SLU@BENI GLASNIK
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Година XIII

Број 5

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

На основу члана 32. ст. 1. тачка 12. и
члана 50. Закона о локалној самоуправи ( „Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон
), члана 40. ст. 1. тачка 14. и члана 86. Статута општине Велико Градиште (‘’Службени гласник
општине Велико Градиште’’, бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште,
на 43. седници одржаној 18.03.2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ са функције члана Општинског већа Општине Велико Градиште Војче
Радуловић из Великог Градишта.
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења.

Члан 3.
Решење објавити у ‘’Службеном гласнику општине Велико Градиште’’.
О

б р

а

з л

о

ж

е њ е

Одредбом члана 32. ст. 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“,
бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон ) прописано је
да скупштина општине бира и разрешава председника општине и, на предлог председника општине, бира заменика председника општине и
чланове општинског већа.
Одредбом члана 50 Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и
83/2014 – др. закон ) прописан је начин на који
члановима Општинског већа престаје мандат и
пре истека времена на које је исти изабран.

19. март 2016.

Дана 01.03.2016 године, Војче Радуловић
поднео је оставку на функцију члана
Општинског већа општине Велико Градиште.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се поднети тужба Вишем суду у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема овог
решења.

Број: 020-11/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловићс,р.

На основу члана 32. ст. 1. тачка 12. и
члана 50. Закона о локалној самоуправи ( „Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон
), члана 40. ст. 1. тачка 14. и члана 86. Статута општине Велико Градиште (‘’Службени гласник
општине Велико Градиште’’, бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште,
на 43. седници одржаној 18.03.2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Члан 1.

ИЗАБРАН ЈЕ за члана Општинског већа
Општине Велико Градиште Радовановић Дејан,
улица Босанска бб, Триброде.
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења.
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Члан 3.
Решење објавити у ‘’Службеном гласнику општине Велико Градиште’’.
О

б р

а

з л

о

ж

е њ е

Одредбом члана 32. ст. 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“,
бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон ) прописано је
да скупштина општине бира и разрешава председника општине и, на предлог председника општине, бира заменика председника општине и
чланове општинског већа.
Одредбом члана 50 Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и
83/2014 – др. закон ) прописан је начин на који
члановима Општинског већа престаје мандат и
пре истека времена на које је исти изабран.
Дана 02.03.2016. године, у складу са
чланом 86. Статута општине Велико Градиште,
Председник општине Велико Градиште предао је
Скупштини општине Велико Градиште
предлог за разрешење и избор чланова
Oпштинског већа општине Велико Градиште.
На основу наведеног донето је решење
као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се поднети тужба Вишем суду у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема овог
решења.
Број: 020-10/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНE
Браниславка Шуловићс,р.

19. март 2016.

ȂȓȏȞȡȎȞ, 2016ȑȜȒȖțȓ

ǼǲǹȁǸǮ ǼǶǵǺǳǻǮǺǮǶǲǼǽȁǻǮǺǮǼǲǹȁǸǳ
ǼǯȁǭǳȀȁǼǽȆȀǶǻǳǰǳǹǶǸǼǱǾǮǲǶȆȀǳǵǮ16ǱǼǲǶǻȁ
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Ȼɭʇɟɬɫɤɢɫɭɮɢɰɢɬɞɟɮɢɰɢɬ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɦɨɜɢɧɟ ɨɫɢɦɡɚ
ɧɚɛɚɜɤɭɞɨɦɚʄɢɯɯɚɪɬɢʁɚɨɞɜɪɟɞɧɨɫɬɢ

4.

ɍɤɭɩɧɢɩɪɢɯɨɞɢɢɩɪɢɦɚʃɚɨɫɬɜɚɪɟɧɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɪɨɞɚʁɟ
ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɦɨɜɢɧɟ
ɍɤɭɩɧɢɪɚɫɯɨɞɢɢɢɡɞɚɰɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ
ɢɦɨɜɢɧɟ

ɊȺɑɍɇɉɊɂɏɈȾȺɂɉɊɂɆȺȵȺ

3.

2.

1.

Ⱥ

0

-161,476,997

766,896,767

605,419,770

ɭɞɢɧɚɪɢɦɚ
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62

(7+8) - (4+5)

4+5

7+8

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

ȁǼȒșȡȤȖȜȏȡȻȓȠȡȜȝȦȠȖțȓǰȓșȖȘȜǱȞȎȒȖȦȠȓȕȎ6ȑȜȒȖțȡ ©ǿșȡȔȏȓțȖȑșȎȟțȖȘȜȝȦȠȖțȓǰȓșȖȘȜǱȞȎȒȖȦȠȓªȏȞ
15/2015.)
I ǼǽȆȀǶǲǳǼ
ȅșȎțȚȓȷȎȟȓȖȑșȎȟȖ
ǽȞȖȣȜȒȖ Ȗ ȝȞȖȚȎȷȎ Ȗ ȒȓȜ ȝȞȓțȓȠȖȣ ȟȞȓȒȟȠȎȐȎ ȞȎȟȣȜȒȖ Ȗ ȖȕȒȎȤȖ ȏȡȻȓȠȎ ȜȝȦȠȖțȓ ǰȓșȖȘȜ ǱȞȎȒȖȦȠȓ ȕȎ 6ȑȜȒȖțȡ
ȟȎȟȠȜȵȓȟȓȜȒ

ȅșȎț

ǼǲǹȁǸȁ
ǼǶǵǺǳǻǮǺǮǶǲǼǽȁǻǮǺǮǼǲǹȁǸǳǼǯȁǭǳȀȁ
ǼǽȆȀǶǻǳǰǳǹǶǸǼǱǾǮǲǶȆȀǳǵǮ6ǱǼǲǶǻȁ

ǻȎȜȟțȜȐȡȥșȎțȎ32. ǵȎȘȜțȎȜșȜȘȎșțȜȵȟȎȚȜȡȝȞȎȐȖ ©ǿșȡȔȏȓțȖȑșȎȟțȖȘǾǿªȏȞȜȵ129/2007 Ȗ ȥșȎțȎ7 Ȗ
  ǵȎȘȜțȎ Ȝ ȏȡȻȓȠȟȘȜȚ ȟȖȟȠȓȚȡ ©ǿșȡȔȏȓțȖ ȑșȎȟțȖȘ Ǿǿª ȏȞ 54/09,73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,
 Ȗ   Ȗ ȥșȎțȎ 40 ǿȠȎȠȡȠȎ ȜȝȦȠȖțȓ ǰȓșȖȘȜ ǱȞȎȒȖȦȠȓ ©ǿșȡȔȏȓțȖ ȑșȎȟțȖȘ ȜȝȦȠȖțȓ ǰȓșȖȘȜ
ǱȞȎȒȖȦȠȓªȏȞ ),
ǿȘȡȝȦȠȖțȎȜȝȦȠȖțȓǰȓșȖȘȜǱȞȎȒȖȦȠȓțȎ 43. ȟȓȒțȖȤȖȒȎțȎ 18.03.2016ȑȜȒȖțȓȒȜțȜȟȖ

4
19. март 2016.

92

ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɩɪɨɞɚʁɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɦɨɜɢɧɟ ɤɨɧɬɚ
9221, 9219, 9227, 9228)

ɇɟɭɬɪɨɲɟɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯɝɨɞɢɧɚ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɦɨɜɢɧɟ ɡɚɧɚɛɚɜɤɭ
ɞɨɦɚʄɢɯɯɚɪɬɢʁɚɨɞɜɪɟɞɧɨɫɬɢ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɝɥɚɜɧɢɰɟɞɭɝɚ

ɇɟɬɨɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ

1.

2.

3.

4.

5.

B.

161,476,997

1,000,000

0

62,476,997

0

100,000,000

-161,476,997

ȁȘȡȝțȎȵȎȐțȎȟȞȓȒȟȠȐȎ ȜȝȦȠȖțȓȖȕțȜȟe 767,896,767.00 ȒȖțȎȞȎȝȜȐȞȟȠȎȚȎȜȒțȜȟțȜȝȜȓȘȜțȜȚȟȘȖȚȘșȎȟȖȢȖȘȎȤȖȵȎȚȎ

ȅșȎțȚȓȷȎȟȓȖȑșȎȟȖ

ȅșȎț

ȅșȎțȚȓȷȎȟȓȖȑșȎȟȖ
ǽȜȠȞȓȏțȎ ȟȞȓȒȟȠȐȎ ȕȎ ȢȖțȎțȟȖȞȎȷȓ ȏȡȻȓȠȟȘȜȑ ȒȓȢȖȤȖȠȎ Ȗȕ ȥșȎțȎ  ȜȐȓ ǼȒșȡȘȓ ȡ ȖȕțȜȟȡ ȜȒ 161.476.997 ȒȖțȎȞȎ
ȜȏȓȕȏȓȒȖȸȓ ȟȓ Ȗȕ ȝȞȖȚȎȷȎ ȜȒ ȕȎȒȡȔȖȐȎȷȎ ȘȜȒ ȵȎȐțȖȣ ȢȖțȎțȟȖȵȟȘȖȣ ȖțȟȠȖȠȡȤȖȵȎ Ȗ ȝȜȟșȜȐțȖȣ ȏȎțȎȘȎ, ȡ ȖȕțȜȟȡ ȜȒ
100.000 ȒȖțȎȞȎ ȘȜȵȎ ȟȓ ȡȚȎȷȡȵȡ ȕȎ ȜȠȝșȎȠȡ ȑșȎȐțȖȤȓ ȒȡȑȎ ȜȒ 1 ȒȖțȎȞȎ țȎ ȦȠȎ ȟȓ ȒȜȒȎȵȓ
62.476.997ȒȖțȎȞȎțȎȚȓțȟȘȖȣȟȞȓȒȟȠȎȐȎȘȜȵȎȟȡȒȜȏȖȵȓțȎȡȑȜȒȖțȖȜȒțȎȒșȓȔțȖȣǺȖțȖȟȠȎȞȟȠȎȐȎ.

ȅșȎț

(91+92+3) - (61+6211)

61

6211

3

91

ɊȺɑɍɇɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȺ

Ȼ

(7+8) - (4+5) - 62

ɍɤɭɩɚɧɮɢɫɤɚɥɧɢɫɭɮɢɰɢɬɞɟɮɢɰɢɬ

6.
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700000

710000

ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ

ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɞɚɜɚʃɚɭɡɚɤɭɩɩɨɤɪɟɬɧɢɯɫɬɜɚɪɢ- ɩɨɨɫɧɨɜɭ
ɫɚɦɨɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɚɢɩɨɪɟɲɟʃɭɉɨɪɟɫɤɟɭɩɪɚɜɟ

ɉɨɪɟɡɧɚɡɟɦʂɢɲɬɟ

ɉɨɪɟɡɧɚɞɪɭɝɟɩɪɢɯɨɞɟ

711123

711143

711145

711147

711190

712112

2,600,000

ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɤɨʁɢɫɟɩɥɚʄɚɩɪɟɦɚɫɬɜɚɪɧɨ
ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɦɩɪɢɯɨɞɭɫɚɦɨɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɟɦ

711122

ɉɈɊȿɁɇȺɂɆɈȼɂɇɍ

ɉɨɪɟɡɧɚɮɨɧɞɡɚɪɚɞɚɨɫɬɚɥɢɯɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

ɉɈɊȿɁɇȺɎɈɇȾɁȺɊȺȾȺ

11,000,000

ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɤɨʁɢɫɟɩɥɚʄɚɩɪɟɦɚɩɚɭɲɚɥɧɨ
ɭɬɜɪɻɟɧɨɦɩɪɢɯɨɞɭɩɨɪɟɲɟʃɭɉɨɪɟɫɤɟɭɩɪɚɜɟ

711121

94,500,000

40,000

40,000

6,800,000

10,000

100,000

10,000

10,000

ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɤɨʁɢɫɟɩɥɚʄɚ ɩɪɟɦɚɫɬɜɚɪɧɨ
ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɦɩɪɢɯɨɞɭɩɨɪɟɲɟʃɭɉɨɪɟɫɤɟɭɩɪɚɜɟ

75,000,000

95,530,000

211,870,000

470,000,000

29,476,997

ɉɨɪɟɡɧɚɡɚɪɚɞɟ

ɉɈɊȿɁɇȺȾɈɏɈȾȺɄȾɈȻɂɌɂɄȺɉɂɌȺɅɇȿ ȾɈȻɂɌɄȿ

ɉɈɊȿɁɂ

ɌȿɄɍȶɂɉɊɂɏɈȾɂ

ɉɪɟɧɟɬɚɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɩɪɟɬɯɨɞɧɟɝɨɞɢɧɟ

ȼɊɋɌȿɉɊɂɏɈȾȺɂɉɊɂɆȺȵȺ

711111

Ʉɨɧɬɨ

14.3%

0.0%

0.0%

1.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.4%

1.7%

0.0%

11.4%

14.5%

32.1%

71.3%

4.5%

-

-

-

-

75,419,770

33,000,000

ɉɥɚɧɡɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɋɬɪɭɤɬɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɭɪɚ
ɮɢɧɚɧ
ɛɭʇ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

94,500,000

40,000

40,000

6,800,000

10,000

100,000

10,000

2,600,000

11,000,000

10,000

75,000,000

95,530,000

211,870,000

545,419,770

62,476,997

ɍɄɍɉɇȺ
ȳȺȼɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

Број 5

713000

712000

711000

ɄɥɚɫɚɄɚɬɟɝɨɪɢʁɚȽɪɭɩɚ

ȡȠȐȞȯȓțȎ ȟȡȡȟșȓȒȓȸȖȚȖȕțȜȟȖȚȎ
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730000

733000

732000

716000

714000

713423

ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɩɪɨɦɟɧɭɧɚɦɟɧɟɨɛɪɚɞɢɜɨɝɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ

Ȼɨɪɚɜɢɲɧɚɬɚɤɫɚ

ɉɨɫɟɛɧɚɧɚɤɧɚɞɚɡɚɡɚɲɬɢɬɭɢɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ

ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɩɪɟɤɨɦɟɪɧɨɤɨɪɢɲʄɟʃɟʁɚɜɧɨɝɩɭɬɚ

714513

714543

714552

714562

714586

ɇɟɧɚɦɟɧɫɤɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɊɟɩɭɛɥɢɤɟɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ

ȾɪɭɝɢɬɟɤɭʄɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɊɟɩɭɛɥɢɤɟɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɟ

ɌɟɤɭʄɢɧɚɦɟɫɤɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɭɭɠɟɦɫɦɢɫɥɭɨɞɊɟɩɭɛɥɢɤɟɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚ
ɨɩɲɬɢɧɟ

733152

733154

ɌɊȺɇɋɎȿɊɂɈȾȾɊɍȽɂɏɇɂȼɈȺȼɅȺɋɌɂ

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɞɨɧɚɰɢʁɟɨɞɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɟ

ȾɈɇȺɐɂȳȿɈȾɆȿȭɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ

ȾɈɇȺɐɂȳȿɂɌɊȺɇɋɎȿɊɂ

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɢɫɬɢɰɚʃɟɮɢɪɦɟɧɚɩɨɫɥɨɜɧɨɦɩɪɨɫɬɨɪɭ

733151

732251

716111

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɞɪɠɚʃɟɦɨɬɨɪɧɢɯɞɪɭɦɫɤɢɯɢɩɪɢɤʂɭɱɧɢɯɜɨɡɢɥɚɨɫɢɦ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɜɨɡɢɥɚɢɦɚɲɢɧɚ

714431

ȾɊɍȽɂɉɈɊȿɁɂ

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɪɟɤɥɚɦɧɢɯɩɚɧɨɚɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɢɫɬɢɰɚʃɟɢ
ɢɫɩɢɫɢɜɚʃɟɮɢɪɦɟɜɚɧɩɨɫɥɨɜɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚɧɚɨɛʁɟɤɬɢɦɚɢɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚɤɨʁɢ
ɩɪɢɩɚɞɚʁɭʁɟɞɢɧɢɰɢɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɤɨɥɨɜɨɡɢɬɪɨɬɨɚɪɢɡɟɥɟɧɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɟɛɚɧɞɟɪɟɢɫɥ 

-

-

192,000,000

192,000,000

-

-

192,000,000

11,000,000

11,000,000

70,000

20,000

2,000,000

200,000

8,500,000

10,000

10,800,000

4,000,000

ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɟɧɨɫɚɩɫɨɥɭɬɧɢɯɩɪɚɜɚɧɚɦɨɬɨɪɧɢɦɜɨɡɢɥɢɦɚɩɥɨɜɢɥɢɦɚɢ
ɜɚɡɞɭɯɨɩɥɨɜɢɦɚɩɨɪɟɲɟʃɭɉɨɪɟɫɤɟɭɩɪɚɜɟ

713421

ɉɈɊȿɁɇȺȾɈȻɊȺɂɍɋɅɍȽȿ

5,500,000

ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɟɧɨɫɚɩɫɨɥɭɬɧɢɯɩɪɚɜɚɧɚɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɩɨɪɟɲɟʃɭɉɨɪɟɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟ

500,000

ɉɨɪɟɡɧɚɧɚɫɥɟɻɟɢɩɨɤɥɨɧɩɨɪɟɲɟʃɭɉɨɪɟɫɤɟɭɩɪɚɜɟ

713311

0.0%

0.0%

30.8%

30.8%

0.0%

0.0%

30.8%

1.8%

1.8%

0.0%

0.0%

0.3%

0.0%

1.4%

0.0%

1.7%

0.6%

0.9%

0.1%

850,000

10,754,000

3,000,000

14,604,000

14,340,000

14,340,000

28,944,000

-

-

850,000

10,754,000

195,000,000

206,604,000

14,340,000

14,340,000

220,944,000

11,000,000

11,000,000

70,000

20,000

2,000,000

200,000

8,500,000

10,000

10,800,000

4,000,000

5,500,000

500,000
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740000

742000

741000

ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɪɢɪɨɞɧɢɯɞɨɛɚɪɚ

ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɲɭɦɫɤɨɝɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɪɨɫɬɨɪɚɧɚʁɚɜɧɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚɢɥɢɢɫɩɪɟɞ
ɩɨɫɥɨɜɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚɭɩɨɫɥɨɜɧɟɫɜɪɯɟɨɫɢɦɪɚɞɢɩɪɨɞɚʁɟɲɬɚɦɩɟɤʃɢɝɚɢ
ɞɪɭɝɢɯɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚɩɪɨɢɡɜɨɞɚɫɬɚɪɢɯɢɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯɡɚɧɚɬɚɢɞɨɦɚʄɟ
ɪɚɞɢɧɨɫɬɢ

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɪɨɫɬɨɪɚɡɚɩɚɪɤɢɪɚʃɟɞɪɭɦɫɤɢɯɦɨɬɨɪɧɢɯɢ
ɩɪɢɤʂɭɱɧɢɯɜɨɡɢɥɚɧɚ
ɭɪɟɻɟɧɢɦɢɨɛɟɥɟɠɟɧɢɦɦɟɫɬɢɦɚ

ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɨɛɚɥɟɭɩɨɫɥɨɜɧɟɫɜɪɯɟ

741151

741510

741520

741531

741532

741534

741541

ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɨɞɚʁɟɞɨɛɚɪɚɢɭɫɥɭɝɚɨɞɫɬɪɚɧɟɬɪɠɢɲɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭ
ɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ

ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɞɚɜɚʃɚɭɡɚɤɭɩɨɞɧɨɫɧɨɧɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɭɞɪɠɚɜɧɨʁ
ɫɜɨʁɢɧɢɤɨʁɟɤɨɪɢɫɬɟɨɩɲɬɢɧɟɢɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɤɨɪɢɰɧɢɰɢʃɢɯɨɜɨɝɛɭʇɟɬɚ

ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɡɚɤɭɩɧɢɧɟɡɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɡɟɦʂɢɲɬɟɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɟ

Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟɬɚɤɫɟ

ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɭɪɟɻɢɜɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ

742151

742152

742153

742251

742253

ɉɊɂɏɈȾɂɈȾɉɊɈȾȺȳȿȾɈȻȺɊȺɂɍɋɅɍȽȺ

ɉɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɚɨɩɲɬɢɧɚɨɞɤɚɦɚɬɚɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨɧɫɨɥɢɞɨɜɚɧɨɝɪɚɱɭɧɚ
ɬɪɟɡɨɪɚɭɤʂɭɱɟɧɚɭɞɟɩɨɡɢɬɛɚɧɚɤɚ

ɉɊɂɏɈȾɂɈȾɂɆɈȼɂɇȿ

10,000,000

1,200,000

1.5%

0.2%

0.6%

2.1%

0.1%

4.5%

0.0%

1.0%

0.0%

0.2%

0.3%

1.5%

0.1%

3.0%

8.9%

0.0%

0.0%

0.0%

1,443,840

-

25,004,652

21,862,118

850,000

10,754,000

10,000,000

1,200,000

4,000,000

14,000,000

550,000

31,263,840

100,000

6,500,000

10,000

1,000,000

2,000,000

10,000,000

500,000

20,110,000

83,534,652

21,862,118

850,000

10,754,000
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4,000,000

14,000,000

550,000

29,820,000

100,000

6,500,000

10,000

1,000,000

2,000,000

10,000,000

500,000

20,110,000

58,530,000

-

ɄɚɩɢɬɚɥɧɢɧɚɦɟɫɤɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɭɭɠɟɦɫɦɢɫɥɭɨɞɊɟɩɭɛɥɢɤɟɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚ
ɨɩɲɬɢɧɟ

733251

ȾɊɍȽɂɉɊɂɏɈȾɂ

-

ɌɟɤɭʄɢɧɚɦɟɫɤɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɭɭɠɟɦɫɦɢɫɥɭɨɞɊɟɩɭɛɥɢɤɟɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚ
ɨɩɲɬɢɧɟ

733154

-

ȾɪɭɝɢɬɟɤɭʄɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɊɟɩɭɛɥɢɤɟɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɟ

733152
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900000

800000

910000

840000

810000

770000

745000

744000

743000

745153

911351

841000

811000

771111

Ⱦɟɨɞɨɛɢɬɢʁɚɜɧɨɝɩɪɟɞɭɡɟʄɚɩɪɟɦɚɨɞɥɭɰɢɭɩɪɚɜɧɨɝɨɞɛɨɪɚʁɚɜɧɨɝɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
ɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ

ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɨɞʁɚɜɧɢɯɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɭɡɟɦʂɢɭ
ɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ

ɉɊɂɆȺȵȺɈȾɁȺȾɍɀɂȼȺȵȺ

ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɩɪɨɞɚʁɟɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɉɊɂɆȺȵȺɈȾɁȺȾɍɀɂȼȺȵȺɂɉɊɈȾȺȳȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿ
ɂɆɈȼɂɇȿ

ɉɊɂɆȺȵȺɈȾɉɊɈȾȺȳȿɉɊɂɊɈȾɇȿɂɆɈȼɂɇȿ

ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɩɪɨɞɚʁɟɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ

ɉɊɂɆȺȵȺɈȾɉɊɈȾȺȳȿɈɋɇɈȼɇɂɏɋɊȿȾɋɌȺȼȺ

ɉɊɂɆȺȵȺɈȾɉɊɈȾȺȳȿɇȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿɂɆɈȼɂɇȿ

Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦɫɤɟɫɬɚɜɤɟɡɚɪɟɮɭɧɞɚɰɢʁɭɪɚɫɯɨɞɚ

ɆȿɆɈɊȺɇȾɍɆɋɄȿɋɌȺȼɄȿɁȺɊȿɎɍɇȾȺɐɂȳɍɊȺɋɏɈȾȺ

Ɉɫɬɚɥɢɩɪɢɯɨɞɢɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ

ɆȿɒɈȼɂɌɂɂɇȿɈȾɊȿȭȿɇɂɉɊɂɏɈȾɂ

Ɍɟɤɭʄɢɞɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚ
ɨɩɲɬɢɧɚ

ȾɈȻɊɈȼɈȴɇɂɌɊȺɇɋɎȿɊɂɈȾɎɂɁɂɑɄɂɏɂɉɊȺȼɇɂɏɅɂɐȺ

ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɧɨɜɱɚɧɢɯɤɚɡɧɢɡɚɩɪɟɤɪɲɚʁɟɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟɩɪɨɩɢɫɢɦɚɨ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɧɚɩɭɬɟɜɢɦɚ

745151

744151

743324

ɉɪɢɯɨɞɢɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚɛɭʇɟɬɚɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɤɨʁɢɫɟɨɫɬɜɚɪɭʁɭ
ɞɨɞɚɬɧɢɦɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ

742372

ɇɈȼɑȺɇȿɄȺɁɇȿɂɈȾɍɁȿɌȺɂɆɈȼɂɇɋɄȺɄɈɊɂɋɌ

ɉɪɢɯɨɞɢɤɨʁɢɫɜɨʁɨɦɞɟɥɚɬɧɨɲʄɭɨɫɬɜɚɪɟɨɪɝɚɧɢɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɨɩɲɬɢɧɚ

742351

100,000,000

100,000,000

100,000,000

55,000,000

55,000,000

5,000,000

5,000,000

60,000,000

-

100,000

4,000,000

4,100,000

1,000,000

1,000,000

3,500,000

3,500,000

70,000

15.2%

15.2%

15.2%

8.3%

8.3%

0.8%

0.8%

9.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.6%

0.6%

0.2%

0.2%

0.5%

0.5%

0.0%

0.0%

-

-

-

-

-

7,209,000

7,209,000

5,745,812

5,745,812

17,815,000

17,815,000

-

1,443,840

100,000,000

100,000,000

100,000,000

55,000,000

55,000,000

5,000,000

5,000,000

60,000,000

7,209,000

7,209,000

100,000

9,745,812

9,845,812

18,815,000

18,815,000

3,500,000

3,500,000

1,443,840

70,000
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60,000,000
100,000,000
659,476,997

ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

ɍɤɭɩɧɨ

ȅșȎț

108,419,770

0

0

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ
33,000,000
31,744,652
7,209,000
36,466,118

ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ

ɊȺɋɏɈȾɂɁȺɁȺɉɈɋɅȿɇȿ

410

2

1

400

ȼɊɋɌȿɊȺɋɏɈȾȺɂɂɁȾȺɌȺɄȺ

431,992,589

3

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

17.2%

65.5%

4

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
%

41,409,652

5

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ

473,402,241

6

100.0%

95.5%

108,419,770

75,419,770

767,896,767

705,419,770

Број 5

ȿɤɨɧ
ɤɥɚɫ

659,476,997

630,000,000

ɍɤɭɩɧɚʁɚɜɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

767,896,767

100,000,000

60,000,000

62,476,997
187,214,652
129,739,000
228,466,118

ɍɤɭɩɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

ǶȕȒȎȤȖȏȡȻȓȠȎȝȜȜȟțȜȐțȖȚțȎȚȓțȎȚȎȡȠȐȞȯȓțȖȟȡȡȟșȓȒȓȸȖȚȖȕțȜȟȖȚȎ

29,476,997
155,470,000
122,530,000
192,000,000

ɉɪɟɧɟɬɚɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɩɪɟɬɯɨɞɧɟɝɨɞɢɧɟ
ɂɡɜɨɪɧɢɩɪɢɯɨɞɢ
ɍɫɬɭɩʂɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɩɪɨɞɚʁɟɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ
ɢɦɨɜɢɧɟ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

ɍɄɍɉɇɈɉɊȿɇȿɌȺɋɊȿȾɋɌȼȺɌȿɄɍȶɂɉɊɂɏɈȾɂɂɉɊɂɆȺȵȺ

3+7+8+9

ȅșȎțȚȓȷȎȟȓȖȑșȎȟȖ

Ʌɟɝɟɧɞɚ

ɌȿɄɍȶɂɉɊɂɏɈȾɂɂɉɊɂɆȺȵȺɈȾɁȺȾɍɀɂȼȺȵȺɂɉɊɈȾȺȳȿ
ɎɂɇɂɆɈȼɂɇȿ

7+8+9
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ɉɥɚɬɟɢɞɨɞɚɰɢɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

ɇɚɤɧɚɞɟɭɧɚɬɭɪɢ ɩɪɟɜɨɡ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

ɇɚɝɪɚɞɟɛɨɧɭɫɢɢɨɫɬɚɥɢɩɨɫɟɛɧɢɪɚɫɯɨɞɢ

ɄɈɊɂɒȶȿȵȿɍɋɅɍȽȺɂɊɈȻȺ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɭɫɥɭɝɟɢɦɚɬ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

ɍɉɈɌɊȿȻȺɈɋɇɈȼɇɂɏɋɊȿȾɋɌȺȼȺ

Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢʁɚɧɟɤɪɟɬɧɢɧɚɢɨɩɪɟɦɟ

ɈɌɉɅȺɌȺɄȺɆȺɌȺ

Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɢɯɤɚɦɚɬɚ

ɋɍȻȼȿɇɐɂȳȿ
Ɍɟɤɭʄɟɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟʁɚɜɧɢɦɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

ȾɈɇȺɐɂȳȿɂɌɊȺɇɋɎȿɊɂ

Ɍɟɤɭʄɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɨɛɚɜɟɡɧɨɝɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝɨɫɢɝɭɪɚʃɚ

Ɉɫɬɚɥɟɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

411

412

413

414

415

416

420

421

422

423

424

425

426

430

431

440

441

450

4511

460

4631

4632

464

465

5,500,000

5,591,254

73,115,898

94,383,852

400,000

400,000

3,500,000

3,500,000

-

-

11,912,323

50,760,087

45,114,100

47,452,133

430,000

27,249,030

182,917,673

1,210,000

5,284,000

3,544,486

136,000

15,895,380

87,413,195

113,483,061

1.5%

0.8%

0.8%

11.1%

14.3%

0.1%

0.1%

0.5%

0.5%

0.0%

0.0%

1.8%

7.7%

6.8%

7.2%

0.1%

4.1%

27.7%

0.2%

0.8%

0.5%

0.0%

2.4%

13.3%

-

-

-

27,684

-

-

-

-

450,000

450,000

7,575,000

4,052,139

4,840,000

4,423,840

588,000

3,315,000

24,793,979

-

100,000

7,209,000

5,000

1,297,610

7,241,979

15,853,589

5,500,000

5,591,254

73,115,898

94,411,536

400,000

400,000

3,500,000

3,500,000

450,000

450,000

19,487,323

54,812,226

49,954,100

51,875,973

1,018,000

30,564,030

207,711,652

1,210,000

5,384,000

10,753,486

141,000

17,192,990

94,655,174

129,336,650
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ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɡɚɲɬɢɬɭɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɈɋɌȺɅɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

ɉɨɪɟɡɢɨɛɚɜɟɡɧɟɬɚɤɫɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢ

ɇɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢɩɨɪɟɲɟʃɭɫɭɞɨɜɚ

ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɌɂȼɇɂɌɊȺɇɋɎȿɊɂȻɍȹȿɌȺ

ɋɬɚɥɧɚɪɟɡɟɪɜɚ

Ɍɟɤɭʄɚɪɟɡɟɪɜɚ

ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɂɁȾȺɐɂ

ɈɋɇɈȼɇȺɋɊȿȾɋɌȼȺ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚɢɦɨɜɢɧɚ

ɉɊɂɊɈȾɇȺɂɆɈȼɂɇȺ

Ɂɟɦʂɢɲɬɟ

ɈɌɉɅȺɌȺȽɅȺȼɇɂɐȿ

Ɉɬɩɥɚɬɚɝɥɚɜɧɢɰɟɞɨɦɚʄɢɦɤɪɟɞɢɬɨɪɢɦɚ

472

480

481

482

483

490

49911

49912

500

510

511

512

515

540

541

610

611

ɍɄɍɉɇɂȳȺȼɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

ɋɈɐɂȳȺɅɇȺɉɈɆɈȶ

470

659,476,997

500,000

500,000

1,700,000

1,700,000

600,000

69,317,000

155,367,408

225,284,408

226,984,408

1,199,316

1,000,000

2,199,316

3,609,900

510,000

21,412,000

25,531,900

9,576,787

9,576,787

10,176,700

100.0%

0.1%

0.1%

0.3%

0.3%

0.1%

10.5%

23.6%

34.2%

34.4%

0.2%

0.2%

0.3%

0.5%

0.1%

3.2%

3.9%

1.5%

1.5%

108,419,770

-

-

-

-

30,000

220,000

66,760,118

67,010,118

67,010,118

-

-

-

75,400

209,000

-

284,400

-

-

27,684

767,896,767

500,000

500,000

1,700,000

1,700,000

630,000

69,537,000

222,127,526

292,294,526

293,994,526

1,199,316

1,000,000

2,199,316

3,685,300

719,000

21,412,000

25,816,300

9,576,787

9,576,787

10,204,384
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ɉɈɋɅɈȼɂɋɌȺɇɈȼȺȵȺɂɁȺȳȿȾɇɂɐȿ

Ɂɚɲɬɢɬɚɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ- ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɢɪɚɡɜɨʁ

550

600

ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɨɬɩɚɞɧɢɦɜɨɞɚɦɚ

520

ɁȺɒɌɂɌȺɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ

Ɍɭɪɢɡɚɦ

ȼɚɡɞɭɲɧɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

ȼɨɞɟɧɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɨɬɩɚɞɨɦ

473

454

452

Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ

421

451

Ɉɩɲɬɢɟɤɨɧɨɦɫɤɢɢɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɩɨɫɥɨɜɢ

411

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɉɈɋɅɈȼɂ

ɋɭɞɨɜɢ

510

500

400

330

ȳȺȼɇɂɊȿȾɂȻȿɁȻȿȾɇɈɋɌ

Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

160

300

Ɉɩɲɬɟɭɫɥɭɝɟ

ɂɡɜɪɲɧɢɢɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢɨɪɝɚɧɢ

ɂɡɜɪɲɧɢɢɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢɨɪɝɚɧɢɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɢɮɢɫɤɚɥɧɢɩɨɫɥɨɜɢɢ
ɫɩɨʂɧɢɩɨɫɥɨɜɢ

ɈɉɒɌȿȳȺȼɇȿɍɋɅɍȽȿ

130

111

110

100

19.4%
2.9%
0.3%
0.3%
26.2%
1.9%
1.2%

127,731,756
18,871,820
2,190,000
2,190,000
173,000,308
12,731,740
7,650,626

0.3%
2.0%
2.1%
0.2%
1.2%
0.7%
16.9%

13,300,000
13,900,000
1,200,000
8,200,000
4,500,000
111,654,310

0.0%

2,000,000

-

20.8%

1.8%

12,000,000

137,317,942

1.4%

9,539,000

25.5%

168,142,576

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

090

1.7%
0.1%

11,224,517

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɩɨɦɨʄɭɝɪɨɠɟɧɨɦɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɭɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚ
ɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

070

3.2%

0.5%

5.6%

4

-

-

-

-

-

5,370,000

-

500,000

-

500,000

3,580,000

-

21,000,000

28,823,240

-

-

53,403,240

-

-

1,303,561

1,000,000

-

-

2,303,561

5

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
%
ɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚ

750,000

21,352,270

ɉɨɪɨɞɢɰɚɢɞɟɰɚ

040

3,400,000

ɋɬɚɪɨɫɬ

36,726,787

3

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ

020

ɋɈɐɂȳȺɅɇȺɁȺɒɌɂɌȺ

2

1

000

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɚɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

ɎɭɧɤɰɢMH

ɈɉɒɌɂȾȿɈ- ɎɍɇɄɐɂɈɇȺɅɇȺɄɅȺɋɂɎɂɄȺɐɂȳȺɊȺɋɏɈȾȺ

117,024,310

4,500,000

8,700,000

1,200,000

14,400,000

16,880,000

2,000,000

21,000,000

166,141,182

7,650,626

12,731,740

226,403,548

2,190,000

2,190,000

20,175,381

128,731,756

12,000,000

9,539,000

170,446,137

750,000

11,224,517

21,352,270

3,400,000

36,726,787

6

ɍɤɭɩɧɚʁɚɜɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
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ɍɥɢɱɧɚɪɚɫɜɟɬɚ

ɉɨɫɥɨɜɢɫɬɚɧɨɜɚʃɚɢɡɚʁɟɞɧɢɰɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɢɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

640

660

ɍɄɍɉɇɈ

3.7%

24,510,443

ȅșȎț

ȅșȎț

659,476,997

100.0%

1.2%

5.3%

35,040,421

7,850,000

9.0%

59,550,864

7.1%

0.8%

5,500,000

47,057,152

0.8%

5,500,000

5.1%

2.4%

16,134,000

33,905,000

10.8%

71,260,000

13.5%

1.7%

11,087,210

88,812,152

2.0%

13,173,100

108,419,770

-

-

28,199,000

28,199,000

684,000

17,959,969

18,643,969

-

-

-

-

4,370,000

1,000,000

767,896,767

7,850,000

47,057,152

62,104,000

117,011,152

25,194,443

53,000,390

78,194,833

5,500,000

5,500,000

16,134,000

71,260,000

15,457,210

14,173,100

ȁȘȡȝțȖ ȞȎȟȣȜȒȖ Ȗ ȖȕȒȎȤȖ ȡȘȶȡȥȡȵȡȸȖ ȞȎȟȣȜȒȓ ȕȎ ȜȠȝșȎȠȡ ȑșȎȐțȖȤȓ ȒȡȑȎ ȡ ȖȕțȜȟȡ ȜȒ 767.896.767,00 ȒȖțȎȞȎ
ȢȖțȎțȟȖȞȎțȖȖȕȟȐȖȣȖȕȐȜȞȎȢȖțȎțȟȖȞȎȷȎȞȎȟȝȜȞȓȯȡȵȡȟȓȝȜȘȜȞȖȟțȖȤȖȚȎȖȐȞȟȠȎȚȎȖȕȒȎȠȎȘȎȖȠȜ

II ǽǼǿǳǯǮǻ ǲǳǼ

ȅșȎțȚȓȷȎȟȓȖȑșȎȟȖ

ɋɪɟɞʃɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

Ɉɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

912

920

ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

911

ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ

ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ

820

900

ɍɫɥɭɝɟɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟɢɫɩɨɪɬɚ

ɊȿɄɊȿȺɐɂȳȺɋɉɈɊɌɄɍɅɌɍɊȺɂȼȿɊȿ

ɍɫɥɭɝɟʁɚɜɧɨɝɡɞɪɚɜɫɬɜɚ

810

800

740

ɁȾɊȺȼɋɌȼɈ

ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ

630

700

Ɋɚɡɜɨʁɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

620
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Ƚɥɚɜɚ

2

1

Ɋɚɡɞɟɨ

1

1

ɉɪɨɝɪɚɦɫɤɚɄɥɚɫɢɮ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɋɄɍɉɒɌɂɇȺɈɉɒɌɂɇȿ

8

0602-ɉ

110

412

414

415

421

422

423

426

465

481

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

01

411

1

9,139,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

9,139,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

ɂɡɜɪɲɧɢɢɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢɨɪɝɚɧɢɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɢɮɢɫɤɚɥɧɢɩɨɫɥɨɜɢɢɫɩɨʂɧɢɩɨɫɥɨɜɢ

ɉɪɨɫɥɚɜɚȾɚɧɚɨɩɲɬɢɧɟ

9,139,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

9,139,000

222,000

150,000

970,000

5,936,000

15,000

285,000

60,000

45,000

221,000

1,235,000

9

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

Ɉɫɬɚɥɟɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ

ɂɡɜɪɲɧɢɢɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢɨɪɝɚɧɢɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɢɮɢɫɤɚɥɧɢɩɨɫɥɨɜɢɢɫɩɨʂɧɢɩɨɫɥɨɜɢ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɢɝɪɚɞɫɤɢɯɨɩɲɬɢɧɚ

7

0602-0001

6

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ɉɊɈȽɊȺɆɅɈɄȺɅɇȺɋȺɆɈɍɉɊȺȼȺ

110

3

ȿɤɨɧɨɦ
Ʉɥɚɫɢɮ

0602

4

Ɉɩɢɫ

10

0

0

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ

9,139,000

9,139,000

9,139,000

9,139,000

222,000

150,000

970,000

5,936,000

15,000

285,000

60,000

45,000

221,000

1,235,000

11

ɍɤɭɩɧɚ
ʁɚɜɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
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15

2

1

400,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

9,539,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

9,539,000

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

411

412

414

415

12

13

14

15

ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

65,000

118,000

580,000

0

0

0

0

0

65,000

118,000

580,000

3,240,000

9,539,000

9,539,000

9,539,000

9,539,000

9,539,000

9,539,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

Број 5

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɢɝɪɚɞɫɤɢɯɨɩɲɬɢɧɚ
ɂɡɜɪɲɧɢɢɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢɨɪɝɚɧɢ
3,240,000

9,539,000

ɋɜɟɝɚɡɚɊɚɡɞɟɨ

ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄɂɈɉɒɌɂɇɋɄɈȼȿȶȿ

9,539,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɊɚɡɞɟɨ

9,539,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ

9,539,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

400,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

0602-0001

111

400,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

400,000

400,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɅɈɄȺɅɇȺɋȺɆɈɍɉɊȺȼȺ

01

01

01

01

01

423

0602

11

16
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3

1

423

426

465

18

19

20

12,000,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

12,000,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

12,000,000

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

12,000,000

ɋɜɟɝɚɡɚɊɚɡɞɟɨ

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɅɈɄȺɅɇȺɋȺɆɈɍɉɊȺȼȺ

Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨʁɚɜɧɨɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɲɬɜɨ
ɋɭɞɨɜɢ

ɈɉɒɌɂɇɋɄɈȳȺȼɇɈɉɊȺȼɈȻɊȺɇɂɅȺɒɌȼɈ

12,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɊɚɡɞɟɨ

12,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ

12,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

12,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

12,000,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

0602-0004

01

01

01

01

12,000,000

382,000

850,000

6,478,000

100,000

187,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɉɫɬɚɥɟɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

0602

330

422

17

01

421

16

0

0

0

0

0

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

382,000

850,000

6,478,000

100,000

187,000
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17

1

1101

414

421

423

426

465

23

24

25

26

27

01

01

01

01

2,190,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

2,190,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0004:

2,190,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

2,190,000

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

2,190,000

ɋɜɟɝɚɡɚɊɚɡɞɟɨ

ɉɊɈȽɊȺɆɅɈɄȺɅɇɂɊȺɁȼɈȳɂɉɊɈɋɌɈɊɇɈɉɅȺɇɂɊȺȵȿ

ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺ

2,190,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɊɚɡɞɟɨ

2,190,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ

2,190,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

2,190,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0004:

2,190,000

180,000

110,000

40,000

25,000

55,000

270,000

1,510,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɉɫɬɚɥɟɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ

0

0

0

0

0

2,190,000

2,190,000

2,190,000

2,190,000

2,190,000

2,190,000

2,190,000

2,190,000

2,190,000

2,190,000

180,000

110,000

40,000

25,000

55,000

270,000

1,510,000
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4

412

22

01

411

21

18
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0601-0014

550

01

01

421

01

01

4,300,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

4,300,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

4,300,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

1,200,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1,200,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0003:

Ɉɫɬɚɥɟɤɨɦɭɧɚɥɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɂɚɲɬɢɬɚɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ

1,200,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0003:

1,200,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

1,200,000

4,300,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

4,300,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

4,300,000

2,000,000

300,000

2,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɞɟɩɨɧɢʁɚ
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɨɬɩɚɞɨɦ

31

511

30

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

0601-0003

510

424

29

01

423

28

ɉɊɈȽɊȺɆɄɈɆɍɇȺɅɇȺȾȿɅȺɌɇɈɋɌ

620

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɩɪɨɫɬɨɪɧɨɢɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɩɥɚɧɢɪɚʃɟ
Ɋɚɡɜɨʁɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

0601

1101-0001

0

0

0

0

0

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

4,300,000

4,300,000

4,300,000

4,300,000

4,300,000

4,300,000

2,000,000

300,000

2,000,000
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19

481

483

34

35

4,500,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0014:

411

01

4,500,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

4,500,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɢɡɚɪɚɡɜɨʁɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚ
Ɉɩɲɬɢɟɤɨɧɨɦɫɤɢɢɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɩɨɫɥɨɜɢ

4,500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

4,500,000

1,500,000

3,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

0

0

0

0

0

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

1,500,000

3,000,000

5,700,000

5,700,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

400,000

200,000

2,800,000

1,100,000

Број 5

1501-0003

511

37

01

423

36

ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɚɦɛɢʁɟɧɬɚ ɅȿɊ
Ɉɩɲɬɢɟɤɨɧɨɦɫɤɢɢɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɩɨɫɥɨɜɢ

5,700,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

1501-0002

5,700,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

4,500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɉɊɈȽɊȺɆɅɈɄȺɅɇɂȿɄɈɇɈɆɋɄɂɊȺɁȼɈȳ

01

01

4,500,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0014:

4,500,000

400,000

200,000

2,800,000

1,100,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɇɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢɩɨɪɟɲɟʃɭɫɭɞɨɜɚ

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

1501

411

424

33

01

423

32

20
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6,631,740

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

6,631,740

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0005:

12,731,740

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

422

423

42

43

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ
150,000

12,731,740

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

6,631,740

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0005:

6,631,740

6,631,740

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɬɪɚʁɟɤɬɧɟɥɢɧɢʁɟɍɫɢʁɟ-Ɇɨɥɞɚɜɚɇɨɜɚ
Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

451

01

01

01

511

1,600,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0003:

Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɩɨɞɪɲɤɚɥɨɤɚɥɧɨɦɟɤɨɧɨɦɫɤɨɦɪɚɡɜɨʁɭ
Ɉɩɲɬɢɟɤɨɧɨɦɫɤɢɢɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɩɨɫɥɨɜɢ

1,600,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

0701-ɉ

41

01

1,600,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0003:

1,600,000

800,000

400,000

400,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

ɉɊɈȽɊȺɆɉɍɌɇȺɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊȺ

411

4631

40

Ɍɟɤɭʄɟɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟʁɚɜɧɢɦɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

0701

1501-0005

4511

39

01

423

38

1,600,000

267,000

0

0

0

0

0

1,750,000

267,000

12,731,740

12,731,740

6,631,740

6,631,740

6,631,740

6,631,740

6,631,740

1,600,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000

800,000

400,000

400,000

19. март 2016.
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21

0701-ɉ

451

12,650,000

40,000,000
52,650,000
12,650,000

40,000,000
52,650,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

Ⱦɨɧɚɰɢʁɟɨɞɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯɡɟɦɚʂɚ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɞɨɦɚʄɢɯɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

Ⱦɨɧɚɰɢʁɟɨɞɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯɡɟɦɚʂɚ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɞɨɦɚʄɢɯɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

01

05

07

10

01

05

07

10

47/1

500,000

Ɉɬɩɥɚɬɚɝɥɚɜɧɢɰɟɞɨɦɚʄɢɦɤɪɟɞɢɬɨɪɢɦɚ

611

17,000,000

17,000,000
17,000,000

18,000,000
18,000,000
18,000,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

01

07

01

07

35,000,000

17,000,000

18,000,000

35,000,000

17,000,000

18,000,000

35,000,000

61,890,000

40,000,000

2,500,000

6,740,000

12,650,000

61,890,000

40,000,000

2,500,000

6,740,000

12,650,000

500,000

56,778,000

2,500,000

95,000

Број 5

18,000,000

17,000,000

18,000,000

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

17,000,000

9,240,000

2,500,000

6,740,000

9,240,000

2,500,000

6,740,000

7,278,000

95,000

511

ȺɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟɭɥɢɰɚɭȼɟɥɢɤɨɦȽɪɚɞɢɲɬɭ
Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

2,500,000

47

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

49,500,000

511

46

Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɢɯɤɚɦɚɬɚ

441

45

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

426

44

22
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090

49

01

01

481

01

01

472

4,016,787

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

200,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

200,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0003:

ɋɚɜɟɬɨɞɚɜɧɨɬɟɪɚɩɢʁɫɤɟɢɫɨɰɢʁɚɥɧɨɟɞɭɤɚɬɢɜɧɟɭɫɥɭɝɟ

200,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0003:

200,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

200,000

4,016,787

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

ɉɨɞɪɲɤɚɫɨɰɢɨ-ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
Ɏɭɧɤɰɢʁɚɋɨɰɢʁɚɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

4,016,787

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

4,016,787

4,016,787

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɡɚɲɬɢɬɭɢɡɛɭʇɟɬɚ

0

0

0

0

26,240,000

19,500,000

6,740,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

4,016,787

4,016,787

4,016,787

4,016,787

4,016,787

96,890,000

40,000,000

19,500,000

6,740,000

30,650,000

Број 5

0901-0004

0901-0003

48

ɋɨɰɢʁɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɩɨɦɨʄɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

070

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

10

0901-0001

ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɞɨɦɚʄɢɯɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

07

ɉɊɈȽɊȺɆɋɈɐɂȳȺɅɇȺɂȾȿɑȳȺɁȺɒɌɂɌȺ

70,650,000

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

05

0901

40,000,000

Ⱦɨɧɚɰɢʁɟɨɞɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯɡɟɦɚʂɚ

01

30,650,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

19. март 2016.

