣʃ

ɉɪɨɦɨɰɢʁɚɂɫɭɦɢɪɚʃɟɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɨɦɥɚɞɢɯ
Ɋɨɦɚɭɨɤɜɢɪɭɧɨɜɨɝɨɞɢɲʃɢɯɫɜɟɱɚɧɨɫɬɢ

Ɋɠɫɣɩɟ
ɫɠɛɦɣɢɛɱɣʂɠ

2020

Ɋɛɫɭɨɠɫɣ
ɈɫɧɚɠɢɜɚʃɟɈɐȾɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɢȳɅɋɡɚ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɩɪɨɝɪɚɦɚɢɧɤɥɭɡɢʁɟɊɨɦɚ
ɬɟɯɧɢɱɤɚɩɨɞɪɲɤɚɭɩɪɢɜɥɚɱɟʃɭȿɍɮɨɧɞɨɜɚ

Ɉɩɬɣɦɛɱ



2013-2016

Ɉɛɢɣɝɪɫɩʂɠɥɭɛ
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ɌɚɛɟɥɚɋɪɟɞɫɬɜɚɤɨʁɚɫɭɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɢɡɞɜɨʁɟɧɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɤɨʁɢɡɚɰɢʂɢɦɚʁɭɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɩɨɥɨɠɚʁɚ
ɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟɦɚʃɢɧɟ

Ⱦɩɟɣɨɛ

Ɉɛɢɣɝɢɟɫɛɝɬɭɝɠɨɠ
ɮɬɭɛɨɩɝɠɮɟɫɮɡɠʄɛ

Ɉɛɢɣɝɪɫɩʂɠɥɭɛ

Ɉɛɢɣɝɥɩɨɥɮɫɬɛ

Ƀɢɨɩɬ

2017.

Ⱦɨɦɡɞɪɚɜʂɚɇɨɜɢɋɚɞ
ɇɨɜɢɋɚɞ

Äɋɬɨɩɡɚɪɚɡɢ³

Ʉɨɧɤɭɪɫɢɡɨɛɥɚɫɬɢʁɚɜɧɨɝɡɞɪɚɜʂɚ
ɤɨʁɢɦɚɫɟɞɨɩɪɢɧɨɫɢɩɪɨɦɨɰɢʁɢ
ɡɞɪɚɜʂɚɢɩɪɟɜɟɧɰɢʁɢɛɨɥɟɫɬɢ



2018.

Ⱦɨɦɡɞɪɚɜʂɚɇɨɜɢɋɚɞ
ɇɨɜɢɋɚɞ

Äɋɬɨɩɡɚɪɚɡɢ³

Ʉɨɧɤɭɪɫɢɡɨɛɥɚɫɬɢʁɚɜɧɨɝɡɞɪɚɜʂɚ
ɤɨʁɢɦɚɫɟɞɨɩɪɢɧɨɫɢɩɪɨɦɨɰɢʁɢ
ɡɞɪɚɜʂɚɢɩɪɟɜɟɧɰɢʁɢɛɨɥɟɫɬɢ



2019.

Ⱦɨɦɡɞɪɚɜʂɚɇɨɜɢɋɚɞ
ɇɨɜɢɋɚɞ

Äɋɬɨɩɡɚɪɚɡɢ³

Ʉɨɧɤɭɪɫɢɡɨɛɥɚɫɬɢʁɚɜɧɨɝɡɞɪɚɜʂɚ
ɤɨʁɢɦɚɫɟɞɨɩɪɢɧɨɫɢɩɪɨɦɨɰɢʁɢ
ɡɞɪɚɜʂɚɢɩɪɟɜɟɧɰɢʁɢɛɨɥɟɫɬɢ



2019.

Ⱦɨɦɡɞɪɚɜʂɚɇɨɜɢɋɚɞ
ɇɨɜɢɋɚɞ

ÄɆɚɥɚɲɤɨɥɚɨɪɚɥɧɨɝ
ɡɞɪɚɜʂɚ³

Ʉɨɧɤɭɪɫɢɡɨɛɥɚɫɬɢʁɚɜɧɨɝɡɞɪɚɜʂɚ
ɤɨʁɢɦɚɫɟɞɨɩɪɢɧɨɫɢɩɪɨɦɨɰɢʁɢ
ɡɞɪɚɜʂɚɢɩɪɟɜɟɧɰɢʁɢɛɨɥɟɫɬɢ



2019.

ɍɞɪɭɠɟʃɟɠɟɧɚɊɨɦɟɧɚ

Ɋɚɫɬɟɦɨɡɚʁɟɞɧɨ

Ʉɨɧɤɭɪɫɢɡɨɛɥɚɫɬɢʁɚɜɧɨɝɡɞɪɚɜʂɚ
ɤɨʁɢɦɚɫɟɞɨɩɪɢɧɨɫɢɩɪɨɦɨɰɢʁɢ
ɡɞɪɚɜʂɚɢɩɪɟɜɟɧɰɢʁɢɛɨɥɟɫɬɢ





Ɍɚɛɟɥɚ  ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɩɨɞɪɠɚɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɢɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚɩɨɥɨɠɚʁɚɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

Ⱦɩɟɣɨɛ

Ɉɛɢɣɝɮɟɫɮɡɠʄɛ

Ɉɛɢɣɝɪɫɩɞɫɛɧɛ

Ɉɛɢɣɝɥɩɨɥɮɫɬɛ

Ƀɢɨɩɬ

I ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɢɥɢɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚɭɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɤɨʁɢɫɭɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɡɚȽɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞɡɚɝɨɞɢɧɭ



2017.

ɉɨɫɥɨɜɢɡɚɦɥɚɞɟ

ɄɭɪɫɟɜɢɡɚɦɥɚɞɟɄɭɪɫɟɜɢ
ɡɚɦɥɚɞɟɩɪɢɩɚɞɧɢɤɟ
ɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

2017.

Ɇɚɥɚɫɪɟʄɧɚɤɨɥɨɧɢʁɚ
ɐɟɧɬɚɪɡɚɞɟɰɭɢ
ɨɦɥɚɞɢɧɭ

ɂɝɪɚɦɫɟɢɭɱɢɦ



2017.

Ɇɚɥɚɫɪɟʄɧɚɤɨɥɨɧɢʁɚ
ɐɟɧɬɚɪɡɚɞɟɰɭɢ
ɨɦɥɚɞɢɧɭ

ɈɄɈ– ɞɟɱʁɢɢɨɦɥɚɞɢɧɫɤɢ
ɤɥɭɛ



2017.

ɐɟɧɬɚɪɡɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ
Ɏɚɤɭɥɬɟɬʁɟɦɨʁɢɡɛɨɪ
Ⱦɭɧɚɜɫɤɨɝɪɟɝɢɨɧɚ



2017.

ɍɞɪɭɠɟʃɟɝɪɚɻɚɧɚ
ȼɟɪɭʁɟɦɭɇɨɜɢɋɚɞ





Ʉɨɪɚɤɤɚɨɫɚɦɨɫɬɚʂɢɜɚʃɭ
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Ⱦɩɟɣɨɛ

Ɉɛɢɣɝɮɟɫɮɡɠʄɛ

Ɉɛɢɣɝɪɫɩɞɫɛɧɛ

Ɉɛɢɣɝɥɩɨɥɮɫɬɛ

Ƀɢɨɩɬ


2017.

ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɢ
ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɰɟɧɬɚɪ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟɡɚɫɜɟ–
ɩɨɞɪɲɤɚɞɟɰɢɢɡɪɨɦɫɤɟ
ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɢ



2017.

ɍɞɪɭɠɟʃɟɪɨɦɫɤɢɯ
ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ

ɂɫɤɨɪɟɧɢɦɨɨɫɢɩɚʃɟ
ɪɨɦɫɤɢɯɭɱɟɧɢɤɚɢɡɲɤɨɥɚ



2017.

ɄɚɪɢɬɚɫȾɟɤɚɧɚɬɚɇɨɜɢ
ɋɚɞ

Ɇɨɧɬɟɫɨɪɢɞɟɱɢʁɚɤɭʄɚ



2017.

ɋɚɜɟɡɫɬɭɞɟɧɚɬɚ
ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚɭɇɨɜɨɦ
ɋɚɞɭ

ȼɨɞɢɱɡɚɡɚɲɬɢɬɭɞɟɰɟɨɞ
ɡɥɨɫɬɚɜʂɚʃɚ


II ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɢɥɢɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚɭɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɤɨʁɢɫɭɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɡɚȽɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞɡɚɝɨɞɢɧɭ






2017.

ɍɞɪɭɠɟʃɟɠɟɧɚɊɨɦɟɧɚ

Ɉɫɧɚɠɢɫɟɨʁɚɱɚʁɭɫɩɟɲɧɨ
ɤɨɪɚɱɚʁ

2017.

ɍɞɪɭɠɟʃɟɇɭɪɫɜɟɬɥɨɫɬ

ɇɚɭɱɢɦɟɞɚɛɢɯ
ɪɚɡɭɦɟɨ-ɥɚ

2017.

ɍɞɪɭɠɟʃɟɋɧɚɝɚ
ɩɨɪɨɞɢɰɟ

ɉɨɪɨɞɢɱɧɢɫɚɪɚɞɧɢɤ–
ɉɫɢɯɨɫɨɰɢɨ– ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɚ
ɩɨɞɪɲɤɚɪɨɦɫɤɢɦ
ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚɡɚɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɞɟɰɟɭɫɢɫɬɟɦɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ



2017.

ɄɚɪɢɬɚɫȾɟɤɚɧɚɬɚɇɨɜɢ
ɋɚɞ

ɉɨɦɨʄɢɩɨɞɪɲɤɚɪɨɦɫɤɨʁ
ɞɟɰɢɩɪɢɫɚɜɥɚɞɚɜɚʃɭ
ɝɪɚɞɢɜɚɭɨɫɧɨɜɧɨʁɲɤɨɥɢ



2017.

ȿɤɭɦɟɧɫɤɚɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

ɉɫɢɯɨɫɨɰɢʁɚɥɧɚɩɨɞɪɲɤɚ
ɞɟɰɢɭɥɢɰɟɧɚɬɟɪɟɧɭ














I ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡ 
ɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɢɥɢɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚɭɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɤɨʁɢɫɭɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɡɚȽɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞɡɚɝɨɞɢɧɭ

2018.

ɄɚɪɢɬɚɫȾɟɤɚɧɚɬɚɇɨɜɢ
ɋɚɞ

Ɇɨɧɬɟɫɨɪɢɞɟɱɢʁɚɤɭʄɚ

2018.

ɍɞɪɭɠɟʃɟɇɭɪɫɜɟɬɥɨɫɬ

ɀɢɜɢɦɨɡɚʁɟɞɧɨ



2018.

Ɇɚɥɚɫɪɟʄɧɚɤɨɥɨɧɢʁɚ
ɐɟɧɬɚɪɡɚɞɟɰɭɢ
ɨɦɥɚɞɢɧɭ

ɂɝɪɚɦɫɟɢɭɱɢɦ
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Ⱦɩɟɣɨɛ

Ɉɛɢɣɝɮɟɫɮɡɠʄɛ

Ɉɛɢɣɝɪɫɩɞɫɛɧɛ

Ɉɛɢɣɝɥɩɨɥɮɫɬɛ



2018.

Ɇɚɥɚɫɪɟʄɧɚɤɨɥɨɧɢʁɚ
ɐɟɧɬɚɪɡɚɞɟɰɭɢ
ɨɦɥɚɞɢɧɭ

Ɉɤɨ– ɞɟɱɢʁɢɢɨɦɥɚɞɢɧɫɤɢ
ɤɥɭɛ



2018.

ɍɞɪɭɠɟʃɟɇɭɪɫɜɟɬɥɨɫɬ

ɀɢɜɢɦɨɡɚʁɟɞɧɨ



2018.

ȿɤɭɦɟɧɫɤɚɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

ɉɫɢɯɨɫɨɰɢʁɚɥɧɚɩɨɞɪɲɤɚ
ɞɟɰɢɢɦɚɥɨɥɟɬɧɢɰɢɦɚɭ
ɭɥɢɱɧɨʁɫɢɬɭɚɰɢʁɢ



2018.

ɍɞɪɭɠɟʃɟɉɪɟɜɟɧɬ

ɉɨɦɨʄɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
ɧɚʁɭɝɪɨɠɟɧɢʁɢɦɠɟɧɚɦɚ



ɍɞɪɭɠɟʃɟɋɧɚɝɚ
ɩɨɪɨɞɢɰɟ

ɉɨɪɨɞɢɱɧɢɫɚɪɚɞɧɢɤ –
ɉɫɢɯɨɫɨɰɢɨ– ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɚ
ɩɨɞɪɲɤɚɪɨɦɫɤɢɦ
ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚɡɚɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɞɟɰɟɭɫɢɫɬɟɦɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ

2018.

Ƀɢɨɩɬ









II ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɢɥɢɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚɭɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɤɨʁɢɫɭɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɡɚȽɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞɡɚɝɨɞɢɧɭ

2018.

ɍɞɪɭɠɟʃɟȻɚɱɤɢɯɪɨɦɚ

ɒɤɨɥɟɫɟɧɟɛɨʁɢɦʁɚ

2018.

ɄɚɪɢɬɚɫȾɟɤɚɧɚɬɚɇɨɜɢ
ɋɚɞ

ɉɨɞɪɲɤɚɪɨɦɫɤɨʁɞɟɰɢ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝɢɲɤɨɥɫɤɨɝ
ɭɡɪɚɫɬɚ

2019.

ɍɞɪɭɠɟʃɟɋɧɚɝɚ
ɩɨɪɨɞɢɰɟ

ɉɨɪɨɞɢɱɧɢɫɚɪɚɞɧɢɤ–
ɉɫɢɯɨɫɨɰɢɨ– ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɚ
ɩɨɞɪɲɤɚɪɨɦɫɤɢɦ
ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚɡɚɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɞɟɰɟɭɫɢɫɬɟɦɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ

2019.

ɄɚɪɢɬɚɫȾɟɤɚɧɚɬɚɇɨɜɢ
ɋɚɞ

Ɇɨɧɬɟɫɨɪɢ ɞɟɱɢʁɚɤɭʄɚ



2019.

ɈɦɥɚɞɢɧɚȳȺɁȺɋɇɨɜɢ
ɋɚɞ

Ʉɥɭɛɡɚɨɫɨɛɟɤɨʁɟɠɢɜɟɫɚ
ɏɂȼ-ɨɦɆɋɆɋɊɢɦɥɚɞɟ
ɪɨɦɟ



2019.

ɍɞɪɭɠɟʃɟɉɪɟɜɟɧɬ

ɉɨɦɨʄɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
ɧɚʁɭɝɪɨɠɟɧɢʁɢɦɠɟɧɚɦɚ



2019.

Ɇɚɥɚɫɪɟʄɧɚɤɨɥɨɧɢʁɚ
ɐɟɧɬɚɪɡɚɞɟɰɭɢ
ɨɦɥɚɞɢɧɭ

ɂɝɪɚɦɫɟɢɭɱɢɦ



2019.

ɍɞɪɭɠɟʃɟɇɭɪɫɜɟɬɥɨɫɬ

ɋɜɢɡɚʁɟɞɧɨɝʁɟɞɚɧɡɚɫɜɟ







I ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɢɥɢɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚɭɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɤɨʁɢɫɭɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɡɚȽɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞɡɚɝɨɞɢɧɭ
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Ɉɛɢɣɝɪɫɩɞɫɛɧɛ

Ɉɛɢɣɝɥɩɨɥɮɫɬɛ

Ƀɢɨɩɬ

II ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɢɥɢɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚɭɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɤɨʁɢɫɭɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɡɚȽɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞɡɚɝɨɞɢɧɭ



ɍɞɪɭɠɟʃɟɋɧɚɝɚ
ɩɨɪɨɞɢɰɟ

ɉɨɪɨɞɢɱɧɢɫɚɪɚɞɧɢɤ–
ɉɫɢɯɨɫɨɰɢɨ– ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɚ
ɩɨɞɪɲɤɚɪɨɦɫɤɢɦɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚɡɚɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɞɟɰɟɭ
ɫɢɫɬɟɦɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ

2019.

ɉɨɫɥɨɜɢɡɚɦɥɚɞɟ

ɄɭɪɫɟɜɢɡɚɦɥɚɞɟɄɭɪɫɟɜɢ
ɡɚɦɥɚɞɟɩɪɢɩɚɞɧɢɤɟ
ɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ



2019.

ɍɞɪɭɠɟʃɟȻɚɱɤɢɯɊɨɦɚ

ɀɟɥɢɦɞɚɠɢɜɢɦɨɞɫɜɨɝ
ɪɚɞɚ



2019.

ɂɧɫɬɢɬɭɬɡɚɪɚɡɜɨʁ

ȻɟɡɛɟɞɧɢɊɨɦɢ





Ɇɨɧɬɟɫɨɪɢɞɟɱɢʁɚɤɭʄɚ

III ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɢɥɢɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚɭɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɤɨʁɢɫɭɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɡɚȽɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞɡɚɝɨɞɢɧɭ



Äɋɬɚɪɢɡɚɧɚɬɢɭɪɭɤɚɦɚ
ɦɥɚɞɢɯ³

II ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚ
ɝɨɞɢɧɭɡɚɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟɩɪɨɝɪɚɦɚɢɥɢ
ɧɟɞɨɫɬɚʁɭʄɟɝɞɟɥɚɫɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɨɝɪɚɦɚɢɡɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɪɨɜɪɟɞɟɨɞʁɚɜɧɨɝɢɧɬɟɪɟɫɚɡɚȽɪɚɞ
ɇɨɜɢɫɚɞɤɨʁɚɪɟɚɥɢɡɭʁɭɭɞɪɭɠɟʃɚ



ɍɞɪɭɠɟʃɟɠɟɧɚ
Äȿɞɭɤɚɬɢɜɧɢɰɟɧɬɚɪ
ɦɥɚɞɢɯɧɚɞɚ³

ɉɨɞɪɲɤɚɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭɊɨɦɚ

ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɢɥɢɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚɭɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɤɨʁɢɫɭɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɡɚȽɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞɡɚɝɨɞɢɧɭ

2020.

ɍɞɪɭɠɟʃɟɋɧɚɝɚ
ɩɨɪɨɞɢɰɟ

ɉɨɪɨɞɢɱɧɢɫɚɪɚɞɧɢɤ–
ɉɫɢɯɨɫɨɰɢɨ– ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɚ
ɩɨɞɪɲɤɚɪɨɦɫɤɢɦ
ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚɡɚɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɞɟɰɟɭɫɢɫɬɟɦɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ



2020.

ɂɧɫɬɢɬɭɬɡɚɪɚɡɜɨʁ

ȻɟɡɛɟɞɧɢɊɨɦɢ





II ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɢɥɢɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚɭɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɤɨʁɢɫɭɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɡɚȽɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞɡɚ20ɝɨɞɢɧɭ



Ɉɦɥɚɞɢɧɚȳɚɡɚɫɇɨɜɢ
ɋɚɞ

Ɂɚʁɟɞɧɢɱɤɢɤɚɨɫɧɚɠɢɜɚʃɭ
ɨɫɨɛɚɤɨʁɟɠɢɜɟɫɚɏɂȼ-ɨɦ
ɆɋɆɋɊɢɦɥɚɞɢɯɊɨɦɚ
ɤɪɨɡɩɨɞɪɲɤɭɭɨɤɜɢɪɭ
ɤɥɭɛɚɢɬɟɪɟɧɫɤɨɝɪɚɞɚ

Ⱦɩɟɣɨɛ

2019.

2019.

2019.

2020.

2020.

Ɉɛɢɣɝɮɟɫɮɡɠʄɛ

ɄɚɪɢɬɚɫȾɟɤɚɧɚɬɚɇɨɜɢ
ɋɚɞ

ɍɞɪɭɠɟʃɟɝɪɚɻɚɧɚ
Äɉɯɪɚɥɢɩɟɇɨɜɢɋɚɞ³
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Ⱦɩɟɣɨɛ
2020.

2020.

Ɉɛɢɣɝɮɟɫɮɡɠʄɛ
ɍɞɪɭɠɟʃɟɉɪɟɜɟɧɬ

ɍɞɪɭɠɟʃɟɝɪɚɻɚɧɚ
Äɉɯɪɚɥɢɩɟɇɨɜɢɋɚɞ³

Ɉɛɢɣɝɪɫɩɞɫɛɧɛ
ɉɨɦɨʄɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
ɧɚʁɭɝɪɨɠɟɧɢʁɢɦɠɟɧɚɦɚ

ÄɊɭɱɧɚɪɚɞɢɧɨɫɬɢɫɬɚɪɢ
ɡɚɧɚɬɢɭɪɭɤɚɦɚɦɥɚɞɢɯɭ
2020“

Ɉɛɢɣɝɥɩɨɥɮɫɬɛ

ȳɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚɞɨɞɟɥɭɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚ
ɝɨɞɢɧɭɡɚɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟɩɪɨɝɪɚɦɚɢɥɢ
ɧɟɞɨɫɬɚʁɭʄɟɝɞɟɥɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɨɝɪɚɦɚɢɡɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɪɨɜɪɟɞɟɨɞʁɚɜɧɨɝɢɧɬɟɪɟɫɚɡɚȽɪɚɞ
ɇɨɜɢɫɚɞɤɨʁɚɪɟɚɥɢɡɭʁɭɭɞɪɭɠɟʃɚ

Ƀɢɨɩɬ




6:27ɚɧɚɥɢɡɚ

SWOTɚɧɚɥɢɡɚʁɟʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɚaɤɨɪɢɫɧɚɬɟɯɧɢɤɚɡɚɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɫɧɚɝɚ ɢ ɫɥɚɛɨɫɬɢ  ɢ ɡɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚʃɟ ɫɩɨʂɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɚ –
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɤɨʁɟɫɭɨɬɜɨɪɟɧɟɡɚȳɅɋɢɩɪɟɬʃɢɫɚɤɨʁɢɦɚɫɟȳɅɋɫɭɨɱɚɜɚ
Ɉɜɨɦɬɟɯɧɢɤɨɦɫɟɢɞɟɧɬɢɮɢɤɭʁɟɫɥɟɞɟʄɟ
x ɋɧɚɝɟ ɪɟɫɭɪɫɟɩɪɟɞɧɨɫɬɢ ɝɪɚɞɚɨɩɲɬɢɧɟ
x ɋɥɚɛɨɫɬɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚɩɪɟɩɪɟɤɟɧɟɞɨɫɬɚɬɤɟ ɝɪɚɞɚɨɩɲɬɢɧɟ
x ȿɤɫɬɟɪɧɟ ɩɨɜɨʂɧɟ  ɭɫɥɨɜɟ ɲɚɧɫɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ  ɤɨʁɢ ɦɨɝɭ ɞɨɩɪɢɧɟɬɢ ɭ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɭ
ɰɢʂɟɜɚɝɪɚɞɚɨɩɲɬɢɧɟ
x ȿɤɫɬɟɪɧɟ ɧɟɩɨɜɨʂɧɟ ɭɫɥɨɜɟ ɩɪɟɬʃɟɪɢɡɢɤɟ ɤɨʁɢɦɨɝɭɛɢɬɢɲɬɟɬɧɢɩɪɢɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɭ
ɰɢʂɟɜɚɝɪɚɞɚɨɩɲɬɢɧɟ
ɍ ɩɪɨɰɟɫɭɩɪɢɩɪɟɦɟ ɅȺɉ-ɚSWOTɚɧɚɥɢɡɚɫɚʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɡɚɜɪɲɧɢɤɨɪɚɤ ɭ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɤɨɦ ɞɟɥɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɭ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɨʁ ɚɧɚɥɢɡɢ ɨɞɧɨɫɧɨ ɚɧɚɥɢɡɢ ɫɬɚʃɚ  ɚ ɫɚ ɞɪɭɝɟ
ɫɬɪɚɧɟ ɫɥɭɠɢ ɤɚɨ ɩɨɥɚɡɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚʃɟ ɤʂɭɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢ ɩɨɫɪɟɞɧɨ ɡɚ
ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟɫɪɟɞʃɨɪɨɱɧɢɯɢɞɭɝɨɪɨɱɧɢɯɰɢʂɟɜɚ
ɇɚɪɚɞɢɨɧɢɰɢɡɚɩɪɢɩɪɟɦɭSWOɌ ɚɧɚɥɢɡɟɫɭɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢɫɜɢɱɥɚɧɨɜɢɢɱɥɚɧɢɰɟɌɢɦɚɚ
ɧɚɤɨɧ ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ ɫɭ ɫɟ ɤɨɧɫɭɥɬɨɜɚɥɢ ɫɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɭ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ ɢ ɥɨɤɚɥɧɢɦ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚɡɚɞɭɠɟɧɢɦɡɚɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟɨɛɥɚɫɬɢ
SWOTɚɧɚɥɢɡɚʁɟɨɛɭɯɜɚɬɢɥɚɤɚɤɨɚɧɚɥɢɡɭɞɨɫɬɭɩɧɢɯɩɨɞɚɬɚɤɚɬɚɤɨɢɭɫɚɝɥɚɲɟɧɟɫɬɚɜɨɜɟ
ɱɥɚɧɨɜɚɬɟɦɚɬɫɤɢɯ ɫɟɤɬɨɪɫɤɢɯ ɪɚɞɧɢɯɝɪɭɩɚɞɨɤɨʁɢɯɫɭɞɨɲɥɢɧɚɨɫɧɨɜɭɩɪɨɰɟɧɟɫɬɚʃɚÄɧɚ
ɬɟɪɟɧɭ³ɧɚɪɨɱɢɬɨɭɨɧɢɦɨɛɥɚɫɬɢɦɚɭɤɨʁɢɦɚɧɟɞɨɫɬɚʁɭɩɨɞɚɰɢ
SWOT ɚɧɚɥɢɡɚ ʁɟ ɡɚɤʂɭɱɟɧɚ ɢɡɛɨɪɨɦ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟɦ ɤʂɭɱɧɢɯ
ɩɢɬɚʃɚɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɪɟɲɢɬɢ ɨɞɧɨɫɧɨ ɰɢʂɟɜɢɦɚ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɩɨɫɬɢʄɢ ɭ ɫɜɚɤɨʁ ɨɞ
ɢɡɚɛɪɚɧɢɯ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ Ɉɜɚ ɤʂɭɱɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɡɚɤʂɭɱɰɢ  ɫɭ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɨɫɧɨɜ ɡɚ
ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟɩɪɟɞɥɨɝɚɨɩɲɬɟɝɰɢʂɚɢɩɪɟɞɥɨɝɚɩɨɫɟɛɧɢɯɰɢʂɟɜɚɨɞɧɨɫɧɨɦɟɪɚɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɇɚɤɨɧɨɞɪɠɚɧɟɪɚɞɢɨɧɢɰɟɧɚɤɨʁɨʁʁɟɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚSWOTɚɧɚɥɢɡɚɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟɫɭɞɨɞɚɬɧɟ
ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɟ ɭ ɮɨɪɦɢ ɮɨɤɭɫ ɝɪɭɩɟ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚ ɪɨɦɫɤɢɯ ɧɚɫɟʂɚ ȵɢɯɨɜɢ ɩɪɟɞɥɨɡɢ ɢ
ɫɭɝɟɫɬɢʁɟɫɭɢɧɤɨɪɩɨɪɢɪɚɧɢɭɮɢɧɚɥɧɭɜɟɪɡɢʁɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɅȺɉ
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Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ


ɌɈȻȾɀ

ɌɆȻȼɉɌɍɃ

x ɍɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚɮɨɪɦɢɪɚɧɢɬɢɦɨɜɢɡɚ
ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭɨɫɢɩɚʃɚ
x Ⱥɧɝɚɠɨɜɚɧɨɭɤɭɩɧɨɩɟɞɚɝɨɲɤɢɯɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚɭ
ɨɫɧɨɜɧɟɲɤɨɥɟɢɭɉɍ
x ɋɜɢɩɪɟɞɲɤɨɥɰɢɫɭɭɩɢɫɚɧɢɭɉɍ ɨɫɢɦɨɧɢɯɡɚ
ɤɨʁɟɫɭɩɪɟɞɚɬɢɡɚɯɬɟɜɢɫɚɡɚɤɚɲʃɟʃɟɦ
x Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧ ɛɟɩɥɚɬɧɢɜɪɬɢʄɡɚɫɜɭɞɟɰɭɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚ
x ɍɩɪɟɬɯɨɞɧɟɬɪɢɲɤɨɥɫɤɟɝɨɞɢɧɟȽɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞʁɟ
ɢɡɛɭʇɟɬɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚɨɭʇɛɟɧɢɤɟɩɪɟɜɨɡɡɚ
ɨɫɧɨɜɰɟɢɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɰɟɤɚɨɢɫɬɢɩɟɧɞɢʁɟɡɚ
ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɰɟɢɫɬɭɞɟɧɬɟ
x Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭ
ɪɟɚɥɢɡɭʁɟɜɟɥɢɤɛɪɨʁɩɪɨʁɟɤɚɬɚɭɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɭɫɚ
ɰɢɜɢɥɧɢɦɫɟɤɬɨɪɨɦɢɬɨɭɫɜɢɦɨɛɥɚɫɬɢɦɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɫɨɰɢʁɚɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚɫɬɚɧɨɜɚʃɟ«
x ɇɋɆȿȾȿ- ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɚɢɧɬɟɪɫɟɤɬɨɪɫɤɚɦɪɟɠɚɡɚ
ɞɟɰɭɭɨɤɜɢɪɭɤɨʁɟɫɟɨɞɜɢʁɚɫɚɪɚɞʃɚɢɩɨɤɪɟʄɭ
ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɟʁɚɤɰɢɜɢɥɧɢɫɟɤɬɨɪɭȽɪɚɞɭ ɤɚɨɢ
ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɟɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ
x Ɋɚɡɥɢɱɢɬɢɩɪɨɝɪɚɦɢɧɟɮɨɪɦɚɥɧɨɝɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
ɰɢɜɢɥɧɨɝɞɪɭɲɬɜɚɧɚɦɟʃɟɧɢɯ ɪɨɦɫɤɨʁɩɨɩɭɥɚɰɢʁɢ
x Ɉɛɪɚɡɨɜɧɟɭɫɬɚɧɨɜɟɢɦɚʁɭɪɟɥɚɬɢɜɧɨɞɨɛɪɟ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟɡɚɪɚɞɫɚɞɟɰɨɦɪɨɦɫɤɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɢɩɨɯɚɻɚʁɭɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨɩɪɨɝɪɚɦɟ
ɫɬɪɭɱɧɨɝɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɚ
x ɇɨɜɢɋɚɞɤɚɨɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɢɝɪɚɞɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɫɜɢɯɧɢɜɨɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɞɨɛɪɚ
ɫɚɪɚɞʃɚɫɚɮɚɤɭɥɬɟɬɢɦɚ

x ɍɛɥɢɡɢɧɢɧɚɫɟʂɚȼɟɥɢɤɢɪɢɬʁɟɜɟɥɢɤɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ
ɞɟɰɟɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɢɞɨɥɚɡɢɞɨɩɪɢɪɨɞɧɟ
ɫɟɝɪɟɝɚɰɢʁɟɭɧɭɬɚɪʁɟɞɧɨɝɨɛʁɟɤɬɚɉɍ Ȼɭɛɚɦɚɪɚ ɢʁɟɞɧɟ
Ɉɒ- ȾɭɲɚɧɊɚɞɨɜɢʄ ɫɥɢɱɧɨʁɟɫɚȻɚɧɝɥɚɞɟɲɨɦ
x ȼɟɥɢɤɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɞɟɰɟɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɭ
ɩɨʁɟɞɢɧɢɦɨɞɟʂɟʃɢɦɚɭɩɨʁɟɞɢɧɢɦɲɤɨɥɚɦɚ
x ɇɟɞɨɜɨʂɚɧɛɪɨʁɩɟɞɚɝɨɲɤɢɯɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚɭɲɤɨɥɚɦɚ
ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨɭɈɒ³ȾɭɲɚɧɊɚɞɨɜɢʄ´
x ɇɟɞɨɜɨʂɧɚɜɢɞʂɢɜɨɫɬɪɚɞɚɬɢɦɨɜɚɡɚɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ
ɨɫɢɩɚʃɚɢɩɟɞɚɝɨɲɤɢɯɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ ɉɨɞɪɲɤɚɲɤɨɥɫɤɢɦ
ɬɢɦɨɜɢɦɚɡɚɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭɨɫɢɩɚʃɚɫɟɨɞɜɢʁɚɫɚɦɨɤɪɨɡ
ɩɪɨʁɟɤɬɟ
x ɇɟɞɨɜɨʂɧɚɜɢɞʂɢɜɨɫɬɢɦɩɥɟɦɟɧɬɢɪɚɧɢɯɩɪɨʁɟɤɚɬɚɢ
ʃɢɯɨɜɢɯɟɮɟɤɚɬɚ ɩɨɬɪɟɛɟɫɭɜɟʄɟɨɞɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢɯ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
x Ʌɢɫɬɟɱɟɤɚʃɚɡɚɭɩɢɫɭɉɍɯɪɨɧɢɱɧɢɦɚʃɚɤɦɟɫɬɚ
x Ɋɨɞɢɬɟʂɢɧɚʁɜɢɲɟɝɪɚɜɢɬɢɪɚʁɭɤɚʁɟɞɧɨɦɨɛʁɟɤɬɭɢɧɢɫɭ
ɞɨɜɨʂɧɨɦɨɬɢɜɢɫɚɧɢɞɚɭɩɢɫɭʁɭɞɟɰɭɭɞɪɭɝɟɨɛʁɟɤɬɟ
x ɉɨɫɬɨʁɢɩɪɨɛɥɟɦɩɪɟɜɨɡɚɭɱɟɧɢɤɚɢɡɧɟɮɨɪɦɚɥɧɢɯ
ɧɚɫɟʂɚɭɭɞɚʂɟɧɢʁɟɨɫɧɨɜɧɟɲɤɨɥɟ
x ɇɟɦɚʁɚɫɧɢɯɧɢɬɢɨɛʁɟɞɢʃɟɧɢɯɩɨɞɚɬɚɤɚɨɛɪɨʁɭɞɟɰɟ
ɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɭɉɍɤɚɨɧɢɡɚɨɫɧɨɜɧɨɲɤɨɥɫɤɨɢ
ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɫɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɝɟɧɟɪɚɥɧɨʁɟɬɟɲɤɨɞɨʄɢ
ɞɨɩɨɞɚɬɚɤɚɢɨɛʁɟɞɢɧɢɬɢɢɯ
x ɇɢɫɭɫɜɢɡɚɩɨɫɥɟɧɢɭɨɛɪɚɡɨɜɧɢɦɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ
ɫɟɧɡɢɛɢɥɢɫɚɧɢɡɚɩɨɬɪɟɛɟɢɪɚɞɫɚɞɟɰɨɦɪɨɦɫɤɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ
x Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭʁɟ
ɧɚʁɚɤɬɢɜɧɢʁɚɧɚʁɜɢɲɟɨɩɬɟɪɟʄɟɧɚɤɚɞɫɭɭɩɢɬɚʃɭɫɜɟ
ɢɧɰɢʁɚɬɢɜɟɭɜɟɡɢɫɚɢɧɤɥɭɡɢʁɨɦɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚ
x Ⱦɟɰɚɫɟɭɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨʁɭɫɬɚɧɨɜɢ ɩɪɟɬɟɠɧɨɭɤʂɭɱɭʁɭɭ
ɩɨɥɭɞɧɟɜɧɟɛɨɪɚɜɤɟɪɨɞɢɬɟʂɢɭɝɥɚɜɧɨɦɧɟɠɟɥɟ
ɰɟɥɨɞɧɟɜɧɢɛɨɪɚɜɚɤɨɞɛɢʁɚʁɭɝɚɨɞɧɨɫɧɨɧɢɫɭ
ɩɪɢɩɪɟɦʂɟɧɢɡɚɬɨ
x ɂɞɚʂɟɢɦɚɞɟɰɟɤɨʁɚɧɢɫɭɭɫɢɫɬɟɦɭɢɧɢɫɭɭɩɢɫɚɧɚɭ
ɉɉɉɤɚɨɧɢɭɨɫɧɨɜɧɭɲɤɨɥɭ ɪɨɞɢɬɟʂɢɤɨʁɢɧɟɦɚʁɭ
ɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɟɧɚɩɪɢɦɟɪ
x ɋɜɟɝɚ ɞɟɰɟɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭ
ɡɚɜɪɲɢɨɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
x ɇɟɦɚɩɨɞɚɬɚɤɚɤɨɥɢɤɨʁɟɞɟɰɟɭɩɢɫɚɧɨɭɫɪɟɞʃɟ
ɲɤɨɥɟ ɤɪɨɡɚɮɢɪɦɚɬɢɜɧɟɦɟɪɟ
x ɇɟɦɚɞɨɜɨʂɧɨɩɪɚʄɟʃɚɢɫɚɪɚɞʃɟɢɡɦɟɻɭɨɫɧɨɜɧɢɯɢ
ɫɪɟɞʃɢɯɲɤɨɥɚɭɩɟɪɢɨɞɭɬɪɚɧɡɢɰɢʁɟ
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x ɇɟɦɚɫɢɫɬɟɦɫɤɨɝɩɪɢɫɬɭɩɚɢɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟɭ
ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɭɢɩɪɚʄɟʃɭɩɨɞɚɬɚɤɚɭɜɟɡɢɫɚɩɪɟɜɟɧɰɢʁɨɦ
ɨɫɢɩɚʃɚ
x ɇɟɞɨɜɨʂɧɚɭɤʂɭɱɟɧɨɫɬɪɨɞɢɬɟʂɚɪɨɦɫɤɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɭɪɚɞɫɚɜɟɬɚɪɨɞɢɬɟʂɚ
ɓȻɈɌɀ

Ɋɋɀɍȶɀ

x Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬɝɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
ɢɞɢɪɟɤɬɨɪɚɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚɞɚɫɟɪɟɚɥɢɡɭʁɟ
ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚɜɟɡɚɧɚɡɚɫɦɚʃɟʃɟɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟɬɡɜ
ɩɪɢɪɨɞɧɟɫɟɝɪɟɝɚɰɢʁɟ
x ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɊɨɦɚɢ
ɊɨɦɤɢʃɚɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢɡɚɩɟɪɢɨɞɨɞ
ɞɨɝɨɞɢɧɟ
x Ɂɚɤɨɧɫɤɟɪɟɝɭɥɚɬɢɜɟɢɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟɭ
ɨɛɥɚɫɬɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
x ɋɢɫɬɟɦɫɤɟɦɟɪɟ–ɡɚɤɨɧɢɢɩɪɚɜɢɥɧɢɰɢɨɞɨɞɚɬɧɨʁ
ɩɨɞɪɲɰɢɭɱɟɧɢɰɢɦɚɭɢɧɤɥɭɡɢɜɧɨɦɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
ɤɚɨɢɩɪɟɩɨɡɧɚɜɚʃɭɨɛɥɢɤɚɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
x Ⱥɮɢɪɦɚɬɢɜɧɟɦɟɪɟɡɚɭɩɢɫɪɨɦɫɤɢɯɭɱɟɧɢɤɚɭ
ɫɪɟɞʃɟɲɤɨɥɟɢɮɚɤɭɥɬɟɬɟ
x ɉɨɫɬɨʁɟɲɤɨɥɟɭɨɤɪɭɠɟʃɭɭɤɨʁɟɦɨɝɭɞɚɫɟ
ɪɚɫɩɨɪɟɞɟɞɟɰɚɢɡʁɟɞɧɨɝɧɚɫɟʂɚ
x ɉɨɫɬɨʁɢɞɨɛɪɚɦɪɟɠɚʁɚɜɧɨɝɩɪɟɜɨɡɚɜɟɥɢɤɛɪɨʁ
ɚɭɬɨɛɭɫɤɢɯɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ
x ɆɉɇɌɊʁɟɩɨɜɟʄɚɥɨɛɪɨʁɫɬɢɩɟɧɞɢʁɚ
x ɆɉɇɌɊʁɟɨɞɨɛɪɢɥɨɭɜɨɻɟʃɟɩɟɞɚɝɨɲɤɢɯ
ɚɫɢɫɬɟɧɧɚɬɚɭɫɪɟɞʃɟɲɤɨɥɟ
x ɍɤʂɭɱɟɧɨɫɬɄɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟɡɚɢɧɤɥɭɡɢʁɭɊɨɦɚɭȺɉȼ
x Ɏɨɧɞɨɜɢɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɞɨɧɚɬɨɪɚɧɚɦɟʃɟɧɢ
ɢɧɤɥɭɡɢʁɢɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚ

x ɋɬɟɪɟɨɬɢɩɢɢɩɪɟɞɪɚɫɭɞɟɧɚɫɬɚɜɧɨɝɤɚɞɪɚɭɱɟɧɢɤɚɢ
ɪɨɞɢɬɟʂɚɜɟʄɢɧɫɤɟɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ x ɉɨɪɨɞɢɰɟɪɚɫɟʂɟɧɟɫɚɄɨɫɨɜɚɢɆɟɬɨɯɢʁɟɜɟʄ20
ɝɨɞɢɧɚɧɟɦɚʁɭɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɟɩɚɫɚɦɢɦɬɢɦɟɧɢ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɨɫɬɜɚɪɟʃɚɩɪɚɜɚɢɡɨɛɥɚɫɬɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
x Ʌɨɲɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɭɫɥɨɜɢɪɨɦɫɤɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
x ɇɢɫɤɚɫɜɟɫɬɪɨɞɢɬɟʂɚɞɟɰɟɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɨ
ɡɧɚɱɚʁɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
x ɇɟɞɨɜɨʂɧɨɩɪɟɩɨɡɧɚɜɚʃɟɩɨɬɪɟɛɚɪɨɦɫɤɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟɨɞ
ɫɬɪɚɧɟɞɪɭɲɬɜɚɭɰɟɥɢɧɢ
x ɇɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟɦɟɯɚɧɢɡɦɚɡɚɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɢɩɪɚʄɟʃɟ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯɦɟɪɚ
x ɇɟɞɨɫɬɚɬɚɤɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɭɛɭʇɟɬɭ

Ʉɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɨɛɥɚɫɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɫɧɚɝɭ ɫɜɚɤɚɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢ ɫɟɪɜɢɫɢ ɢ
ɩɨɝɨɞɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɨɥɚɤɲɚɜɚʁɭ ɲɤɨɥɨɜɚʃɟ Ɋɨɦɚ ɢ Ɋɨɦɤɢʃɚ ɭ  ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɲɤɨɥɚ ɮɨɪɦɢɪɚɧɢ ɫɭ
ɬɢɦɨɜɢɡɚɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭɨɫɢɩɚʃɚɨɛɟɡɛɟɻɟɧʁɟɛɟɫɩɥɚɬɚɧɜɪɬɢʄɡɚɫɜɭɞɟɰɭɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚ
ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɨʁɟɭɤɭɩɧɨɩɟɞɚɝɨɲɤɢɯɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚɭɲɤɨɥɟɢɉɍɢɫɜɢɩɪɟɞɲɤɨɥɰɢɫɭɭɩɢɫɚɧɢ
ɭ ɉɍ ɨɫɢɦ ɨɧɢɯ ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɪɟɞɚɬɢ ɡɚɯɬɟɜɢ ɫɚ ɡɚɤɚɲʃɟʃɟɦ  ɨɛɪɚɡɨɜɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɢɦɚʁɭ
ɪɟɥɚɬɢɜɧɨɞɨɛɪɟɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟɡɚɪɚɞɫɚɞɟɰɨɦɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɢɩɨɯɚɻɚʁɭɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɟɫɬɪɭɱɧɨɝɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɚ
Ƚɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞʁɟɭɩɪɟɬɯɨɞɧɟɬɪɢɲɤɨɥɫɤɟɝɨɞɢɧɟɢɡɛɭʇɟɬɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚɨɭʇɛɟɧɢɤɟɩɪɟɜɨɡ
ɡɚɨɫɧɨɜɰɟɢɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɰɟɤɚɨɢɫɬɢɩɟɧɞɢʁɟɡɚɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɰɟɢɫɬɭɞɟɧɬɟɌɚɤɨɻɟɪɟɚɥɢɡɭʁɟ
ɫɟɢɜɟɥɢɤɢɛɪɨʁɩɪɨʁɟɤɚɬɚɭɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɭɫɚɰɢɜɢɥɧɢɦɫɟɤɬɨɪɨɦɤɚɨɢɩɪɨɝɪɚɦɢɧɟɮɨɪɦɚɥɧɨɝ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɚɦɟʃɟɧɢ ɪɨɦɫɤɨʁ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɢ ɂɩɚɤ ɩɨɛɪɨʁɚɧɟ ɫɭ ɢ ɛɪɨʁɧɟ ɫɥɚɛɨɫɬɢ
ɇɟɞɨɜɨʂɚɧ ʁɟ ɛɪɨʁ ɩɟɞɚɝɨɲɤɢɯ ɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ ɭ ɲɤɨɥɚɦɚ ɢ ɧɟɞɨɜɨʂɧɚ ʁɟ ɜɢɞʂɢɜɨɫɬ ɬɢɦɨɜɚ ɡɚ
ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭɨɫɢɩɚʃɚɢɩɟɞɚɝɨɲɤɢɯɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚɌɚɤɨɻɟɯɪɨɧɢɱɧɢʁɟɦɚʃɚɤɦɟɫɬɚɭɉɍɩɚɩɨɫɬɨʁɟ
ɥɢɫɬɟɱɟɤɚʃɚɡɚɭɩɢɫɍɧɟɤɢɦɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚʁɟɜɟʄɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɞɟɰɟɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ
ɢɫɚɦɢɦɬɢɦɫɭɬɟɭɫɬɚɧɨɜɟɜɢɲɟɨɩɬɟɪɟʄɟɧɟɢɢɦɚʁɭɜɢɲɟɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚɭɜɟɡɢɫɚɢɧɤɥɭɡɢʁɨɦ
ɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚ
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ɇɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɨɛʁɟɞɢʃɟɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɨ ɛɪɨʁɭ ɞɟɰɟ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɭ ɉɍ ɤɚɨ ɧɢ ɡɚ
ɨɫɧɨɜɧɨɲɤɨɥɫɤɨ ɢ ɫɪɟɞʃɟɲɤɨɥɫɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɲɬɨ ɨɬɟɠɚɜɚ ɩɪɨɰɟɧɭ ɫɬɚʃɚ ɚɥɢ ɢ ɚɧɚɥɢɡɭ
ɩɨɬɪɟɛɚɢɪɚɡɜɨʁɛɭɞɭʄɢɯɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚȼɟɥɢɤɢɩɪɨɛɥɟɦɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɢɬɨɲɬɨɢɞɚʂɟɢɦɚɞɟɰɟ
ɤɨʁɚ ɧɢɫɭ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɢ ɧɢɫɭ ɭɩɢɫɚɧɚ ɭ ɉɉɉ ɧɢɬɢ ɭ ɨɫɧɨɜɧɭ ɲɤɨɥɭ ɚ ɫɜɟɝɚ  ɞɟɰɟ ɪɨɦɫɤɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɡɚɜɪɲɢ ɨɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɂɩɚɤ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ʁɟ ɲɬɨ ɩɨɫɬɨʁɢ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬɝɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɢɞɢɪɟɤɬɨɪɚɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚɞɚɫɟɪɟɚɥɢɡɭʁɟ
ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ ɜɟɡɚɧɚ ɡɚ ɫɦɚʃɟʃɟɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟ ɬɡɜ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɝɪɟɝɚɰɢʁɟ Ɍɚɤɨɻɟ ɲɚɧɫɭ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭɢɛɪɨʁɧɚɫɬɪɚɬɟɲɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟɩɨɤɪɚʁɢɧɫɤɟɢɥɨɤɚɥɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɤɚɨ
ɢɞɨɛɚɪɩɪɚɜɧɢɨɤɜɢɪɌɪɟɛɚɢɫɬɚʄɢɢɞɚʁɟɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨɩɨɜɟʄɚɥɨɛɪɨʁɫɬɢɩɟɧɞɢʁɚɢɨɞɨɛɪɢɥɨ
ɩɟɞɚɝɨɲɤɟɚɫɢɫɬɟɧɬɟɭɫɪɟɞʃɢɦɲɤɨɥɚɦɚɋɚɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟɢɞɚʂɟɫɭɩɪɢɫɭɬɧɢɫɬɟɪɟɨɬɢɩɢɢ
ɩɪɟɞɪɚɫɭɞɟɧɚɫɬɚɜɧɨɝɤɚɞɪɚɭɱɟɧɢɤɚɢɪɨɞɢɬɟʂɚɜɟʄɢɧɫɤɟɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟɚɩɪɟɬʃɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ
ɢ ɥɨɲɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɪɨɦɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɧɢɫɤɚ ɫɜɟɫɬ ɪɨɞɢɬɟʂɚ ɞɟɰɟ ɪɨɦɫɤɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɨɡɧɚɱɚʁɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɢɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟɦɟɯɚɧɢɡɚɦɚɡɚɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ
ɦɟɪɚɉɨɫɟɛɧɨɭɝɪɨɠɟɧɚɝɪɭɩɚɫɭɩɨɪɨɞɢɰɟɪɚɫɟʂɟɧɟɫɚɄɨɫɨɜɚɢɆɟɬɨɯɢʁɟɤɨʁɟɜɟʄɝɨɞɢɧɚ
ɧɟɦɚʁɭɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɟɩɚɫɚɦɢɦɬɢɦɟɧɢɦɨɝɭʄɧɨɫɬɨɫɬɜɚɪɟʃɚɩɪɚɜɚɢɡɨɛɥɚɫɬɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɢ
ɞɪɭɝɢɯɩɪɚɜɚ 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ SWOT ɚɧɚɥɢɡɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɢ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɩɨɜɟʄɚɬɢ ɛɪɨʁ ɞɟɰɟ ɢ ɦɥɚɞɢɯ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɭ ɫɢɫɟɦɭ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ ɦɟɪɟ ɭɫɦɟɪɟɧɟ ɧɚ ɪɟɞɨɜɧɨ ɩɨɯɚɻɚʃɟ ɧɚɫɬɚɜɟ ɭɱɟɧɢɤɚ ɪɨɦɫɤɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɢɩɨɞɪɲɰɢɲɤɨɥɫɤɢɦɬɢɦɨɜɢɦɚɡɚɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭɨɫɢɩɚʃɚɭɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢɟɜɢɞɟɧɰɢʁɭ
ɨ ɛɪɨʁɭ ɞɟɰɟ ɭɤʂɭɱɟɧɟ ɭ ɫɜɟ ɧɢɜɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɫɚɪɚɞʃɭ ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɢ
ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥɚ ɤɚɨ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɚɤɬɟɪɚ ɨɫɧɚɠɢɬɢ ɫɬɪɭɱɧɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɢɧɮɨɪɦɢɫɚɬɢɟɞɭɤɨɜɚɬɢɢɨɫɧɚɠɢɬɢɪɨɞɢɬɟʂɟɨɡɧɚɱɚʁɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɢɩɪɢɩɪɟɦɢɬɢ
ɩɨɪɨɞɢɰɟɢɞɟɰɭɡɚɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɭɰɟɥɨɞɧɟɜɧɟɛɨɪɚɜɤɟ
ɋɬɚɧɨɜɚʃɟ
ɌɈȻȾɀ
ɂɡɜɪɲɧɚɜɥɚɫɬȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɨɬɜɨɪɟɧɚʁɟɡɚɪɟɲɚɜɚʃɟɫɬaɦɛɟɧɢɯ
ɩɢɬɚʃɚɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚɪɨɦɫɤɢɯɧɚɫɟʂɚ
x ɂɡɜɪɲɧɚɜɥɚɫɬȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚʁɟ
ɫɩɪɟɦɧɚɡɚɩɪɢʁɚɜʂɢɜɚʃɟɧɚ
Ʉɨɧɤɭɪɫɟɧɚɦɟʃɟɧɟɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɯɭɫɥɨɜɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
ɭɝɪɨɠɟɧɢɯɩɨɪɨɞɢɰɚ
x Ƚɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞɢɦɚɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɞɚ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɚɡɚɭɱɟɲʄɟɭɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɯɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
x

ɌɆȻȼɉɌɍɃ
x
x

x
x

x

ɓȻɈɌɀ
x

ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ

ɇɟɞɨɫɬɚɬɚɤɫɬɚɦɛɟɧɢɯʁɟɞɢɧɢɰɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɫɬɚɧɨɜɚʃɟ
Ʌɨɲɟɫɬɚʃɟɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɫɬɚɦɛɟɧɢɯɢɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɤɚɨɢ ɧɟɭɪɟɻɟɧɚɩɨɫɬɨʁɟʄɚɤɨɦɭɧɚɥɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɭ
ɧɚɫɟʂɢɦɚɭɤɨʁɢɦɚɠɢɜɟɊɨɦɢ
ɇɟɪɟɞɨɜɧɨɢɡɧɨɲɟʃɟɫɦɟʄɚɢɡɧɚɫɟʂɚȼɟɥɢɤɢɊɢɬɢ
Ȼɚɧɝɥɚɞɟɲ
ɋɥɨɠɟɧɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚɢɪɚɡɞɜɨʁɟɧɟɭɩɪɚɜɟɩɨɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɦɚ
ɭɨɛɥɚɫɬɢɫɬɚɧɨɜɚʃɚ Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɡɟɦʂɢɲɬɟ
ɢɢɧɜɟɫɬɢɰʁɟ Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚɭɪɛɚɧɢɡɚɦɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ
ɩɨɫɥɨɜɟɋɬɚɦɛɟɧɚɚɝɟɧɰɢʁɚɢȽɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚɢɦɨɜɢɧɭɢ
ɢɦɨɜɢɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɧɟɩɨɫɥɨɜɟ ɬɪɚɠɟɞɨɞɚɬɧɨɜɪɟɦɟɢɚɧɝɚɠɨɜɚɧʁɟ
ɤɚɤɨɛɢɫɟɨɛʁɟɞɢɧɢɥɚɧɟɨɩɯɨɞɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚɡɚɫɬɚɦɛɟɧɭ
ɩɨɞɪɲɤɭ
ɉɨɫɬɨʁɟʄɢɫɬɚɦɛɟɧɢɨɛʁɟɤɬɢɤɨʁɢɫɭɭɫɥɨɜɧɢɡɚɫɬɚɧɨɜɚʃɟɭ
ɪɨɦɫɤɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚɭɧɚʁɜɟʄɟɦɛɪɨʁɭɫɭɧɚɡɚɤɨɧɢɬɨɢɡɝɪɚɻɟɧɢɚ
ɢɦɨɜɢɧɫɤɢɫɬɚɬɭɫɧɢʁɟɪɟɲɟɧ
Ɋɋɀɍȶɀ

x

ɇɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟɨɞɪɠɢɜɢɯɫɬɚɦɛɟɧɢɯɪɟɲɟʃɚɡɚ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɟ ɧɚɫɟʂɚȼɟɥɢɤɢɪɢɬ
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x
x
x

x
x

x

Ɂɚɤɨɧɨɨɡɚɤɨʃɟʃɭɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ⱦɨɧɨɲɟʃɟɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟɨɫɬɚɦɛɟɧɨɦ
ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɭɭɝɪɨɠɟɧɢɯɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ
ɉɨɞɪɲɤɚɪɟɩɭɛɥɢɱɤɢɯɢɩɨɤɪɚʁɢɧɫɤɢɯ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ– ɞɨɧɚɰɢʁɟɫɚɜɢɲɢɯ
ɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢɭɫɬɚɦɛɟɧɨɦ
ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɭ ɤɭɩɨɜɢɧɚɫɟɨɫɤɢɯɤɭʄɚ
Ɇɨɬɢɜɚɰɢʁɚɢɚɤɬɢɜɢɡɚɦɧɚɥɨɤɚɥɧɨɦ
ɧɢɜɨɭ
ɋɚɪɚɞʃɚɫɚ ɈɐȾɤɪɨɡɩɪɨʁɟɤɬɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɜɟɡɢɢɡɝɪɚɞʃɟɢ
ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɚɨɞɪɠɢɜɢɯɫɬɚɦɛɟɧɢɯ
ɪɟɲɟʃɚɡɚɫɬɚɧɨɜɧɢɤɟɪɨɦɫɤɢɯ
ɧɚɫɟʂɚɭɝɪɚɞɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭ–
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɧɨɝɚɩɥɢɰɢɪɚʃɚ
ɉɨɞɧɟɬɚɚɩɥɢɤɚɰɢʁɚɭɨɤɜɢɪɭ
ɉɪɨɝɪɚɦɚÄɉɨɞɪɲɤɚȿɜɪɨɩɫɤɟɭɧɢʁɟ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɦɫɬɚɧɨɜɚʃɭɢɚɤɬɢɜɧɨʁ
ɢɧɤɥɭɡɢʁɢ´ ȿɍɋɏȺɂ ɧɚɦɟʃɟɧɚ
ɨɞɪɠɢɜɢɦɫɬɚɦɛɟɧɢɦɪɟɲɟʃɢɦɚ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚɧɚɫɟʂɚȻɚɧɝɥɚɞɟɲ

x

x
x
x
x
x

ɈɤɨɧɟɡɚɤɨɧɢɬɨɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɭɧɚɫɟʂɭȼɟɥɢɤɢɊɢɬɧɚ
ɡɟɦʂɢɲɬɭɤɨʁɟʁɟɜɚɠɟʄɨɦɩɥɚɧɫɤɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɨɦɧɚɦɟʃɟɧɨ
ɡɚʁɚɜɧɟɫɚɞɪɠɚʁɟ ɲɤɨɥɚɜɪɬɢʄɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɰɟɧɬɚɪɢɞɪ
ɇɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟɚɞɟɤɜɚɬɧɟɨɫɧɨɜɧɟɤɨɦɭɧɚɥɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɭ
ɧɚɫɟʂɭȼɟɥɢɤɢɊɢɬ
Ɉɩɚɫɧɨɫɬɨɞɩɨɠɚɪɚɩɨɫɟɛɧɨɡɚɩɨɪɨɞɢɰɟɤɨʁɟɠɢɜɟɭɧɚɫɟʂɭ
ȼɟɥɢɤɢɊɢɬ
Ɉɩɚɫɧɨɫɬɨɞɩɥɚɜʂɟʃɚɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭɧɚɫɟʂɭȻɚɧɝɥɚɞɟɲ
ɇɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟɮɟɤɚɥɧɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɭɧɚɫɟʂɭȻɚɧɝɥɚɞɟɲɢ
ɢɡɥɢɜɚʃɟɫɟɩɬɢɱɤɢɯʁɚɦɚɭɫɥɟɞɩɥɚɜʂɟʃɚ
ɅɚɤɨɡɚɩɚʂɢɜɢɨɛʁɟɤɬɢɢɥɨɲɟɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟɭɧɚɫɟʂɭȻɚɧɝɥɚɞɟɲ

Ʉɚɞɚʁɟɭɩɢɬɚʃɭɨɛɥɚɫɬɫɬɚɧɨɜɚʃɚɫɧɚɝɭɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɨɲɬɨʁɟɢɡɜɪɲɧɚɜɥɚɫɬɝɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ ɨɬɜɨɪɟɧɚ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɪɨɦɫɤɢɯ ɧɚɫɟʂɚ ɢ ɫɩɪɟɦɧɚ ɡɚ
ɩɪɢʁɚɜʂɢɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɧɚɦɟʃɟɧɟ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɭɝɪɨɠɟɧɢɯ
ɩɨɪɨɞɢɰɚɌɚɤɨɻɟɝɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞɢɦɚɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɞɚɨɛɟɡɛɟɞɢɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɧɟɨɩɯɨɞɧɚ
ɡɚɭɱɟɲʄɟɭɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɫɬɚɦɛɟɧɢɯɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
Ɇɟɻɭ ɝɥɚɜɧɢɦ ɫɥɚɛɨɫɬɢɦɚ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬ ʁɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟɢɥɨɲɟɫɬɚʃɟɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɫɬɚɦɛɟɧɢɯɢɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɤɚɨɢɧɟɭɪɟɻɟɧɚ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɠɢɜɟ Ɋɨɦɢ ɢ Ɋɨɦɤɢʃɟ Ɍɚɤɨɻɟ
ɫɥɨɠɟɧɚ ʁɟ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ ɢ ɪɚɡɞɜɨʁɟɧɟ ɭɩɪɚɜɟ ɩɨ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɦɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ
(Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɨɫɥɨɜɟ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɢɦɨɜɢɧɭ ɢ ɢɦɨɜɢɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ  ɲɬɨ ɬɪɚɠɢ
ɞɨɞɚɬɧɨ ɜɪɟɦɟ ɢ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɨɛʁɟɞɢɧɢɥɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɭ
ɩɨɞɪɲɤɭ
ɒɚɧɫɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɢ ɞɪɭɝɢ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢ
ɡɚɤɨɧɢɢɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟɤɚɨɢɩɨɞɪɲɤɚɪɟɩɭɛɥɢɱɤɢɯɢɩɨɤɪɚʁɢɧɫɤɢɯɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ–ɞɨɧɚɰɢʁɟɫɚɜɢɲɢɯ
ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ ɭ ɫɬɚɦɛɟɧɨɦ ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɭ ɤɭɩɨɜɢɧɚ ɫɟɨɫɤɢɯ ɤɭʄɚ  ɢ ɫɚɪɚɞʃɚ ɫɚ ɈɐȾ ɤɪɨɡ
ɩɪɨʁɟɤɬɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɜɟɡɢ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɚ ɨɞɪɠɢɜɢɯ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɪɟɲɟʃɚ ɡɚ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɟ ɪɨɦɫɤɢɯ ɧɚɫɟʂɚ ɭ ɝɪɚɞɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ – ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɪɨʁɟɤɬɧɨɝ ɚɩɥɢɰɢɪɚʃɚ ɩɭɬɟɦ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɮɢɧɚɫɢɪɚɧɢɯ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɭɧɢʁɟ ɋɚ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ
ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɨɞɪɠɢɜɢɯ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɪɟɲɟʃɚ ɡɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɟ ɧɚɫɟʂɚ ȼɟɥɢɤɢ Ɋɢɬ ɚ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ
ɧɚɫɟʂɢɦɚɩɨɫɬɨʁɟɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢɨɞɩɨɠɚɪɚɢɩɥɚɜʂɟʃɚ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɋWɈɌ ɚɧɚɥɢɡɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢ ɫɭ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɨɞɪɠɢɜɢɯ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɪɟɲɟʃɚ ɡɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɟ ɪɨɦɫɤɢɯ ɧɚɫɟʂɚ ɢ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɪɨɦɫɤɢɯ
ɩɨɪɨɞɢɰɚɭȽɪɚɞɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭɤɪɨɡɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɦɨɞɟɥɟɫɬɚɦɛɟɧɟɩɨɞɪɲɤɟɢɡɝɪɚɞʃɭɧɨɜɢɯ
ɢɥɢ ɤɭɩɨɜɢɧɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯʁɟɞɢɧɢɰɚ ɢɩɪɟɫɟʂɟʃɟ ɩɪɭɠɚʃɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɰɢɦɚ
ɪɨɦɫɤɢɯ ɧɚɫɟʂɚ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɨɡɚɤɨʃɟʃɚ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɨ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɢɫɩɭʃɚɜɚʁɭ
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ɩɪɟɬɯɨɞɧɟɭɫɥɨɜɟɡɚɨɡɚɤɨʃɟʃɟɢɩɨɞɪɲɤɚɭɪɟɲɚɜɚʃɭɢɦɨɜɢɧɫɤɨɩɪɚɜɧɢɯɨɞɧɨɫɧɨɜɥɚɫɧɢɱɤɢɯ
ɨɞɧɨɫɚ
Ɂɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ


ɌɈȻȾɀ

ɌɆȻȼɉɌɍɃ

x ɇɋɁɢɦɚɫɟɧɡɢɛɢɥɢɫɚɧɤɚɞɚɪɡɚɪɚɞɫɚ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɨɦɬɟɠɟɡɚɩɨɲʂɢɜɢɯɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ
ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɥɢɰɚ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɥɢɰɚɪɨɦɫɤɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ
x ɉɨɞɪɲɤɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɤɪɨɡ
ɦɟɪɟɚɤɬɢɜɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ
ɭɫɦɟɪɟɧɟɢɫɤʂɭɱɢɜɨɧɚɊɨɦɟɊɨɦɤɢʃɟɢɥɢ
ɤɪɨɡɩɪɨɝɪɚɦɟɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɝɞɟɫɟɩɪɢɨɪɢɬɟɬ
ɭɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭɞɚʁɟɥɢɰɢɦɚɪɨɦɫɤɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ
x ɊɨɦɢɢɊɨɦɤɢʃɟɩɨɜɪɚɬɧɢɰɢɩɨɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɭɨɪɟɚɞɦɢɫɢʁɢɢɦɚʁɭɮɨɪɦɚɥɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɢɧɮɨɪɦɚɬɢɱɤɨɡɧɚʃɟɢɡɧɚʃɟ
ɫɬɪɚɧɢɯʁɟɡɢɤɚɤɨʁɟɢɦɨɦɨɝɭʄɚɜɚɥɚɤɲɟ
ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɧɚɬɪɠɢɲɬɟɪɚɞɚ
x ɉɨɫɬɨʁɚʃɟɝɨɞɢɲʃɟɝɚɤɰɢɨɧɨɝɩɥɚɧɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
x ȳɚɤɈɐȾɫɟɤɬɨɪɤɨʁɢɫɩɪɨɜɨɞɢ ɩɪɨɝɪɚɦɟ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚ
x ɉɨɫɬɨʁɚʃɟɩɪɨɝɪɚɦɚɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɝ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɨɞɪɚɫɥɢɯɤɚɨɦɟɪɚɤɨʁɭɫɩɪɨɜɨɞɢ
ɇɋɁ

x ɇɟɭɬɜɪɻɭʁɭɫɟɩɨɬɪɟɛɟɪɨɦɫɤɟɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɦ
x ɇɟɞɨɜɨʂɧɨɩɪɢʁɚɜʂɢɜɚʃɟɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɧɚ
ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɭɇɋɁɫɥɚɛɨɢɡʁɚɲʃɚɜɚʃɟɊɨɦɚɊɨɦɤɢʃɚ
ɨɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɢɩɪɢɥɢɤɨɦ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟ
ɭ ɇɋɁ
x ɆɚɥɢɛɪɨʁɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɦɚɭʁɚɜɧɢɦ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ
x ɊɨɦɢɊɨɦɤɢʃɟɫɟɭɝɥɚɜɧɨɦɩɪɢʁɚɜʂɭʁɭɧɚɟɜɢɞɟɧɰɢʁɭ
ɇɋɁɡɛɨɝɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚɩɪɚɜɚɧɚɧɨɜɱɚɧɭ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭɩɨɦɨʄɇɋɉ
x ɇɟɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟɤɨɧɰɟɩɬɚɚɤɬɢɜɧɢɯɦɟɪɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɢɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɤɨʁɟɧɭɞɢɇɋɁ
ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɊɨɦɢɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɦɚ
x ɇɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚʃɚɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɚɡɚ
ɩɨɜɪɚɬɧɢɤɟɩɨɪɟɚɞɦɢɫɢʁɢ
x ɇɟɤɟɨɞɦɟɪɚɇɋɁɧɢɫɭɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɢɪɨɦɫɤɨʁ
ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪɧɟɦɚʁɭɩɨɬɪɟɛɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚɢɝɚɪɚɧɰɢʁɟɩɨɫɟɛɧɨɡɚ
ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɧɟɞɨɫɬɚʁɟɩɪɚʄɟʃɟɢɩɨɞɪɲɤɚ
ɦɟɧɬɨɪɫɬɜɨɤɚɤɨɛɢɨɞɪɠɚɥɢɩɨɫɚɨɢɥɢɦɚɥɢɛɢɡɧɢɫ
x Ɋɨɦɫɤɨʁɩɨɩɭɥɚɰɢʁɢɧɟɞɨɫɬɚʁɭɜɟɲɬɢɧɟɚɤɬɢɜɧɨɝ
ɬɪɚɠɟʃɚɩɨɫɥɚ
x ɇɟɦɚɞɨɜɨʂɧɨɩɨɞɪɲɤɟɫɬɚɪɢɦɡɚɧɚɬɢɦɚɤɨʁɢɦɚɫɟ
Ɋɨɦɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɛɚɜɟ

ɓȻɈɌɀ

Ɋɋɀɍȶɀ

x ɅɨɤɚɥɧɢɚɤɰɢɨɧɢɩɥɚɧɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɤɨʁɢɩɪɟɩɨɡɧɚʁɟɊɨɦɟɢɊɨɦɤɢʃɟ
ɤɚɨɩɨɫɟɛɧɭɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭɬɟɠɟɡɚɩɨɲʂɢɜɢɯɥɢɰɚ
ɢɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟɡɧɚɱɚʁɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚ
x ȺɤɰɢɨɧɢɩɥɚɧɡɚɦɥɚɞɟȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɤɨʁɢ
ɩɨɫɟɛɧɨɬɚɪɝɟɬɢɪɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɦɥɚɞɢɯɢɭ
ɤɨʁɟɦɫɭɦɥɚɞɢɊɨɦɢɢɊɨɦɤɢʃɟɩɪɟɩɨɡɧɚɬɢ
ɤɚɨɩɨɫɟɛɧɨɨɫɟɬʂɢɜɚɝɪɭɩɚ
x ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɡɚɢɡʁɚɲʃɚɜɚʃɟɨɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁ
ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɢɩɪɨɦɨɰɢʁɨɦɦɟɪɚɚɤɬɢɜɧɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɟɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɢʁɚɜɧɢɯɩɨɡɢɜɚɝɞɟʁɟ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɥɢɰɚɪɨɦɫɤɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ

x ɇɟɩɨɜɟɪɟʃɟɪɨɦɫɤɟɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟɭɞɪɠɚɜɧɟ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ
x ȼɢɫɨɤɚɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬɪɨɦɫɤɟɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟɧɚ
ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɨɦɬɪɠɢɲɬɭɪɚɞɚɢɭɫɢɜɨʁɟɤɨɧɨɦɢʁɢ
x ɉɪɨɞɭɛʂɚɜɚʃɟɟɤɨɧɨɦɫɤɟɤɪɢɡɟɭɫɥɟɞɩɚɧɞɟɦɢʁɟ
Ʉɨɜɢɞ
x Ʌɢɰɚɤɨʁɚɧɢɫɭɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɢɡʁɚɲʃɚɜɚʁɭɫɟ
ɤɚɨɊɨɦɢɡɛɨɝɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɫɚɧɨɝɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ
ɨɞɧɨɫɧɨɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɞɨɤɫɚɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟ
ɊɨɦɢɢɊɨɦɤɢʃɟɫɟɧɟɢɡʁɚɲʃɚɜɚʁɭ
x ɇɟɞɨɫɬɚɬɚɤɫɜɟɫɬɢɨɡɧɚɱɚʁɭɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚɧɚ
ɮɨɪɦɚɥɧɨɬɪɠɢɲɬɟɪɚɞɚ
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x Ɂɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɫɚɜɟɬɧɢɤɚɪɨɦɫɤɟ
x ɎɨɪɦɚɥɧɚɡɧɚʃɚɢɜɟɲɬɢɧɟɊɨɦɚɊɨɦɤɢʃɚɧɢɫɭ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɭɇɋɁ
ɭɫɤɥɚɻɟɧɚɫɚɩɨɬɪɟɛɚɦɚɬɪɠɢɲɬɚɪɚɞɚ
x Ɋɚɞɧɚɚɤɬɢɜɚɰɢʁɚɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɇɋɉɭɫɚɪɚɞʃɢɫɚ x Ⱦɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɚɧɚɬɪɠɢɲɬɭɪɚɞɚ
ɇɋɁ
x ɇɟɞɨɜɨʂɧɚɫɟɧɡɢɛɢɥɢɫɚɧɨɫɬɩɨɫɥɨɞɚɜɚɰɚ ɡɚɪɚɞɧɨ
x ȺɧɝɚɠɨɜɚʃɟɈɐȾɡɚɩɪɢɛɚɜʂɚʃɟɞɨɤɚɡɚɨ
ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟɥɢɰɚɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ
ɡɚɜɪɲɟɧɨɦɲɤɨɥɨɜɚʃɭɩɨɜɪɚɬɧɢɤɚɩɨ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɫɩɨɪɚɡɭɦɭɨɪɟɚɞɦɢɫɢʁɢ
x ɋɧɚɠɧɚɢɫɬɚɛɢɥɧɚɟɤɨɧɨɦɢʁɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɉɪɟɩɨɡɧɚɬɨʁɟɞɚɇɋɁɢɦɚɫɟɧɡɢɛɢɥɢɫɚɧɤɚɞɚɪɡɚɪɚɞɫɚɬɟɠɟɡɚɩɨɲʂɢɜɢɦɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ
ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɥɢɰɚ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ  ɤɚɨ ɢ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɨɞɪɲɤɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ Ɋɨɦɚ ɢ Ɋɨɦɤɢʃɚ ɤɪɨɡ ɦɟɪɟ ɚɤɬɢɜɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɭɫɦɟɪɟɧɟ
ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɧɚ ɊɨɦɟɊɨɦɤɢʃɟ ɢɥɢ ɤɪɨɡ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɝɞɟ ɫɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɭ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭɞɚʁɟɥɢɰɢɦɚɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ
Ɋɨɦɢɩɨɜɪɚɬɧɢɰɢɩɨɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɫɩɨɪɚɡɭɦɭɨɪɟɚɞɦɢɫɢʁɢɢɦɚʁɭɮɨɪɦɚɥɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɱɤɨɡɧɚʃɟɢɡɧɚʃɟɫɬɪɚɧɢɯʁɟɡɢɤɚɤɨʁɟɢɦɨɦɨɝɭʄɚɜɚɥɚɤɲɟɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɧɚɬɪɠɢɲɬɟ
ɪɚɞɚɌɚɤɨɻɟɫɧɚɝɚʁɟɢʁɚɤɈɐȾɫɟɤɬɨɪɤɨʁɢɫɩɪɨɜɨɞɢɜɟɥɢɤɟɩɪɨɝɪɚɦɟɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɊɨɦɚɚ
ɩɨɫɬɨʁɟɢɩɪɨɝɪɚɦɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɝɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɨɞɪɚɫɥɢɯɤɚɨɦɟɪɚɤɨʁɭɫɩɪɨɜɨɞɢɇɋɁ
ɂɩɚɤɧɟɞɨɫɬɚʁɭɩɨɞɚɰɢɨɩɨɬɪɟɛɚɦɚɪɨɦɫɤɟɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟɡɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɦɚɧɟɤɟɨɞɦɟɪɚ
ɇɋɁ ɧɢ ɧɢɫɭ ɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɟ ɪɨɦɫɤɨʁ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɢ ɧɩɪ ɧɟɦɚʁɭ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ ɢ
ɝɚɪɚɧɰɢʁɟɩɨɫɟɛɧɨɡɚ ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɧɟɞɨɫɬɚʁɟɩɪɚʄɟʃɟ ɢɩɨɞɪɲɤɚ ɦɟɧɬɨɪɫɬɜɨ ɤɚɤɨ ɛɢ
ɨɞɪɠɚɥɢ ɩɨɫɚɨ ɢɥɢ ɦɚɥɢ ɛɢɡɧɢɫ  Ⱦɨɞɚɬɧɨ Ɋɨɦɢ ɢ Ɋɨɦɤɢʃɟ ɫɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɩɪɢʁɚɜʂɭʁɭ ɧɚ
ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɭɇɋɁɡɛɨɝɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚɩɪɚɜɚɧɚɧɨɜɱɚɧɭɫɨɰɢʁɚɥɧɭɩɨɦɨʄɇɋɁɢɱɟɫɬɨ
ɧɟ ɪɚɡɭɦɟʁɭ ɤɨɧɰɟɩɬ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɪɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɧɭɞɢ ɇɋɁ Ɇɚɥɢ ʁɟ ɛɪɨʁ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ Ɋɨɦɚ ɢ Ɋɨɦɤɢʃɚ ɭ ʁɚɜɧɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ ɚ ɧɟɦɚ ɧɢ ɞɨɜɨʂɧɨ ɩɨɞɪɲɤɟ ɫɬɚɪɢɦ
ɡɚɧɚɬɢɦɚɤɨʁɢɦɚɫɟɊɨɦɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɛɚɜɟ
Ʉɚɨ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɪɟɩɨɡɧɚʁɭ ɫɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɢ ɦɟɪɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭɫɦɟɪɟɧɟ ɧɚ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ Ɋɨɦɚ ɢ
Ɋɨɦɤɢʃɚ ɧɚ ɬɪɠɢɲɬɟ ɪɚɞɚ ɤɚɨ ɢ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɫɚɜɟɬɧɢɤɚ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɭ ɇɋɁ
Ɍɚɤɨɻɟɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɡɚɩɪɢɛɚɜʂɚʃɟɞɨɤɚɡɚɨɡɚɜɪɲɟɧɨɦɲɤɨɥɨɜɚʃɭ
ɩɨɜɪɚɬɧɢɤɚ ɩɨ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɫɩɨɪɚɡɭɦɭ ɨ ɪɟɚɞɦɢɫɢʁɢ ʁɟ ɡɧɚɱɚʁɧɨɤɚɨ ɢ ɝɟɧɟɪɚɥɧɨ ɫɧɚɠɧɚ ɢ
ɫɬɚɛɢɥɧɚɟɤɨɧɨɦɢʁɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɂ ɞɚʂɟ ʁɟ ɜɟɥɢɤɨ ɧɟɩɨɜɟɪɟʃɟ ɪɨɦɫɤɟ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ ɭ ɞɪɠɚɜɧɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɤɚɨ ɢ ɜɢɫɨɤɚ
ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬ ɪɨɦɫɤɟ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ ɭ ɪɚɞɭ ɧɚɧɟɮɨɪɦɚɥɧɨɦ ɬɪɠɢɲɬɭ ɪɚɞɚ ɢ ɭɫɢɜɨʁ ɟɤɨɧɨɦɢʁɢ
ɇɟɝɚɬɢɜɧɨɭɬɢɱɟɢɫɜɟɩɪɢɫɭɬɧɚɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɚɧɚɬɪɠɢɲɬɭɪɚɞɚɢɧɟɞɨɜɨʂɧɚɫɟɧɡɢɛɢɥɢɫɚɧɨɫɬ
ɩɨɫɥɨɞɚɜɚɰɚɡɚɪɚɞɧɨɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟɥɢɰɚɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɚɫɚɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟɮɨɪɦɚɥɧɚ
ɡɧɚʃɚɢɜɟɲɬɢɧɟɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɧɢɫɭɭɫɤɥɚɻɟɧɚɫɚɩɨɬɪɟɛɚɦɚɬɪɠɢɲɬɚɪɚɞɚɅɢɰɚɤɨʁɚɧɢɫɭ
ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɢɡʁɚɲʃɚɜɚʁɭ ɫɟ ɤɚɨ Ɋɨɦɢ ɡɛɨɝ ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɫɚɧɨɝ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ
ɨɞɧɨɫɧɨɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɞɨɤɫɚɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟɊɨɦɢɫɟɧɟɢɡʁɚɲʃɚɜɚʁɭ
ɇɚɨɫɧɨɜɭɚɧɚɥɢɡɟɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɢɫɭɫɥɟɞɟʄɢɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢ
 ɩɨɜɟʄɚʃɟɛɪɨʁɚɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɤɨʁɢɤɨɪɢɫɬɟɪɚɡɥɢɱɢɬɟɭɫɥɭɝɟɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟɫɥɭɠɛɟɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
 ɩɨɜɟʄɚʃɟɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬɢɊɨɦɚɨɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚɞɨɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɟɢɩɪɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɟɢ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɚ ɡɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɪɠɢɲɭ
ɪɚɞɚ
 ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚ ɤɨɞ Ɋɨɦɚ ɢ Ɋɨɦɤɢʃɚ ɢ ɭɜɨɻɟʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟɻɢɯ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɱɤɢɯɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚɭɮɨɪɦɚɥɧɨɬɨɤɨɜɟ
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ɩɪɟɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɢ ɡɧɚɱɚʁ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɚ ɪɨɦɫɤɟ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ ɭ ɫɟɤɬɨɪɭ ɫɚɤɭɩʂɚʃɚ
ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɯɫɢɪɨɜɢɧɚ
ɫɦɚʃɟʃɟ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ Ɋɨɦɚ ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ
Ɋɨɦɤɢʃɚ
ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ Ɋɨɦɚ ɢ Ɋɨɦɤɢʃɚ ɭ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦɧɢɜɨɭɭɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢɫɚɩɨɬɪɟɛɚɦɚɨɪɝɚɧɚɥɨɤɚɥɧɢɯɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚɢɭɫɤɥɚɞɭ
ɫɚɮɢɫɤɚɥɧɢɦɨɝɪɚɧɢɱɟʃɢɦɚ


Ɂɞɪɚɜɫɬɜɨ


ɌɈȻȾɀ

ɌɆȻȼɉɌɍɃ

x Ɋɚɡɜɢʁɟɧɚɩɪɢɦɚɪɧɚɫɟɤɭɧɞɚɪɧɚɢ
ɬɟɪɰɢʁɚɪɚɧɚɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
x ɋɬɪɭɱɚɧɤɚɞɚɪȾɨɦɚɡɞɪɚɜʂɚ
x Ɋɚɡɜɢʁɟɧɟɫɥɭɠɛɟɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɨɞɪɚɫɥɢɯɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟɡɚɦɥɚɞɟ
ɪɚɡɜɨʁɧɨɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟɫɥɭɠɛɚɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭɡɚɲɬɢɬɭɠɟɧɚ
x ɉɨɥɢɜɚɥɟɧɬɧɚɩɚɬɪɨɧɚɠɧɚɫɥɭɠɛɚ–
ɬɟɪɟɧɫɤɢɪɚɞɪɚɞɭɩɨɪɨɞɢɰɢɢɡɚʁɟɞɧɢɰɢ
x Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɦɟɞɢʁɚɬɨɪɢ
x ȾɨɛɪɚɫɚɪɚɞʃɚȾɨɦɚɡɞɪɚɜʂɚɫɚɐɟɧɬɪɨɦ
ɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞ ɅɋɢɈɐȾɭɤʂɭɱɟɧɨɫɬ
ɭɩɚɪɬɧɟɪɫɤɟɩɪɨʁɟɤɬɟ
x ɒɤɨɥɢɰɚɡɚɬɪɭɞɧɢɰɟɭɨɤɜɢɪɭȾɨɦɚ
Ɂɞɪɚɜʂɚ
x ȿɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨɩɪɢʁɚɜʂɢɜɚʃɟɧɨɜɨɪɨɻɟɧɟ
ɞɟɰɟ
x Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɡɞɪɚɜɫɬɜɨɮɢɧɚɧɫɢɪɚ
ɧɚɝɨɞɢɲʃɟɦɧɢɜɨɭɩɪɨʁɟɤɬɟɈɐȾɢ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ

x ɇɟɞɨɜɨʂɚɧɛɪɨʁɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯɦɟɞɢʁɚɬɨɪɤɢɡɚɝɪɚɞɇɨɜɢ
ɋɚɞ
x ɇɟɞɨɜɨʂɧɨɜɢɞʂɢɜɪɚɞɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯ
ɦɟɞɢʁɚɬɨɪɤɢɧɟɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬɨʃɢɯɨɜɨɦɞɟɥɨɜɚʃɭ
x ɇɟɩɨɫɟɞɨɜɚʃɟɥɢɱɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɪɨɦɫɤɟɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ
ɥɢɱɧɚɤɚɪɬɚɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɤʃɢɠɢɰɚ
x Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟɬɭɻɟɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɤʃɢɠɢɰɟɤɚɨɱɟɫɬɚɩɨʁɚɜɚɭ
ɪɨɦɫɤɨʁɡɚʁɟɞɧɢɰɢ
x ɇɟɞɨɜɨʂɧɚɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬɪɨɦɫɤɟɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟɭɜɟɡɢɫɚ
ɡɧɚɱɚʁɟɦɜɚɤɰɢɧɚɰɢʁɟɝɢɧɟɤɨɥɨɲɤɢɯɢɫɬɨɦɚɬɨɥɨɲɤɢɯ
ɩɪɟɝɥɟɞɚ
x ɇɟɞɨɜɨʂɧɚɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬɨɩɨɬɪɟɛɢɡɚɩɥɚɧɢɪɚʃɟɦ
ɩɨɪɨɞɢɰɟ
x ɈɞɫɭɫɬɜɨɩɨɞɪɲɤɟɊɨɦɤɢʃɚɦɚɬɪɭɞɧɢɰɚɦɚ ɦɚɥɢɛɪɨʁ
Ɋɨɦɤɢʃɚɤɨɪɢɫɬɢɭɫɥɭɝɟɒɤɨɥɢɰɟɡɚɬɪɭɞɧɢɰɟ
x ȿɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨɩɪɢʁɚɜʂɢɜɚʃɟɞɟɬɟɬɚɧɢʁɟɦɨɝɭʄɟɡɚ
ɪɨɞɢɬɟʂɟɤɨʁɢɠɢɜɟɭɜɚɧɛɪɚɱɧɨʁɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ɨɬɚɰɤɨʁɢ
ɠɟɥɢɞɚɩɪɢɡɧɚɞɟɬɟɢɞɚʂɟɦɨɪɚɤɨɞɆɚɬɢɱɚɪɚɞɚɞɚ
ɢɡʁɚɜɭɨɨɱɢɧɫɬɜɭɭɫɦɟɧɨɧɚɡɚɩɢɫɧɢɤ
x ȳɟɡɢɱɤɚɛɚɪɢʁɟɪɚ ɞɨɫɟʂɟɧɢɫɚɄɨɫɨɜɚɢɆɟɬɨɯɢʁɟ
x ɇɟɚɠɭɪɧɟɩɪɢʁɚɜɟɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɚ
x ɇɟɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬɢɧɟɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬɨɩɪɚɜɢɦɚɢɡ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
x ɇɟɞɨɜɨʂɚɧɛɪɨʁɈɐȾɤɨʁɟɫɟɛɚɜɟɩɢɬɚʃɢɦɚɡɞɪɚɜʂɚ
ɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɭɝɪɚɞɭ

ɒȺɇɋȿ

ɉɊȿɌȵȿ

x Ɂɚɤɨɧɨɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨʁɡɚɲɬɢɬɢ ɨɛɚɜɟɡɧɢ
ɜɢɞɨɜɢɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɝɨɫɢɝɭɪɚʃɚ
x Ɂɚɤɨɧɨɩɪɚɜɢɦɚɩɚɰɢʁɟɧɚɬɚ
x Ɂɚɤɨɧɨɡɚɛɪɚɧɢɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟ

x ɇɟɢɡʁɚɲʃɚɜɚʃɟɨɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɢ – ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ
ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟ
x Ʌɨɲɢɫɬɚɦɛɟɧɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɢɯɢɝɢʁɟɧɫɤɢɭɫɥɨɜɢ
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x Ɂɚɤɨɧɨɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɭɩɪɚɜɚɧɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭɡɚɲɬɢɬɭɞɟɰɟɬɪɭɞɧɢɰɚɢ
ɩɨɪɨɞɢʂɚ
x Ɂɚɤɨɧɨɛɟɫɩɥɚɬɧɨʁɩɪɚɜɧɨʁɩɨɦɨʄɢ
x Ɇɨɝɭʄɧɨɫɬɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɝɜɚɫɩɢɬɚʃɚɭɫɚɪɚɞʃɢɫɚ
ɪɨɦɫɤɢɦɇȼɈɭɧɚɫɟʂɢɦɚ
x Ɏɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚʃɟɫɚɪɚɞʃɟɫɜɢɯɥɨɤɚɥɧɢɯ
ɚɤɬɟɪɚɪɚɞɢɛɪɠɟɝɩɪɨɬɨɤɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ

x ɉɚɧɞɟɦɢʁɚɤɨɪɨɧɚɜɢɪɭɫɚɭɝɪɨɠɚɜɚɧɚʁɜɢɲɟɫɢɪɨɦɚɲɧɟ
ɩɨɫɟɛɧɨɨɧɟɛɟɡɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɩɪɢɫɬɭɩɚɜɨɞɢɢɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʁ
ɟɧɟɪɝɢʁɢ
x ɇɟɪɟɲɟɧɫɬɚɬɭɫɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯɦɟɞɢʁɚɬɨɪɤɢ