23

0901-0006

0901-0005

040

090

020

52

51

50

3,400,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

350,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

5,560,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

5,560,000
5,560,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0006:

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0006:

5,560,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɡɚɲɬɢɬɭɢɡɛɭʇɟɬɚ

5,560,000

350,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0005:

Ⱦɟɱɢʁɚɡɚɲɬɢɬɚ
ɉɨɪɨɞɢɰɚɢɞɟɰɚ

350,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0005:

350,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

350,000

3,400,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0004:

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢɐɪɜɟɧɨɝɤɪɫɬɚ
Ɏɭɧɤɰɢʁɚɋɨɰɢʁɚɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

3,400,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0004:

3,400,000

3,400,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

0

0

0

0

0

0

5,560,000

5,560,000

5,560,000

5,560,000

5,560,000

350,000

350,000

350,000

350,000

350,000

3,400,000

3,400,000

3,400,000

3,400,000

3,400,000

Број 5

01

01

472

01

01

481

01

01

423

Ɏɭɧɤɰɢʁɚɋɬɚɪɨɫɬ

24
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13,726,787

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

423-ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ- 1.396.000.00

424-ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ-  Ɇɪɬɜɨɡɨɪɰɢ

425-Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ- 1.750.000.00

483-ɇɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟ- 15.000.00

54/4

54/5

54/6

54/7

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ40:

421-ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ- 55.000.00

54/3

01

412-ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ- 220.000.00

54/2

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɨɛɚɜɟɡɧɨɝɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝɨɫɢɝɭɪɚʃɚ

5,000,000

5,000,000

13,726,787

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

411-ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ- 1.280.000.00

464

200,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

200,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

54/1

54

200,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

200,000

200,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɭɫɬɚɧɨɜɚɩɪɢɦɚɪɧɟɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɍɫɥɭɝɟʁɚɜɧɨɝɡɞɪɚɜɫɬɜɚ

740

01

01

01

423

1801-0001

53

ɉɨɞɪɲɤɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɝɪɨɠɟɧɢɦɝɪɭɩɚɦɚ-Ɋɨɦɢɦɚ
Ɏɭɧɤɰɢʁɚɋɨɰɢʁɚɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

ɉɊɈȽɊȺɆɉɊɂɆȺɊɇȺɁȾɊȺȼɋɌȼȿɇȺɁȺɒɌɂɌȺ

090

1801

0901-ɉ

0

0

0

5,000,000

5,000,000

13,726,787

13,726,787

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000
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810

56

500,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ01-ɉ

5,500,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

17,500,000
17,500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

ɍɫɥɭɝɟɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟɢɫɩɨɪɬɚ
17,500,000

5,500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

0

0

0

0

0

0

17,500,000

17,500,000

17,500,000

5,500,000

5,500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

Број 5

01

481

500,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

500,000

500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

512-Ⱥɭɬɨɦɨɛɢɥɢ- 500.000.00

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɨɛɚɜɟɡɧɨɝɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝɨɫɢɝɭɪɚʃɚ

ɉɨɞɪɲɤɚɥɨɤɚɥɧɢɦɫɩɨɪɬɫɤɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚɢɫɚɜɟɡɢɦɚ

01

01

01

464

1301-0001

55/1

55

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɊȺɁȼɈȳɋɉɈɊɌȺɂɈɆɅȺȾɂɇȿ

740

5,000,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ1-0001:

Ⱥɭɬɨɦɨɛɢɥɡɚɩɨɥɢɜɚɥɟɧɬɧɭɩɚɬɪɨɧɚɠɭ
ɍɫɥɭɝɟʁɚɜɧɨɝɡɞɪɚɜɫɬɜɚ

5,000,000

5,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

1301

1801-ɉ

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

26
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500,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

500,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

18,000,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

411

412

413

414

415

416

58

59

60

61

62

63

ɇɚɝɪɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚɢɨɫɬɚɥɢɩɨɫɟɛɧɢɪɚɫɯɨɞɢ

ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

ɇɚɤɧɚɞɟɭɧɚɬɭɪɢ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ

250,000

2,600,000

1,530,000

100,000

6,900,000

38,100,000

18,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

500,000

500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɢɝɪɚɞɫɤɢɯɨɩɲɬɢɧɚ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟ

130

01

01

01

424

0602-0001

57

ɉɊɈȽɊȺɆɅɈɄȺɅɇȺɋȺɆɈɍɉɊȺȼȺ

810

17,500,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

ɉɨɞɪɲɤɚɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɦɲɤɨɥɫɤɨɦɢɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨɦɫɩɨɪɬɭɢɦɚɫɨɜɧɨʁ
ɮɢɡɢɱɤɨʁɤɭɥɬɭɪɢ
ɍɫɥɭɝɟɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟɢɫɩɨɪɬɚ

17,500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

0602

1301-0002

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

1,000,000

0

0

0

0

250,000

2,600,000

2,530,000

100,000

6,900,000

38,100,000

18,000,000

18,000,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

17,500,000

17,500,000

19. март 2016.
Број 5

27

126,141,756
126,141,756

Ⱦɨɧɚɰɢʁɟɨɞɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡɛɭʇɟɬɚ

Ⱦɨɧɚɰɢʁɟɨɞɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

425

426

441

465

481

482

483

49911

49912

511

512

541

611

01

06

07

01

06

07

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

4,837,440

126,141,756

0

0

100,000

6,440,000

13,085,000

1,199,316

1,000,000

2,000,000

300,000

2,940,000

4,500,000

1,000,000

3,350,000

3,000,000

24,800,000

1,000,000

1,000,000

127,141,756

1,000,000

0

126,141,756

127,141,756

1,000,000

0

126,141,756

0

100,000

6,440,000

13,085,000

1,199,316

1,000,000

2,000,000

300,000

2,940,000

4,500,000

1,000,000

3,350,000

3,000,000

24,800,000

4,837,440

100,000

8,010,000

Број 5

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

Ɂɟɦʂɢɲɬɟ

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

Ɍɟɤɭʄɚɪɟɡɟɪɜɚ

ɋɬɚɥɧɚɪɟɡɟɪɜɚ

ɇɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢɩɨɪɟɲɟʃɭɫɭɞɨɜɚ

ɉɨɪɟɡɢɨɛɚɜɟɡɧɟɬɚɤɫɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢ

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

Ɉɫɬɚɥɟɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɢɯɤɚɦɚɬɚ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

0

1,000,000

126,141,756

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

424

0
1,000,000

0

Ɉɬɩɥɚɬɚɝɥɚɜɧɢɰɟɞɨɦɚʄɢɦɤɪɟɞɢɬɨɪɢɦɚ

423

67

100,000

66

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ

422

8,010,000

65

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

421

64

28
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4

2

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɞɨɦɚʄɢɯɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

07

10

423

425

83

01

01

421

82

472,040

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

472,040
472,040

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

472,040

419,000

50,000

3,040

256,750,283

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚȻɢɫɤɭɩʂɟ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

81

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɅɈɄȺɅɇȺɋȺɆɈɍɉɊȺȼȺ

0602-0002

ɆȿɋɇȿɁȺȳȿȾɇɂɐȿ

0602

160

Ⱦɨɧɚɰɢʁɟɨɞɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

06

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

Ⱦɨɧɚɰɢʁɟɨɞɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯɡɟɦɚʂɚ

05

40,000,000

216,750,283

01

0

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

07

0
126,141,756

Ⱦɨɧɚɰɢʁɟɨɞɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

06

126,141,756

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

0

0

27,240,000

20,500,000

0

6,740,000

1,000,000

1,000,000

0

472,040

472,040

472,040

472,040

419,000

50,000

3,040

283,990,283

40,000,000

20,500,000

0

6,740,000

216,750,283

127,141,756

1,000,000

0

126,141,756
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160

160

160

424

425

426

512

86

87

88

89

421

424

92

01

01

423

01

91

90

423

85

01

421

84

2,509,360

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

500,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

4,000

38,500

500,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚȽɚɪɟɜɨ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

500,000

2,509,360

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ2-0002:

Ⱥɥɚɫɤɟɜɟɱɟɪɢɢɉɚɫɭʂɢʁɚɞɚ
Ɉɩɲɬɟɭɫɥɭɝɟ

2,509,360

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

2,509,360

550,000

80,000

710,000

150,000

910,000

109,360

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ60:

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

0

0

0

0

4,000

38,500

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

2,509,360

2,509,360

2,509,360

2,509,360

550,000

80,000

710,000

150,000

910,000

109,360

Број 5

0602-0002

0602-ɉ

0602-0002
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0602-0002

0602-0002

160

160

425

410,500

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

610,080

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

63,561
63,561

634,840

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

01

04

63,561

480,000

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

425

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

634,840

150,000

98

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

423

97

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

0

0

0

0

421

4,840

610,080

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚȾɨʂɚɲɧɢɰɚ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

610,080

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

610,080

606,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

4,080

410,500

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚȾɟɫɢɧɟ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

410,500

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

410,500

368,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

96

01

01

421

95

01

01

425

94

93

698,401

63,561

634,840

543,561

150,000

4,840

610,080

610,080

610,080

610,080

606,000

4,080

410,500

410,500

410,500

410,500

368,000
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31

160

160

160

423

425

100

101

425

103

01

01

421

102

01

01

421

99

770,780

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

923,860

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

923,860

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɄɚɦɢʁɟɜɨ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

923,860

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

923,860

815,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

108,860

770,780

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɁɚɬɨʃɟ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

770,780

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

770,780

710,000

55,000

5,780

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

Ɇɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚȭɭɪɚɤɨɜɨ-ɉɨɩɨɜɚɰ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

0

0

0

0

923,860

923,860

923,860

923,860

815,000

108,860

770,780

770,780

770,780

770,780

710,000

55,000

5,780

698,401

63,561

634,840

Број 5

0602-0002

0602-0002

0602-0002

63,561

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

634,840

63,561

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

634,840

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

32
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0602-0002

0602-0002

160

160

423

425

105

106

423

425

108

109

421

423

424

425

511

110

111

112

113

114

01

01

421

107

01

01

421

104

561,740

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

611,700

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

146,000

105,000

41,000

5,000

146,480

611,700

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɄɭɦɚɧɟ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

611,700

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

611,700

460,000

115,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

36,700

561,740

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɄɢɫɢʂɟɜɨ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

561,740

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

561,740

508,000

50,000

3,740

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

30,000

40,000

0

0

0

0

146,000

135,000

41,000

5,000

186,480

611,700

611,700

611,700

611,700

460,000

115,000

36,700

561,740

561,740

561,740

561,740

508,000

50,000

3,740
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33

0602-0002

0602-0002

160

160

425

426

117

118

421

423

425

426

483

119

120

121

122

122/1

01

01

423

116

1,026,380

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɇɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢɩɨɪɟɲɟʃɭɫɭɞɨɜɚ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

130,000

9,700

230,000

130,000

0

130,000

9,700

230,000

130,000

40,000

1,026,380

1,026,380

1,026,380

1,026,380

10,000

667,000

295,000

54,380

513,480

70,000

443,480

513,480

70,000

443,480

Број 5

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

40,000

1,026,380

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɄɭɫɢʄɟ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

1,026,380

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

1,026,380

10,000

667,000

295,000

54,380

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

0

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

421

70,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

115

70,000

443,480

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɄɭɪʁɚɱɟ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

70,000

443,480

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

04

443,480

70,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

01

443,480

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

34
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0602-0002

0602-0002

160

160

425

511

124

125

423

425

426

127

128

129

01

421

126

01

01

421

123

01

01
539,700

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

475,780

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

700,520

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

700,520

75,000

480,520

60,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

85,000

475,780

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɆɚʁɢɥɨɜɚɰ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

475,780

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

475,780

200,000

270,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

5,780

539,700

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

Ɇɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚȴɭɛɢʃɟ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

539,700

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

539,700

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ0:

0

0

0

0

0

700,520

700,520

75,000

480,520

60,000

85,000

475,780

475,780

475,780

475,780

200,000

270,000

5,780

539,700

539,700

539,700

539,700
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160

160

423

425

131

132

423

425

512

134

135

136

01

01

421

133

01

01

421

130

652,240

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

322,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

322,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

Ɉɫɬɪɨɜɚɱɤɚɱɨɪɛɢʁɚɞɚ

322,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

322,000

60,000

160,000

30,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

72,000

652,240

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɈɫɬɪɨɜɨ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

652,240

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

652,240

450,000

114,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

88,240

700,520

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɆɚɤɰɟ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

700,520

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

0

0

0

0

0

322,000

322,000

322,000

322,000

60,000

160,000

30,000

72,000

652,240

652,240

652,240

652,240

450,000

114,000

88,240

700,520

700,520
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0602-0002

0602-0002
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0602-0002

0602-0002

160

160

160

424

425

139

140

423

425

426

142

143

144

01

421

141

01

01

421

01

01

423

138

137

80,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

504,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

545,820

12,820

345,000

100,000

88,000

504,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

Ɇɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɉɨɠɟɠɟɧɨ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

504,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

504,000

411,000

40,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

53,000

80,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

Ɇɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɉɟɱɚɧɢɰɚ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

80,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

80,000

80,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

Ɉɩɲɬɟɭɫɥɭɝɟ

0

0

0

0

545,820

12,820

345,000

100,000

88,000

504,000

504,000

504,000

504,000

411,000

40,000

53,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000
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37

160

160

425

147

148

423

146

01

01

483

01

01

421

145

462,480

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

617,900

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

617,900

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

Ɇɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɋɪɟɞʃɟɜɨ

617,900

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

617,900

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɇɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢɩɨɪɟɲɟʃɭɫɭɞɨɜɚ

617,900

462,480

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

Ɇɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɋɢɪɚɤɨɜɨ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

462,480

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

462,480

390,000

55,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

17,480

545,820

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɊɚɦ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

545,820

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

545,820

0

0

0

0

0

0

617,900

617,900

617,900

617,900

617,900

462,480

462,480

462,480

462,480

390,000

55,000

17,480

545,820

545,820

545,820
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0602-0002

0602-0002

0602-0002

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ
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0602-0002

160

160

01

01

425

158

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

04

424

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

01

157

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

423

170,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

04

156

170,000

1,335,080

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

01

421

170,000

1,335,080

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

482

154

155

170,000

ɉɨɪɟɡɢɨɛɚɜɟɡɧɟɬɚɤɫɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢ

426

153

1,360,880

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1,360,880
1,360,880

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

1,360,880

978,880

82,000

230,000

70,000

1,335,080

1,335,080

0

10,000

950,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɌɨɩɨɥɨɜɧɢɤ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

40,000

0

0

18,000

0

150,000

0

0

425

2,000

152

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

115,000

424

220,080

151

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

423

150

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

421

149

Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

1,360,880

1,360,880

1,360,880

1,360,880

978,880

82,000

230,000

70,000

1,505,080

170,000

1,335,080

1,505,080

170,000

1,335,080

18,000

10,000

1,100,000

40,000

115,000

222,080
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39

160

160

160

50,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

200,000
200,000

595,440

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

01

04

01

04

421

200,000

595,440

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

511

163

164

200,000

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

483

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

Ɇɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɐɚɪɟɜɚɰ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

ɇɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢɩɨɪɟɲɟʃɭɫɭɞɨɜɚ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

103,140

595,440

595,440

50,000

162,000

230,000

550,000

150,000

162/1

50,000

425

65,000

162

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

424

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

0

0

421

88,440

50,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɌɪɢɛɪɨɞɟ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

50,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

50,000

50,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

161

01

01

423

160

159

ȳɟɩɭɪɢʁɚɞɚ
Ɉɩɲɬɟɭɫɥɭɝɟ

653,140

795,440

200,000

595,440

795,440

200,000

595,440

50,000

162,000

380,000

115,000

88,440

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

Број 5

0602-0002

0602-0002

0602-ɉ

40
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0602-0002

160

600,000

600,000
600,000

613,140
613,140
613,140

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

01

04

01

04

200,000
200,000

200,000
200,000

542,080
542,080

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

425

426

512

01

04

01

04

172

172/1

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

542,080

542,080

31,080

261,000

200,000

171

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

423

50,000

170

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

421

169

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɑɟɲʂɟɜɚȻɚɪɚ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

613,140

200,000

600,000

175,000

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

511

210,000

50,000

168

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

0

425

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

424

167

125,000

166

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

423

165

742,080

200,000

542,080

742,080

200,000

542,080

200,000

31,080

261,000

200,000

50,000

1,213,140

600,000

613,140

1,213,140

600,000

613,140

175,000

210,000

50,000

125,000
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41

4

3

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

04

0602-ɉ

130

175

423

40,000

1,040,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

550,000

550,000

1,040,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0007:

Ʉɪɟɚɬɢɜɧɢɰɟɧɬɚɪɡɚɦɥɚɞɟ
Ɉɩɲɬɟɭɫɥɭɝɟ

1,040,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0007:

1,040,000

1,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

0

550,000

550,000

1,040,000

1,040,000

1,040,000

1,040,000

1,000,000

40,000

20,175,381

1,303,561

18,871,820

20,175,381

1,303,561

18,871,820

Број 5

01

423

01

01

421

174

Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɡɚɦɥɚɞɟ
Ɉɩɲɬɟɭɫɥɭɝɟ

173

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɅɈɄȺɅɇȺɋȺɆɈɍɉɊȺȼȺ

0602-0007

0

1,303,561

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

01

0602

130

1,303,561

18,871,820

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɄȺɇɐȿɅȺɊɂȳȺɁȺɆɅȺȾȿ

1,303,561

18,871,820

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

04

18,871,820

1,303,561

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

01

18,871,820

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

42
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4

4

0101-ɉ

421

177

425

01

01

5,000,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

2,650,626

5,000,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɩɨʂɫɤɢɯɩɭɬɟɜɚ
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ

5,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

5,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɭɫɥɨɜɚɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭɞɟɥɚɬɧɨɫɬ
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ
5,000,000

1,590,000

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

ɎɈɇȾɁȺɊȺɁȼɈȳɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȿ

1,590,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɉɊɈȽɊȺɆɊȺɁȼɈȳɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȿ

423

1,590,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ

1,590,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

0101-0001

176

550,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

550,000

550,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

0101

421

01

01

01

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

0

0

0

0

0

0

2,650,626

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

1,590,000

1,590,000

1,590,000

1,590,000

550,000

550,000

550,000
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43

4

5

2,650,626

ɋɜɟɝɚɡɚ ɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

7,650,626

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

411

412

414

415

416

421

423

425

426

179

180

181

182

183

184

185

186

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

80,000

120,000

840,480

418,000

50,000

350,000

117,620

537,900

60,000

0

0

0

0

80,000

120,000

840,480

478,000

50,000

350,000

117,620

537,900

2,945,000

7,650,626

7,650,626

7,650,626

7,650,626

2,650,626

2,650,626

2,650,626

2,650,626

Број 5

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

ɇɚɝɪɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚɢɨɫɬɚɥɢɩɨɫɟɛɧɢɪɚɫɯɨɞɢ

ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ

ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɦɪɚɡɜɨʁɟɦɬɭɪɢɡɦɚ
Ɍɭɪɢɡɚɦ

178

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɊȺɁȼɈȳɌɍɊɂɁɆȺ

2,945,000

7,650,626

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

ɌɍɊɂɋɌɂɑɄȺɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɈɉɒɌɂɇȿȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ

7,650,626

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ

7,650,626

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

2,650,626

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

1502-0001

473

2,650,626

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

2,650,626

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

1502

01

01

01

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

44
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1502-0002

473

60,000

5,860,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

04

01

04

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

424

425

426

01

04

07

08

190

191

192

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

04

07

08

3,500,000

3,500,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

3,500,000

3,500,000

680,000

0

1,780,000

880,000

160,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

423

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ

422

189

2,420,000

150,000

50,000

2,220,000

2,420,000

150,000

50,000

2,220,000

170,000

20,000

2,200,000

30,000

60,000

5,860,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

01

Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚɩɪɨɦɨɰɢʁɚ
Ɍɭɪɢɡɚɦ

60,000

5,860,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

5,860,000

60,000

401,000

Ɉɫɬɚɥɟɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

465

188

187

5,920,000

150,000

50,000

2,220,000

3,500,000

5,920,000

150,000

50,000

2,220,000

3,500,000

850,000

20,000

3,980,000

910,000

160,000

5,920,000

60,000

5,860,000

5,920,000

60,000

5,860,000

401,000
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45

473

473

473

424

426

194

195

980,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

300,000
300,000

300,000
300,000

1,060,000
1,060,000

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

01

08

01

08

300,000

426

ɆɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɋɢɥɚɎɟɫɬ
Ɍɭɪɢɡɚɦ

1,060,000

1,060,000

20,000

1,000,000

198

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

424

197

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

0

0

423

40,000

980,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɆɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚȺɥɚɫɤɟɜɟɱɟɪɢɢɉɚɫɭʂɢʁɚɞɚ
Ɍɭɪɢɡɚɦ

980,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

980,000

40,000

450,000

490,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

196

01

01

423

193

ɋɚʁɚɦɌɭɪɢɡɦɚ
Ɍɭɪɢɡɚɦ

1,360,000

300,000

1,060,000

1,360,000

300,000

1,060,000

20,000

1,300,000

40,000

980,000

980,000

980,000

980,000

40,000

450,000

490,000

Број 5
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1502-ɉ

1502-ɉ
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1502-ɉ

473

1,000,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

07

08

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

13,300,000

13,300,000

1,000,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

01

1,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

1,000,000

500,000

500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

3,580,000

450,000

850,000

2,280,000

0

0

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

07

512

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

01

201

800,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

511

800,000

900,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

07

Ⱥɞɪɟɧɚɥɢɧɩɚɪɤ
Ɍɭɪɢɡɚɦ

800,000

900,000

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

01

900,000

800,000

900,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

800,000

900,000

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

423

200

199

16,880,000

450,000

850,000

2,280,000

13,300,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

500,000

500,000

1,700,000

800,000

900,000

1,700,000

800,000

900,000

1,700,000
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47

4

6

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

07

08

1301-0003

810

424

203

411

412

413

415

421

422

424

204

205

206

207

208

209

210

01

01

423

1,022,880

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

50,000

15,000

2,552,000

140,000

12,000

331,484

181,000

43,610

241,979

0

0

3,580,000

450,000

850,000

2,280,000

50,000

15,000

2,733,000

140,000

12,000

375,094

2,093,836

1,022,880

1,022,880

1,022,880

1,022,880

13,000

1,009,880

16,880,000

450,000

850,000

2,280,000

13,300,000

Број 5

ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

ɇɚɤɧɚɞɟɭɧɚɬɭɪɢ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ

1,851,857

1,022,880

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɍɫɥɭɝɟɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟɢɫɩɨɪɬɚ

1,022,880

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

1,022,880

13,000

1,009,880

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɉɨɞɪɲɤɚɩɪɟɲɤɨɥɫɤɨɦɲɤɨɥɫɤɨɦɢɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨɦɫɩɨɪɬɭɢɦɚɫɨɜɧɨʁɮɢɡɢɱɤɨʁɤɭɥɬɭɪɢ
ɍɫɥɭɝɟɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟɢɫɩɨɪɬɚ

1301-0002

202

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɊȺɁȼɈȳɋɉɈɊɌȺɂɈɆɅȺȾɂɇȿ

ȳɍɋɉɈɊɌɋɄɂɐȿɇɌȺɊ

13,300,000

13,300,000

1301

810

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

48
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1301-ɉ

1301-ɉ

810

810

697,851
697,851

7,317,541

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0003:
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0003:

512

01

04

01

04

215

217

3,000,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

3,000,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

100,000
100,000

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

ɋɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɩɪɜɟɧɫɬɜɚɭȻɢɱȼɨɥɟʁɭ
ɍɫɥɭɝɟɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟɢɫɩɨɪɬɚ

3,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

3,000,000

3,000,000

7,317,541

7,317,541

150,000

17,500

243,700

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɫɩɨɪɬɫɤɨɝɨɛʁɟɤɬɚ- Ɏɭɞɛɚɥɫɤɚɫɜɥɚɱɢɨɧɢɰɚ
ɍɫɥɭɝɟɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟɢɫɩɨɪɬɚ

ɉɨɪɟɡɢɨɛɚɜɟɡɧɟɬɚɤɫɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢ

Ɉɫɬɚɥɟɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

424

01

01

511

697,851

7,317,541

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

482

216

697,851

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

465

400,000

0

0

27,684

10,000

214

535,000

213

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

193,578

426

1,419,000

212

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

425

211

100,000

500,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

8,015,392

697,851

7,317,541

8,015,392

697,851

7,317,541

150,000

17,500

271,384

545,000

1,612,578
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1301-ɉ

810

218

400,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

01

04

16,862,118
16,862,118

5,600,000
5,600,000

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

07

01

07

17,959,969

17,040,421

17,040,421

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

04

07

01

04

07

16,862,118

16,862,118

1,097,851

17,040,421

35,000,390

16,862,118

1,097,851

17,040,421

22,462,118

16,862,118

5,600,000

22,462,118

16,862,118

5,600,000

22,462,118

500,000

400,000

100,000

500,000

400,000

Број 5

1,097,851

16,862,118

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

01

17,040,421

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

1,097,851

16,862,118

5,600,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

5,600,000

16,862,118

5,600,000

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

511

16,862,118

400,000

100,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ01-ɉ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɫɩɨɪɬɫɤɨɝɤɨɦɩɥɟɤɫɚ%DVNHWEDOOFDPS
ɍɫɥɭɝɟɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟɢɫɩɨɪɬɚ

400,000

100,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

100,000

400,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

50
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4

7

3,923,100

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ1-0002:

424

425

511

541

221

222

223

224

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɟɦʂɢɲɬɟ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ
ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ

1,600,000

0

0

1,370,000

3,923,100

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

0601-0001

3,923,100

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

3,923,100

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

3,923,100

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɄɈɆɍɇȺɅɇȺȾȿɅȺɌɇɈɋɌ

01

01

3,923,100

260,000

3,663,100

17,040,421

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ20:

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

0601

630

511

220

01

424

219

ɍɪɟɻɢɜɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
Ɋɚɡɜɨʁɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

1101-0002

620

ɉɊɈȽɊȺɆɅɈɄȺɅɇɂɊȺɁȼɈȳɂɉɊɈɋɌɈɊɇɈɉɅȺɇɂɊȺȵȿ

1101

ȾɂɊȿɄɐɂȳȺɁȺɂɁȽɊȺȾȵɍɈɉɒɌɂɇȿȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

0

770,000

600,000

0

0

0

0

17,959,969

1,600,000

770,000

600,000

1,370,000

3,923,100

3,923,100

3,923,100

3,923,100

3,923,100

3,923,100

260,000

3,663,100

35,000,390
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0601-0006

0601-0002

451

520

1,370,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

01

04

500,000
500,000

500,000
500,000

1,000,000
1,000,000

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

01

04

01

04

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

426

01

230

310,000

0

0

310,000

100,000

550,000

793,840

0

310,000

100,000

550,000

1,103,840

1,500,000

500,000

1,000,000

1,500,000

500,000

1,000,000

600,000

500,000

400,000

4,340,000

1,370,000

2,970,000

4,340,000

1,370,000

2,970,000

Број 5

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

424

229

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

423

228

ɉɚɪɤɢɧɝɫɟɪɜɢɫ
Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

1,000,000

1,000,000

600,000

500,000

511

0

227

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

425

400,000

226

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

424

225

0

1,370,000

2,970,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɨɬɩɚɞɧɢɦɜɨɞɚɦɚ
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɨɬɩɚɞɧɢɦɜɨɞɚɦɚ

1,370,000

2,970,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

2,970,000

1,370,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

2,970,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

52
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0601-0009

0601-0007

660

660

426

233

01

01

424

01

01

9,000,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

7,134,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ:

7,134,000
7,134,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0009:

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0009:

7,134,000

2,451,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

4,683,000

9,000,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0007:

ɍɪɟɻɟʃɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟɡɟɥɟɧɢɥɚ
ɉɨɫɥɨɜɢɫɬɚɧɨɜɚʃɚɢɡɚʁɟɞɧɢɰɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɢɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

9,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0007:

9,000,000

9,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

0

0

0

0

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0006:

04

511

1,443,840

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

01

232

231

1,443,840

310,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0006:
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɍɪɟɻɢɜɚʃɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟɢɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɢʁɚɰɟ
ɉɨɫɥɨɜɢɫɬɚɧɨɜɚʃɚɢɡɚʁɟɞɧɢɰɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɢɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

1,443,840

310,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

310,000

1,443,840

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

7,134,000

7,134,000

7,134,000

7,134,000

2,451,000

4,683,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

1,753,840

1,443,840

310,000

1,753,840

1,443,840
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630

630

640

511

512

237

240

511

239

511

01

01

424

238

01

01

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

426

236

236/1

71,260,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1,700,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

300,000

1,700,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɂɡɪɚɞɚɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨɝɜɨɞɨɜɨɞɚȳɟɡɟɪɫɤɚɡɜɟɡɞɚ
ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ

1,700,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

1,700,000

1,400,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

300,000

71,260,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0010:

ɍɪɟɻɟʃɟɜɨɞɢɡɜɨɪɢɲɬɚȳɟɥɚɤ-ɋɦɨɧɢɰɟ
ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ

71,260,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0010:

71,260,000

60,000,000

410,000

850,000

500,000

9,500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

425

235

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

421

234

ȳɚɜɧɚɪɚɫɜɟɬɚ
ɍɥɢɱɧɚɪɚɫɜɟɬɚ

0

0

0

0

300,000

1,700,000

1,700,000

1,700,000

1,700,000

1,400,000

300,000

71,260,000

71,260,000

71,260,000

71,260,000

60,000,000

410,000

850,000

500,000

9,500,000
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0601-ɉ

0601-ɉ

0601-0010
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0601-ɉ

0601-ɉ

630

630

242

241

300,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

350,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

350,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

3,000,000

3,000,000
3,000,000

4,300,000
4,300,000
4,300,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

01

07

01

07

4,300,000

3,000,000

4,300,000

3,000,000

0

0

0

0

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

ɂɡɪɚɞɚɢɡɜɨɻɚɱɤɨɝɢɝɥɚɜɧɨɝɩɪɨʁɟɤɬɚɄɨɧɝɥɚɜɢɰɚɡɚɨɤɨɥɧɚɧɚɫɟʂ
ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ

350,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

350,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

350,000

300,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɱɟɫɦɟɤɨɞɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ-ɋɩɨɦɟɧɢɤɚɧɚɭɥɚɫɤɭɭɝɪɚɞ
ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ

300,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

300,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

511

01

01

511

01

01

7,300,000

3,000,000

4,300,000

7,300,000

3,000,000

4,300,000

7,300,000

350,000

350,000

350,000

350,000

350,000

300,000

300,000

300,000

300,000
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0601-ɉ

0601-ɉ

0601-ɉ

520

520

630

245

244

243

1,467,210

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

5,700,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

1,500,000

1,500,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

1,500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

1,500,000

5,700,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟȳɭɠɧɢɬɨɤ
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɨɬɩɚɞɧɢɦɜɨɞɚɦɚ

5,700,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

5,700,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

5,700,000

1,467,210

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ601-ɉ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɬɪɟʄɟɮɚɡɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɆɚʁɭɪ
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɨɬɩɚɞɧɢɦɜɨɞɚɦɚ

1,467,210

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

1,467,210

1,467,210

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

0

0

0

0

0

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

5,700,000

5,700,000

5,700,000

5,700,000

5,700,000

1,467,210

1,467,210

1,467,210

1,467,210

1,467,210

Број 5

01

01

511

01

01

511

01

01

511

ȽɥɚɜɧɢɩɨɬɢɫɧɢɰɟɜɨɜɨɞɆɚʁɭɪ
ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ
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0601-ɉ

0601-ɉ

620

620

950,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

07

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

01

04

1,000,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

1,000,000

4,000,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

04

01

1,000,000

4,000,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

01

111,941,210

4,000,000

1,000,000

4,000,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

3,000,000

4,313,840

850,000

3,850,000

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

511

150,000

0

0

246/2

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

150,000

950,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɤɚɧɥɢɡɚɰɢʁɟɭɞɟɥɭɭɥɢɰɟȼɟʂɤɚȼɥɚɯɨɜɢʄɚɭȼɟɥɢɤɨɦȽɪɚɞɢɲɬɭ
Ɋɚɡɜɨʁɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

950,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ:

950,000

950,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

0

424

01

01

424

1,500,000

246/1

246

ɍɪɟɻɟʃɟɩɥɚɠɟɧɚɋɪɟɛɪɧɨɦʁɟɡɟɪɭ
Ɋɚɡɜɨʁɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

3,000,000

4,313,840

111,941,210

5,000,000

1,000,000

4,000,000

5,000,000

1,000,000

4,000,000

4,700,000

300,000

950,000

950,000

950,000

950,000

950,000

1,500,000
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0701-0002

451

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

414

415

421

422

423

425

426

465

482

483

512

01

04

07

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

04

07

37,245,218

37,245,218

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

1,139,400

559,000

580,400

1,139,400

559,000

580,400

0

75,400

100,000

0

0

355,000

0

0

50,000

0

559,000

0

0

7,313,840

38,384,618

559,000

580,400

37,245,218

38,384,618

559,000

580,400

37,245,218

50,000

375,400

255,000

950,000

912,423

23,080,795

1,176,000

10,000

487,000

701,000

853,840

1,446,997

8,086,163

119,255,050

Број 5

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

37,245,218

37,245,218

50,000

300,000

155,000

950,000

912,423

22,725,795

1,176,000

10,000

437,000

701,000

294,840

1,446,997

8,086,163

111,941,210

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɇɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢɩɨɪɟɲɟʃɭɫɭɞɨɜɚ

ɉɨɪɟɡɢɨɛɚɜɟɡɧɟɬɚɤɫɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢ

Ɉɫɬɚɥɟɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

412

248

ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ

411

247

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɩɭɬɟɜɚ
Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɉɍɌɇȺɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊȺ

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

58
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0701-ɉ

0701-ɉ

0701-ɉ

451

452

451

0

1,290,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ0701-ɉ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

04

01

04

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

01

07

511

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

425

21,000,000

0

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

263

21,000,000

0

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

07

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɉɨʁɚɱɚɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟɭɥɢɰɟ ɀɢɤɟɉɨɩɨɜɢʄɚ
Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

21,000,000

0

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

84,000

7,510,266

0

21,000,000

0

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

511

21,000,000

0

1,290,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

01

ɂɡɝɪɚɞʃɚɩɪɢɫɬɚɧɚɭɊɚɦɭ
ȼɨɞɟɧɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

0

1,290,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

1,290,000

0

1,290,000

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

511

262

261

260

ɂɡɝɪɚɞʃɚɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɭɥɢɰɚȻɪɚʄɟȻɭɻɨɧɢɢɆɢɪɨɫɥɚɜɚɌɢɪɲɟ ɞɟɨ
Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

84,000

7,510,266

21,000,000

21,000,000

0

21,000,000

21,000,000

0

21,000,000

1,290,000

0

1,290,000

1,290,000

0

1,290,000

1,290,000
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59

454

451

265

264

01

01

511

01

01

511

7,594,266

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

2,000,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

2,000,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

2,000,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɉɪɨɝɪɚɦɦɢɧɟɪɚɥɧɢɯɫɢɪɨɜɢɧɚ

2,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

2,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

2,000,000

2,000,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɚɟɪɨɞɪɨɦɚ
ȼɚɡɞɭɲɧɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

2,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

2,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

2,000,000

7,594,266

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɚɭɬɨɛɭɫɤɨɝɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ
Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

7,594,266

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

7,594,266

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

0

0

0

0

0

0

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

7,594,266

7,594,266

7,594,266

7,594,266

Број 5

0701-ɉ

0701-ɉ

0701-ɉ

01

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
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0701-ɉ

0701-ɉ

451

451

451

268

267

266

01

01

511

01

01

511

01

01

511

14,328,458

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

2,300,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1,600,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1,600,000
1,600,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

1,600,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

1,600,000

2,300,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɍɥɢɰɚȾɢɞɢɧɨɫɨɤɚɱɟ
Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

2,300,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

2,300,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

2,300,000

14,328,458

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɍɥɢɰɚȻɚɧɚɬɫɤɚ
Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

14,328,458

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

14,328,458

14,328,458

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

0

0

0

0

0

0

1,600,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000

2,300,000

2,300,000

2,300,000

2,300,000

2,300,000

14,328,458

14,328,458

14,328,458

14,328,458

14,328,458
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61

8

8.1

4

4

411

412

413

414

415

416

421

422

425

426

465

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

Ɉɫɬɚɥɟɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

360,000

140,000

30,000

20,000

684,110

575,000

150,000

180,000

24,000

878,000

4,875,000

360,000

140,000

30,000

20,000

684,110

575,000

150,000

180,000

24,000

878,000

4,875,000

213,675,492

24,559,000

4,894,240

184,222,252

90,497,342

21,559,000

580,400

68,357,942

Број 5

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

ɇɚɝɪɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚɢɨɫɬɚɥɢɩɨɫɟɛɧɢɪɚɫɯɨɞɢ

ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

ɇɚɤɧɚɞɟɭɧɚɬɭɪɢ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ
ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ

1201-0001

269

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɊȺɁȼɈȳɄɍɅɌɍɊȿ

ɇȺɊɈȾɇȺȻɂȻɅɂɈɌȿɄȺȼɍɄɄȺɊȺȹɂȶ

1201

820

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

07

ɍɋɌȺɇɈȼȿɍɄɍɅɌɍɊɂ

29,453,240

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

04

184,222,252

24,559,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

01

184,222,252

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

4,894,240

22,139,400

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

68,357,942

21,559,000

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

07

580,400

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

68,357,942

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

62
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1201-ɉ

1201-0002

820

820

50,000
50,000

50,000
50,000

8,373,610
8,373,610

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

01

04

01

04

50,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

01

04

511

50,000

445,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

285

50,000

445,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

ɋɚɧɚɰɢʁɚɮɚɫɚɞɧɟɫɬɨɥɚɪɢʁɟɧɚɡɝɪɚɞɢɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ
ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ

50,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

2,000,000

445,000

445,000

20,000

04

30,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

80,000

01

365,000

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

424

284

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

423

283

ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɢɤɭɥɬɭɪɧɨɦɢɭɦɟɬɧɢɱɤɨɦɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɭ
ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ

8,373,610

8,373,610

400,000

30,000

ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚɢɦɨɜɢɧɚ

20,000

515

7,500
50,000

282

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

512

281

ɉɨɪɟɡɢɨɛɚɜɟɡɧɟɬɚɤɫɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢ

482

280

7,500

2,000,000

495,000

50,000

445,000

495,000

50,000

445,000

100,000

395,000

8,423,610

50,000

8,373,610

8,423,610

50,000

8,373,610

430,000

70,000
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Број 5

63

1201-ɉ

820

2,000,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

50,000

50,000
50,000

150,000
150,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ1201-ɉ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

01

08

01

08

10,968,610

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

01

04

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

08

10,968,610

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

10,968,610

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

150,000

150,000

35,000

100,000

10,968,610

11,118,610

50,000

100,000

10,968,610

200,000

50,000

150,000

200,000

50,000

150,000

35,000

100,000

65,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

Број 5

100,000

150,000

50,000

100,000

50,000

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

50,000

426

50,000

288

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

424

287

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

0

0

423

65,000

2,000,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ1-ɉ

ɉɟɫɧɢɱɤɚɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɊɚɦɫɤɢɫɭɬɨɧɢ
ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ

2,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

2,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

286

01

01

64
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4

8.2

1201-0002

820

54,000
54,000

54,000
54,000

6,785,000
6,785,000

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

422

425

465

482

511

512

01

04

01

04

294

295

296

297

298

299

ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɢɤɭɥɬɭɪɧɨɦɢɭɦɟɬɧɢɱɤɨɦɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɭ
ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

ɉɨɪɟɡɢɨɛɚɜɟɡɧɟɬɚɤɫɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢ

Ɉɫɬɚɥɟɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

6,785,000

6,785,000

748,000

240,000

30,000

220,000

200,000

10,000

885,000

358,000

103,000

1,000

50,000

1,000

421

293

2,000

415

292

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

582,000

414

291

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

412

290

3,409,000

150,000

411

ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ

10,968,610

50,000

289

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ
ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ

1201-0001

820

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɊȺɁȼɈȳɄɍɅɌɍɊȿ

ȳɍɄɍɅɌɍɊɇɂɐȿɇɌȺɊ

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

1201

08

6,839,000

54,000

6,785,000

6,839,000

54,000

6,785,000

748,000

240,000

31,000

220,000

250,000

11,000

887,000

358,000

103,000

582,000

3,409,000

11,118,610

50,000

19. март 2016.
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65

1201-ɉ

820

330,000
330,000

330,000
330,000

1,805,000
1,805,000

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

01

04

01

04

150,000
150,000

150,000
150,000

900,000
900,000

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ1201-ɉ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

01

08

01

08

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

01

04

9,490,000
384,000

384,000

9,490,000

1,050,000

150,000

900,000

1,050,000

150,000

900,000

80,000

400,000

570,000

2,135,000

330,000

1,805,000

2,135,000

330,000

1,805,000

511,000

638,000

986,000

Број 5

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

900,000

900,000

80,000

100,000

426

300,000

305

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

424

50,000

304

520,000

423

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

60,000

303

ɆɭɡɢɱɤɢɮɟɫɬɢɜɚɥɐɚɪɟɜɱɟɜɢȾɚɧɢ
ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ

1,805,000

1,805,000

451,000

170,000

100,000

426

468,000

886,000

302

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

424

301

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

423

300

66
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8.3

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

04

08

412

414

415

421

423

424

425

426

465

512

515

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

01

411

307

3,346,833
3,346,833

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

200,000

15,000

290,000

79,300

20,000

60,000

1,189,333

399,000

60,000

31,026

151,999

851,175

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚɢɦɨɜɢɧɚ

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

Ɉɫɬɚɥɟɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ
ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ

1201-0001

306

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɊȺɁȼɈȳɄɍɅɌɍɊȿ

1201

820

534,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

01

ȳɍɇȺɊɈȾɇɂɆɍɁȿȳ

150,000

9,490,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

9,490,000

534,000

9,490,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

0

384,000

150,000

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

08

3,346,833

3,346,833

200,000

15,000

290,000

79,300

20,000

60,000

1,189,333

399,000

60,000

31,026

151,999

851,175

10,024,000

150,000

384,000

9,490,000

10,024,000

150,000
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820

820

820

424

319

322

424

321

423

01

01

423

320

01

01

423

318

255,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

200,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

250,000

200,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɉɪɨɝɪɚɦȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɧɟɤɚɞɢɫɚɞ
ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ

200,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ4:

200,000

20,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

180,000

255,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɇɨʄɆɭɡɟʁɚ
ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ

255,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

255,000

35,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

220,000

3,346,833

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ
ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ

3,346,833

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

0

0

0

0

0

250,000

200,000

200,000

200,000

200,000

20,000

180,000

255,000

255,000

255,000

255,000

35,000

220,000

3,346,833

3,346,833

Број 5

1201-ɉ

1201-ɉ

1201-0002

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:
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9

250,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

4,051,833

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

411

412

413

414

415

416

421

422

423

424

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

ɇɚɝɪɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚɢɨɫɬɚɥɢɩɨɫɟɛɧɢɪɚɫɯɨɞɢ

ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

ɇɚɤɧɚɞɟɭɧɚɬɭɪɢ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

2001-0001

370,000

220,000

0

1,130,000

335,000

800,000

1,070,000

0

3,996,000

21,310,000

4,051,833

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

ɉɊȿȾɒɄɈɅɋɄȺɍɋɌȺɇɈȼȺɆȺȳɋɄɂɐȼȿɌ

4,051,833

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ

4,051,833

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

250,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɉɊȿȾɒɄɈɅɋɄɈɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ

911

250,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

250,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

2001

01

01

01

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

800,000

1,020,000

320,000

2,430,000

0

100,000

5,650,000

5,000

1,254,000

7,000,000

0

0

0

0

1,170,000

1,240,000

320,000

3,560,000

335,000

900,000

6,720,000

5,000

5,250,000

28,310,000

4,051,833

4,051,833

4,051,833

4,051,833

250,000

250,000

250,000

250,000
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13,904,000
28,199,000

13,904,000
28,199,000

13,904,000
28,199,000

13,904,000
28,199,000

33,905,000
33,905,000

33,905,000

33,905,000

33,905,000

33,905,000

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

465

482

512

01

04

07

01

04

07

01

04

07

01

04

07

336

337

338

ɉɨɪɟɡɢɨɛɚɜɟɡɧɟɬɚɤɫɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢ

Ɉɫɬɚɥɟɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢʁɚɧɟɤɪɟɬɧɢɧɚɢɨɩɪɟɦɟ

14,295,000

14,295,000

14,295,000

14,295,000

0

90,000

0

450,000

62,104,000

13,904,000

14,295,000

33,905,000

62,104,000

13,904,000

14,295,000

33,905,000

62,104,000

13,904,000

14,295,000

33,905,000

62,104,000

13,904,000

14,295,000

33,905,000

754,000

90,000

2,500,000

450,000

7,190,000

3,310,000

Број 5

33,905,000

33,905,000

754,000

0

2,500,000

0

7,140,000

431

50,000

335

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

1,940,000

426

1,370,000

334

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

425

333

70
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10

339

4631

2002-ɉ

912

422-Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ- 11.970.000.00

423-ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ- 507.000.00

424-ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ- 185.000.00

425-Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ- 510.000.00

426-Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɢ- 640.000.00

482-ɉɨɪɟɡɢɢɨɛɚɜɟɡɧɟɬɚɤɫɟ- 100.000.00

339/5

339/6

339/7

339/8

339/9

339/10

512-Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ-220.000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

511-Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ- 400.000.00

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

620,000

25,350,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

Ɂɚɦɟɧɚɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯɜɪɚɬɚɭɰɟɧɬɪɚɥɧɨʁɲɤɨɥɢɢɧɚɛɚɜɤɚɩɪɨʁɟɤɬɨɪɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ-ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ

25,350,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

340/2

4632

25,350,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

25,350,000

25,350,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

340/1

340

421-ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ- 8.813.000.00

339/4

01

416-ɇɚɝɪɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ- 725.000.00

339/3

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

415-ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ- 1.500.000.00

339/2

01

413-ɇɚɤɧɚɞɟɭɧɚɬɭɪɢ- 400.000.00

339/1

Ɍɟɤɭʄɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ-ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ

2002-0001

912

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɈɋɇɈȼɇɈɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ

2002

ɈɋɇɈȼɇȿɒɄɈɅȿ

0

0

620,000

25,350,000

25,350,000

25,350,000

25,350,000

25,350,000
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2002-0001

912

423-ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ- 355.000.00

424-ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ- 120.000.00

425-Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ- 410.000.00

426-Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɢ- 645.000.00

482-ɉɨɪɟɡɢɢɨɛɚɜɟɡɧɟɬɚɤɫɟ- 50.000.00

341/6

341/7

341/8

341/9

341/10

10,000,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

10,000,000
10,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

10,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

700,000

0

0

0

0

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

700,000

9,300,000

620,000

620,000

620,000

620,000

Број 5

01

511-Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ- 500.000.00

342/2

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

512-Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ- 200.000.00

342/1

01

422-Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ- 3.110.000.00

341/5

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

421-ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ-2.150.000.00

341/4

4632

416-ɇɚɝɪɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ- 350.000.00

341/3

342

415-ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ- 1.890.000.00

341/2

Ɍɟɤɭʄɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

9,300,000

620,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ-ɋɪɟɞʃɟɜɨ

620,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

413-ɇɚɤɧɚɞɟɭɧɚɬɭɪɢ- 220.000.00

4631

620,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

620,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

341/1

341

01

01
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2002-0001

2002-ɉ

912

912

423-ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ- 410.000.00

424-ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ- 100.000.00

425-Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ- 350.000.00

344/6

344/7

344/8

345/1

345

01

7,500,000
7,500,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

47,900

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

512-Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ-47.900.00

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

482-ɉɨɪɟɡɢɢɨɛɚɜɟɡɧɟɬɚɤɫɟ- 70.000.00

422-Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ- 2.590.000.00

344/5

426-Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɢ- 475.000.00

421-ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ-1.910.000.00

344/4

344/9

416-ɇɚɝɪɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ- 177.100.00

344/3

344/10

415-ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ- 800.000.00

Ɍɟɤɭʄɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

7,452,100

900,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ-Ɇɚʁɢɥɨɜɚɰ

900,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

413-ɇɚɤɧɚɞɟɭɧɚɬɭɪɢ- 570.000.00

4632

900,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

900,000

900,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

511-Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ- 900.000.00

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

344/2

4631

01

01

4632

344/1

344

343/1

343

ȿɥɟɤɬɪɨɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɧɚɧɨɜɨʁɲɤɨɥɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ-ɋɪɟɞʃɟɜɨ

0

0

0

7,500,000

7,500,000

47,900

7,452,100

900,000

900,000

900,000

900,000

900,000
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2002-0001

2002-ɉ

912

912

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

347

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

349

512-Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ-800.000.00

426-Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɢ- 100.000.00

348/4

800,000

0

0

0

800,000

1,400,000

487,152

487,152

487,152

487,152

173,354

313,798

7,500,000

7,500,000

Број 5

349/1

425-Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ- 530.000.00

348/3

4632

421-ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ-340.000.00

348/2

Ɍɟɤɭʄɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

1,400,000

487,152

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ-Ɇɭɡɢɱɤɚɲɤɨɥɚ

487,152

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

415-ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ- 430.000.00

4631

487,152

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

487,152

173,354

313,798

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

348/1

348

01

01

424-ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ- 22.950.00

346/4

512-Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ-173.354.00

423-ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ- 277.600.00

346/3

347/1

422-Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ- 6.768.00

4632

421-ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ-6.480.00

Ɍɟɤɭʄɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

346/2

4631

7,500,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

Ɇɨɫɬɨɜɢɤɭɥɬɭɪɟɢɬɪɚɞɢɰɢʁɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ-Ɇɚʁɢɥɨɜɚɰ

7,500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

346/1

346

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

74
19. март 2016.

4

11

416-ɇɚɝɪɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ- 240.000.00

421-ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ-2.784.615.00

422-Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ- 150.000.00

423-ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ- 467.000.00

424-ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ- 45.000.00

425-Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ- 500.000.00

426-Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɢ- 583.385.00

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

350/2

350/3

350/4

350/5

350/6

350/7

350/8

351

4632

415-ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ- 730.000.00

Ɍɟɤɭʄɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

350/1

150,000

5,500,000

47,057,152

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

ɋɊȿȾȵȿɒɄɈɅȿ

47,057,152

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɫɪɟɞʃɢɯɲɤɨɥɚ
ɋɪɟɞʃɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

4631

47,057,152

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ

47,057,152

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɋɊȿȾȵȿɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ

350

2,200,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

2,200,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

2003-0001

920

2,200,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

2,200,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

2003

820

01

01

01

01

0

0

0

0

150,000

5,500,000

47,057,152

47,057,152

47,057,152

47,057,152

2,200,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000

19. март 2016.
Број 5

75

2003-ɉ

920

352/1

352

351/1

01

01

01

01

4632

01

01
5,650,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

2,200,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

2,200,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

7,850,000

ɋɜɟɝɚɡɚ ɉɪɨɝɪɚɦ

7,850,000
7,850,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ

7,850,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

2,200,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

2,200,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

511-Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ- 2.200.000.00

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

2,200,000

5,650,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɩɨɞɚɯɚɥɟ
ɋɪɟɞʃɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

5,650,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

5,650,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

512-Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ-150.000.00

0

0

0

0

0

0

Број 5
7,850,000

7,850,000

7,850,000

7,850,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000

5,650,000

5,650,000

5,650,000

5,650,000
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353

4631

0901-0006

040

423-ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ- 466.630.00

425-Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ- 40.000.00

426-Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɢ- 249.200.00

465-Ɉɫɬɚɥɟɞɨɬɚɰɢʁɟ-103.800.00

472-ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɡɚɲɬɢɬɭɢɡɛɭʇɟɬɚ- 5.000.000.00

353/5

353/6

353/7

353/8

353/9

354/1

354

422-Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ- 18.000.00

353/4

01

4631

01

421-ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ-413.500.00

353/3

01

412-ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ- 144.400.00

353/2

7,207,730

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

15,792,270

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0006:

15,792,270

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

472-ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɡɚɲɬɢɬɭɢɡɛɭʇɟɬɚ- 15.792.270.00

Ɍɟɤɭʄɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

15,792,270

7,207,730

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

Ⱦɟɱɢʁɚɡɚɲɬɢɬɚ
ɉɨɪɨɞɢɰɚɢɞɟɰɚ

7,207,730

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

7,207,730

7,207,730

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

411-ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ- 772.200.00

353/1

Ɍɟɤɭʄɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɩɨɦɨʄɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

0901-0001

070

ɉɊɈȽɊȺɆɋɈɐɂȳȺɅɇȺɂȾȿɑȳȺɁȺɒɌɂɌȺ

0901

ɐȿɇɌȺɊɁȺɋɈɐɂȳȺɅɇɂɊȺȾ

0

0

0

15,792,270

15,792,270

15,792,270

7,207,730

7,207,730

7,207,730

7,207,730

7,207,730
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15,792,270

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0006:

23,000,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ⱦɨɧɚɰɢʁɟɨɞɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯɡɟɦɚʂɚ

Ⱦɨɧɚɰɢʁɟɨɞɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯ ɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

05

06

07

40,000,000

04

ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɞɨɦɚʄɢɯɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

10

619,476,997

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

08

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɊɚɡɞɟɥɟɢ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

07

01

Ⱦɨɧɚɰɢʁɟɨɞɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

06

635,747,997

Ⱦɨɧɚɰɢʁɟɨɞɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯɡɟɦɚʂɚ

05

ɋɜɟɝɚɡɚɪɚɡɞɟɨ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

595,747,997

23,000,000

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɪɚɡɞɟɨ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

23,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ

23,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

15,792,270

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

01

01

01

76,675,118

76,675,118

0

6,740,000

24,354,652

619,476,997

744,167,767

40,000,000

650,000

76,675,118

0

6,740,000

24,354,652

595,747,997

23,000,000

23,000,000

23,000,000

23,000,000

15,792,270
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0

24,354,652
6,740,000

108,419,770

650,000

76,675,118

0

6,740,000

24,354,652

0

0

0

15,792,270
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ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɞɨɦɚʄɢɯɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

10

0601

1
1101

ɉɪɨɝɪɚɦ

0601-ɉ
0601-ɉ
0601-ɉ
0601-ɉ
0601-ɉ

0601-0001
0601-0002
0601-0003
0601-0006
0601-0007
0601-0009
0601-0010
0601-0014
0601-ɉ
0601-ɉ
0601-ɉ

1101-0001
1101-0002

ɉɪɨɝɪɚɦɫɤɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ
2

ɒɢɮɪɚ

3
ɉɪɨɝɪɚɦ Ʌɨɤɚɥɧɢɪɚɡɜɨʁɢɩɪɨɫɬɨɪɧɨɩɥɚɧɢɪɚʃɟ
ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɩɪɨɫɬɨɪɧɨɢɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɩɥɚɧɢɪɚʃɟ
ɍɪɟɻɢɜɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɄɨɦɭɧɚɥɧɚɞɟɥɚɬɧɨɫɬ
ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɨɬɩɚɞɧɢɦɜɨɞɚɦɚ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɞɟɩɨɧɢʁɚ
ɉɚɪɤɢɧɝɫɟɪɜɢɫ
ɍɪɟɻɢɜɚʃɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟɢɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɢʁɚɰD
ɍɪɟɻɟʃɟ ɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟɡɟɥɟɧɢɥɚ
ȳɚɜɧɚɪɚɫɜɟɬɚ
Ɉɫɬɚɥɟɤɨɦɭɧɚɥɧɟɭɫɥɭɝɟ
ɍɪɟɻɟʃɟɜɨɞɢɡɜɨɪɢɲɬɚȳɟɥɚɤ-ɋɦɨɧɢɰɟ
ɂɡɪɚɞɚɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨɝɜɨɞɨɜɨɞɚȳɟɡɟɪɫɤɚɡɜɟɡɞɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɱɟɫɦɟɤɨɞɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ-ɋɩɨɦɟɧɢɤɚɧɚɭɥɚɫɤɭɭɝɪɚɞ
ɂɡɪɚɞɚɢɡɜɨɻɚɱɤɨɝɢɝɥɚɜɧɨɝɩɪɨʁɟɤɬɚɄɨɧɝɥɚɜɢɰɚɡɚɨɤɨɥɧɚ
ɧɚɫɟʂ
ȽɥɚɜɧɢɩɨɬɢɫɧɢɰɟɜɨɜɨɞɆɚʁɭɪ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɬɪɟʄɟɮɚɡɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɆɚʁɭɪ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟȳɭɠɧɢɬɨɤ
ɍɪɟɻɟʃɟɩɥɚɠɟɧɚɋɪɟɛɪɧɨɦʁɟɡɟɪɭ

ɇɚɡɢɜ

5
1.2%
0.7%
0.6%
17.8%
0.5%
0.2%
0.2%
0.0%
1.4%
1.1%
10.8%
0.7%
0.3%
0.0%
0.1%
0.7%
0.2%
0.9%
0.2%
0.1%

4,300,000
1,467,210
5,700,000
1,500,000
950,000

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ

4
8,223,100
4,300,000
3,923,100
117,641,210
2,970,000
1,000,000
1,200,000
310,000
9,000,000
7,134,000
71,260,000
4,500,000
1,700,000
300,000
350,000

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɢɡɛɭʇɟɬɚ

ǾȎȟȣȜȒȖ ȖȖȕȒȎȤȖȖȕȥșȎțȎȜȐȓȜȒșȡȘȓȘȜȞȖȟȠȓȟȓȕȎȟșȓȒȓȸȓȝȞȜȑȞȎȚȓ

ɋɜɟɝɚɡɚɊɚɡɞɟɥɟɢ

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

08

0
0
0
0

3,000,000

0
0
0
7,313,840
1,370,000
500,000
0
1,443,840
0
0
0
0
0
0
0

6

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ
ɢɞɪɭɝɢ
ɩɪɢɯɨɞɢ

1,467,210
5,700,000
1,500,000
950,000

7,300,000

7
8,223,100
4,300,000
3,923,100
124,955,050
4,340,000
1,500,000
1,200,000
1,753,840
9,000,000
7,134,000
71,260,000
4,500,000
1,700,000
300,000
350,000

ɍɤɭɩɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

659,476,997

40,000,000

767,896,767

ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ

ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ

ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ

ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ
ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ

8

650,000
40,000,000

ɇɚɞɥɟɠɚɧ
ɨɪɝɚɧɨɫɨɛɚ

108,419,770

650,000
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2002-0001
2002-ɉ

2001-0001

0701-ɉ
0701-ɉ
0701-ɉ
0701-ɉ
0701-ɉ
0701-ɉ
0701-ɉ
0701-ɉ

0701-0002
0701-ɉ
0701-ɉ

0101-0001
0101-ɉ

1502-0001
1502-0002
1502-ɉ
1502-ɉ
1502-ɉ
1502-ɉ

1501-0002
1501-0003
1501-0005

ɂɡɝɪɚɞʃɚɤɚɧɥɢɡɚɰɢʁɟɭɞɟɥɭɭɥɢɰɟȼɟʂɤɚȼɥɚɯɨɜɢʄɚɭȼɟɥɢɤɨɦ
Ƚɪɚɞɢɲɬɭ
ɉɪɨɝɪɚɦɅɨɤɚɥɧɢɟɤɨɧɨɦɫɤɢɪɚɡɜɨʁ
ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɚɦɛɢʁɟɧɬɚ
ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɢɡɚɪɚɡɜɨʁɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚ
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɩɨɞɪɲɤɚɥɨɤɚɥɧɨɦɟɤɨɧɨɦɫɤɨɦɪɚɡɜɨʁɭ
ɉɪɨɝɪɚɦɊɚɡɜɨʁɬɭɪɢɡɦɚ
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɪɚɡɜɨʁɟɦɬɭɪɢɡɦɚ
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚɩɪɨɦɨɰɢʁɚ
ɋɚʁɚɦɌɭɪɢɡɦɚ
ɆɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚȺɥɚɫɤɟɜɟɱɟɪɢɢɉɚɫɭʂɢʁɚɞɚ
ɆɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɋɢɥɚɎɟɫɬ
Ⱥɞɪɟɧɚɥɢɧɩɚɪɤ
ɉɪɨɝɪɚɦɊɚɡɜɨʁɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɭɫɥɨɜɚɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭɞɟɥɚɬɧɨɫɬ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɩɨʂɫɤɢɯɩɭɬɟɜɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɉɭɬɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɩɭɬɟɜɚ
ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɬɪɚʁɟɤɬɧɟɥɢɧɢʁɟɍɫɢʁɟ-Ɇɨɥɞɚɜɚɇɨɜɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɭɥɢɰɚȻɪɚʄɟȻɭɻɨɧɢɢɆɢɪɨɫɥɚɜɚ
Ɍɢɪɲɟ ɞɟɨ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɩɪɢɫɬɚɧɚɭɊɚɦɭ
ɉɨʁɚɱɚɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟɭɥɢɰɟɀɢɤɟɉɨɩɨɜɢʄɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɚɭɬɨɛɭɫɤɨɝɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɚɟɪɨɞɪɨɦɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɢɧɟɪɚɥɧɢɯɫɢɪɨɜɢɧɚ
ɍɥɢɰɚȻɚɧɚɬɫɤɚ
ɍɥɢɰɚȾɢɞɢɧɨɫɨɤɚɱɟ
ȺɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟɭɥɢɰɚɭȼɟɥɢɤɨɦȽɪɚɞɢɲɬɭ
ɉɪɨɝɪɚɦɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɜɚɫɩɢɬɚʃɟ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɈɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚ
Ɂɚɦɟɧɚɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯɜɪɚɬɚɭɰɟɧɬɪɚɥɧɨʁɲɤɨɥɢɢɧɚɛɚɜɤɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɨɪɚ
0.0%
1.2%
0.3%
0.3%
2.2%
0.3%
0.2%
2.7%
5.1%
5.1%
7.1%
6.8%
0.1%

620,000

0.2%

1,290,000
0
7,594,266
2,000,000
2,000,000
14,328,458
2,300,000
1,600,000
18,000,000
33,905,000
33,905,000
47,057,152
45,050,000

1.9%
0.7%
0.2%
1.0%
2.0%
0.9%
0.5%
0.1%
0.2%
0.1%
0.2%
1.2%
0.8%
0.4%
21.1%
5.6%
8.0%

0.6%

12,731,740
4,500,000
1,600,000
6,631,740
13,300,000
5,860,000
3,500,000
980,000
1,060,000
900,000
1,000,000
7,650,626
5,000,000
2,650,626
139,007,942
37,245,218
52,650,000

4,000,000

0

21,000,000
0
0
0
0
0
0
17,000,000
28,199,000
28,199,000
0
0

0

0
0
0
0
3,580,000
60,000
2,420,000
0
300,000
800,000
0
0
0
0
48,379,400
1,139,400
9,240,000

1,000,000

620,000

21,000,000
7,594,266
2,000,000
2,000,000
14,328,458
2,300,000
1,600,000
35,000,000
62,104,000
62,104,000
47,057,152
45,050,000

1,290,000

12,731,740
4,500,000
1,600,000
6,631,740
16,880,000
5,920,000
5,920,000
980,000
1,360,000
1,700,000
1,000,000
7,650,626
5,000,000
2,650,626
187,387,342
38,384,618
61,890,000

5,000,000

ȾɢɪɟɤɬɨɪɈɒ

ȾɢɪɟɤɬɨɪɈɒ

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɉɍ

ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ

ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ

ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ

ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ
ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ

ȾɢɪɟɤɬɨɪɌɈ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɌɈ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɌɈ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɌɈ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɌɈ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɌɈ

ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ
ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ
ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ

ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
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0701

0101

1502

1501
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0602

1301

1201

1801

0901

2003

0602-0001

1301-0003
1301-ɉ
1301-ɉ
1301-ɉ

1301-0002

1301-0001

1201-0001
1201-0002
1201-ɉ
1201-ɉ
1201-ɉ
1201-ɉ
1201-ɉ

1801-0001
1801-ɉ

0901-0001
0901-0006
0901-0003
0901-0004
0901-0005
0901-ɉ

2003-0001
2003-ɉ

2002-ɉ
2002-ɉ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɢɝɪɚɞɫɤɢɯɨɩɲɬɢɧɚ

ȿɥɟɤɬɪɨɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɧɚɧɨɜɨʁɲɤɨɥɢ
Ɇɨɫɬɨɜɢɤɭɥɬɭɪɟɢɬɪɚɞɢɰɢʁɟ
ɉɪɨɝɪɚɦɋɪɟɞʃɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɫɪɟɞʃɢɯɲɤɨɥɚ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɩɨɞɚɯɚɥɟ
ɉɪɨɝɪɚɦɋɨɰɢʁɚɥɧɚɢɞɟɱʁɚɡɚɲɬɢɬɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢ
Ⱦɟɱɢʁɚɡɚɲɬɢɬɚ
ɉɨɞɪɲɤɚɫɨɰɢɨ-ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
ɋɚɜɟɬɨɞɚɜɧɨ-ɬɟɪɚɩɢʁɫɤɟɢɫɨɰɢʁɚɥɧɨ-ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢɐɪɜɟɧɨɝɤɪɫɬɚ
ɉɨɞɪɲɤɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɝɪɨɠɟɧɢɦɝɪɭɩɚɦɚ-Ɋɨɦɢɦɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɉɪɢɦɚɪɧɚɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɭɫɬɚɧɨɜɚɩɪɢɦɚɪɧɟɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
Ⱥɭɬɨɦɨɛɢɥɡɚɩɨɥɢɜɚɥɟɧɬɧɭɩɚɬɪɨɧɚɠɭ
ɉɪɨɝɪɚɦɊɚɡɜɨʁɤɭɥɬɭɪɟ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ
ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɢɤɭɥɬɭɪɧɨɦɢɭɦɟɬɧɢɱɤɨɦɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɭ
ɋɚɧɚɰɢʁɚɮɚɫɚɞɧɟɫɬɨɥɚɪɢʁɟɧɚɡɝɪɚɞɢɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ
ɉɟɫɧɢɱɤɚɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɊɚɦɫɤɢɫɭɬɨɧɢ
ɆɭɡɢɱɤɢɮɟɫɬɢɜɚɥɐɚɪɟɜɱɟɜɢȾɚɧɢ
ɇɨʄɆɭɡɟʁɚ
ɉɪɨɝɪɚɦȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɧɟɤɚɞɢɫɚɞ
ɉɪɨɝɪɚɦɊɚɡɜɨʁɫɩɨɪɬɚɢɨɦɥɚɞɢɧɟ
ɉɨɞɪɲɤɚɥɨɤɚɥɧɢɦɫɩɨɪɬɫɤɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚɢ
ɫɚɜɟɡɢɦɚ
ɉɨɞɪɲɤɚɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɦɲɤɨɥɫɤɨɦɢɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨɦɫɩɨɪɬɭɢ
ɦɚɫɨɜɧɨʁɮɢɡɢɱɤɨʁɤɭɥɬɭɪɢ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɫɩɨɪɬɫɤɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɫɩɨɪɬɫɤɨɝɨɛʁɟɤɬɚ- Ɏɭɞɛɚɥɫɤɚɫɜɥɚɱɢɨɧɢɰɚ
ɋɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɩɪɜɟɧɫɬɜɚɭȻɢɱȼɨɥɟʁɭ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɫɩɨɪɬɫɤɨɝɤɨɦɩɥɟɤɫɚ%DVNHWEDOOFDPS
ɉɪɨɝɪɚɦɅɨɤɚɥɧɚɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
147,280,756

7,317,541
3,000,000
100,000
5,600,000
170,332,576

1,522,880

17,500,000

900,000
487,152
7,850,000
5,650,000
2,200,000
36,726,787
11,224,517
21,352,270
200,000
3,400,000
350,000
200,000
5,500,000
5,000,000
500,000
24,510,443
18,505,443
2,505,000
2,000,000
150,000
900,000
200,000
250,000
35,040,421

22.3%

1.1%
0.5%
0.0%
0.8%
25.8%

0.2%

2.7%

0.1%
0.1%
1.2%
0.9%
0.3%
5.6%
1.7%
3.2%
0.0%
0.5%
0.1%
0.0%
0.8%
0.8%
0.1%
3.7%
2.8%
0.4%
0.3%
0.0%
0.1%
0.0%
0.0%
5.3%

1,000,000

697,851
0
400,000
16,862,118
2,303,561

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
684,000
104,000
380,000
0
50,000
150,000
0
0
17,959,969

148,280,756

8,015,392
3,000,000
500,000
22,462,118
172,636,137

1,522,880

17,500,000

900,000
487,152
7,850,000
5,650,000
2,200,000
36,726,787
11,224,517
21,352,270
200,000
3,400,000
350,000
200,000
5,500,000
5,000,000
500,000
25,194,443
18,609,443
2,885,000
2,000,000
200,000
1,050,000
200,000
250,000
53,000,390

ɇɚɱɟɥɧɢɤ
ɈɍɉɪɟɞɋɈ

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪȳɍɋɐ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪȳɍɋɐ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪȳɍɋɐ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪȳɍɋɐ

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪȳɍɋɐ

ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɢɭɫɬɚɧɨɜɚ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɢɭɫɬɚɧɨɜɚ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɇȻ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɇȻ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɄɐ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɇɆ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɇɆ

ȾɢɪɟɤɬɨɪȾɁ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȾɁ

ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ
ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ
ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ
ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ
ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ
ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɋɒ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɋɒ

ȾɢɪɟɤɬɨɪɈɒ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɈɒ
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ɍɄɍɉɇɂɉɊɈȽɊȺɆɋɄɂȳȺȼɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ɇɟɫɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨʁɚɜɧɨɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɲɬɜɨ
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɡɚɦɥɚɞɟ
ɉɪɨɫɥɚɜɚȾɚɧɚɨɩɲɬɢɧɟ
Ⱥɥɚɫɤɟɜɟɱɟɪɢɢɉɚɫɭʂɢʁɚɞɚ
Ɉɫɬɪɨɜɚɱɤɚɱɨɪɛɢʁɚɞɚ
ȳɟɩɭɪɢʁɚɞɚ

Ȼɪɨʁ 400-20/2016-01-1

ȅșȎț6.

659,476,997

18,241,820
2,190,000
1,040,000
400,000
1,050,000
80,000
50,000
100.0%

2.8%
0.3%
0.2%
0.1%
0.2%
0.0%
0.0%

ɋɄɍɉɒɌɂɇȺɈɉɒɌɂɇȿȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ

ǼȟȠȎșȖȒȓșȜȐȖǼȒșȡȘȓȜȟȠȎȵȡțȓȝȞȜȚȓȷȓțȖ

0602-0002
0602-0004
0602-0007
0602-ɉ
0602-ɉ
0602-ɉ
0602-ɉ
767,896,767

19,545,381
2,190,000
1,040,000
400,000
1,050,000
80,000
50,000

ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɰɢɆɁ
ɉɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɰ
ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ
ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɋɈ
ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɆɁ
ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɆɁ
ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɆɁ

ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄ
ɋɄɍɉɒɌɂɇȿɈɉɒɌɂɇȿ
Ȼɪɚɧɢɫɥɚɜɤɚɒɭɥɨɜɢʄɫɪ

108,419,770

1,303,561
0
0
0
0
0
0
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На основу члана 3. Одлуке о приступању
промени Статута општине Велико Градиште бр.
110-14/2015-01-1, а након спроведене јавне расправр, Комисија за израду Нацрта одлуке о промени Статута општине Велико Градиште на 43.
седници одржаној 18.03.2016. године израдила је:
СТАТУТ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
У члану 10. Статута општине Велико
Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико Градиште’’, бр. 9/08 и 5/14), после става 3. додаје се
став 4. који гласи:

„Додељивање повеље може бити везано
за разне јубилеје и може се доделити више пута.“
Досадашњи став 4. постаје став 5.
Члан 2.
Члан 114. Статута општине Велико Градиште мења се и гласи:

„Председник Скупштине може у складу
са актима месних заједница да расписује изборе
за органе месних заједница и формира Комисију
за спровођење избора“.
Члан 3.
Члан 115. Статута брише се.

Број: 110-6/2016-01-1
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловићс,р.

На основу члана 27. и члана 35. став 7. Закона о
планирању и изградњи (‘’Службени гласник Републике Србије’’, број: 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС,
98/2013 – одлука УС и 132/2014) и члана 40. Статута Општине Велико Градиште (“Службени
гласник општине Велико Градиште”, број 9/08).
на предлог Комисије за планове општине Велико
Градиште, Скупштина општине Велико Градиште и на предлог Општинског већа општине
Велико Градиште, Скупштина општине Велико
Градиште на 43.. седници одржаној дана
18.03.2016. године, донела је
ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
туристичког насеља Бели Багрем у општини
Велико Градиште

Члан 4.
Акти Општине и месних заједница ускладиће се са одредбама овог Статута у року од
30 дана од дана ступања на снагу овог Статута.
Акти Општине и месних заједница
остају на снази до њиховог усклађивања са Статутом.

Члан 1.
Овом Одлуком усваја се План детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем у општини
Велико Градиште (у даљем тексту: план).

Члан 6.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“.

Плански део
Правила уређења: Подела на карактеристичне
целине и зоне, Концепцијa уређења, Циљеви израде плана, Планиране претежне детаљне намене
површина и објеката, Могуће компатибилне на-

Члан 5.
Овлашћије се Комисија за прописе да утврди и објави пречишћен текст Статута општине
Велико Градиште.

Члан 2.
План се састоји из текстуалног дела и графичких
приказа.
Текстуални део плана, чине:
О п ш т и д е о : Правни основ; Плански основ;
Опис обухвата плана; Опис постојећег стања
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мене, Степен комуналне опремљености, Израда
и прибављање конзерваторских услова, Заштита
природног наслеђа, Заштита културног наслеђа,
Заштита животне средине, Заштита живота и
здравља људи, Приступачност објеката, Мере
енергетске ефикасности изградње, Проглашење
туристичког простора, Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте
Правила уређења - урбанистички услови
Уређење предела, Саобраћај, Хидротехничка
инфраструктура, Енергетика и телекомуникације,
Правила за појасеве регулације и инфраструктурне системе, Услови за прикључење објеката
на мрежу комуналне инфраструктуре
Правила грађења:
Правила грађења која важе за све зоне
Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле, Дозвољена изградња
Међусобно компатибилне намене, Забрањена изградња, Услови за изградњу других објеката на
истој грађевинској парцели, Правила за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих
објеката
Инжењерско геолошки услови за изградњу
објеката, Разрада плана кроз урбанистички
пројекат
Правила грађења која важе за поједине зоне
(Зона А, Зона Б, Зона Е, Зона Ф, Зона Г, Зона Х4,
Зона И, Зона ЈЈ, Зона К, Зона Л)
Приказ остварених урбанистичких параметара и капацитета
Спровођење плана
Прилози
Прилог 1. - попис катастарских парцела обухваћених планом
Прилог 2. - попис катастарских парцела планираних за јавно земљиштe

Графички део Плана чине:
Постојеће стање:
лист 1: Подлога за израду плана са границом
обухвата плана
лист 2: Постојећа намена површина
Планска решења:
лист 3: Планирана намена површина и подела на
зоне
лист 4: План саобраћаја, нивелације и регулације
лист 5: План парцелације површина јавне намене
и спровођење плана
лист 6: Синхрон план
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Члан 3.
Саставни део ове Одлуке је „План детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем у општини Велико Градиште “.
План са комплетном садржином налази се у
аналогном и дигиталном облику у архиви
Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и
имовинско-правне послове Општинске управе
општине Велико Градиште, ул. Житни трг 1,
Велико Градиште.

Члан 4.
Граница плана одређена је и дефинисана у графичком и текстуалном делу плана.
Оријентациона граница плана одређена је посредно Шематским приказом у графичком делу
Просторног плана општине Велико Градиште
(Општински сл.гласник бр. 2/2011) и садржи
зоне: А, Б, део зoне Ц - око рукавца, Е, Ф, Г , И,
Х 4, ЈЈ и Л.
За овај план детаљне регулације извршена је корекција границе плана у крајњем западном делу
плана, где је део пољопривредног земљишта без
икакве изградње, а није ни саобраћајно снабдевен, искључен из грађевинског подручја и детаљне планске разраде, односно из обухвата овог
плана.
Овај опис границе обухвата плана употпуњује се
координатама аналитичко геодетских елемената
који одређују границу на листу 1 графичког дела
плана (Подлога за израду плана са границом обухвата плана) и пописом катастарских парцела
обухваћених планом, датим у Прилогу 1. у поглављу Прилози уз овај план.
У случају неусаглашености пописа катастарских
парцела обухваћених Планом у текстуалном делу
и бројева катастарских парцела у графичком прилогу, меродавни су подаци са графичког прилога.
Члан 5.
Основни циљеви израде плана су:
• опредељење будућег идентитета, уређења
и опремања најзначајније туристичке зоне
за читав регион – утицајне зоне Сребрног
језера и туристичке целине Бели Багрем.
• унапређење услова за развој туризма и
претпоставке за уређење просторне целине Бели Багрем.
• усмеравање просторне организације и оптимално програмско решење туристичке
целине Бели Багрем
• детаљније утврђивање функционалних
подцелина претежне намене и ефикасност
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•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

и рационализација изградње и коришћења
земљишта
даља детаљнија подела и јасна правила за
резиденцијалну, мешовиту, туристичку,
комерцијалну и рубну зону, с обзиром на
еколошке и природне специфичности обухвата.
дефинисање потребних елемената за целовит програм развоја туризма
знатно проширење компатибилних намена
чија ће изградња бити дозвољена у
појединим зонама.
одређивање правила за реализацију сложеног и с природним окружењем интегрисаног
туристичког
спортског
и
резиденцијалног комплекса у обухвату
плана.
даље унапређење и очување постојећег
природног наслеђа и заштита и унапређење квалитета животне средине
побољшање решења саобраћаја и паркирања, нарочито у зони највише туристичке
атракције
у складу с тим усклађено решење уличне,
комуникацијске и инфраструктурне мреже
и обезбеђење услова за уређење и фазну
изградњу
регулисање саобраћаја тако да се елиминише кретање моторних возила (осим за
економске приступе и интервентна возила) у појасу планиране градње дуж
језерског приобаља (делови зона А, Е, Б
и Г)
стварање услова за развој еколошки функционалнијих и прихватљивијих видова
кретања (бициклистичи, пешачки саобраћај, зоне успореног кретања)
планирање паркинга (стајалишта) за аутобусе, као и јавних паркинга и правила за
изградњу уз регулисање паркирања на
гравитирајућим јавним паркинзима
повећање безбедности свих учесника у саобраћају кроз изградњу и комплетирање
недостајућих обавезних елемената уличне
мреже (тротоари, пешачке стазе)
измештање црпне станица са локације у
зони Г, као и запуштеног упојног бунара
са локације која упада у зону К, где су луксузне виле,
дефинисање свих елемената, параметара
и показатеља потребних за покретање
процедуре проглашења туристичког подручја.

•
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План детаљне регулације представљаће
плански основ за израду и одобрење урбанистичког пројекта за зоне односно намене за
које је таква обавеза прописана, као и за издавање информације о локацији, локацијских
услова и израду урбанистичко-техничких докумената за укупан преостали обухват плана.

Члан 6.
Изради Плана приступило се на основу Одлуке
о приступању изради Плана детаљне регулације
дела насеља Калиновац у општини Велико Градиште (“Сл. Гласник општине Велико Градиште”, бр. 4/2015).
Члан 7.
План је израђен од стране ЈП Дирекција за изградњу Велико Градиште, са ЦЕПРО, Београд.

Члан 8.
Саставни део ове Одлуке је Извештај о извршеном јавном увиду, сачињен од стране Комисије за
планове општине Велико Градиште, у складу са
одредбама члана 50. а који садржи извештаје о
извршеној стручној контроли фаза рада и податке
о извршеном јавном увиду, са свим примедбама
и одлукама по свакој примедби.

Члан 9.
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за
урбанизам, комунално-стамбене и имовинскоправне послове Општинске управе Општине
Велико Градиште.

Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.
Број: 353-33/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловићс,р.
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ɉɅȺɇ ȾȿɌȺȴɇȿ ɊȿȽɍɅȺɐɂȳȿ

ɌɍɊɂɋɌɂɑɄɈȽ ɇȺɋȿȴȺ ȻȿɅɂ ȻȺȽɊȿɆ
ɍ ɈɉɒɌɂɇɂ ȼȿɅɂɄɈ ȽɊȺȾɂɒɌȿ

ȳɉ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ
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ɉɅȺɇ ȾȿɌȺȴɇȿ ɊȿȽɍɅȺɐɂȳȿ ɌɍɊɂɋɌɂɑɄɈȽ ɇȺɋȿȴȺ ȻȿɅɂ ȻȺȽɊȿɆ ɍ
ɈɉɒɌɂɇɂ ȼȿɅɂɄɈ ȽɊȺȾɂɒɌȿ

ɇɈɋɂɅȺɐ ɂɁɊȺȾȿ:

Ɉɩɲɬɢɧɚ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ

ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄ:

Ⱦɪɚɝɚɧ Ɇɢɥɢʄ

ɈȻɊȺȭɂȼȺɑ:

ȳɉ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟ

ȾɂɊȿɄɌɈɊ:

ȴɭɛɢɰɚ Ɇɢɬɢʄ, ɞɢɩɥ.ɩɪɚɜɧɢɤ

ɊȺȾɇɂ ɌɂɆ
ɊɍɄɈȼɈȾɂɅȺɐ ɂɁɊȺȾȿ:

ɋɚɲɚ ɑɭɞɚɧɨɜ, ɞɢɩɥ.ɢɧɠ.ɚɪɯ. ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ
ɭɪɛɚɧɢɫɬɚ

ɋɌɊɍɑɇɂ ɌɂɆ:
ȳɉ ȾɂɊȿɄɐɂȳȺ:

Ɂɨɪɚɧ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ, ɝɟɨɞ.ɢɧɠ.
ȭɨɪɻɟ ȳɟɥɱɢʄ, ɢɧɠ.ɝɪɚɻ.
Ⱦɚɪɤɨ ɂɜɤɨɜɢʄ, ɞɢɩɥ.ɢɧɠ.ɲɭɦ.
ɂɜɚɧ Ɋɚʁɱɢʄ, ɞɢɩɥ.ɢɧɠ.ɩɟʁɡ.ɚɪɯ.
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ ɂɝʃɚɬɨɜɢʄ, ɞɢɩɥ.ɢɧɠ.ɩɨʂ.
Ɇɢɪɨɫɥɚɜɚ Ɋɚɞɟɧɤɨɜɢʄ, ɞɢɩɥ.ɢɧɠ.ɦɚɲ.