ɍɇɨɜɨɦɋɚɞɭʁɟɪɚɡɜɢʁɟɧɚɩɪɢɦɚɪɧɚɫɟɤɭɧɞɚɪɧɚɢɬɟɪɰɢʁɚɪɧɚɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɡɚɲɬɢɬɚȾɨɦ
ɡɞɪɚɜʂɚɦɨɠɟɞɚɫɟɩɨɯɜɚɥɢɫɬɪɭɱɧɢɦɤɚɞɪɨɦɚɪɚɡɜɢʁɟɧɟɫɭɢɫɥɭɠɛɟɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɨɞɪɚɫɥɢɯɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟɡɚɦɥɚɞɟɪɚɡɜɨʁɧɨɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟɢɫɥɭɠɛɚɡɚɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭɡɚɲɬɢɬɭ
ɠɟɧɚɌɚɤɨɻɟɩɨɫɬɨʁɟɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɦɟɞɢʁɚɬɨɪɢɚɞɨɛɪɚʁɟɢɫɚɪɚɞʃɚȾɨɦɚɡɞɪɚɜʂɚɫɚɐɟɧɬɪɨɦ
ɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞɅɋɢɈɐȾ
ɉɪɟɩɨɡɧɚɬɢɫɭɢɨɞɪɟɻɟɧɢɧɟɞɨɫɬɚɰɢɭɨɛɥɚɫɬɢɡɞɪɚɜɫɬɜɚɁɚɩɨɱɟɬɚɤɧɟɞɨɜɨʂɚɧʁɟɛɪɨʁ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯɦɟɞɢʁɚɬɨɪɤɢɡɚɝɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞɚɪɚɞɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯʁɟɧɟɞɨɜɨʂɧɨɜɢɞʂɢɜɊɨɦɫɤɚ
ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɚ ɱɟɫɬɨ ɧɟɦɚ ɥɢɱɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɢ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ʁɟ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɡɧɚɱɚʁɟɦ
ɜɚɤɰɢɧɚɰɢʁɟɝɢɧɟɤɨɥɨɲɤɢɯɢɫɬɨɦɚɬɨɥɨɲɤɢɯɩɪɟɝɥɟɞɚɢɞɪɭɝɢɯɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɯɩɪɟɝɥɟɞɚɑɟɫɬɨ
ɩɨɫɬɨʁɢɢʁɟɡɢɱɤɚɛɚɪɢʁɟɪɚɚɩɨɫɬɨʁɢɢɩɪɨɛɥɟɦɧɟɞɨɜɨʂɧɨɝɛɪɨʁɚɈɐȾɤɨʁɟɫɟɛɚɜɟɩɢɬɚʃɢɦɚ
ɡɞɪɚɜʂɚɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɭɝɪɚɞɭ
ɒɚɧɫɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɞɨɛɚɪ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɢ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ ɨɤɜɢɪ ɤɚɨ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɝɜɚɫɩɢɬɚʃɚɭɫɚɪɚɞʃɢɫɚɪɨɦɫɤɢɦɈɐȾɭɧɚɫɟʂɢɦɚɢɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚʃɟ
ɫɚɪɚɞʃɟ ɫɜɢɯ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɚɤɬɟɪɚ ɪɚɞɢ ɛɪɠɟɝ ɩɪɨɬɨɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɇɟɢɡʁɚɲʃɚɜɚʃɟ ɨ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɢɢɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɩɪɟɬʃɭɤɚɨɢɥɨɲɢɫɬɚɦɛɟɧɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɢɯɢɝɢʁɟɧɫɤɢɭɫɥɨɜɢɭɤɨʁɢɦɚɠɢɜɢɜɟʄɢɧɚɩɪɢɩɚɞɧɢɤɚɪɨɦɫɤɟɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟɌɚɤɨɻɟ
ɧɟɪɟɲɟɧʁɟɢɫɬɚɬɭɫɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯɦɟɞɢʁɚɬɨɪɤɢ
ɇɚɨɫɧɨɜɭɨɜɟɚɧɚɥɢɡɟɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɢɫɭɫɥɟɞɟʄɢɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɩɨɛɨʂɲɚʃɟɩɨɥɨɠɚʁɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɝɪɨɠɟɧɢɯɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɤɪɨɡɩɨɦɨʄɭɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨʁɧɟɡɢɢɚɞɟɤɜɚɬɧɨɦɥɟɱɟʃɭ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɯɢɝɢʁɟɧɫɤɨ – ɟɩɢɞɟɦɢɨɥɨɲɤɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɭ ɪɨɦɫɤɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɭ ɰɢʂɭ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɚ
ɧɚɫɬɚɧɤɚɢɲɢɪɟʃɚɡɚɪɚɡɧɢɯɢɩɚɪɚɡɢɬɚɪɧɢɯɛɨɥɟɫɬɢɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɩɨɫɟɛɧɢɯɦɟɪɚɧɚɦɟʃɟɧɢɯ
ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɭɲɢɪɟʃɚɤɨɪɨɧɚɜɢɪɭɫɚɭɧɟɯɢɝɢʁɟɧɫɤɢɦɪɨɦɫɤɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚɢɦɟɪɟɡɚɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɟɩɢɞɟɦɢʁɟ ɧɚ ɧɚʁɫɢɪɨɦɚɲɧɢʁɟ Ɋɨɦɟ ɢ Ɋɨɦɤɢʃɟ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ʁɚɜɧɨɝ
ɡɞɪɚɜʂɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɚ ɞɪɨɝɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝ ɡɞɪɚɜʂɚ Ɋɨɦɤɢʃɚ ɢ
ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɟɯɪɨɧɢɱɧɢɯɧɟɡɚɪɚɡɧɢɯɛɨɥɟɫɬɢ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ


ɌɈȻȾɀ
x ȼɟɥɢɤɢɰɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞɫɚɫɬɪɭɱɧɢɦ
ɪɚɞɧɢɰɢɦɚɤɨʁɢɫɭʁɚɤɨɞɨɛɪɨɭɩɨɡɧɚɬɢɫɚɫɢɬɭɚɰɢʁɨɦ
ɧɚɬɟɪɟɧɭɭɤʂɭɱɟɧɭɜɟɥɢɤɛɪɨʁɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɯɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
x ɁɚɩɨɫɥɟɧɢɭɐɋɊɫɟɧɡɢɛɢɥɢɫɚɧɢɢɩɨɡɧɚʁɭɩɢɬɚʃɚ
ɪɨɦɫɤɟɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ
x ɐɋɊɢɦɚɞɨɛɪɭɫɚɪɚɞʃɭɫɚɈɐȾ

ɌɆȻȼɉɌɍɃ
x ɇɚɱɢɧɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚɝɪɚɞɫɤɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɟɤɨʁɢʁɟɱɟɫɬɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧ
ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ
x ɇɚʁɜɢɲɟɫɟɭɢɧɤɥɭɡɢʁɭɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚ
ɭɤʂɭɱɭʁɟȽɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢ
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x Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭ ɞɟɨ
ɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɫɚɧɚʁɜɢɲɟɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɭ
ɨɛɥɚɫɬɢɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚ
x ɈɞɥɭɤɨɦɨɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁɡɚɲɬɢɬɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
Ɉɞɥɭɤɨɦɨɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨʁɩɨɞɪɲɰɢ ɩɨɪɨɞɢɰɢɫɚɞɟɰɨɦ
ɉɪɨɝɪɚɦɨɦɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ ɤɨʁɢɫɟ
ɞɨɧɨɫɢɡɚɫɜɚɤɭɝɨɞɢɧɭ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɜɢɫɨɤɧɢɜɨ
ɩɨɞɪɲɤɟɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɝɪɨɠɟɧɢɦɥɢɰɢɦɚɧɚɪɨɱɢɬɨ
ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚɫɚɜɢɲɟɞɟɰɟ
x Ƚɪɚɞɝɟɧɟɪɚɥɧɨɢɡɞɜɚʁɚɜɟɥɢɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭ
ɡɚɲɬɢɬɭɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚɭɫɥɭɝɟɭɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁɡɚɲɬɢɬɢ
x Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭɢɡ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚɫɜɚɤɟɝɨɞɢɧɟɩɭɬɟɦʁɚɜɧɢɯ
ɤɨɧɤɭɪɫɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚɩɪɨɝɪɚɦɟɈɐȾɭɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
x ɁɚɩɨɫɥɟɧɢɭȽɪɚɞɫɤɨʁɭɩɪɚɜɢ ɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭ
ɡɚɲɬɢɬɭɫɚɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɚɦɚɢɫɟɧɡɢɛɢɥɢɬɟɬɨɦɡɚɪɚɞɫɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɝɪɨɠɟɧɢɦɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɢ
ɪɨɦɫɤɨɦɩɨɩɭɥɚɰɢʁɨɦ
x Ɋɚɡɜɢʁɟɧɚ ɦɟɻɭɫɟɤɬɨɪɫɤɚɫɚɪɚɞʃɚɢɡɦɟɻɭɐɋɊȽɪɚɞɚ
ɐɄɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚȾɁɢɈɐȾ
x Ɂɚɩɨɫɥɟɧɚɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɤɚɡɚɪɨɦɫɤɚɩɢɬɚʃɚʁɟɭɨɤɜɢɪɭ
ɭɩɪɚɜɟɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭ
x ɂɧɬɟɪɫɟɤɬɨɪɫɤɚɦɪɟɠɚɇɋɆȿȾȿɡɚɞɟɰɭɤɨʁɚɭɤʂɭɱɭʁɟ
ɢɬɟɦɟɩɨɜɟɡɚɧɟɫɚɞɟɰɨɦɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ
x ȼɟɥɢɤɢɛɪɨʁɈɐȾɤɨʁɟɫɟɛɚɜɟɩɢɬɚʃɢɦɚɊɨɦɚɢ
Ɋɨɦɤɢʃɚɭɨɜɨʁɨɛɥɚɫɬɢ
x ɉɨɫɬɨʁɟɥɢɰɟɧɰɢɪɚɧɟɈɐȾɡɚɩɪɭɠɚʃɟɭɫɥɭɝɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
x ɉɨɫɬɨʁɢɛɚɡɚɩɨɞɚɬɚɤɚɐɟɧɬɪɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞ
x ɉɨɫɬɨʁɚʃɟɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟɡɚɛɟɫɩɥɚɬɧɭɩɪɚɜɧɭɩɨɦɨʄɢ
ɛɢɪɨɚɡɚɩɪɭɠɚʃɟɩɪɚɜɧɟɩɨɦɨʄɢ

x
x
x
x

x

ɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭɭɡɧɟɞɨɜɨʂɧɨɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɞɪɭɝɢɯɝɪɚɞɫɤɢɯɭɩɪɚɜɚ
ɇɟɞɨɜɨʂɚɧɛɪɨʁɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɇɟɞɨɜɨʂɧɚɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬɪɨɦɫɤɟ
ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟɨɜɢɞɨɜɢɦɚɩɨɦɨʄɢ
ɇɟɞɨɜɨʂɧɚɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬɫɬɚɪɢʁɢɯ
ɫɭɝɪɚɻɚɧɚɨɭɫɥɭɝɚɦɚɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɇɟɞɨɜɨʂɧɚ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬ ɝɪɚɻɚɧɚ ɪɨɦɫɤɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɨ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ ɢ ɩɪɚɜɭ ɧɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɭɩɪɚɜɧɭɩɨɦɨʄ
ɇɟɞɨɜɨʂɧɚ ɜɢɞʂɢɜɨɫɬ ɈɐȾ ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɚɜɟ
ɩɪɭɠɚʃɟɦ ɛɟɫɩɥɚɬɧɟ ɩɪɚɜɧɟ ɩɨɦɨʄɢ  ɢ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɟɩɪɚɜɧɟɩɨɞɪɲɤɟ

ɓȻɈɌɀ

Ɋɋɀɍȶɀ

x Ɂɚɤɨɧɫɤɚɪɟɝɭɥɚɬɢɜɚ Ɂɚɤɨɧɨɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁɡɚɲɬɢɬɢ
ɉɨɪɨɞɢɱɧɢɡɚɤɨɧɁɚɤɨɧɨɛɟɫɩɥɚɬɧɨʁɩɪɚɜɧɨʁɩɨɦɨʄɢ
x ɍɬɨɤɭʁɟɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚɡɚɞɨɧɨɲɟʃɟɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
x Ɇɨɝɭʄɧɨɫɬɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɚɞɨɞɚɬɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢ
ɩɨɞɪɲɤɟ ȿɍɢɞɪɭɝɢɮɨɧɞɨɜɢɋɂɉɊɍɋɄȽɈɈȿȻɋ
x ɋɚɜɟɬɨɞɚɜɧɨɬɟɪɚɩɢʁɫɤɟɢɫɨɰɢʁɚɥɧɨɟɞɭɤɚɬɢɜɧɟɭɫɥɭɝɟ
ɤɚɨɩɪɨɝɪɚɦɢɩɨɞɪɲɤɟɪɨɦɫɤɨʁɩɨɩɭɥɚɰɢʁɢɭɨɤɜɢɪɭ
ɫɢɫɬɟɦɚɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ ɩɨɩɭɬɩɨɪɨɞɢɱɧɨɝ
ɫɚɪɚɞɧɢɤɚɩɨɞɪɲɤɟɪɚɧɨɦɪɚɡɜɨʁɭɢɭɤʂɭɱɢɜɚʃɭɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɫɢɫɬɟɦɩɨɞɪɲɤɚɞɟɰɢɢɦɚɥɨɥɟɬɧɢɰɢɦɚɭ
ɭɥɢɱɧɨʁɫɢɬɭɚɰɢʁɢ

x ɇɟɩɨɜɟɪɟʃɟɪɨɦɫɤɟɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟɭɪɚɞ
ɭɫɬɚɧɨɜɚ
x ɉɪɟɞɪɚɫɭɞɟɢɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɚɩɪɟɦɚɪɨɦɫɤɨʁ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɢɨɞɫɬɪɚɧɟɜɟʄɢɧɫɤɨɝɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
x ɇɟɞɨɜɨʂɧɚɫɟɧɡɢɛɢɥɚɫɧɨɫɬɫɜɢɯɫɟɤɬɨɪɚ
ɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɡɚɩɢɬɚʃɚɩɨɥɨɠɚʁɚ
ɪɨɦɫɤɟɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ
x ɇɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɩɪɚʄɟʃɚɨɛɭɯɜɚɬɚ
ɪɨɦɫɤɟɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟɭɫɢɫɬɟɦɭɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɟ
x ɋɤɭɱɟɧɨɤɜɢɪɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚɭɚɤɬɭɟɥɧɨɦ
ɬɪɟɧɭɬɤɭɄɈȼɂȾɩɚɧɞɟɦɢʁɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɫɬ
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x ɊɚɡɥɢɱɢɬɢɩɪɨɝɪɚɦɢɈɐȾ ɢɞɨɛɪɚɫɚɪɚɞʃɚɫɚɈɐȾ
x Ʌɢɰɟɧɰɢɪɚʃɟɤɚɞɪɨɜɚɭɨɛɥɚɫɬɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
x Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟɞɨɞɚɬɧɢɯɮɨɧɞɨɜɚɡɚɮɢɧɚɫɢɪɚʃɟ
ɨɫɟɬʂɢɜɢɯɝɪɭɩɚɨɞɫɬɪɚɧɟɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ
x ɍɤʂɭɱɢɜɚʃɟɦɥɚɞɢɯɢɡɪɨɦɫɤɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟɭɤɭɥɬɭɪɧɟɢ
ɫɩɨɪɬɫɤɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɪɨɡɥɨɤɚɥɧɟɩɪɨʁɟɤɬɟ
x ɉɨɞɫɬɢɰɚʃɟɪɚɡɜɨʁɚ ɭɫɥɭɝɚɢɞɚɜɚʃɚɧɚɦɟʃɟɧɢɯ
Ɋɨɦɫɤɨʁɩɨɩɭɥɚɰɢʁɢ
x Ɋɚɡɜɨʁɧɨɜɢɯɭɫɥɭɝɚɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɧɚɦɟʃɟɧɢɯ
ɞɟɰɢɤɨʁɚɠɢɜɟɪɚɞɟɧɚɭɥɢɰɢ
x ɉɨɞɫɬɢɰɚʃɟɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚɭɝɪɨɠɟɧɢɯɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɨ
ɭɫɥɭɝɚɦɚɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ

ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɝɤɨɧɬɚɤɬɚɫɚɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ
ɭɫɦɟɪɟɧɨɫɬɧɚɦɚʃɟɝɪɭɩɟɢɨɧɥɢɧɟ ɧɚɱɢɧ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ
x ɉɪɨʁɟɤɬɧɨɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚɈɐȾɲɬɨ
ɭɬɢɱɟɧɚɬɟɲɤɨʄɟʃɢɯɨɜɟɨɞɪɠɢɜɨɫɬɢ
x ɆɚɥɢɛɪɨʁɪɨɦɫɤɢɯɈɐȾɫɚɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢɦɚɡɚ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ


Ʉɚɞɚʁɟɭɩɢɬɚʃɭɨɛɥɚɫɬɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɫɧɚɝɭɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɜɟɥɢɤɢɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
ɪɚɞ ɫɚ ɫɬɪɭɱɧɢɦ ɪɚɞɧɢɰɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ʁɚɤɨ ɞɨɛɪɨ ɭɩɨɡɧɚɬɢ ɫɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɨɦ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ ɢ ɤɨʁɢ ʁɟ
ɭɤʂɭɱɟɧ ɭ ɜɟɥɢɤ ɛɪɨʁ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɯ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢ ɭ ɐɋɊ ɫɭ ɫɟɧɡɢɛɢɥɢɫɚɧɢ ɢ ɩɨɡɧɚʁɭ
ɩɢɬɚʃɚ ɪɨɦɫɤɟ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ ɚ ɞɨɛɪɚ ʁɟ ɢ ɫɚɪɚɞʃɚ ɫɚ ɈɐȾ Ƚɪɚɞ ɝɟɧɟɪɚɥɧɨ ɢɡɞɜɚʁɚ ɜɟɥɢɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚ ɭɫɥɭɝɟ ɭ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ ɡɚɲɬɢɬɢ ɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɭ
Ƚɪɚɞɫɤɨʁɭɩɪɚɜɢɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭɫɭɫɚɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɚɦɚɢɫɟɧɡɢɛɢɥɢɬɟɬɨɦɡɚɪɚɞ
ɫɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɭɝɪɨɠɟɧɢɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɢ ɪɨɦɫɤɨɦ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɨɦ ɉɨɫɬɨʁɢ ɜɟɥɢɤɢ
ɛɪɨʁɈɐȾɤɨʁɟɫɟɛɚɜɟɩɢɬɚʃɢɦɚɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɭɨɜɨʁɨɛɥɚɫɬɢɤɚɨɢɥɢɰɟɧɰɢɪɚɧɟɈɐȾɡɚ
ɩɪɭɠɚʃɟɭɫɥɭɝɚɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɇɚʁɜɢɲɟ ɫɟ ɭ ɢɧɤɥɭɡɢʁɭ Ɋɨɦɚ ɢ Ɋɨɦɤɢʃɚ ɭɤʂɭɱɭʁɟ Ƚɪɚɞɫɤɭ ɭɩɪɚɜɭ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɢ ɞɟɱɢʁɭ
ɡɚɲɬɢɬɭɭɡɧɟɞɨɜɨʂɧɨɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɞɪɭɝɢɯɝɪɚɞɫɤɢɯɭɩɪɚɜɚɇɚɱɢɧɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚɝɪɚɞɫɤɢɯ
ɭɩɪɚɜɚ ʁɟ ɱɟɫɬɨ ɭɫɥɨɜʂɟɧ ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ ɚ ɭɨɱɚɜɚ ɫɟ ɢ ɧɟɞɨɜɨʂɚɧ ɛɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɭ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ. ɇɟɞɨɜɨʂɧɚ ʁɟ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬ ɪɨɦɫɤɟ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ ɨ
ɜɢɞɨɜɢɦɚ ɩɨɦɨʄɢ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ ɢ ɩɪɚɜɭ ɧɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɭ ɩɪɚɜɧɭ ɩɨɦɨʄ ɚ ɧɟɞɨɜɨʂɧɚ ʁɟ ɢ
ɜɢɞʂɢɜɨɫɬɈɐȾɤɨʁɟɫɟɛɚɜɟɨɜɨɦɨɛɥɚɲʄɭ
ɒɚɧɫɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɞɨɛɪɚ ɡɚɤɨɧɫɤɚ ɢ ɫɬɪɚɬɟɲɤɚ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɚ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɚ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢ ɩɨɞɪɲɤɟ Ⱦɨɛɪɨ ʁɟ ɢ ɲɬɨ ɩɨɫɬɨʁɟ ɫɚɜɟɬɨɞɚɜɧɨ ɬɟɪɚɩɢʁɫɤɟ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɤɚɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨɞɪɲɤɟ ɪɨɦɫɤɨʁ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɟɪɚɡɥɢɱɢɬɢɩɪɨɝɪɚɦɢɈɐȾɢɞɨɛɪɚɫɚɪɚɞʃɚɫɚɈɐȾɤɚɨɢɩɪɨɫɬɨɪɡɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɢ
ɪɚɡɜɨʁɧɨɜɢɯɭɫɥɭɝɚɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɤɚɨɢɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚɭɝɪɨɠɟɧɢɯɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ
ɨɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɨɫɬɢɭɫɥɭɝɚɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɉɪɟɬʃɭɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭɩɪɢɫɭɬɧɟɩɪɟɞɪɚɫɭɞɟɢɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɚɩɪɟɦɚɪɨɦɫɤɨʁɡɚʁɟɞɧɢɰɢɨɞ
ɫɬɪɚɧɟ ɜɟʄɢɧɫɤɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɜɨʂɧɚ ɫɟɧɢɛɢɥɢɫɚɧɨɫɬ ɫɜɢɯ ɫɟɤɬɨɪɚ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɡɚɩɢɬɚʃɚɩɨɥɨɠɚʁɚɪɨɦɫɤɟɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟɊɨɦɢɢɊɨɦɤɢʃɟɱɟɫɬɨɧɟɦɚʁɭɩɨɜɟɪɟʃɟɭ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟɉɪɨɝɪɚɦɢɩɪɨʁɟɤɬɢɈɐȾɧɟɦɚʁɭɫɬɚɛɢɥɧɨɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɞɨɤɦɚɥɢɛɪɨʁɪɨɦɫɤɢɯɈɐȾ
ɢɦɚɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɋWɈɌ ɚɧɚɥɢɡɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɢ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢ ɭɧɚɩɪɟɞɢɬɢ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬ ɪɨɦɫɤɟ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ ɨ ɩɪɚɜɢɦɚ ɢɡ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɭɧɚɩɪɟɞɢɬɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬ
ɭɫɥɭɝɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ ɭɧɚɩɪɟɞɢɬɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɞɚɜɚʃɚɡɚ ɪɨɦɫɤɟ ɭɱɟɧɢɤɟ ɢ
ɪɨɦɫɤɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɤɨʁɟ ɧɚ ʃɢɯ ɢɦɚʁɭ ɩɪɚɜɨ ɩɨɜɟʄɚɬɢ ɭɤʂɭɱɟɧɨɫɬ ɈɐȾ ɭ ɩɪɭɠɚʃɭ ɭɫɥɭɝɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɪɨɦɫɤɨʁɩɨɩɭɥɚɰɢʁɢɤɚɨɢɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟɭɤʂɭɱɟɧɨɫɬɢɢɫɚɪɚɞʃɟɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ
ɚɤɬɟɪɚɭɨɛɥɚɫɬɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
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ɐɂȴȿȼɂɂɆȿɊȿ
Ɉɩɲɬɢɰɢʂ ɅɨɤɚɥɧɨɝɚɤɰɢɨɧɨɝɩɥɚɧɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɡɚɩɟɪɢɨɞ
-ɝɨɞɢɧɟʁɟɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɩɨɥɨɠɚʁɚɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ ɢ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɜɟʄɭ ɭɤʂɭɱɟɧɨɫɬ ɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɬɨɤɨɜɟ ɩɭɬɟɦ ɩɨɞɪɲɤɟ ɭ
ɨɛɥɚɫɬɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɫɬɚɧɨɜɚʃɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɅȺɉ ɢɦɚ ɩɟɬ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɰɢʂɟɜɚ ɤɨʁɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɟ ɨɫɬɜɚɪɟʃɭ ɨɩɲɬɟɝ ɰɢʂɚ ɢ ɬɨ ɩɨ ʁɟɞɚɧ
ɩɨɫɟɛɚɧɰɢʂɭɫɜɚɤɨʁɨɞɩɟɬɤʂɭɱɧɢɯɨɛɥɚɫɬɢɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɊɨɦɚɢ
Ɋɨɦɤɢʃɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɫɬɚɧɨɜɚʃɟɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɢɫɨɰɢʁɚɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
ɉɨɫɟɛɚɧ ɰɢʂ  ɉɨɜɟʄɚɬɢ ɭɤʂɭɱɟɧɨɫɬ ɞɟɰɟ ɢ ɦɥɚɞɢɯ ɢɡ ɪɨɦɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɭ ɫɢɫɬɟɦ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɚɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
ɉɨɫɟɛɚɧɰɢʂɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢɫɬɚɦɛɟɧɭɫɢɬɭɚɰɢʁɭɢɭɫɥɨɜɟɫɬɚɧɨɜɚʃɚɪɨɦɫɤɢɯɩɨɪɨɞɢɰɚɭ
Ƚɪɚɞɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭ
ɉɨɫɟɛɚɧ ɰɢʂ  ɉɨɞɢɡɚɬɢ ɧɢɜɨ ɡɚɩɨɲʂɢɜɨɫɬɢ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨ ɨɫɧɚɠɢɜɚʃɟ
ɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚ
ɉɨɫɟɛɚɧɰɢʂ ɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢɡɞɪɚɜʂɟɢɩɪɢɫɬɭɩɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɦɭɫɥɭɝɚɦɚɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚ
ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɉɨɫɟɛɚɧɰɢʂɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢɩɪɢɫɬɭɩɩɪɚɜɢɦɚɢɭɫɥɭɝɚɦɚɢɡɨɛɥɚɫɬɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɉɨɫɟɛɧɢ ɰɢʂɟɜɢ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɭʁɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ ɜɟʄɟɝ ɛɪɨʁɚ ɦɟɪɚ ɭ ɫɜɚɤɨʁ ɩɨɫɟɛɧɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɋɬɟɩɟɧ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɫɬɢ ɨɩɲɬɟɝ ɰɢʂɚ ɫɟ ɩɪɚɬɢ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ  ɟɮɟɤɬɚ
ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɫɬɩɨɫɟɛɧɢɯɰɢʂɟɜɚɫɟɩɪɚɬɢɢɦɟɪɢɧɚɨɫɧɨɜɭɩɨɤɚɡɚɬɟʂɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɢɫɯɨɞɚɞɨɤ
ɫɟɫɬɟɩɟɧɨɫɬɜɚɪɟɧɨɫɬɢɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯɦɟɪɚɩɪɚɬɢɩɭɬɟɦɞɟɮɢɧɢɫɚʃɚɩɨɤɚɡɚɬɟʂɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ 
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚɁɚɫɜɟɩɨɤɚɡɚɬɟʂɟɫɭɭɬɚɛɟɥɢȺɉɞɚɬɟɛɚɡɧɟɢɰɢʂɚɧɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢ

ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ
ɉɨɫɟɛɚɧɰɢʂɉɨɜɟʄɚɬɢɭɤʂɭɱɟɧɨɫɬɢɞɟɰɟɢɦɥɚɞɢɯɢɡɪɨɦɫɤɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟɭɫɢɫɬɟɦ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɚɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
Ɇɟɪɟ
ɉɪɢɤɭɩʂɚʃɟɨɛɪɚɞɚɢɪɚɡɦɟɧɚɩɨɞɚɬɚɤɚɨɭɤʂɭɱɟɧɨɫɬɢɞɟɰɟɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ
ɭ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɨɫɧɨɜɧɨɲɤɨɥɫɤɨɝ ɢ ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɫɤɨɝ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɚɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
 ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɪɨɞɢɬɟʂɚ ɞɟɰɟ ɢ ɭɱɟɧɢɤɚ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɨ ɡɧɚɱɚʁɭ ɪɚɧɨɝ
ɪɚɡɜɨʁɚɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɢɩɪɭɠɚʃɟɩɨɞɪɲɤɟɭɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɭʃɢɯɨɜɢɯɩɪɚɜɚ
Ɉɛɟɡɛɟɻɟʃɟɭɫɥɨɜɚɡɚɩɨɜɟʄɚɧɢɨɛɭɯɜɚɬɞɟɰɟɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɦɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ
ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɢɟɞɭɤɨɜɚʃɟɪɨɞɢɬɟʂɚɪɨɦɫɤɢɯɭɱɟɧɢɤɚɨɡɧɚɱɚʁɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
ɉɨɞɫɬɢɰɚʃɟɭɱɟɲʄɚɢɧɚɩɪɟɞɨɜɚʃɚɞɟɰɟɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɭɨɫɧɨɜɧɨɲɤɨɥɫɤɨɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɨɦɩɪɨɰɟɫɭ
 Ɉɫɧɚɠɢɜɚʃɟ ɫɬɪɭɱɧɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɢ ɜɚɫɩɢɬɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɧɨɝ
ɤɚɞɪɚ ɞɚ ɨɞɝɨɜɨɪɟ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɧɟ ɪɚɡɜɨʁɧɟ ɢ ɤɭɥɬɭɪɨɥɨɲɤɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɞɟɰɟ ɢ ɦɥɚɞɢɯ ɪɨɦɫɤɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɭɩɪɨɰɟɫɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɢɜɚɫɩɢɬɚʃɚ
 ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃH ɫɚɜɟɬɨɜɚʃH ɢ ɩɨɞɪɲɤD ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɩɪɢɥɢɤɨɦ
ɭɩɢɫɚɭɫɪɟɞʃɟɲɤɨɥɟɜɢɫɨɤɨɲɤɨɥɫɤɟɭɫɬɚɧɨɜɟɭɡɩɪɢɦɟɧɭɚɮɢɪɦɚɬɢɜɧɢɯɦɟɪɚ
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ɋɌȺɇɈȼȺȵȿ
ɉɨɫɟɛɚɧɰɢʂ ɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢɫɬɚɦɛɟɧɭɫɢɬɭɚɰɢʁɭɢɭɫɥɨɜɟɫɬɚɧɨɜɚʃɚɪɨɦɫɤɢɯ
ɩɨɪɨɞɢɰɚɭȽɪɚɞɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭ
Ɇɟɪɟ
ɂɡɪɚɞɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟɡɚɪɟɲɚɜɚʃɟɫɬɚɦɛɟɧɢɯɩɢɬɚʃɚɪɨɦɫɤɢɯɩɨɪɨɞɢɰɚ
ɭɧɚɫɟʂɭȻɚɧɝɥɚɞɟɲ
ɅɟɝɚɥɢɡɨɜɚʃɟɨɛʁɟɤɚɬɚɭɤɨʁɢɦɚɠɢɜɟɊɨɦɢɢɊɨɦɤɢʃɟɭɄɚʄɭɄɨɜɢʂɭɢȻɟɝɟɱɭ
Ɉɛɟɡɛɟɻɟʃɟɩɪɟɞɭɫɥɨɜɚɡɚɨɞɪɠɢɜɚɫɬɚɦɛɟɧɚɪɟɲɟʃɚɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚɧɚɫɟʂɚȼɟɥɢɤɢ
ɪɢɬɭɡɚɤɬɢɜɧɨɭɱɟɲʄɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɁȺɉɈɒȴȺȼȺȵȿ
ɉɨɫɟɛɚɧɰɢʂ ɉɨɞɢɡɚɬɢɧɢɜɨɡɚɩɨɲʂɢɜɨɫɬɢɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɢɟɤɨɧɨɦɫɤɨ
ɨɫɧɚɠɢɜɚʃɟɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚ
Ɇɟɪɟ
ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɢɟɞɭɤɨɜɚʃɟɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɨɦɟɪɚɦɚɚɤɬɢɜɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ
ɉɥɚɧɢɪɚʃɟɢɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɢɯɦɟɪɚɚɤɬɢɜɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɤɨʁɟ
ɩɨɞɫɬɢɱɭɡɚɩɨɲʂɢɜɨɫɬɢɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɪɚɞɧɨɫɩɨɫɨɛɧɢɯɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚ
ɉɥɚɧɢɪɚʃɟɢɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɦɟɪɚɚɤɬɢɜɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɤɨʁɟɩɨɞɫɬɢɱɭ
ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɢɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚ
ɉɨɞɢɡɚʃɟɨɛɪɚɡɨɜɧɨɝɧɢɜɨɚɢɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɚɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚ
ɁȾɊȺȼɋɌȼɈ
ɉɨɫɟɛɚɧɰɢʂ ɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢɡɞɪɚɜʂɟɢɩɪɢɫɬɭɩɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɦɭɫɥɭɝɚɦɚɊɨɦɚɢ
ɊɨɦɤɢʃɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
Ɇɟɪɟ
ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɨɩɪɚɜɢɦɚɢɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɉɨɜɟʄɚʃɟɨɛɭɯɜɚɬɚɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɩɪɜɟɧɬɢɜɧɢɦɩɪɟɝɥɟɞɢɦɚ
 ȿɞɭɤɚɰɢʁɚ ɨ ɡɞɪɚɜɢɦ ɫɬɢɥɨɜɢɦɚ ɠɢɜɨɬɚ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦ ɡɞɪɚɜʂɭ ɢ ɛɨɥɟɫɬɢɦɚ
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ
 Ʉɪɟɢɪɚʃɟ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɧɨɝ ɨɤɜɢɪɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ Ɋɨɦɢɦɚ ɢ
Ɋɨɦɤɢʃɚɦɚ
 ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɯɢɝɢʁɟɧɫɤɨ - ɟɩɢɞɟɦɢɨɥɨɲɤɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɭ ɪɨɦɫɤɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɭ ɰɢʂɭ
ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɚɧɚɫɬɚɧɚɤɚɢɲɢɪɟʃɚɡɚɪɚɡɧɢɯɢɩɚɪɚɡɢɬɚɪɧɢɯɛɨɥɟɫɬɢ
 ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɨ ɡɧɚɱɚʁɭ ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɜɚɤɰɢɧɚɰɢʁɟ ɞɟɰɟ ɢ ɜɚɤɰɢɧɚɰɢʁɟ ɨɞɪɚɫɥɢɯ
ɩɪɨɬɢɜCOVID-
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 ɉɨɛɨʂɲɚʃɟ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɢ ɜɟʄɟɝ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɭɫɥɭɝɚ ɢɡ
ɞɨɦɟɧɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɮɨɤɭɫɨɦ ɧɚ ɫɬɚɪɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ  
ɪɚɞɢɩɪɨɞɭɠɟʃɚɠɢɜɨɬɧɨɝɜɟɤɚ
ɋɈɐɂȳȺɅɇȺɁȺɒɌɂɌȺ
ɉɨɫɟɛɚɧɰɢʂ ɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢɩɪɢɫɬɭɩɩɪɚɜɢɦɚɢɭɫɥɭɝɚɦɚɢɡɨɛɥɚɫɬɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɟ
Ɇɟɪɟ
ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɨɩɪɚɜɢɦɚɢɡɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɭɫɥɭɝɚɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɉɨɞɫɬɢɰɚʃɟɭɤʂɭɱɟɧɨɫɬɢɢɫɚɪɚɞʃɟɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɚɤɬɟɪɚɭɨɛɥɚɫɬɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɟ
ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯɞɚɜɚʃɚɡɚɪɨɦɫɤɟɩɨɪɨɞɢɰɟɤɨʁɟɧɚʃɢɯɢɦɚʁɭ
ɩɪɚɜɨ
ɍ ɬɨɤɭ - ɝɨɞɢɧɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ ɤɨʁɢ ɧɢʁɟ ɫɩɟɰɢɮɢɰɢɪɚɧ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯɨɛɥɚɫɬɢɚɜɟɨɦɚʁɟɜɚɠɚɧɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɨɜɨɝɅȺɉɚʁɟɫɬɟɚɤɬɢɜɚɰɢʁɚɆɨɛɢɥɧɨɝ
ɬɢɦɚɧɚɬɟɪɟɧɭɌɨɫɟɨɞɧɨɫɢɧɚɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬɫɬɚɥɧɨɝɨɛɢɥɚɫɤɚɪɨɦɫɤɢɯɧɚɫɟʂɚɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɪɟɞɨɜɧɢɯ ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ ɢ ɈɐȾ ɤɚɨ ɢ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɚɪɚɞʃɟ ɫɚ
ɧɚɞɥɟɠɧɢɦɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚɭɜɟɡɢɫɚɢɡɞɚɜɚʃɟɦɥɢɱɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɡɚɊɨɦɟɢɊɨɦɤɢʃɟɤɨʁɢɨɜɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɧɟɩɨɫɟɞɭʁɭDɮɚɤɬɢɱɤɢɫɭɧɚɫɬɚʃɟɧɢɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɉɨɪɟɞɧɚɜɟɞɟɧɢɯɰɢʂɟɜɚɢɦɟɪɚɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢ ɬɨɤɨɦ ɝɨɞɢɧɟ
x ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɨɡɧɚɱɚʁɭɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚɩɨɩɢɫɚɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɢʃɢɯɨɜɨɦ
ɭɱɟɲʄɭɭɩɨɩɢɫɭ.
x Ɇɚɩɢɪɚʃɟ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɪɨɦɫɤɢɯ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɤɨʁɟ ɠɢɜɟ ɭ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɨɦ
ɧɚɫɟʂɭ „Ⱦɟɩɪɟɫɢʁɚ³ ɢ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɟ ɧɚɫɟɥɢɥɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧɨʁ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɧɚ ɇɨɜɨɦ
ɧɚɫɟʂɭ ɭɥɢɰɚȻɪɚɧɢɫɥɚɜɚȻɨɪɨɬɟ 
x ɉɨɤɪɟɬɚʃɟ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɦ ɨɪɝɚɧɭ ɡɚ ɨɫɧɢɜɚʃɟ Ⱦɨɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ Ɋɨɦɚ ɭ Ƚɪɚɞɭ
ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɪɚɞɢ ɩɨɞɢɡɚʃɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɪɨɦɫɤɨɝ ɫɬɚɧɨɧɜɢɲɬɜɚ ɢ ɨɱɭɜɚʃɚ
ɟɬɧɨɤɭɥɬɭɪɧɨɝɢɞɟɧɬɢɬɟɬɚ.

ɈɜɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢʄɟɫɩɪɨɜɨɞɢɬɢɆɨɛɢɥɧɢɬɢɦɭɫɚɪɚɞʃɢɫɚɥɨɤɚɥɧɢɦɪɨɦɫɤɢɦɈɐȾ
ɂɤɨɧɚɱɧɨɫɜɟɩɥɚɧɢɪɚɧɟɦɟɪɟɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢʄɟɫɟɫɩɪɨɜɨɞɢɬɢɢɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚɬɢ
ɧɨɜɨɧɚɫɬɚɥɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɪɨɦɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɛɭɞɭʄɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɭ ɢ ɦɨɝɭʄɟ
ɪɟɫɬɪɢɤɰɢʁɟɭɜɟɡɢɫɚɄɨɜɢɞ-ɟɩɢɞɟɦɢʁɨɦ
ȺɄɐɂɈɇɂɉɅȺɇ
Ɉɜɢɦ Ⱥɤɰɢɨɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɞɟɬɚʂɧɨ ɫɟ ɪɚɡɪɚɻɭʁɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ ɨɩɲɬɢ ɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɰɢʂɟɜɢ ɍ
ʃɟɦɭ ɫɭ ɩɪɟɰɢɡɢɪɚɧɟ ɦɟɪɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨʁɟɤɬɢ ɧɨɫɢɨɰɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɚɪɬɧɟɪɢ ɩɨɬɪɟɛɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɢɡɜɨɪɢ ɤɚɨ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢ  ɡɚ ɦɟɪɟʃɟ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯɰɢʂɟɜɚɢɦɟɪɚɍɤɭɩɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬɨɜɨɝȺɤɰɢɨɧɨɝɩɥɚɧɚɡɚɩɟɪɢɨɞɨɞ
-ɝɨɞɢɧɟɢɡɧɨɫɢɞɢɧɚɪɚɨɞɱɟɝɚɫɟɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɢɡɞɜɚʁɚ
ɞɢɧɚɪɚɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚɞɢɧɚɪɚ
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ɐɢʂɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ

ȾɜɨɝɨɞɢɲɧʃɢɢɡɜɟɲɬɚʁȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɇɨɜɨɝɋɚɞɚɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɅȺɉɚÄȻɚɡɚɩɨɞɚɬɚɤɚɡɚɩɪɚʄɟʃɟɦɟɪɚɡɚ
ɢɧɤɥɭɡɢʁɭɊɨɦɚ³Ɍɢɦɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɢɫɦɚʃɟʃɟ
ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚȼɥɚɞɟɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟhttp://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs

ȾɜɨɝɨɞɢɲɧʃɢɢɡɜɟɲɬɚʁȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɇɨɜɨɝɋɚɞɚɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɅȺɉɚÄȻɚɡɚɩɨɞɚɬɚɤɚɡɚɩɪɚʄɟʃɟɦɟɪɚɡɚ
ɢɧɤɥɭɡɢʁɭɊɨɦɚ³Ɍɢɦɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɢɫɦɚʃɟʃɟ
ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚȼɥɚɞɟɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟhttp://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs

ȾɜɨɝɨɞɢɲɧʃɢɢɡɜɟɲɬɚʁȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɇɨɜɨɝɋɚɞɚ ɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɅȺɉɚÄȻɚɡɚɩɨɞɚɬɚɤɚɡɚɩɪɚʄɟʃɟɦɟɪɚɡɚ
ɢɧɤɥɭɡɢʁɭɊɨɦɚ³Ɍɢɦɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɢɫɦɚʃɟʃɟ
ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚȼɥɚɞɟɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟhttp://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs

ȾɜɨɝɨɞɢɲɧʃɢɢɡɜɟɲɬɚʁȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɇɨɜɨɝɋɚɞɚɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɅȺɉɚÄȻɚɡɚɩɨɞɚɬɚɤɚɡɚɩɪɚʄɟʃɟɦɟɪɚɡɚ
ɢɧɤɥɭɡɢʁɭɊɨɦɚ³Ɍɢɦɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɢɫɦɚʃɟʃɟ
ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚȼɥɚɞɟɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟhttp://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs

ȾɜɨɝɨɞɢɲɧʃɢɢɡɜɟɲɬɚʁȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɅȺɉɚÄȻɚɡɚɩɨɞɚɬɚɤɚɡɚɩɪɚʄɟʃɟɦɟɪɚɡɚ
ɢɧɤɥɭɡɢʁɭɊɨɦɚ³Ɍɢɦɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɢɫɦɚʃɟʃɟ
ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚȼɥɚɞɟɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟhttp://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs

ɂɡɜɨɪɩɪɨɜɟɪɟ
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ɍɧɚɩɪɟɻɟɧɩɪɢɫɬɭɩɩɪɚɜɢɦɚɢɭɫɥɭɝɚɦɚɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɊɨɦɢɦɚɢ
Ɋɨɦɤɢʃɚɦɚɩɪɟɦɚɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɦ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɦɚɡɚɨɛɥɚɫɬɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ

ɍɧɚɩɪɟɻɟɧɨɡɞɪɚɜʂɟɢɩɪɢɫɬɭɩɭɫɥɭɝɚɦɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɡɚɲɬɢɬɟɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɭ
ɫɤɥɚɞɭɫɚɩɥɚɧɢɪɚɧɢɦɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɦɚɡɚ
ɨɛɥɚɫɬɡɞɪɚɜɫɬɜɚ

Ɉɫɬɜɚɪɟɧɩɥɚɧɢɪɚɧɢɩɨɪɚɫɬɡɚɩɨɲʂɢɜɨɫɬɢ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɢɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝɨɫɧɚɠɢɜɚʃɚ
ɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɧɚɧɢɜɨɭɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ
ɩɨɫɟɛɧɨɝɰɢʂɚɡɚɨɛɥɚɫɬɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ





Ɉɫɬɜɚɪɟɧɨɩɥɚɧɢɪɚɧo ɩɨɜɟʄɚʃɟɭɤʂɭɱɟɧɨɫɬɢ
ɞɟɰɟɢɦɥɚɞɢɯɢɡɪɨɦɫɤɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟɭɫɢɫɬɟɦ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɚɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ

ɍɧɚɩɪɟɻɟɧɚɫɬɚɦɛɟɧɚɫɢɬɭɚɰɢʁɚɢɭɫɥɨɜɢ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɚɪɨɦɫɤɢɯɩɨɪɨɞɢɰɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɦɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɦɚɧɚɧɢɜɨɭɩɨɫɟɛɧɨɝ
ɰɢʂɚɡɚɨɛɥɚɫɬɫɬɚɧɨɜɚʃɚ

ȳɟɞɢɧɢɰɚ
ɦɟɪɟ

ɎɨɛɪɫɠɼɠʄɠɪɩɦɩɡɛʂɛɋɩɧɛɣɋɩɧɥɣʄɛɨɛɭɠɫɣɭɩɫɣʂɣȾɫɛɟɛɈɩɝɩɞɌɛɟɛɣɬɭɝɛɫɛʄɠɮɬɦɩɝɛɢɛɝɠʅɮɮɥʃɮɲɠɨɩɬɭɮɟɫɮɳɭɝɠɨɠɭɩɥɩɝɠɪɮɭɠɧɪɩɟɫɳɥɠɮ
ɩɜɦɛɬɭɣɩɜɫɛɢɩɝɛʄɛɬɭɛɨɩɝɛʄɛɢɛɪɩɳʃɛɝɛʄɛɢɟɫɛɝɬɭɝɠɨɠɣɬɩɱɣʂɛɦɨɠɢɛɳɭɣɭɠ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɧɚɧɢɜɨɭɨɩɲɬɟɝɰɢʂɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢɟɮɟɤɚɬɚ

ɉɊɓɍɃɑɃȵ
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Ȼɢʄɟɭɬɜɪɻɟɧɨ

Ȼɢʄɟɭɬɜɪɻɟɧɨ



Ⱦɚ

ɐɢʂɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɉȺɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɈɐȾ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɉȺɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɈɐȾ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɉȺɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɈɐȾ

ȿɜɢɞɟɧɰɢʁɚɉɍ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɉȺɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ

ȿɜɢɞɟɧɰɢʁɚɉɍ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɉȺɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ

ȿɜɢɞɟɧɰɢʁɚɉɍ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɉȺɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɆɇɉɌɊ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɆɇɉɌɊ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ

ɂɡɜɨɪɩɪɨɜɟɪɟ
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ɋɬɨɩɚɭɩɢɫɚɜɢɫɨɤɢɯɲɤɨɥɚɮɚɤɭɥɬɟɬɚɭɞɟɨ
ɦɥɚɞɢɯ ɤɨʁɢ ɫɭɭɩɢɫɚɥɢɜɢɲɭɜɢɫɨɤɭɲɤɨɥɭ
ɩɨɞɟʂɟɧɫɚɛɪɨʁɟɦɞɟɰɟɤɨʁɢɫɭɡɚɜɪɲɢɥɢ
ɫɪɟɞʃɭɲɤɨɥɭ



ɍɞɟɨɪɨɦɫɤɢɯɭɱɟɧɢɤɚɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢɯ
ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɫɤɢɦɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ



ɉɪɨɰɟɧɚɬɞɟɰɟɭɡɪɚɫɬɚ-ɤɨʁɚɩɨɯɚɻɚʁɭ
ɉɉɉɨɞɱɟɝɚɞɟɜɨʁɱɢɰɟ




ɉɪɨɰɟɧɚɬɞɟɰɟɭɡɪɚɫɬɚ–5 ɝɨɞɢɧɚɤɨʁɚ
ɩɨɯɚɻɚʁɭɩɪɨɝɪɚɦɟɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝɜɚɫɩɢɬɚʃɚɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɨɞɤɨʁɢɯɫɭɞɟɜɨʁɱɢɰɟ

ɋɬɨɩɚɨɛɭɯɜɚɬɚɪɨɦɫɤɢɯɭɱɟɧɢɤɚɨɫɧɨɜɧɨɦ
ɲɤɨɥɨɦ ɭɞɟɨɭɭɤɭɩɧɨɦɛɪɨʁɭɭɱɟɧɢɤɚ



ɉɪɨɰɟɧɚɬɞɟɰɟɭɡɪɚɫɬɚ–ɝɨɞɢɧɚɤɨʁɚ
ɩɨɯɚɻɚʁɭɜɪɬɢʄɟɨɞɤɨʁɢɯɫɭɞɟɜɨʁɱɢɰɟ



Ⱦɚɇɟ

ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɦɟɯɚɧɢɡɚɦɡɚɚɠɭɪɧɨ
ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟɩɨɞɚɬɚɤɚɨɞɟɰɢɢɦɥɚɞɢɦɚ
ɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɭɫɢɫɬɟɦɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ

ɍɞɟɨɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɤɨʁɟɫɭɭɤʂɭɱɟɧɟɭ
ɢɧɬɟɪɫɟɤɬɨɪɫɤɭɫɚɪɚɞʃɭɭɨɛɥɚɫɬɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ

ȳɟɞɢɧɢɰɚ
ɦɟɪɟ

Ɋɩɝɠʅɛɭɣɮɥʃɮɲɠɨɩɬɭɟɠɱɠɣɧɦɛɟɣɰɣɢɫɩɧɬɥɠɢɛʂɠɟɨɣɱɠɮɬɣɬɭɠɧɝɛɬɪɣɭɛʄɛɣɩɜɫɛɢɩɝɛʄɛ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɧɚɧɢɜɨɭɩɨɫɟɛɧɨɝɰɢʂɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢɢɫɯɨɞɚ

ɊɉɌɀȼȻɈɑɃȵ
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2021. - 2022.

ɉɟɪɢɨɞɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ

0

0

ɇɟ

0

2020.

2020.

2020.

2020.

Ȼɪɨʁ

Ⱦɚɇɟ

Ȼɪɨʁ

ɉɨɬɩɢɫɚɧɩɪɨɬɨɤɨɥɨɫɚɪɚɞʃɢɢɡɦɟɻɭɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɢɫɪɟɞʃɢɯɲɤɨɥɚɪɚɞɢɩɪɚʄɟʃɚɬɪɚɧɡɢɰɢʁɟɢɡ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɭɫɪɟɞʃɟɲɤɨɥɫɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ Ȼɪɨʁ
ɨɫɧɨɜɧɢɯɢɫɪɟɞʃɢɯɲɤɨɥɚɤɨʁɟɫɭɭɤʂɭɱɟɧɟɭ
ɩɪɨɬɨɤɨɥ 

ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚɨɞɟɰɢɪɨɦɫɤɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɩɪɟɦɚɭɡɪɚɫɬɭɜɪɬɢʄɢɦɚɭɤɨʁɟ
ɫɭɭɩɢɫɚɧɚɩɨɩɨɥɭ

x Ȼɪɨʁɨɞɪɠɚɧɢɯɫɚɫɬɚɧɚɤɚɨɫɧɨɜɧɢɯɢ
ɫɪɟɞʃɢɯɲɤɨɥɚ
x Ȼɪɨʁɭɱɟɧɢɤɚɤɨʁɢɦɚʁɟɩɪɭɠɟɧɚɩɨɞɪɲɤɚɭ
ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɢ

Ȼɚɡɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ

Ȼɚɡɧɚ
ɝɨɞɢɧɚ

Ȼɪɨʁ

ȳɟɞɢɧɢɰɚ
ɦɟɪɟ

4
ɭɱɟɧɢɤɚ

ɭɱɟɧɢɤɚ

Ⱦɚ

2

Ⱦɚ

4
6

2022.

Ɉɒɢɧɚʁɦɚʃɟɋɒ

ɐɢʂɧɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢ

Ɉɒɢɧɚʁɦɚʃɟ ɋɒ

2
5

2021.

2021. –  ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
2022. –  ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨɢɡɜɨɪɢɦɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɈɐȾ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɨɫɧɨɜɧɢɯɢɫɪɟɞʃɢɯ
ɲɤɨɥɚ

ȿɜɢɞɟɧɰɢʁɚɉɍ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɢɈɐȾ

ɂɡɜɨɪɩɪɨɜɟɪɟ

ȳɅɋ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭɒɤɨɥɫɤɚɭɩɪɚɜɚɉɍɈɫɧɨɜɧɟ
ɢ ɫɪɟɞʃɟ ɲɤɨɥɟ ɐɋɊ ɈɐȾ ɇɋ Ɇɟɞɟ Ɇɨɛɢɥɧɢ ɬɢɦ ɒɤɨɥɫɤɢ ɬɢɦɨɜɢ ɡɚ
ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭɨɫɢɩɚʃɚ

ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɧɚɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɨɭɩɪɚɜʂɚɱɤɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɚ

ɉɨɬɪɟɛɧɟɢɡɦɟɧɟɩɪɨɩɢɫɚ ɇɟ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ

Ɍɢɩɦɟɪɟ

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɫɚɫɬɚɧɰɢ
- ɛɪɨʁɫɚɫɬɚɧɚɤɚ
- ɛɪɨʁɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɚɤɬɟɪɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɧɚɧɢɜɨɭɦɟɪɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ

 ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨ
ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɊɋȾ 

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

ɇɨɫɢɥɚɰɦɟɪɟ

ɍɤɭɩɧɨɩɪɨɰɟʃɟɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɡɚɦɟɪɭ ɊɋȾ 

ɉɪɢɤɭɩʂɚʃɟɨɛɪɚɞɚɢɪɚɡɦɟɧɚɩɨɞɚɬɚɤɚ
ɨɭɤʂɭɱɟɧɨɫɬɢɞɟɰɟɪɨɦɫɤɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɭɫɢɫɬɟɦɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɚɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
ɨɫɧɨɜɧɨɲɤɨɥɫɤɨɝɢɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɫɤɨɝ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɚɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ

ɇɀɋȻ
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ɉɪɚʄɟʃɟɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯɦɟɪɚɩɨɞɪɲɤɟɭ
ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɢɢɡɨɫɧɨɜɧɨɝɭɫɪɟɞʃɟɲɤɨɥɫɤɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ
ɨɫɢɩɚʃɚɢɪɚɧɨɝɧɚɩɭɲɬɚʃɚɲɤɨɥɨɜɚʃɚ
ɭɡɜɟʄɭɜɢɞʂɢɜɨɫɬɟɮɟɤɚɬɚɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚɢɦɟɪɚ

1.1.4

ɉɚɪɬɧɟɪɢ

ɞɟɜɨʁɱɢɰɚ
ɢɞɟɱɚɤɚ

ɇɟ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ
2022.

,9ɤɜɚɪɬɚɥ
2022.

,9ɤɜɚɪɬɚɥ
2022.

,9ɤɜɚɪɬɚɥ
2022.



ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɍɤɭɩɧɨ
ɩɨɬɪɟɛɧɚɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɊɋȾ
ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

100+100

100+100

Ɋɨɤɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

Ⱦɚ

Ⱦɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭ
ɡɚɲɬɢɬɭɒɤɨɥɫɤɚɭɩɪɚɜɚ
ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɚɭɫɬɚɧɨɜɚȽɪɚɞɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚ ɡɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɈɐȾɇɋ
Ɇɟɞɟ
Ƚɪɚɞɫɤɚ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭ
ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɚɲɬɢɬɭ Ɇɨɛɢɥɧɢɬɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
ɒɤɨɥɫɤɚɭɩɪɚɜɚɈɐȾɈɫɧɨɜɧɟɢ
ɫɪɟɞʃɟɲɤɨɥɟ
ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɚ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɚ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭ
ɡɚɲɬɢɬɭ
ɆɨɛɢɥɧɢɬɢɦɈɐȾɐɋɊ
Ƚɪɚɞɫɤɚ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭ
ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɚɲɬɢɬɭɒɤɨɥɫɤɢɬɢɦɨɜɢɡɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭɨɫɢɩɚʃɚɆɨɛɢɥɧɢɌɢɦ
ɈɐȾ

Ɇɨɛɢɥɧɢɬɢɦ

ɇɨɫɢɥɚɰ

2020.

2021.-
2022.-

/

/

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨ
ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɊɋȾ
/

ȳɅɋ

/

/

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨ
ɢɡɜɨɪɢɦɚ ɊɋȾ
/

ɂɡɜɟɲɬɚʁȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭɨ
ɩɪɨʁɟɤɬɭÄɇɨɜɢɋɚɞɡɚʁɟɞɧɚɤɨɫɬ
ɞɟɜɨʁɚɤɚɢɞɟɜɨʁɱɢɰɚɪɨɦɫɤɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ³

Ƚɨɞɢɲʃɢɢɡɜɟɲɬɚʁɨɩɪɚʄɟʃɭ
ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯɦɟɪɚɩɨɞɪɲɤɟ
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ɉɨɬɩɢɫɢɜɚʃɟɩɪɨɬɨɤɨɥɚɨɫɚɪɚɞʃɢ
ɢɡɦɟɻɭɨɫɧɨɜɧɢɯɢɫɪɟɞʃɢɯɲɤɨɥɚɪɚɞɢ
ɩɪɚʄɟʃɚɬɪɚɧɡɢɰɢʁɟɢɡɨɫɧɨɜɧɨɝɭ
ɫɪɟɞʃɟɲɤɨɥɫɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
ȼɨɻɟʃɟɞɟɬɚʂɧɟɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟɨɞɟɰɢ
ɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɩɪɟɦɚɭɡɪɚɫɬɭ
ɜɪɬɢʄɢɦɚɭɤɨʁɟɫɭɭɩɢɫɚɧɚɩɨɩɨɥɭ

1.1.2

1.1.3

ɂɧɬɟɪɫɟɤɬɨɪɫɤɚɫɚɪɚɞʃɚɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɦ
ɤɜɚɪɬɚɥɧɢɯɫɚɫɬɚɧɚɤɚɫɜɢɯɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ
ɚɤɬɟɪɚ

ɇɚɡɢɜɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

1.1.1

Ɉɡɧɚɤɚ

Ȼɪɨʁ

Ȼɪɨʁɭɱɟɧɢɤɚɢɭɱɟɧɢɰɚɤɨʁɢɦɚʁɟɩɪɭɠɟɧɚ
ɩɨɞɪɲɤɚɭɩɪɟɜɟɧɰɢʁɢɨɫɢɩɚʃɚɢɪɚɧɨɝ
ɧɚɩɭɲɬɚʃɚɲɤɨɥɨɜɚʃɚ



Ⱦɚɇɟ

ɂɡɪɚɻɟɧɝɨɞɢɲʃɢɢɡɜɟɲɬɚʁɨɩɪɚʄɟʃɭ
ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯɦɟɪɚɩɨɞɪɲɤɟɭɩɪɟɜɟɧɰɢʁɢ
ɨɫɢɩɚʃɚ
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2021.-2022.

ɉɟɪɢɨɞ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ

Ȼɪɨʁ

2020.

2020.

30

100

40
0

3

2

Ⱦɚ

2021.

40

150

3

Ⱦɚ

2022.

ɐɢʂɧɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢ

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨ
ɢɡɜɨɪɢɦɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪ

ɇɟ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɈɐȾ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɈɐȾ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ

ɉɪɨɬɨɤɨɥ

ɂɡɜɨɪɩɪɨɜɟɪɟ

ȳɅɋ- 
ɆɉɇɌɊ- 

ȾɁɐɋɊɉɍɈɐȾɦɨɛɢɥɧɢɬɢɦɒɈɋɈɆɢɥɚɧɉɟɬɪɨɜɢʄ

Ƀɨɯɩɫɧɛɭɣɝɨɩɠɟɮɥɛɭɣɝɨɛ
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Ȼɪɨʁɩɨɪɨɞɢɰɚɤɨʁɢɦɚʁɟɨɛɟɡɛɟɻɟɧɚ
ɩɨɞɪɲɤɚɡɚɩɪɢɩɪɟɦɭɡɚɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɭ
ɰɟɥɨɞɧɟɜɧɟɛɨɪɚɜɤɟ

Ȼɪɨʁ

0

2020.

Ⱦɚɇɟ

ɂɡɪɚɻɟɧɢɧɬɟɪɪɟɫɨɪɧɢɩɪɨɬɨɤɨɥɡɚ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɢɟɞɭɤɚɰɢʁɭɪɨɞɢɬɟʂɚɞɨ
ɭɩɢɫɚɭɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɟɭɫɬɚɧɨɜɟɢɩɪɢɩɪɟɦɭ
ɡɚɩɨɥɚɡɚɤɭɨɫɧɨɜɧɭɲɤɨɥɭ

Ɋɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɩɪɨɝɪɚɦɢɟɞɭɤɚɰɢʁɟ
ɫɚɜɟɬɨɜɚʃɚɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚɢɩɨɞɪɲɤɟ
ɪɚɧɨɦɪɚɡɜɨʁɭ
- ɛɪɨʁɩɪɨɝɪɚɦɚɩɨɞɪɲɤɟɤɨʁɟɫɭ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥɟɈɐȾɢɦɨɛɢɥɧɢɬɢɦ
- Ȼɪɨʁɩɨɪɨɞɢɰɚɤɨʁɟɫɭɨɛɭɯɜɚʄɟɧɟ
ɩɨɞɪɲɤɨɦ

Ȼɚɡɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ

Ȼɚɡɧɚ
ɝɨɞɢɧɚ

2021.- 
2022.- 

ȳɟɞɢɧɢɰɚ
ɦɟɪɟ

 ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨɝɨɞɢɧɚɦɚ
ɊɋȾ 

ɉɨɬɪɟɛɧɟɢɡɦɟɧɟɩɪɨɩɢɫɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɧɚɧɢɜɨɭɦɟɪɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ

ɍɤɭɩɧɨɩɪɨɰɟʃɟɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɦɟɪɭ
ɊɋȾ 

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭ

ɇɨɫɢɥɚɰɦɟɪɟ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ:

ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɪɨɞɢɬɟʂɚɞɟɰɟɢɭɱɟɧɢɤɚ
Ɍɢɩɦɟɪɟ
ɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɨɡɧɚɱɚʁɭɪɚɧɨɝ
ɪɚɡɜɨʁɚɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɢɩɪɭɠɚʃɟɩɨɞɪɲɤɟɭ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɭʃɢɯɨɜɢɯɩɪɚɜɚ

ɇɀɋȻ
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ɉɚɪɬɧɟɪɢ

Ɍɢɩɦɟɪɟ

ɉɍɈɐȾȾɨɦ
ɁɞɪɚɜʂɚɐɋɊ
ɒɈɋɈɆɉ

ȾɁɐɋɊɉɍ
ɈɐȾɦɨɛɢɥɧɢ
ɬɢɦ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ

Ⱦɚɇɟ

ɍɪɚɻɟɧɚɛɚɡɚɫɚɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢɦɩɨɞɚɰɢɦɚɨ
ɛɪɨʁɭɢɩɨɬɪɟɛɚɦɚɪɨɦɫɤɟɞɟɰɟɤɨʁɚɩɪɟɦɚ
ɤɚɥɟɧɞɚɪɫɤɨɦɭɡɪɚɫɬɭɢɦɚʁɭɡɚɤɨɧɫɤɭ
ɨɛɚɜɟɡɭɞɚɩɨɯɚɻɚʁɭɨɛɚɜɟɡɧɢ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɩɪɨɝɪɚɦ
0

Ȼɚɡɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬ

Ɋɩɟɬɭɣɱɛʂɨɛ

2019.. – 
2022. – 

/

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨɝɨɞɢɧɚɦɚ
ɊɋȾ

ȳɅɋ– 230.000
ɆɉɇɌɊ- 4.256.594ɤɪɨɡ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ´Ɂɚʁɟɞɧɨɭ
ɢɧɤɥɭɡɢʁɢ-ɡɚɞɨɛɪɨɛɢɬɞɟɰɟ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ´

/

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨ
ɢɡɜɨɪɢɦɚ ɊɋȾ

Ⱦɚ

2021.

Ⱦɚ

2022.

ɐɢʂɧɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɉɍ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɐɋɊ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɈɐȾ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɆɌ

ɂɡɜɨɪɩɪɨɜɟɪɟ
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2020.

Ȼɚɡɧɚ
ɝɨɞɢɧɚ

Ⱦɟɨɫɪɟɞɫɬɚɜɚɭ
ɢɡɧɨɫɭɨɞ
4.256.594ɫɟ
ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɢɡ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɞɪɭɝɢɯ
ɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɍɤɭɩɧɨɩɨɬɪɟɛɧɚ
ɮɢɧɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɊɋȾ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭȽɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
ɐɋɊɈɐȾɆɨɛɢɥɧɢɬɢɦ
ɇɟ
ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ȳɅɋ- 
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨɢɡɜɨɪɢɦɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ
2022.

IV ɤɜɚɪɬɚɥ
2022.

Ɋɨɤɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

ɉɨɬɪɟɛɧɟɢɡɦɟɧɟɩɪɨɩɢɫɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
2021.- 
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨɝɨɞɢɧɚɦɚ
2022.- 
ɊɋȾ 
ȳɟɞɢɧɢɰɚ
ɦɟɪɟ

2021.-2022.


Ɉɛɟɡɛɟɻɟʃɟɭɫɥɨɜɚɡɚɩɨɜɟʄɚɧɢ
ɨɛɭɯɜɚɬɞɟɰɟɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ
ɉɍ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ
ɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢ
ɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ
ɡɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

ɇɨɫɢɥɚɰ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɧɚɧɢɜɨɭɦɟɪɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ

ɉɟɪɢɨɞɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ
ɍɤɭɩɧɨɩɪɨɰɟʃɟɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚ
ɦɟɪɭ ɊɋȾ 

ɇɨɫɢɥɚɰɦɟɪɟ

ɇɀɋȻ



ɂɡɪɚɞɚɢɧɬɟɪɪɟɫɨɪɧɨɝɩɪɨɬɨɤɨɥɚ
ȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟȾɁɐɋɊɉɍɈɐȾ 
ɡɚɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɢɟɞɭɤɚɰɢʁɭɪɨɞɢɬɟʂɚɞɨɭɩɢɫɚɭɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɟɭɫɬɚɧɨɜɟɢɩɪɢɩɪɟɦɭɡɚɩɨɥɚɡɚɤɭɨɫɧɨɜɧɭ
ɲɤɨɥɭ
ɉɪɨɝɪɚɦɟɞɭɤɚɰɢʁɟɫɚɜɟɬɨɜɚʃɚɢ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɪɨɞɢɬɟʂɚɩɨɞɪɲɤɟ
ɪɚɧɨɦɪɚɡɜɨʁɭɢɩɪɨɝɪɚɦɟɈɐȾ

1.2.1

1.2.2

ɇɚɡɢɜɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ɉɡɧɚɤɚ



25. децембар 2021.
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ɇɚɡɢɜɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɡɪɚɞɚɛɚɡɟɩɨɞɚɬɚɤɚɨɛɪɨʁɭɢ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚɞɟɰɟɤɨʁɚɩɪɟɦɚ
ɤɚɥɟɧɞɚɪɫɤɨɦɭɡɪɚɫɬɭɢɦɚʁɭ
ɡɚɤɨɧɫɤɭɨɛɚɜɟɡɭɞɚɩɨɯɚɻɚʁɭ
ɨɛɚɜɟɡɧɢɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɩɪɨɝɪɚɦ

ɍɩɢɫɞɟɰɟɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ
ɭɡɪɚɫɬɚɞɨɝɨɞɢɧɟɭɜɪɬɢʄɟ

ɍɩɢɫɞɟɰɟɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ
ɭɡɪɚɫɬɚ-ɝɨɞɢɧɚɢɡɧɚɫɟʂɚɭ
ɩɨɥɭɞɧɟɜɧɟɢɰɟɥɨɞɧɟɜɧɟ
ɛɨɪɚɜɤɟ

Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ
ɩɨɞɪɲɤɟɪɨɦɫɤɢɦɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ
ɱɢʁɚɞɟɰɚɩɨɥɚɡɟɭɉɉɉ

Ɉɡɧɚɤɚ

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4



Ȼɪɨʁɪɨɦɫɤɟɞɟɰɟɤɨʁɚɫɭɭɭɡɪɚɫɬɭɤɚɞɚʁɟ
ɨɛɚɜɟɡɧɨɩɨɯɚɻɚʃɟɉɉɉɤɨʁɢɦɚʁɟ
ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɚɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɩɨɞɪɲɤɚɡɚ
ɭɱɟɲʄɟɭɉɉɉ

x Ȼɪɨʁɪɨɦɫɤɟɞɟɰɟɭɡɪɚɫɬɚ-ɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɧɚɫɟʂɚɭɩɢɫɚɧɟɭɩɨɥɭɞɧɟɜɧɟ
ɛɨɪɚɜɤɟ
x Ȼɪɨʁɪɨɦɫɤɟɞɟɰɟɭɡɪɚɫɬɚ-ɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɧɚɫɟʂɚɭɩɢɫɚɧɟɭɰɟɥɨɞɧɟɜɧɟ
ɛɨɪɚɜɤɟ

Ȼɪɨʁɪɨɦɫɤɟɞɟɰɟɭɡɪɚɫɬɚɞɨɝɨɞɢɧɟ
ɤɨʁɚɫɭɭɩɢɫɚɧɚɭɜɪɬɢʄ



,9 ɤɜɚɪɬɚɥ
2022.

Ɋɨɤɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ,9 ɤɜɚɪɬɚɥ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭ 2022.
ɡɚɲɬɢɬɭɆɨɛɢɥɧɢ
ɬɢɦ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ,9 ɤɜɚɪɬɚɥ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɐɋɊ 2022.
ɈɐȾ



ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ



-Ʌɋ-

/

/

2021.-
2022.- 

/

ȳɅɋ- 

2022.-

/

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɨɢɡɜɨɪɢɦɚ ɊɋȾ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɐɋɊ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ ɉȺ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɉɍ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ ɉȺ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɩɪɨʁɟɤɬɚÄɇɨɜɢɫɚɞɡɚ
ʁɟɞɧɚɤɨɫɬɞɟɜɨʁɚɤɚɢɞɟɜɨʁɱɢɰɚɪɨɦɫɤɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ³ɤɨʁɢʁɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥɚȽɪɚɞɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭɭ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɭɫɚɐɉɁȼ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɉɍ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ ɉȺ

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɨɝɨɞɢɧɚɦɚ ɊɋȾ

Ȼɢʄɟɭɬɜɪɻɟɧɨ

Ȼɢʄɟɭɬɜɪɻɟɧɨ

35

Ȼɢʄɟɭɬɜɪɻɟɧɨ

ɍɤɭɩɧɨɩɨɬɪɟɛɧɚ
ɮɢɧɫɪɟɞɫɬɜɚ ɊɋȾ

Ȼɢʄɟɭɬɜɪɻɟɧɨ

Ȼɢʄɟɭɬɜɪɻɟɧɨ

30

Ȼɢʄɟɭɬɜɪɻɟɧɨ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ,9 ɤɜɚɪɬɚɥ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɐɋɊ 2022.

ɐɋɊɈɐȾɆɌ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ

Ȼɢʄɟɭɬɜɪɻɟɧɨ

Ȼɢʄɟɭɬɜɪɻɟɧɨ

2021.

2020.

27

Ȼɢʄɟɭɬɜɪɻɟɧɨ

2020.

2020.
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ɐɋɊ

ɉɍ

ɉɍ

ɉɍ

ɇɨɫɢɥɚɰ

Ȼɪɨʁ

Ȼɪɨʁ

Ȼɪɨʁ

страна 3072. – Броj 59
25. децембар 2021.

2021. – 2022.



ɉɟɪɢɨɞɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ

ɍɤɭɩɧɨɩɪɨɰɟʃɟɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚ
ɦɟɪɭ ɊɋȾ 



Ȼɪɨʁ

Ȼɪɨʁ

Ȼɪɨʁ

Ⱦɚɇɟ

ȳɟɞɢɧɢɰɚɦɟɪɟ

0
0
0

2020.

0

0

ɇɟ

Ȼɚɡɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬ

2021.- 
2022.- 

2020.

2020.

2020.

Ȼɚɡɧɚɝɨɞɢɧɚ

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨ
ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɊɋȾ 

ɉɨɬɪɟɛɧɟɢɡɦɟɧɟɩɪɨɩɢɫɚ

Ɍɢɩɦɟɪɟ

2

2
20

20

2

Ⱦɚ

2021.

4

4
40

40

4

/

2022.

ɐɢʂɧɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢ

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨ
ɢɡɜɨɪɢɦɚɮɢɧɚɧɫɢɪ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɈɐȾ
ɂɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ

ɂɡɜɨɪɩɪɨɜɟɪɟ

ȳɅɋ- 

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɲɤɨɥɚ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɆɌ ɉȺ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɆɌ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɈɐȾɫɚɨɞɪɠɚɧɢɯɫɟɫɢʁɚɫɚ
ɫɩɢɫɤɨɜɢɦɚɭɱɟɫɧɢɤɚɰɚɢ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɦɚ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɆɌ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɈɐȾɫɚɨɞɪɠɚɧɢɯɫɟɫɢʁɚɫɚ
ɫɩɢɫɤɨɜɢɦɚɭɱɟɫɧɢɤɚɰɚɢ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɦɚ

ɇɟ

ȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɚɭɫɬɚɧɨɜɚɨɫɧɨɜɧɟɲɤɨɥɟɐɋɊɇɋɁ
ɒɤɨɥɟɆɨɛɢɥɧɢɬɢɦɈɐȾ

ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟɞɭɤɚɬɢɜɧɚ
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Ɋɨɦɫɤɢɪɨɞɢɬɟʂɢɭɤʂɭɱɟɧɢɭɋɚɜɟɬɟ
ɪɨɞɢɬɟʂɚɭɲɤɨɥɚɦɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟɟɞɭɤɚɬɢɜɧɟɪɚɞɢɨɧɢɰɟ
- ɛɪɨʁɪɚɞɢɨɧɢɰɚ
- ɛɪɨʁɭɤʂɭɱɟɧɢɯɪɨɞɢɬɟʂɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟɢɧɮɨɫɟɫɢʁɟɪɚɞɢ
ɦɨɬɢɜɢɫɚʃɚɪɨɞɢɬɟʂɚ
- ɛɪɨʁɢɧɮɨɫɟɫɢʁɚ
- ɛɪɨʁɪɨɞɢɬɟʂɚɤɨʁɢɫɭɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢɧɚ
ɢɧɮɨɫɟɫɢʁɚɦɚ

ɋɩɪɨɜɟɞɟɧɨɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɧɚɧɢɜɨɭɦɟɪɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ

Ɇɨɛɢɥɧɢɬɢɦ

ɇɨɫɢɥɚɰɦɟɪɟ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ

ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɢɟɞɭɤɨɜɚʃɟɪɨɞɢɬɟʂɚ
ɪɨɦɫɤɢɯɭɱɟɧɢɤɚɨɡɧɚɱɚʁɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ

ɇɀɋȻ
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ɒɤɨɥɟ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

Ɋɨɤɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

ɈɐȾɆɌ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

ɈɐȾɐɋɊɇɋɁ ,9ɤɜɚɪɬɚɥ
ɒɤɨɥɟ

ɐɋɊɈɐȾ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ





ɍɤɭɩɧɨɩɨɬɪɟɛɧɚɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɊɋȾ

/

/

ȳɅɋ- 

ȳɅɋ

2021.- 
2022.- 

2021.-
2022.- 

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨ
ɢɡɜɨɪɢɦɚ ɊɋȾ

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨ
ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɊɋȾ

ɉɨɞɫɬɢɰɚʃɟɭɱɟɲʄɚɢɧɚɩɪɟɞɨɜɚʃɚɞɟɰɟ ɍɣɪɧɠɫɠ
Ɋɩɟɬɭɣɱɛʂɨɛɣɣɨɯɩɫɧɛɭɣɝɨɩɠɟɮɥɛɭɣɝɨɛ
ɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɭ

ɨɫɧɨɜɧɨɲɤɨɥɫɤɨɦɨɛɪɚɡɨɜɧɨɦɩɪɨɰɟɫɭ
ɇɨɫɢɥɚɰɦɟɪɟ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭ ɉɚɪɬɧɟɪɢ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɐɋɊɒɤɨɥɟɐɪɜɟɧɢɤɪɫɬɆɌɈɐȾ
ɉɟɪɢɨɞɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ
2021.-2022.
ɉɨɬɪɟɛɧɟɢɡɦɟɧɟɩɪɨɩɢɫɚ
ɇɟ
ɍɤɭɩɧɨɩɪɨɰɟʃɟɧɚɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
 ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨ
2021.-  ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨ
ȳɅɋ- 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɦɟɪɭ ɊɋȾ 
ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɊɋȾ 
ɢɡɜɨɪɢɦɚɮɢɧɚɧɫɢɪ
2022.- 
ɐɢʂɧɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɂɡɜɨɪɩɪɨɜɟɪɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɧɚɧɢɜɨɭɦɟɪɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢ
ȳɟɞɢɧɢɰɚ
Ȼɚɡɧɚɝɨɞɢɧɚ
Ȼɚɡɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ
ɦɟɪɟ
2021.
2022.
ɉɪɢɤɭɩʂɟɧɢɤɭɦɭɥɚɬɢɜɧɢɩɨɞɚɰɢɨɛɪɨʁɭɢ
Ⱦɚɇɟ
2020.
ɇɟ
Ⱦɚ
Ⱦɚ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɈɒ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚɞɟɰɟɤɨʁɚɩɪɟɦɚɤɚɥɟɧɞɚɪɫɤɨɦ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɦɨɛɢɧɨɝɬɢɦɚ
ɭɡɪɚɫɬɭɢɦɚʁɭɡɚɤɨɧɫɤɭɨɛɚɜɟɡɭɞɚɫɟɭɩɢɲɭɭ
ɉȺ
ɩɪɜɢɪɚɡɪɟɞɨɫɧɨɜɧɟɲɤɨɥɟ
Ȼɪɨʁɪɨɦɫɤɢɯɭɱɟɧɢɤɚɤɨʁɢɦɚʁɟɨɛɟɡɛɟɻɟɧɚ
ȽɨɞɢɲʃɢɢɡɜɟɲɬɚʁɐɋɊ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ-ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɩɨɞɪɲɤɚ ɡɚɪɟɞɨɜɧɨ
Ȼɪɨʁ
2020./2021.
Ȼɢʄɟɭɬɜɪɻɟɧɨ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ
ɩɨɯɚɻɚʃɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɢɧɚɩɪɟɞɨɜɚʃɟɭ
...
...
ɨɛɪɚɡɨɜɧɨɦɩɪɨɰɟɫɭ ɛɟɫɩɥɚɬɧɟɭʇɛɟɧɢɤɟ
ɩɪɟɜɨɡ... :

ɇɀɋȻ

ɍɤʂɭɱɢɜɚʃɟɪɨɦɫɤɢɯɪɨɞɢɬɟʂɚɭ
ɋɚɜɟɬɟɪɨɞɢɬɟʂɚ

1.4.3

Ɇɨɛɢɥɧɢ
ɬɢɦ

Ɇɨɛɢɥɧɢ
ɬɢɦ

ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɢɦɨɬɢɜɢɫɚʃɟ
ɪɨɞɢɬɟʂɚɞɚɫɟɞɟɰɚɭɤʂɭɱɟɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɩɭɬɟɦɢɧɮɨɫɟɫɢʁɚɭ
ɧɚɫɟʂɢɦɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɟɞɭɤɚɬɢɜɧɢɯ
ɪɚɞɢɨɧɢɰɚɡɚɪɨɞɢɬɟʂɟ

ɇɨɫɢɥɚɰ

ɇɚɡɢɜɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

1.4.2

1.4.1

Ɉɡɧɚɤɚ
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Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ
ɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɡɚɪɟɞɨɜɧɨ
ɩɨɯɚɻɚʃɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɢ
ɧɚɩɪɟɞɨɜɚʃɟɭɨɛɪɚɡɨɜɧɨɦ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɛɟɫɩɥɚɬɧɟɭʇɛɟɧɢɤɟ
ɩɪɟɜɨɡ...
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɧɚɦɟʃɟɧɢɯɪɨɦɫɤɢɦ
ɭɱɟɧɢɰɢɦɚɭɫɚɪɚɞʃɢɫɚ

1.5.2

Ƚɍ ɡɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ
ɡɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ
ɡɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

ɇɨɫɢɥɚɰ

Ȼɪɨʁ

Ȼɪɨʁ

Ȼɪɨʁ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ

ɈɐȾȽɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭ
ɲɤɨɥɟɆɌ

ɐɋɊ Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭ

ɈɐȾȽɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭ

2020.

2020.

2020.

0
0

0

0

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

Ɋɨɤɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟ
ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɢɡ



ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɍɤɭɩɧɨɩɨɬɪɟɛɧɚ
ɮɢɧɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɊɋȾ

5
 ɠ

20

20

/

2021.- 
2022.- 

/

Ⱦɨɧɚɬɨɪɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

ȳɅɋ- 

/

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨ
ɢɡɜɨɪɢɦɚ ɊɋȾ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɭɞɪɭɠɟʃɚɨ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɦɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢɦ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɈɐȾɨ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɦɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢɦ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨ
ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɊɋȾ

10
 ɠ

20

30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

1.5.3

ȿɜɢɞɟɧɬɢɪɚʃɟɛɪɨʁɚɢɩɨɬɪɟɛɚ
ɞɟɰɟɤɨʁɚɩɪɟɦɚɤɚɥɟɧɞɚɪɫɤɨɦ
ɭɡɪɚɫɬɭɢɦɚʁɭɡɚɤɨɧɫɤɭɨɛɚɜɟɡɭɞɚ
ɫɟɭɩɢɲɭɭɩɪɜɢɪɚɡɪɟɞɨɫɧɨɜɧɟ
ɲɤɨɥɟɭɡɞɟɥɨɬɜɨɪɧɨɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɩɪɨɩɢɫɚɨɭɩɢɫɭɞɟɰɟɭ
ɨɫɧɨɜɧɭɲɤɨɥɭ

ɇɚɡɢɜɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

1.5.1

Ɉɡɧɚɤɚ



Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɨɛɪɚɡɨɜɧɢɩɪɨɝɪɚɦɢɧɚɦɟʃɟɧɢ
ɪɨɦɫɤɢɦɭɱɟɧɢɰɢɦɚɩɨɫɟɛɧɨɞɟɜɨʁɱɢɰɚɦɚ
- ɛɪɨʁɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚ
- ɛɪɨʁɭɱɟɫɧɢɤɚɰɚ

Ȼɪʁɪɨɦɫɤɢɯɭɱɟɧɢɤɚɤɨʁɢɦɚɫɭɨɛɟɡɛɟɻɟɧɢ
ɞɨɞɚɬɧɢɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢ ɭɱɟɲʄɟɧɚɬɚɤɦɢɱɟʃɢɦɚ
ɧɚɝɪɚɞɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɟɤɫɤɭɪɡɢʁɚ

Ȼɪɨʁɪɨɦɫɤɢɯɭɱɟɧɢɤɚɤɨʁɢɦɚʁɟɨɛɟɡɛɟɻɟɧɚ
ɞɨɞɚɬɧɚɩɨɞɪɲɤɚɭɫɚɜɥɚɻɢɜɚʃɭɝɪɚɞɢɜɚ
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Ȼɪɨʁ

Ȼɪɨʁ

Ȼɪɨʁ

2020.

2020.

2020.

Ȼɚɡɧɚ
ɝɨɞɢɧɚ

0

3

0
0

Ȼɚɡɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ

ɇɟ

3

1

2
20

2021.

/

Ⱦɨɧɚɬɨɪɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

5

3

4
40

2022.

ɐɢʂɧɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢ

/ ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨɢɡɜɨɪɢɦɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɐɉɁȼ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɆɉɇɌɊ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɆɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɫɚɨɞɪɠɚɧɢɯ
ɪɚɞɢɨɧɢɰɚɢɧɮɨɫɟɫɢʁɚ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ

ɂɡɜɨɪɩɪɨɜɟɪɟ

ɈɐȾ- 

ɆɉɇɌɊȽɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɈɒɢɋɒɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɆɌɈɐȾɇɋɆȿȾȿɐɉɁȼ

ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟɞɭɤɚɬɢɜɧɚɢɩɨɞɫɬɢɰɚʁɧɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟ
ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɢɡ
ɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɜɨɪɚ

ɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɜɨɪɚ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Ȼɪɨʁɲɤɨɥɚɤɨʁɢʁɟɭɤʂɭɱɟɧɭɢɧɬɟɪɫɟɤɬɨɪɫɤɭ
ɦɪɟɠɭɡɚɞɟɰɭ

Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢɧɨɜɢɩɟɞɚɝɨɲɤɢɚɫɢɫɬɟɧɬɢ

Ɉɞɪɠɚɧɟɢɧɮɨɫɟɫɢʁɟɢɪɚɞɢɨɧɢɰɟ
- ɛɪɨʁɫɟɫɢʁɚ
- ɛɪɨʁɭɱɟɫɧɢɤɚɰɚ

ȳɟɞɢɧɢɰɚɦɟɪɟ

2021. – 2022.
ɉɨɬɪɟɛɧɟɢɡɦɟɧɟɩɪɨɩɢɫɚ
 ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨ
ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɊɋȾ 

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɧɚɧɢɜɨɭɦɟɪɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ

ɉɟɪɢɨɞɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ
ɍɤɭɩɧɨɩɪɨɰɟʃɟɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɦɟɪɭ
ɊɋȾ 

ɇɨɫɢɥɚɰɦɟɪɟ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ,9ɤɜɚɪɬɚɥ
ɢɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭɲɤɨɥɟɆɌ

Ɉɫɧɚɠɢɜɚʃɟɫɬɪɭɱɧɢɯɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚ Ɍɢɩɦɟɪɟ
ɢɜɚɫɩɢɬɧɨɨɛɪɚɡɨɜɧɨɝɤɚɞɪɚɞɚɨɞɝɨɜɨɪɟɧɚɨɛɪɚɡɨɜɧɟ
ɪɚɡɜɨʁɧɟɢɤɭɥɬɭɪɨɥɨɲɤɟɩɨɬɪɟɛɟɞɟɰɟɢɦɥɚɞɢɯɪɨɦɫɤɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɭɩɪɨɰɟɫɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɢɜɚɫɩɢɬɚʃɚ
ɒɤɨɥɫɤɚɭɩɪɚɜɚ
ɉɚɪɬɧɟɪɢ

ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚɭɫɦɟɪɟɧɟɧɚɪɟɞɨɜɧɨ
ɩɨɯɚɻɚʃɟɧɚɫɬɚɜɟɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟ
ɨɫɢɩɚʃɚɢɪɚɧɨɝɧɚɩɭɲɬɚʃɚ
ɲɤɨɥɨɜɚʃɚɭɱɟɧɢɤɚɪɨɦɫɤɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɩɨɫɟɛɧɨ
ɞɟɜɨʁɱɢɰɚ
ɈɐȾ
ɉɪɨɦɨɰɢʁɚɢɧɬɟɪɤɭɥɬɭɪɚɥɧɨɝ
ɞɢʁɚɥɨɝɚɢɩɨɞɫɬɢɰɚʃɚɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɢɧɤɥɭɡɢʁɟɞɟɰɟɢɦɥɚɞɢɯɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɫɢɫɬɟɦɢɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɇɀɋȻ

1.5.4
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ɍɤʂɭɱɢɜɚʃɟɲɤɨɥɚɭɢɧɬɟɪɫɟɤɬɨɪɫɤɭ
ɦɪɟɠɭɡɚɞɟɰɭɇɋɆȿȾȿ

1.6.3

ɍɧɚɩɪɟɻɟɧɚɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚɨɨɛɭɯɜɚɬɭɪɨɦɫɤɢɯ
ɭɱɟɧɢɤɚɭɫɪɟɞʃɢɦɢɜɢɲɢɦɜɢɫɨɤɢɦɲɤɨɥɚɦɚ

Ⱦɚɇɟ

ȳɟɞɢɧɢɰɚ
ɦɟɪɟ

Ȼɚɡɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɇɟ

2020.

2021.
Ⱦɚ

2022.
Ⱦɚ

ɐɢʂɧɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢ

2021.-  ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
2022.-  ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨ
ɢɡɜɨɪɢɦɚɮɢɧɚɧɫɢɪ

Ȼɚɡɧɚ
ɝɨɞɢɧɚ

 ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɩɨɝɨɞɢɧɚɦɚ ɊɋȾ 

Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ
ɩɪɨɫɜɟɬɟɧɚɭɤɟɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨɝɪɚɡɜɨʁɚ
/

/

/

ɂɡɜɟɲɬɚʁɄɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟɡɚɢɧɤɥɭɡɢʁɭɊɨɦɚ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ

ɂɡɜɨɪɩɪɨɜɟɪɟ

ȳɅɋ- 

ɄɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɡɚɢɧɤɥɭɡɢʁɭɊɨɦɚɒɤɨɥɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚ ɈɒɋɒɆɨɛɢɥɧɢɬɢɦ ɉȺ ɈɐȾ

ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟɞɭɤɚɬɢɜɧɚɩɨɞɫɬɢɰɚʁɧɚ

Ⱦɨɧɚɬɨɪɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɈɐȾ– 

/

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨɢɡɜɨɪɢɦɚ
ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɊɋȾ
ɊɋȾ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɧɚɧɢɜɨɭɦɟɪɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ

ɍɤɭɩɧɨɩɪɨɰɟʃɟɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɡɚɦɟɪɭ ɊɋȾ 

2021. – 2022.

ɉɟɪɢɨɞɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ

Ɍɢɩɦɟɪɟ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ
ɢɡɫɪɟɞɫɬɚɜɚɞɪɭɝɢɯ
ɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ
ɢɡɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɜɨɪɚ

ɍɤɭɩɧɨɩɨɬɪɟɛɧɚɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɊɋȾ

ɉɨɬɪɟɛɧɟɢɡɦɟɧɟɩɪɨɩɢɫɚ ɇɟ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

ɇɨɫɢɥɚɰɦɟɪɟ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ
2022.

,9ɤɜɚɪɬɚɥ
2022.

,9ɤɜɚɪɬɚɥ
2022.

Ɋɨɤɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃeɫɚɜɟɬɨɜɚʃeɢɩɨɞɪɲɤaɭɱɟɧɢɰɢɦɚɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɥɢɤɨɦɭɩɢɫɚɭɫɪɟɞʃɟɲɤɨɥɟɜɢɫɨɤɨɲɤɨɥɫɤɟɭɫɬɚɧɨɜɟɭɡɩɪɢɦɟɧɭ
ɚɮɢɪɦɚɬɢɜɧɢɯɦɟɪɚ

Ɉɒɢɋɒɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɆɉɇɌɊȽɪɚɞɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

ɈɒɆɌ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ

ɇɀɋȻ

ɇɋɆȿȾȿɐɉɁȼ

Ɂɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɩɟɞɚɝɨɲɤɢɯɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ ɒɤɨɥɫɤɚɭɩɪɚɜɚ
ɢɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟɫɚɦɨɛɢɥɧɢɦɬɢɦɨɦɭɡ
ɩɨɜɟʄɚʃɟɜɢɞʂɢɜɨɫɬɢʃɢɯɨɜɨɝɪɚɞɚ

1.6.2

ɈɐȾ

ɇɨɫɢɥɚɰ

ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɢɟɞɭɤɚɰɢʁɚɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ
ɢɧɚɫɬɚɜɧɢɰɚɨɩɪɚɜɢɦɚɪɨɦɫɤɟɞɟɰɟ
ɤɭɥɬɭɪɨɥɨɲɤɢɦɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢɦɚɬɟɲɤɨʄɚɦɚɤɨʁɟɨɬɟɠɚɜɚʁɭɪɟɞɨɜɧɨɩɨɯɚɻɚʃɟɧɚɫɬɚɜɟɭɱɟʃɟɢɧɚɩɪɟɞɨɜɚʃɟ

ɇɚɡɢɜɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

1.6.1

Ɉɡɧɚɤɚ
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ɇɚɡɢɜɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟ
ɨɨɛɭɯɜɚɬɭɪɨɦɫɤɢɯ
ɭɱɟɧɢɤɚɭɫɪɟɞʃɢɦɢ
ɜɢɲɢɦɜɢɫɨɤɢɦɲɤɨɥɚɦɚ

ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɞɟɰɟɢ
ɪɨɞɢɬɟʂɚɨɞɭɚɥɧɨɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ

ɉɨɞɫɬɢɰɚʃɟɭɩɢɫɚ
ɪɨɦɫɤɢɯɭɱɟɧɢɤɚɭ
ɫɪɟɞʃɟɢɜɢɲɟɜɢɫɨɤɟ
ɲɤɨɥɟɩɭɬɟɦ
ɚɮɢɪɦɚɬɢɜɧɢɯɦɟɪɚ

Ɉɡɧɚɤɚ

1.7.1

1.7.2

1.7.3



Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

Ɇɨɛɢɥɧɢɬɢɦ ɉȺ

Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɡɚ
ɢɧɤɥɭɡɢʁɭɊɨɦɚ

ɇɨɫɢɥɚɰ

Ȼɪɨʁɞɟɰɟɦɥɚɞɢɯɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɤɨʁɢɦɚʁɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɦɟɧɬɨɪɫɬɜɨɢɞɨɞɚɬɧɚɩɨɞɪɲɤɚɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɨɦɩɪɨɰɟɫɭ

Ȼɪɨʁɞɟɰɟɢɦɥɚɞɢɯɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɤɨʁɢ
ɭɩɢɫɭʁɭɫɪɟɞʃɭɢɜɢɲɭɜɢɫɨɤɭɲɤɨɥɭɤɨʁɢɦɚʁɟ
ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɚɫɬɢɩɟɧɞɢʁɚ

Ȼɪɨʁɞɟɰɟɢɪɨɞɢɬɟʂɚɢɧɮɨɦɢɫɚɧɢɯɨɞɭɚɥɧɨɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
- ɛɪɨʁɞɟɰɟ
- ɛɪɨʁɪɨɞɢɬɟʂɚ
Ȼɪɨʁɪɨɦɫɤɢɯɭɱɟɧɢɤɚɭɩɢɫɚɧɢɯɭɫɪɟɞʃɟɢ
ɜɢɲɟɜɢɫɨɤɟɲɤɨɥɟɩɭɬɟɦɚɮɢɪɦɚɬɢɜɧɢɯɦɟɪɚ



2018./2020
.

Ȼɪɨʁ

ɈɒɋɒɈɐȾɆɨɛɢɥɧɢ
ɬɢɦ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
ɈɐȾ
ɒɤɨɥɫɤɚɭɩɪɚɜɚ

182

0
0
200

20
20

Ɋɨɤɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

37

45

ɫɪɟɞʃɚ
0
ɜɢɲɚɜɢɫɨɤɚ
60

220

40
40

ɂɡɜɟɲɬɚʁɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɢɡ
ɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɜɨɪɚ
/

/

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨ
ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɊɋȾ

/

Ⱦɨɧɚɬɨɪɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

/

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨ
ɢɡɜɨɪɢɦɚ ɊɋȾ

ɂɡɜɟɲɬɚʁȽɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɫɪɟɞʃɢɯɲɤɨɥɚ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ
ɂɡɜɟɲɬɚʁȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟ ɡɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɫɪɟɞʃɢɯɲɤɨɥɚ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɍɤɭɩɧɨɩɨɬɪɟɛɧɚɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɊɋȾ

ɫɪɟɞʃɚ
ɫɪɟɞʃɚ
ɜɢɲɚɜɢɫɨɤɚ ɜɢɲɚɜɢɫɨɤɚ

ɒɤɨɥɟɆɨɛɢɥɧɢɬɢɦ ɉȺ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ

2020.

2019./2020
.

Ȼɪɨʁ

Ȼɪɨʁ

2020.

Ȼɪɨʁ
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ɋɒɈɐȾ
Ɇɨɛɢɥɧɢɬɢɦ ɉȺ

ɋɒɆɨɛɢɥɧɢɬɢɦ

ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɫɬɪɚɬɟɲɤɢɨɤɜɢɪɡɚɨɞɪɠɢɜɨɪɟɲɟʃɟɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚɭɧɚɰɟʂɭ
ȼɟɥɢɤɢɊɢɬɭɡɭɱɟɲʄɟɧɚʁɦɚʃɟɩɨɪɨɞɢɰɚ

ɂɡɪɚɻɟɧɚɩɪɨʁɟɤɬɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɧɨɜɢɯ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɯʁɟɞɢɧɢɰɚɭɧɚɫɟʂɭÄȻɚɧɝɥɚɞɟɲ³ɢɢɡɞɚɬɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɞɨɡɜɨɥɟɡɚ
ɬɪɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɮɚɡɟɤɚɨɩɪɟɞɭɫɥɨɜɡɚɩɥɚɧɢɪɚʃɟɢɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨɬɪɟɛɧɢɯɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɥɟɝɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɭɧɚɫɟʂɢɦɚɄɚʄɄɨɜɢʂɢȻɟɝɟɱ





0

ɇɟ

2020.

2020.

Ɉɛʁɟɤɚɬ

Ⱦɚɇɟ

0

ȼɛɢɨɛ
ɝɫɠɟɨɩɬɭ

2020.

ȼɛɢɨɛ
ɞɩɟɣɨɛ

Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɚ
ɞɨɡɜɨɥɚ

ȴɠɟɣɨɣɱɛ
ɧɠɫɠ
Ⱦɚɇɟ

2022.

2022.

2022.

ɑɣʃɨɛ
ɞɩɟɣɨɛ

Ⱦɨɧɚɬɨɪɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

/

Ⱦɚ

60

3

ɂɡɜɟɲɬɚʁȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟ ɡɚ
ɭɪɛɚɧɢɡɚɦɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ-ɨɞɫɟɤɡɚɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɂɡɜɟɲɬɚʁȿɏɈ
Ʉɚɬɚɫɬɚɪɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ
ɂɡɜɟɲɬɚʁ
Ƚɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟ ɡɚɭɪɛɚɧɢɡɚɦɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɆɌ

ɂɡɜɟɲɬɚʁȽɍɡɚɭɪɛɚɧɢɡɚɦɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɆɌ

Ƀɢɝɩɫɪɫɩɝɠɫɠ

ȳɅɋ

2021.- 
2022.-

ɑɣʃɨɛ
ɝɫɠɟɨɩɬɭ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɢɡ
ɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɜɨɪɚ
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,9ɤɜɚɪɬɚɥ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

ɎɨɛɪɫɠɟɣɭɣɬɭɛɧɜɠɨɮɬɣɭɮɛɱɣʂɮɣɮɬɦɩɝɠɬɭɛɨɩɝɛʄɛɫɩɧɬɥɣɰɪɩɫɩɟɣɱɛɮȾɫɛɟɮɈɩɝɩɧɌɛɟɮ

ɒɤɨɥɫɤɚɭɩɪɚɜɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

Ɋɩɥɛɢɛɭɠʃɣɨɛɨɣɝɩɮɪɩɬɠɜɨɩɞɱɣʃɛ ɪɩɥɛɢɛɭɠʃɣɣɬɰɩɟɛ 

ɊɉɌɀȼȻɈɑɃȵ



Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ
ɦɟɧɬɨɪɫɬɜɚɢɞɨɞɚɬɧɟ
ɩɨɞɪɲɤɟɭɨɛɪɚɡɨɜɧɨɦ
ɩɪɨɰɟɫɭ

1.7.5



Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ
ɫɬɢɩɟɧɞɢʁɚɡɚɞɟɰɭɢ
ɦɥɚɞɟɪɨɦɫɤɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɤɨʁɢ
ɭɩɢɫɭʁɭɫɪɟɞʃɭɜɢɲɭɢ
ɜɢɫɨɤɭɲɤɨɥɭ

1.7.4
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Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ
ɫɚɫɬɚɧɚɤɚɭɧɚɫɟʂɭȻɚɧɝɥɚɞɟɲ

ɂɡɪɚɞɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟɡɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɧɚɫɟʂɚ
Ȼɚɧɝɥɚɞɟɲ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɜɨɞɨɜɨɞ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɢʁɚɜɧɨɨɫɜɟɬʂɟʃɟ 
ɂɡɪɚɞɚɩɪɨʁɟɤɬɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɫɬɚɦɛɟɧɢɯ
ʁɟɞɢɧɢɰɚɡɚɩɨɪɨɞɢɰɟɭɧɚɫɟʂɭ

2.1.1

2.1.2

ɋɬɚɦɛɟɧɚɚɝɟɧɰɢʁɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚ
ɭɪɛɚɧɢɡɚɦɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ

ɇɨɫɢɥɚɰ

ɈɐȾɄɉɆȽ

Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɚ
ɚɝɟɧɰɢʁɚ

,9
ɤɜɚɪɬɚɥ
2022.

,ɤɜɚɪɬɚɥ2.


ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɟ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ



2021. 

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɍɤɭɩɧɨɩɨɬɪɟɛɧɚ
ɮɢɧɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɉɚɪɬɧɟɪɢ
ɮɢɧɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɨɝɨɞɢɧɚɦɚ
ɊɋȾ
ɊɋȾ
Ɇɨɛɢɥɧɢ ɬɢɦ ,,,
ɤɜɚɪɬɚɥ
ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
/
ɈɐȾ
2021.
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ɋɨɤɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

/

Ⱦɨɧɚɬɨɪɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɢ
ɭɱɟɲʄɟȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

ȳɅɋ

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨɢɡɜɨɪɢɦɚ
ɊɋȾ
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2.1.3

ɇɚɡɢɜɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ɉɡɧɚɤɚ



ɂɡɪɚɞɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ Ɍɢɩɦɟɪɟ
ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɚ ɢoɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɞɨɛɚɪɚɢ ɩɪɭɠɚʃɟ ɭɫɥɭɝɚ ɨɞ
ɩɢɬɚʃɚɪɨɦɫɤɢɯɩɨɪɨɞɢɰɚɭɧɚɫɟʂɭȻɚɧɝɥɚɞɟɲ
ɫɬɪɚɧɟɭɱɟɫɧɢɤɚɭɩɥɚɧɫɤɨɦɫɢɫɬɟɦɭɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢʁɚɜɧɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ
ɇɨɫɢɥɚɰɦɟɪɟ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɭɪɛɚɧɢɡɚɦɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟ
ɉɚɪɬɧɟɪɢ
ȺɧɝɚɠɨɜɚɧɚɚɝɟɧɰɢʁɚɄɉɆȽɆɨɛɢɥɧɢɬɢɦɈɐȾ
ɉɟɪɢɨɞɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ
2021. - 2022.
ɉɨɬɪɟɛɧɟɢɡɦɟɧɟɩɪɨɩɢɫɚ ɇɟ
ɍɤɭɩɧɨɩɪɨɰɟʃɟɧɚ
 ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨ
2021.-  ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ȳɅɋ-
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚ
ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɊɋȾ 
2022.-  ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨɢɡɜɨɪɢɦɚ
Ⱦɨɧɚɬɨɪɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɦɟɪɭ ɊɋȾ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪ
-
ɐɢʂɧɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ȳɟɞɢɧɢɰɚ
Ȼɚɡɧɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɧɚɧɢɜɨɭɦɟɪɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢɪɟɡɭɥɬɚɬɚ
Ȼɚɡɧɚɝɨɞɢɧɚ
ɂɡɜɨɪɩɪɨɜɟɪɟ
ɦɟɪɟ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ
2021.
2022.
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɫɚɫɬɚɧɰɢɭɧɚɫɟʂɭ
ɂɡɜɟɲɬɚʁȽɍɡɚɭɪɛɚɧɢɡɚɦɢ
Ȼɚɧɝɥɚɞɟɲ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟ
Ȼɪɨʁ
- ɛɪɨʁɫɚɫɬɚɧɚɤɚ
2020.
0
2
4
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɆɌ
- ɛɪɨʁɭɱɟɫɧɢɤɚɰɚ
0
38
38
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɈɐȾ
Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɚ
ɂɡɝɪɚɻɟɧɚɩɪɨʁɟɤɬɧɨɬɟɯɧɢɱɤɚ-ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚɡɚ
2020.
0
1
3
ɂɡɜɟɲɬɚʁȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚ
ɮɚɡɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɟʁɟɞɢɧɢɰɟɡɚɩɨɪɨɞɢɰɟɭɧɚɫɟʂɭȻɚɧɝɥɚɞɟɲ
ɭɪɛɚɧɢɡɚɦɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟ
ɢɢɡɞɚɬɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɞɨɡɜɨɥɟ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɆɌ

ɇɀɋȻ
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Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ

/

Ʌɟɝɚɥɢɡɨɜɚʃɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚɭɤɨʁɢɦɚɠɢɜɟɊɨɦɢɢ
ɊɨɦɤɢʃɟɭɄɚʄɭɄɨɜɢʂɭɢȻɟɝɟɱɭ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɡɟɦʂɢɲɬɟɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ

ȻɚɧɝɥɚɞɟɲɩɨɞɧɟɫɟɧɚɩɭɬɟɦɐȿɈɉ-ɚ
ɢɢɡɞɚɬɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɞɨɡɜɨɥɟ
Ɋɟɲɚɜɚʃɟɢɦɨɜɢɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɧɢɯɨɞɧɨɫɚ
ɧɚɞɩɚɪɰɟɥɨɦɛɪ

Ɍɢɩɦɟɪɟ

,9
ɤɜɚɪɬɚɥ
2021.



2021. –
ȳɅɋ– ɉɪɨɝɪɚɦ
 ɭɪɟɻɢɜɚʃɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚɡɚ

ɇɟ
ɇɟ
0

ɇɟ

2020.

2020.
2020.

2020.

Ⱦɚɇɟ
Ⱦɚɇɟ
Ȼɪɨʁ

Ⱦɚɇɟ

50

30

Ⱦɚ

Ⱦɚ

50

30

/

Ⱦɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɆɌ
ɂɡɜɟɲɬɚʁȿɏɈ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ
ɂɡɜɟɲɬɚʁȿɏɈ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɭɪɛɚɧɢɡɚɦ–
ɨɞɫɟɤɡɚɨɡɚɤɨʃɟʃɟ
ɂɡɜɟɲɬɚʁȿɏɈ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɭɪɛɚɧɢɡɚɦɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟ
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Ȼɪɨʁɤɨɪɢɫɧɢɤɚɡɚɤɨʁɟʁɟɨɛɟɡɛɟɻɟɧɚɩɪɚɜɧɚɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚɩɨɦɨʄ

Ȼɪɨʁɫɬɚɦɛɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɡɚɤɨʁɟʁɟɪɟɝɭɥɢɫɚɧɢɦɨɜɢɧɫɤɨ
ɩɪɚɜɧɢɫɬɚɬɭɫ

ɂɡɪɚɻɟɧɚɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɚɩɥɚɧɫɤɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ

ɂɡɪɚɻɟɧɢɂɡɜɟɲɬɚʁɢɨɡɚɬɟɱɟɧɨɦɫɬɚʃɭɨɛʁɟɤɚɬɚɫɚ
ɝɟɨɞɟɬɫɤɢɦɟɥɚɛɨɪɚɬɢɦɚ

ɇɀɋȻ

ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɧɚ oɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɞɨɛɚɪɚ ɢ ɩɪɭɠɚʃɟ ɭɫɥɭɝɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɭ
ɩɥɚɧɫɤɨɦɫɢɫɬɟɦɭɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢʁɚɜɧɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ
ɇɨɫɢɥɚɰɦɟɪɟ
ɉɚɪɬɧɟɪɢ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ȿɏɈ Ɇɨɛɢɥɧɢ ɬɢɦ
ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɟɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ
ɉɟɪɢɨɞɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ
2021 - 2022
ɉɨɬɪɟɛɧɟɢɡɦɟɧɟɩɪɨɩɢɫɚ ɇɟ
ɍɤɭɩɧɨɩɪɨɰɟʃɟɧɚ
 ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
2021.-  ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ȳɅɋ- 
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚ
ɩɨɝɨɞɢɧɚɦɚ ɊɋȾ 
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨɢɡɜɨɪɢɦɚ
ȿɏɈ- 
ɦɟɪɭ ɊɋȾ 
2022.- ɮɢɧɚɧɫɢɪ
ɐɢʂɧɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ȳɟɞɢɧɢɰɚ
Ȼɚɡɧɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɧɚɧɢɜɨɭɦɟɪɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢɪɟɡɭɥɬɚɬɚ
Ȼɚɡɧɚɝɨɞɢɧɚ
ɂɡɜɨɪɩɪɨɜɟɪɟ
ɦɟɪɟ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ
2021.
2022.
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɞɨɝɚɻɚʁɢɭɪɨɦɫɤɢɦ
ɂɡɜɟɲɬɚʁȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɝɪɚɻɟɧɚɫɟʂɢɦɚɨɩɨɫɬɭɩɤɭɨɡɚɤɨʃɟʃɚ
6
3
ɜɢɧɫɤɨɡɟɦʂɢɲɬɟɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ
2020.
0
- ɛɪɨʁɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɯɞɨɝɚɻɚʁɚ
120
60
ɂɡɜɟɲɬɚʁɆɌ
Ȼɪɨʁ
0
- ɛɪɨʁɭɱɟɫɧɢɤɚɰɚ
ɂɡɜɟɲɬɚʁȿɏɈ
Ⱦɚɇɟ
2020.
Ⱦɚ
/
/
ɂɡɜɟɲɬɚʁȿɏɈ– Ʉɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɩɥɚɧ
ɋɩɪɨɜɟɞɟɧɚɝɟɨɞɟɬɫɤɚɫɧɢɦɚʃɚ

2.1.4
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Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɭɪɛɚɧɢɡɚɦɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚ
ɭɪɛɚɧɢɡɚɦɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟ

ȿɏɈ

ȿɏɈ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ

ɇɨɫɢɥɚɰ

ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ
ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ

ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ
ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ
ɡɚɭɪɛɚɧɢɡɚɦɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ
ɡɚɭɪɛɚɧɢɡɚɦɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ

Ɇɨɛɢɥɧɢɬɢɦ
ȿɏɈ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ



,,ɤɜɚɪɬɚɥ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ



,ɤɜɚɪɬɚɥ

,,,ɤɜɚɪɬɚɥ



,9ɤɜɚɪɬɚɥ

2021.
2022.
/

2021.
2022.

2021.

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɍɤɭɩɧɨɩɨɬɪɟɛɧɚ
ɮɢɧɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɢɧɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɨɝɨɞɢɧɚɦɚ
ɊɋȾ
ɊɋȾ
,,,ɤɜɚɪɬɚɥ

2021.
Ɋɨɤɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

/

ȳɅɋ- 

ɂɡɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ÄȿɏɈ³
ɂɡɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚÄȿɏɈ³
ɂɡɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ÄȿɏɈ³- 

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨɢɡɜɨɪɢɦɚ
ɊɋȾ
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Ɋɟɝɭɥɢɫɚʃɟ ɢɦɨɜɢɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɧɨɝɫɬɚɬɭɫɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ

2.2.5



ɂɡɪɚɞɚɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɩɥɚɧɫɤɟ
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ

ɂɡɪɚɞɚɩɪɨʁɟɤɬɧɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ

ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟɝɟɨɞɟɬɫɤɢɯɫɧɢɦɚʃɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯɞɨɝɚɻɚʁɚ
ɭɪɨɦɫɤɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚɨɩɨɫɬɭɩɤɭ
ɨɡɚɤɨʃɟʃɚ

ɇɚɡɢɜɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

2.2.4

2.2.3

2.2.2

2.2.1

Ɉɡɧɚɤɚ
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2021. – 2022.

ɉɟɪɢɨɞɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ

Ⱦɚɇɟ
Ȼɪɨʁ
Ⱦɚɇɟ

ɂɡɪɚɻɟɧɧɚɰɪɬɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɤɨɧɫɭɥɬɚɬɢɜɧɢɫɚɫɬɚɧɰɢɫɚɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ
- ɛɪɨʁɨɞɪɠɚɧɢɯɫɚɫɬɚɧɚɤɚ
- ɛɪɨʁɭɱɟɫɧɢɤɚɰɚ ɧɚʁɦɚʃɟɩɨɪɨɞɢɰɚ

ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɭɫɜɨʁɟɧɚɨɞɫɬɪɚɧɟɧɚɞɥɟɠɧɨɝɨɪɝɚɧɚ



ɉɚɪɬɧɟɪɢ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɢ ɞɟɱɢʁɭ ɡɚɲɬɢɬɭ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɢɧɤɥɭɡɢʁɭ
ɊɨɦɚɆɨɛɢɥɧɢɬɢɦɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɈɐȾ

Ɋɟɝɭɥɚɬɨɪɧɚɢɩɨɞɫɬɢɰɚʁɧɚ

0
0
ɇɟ

2020.

ɇɟ

2020.
2020.

ɇɟ

Ȼɚɡɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ

2020.

Ȼɚɡɧɚɝɨɞɢɧɚ

ɇɟ

2
50

Ⱦɚ

Ⱦɚ

2021.

Ⱦɚ

4
100

/

/

2022.

ɐɢʂɧɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢ

2021.-  ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
2022.-  ɩɨɢɡɜɨɪɢɦɚɮɢɧɚɧɫɢɪ

ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɂɡɜɟɲɬɚʁȽɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚ
ɭɪɛɚɧɢɡɚɦɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɆɌ

ȼɟɛɫɚʁɬȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɊɟɲɟʃɟɨɮɨɪɦɢɪɚʃɭɪɚɞɧɟɝɪɭɩɟɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɂɡɜɨɪɩɪɨɜɟɪɟ

ȳɅɋ- 
ɉɨɤɪɚʁɢɧɫɤɢɋɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭɩɨɥɢɬɢɤɭ«
- 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА







Ⱦɚɇɟ

Ɏɨɪɦɢɪɚɧɚɪɚɞɧɚɝɪɭɩɚɡɚɢɡɪɚɞɭɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟɡɚ
ɨɞɪɠɢɜɚɫɬɚɦɛɟɧɚɪɟɲɟʃɚɡɚɫɬɚɧɨɜɧɢɤɟɧɚɫɟʂɚ
ȼɟɥɢɤɢɪɢɬ

ȳɟɞɢɧɢɰɚ
ɦɟɪɟ

 ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɩɨɝɨɞɢɧɚɦɚ ɊɋȾ 

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɧɚɧɢɜɨɭɦɟɪɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢɪɟɡɭɥɬɚɬɚ

ɍɤɭɩɧɨɩɪɨɰɟʃɟɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚ
ɦɟɪɭ ɊɋȾ 

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɭɪɛɚɧɢɡɚɦɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟ

ɇɨɫɢɥɚɰɦɟɪɟ

Ɍɢɩɦɟɪɟ

ɉɨɬɪɟɛɧɟɢɡɦɟɧɟɩɪɨɩɢɫɚ Ⱦɚ- ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɡɚɨɞɪɠɢɜɚɫɬɚɦɛɟɧɚɪɟɲɟʃɚɡɚɫɬɚɧɨɜɧɢɤɟɧɚɫɟʂɚȼɟɥɢɤɢ
ɪɢɬ

Ɉɛɟɡɛɟɻɟʃɟɩɪɟɞɭɫɥɨɜɚɡɚɨɞɪɠɢɜɚɫɬɚɦɛɟɧɚ
ɪɟɲɟʃɚɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚɧɚɫɟʂɚȼɟɥɢɤɢɪɢɬɭɡ
ɚɤɬɢɜɧɨɭɱɟɲʄɟɤɨɪɢɫɧɢɤɚɞɨ

ɇɀɋȻ
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Ɏɢɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟɢɭɫɜɚʁɚʃɟɨɞɫɬɪɚɧɟ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɝɨɪɝɚɧɚ

2.3.4

Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɡɚ
ɢɧɤɥɭɡɢʁɭɊɨɦɚ
Ɇɨɛɢɥɧɢɬɢɦ
ɈɐȾ

Ɋɚɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ
ɢɡɪɚɞɭɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ

,ɤɜɚɪɬɚɥ
2022.

,ɤɜɚɪɬɚɥ
2022.

,ɤɜɚɪɬɚɥ
2022.

,,,ɤɜɚɪɬɚɥ
2021.

Ɋɨɤɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

ɂɡɜɨɪɩɪɨɜɟɪɟ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɇɋɁ
ȻɚɡɚɩɨɞɚɬɚɤɚɇɋɁ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɈɐȾ

/

/

ȳɅɋ
-ɂɡɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ–
ɉɨɤɪɚʁɢɧɫɤɢɋɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭɩɨɥɢɬɢɤɭ
ɞɟɦɨɝɪɚɮɢʁɭɢ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɩɨɥɨɜɚ

ȳɅɋ
-ɂɡɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ–
ɉɨɤɪɚʁɢɧɫɤɢɋɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭɩɨɥɢɬɢɤɭ
ɞɟɦɨɝɪɚɮɢʁɭɢ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɩɨɥɨɜɚ

2021.

2022.

/

/
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100

ɐɢʂɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ





ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɍɤɭɩɧɨɩɨɬɪɟɛɧɚ ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨ
ɮɢɧɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨ
ɢɡɜɨɪɢɦɚ ɊɋȾ
ɊɋȾ
ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɊɋȾ

Ɋɩɟɣɢɛɭɣɨɣɝɩɢɛɪɩɳʃɣɝɩɬɭɣɢɛɪɩɳʃɛɝɛʄɛɣɠɥɩɨɩɧɬɥɩɩɬɨɛɡɣɝɛʄɠɋɩɧɛɣɋɩɧɥɣʄɛ
ȳɟɞɢɧɢɰɚ
Ȼɚɡɧɚ
Ȼɚɡɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɧɚɧɢɜɨɭɩɨɫɟɛɧɨɝɰɢʂɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢɢɫɯɨɞɚ
ɦɟɪɟ
ɝɨɞɢɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɝɨɞɢɧɚ
2022.
ȻɪɨʁɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɩɭɬɟɦɚɤɬɢɜɧɢɯɦɟɪɚ
65
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɨɞɬɨɝɚɠɟɧɚ
Ȼɪɨʁ
2020.

ɊɉɌɀȼȻɈɑɃȵ

ɂɡɪɚɞɚɧɚɰɪɬɚɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ

2.3.3



Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚ
ɭɪɛɚɧɢɡɚɦɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ- ɪɚɞɧɚ
ɝɪɭɩɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɤɨɧɫɭɥɬɚɬɢɜɧɢɯɫɚɫɬɚɧɚɤɚɫɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ

2.3.2

ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ
ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ

Ɋɚɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ
ɢɡɪɚɞɭɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ
ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ

Ƚɪɚɞɫɤɨɜɟʄɟ

ɇɨɫɢɥɚɰ

Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟɪɚɞɧɟɝɪɭɩɟɡɚɢɡɪɚɞɭɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ
ɡɚɨɞɪɠɢɜɚɫɬɚɦɛɟɧɚɪɟɲɟʃɚɡɚɫɬɚɧɨɜɧɢɤɟ
ɧɚɫɟʂɚȼɟɥɢɤɢɪɢɬ

2.3.1

Ɉɡɧɚɤɚ ɇɚɡɢɜɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
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2020.

2020.

2020.

2020.

11

29

28

12

2022.

2022.

2022.

2022.

20

50

50

20



0
0

2020.
2020.

Ȼɪɨʁ
Ȼɪɨʁ

250

2020.

Ȼɪɨʁ

1

6
100

270

2

10
150

290

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɫɚɨɞɪɠɚɧɢɯɢɧɮɨɫɟɫɢʁɚ
ɫɚɫɩɢɫɤɨɦɭɱɟɫɧɢɤɚɰɚɢ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɦɚ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɆɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɨɪɚɞɭɇɋɁ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɇɋɁ
ȻɚɡɚɩɨɞɚɬɚɤɚɇɋɁ

ȿɜɢɞɟɧɰɢʁɚɇɋɁ

ɂɡɜɨɪɩɪɨɜɟɪɟ

ȳɅɋ- 

ɂɡɜɟɲɬɚʁɇɋɁ
ȻɚɡɚɩɨɞɚɬɚɤɚɇɋɁ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɈɐȾ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɇɋɁ
ȻɚɡɚɩɨɞɚɬɚɤɚɇɋɁ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɈɐȾ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɇɋɁ
ȻɚɡɚɩɨɞɚɬɚɤɚɇɋɁ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɈɐȾ
ȻɚɡɚɩɨɞɚɬɚɤɚɇɋɁ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɲɤɨɥɟɡɚɨɫɧɨɜɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɨɞɪɚɫɥɢɯ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɈɐȾ
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Ȼɪɨʁɩɪɨɫɥɟɻɟɧɢɯɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɨʁɚɜɧɨɦɩɨɡɢɜɭɇɋɁ
ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦɚɤɬɟɪɢɦɚɢɩɚɪɬɧɟɪɢɦɚ

ȻɪɨʁɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɢɯɨɦɟɪɚɦɚɚɤɬɢɜɧɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɟɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɩɭɬɟɦɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɯ
ɪɚɡɝɨɜɨɪɚɨɞɱɟɝɚɊɨɦɤɢʃɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟɪɚɞɢɨɧɢɰɟɭɪɨɦɫɤɨɦɧɚɫɟʂɭ
- ɛɪɨʁɪɚɞɢɨɧɢɰɚ
- ɛɪɨʁɭɱɟɫɧɢɤɚɰɚ

ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɢɟɞɭɤɨɜɚʃɟɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɨ
Ɍɢɩɦɟɪɟ
ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟɞɭɤɚɬɢɜɧɚ
ɦɟɪɚɦɚɚɤɬɢɜɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ
ɇɨɫɢɥɚɰɦɟɪɟ
ɇɋɁ
ɉɚɪɬɧɟɪɢ
ɐɋɊɆɨɛɢɥɧɢɬɢɦɈɐȾ
ɉɟɪɢɨɞɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ
2021. – 2022.
ɉɨɬɪɟɛɧɟɢɡɦɟɧɟɩɪɨɩɢɫɚ ɇɟ
ɍɤɭɩɧɨɩɪɨɰɟʃɟɧɚ
 ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
2021.-  ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚ
ɩɨɝɨɞɢɧɚɦɚ ɊɋȾ 
2022.-  ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨɢɡɜɨɪɢɦɚ
ɦɟɪɭ ɊɋȾ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪ
ɐɢʂɧɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ȳɟɞɢɧɢɰɚ
Ȼɚɡɧɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɧɚɧɢɜɨɭɦɟɪɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢɪɟɡɭɥɬɚɬɚ
Ȼɚɡɧɚɝɨɞɢɧɚ
ɦɟɪɟ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ
2021.
2022.
ɉɨɪɚɫɬɛɪɨʁɚɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɢɯɤɨɞɇɋɁ
Ȼɪɨʁ
2020.
250
270
290



ɇɀɋȻ

Ȼɪɨʁ

Ȼɪɨʁ

ȻɪɨʁɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɤɨʁɢɫɭɫɟɫɬɪɭɱɧɨɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚɥɢɢ
ɭɫɚɜɪɲɚɜɚɥɢ

ȻɪɨʁɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɤɨʁɢɫɭɡɚɜɪɲɢɥɢɎɈɈɈɨɞɬɨɝɚɠɟɧɚ

Ȼɪɨʁ

Ȼɪɨʁ

ȻɪɨʁɩɨɫɥɨɞɚɜɚɰɚɤɨʁɢɫɭɡɚɩɨɫɥɢɥɢɊɨɦɟɢɊɨɦɤɢʃɟɞɨɞɟɥɨɦ
ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɚ

ȻɪɨʁɫɚɦɨɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɩɭɬɟɦɞɨɞɟɥɟɫɭɛɜɟɧɰɢʁɚ
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ɉɪɨɫɥɟɻɢɜɚʃɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɨ
ɚɤɬɭɥɟɧɢɦȳɚɜɧɢɦɩɨɡɢɜɢɦɚɇɋɁɢ
ɚɤɬɭɥɟɧɢɦɦɟɪɚɦɚɚɤɬɢɜɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɪɟɥɚɜɚɧɬɢɧɢɦɚɤɬɟɪɢɦɚ
ɨɞɧɨɫɧɨɪɨɦɫɤɨɦɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɭɢ
ɪɨɦɫɤɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

3.1.4
ɇɋɁ

ɈɐȾ

ɈɐȾ

ɈɐȾɐɋɊ

Ɇɨɛɢɥɧɢɬɢɦ

ɈɐȾɐɋɊ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

Ɋɨɤɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ



ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

/

2022.

2021.

/

/

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɍɤɭɩɧɨɩɨɬɪɟɛɧɚ
ɮɢɧɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɢɧɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɨɝɨɞɢɧɚɦɚ
ɊɋȾ
ɊɋȾ

/

ȳɅɋ- 

/

/

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨ
ɢɡɜɨɪɢɦɚ ɊɋȾ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА





Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɪɚɞɢɨɧɢɰɚɢɩɨɞɟɥɚ
Ɇɨɛɢɥɧɢɬɢɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɨɪɚɨɦɟɪɚɦɚɚɤɬɢɜɧɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɟɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɭɧɟɮɨɪɦɚɥɧɢɦ
ɪɨɦɫɤɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚɭɱɟɲʄɟɦɆɨɛɢɥɧɨɝ
ɬɢɦɚ

3.1.3



ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚ
ɇɋɁ
ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɢɯɧɚɟɜɢɞɟɧɰɢʁɭɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟ
ɫɥɭɠɛɟɡɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɨɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ
ɭɫɥɭɝɚɦɚɇɋɁɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɦɟɪɟ
ɚɤɬɢɜɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɤɪɨɡ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɟɪɚɡɝɨɜɨɪɟ

3.1.2

Ɇɨɛɢɥɧɢɬɢɦ

ɆɨɬɢɜɢɫɚʃɟɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɡɚ
ɩɪɢʁɚɜʂɢɜɚʃɟɧɚɟɜɢɞɟɧɰɢʁɭɇɋɁ

3.1.1

ɇɨɫɢɥɚɰ

ɇɚɡɢɜɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ɉɡɧɚɤɚ
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2021. – 2022.

ɉɟɪɢɨɞɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ

Ȼɪɨʁ
Ȼɪɨʁ
Ȼɪɨʁ

ȻɪɨʁɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭɡɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ

Ȼɪɨʁ ɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɤɨʁɢɭɱɟɫɬɜɭʁɭɧɚɫɚʁɦɨɜɢɦɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ

ȻɪɨʁɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɭɤʂɭɱɟɧɢɯɭɩɪɨɝɪɚɦɟ
ɫɬɪɭɱɧɢɯɩɪɚɤɫɢɭɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ

1
38
65
32
Ȼɢʄɟ
ɭɬɜɪɻɟɧɨ

2020.

2020.
2020.
2020

19

ɇɟ

2020.

2020.

Ȼɚɡɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ

Ȼɚɡɧɚɝɨɞɢɧɚ

5

30

60

2
20

20

Ⱦɚ

2021.

5

60

100

4
40

40

Ⱦɚ

2022.

ɐɢʂɧɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢ

2022.-  ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨɢɡɜɨɪɢɦɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪ

ɄɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɡɚɢɧɤɥɭɡɢʁɭɊɨɦɚ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɨɪɚɞɭɇɋɁ
ȻɚɡɚɩɨɞɚɬɚɤɚɇɋɁ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɨɪɚɞɭɇɋɁ
ȻɚɡɚɩɨɞɚɬɚɤɚɇɋɁ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɨɪɚɞɭɇɋɁ

ȻɚɡɚɩɨɞɚɬɚɤɚɇɋɁ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɨɪɚɞɭɇɋɁ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɇɋɁ

ɂɡɜɨɪɩɪɨɜɟɪɟ

ȳɅɋ- 

ɉɨɤɪɚʁɢɧɫɤɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɬɭɪɢɡɚɦ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɩɪɢɜɪɟɞɭɉɨɫɥɨɞɚɜɰɢɫɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɄɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɡɚ
ɢɧɤɥɭɡɢʁɭɊɨɦɚɆɨɛɢɥɧɢɬɢɦɈɐȾ

ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɧɚɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟɞɭɤɚɬɢɜɧɚ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА



Ȼɪɨʁ

Ȼɪɨʁ

Ⱦɚɇɟ

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟɢɧɮɨɫɟɫɢʁɟɫɚɩɨɫɥɨɞɚɜɰɢɦɚ
- ɛɪɨʁɢɧɮɨɫɟɫɢʁɚ
- ɛɪɨʁɭɱɟɫɧɢɤɚɰɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɨ-ɚɤɬɢɜɚɰɢɨɧɟɨɛɭɤɟ
- ɛɪɨʁɭɱɟɫɧɢɤɚɰɚ

ɍɬɜɪɻɟɧɟɩɨɬɪɟɛɟɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

ȳɟɞɢɧɢɰɚ
ɦɟɪɟ

 ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨ
ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɊɋȾ 

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɧɚɧɢɜɨɭɦɟɪɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢɪɟɡɭɥɬɚɬɚ

ɍɤɭɩɧɨɩɪɨɰɟʃɟɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚ
ɦɟɪɭ ɊɋȾ 

ɇɋɁ

ɇɨɫɢɥɚɰɦɟɪɟ

Ɍɢɩɦɟɪɟ

ɉɨɬɪɟɛɧɟɢɡɦɟɧɟɩɪɨɩɢɫɚ ɇɟ

ɉɥɚɧɢɪɚʃɟɢɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɢɯɦɟɪɚɚɤɬɢɜɧɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɟɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɤɨʁɟɩɨɞɫɬɢɱɭɡɚɩɨɲʂɢɜɨɫɬ
ɢɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɪɚɞɧɨɫɩɨɫɨɛɧɢɯɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚ

ɇɀɋȻ
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ɍɤʂɭɱɢɜɚʃɟɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɭɪɚɞ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɤɪɨɡɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɫɬɪɭɱɧɢɯɩɪɚɤɫɢ

3.2.5



ɇɋɁ

ɇɋɁ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ
ɡɚ ,9ɤɜɚɪɬɚɥ
ɢɧɤɥɭɡɢʁɭ Ɋɨɦɚ ɇɋɁ
ɨɰɞ

ɆɨɛɢɥɧɢɬɢɦɈɐȾ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟ
ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɢɡ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚ
ɜɥɚɫɬɢ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟ
ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɢɡ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚ
ɜɥɚɫɬɢ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚ ,9ɤɜɚɪɬɚɥ
ɩɪɢɜɪɟɞɭ
ɉɨɤɪɚʁɢɧɫɤɢ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬɡɚ
ɩɪɢɜɪɟɞɭɢɬɭɪɢɡɚɦ
ɆɨɛɢɥɧɢɬɢɦɈɐȾ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

ɍɤɭɩɧɨ
ɩɨɬɪɟɛɧɚɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɊɋȾ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

ɉɨɫɥɨɞɚɜɰɢɫɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɆɨɛɢɥɧɢɬɢɦɈɐȾ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ

Ɋɨɤɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

ɇɋɁ
ɞɨɧɚɬɨɪɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚ

/

ɇɋɁ
ɉɨɤɪɚʁɢɧɫɤɢɫɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬ
ɡɚɩɪɢɜɪɟɞɭɢɬɭɪɢɡɚɦ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚ
ɩɪɢɜɪɟɞɭ

/

/

/

/

/

/

/

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɮɢɧɫɪɟɞɫɬɜɚ ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɨɝɨɞɢɧɚɦɚ
ɩɨɢɡɜɨɪɢɦɚ ɊɋȾ
ɊɋȾ
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ɍɱɟɲʄɟɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɧɚ
ɫʁɚɦɨɜɢɦɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ

3.2.4



ɇɋɁ

Ⱦɨɞɟɥɚɫɭɛɜɟɧɰɢʁɚɩɨɫɥɨɞɚɜɰɢɦɚɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɡɚ
ɨɬɜɚɪɚʃɟɧɨɜɢɯɪɚɞɧɢɯɦɟɫɬɚ

3.2.3

ɇɋɁ

ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɩɨɫɥɨɞɚɜɚɰɚ ɢɧɮɨ
ɫɟɫɢʁɟ ɨɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ
ɥɢɰɚɢɡɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟɬɟɠɟɡɚɩɨɲʂɢɜɢɯ
ɥɢɰɚ

3.2.2

ɇɋɁ

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɨɚɤɬɢɜɚɰɢɨɧɢɯɨɛɭɤɚɨɛɭɤɚɡɚɚɤɬɢɜɧɨ
ɬɪɚɠɟʃɟɩɨɫɥɚɢJOB ɤɥɭɛɨɜɚɡɚ
ɊɨɦɟɢɊɨɦɤɢʃɟ
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ɇɨɫɢɥɚɰ

ɇɚɡɢɜɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ɉɡɧɚɤɚ



страна 3088. – Броj 59
25. децембар 2021.

2021. – 2022.