ɐȿɉɊɈ ɞ.ɨ.ɨ.

Ɇɢɪʁɚɧɚ ɉɚɧɬɢʄ, ɞɢɩɥ.ɢɧɠ.ɫɚɨ.
Ⱦɟʁɚɧ ȼɚɫɢʄ, ɞɢɩɥ.ɢɧɠ.ɟɥ.
Ʌɢɞɢʁɚ Ɇɚɪɬɢɧɨɜɢʄ, ɞɢɩɥ.ɢɧɠ.ɩɟʁɡ.ɚɪɯ.

ɋɈ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ:

Ʉɚɬɚɪɢɧɚ ɇɢɤɨɥɢʄ, ɞɢɩɥ.ɢɧɠ.ɚɪɯ.
ɋɧɟɠɚɧɚ Ʉɨɫɬɢʄ, ɞɢɩɥ.ɝɟɨ ɩɪ.ɩɥ.
ɇɢɤɨɥɚ Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜɢʄ, ɞɢɩɥ.ɢɧɠ.ɝɪɚɻ.
ɋɬɟɮɚɧ ɋɬɟɜɢʄ, ɞɢɩɥ.ɢɧɠ.ɚɪɯ.
Ɇɚɪɢɧ Ʉɪɟɲɢʄ, ɞɢɩɥ.ɢɧɠ.ɚɪɯ. Ƚɥɚɜɧɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɚ
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ɉɥɚɧ ɞɟɬɚʂɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝ ɧɚɫɟʂɚ Ȼɟɥɢ Ȼɚɝɪɟɦ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟ

ɋȺȾɊɀȺȳ

Ɍɟɤɫɬɭɚɥɧɢ ɞɟɨ
Ɉɩɲɬɢ ɞɟɨ
ɉɪɚɜɧɢ ɨɫɧɨɜ
ɉɥɚɧɫɤɢ ɨɫɧɨɜ
Ɉɩɢɫ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɥɚɧɚ
Ɉɩɢɫ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɫɬɚʃɚ

1
1
2
2

ɉɥɚɧɫɤɢ ɞɟɨ
ɉɪɚɜɢɥɚ ɭɪɟɻɟʃɚ
ɉɨɞɟɥɚ ɧɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɟ ɰɟɥɢɧɟ ɢ ɡɨɧɟ
Ʉɨɧɰɟɩɰɢʁa ɭɪɟɻɟʃɚ
ɐɢʂɟɜɢ ɢɡɪɚɞɟ ɩɥɚɧɚ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɟ ɩɪɟɬɟɠɧɟ ɞɟɬɚʂɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ɇɨɝɭʄɟ ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɟ ɧɚɦɟɧɟ
ɋɬɟɩɟɧ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢ
ɂɡɪɚɞɚ ɢ ɩɪɢɛɚɜʂɚʃɟ ɤɨɧɡɟɪɜɚɬɨɪɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɚ
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɡɞɪɚɜʂɚ ʂɭɞɢ
ɉɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ɇɟɪɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɢɡɝɪɚɞʃɟ
ɉɪɨɝɥɚɲɟʃɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ
ɉɨɩɢɫ ɩɚɪɰɟɥɚ ɢ ɨɩɢɫ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɡɚ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ, ɫɚɞɪɠɚʁɟ ɢ ɨɛʁɟɤɬɟ

4
5
6
7
9
9
9
9
10
10
11
12
12
13
14

ɉɪɚɜɢɥɚ ɭɪɟɻɟʃɚ - ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɭɫɥɨɜɢ
ɍɪɟɻɟʃɟ ɩɪɟɞɟɥɚ
ɋɚɨɛɪɚʄɚʁ
ɏɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɤɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ȿɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɢ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ
ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɚ ɩɨʁɚɫɟɜɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɍɫɥɨɜɢ ɡɚ ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɚ ɦɪɟɠɭ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ

15
15
20
23
27
32

19. март 2016.
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ɉɥɚɧɫɤɢ ɞɟɨ
ɉɪɚɜɢɥɚ ɝɪɚɻɟʃɚ
ɉɪɚɜɢɥɚ ɝɪɚɻɟʃɚ ɤɨʁɚ ɜɚɠɟ ɡɚ ɫɜɟ ɡɨɧɟ
ɍɫɥɨɜɢ ɡɚ ɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɭ, ɩɪɟɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɭ ɢ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ
Ⱦɨɡɜɨʂɟɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ
Ɇɟɻɭɫɨɛɧɨ ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɟ ɧɚɦɟɧɟ
Ɂɚɛɪɚʃɟɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ
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ɉɥɚɧ ɞɟɬɚʂɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝ ɧɚɫɟʂɚ Ȼɟɥɢ Ȼɚɝɪɟɦ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟ
Ɍɟɤɫɬɭɚɥɧɢ ɞɟɨ

ɈɉɒɌɂ ȾȿɈ
ɉɪɚɜɧɢ ɨɫɧɨɜ
ɉɪɚɜɧɢ ɨɫɧɨɜ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɨɜɨɝ ɩɥɚɧɚ ʁɟ Ɂɚɤɨɧ ɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɢ (''ɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ'', ɛɪɨʁ: 72/2009, 81/2009 – ɢɫɩɪɚɜɤɚ, 64/2010 – ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ,
24/2011, 121/2012, 42/2013 – ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ, 50/2013 – ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ, 98/2013 – ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ,
132/2014 ɢ 145/2014).
ɤɚɨ ɢ:
- Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɡɚɲɬɢɬɢ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ“, ɛɪ.135/04, 36/09,
72/09 ɢ 43/11),
- Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɫɬɪɚɬɟɲɤɨʁ ɩɪɨɰɟɧɢ ɭɬɢɰɚʁɚ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ
Ɋɋ“, ɛɪɨʁ ɛɪɨʁ 135/04, 36/09, 88/10),
- ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨ ɫɚɞɪɠɢɧɢ, ɧɚɱɢɧɭ ɢ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢɡɪɚɞɟ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɢ
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ („ɋɥ. ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ“, ɛɪɨʁ 64/15),
- Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɪɭɞɚɪɫɬɜɭ ɢ ɝɟɨɥɨɲɤɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ“,
ɛɪ.88/11),
- Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ ɞɨɛɪɢɦɚ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ“, ɛɪ. 71/94, 52/11 ɢ
99/11),
- Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɡɚɲɬɢɬɢ ɩɪɢɪɨɞɟ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ“, ɛɪ. 36/09, 88/10 ɢ 91/10)
ɂɡɪɚɞɢ ɨɜɨɝ ɩɥɚɧɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɫɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ Ɉɞɥɭɤɟ ɨ ɢɡɪɚɞɢ ɩɥɚɧɚ (Ɉɩɲɬɢɧɫɤɢ
ɫɥ.ɝɥɚɫɧɢɤ ɛɪ. 4/2015).
ɉɥɚɧɫɤɢ ɨɫɧɨɜ
ɉɥɚɧɫɤɢ ɨɫɧɨɜ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɉɥɚɧɚ ɞɟɬɚʂɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝ ɧɚɫɟʂɚ Ȼɟɥɢ
Ȼɚɝɪɟɦ ɫɭ:
 ɉɪɨɫɬɨɪɧɢ ɩɥɚɧ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ 2010-2014-2021 (''ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ'',
ɛɪ. 88/2010)
 ɉɪɨɫɬɨɪɧɢ ɩɥɚɧ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ (Ɉɩɲɬɢɧɫɤɢ ɫɥ.ɝɥɚɫɧɢɤ ɛɪ.
2/2011).
ɉɥɚɧɢɪɚʃɟ ɭɪɟɻɟʃɚ ɋɪɟɛɪɧɨɝ ʁɟɡɟɪɚ ʁɟ ɩɨɱɟɥɨ ɫ ɢɡɪɚɞɨɦ ɉɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɩɥɚɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɩɨɫɟɛɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɞɟɜɟɞɟɫɟɬɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɩɪɨɲɥɨɝ ɜɟɤɚ, ɚɥɢ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɩɪɟɦɚʃɚ ɧɚʁɭɝɪɨɠɟɧɢʁɢɯ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚʁɢɧɬɟɧɡɢɜɧɢʁɟ ɤɨɪɢɲʄɟɧɢɯ ɞɟɥɨɜɚ
ʁɟɡɟɪɚ ɫɬɜɨɪɢɥɨ ɩɨɬɪɟɛɭ ɡɚ ɫɟɩɚɪɚɬɧɢɦ ɩɥɚɧɫɤɢɦ ɨɫɦɢɲʂɚɜɚʃɟɦ ɡɨɧɟ ɨɤɨ Ȼɟɥɨɝ
Ȼɚɝɪɟɦɚ, ɤɚɨ ɫɜɨʁɟɜɪɫɧɨ ɧɚɫɬɚʃɟɧɟ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɫɚ ɫɜɢɦ ɨɛɟɥɟɠʁɢɦɚ ɫɤɨɪɨ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɝ
ɧɚɫɟʂɟɧɨɝ ɦɟɫɬɚ. Ɍɨ ʁɟ ɭɪɚɻɟɧɨ ɤɪɨɡ ɢɡɪɚɞɭ ɢ ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɉɥɚɧɚ ɨɩɲɬɟɝ ɭɪɟɻɟʃɚ
(ɭɫɜɨʁɟɧɢɦ 27.03.2006. ɝɨɞɢɧɟ), ɚ ɤɚɞ ʁɟ ɩɪɨɦɟʃɟɧ Ɂɚɤɨɧ, ɤɪɨɡ ɒɟɦɚɬɫɤɢ ɩɪɢɤɚɡ
ɭɪɟɻɟʃɚ ɭɪɚɻɟɧ ɭ ɫɤɥɨɩɭ ɉɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ (Ɉɩɲɬɢɧɫɤɢ
ɫɥ.ɝɥɚɫɧɢɤ ɛɪ. 2/2011.).
ɍ ɮɨɪɦɢ ɢɡɜɨɞɚ ɢɡ ɩɥɚɧɚ ɜɢɲɟɝ ɪɟɞɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɲɢɪɟɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ, ɦɨɠɟ ɫɟ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɬɢ
ɞɚ ɫɭ ɒɟɦɚɬɫɤɢɦ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɭɪɟɻɟʃɚ ɭ ɫɤɥɨɩɭ ɉɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɨɫɧɨɜɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɩɨɞɟɥɚ ɧɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ
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ɩɨɞɰɟɥɢɧɟ ɢ ɞɚɬɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɭɪɟɻɟʃɚ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɝɪɚɞʃɟ ɡɚ ɨɛɭɯɜɚɬ ɧɚɫɟʂɚ Ȼɟɥɢ
Ȼɚɝɪɟɦ ɢ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭʄɟɝ ɞɟɥɚ ɋɪɟɛɪɧɨɝ ȳɟɡɟɪɚ, ɭ ɮɨɪɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨʁ ɞɚ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɜɪɲɢ ɢɡɞɚɜɚʃɟɦ ɂɡɜɨɞɚ ɢɡ ɩɥɚɧɚ. Ɉɜɚʁ ɩɥɚɧɫɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɩɪɢɥɚɝɨɞɢɬɢ
ɧɨɜɢɦ ɡɚɤɨɧɫɤɢɦ ɪɟɲɟʃɢɦɚ (Ɂɚɤɨɧ ɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɢ - ''ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ'', ɛɪɨʁ: 72/2009, 81/2009 – ɢɫɩɪɚɜɤɚ, 64/2010 – ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ, 24/2011,
121/2012, 42/2013 – ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ, 50/2013 – ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ, 98/2013 – ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ ɢ
132/2014) ɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɩɨɤɪɟɬɚʃɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɩɪɨɝɥɚɲɟʃɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ.
ɂɡɪɚɞɨɦ ɨɜɨɝ ɩɥɚɧɚ ɫɟ ɩɪɢɦɟʃɭʁɟ ɨɞɪɟɞɛɚ ɫɚɦɨɝ ɉɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ɞɚ
ʃɟɝɨɜɨ ɞɚʂɟ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɤɪɨɡ ɢɡɪɚɞɭ ɩɥɚɧɨɜɚ ɞɟɬɚʂɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ.
Ⱦɨɧɨɲɟʃɟɦ ɨɜɨɝ ɩɥɚɧɚ ɞɟɬɚʂɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɭ ʃɟɝɨɜɨɦ ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɩɪɟɫɬɚʁɟ ɞɚ ɜɚɠɢ
ɒɟɦɚɬɫɤɢ ɩɪɢɤɚɡ ɭɪɟɻɟʃɚ Ȼɟɥɢ Ȼɚɝɪɟɦ ɋɪɟɛɪɧɨ ʁɟɡɟɪɨ ɢɡ ɉɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɩɥɚɧɚ
ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ.
Ɉɩɢɫ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɥɚɧɚ
Ɉɪɢʁɟɧɬɚɰɢɨɧɚ ɝɪɚɧɢɰɚ ɩɥɚɧɚ ɨɞɪɟɻɟɧɚ ʁɟ ɩɨɫɪɟɞɧɨ ɒɟɦɚɬɫɤɢɦ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɭ
ɝɪɚɮɢɱɤɨɦ ɞɟɥɭ ɉɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ (Ɉɩɲɬɢɧɫɤɢ
ɫɥ.ɝɥɚɫɧɢɤ ɛɪ. 2/2011) ɢ ɫɚɞɪɠɢ ɡɨɧɟ: Ⱥ, Ȼ, ɞɟɨ ɡoɧɟ ɐ - ɨɤɨ ɪɭɤɚɜɰɚ, ȿ, Ɏ, Ƚ , ɂ, ɏ 4,
ȳȳ ɢ Ʌ.
Ɂɚ ɨɜɚʁ ɩɥɚɧ ɞɟɬɚʂɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɢɡɜɪɲɟɧɚ ʁɟ ɤɨɪɟɤɰɢʁɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɩɥɚɧɚ ɭ
ʁɭɝɨɡɚɩɚɞɧɨɦ ɢ ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɞɟɥɭ ɩɥɚɧɚ, ɝɞɟ ʁɟ ɞɟɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɛɟɡ
ɢɤɚɤɜɟ ɢɡɝɪɚɞʃɟ, ɚ ɧɢʁɟ ɧɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨ ɫɧɚɛɞɟɜɟɧ, ɢɫɤʂɭɱɟɧ ɢɡ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɢ ɞɟɬɚʂɧɟ ɩɥɚɧɫɤɟ ɪɚɡɪɚɞɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɡ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɨɜɨɝ ɩɥɚɧɚ.
Ɉɜɚʁ ɨɩɢɫ ɝɪɚɧɢɰɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɥɚɧɚ ɭɩɨɬɩɭʃɭʁɟ ɫɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɦɚ ɚɧɚɥɢɬɢɱɤɨ ɝɟɨɞɟɬɫɤɢɯ
ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɤɨʁɢ ɨɞɪɟɻɭʁɭ ɝɪɚɧɢɰɭ ɧɚ ɥɢɫɬɭ 1 ɝɪɚɮɢɱɤɨɝ ɞɟɥɚ ɩɥɚɧɚ (ɉɨɞɥɨɝɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ
ɩɥɚɧɚ ɫɚ ɝɪɚɧɢɰɨɦ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɥɚɧɚ) ɢ ɩɨɩɢɫɨɦ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢɯ
ɩɥɚɧɨɦ, ɞɚɬɢɦ ɭ ɉɪɢɥɨɝɭ 1. ɭ ɩɨɝɥɚɜʂɭ ɉɪɢɥɨɡɢ ɭɡ ɨɜɚʁ ɩɥɚɧ.
Ɉɩɢɫ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɫɬɚʃɚ
ɋɢɦɛɨɥ ȼɟɥɢɤɨɝ Ƚɪɚɞɢɲɬɚ ʁɟ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɋɪɟɛɪɧɨɝ ȳɟɡɟɪɚ. Ɉɜɚ ɰɟɥɢɧɚ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ
ɨɛɟɥɟɠʁɚ ɫɚɞɚɲʃɟɝ ɢ ɛɭɞɭʄɟɝ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɚ ȼɟɥɢɤɨɝ Ƚɪɚɞɢɲɬɚ. Ʉɚɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɭ ɫɤɥɨɩɭ ɭɬɢɰɚʁɚ ɋɪɟɛɪɧɨɝ ȳɟɡɟɪɚ, ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨ ɧɚɫɟʂɟ Ȼɟɥɢ Ȼɚɝɪɟɦ ɫɟ
ɢɡɞɜɚʁɚ ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɧɚ ɰɟɥɢɧɚ.
ɇɚɱɢɧ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɭ ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɩɥɚɧɚ ɭ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ʃɟɝɨɜɟ ɢɡɪɚɞɟ ʁɟɫɬɟ ɞɚ ɭ
ɨɜɨʁ ɰɟɥɢɧɢ ɞɨɦɢɧɢɪɚʁɭ ɫ ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ʁɟɡɟɪɫɤɚ ɩɥɚɠɚ, ɫ ɞɪɭɝɟ ɯɨɬɟɥɫɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ,
ɤɨʁɢ ɫɭ ɢ ɫɬɜɨɪɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɡɚ ɞɨɫɚɞɚɲʃɢ ɪɚɡɜɨʁ ɬɭɪɢɡɦɚ, ɚ ɫ ɬɪɟʄɟ
ɫɬɪɚɧɟ ɜɟʄ ɡɧɚɬɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɫɬɚɦɛɟɧɚ ɢ ɜɢɤɟɧɞ ɝɪɚɞʃɚ.
Ʉɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɨɝ ɩɥɚɧɨɦ ʁɟ ɢ ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɢ ɧɚɫɢɩ, ɨɞ ɧɚɫɟʂɚ
ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ, ɞɨ ɩɪɟɜɥɚɤɟ ɢ ɡɚɬɢɦ ɞɭɠ Ⱦɭɧɚɜɚ ɧɚ ɨɫɬɪɜɭ, ɚ ɤɚɨ ɫɬɚɡɚ ɞɭɠ ɫɚɦɨɝ
ʁɟɡɟɪɚ. ɇɚɫɢɩ ɫɚ ɡɟɦʂɚɧɨɦ ɨɛɚɥɨɭɬɜɪɞɨɦ ɢ ɲɟɬɧɨɦ ɫɬɚɡɨɦ ɢɥɢ ɭɥɢɰɨɦ ɭ ɤɪɭɧɢ ʁɟ
ɢɡɝɪɚɻɟɧ ɞɭɠ ɨɛɚɥɟ Ⱦɭɧɚɜɚ ɢ ɞɭɠ ʁɟɡɟɪɚ ɧɚ ɱɢɬɚɜɨɦ ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɩɥɚɧɚ.
Ƚɥɚɜɧɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ ɚɬɪɚɤɰɢʁɟ ɭɠɟ ɢ ɲɢɪɟ ɡɨɧɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ "Ȼɟɥɢ Ȼɚɝɪɟɦ" ɫɭ:
Ⱦɭɧɚɜ; ɋɪɟɛɪɧɨ ʁɟɡɟɪɨ; ɩɪɟɜɥɚɤɚ, ɪɬ ɢ "ɪɭɤɚɜɚɰ"; ɩɟʁɡɚɠɧɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ Ȼɟɥɢ Ȼɚɝɪɟɦ,
ɯɨɬɟɥɢ, ɩɚɧɫɢɨɧɢ ɢ ɚɩɚɪɬɦɚɧɢ, Ⱥɤɜɚ ɩɚɪɤ ɢ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɚ ɢɥɢ ɨɡɟɥɟʃɟɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ
(ɛɚɝɪɟɦɚɪ, ɥɢɜɚɞɟ, ɬɟɪɟɧɢ, ɫɬɚɡɟ) ɪɚɡɥɢɱɢɬɨɝ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ.
ɇɚʁɜɟʄɢɦ ɞɟɥɨɦ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɭ ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɨɜɨɝ ɩɥɚɧɚ ɞɨɦɢɧɢɪɚ
ɤɥɚɫɢɱɧɚ ɜɢɤɟɧɞ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɚ ɝɪɚɞʃɚ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ ɩoɩɭɧɢɥɚ ɩɪɨɫɬɨɪ ɢ
ɩɪɟɪɚɫɥɚ ɭ ɤɥɚɫɢɱɧɭ ɫɬɚɦɛɟɧɭ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɫɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ
ɧɚ ɩɚɪɰɟɥɚɦɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɜɟɥɢɱɢɧɟ, ɦɚɥɢɯ ɝɭɫɬɢɧɚ ɢ ɪɚɡɧɟ ɬɢɩɨɥɨɝɢʁɟ, ɚɥɢ ɧɢɫɤɨ. ɍ
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ɦɚɬɪɢɰɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɨɩɭʃɟɧɚ ɢ ɡɚɜɪɲɟɧɚ, ɨɛʁɟɤɬɢ ɫɭ ɫɥɨɛɨɞɧɨɫɬɨʁɟʄɢ.
ɍ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɥɚɧɚ, ɫɟɦ ɩɥɚɧɫɤɢ ɝɪɚɻɟɧɢɯ ɝɪɭɩɚɰɢʁɟ ɤɭʄɚ ɡɚ ɨɞɦɨɪ,
ɩɪɢɫɭɬɧɢ ɫɭ ɢ ɞɟɥɨɜɢ ɡɚɭɡɟɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ - ɭɝɥɚɜɧɨɦ
ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ (ɯɨɬɟɥɫɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ, ɤɚɦɩ, ɦɚʃɢ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɤɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ ɢ
ɩɚɧɫɢɨɧɢ), ɚ ɦɚʃɟ ɬɪɝɨɜɢɧɚ ɢ ɨɫɬɚɥɨ. ɍ ɡɨɧɚɦɚ ɛɥɢɠɢɦ ʁɟɡɟɪɭ ɩɪɢɦɟɬɧɨ ʁɟ ɢ
ɩɨɫɥɨɜɚʃɟ ɭ ɩɪɢɡɟɦʂɢɦɚ ɢɥɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɥɨɤɚɥɢɦɚ ɭ ɫɤɥɨɩɭ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ.
ɍ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɫɟ ʁɚɫɧɨ ɱɢɬɚ ɩɥɚɧɫɤɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɭ ɢɡɝɪɚɞʃɢ, ɩɪɢɦɟɬɚɧ ɩɨɫɥɟ ɞɨɧɨɲɟʃɚ
ɩɪɜɨɝ ɉɈɍ, ɚɥɢ ɫɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɦɚʃɤɚɜɨɫɬɢɦɚ ɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ (ɧɟɢɡɝɪɚɻɟɧɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ
ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɞɭɠ ɭɥɢɰɚ, ɧɟɞɨɫɥɟɞɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɤɪɭɠɧɟ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ, ɩɚɪɰɢʁɚɥɧɨ
ɪɟɝɭɥɢɫɚɧ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɩɚɪɤɢɧɝɚ ɡɚ ɚɭɬɨɛɭɫɟ ɢ ɫɥɢɱɧɨ).
ɇɚ ɞɜɟ ɜɟʄɟ ɩɪɨɫɬɨɪɧɟ ɰɟɥɢɧɟ ɤɨʁɟ ɨɤɪɭɠɭʁɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨ ɧɚɫɟʂɟ ɝɪɚɞʃɚ
ʁɨɲ ɧɢʁɟ ɭɡɟɥɚ ɦɚɯɚ ɢ ʃɢɯɨɜɭ ɝɥɚɜɧɭ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɱɢɧɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɟ ɢ ɡɞɪɚɜɟ
ɧɚɫɟʂɫɤɟ ɲɭɦɟ, ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɩɨɞ ɛɚɝɪɟɦɨɦ ɢ ɥɢɩɨɦ, ɫɚɦɨ ɞɟɥɨɦ ɫɚ ɤɢɫɟɥɢɦ ɪɚɫɬɢʃɟɦ
ɢ ɞɪɜɟʄɟɦ.
Ƚɥɚɜɧɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚɫɟʂɚ Ȼɟɥɢ Ȼɚɝɪɟɦ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɨɧɨ, ɤɚɨ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚ ɢ
ɧɟɞɟʂɢɜɚ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɚ ɰɟɥɢɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɢ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɢ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɬɭɪɢɡɚɦ ɜɟʄ ɞɨɛɢɥɨ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬʂɢɜɨɝ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝ
ɩɪɨɫɬɨɪɚ.
Ⱦɪɭɝɢɦ ɪɟɱɢɦɚ, ɧɚɫɟʂɟ Ȼɟɥɢ Ȼɚɝɪɟɦ ɤɚɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨ ɦɟɫɬɨ ʁɟ ɜɟʄ ɩɨɫɬɚɥɨ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɚ ɰɟɥɢɧɚ ɫɚ ɮɨɪɦɢɪɚɧɨɦ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɦ
ɩɨɧɭɞɨɦ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɦɚ, ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ ɞɨɛɪɢɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢɦɚ
ɡɧɚɱɚʁɧɢɦ ɡɚ ɬɭɪɢɡɚɦ, ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɦ, ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨɦ ɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɦ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ,
ɤɚɨ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ ɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁ ɢ ɛɨɪɚɜɚɤ ɬɭɪɢɫɬɚ.
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ɉɅȺɇɋɄɂ ȾȿɈ
ɉɪɚɜɢɥɚ ɭɪɟɻɟʃɚ
ɉɨɞɟɥɚ ɧɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɟ ɰɟɥɢɧɟ ɢ ɡɨɧɟ
Ɂɚ ɩɥɚɧɫɤɨ ɪɟɲɟʃɟ ɞɚʁɟ ɫɟ ɨɩɢɫ ɩɨɞɟɥɟ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɭ ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɩɥɚɧɚ ɧɚ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɟ ɰɟɥɢɧɟ ɢ ɡɨɧɟ. ɍ ɫɤɥɨɩɭ ɨɩɢɫɚ ɫɭ ɭ ɩɨɞɧɚɫɥɨɜɢɦɚ ɩɪɢɤɚɡɚɧɟ ɢ
ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢɨɧɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ, ɲɬɨ ɫɭ ɛɢɥɢ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ ɡɚ ɩɥɚɧɫɤɭ
ɩɨɞɟɥɭ. Ɉɛɚɥɧɢ ɩɨʁɚɫ ɢ ɩɪɢɨɛɚʂɟ ɧɢɫɭ ɩɥɚɧɨɦ ɩɪɟɜɢɻɟɧɢ ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɧɚ ɰɟɥɢɧɚ,
ɜɟʄ ɩɥɚɧ ɫɚɞɪɠɢ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɭɪɟɻɟʃɚ ɡɚ ɰɟɨ ɨɛɚɥɧɢ ɩɨʁɚɫ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ
ɰɟɥɭ ɡɨɧɭ ɲɟɬɚɥɢɲɬɚ, ɤɚɨ ɢ ɩɨɫɟɛɧɟ ɨɞɪɟɞɛɟ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɨɛʁɟɤɬɟ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɦɟɧɚ ɢɡ ɞɨɞɢɪɧɢɯ ɡɨɧɚ.
Ɂɨɧɚ Ⱥ:
ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢ ɫɦɟɲɬɚʁ ɫɚ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɨɦ ɢ ɩɪɚɬɟʄɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ, ɦɚɪɢɧɚ ɢ
ɩɪɚɬɟʄɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ ɢ ɰɟɧɬɪɚɥɧɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ ɢ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ.
Ɂɨɧɚ Ȼ:
ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢ ɫɦɟɲɬɚʁ ɢ ɩɪɚɬɟʄɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ ɢ ɫɬɚɦɛɟɧɟ ɜɢɥɟ.
Ɂɨɧɚ ȿ:
ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ, ɜɢɥɟ, ɜɢɥɟ ɢ ɜɢɤɟɧɞɢɰɟ, ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚʃɟ ɝɭɫɬɢɧɟ,
ɚɩɚɪɬɦɚɧɢ ɫɚ ɩɪɚɬɟʄɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ, ɰɟɧɬɪɚɥɧɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ, ɡɚɛɚɜɧɢ ɢ ɜɨɞɟɧɢ
ɫɚɞɪɠɚʁɚ.
Ɂɨɧɚ Ɏ:
ɜɢɤɟɧɞ ɧɚɫɟʂɟ ɫɚ ɩɪɚɬɟʄɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ, ɬɭɪɢɡɚɦ ɢ ɨɫɬɚɥɟ ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɟ
ɧɚɦɟɧɟ.
Ɂɨɧɚ Ƚ:
ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɚ ɡɨɧɚ, ɡɨɧɚ ɯɨɬɟɥɚ, ɫɦɟɲɬɚʁ ɢ ɡɨɧɚ ɫɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ ɜɢɤɟɧɞ
ɧɚɫɟʂɚ, ɤɚɨ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɡɨɧɚ ɩɟʁɡɚɠɧɨɝ ɭɪɟɻɟʃɚ.
Ɂɨɧɚ ɂ:
ɩɚɪɤ ɲɭɦɚ, ɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɚɥɧɚ ɡɨɧɚ ɫɚ ɩɪɚɬɟʄɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ, ɡɨɧɚ ɩɨɫɟɛɧɨɝ
ɩɟʁɡɚɠɧɨɝ ɭɪɟɻɟʃɚ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ.
Ɂɨɧɚ ȳȳ:
ɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɚɥɧɚ ɢ ɜɢɤɟɧɞ ɡɨɧɚ ɞɭɠ ɨɛɚɥɟ
Ɂɨɧɚ Ʉ:
ɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɚɥɧɚ ɡɨɧɚ ɫɚ ɩɪɚɬɟʄɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ, ɡɨɧɚ ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɩɟʁɡɚɠɧɨɝ
ɭɪɟɻɟʃɚ ɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢ ɫɦɟɲɬɚʁ ɫɚ ɩɪɚɬɟʄɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ
Ɂɨɧɚ ɏ 4:
ɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɚɥɧɚ ɡɨɧɚ, ɫɩɨɪɬɫɤɨ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢ ɰɟɧɬɚɪ, ɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɩɨɞɰɟɥɢɧɚ
Ɂɨɧɚ Ʌ:
ɲɟɬɚɥɢɲɬɟ, ɩɟɰɚɪɨɲɤɚ ɫɬɚɡɚ ɢ ɭɪɟɻɟɧɚ ɨɛɚɥɚ
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Ʉɨɧɰɟɩɰɢʁa ɭɪɟɻɟʃɚ
ɍ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɭ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɧɚʁɛɨʂɟɝ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝ ɧɚɫɟʂɚ Ȼɟɥɢ
Ȼɚɝɪɟɦ ɬɪɟɛɚ ɪɚɱɭɧɚɬɢ ɧɚ ɩɪɟɫɭɞɧɢ ɭɬɢɰɚʁ ɢɡ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɢ ɨɞ ɱɨɜɟɤɚ
ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɚɬɪɚɤɰɢʁɚ ɧɚ ɲɢɪɟɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɡɨɧɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚ, ɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ
ɢɡɝɪɚɞɢɬɢ ɢ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɨɞɪɠɢɜ ɫɢɫɬɟɦ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɯ ɢɫɤɭɫɬɚɜɚ.
ɍ ɨɩɪɟɞɟʂɢɜɚʃɭ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɧɚɦɟɧɚ ɢ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɬɪɟɛɚ
ɜɨɞɢɬɢ ɪɚɱɭɧɚ ɢ ɨ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯ ɧɨɜɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɨ
ɨɞɪɠɢɜɨɫɬɢ ɫɜɢɯ ɩɥɚɧɫɤɢɯ ɪɟɲɟʃɚ.
Ⱦɨɞɚɬɧɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɭ ɩɨɧɭɞɭ ɬɪɟɛɚ ɭ ɧɚʁɜɟʄɨʁ ɦɟɪɢ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɚɬɢ ɭ ɰɢʂɭ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɢɦ ɨɞɦɨɪɨɦ.
Ʉɨɧɰɟɩɰɢʁɚ ɭɪɟɻɟʃɚ ʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɬɢɩɨɥɨɝɢʁɨɦ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɡɨɧɚ
ɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɰɟɥɢɧɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɨɜɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɢ ɬɨ:
Ɂɨɧɚ Ⱥ:
ɍ ɡɨɧɢ ɫɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢ ɥɭɤɫɭɡɧɢ ɯɨɬɟɥ, ɰɟɧɬɪɚɥɧɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ ɢ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢ
ɨɛʁɟɤɬɢ (ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɤɢ ɢ ɬɪɝɨɜɚɱɤɢ) ɦɚɪɢɧɚ (ɫɚ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭʄɢɦ
ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ), ɫɩɨɪɬɫɤɨ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ, ɫɩɥɚɜɨɜɢ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɧɚ ɜɨɞɢ.
Ɂɨɧɚ Ȼ:
ɍ ɡɨɧɢ ɫɟ ɩɥɚɧɢɪɚ ɯɨɬɟɥ ɜɢɫɨɤɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ ɢ ɩɪɚɬɟʄɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ, ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɡɨɧɚ ɢ
ɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɚɥɧɚ ɡɨɧɚ.
Ɂɨɧɚ ȿ:
Ⱦɟɨ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɡɨɧɟ ȿ ʁɟ ɜɟʄ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɤɚɨ ɨɛʁɟɤɬɢ ɫɚ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɤɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ
ɢ ɚɩɚɪɬɦɚɧɢɦɚ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɬɭɪɢɡɦɚ ɢ ɩɥɚɧɨɦ ɫɟ ɞɚʂɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚʁɭ ɫɚɞɪɠɚʁɢ ɢ
ɭɪɟɻɟɧɚ "water fun" ɢ akvaland.
Ɂɨɧɚ Ɏ:
ɉɨɫɬɨʁɟʄɟ ɜɢɤɟɧɞ ɧɚɫɟʂɟ ɫɚ ɚɩɚɪɬɦɚɧɢɦɚ ɢ ɩɪɚɬɟʄɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ ɭ ɡɨɧɢ Ɏ
ɩɥɚɧɨɦ ɨɫɬɚʁɟ ɲɬɨ ɢ ʁɟɫɬɟ, ɭɡ ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ ɢ ɞɚʂɭ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɭ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɭ ɢ
ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɜɢɤɟɧɞ ɧɚɫɟʂɚ ɩɪɚɬɟʄɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɢɦ
ɧɚɦɟɧɚɦɚ.
Ɂɨɧɚ Ƚ:
Ʉɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɚ ɡɨɧɚ ʁɟɡɟɪɚ - ɡɨɧɚ Ƚ - ɡɚɞɪɠɚɥɚ ɛɢ ɫɜɨʁɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɭ ɧɚɦɟɧɭ, ɭɡ
ɭɩɨɬɩɭʃɟʃɟ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɯɨɬɟɥɚ ɫɩɨɪɬɫɤɨ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨɦ ɩɨɧɭɞɨɦ, ɡɚɬɢɦ ɩɪɟɬɟɠɧɨ
ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɨɦ ɩɨɧɭɞɨɦ ɤɚ ʁɟɡɟɪɭ ɢ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɲɢɪɟɧɨɦ ɞɟɥɭ ɡɨɧɟ.
Ɂɨɧɚ ɂ:
ɍ ɡɨɧɢ ɂ ɤɚɨ ɡɨɧɢ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝ ɲɭɦɫɤɨɝ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢ ɤɭɥɬɢɜɢɫɚɧɨɝ ɩɟʁɡɚɠɧɨɝ
ɭɪɟɻɟʃɚ ɧɭɞɢ ɫɟ ɩɨɬɩɭɧɨ ɧɨɜɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ, ɭɡ ɫɢɫɬɟɦ ɜɢɥɚ ɢ
ɚɩɚɪɬɦɚɧɫɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɜɢɫɨɤɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ ɫɚ ɩɪɚɬɟʄɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ.
Ɂɨɧɚ ȳȳ:
Ɂɨɧɚ ȳȳ ʁɟ ɞɟɨ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɥɚɧɚ ɫɚ ɜɟʄ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨɦ ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ ɦɚʃɢɯ
ɜɢɤɟɧɞɢɰɚ ɢ ɡɚɞɪɠɚɥɚ ɛɢ ɫɜɨʁɭ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɭ ɧɚɦɟɧɭ.
Ɂɨɧɚ Ʉ:
Ɂɨɧɚ Ʉ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɡɚ ɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɚɥɧɭ ɡɨɧɭ, ɫɩɨɪɬɫɤɨ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɟ ɫɚɞɪɠɚʁɟ ɢ
ɦɚʃɟ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ.
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Ɂɨɧɚ ɏ 4:
ɍ ɡɨɧɢ ɏ4 ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ʁɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɜɢɤɟɧɞɢɰɚ ɩɨ ɨɛɨɞɭ ɢ ɜɟʄɢɯ ʁɚɜɧɢɯ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ
ɬɟɪɟɧɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ.
Ɂɨɧɚ Ʌ:
ɍ ɡɨɧɢ Ʌ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ʁɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɜɢɤɟɧɞɢɰɚ ɩɨ ɨɛɨɞɭ, ɩɨɫɬɨʁɟʄɚ ɩɪɢɜɪɟɞɚ ɢ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ, ɚ ɲɟɬɚɥɢɲɬɟ Ȼɟɥɢ Ȼɚɝɪɟɦ - ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɡɚɞɪɠɚɜɚ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɭ ɧɚɦɟɧɭ, ɭɡ ɞɨɞɚɬɧɨ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɢ ɭɪɟɻɟʃɟ.
Ɉɛɚɥɧɢ ɩɨʁɚɫ
ɍ ɫɜɢɦ ɡɨɧɚɦɚ ɭ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɚɤɜɚɬɨɪɢʁɟ ɢ ɨɛɚɥɟ - ɩɨʁɚɫ ɭɡ ɲɟɬɚɥɢɲɬɟ ɢ ɩɨʁɚɫ
ɧɟɛɪɚʃɟɧɨɝ ɞɟɥɚ ɤɨɩɧɚ ɞɨ ɧɚɫɢɩɚ - ɧɟɦɚ ɧɨɜɟ ɝɪɚɞʃɟ ɨɫɢɦ ɥɚɤɢɯ ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɢ
ɞɪɜɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɫɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ.
ɐɢʂɟɜɢ ɢɡɪɚɞɟ ɩɥɚɧɚ
x ɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟ ɛɭɞɭʄɟɝ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɚ, ɭɪɟɻɟʃɚ ɢ ɨɩɪɟɦɚʃɚ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ
ɡɨɧɟ ɡɚ ɱɢɬɚɜ ɪɟɝɢɨɧ – ɭɬɢɰɚʁɧɟ ɡɨɧɟ ɋɪɟɛɪɧɨɝ ʁɟɡɟɪɚ ɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ ɰɟɥɢɧɟ Ȼɟɥɢ
Ȼɚɝɪɟɦ.
x ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɬɭɪɢɡɦɚ ɢ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟ ɡɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ɩɪɨɫɬɨɪɧɟ
ɰɟɥɢɧɟ Ȼɟɥɢ Ȼɚɝɪɟɦ.
x ɭɫɦɟɪɚɜɚʃɟ ɩɪɨɫɬɨɪɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɨɩɬɢɦɚɥɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɨ ɪɟɲɟʃɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ
ɰɟɥɢɧɟ Ȼɟɥɢ Ȼɚɝɪɟɦ
x ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɩɨɞɰɟɥɢɧɚ ɩɪɟɬɟɠɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɢ
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
x ɞɚʂɚ ɞɟɬɚʂɧɢʁɚ ɩɨɞɟɥɚ ɢ ʁɚɫɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɚ ɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɚɥɧɭ, ɦɟɲɨɜɢɬɭ,
ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɭ, ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɭ ɢ ɪɭɛɧɭ ɡɨɧɭ, ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɟɤɨɥɨɲɤɟ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɟ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚ.
x ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɡɚ ɰɟɥɨɜɢɬ ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɚɡɜɨʁɚ ɬɭɪɢɡɦɚ
x ɡɧɚɬɧɨ ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɢɯ ɧɚɦɟɧɚ ɱɢʁɚ ʄɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɛɢɬɢ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɭ
ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɡɨɧɚɦɚ.
x ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɫɥɨɠɟɧɨɝ ɢ ɫ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɨɤɪɭɠɟʃɟɦ
ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɨɝ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝ ɫɩɨɪɬɫɤɨɝ ɢ ɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɚɥɧɨɝ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɭ ɨɛɭɯɜɚɬɭ
ɩɥɚɧɚ.
x ɞɚʂɟ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɢ ɨɱɭɜɚʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɢ ɡɚɲɬɢɬɚ ɢ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
x ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɪɟɲɟʃɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɢ ɩɚɪɤɢɪɚʃɚ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɡɨɧɢ ɧɚʁɜɢɲɟ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ ɚɬɪɚɤɰɢʁɟ
x ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɬɢɦ ɭɫɤɥɚɻɟɧɨ ɪɟɲɟʃɟ ɭɥɢɱɧɟ, ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɫɤɟ ɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ
ɦɪɟɠɟ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ɢ ɮɚɡɧɭ ɢɡɝɪɚɞʃɭ
x ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɟɥɢɦɢɧɢɲɟ ɤɪɟɬɚʃɟ ɦɨɬɨɪɧɢɯ ɜɨɡɢɥɚ (ɨɫɢɦ ɡɚ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɩɪɢɫɬɭɩɟ ɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɬɧɚ ɜɨɡɢɥɚ) ɭ ɩɨʁɚɫɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɝɪɚɞʃɟ ɞɭɠ
ʁɟɡɟɪɫɤɨɝ ɩɪɢɨɛɚʂɚ (ɞɟɥɨɜɢ ɡɨɧɚ Ⱥ, ȿ, Ȼ ɢ Ƚ)
x ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɟɤɨɥɨɲɤɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢʁɢɯ ɢ ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɢʁɢɯ ɜɢɞɨɜɚ
ɤɪɟɬɚʃɚ (ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɢ, ɩɟɲɚɱɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ, ɡɨɧɟ ɭɫɩɨɪɟɧɨɝ ɤɪɟɬɚʃɚ)
x ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɩɚɪɤɢɧɝɚ (ɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ) ɡɚ ɚɭɬɨɛɭɫɟ, ɤɚɨ ɢ ʁɚɜɧɢɯ ɩɚɪɤɢɧɝɚ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɭɡ ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɟ ɩɚɪɤɢɪɚʃɚ ɧɚ ɝɪɚɜɢɬɢɪɚʁɭʄɢɦ ʁɚɜɧɢɦ ɩɚɪɤɢɧɡɢɦɚ
x ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɫɜɢɯ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ ɤɪɨɡ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ
ɤɨɦɩɥɟɬɢɪɚʃɟ ɧɟɞɨɫɬɚʁɭʄɢɯ ɨɛɚɜɟɡɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɭɥɢɱɧɟ ɦɪɟɠɟ (ɬɪɨɬɨɚɪɢ,
ɩɟɲɚɱɤɟ ɫɬɚɡɟ)
x ɢɡɦɟɲɬɚʃɟ ɰɪɩɧɟ ɫɬɚɧɢɰɚ ɫɚ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɭ ɡɨɧɢ Ƚ, ɤɚɨ ɢ ɡɚɩɭɲɬɟɧɨɝ ɭɩɨʁɧɨɝ ɛɭɧɚɪɚ
ɫɚ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɤɨʁɚ ɭɩɚɞɚ ɭ ɡɨɧɭ Ʉ, ɝɞɟ ɫɭ ɥɭɤɫɭɡɧɟ ɜɢɥɟ,
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x ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɫɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ, ɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɚ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɡɚ ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɩɪɨɝɥɚɲɟʃɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ.
ɉɥɚɧ ɞɟɬɚʂɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʄɟ ɩɥɚɧɫɤɢ ɨɫɧɨɜ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɢ ɨɞɨɛɪɟʃɟ
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɡɚ ɡɨɧɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚɦɟɧɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɬɚɤɜɚ ɨɛɚɜɟɡɚ
ɩɪɨɩɢɫɚɧɚ, ɤɚɨ ɢ ɡɚ ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɨ ɥɨɤɚɰɢʁɢ, ɥɨɤɚɰɢʁɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɢ
ɢɡɪɚɞɭ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɡɚ ɭɤɭɩɚɧ ɩɪɟɨɫɬɚɥɢ ɨɛɭɯɜɚɬ ɩɥɚɧɚ.
ɉɥɚɧɢɪɚɧɟ ɩɪɟɬɟɠɧɟ ɞɟɬɚʂɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ƚɥɚɜɧɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɩɪɟɬɟɠɧɢɯ ɧɚɦɟɧɚ ʁɟ ɞɚ ʁɟ, ɫ ɰɢʂɟɦ ɩɨɫɬɢɡɚʃɚ
ɲɬɨ ɜɟʄɟ ɮɥɟɤɫɢɛɢɥɧɨɫɬɢ ɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɩɥɚɧɫɤɢɯ ɪɟɲɟʃɚ, ɩɪɨɲɢɪɟɧɚ ɫɤɚɥɚ
ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɫɚɞɪɠɚʁɚ. Ɇɟɻɭɫɨɛɧɨ ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɫɭ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ;
ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ (ɚɩɚɪɬɦɚɧɢ ɡɚ ɢɡɞɚɜɚʃɟ); ɩɨɫɥɨɜɚʃɟ; ɬɪɝɨɜɢɧɚ;
ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ; ɡɚɧɚɬɫɬɜɨ, ɭɫɥɭɝɟ ɢ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ.
ɍ ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɩɥɚɧɚ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɫɭ ɬɪɢ „ɬɢɩɚ“ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɦɚɥɢɯ ɝɭɫɬɢɧɚ, ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ
ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɩɚɪɰɟɥɚ ɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɩɚɪɰɟɥɟ ɩɨɞ ɨɛʁɟɤɬɨɦ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɛɚɜɟɡɧɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ
ɡɟɥɟɧɢɥɚ. Ɍɢɩɨɜɢ ɫɭ „ɚ“, „ɛ“ ɢ „ɜ“. Ɍɢɩɨɜɢ ɫɭ ɧɚ ɰɪɬɟɠɢɦɚ ɨɛɟɥɟɠɟɧɢ ɪɚɥɢɱɢɬɨɦ
ɲɪɚɮɭɪɨɦ ɢɫɬɟ ɛɨʁɟ ɢ ɫɥɨɜɢɦɚ.
Ɍɢɩ „ɚ“ ʁɟ ɬɢɩ ɤɨʁɢ ɩɨɫɬɨʁɢ ɧɚ ɧɚʁɜɟʄɟɦ ɞɟɥɭ ɧɚɫɟʂɚ, ɬɨ ɫɭ ɫɜɢ ɡɚɬɟɱɟɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɤɨʁɭ
ɫɭ ɝɪɚɻɟɧɢ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɩɚɪɰɟɥɚɦɚ, ɤɨɞ ʃɢɯ ɫɭ ɩɚɪɰɟɥɟ
ɧɚʁɦɚʃɟ ɚ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɩɚɪɰɟɥɟ ɩɨɞ ɨɛʁɟɤɬɨɦ ɧɚʁɜɟʄɢ.
Ɍɢɩ „ɛ“ ʁɟ ɬɢɩ ɢɡɜɚɧ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɝ ɞɟɥɚ ɩɥɚɧɚ, ɬɚɤɨɻɟ ɢɦɚ ɞɨɫɬɚ ɡɚɬɟɱɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ
ɡɚɩɨɱɟɬɟ ɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɟ, ɫ ɬɢɦ ɲɬɨ ʁɟ ɨɜɚʁ ɬɢɩ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɚɧ ɩɨ ɬɨɦɟ ɲɬɨ ɫɭ ɬɨ
ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɜɢɤɟɧɞɢɰɟ ɡɚɩɚɞɧɨ ɢ ʁɭɠɧɨ ɨɞ ɚɭɬɨɤɚɦɩɚ, ɩɨ ɧɟɤɚɞ ɢ ɫɚ ɦɚɥɨɦ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɨɦ ɢɥɢ ɭɡ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ. Ɍɢɩ „ɜ“ ʁɟ ɧɚʁɪɚɫɤɨɲɧɢʁɢ, ɬɨ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɫɭ
ɜɢɥɟ ɧɚ ɜɟɥɢɤɢɦ ɩɚɪɰɟɥɚɦɚ ɢ ɫɚ ɡɧɚɱɚʁɧɢɦ ɭɞɟɥɨɦ ɡɟɥɟɧɢɥɚ ɧɚ ʃɢɦɚ.
ɉɨɞ ɧɚɦɟɧɨɦ ɬɭɪɢɡɚɦ ɢ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ ɩɥɚɧɢɪɚɧ ʁɟ ɲɢɪɨɤ ɫɩɟɤɬɚɪ ɫɚɞɪɠɚʁɚ,
ɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɜɟʄ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨɦ ɦɪɟɠɨɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɨɜɟ ɧɚɦɟɧɟ (ɏ - ɯɨɬɟɥɢ,
Ⱥ - ɚɩɚɪɬɦɚɧɢ, ɉ - ɩɚɧɫɢɨɧɢ, Ɋ - ɪɟɫɬɨɪɚɧɢ, Ʉ - ɤɚɮɟɢ, Ⱥɉ - ɚɤɜɚ ɩɚɪɤ,) ɫɩɨɪɬ ɢ
ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ , ɧɚɫɢɩ ɢ ɨɛɚɥɨɭɬɜɪɞɚ, ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ, ɩɟɲɚɱɤɟ ɫɬɚɡɟ ɢ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ, ɭɪɟɻɟɧɚ ɝɪɚɞɫɤɚ ɩɥɚɠɚ ɢ ɭɪɟɻɟɧɨ ɢ ɩɚɪɤɨɜɫɤɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ. ɇɚɦɟɧɚ
ɩɚɧɫɢɨɧɢ (ɉ), ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɨɛʁɟɤɚɬ ɫɚ ɫɨɛɚɦɚ ɡɚ ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɢ ɩɪɚɬɟʄɢɦ
ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨɦ, ɧɚɦɟɧɟ ɚɩɚɪɬɦɚɧɢ (Ⱥ) ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɨɛʁɟɤɚɬ ɫɚ ɜɢɲɟ ɫɬɚɧɨɜɚ, ɤɨʁɢ
ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɬɭɪɢɡɦɚ.
Ʉɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ (ɤɚɨ ɩɪɟɨɜɥɚɻɭʁɭʄɚ ɧɚɦɟɧɚ) ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɫɭ ɫɚɦɨ ɭ ɡɨɧɢ
ɰɟɧɬɪɚ ɧɚɫɟʂɚ, ɧɚ ɩɨɬɟɡɭ ɢɡɦɟɻɭ ɤɪɭɠɧɨɝ ɬɨɤɚ ɢ ɦɚɪɢɧɟ, ɚɥɢ ɨɧɟ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɫɭ
ɨɦɨɝɭʄɟɧɟ ɭ ɫɜɢɦ ɞɪɭɝɢɦ ɧɚɦɟɧɚɦɚ ɤɚɨ ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɚ ɧɚɦɟɧɚ.
ɉɚɪɤɢɧɝ ɡɚ ɚɭɬɨɛɭɫɟ ɢ ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧ ʁɟ ɭ ɛɥɨɤɭ ɩɪɟɤɨ ɩɭɬɚ ɩɚɪɰɟɥɟ ɡɚ
ɤɨɲɚɪɤɚɲɤɟ ɬɟɪɟɧɟ.
Ɋɟɫɬɪɢɤɰɢʁɟ ɫɭ ɞɚ ɭ ɱɢɬɚɜɨɦ ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɩɥɚɧɚ, ɫɟɦ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ, ɧɢʁɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ.
Ɉɪɢʁɟɧɬɚɰɢɨɧɚ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɩɪɟɬɟɠɧɢɯ ɧɚɦɟɧɚ ɩɨ ɡɨɧɚɦɚ ʁɟ ɫɥɟɞɟʄɚ:
Ɂɨɧɚ Ⱥ:
ɉɥɚɧɢɪɚɧɚ ɧɚɦɟɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɫɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢ ɢ ɚɩɚɪɬɦɚɧɫɤɢ ɫɦɟɲɬɚʁ ɢɥɢ ɯɨɬɟɥ ɫɚ
ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɨɦ ɢ ɩɪɚɬɟʄɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ, ɦɚɪɢɧɚ (ɫɚ ɩɚɪɤɢɧɝɨɦ ɢ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭʄɢɦ
ɫɟɪɜɢɫɧɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ), ɰɟɧɬɪɚɥɧɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ ɢ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ (ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ
ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɤɢ ɢ ɬɪɝɨɜɚɱɤɢ).
Ɂɨɧɚ Ȼ:
ɍ ɡɨɧɢ Ȼ ɫɟ ɩɥɚɧɢɪɚʁɭ ɯɨɬɟɥ ɢ ɥɭɤɫɭɡɧɢʁɟ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚʃɟ ɝɭɫɬɢɧɟ, ɚɩɚɪɬɦɚɧɫɤɢ
ɫɦɟɲɬɚʁ ɢ ɩɪɚɬɟʄɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ, ɡɨɧɚ ɭɪɟɻɟɧɟ ɨɛɚɥɟ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɡɨɧɚ.
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Ɂɨɧɚ ȿ:
ɉɥɚɧɨɦ ɫɟ ɞɚʂɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚʁɭ ɨɛʁɟɤɬɢ ɫɚ ɬɢɪɢɫɬɢɱɤɢɦ ɢ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɤɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ ɢ
ɚɩɚɪɬɦɚɧɢɦɚ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɬɭɪɢɡɦɚ, ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢ ɢ ɰɟɧɬɪɚɥɧɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ ɢ ɭɪɟɻɟɧɚ
"water fun" ɡɨɧɚ ɫɚ ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɜɨɞɟɧɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ (akvaland).
Ɂɨɧɚ Ɏ:
ɉɨɫɬɨʁɟʄɟ ɜɢɤɟɧɞ ɧɚɫɟʂɟ ɫɚ ɚɩɚɪɬɦɚɧɢɦɚ ɢ ɩɪɚɬɟʄɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ ɭ ɡɨɧɢ Ɏ ɩɥɚɧɨɦ
ɨɫɬɚʁɟ ɲɬɨ ɢ ʁɟɫɬɟ, ɭɡ ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ ɢ ɞɚʂɭ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɭ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɭ ɢ ɨɩɪɟɦɚʃɟ
ɧɚɫɟʂɚ ɩɪɚɬɟʄɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɢɦ ɧɚɦɟɧɚɦɚ.
Ɂɨɧɚ Ƚ:
ɉɥɚɧɢɪɚɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɫɭ: ɯɨɬɟɥɫɤɢ ɫɦɟɲɬɚʁ, ɰɟɧɬɪɚɥɧɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ ɢ
ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɢ ɭɪɟɻɟɧɚ ɨɛɚɥɚ; ɤɚɦɩ ɢ ɡɨɧɚ ɫɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ ɜɢɤɟɧɞ
ɧɚɫɟʂɚ, ɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɚ ɢɥɢ ɚɩɚɪɬɦɚɧɚ, ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɡɨɧɚ
ɩɟʁɡɚɠɧɨɝ ɭɪɟɻɟʃɚ.
Ɂɨɧɚ ɂ:
ɉɨ ɢɜɢɰɢ ɩɚɪɤ-ɲɭɦɟ Ȼɟɥɢ Ȼɚɝɪɟɦ, ɩɥɚɧɢɪɚɧ ʁɟ ɫɢɫɬɟɦ ɜɢɥɚ ɢ ɚɩɚɪɬɦɚɧɫɤɢɯ
ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɜɢɫɨɤɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ ɫɚ ɩɪɚɬɟʄɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ. ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɫɟɜɟɪɧɨɦ ɤɪɚʁɭ ɡɨɧɟ,
ɛɥɢɠɟ ɡɨɧɢ ɨɛɚɥɟ, ɭɡ ɫɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɭ (ɛɚɡɟɧ), ɩɪɟɞɜɢɻɟɧ ʁɟ ʁɚɜɧɢ ɩɚɪɤɢɧɝ ɩɪɨɫɬɨɪ
ɫɚ ɩɚɪɤɢɧɝɨɦ ɢ ɫɬɚʁɚɥɢɲɬɟɦ ɡɚ ɚɭɬɨɛɭɫɟ.
Ɂɨɧɚ ȳȳ:
Ɂɨɧɚ ȳȳ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ʁɟ ɡɚ ɜɢɤɟɧɞɢɰɟ, ɤɚɨ ɢ ɞɪɭɝɟ ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɟ ɫɚɞɪɠɚʁɟ.
Ɂɨɧɚ Ʉ:
Ɂɨɧɚ Ʉ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɡɚ ɜɢɥɟ, ɫɩɨɪɬɫɤɨ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɟ ɫɚɞɪɠɚʁɟ ɢ ɨɛʁɟɤɬɟ ɡɚ
ɚɩɚɪɬɦɚɧɫɤɢ ɫɦɟɲɬɚʁ.
Ɂɨɧɚ ɏ 4:
ɍ ɡɨɧɢ ɏ4 ɧɚ ɞɟɥɭ ɨɪɢʁɟɧɬɢɫɚɧɨɦ ɤɚ ɨɛɚɥɧɨɦ ɩɨʁɚɫɭ ɢ ɲɟɬɚɥɢɲɬɭ ɭɡ Ⱦɭɧɚɜ,
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ʁɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɜɢɤɟɧɞɢɰɚ ɩɨ ɪɭɛɭ ɡɨɧɟ, ɚ ɭ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɦ ɞɟɥɭ ɡɨɧɟ
ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɜɟʄɢɯ ʁɚɜɧɢɯ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɬɟɪɟɧɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɫɚ ɩɪɚɬɟʄɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ ɢ
ɩɨɧɭɞɨɦ.
Ɂɨɧɚ Ʌ:
ɍɡ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɚ ɩɨ ɨɛɨɞɭ, ɲɟɬɚɥɢɲɬɟ Ȼɟɥɢ Ȼɚɝɪɟɦ - ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ
ɡɚɞɪɠɚɜɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɭ ɧɚɦɟɧɭ.
Ɉɛɚɥɧɢ ɩɨʁɚɫ
ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɭɡ ɨɛɚɥɭ, ɫɟɦ ɭ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɩɪɢɫɬɚɧɚ - ɦɚɪɢɧɟ ɢ ɩɪɚɬɟʄɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ,
ɰɟɥɚ ʁɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɤɚɨ ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɚ ɫɚ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɢɦ ɩɪɢɫɬɭɩɨɦ.
ɍ ɩɨʁɚɫɭ ɭɡ ɲɟɬɚɥɢɲɬɟ ɢ ɩɨʁɚɫɭ ɧɟɛɪɚʃɟɧɨɝ ɞɟɥɚ ɤɨɩɧɚ ɞɨ ɧɚɫɢɩɚ ɧɟɦɚ ɧɨɜɟ
ɝɪɚɞʃɟ, ɚɥɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɩɨɞɢɡɚɬɢ ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɨ ɨɛɥɢɤɨɜɚɧɢ ɥɚɤɢ ɦɨɧɬɚɠɧɢ ɢ ɞɪɜɟɧɢ
ɨɛʁɟɤɬɢ ɫɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɡɚɛɚɜɧɢɦ ɢ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ, ɭɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɭ ɢɡɪɚɞɭ
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ, ɚ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɨɪɝɚɧɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɡɚ ɭɫɬɭɩɚʃɟ ʁɚɜɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɧɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ.
Ȼɢɥɚɧɫ ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ʁɟ, ɫɟɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ʁɚɜɧɢɯ ɧɚɦɟɧɚ, ɰɟɥɨ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ
ɩɥɚɧɚ ɧɚɦɟʃɟɧɨ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɯ ɢ ɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ
ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɫɜɪɯɟ, ɬɨ ɫɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɨɞɪɟɞɢɬɢ ɩɪɨɰɟʃɟɧɚ ɛɪɭɬɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧɚ
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ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɢɥɢ ɭɧɭɬɚɪ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɧɚɦɟɧɚ, ɜɟʄ ɫɟ
ɩɥɚɧɨɦ ɫɚɦɨ ɦɨɠɟ ɨɞɪɟɞɢɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɦɨɝɭʄɚ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɡɨɧɚ ɢɥɢ ɰɟɥɢɧɚ,
ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟɦ ɩɪɚɜɢɥɚ ɝɪɚɞʃɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɧɞɟɤɫɚ ɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ ɢ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ
ɫɩɪɚɬɧɨɫɬɢ. Ɋɟɤɚɩɢɬɭɥɚɰɢʁɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɉɥɚɧɚ ɞɟɬɚʂɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝ ɧɚɫɟʂɚ “Ȼɟɥɢ Ȼɚɝɪɟɦ” ɩɪɢɤɚɡɚɧɚ ʁɟ ɭɡ ɩɨɝɥɚɜʂɟ ɫɚ ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ ɝɪɚɞʃɟ.
Ɇɨɝɭʄɟ ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɟ ɧɚɦɟɧɟ
ɇɚ ɛɚɡɢ ɤʂɭɱɧɢɯ ɚɬɪɚɤɰɢʁɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝ ɧɚɫɟʂɚ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɢ
ɬɪɠɢɲɧɭ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɭ, ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ʁɟ ɫɚɞɚɲʃɢɦ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɦ
ɬɭɪɢɫɬɢɦɚ ɦɨɝɭʄɟ ɩɨɧɭɞɢɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɧ ɫɢɫɬɟɦ ɢɫɤɭɫɬɚɜɚ: ɞɨɠɢɜʂɚʁ ɪɟɤɟ, ɞɨɠɢɜʂɚʁ
ɨɞɦɨɪɚ ɧɚ ʁɟɡɟɪɭ ɢ ɭ ɡɨɧɢ ʁɟɡɟɪɚ, ɩɟɰɚʃɟ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɩɪɢɪɨɞɢ - ɲɟɬʃɟ, ɜɨɠʃɚ
ɛɢɰɢɤɥɨɦ, ɜɨɞɟɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɢ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɧɚɭɬɢɤɚ, ɦɚɪɢɧɚ,
spa i wellness, ɤɪɚɬɤɢ ɨɞɦɨɪɢ ɛɚɡɢɪɚɧɢ ɧɚ ɨɩɭɲɬɚʃɭ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢ
ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɢ ɢɧɬɟɪɟɫɢ. ɋɜɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɝɪɚɞʃɚ ɬɪɟɛɚ ɨɜɚɤɜɟ ɫɚɞɪɠɚʁɟ ɞɚ ɢɦɚ ɤɚɨ
ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɟ ɧɚɦɟɧɟ.
ɉɥɚɧ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɜɟʄɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ, ɚɥɢ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ
ɨɛɚɜɟɡɧɚ ɢɡɪɚɞɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɯ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ.
ɍ ɫɤɥɨɩɭ ɫɜɚɤɟ ɡɨɧɟ ɧɚɦɟʃɟɧɟ ɢɡɝɪɚɞʃɢ, ɤɚɨ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɢɯ ɧɚɦɟɧɚ,
ɦɨɝɭʄɚ ʁɟ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɞɨɦɚ ɡɚ ɫɬɚɪɟ.
ɍ ɫɜɢɦ ɡɨɧɚɦɚ ɫɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨɦ ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ, ɭ ɡɨɧɚɦɚ ɞɪɭɝɟ ɩɪɟɬɟɠɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɦɨɝɭʄɚ
ʁɟ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɥɭɤɫɭɡɧɢɯ ɜɢɥɚ ɧɚɦɟʃɟɧɢɯ ɬɪɠɢɲɬɭ, ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɡɚ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɢɥɢ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ (ɚɩɚɪɬɦɚɧɢ ɡɚ ɢɡɞɚɜɚʃɟ); ɩɨɫɥɨɜɚʃɟ; ɬɪɝɨɜɢɧɚ;
ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɚ; ɡɚɧɚɬɫɬɜɚ, ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ, ɫ ɬɢɦ ɞɚ ɫɟ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ
ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ, ɜɢɫɢɧɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚ, ɪɟɚɥɢɡɭʁɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ ɝɪɚɞʃɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɦ ɡɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɭ ɩɪɟɬɟɠɧɭ ɧɚɦɟɧɭ.
ɋɬɟɩɟɧ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢ
Ɂɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɢ ɫɬɟɩɟɧ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ ɫɜɟ
ɰɟɥɢɧɟ ɢɥɢ ɡɨɧɟ ɢɡ ɩɥɚɧɫɤɨɝ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɚɧ ɡɚ ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɥɨɤɚɰɢʁɫɤɢɯ
ɭɫɥɨɜɚ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɞɨɡɜɨɥɟ, ɩɥɚɧɨɦ ʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧɨ ɞɚ ɛɭɞɟ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧ ɩɪɢɤʂɭɱɚɤ
ɨɛʁɟɤɬɚ ɧɚ ɜɨɞɨɜɨɞɧɭ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɭ ɦɪɟɠɭ.
ɂɡɪɚɞɚ ɢ ɩɪɢɛɚɜʂɚʃɟ ɤɨɧɡɟɪɜɚɬɨɪɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɚ
ɇɚ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɨɦ ɩɥɚɧɨɦ ɧɟɦɚ ɭɬɜɪɻɟɧɢɯ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɢɯ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ, ɬɟ
ɬɚɤɨ ɧɟɦɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɪɟ ɨɛɧɨɜɟ ɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɦɨɪɚʁɭ ɢɡɪɚɞɢɬɢ
ɤɨɧɡɟɪɜɚɬɨɪɫɤɢ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ ɦɟɪɚ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɪɚɞɨɜɚ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ.
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ Ɂɚɜɨɞɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɩɪɢɪɨɞɟ ɋɪɛɢʁɟ, ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɧɨ ʁɟ ɞɚ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɉɥɚɧɚ ɧɟɦɚ ɡɚɲɬɢʄɟɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ.
ɍ ɫɜɢɦ ɟɬɚɩɚɦɚ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ɚɤɨ ɫɟ ɭ ɬɨɤɭ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚɢɻɟ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɞɨɛɪɨ
ɤɨʁɟ ʁɟ ɝɟɨɥɨɲɤɨ-ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɲɤɨɝ ɬɢɩɚ ɢ ɦɢɧɟɪɨɥɨɲɤɨ – ɩɟɬɪɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ,
ɨɛɚɜɟɡɧɨ ʁɟ ɨɞɦɚɯ ɩɪɟɤɢɧɭɬɢ ɪɚɞɨɜɟ ɢ ɨɛɚɜɟɫɬɢɬɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ.
Ɉɩɲɬɟ ɩɪɚɜɢɥɨ ɨɱɭɜɚʃɚ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɚ ɱɢɬɚɜɨɝ ɧɚɫɟʂɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚ ɫɜɚɤɨ
ɡɞɪɚɜɨ ɫɬɚɛɥɨ ɩɨɫɟɱɟɧɨ ɪɚɞɢ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɦɨɪɚ ɧɚ ɢɫɬɨʁ ɥɨɤɚɰɢʁɢ ɧɚ ɢɫɬɨʁ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨʁ
ɩɚɪɰɟɥɢ ɩɨɫɚɞɢɬɢ ɞɜɚ ɧɨɜɚ.
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Ɂɚɲɬɢɬɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ
ɇɚ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɨɦ ɩɥɚɧɨɦ ɧɟɦɚ ɭɬɜɪɻɟɧɢɯ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɢɯ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ
ɞɨɛɚɪɚ. ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɬɢɦ ʁɟɞɢɧɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɟ ɦɟɪɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɢɯ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ
ɞɨɛɚɪɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɨɛɚɪɚ ɤɨʁɚ ɭɠɢɜɚʁɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢ ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɢɯ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ
ɞɨɛɚɪɚ ʁɟɫɭ ɞɚ ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɭ ɬɨɤɭ ɢɡɜɨɻɟʃɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚɢɻɟ ɧɚ
ɚɪɯɟɨɥɨɲɤɚ ɧɚɥɚɡɢɲɬɚ ɢɥɢ ɚɪɯɟɨɥɨɲɤɟ ɩɪɟɞɦɟɬɟ, ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ ʁɟ ɞɭɠɚɧ ɞɚ
ɨɞɦɚɯ, ɛɟɡ ɨɞɥɚɝɚʃɚ ɩɪɟɤɢɧɟ ɪɚɞɨɜɟ ɢ ɨɛɚɜɟɫɬɢ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɡɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɦɟ ɦɟɪɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡ ɧɟ ɭɧɢɲɬɢ ɢ ɧɟ ɨɲɬɟɬɢ ɢ ɞɚ ɫɟ
ɫɚɱɭɜɚ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɢ ɭ ɩɨɥɨɠɚʁɭ ɭ ɤɨɦɟ ʁɟ ɨɬɤɪɢɜɟɧ. ɂɧɜɟɫɬɢɬɨɪ ɨɛʁɟɤɬɚ ɞɭɠɚɧ ʁɟ ɞɚ
ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ, ɡɚɲɬɢɬɭ, ɱɭɜɚʃɟ, ɩɭɛɥɢɤɨɜɚʃɟ ɢ ɢɡɥɚɝɚʃɟ
ɞɨɛɪɚ ɤɨʁɟ ɭɠɢɜɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɬɤɪɢʁɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɝɪɚɞʃɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ - ɞɨ ɩɪɟɞɚʁɟ ɞɨɛɪɚ ɧɚ ɱɭɜɚʃɟ ɨɜɥɚɲʄɟɧɨʁ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɡɚɲɬɢɬɟ.
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
ɇɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɦ ɡɚ ɬɭ ɜɪɫɬɭ ɢ ɧɚɦɟɧɭ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ.
ɇɢʁɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ɭɩɭɲɬɚʃɟ ɮɟɤɚɥɧɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ ɭ ɨɬɜɨɪɟɧɟ ɤɚɧɚɥɟ ɢɥɢ
ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɢɥɢ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɚ ɩɪɨɦɟɧɚ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɤɨʁɚ ɛɢ ɦɨɝɥɚ ɞɚ ɧɚɪɭɲɢ ɫɬɚʃɟ
ɱɢɧɢɥɚɰɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɭ ɨɤɪɭɠɟʃɭ (ɜɨɞɟ, ɜɚɡɞɭɯɚ, ɡɟɦʂɢɲɬɚ),
ɇɢʁɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɭɝɪɨɠɚɜɚʁɭ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ,
ɩɪɨɢɡɜɨɞɟ ɛɭɤɭ ɢɥɢ ɧɟɩɪɢʁɚɬɧɟ ɦɢɪɢɫɟ, ɧɚɪɭɲɚɜɚʁɭ ɨɫɧɨɜɧɟ ɭɫɥɨɜɟ ɠɢɜʂɟʃɚ
ɫɭɫɟɞɚ ɢɥɢ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɫɭɫɟɞɧɢɯ ɡɝɪɚɞɚ,
Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɨɬɩɚɞɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɤɨʁɢ ɧɚɫɬɚɧɟ ɭ ɬɨɤɭ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ,
ɫɚɤɭɩɢɬɢ, ɪɚɡɜɪɫɬɚɬɢ ɢ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɪɟɰɢɤɥɚɠɭ ɢ ɢɫɤɨɪɢɲʄɚɜɚʃɟ ɢɥɢ ɨɞɥɚɝɚʃɟ.
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɜɨɞɚ ɢ ɬɥɚ, ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɫɟ ɫɚ ɰɢʂɟɦ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɚ ɡɚɝɚɻɟʃɚ ɤɨʁɚ ɦɨɝɭ ɧɚɫɬɚɬɢ
ɤɚɨ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɩɪɨɞɢɪɚʃɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯ ɜɨɞɚ ɨɬɟɤɥɢɯ ɫɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɡɚɝɚɻɟɧɢɯ
ɩɨɥɭɬɚɧɬɢɦɚ, ɚ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɦɟɪɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɚ ɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɤɨʁɟ ɫɟ
ɦɨɪɚʁɭ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ ɤɚɤɨ ɭ ɮɚɡɢ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɚ ɬɚɤɨ ɢ ɬɨɤɨɦ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɢ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɟ.
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɫɚɧɚɰɢʁɭ ɫɜɢɯ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɢɯ ɢɡɥɢɜɚ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ ɢ
ɭɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɟɮɢɤɚɫɚɧ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɫɬɚʃɚ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɚ ɢ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɰɢʂɭ ɩɨɜɟʄɚɧɟ ɟɤɨɥɨɲɤɟ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬɢ.
ɉɪɟɦɚ ɍɪɟɞɛɢ ɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɢ ɜɨɞɨɬɨɤɚ ɢ ɍɪɟɞɛɢ ɨ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɢ ɜɨɞɨɬɨɤɚ („ɋɥ.
ɝɥɚɫɧɢɤ ɋɊɋ" ɛɪɨʁ 5/68), ɪɟɤɚ Ⱦɭɧɚɜ ɫɜɪɫɬɚɧɚ je ɭ II ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭ ɜɨɞɨɬɨɤɚ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɟ
ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɨɩɚɫɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚ ɡɚ ɞɚɬɭ ɤɥɚɫɭ, ɤɨʁɟ ɫɟ ɧɟ ɫɦɟʁɭ ɩɪɟɤɨɪɚɱɢɬɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟ
ɫɭ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɨɩɚɫɧɢɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɦɚ ɭ ɜɨɞɚɦɚ („ɋɥ. ɝɥɚɫɧɢɤ ɋɊɋ" ɛɪɨʁ 31/82).
ɐɢʂ ɡɚɲɬɢɬɟ ɜɨɞɚ je ɞɚ ɫɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɭ ɪɟɤɚɦɚ ɡɚɞɪɠɢ ɭ ɤɥɚɫɚɦɚ I ɢ I/II ɬɚɤɨɻɟ ɢ ɭ
ɡɨɧɚɦɚ ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ ɢ ɭ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɡɚɲɬɢʄɟɧɚ ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɧɟ ɩɪɢɪɨɞɧɟ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ, a ɭ ɤɥɚɫɚɦɚ IIa ɢ IIɛ ɭ ɫɜɢɦ ɨɫɬɚɥɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ. Ʉɥɚɫɚ III je ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ
ɫɚɦɨ ɧɚ ɤɪɚʄɢɦ ɩɨɬɟɡɢɦɚ ɦɚʃɢɯ ɪɟɤɨ ɧɢɡɜɨɞɧɨ ɨɞ ɜɟʄɢɯ ɧɚɫɟʂɚ ɢ/ɢɥɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ.
ɇɢ ʁɟɞɚɧ ɩɨɬɟɡ ɜɨɞɨɬɨɤɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɨɫɬɚɬɢ ɭ ɤɜɚɥɢɬɟɬɭ „ɜɚɧ ɤɥɚɫɚ".
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɜɚɡɞɭɯɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɦɟɪɚ ɡɚɞɪɠɚɜɚʃɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɟ
ɜɟɝɟɬɚɰɢʁɟ, ɢ ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ ɧɨɜɢɯ ʁɚɜɧɢɯ ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɢ ɡɟɥɟɧɢɥɚ ɭ ɩɚɪɰɟɥɚɦɚ ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɥɚɧɫɤɢɦ ɪɟɲɟʃɟɦ;
ɇɢɜɨ ɛɭɤɟ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɍɪɟɞɛɨɦ ɨ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɦɚ ɛɭɤɟ, ɝɪɚɧɢɱɧɢɦ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɦɚ, ɦɟɬɨɞɚɦɚ ɡɚ ɨɰɟʃɢɜɚʃɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɛɭɤɟ, ɭɡɧɟɦɢɪɚɜɚʃɚ ɢ ɢ ɲɬɟɬɧɢɯ
ɟɮɟɤɚɬɚ ɛɭɤɟ ɭ ɠɢɜɨɬɧɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ ("ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪɨʁ 75/10). Ɍɨɤɨɦ
ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɧɨɜɢɯ ɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɦɟɪɟ ɡɚ
ɫɦɚʃɟʃɟ ɛɭɤɟ.