Ȼɪɨʁ

Ȼɪɨʁ
Ȼɪɨʁ

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɩɪɨɝɪɚɦɢɨɛɭɤɟɡɚɪɚɡɜɨʁ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚɢɩɨɞɪɲɤɚɭɩɪɢɩɪɟɦɢɩɥɚɧɨɜɚ
ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ
- ɛɪɨʁɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɯɨɛɭɤɚ
- ɛɪɨʁɭɱɟɫɧɢɤɚɰɚ
- ɛɪɨʁɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɤɨʁɢɦɚʁɟɨɛɟɡɛɟɻɟɧɚɩɨɞɪɲɤɚɭ
ɩɪɢɩɪɟɦɢɩɥɚɧɨɜɚɩɨɫɥɨɜɚʃɚ

ȻɪɨʁɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɤɨʁɢɦɚɫɭɞɨɞɟʂɟɧɟɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ
ɡɚɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɢɪɚɡɜɨʁɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚ

ȻɪɨʁɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɞɨɛɢɬɧɢɤɚɫɭɛɜɟɧɰɢʁɚɤɨʁɢɦɚʁɟ
ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɦɟɧɬɨɪɢɧɝɡɚɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨ
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ɂɡɜɟɲɬɚʁɇɋɁ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɈɐȾ

ɂɡɜɟɲɬɚʁȳɄɉɑɢɫɬɨʄɚ
ɂɡɜɟɲɬɚʁȳɄɉȽɪɚɞɫɤɨɡɟɥɟɧɢɥɨ

ɂɡɜɨɪɩɪɨɜɟɪɟ

/
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Ȼɪɨʁ

Ȼɪɨʁ

Ȼɪɨʁɧɟɮɨɪɦɚɥɧɢɯɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤɚɤɨʁɢɫɭɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɥɢ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɱɤɟɪɚɞʃɟ ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɚɢɡɫɢɜɟɟɤɨɧɨɦɢʁɟ 

Ȼɪɨʁɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɯɫɚɤɭɩʂɚɱɚɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɯɫɢɪɨɜɢɧɚ
ɤɨʁɢɫɭɩɨɞɪɠɚɧɢɤɪɨɡɞɨɞɟɥɭɨɩɪɟɦɟɤɪɨɡɨɛɭɤɭɨ
ɡɚɲɬɢɬɢɧɚɪɚɞɭɢɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦɩɨɫɥɨɜɚʃɚ

ȻɪɨʁɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɤɨɞʁɚɜɧɢɯ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯɩɪɟɞɭɡɟʄɚ

ȳɟɞɢɧɢɰɚ
ɦɟɪɟ
Ȼɪɨʁ

/ ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨɢɡɜɨɪɢɦɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪ
ɐɢʂɧɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
2021.
2022.
10
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ɉɨɤɪɚʁɢɧɫɤɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɬɭɪɢɡɚɦ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɭ
ɇɋɁɄɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɡɚɢɧɤɥɭɡɢʁɭɊɨɦɚ
ɉɨɫɥɨɞɚɜɰɢɫɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɆɨɛɢɥɧɢɬɢɦɈɐȾ

ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɧɚɢɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟɞɭɤɚɬɢɜɧɚ

ɉɨɬɪɟɛɧɟɢɡɦɟɧɟɩɪɨɩɢɫɚ ɇɟ
/ ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɩɨɝɨɞɢɧɚɦɚ ɊɋȾ 

ɉɥɚɧɢɪɚʃɟɢɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɦɟɪɚɚɤɬɢɜɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟ Ɍɢɩɦɟɪɟ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɤɨʁɟɩɨɞɫɬɢɱɭɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɢ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚ
ɇɋɁ
ɉɚɪɬɧɟɪɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɧɚɧɢɜɨɭɦɟɪɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢɪɟɡɭɥɬɚɬɚ

ɉɟɪɢɨɞɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ
ɍɤɭɩɧɨɩɪɨɰɟʃɟɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚ
ɦɟɪɭ ɊɋȾ 

ɇɨɫɢɥɚɰɦɟɪɟ

ɇɀɋȻ
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Ⱦɨɞɟɥɚɫɭɛɜɟɧɰɢʁɚɡɚ
ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɢɪɚɡɜɨʁ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚ

Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɦɟɧɬɨɪɢɧɝɚɡɚ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨɡɚɞɨɛɢɬɧɢɤɟ
ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɚ
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ɉɨɞɪɠɚɜɚʃɟɫɨɰɢʁɚɥɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ
ɚɤɬɢɜɚɰɢʁɟɱɥɚɧɨɜɚɩɨɪɨɞɢɰɚɤɨɞ
ʁɚɜɧɢɯɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɩɨɞɪɲɤɟ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɦɫɚɤɭɩʂɚɱɢɦɚ
ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɯɫɢɪɨɜɢɧɚɡɚɨɩɪɟɦɚʃɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɦɨɩɪɟɦɨɦɨɛɭɤɨɦɨɡɚɲɬɢɬɢ
ɧɚɪɚɞɭɢɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦɩɨɫɥɨɜɚʃɚ
Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɩɪɚɜɧɟɢɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ
ɩɨɞɪɲɤɟɪɚɞɢɭɜɨɻɟʃɟɩɨɫɬɨʁɟɻɢɯ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɱɤɢɯɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚɭ
ɮɨɪɦɚɥɧɨɬɨɤɨɜɟ ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɚɢɡɫɢɜɟ
ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ 
ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟɩɪɨɝɪɚɦɚɨɛɭɤɟɡɚɪɚɡɜɨʁ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚɢɩɨɞɪɲɤɟɭɩɪɢɩɪɟɦɢ
ɩɥɚɧɨɜɚɩɨɫɥɨɜɚʃɚ

3.3.1

3.3.2

ɇɚɡɢɜɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ɉɡɧɚɤɚ



ɇɋɁ

ɇɋɁ

ɇɋɁ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ
ɡɚɩɪɢɜɪɟɞɭ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ
ɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢ
ɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭ

ɇɨɫɢɥɚɰ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

Ɋɨɤɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚ
,9ɤɜɚɪɬɚɥ
ɩɪɢɜɪɟɞɭ
ɉɨɤɪɚʁɢɧɫɤɢ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬɡɚ
ɩɪɢɜɪɟɞɭɢɬɭɪɢɡɚɦ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚ
,9ɤɜɚɪɬɚɥ 2022.
ɩɪɢɜɪɟɞɭ
ɉɨɤɪɚʁɢɧɫɤɢ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬɡɚ
ɩɪɢɜɪɟɞɭɢɬɭɪɢɡɚɦ
ɈɐȾ

ɈɐȾ

ɇɋɁɈɐȾ

ɇɋɁɈɐȾ

ɈɐȾ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟ
ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɢɡ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɞɪɭɝɢɯ
ɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ
ɂɡ ɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟ
ɦɨɝɭɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɢɡɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ

/

/

/

/

/

ɍɤɭɩɧɨɩɨɬɪɟɛɧɚ ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ɮɢɧɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨ
ɊɋȾ
ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɊɋȾ
ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
/
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ⱦɨɞɚɬɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɫɟɦɨɝɭ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɢ
ɢɡɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯɢɡɜɨɪɚ

ɇɋɁ
Ⱦɨɞɚɬɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɫɟɦɨɝɭ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɢ
ɢɡɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɇɋɁ
Ⱦɨɞɚɬɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɫɟɦɨɝɭ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɢ
ɢɡɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯɢɡɜɨɪɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟɦɨɝɭ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɢɡɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɜɨɪɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟɦɨɝɭ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɢɢɡ
ɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɜɨɪɚ
ɂɡɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɨɢɡɜɨɪɢɦɚ ɊɋȾ
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Ȼɪɨʁ

Ȼɪɨʁ

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟɨɛɭɤɟɡɚɩɨɡɧɚɬɨɝɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
- ɛɪɨʁɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɯɨɛɭɤɚ
- ɛɪɨʁɭɱɟɫɧɢɤɚɰɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɩɪɨɝɪɚɦɢɫɬɪɭɱɧɟɩɪɚɤɫɟ
- ɛɪɨʁɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɤɨʁɢɭɱɟɫɬɜɭʁɭɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚɫɬɪɭɱɧɨɝɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɚɢ
ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɚ

ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɚɢɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟɞɭɤɚɬɢɜɧɚ
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Ȼɚɡɚɩɨɞɚɬɚɤɚ
ɂɡɜɟɲɬɚʁȿɞɭɤɚɬɢɜɧɨɝɰɟɧɬɪɚ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɈɐȾ
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ɂɡɜɟɲɬɚʁɇɋɁ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɩɨɫɥɨɞɚɜɚɰɚ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɆɌ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɈɐȾ
ȻɚɡɚɩɨɞɚɬɚɤɚɇɋɁ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɆɌ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɈɐȾ
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Ȼɪɨʁ

ȻɪɨʁɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɭɩɭʄɟɧɢɯɧɚɩɪɨɝɪɚɦɟ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɨɞɪɚɫɥɢɯ
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ɉɨɬɪɟɛɧɟɢɡɦɟɧɟɩɪɨɩɢɫɚ ɇɟ
/ ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
/
ɩɨɢɡɜɨɪɢɦɚɮɢɧɚɧɫɢɪ
ɐɢʂɧɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
Ȼɚɡɧɚ
ɂɡɜɨɪɩɪɨɜɟɪɟ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ
2021.
2022.
0
6
10
ɂɡɜɟɲɬɚʁɆɌ
100
150
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɈɐȾ

ɉɨɞɢɡɚʃɟɨɛɪɚɡɨɜɧɨɝɧɢɜɨɚɢɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚ
ɇɋɁ

ɉɟɪɢɨɞɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ
2021.-2022.
ɍɤɭɩɧɨɩɪɨɰɟʃɟɧɚɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
/ ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɦɟɪɭ ɊɋȾ 
ɩɨɝɨɞɢɧɚɦɚ ɊɋȾ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɧɚɧɢɜɨɭɦɟɪɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢ
ȳɟɞɢɧɢɰɚ
Ȼɚɡɧɚ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ
ɦɟɪɟ
ɝɨɞɢɧɚ
Ȼɪɨʁ
2020.
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɫɚɫɬɚɧɰɢɭɪɨɦɫɤɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚ
- ɛɪɨʁɫɚɫɬɚɧɚɤɚ
- ɛɪɨʁɭɱɟɫɧɢɤɚɰɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟɨɛɭɤɟɡɚɬɪɠɢɲɬɟɪɚɞɚ
- ɛɪɨʁɨɛɭɤɚ
Ȼɪɨʁ
2020.
- ɛɪɨʁɭɱɟɫɧɢɤɚɰɚ

ɇɨɫɢɥɚɰɦɟɪɟ

ɇɀɋȻ
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ɊɉɌɀȼȻɈɑɃȵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɧɚɧɢɜɨɭɩɨɫɟɛɧɨɝɰɢʂɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢ
ɢɫɯɨɞɚ
ȻɪɨʁɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɤɨʁɢ
- ɩɨɫɟɞɭʁɭɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭɤʃɢɠɢɰɭ
- ɢɦɚʁɭɢɡɚɛɪɚɧɨɝɥɟɤɚɪɚ
ɉɨɜɟʄɚɧɨɛɭɯɜɚɬɊɨɦɤɢʃɚɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɦ
ɩɪɟɝɥɟɞɢɦɚɭɨɛɥɚɫɬɢɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɡɞɪɚɜʂɚ
ɉɨɜɟʄɚɧɨɛɭɯɜɚɬɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɦ
ɩɪɟɝɥɟɞɢɦɚ ɦɟɪɟʃɟɲɟʄɟɪɚɩɪɢɬɢɫɤɚ
ɉɨɜɟʄɚɧɨɛɭɯɜɚɬɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɦ
ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɲɤɢɦɩɪɟɝɥɟɞɢɦɚ
Ȼɪɨʁɞɟɰɟɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɭɡɪɚɫɬɚɨɞɞɨ
ɝɨɞɢɧɚɨɛɭɯɜɚʄɟɧɟɜɚɤɰɢɧɚɰɢʁɨɦ

ɆɨɛɢɥɧɢɬɢɦɈɐȾ

ɒɤɨɥɚɡɚɨɫɧɨɜɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
ɨɞɪɚɫɥɢɯɈɐȾ

ɈɐȾ ȿɞɭɤɚɬɢɜɧɢ
ɰɟɧɬɚɪ

ɇɋɁɈɐȾɐɋɊ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

Ɋɨɤɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɍɤɭɩɧɨɩɨɬɪɟɛɧɚ
ɮɢɧɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɊɋȾ

/

/

/

/

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨ
ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɊɋȾ

Ⱦɨɞɚɬɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɫɟɦɨɝɭ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɢɢɡ
ɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯɢɡɜɨɪɚ

ȿɞɭɤɚɬɢɜɧɢɰɟɧɬɚɪ
ɞɨɞɚɬɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɫɟɦɨɝɭ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɢɢɡ
ɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯɢɡɜɨɪɚ
/

ɇɟɜɨɞɢɫɟ
ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚ



250

2020.
2020.
2020.
2020.
2020.

Ȼɪɨʁ



Ȼɪɨʁ

350







ɇɢʁɟɩɪɢɦɟʃɢɜɨ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɆɌɁɆ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɆɌɁɆ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɆɌɁɆ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɆɌɁɆ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɆɌɁɆ
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2022.

2022.
2022.

2022.

2022.

/

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɨɢɡɜɨɪɢɦɚ ɊɋȾ

ɎɨɛɪɫɠɟɣɭɣɢɟɫɛɝʃɠɣɪɫɣɬɭɮɪɢɟɫɛɝɬɭɝɠɨɣɧɮɬɦɮɞɛɧɛɋɩɧɛɣɋɩɧɥɣʄɛɨɛɭɠɫɣɭɩɫɣʂɣȾɫɛɟɛɈɩɝɩɞɌɛɟɛ
Ȼɚɡɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ȳɟɞɢɧɢɰɚɦɟɪɟ
Ȼɚɡɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɐɢʂɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɂɡɜɨɪɩɪɨɜɟɪɟ
ɝɨɞɢɧɚ
ɝɨɞɢɧɚ

ɇɋɁ

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɨɛɭɤe ɡɚɩɨɡɧɚɬɨɝ
ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

3.4.3

3.4.2

3.4.4

ɇɨɫɢɥɚɰ

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɫɚɫɬɚɧɚɤɚɭɪɨɦɫɤɢɦ
ɧɚɫɟʂɢɦɚɪɚɞɢɩɪɨɦɨɰɢʁɟɦɟɪɚɡɚɨɫɧɨɜɧɨ Ɇɨɛɢɥɧɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɢɫɬɪɭɱɧɨɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟɨɛɭɤɚ
ɬɢɦ
ɡɚɫɬɢɰɚʃɟɞɨɞɚɬɧɢɯɡɧʃɚɢɜɟɲɬɢɧɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɨɛɭɤɚɡɚɬɪɠɢɲɬɟɪɚɞɚɪɚɞɢ
ɫɬɢɰɚʃɚɞɨɞɚɬɧɢɯɡɧɚʃɚɜɟɲɬɢɧɚɢ
ɇɋɁ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɚɪɚɞɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢʁɟɝ
ɢɫɬɭɩɚʃɚɧɚɬɪɠɢɲɬɭɪɚɞɚ
ɍɩɭʄɢɜɚʃɟɢɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɭɩɪɨɝɪɚɦɟ
ɇɋɁ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɨɞɪɚɫɥɢɯ

ɇɚɡɢɜɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

3.4.1

Ɉɡɧɚɤɚ
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2021. – 2022.

ɉɟɪɢɨɞɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɢɧɮɨɫɟɫɢʁɚɨ
ɡɧɚɱɚʁɭɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɩɨɫɟɞɨɜɚʃɭɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ
ɤʃɢɠɢɰɟɢɢɡɚɛɪɚɧɨɝɥɟɤɚɪɚ

4.1.1






ɇɚɡɢɜɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ɉɡɧɚɤɚ





Ɉɞɪɠɚɧɟɢɧɮɨɫɟɫɢʁɟɨɡɧɚɱɚʁɭ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɡɚɲɬɢɬɟɩɨɫɟɞɨɜɚʃɭ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɤʃɢɠɢɰɟɢɩɪɟɝɥɟɞɚ
ɢɡɚɛɪɚɧɨɝɥɟɤɚɪɚ
- ɛɪɨʁɫɟɫɢʁɚ
- ɛɪɨʁɭɱɟɫɧɢɤɚɰɚ

Ɇɨɛɢɥɧɢɬɢɦ ɁɆ

ɇɨɫɢɥɚɰ

Ȼɪɨʁ

ȳɟɞɢɧɢɰɚɦɟɪɟ

Ɋɨɤɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

2
20

Ȼɚɡɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬ

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɮɢɧɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɨɝɨɞɢɧɚɦɚ
ɊɋȾ

6
60

2022.

ɂɡɜɨɪɩɪɨɜɟɪɟ

ȳɅɋ- 

ȳɅɋ- 

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨ
ɢɡɜɨɪɢɦɚ ɊɋȾ

ɂɡɜɟɲɬɚʁȾɁ
ɂɡɜɟɲɬɚʁ07 ɁɆ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɈɐȾ

 2021. - 
2022. - 

ɍɤɭɩɧɨɩɨɬɪɟɛɧɚɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɊɋȾ

3
30

2021.

ɐɢʂɧɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢ

2021. –  ȼɪɟɞɧɨɫɬɢ  ɮɢɧ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɩɨ ɢɡɜɨɪɢɦɚ
2022.-  ɮɢɧɚɧɫɢɪ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ,9ɤɜɚɪɬɚɥ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ ȾɁ
ɈɐȾ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ

2020.

Ȼɚɡɧɚ
ɝɨɞɢɧɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚɡɞɪɚɜɫɬɜɨȾɁɈɐȾ

ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟɞɭɤɚɬɢɜɧɚ

ɉɨɬɪɟɛɧɟɢɡɦɟɧɟɩɪɨɩɢɫɚ ɇɟ

 ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨɝɨɞɢɧɚɦɚ ɊɋȾ 

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɧɚɧɢɜɨɭɦɟɪɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ

ɍɤɭɩɧɨɩɪɨɰɟʃɟɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɡɚɦɟɪɭ ɊɋȾ 

Ɇɨɛɢɥɧɢɬɢɦ ɁɆ

ɇɨɫɢɥɚɰɦɟɪɟ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ

ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ Ɋɨɦɚ ɢ Ɋɨɦɤɢʃɚ ɨ ɩɪɚɜɢɦɚ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ Ɍɢɩɦɟɪɟ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɡɚɲɬɢɬɟ

ɇɀɋȻ
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2021. – 2022.

ɉɟɪɢɨɞɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ
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Ȼɚɡɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬ

Ȼɚɡɧɚɝɨɞɢɧɚ

ɐɢʂɧɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
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2
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4
200

2
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2021.
6.500

20

4
20

4
200

4
20

2022.
7.000

ɂɡɜɟɲɬɚʁɆɌ
ɂɡɜɟɲɬɚʁȾɁ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɈɒ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɈɐȾ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɆɌ
ɂɡɜɟɲɬɚʁȾɁ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɈɐȾ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɆɌ
ɂɡɜɟɲɬɚʁȾɁ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɈɐȾ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɆɌ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɐɋɊ
ɂɡɜɟɲɬɚʁȾɁ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɈɐȾ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɆɌ
ɂɡɜɟɲɬɚʁȾɁ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɈɐȾ

ɂɡɜɨɪɩɪɨɜɟɪɟ
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ɈɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɩɪɟɝɥɟɞɢɊɨɦɤɢʃɚɭ
ɨɛɥɚɫɬɢɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɡɞɪɚɜʂɚ
- ɛɪɨʁɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɯɩɪɟɝɥɟɞɚ
- ɛɪɨʁɩɪɟɝɥɟɞɚɧɢɯɊɨɦɤɢʃɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɩɪɟɝɥɟɞɢɭɪɨɦɫɤɢɦ
ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɦɟɪɟʃɟɲɟʄɟɪɚɩɪɢɬɢɫɤɚ 
- ɛɪɨʁɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɯɩɪɟɝɥɟɞɚ
- ɛɪɨʁɩɪɟɝɥɟɞɚɧɢɯɥɢɰɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɫɬɨɦɚɬɨɥɨɲɤɢ
ɩɪɟɝɥɟɞɢ
- ɛɪɨʁɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɯɩɪɟɝɥɟɞɚ
- ɛɪɨʁɩɪɟɝɥɟɞɚɧɢɯɥɢɰɚ
Ȼɪɨʁɪɨɦɫɤɢɯɭɱɟɧɢɤɚɤɨʁɢɦɚʁɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ
ɛɟɫɩɥɚɬɚɧɥɟɤɚɪɫɤɢɩɪɟɝɥɟɞɪɚɞɢɭɩɢɫɚɭ
ɫɪɟɞʃɭɲɤɨɥɭ

ȻɪɨʁɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɤɨʁɢɦɚʁɟɨɛɟɡɛɟɻɟɧɚ
ɩɨɞɪɲɤɚɭɩɪɢɛɚɜʂɚʃɭɥɢɱɢɯɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɢ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɤʃɢɠɢɰɟ

ȳɟɞɢɧɢɰɚɦɟɪɟ

2021.-  ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨ
2022.-  ɢɡɜɨɪɢɦɚɮɢɧɚɧɫɢɪ

ȳɅɋ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚɡɞɪɚɜɫɬɜɨɆɌ ɁɆ ɐɋɊɈɒɈɐȾ

ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɧɚɢɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟɞɭɤɚɬɢɜɧɚ

ɉɨɬɪɟɛɧɟɢɡɦɟɧɟɩɪɨɩɢɫɚ ɇɟ

 ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨɝɨɞɢɧɚɦɚ ɊɋȾ 

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɧɚɧɢɜɨɭɦɟɪɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ

ɍɤɭɩɧɨ ɩɪɨɰɟʃɟɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɦɟɪɭ ɊɋȾ 

ȾɁ

ɇɨɫɢɥɚɰɦɟɪɟ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ

ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚ Ɋɨɦɚ ɢ Ɋɨɦɤɢʃɚ ɩɪɜɟɧɬɢɜɧɢɦ Ɍɢɩɦɟɪɟ
ɩɪɟɝɥɟɞɢɦɚ

ɇɀɋȻ
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Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɯɩɪɟɝɥɟɞɚ
Ɋɨɦɤɢʃɚɭɨɛɥɚɫɬɢɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝ
ɡɞɪɚɜʂɚ ɝɢɧɟɤɨɥɨɲɤɢɩɪɟɝɥɟɞɢ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɯɩɪɟɝɥɟɞɚɭ
ɪɨɦɫɤɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚ ɦɟɪɟʃɟɲɟʄɟɪɚ
ɩɪɢɬɢɫɤɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɯ
ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɲɤɢɯɩɪɟɝɥɟɞɚ

4.2.1

ȾɁ

ȾɁ

ȾɁ

ɇɨɫɢɥɚɰ
Ƚɍɡɚɡɞɪɚɜɫɬɜɨ
Ɇɨɛɢɥɧɢɬɢɦ ɁɆ 
ɈɐȾ
Ƚɍɡɚɡɞɪɚɜɫɬɜɨ
Ɇɨɛɢɥɧɢɬɢɦ ɁɆ 
ɈɐȾ
Ƚɍɡɚɡɞɪɚɜɫɬɜɨ
Ɇɨɛɢɥɧɢɬɢɦ ɁɆ 
ɈɐȾ
ɈɒɆɨɛɢɥɧɢɬɢɦ
ɁɆ ɈɐȾ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ
2022.

,9ɤɜɚɪɬɚɥ
2022.

,9ɤɜɚɪɬɚɥ
2022.

Ɋɨɤɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟɪɚɞɢɨɧɢɰɟɫɚɦɥɚɞɢɦɚɨ
ɫɟɤɫɭɚɥɧɨɦɢɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦɡɞɪɚɜʂɭ
- ɛɪɨʁɨɞɪɠɚɧɢɯɪɚɞɢɨɧɢɰɚ
- ɛɪɨʁɭɱɟɫɧɢɤɚɰɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟɪɚɞɢɨɧɢɰɟɨɡɞɪɚɜɢɦɫɬɢɥɨɜɢɦɚ
ɠɢɜɨɬɚɨɲɬɟɬɧɨɫɬɢɞɭɜɚɧɚɞɪɨɝɟɢɚɥɤɨɯɨɥɚ
- ɛɪɨʁɨɞɪɠɚɧɢɯɪɚɞɢɨɧɢɰɚ
- ɛɪɨʁɭɱɟɫɧɢɤɚɰɚ

0
0

0
0

2020.

2020.

Ȼɪɨʁ

Ȼɪɨʁ

/

28
350

6
60

ɂɡɜɟɲɬɚʁɆɌ ɁɆ
ɂɡɜɟɲɬɚʁȾɁ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɈɐȾ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɆɌ ɁɆ
ɂɡɜɟɲɬɚʁȾɁ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɈɐȾ

ɂɡɜɨɪɩɪɨɜɟɪɟ

ȳɅɋ– 

/

ȳɅɋ- 
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28
350

3
30

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚɡɞɪɚɜɫɬɜɨȾɁɈɐȾ
ɇɟ
ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨɢɡɜɨɪɢɦɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪ
ɐɢʂɧɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
2021.
2022.

ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟɞɭɤɚɬɢɜɧɚ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

 2021. - 
2022. - 

ȳɅɋ- 

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨ
ɩɨɢɡɜɨɪɢɦɚ ɊɋȾ
ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɊɋȾ
2021. - 
ȳɅɋ- 
2022. - 

 2021. - 
2022. - 



ɍɤɭɩɧɨɩɨɬɪɟɛɧɚ
ɮɢɧɫɪɟɞɫɬɜɚ ɊɋȾ

Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɥɟɤɚɪɫɤɨɝɩɪɟɝɥɟɞɚɡɚ
,9ɤɜɚɪɬɚɥ
ȾɁ
ɪɨɦɫɤɟɭɱɟɧɢɤɟɤɨʁɢɭɩɢɫɭʁɭɫɪɟɞʃɭɲɤɨɥɭ
2022.

ɇɀɋȻ
ȿɞɭɤɚɰɢʁɚɨɡɞɪɚɜɢɦɫɬɢɥɨɜɢɦɚɠɢɜɨɬɚɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦ Ɍɢɩɦɟɪɟ
ɡɞɪɚɜʂɭɢɛɨɥɟɫɬɢɦɚɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ
ɇɨɫɢɥɚɰɦɟɪɟ
Ɇɨɛɢɥɧɢɬɢɦ
ɉɚɪɬɧɟɪɢ
ɉɟɪɢɨɞɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ
2021. – 2022.
ɉɨɬɪɟɛɧɟɢɡɦɟɧɟɩɪɨɩɢɫɚ
ɍɤɭɩɧɨɩɪɨɰɟʃɟɧɚɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
 ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨɝɨɞɢɧɚɦɚ ɊɋȾ  2021.- 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɦɟɪɭ ɊɋȾ 
2022.- 
ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɧɚɧɢɜɨɭɦɟɪɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢ
ȳɟɞɢɧɢɰɚɦɟɪɟ
Ȼɚɡɧɚ
Ȼɚɡɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ

4.2.4

4.2.3

4.2.2

ɇɚɡɢɜɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ɉɡɧɚɤɚ





25. децембар 2021.
Број 59 – страна 3095.

4.3.4.

4.3.3





Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨȾɁɈɐȾ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨȾɁɈɐȾ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨȾɁɈɐȾ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨȾɁɈɐȾ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ
ɢ
,9ɤɜɚɪɬɚɥ2.

,9ɤɜɚɪɬɚɥ
ɢ
,9ɤɜɚɪɬɚɥ2.

,9ɤɜɚɪɬɚɥ
ɢ
IV ɤɜɚɪɬɚɥ2.

,9ɤɜɚɪɬɚɥ
ɢ
,9ɤɜɚɪɬɚɥ2.

Ɋɨɤɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

0
0

2020.

Ȼɪɨʁ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ

0
0

2020.

Ȼɪɨʁ









ɍɤɭɩɧɨɩɨɬɪɟɛɧɚ
ɮɢɧɫɪɟɞɫɬɜɚ ɊɋȾ

2
20

3
30

2021. - 
2022. - 

2021. - 
2022. - 

2021. - 
2022. - 

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨ
ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɊɋȾ
2021. - 
2022. - 

4
40

6
60

ȳɅɋ- 

ȳɅɋ- 

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨɢɡɜɨɪɢɦɚ
ɊɋȾ
ȳɅɋ- 
Ⱦoɞɚɬɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɫɟ
ɦɨɝɭɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɢɡ
ɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ȳɅɋ- 

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢȾɁ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɆɌ ɁɆ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɈɐȾ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɆɌ ɁɆ
ɂɡɜɟɲɬɚʁȾɁ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɈɐȾ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА





Ɋɚɞɢɨɧɢɰɟɨɡɞɪɚɜɢɦɫɬɢɥɨɜɢɦɚ
ɠɢɜɨɬɚɨɲɬɟɬɧɨɫɬɢɞɭɜɚɧɚ
Ɇɨɛɢɥɧɢɬɢɦ ɁɆ
ɞɪɨɝɟɢɚɥɤɨɯɨɥɚ
Ɋɚɞɢɨɧɢɰɟɡɚɦɥɚɞɟɨ
ɩɥɚɧɢɪɚʃɭɩɨɪɨɞɢɰɟɛɪɢɝɟ
Ɇɨɛɢɥɧɢɬɢɦ ɁɆ
ɬɨɤɨɦɬɪɭɞɧɨʄɟɢɩɨɫɥɟɞɢɰɚɦɚ
ɪɚɧɨɝɫɬɭɩɚʃɚɭɛɪɚɤ
Ɋɚɞɢɨɧɢɰɟɡɚɪɨɞɢɬɟʂɟɨɡɧɚɱɚʁɭ
ɪɚɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɞɟɰɟ
Ɇɨɛɢɥɧɢɬɢɦ ɁɆ

4.3.2

Ɇɨɛɢɥɧɢɬɢɦ ɁɆ

ɇɨɫɢɥɚɰ

Ɋɚɞɢɨɧɢɰɟɫɚɦɥɚɞɢɦɚɨ
ɫɟɤɫɭɚɥɧɨɦɢɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦ
ɡɞɪɚɜʂɭ

ɇɚɡɢɜɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

4.3.1

Ɉɡɧɚɤɚ



Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟɪɚɞɢɨɧɢɰɟɡɚɦɥɚɞɟɨɡɧɚɱɚʁɭ
ɩɥɚɧɢɪɚʃɚɩɨɪɨɞɢɰɟɛɪɢɝɟɬɨɤɨɦɬɪɭɞɧɨʄɟɢ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚɦɚɪɚɧɨɝɫɬɭɩɚʃɚɭɛɪɚɤ
- ɛɪɨʁɨɞɪɠɚɧɢɯɪɚɞɢɨɧɢɰɚ
- ɛɪɨʁɭɱɟɫɧɢɤɚɰɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟɪɚɞɢɨɧɢɰɟɡɚɪɨɞɢɬɟʂɟɨɡɧɚɱɚʁɭ
ɪɚɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɞɟɰɟ
- ɛɪɨʁɨɞɪɠɚɧɢɯɪɚɞɢɨɧɢɰɚ
- ɛɪɨʁɭɱɟɫɧɢɤɚɰɚ
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Ʉɪɟɢɪɚʃɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɟ
ɛɚɡɟɩɨɞɚɬɚɤɚɨɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɦɫɬɚʃɭ
ɪɨɦɫɤɟɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ
ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɢɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚʃɟɩɨɞɚɬɚɤɚɨɡɞɪɚɜʂɭɊɨɦɚɢ
Ɋɨɦɤɢʃɚɤɪɨɡɚɤɬɢɜɧɭɫɚɪɚɞʃɭɫɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɂɧɫɬɢɬɭɬɨɦɡɚʁɚɜɧɨɡɞɪɚɜʂɟ
ȼɨʁɜɨɞɢɧɟɢɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚɝɪɚɻɚɧɚ
ɂɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚɡɚɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟɧɨɜɢɯ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯɦɟɞɢʁɚɬɨɪɤɢɩɪɢɞɨɦɭ
ɡɞɪɚɜʂɚ

4.4.1

ɆɌ

ɈɐȾ

ɈɐȾ

ɇɨɫɢɥɚɰ
ȾɁɆɌɈɐȾɂɁȳɁȼ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ

2020.

ȾɁȽɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨȽɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ
ɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭ
ɡɚɲɬɢɬɭ

ȾɁɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɭɫɬɚɧɨɜɟ
ɂɁȳɁȼɆɌɈɐȾ

Ȼɪɨʁ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ2.

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

Ɋɨɤɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

3

/

/

ɍɤɭɩɧɨɩɨɬɪɟɛɧɚ
ɮɢɧɫɪɟɞɫɬɜɚ ɊɋȾ

/

/

/

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨ
ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɊɋȾ

/

ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟɦɨɝɭ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɢɡ
ɜɢɲɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨ
ɢɡɜɨɪɢɦɚ ɊɋȾ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟɦɨɝɭ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɢɡ
ɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟɦɨɝɭ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɢɡ
ɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯɢɡɜɨɪɚ

ȾɁɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɭɫɬɚɧɨɜɟɂɁȳɁȼɆɌɈɐȾ
ɇɟ
ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨɢɡɜɨɪɢɦɚ
/
ɮɢɧɚɧɫɢɪ
ɐɢʂɧɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɂɡɜɨɪɩɪɨɜɟɪɟ
2021.
2022.
Ⱦɚ
Ⱦɚ
ɂɡɜɟɲɬɚʁ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɚɠɭɪɢɪɚʃɟ ɆɌɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ
ɦɟɞɢʁɚɬɨɪɤɟ
Ⱦɚ
/
ɂɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ
ɂɡɜɟɲɬɚʁ
ɆɌɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ
ɦɟɞɢʁɚɬɨɪɤɟ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɈɐȾ
1
2
ɂɡɜɟɲɬɚʁɆɁ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɆɌ

ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɧɚɢɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɨɭɩɪɚɜʂɚɱɤɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɚ
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4.4.3

4.4.2

ɇɚɡɢɜɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ɉɡɧɚɤɚ



Ⱥɧɝɚɠɨɜɚɧɟɧɨɜɟɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɦɟɞɢʁɚɬɨɪɤɟ

Ʉɪɟɢɪɚʃɟɩɨɞɫɬɢɰɚʁɧɨɝɨɤɜɢɪɚɡɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
Ɍɢɩɦɟɪɟ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯɭɫɥɭɝɚɊɨɦɢɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɦɚ
ɇɨɫɢɥɚɰɦɟɪɟ
ɈɐȾ
ɉɚɪɬɧɟɪɢ
ɉɟɪɢɨɞɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ
2021. – 2022.
ɉɨɬɪɟɛɧɟɢɡɦɟɧɟɩɪɨɩɢɫɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɩɪɨɰɟʃɟɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
/ ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨɝɨɞɢɧɚɦɚ ɊɋȾ 
/
ɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɦɟɪɭ ɊɋȾ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɧɚɧɢɜɨɭɦɟɪɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢ
ȳɟɞɢɧɢɰɚɦɟɪɟ
Ȼɚɡɧɚɝɨɞɢɧɚ
Ȼɚɡɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ
ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚɢɚɠɭɪɢɪɚɧɚʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚɛɚɡɚ
Ⱦɚɇɟ
2020.
ɇɟ
ɩɨɞɚɬɚɤɚɨɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɦɫɬɚʃɭɪɨɦɫɤɟ
ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ
ɋɩɪɨɜɟɞɟɧɨɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɢɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢ
Ⱦɚɇɟ
2020.
ɇɟ
ɩɨɞɚɰɢɨɡɞɪɚɜʂɭɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚ

ɇɀɋȻ
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ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɯɢɝɢʁɟɧɫɤɨ-ɟɩɢɞɟɦɢɨɥɨɲɤɢɯɭɫɥɨɜɚɭɪɨɦɫɤɢɦ
ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɭ ɰɢʂɭ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɚ ɧɚɫɬɚɧɚɤɚ ɢ ɲɢɪɟʃɚ
Ɍɢɩɦɟɪɟ
ɡɚɪɚɡɧɢɯɢɩɚɪɚɡɢɬɚɪɧɢɯɛɨɥɟɫɬɢ
ɐɪɜɟɧɢɤɪɫɬ
ɉɚɪɬɧɟɪɢ

ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɧɚɢɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟɞɭɤɚɬɢɜɧɚ

Ⱦɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚɦɚɫɤɢɪɭɤɚɜɢɰɚɢ
ɯɢɝɢʁɟɧɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɜɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɢɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɧɚ
ɬɟɪɟɧɭɩɨɞɟɥɟɯɢɝɢʁɟɧɫɤɢɯɩɚɤɟɬɚ

4.5.1

4.5.2



ɇɚɡɢɜɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ɉɡɧɚɤɚ



ɆɌɈɐȾɐɄȾɁɁɁɏɆɉ

ɆɌɈɐȾɐɄȾɁɁɁɏɆɉ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ

,,,ɤɜɚɪɬɚɥ

,,,ɤɜɚɪɬɚɥ

Ɋɨɤɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɍɤɭɩɧɨɩɨɬɪɟɛɧɚɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɊɋȾ

/

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɮɢɧɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɨɝɨɞɢɧɚɦɚ
ɊɋȾ
/

ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟɦɨɝɭ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɢɡ
ɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟɦɨɝɭ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɢɡ
ɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯɢɡɜɨɪɚ

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨɢɡɜɨɪɢɦɚ
ɊɋȾ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

ɐɪɜɟɧɢ ɤɪɫɬ

ɐɪɜɟɧɢɤɪɫɬ

ɇɨɫɢɥɚɰ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɫɥɨɜɟȽɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨȾɁɁɁɏɆɉȳɄɉɆɌɈɐȾ
ɉɟɪɢɨɞɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ
2021. – 2022.
ɉɨɬɪɟɛɧɟɢɡɦɟɧɟɩɪɨɩɢɫɚ ɇɟ
ɍɤɭɩɧɨɩɪɨɰɟʃɟɧɚɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
/ ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨɝɨɞɢɧɚɦɚ ɊɋȾ 
/ ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
/
ɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɦɟɪɭ ɊɋȾ 
ɩɨɢɡɜɨɪɢɦɚɮɢɧɚɧɫɢɪ
ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɧɚɧɢɜɨɭɦɟɪɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢ
ȳɟɞɢɧɢɰɚɦɟɪɟ
Ȼɚɡɧɚɝɨɞɢɧɚ
Ȼɚɡɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɐɢʂɧɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɂɡɜɨɪɩɪɨɜɟɪɟ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ
2021.
2022.
ɉɨɞɟʂɟɧɚɪɚɡɥɢɱɢɬɚɯɢɝɢʁɟɧɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɭ
ɂɡɜɟɲɬɚʁȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚ
ɪɨɦɫɤɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ
ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɆɌɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ
- ɪɨɦɫɤɚɧɚɫɟʂɚ
Ȼɪɨʁ
2020.
1
3
4
ɦɟɞɢʁɚɬɨɪɤɟ
- ɦɚɫɤɟ
100
200
300
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɈɐȾ
- ɪɭɤɚɜɢɰɟ
200
500
700
ɂɡɜɟɲɬɚʁɐɄ
- ɯɢɝɢʁɟɧɫɤɚɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
50
100
200
ɉɨɞɟʂɟɧɢɯɢɝɢʁɟɧɫɤɢɩɚɤɟɬɢ
Ȼɪɨʁ
2020.
700
500
200
ɂɡɜɟɲɬɚʁɐɄ
ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɆɌɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ
ɦɟɞɢʁɚɬɨɪɤɟ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɈɐȾ

ɇɨɫɢɥɚɰɦɟɪɟ

ɇɀɋȻ
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0
0
0
0

2020.

2020.

Ȼɪɨʁ

0

2020.

Ȼɪɨʁ

Ȼɪɨʁ

0
0
0

2020.

Ȼɚɡɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬ

Ȼɪɨʁ

Ȼɚɡɧɚɝɨɞɢɧɚ

100

4
28
300

50

4
28
300

100

4
28
300

75

4
28
300

ɐɢʂɧɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
2021.
2022.

ɂɡɜɟɲɬɚʁȾɁ
ɆɌɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɦɟɞɢʁɚɬɨɪɤɟ
ɂɡɜɟɲɬɚʁȾɁ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɚɧɝɚɠɨɜɚɧɟɈɐȾ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɐɄ

ɂɡɜɟɲɬɚʁ
ɆɌɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɦɟɞɢʁɚɬɨɪɤɟ
ɂɡɜɟɲɬɚʁȾɁ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɁɁɏɆɉ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɚɧɝɚɠɨɜɚɧɟɈɐȾ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɐɄ

ɂɡɜɟɲɬɚʁȽɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɆɌɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ
ɦɟɞɢʁɚɬɨɪɤɟ
ɂɡɜɟɲɬɚʁȾɁ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɚɧɝɚɠɨɜɚɧɟɈɐȾ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɆɌɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ
ɦɟɞɢʁɚɬɨɪɤɟ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɚɧɝɚɠɨɜɚɧɟɈɐȾ

ɂɡɜɨɪɩɪɨɜɟɪɟ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

ȻɪɨʁɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɜɚɤɰɢɧɢɫɚɧɢɯ
ɩɪɨɬɢɜCOVID-19

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɟ
ɪɚɞɢɨɧɢɰɟɊɨɦɚɤɢʃɚɨɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɦ
ɦɟɪɚɦɚɢɩɪɨɰɟɫɭɜɚɤɰɢɧɚɰɢʁɟɩɪɨɬɢɜ
COVID- ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɩɨɦɨʄɩɪɢ
ɩɪɢʁɚɜʂɢɜɚʃɭɡɚɞɨɛɢʁɚʃɟɜɚɤɰɢɧɟ 
- ɪɨɦɫɤɚɧɚɫɟʂɚ
- ɢɧɮɨɫɟɫɢʁɟ
- ɭɱɟɫɧɢɤɚɰɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟɢɧɮɨɫɟɫɢʁɟɨɨɛɚɜɟɡɧɨʁ
ɜɚɤɰɢɧɚɰɢʁɢɞɟɰɟɭɪɨɦɫɤɢɦ
ɧɚɫɟʂɢɦɚ
- ɪɨɦɫɤɚɧɚɫɟʂɚ
- ɢɧɮɨɫɟɫɢʁɟ
- ɭɱɟɫɧɢɤɚɰɚ
Ȼɪɨʁɞɟɰɟɡɚɤɨʁɟʁɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɩɪɟɜɨɡ
ɪɚɞɢɨɛɚɜɟɡɧɟɜɚɤɰɢɧɚɰɢʁɟ

ȳɟɞɢɧɢɰɚɦɟɪɟ

ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɨɡɧɚɱɚʁɭɨɛɚɜɟɡɧɟɜɚɤɰɢɧɚɰɢʁɟɞɟɰɟɢɜɚɤɰɢɧɚɰɢʁɟ
ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟɞɭɤɚɬɢɜɧɚɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟɞɨɛɚɪɚɢ
Ɍɢɩɦɟɪɟ
ɨɞɪɚɫɥɢɯɩɪɨɬɢɜCOVID-
ɩɪɭɠɚʃɟɭɫɥɭɝɚɨɞɫɬɪɚɧɟɭɱɟɫɧɢɤɚɭɩɥɚɧɫɤɨɦɫɢɫɬɟɦɭ
ȾɁ
ɉɚɪɬɧɟɪɢ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚɡɞɪɚɜɫɬɜɨɆɌ ɁɆ ɈɐȾɐɄɁɁɏɆɉ
2021. -2022.
ɉɨɬɪɟɛɧɟɢɡɦɟɧɟɩɪɨɩɢɫɚ ɇɟ
 ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨɝɨɞɢɧɚɦɚ ɊɋȾ 
2021.-  ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨ
ȳɅɋ– 
2022.-  ɢɡɜɨɪɢɦɚɮɢɧɚɧɫɢɪ

ɇɨɫɢɥɚɰɦɟɪɟ
ɉɟɪɢɨɞɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ
ɍɤɭɩɧɨɩɪɨɰɟʃɟɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɦɟɪɭ ɊɋȾ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɧɚɧɢɜɨɭɦɟɪɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢɪɟɡɭɥɬɚɬɚ

ɇɀɋȻ





25. децембар 2021.
Број 59 – страна 3099.

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɢɧɮɨɫɟɫɢʁɚɭɪɨɦɫɤɢɦ
ɧɚɫɟʂɢɦɚɪɚɞɢɩɨɞɫɬɢɰɚʃɚɧɚɨɛɚɜɟɡɧɭ
ɜɚɤɰɢɧɚɰɢʁɭɞɟɰɟ
Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɩɨɞɪɲɤɟɭɜɚɤɰɢɧɚɰɢʁɢ
ɞɟɰɟɩɨɞɫɟʄɚʃɟɧɚɤɚɥɟɧɞɚɪ
ɜɚɤɰɢɧɚɰɢʁɟ
ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɊɨɦɚɤɢʃɚɨ
ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɦɦɟɪɚɦɚɢɩɪɨɰɟɫɭ
ɜɚɤɰɢɧɚɰɢʁɟɩɪɨɬɢɜCOVID-19
ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɩɨɦɨʄɩɪɢɩɪɢʁɚɜʂɢɜɚʃɭ
ɡɚɞɨɛɢʁɚʃɟɜɚɤɰɢɧɟ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɩɪɨɰɟɫɚ ɜɚɤɰɢɧɚɰɢʁɟ
ɩɪɨɬɢɜCOVID-19

ɇɚɡɢɜɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ȾɁ

ȾɁ

Ɇɨɛɢɥɧɢ
ɬɢɦ

ȾɁ

ɇɨɫɢɥɚɰ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨɆɁ ɁɆ 
ɈɐȾɐɄ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨɆɁ ɁɆ 
ɈɐȾɐɄɁɁɏɆɉ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨȾɁɈɐȾ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨɆɌ ɁɆ 
ɈɐȾ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ

Ȼɚɡɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬ
200

Ȼɚɡɧɚɝɨɞɢɧɚ
2020.

ȳɟɞɢɧɢɰɚ
ɦɟɪɟ
Ȼɪɨʁ

250

250

ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ
ɐɁɊ
ɈɐȾ

ȳɅɋ
ɂɡɜɨɪɩɪɨɜɟɪɟ

/

/

/

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨ
ɢɡɜɨɪɢɦɚ ɊɋȾ
ȳɅɋ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Ȼɪɨʁɩɨɬɜɪɞɚɡɚɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɦɟɞɢɤɚɦɟɧɚɬɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɧɚɧɢɜɨɭɦɟɪɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ

/

/

/

2021. - 
2022. - 

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨɝɨɞɢɧɚɦɚ
ɊɋȾ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɨ-ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɚ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ



ɍɤɭɩɧɨ
ɩɨɬɪɟɛɧɚɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɊɋȾ

ɆɨɛɢɥɧɢɬɢɦȾɁɐɋɊɈɐȾɐɄ
ɇɟ
ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨ
ɢɡɜɨɪɢɦɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪ
ɐɢʂɧɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
2021.
2022.

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

Ɋɨɤɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

ɉɨɛɨʂɲɚʃɟɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬɢɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
Ɍɢɩɦɟɪɟ
ɢɜɟʄɟɝɤɨɪɢɲʄɟʃɚɭɫɥɭɝɚɢɡɞɨɦɟɧɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɡɚɲɬɢɬɟɫɚɩɨɫɟɛɧɢɦɮɨɤɭɫɨɦ
ɧɚɫɬɚɪɨɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ  ɪɚɞɢ
ɩɪɨɞɭɠɟʃɚɠɢɜɨɬɧɨɝɜɟɤɚ
ɇɨɫɢɥɚɰɦɟɪɟ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ
ɉɚɪɬɧɟɪɢ
ɉɟɪɢɨɞɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ
2021. -2022.
ɉɨɬɪɟɛɧɟɢɡɦɟɧɟɩɪɨɩɢɫɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɩɪɨɰɟʃɟɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ  ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨ
2021.- 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɦɟɪɭ ɊɋȾ 
ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɊɋȾ 
2022.- 

ɇɀɋȻ
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Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɢɡɪɚɞɟɥɢɱɧɢɯ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯ
ɤʃɢɠɢɰɚɥɢɱɧɢɯɤɚɪɚɬɚ
Ɍɟɪɟɧɫɤɟɩɨɫɟɬɟɤɚɦɩɚʃɟɪɚɞɢ
ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚɫɬɚɪɨɝɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
 ɨɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚɢɭɫɥɭɝɚɦɚɭȾɁ

4.7.3





Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭ
ɡɚɲɬɢɬɭ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭ
ɡɚɲɬɢɬɭ

ɇɨɫɢɥɚɰ

Ȼɪɨʁ

Ȼɪɨʁ

Ȼɪɨʁ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ

ȾɁɆɨɛɢɥɧɢɬɢɦɈɐȾ

ɐɋɊɄɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɡɚ
ɩɢɬɚʃɚɊɨɦɚɢɆɨɛɢɥɧɢ
ɬɢɦ

ɐɄɆɨɛɢɥɧɢɬɢɦɢɈɐȾ

0

50
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ɐɄɐɋɊɆɨɛɢɥɧɢɬɢɦ
ɢɈɐȾ
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2020.

2020.

,9ɤɜɚɪɬɚɥ
2022.

,9ɤɜɚɪɬɚɥ
2022.

,9ɤɜɚɪɬɚɥ
2022.

,9ɤɜɚɪɬɚɥ
2022.

Ɋɨɤɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

20

20

250

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ



ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ
ɢɡɫɪɟɞɫɬɚɜɚɞɪɭɝɢɯ
ɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬ



ɍɤɭɩɧɨɩɨɬɪɟɛɧɚɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɊɋȾ

20

20

250

2021. - 
2022. - 
/

/

2021. - 
2022. - 

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨ
ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɊɋȾ

/

ȳɅɋ

ɐɪɜɟɧɢɤɪɫɬ

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨ
ɢɡɜɨɪɢɦɚ ɊɋȾ
ȳɅɋ- 

ɂɡɜɟɲɬɚʁɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ
ɐɁɊ
ɈɐȾ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ
ɐɁɊ
ɈɐȾ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ
ɐɁɊ
ɈɐȾ
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Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɩɚɤɟɬɚ ɯɪɚɧɟ

4.7.2

4.7.4.

ɋɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɚɬɚ

ɇɚɡɢɜɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

4.7.1

Ɉɡɧɚɤɚ



Ȼɪɨʁɬɟɪɟɧɫɤɢɯɩɨɫɟɬɚɪɚɞɢɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ
ɫɬɚɪɨɝɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ  ɨ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ
ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɦɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚɢɭɫɥɭɝɚɦɚɭȾɁ

Ȼɪɨʁɢɡɞɚɬɢɯɥɢɱɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ

Ȼɪɨʁɞɨɞɟʂɟɧɢɯɩɚɤɟɬɚɯɪɚɧɟ
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ɉɪɨɰɟɧɚɬɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚɤɨʁɢɦɚʁɟɞɨɞɟʂɟɧɚ
ʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɚɧɨɜɱɚɧɚɩɨɦɨʄ ȳɇɉ

Ȼɪɨʁ

Ȼɪɨʁ

ȻɪɨʁɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɤɨʁɢɦɚɫɭɩɪɭɠɟɧɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟɨɩɪɚɜɭɧɚɛɟɫɩɥɚɬɧɭɩɪɚɜɧɭ
ɩɨɦɨʄ– ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɩɪɚɜɧɚɩɨɞɪɲɤɚ

Ȼɪɨʁɪɨɦɫɤɢɯɩɨɪɨɞɢɰɚɤɨʁɟɤɨɪɢɫɬɟɭɫɥɭɝɭ
ɩɨɪɨɞɢɱɧɢɫɚɪɚɞɧɢɤ



2020.

2020.

2020.

2020.

2020.

2020.

2020.

Ȼɚɡɧɚɝɨɞɢɧɚ

0

0

0

65

80

40

15

Ȼɚɡɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬ

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

ɐɢʂɧɚɝɨɞɢɧɚ

20

40

20

67

85

50

30

ɐɢʂɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɐɋɊ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɐɋɊ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɐɋɊɈɐȾ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɐɋɊ

ɂɡɜɨɪɩɪɨɜɟɪɟ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɐɋɊ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɄɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟɡɚɛɟɫɩɥɚɬɧɭ
ɩɪɚɜɧɭɩɨɦɨʄɂɡɜɟɲɬɚʁȻɢɪɨɚɡɚ
ɩɪɚɜɧɭɩɨɦɨʄɂɡɜɟɲɬɚʁɈɐȾɤɨʁɟɫɭ
ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɟɡɚɩɪɭɠɚʃɟɩɪɚɜɧɟ
ɩɨɦɨʄɢ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɄɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟɡɚɛɟɫɩɥɚɬɧɭ
ɩɪɚɜɧɭɩɨɦɨʄɂɡɜɟɲɬɚʁȻɢɪɨɚɡɚ
ɩɪɚɜɧɭɩɨɦɨʄɂɡɜɟɲɬɚʁɈɐȾɤɨʁɟɫɭ
ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɟɡɚɩɪɭɠɚʃɟɩɪɚɜɧɟ
ɩɨɦɨʄɢ

Ɏɨɛɪɫɠɟɣɭɣɪɫɣɬɭɮɪɪɫɛɝɣɧɛɣɮɬɦɮɞɛɧɛɣɢɩɜɦɛɬɭɣɬɩɱɣʂɛɦɨɠɢɛɳɭɣɭɠ
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Ȼɪɨʁ

ȻɪɨʁɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɤɨʁɢɦɚʁɟɩɪɭɠɟɧɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɩɪɚɜɧɚɩɨɦɨʄ



Ȼɪɨʁ

ȻɪɨʁɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɤɨʁɢɫɭɤɨɪɢɫɧɢɰɢ
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯɩɪɨʁɟɤɚɬɚɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɢɈɐȾ

ɉɪɨɰɟɧɚɬɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚɤɨʁɚɩɪɢɦɚʁɭɧɨɜɱɚɧɭ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭɩɨɦɨʄ

Ȼɪɨʁ

ȳɟɞɢɧɢɰɚɦɟɪɟ

ȻɪɨʁɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɤɨʁɢɦɚɫɭɨɛɟɡɛɟɻɟɧɚ
ɥɢɱɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɭɡɩɨɞɪɲɤɭ

ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɧɚɧɢɜɨɭɩɨɫɟɛɧɨɝɰɢʂɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢɢɫɯɨɞɚ

ɊɉɌɀȼȻɈɑɃȵ
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2021. – 2022.

0

2020.

Ȼɪɨʁ

ȻɪɨʁɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɤɨʁɢɦɚɫɭɩɪɭɠɟɧɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟɨɩɪɚɜɭɧɚɛɟɫɩɥɚɬɧɭɩɪɚɜɧɭɩɨɦɨʄɛɟɫɩɥɚɬɧɚɩɪɚɜɧɚɩɨɞɪɲɤɚɩɭɬɟɦɬɟɥɟɮɨɧɚɢɥɢ
ɭɥɢɱɧɨɦɤɨɧɬɚɤɬɭ ɭɫɦɟɧɨɮɥɚʁɟɪɢ
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5
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2
20

500

2021.

30
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200

4
40

/

2022.

ɐɢʂɧɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢ

/ ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨ
ɢɡɜɨɪɢɦɚɮɢɧɚɧɫɢɪ

ɂɡɜɟɲɬɚʁȻɢɪɨɡɚɩɪɚɜɧɭɩɨɦɨʄ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɄɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟɡɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɭɩɪɚɜɧɭɩɨɦɨʄ
ɊɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɟɈɐȾ

ɂɡɜɟɲɬɚʁȻɢɪɨɡɚɩɪɚɜɧɭ ɩɨɦɨʄ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɄɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟɡɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɭɩɪɚɜɧɭɩɨɦɨʄ
ɊɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɟɈɐȾ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɨɪɚɞɭɐɋɊ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɨɪɚɞɭɐɋɊ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɨɪɚɞɭɈɐȾ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɨɪɚɞɭɐɋɊ

ɂɡɜɨɪɩɪɨɜɟɪɟ

/
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Ȼɚɡɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬ
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Ȼɚɡɧɚɝɨɞɢɧɚ

Ȼɪɨʁ

Ȼɪɨʁ

ȽɍɈɐȾɆɌ

ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟɞɭɤɚɬɢɜɧɚ

ɉɨɬɪɟɛɧɟɢɡɦɟɧɟɩɪɨɩɢɫɚ ɇɟ

ȻɪɨʁɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɤɨʁɢɦɚʁɟɩɪɭɠɟɧɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɩɪɚɜɧɚɩɨɦɨʄ

ȻɪɨʁɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɤɨʁɢɦɚɫɭɩɪɭɠɟɧɟ
ɞɨɞɚɬɧɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɬɟɥɟɮɨɧɥɢɱɧɢɤɨɧɬɚɤɬ

Ȼɪɨʁ

Ȼɪɨʁ
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ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ

ɍɤɭɩɧɨɩɪɨɰɟʃɟɧɚɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɦɟɪɭ ɊɋȾ 
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ɇɀɋȻ



25. децембар 2021.
Број 59 – страна 3103.

5.1.5

5.1.4

5.1.3

5.1.2

5.1.1

ɐɋɊ

ɐɋɊ

ɇɨɫɢɥɚɰ

ɆɌɈɐȾ

ɈɐȾ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ



,9ɤɜɚɪɬɚɥ
2022.

,9ɤɜɚɪɬɚɥ
2022.

,9ɤɜɚɪɬɚɥ
2022.

,9ɤɜɚɪɬɚɥ
2022.

,9ɤɜɚɪɬɚɥ
2022.

Ɋɨɤɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɍɤɭɩɧɨ
ɩɨɬɪɟɛɧɚɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɊɋȾ

/

/

/

/

/

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨ
ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɊɋȾ

ɂɡɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚɈɐȾ

/

ɂɡɢɡɜɨɪɚɈɐȾ
Ⱦɨɞɚɬɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɫɟɦɨɝɭ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɢɢɡɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɜɨɪɚ
/

/

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨ
ɢɡɜɨɪɢɦɚ ɊɋȾ
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ɉɪɭɠɚʃɟɞɨɞɚɬɧɢɯɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɨɞ
ɫɬɪɚɧɟɫɬɪɭɱɧɢɯɪɚɞɧɢɤɚɩɭɬɟɦ
ɐɋɊ
ɆɌɈɐȾ
ɬɟɥɟɮɨɧɚɢɭɥɢɱɧɨɦɤɨɧɬɚɤɬɭɫɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ
ɉɪɭɠɚʃɟɛɟɫɩɥɚɬɧɟɩɪɚɜɧɟɩɨɦɨʄɢ
Ȼɢɪɨɡɚɩɪɭɠɚʃɟ
ɐɋɊɆɌ
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚɧɨɜɱɚɧɟɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɩɪɚɜɧɟɩɨɦɨʄɢ
ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɟɈɐȾ
ɩɨɦɨʄɢɢɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚɞɟɱɢʁɟɝɞɨɞɚɬɤɚ
ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɨɩɪɚɜɭɧɚɛɟɫɩɥɚɬɧɭ
ɩɪɚɜɧɭɩɨɦɨʄɢɩɨɞɪɲɤɭ ɨɩɲɬɟ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ
ɩɪɚɜɧɟɨɞɫɬɪɚɧɟɨɜɥɚɲʄɟɧɢɯ
ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɡɚ
Ɋɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɟ
ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ɥɢɰɚɩɭɬɟɦɬɟɥɟɮɨɧɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɭɩɪɚɜɧɭ
ɈɐȾ
ɢɭɥɢɱɧɨɦɤɨɧɬɚɤɬɭ ɭɫɦɟɧɨɮɥɚʁɟɪɢ 
ɩɨɦɨʄɛɢɪɨɡɚɩɪɚɜɧɭ
ɄɈɦɨɠɟɞɚɨɫɬɜɚɪɢɩɪɚɜɨɄɈɩɪɭɠɚ
ɩɨɦɨʄ ɐɋɊɆɌ
ȽȾȿɫɟɧɚɥɚɡɟɩɪɭɠɚɨɰɢ

ɒɬɚɦɩɚʃɟɢɧɮɨɪɦɚɬɨɪɚɮɥɚʁɟɪɚɢ
ɞɪɭɝɨɝɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɨ
ɩɪɚɜɢɦɚɢɡɨɛɥɚɫɬɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɂɧɮɨɫɟɫɢʁɟɭɧɚɫɟʂɢɦɚɢ
ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

Ɉɡɧɚɤɚ ɇɚɡɢɜɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
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ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɭɫɥɭɝɚɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ

Ɍɢɩɦɟɪɟ

ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟɩɪɨɝɪɚɦa ɩɨɞɪɲɤɟ
ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚɤɪɨɡɬɟɪɟɧɫɤɢɪɚɞ
ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɫɚɜɟɬɨɞɚɜɧɨ-ɬɟɪɚɩɢʁɫɤɟ
ɢɫɨɰɢʁɚɥɧɨ-ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɩɨɞɪɲɤɟɭɩɪɢɛɚɜʂɚʃɭɧɟɨɩɯɨɞɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɡɚɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟɩɪɚɜɚɭɨɛɥɚɫɬɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɟ
ɍɜɨɻɟʃɟɭɫɥɭɝɟɩɨɪɨɞɢɱɧɢɫɚɪɚɞɧɢɤ
ɡɚɤɨɪɢɫɧɢɤɟɢɡɪɨɦɫɤɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
ɤɪɨɡɞɨɧɨɲɟʃɟɨɞɥɭɤɟɨɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ
ɡɚɲɬɢɬɢ

5.2.1

ɈɐȾ

ɐɋɊ

ɐɋɊ

ɇɨɫɢɥɚɰ

ɐɋɊɆɌ

ɆɌɈɐȾ

ɆɌɈɐȾ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

Ɋɨɤɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɍɤɭɩɧɨɩɨɬɪɟɛɧɚ
ɮɢɧɫɪɟɞɫɬɜɚ ɊɋȾ

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨ
ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɊɋȾ

/

/

/

Ⱦɨɞɚɬɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɫɟɦɨɝɭ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɢɡɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

Ⱦɨɞɚɬɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɫɟɦɨɝɭ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɢɡɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨ
ɢɡɜɨɪɢɦɚ ɊɋȾ

/
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5.2.3

5.2.2

ɇɚɡɢɜɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ɉɡɧɚɤɚ



ɂɡɜɟɲɬɚʁɐɋɊ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɈɐȾ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɐɋɊ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɐɋɊ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɈɐȾ

ɂɡɜɨɪɩɪɨɜɟɪɟ

/

ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟɞɭɤɚɬɢɜɧɚɩɨɞɫɬɢɰɚʁɧɚɢoɛɟɡɛɟɻɟʃɟɞɨɛɚɪɚ
ɢɩɪɭɠɚʃɟɭɫɥɭɝɚɨɞɫɬɪɚɧɟɭɱɟɫɧɢɤɚɭɩɥɚɧɫɤɨɦɫɢɫɬɟɦɭ
ɆɌɈɐȾ

ɇɨɫɢɥɚɰɦɟɪɟ
ɐɋɊ
ɉɚɪɬɧɟɪɢ
ɉɟɪɢɨɞɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ 2021. – 2022.
ɉɨɬɪɟɛɧɟɢɡɦɟɧɟɩɪɨɩɢɫɚ ɇɟ
ɍɤɭɩɧɨɩɪɨɰɟʃɟɧɚ
/ ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨɝɨɞɢɧɚɦɚ ɊɋȾ 
/ ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɨɢɡɜɨɪɢɦɚɮɢɧɚɧɫɢɪ
ɡɚɦɟɪɭ ɊɋȾ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɧɚɧɢɜɨɭɦɟɪɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢ
ȳɟɞɢɧɢɰɚ
Ȼɚɡɧɚɝɨɞɢɧɚ
Ȼɚɡɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɐɢʂɧɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ
ɦɟɪɟ
2021.
2022.
Ȼɪɨʁɪɨɦɫɤɢɯɩɨɪɨɞɢɰɚɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢɯ
Ȼɪɨʁ
2020
120
140
150
ɫɚɜɟɬɨɞɚɜɧɨ-ɬɟɪɚɩɢʁɫɤɢɦɢɫɨɰɢʁɚɥɧɨɟɞɭɤɚɬɢɜɧɢɦɭɫɥɭɝɚɦɚ
ɍɜɟɞɟɧɚɭɫɥɭɝɚɩɨɪɨɞɢɱɧɢɫɚɪɚɞɧɢɤ
Ⱦɚɇɟ
2020
ɇɟ
Ⱦɚ
Ⱦɚ
ɩɪɨɲɢɪɟɧɚɧɚɤɨɪɢɫɧɢɤɟɢɡɪɨɦɫɤɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
ɍɜɟɞɟɧɚɭɫɥɭɝɚɄɥɭɛɡɚɨɞɪɚɫɥɟ ɢɡɧɚɞ
Ⱦɚɇɟ
2020
ɇɟ
Ⱦɚ
Ⱦɚ
ɝɨɞɢɧɚ

ɇɀɋȻ
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5.3.2

5.3.1

Ɉɡɧɚɤɚ





ɇɨɫɢɥɚɰ

ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɤɨɧɬɚɤɬɚɢɫɚɪɚɞʃɟɐɋɊɫɚɞɪɭɝɢɦ
ɚɤɬɟɪɢɦɚɭɫɮɟɪɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɤɪɨɡ
ɐɋɊ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭɪɟɞɨɜɧɢɯɫɚɫɬɚɧɚɤɚɪɚɡɦɟɧɭ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭɢɫɭɩɟɪɜɢɡɢʁɭ
ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɤɨɧɬɚɤɬɚɢɫɚɪɚɞʃɟɋɥɭɠɛɢɡɚ
ɩɪɭɠɚʃɟɛɟɫɩɥɚɬɧɟɩɪɚɜɧɟɩɨɦɨʄɢɢɩɨɞɪɲɤɟɫɚ
ɞɪɭɝɢɦɚɤɬɟɪɢɦɚɭɫɮɟɪɢɛɟɫɩɥɚɬɧɟɩɪɚɜɧɟ
ɊɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɟɈɐȾ
ɩɨɦɨʄɢɤɪɨɡɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭɪɟɞɨɜɧɢɯɫɚɫɬɚɧɚɤɚ
ɪɚɡɦɟɧɭɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭɢɫɭɩɟɪɜɢɡɢʁɭ

ɇɚɡɢɜɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭ
ɡɚɲɬɢɬɭɐɋɊ
ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɟɈɐȾɆɌ

ɈɐȾȽɍɆɌ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ
2022.

Ɋɨɤɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɍɤɭɩɧɨɩɨɬɪɟɛɧɚ
ɮɢɧɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɊɋȾ

/

/

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢ
ȼɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɮɢɧɫɪɟɞɫɬɜɚ ɮɢɧɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɨɝɨɞɢɧɚɦɚ
ɩɨɢɡɜɨɪɢɦɚ
ɊɋȾ
ɊɋȾ
/
/

ɉɨɞɫɬɢɰɚʃɟɭɤʂɭɱɟɧɨɫɬɢɢɫɚɪɚɞʃɟ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɚɤɬɟɪɚɭɨɛɥɚɫɬɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
Ɍɢɩɦɟɪɟ
ɂɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɨɭɩɪɚɜʂɚɱɤɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɚɢɩɨɞɫɬɢɰɚʁɧɚ
ɡɚɲɬɢɬɟ
ɇɨɫɢɥɚɰɦɟɪɟ
ɐɋɊ
ɉɚɪɬɧɟɪɢ
ȽɍɆɌɈɐȾ
ɉɟɪɢɨɞɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ 2021. -2022.
ɉɨɬɪɟɛɧɟɢɡɦɟɧɟɩɪɨɩɢɫɚ ɇɟ
ɍɤɭɩɧɨɩɪɨɰɟʃɟɧɚ
/ ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
/ ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
/
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨɝɨɞɢɧɚɦɚ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨ
ɡɚɦɟɪɭ ɊɋȾ 
ɊɋȾ 
ɢɡɜɨɪɢɦɚɮɢɧɚɧɫɢɪ
ɐɢʂɧɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɂɡɜɨɪɩɪɨɜɟɪɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɧɚɧɢɜɨɭɦɟɪɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢ
ȳɟɞɢɧɢɰɚ
Ȼɚɡɧɚ
Ȼɚɡɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ
ɦɟɪɟ
ɝɨɞɢɧɚ
2021.
2022.
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɫɚɫɬɚɧɰɢ
Ȼɪɨʁ
2020.
0
2
4
ɂɡɜɟɲɬɚʁɈɐȾ
- ɛɪɨʁɫɚɫɬɚɧɚɤɚ
10
15 ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɐɋɊ
- ɛɪɨʁɩɪɢɫɭɬɧɢɯɚɤɬɟɪɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɫɚɫɬɚɧɰɢ
Ȼɪɨʁ
2020.
0
2
4
ɂɡɜɟɲɬɚʁɛɢɪɨɚɡɚɩɪɚɜɧɭɩɨɦɨʄ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟɡɚɛɟɫɩɥɚɬɧɭ
- ɛɪɨʁɫɚɫɬɚɧɚɤɚ
0
4
5
ɩɪɚɜɧɭɩɨɦɨʄɂɡɜɟɲɬɚʁɢɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɯ
- ɛɪɨʁɩɪɢɫɭɬɧɢɯɚɤɬɟɪɚ
ɈɐȾ

ɇɀɋȻ
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Ɍɟɪɟɧɫɤɟɩɨɫɟɬɟɢɩɨɞɟɥɚɮɥɚʁɟɪɚ
ɪɨɦɫɤɢɦɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ
Ⱦɨɞɟɥɚʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟɧɨɜɱɚɧɟɩɨɦɨʄɢ

5.4.1
ɐɋɊ

ɐɋɊ

ɇɨɫɢɥɚɰ

/

ɆɌɈɐȾ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

Ɋɨɤɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɍɤɭɩɧɨɩɨɬɪɟɛɧɚɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɊɋȾ

/

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɮɢɧɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɨɝɨɞɢɧɚɦɚ
ɊɋȾ
/

ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨ
ɢɡɜɨɪɢɦɚ ɊɋȾ

/

/
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5.4.2

ɇɚɡɢɜɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ɉɡɧɚɤɚ



ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
Ɍɢɩɦɟɪɟ
ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟɞɭɤɚɬɢɜɧɚɢɩɨɞɫɬɢɰɚʁɧɚ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯɞɚɜɚʃɚɡɚɪɨɦɫɤɟ
ɩɨɪɨɞɢɰɟɤɨʁɟɧɚʃɢɯɢɦɚʁɭɩɪɚɜɨ
ɇɨɫɢɥɚɰɦɟɪɟ
ɐɋɊ
ɉɚɪɬɧɟɪɢ
ȽɍɆɌɈɐȾɐɪɜɟɧɢɤɪɫɬɇɋ
ɉɟɪɢɨɞɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ
2021. – 2022.
ɉɨɬɪɟɛɧɟɢɡɦɟɧɟɩɪɨɩɢɫɚ ɇɟ
ɍɤɭɩɧɨɩɪɨɰɟʃɟɧɚɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
/ ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧ
/ ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɮɢɧɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨ
/
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɦɟɪɭ ɊɋȾ 
ɢɡɜɨɪɢɦɚɮɢɧɚɧɫɢɪ
ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɊɋȾ 
ɐɢʂɧɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɂɡɜɨɪɩɪɨɜɟɪɟ
ȳɟɞɢɧɢɰɚ Ȼɚɡɧɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɧɚɧɢɜɨɭɦɟɪɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢɪɟɡɭɥɬɚɬɚ
Ȼɚɡɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɦɟɪɟ
ɝɨɞɢɧɚ
2021.
2022.
Ɉɛɚɜʂɟɧɟɬɟɪɟɧɫɤɟɩɨɫɟɬɟɩɨɧɚɫɟʂɢɦɚ
Ȼɪɨʁ
2020.
0
3
4
ɂɡɜɟɲɬɚʁɐɋɊ
- ɛɪɨʁɬɟɪɟɧɫɤɢɯɩɨɫɟɬɚ
0
3
4
ɂɡɜɟɲɬɚʁɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ
- ɛɪɨʁɩɨɫɟʄɟɧɢɯɧɚɫɟʂɚ
0
200
350
- ɛɪɨʁɩɨɞɟʂɟɧɢɯɮɥɚʁɟɪɚ
Ⱦɢɫɬɪɢɛɭɢɪɚɧɢɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɢɯɢɝɢʁɟɧɫɤɢɩɚɤɟɬɢɢ
Ȼɪɨʁ
2020.
 ɩɨɦɨʄɫɟ
2500 ɩɨɦɨʄɫɟ
2500 ɩɨɦɨʄɫɟ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɐɪɜɟɧɨɝɤɪɫɬɚ
ɞɨɞɟʂɭʁɟɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
ɞɨɞɟʂɭʁɟɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
ɞɨɞɟʂɭʁɟɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
ɨɝɪɟɜɧɨɝɞɪɜɟɬɚɪɨɦɫɤɢɦɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ
ɇɋ
ɭɝɪɨɠɟɧɢɦɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ
ɭɝɪɨɠɟɧɢɦ
ɭɝɪɨɠɟɧɢɦɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ
ɦɟɻɭɤɨʁɢɦɚɫɭɢɪɨɦɫɤɟ
ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚɦɟɻɭ
ɦɟɻɭɤɨʁɢɦɚɫɭɢɪɨɦɫɤɟ
ɤɨʁɢɦɚɫɭɢɪɨɦɫɤɟ
ɩɨɪɨɞɢɰɟ
ɩɨɪɨɞɢɰɟ
ɩɨɪɨɞɢɰɟ
Ȼɪɨʁɪɨɦɫɤɟɞɟɰɟɤɨʁɢɦɚɫɭɞɨɞɟʂɟɧɢɧɨɜɨɝɨɞɢɲʃɢ
Ȼɪɨʁ
2020.
154
154
200
ɂɡɜɟɲɬɚʁɐɋɊ
ɩɚɤɟɬɢʄɢ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɦɨɛɢɥɧɨɝ
ɬɢɦɚɂɡɜɟɲɬɚʁɢɈɐȾ

ɇɀɋȻ
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Ⱦɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɯɢ
ɯɢɝɢʁɟɧɫɤɢɯɩɚɤɟɬɚɢɨɝɪɟɜɧɨɝɞɪɜɟɬɚ
ɢɨɞɟʄɟɡɚɧɚʁɭɝɪɨɠɟɧɢʁɟɪɨɦɫɤɟ
ɩɨɪɨɞɢɰɟ
ɉɨɞɟɥɚɧɨɜɨɝɨɞɢɲʃɢɯɩɚɤɟɬɢʄɚɡɚ
ɪɨɦɫɤɭɞɟɰɭ

5.4.4

5.4.5

Ⱦɨɞɟɥɚɧɨɜɱɚɧɟɫɨɰɢʁɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢ

5.4.3



ɈɐȾ

ɐɪɜɟɧɢɤɪɫɬɇɋ

ɐɋɊ

ȽɍɐɋɊɆɌ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭ
ɡɚɲɬɢɬɭɐɋɊɆɌɈɐȾ

/

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

,9ɤɜɚɪɬɚɥ2022.

,9ɤɜɚɪɬɚɥ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɡɪɟɞɨɜɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɤɨʁɚɫɟ
ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɢɡɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢɆɊɁȻɋɉ

/

/

/

Ⱦɨɞɚɬɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɫɟɦɨɝɭɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɢɡɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

/

/
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ɈɄȼɂɊɉɊɈȽɊȺɆɋɄɈȽȻɍȹȿɌȺɁȺɋɉɊɈȼɈȭȿȵȿȺɄɐɂɈɇɈȽɉɅȺɇȺ


ɍɫɜɚʁɚʃɟɦɅɨɤɚɥɧɨɝɚɤɰɢɨɧɨɝɩɥɚɧɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɭȽɪɚɞɭ
ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ  -  ɝɨɞɢɧɟ ɫɬɜɚɪɚʁɭ ɫɟ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɞɨɫɥɟɞɧɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɯɦɟɪɚɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɡɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɩɨɬɪɟɛɧɢɯɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯɪɟɫɭɪɫɚɢɡɛɭʇɟɬɚ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚɩɟɪɢɨɞɭɤɨʁɟɦʄɟɫɟɫɩɪɨɜɨɞɢɬɢɥɨɤɚɥɧɢɚɤɰɢɨɧɢɩɥɚɧ
ɉɨɪɟɞ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɢʁɟ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ Ⱥɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɫɚɞɪɠɢ ɢ ɩɪɨɰɟɧɭ
ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɬɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫ ɬɢɦ ɭ ɜɟɡɢ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɜɪɲɢɬɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɯɪɚɫɯɨɞɚɚɩɪɟɦɚɦɟɪɚɦɚɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɦɭɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ
ɢɡɛɭʇɟɬɚɈɩɲɬɢɧɟɚɤɚɤɨɛɢɛɢɥɢɨɫɬɜɚɪɟɧɢɰɢʂɟɜɢɩɪɨɝɪɚɦɫɤɨɝɛɭʇɟɬɢɪɚʃɚ
ɋ ɬɢɦ ɭ ɜɟɡɢ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɨɞɧɨɫɚ ɢɡɦɟɻɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɡ Ⱥɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ
ɪɨɤɨɜɚɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯɡɚʃɢɯɨɜɭɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɢɢɡɜɨɪɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚʁɟɞɚɧɨɞɜɚɠɧɢɯɱɢɧɢɥɚɰɚ
ʁɟɛɢɥɚɢɞɢɧɚɦɢɤɚɩɥɚɧɢɪɚʃɚɢɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨʁɟɤɚɬɚɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ
ɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɢɡɛɭʇɟɬɚɫɚʁɟɞɧɟɫɬɪɚɧɟɨɞɧɨɫɧɨɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɫɚɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟ
ɉɨʁɟɞɢɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɚɤ ɫɟ ɜɟʄ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭ ɢɡ ɢɡɜɨɪɚ ɞɪɭɝɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɡ
ɪɟɞɨɜɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ ʃɢɯɨɜɢɦ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɦ ɭ Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɩɨɫɬɨʁɟʄɚ
ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɤʂɭɱɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɞɨɞɚɬɧɨ ɨʁɚɱɚɧɚ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ ɢ ɧɚ
ɩɪɚɤɬɢɱɚɧɧɚɱɢɧ
ɍɬɚɛɟɥɚɦɚɭɧɚɫɬɚɜɤɭɫɭɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɡɚɱɢʁɟɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɫɭɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɝɨɞɢɧɢ ɬɚɛɟɥɚɛɪɨʁ ɤɚɨɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɨʁɟʄɟ
ɛɢɬɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟɢɡɝɪɚɞɫɤɨɝɛɭʇɟɬɚɭɝɨɞɢɧɢ ɬɚɛɟɥɚɛɪɨʁ Ʉɚɨɲɬɨɫɦɨɩɨɦɟɧɭɥɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɡ Ⱥɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ʄɟ ɫɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ ɢ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɤɚɤɨ
ɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯ ɬɚɤɨ ɢ ɢɡ ɢɡɜɨɪɚɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ ɭ ɧɚʁɜɟʄɟɦɛɪɨʁɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚɤɪɨɡ ʃɢɯɨɜɟ
ɪɟɞɨɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ  ɍ ɬɚɛɟɥɢ ɛɪɨʁ  ʁɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɢɡ ɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ
ɉɨɪɟɞ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ ɝɞɟ ɫɭ ɨɤɜɢɪɧɨ ɜɟʄ ɩɨɡɧɚɬɢ ɢɡɜɨɪɢɞɨɧɚɬɨɪɢ ɤɚɨ ɢ ɢɡɧɨɫɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɨɫɬɚɥɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɭ Ⱥɤɰɢɨɧɨɦ ɩɥɚɧɭ ɚ ɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɩɟɪɢɨɞ ɨɞ ɞɜɟ ɝɨɞɢɧɟ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟɅȺɉ-ɚɩɪɢɤɚɡɚɧɟɫɭɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɚɩɥɢɰɢɪɚʃɚɡɚɞɨɧɚɬɨɪɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɍɫɤɥɚɞɭɫɚ
ɬɢɦɟɩɪɢɦɟʃɟɧʁɟɩɪɢɫɬɭɩɞɚʁɟɫɜɭɞɚɝɞɟɫɭɩɪɟɩɨɡɧɚɬɟɩɨɬɪɟɛɟɢɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɡɚɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɦ
ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɫɭ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɢɡ ɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɬɚɱɧɢʁɟ ɤɚɨ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ
ɚɩɥɢɰɢɪɚʃɚɧɚɪɚɡɧɢɦɤɨɧɤɭɪɫɢɦɚ 
Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ ɞɨɧɚɬɨɪɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨ ɢɡɜɨɪɢɦɚ ɢ ɢɡɧɨɫɢɦɚ ɤɚɨ ɢ ɧɚɦɟɧɚɦɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɟ
ɨɛʁɚɜʂɭʁɭ ɤɨɧɤɭɪɫɢ  ɡɚɬɢɦ ɞɭɠɢɧɢ ɬɪɚʁɚʃɚ ɫɜɚɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɢ ɩɪɨɰɟʃɟɧɟ ɢɡɧɨɫɟ ɤɨʁɢ ɛɢ ɫɟ
ɨɞɧɨɫɢɥɢɧɚɪɨɦɫɤɭɩɨɩɭɥɚɰɢʁɭ ɤɨɪɢɫɧɢɤɟ ɭɨɜɨɦɬɪɟɧɭɬɤɭɧɢʁɟɛɢɥɨɦɨɝɭʄɟɫɜɭɞɚɩɪɟɰɢɡɧɨ
ɩɪɨɰɟɧɢɬɢɨɜɨɩɪɟɫɜɟɝɚɢɡɪɚɡɥɨɝɚɲɬɨɫɭɩɪɨʁɟɤɬɢɤɨʁɢɫɟɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭɞɟɨɜɟʄɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɭɫɦɟɪɟɧɢɯɧɟɫɚɦɨɧɚɝɪɭɩɟɤɨɪɢɫɧɢɤɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟɦɚʃɢɧɟɜɟʄɢɧɚɞɪɭɝɟɜɪɫɬɟɤɨɪɢɫɧɢɤɚɤɚɨ
ɲɬɨɫɭɩɨɪɨɞɢɰɟɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɨɞɪɟɻɟɧɟɫɨɰɢʁɚɥɧɟɝɪɭɩɟ ɞɚɤɥɟɛɟɡɧɚɡɧɚɤɟɩɨɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁ
ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɢ 
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Ɍɚɛɟɥɚ ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɅȺɉ-ɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɡɚɝɨɞɢɧɭ

ɋɠɟ
ɉɢɨɛɥɛ
ɜɫ ɛɥɭɣɝɨɩɬɭɣ

Ȼɥɭɣɝɨɩɬɭ

ɏɣɨɛɨɬɣɫɛʄɠɣɢ
ɜɮʈɠɭɛȾɫɛɟɛ
ɈɩɝɩɞɌɛɟɛɮ
ɞɩɟɣɨɣ

1

1.1.4

ɉɪɚʄɟʃɟɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯɦɟɪɚɩɨɞɪɲɤɟɭɬɪɚɧɡɢɰɢʁɢɢɡ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɭɫɪɟɞʃɟɲɤɨɥɫɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢ
ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭɨɫɢɩɚʃɚɢɪɚɧɨɝɧɚɩɭɲɬɚʃɚɲɤɨɥɨɜɚʃɚɭɡ
ɜɟʄɭɜɢɞʂɢɜɨɫɬɟɮɟɤɚɬɚ

2

1.2.2

ɉɪɨɝɪɚɦɢɟɞɭɤɚɰɢʁɟɫɚɜɟɬɨɜɚʃɚɢɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ
ɪɨɞɢɬɟʂɚɩɨɞɪɲɤɟɪɚɧɨɦɪɚɡɜɨʁɭɤɪɨɡɪɚɞɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ
ɢɩɪɨɝɪɚɦɟɈɐȾ



3

1.3.4

Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɩɨɞɪɲɤɟɪɨɦɫɤɢɦɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ
ɱɢʁɚɞɟɰɚɩɨɥɚɡɟɭɉɉɉ



4

1.4.1

ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɢɦɨɬɢɜɢɫɚʃɟɪɨɞɢɬɟʂɚɞɚɫɟɞɟɰɚɭɤʂɭɱɟ
ɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɩɭɬɟɦɢɧɮɨɫɟɫɢʁɚɭɧɚɫɟʂɢɦɚ



5

1.4.2

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɟɞɭɤɚɬɢɜɧɢɯɪɚɞɢɨɧɢɰɚɡɚɪɨɞɢɬɟʂɟ



6

1.5.2

Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ-ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɩɨɞɪɲɤɟ
ɭɱɟɧɢɰɢɦɚɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɡɚɪɟɞɨɜɧɨɩɨɯɚɻɚʃɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɢɧɚɩɪɟɞɨɜɚʃɟɭɨɛɪɚɡɨɜɧɨɦɩɪɨɰɟɫɭ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɟɭʇɛɟɧɢɤɟɩɪɟɜɨɡ



7

1.7.4

Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɫɬɢɩɟɧɞɢʁɚɡɚɞɟɰɭɢɦɥɚɞɟɪɨɦɫɤɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɤɨʁɢɭɩɢɫɭʁɭɫɪɟɞʃɭɜɢɲɭɢɜɢɫɨɤɭɲɤɨɥɭ



8

2.1.2

ɂɡɪɚɞɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟɡɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɩɨɫɬɨʁɟʄɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɭɧɚɫɟʂɭȻɚɧɝɥɚɞɟɲ ɜɨɞɨɜɨɞ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚɩɭɬɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ



9

2.2.4

ɂɡɪɚɞɚɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɩɥɚɧɫɤɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ



10

2.3.2

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɤɨɧɫɭɥɬɚɬɢɜɧɢɯɫɚɫɬɚɧɚɤɚɫɚɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ

11

3.1.3

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɪɚɞɢɨɧɢɰɚɢɩɨɞɟɥɚɢɧɮɨɪɦɚɬɨɪɚɨ
ɦɟɪɚɦɚɚɤɬɢɜɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɭɧɟɮɨɪɦɚɥɧɢɦɚ
ɪɨɦɫɤɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚɭɱɟɲʄɟɦɆɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ



12

4.1.1

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɢɧɮɨɫɟɫɢʁɚɨɡɧɚɱɚʁɭɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɩɨɫɟɞɨɜɚʃɭɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɤʃɢɠɢɰɟɢɢɡɚɛɪɚɧɨɝɥɟɤɚɪɚ



13

4.2.1

Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɩɪɟɜɨɡɚɢɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɯ
ɩɪɟɝɥɟɞɚɊɨɦɤɢʃɚɭɨɛɥɚɫɬɢɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɡɞɪɚɜʂɚ
ɝɢɧɟɤɨɥɨɲɤɢɩɪɟɝɥɟɞɢ



14

4.2.2

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɯɩɪɟɝɥɟɞɚɭɪɨɦɫɤɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚ
ɦɟɪɟʃɟɲɟʄɟɪɚɩɪɢɬɢɫɤɚ



15

4.2.3

Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɩɪɟɜɨɡɚɢɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɯ
ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɲɤɢɯɩɪɟɝɥɟɞɚ



16

4.3.1

Ɋɚɞɢɨɧɢɰɟɫɚɦɥɚɞɢɦɚɨɫɟɤɫɭɚɥɧɨɦɢɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦ
ɡɞɪɚɜʂɭ
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17

4.3.2

Ɋɚɞɢɨɧɢɰɟɨɡɞɪɚɜɢɦɫɬɢɥɨɜɢɦɚɠɢɜɨɬɚɨɲɬɟɬɧɨɫɬɢ
ɞɭɜɚɧɚɞɪɨɝɟɢɚɥɤɨɯɨɥɚ



18

4.3.3

Ɋɚɞɢɨɧɢɰɟɡɚɦɥɚɞɟɨɩɥɚɧɢɪɚʃɭɩɨɪɨɞɢɰɟɢ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚɦɚɪɚɧɨɝɫɬɭɩɚʃɚɭɛɪɚɤ



19

4.3.4

Ɋɚɞɢɨɧɢɰɟɡɚɪɨɞɢɬɟʂɟ ɨɡɧɚɱɚʁɭɪɚɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɞɟɰɟ



20

4.6.1

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɢɧɮɨɫɟɫɢʁɚɭɪɨɦɫɤɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚɪɚɞɢ
ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɚɧɚɨɛɚɜɟɡɧɭɜɚɤɰɢɧɚɰɢʁɭɞɟɰɟ



21

4.7.1

ɋɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɦɟɞɢɤɚɦɟɧɚɬɚ

23

4.7.3

Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɢɡɪɚɞɟɥɢɱɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯ
ɤʃɢɠɢɰɚɥɢɱɧɢɯɤɚɪɚɬɚ





Ɏɥɮɪɨɩ





ɉɨʁɟɞɢɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɚɨɲɬɨʁɟɧɚɜɟɞɟɧɨɭȺɤɰɢɨɧɨɦɩɥɚɧɭɩɥɚɧɢɪɚɧɟɫɭɡɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɭɩɟɪɢɨɞɭɜɢɲɟɝɨɞɢɧɚɚɩɨɱɟɜɨɞɝɨɞɢɧɟɂɡɧɚɜɟɞɟɧɨɝɪɚɡɥɨɝɚɡɚɬɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɢʁɟ
ɦɨɝɭʄɟ ɛɭʇɟɬɢɪɚɬɢɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭ ɨɜɨɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ʃɢɯɨɜɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɭɫɥɨɜʂɟɧɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ ɢɡɪɚɞɨɦ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟɦ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɢ ɩɪɨɰɟɧɚ
ɫɬɜɚɪɚʃɟɦɛɚɡɟɩɨɞɚɬɚɤɚɢɫɥɢɱɧɨ

Ɍɚɛɟɥɚ  ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɅȺɉ-ɚ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɡɚɝɨɞɢɧɭ

ɋɠɟ
ɜɫ

ɏɣɨɛɨɬɣɫɛʄɠɣɢ
ɜɮʈɠɭɛȾɫɛɟɛɈɩɝɩɞ
Ɍɛɟɛɮɞɩɟɣɨɣ

ɉɢɨɛɥɛ
ɛɥɭɣɝɨɩɬɭɣ

Ȼɥɭɣɝɨɩɬɭ

1

1.1.4

ɉɪɚʄɟʃɟɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯɦɟɪɚɩɨɞɪɲɤɟɭɬɪɚɧɡɢɰɢʁɢɢɡɨɫɧɨɜɧɨɝ
ɭɫɪɟɞʃɟɲɤɨɥɫɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ
ɨɫɢɩɚʃɚɢɪɚɧɨɝɧɚɩɭɲɬɚʃɚɲɤɨɥɨɜɚʃɚɭɡɜɟʄɭɜɢɞʂɢɜɨɫɬ
ɟɮɟɤɚɬɚ

2

1.2.2

ɉɪɨɝɪɚɦɢɟɞɭɤɚɰɢʁɟɫɚɜɟɬɨɜɚʃɚɢɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɪɨɞɢɬɟʂɚ
ɩɨɞɪɲɤɟɪɚɧɨɦɪɚɡɜɨʁɭɤɪɨɡɪɚɞɦɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚɢɩɪɨɝɪɚɦɟ
ɈɐȾ

3

1.3.1

ɂɡɪɚɞɚɛɚɡɟɩɨɞɚɬɚɤɚɨɛɪɨʁɭɢɩɨɬɪɟɛɚɦɚɞɟɰɟɤɨʁɚɩɪɟɦɚ
ɤɚɥɟɧɞɚɪɫɤɨɦɭɡɪɚɫɬɭɢɦɚʁɭɡɚɤɨɧɫɤɭɨɛɚɜɟɡɭɞɚɩɨɯɚɻɚʁɭ
ɨɛɚɜɟɡɧɢɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɩɪɨɝɪɚɦ



4

1.3.4

Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɩɨɞɪɲɤɟɪɨɦɫɤɢɦɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ
ɱɢʁɚɞɟɰɚɩɨɥɚɡɟɭɉɉɉ



5

1.4.1

ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɢɦɨɬɢɜɢɫɚʃɟɪɨɞɢɬɟʂɚɞɚɫɟɞɟɰɚɭɤʂɭɱɟɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɩɭɬɟɦɢɧɮɨɫɟɫɢʁɚɭɧɚɫɟʂɢɦɚ



6

1.4.2

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɟɞɭɤɚɬɢɜɧɢɯɪɚɞɢɨɧɢɰɚɡɚɪɨɞɢɬɟʂɟ



1.5.2

Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ-ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɩɨɞɪɲɤɟɭɱɟɧɢɰɢɦɚ
ɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɡɚɪɟɞɨɜɧɨɩɨɯɚɻɚʃɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɢ
ɧɚɩɪɟɞɨɜɚʃɟɭɨɛɪɚɡɨɜɧɨɦɩɪɨɰɟɫɭ ɛɟɫɩɥɚɬɧɟɭʇɛɟɧɢɤɟ
ɩɪɟɜɨɡ

7
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8

1.7.4

Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɫɬɢɩɟɧɞɢʁɚɡɚɞɟɰɭɢɦɥɚɞɟɪɨɦɫɤɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɤɨʁɢɭɩɢɫɭʁɭɫɪɟɞʃɭɜɢɲɭɢɜɢɫɨɤɭɲɤɨɥɭ

9

2.2.4

ɂɡɪɚɞɚɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɩɥɚɧɫɤɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ

10

2.3.3

ɂɡɪɚɞɚɧɚɰɪɬɚɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ

11

3.1.3

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɪɚɞɢɨɧɢɰɚɢɩɨɞɟɥɚɢɧɮɨɪɦɚɬɨɪɚɨɦɟɪɚɦɚ
ɚɤɬɢɜɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɭɧɟɮɨɪɦɚɥɧɢɦɪɨɦɫɤɢɦ
ɧɚɫɟʂɢɦɚɭɱɟɲʄɟɦɆɨɛɢɥɧɨɝɬɢɦɚ



12

3.2.1
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Ɍɚɛɟɥɚ ȺɤɬɢɜɧɨɫɬɢɅȺɉ-ɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɡɚɩɟɪɢɨɞ
-ɝɨɞɢɧɟɡɚɱɢʁɟɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɞɪɭɝɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɋɠɟ
ɉɢɨɛɥɛ
ɜɫ ɛɥɭɣɝɨɩɬɭɣ

Ȼɥɭɣɝɨɩɬɭ

Ƀɢɨɩɬɣɣɢɝɩɫɯɣɨɛɨɬɣɫɛʄɛ
ɆɉɇɌɊ- ɤɪɨɡ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ´Ɂɚʁɟɞɧɨɭɢɧɤɥɭɡɢʁɢ-ɡɚ
ɞɨɛɪɨɛɢɬɞɟɰɟɇɨɜɨɝɋɚɞɚ´
ɆɉɇɌɊ-  ɤɪɨɡ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ´Ɂɚʁɟɞɧɨɭɢɧɤɥɭɡɢʁɢ ɡɚɞɨɛɪɨɛɢɬɞɟɰɟɇɨɜɨɝɋɚɞɚ´

1

1.2.2

ɉɪɨɝɪɚɦɢɟɞɭɤɚɰɢʁɟɫɚɜɟɬɨɜɚʃɚɢɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ
ɪɨɞɢɬɟʂɚɩɨɞɪɲɤɟɪɚɧɨɦɪɚɡɜɨʁɭɤɪɨɡɪɚɞɦɨɛɢɥɧɨɝ
ɬɢɦɚɢɩɪɨɝɪɚɦɟɈɐȾ