10

100

Број 5

19. март 2016.

Ɂɚɲɬɢɬɚ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɡɞɪɚɜʂɚ ʂɭɞɢ
ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɟ ɦɟɪɟ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɨɞ ɩɨɠɚɪɚ
Ɉɛʁɟɤɬɢ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɢɡɜɟɞɟɧɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɡɚɲɬɢɬɢ ɨɞ ɩɨɠɚɪɚ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ“ ɛɪ. 111/09) ɢ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɟɤɫɩɥɨɡɢɜɧɢɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɦɚ, ɡɚɩɚʂɢɜɢɦ
ɬɟɱɧɨɫɬɢɦɚ ɢ ɝɚɫɨɜɢɦɚ (sɋɥ.ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋs, ɛɪ.44/77, 45/84 ɢ 18/89).
Ɉɛʁɟɤɬɢ ɦɨɪɚʁɭ ɢɦɚɬɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɭ ɯɢɞɪɚɧɬɫɤɭ ɦɪɟɠɭ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɨ ɩɪɢɬɢɫɤɭ ɢ ɩɪɨɬɨɤɭ
ɩɪɨʁɟɤɬɭʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚ ɡɚ ɫɩɨʂɧɭ ɢ
ɭɧɭɬɪɚɲʃɭ ɯɢɞɪɚɧɬɫɤɭ ɦɪɟɠɭ ɡɚ ɝɚɲɟʃɟ ɩɨɠɚɪɚ (´ ɋɥ. ɥɢɫɬ ɋɎɊȳ´ ɛɪ. 30/91).
Ɉɛʁɟɤɬɢɦɚ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧ ɩɪɢɫɬɭɩɧɢ ɩɭɬ ɡɚ ɜɚɬɪɨɝɚɫɧɚ ɜɨɡɢɥɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚ ɡɚ ɩɪɢɫɬɭɩɧɟ ɩɭɬɟɜɟ, ɨɤɪɟɬɧɢɰɟ ɢ ɭɪɟɻɟʃɟ
ɩɥɚɬɨɚ ɡɚ ɜɚɬɪɨɝɚɫɧɚ ɜɨɡɢɥɚ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɩɨɜɟʄɚɧɨɝ ɪɢɡɢɤɚ ɨɞ ɩɨɠɚɪɚ
(sɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɋɊȳs, ɛɪ.8/95).
Ɉɛʁɟɤɬɢ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɜɚɠɟʄɢɦ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚ ɡɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɡɝɪɚɞɚ ɢ ɫɬɚɧɨɜɚ, ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɧɢɫɤɨɝ
ɧɚɩɨɧɚ, ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɜɢɫɨɤɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɨɞ ɩɨɠɚɪɚ, ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɨɞ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɨɝ ɩɪɚɠʃɟʃɚ, ɡɚ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɭ ɢ ɤɥɢɦɚɬɢɡɚɰɢʁɭ, ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɟ ɡɚ ɨɞɜɨɻɟʃɟ
ɞɢɦɚ ɢ ɬɨɩɥɨɬɟ ɧɚɫɬɚɥɢɯ ɭ ɩɨɠɚɪɭ, ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ ɭɪɟɻɚʁɚ ɢ
ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɨɞ ɩɨɠɚɪɚ, ɞɪɭɝɢɦ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦ ɉɪɚɜɢɥɧɢɰɢɦɚ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚ ɤɚɨ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɝɚɪɚɠɚ ɡɚ ɩɭɬɧɢɱɤɟ ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɟ
ɨɞ ɩɨɠɚɪɚ ɢ ɟɤɫɩɥɨɡɢʁɚ.
Ɇɟɪɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɞ ɡɟɦʂɨɬɪɟɫɚ:
Ɋɚɞɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɞ ɡɟɦʂɨɬɪɟɫɚ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɟ ɨɛʁɟɤɬɟ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɜɢɫɨɤɨɝɪɚɞʃɟ ɭ
ɫɟɢɡɦɢɱɤɢɦ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ (,,ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɋɎɊȳ,, ɛɪ. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 ɢ
52/90) ɢ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɢɦ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɤɨʁɢ ɧɟ ɫɩɚɞɚʁɭ ɭ ɜɢɫɨɤɨɝɪɚɞʃɭ ɭ ɫɟɢɡɦɢɱɤɢɦ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ (,,ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɋɎɊȳ,,
ɛɪ. 39/64).
ɋɜɟ ɩɪɨɪɚɱɭɧɟ ɫɟɢɡɦɢɱɤɟ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢ ɡɚɫɧɢɜɚɬɢ ɧɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ
ɦɢɤɪɨɫɟɢɡɦɢɱɤɟ ɪɟɨɧɢɡɚɰɢʁɟ.
ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɟ ɦɟɪɟ ɡɚ ɰɢɜɢɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ʂɭɞɢ ɢ ɞɨɛɚɪɚ
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɫɚ ɩɨɞɪɭɦɢɦɚ, ɫɯɨɞɧɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɨ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚɦɚ
Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ (ɋɥ.ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ, ɛɪɨʁ 93/12.), ɧɚɞ ɩɨɞɪɭɦɫɤɢɦ
ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɦɚ ɝɪɚɞɢ ɫɟ ɨʁɚɱɚɧɚ ɩɥɨɱɚ ɤɨʁɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɢɡɞɪɠɢ ɭɪɭɲɚɜɚʃɟ ɨɛʁɟɤɬɚ.
Ɇɟɪɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ
ɒɢɪɟ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɉɥɚɧɚ je ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ Ⱦɭɧɚɜɨɦ, ɋɪɟɛɪɧɢɦ ʁɟɡɟɪɨɦ ɢ ɜɢɫɨɤɢɦ ɬɟɪɟɧɨɦ
ɧɚɫɟʂɚ Ʉɭɦɚɧɟ. Ⱦɨɦɢɧɚɧɬɧɢ ɜɨɞɨɬɨɤ ɭ ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɉɥɚɧɚ je ɪɟɤɚ Ⱦɭɧɚɜ, ɋɪɟɛɪɧɨ
ʁɟɡɟɪɨ (Ⱦɭɧɚɜɚɰ) ɢ ɤɚɧɚɥɢ ɢɡ ɞɟɥɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ȼɟɥɢɤɨɝɪɚɞɢɲɬɚɧɫɤɨɝ ɪɢɬɚ.
Ɇɟɪɨɞɚɜɧɢ ɜɨɞɨɫɬɚʁ ɪɟɤɟ Ⱦɭɧɚɜ ɭ ɩɪɨɮɢɥɭ ȼɟɥɢɤɨɝ Ƚɪɚɞɢɲɬɚ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ
ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɢ ɜɨɞɨɫɬɚʁ) je Hi%=71,50 mnm.
ɉɨɞɪɭɱʁɟ
ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɨ
ɉɥɚɧɨɦ
ɩɪɢɩɚɞɚ
ɯɢɞɪɨɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɨɦ
ɫɢɫɬɟɦɭ
ȼɟɥɢɤɨɝɪɚɞɢɲɬɚɧɫɤɢ ɪɢɬ (ɩɨɞ ɨɡɧɚɤɨɦ ȾȾ4 ɩɪɟɦɚ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɥɚɧɭ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚ), ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ „Ⱦɨʃɢ Ⱦɭɧɚɜ".
Ha ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɩɨɫɬɨʁɢ ɫɬɚɪɢ ɞɟɫɧɨɨɛɚɥɧɢ ɞɭɧɚɜɫɤɢ ɧɚɫɢɩ. Ɉɜɚʁ ɧɚɫɢɩ
ɜɢɲɟ ɧɟɦɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɞ ɫɩɨʂɧɢɯ ɜɨɞɚ, ʁɟɪ ɨɞ ɤɚɞɚ je ɧɟɤɚɞɚɲʃɢ ɪɭɤɚɜɚɰ
Ⱦɭɧɚɜɚ-Ⱦɭɧɚɜɚɰ, ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ ɞɜɟ ɩɪɟɝɪɚɞɟ, ɩɪɟɬɜɨɪɟɧ ɭ ɜɟɲɬɚɱɤɨ „ɋɪɟɛɪɧɨ ʁɟɡɟɪɨ",
ɢɡɝɪɚɻɟɧ je ɧɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦ ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɞ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɢ ɫɩɨʂɧɢɯ ɜɨɞɚ.
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ɂɡɝɪɚɻɟɧ je ɧɚɫɢɩ ɭɡ ɪɟɤɭ Ⱦɭɧɚɜ, ɤɨʁɢ je ɩɪɟɤɨ ɭɡɜɨɞɧɟ ɢ ɧɢɡɜɨɞɧɟ ɩɪɟɝɪɚɞɟ
ɭɤɥɨɩʂɟɧ ɭ ɫɬɚɪɢ ɫɢɫɬɟɦ, ɞɨɤ ɫɭ ɧɚ ɜɟɥɢɤɨɝɪɚɞɢɲɬɚɧɫɤɨɦ ɨɫɬɪɨɜɭ ɪɚɞɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɞ
ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɜɨɞɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ʁɚɜʂɚʁɭ ɭɫɥɟɞ ɜɢɫɨɤɨɝ ɧɢɜɨɚ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɢ ɩɪɨɜɢɪɧɢɯ ɜɨɞɚ
ɪɟɤɟ Ⱦɭɧɚɜ, ɢɡɝɪɚɻɟɧɢ ɞɪɟɧɚɠɧɢ ɤɚɧɚɥɢ ȾɄ-I , ȾɄ-II ɢ ɩɟɬ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɛɭɧɚɪɚ.
Ɂɚɲɬɢɬɧɢ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɫɩɪɚɦ ɩɪɟɞɦɟɬɧɟ ɞɟɨɧɢɰɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚ ɩɨɬɟɡɭ Ɉɫɬɪɨɜɚ, je
ɢɡɜɟɞɟɧ (ɞɟɫɧɢ ɧɚɫɢɩ ɭɡ Ⱦɭɧɚɜ) ɧɚ ɤɨɬɢ ɨɞ 72,70 mnm.
ɋɚɜ ɜɢɲɚɤ ɜɨɞɟ ɝɪɚɜɢɬɢɪɚ ɤɚ „ɋɪɟɛɪɧɨɦ ʁɟɡɟɪɭ" ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɧɢɜɨ ɜɨɞɟ, ɪɚɞɨɦ ɰɪɩɧɟ
ɫɬɚɧɢɰɟ „Ⱦɭɧɚɜɚɰ", ɨɞɪɠɚɜɚ ɭ ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ 65,1 - 65,3 mnm.
ɇɢɜɨ ɜɨɞɟ ɭ ɤɚɧɚɥɫɤɨʁ ɦɪɟɠɢ ȼɟɥɢɤɨɝɪɚɞɢɲɬɚɧɫɤɨɝ ɪɢɬɚ ɫɟ ɩɨɦɨʄɭ ɰɪɩɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ
„Ɋɢɬ" ɨɞɪɠɚɜɚ ɧɚ ɤɨɬɢ 65,00 mnm.
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɫɩɨʂɧɢɯ ɜɨɞɚ ɫɟ ɩɪɟɦɚ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɥɚɧɭ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɡɚ
2015. ɝɨɞɢɧɭ, ɢɡɜɨɞɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɞɟɨɧɢɰɟ Ⱦȭ.2.5. (ɪɟɞɨɜɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ je ɭ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɉȾ „ɏȿ ȭɟɪɞɚɩ" Ʉɥɚɞɨɜɨ), ɭ ɲɬɢʄɟɧɨɦ ɩɨɩɥɚɜɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ɂɚɬɜɨɪɟɧɚ
ɤɚɫɟɬɚ „Ɂɚɬɨʃɟ" ɤɨʁɭ ɱɢɧɢ: ɞɟɫɧɢ ɧɚɫɢɩ ɭɡ Ⱦɭɧɚɜ ɨɞ ȼɟɥɢɤɨɝ Ƚɪɚɞɢɲɬɚ ɞɨ ɩɪɟɝɪɚɞɟ
„Ɂɚɬɨʃɟ" 8,62 km; ɰɪɩɧɚ ɫɬɚɧɢɰɚ „Ɋɢɬ" ɧɚ km 1060+200 no ɫɬɚɰɢɨɧɚɠɢ ɪɟɤɟ Ⱦɭɧɚɜ;
ɰɪɩɧɚ ɫɬɚɧɢɰɚ „Ⱦɭɧɚɜɚɰ" ɧɚ km 1061+000 no ɫɬɚɰɢɨɧɚɠɢ ɪɟɤɟ Ⱦɭɧɚɜ.
Ɍɚɤɨɻɟ, ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɞ ɜɢɫɨɤɢɯ ɧɢɜɨɚ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɚ,
ɢɡɜɟɞɟɧɚ je ɞɪɟɧɚɠɧɢɦ ɫɢɫɬɟɦɨɦ ɢ ɨɞɜɨɻɟʃɟɦ ɜɢɲɤɚ ɜɨɞɟ ɭ ɪɟɤɭ Ⱦɭɧɚɜ ɩɪɟɤɨ
ɰɪɩɧɢɯ ɫɬɚɧɢɰɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɉȾ ɏȿ „ȭɟɪɞɚɩ" Ʉɥɚɞɨɜɨ je ɡɚ Ⱦɨɞɚɬɧɢ ɫɢɫɬɟɦ ɡɚɲɬɢɬɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɞɟɥɚ ȼɟɥɢɤɨɝɪɚɞɢɲɬɚɧɫɤɨɝ ɪɢɬɚ - Ƚɥɚɜɧɢ ɤɚɧɚɥ, Ⱦɭɛɨɤɢ
ɞɪɟɧ, ɐɪɩɧɚ ɫɬɚɧɢɰɚ „ɝɪɚɞɢɲɬɚɧɫɤɢ ɪɢɬ" ɫɚ ɩɪɟɝɪɚɞɨɦ „Ƚɪɚɞɢɲɬɟ" ɢɫɯɨɞɨɜɚɨ ɜɨɞɧɭ
ɞɨɡɜɨɥɭ (ɛɪɨʁ 325-05-404/2012-07 ɨɞ 25.IV 2012. ɝɨɞɢɧɟ, ɢɡɞɚɬɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ, ɬɪɝɨɜɢɧɟ, ɲɭɦɚɪɫɬɜɚ ɢ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɟ - Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɚ
ɞɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɜɨɞɟ).
Ɂɚ ɫɜɟ ɪɚɞɨɜɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɢɡɜɨɞɟ ɭ ɡɨɧɢ ɢ ɩɨɪɟɞ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ je ɞɚɬɢ
ɞɟɬɚʂɚɧ ɩɪɢɤɚɡ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɦɟɪɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɞɟɬɚʂɧɭ
ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɫɜɢɯ ɩɪɢɩɪɟɦɧɢɯ, ɝɥɚɜɧɢɯ ɢ ɡɚɜɪɲɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ.
Ɂɚ ɫɜɟ ɪɚɞɨɜɟ ɢ ɨɛʁɟɤɬɟ ɤɨʁɢ ɦɨɝɭ ɢɦɚɬɢ ɭɬɢɰɚʁɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɜɨɞɧɟ ɨɛʁɟɤɬɟ ɢ ɜɨɞɧɢ
ɪɟɠɢɦ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɢɡɪɚɞɢɬɢ ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɢ ɢɫɯɨɞɨɜɚɬɢ ɜɨɞɧɚ ɚɤɬɚ.
ɉɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɍ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɩɥɚɧɚ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ʁɟ ɩɪɢɦɟʃɢɜɚɬɢ ɫɜɟ ɭɫɥɨɜɟ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɢ
ɨɛʁɟɤɬɢ ʁɚɜɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɱɢɧɟ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ. ɍ ɬɨɤɭ ɪɚɡɪɚɞɟ ɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɩɥɚɧɚ, ɩɨɞɢʄɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ
ɩɟɲɚɱɤɢɯ ɤɪɟɬɚʃɚ ɢ ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ ɩɪɨɩɢɫɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɧɟɫɦɟɬɚɧɨ ɤɪɟɬɚʃɟ, ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ, ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɚ ɢ
ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɫɢɝɭɪɚɜɚ ɧɟɫɦɟɬɚɧɨ ɤɪɟɬɚʃɟ ɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ, ɞɟɰɢ ɢ ɫɬɚɪɢɦɚ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ“, ɛɪ. 22/15). ɇɚ ɦɟɫɬɢɦɚ
ɩɟɲɚɱɤɢɯ ɩɪɟɥɚɡɚ ɢɡɜɟɫɬɢ ɪɚɦɩɟ ɫɚ ɭɩɭɲɬɟɧɢɦ ɢɜɢɱʃɚɰɢɦɚ.
Ɇɟɪɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɢɡɝɪɚɞʃɟ
ɉɨɞ ɩɨʁɦɨɦ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɭ ɡɝɪɚɞɚɪɫɬɜɭ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɫɟ
ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɢ ɢ ɲɢɪɨɤ ɨɩɫɟɝ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɤɪɚʁʃɢ ɰɢʂ ɫɦɚʃɟʃɟ ɩɨɬɪɨɲʃɟ
ɫɜɢɯ ɜɪɫɬɚ ɟɧɟɪɝɢʁɟ.
ɉɪɢ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɭ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ ɫɥɟɞɟʄɟ ɦɟɪɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ:
- ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɩɚɫɢɜɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɭ ɩɪɢɦɟʃɟɧɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ȿȿ ɫɢɫɬɟɦɢ,
- ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɟɮɢɤɚɫɧɭ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɭ - ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ
ɟɮɢɤɚɫɧɟ ɫɢɫɬɟɦɟ ɝɪɟʁɚʃɚ, ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɟ, ɤɥɢɦɚɬɢɡɚɰɢʁɟ, ɩɪɢɩɪɟɦɟ ɬɨɩɥɟ
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ɜɨɞɟ ɢ ɪɚɫɜɟɬɟ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɨɛɧɨɜʂɢɜɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɟɧɟɪɝɢʁɟ
ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɬɨ ɦɨɝɭʄɟ,
- ɜɨɞɢɬɢ ɪɚɱɭɧɚ ɨ ɢɡɛɨɪɭ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝ ɨɛɥɢɤɚ, ɩɨɡɢɰɢʁɟ ɢ ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɟ ɨɛʁɟɤɬɚ
ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɭɦɚʃɢɥɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢ ɟɮɟɤɬɢ ɤɥɢɦɚɬɫɤɢɯ ɭɬɢɰɚʁɚ (ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ,
ɜɟɬɚɪ, ɜɥɚɝɚ, ɫɭɧɱɟɜɨ ɡɪɚɱɟʃɟ),
- ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɜɢɫɨɤ ɫɬɟɩɟɧ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɟ ɢ ɨɫɬɜɚɪɢɬɢ ɲɬɨ ɛɨʂɢ
ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɜɚɡɞɭɯɚ ɢ ɭʁɟɞɧɚɱɟɧɨɫɬ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɧɚ ɞɧɟɜɧɨɦ ɢ/ɢɥɢ
ɫɟɡɨɧɫɤɨɦ ɧɢɜɨɭ,
- ɢɡɛɟɝɚɜɚɬɢ ɩɪɟɜɟɥɢɤɟ ɢ ɥɨɲɟ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɩɪɨɡɨɪɟ ɤɨʁɢ ɩɨɜɟʄɚɜɚʁɭ ɬɨɩɥɨɬɧɟ
ɝɭɛɢɬɤɟ,
- ɡɚɲɬɢɬɢɬɢ ɨɛʁɟɤɚɬ ɨɞ ɩɪɟʁɚɤɨɝ ɥɟɬʃɟɝ ɫɭɧɰɚ ɡɟɥɟɧɢɥɨɦ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢɦ
ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɨɞ ɫɭɧɰɚ,
- ɝɪɭɩɢɫɚɬɢ ɩɪɨɫɬɨɪɟ ɫɥɢɱɧɢɯ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɢ ɫɥɢɱɧɢɯ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ,
ɧɩɪ. ɩɨɦɨʄɧɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ ɨɪɢʁɟɧɬɢɫɚɬɢ ɩɪɟɦɚ ɫɟɜɟɪɭ, ɞɧɟɜɧɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ
ɩɪɟɦɚ ʁɭɝɭ,
- ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɬɨɩɥɨɬɧɭ ɢɡɨɥɚɰɢʁɭ ɨɛʁɟɤɬɚ ɩɪɢɦɟɧɨɦ ɬɟɪɦɨɢɡɨɥɚɰɢɨɧɢɯ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ, ɩɪɨɡɨɪɚ ɢ ɫɩɨʂɚɲʃɢɯ ɜɪɚɬɚ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɢɡɛɟɝɥɢ ɝɭɛɢɰɢ
ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ,
- ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɟ ɧɟɲɤɨɞʂɢɜɟ ɩɨ ɡɞɪɚɜʂɟ
ʂɭɞɢ ɢ ɨɤɨɥɢɧɭ, ɤɚɨ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɟ ɢɡɭɡɟɬɧɢɯ ɬɟɪɦɢɱɤɢɯ ɢ ɢɡɨɥɚɰɢɨɧɢɯ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ,
- ɭɝɪɚɞɢɬɢ ɲɬɟɞʂɢɜɟ ɩɨɬɪɨɲɚɱɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ,
- ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɩɪɨɫɬɨɪɟ ɧɚɦɟʃɟɧɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɢ, ɩɚɫɢɜɧɨɦ ɨɞɦɨɪɭ ɢ
ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɨɦ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ,
- ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭ ɜɟɝɟɬɚɰɢʁɭ ɢ ɡɟɥɟɧɢɥɨ ɭ ɰɢʂɭ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɡɚɫɟɧɱɟɧɨɫɬɢ
ɨɞɧɨɫɧɨ ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɞ ɩɪɟɬɟɪɚɧɨɝ ɡɚɝɪɟɜɚʃɚ,
 ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɨɛɧɨɜʂɢɜɟ ɢɡɜɨɪɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ – ɫɨɥɚɪɧɢ ɩɚɧɟɥɢ ɢ ɤɨɥɟɤɬɨɪɢ,
ɬɟɪɦɚɥɧɟ ɩɭɦɩɟ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɟɥɟɤɰɢʁɟ ɢ ɪɟɰɢɤɥɚɠɟ ɨɬɩɚɞɚ, ɢɬɞ.
ɋɜɟ ɨɜɟ ɦɟɪɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɪɚɞɟ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ, ɢɡɜɨɻɟʃɚ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɨɝ
ɩɪɢʁɟɦɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɪɚɞɢɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɜɚɠɟʄɢɦ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɨʁ
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɡɝɪɚɞɚ („ɋɥ.ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ“ ɛɪ. 61/2011).
ɉɪɨɝɥɚɲɟʃɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ
ɌɍɊɂɋɌɂɑɄɈ ɉɈȾɊɍɑȳȿ
ɍɤɭɩɧɭ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɭ ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɩɥɚɧɚ ɨɜɚʁ ɉɥɚɧ ɞɟɬɚʂɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɡɚ
ɩɪɨɝɥɚɲɟʃɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ, ɫɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɨɦ ɩɨɞɰɟɥɢɧɚ ɭ ɬɪɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ
ɡɨɧɟ.
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɭ ɡɨɧɭ 1 ɱɢɧɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɟ ɡɨɧɟ Ⱥ, Ȼ. ȿ, Ƚ, Ʉ. ɢ Ɏ.
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɭ ɡɨɧɭ 2 ɱɢɧɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɟ ɡɨɧɟ ɂ, Ʌ ɢ ɏ4.
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɭ ɡɨɧɭ 3 ɱɢɧɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɚ ɡɨɧɚ ȳȳ.
Ɂɨɧɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɫɭ ɩɪɢɤɚɡɚɧɟ ɭ ɥɢɫɬɭ 5 ɝɪɚɮɢɱɤɨɝ ɞɟɥɚ ɩɥɚɧɚ: ɉɥɚɧ
ɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ʁɚɜɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɥɚɧɚ.
Ɂɚ ɩɪɨɝɥɚɲɟʃɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɬɭɪɢɡɦɭ
(„ɋɥ.ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ“ ɛɪ. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – ɞɪ.ɡɚɤɨɧ, 93/2012) ɢɡɪɚɞɢɬɢ
ɉɪɨɝɪɚɦ ɪɚɡɜɨʁɚ ɬɭɪɢɡɦɚ ɡɚ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɧɚɫɟʂɚ Ȼɟɥɢ Ȼɚɝɪɟɦ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ʃɟɝɚ ɋɬɭɞɢʁɭ
ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɨɝɥɚɲɟʃɟ ɧɚɫɟʂɚ Ȼɟɥɢ Ȼɚɝɪɟɦ ɡɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨɫɬɨɪ.
ɉɅȺɇɂɊȺȵȿ ɊȺɁȼɈȳȺ ɌɍɊɂɁɆȺ
ɉɪɨɝɪɚɦ ɪɚɡɜɨʁɚ ɬɭɪɢɡɦɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɨɫɥɨɧɢɬɢ ɧɚ ɨɩɢɫ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɥɚɧɫɤɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ, ɤɚɨ ɢ ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɫɬɚʃɚ ɢɡ ɨɜɨɝ ɉɥɚɧɚ
ɞɟɬɚʂɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ.
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ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢɯ ɢ ɩɥɚɧɫɤɢɯ ɪɟɲɟʃɚ ɢɡ ɜɚɠɟʄɟɝ ɉɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɨɩɲɬɢɧɟ
ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ, ɉɪɨɝɪɚɦ ɪɚɡɜɨʁɚ ɬɭɪɢɡɦɚ ɡɚ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɧɚɫɟʂɚ Ȼɟɥɢ Ȼɚɝɪɟɦ ɦɨɠɟ
ɤɨɦɩɥɟɬɢɪɚɬɢ ɚɧɚɥɢɡɭ ɪɟɫɭɪɫɧɟ ɨɫɧɨɜɟ ɩɥɚɧɫɤɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ, SWOT ɚɧɚɥɢɡɭ, ɜɢɡɢʁɭ ɢ
ɦɢɫɢʁɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɬɭɪɢɡɦɚ, ɫɬɪɚɬɟɲɤɟ ɩɪɚɜɰɟ ɢ ɮɚɡɟ ɪɚɡɜɨʁɚ ɬɭɪɢɡɦɚ.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɥɚɧɫɤɢɯ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɢ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɝɪɚɞʃɟ ɢɡ ɨɜɨɝ ɉɥɚɧɚ
ɞɟɬɚʂɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɡɚ ɉɪɨɝɪɚɦ ɪɚɡɜɨʁɚ ɬɭɪɢɡɦɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɩɨɭɡɞɚɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɢ
ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɫɚ ɬɟɪɦɢɧɫɤɢɦ ɩɥɚɧɨɦ, ɧɚɱɢɧ ɩɪɚʄɟʃɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɬɭɪɢɡɦɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
Ɉɜɚʁ ɉɥɚɧ ɞɟɬɚʂɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɫɚɞɪɠɢ ɢ ɜɟʄɢɧɭ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢɯ
ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɋɬɭɞɢʁɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɨɝɥɚɲɟʃɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝ
ɩɪɨɫɬɨɪɚ. ɍ ɋɬɭɞɢʁɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɢ ɫɟ ɤɚɨ ɢɡɜɨɞɢ ɢɡ ɨɜɨɝ ɉɥɚɧɚ ɞɟɬɚʂɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ
ɦɨɝɭ ɩɪɟɭɡɟɬɢ: ɧɚɡɢɜ ɢ ɨɩɢɫ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ, ɩɨɜɪɲɢɧɚ, ɨɩɢɫ ɢ ɝɪɚɮɢɱɤɢ
ɩɪɢɤɚɡ ɝɪɚɧɢɰɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɫɬɚʃɚ, ɩɨɩɢɫ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ
ɩɚɪɰɟɥɚ, ɫɜɢ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɨ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ, ɩɨɞɚɰɢ ɨ ɫɬɚʃɭ ɡɚɲɬɢɬɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ, ɤɚɨ ɢ
ɩɪɟɝɥɟɞ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɩɥɚɧɫɤɟ ɢ ɪɚɡɜɨʁɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
Ɂɚ ɫɚɦɭ ɋɬɭɞɢʁɭ ʁɟ ɩɪɟɨɫɬɚɥɨ ɞɚ ɩɨ ɢɡɜɨɪɧɨʁ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɢ ɤɨɦɩɥɟɬɢɪɚ ɚɧɚɥɢɡɭ
ɪɟɫɭɪɫɧɟ ɨɫɧɨɜɟ, ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɢ ɩɪɨɰɟɧɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɯ ɚɬɪɚɤɰɢʁɚ,
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɢ ɩɪɨɰɟɧɭ ɤʂɭɱɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ, ɨɛɚɜɟɡɟ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ
ɪɚɡɜɨʁɚ ɬɭɪɢɡɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɥɢɤɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚ, ɤɚɨ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɭ ɨɰɟɧɭ
ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɢ ɩɪɨɝɥɚɲɟʃɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ.
ɉɨɩɢɫ ɩɚɪɰɟɥɚ ɢ ɨɩɢɫ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɡɚ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ, ɫɚɞɪɠɚʁɟ ɢ ɨɛʁɟɤɬɟ
Ɂɚ ʁɚɜɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɨɜɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɫɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɫɜɟ ɭɥɢɰɟ, ɨɛɚɥɚ, ɲɟɬɧɟ ɫɬɚɡɟ,
ɨɛɚɥɧɢ ɩɨʁɚɫ ɢ ɩɥɚɠɚ, ɤɚɨ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɡɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚɞɪɠɚʁɟ ɭ
ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɨɜɨɝ ɩɥɚɧɚ. Ɂɚ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɡɚ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɫɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɢ ʁɚɜɧɟ ɩɚɪɤɨɜɫɤɟ
ɢ ɩɟɲɚɱɤɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ.
Ɉɜɚʁ ɨɩɢɫ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɡɚ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ, ɫɚɞɪɠɚʁɟ ɢ ɨɛʁɟɤɬɟ ɭɩɨɬɩɭʃɭʁɟ ɫɟ ɩɨɩɢɫɨɦ
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɨɜɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɡɚ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ, ɞɚɬɢɦ ɭɡ ɨɜɚʁ ɩɥɚɧ
ɭ ɩɨɝɥɚɜʂɭ ɉɪɢɥɨɡɢ ɭ ɉɪɢɥɨɝɭ 2.
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ɉɪɚɜɢɥɚ ɭɪɟɻɟʃɚ - ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ

ɭɫɥɨɜɢ

ɍ ɨɜɨɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ ɫɭ ɩɥɚɧɨɦ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ ɫɜɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ
ɭɪɟɻɟʃɟ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ʁɚɜɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɢ ɦɪɟɠɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɢ ɞɪɭɝɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɤɚɨ ɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ʃɢɯɨɜɨ ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɟ.
ɍɊȿȭȿȵȿ ɉɊȿȾȿɅȺ
ɉɟʁɡɚɠɧɨ ɭɪɟɻɟʃɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ Ȼɟɥɢ Ȼɚɝɪɟɦ ʁɟ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɭɤɥɚɩɚʃɚ
ɭ ɚɦɛɢʁɟɧɬɚɥɧɭ ɰɟɥɢɧɭ ɢ ɨɱɭɜɚʃɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚ ɫɚɦɨɝ ɬɟɪɟɧɚ ɧɚ
ɥɨɤɚɰɢʁɢ.
ȿɤɫɤɥɭɡɢɜɧɨɫɬ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɝ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɡɚɯɬɟɜɟ ɭ
ɩɨɝɥɟɞɭ ɩɟʁɡɚɠɧɨɝ ɭɪɟɻɟʃɚ. ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɬɢɦ ɢ ɟɫɬɟɬɫɤɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɩɟʁɡɚɠɧɨɝ
ɭɪɟɻɟʃɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɪɚɬɢ ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɢ ɧɚɦɟɧɭ ɩɨɜɪɲɢɧɚ. ɉɚɪɚɥɟɥɧɨ ɫɚ ɬɢɦ
ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɨɱɭɜɚɬɢ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɰɟɥɢɧɟ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ
ɨɱɭɜɚʃɟ ɰɟɥɢɧɟ ɚɤɜɚɬɨɪɢʁɟ, ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɨ ɜɪɟɞɧɢɯ ɝɪɭɩɚɰɢʁɚ ɞɪɜɟʄɚ ɢ ɩɨɫɟɛɧɢɯ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɟɪɟɧɚ.
ɍ ɰɢʂɭ ɡɚɲɬɢɬɟ ɩɪɢɪɨɞɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨ ʁɟ ɨɱɭɜɚʃɟ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɡɟɥɟɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ. ɉɨɫɬɨʁɟʄɟ ɞɪɜɨɪɟɞɟ ɩɨɩɭɧɢɬɢ ɢ ɭʁɟɞɧɚɱɢɬɢ, ɮɨɪɦɢɪɚɬɢ ɢ ɧɨɜɟ ɨɞ ɜɪɫɬɚ
ɨɬɩɨɪɧɢɯ ɧɚ ɚɟɪɨɡɚɝɚɻɟʃɟ. Ɉɩɲɬɟ ɩɪɚɜɢɥɨ ɨɱɭɜɚʃɚ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɚ ɱɢɬɚɜɨɝ ɧɚɫɟʂɚ
ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚ ɫɜɚɤɨ ɡɞɪɚɜɨ ɫɬɚɛɥɨ, ɩɨɫɟɱɟɧɨ ɪɚɞɢ ɢɡɝɪɚɞʃɟ, ɦɨɪɚ
ɩɨɫɚɞɢɬɢ ɞɜɚ ɧɨɜɚ ɫɬɚɛɥɚ, ɧɚ ɢɫɬɨʁ ɥɨɤɚɰɢʁɢ ɧɚ ɢɫɬɨʁ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨʁ ɩɚɪɰɟɥɢ.
Ɍɚɤɨɻɟ, ɩɥɚɧɨɦ ɫɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɭɪɟɻɟʃɚ ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɫɬɚɥɢɯ
ɧɚɦɟɧɚ. Ɂɨɧɟ ɭɡ ɚɤɜɚɬɨɪɢʁɭ ɢ ɡɨɧɟ ɩɪɟɦɚ
ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɦ ɞɟɥɭ ɩɥɚɧɨɦ
ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ, ɩɨɞɥɟɠɭ ɡɧɚɱɚʁɧɢɦ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɦ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚɦɚ ɢ
ɪɚɡɧɢɦ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ. ɉɚɪɤɢɧɝ ɩɪɨɫɬɨɪɟ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɩɨɤɪɢɬɢ ɜɢɫɨɤɢɦ
ɥɢɲʄɚɪɢɦɚ ɲɢɪɨɤɢɯ ɤɪɨɲʃɢ, ɚ ɡɚɲɬɢɬɧɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ ɨɮɨɪɦɢɬɢ ɭ ɜɢɞɭ ɝɭɫɬɨɝ,
ɜɢɲɟɫɩɪɚɬɧɨɝ ɩɨʁɚɫɚ.
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɭ ɨɡɟɥɟʃɚɜɚʃɭ ɞɚɬɢ ɩɪɟɞɧɨɫɬ ɚɭɬɨɯɬɨɧɢɦ ɜɪɫɬɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɧɚʁɜɢɲɟ
ɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɟ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɩɟɞɨɥɨɲɤɢɦ ɢ ɤɥɢɦɚɬɫɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ, ɨɬɩɨɪɧɟ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɡɚɝɚɻɢɜɚɱɟ ɢ ɢɦɚʁɭ ɝɭɫɬɭ ɢ ɞɨɛɪɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧɭ ɤɪɨɲʃɭ, ɚɥɢ ɦɨɝɭ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɢ ɟɝɡɨɬɟ
ɡɛɨɝ ɞɨɛɪɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɟ. ɉɟʁɡɚɠɧɨ ɭɪɟɻɟʃɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɛɭɯɜɚɬɢ ɢ
ɩɪɢɦɟɧɭ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝ ɫɚɞɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ (ɥɢɫɬɨɩɚɞɧɨ, ɡɢɦɡɟɥɟɧɨ ɢ ɱɟɬɢɧɚɪɫɤɨ
ɞɪɜɟʄɟ ɢ ɠɛɭʃɟ) ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɨɩɥɟɦɟʃɢɜɚʃɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚ, ɤɚɨ ɢ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɦɟɪɟ
ɫɚɧɚɰɢʁɟ ɞɟɝɪɚɞɢɪɚɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ.
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɧɨɜɨɮɨɪɦɢɪɚɧɢɯ ɭɪɟɻɟɧɢɯ ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ʁɟ ɛɢɬɚɧ ɟɥɟɦɟɧɬ ɭ
ɤɚɫɧɢʁɢɦ ɮɚɡɚɦɚ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɧɚɫɟʂɚ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɝɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɡɚ
ɫɜɟ ɜɟʄɟ ɡɟɥɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɦɪɟɠɭ ɚɭɬɨɦɚɬɫɤɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɡɚɥɢɜɚʃɟ
ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ. ɋɜɟ ɩɟɲɚɱɤɟ ɫɬɚɡɟ ɫɭ ɲɢɪɢɧɟ ɞɨɜɨʂɧɟ ɞɚ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɥɭɠɟ ɢ ɡɚ
ɩɪɢɫɬɭɩ ɢɧɬɟɪɜɟɧɬɧɢɦ ɜɨɡɢɥɢɦɚ ɢɥɢ ɞɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɭ ɤɚɨ ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɟ ɭɥɢɰɟ ɫɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɢɦ ɩɪɢɫɬɭɩɨɦ.
ɋȺɈȻɊȺȶȺȳ
ɉɨɫɬɨʁɟʄɟ ɫɬɚʃɟ
ɉɨɫɬɨʁɟʄɚ ɦɪɟɠɚ ɫɟ ɪɚɡɜɢʁɚɥɚ ɩɪɚɬɟʄɢ ɩɨɬɪɟɛɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɰɟɥɢɧɚ, ɜɢɲɟ ɫɬɢɯɢʁɫɤɢ ɧɟɝɨ ɩɥɚɧɫɤɢ.

ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɯ

ɨɛʁɟɤɚɬɚ

ɢ

ɍ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɦ ɫɬɚʃɭ ɞɨɦɢɧɢɪɚʁɭ ɞɜɚ ɩɪɚɜɰɚ:
- ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɢ ɨɞ ȼɟɥɢɤɨɝ Ƚɪɚɞɢɲɬɚ ɞɨ ɯɨɬɟɥɚ "ɋɪɟɛɪɧɨ ʁɟɡɟɪɨ" (ɭɥɢɰɚ
Ƚɪɚɞɢɲɬɚɧɫɤɚ) ɢ
- ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɢ ɩɪɚɜɚɰ
(
ɭɥɢɰɟ ȳɟɡɟɪɫɤɚ), ɨɞ ɜɟɡɟ ɫɚ ɩɭɬɟɦ ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ - ȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɞ ɭɥɢɰɟ Ɉɛɚɥɚ Ʉɪɚʂɚ ɉɟɬɪɚ ɤɚ ɨɫɬɪɜɭ ɩɪɟɤɨ ɩɪɟɜɥɚɤɟ.
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Ƚɥɚɜɧɢ ɭɥɢɱɧɢ ɩɪɚɜɰɢ ɫɭ ɨɩɪɟɦʂɟɧɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦ ɤɨɥɨɜɨɡɧɢɦ ɡɚɫɬɨɪɨɦ. Ɉɫɢɦ ʃɢɯ,
ɚɫɮɚɥɬɢɪɚɧ ʁɟ ɢ ɩɭɬɧɢ ɩɪɚɜɚɰ ɞɭɠ Ⱦɭɧɚɜɚ, ɩɪɢɥɚɡ ɲɟɬɚɥɢɲɬɭ ɩɪɟ ɩɪɟɜɥɚɤɟ, ɭɥɢɰɚ
ȳɟɡɟɪɫɤɟ ɡɜɟɡɞɟ ɤɚɨ ɢ ɞɪɭɝɢ ɤɪɚʄɢ ɩɨɬɟɡɢ, ɚɥɢ ʁɟ ɜɟʄɢɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɭɥɢɰɚ ɦɚɥɟ
ɲɢɪɢɧɟ ɫɚ ɧɟɩɨɬɩɭɧɢɦ ɩɨɩɪɟɱɧɢɦ ɩɪɨɮɢɥɨɦ ɢ ɥɨɲɢɦ ɫɬɚʃɟɦ ɤɨɥɨɜɨɡɧɨɝ ɡɚɫɬɨɪɚ.
ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɲɢɪɢɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɢɡɧɨɫɢ 5 - 6 ɦ ɭ ɭɪɛɚɧɢɡɨɜɚɧɨɦ ɞɟɥɭ,
ɞɨɤ ʁɟ ɨɫɬɚɬɚɤ ɦɪɟɠɟ ɡɟɦʂɚɧɢ ɢɥɢ ɨɞ ɬɭɰɚɧɢɤɚ, ɩɪɨɫɟɱɧɟ ɲɢɪɢɧɟ 3,0 ɦ. ɉɟɲɚɱɤɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɧɢɫɭ ɢɡɞɜɨʁɟɧɟ ɨɞ ɤɨɥɫɤɨɝ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ, ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɤɨɪɢɫɬɟ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɭ
ɩɨɜɪɲɢɧɭ.
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɦɪɟɠɟ ɫɭ ɧɟɪɚɡɜɢʁɟɧɨɫɬ,
ɧɟɭɪɟɻɟɧɨɫɬ ɢ ɥɨɲ ɤɜɚɥɢɬɟɬ.
ɉɥɚɧɫɤɨ ɪɟɲɟʃɟ
ɍɥɢɱɧɚ ɦɪɟɠɚ
ɉɥɚɧɫɤɨ ɪɟɲɟʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚɫɟʂɚ Ȼɟɥɢ Ȼɚɝɪɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɪɚɡɪɚɞɭ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɦɪɟɠɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɢɡɜɪɲɟɧɨɦ ɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɨɦ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɢ ʃɟɧɭ ɧɚɞɨɝɪɚɞʃɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɚ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ, ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɯ,
ɫɩɨɪɬɫɤɨ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ, ɭɫɥɭɠɧɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɭɱʁɚ. Ɉɫɧɨɜɧɢ ɰɢʂ
ɪɚɡɪɚɞɟ ɢ ɧɚɞɨɝɪɚɞʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ʁɟ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʃɟ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ʁɚɜɧɢɦ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɫɜɢɦ ɩɚɪɰɟɥɚɦɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ, ɤɚɨ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɜɨɻɟʃɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɫɜɢɯ
ɜɢɞɨɜɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɭ ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɩɥɚɧɚ.
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ɧɚ ɭɥɢɱɧɨʁ ɦɪɟɠɢ ɨɞɧɨɫɟ ɫɟ ɧɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɬɪɚɫɚ
ɤɪɨɡ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɭɥɢɰɚ ɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɤɨɪɢɞɨɪɚ.
ɉɥɚɧɨɦ ɫɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɡɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨ ɜɨɻɟʃɟ ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɨɝ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
ɤɚɨ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɟɲɚɱɤɢɯ ɤɪɟɬɚʃɚ (ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɢ ɧɟɡɚɜɢɫɧɢɯ ɩɟɲɚɱɤɢɯ
ɫɬɚɡɚ).
Ɋɚɧɝɢɪɚʃɟ ɨɫɧɨɜɧɟ ɭɥɢɱɧɟ ɦɪɟɠɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɥɚɧɚ ɢɡɜɪɲɟɧɨ ʁɟ ɩɪɟɦɚ ɡɧɚɱɚʁɭ ɢ
ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɭɥɢɰɚ ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ȼɟɥɢɤɨɝ Ƚɪɚɞɢɲɬɚ.
Ɉɤɨɫɧɢɰɭ ɦɪɟɠɟ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɝɪɚɧɢɰɚ, ɱɢɧɢ ɩɪɚɜɚɰ ɭɥɢɰɟ ȳɟɡɟɪɫɤɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɨɫɬɢɪɟ ɨɞ
ɜɟɡɟ ɫɚ ɩɨɠɚɪɟɜɚɱɤɢɦ ɩɭɬɟɦ ɢ ɭɥɢɰɟ Ɉɛɚɥɚ Ʉɪɚʂɚ ɉɟɬɪɚ ɩɚ ɫɜɟ ɞɨ ɩɪɟɜɥɚɤɟ ɢ
ɞɚʂɟ ɤɚ ɨɫɬɪɜɭ. ɉɪɢɦɚɪɧɨʁ ɦɪɟɠɢ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɢ ɭɥɢɰɟ ɤɨʁɟ ɫɟ, ɤɚɨ ɩɨɩɪɟɱɧɢ ɩɪɚɜɰɢ
ɧɚɞɨɜɟɡɭʁɭ ɧɚ ɩɪɚɜɚɰ ɭɥɢɰɟ ȳɟɡɟɪɫɤɚ. ɍ ɩɢɬɚʃɭ ʁɟ ɩɪɚɜɚɰ Ƚɪɚɞɢɲɬɚɧɫɤɟ ɭɥɢɰɟ,
Ʉɚɪɩɚɬɫɤɟ ɭɥɢɰɟ (ɞɨ ɭɥɢɰɟ ȳɟɡɟɪɫɤɚ ɡɜɟɡɞɚ) ɢ ɭ ɧɚɫɬɚɜɤɭ ɭɥɢɰɚ Ɋɭɞɚɪɟɜɨ ɫɚ ʁɟɞɧɟ
ɫɬɪɚɧɟ ɢ ɩɪɚɜɚɰ ɭɥɢɰɟ Ɋɢɬɫɤɚ ɩɪɟɦɚ Ɋɭɞɚɪɟɜɭ, ɫɚ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ. ɉɨɦɟɧɭɬɢ ɩɪɚɜɰɢ
ɩɨɜɟɡɭʁɭ Ȼɟɥɢ Ȼɚɝɪɟɦ ɫɚ ɰɟɧɬɪɨɦ ȼɟɥɢɤɨɝ Ƚɪɚɞɢɲɬɚ. ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ Ʌɨɜɚɱɤɚ ɢ
ȳɟɡɟɪɫɤɚ ɡɜɟɡɞɚ (Ⱦɭɧɚɜɫɤɚ ɡɜɟɡɞɚ) ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɟɥɨɦ ɧɨɜɨɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɟ ɚ ɞɟɥɨɦ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɧɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɭɥɢɰɟ, ɫɚɱɢʃɚɜɚʁɭ ɩɪɫɬɟɧ ɨɤɨ ɰɟɧɬɪɚ ɫɚɦɨɝ ɧɚɫɟʂɚ.
ɍɤɪɲɬɚʃɟ ɭɥɢɰɚ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɦɪɟɠɟ ʁɟ ɪɟɲɟɧɨ ɤɪɭɠɧɢɦ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟɦ
ɜɢɡɭɟɥɧɨɝ ɢɦɚʁɭ ɢ ɡɧɚɱɚʁ ɭ ɫɦɢɪɢɜɚʃɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ
ɧɚɦɟʃɟɧɨ ɨɞɦɨɪɭ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɢ.
ɋɜɟ ɭɥɢɰɟ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɦɪɟɠɟ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɬɢ ɫɚ ɤɨɥɨɜɨɡɨɦ ɦɢɧɢɦɚɥɧɟ ɲɢɪɢɧɟ 6,0 ɦ ɢ
ɨɛɨɫɬɪɚɧɢɦ ɬɪɨɬɨɚɪɢɦɚ ɲɢɪɢɧɟ 2,0 ɦ (ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ 1,5ɦ). ɒɢɪɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɭɥɢɰɚ
ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɦɪɟɠɟ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ ɢ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ ʁɟɞɧɨɫɬɪɚɧɨɝ ɢɥɢ ɨɛɨɫɬɪɚɧɨɝ
ɩɚɪɤɢɪɚʃɚ (ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɩɨɞɭɠɧɨɝ) ɭɡ ɢɜɢɰɭ ɤɨɥɨɜɨɡɚ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ
ɭɥɢɰɟ Ɋɭɞɚɪɟɜɨ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ʁɟ ɢ ɬɪɚɫɚ ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɟ ɫɬɚɡɟ.
ɍɤɭɩɧɚ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɚ ɲɢɪɢɧɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɦɪɟɠɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɩɥɚɧɚ,
ɤɪɟʄɟ ɫɟ ɭ ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɨɞ 10 ɞɨ 15ɦ.

16

106

Број 5

19. март 2016.

Ɉɫɬɚɥɟ ɭɥɢɰɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɥɚɧɚ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨʁ ɦɪɟɠɢ, ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ,
ɩɨʁɟɞɢɧɟ „ɤɥɚɫɢɱɧɟ“ (ɧɚɦɟʃɟɧɟ ɞɢɧɚɦɢɱɤɨɦ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ) ɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɫɭ ɤɨɥɫɤɨ
ɩɟɲɚɱɤɟ, ɬɡɜ "ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɟ".
ɍɥɢɰɟ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɟ ɦɪɟɠɟ ɩɪɢɯɜɚɬɚʁɭ ɫɚɜ ɥɨɤɚɥɧɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɢ ɢɦɚʁɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɫɚɛɢɪɧɢɰɚ ɤɨʁɟ ɩɪɢɤɭɩʂɚʁɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɢɡ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɢ ɤɨɥɫɤɨ ɩɟɲɚɱɤɢɯ ɭɥɢɰɚ ɢ
ɭɫɦɟɪɚɜɚʁɭ ɢɯ ɧɚ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɩɪɚɜɰɟ.
ɇɚʁɦɚʃɚ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɚ ɲɢɪɢɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɢɯ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɢɡɧɨɫɢ 6,5ɦ
ɡɚ ʁɟɞɧɨɫɦɟɪɧɨ ɤɪɟɬɚʃɟ (ɤɨɥɨɜɨɡ ɲɢɪɢɧɟ 3,5ɦ ɢ ɨɛɨɫɬɪɚɧɢ ɬɪɨɬɨɚɪɢ ɲɢɪɢɧɟ 1,5ɦ),
ɨɞɧɨɫɧɨ 9ɦ ɡɚ ɞɜɨɫɦɟɪɧɢ ɫɚɨɛɪɚɱɚʁ ɢ ɭ ɩɨɩɪɟɱɧɨɦ ɩɪɨɮɢɥɭ ɫɚɞɪɠɢ ɤɨɥɨɜɨɡ ɫɚ ɞɜɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɬɪɚɤɟ ɧɚʁɦɚʃɟ ɲɢɪɢɧɟ 6ɦ (2ɯ3ɦ) ɢ ɨɛɨɫɬɪɚɧɟ ɬɪɨɬɨɚɪɟ ɧɚʁɦɚʃɟ
ɲɢɪɢɧɟ ɩɨ 1,5ɦ. ɉɨɪɟɞ ɨɛɚɜɟɡɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɡɚ ɤɪɟɬɚʃɟ ɩɟɲɚɤɚ, ɭ ɤɨɪɢɞɨɪɢɦɚ
ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ʁɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɢɯ ɫɬɚɡɚ
ɢ/ɢɥɢ ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ ɭɡ ɢɜɢɰɭ ɤɨɥɨɜɨɡɚ.
Ɉɫɬɚɥɟ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɟ ɭɥɢɰɟ ɭ ɦɪɟɠɢ ɫɭ ɧɚʁɧɢɠɟɝ, ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɪɚɧɝɚ (ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ
ɩɪɢɫɬɭɩɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɢ ɩɚɪɰɟɥɚɦɚ), ɬɡɜ. "ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɟ" ɭɥɢɰɟ ɢ ɭɥɢɰɟ ɫɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɢɦ ɩɪɢɫɬɭɩɨɦ ɡɚ ɜɨɡɢɥɚ, ɤɨɞ ɤɨʁɢɯ ɤɨɥɨɜɨɡ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɧɢʁɟ ɮɢɡɢɱɤɢ
ɢɡɞɜɨʁɟɧ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ (ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɢ ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɢɯ ɬɪɚɤɚ).
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɡɜ. "ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɢɯ" ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɨɥɫɤɨ - ɩɟɲɚɱɤɢɯ ɭɥɢɰɚ ʁɟ ɩɭɧ
ɫɬɟɩɟɧ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ ɦɨɬɨɪɧɨɝ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɭ ɤɪɟɬɚʃɭ ɢ ɦɢɪɨɜɚʃɭ ɭɡ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨɞ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɢɦ ɡɚ ɩɟɲɚɤɟ. Ɉɜɟ ɭɥɢɰɟ ɫɭ
ɧɚɫɬɚɥɟ ɨɞ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɭɥɢɰɚ ɢ ɭɧɭɬɚɪ ɛɥɨɤɨɜɫɤɢɯ ɩɪɨɥɚɡɚ ɢ ɧɚ ɩɪɚɜɰɢɦɚ ɭɡ ɨɛɚɥɭ ɭɡ
ɜɢɤɟɧɞ ɧɚɫɟʂɚ.
"ɂɧɬɟɝɪɢɫɚɧɚ" ɭɥɢɰɚ ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɨɦ ɛɥɨɤɭ ɫɜɨʁɢɦ ɩɚɪɬɟɪɧɢɦ ɪɟɲɟʃɟɦ ɬɪɟɛɚ ɞɚ
"ɫɦɢɪɢ" ɤɨɥɫɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ, ɨɦɨɝɭʄɢ ɧɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɫɬɚɰɢɨɧɢɪɚʃɟ ɜɨɡɢɥɚ
ɢ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɨɦɨɝɭʄɢ ɧɟɫɦɟɬɚɧɨ ɤɪɟɬɚʃɟ ɩɟɲɚɤɚ ɤɨʁɢ ɭ ɫɜɚɤɨʁ ɩɪɢɥɢɰɢ ɢɦɚʁɭ
ɚɩɫɨɥɭɬɧɭ ɩɪɟɞɧɨɫɬ. Ɍɪɨɬɨɚɪɢ ɢ "ɤɨɥɨɜɨɡ" ɧɢɫɭ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɜɢɫɢɧɫɤɢ ɢɡɞɜɨʁɟɧɢ.
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɨ "ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɚ" ɭɥɢɰɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɢɡɜɟɞɟɧɚ ɨɞ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɤɨʁɢ ʁɟ
ɪɚɡɥɢɤɭʁɟ ɨɞ ɤɨɥɨɜɨɡɚ (ɤɚɦɟɧɚ ɤɨɰɤɚ, ɩɨɩɥɨɱɚɜɚʃɟ ɢɥɢ ɫɥɢɱɧɨ). ɉɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ ɨɜɢɯ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɬɪɟɛɚ ɜɪɲɢɬɢ ɩɚɠʂɢɜɨ ɭɡ ɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɢ
ɜɨɞɟʄɢ ɪɚɱɭɧɚ ɨ ɡɟɥɟɧɢɥɭ. ɍɤɨɥɢɤɨ ɧɢɫɭ ɫɥɟɩɟ, "ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɟ" ɭɥɢɰɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɢɦɚʁɭ
ʁɟɞɧɨɫɦɟɪɚɧ ɬɨɤ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ. ɉɪɨʁɟɤɬɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɨɦ ɞɟɮɢɧɢɫɚɬɢ ɪɟɠɢɦ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ (ɫɦɟɪ ɤɪɟɬɚʃɚ ɜɨɡɢɥɚ, ɪɟɫɬɪɢɤɬɢɜɚɧ ɩɪɢɫɬɭɩ
ɜɨɡɢɥɚ). ɂɡɥɚɡ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɭɥɚɡ ɭ "ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɟ" ɭɥɢɰɟ ɢɡɜɟɫɬɢ ɩɪɟɤɨ ɬɪɨɬɨɚɪɚ
ɩɨɩɪɟɱɧɟ ɭɥɢɰɟ ɫɚ ɨɛɨɪɟɧɢɦ ɢɜɢɱʃɚɤɨɦ ɭɡ ɨʁɚɱɚʃɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɬɪɨɬɨɚɪɚ.
ɋɦɢɪɢɜɚʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɭ ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɢɦ ɭɥɢɰɢɦɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɩɨɫɬɢʄɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦ
ɧɚɢɡɦɟɧɢɱɧɨɝ ɩɚɪɤɢɪɚʃɚ ʁɟɞɧɨɦ ɩɚ ɞɪɭɝɨɦ ɫɬɪɚɧɨɦ ɭɥɢɰɟ, ɱɢɦɟ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ
"ɦɟɚɧɞɪɢɪɚʃɟ" ɩɪɢ ɤɪɟɬɚʃɭ ɜɨɡɢɥɚ.
ɍ ɝɪɭɩɭ ɤɨɥɫɤɨ ɩɟɲɚɱɤɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɫɩɚɞɚʁɭ ɢ ɭɥɢɰɟ ɫɚ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɢɦ
ɩɪɢɫɬɭɩɨɦ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ ɜɨɡɢɥɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɭɥɢɰɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɧɚɦɟʃɟɧɟ
ɤɪɟɬɚʃɭ ɩɟɲɚɤɚ ɢ ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɚ ɞɨɤ ʁɟ ɦɨɬɨɪɧɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɞɨɡɜɨʂɟɧ ɡɚ ɢɧɬɟɪɜɟɧɬɧɚ
ɜɨɡɢɥɚ, ɞɨɫɬɚɜɧɚ ɜɨɡɢɥɚ ɢɥɢ ɜɨɡɢɥɚ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɞɨɡɜɨɥɚɦɚ. Ʉɪɟɬɚʃɟ ɜɨɡɢɥɚ ɨɜɢɦ
ɭɥɢɰɚɦɚ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ.
ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨ ɪɟɲɟʃɟ ɫɚ ɩɨɩɪɟɱɧɢɦ ɩɪɨɮɢɥɢɦɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɤɚɨ ɢ ɫɚ ɚɧɚɥɢɬɢɱɤɨ – ɝɟɨɞɟɬɫɤɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ ɡɚ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ
ɩɪɢɤɚɡɚɧɨ ʁɟ ɧɚ ɝɪɚɮɢɱɤɨɦ ɩɪɢɥɨɝɭ ɉɥɚɧ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ, ɧɢɜɟɥɚɰɢʁɟ ɢ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ.
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Ʉɨɥɨɜɨɡɧɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɧɨɜɢɯ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɧɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɭɬɜɪɞɢɬɢ ɫɯɨɞɧɨ
ɪɚɧɝɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ, ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɭ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɨɡɢɥɚ ɤɨʁɚ ʄɟ ɫɟ ʃɨɦɟ ɤɪɟɬɚɬɢ.
Ʉɨɥɨɜɨɡɧɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɡɚɞɪɠɚɜɚʁɭ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɨɜɚɬɢ ɬɚɦɨ ɝɞɟ
ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ. Ʉɨɥɨɜɨɡɧɢ ɡɚɫɬɨɪ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ʁɟ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ, ɩɨɞɭɠɧɢɯ ɢ
ɩɨɩɪɟɱɧɢɯ ɧɚɝɢɛɚ, ɤɚɨ ɢ ɧɚɱɢɧɚ ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɚ ɡɚɫɬɨɪɚ.
Ɍɪɚɫɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɭɥɢɰɚ ɭ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɨɦ ɢ ɧɢɜɟɥɚɰɢɨɧɨɦ ɩɥɚɧɭ ɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɟ ɫɭ
ɬɟɪɟɧɭ ɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ ɭɥɢɰɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɭɫɤɥɚɞɢɬɢ ɫɚ
ɢɡɜɟɞɟɧɨɦ ɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɦ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɦ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ ɫɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ ɩɨɞɭɠɧɢɦ
ɢ ɩɨɩɪɟɱɧɢɦ ɧɚɝɢɛɢɦɚ.
Ɉɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɭɥɢɰɚ ɪɟɲɚɜɚɬɢ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɢɦ ɨɬɢɰɚʃɟɦ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯ ɜɨɞɚ ɭ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɢɲɧɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ.
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɚ ɧɨɜɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ ɨɜɢɦ ɩɥɚɧɨɦ, ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ
ɫɭ ɦɚʃɟ ɤɨɪɟɤɰɢʁɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɨɫɨɜɢɧɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɧɢɜɟɥɚɰɢɨɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɬɟɪɟɧɚ,
ɜɥɚɫɧɢɱɤɢɦ ɨɞɧɨɫɢɦɚ ɢ ɪɟɚɥɧɢɦ ɫɬɚʃɟɦ.
ɉɥɚɧɨɦ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɭ ɡɨɧɢ ʁɟɡɟɪɚ, ɚɥɢ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ʁɟ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ʁɚɜɧɢɯ ɩɚɪɤɢɧɝɚ ɲɢɪɨɦ ɧɚɫɟʂɚ, ɱɢɦɟ ʄɟ ɫɟ ɟɥɢɦɢɧɢɫɚɬɢ
ɨɛɚɜɟɡɚ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɩɚɪɰɟɥɢ ɤɨɞ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɯ ɢ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɧɚʁɚɬɪɚɤɬɢɜɧɢʁɢɦ ɡɨɧɚɦɚ ɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁ ɛɥɢɡɢɧɢ ʁɟɡɟɪɚ.
ɉɟɲɚɱɤɚ ɤɪɟɬɚʃɚ
ɉɟɲɚɱɤɚ ɤɪɟɬɚʃɚ ɫɭ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɚ ɭ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɩɭɬɨɜɚʃɢɦɚ ɢ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɫɭ ɢɡɪɚɠɟɧɚ
ɧɚ ɩɪɚɜɰɢɦɚ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝ ɲɟɬɚʃɚ ɨɞ ȼɟɥɢɤɨɝ Ƚɪɚɞɢɲɬɚ ɤɚ Ȼɟɥɨɦ Ȼɚɝɪɟɦɭ.
ɉɥɚɧɨɦ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɧɟɞɨɫɬɚʁɭʄɢɯ ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɭɥɢɰɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɤɨɞ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɤɚɨ ɨɛɚɜɟɡɧɢ
ɟɥɟɦɟɧɬ ɩɨɩɪɟɱɧɨɝ ɩɪɨɮɢɥɚ. Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚ ɲɢɪɢɧɚ ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɢɡɧɨɫɢ 1,5ɦ ɞɜɚ
(
ɩɟɲɚɱɤɚ ɦɨɞɭɥɚ). ɉɨɪɟɞ ɨɛɚɜɟɡɧɢɯ ɬɪɨɬɨɚɪɚ, ɩɥɚɧɨɦ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ
ɧɟɡɚɜɢɫɧɢɯ ɩɟɲɚɱɤɢɯ ɫɬɚɡɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɟ ɲɢɪɢɧɟ 3ɦ. Ʉɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ ɤɪɟɬɚʃɚ ɩɟɲɚɤɚ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɩɥɚɧɚ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɫɟ ɤɪɨɡ ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɟ (ɤɨɥɫɤɨ ɩɟɲɚɱɤɟ) ɤɚɨ ɢ ɭɥɢɰɟ ɫɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɢɦ ɩɪɢɫɬɭɩɨɦ ɡɚ ɦɨɬɨɪɧɚ ɜɨɡɢɥɚ.
ɍ ɤɨɥɫɤɨ - ɩɟɲɚɱɤɢɦ ɭɥɢɰɚɦɚ, ɚɩɫɨɥɭɬɧɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɭ ɤɪɟɬɚʃɭ ɢɦɚʁɭ ɩɟɲɚɰɢ ɭ
ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɦɨɬɨɪɧɚ ɜɨɡɢɥɚ.
Ȼɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɧɚɫɟʂɚ Ȼɟɥɢ Ȼɚɝɪɟɦ (ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨ ɢ ɜɢɤɟɧɞ
ɧɚɫɟʂɟ), ɩɥɚɧɨɦ ʁɟ, ɩɨɪɟɞ ɮɚɜɨɪɢɡɨɜɚʃɚ ɩɟɲɚɱɤɢɯ ɤɪɟɬɚʃɚ, ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ɢ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɨɝ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ. Ɋɚɡɜɨʁ ɨɜɨɝ ɜɢɞɚ ɧɟɦɨɬɨɪɧɨɝ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɢ
ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɫɜɢɯ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ ɛɢʄɟ ɨɫɬɜɚɪɟɧ ɤɪɨɡ ɢɡɝɪɚɞʃɭ
ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɟ ɫɬɚɡɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɢɯ ɬɪɚɤɚ ɭ ɤɨɪɢɞɨɪɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɭɥɢɰɚ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɩɥɚɧɚ. ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɟ ɫɬɚɡɟ, ɲɢɪɢɧɟ 2,5ɦ, ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ʁɟ ɭ
ɤɨɪɢɞɨɪɭ ɫɥɟɞɟʄɢɯ ɭɥɢɰɚ: ɭɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɨɞ ɲɟɬɚɥɢɲɬɚ ɩɨɪɟɞ ʁɟɡɟɪɚ ɜɨɞɢ ɩɨɪɟɞ ɯɨɬɟɥɚ
Ȼɟɥɢ Ȼɚɝɪɟɦ ɞɨ Ʉɚɪɩɚɬɫɤɟ ɭɥɢɰɟ, ɭ ɧɚɫɬɚɜɤɭ ɩɪɟɤɨ ɤɪɭɠɧɨɝ ɬɨɤɚ ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɢ
ɤɨɪɢɞɨɪ ɭɥɚɡɢ ɭ ɭɥɢɰɭ Ɋɭɞɚɪɟɜɨ, ɚ ɡɚɬɢɦ, ɡɚɩɚɞɧɨ ɨɞ ɚɭɬɨ ɤɚɦɩɚ ɫɤɪɟʄɟ ɩɨɧɨɜɨ
ɩɪɟɦɚ ɲɟɬɚɥɢɲɬɭ ɭɡ ʁɟɡɟɪɨ. ɍɡ ɨɛɚɥɭ ʁɟɡɟɪɚ, ɭ ɩɪɚɜɰɭ ɢɫɬɨɤ-ɡɚɩɚɞ, ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɚ
ɫɬɚɡɚ ɫɟ ɩɪɨɫɬɢɪɟ ɭ ɤɨɪɢɞɨɪɭ ɤɨɥɫɤɨ ɩɟɲɚɱɤɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ, ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɡɚɩɚɞɧɟ
ɝɪɚɧɢɰɟ ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɚ ɫɬɚɡɚ ɫɤɪɟʄɟ ɤɚ ʁɭɝɭ, ɞɚ ɛɢ ɡɚɬɢɦ ɧɚɫɬɚɜɢɥɚ ɩɪɚɜɚɰ ɩɪɭɠɚʃɚ
ɭɡ ɭɥɢɰɭ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɪɨɫɬɢɪɟ ɭɡ ʁɭɠɧɭ ɝɪɚɧɢɰɭ ɩɥɚɧɚ. ɍɤɭɩɧɚ ɞɭɠɢɧɚ ɭɪɟɻɟɧɟ
ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɟ ɫɬɚɡɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɩɥɚɧɚ ɢɡɧɨɫɢ ɨɤɨ 3100ɦ. Ʉɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ ɭ ɤɪɟɬɚʃɭ
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ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɰɟɥɨɝ ɩɥɚɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧ ʁɟ ɢ ɩɪɟɤɨ ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɢɯ, ɤɨɥɫɤɨ
ɩɟɲɚɱɤɢɯ ɢ ɭɥɢɰɚ ɫɚ ɤɨɧɬɪɨɥɨɦ ɩɪɢɫɬɭɩɚ, ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ, ɤɚɨ ɢ ɩɟɲɚɱɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɢ
ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɢɦɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɤɪɟɬɚʃɟ ɦɨɬɨɪɧɢɯ ɜɨɡɢɥɚ.
ɉɚɪɤɢɪɚʃɟ
ɉɚɪɤɢɪɚʃɟ ɜɨɡɢɥɚ ɬɪɟɛɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɦ ɡɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ
ɫɚɞɪɠɚʁɟ ɩɨ ɡɨɧɚɦɚ ɢ ɰɟɥɢɧɚɦɚ.
ɉɥɚɧɨɦ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ʁɚɜɧɢɯ ɩɚɪɤɢɧɝ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢ ɬɨ:
x ɉɨɞɭɠɧɨ ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ (ɨɛɨɫɬɪɚɧɨ) ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɭɥɢɰɟ ȳɟɡɟɪɫɤɚ, ɨɞ
ɤɪɭɠɧɟ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ ɫɚ Ƚɪɚɞɢɲɬɚɧɫɤɨɦ ɭɥɢɰɨɦ ɞɨ ɤɪɭɠɧɟ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ ɫɚ
ɭɥɢɰɨɦ Ɉɛɚɥɚ Ʉɪɚʂɚ ɉɟɬɪɚ;
x Ɉɛɨɫɬɪɚɧɨ ɩɨɞɭɠɧɨ ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ ɞɭɠ ɭɥɢɰɟ Ʌɨɜɚɱɤɚ;
x ȳɟɞɧɨɫɬɪɚɧɨ ɩɨɞɭɠɧɨ ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ ɭ ɤɨɪɢɞɨɪɭ ɭɥɢɰɟ ɋɬɚɪɢ Ȼɟɥɢ Ȼɚɝɪɟɦ
ɢɡɦɟɻɭ ɭɥɢɰɚ Ɋɢɬɫɤɚ ɢ Ⱦɭɧɚɜɫɤɚ;
x Ɉɛɨɫɬɪɚɧɨ ɩɨɞɭɠɧɨ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɭɥɢɰɟ ȳɟɡɟɪɫɤɚ Ɂɜɟɡɞɚ;
x ɉɨɞɭɠɧɨ (ʁɟɞɧɨɫɬɪɚɧɨ) ɭ ɤɨɪɢɞɨɪɭ ɭɥɢɰɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞ ɭɥɢɰɟ Ɇɥɚɞɢɯ Ƚɨɪɚɧɚ
ɩɪɨɫɬɢɪɟ ɤɚ ʁɭɝɨɢɫɬɨɤɭ;
x ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɩɪɢɫɬɭɩɧɟ ɭɥɢɰɟ ɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɦ ɜɢɤɟɧɞ ɧɚɫɟʂɭ (ɡɨɧɚ Ɏ),
ɤɚɨ ɨɛɨɫɬɪɚɧɨ ɩɨɞɭɠɧɨ;
x ȳɟɞɧɨɫɬɪɚɧɨ ɩɨɞɭɠɧɨ ɭ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɢ Ɋɢɬɫɤɟ ɢ ɞɟɥɚ ɭɥɢɰɟ ȳɟɡɟɪɫɤɚ Ɂɜɟɡɞɚ;
x ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɭɥɢɰɟ Ʉɚɪɩɚɬɫɤɚ (ɩɨɞɭɠɧɨ ɨɛɨɫɬɪɚɧɨ);
x ɍ ɭɥɢɰɢ Ƚɪɚɞɢɲɬɚɧɫɤɚ, ɞɟɥɨɦ ʁɟɞɧɨɫɬɪɚɧɨ ɩɨɞɭɠɧɨ, ɞɟɥɨɦ ʁɟɞɧɨɫɬɪɚɧɨ
ɭɩɪɚɜɧɨ, ɧɚʁɦɚʃɟ 52 ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ (ɩɦ);
x Ɉɛɨɫɬɪɚɧɨ ɭɩɪɚɜɧɨ ɭ ɒɟɬɚɥɚɱɤɨʁ ɢ ȳɟɡɟɪɫɤɨʁ ɭɥɢɰɢ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɩɨɱɟɬɤɚ
ɩɪɟɜɥɚɤɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɨɤɨ 195 ɩɦ;
x Ⱦɭɠ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɩɪɢɫɬɭɩɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɤɨʁɚ ɨɞ ɤɪɭɠɧɟ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ ɭɥɢɰɚ
Ƚɪɚɞɢɲɬɚɧɫɤɚ ɢ ɋɬɚɪɢ Ȼɟɥɢ Ȼɚɝɪɟɦ ɜɨɞɢ ɤɚ ɩɪɢɜɟɡɢɲɬɭ (ɨɛɨɫɬɪɚɧɨ ɭɩɪɚɜɧɨ)
– ɭɤɭɩɧɨ ɨɤɨ 168 ɩɦ;
x Ʉɚɨ ɭɩɪɚɜɧɨ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɨɫɨ ɭ ɡɚɥɟɻɭ ɯɨɬɟɥɚ Ȼɟɥɢ Ȼɚɝɪɟɦ (ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɨɤɨ
58ɩɦ);
x ɂɡɞɜɨʁɟɧɢ ɩɚɪɤɢɧɝ ɩɪɨɫɬɨɪ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɭɥɢɰɟ ɋɬɚɪɢ Ȼɟɥɢ ɛɚɝɪɟɦ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ
ɨɤɨ 34 ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ.
ɇɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ, ɭ ɧɚɫɟʂɭ Ȼɟɥɢ Ȼɚɝɪɟɦ ɛɢʄɟ ɨɦɨɝɭʄɟɧɨ ɧɚʁɦɚʃɟ 540 ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɡɚ
ɩɭɬɧɢɱɤɟ ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɟ (ɤɚɨ ɭɩɪɚɜɧɨ ɢɥɢ ɤɨɫɨ ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ) ɢ ɧɚʁɦɚʃɟ 750 ɩɨɞɭɠɧɢɯ
ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɭ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɚɦɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ. ɇɚ ɭɰɪɬɚɧɢɦ
ɩɚɪɤɢɧɡɢɦɚ ɞɭɠ ɭɥɢɰɚ ɭ ɧɚɫɟʂɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨ ɭɩɪɚɜɧɨ ɢɥɢ ɩɨɞɭɠɧɨ ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ ɞɭɠ
ɭɥɢɰɚ ɩɪɟɤɢɞɚ ɫɟ ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɪɚɞɢ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɩɚɪɰɟɥɚɦɚ, ɚ ɩɪɟɦɚ ɞɢɧɚɦɢɰɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɧɚɦɟɧɚ ɢ ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫɚ
ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɦ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɦɚ.
ɇɚ ɫɜɢɦ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚɦɚ ɝɞɟ ʁɟ ɛɢɥɨ ɦɟɫɬɚ ɮɨɪɦɢɪɚɧɨ ʁɟ ɩɨɞɭɠɧɨ ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ ɭ
ɨɤɜɢɪɭ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɫɚɦɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ.
ɍɧɭɬɚɪ "ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɢɯ" ɭɥɢɰɚ ɞɨɩɭɲɬɟɧɨ ʁɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɦɚʃɟɝ ɛɪɨʁɚ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ.
ɋɬɚʁɚɥɢɲɬɟ ɡɚ ɚɭɬɨɛɭɫɟ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ʃɢɯɨɜɨ ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧ ʁɟ ʁɭɠɧɨ ɨɞ ɭɥɢɰɟ
Ɋɭɞɚɪɟɜɨ, ɧɚ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ 2366/437 ɢ 2366/191 (ɩɪɟɤɨ ɩɭɬɚ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɝ ɤɨɲɚɪɤɚɲɤɨɝ ɤɚɦɩɚ). ɉɨɜɪɲɢɧɚ ɨɞ ɨɤɨ 0,8ɯɚ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ
ɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ ɤɚɨ ɢ ɭɪɟɻɟɧɨɝ ɩɚɪɤɢɧɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɡɚ ɚɭɬɨɛɭɫɟ. ɍɥɚɡ ɜɨɡɢɥɚ ɧɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢ
ɩɚɪɤɢɧɝ ɛɢʄɟ ɨɫɬɜɚɪɟɧ ɢɡ ɛɨɱɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɪɨɫɬɢɪɟ ɢɡɦɟɻɭ ɩɚɪɤɢɧɝɚ ɢ
ɩɚɪɰɟɥɟ ɨɛʁɟɤɬɚ ɡɚɬɜɨɪɟɧɨɝ ɛɚɡɟɧɚ.
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Ɉɛɪɚɞɚ ɨɬɜɨɪɟɧɢɯ ɩɚɪɤɢɧɝɚ ɭɡ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ - ɭɥɢɰɟ ɤɚɨ ɢ ɧɚɦɟɧɫɤɢɯ ɩɚɪɤɢɧɝɚ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ʁɟ ɬɚɤɜɚ ɞɚ ɨɦɨɝɭʄɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɨɡɟɥɟʃɚɜɚʃɟ.
ɉɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟ ɫɟ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɡɚɫɬɨɪɚ ɨɞ ɩɪɟɮɚɛɪɢɤɨɜɚɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ (ɛɟɬɨɧ-ɬɪɚɜɚ) ɢ
ɭɡ ɢɥɢ ɢɡɦɟɻɭ ɩɚɪɤɢɧɝɚ ɡɚɫɚɞɢɬɢ ɞɪɜɨɪɟɞ, ɭɜɟɤ ɤɚɞɚ ɭɫɥɨɜɢ ɬɟɪɟɧɚ ɞɨɩɭɲɬɚʁɭ.
ɍɫɥɨɜɢ ɡɚ ɤɪɟɬɚʃɟ ɢɧɜɚɥɢɞɧɢɯ ɥɢɰɚ
ɉɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɩɪɟɥɚɡɚ ɩɪɟɤɨ ɤɨɥɨɜɨɡɚ, ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɫɚɜɥɚɻɢɜɚʃɚ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɢɦ
ɤɨɥɢɰɢɦɚ ɜɢɫɢɧɫɤɟ ɪɚɡɥɢɤɟ ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɢ ɤɨɥɨɜɨɡɚ, ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɪɚɦɩɢ
ɩɨɠɟʂɧɨɝ ɧɚɝɢɛɚ ɞɨ 5%, ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɞɨ 8,5%, ɱɢʁɚ ɧɚʁɦɚʃɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɲɢɪɢɧɚ ɢɡɧɨɫɢ
1,30 ɦ.
ɉɪɢ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɭ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɫɜɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ ɪɟɲɟʃɚ ɤɨʁɚ ʄɟ ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɧɟɫɦɟɬɚɧɨ ɤɪɟɬɚʃɟ ɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɭ ɫɜɟ ɫɚɞɪɠɚʁɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɩɪɟɦɚ ɜɚɠɟʄɢɦ ɩɪɚɜɢɥɧɢɰɢɦɚ ɢ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ.
ɏɂȾɊɈɌȿɏɇɂɑɄȺ ɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊȺ
ɋɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɜɨɞɨɦ
Ȼɟɥɢ Ȼɟɝɪɟɦ ɫɟ ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɫɧɚɛɞɟɜɚ ɜɨɞɨɦ ɫɚ ɜɨɞɨɜɨɞɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɫɟʂɚ ȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɫɚ ɤɨʁɟɝ ɫɟ ɫɧɚɛɞɟɜɚ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ, Ʉɭɫɢʄɟ ɢ ɉɨɠɟɠɟɧɨ ɚ ɰɟɨ ɫɢɫɬɟɦ
ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɭ ʁɟɞɧɨʁ ɜɢɫɢɧɫɤɨʁ ɡɨɧɢ. ɉɨɪɟɞ ɩɨɬɪɟɛɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ, ɢɡ ɨɜɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɟ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭ ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚ ɜɨɞɨɦ ʁɚɜɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ, ɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɬɪɨɲʃɟ.
ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɢ ɧɚɫɟʂɟ “Ȼɟɥɢ Ȼɚɝɪɟɦ” ɤɨɪɢɫɬɟ ɜɨɞɭ ɫɚ ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ “ȳɟɥɚɤ ɋɦɨɧɢɰɟ”, ɱɢʁɢ ɫɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɤɪɟʄɟ ɨɤɨ 60 ɥɢɬ/ɫɟɤ. ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ
ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ, ɡɚɬɢɦ ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɚ, ɤɚɨ ɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɫɬɚʃɟ ɦɪɟɠɟ ( ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ ɢ
ɞɨɬɪɚʁɚɥɨɫɬ) ɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɬɪɚɫɟ, ɧɢɫɭ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚɥɢ ɩɨɬɪɟɛɟ ɩɨɬɪɨɲɚɱɚ
ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ ɥɟɬʃɟɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɩɚ ɫɭ ɫɬɪɭɱɧɟ ɫɥɭɠɛɟ ɫɚɝɥɟɞɚɥɟ
ɤɨɦɩɥɟɬɧɭ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɨɥɟ ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɩɨɱɟɬɤɭ ɨɡɛɢʂɧɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɢɯ
ɭɥɚɝɚʃɚ.
ɋɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɜɨɞɨɦ Ȼɟɥɨɝ Ȼɚɝɪɟɦɚ ʁɟ ɨɬɟɠɚɧɨ ɡɛɨɝ ɦɚɥɨɝ ɩɪɟɱɧɢɤɚ ɝɥɚɜɧɨɝ ɩɨɬɢɫɧɨɝ
ɰɟɜɨɜɨɞɚ ɨɞ ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ ɞɨ ȼɟɥɢɤɨɝ Ƚɪɚɞɢɲɬɚ, ɦɚɥɨɝ ɚɤɬɢɜɧɨɝ ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɫɤɨɝ
ɩɪɨɫɬɨɪɚ, ɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢ ɨɞ ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ ɢ ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɚ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɡɛɨɝ ɟɧɨɪɦɧɟ
ɫɟɡɨɧɫɤɟ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɨɲʃɟ ɜɨɞɟ ɢ ɡɧɚɱɚʁɧɢɯ ɝɭɛɢɬɚɤɚ ɭ ɦɪɟɠɢ.
Ʌɟɬɢ ɫɟ ɭɤɭɩɧɢ ɛɪɨʁ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɜɢɲɟɫɬɪɭɤɨ ɩɨɜɟʄɚɜɚ, ɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ ɩɨɬɪɨɲʃɚ ɫɟ
ɜɢɲɟɫɬɪɭɤɨ ɩɨɜɟʄɚɜɚ ɡɛɨɝ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɨɝ ɡɚɥɢɜɚʃɚ ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ, ɩɚ ɡɛɨɝ
ɬɨɝɚ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɧɟɫɬɚɲɢɰɚ. ɋɚɦɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɨɜɨɝ ɩɥɚɧɚ ɫɚ ɥɟɬɢ ɛɪɨʁ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɩɨɜɟʄɚ ɢ ɡɚ ɞɟɫɟɬ ɩɭɬɚ. Ɍɚɞɚ ɫɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɰɢ ɢ ɝɨɫɬɢ ɭ Ȼɟɥɨɦ Ȼɚɝɪɟɦɭ ɫɧɚɛɞɟɜɚʁɭ
ɜɨɞɨɦ ɢɡ ɤɨɩɚɧɢɯ ɛɭɧɚɪɚ ɡɚɝɚɻɟɧɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɟɦ ɢɡ ɫɟɩɬɢɱɤɢɯ ʁɚɦɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɥɟɬɢ
ɫɬɚɥɧɨ ɩɨɫɬɨʁɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɨɞ ɩɨʁɚɜɟ ɯɢɞɪɢɱɧɟ ɟɩɢɞɟɦɢʁɟ.
ȼɨɞɚ ɞɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɭ ɩɪɨɬɟɤɥɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɞɨɥɚɡɢɥa je ɢɡ ȼɟɥɢɤɨɝ Ƚɪɚɞɢɲɬɚ
ɰɟɜɨɜɨɞɨɦ ɩɪɟɱɧɢɤɚ 100 ɦɦ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɞɭɠ ɧɚɫɢɩɚ. ɉɪɢɬɢɫɚɤ ɭ ɰɟɜɨɜɨɞɭ ɧɚ
ɭɥɚɡɭ ɭ ɧɚɫɟʂɟ ɢɡɧɨɫɢ ɨɤɨ 4,5 ɛɚɪɚ, ɚ ɭ ɫɚɦɨɦ ɧɚɫɟʂɭ (ɤɨɞ ɩɟɱɟʃɚɪɟ) ɨɤɨ 3,5 ɛɚɪɚ,
ɲɬɨ ɫɟ ɦɨɠɟ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɢɦ. Ⱦɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɚ ɦɪɟɠɚ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ ɭɝɥɚɜɧɨɦ
ɨɞ ɉȿ ɢ ɉȼɐ ɰɟɜɢ ɩɪɟɱɧɢɤɚ 80, 100 ɢ 200 ɦɦ, ɧɟ ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢ ``ɛɟɥɟ ɰɟɜɢ`` - ɚɡɛɟɫɬ
ɛɟɬɨɧɫɤɟ ɰɟɜɢ. ɍɤɭɩɧɚ ɞɭɠɢɧɚ ɨɜɢɯ ɰɟɜɨɜɨɞɚ ʁɟ ɨɤɨ 3200 ɦ.
Ʉɜɚɥɢɬɟɬ ɡɚɯɜɚʄɟɧɟ ɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɢɪɚɧɟ ɜɨɞɟ ɫɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɲɟ, ɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɞɚ ʁɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɜɨɞɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɞɨɛɢʁɚ ɢɡ ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ „ȳɟɥɚɤ – ɋɦɨɧɢɰɟ“ ɭ
ɚɥɭɜɢɨɧɭ ɉɟɤɚ ɞɨɛɚɪ ɢ ɞɚ ʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨ ɯɢɝɢʁɟɧɫɤɨʁ
ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɜɨɞɟ ɡɚ ɩɢʄɟ ɢ ɬɨ ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɬɨ ɲɬɨ ɧɢʁɟ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ.
Ⱦɭɝɨɪɨɱɧɨ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɜɨɞɨɦ ɋɪɛɢʁɟ ʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨ ɉɪɨɫɬɨɪɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɋɪɛɢʁɟ,
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ȼɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɨɫɧɨɜɨɦ ɋɪɛɢʁɟ, ɤɚɨ ɢ Ɉɫɧɨɜɚɦɚ ɞɭɝɨɪɨɱɧɨɝ ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ
ɜɨɞɨɦ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɋɊ ɋɪɛɢʁɟ ɢ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ
ɢɫɤɨɪɢɲʄɚɜɚʃɭ ɢ ɡɚɲɬɢɬɢ ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ. ɂɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ
ɩɪɨɢɡɢɥɚɡɢ ɞɚ ʄɟ ɫɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɫɧɚɛɞɟɜɚɬɢ ɜɨɞɨɦ ɢɡ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ``Ƚɨɪʃɚɤ`` ɛɚɡɢɪɚɧɨɝ ɧɚ ɛɪɚɧɢ ɢ ɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɢ
ɧɚ ɪɟɰɢ Ɇɥɚɜɢ. Ⱦɨ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɨɜɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɚ ɤɚɫɧɢʁɟ ɤɚɨ ʃɟɝɨɜɚ ɞɨɩɭɧɚ, ʄɟ ɫɟ
ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɜɨɞɚ ɢɡ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɚ ɢ ɚɥɭɜɢɨɧɚ ɪɟɤɟ Ɇɥɚɜɟ ɢ ɢɡ
ɜɨɞɨɬɨɤɚ, ɡɚ ɧɢɠɟ ɡɚɯɬɟɜɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɜɨɞɟ. Ɉɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɜɨɞɨɦ ȼɟɥɢɤɨɝ Ƚɪɚɞɢɲɬɚ ɭ ɰɟɥɢɧɢ, ɩɚ ɢ ɩɨɞɪɭɱʁɚ
``Ȼɟɥɢ Ȼɚɝɪɟɦ`` ʄɟ ɫɟ ɢ ɞɚʂɟ ɜɪɲɢɬɢ ɢɡ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɜɨɞɨɜɨɞɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɚɥɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɧɨɝ ɢ ɞɨɩɭʃɟɧɟɝ ɬɚɤɨ ɞɚ ɛɭɞɟ ɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ɡɚɞɨɜɨʂɢ ɩɨɬɪɟɛɟ
ɩɨɬɪɨɲɚɱɚ ɞɨ 2030 ɝɨɞɢɧɟ.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɭɫɜɨʁɟɧɨɝ „Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ ɜɨɞɨɦ ɧɚɫɟʂɚ ɨɩɲɬɢɧɟ
ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɞɨ 2030 ɝɨɞɢɧɟ, ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɚ ɜɨɞɨɜɨɞɧɚ ɦɪɟɠɚ ɡɚ ɧɚɫɟʂɚ ʁɟ
ɤɨɧɰɢɩɢɪɚɧɚ ɤɚɨ ɩɪɫɬɟɧɚɫɬɚ, ɲɬɨ ʄɟ ɩɨɜɟʄɚɬɢ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ, ɭɪɚɜɧɨɬɟɠɢɬɢ ɩɪɢɬɢɫɤɟ ɢ
ɨɥɚɤɲɚɬɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ. Ȼɢʄɟ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ɭɡ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ, ɭ ɡɟɥɟɧɨɦ ɩɨʁɚɫɭ ɢ
ɬɪɨɬɨɚɪɢɦɚ ɢ ɛɢʄɟ ɫɧɚɛɞɟɜɟɧɚ ɡɚɬɜɚɪɚɱɢɦɚ, ɯɢɞɪɚɧɬɢɦɚ, ɢɫɩɭɫɬɢɦɚ, ɩɪɨɩɢɫɧɢɦ
ɩɪɢɤʂɭɱɰɢɦɚ ɫɚ ɜɨɞɨɦɟɪɢɦɚ ɢ ɫɜɢɦ ɨɫɬɚɥɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ ɩɨɬɪɟɛɧɢɦ ɡɚ ʃɟɧɨ
ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɢ ɥɚɤɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ. ɇɚʁɦɚʃɢ ɩɪɟɱɧɢɤ ʁɚɜɧɨɝ ɰɟɜɨɜɨɞɚ ʁɟ
80 ɦɦ
ɍ ɩɪɨɬɟɤɥɢɯ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɝɨɞɢɧɚ ɢɡɜɪɲɟɧɢ ɫɭ ɡɧɚɱɚʁɧɢ ɪɚɞɨɜɢ ɧɚ ɩɪɨɲɢɪɟʃɭ
,ɞɨɝɪɚɞʃɢ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɫɢɫɬɟɦɚ. ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ „ȳɟɥɚɤ ɋɦɨɧɢɰɟ“ ɢ
ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɧɨɜɨɦ ɢɡɜɨɪɢɲɬɭ Ɉɫɬɪɜɨ 7000 * 3: ɤɨʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɡɚɱɟɬɚɤ ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ
ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɝ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ ɡɚ ɜɟʄɭ ɝɪɭɩɭ ɧɚɫɟʂɚ.
ɂɡɜɟɞɟɧɢ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɢ ɨɛʁɟɤɬɢ:
- ɡɚɜɪɲɟɧɚ ɢɡɪɚɞɚ ɧɨɜɨɨɝ ɜɨɞɨɬɨɪʃɚ ɭ ȼ.Ƚɪɚɞɢɲɬɭ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 500 ɦ2
- ɡɚɜɪɲɟɧɚ ɢɡɪɚɞɚ ɧɨɜɨɨɝ ɩɨɬɢɫɧɨɝ ɰɟɜɨɜɨɞɚ Ⱦɇ 400 ɢ Ⱦɇ 300 ɨɞ
ɜɨɞɨɢɡɜɨɪɢɲɬɚ ɩɪɟɦɚ ɝɪɚɞɭ ɢ ɜɨɞɨɬɨɪʃɟɜɢɦɚ. ( ɡɚɩɪɟɦɢɧɚ 200 ɦ2 + 500 ɦ2)
ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚ ɢɡɝɪɚɻɟɧɨʁ ɞɟɨɧɢɰɢ ɡɚɦɟɧɢɨ ɩɨɫɬɨʁɟʄɭ Ⱥɐ ɰɟɜ Ɏ 200
- ɡɚɜɪɲɟɧɚ ʁɟ ɢɡɪɚɞɚ ɧɨɜɨɝ ɩɨɬɢɫɧɨɝ ɰɟɜɨɜɨɞɚ ɉȼɐ Ⱦɇ 200 ɧɚ ɞɟɨɧɨɰɢ ɨɞ
ɨɛɢɥɚɡɧɢɰɟ ɭɥɢɰɟ ɋɨɥɭɧɫɤɢɯ ɪɚɬɧɢɤɚ– ɛɟɧɡɢɧɫɤɟ ɩɭɦɩɟ „EKO“ – ɭɥɚɡɚɤ ɭ
ɧɚɫɟʂɟ Ȼɟɥɢ Ȼɚɝɪɟɦ.
- ɡɚɜɪɲɟɧɚ ʁɟ ɢɡɪɚɞɚ ɧɨɜɟ ɦɚɲɢɧɫɤɟ ɫɚɥɟ ɫɚ 4 ɩɨɬɢɫɧɟ ɩɭɦɩɟ, ɧɨɜɨɝ
ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ „ȳɟɥɚɤ – ɋɦɨɧɢɰɟ“ ɫɚ ɧɨɜɢɦ ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɨɦ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ
1000 ɦ2, ɧɨɜɚ ɯɥɨɪɧɚ ɫɬɚɧɢɰɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨ ɢ ɤɨɦɚɧɞɧɚ ɨɩɪɟɦɚ,
ɢɡɜɪɲɟɧɨ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɞɢɡɟɥ ɚɝɪɟɝɚɬɚ ɧɚ ɫɬɚɪɨ ɢ ɧɨɜɨ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɟ, ɭɝɪɚɻɟɧɚ
ɚɧɬɟɧɫɤɚ ɨɩɪɟɦɚ ɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɪɚɞɚ ɜɨɞɨɬɨɪʃɚ ɢ ɭɩɚɜʂɚɱɤɨ -ɤɨɦɚɧɞɧɢ
ɫɢɫɬɟɦ SCADA.
- ɡɚɜɪɲɟɧɚ ʁɟ ɢɡɪɚɞɚ 2 ɧɨɜɚ ɛɭɧɚɪɚ BVG-4 i BVG-5 ɧɚ ɢɡɜɨɪɢɲɬɭ „ȳɟɥɚɤ –
ɋɦɨɧɢɰɟ“ ɨɩɬɢɦɚɥɧɨɝ ɤɚɩɚɥɢɬɟɬɚ ɨɤɨ 25 ɥ /ɫ .
- ɍ ɬɨɤɭ ɫɭ ɪɚɞɨɜɢ ɧɚ ɧɨɜɨɦ ɜɨɞɨɢɡɜɨɪɢɲɬɭ Ɉɫɬɪɜɨ 7000 * 3: ɨɩɬɢɦɚɥɧɨɝ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɭ ɩɪɜɨʁ ɮɚɡɢ 100 ɥ/ɫ, ɫɚ 4 ɛɭɧɚɪɚ ɭ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ ɪɚɞɭ, ɉɉɉȼ-ɨɦ
, ɤɨɦɩɥɟɬɧɢɦ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɟɦ ɫɚ ɦɚɲɢɧɫɤɨɦ , ɩɭɦɩɧɨɦ , ɯɥɨɪɧɢɦ ɟɥɟɤɬɪɨ ,
ɤɨɦɚɧɞɧɨɦ ɨɩɪɟɦɨɦ ɢ ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɫɤɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ , ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɝɪɚɞɢ ɫɟ ɩɨɬɢɫɧɢ ɰɟɜɨɜɨɞɚ ɨɞ ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ ɩɪɟɤɨ „ɋɪɟɛɪɧɨɝ ʁɟɾɟɪɚ“ ɞɨ ɝɥɚɜɧɨɝ
ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɚ „Ʉɨɧɝɥɚɜɢɰɚ“ ɢ ɩɨɬɢɫɧɢ ɰɟɜɨɜɨɞɚ ɨɞ ɝɥɚɜɧɨɝ ɪɚɡɜɨɞɧɨɝ ɱɜɨɪɚ ɧɚ
ɩɨɱɟɬɤɭ ɧɚɫɟʂɚ „Ɋɭɞɚɪɟɜɨ“ ɞɨ ɝɪɚɞɫɤɟ ɦɪɟɠɟ ɜɨɞɨɜɨɞɚ ɭ ɧɚɫɟʂɭ Ȼɟɥɢ
Ȼɚɝɪɟɦ. (ɨɱɟɤɢɜɚɧɢ ɡɚɜɪɲɟɬɚɤ ɫɜɢɯ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ʁɭɥ 2016.ɝɨɞɢɧɟ )
- ɫɚ ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ Ɉɫɬɪɜɨ 7000 * 3: ʄɟ ɫɟ ɭ ɬɨɤɭ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɢɡɜɟɫɬɢ ɝɥɚɜɧɚ ɩɨɬɢɫɧɚ
ɰɟɜ ɞɨ ɩɪɜɢɯ ɤɭʄɚ ɡɚ ɛɭɞɭʄɟ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɧɚɫɟʂɚ Ɉɫɬɪɜɨ ɢ ɜɢɤɟɧɞ ɧɚɫɟʂɚ
„Ɋɚɜɚɧɢɰɚ“, ɤɨʁɟ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɭɡ ɋɪɟɛɪɧɨ ʁɟɡɟɪɨ .ɋɟɤɭɧɞɚɪɧɚ ɪɚɡɜɨɞɧɚ ɦɪɟɠɚ
ɛɢʄɟ ɝɪɚɻɟɧɚ ɧɚɤɧɚɞɧɨ.
- ɧɚ ɝɥɚɜɧɨɦ ɪɚɡɜɨɞɧɨɦ ɱɜɨɪɭ ɭ ɧɚɫɟʂɭ „Ɋɭɞɚɪɟɜɨ“ ɭɝɪɚɻɟɧ ʁɟ ɩɪɢɤʂɭɱɧɨ
ɥɢɜɟɧɨ ɝɜɨɡɞɟɧɢ ɤɨɦɚɞ ɡɚ ɛɭɞɭʄɭ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɟ ɦɪɟɠɟ ɧɚɫɟʂɚ ɭɡ
ɋɪɟɛɪɧɨ ʁɟɡɟɪɨ ɢ ɬɨ ɡɚ „Ɋɭɞɚɪɟɜɨ“ ɭ Ʉ.Ɉ. ȼ.Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɢ „ɝɥɚɜɟ ɜɪɛɚɤɚ“ ɭ
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Ʉ.Ɉ.Ʉɢɫɢʂɟɜɨ .
ɭ ɬɨɤɭ ʁɟ ɢɡɪɚɞɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɝɥɚɜɧɢɯ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɨɩɨɬɢɫɧɢɯ ɰɟɜɨɜɨɞɚ ɨɞ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɝ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɝ ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɚ „Ʉɨɧɝɥɚɜɢɰɚ“ ɡɚ
ɧɚɫɟʂɚ Ʉɭɦɚɧɟ, Ɍɨɩɨɥɨɜɧɢɤ, Ʉɢɫɢʂɟɜɨ, Ɂɚɬɨʃɟ, Ɉɫɬɪɨɜɨ, ɜɢɤɟɧɞ ɧɚɫɟʂɚ
Ʉɚɥɢɧɨɜɚɰ ɢ Ɋɭɞɚɪɟɜɨ ɨɤɨ ɋɪɟɛɪɧɨɝ ʁɟɡɟɪɚ“. Ɉɜɚ ɩɪɢɦɚɪɧɚ ɦɪɟɠɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʄɟ ɨɫɧɨɜ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ ɫɜɢɯ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ
ɫɟɨɫɤɢɯ ɢ ɜɢɤɟɧɞ ɧɚɫɟʂɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁ ɛɥɢɡɢɧɢ ɋɪɟɛɪɧɨɝ
ʁɟɡɟɪɚ.