2

1.2.3

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɞɨɞɚɬɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚɪɚɞɢɩɪɢɩɪɟɦɟ
ɩɨɪɨɞɢɰɚɢɞɟɰɟɡɚɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɭɰɟɥɨɞɧɟɜɧɟɛɨɪɚɜɤɟ

1.5.3

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚɧɚɦɟʃɟɧɢɯ
ɪɨɦɫɤɢɦɭɱɟɧɢɰɢɦɚɭɫɚɪɚɞʃɢɫɚɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚɭɫɦɟɪɟɧɟ
ɂɡɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɧɚɪɟɞɨɜɧɨɩɨɯɚɻɚʃɟɧɚɫɬɚɜɟɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟɨɫɢɩɚʃɚɢ
ɪɚɧɨɝɧɚɩɭɲɬɚʃɚɲɤɨɥɨɜɚʃɚɭɱɟɧɢɤɚɪɨɦɫɤɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɩɨɫɟɛɧɨ ɞɟɜɨʁɱɢɰɚ

3
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1.5.4

4

1.6.1
5
6

1.7.2

7

1.7.5

8

2.1.3

8

2.2.1

9

ɉɪɨɦɨɰɢʁɚɢɧɬɟɪɤɭɥɬɭɪɚɥɧɨɝɞɢʁɚɥɨɝɚɢɩɨɞɫɬɢɰɚʃɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɢɧɤɥɭɡɢʁɟɞɟɰɟɢɦɥɚɞɢɯɭɨɛɪɚɡɨɜɧɢɫɢɫɬɟɦ
ɢɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɢɟɞɭɤɚɰɢʁɚɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚɢɧɚɫɬɚɜɧɢɰɚɨ
ɩɪɚɜɢɦɚɪɨɦɫɤɟɞɟɰɟɤɭɥɬɭɪɨɥɨɲɤɢɦɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢɦɚ
ɬɟɲɤɨʄɚɦɚɤɨʁɟɨɬɟɠɚɜɚʁɭɪɟɞɨɜɧɨɩɨɯɚɻɚʃɟɧɚɫɬɚɜɟ
ɭɱɟʃɟɢɧɚɩɪɟɞɨɜɚʃɟ
ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɞɟɰɟɢɪɨɞɢɬɟʂɚɨɞɭɚɥɧɨɦɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɦɟɧɬɨɪɫɬɜɚɢɞɨɞɚɬɧɟɩɨɞɪɲɤɟɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɨɦɩɪɨɰɟɫɭ
ɂɡɪɚɞɚɩɪɨʁɟɤɬɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɯʁɟɞɢɧɢɰɚɡɚɩɨɪɨɞɢɰɟɭɧɚɫɟʂɭȻɚɧɝɥɚɞɟɲ
ɩɨɞɧɟɫɟɧɚɩɭɬɟɦɐȿɈɉ-ɚɢɢɡɞɚɬɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɞɨɡɜɨɥɟ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯɞɨɝɚɻɚʁɚɭɪɨɦɫɤɢɦ
ɧɚɫɟʂɢɦɚɨɩɨɫɬɭɩɤɭɨɡɚɤɨʃɟʃɚ 
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ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟɝɟɨɞɟɬɫɤɢɯɫɧɢɦɚʃɚ
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Ⱦɨɞɟɥɚɫɭɛɜɟɧɰɢʁɚɩɨɫɥɨɞɚɜɰɢɦɚɡɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
ɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɡɚɨɬɜɚɪɚʃɟɧɨɜɢɯɪɚɞɧɢɯɦɟɫɬɚ

13

14

3.4.2

15


4.7.2


Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɨɛɭɤɚɡɚɬɪɠɢɲɬɟɪɚɞɚɪɚɞɢɫɬɢɰɚʃɚ
ɞɨɞɚɬɧɢɯɡɧɚʃɚɜɟɲɬɢɧɚɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɚɪɚɞɢ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢʁɟɝɢɫɬɭɩɚʃɚɧɚɬɪɠɢɲɬɭɪɚɞɚ
Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɩɚɤɟɬɚɯɪɚɧɟ
Ɏɥɮɪɨɩ

ɂɡɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

ɈɐȾ- ɂɡ
ɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɂɡɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɂɡɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɂɡɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
- 
ɂɡɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ÄȿɏɈ³ - 
ɂɡɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚÄȿɏɈ³
- 
ɂɡɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ÄȿɏɈ³ - 
ɂɡɛɭʇɟɬɚɉɨɤɪɚʁɢɧɫɤɨɝ
ɋɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭ
ɩɨɥɢɬɢɤɭɞɟɦɨɝɪɚɮɢʁɭɢ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɩɨɥɨɜɚ
ɂɡɛɭʇɟɬɚɉɨɤɪɚʁɢɧɫɤɨɝ
ɋɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭ
ɩɨɥɢɬɢɤɭɞɟɦɨɝɪɚɮɢʁɭɢ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɩɨɥɨɜɚ
ɇɋɁ
ɉɨɤɪɚʁɢɧɫɤɢɫɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬɡɚ
ɩɪɢɜɪɟɞɭɢɬɭɪɢɡɚɦ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɩɪɢɜɪɟɞɭ
ȿɞɭɤɚɬɢɜɧɢɰɟɧɬɚɪ
ɐɪɜɟɧɢɤɪɫɬ



ɫɚɛɪɚɧɟɫɭɜɪɟɞɧɨɫɬɢɫɚɦɨɡɚɨɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɡɚɤɨʁɟɩɨɫɬɨʁɟɬɚɱɧɢɢɡɧɨɫɢɞɨɤɡɚɨɫɬɚɥɟ
ɨɫɬɚʁɟɧɚɡɧɚɤɚɞɚʄɟɫɟɮɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢɢɡɧɚɜɟɞɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚɭɢɡɧɨɫɢɦɚɤɨʁɢʁɨɲɧɢɫɭɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɬɚɤɨ
ɞɚɧɢɫɭɦɨɝɥɢɛɢɬɢɭɧɟɬɢɭɨɜɚʁɞɨɤɭɦɟɧɬ


Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ ɦɟɪɚ ɩɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ
ɩɨɫɟɛɧɢɯɰɢʂɟɜɚɅȺɉ-ɚɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɭɛɭʇɟɬɭɧɚɨɫɧɨɜɭɨɞɥɭɤɟ ɨɞɥɭɤɚ ɨɛɭʇɟɬɭ
ȽɪɚɞɚɭɩɟɪɢɨɞɭɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚȺɤɰɢɨɧɨɝɩɥɚɧɚɬɚɱɧɢʁɟɭɩɟɪɢɨɞɭ-ɝɨɞɢɧɟɍɫɤɥɚɞɭ
ɫɚ ɍɩɭɬɫɬɜɨɦ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɨɝ ɛɭʇɟɬɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɦɟɪɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɤɚɨ
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ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɬɟɤɭʄɚ ɢ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɛɭʇɟɬɚ ɱɢʁɢɦ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɦɫɟɩɨɫɬɢɠɭɰɢʂɟɜɢɤɨʁɢɞɨɩɪɢɧɨɫɟɨɫɬɜɚɪɟʃɭɰɢʂɟɜɚɉɪɨɝɪɚɦɚ ɨɞɧɨɫɧɨɤɚɨ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɉɨɫɦɚɬɪɚɧɨ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɟ ɅȺɉ-ɨɦ ɦɟɪɟ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɭ
ɪɚɡɥɨɠɟɧɟɩɨɩɨɫɟɛɧɢɦɰɢʂɟɜɢɦɚɬɚɱɧɢʁɟɭɨɤɜɢɪɭɩɨɫɟɛɧɢɯɰɢʂɟɜɚ

ɉɨɫɟɛɧɢ ɰɢʂ  ɉɨɜɟʄɚɬɢ ɭɤʂɭɱɟɧɨɫɬ ɞɟɰɟ ɢ ɦɥɚɞɢɯ ɢɡ ɪɨɦɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɭ ɫɢɫɬɟɦ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɚɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɟ ɦɟɪɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɰɢʂɚ ɫɭ ɭ ɧɚʁɜɟʄɟɦ ɞɟɥɭ ɭɫɦɟɪɟɧɟ ɧɚ
ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɜɟʄɟ ɦɚɫɨɜɧɢʁɟ  ɭɱɟɲʄɟ ɞɟɰɟ ɭ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɦɟɪɟ ɫɟ ɬɢɱɭ
ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚɨɛɪɚɞɟɢɪɚɡɦɟɧɟɩɨɞɚɬɚɤɚɨɭɤʂɭɱɟɧɨɫɬɢɞɟɰɟɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɭɫɢɫɬɟɦ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝɜɚɫɩɢɬɚʃɚɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɤɚɨɢɨɫɧɨɜɧɨɲɤɨɥɫɤɨɝɢɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɫɤɨɝɜɚɫɩɢɬɚʃɚ
ɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɡɚɬɢɦɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚɪɨɞɢɬɟʂɚɞɟɰɟɢɭɱɟɧɢɤɚɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɨɡɧɚɱɚʁɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɩɨɜɟʄɚɧɢ ɨɛɭɯɜɚɬ ɞɟɰɟ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ ɬɟ
ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɚɭɱɟɲʄɚɢɧɚɩɪɟɞɨɜɚʃɚɞɟɰɟɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɭɨɛɪɚɡɨɜɧɨɦɩɪɨɰɟɫɭɄɪɨɡ
ɦɟɪɟ ʁɟ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬ ɡɧɚɱɚʁ ɨɫɧɚɠɢɜɚʃɚ ɫɬɪɭɱɧɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɢ ɤɚɞɪɚ ɞɚ
ɨɞɝɨɜɨɪɟɧɚɩɨɬɪɟɛɟɞɟɰɟɢɦɥɚɞɢɯɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɭɩɪɨɰɟɫɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɢɜɚɫɩɢɬɚʃɚ
ɭɡɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟɨɫɢɩɚʃɚɢɪɚɧɨɝɧɚɩɭɲɬɚʃɚɲɤɨɥɨɜɚʃɚ
ɒɬɨɫɟɬɢɱɟɩɥɚɧɢɪɚʃɚɭɛɭʇɟɬɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɨʁɟɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ
ɭɫɥɨɜɚɡɚɩɨɬɪɟɛɟɲɤɨɥɨɜɚʃɚ ɲɤɨɥɫɤɢɩɪɢɛɨɪɩɪɟɜɨɡɫɬɢɩɟɧɞɢʁɟ ɢɦɚʁɭɤɚɪɚɤɬɟɪɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯ
ɞɚɜɚʃɚ ɢ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦɟ ɢɯʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚ  – ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɢɞɟɱɢʁɚ
ɡɚɲɬɢɬɚȾɚʂɟɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨʁɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟɟɞɭɤɚɬɢɜɧɢɯɪɚɞɢɨɧɢɰɚɢɬɪɢɛɢɧɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɨʁɟɩɨɬɩɚɞɚʁɭɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦ–ɪɚɡɜɨʁɤɭɥɬɭɪɟɢɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ

ɉɨɫɟɛɧɢ ɰɢʂ  ɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢ ɫɬɚɦɛɟɧɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɭ ɢ ɭɫɥɨɜɟ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɪɨɦɫɤɢɯ
ɩɨɪɨɞɢɰɚɭȽɪɚɞɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭ
Ɇɟɪɟɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟɭɨɤɜɢɪɭɩɨɫɟɛɧɨɝɰɢʂɚɤɨʁɢɫɟɬɢɱɟɨɛɥɚɫɬɢɫɬɚɧɨɜɚʃɚɭɫɦɟɪɟɧɟɫɭɧɚ
ɢɡɪɚɞɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɚ ɪɨɦɫɤɢɯ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɭ ɧɚɫɟʂɭ
Ȼɚɧɝɥɚɞɟɲ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɠɢɜɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɭ Ʉɚʄɭ
Ʉɨɜɢʂɭ ɢ Ȼɟɝɟɱɭ ɤɚɨ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɨɞɪɠɢɜɚ ɫɬɚɦɛɟɧɚ ɪɟɲɟʃɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ
ɧɚɫɟʂɚȼɟɥɢɤɢɊɢɬ
ȼɟʄɢɧɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɨʁɟɦɟɪɟɩɪɟɞɜɢɻɚʁɭʄɟɛɢɬɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟɢɡɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɞɨɤ ʄɟ ʁɟɞɚɧ ɞɟɨ ɩɥɚɧɫɤɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɟ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɢ ɤɨɧɫɭɥɬɚɬɢɜɧɢɯ ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ ɛɢɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ƚɪɚɞɚ ɨɜɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚ  –
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  – ɫɬɚɦɛɟɧɚ
ɩɨɞɪɲɤɚ

ɉɨɫɟɛɧɢ ɰɢʂ  ɉɨɞɢɡɚɬɢ ɧɢɜɨ ɡɚɩɨɲʂɢɜɨɫɬɢ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨ
ɨɫɧɚɠɢɜɚʃɟɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚ
ɍ ɧɚʁɜɟʄɨʁ ɦɟɪɢ ʄɟ ɫɟ ɨɜɚʁ ɩɨɫɟɛɧɢ ɰɢʂ ɫɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɢɢɥɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɢ ɫɚ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦɫɥɭɠɛɨɦɡɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɤɚɨɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɰɢɜɢɥɧɨɝɞɪɭɲɬɜɚɤɨʁɟɡɚɫɬɭɩɚʁɭ
ɢɧɬɟɪɟɫɟ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɦɚʃɢɧɟ ɇɚʁɜɟʄɢ ɞɟɨ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ʄɟ ɛɢɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧ ɢɡ ɪɟɞɨɜɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɇɋɁ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɞɨɤ ʁɟ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɞɟɨ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧ ɢ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɢɡ ɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯ ɢɡɜɨɪɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɡ ɅȺɉ-ɚ ɤɨʁɟ ʄɟ ɛɢɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚɫɭɜɟɡɚɧɟɡɚɨɞɪɠɚɜɚʃɟɪɚɞɢɨɧɢɰɚɨɦɟɪɚɦɚɚɤɬɢɜɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɢ ɢɡɪɚɞɭ ɚɧɚɥɢɡɟ ɡɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɩɨɬɪɟɛɚ Ɋɨɦɚ ɢ Ɋɨɦɤɢʃɚ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɢ ɦɨɝɭʄɟ ɢɯ ʁɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚ  – ɥɨɤɚɥɧɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ
ɩɪɟɤɨ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ - – ɦɟɪɟ ɚɤɬɢɜɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɨɞɧɨɫɧɨ
ɩɪɟɤɨ-–ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢɡɚɪɚɡɜɨʁɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚ
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ɉɨɫɟɛɧɢ ɰɢʂ  ɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢ ɡɞɪɚɜʂɟ ɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɦ ɭɫɥɭɝɚɦɚ Ɋɨɦɚ ɢ
ɊɨɦɤɢʃɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɉɨɞɪɲɤɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɧɢɡ ɦɟɪɚ ɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɞ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɨ ɩɪɚɜɢɦɚ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɩɨɜɟʄɚʃɚ
ɨɛɭɯɜɚɬɚɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɦɩɪɟɝɥɟɞɢɦɚɟɞɭɤɚɰɢʁɟɨɡɞɪɚɜɢɦɫɬɢɥɨɜɢɦɚɠɢɜɨɬɚ
ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦ ɡɞɪɚɜʂɭ ɢ ɛɨɥɟɫɬɢɦɚ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɩɪɟɤɨ ɤɪɟɢɪɚʃɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɧɨɝ ɨɤɜɢɪɚ ɡɚ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɡɚ Ɋɨɦɟ ɢ Ɋɨɦɤɢʃɟ ɞɨ ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɚɬɚ ɬɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɢɡɪɚɞɟ ɥɢɱɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɇɚʁɜɟʄɢ ɞɟɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɭ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ƚɪɚɞɚ ɫɭ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɨ ɩɪɚɜɢɦɚ ɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢɧɮɨ ɫɟɫɢʁɟ  ɤɚɨ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟ
ɩɪɟɝɥɟɞɟ ɭ ɪɨɦɫɤɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɋ ɬɢɦ ɭ ɜɟɡɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɛɭʇɟɬɢɪɚɬɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ–ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɡɚɲɬɢɬɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-–ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢɡɨɛɥɚɫɬɢɞɪɭɲɬɜɟɧɟɛɪɢɝɟɡɚʁɚɜɧɨɡɞɪɚɜʂɟ

ɉɨɫɟɛɧɢɰɢʂɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢɩɪɢɫɬɭɩɩɪɚɜɢɦɚɢɭɫɥɭɝɚɦɚɢɡɨɛɥɚɫɬɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɡ Ⱥɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɨɝ ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɰɢʂɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ƚɪɚɞɚ ɫɭ ɭɫɦɟɪɟɧɟ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ Ɋɨɦɚ ɢ Ɋɨɦɤɢʃɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟɦɩɪɚɜɚɢɡɨɛɥɚɫɬɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɭɫɥɭɝɚɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɟɬɟɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɪɨɞɢɰɟɪɨɦɫɤɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ
ɤɨʁɟɧɚʃɢɯɢɦɚʁɭɩɪɚɜɨɎɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯɦɟɪɚɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢʁɟɩɨɬɪɟɛɧɨɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ
ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ  – ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɢɞɟɱɢʁɚɡɚɲɬɢɬɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ʄɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɐɟɧɬɚɪɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
ɪɚɞɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɰɢɜɢɥɧɨɝɞɪɭɲɬɜɚɐɪɜɟɧɢɤɪɫɬɤɚɨɢɆɨɛɢɥɧɢɬɢɦ

7 ɈɄȼɂɊɁȺɉɊȺȶȿȵȿɋɉɊɈȼɈȭȿȵȺȼɊȿȾɇɈȼȺȵȿɍɑɂɇȺɄȺɂ
ɂɁȼȿɒɌȺȼȺȵȿ

ɍɨɜɨɦɩɨɝɥɚɜʂɭɫɟɞɟɮɢɧɢɲɟɤɨɩɪɚɬɢɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɅȺɉ-ɚɡɚɢɧɤɥɭɡɢʁɭɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɭ
ɤɨʁɢɦ ɪɨɤɨɜɢɦɚ ɫɟ ɩɪɚɜɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁɢ ɤɨɝɚ ɬɪɟɛɚ ɢ ɤɚɞɚ ɢɡɜɟɲɬɚɜɚɬɢ ɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɅȺɉ-ɚ ɡɚ
ɢɧɤɥɭɡɢʁɭ Ɋɨɦɚ ɢ Ɋɨɦɤɢʃɚ ɤɚɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɜɪɟɞɧɨɜɚʃɟ ɭɱɢɧɚɤɚ ɤɨ ɝɚ ɪɚɞɢ ɢ ɤɨɝɚ ɨ ɬɨɦɟ
ɢɡɜɟɲɬɚɜɚ
Ɉɜɚʁɨɤɜɢɪɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢɤɚɤɨɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɦɟɪɚɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɬɚɤɨɢɡɚɨɫɬɜɚɪɟɧɨɫɬɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɯɰɢʂɟɜɚɅȺɉ-ɚɡɚɬɢɦɡɚɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟɪɨɤɨɜɚ
ɡɚ ɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɟ ɦɨɞɟɥɚ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɡɚ ʃɢɯɨɜɨ ɫɚɫɬɚɜʂɚʃɟ ɤɚɨ ɢ ɧɚɱɢɧɚ
ɩɪɚʄɟʃɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚɅȺɉ-ɚɢɢɧɬɟɪɧɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟɦɟɻɭɚɤɬɟɪɢɦɚɭɤʂɭɱɟɧɢɦɭɨɜɚʁɩɪɨɰɟɫ
ɋɜɪɯɚ ɨɜɨɝ ɩɨɝɥɚɜʂɚ ʁɟɫɬɟɞɚɫɟʁɚɫɧɨɦɩɨɞɟɥɨɦɭɥɨɝɚɢɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢɤɚɨɢɩɪɟɰɢɡɢɪɚʃɟɦ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ ɅȺɉ-ɚ ɨɦɨɝɭʄɢ ɭ ɡɚɞɚɬɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ
ɩɨɫɬɢɡɚʃɟ ɨɩɬɢɦɚɥɧɢɯ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɡɚ ɪɨɦɫɤɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ ɭ Ƚɪɚɞɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɟɰɢʂɟɜɟɦɟɪɟɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɉɨɫɬɭɩɚɤɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚɢɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɚɤɬɟɪɚ

ɅȺɉ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ Ɋɨɦɚ ɢ Ɋɨɦɤɢʃɚ ɭ Ƚɪɚɞɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɫɟ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦɦɟɪɚɨɞɧɨɫɧɨɩɪɨʁɟɤɚɬɚɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɬɜɪɻɟɧɢɯɭɩɨɝɥɚɜʂɭ-Ⱥɤɰɢɨɧɢɩɥɚɧ Ⱥɉ 
ɚɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɢɦɚʁɭɫɭɛʁɟɤɬɢɤɨʁɢɫɭɭȺɤɰɢɨɧɨɦɩɥɚɧɭɧɚɜɟɞɟɧɢɤɚɨÄɧɨɫɢɨɰɢ³
Ʉɨɧɤɪɟɬɧɨ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɦɟɪɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɰɢʂɟɜɚ
ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɫɧɨɫɟ
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Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɡɚɩɨɫɟɛɚɧɰɢʂɤɨʁɢɫɟɨɞɧɨɫɢɧɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚ ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟɡɚɩɨɫɟɛɧɢ ɰɢʂ ɤɨʁɢ ɫɟɨɞɧɨɫɢ ɧɚ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɩɪɢɜɪɟɞɭɡɚɩɨɫɟɛɚɧɰɢʂɤɨʁɢɫɟɨɞɧɨɫɢɧɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɡɞɪɚɜɫɬɜɨɡɚɩɨɫɟɛɚɧɰɢʂɤɨʁɢɫɟɨɞɧɨɫɢɧɚɡɞɪɚɜɫɬɜɨ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭɡɚɩɨɫɟɛɚɧɰɢʂɤɨʁɢɫɟɨɞɧɨɫɢɧɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭ
ɡɚɲɬɢɬɭɤɚɨɢɞɟɥɢɦɢɱɧɨɡɚɦɟɪɟɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɨɛɭɯɜɚʄɟɧɟɩɨɫɟɛɧɢɦɰɢʂɟɦɤɨʁɢɫɟɨɞɧɨɫɢ
ɧɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɩɨɦɟɧɭɬɢɯȽɪɚɞɫɤɢɯɭɩɪɚɜɚɱɢɧɟɧɟɮɨɪɦɚɥɧɢɬɢɦɤɨʁɢɩɨɦɚɠɟɭɭɩɪɚɜʂɚʃɭ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ ɅȺɉɚ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɞɟɱɢʁɭ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ʁɟ ɢɧɢɰɢɪɚɥɚ ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ
ɢɡɪɚɞɟɅȺɉ-ɚɬɟʁɟɭɤɨɧɚɱɧɨɦɢɨɞɝɨɜɨɪɧɚ ɡɚɩɪɚʄɟʃɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟɅȺɉ-ɚɢɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɟ
ɨ ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɢɦ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ ɤɚɤɨ ɧɚ ɝɨɞɢɲʃɟɦ ɧɢɜɨɭ ɬɚɤɨ ɢ ɧɚ ɞɜɨɝɨɞɢɲʃɟɦ ɧɢɜɨɭ ɬʁ ɩɨ
ɢɫɬɟɤɭɩɟɪɢɨɞɚɡɚɤɨʁɢɫɟɞɨɤɭɦɟɧɬɭɫɜɚʁɚ
ɍ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɦɟɪɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢɯ Ⱥɉ-ɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨ
ɭɱɟɫɬɜɭʁɭɚɤɬɟɪɢɤɨʁɢɫɭɭɨɤɜɢɪɭȺɉɧɚɜɟɞɟɧɢɤɚɨÄɩɚɪɬɧɟɪɢ³ɦɟɻɭɤɨʁɢɦɚɫɟɢɡɦɟɻɭɨɫɬɚɥɨɝ
ɧɚɥɚɡɟɄɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɡɚɢɧɤɥɭɡɢʁɭɊɨɦɚȺɉȼɆɨɛɢɥɧɢɬɢɦɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɚɭɫɬɚɧɨɜɚɨɫɧɨɜɧɟɢ
ɫɪɟɞʃɟ ɲɤɨɥɟɤɨʁɟ ɩɨɯɚɻɚʁɭ ɭɱɟɧɢɰɢ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ɭ ɇɨɜɨɦɫɚɞɭ Ⱦɨɦ
ɡɞɪɚɜʂɚ ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ ɐɪɜɟɧɢ ɤɪɫɬ ɇɋɁ ɮɢɥɢʁɚɥɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɩɟɞɚɝɨɲɤɟ
ɚɫɢɫɬɟɧɬɤɢʃɟɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɦɟɞɢʁɚɬɨɪɤɟɪɨɦɫɤɚɭɞɪɭɠɟʃɚɈɐȾɢɞɪɭɝɢɥɨɤɚɥɧɢɚɤɬɟɪɢ
ɉɪɚʄɟʃɟ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɜɪɲɢ ɫɟ ɩɪɟɤɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɚ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɧɚɧɢɜɨɭɦɟɪɟ ɬɡɜɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɤɨʁɢɫɟɢɫɤɚɡɭʁɭɡɚɫɜɚɤɭɝɨɞɢɧɭ 
ɢ   ɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ ɫɭ ɭ ɬɚɛɟɥɢ ɤɚɨ ÄȻɚɡɧɟ ɢ ɰɢʂɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ´ ɡɚ ɫɜɢɯ 
ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɰɢʂɟɜɚ ɉɨɫɬɭɩɚɤ ɩɪɚʄɟʃɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɧɢɡ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɢɡɦɟɻɭ
ɨɫɬɚɥɨɝ ɧɚɥɚɡɟ
  ɪɟɞɨɜɧɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɢ ɪɚɡɦɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢɡɦɟɻɭ ɫɜɢɯ ɚɤɬɟɪɚ ɭɤʂɭɱɟɧɢɯ ɭ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɅȺɉ-ɚ ɟɥɟɤɬɨɧɫɤɢɦ ɩɭɬɟɦ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟɦ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɢɯ ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ ɢ
ɩɨɞɧɨɲɟʃɟɦɢɡɜɟɲɬɚʁɚ
  ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟɫɜɢɯɩɨɞɚɬɚɤɚɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɨɬɨɦɟɤɚɤɨɬɟɱɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɦɟɪɚ
ɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɮɨɪɦɢɪɚʃɟɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚɤɨʁɟɞɨɫɚɞɚɧɢɫɭɜɨɻɟɧɟɚɛɢɬɧɟɫɭ
ɡɚɜɪɟɞɧɨɜɚʃɟɭɱɢɧɤɚ—ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɨɫɬɢɭɬɪɨɲɚɤɛɭʇɟɬɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɅȺɉ-ɚ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɝ ɨɤɜɢɪɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɢɜɨ ɭɤʂɭɱɟɧɨɫɬɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɫɚɪɚɞʃɟ ɢɡɦɟɻɭ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɛɪɨʁ ɤɪɚʁʃɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɫɬ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɢɬɞ
  ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɯɦɟɪɚɭɫɥɭɱɚʁɭɩɨʁɚɜɟɪɢɡɢɤɚɤɨʁɢɦɨɝɭɭɝɪɨɡɢɬɢɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɅȺɉ-ɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚʃɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɚɤɰɢʁɚ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɚɞɚ ɫɟ ɨɧɢ
ɩɨʁɚɜɟɢɤɚɞɚɭɝɪɨɡɟɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
  ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɜɢɯ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɫɬɪɚɧɚ ɨ ɬɨɦɟ ɤɚɤɨ ɬɟɱɟ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɅȺɉ-ɚ
  ɩɪɢɩɪɟɦɭɢɩɨɞɧɨɲɟʃɟɝɨɞɢɲʃɢɯɢɞɜɨɝɨɞɢɲʃɟɝɢɡɜɟɲɬɚʁɚɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɅȺɉ-ɚ

ɍ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɩɪɚʄɟʃɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɅȺɉ-ɚ ɧɚʁɦɚʃɟ  ɩɭɬɚ ɝɨɞɢɲʃɟ ʄɟ ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɢɫɚɫɬɚɧɰɢɫɜɢɯɚɤɬɟɪɚɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɭɤʂɭɱɟɧɢɯɭɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɅȺɉ-ɚɚɫɚɫɬɚɧɤɟ
ɫɚɡɢɜɚɧɚɱɟɥɧɢɤȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭɉɨɡɢɜɚʃɟɭɱɟɫɧɢɤɚɢɩɪɢɩɪɟɦɭ
ɞɧɟɜɧɨɝɪɟɞɚɫɚɫɬɚɧɤɚɜɪɲɢɥɢɰɟɡɚɞɭɠɟɧɨɡɚɫɚɡɢɜɚʃɟɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɢɯɫɚɫɬɚɧɚɤɚ
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ȼɪɟɞɧɨɜɚʃɟɭɱɢɧɤɚɢ ɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɟ
ɁɚɪɚɡɥɢɤɭɨɞɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚɅȺɉ-ɚɤɨʁɢɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɩɪɨɰɟɫɬɨɤɨɦ
ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ ɧɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɅȺɉ ɭɫɜɚʁɚ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɜɪɟɞɧɨɜɚʃɟ ɭɱɢɧɤɚ
ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɝ ɩɪɢɦɟɧɨɦ ɅȺɉ-ɚ ɛɢʄɟ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨ ɪɚɻɟɧɚ. ȼɪɟɞɧɨɜɚʃɟ ɭɱɢɧɤɚ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɧɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢɦɚɮɨɪɦɭɥɢɫɚɧɢɦɧɚɧɢɜɨɭɩɨɫɟɛɧɨɝɰɢʂɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢɢɫɯɨɞɚ ɚɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɨɰɟɧɭ
ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɫɬɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɨɞɪɠɢɜɨɫɬɢ ɅȺɉ-ɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɭɰɢʂɭʃɟɝɨɜɨɝɩɪɟɢɫɩɢɬɢɜɚʃɚɢɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚɛɢɥɨɭɩɪɨɰɟɫɭʃɟɝɨɜɟɪɟɜɢɡɢʁɟ
ɢɥɢɬɨɤɨɦɧɨɜɨɝɩɪɨɰɟɫɚɫɬɪɚɬɟɲɤɨɝɩɥɚɧɢɪɚʃɚɌɢɦɡɚɢɡɪɚɞɭɅȺɉ-ɚʁɟɩɪɟɩɨɪɭɱɢɨɚȽɪɚɞɫɤɨ
ɜɟʄɟɨɬɨɦɟɞɨɧɨɫɢɤɨɧɚɱɧɭɨɞɥɭɤɭɞɚɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚɨɛɭɯɜɚɬɚ
9 Ex-ante ɚɧɚɥɢɡɭɅȺɉ-ɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɭȽɪɚɞɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭ
ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ - ɤɨʁɭ ʄɟ ɫɩɪɨɜɟɫɬɢ ɟɤɫɬɟɪɧɨ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢ ɟɜɚɥɭɚɬɨɪ ɧɚ ɩɨɥɨɜɢɧɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟɅȺɉ-ɚɨɞɧɨɫɧɨɦɟɫɟɰɢɨɞɦɨɦɟɧɬɚʃɟɝɨɜɨɝɭɫɜɚʁɚʃɚɢ

9 ȿx-post ɚɧɚɥɢɡɭɅȺɉ-ɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɭȽɪɚɞɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭ
ɡɚɩɟɪɢɨɞ-ɤɨʁɭʄɟɫɩɪɨɜɟɫɬɢɟɤɫɬɟɪɧɨɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢɟɜɚɥɭɚɬɨɪɧɚɤɨɧɢɫɬɟɤɚɩɟɪɢɨɞɚ
ɜɚɠɟʃɚɅȺɉ-ɚ

ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɥɚɡɚ ɞɨɛɢʁɟɧɢɯ ex-post ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɰɟɧɨɦ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɫɬɢ
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɨɞɪɠɢɜɨɫɬɢ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝ ɅȺɉ-ɚ ɜɪɲɢʄɟ ɫɟ ɞɚʂɟ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚ Ɋɨɦɚ ɢ Ɋɨɦɤɢʃɚ ɭ Ƚɪɚɞɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɭ ɧɚɪɟɞɧɨɦ ɞɜɨɝɨɞɢɲʃɟɦ
ɩɟɪɢɨɞɭ

ȽɨɞɢɲʃɢɢɡɜɟɲɬɚʁɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɅȺɉ-ɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɭ
ȽɪɚɞɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭɩɨɞɧɨɫɢȽɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɞɟɱʁɭɡɚɲɬɢɬɭȽɪɚɞɫɤɨɦɜɟʄɭ
Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟ ɞɨ  ɦɚɪɬɚ ɬɟɤɭʄɟ ɝɨɞɢɧɟ ɡɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɭ Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɡɚ
ɩɪɢɩɪɟɦɭ ɝɨɞɢɲʃɢɯ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɫɧɨɫɟ ɧɚɱɟɥɧɢɰɢɝɪɚɞɫɤɢɯ ɭɩɪɚɜɚɤɚɨɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɢ ɫɥɭɠɛɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢɭɫɬɚɧɨɜɚɤɨʁɢɫɭɭʁɟɞɧɨɨɞɝɨɜɨɪɧɢɢɡɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɦɟɪɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɜɚɤɨɝ ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɰɢʂɚ ɇɚɱɟɥɧɢɰɢ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɭɩɪɚɜɚ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɢ ɫɥɭɠɛɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢɭɫɬɚɧɨɜɚɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟɞɨʁɚɧɭɚɪɚɬɟɤɭʄɟɝɨɞɢɧɟɞɨɫɬɚɜʂɚʁɭɨɛɪɚɡɚɰɝɨɞɢɲʃɟɝ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚɫɜɢɦɩɚɪɬɧɟɪɢɦɚɞɚɝɚɩɨɩɭɧɟɭɩɨɝɥɟɞɭɨɫɬɜɚɪɟɧɢɯɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɡɚɦɟɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢɩɪɨʁɟɤɬɟɭɱɢʁɨʁɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɫɭɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢɨɞɧɨɫɧɨɡɚɤɨʁɟɫɭɧɨɫɢɨɰɢɦɟɪɟɊɨɤ
ɡɚɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟɩɨɞɚɬɚɤɚɡɚɩɨɬɪɟɛɟɝɨɞɢɲʃɟɝɢɡɜɟɲɬɚʁɚɧɟɦɨɠɟɛɢɬɢɞɭɠɢɨɞɦɟɫɟɰɞɚɧɚ
ɇɚɱɟɥɧɢɤ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɢ ɞɟɱɢʁɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ʄɟ ɧɚɤɨɧ ɞɨɛɢʁɚʃɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɭɡ
ɩɨɞɪɲɤɭ Ɇɨɛɢɥɧɨɝ ɬɢɦɚ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɢ ɨɛʁɟɞɢʃɚɜɚʃɭ ɝɨɞɢɲʃɟɝ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɡɚ ɫɜɢɯ  ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚ Ɋɨɦɚ ɢ Ɋɨɦɤɢʃɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɝɚ ɞɨ  ɦɚɪɬɚ ɭɩɭɬɢɨ Ƚɪɚɞɫɤɨɦ ɜɟʄɭ ɧɚ
ɨɞɨɛɪɟʃɟɞɨɧɚɜɟɞɟɧɨɝɪɨɤɚ

Ⱦɜɨɝɨɞɢɲʃɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɅȺɉ-ɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ Ɋɨɦɚ ɢ
Ɋɨɦɤɢʃɚ ɭ Ƚɪɚɞɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ - ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɞɧɨɫɢ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɢ ɞɟɱʁɭ ɡɚɲɬɢɬɭ Ƚɪɚɞɫɤɨɦ ɜɟʄɭ ɚ ɨɧɨ ɝɚ ɞɨɫɬɚɜʂɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟɭɪɨɤɭɨɞɞɚɧɚɩɨɢɫɬɟɤɭɞɪɭɝɟɤɚɥɟɧɞɚɪɫɤɟɝɨɞɢɧɟɨɞɞɚɧɚɭɫɜɚʁɚʃɚ
ɅȺɉ-ɚɍɡɨɜɚʁɢɡɜɟɲɬɚʁɞɨɫɬɚɜʂɚɫɟɢɞɨɤɭɦɟɧɬʁɚɜɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚɥɨɤɚɥɧɢɚɤɰɢɨɧɢ
ɩɥɚɧɢɥɢɫɥ ɤɨʁɢɦɫɟɡɚɦɟʃɭʁɟɅȺɉɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɭȽɪɚɞɭɇɨɜɨɦ
ɋɚɞɭ ɡɚɩɟɪɢɨɞ -. ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɧɨɜɨɦɩɥɚɧɫɤɨɦɩɟɪɢɨɞɭɉɨɞɟɥɚɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɢɧɚɱɢɧ
ɩɪɢɩɪɟɦɟɞɜɨɝɨɞɢɲʃɟɝɢɡɜɟɲɬɚʁɚɫɭɢɫɬɢɤɚɨɢɤɨɞɝɨɞɢɲʃɢɯɢɡɜɟɲɬɚʁɚɫɚɦɨɫɟɡɚɨɜɭɩɪɢɥɢɤɭ
ɤɨɪɢɫɬɢ ɩɨɫɟɛɚɧ ɨɛɪɚɡɚɰ ɞɜɨɝɨɞɢɲʃɟɝ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ Ɍɚɤɨɻɟ ɭ ɨɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɫɟ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɢ
ɫɥɟɞɟʄɢɪɨɤɨɜɢ-ɮɟɛɪɭɚɪɡɚɫɚɤɭɩʂɚʃɟɩɨɞɚɬɚɤɚɨɞɩɚɪɬɧɟɪɚɦɚɪɬɡɚɨɛʁɟɞɢʃɚɜɚʃɟ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɢ ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ Ƚɪɚɞɫɤɨɦ ɜɟʄɭ ɤɨʁɢ ɝɚ ɭ ɝɨɪɟɧɚɜɟɞɟɧɨɦ ɪɨɤɭ ɩɨɞɧɨɫɢ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɢȽɪɚɞɚ
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ɅɂɋɌȺɋɄɊȺȶȿɇɂɐȺ

$ɉɊ

Ⱥɝɟɧɰɢʁɚɡɚɩɪɢɜɪɟɞɧɟɪɟɝɢɫɬɪɟ

Ⱥɉ

Ⱥɤɰɢɨɧɢɩɥɚɧ

Ƚɍ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ

ȽɐɋɊ

Ƚɪɚɞɫɤɢɰɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɢɪɚɞ

ȾɁ

Ⱦɨɦɡɞɪɚɜʂɚ

ȿɍ

ȿɜɪɨɩɫɤɚɭɧɢʁɚ

ȿɏɈ

ȿɤɭɦɟɧɫɤɚɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

ɂɊɅ

ɂɡɛɟɝɥɚɢɪɚɫɟʂɟɧɚɥɢɰɚ

ȳɄɉ

ȳɚɜɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɨɩɪɟɞɭɡɟʄɟ

ȳɅɋ

ȳɟɞɧɢɰɚɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ

Ʌɋ

Ʌɨɤɚɥɧɚɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ

ɄɂɊɋ

ɄɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬɡɚɢɡɛɟɝɥɢɰɟɢɦɢɝɪɚɰɢʁɟɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟ

ɄɈȼɂȾ-19

ɉɚɧɞɟɦɢʁɫɤɚɛɨɥɟɫɬɢɡɚɡɜɚɧɚɩɨɱɟɬɤɨɦɝɨɞɢɧɟɫɨʁɟɦɤɨɪɨɧɚɜɢɪɭɫɚ

ɅȺɉ

ɅɨɤɚɥɧɢɚɤɰɢɨɧɢɩɥɚɧɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɊɨɦɚɢɊɨɦɤɢʃɚɭȽɪɚɞɭ
ɇɨɜɨɦɋɚɞɭɭɩɟɪɢɨɞɭ-

Ʌɋ

Ʌɨɤɚɥɧɚɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ

ɆɉɇɌɊ

Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨɩɪɨɫɜɟɬɟɧɚɭɤɟɢɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨɝɪɚɡɜɨʁɚ

ɆɊɁȻɋɉ

Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨɡɚɪɚɞɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɛɨɪɚɱɤɚɢɫɨɰɢʁɚɥɧɚɩɢɬɚʃɚ

ɆɌ

Ɇɨɛɢɥɧɢɬɢɦ

ɇȼɈ

ɇɟɜɥɚɞɢɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

ɇɋɁ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɫɥɭɠɛɚɡɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

ɇɋɆȿȾȿ

ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɚɢɧɬɟɪɫɟɤɬɨɪɫɤɚɦɪɟɠɚɡɚɞɟɰɭ

ɇɋɉ

ɇɨɜɱɚɧɚɫɨɰɢʁɚɥɧɚɩɨɦɨʄ

ɈȿȻɋ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɡɚɟɜɪɨɩɫɤɭɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢɫɚɪɚɞʃɭ

ɈɈ

Ɉɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

ɈɐȾ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɰɢɜɢɥɧɨɝɞɪɭɲɬɜɚ

Ɉɒ

Ɉɫɧɨɜɧɚɲɤɨɥɚ

ɉȺ

ɉɟɞɚɝɨɲɤɢɚɫɢɫɬɟɧɬ

ɉɉɉ

ɉɪɢɩɪɟɦɧɢɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɩɪɨɝɪɚɦ

ɉɍ

ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɚɭɫɬɚɧɨɜɚ

Ɋɋ

Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɛɢʁɚ

ɊɋȾ

Ⱦɢɧɚɪ-ɡɜɚɧɢɱɧɚɜɚɥɭɬɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟ

ɋɂɉɊɍ

ɌɢɦɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɢɫɦɚʃɟʃɟɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚȼɥɚɞɟɊɋ

ɋɄȽɈ

ɋɬɚɥɧɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚɝɪɚɞɨɜɚɢɨɩɲɬɢɧɚ
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ɋɇɉ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɧɨɜɱɚɧɚɩɨɦɨʄ

ɋɒ

ɋɪɟɞʃɚɲɤɨɥɚ

ɐɄ

ɐɪɜɟɧɢɤɪɫɬ

ɐɉɁȼ

ɐɟɧɬɚɪɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɡɧɚʃɚɢɜɟɲɬɢɧɚ

ɐɋɊ

ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞ

6:27

Ɍɟɯɧɢɤɚɤɨʁɚɫɟɡɚɫɧɢɜɚɧɚɚɧɚɥɢɡɢɫɧɚɝɚɫɥɚɛɨɫɬɢɲɚɧɫɢɢɩɪɟɬʃɢ



ɋɜɢ ɢɡɪɚɡɢɤɨʁɢ ɫɟɤɨɪɢɫɬɟ ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɭ ɦɭɲɤɨɦ ɪɨɞɭ ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ ɢɫɬɟ ɢɡɪɚɡɟ ɭ ɠɟɧɫɤɨɦ
ɪɨɞɭ


ɈɜɚʁɥɨɤɚɥɧɢɚɤɰɢɨɧɢɩɥɚɧɨɛʁɚɜɢʄɟɫɟɭÄɋɥɭɠɛɟɧɨɦɥɢɫɬɭȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ³


ɊȿɉɍȻɅɂɄȺɋɊȻɂȳȺ
ȺɍɌɈɇɈɆɇȺɉɈɄɊȺȳɂɇȺȼɈȳȼɈȾɂɇȺ
ȽɊȺȾɇɈȼɂɋȺȾ
ɋɄɍɉɒɌɂɇȺȽɊȺȾȺɇɈȼɈȽɋȺȾȺ


Ȼɪɨʁ-I
2ɞɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
ɇɈȼɂɋȺȾ
ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɰɚ











06FȳɟɥɟɧɚɆɚɪɢɧɤɨɜɢʄɊɚɞɨɦɢɪɨɜɢʄɫɪ

страна 3120. – Броj 59

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

25. децембар 2021.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ УЗ:
—

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СТАРОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА У ПОДРУЧЈУ МАЛОГ ЛИМАНА У НОВОМ САДУ
(ЛОКАЛИТЕТ ГАРАЖЕ У УЛИЦИ МОДЕНЕ)

—

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ФУТОШКЕ, ХАЈДУК
ВЕЉКОВЕ, РУМЕНАЧКЕ И СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРА У НОВОМ САДУ
(ЛОКАЛИТЕТ РАСАДНИК)

—

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДБАРЕ У НОВОМ САДУ

25. децембар 2021.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна

ГРАД НОВИ САД
Скупштина
1456 Одлука о изменама и допунама Плана
генералне регулације старог градског
центра у подручју Малог Лимана у Новом
Саду (локалитет гараже у Улици Модене)

2961

1457 Одлука о изменама и допунама Плана
генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког
булевара у Новом Саду (локалитет
Расадник)

2967

1458 План детаљне регулације Подбаре у
Новом Саду

2985

1459 Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Новом
Саду за период 2021-2022. године

3008

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Ана Лекић.
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