ɉɪɟɞɯɨɞɧɢɦ ɪɚɞɨɜɢɦɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ ɭ ɮɚɡɢ I.
ɭɧɚɩɪɟɞɢ ɞɨ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɢɯ ɨɩɬɢɦɚɥɢɯ – ɩɪɟɩɨɪɭɱɟɧɢɯ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɡɚɯɜɚʄɟɧɟ
ɩɨɞɡɟɦɧɟ ɜɨɞɟ ɤɨʁɚ ɡɚ ɢɡɜɨɪɢɲɬɟ ȳɟɥɚɤ - ɋɦɨɧɢɰɟ ɢɡɧɨɫɢ ɞɨ 100ɥ ɫ,
/ ɚ
ɢɡɜɨɪɢɲɬɟ Ɉɫɬɪɜɨ 7000 * 3 ɞɨ 200ɥ/ɫ, ɱɢɦɟ ʄɟ ɫɟ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɭɫɥɨɜɢ ɞɚ ɫɟ ɭ
ɫɩɪɟɝɧɭɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɚ ɨɜɚ ɞɜɚ ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ ɫɧɚɛɞɟɜɚ ɜɨɞɨɦ 60 % ɫɜɢɯ ɧɚɫɟʂɚ
ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ.
ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ ɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢ ɫɢɫɬɟɦ ɦɪɟɠɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ ɜɨɞɨɦ ɢ ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ
ɦɪɟɠɟ ɜɨɞɚ ɩɪɢɤɚɡɚɧ ʁɟ ɭ ɝɪɚɮɢɱɤɨɦ ɞɟɥɭ ɨɜɨɝ ɩɥɚɧɚ, ɧɚ ɥɢɫɬɭ ɛɪɨʁ 6 (ɋɢɧɯɪɨɧ
ɩɥɚɧ).
Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɭ ȼɟɥɢɤɨɦ Ƚɪɚɞɢɲɬɭ ʁɟ ɤɚɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɨɩɲɬɢ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɱɟɥɚ
ɞɚ ɫɟ ɝɪɚɞɢ 1959 ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɫɚɫɬɨʁɢ ʁɟ ɨɞ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɪɚɡɝɪɚɧɚɬɟ ɤɨɥɟɤɬɨɪɫɤɟ ɦɪɟɠɟ
ɤɨʁɚ ɫɟ ɡɚɜɪɲɚɜɚ ɜɟɥɢɤɨɦ ɰɪɩɧɨɦ ɫɬɚɧɢɰɨɦ ɢ ɢɫɩɭɫɬɨɦ ɭ Ⱦɭɧɚɜ.
ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɨɜɨɝ ɩɥɚɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ʁɟ ɡɚɩɨɱɟɬɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ ɡɚ
ɯɨɬɟɥ ɢ ɞɟɩɚɞɚɧɫ ``ɋɪɟɛɪɧɨ ʁɟɡɟɪɨ``, ɤɨɥɟɤɬɨɪɨɦ ɩɪɟɱɧɢɤɚ 400 ɦɦ, ɩɭɦɩɟ,
ɬɚɥɨɠɧɢɰɟ ɢ ɭɩɨʁɧɢɯ ɛɭɧɚɪɚ. Ɉɜɨ ɪɟɲɟʃɟ ɧɢʁɟ ɦɨɝɥɨ ɛɢɬɢ ɞɭɝɨɝ ɜɟɤɚ ɡɛɨɝ
ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɚ ɧɨɜɢɯ ɭɡɜɨɞɧɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ, ɤɚɨ ɢ ɡɛɨɝ ɩɨɜɟʄɚɧɨɝ ɧɢɜɨɚ ɩɨɞɡɟɦɧɟ ɜɨɞɟ
ɢɡɚɡɜɚɧɨɝ ɭɫɩɨɪɨɦ Ⱦɭɧɚɜɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɡɛɨɝ ɭɩɨʁɧɢɯ ɛɭɧɚɪɚ ɢɡɚɡɢɜɚɥɚ ɡɚɝɚɻɟʃɟ ɨɤɨɥɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɚ.
ɇɚɤɨɧ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɟ ɩɪɢɯɜɚɬɚ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɩɪɟɪɚɞɟ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ,
ɪɚɡɦɚɬɪɚɧɨ ʁɟ ɜɢɲɟ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɪɟɲɟʃɚ ɢ ɨɞɥɭɱɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɫɢɫɬɟɦ
Ȼɟɥɨɝ Ȼɚɝɪɟɦɚ ɢɧɬɟɝɪɢɲɟ ɭ ɫɢɫɬɟɦ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ ȼɟɥɢɤɨɝ Ƚɪɚɞɢɲɬɚ ɢɡ ɜɢɲɟ
ɪɚɡɥɨɝɚ (ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɡɚ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɟ ɡɚ ɩɪɟɪɚɞɭ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ ɫɚ ɢɫɩɭɲɬɚʃɟɦ ɜɨɞɟ ɭ
ɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬ ɭɡɜɨɞɧɨ ɨɞ ɧɚɫɟʂɚ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ, ɧɟɩɪɢʁɚɬɧɢ ɦɢɪɢɫɢ ɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɢ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝ ɧɚɫɟʂɚ ɢ ɞɪ..).
Ɂɚ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɟ ɨɜɨɝ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 1996. ɝɨɞɢɧɟ ɢɡɝɪɚɻɟɧ ʁɟ ɤɨɥɟɤɬɨɪ ɩɪɟɱɧɢɤɚ 400
ɦɦ. ɤɨʁɢ ɩɪɢɯɜɚɬɚ ɨɬɩɚɞɧɟ ɜɨɞɟ ɭ ɬɚɞɚɲʃɨʁ ɩɨɫɥɟɞʃɨʁ ɪɟɜɢɡɢʁɢ ɩɪɟ ɭɩɨʁɧɢɯ ʁɚɦɚ ɧɚ
ɤɨɬɢ 71,06 ɦɧɦ ɢ ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɦɚɨ ɡɚɞɚɬɚɤ ɞɚ ɟɜɚɤɭɢɲɟ ɨɞɩɚɞɧɭ ɜɨɞɭ ɢɡ ɬɚɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɯɨɬɟɥɚ ɫɚ ɞɟɩɚɧɞɚɧɫɨɦ, ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɤɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɡɚɥɟɻɭ
ɩɥɚɠɟ, ɞɟɥɚ ɚɩɚɪɬɦɚɧɫɤɨɝ ɧɚɫɟʂɚ ɢ ɦɚʃɟɝ ɞɟɥɚ ɜɢɤɟɧɞ ɧɚɫɟʂɚ. Ʉɨɥɟɤɬɨɪ ʁɟ
ɢɡɝɪɚɻɟɧ ɭɡ ɩɨɫɬɨʁɟʄɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɭ ɧɚ ɞɟɨɧɢɰɢ ɨɞ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ „ɋɪɛɢʁɚ“- ɰɟɧɬɪɚɥɧɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚ ɪɨɧɞɟɥɚ – ɭɡ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɭ ɩɪɟɦɚ ɬɟɧɢɫɤɢɦ ɬɟɪɟɧɢɦɚ ɧɚɞɚʂɟ ɭɡ
ɩɟɲɚɱɤɨ ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɭ ɫɬɚɡɭ ɩɪɟɦɚ ȼɟɥɢɤɨɦ Ƚɪɚɞɢɲɬɭ ɢ ɡɚɜɪɲɚɜɚ ɫɟ ɰɪɩɧɨɦ
ɫɬɚɧɢɰɨɦ „ɇɚɫɢɩ“. Ɉɞɚɬɥɟ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɫɟ ɭɡ ɡɚɲɬɢɬɧɢ ɧɚɫɢɩ ɢ ɲɟɬɚɥɢɲɬɟ ɩɨɪɟɞ
Ⱦɭɧɚɜɚ ɢɡɝɪɚɞɢ ʃɟɝɨɜ ɧɚɫɬɚɜɚɤ ɞɨ ɜɟɡɟ ɫɚ ɝɪɚɞɫɤɨɦ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ
ɦɟɥɢɪɚɰɢɨɧɟ ɰɪɩɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ, ɚɥɢ ɫɟ ɭɦɟɫɬɨ ɬɨɝɚ ɨɞɩɚɞɧɚ ɜɨɞɚ ɩɪɟɤɨ ɰɪɩɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ
„ɇɚɫɢɩ“ ɢɡɥɢɜɚɥɚ ɭ ɨɛɥɢɠʃɢ ɦɟɥɢɪɚɰɢɨɧɢ ɤɚɧɚɥ. Ɉɜɨ ʁɟ ɢɡɚɡɢɜɚɥɨ ɫɚɧɢɬɚɪɧɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɥɟɬɢ, ɭ ʁɟɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ ɫɟɡɨɧɟ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ ɤɚɨ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ
ɪɟɲɟʃɟ ɩɪɟ ɢɫɩɭɫɬɚ ɢ ɥɚɝɭɧɟ ɢɡɝɪɚɻɟɧ ʁɟɞɚɧ ɨɛʁɟɤɚɬ ɡɚ ɮɢɥɬɪɢɪɚʃɟ ɫɚ ɢɫɩɭɧɨɦ ɨɞ
ɡɟɨɥɢɬɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɨɧɟɤɥɟ ɭɦɚʃɢɨ ɧɟɩɨɜɨʂɧɟ ɟɮɟɤɬɟ. Ɂɚ ɨɜɭ ɐɋ ʁɟ ɡɚɛɪɚʃɟɧɨ ɞɚʂɟ
ɢɫɩɭɲɬɚʃɟ ɜɨɞɚ ɭ ɤɚɧɚɥ ɢ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ʁɟ ɩɪɟɭɫɦɟɪɟʃɟ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ, ɩɪɟɜɟɡɢɜɚʃɟɦ
ɭ ɲɚɯɬɭ ɤɨʁɢ ɜɟʄ ɩɨɫɬɨʁɢ ɭ ɝɪɚɞɫɤɭ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɭ ɦɪɟɠɭ.
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Ⱦɟɨ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ ɤɨʁɟɦ ɫɭ ɭ ɬɨɤɭ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɟ ɭɨɱɟɧɢ
ɧɚʁɜɟʄɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɞɟɨɧɢɰɚ ɝɥɚɜɧɨɝ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ Ɏ 400 ɦɦ ɨɞ ɭɥɢɰɟ
Ʌɨɜɚɱɤɟ ɞɨ ɐɋ „ɇɚɫɢɩ“ ɫɚ ɢɡɥɢɜɧɨɦ ɲɚɯɬɨɦ ɡɚ ɮɢɥɬɪɢɪɚʃɟ ɫɚ ɢɫɩɭɧɨɦ ɨɞ ɡɟɨɥɢɬɚ
ɢ ɤɨɥɟɤɬɨɪɨɦ ɞɨ ɦɟɥɢɪɚɰɢɨɧɨɝ ɤɚɧɚɥɚ, ɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢ ɞɚ ɫɟ ɭ ɫɥɟɞɟʄɢɦ
ɮɚɡɚɦɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɩɪɢɯɜɚɬɚ ɢ ɬɪɚɫɩɨɪɬɚ
ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ, ɤɨɦɩɥɟɬɧɨ ɟɥɢɦɢɧɢɲɭ. Ɍɟɯɧɢɱɤɨ ɪɟɲɟʃɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ
ɞɟɨɧɢɰɟ ɝɥɚɜɧɨɝ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ ɤɪɨɡ ɭɥɢɰɭ Ʌɨɜɚɱɤɭ ɨɬɩɚɞɧɚ ɜɨɞɚ ɩɪɟɭɫɦɟɪɢ ɧɚ ɐɋ
„Ɋɢɬ“, ɚ ɡɚɬɢɦ ɬɪɚɫɩɨɪɬɭʁɟ ɩɪɟɦɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ.
Ȼɟɥɢ Ȼɚɝɪɟɦ ʁɟ ɧɚɫɟʂɟ ɭ ɤɨɦɟ ɩɪɟɨɜɥɚɻɭʁɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɚ ɝɪɚɞʃɚ ɦɚɥɢɯ ɝɭɫɬɢɧɚ,
ɲɬɨ ɭɫɥɨɜʂɚɜɚ ɫɪɚɡɦɟɪɧɨ ɜɟɥɢɤɭ ɞɭɠɢɧɭ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ ɦɪɟɠɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɢɡɝɪɚɻɟɧɚ
ɧɚ ɧɟɩɨɜɨʂɧɨɦ ɬɟɪɟɧɭ ɫɚ ɜɢɫɨɤɢɦ ɧɢɜɨɨɦ ɩɨɞɡɟɦɧɟ ɜɨɞɟ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ɫɭ ɧɚ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɢɡɝɪɚɻɟɧɟ 4 ɩɪɟɩɭɦɩɧɟ ɰɪɩɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ.
ɂɡɝɪɚɞʃɨɦ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɢ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ ɦɪɟɠɟ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ 2006 - 2015
ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɤɪɢɜɟɧɨ ʁɟ 95% ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɞɟɥɚ ɜɢɤɟɧɞ ɧɚɫɟʂɚ , ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɤɢɯ
ɢ ɫɦɟɲɬɚʁɧɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ Ȼɟɥɨɝ Ȼɚɝɪɟɦɚ, ɲɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɨɫɧɨɜ ɢ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜ ɡɚ
ɪɚɡɜɨʁ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ ɩɪɢɜɪɟɞɟ.
Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɚ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɚ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ
ɧɚɫɟʂɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɞɨ 2030. ɝɨɞɢɧɟ, ɬɪɟɬɢɪɚɨ ʁɟ ɫɢɫɬɟɦ ɨɬɩɚɞɧɢɯ
ɜɨɞɚ ɧɚɫɟʂɚ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ, Ȼɟɥɢ Ȼɚɝɪɟɦ ɢ ɧɚɫɟʂɚ Ɋɭɞɚɪɟɜɨ ɤɚɨ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɭ
ɰɟɥɢɧɭ ɫɚ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɢɦ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɟɦ ɡɚ ɩɪɟɪɚɞɭ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ ɢ ɢɫɩɭɲɬɚʃɟɦ
ɩɪɟɱɢɲʄɟɧɟ ɜɨɞɟ ɭ ɦɟɥɢɪɚɰɢɨɧɨ ɞɪɟɧɚɠɧɢ ɤɚɧɚɥ ɧɚ ɩɨɬɟɫɭ ɡɟɦʂɢɲɬɚ „ɉɨɞ
ɛɚɪɨɦ“ɭ ȼɟɥɢɤɨɦ Ƚɪɚɞɢɲɬɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɜɨɞɧɨɦ ɪɟɠɢɦɭ-ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɨʁɢɦ ɝɚɡɞɭʁɭ ɋɪɛɢʁɚ –
ȼɨɞɟ ɫɟɤɬɨɪ ɋɚɜɚ-Ⱦɭɧɚɜ. Ɉɜɚʁ ɦɟɥɢɪɚɰɢɨɧɨ ɞɪɟɧɚɠɧɢ ɤɚɧɚɥ ɩɨɜɟɡɚɧ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɭ
ɦɪɟɠɭ ɩɪɢɯɜɚɬɚ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ʁɟ ɩɪɟɤɨ ɩɪɟɩɭɦɩɧɟ ɰɪɩɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɧɚ ɭɲʄɭ
ɪɟɤɟ ɉɟɤ ɭ Ⱦɭɧɚɜ ɩɪɟɩɭɦɩɚɜɚ ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɧɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ ɨɛɟɡɞɟɻɭʁɟ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɢ ɫɢɝɭɪɚɧ
ɧɚɱɢɧ ɢɫɩɭɲɬɚʃɚ ɭ ɧɚʁɛɥɢɠɢ ɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬ ɪɟɤɭ Ⱦɭɧɚɜ.
ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ ɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢ ɫɢɫɬɟɦ ɦɪɟɠɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ
ɩɪɢɤɚɡɚɧ ʁɟ ɭ ɝɪɚɮɢɱɤɨɦ ɞɟɥɭ ɨɜɨɝ ɩɥɚɧɚ, ɧɚ ɥɢɫɬɭ ɛɪɨʁ 6 (ɋɢɧɯɪɨɧ ɩɥɚɧ).
Ɉɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɢ ɫɥɨɛɨɞɧɟ ɜɨɞɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
Ɉɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɛɪɨʁɧɟ ɨɤɨɥɧɟ ɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬɟ – ɪɟɤɭ, ʁɟɡɟɪɨ, ɤɚɧɚɥɟ ɢ ɪɟɬɟɧɡɢʁɟ,
ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ʄɟ ɫɟ ɜɪɲɢɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɩɭɬɟɦ, ɪɢɝɨɥɚɦɚ ɢ ɢɫɩɭɫɬɢɦɚ ɭɡ ɩɪɚɜɢɥɧɭ
ɦɢɤɪɨ ɧɢɜɟɥɚɰɢʁɭ ɨɛʁɟɤɚɬɚ.
ɋɥɨɛɨɞɧɟ ɜɨɞɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɪɟɜɢɻɟɧɟ ɨɜɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɫɭ ɤɨɧɰɢɩɢɪɚɧɟ ɬɚɤɨ ɞɚ ɧɚ
ɧɢɜɨ ɜɨɞɟ ɭ ʃɢɦɚ ɭɬɢɱɭ ɫɚɦɨ ɩɨɬɪɟɛɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɦɟɥɢɪɚɰɢɨɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ.
Ɍɚɤɨɻɟ, ɭɫɥɨɜɢɦɚ ȳȼɉ „ɋɪɛɢʁɚɜɨɞɟ", ɨɞɧɨɫɧɨ ɦɢɲʂɟʃɟɦ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢɡɞɚɜɚʃɚ
ɜɨɞɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɨɜɨɝ ɩɥɚɧɚ, ɫɭ ɡɚɛɪɚʃɟɧɟ ɛɢɥɨ
ɤɚɤɜɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɛɢ ɭɝɪɨɡɢɥɟ ɩɪɢɪɨɞɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɩɨɞɡɟɦɧɭ, ɫɬɚʁɚʄɭ ɢ
ɬɟɤɭʄɭ ɜɨɞɭ ɢ ɨɛʁɟɤɬɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ:
ȿɇȿɊȽȿɌɂɄȺ ɂ ɌȿɅȿɄɈɆɍɇɂɄȺɐɂȳȿ
ɉɈɋɌɈȳȿȶȿ ɋɌȺȵȿ
Ɍɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɚ 35kV
Ɉɫɧɨɜɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨɝ
ɧɚɩɚʁɚʃɚ
ɩɨɬɪɨɲɚɱɚ
ɭ
ɩɨɬɟɡɭ
Ȼɟɥɨɝ
Ȼɚɝɪɟɦɚ,ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɚ ɩɥɚɧɨɦ, ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɚ ɩɪɟɧɨɫɧɨɝ ɨɞɧɨɫɚ 35/10kV
ɪɚɞɧɨɝ ɧɚɡɢɜɚ „ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ 1“ ɢ ɬɪɟɧɭɬɧɟ ɫɧɚɝɟ 1x4MVA. ɇɚɩɚʁɚʃɟ ɨɜɟ
ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɟ ʁɟ ɨɦɨɝɭʄɟɧɨ ɤɚɛɥɨɜɫɤɢɦ ɜɨɞɨɦ ɫɚ ɫɭɜɢɦ ʁɟɞɧɨɠɢɥɧɢɦ ɤɚɛɥɨɜɢɦɚ,
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ɧɚɩɨɧɫɤɨɝ ɧɢɜɨɚ 35kV, ɩɪɟɫɟɤɚ 150mm2. ɢɡ ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɟ „ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ 2“.
Ⱦɨɩɭɧɫɤɨ (ɪɟɡɟɪɜɧɨ ɧɚɩɚʁɚʃɟ) ɤɚɛɥɨɜɫɤɢɦ ɜɨɞɨɦ ɫɚ ɫɭɜɢɦ ʁɟɞɧɨɠɢɥɧɢɦ ɤɚɛɥɨɜɢɦɚ,
ɧɚɩɨɧɫɤɨɝ ɧɢɜɨɚ 35kV, ɩɪɟɫɟɤɚ 150mm2, ɫɚ ɧɚɞɡɟɦɧɨɝ 35kV ɜɨɞɚ, ɪɚɞɧɨɝ ɧɚɡɢɜɚ
„ɩɪɚɜɚɰ Ɇɚʁɢɥɨɜɚɰ“. Ⱦɜɨɫɬɪɚɧɨ ɧɚɩɚʁɚʃɟ ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɟ „ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ 1“
ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɜɟɨɦɚ ɜɟɥɢɤɭ ɩɨɭɡɞɚɧɨɫɬ ɪɚɞɚ ɨɜɨɝ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ, ɫɦɚʃɟʃɟ ɛɪɨʁɚ
ɩɪɟɤɢɞɚ ɧɚɩɚʁɚʃɚ, ɤɚɨ ɢ ɫɤɪɚʄɟɧɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɛɟɡ ɧɚɩɚʁɚʃɚ ɩɨɬɪɨɲɚɱɚ. Ɍɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɚ
„ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ 1“ ɧɚɩɚʁɚ ɨɤɨ 3000 ɩɨɬɪɨɲɚɱɚ ɧɚ ɋɪɟɛɪɧɨɦ ʁɟɡɟɪɭ ɤɚɨ ɢ ɭ ɨɤɨɥɧɢɦ
ɧɚɫɟʂɢɦɚ (Ɉɫɬɪɜɨ, Ʉɢɫɢʂɟɜɨ, ɞɟɨ ȼɟɥɢɤɨɝ Ƚɪɚɞɢɲɬɚ,...).
Ɍɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɚ ɢ ɜɨɞɨɜɢ 10kV
Ɉɛʁɟɤɬɢ ɧɢɠɟɝ ɧɚɩɨɧɫɤɨɝ ɧɢɜɨɚ (ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɟ 10/0,4kV) ɤɨʁɢ ɫɥɭɠɟ ɡɚ ɧɚɩɚʁɚʃɟ
ɩɨɬɪɨɲɚ ɫɭ ɤʂɭɱɧɢ ɟɧɟɪɟɬɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɡɚ ɧɚɩɚʁɚʃɟ ɩɨɬɪɨɲɚɱɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɨɦ ɩɥɚɧɫɤɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɨɦ. ɉɨɫɬɨʁɟʄɟ ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɟ ɫɭ ɬɢɩɚ, ɦɨɧɬɚɠɧɨ
– ɛɟɬɨɧɫɤɟ, ɥɢɦɟɧɟ, ɫɬɭɛɧɟ ɛɟɬɨɧɤɫɟ ɢ ɫɬɭɛɧɟ ɱɟɥɢɱɧɨ ɪɟɲɟɬɤɚɫɬɟ. Ɍɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɟ ɭ
ɫɟɛɢ ɢɦɚʁɭ ɭɝɪɚɻɟɧɟ ɭʂɚɧɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɨɞ 100kVA ɞɨ 630kVA.
Ɋɚɫɤɥɨɩɧɚ ɨɩɪɟɦɚ ɭɧɭɬɚɪ ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɚ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɭɤʂɭɱɟʃɟ – ɢɫɤʂɭɱɟʃɟ, ɢ
ɨɫɬɚɥɟ ɦɚɧɢɩɭɥɚɰɢʁɟ ɬɨɤɨɦ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɟ ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɟ. Ʌɨɤɚɰɢʁɟ ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɚ ɫɭ
ɧɚ ɦɟɫɬɢɦɚ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢɦ ɜɟʄɢɦ ɤɨɧɡɭɦɨɦ ɩɨɬɪɨɲɚɱɚ.
Ʉɚɤɨ ɛɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɛɢɥɟ ɡɚɞɨɜɨʂɟɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɦ ɟɧɟɪɝɢʁɨɦ, ɧɚɩɚʁɚʃɟ
ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰa 10/0,4kV ʁɟ ɢɡɜɪɲɟɧɨ ɫɚ ɧɚɞɡɟɦɧɨɦ ɢ ɤɚɛɥɨɜɫɤɨɦ 10kV ɦɪɟɠɨɦ.
Ʉɚɛɥɨɜɫɤɚ 10kV ɦɪɟɠɚ ɧɚɩɚʁɚ ɫɟ ɢɡ ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɚ ɧɚɩɨɧɫɤɨɝ ɧɢɜɨɚ 35/10kV „ȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟ 3“ ɢ „ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ 2“. Ʉɨɪɢɞɨɪɢ ɤɚɛɥɨɜɫɤɢɯ 10kV ɜɨɞɨɜɚ ɫɭ ɭɝɥɚɜɧɨɦ
ɞɭɠ ɬɪɚɫɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ. ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ ɜɚɡɞɭɲɧɢ 10kV ɜɨɞɨɜɢ ɫɭ
ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢ ɧɚ ɚɪɦɢɪɚɧɨ – ɛɟɬɨɧɫɤɢɦ ɫɬɭɛɨɜɢɦɚ. Ɍɪɚɫɚ ɨɜɢɯ ɜɨɞɨɜɚ ɧɟ ɩɪɚɬɢ
ɤɨɪɢɞɨɪɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ, ʁɟɪ ɫɭ ɨɧɢ ɩɨɫɬɚɜʂɚɧɢ ɭ ɜɪɟɦɟ ɤɚɞɚ ɧɢʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚɥɚ
ɢɡɝɪɚɻɟɧɚ ɨɡɛɢʂɧɢʁɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭ ɫɚɞɚɲʃɢɦ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɦ ɪɟɨɧɢɦɚ.
ȼɨɞɨɜɢ ɧɢɫɤɨɝ ɧɚɩɨɧɚ
ɇɚ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɨɦ ɩɥɚɧɫɤɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɧɚɩɚʁɚ ɫɟ ɨɤɨ 3500 ɩɨɬɪɨɲɚɱɚ.
Ʉɚɩɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɬɪɨɲʃɟ ʁɟ ɫɟɡɨɧɫɤɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɚ ʁɟ ɭ ɥɟɬʃɟɦ ɩɟɪɢɨɞɭ,
ɞɨɤ ʁɟ ɡɚɧɟɦɚɪʂɢɜɚ ɭ ɡɢɦɫɤɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ. ɇɚɩɚʁɚʃɟ ɨɜɢɯ ɩɨɬɪɨɲɚɱɚ ʁɟ ɩɪɟɤɨ ɦɪɟɠɟ
ɧɢɫɤɨɝ ɧɚɩɨɧɚ. ɇɢɫɤɨɧɚɩɨɧɫɤɚ ɦɪɟɠɚ ʁɟ ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɤɚɛɥɨɜɫɤɚ ɚ ɡɧɚɬɧɨ ɦɚʃɢɦ ɞɟɥɨɦ
ɜɚɡɞɭɲɧɚ. Ʉɚɛɥɨɜɫɤɚ ɧɢɫɤɨɧɚɩɨɧɫɤɚ ɦɪɟɠɚ ʁɟ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ɭ ɰɟɧɬɪɢɦɚ ɩɨɬɪɨɲʃɟ,
ɞɨɤ ʁɟ ɜɚɡɞɭɲɧɚ ɦɪɟɠɚ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ɧɚ ɪɭɛɧɢɦ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɩɥɚɧɫɤɨɝ ɨɛɭɯɜɚɬɚ.
ɇɚɩʁɚʃɟ ɩɨɬɪɨɲɚɱɚ ʁɟ ɭɪɚɻɟɧɨ ɢɡ ɝɪɭɩɧɢɯ ɦɟɪɧɨ ɪɚɡɜɨɞɧɢɯ ɨɪɦɚɪɚ, ɤɚɨ ɢ ɩɪɟɤɨ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɯ ɩɪɢɤʂɭɱɚɤɚ.
ȳɚɜɧɚ ɪɚɫɜɟɬɚ
ɇɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɨɦ ɩɥɚɧɫɤɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɨɦ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ʁɟ ʁɚɜɧɚ ɪɚɫɜɟɬɚ.
ȳɚɜɧɚ ɪɚɫɜɟɬɚ ʁɟ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ɧɚ ɦɟɬɚɥɧɢɦ ɤɚɧɞɟɥɚɛɟɪɢɦɚ ɢ ɩɨɜɟɡɚɧɚ ɤɚɛɥɨɜɫɤɢɦ
ɜɨɞɨɜɢɦɚ. ɋɜɟɬɢʂɤɟ ɫɭ ɫɚ ɬɡɜ „ɦɟɬɚɥ ɯɚɥɨɝɟɧɢɦ“ɫɢʁɚɥɢɰɚɦɚ, ɤɨʁɟ ɞɚʁɭ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɭ
ɫɜɟɬɥɨɫɬ ɧɚɪɚɧʇɚɫɬɟ ɛɨʁɟ. Ʉɨɪɢɞɨɪɢ ʁɚɜɧɟ ɪɚɫɜɟɬɟ ɩɪɚɬɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ.
ɉɨɫɬɨʁɟʄɟ ɤɪɭɠɧɟ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ ɫɭ ɨɫɜɟɬʂɟɧɟ ɫɜɟɬɢʂɤɚɦɚ ɤɨʁɟ ɞɚʁɭ ʁɚɫɧɭ ɜɢɞʂɢɜɨɫɬ
ɡɚ ɧɟɫɦɟɬɚɧɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ, ɭ ɫɜɢɦ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ. Ɉɜɟ ɫɜɟɬɢʂɤɟ ɫɭ ɪɚɞɢʁɚɥɧɨ
ɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɟ ɢ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɧɚ ɦɟɬɚɥɧɢ ɫɬɭɛ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɭ ɰɟɧɬɪɭ ɤɪɭɠɧɟ
ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ. ɇɚɩɚʁʃɟ ʁɚɜɧɟ ɪɚɫɜɟɬɟ ʁɟ ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɨ ɩɪɟɤɨ ɦɟɪɧɨ ɪɚɡɜɨɞɧɢɯ ɨɪɦɚɪɚ
(ɛɥɨɤɨɜɚ ɭɥɢɱɧɟ ɪɚɫɜɟɬɟ) ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢ ɭ ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɚɦɚ 10/0,4kV. ɍ ɨɜɢɦ
ɨɪɦɚɪɢɦɚ ʁɟ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ɨɩɪɟɦɚ ɡɚ ɚɭɬɨɦɚɬɫɤɨ ɭɤʂɭɱɟʃɟ ʁɚɜɧɟ ɪɚɫɜɟɬɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɢɪɚɧɚ ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɜɪɟɦɟ ɭɤʂɭɱɟʃɚ ɪɚɫɜɟɬɚ ɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚ ɝɨɞɢɲʃɟɦ ɞɨɛɭ.
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ɉɅȺɇɂɊȺɇɈ ɋɌȺȵȿ
Ɍɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɚ 35kV
Ʉɚɩɚɰɢɬɟɬ ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɟ „ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ 3“ ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɩɨɜɟʄɚɜɚɬɢ ɞɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɟ
ɫɧɚɝɟ 16ɆVA,(2x8 MVA). Oɜɨ ʁɟ ɢ ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ ɞɨɜɨʂɧɨ ɞɚ ɡɚɞɨɜɨʂɢ ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɦ ɟɧɟɪɝɢʁɨɦ ɭ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ.Ɉɜɚ ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɚ ʁɟ ɤʂɭɱɧɢ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ
ɨɛʁɟɤɚɬ ɤɨʁɢ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɩɨɜɨʂɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɬɭɪɢɡɦɚ ɢ ɨɬɜɚɪɚ
ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟ ɡɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ɩɪɨɫɬɨɪɧɟ ɰɟɥɢɧɟ Ȼɟɥɢ Ȼɚɝɪɟɦ.
Ɍɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɟ ɢ ɜɨɞɨɜɢ 10kV
ɍ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɡɨɧɚɦɚ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɢɯ
ɰɟɥɢɧɚ ɢ ɫɚɞɪɠɚʁɚ, ɛɢʄɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɢ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. ɍ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ʁɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɚ 10/0,4kV ɡɚ ɧɚɩɚʁɚʃɟ ɛɭɞɭʄɢɯ
ɩɪɨɫɬɨɪɧɢɯ ɰɟɥɢɧɚ, ɬɚɦɨ ɝɞɟ ɧɢʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚɥɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɢɥɢ ʁɟ ɛɢɥɚ
ɧɟɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɝ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ. Ɂɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɟ ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɢɡɜɪɲɢɬɢ
ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɫɧɚɝɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ, ɢ ɛɪɨʁɚ ɧɢɫɤɨɧɚɩɨɧɫɤɢɯ ɤɚɛɥɨɜɚ ɬɚɦɨ ɝɞɟ ʁɟ ɡɛɨɝ
ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɛɪɨʁɚ ɩɨɬɪɨɲɚɱɚ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɫɧɚɝɟ. Ɉɞ ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɚ ɤɨʁɟ ʁɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɢɡɝɪɚɞɢɬɢ ɭ ɧɚɪɟɞɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɫɭ ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɟ ɡɚ ɧɚɩɚʁɚʃɟ ɫɥɟɞɟʄɢɯ
ɰɟɥɢɧɚ
- Ɂɨɧɚ ȳȳ
- Ɂɨɧɚ ɂ
- Ɂɨɧɚ Ʉ
- Ɂɨɧɚ ɏ4
ɉɪɟɰɢɡɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɚ, ɤɚɨ ɢ ɛɪɨʁ ɢ ɫɧɚɝɚ ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɚ ɛɢʄɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɛɪɨʁɟɦ ɛɭɞɭʄɢɯ
ɩɨɬɪɨɲɚɱɚ ɤɚɨ ɢ ʃɢɯɨɜɨɦ ɩɨɬɪɟɛɨɦ ɡɚ ɫɧɚɝɨɦ.
Ɂɨɧɟ ɤɨʁɟ ɢɦɚʁɭ ɜɟʄ ɢɡɝɪɚɻɟɧɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟ ɫɭ:
- Ɂɨɧɚ Ⱥ (Ⱥ1,Ⱥ2,Ⱥ3)
- Ɂɨɧɚ Ȼ
- Ɂɨɧɚ ȿ
- Ɂɨɧɚ Ɏ
- Ɂɨɧɚ Ƚ (Ƚ1,Ƚ2,Ƚ3)
ɍ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɛɭɞɭʄɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɢ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛɚ ɧɨɜɢɯ ɩɨɬɪɨɲɚɱɚ,
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɚɦɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɩɨɜɟʄɚɬɢ ɫɧɚɝɚ ɢɥɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɢɡɝɪɚɞɢɬɢ ɧɨɜɢ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ ɚɤɨ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɫɧɚɝɟ.
ɋɜɭɞɚ ɝɞɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɧɨɜɟ ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɟ, ɤɚɨ ɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɟ ɤɨʁɟ
ɧɟɦɚʁɭ ɧɚɩɚʁɚʃɟ ɫɚ ɞɜɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɭɪɚɞɢɬɢ ɧɚɩɚʁɚʃɟ ɫɚ ɞɜɟ ɫɬɪɚɧɟ, ʁɟɪ ɫɟ
ɬɢɦɟ ɩɨɜɟʄɚɜɚ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɧɚɩɚʁɚʃɚ ɩɨɬɪɨɲɚɱɚ, ɢ ɫɤɪɚʄɭʁɟ ɜɪɟɦɟ ɛɟɡɧɚɩɨɧɫɤɨɝ ɫɬɚʃɚ
ɤɨɞ ɩɨɬɪɨɲɚɱɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɜɟɨɦɚ ɛɢɬɧɨ ɭ ɜɪɟɦɟ ɜɟɥɢɤɨɝ ɛɪɨʁɚ ɝɨɫɬɢʁɭ ɭ ɜɪɟɦɟ ɥɟɬʃɟ
ɫɟɡɨɧɟ.
ȼɚɡɞɭɲɧɟ ɜɨɞɨɜɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɩɪɟɜɟɫɬɢ ɭ ɤɚɛɥɨɜɫɤɟ, ʁɟɪ ɫɟ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ
ɭɪɟɻɟɧɟ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɭ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɦ ɰɟɥɢɧɚɦɚ.
ɇɢɫɤɨɧɚɩɨɧɫɤɚ ɦɪɟɠɚ
Ɂɚ ɛɭɞɭʄɟ ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɟ ɩɨɬɪɨɲɚɱɚ, ɧɢɫɤɨɧɚɩɨɧɫɤɚ ɦɪɟɠɚ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ
ɤɚɛɥɨɜɫɤɚ. Ɇɟɪɟʃɟ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɜɚɧ
ɝɪɚɧɢɰɟ ɩɨɫɟɞɚ ɢ ɭ ɦɟɪɧɢɦ ɨɪɦɚɪɢɦɚ ɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɢ. ɍ ɡɨɧɚɦɚ ɝɞɟ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɚ ɝɪɚɞʃɚ ɢ ɜɢɤɟɧɞ ɧɚɫɟʂɚ(Ɏ,ȳȳ), ɡɚɯɬɟɜɚɧɚ ɫɧɚɝɚ ɡɚ ɧɨɜɟ ɩɪɢɤʂɭɱɤɟ ɧɟ
ɫɦɟ ɛɢɬɢ ɜɟʄɚ ɨɞ 17,5kW (ɬɪɨɮɚɡɧɢ ɩɨɬɪɨɲɚɱɢ) ɨɞɧɨɫɧɨ 11kW (ɦɨɧɨɮɡɧɢ
ɩɨɬɪɨɲɚɱɢ). ɍ ɨɫɬɚɥɢɦ ɡɨɧɚɦɚ ɝɞɟ ɫɭ ɜɟʄɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚ ɫɧɚɝɨɦ ɨɞ ɬɢɩɢɡɢɪɚɧɢɯ
ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɡɚɯɬɟɜɚɬɢ ɭɫɥɨɜɟ ɨɞ ɧɚɞɥɟɠɧɟ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɟ.
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ȳɚɜɧɚ ɪɚɫɜɟɬɚ
ɉɥɚɧɢɪɚʃɟɦ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ ɧɨɜɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɫɬɜɚɪɚ ɫɟ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ
ʁɚɜɧɟ ɪɚɫɜɟɬɟ. Ȼɭɞɭʄɚ ʁɚɜɧɚ ɪɚɫɜɟɬɚ ʁɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɤɚɨ ɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɚ, ɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɧɨɦ ɧɨɜɢɯ ɢ ɡɚɦɟɧɨɦ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ „ɦɟɬɚɥ – ɯɚɥɨɝɟɧɢɯ“ ɫɜɟɬɢʂɤɢ, ɅȿȾ
ɫɜɟɬɢʂɤɚɦɚ, ɡɧɚɱɚʁɧɨ ʄɟ ɫɟ ɫɦɚʃɢɬɢ ɩɨɬɪɨɲʃɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɢ ɩɨɜɟʄɚɬɢ
ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɨɫɜɟɬʂɟʃɚ. ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɩɨɫɟɛɧɭ ɩɚɠʃɭ ɩɨɫɜɟɬɢɬɢ ɨɫɜɟɬʂɚɜɚʃɭ ɛɭɞɭʄɢɯ
ɤɪɭɠɧɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ, ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɝ ɫɬɭɛɚ ɫɚ ɪɚɞɢʁɚɥɧɢɦ
ɨɫɜɟɬʂɟʃɟɦ.
ɌȿɅȿɄɈɆɍɇɂɄȺɐɂȳȿ
ɉɨɞɪɭɱʁɟ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɨ ɉɥɚɧɨɦ ɞɟɬɚʂɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɡɚ ɞɟɥɨɜɟ ɤɨʁɢ ɝɪɚɜɢɬɢɪɚʁɭ ɭ ɡɨɧɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɦɪɟɠɧɨʁ ɝɪɭɩɢ 012 ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ, ɆɋȺɇ ɋɪɟɛɪɧɨ ʁɟɡɟɪɨ.
ɍɡ ɭɫɥɨɜɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ȳɉ ʁɟ ɞɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ɩɨɞɥɨɝɚ ɧɚ ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɩɪɢɤɚɡɚɧɢ ɢ ɨɩɬɢɱɤɢ ɢ
ɛɚɤɚɪɧɢ ɬɬ ɤɚɛɥɨɜɢ ɤɨʁɢ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɤɚɛɥɨɜɫɤɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɆɋȺɇ ɋɪɟɛɪɧɨ ʁɟɡɟɪɨ ɤɨʁɢ
ɫɭ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ.
ɉɥɚɧɢɪɚɧɚ je ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɦɟɫɧɢɯ ɬɬ ɦɪɟɠɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɨɦɨɝɭʄɢɥɨ
ɲɬɨ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢʁɟ ɩɪɭɠɚʃɟ ɲɢɪɨɤɨɩɨʁɚɫɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ.
Ɋɚɫɩɥɟɬ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɯ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯ ɜɨɞɨɜɚ ɛɢ ɫɟ ɜɪɲɢɨ ɭ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɩɪɚɜɚɰɚ,
ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɛɪɨʁɚ ɢ ɝɭɫɬɢɧɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɢɤʂɭɱɭʁɭ.
ɉɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ʁɟ ɩɪɢɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɯɨɬɟɥɫɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɦ
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɦ ɜɨɞɨɜɢɦɚ.
ɉɪɢɤʂɭɱɟʃɟ ɜɢɤɟɧɞ ɧɚɫɟʂɚ ɤɚɨ ɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨ ɫɚ
ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɜɨɞɨɦ.
ɉɪɟɞɜɢɻɟɧ ʁɟ ɪɚɫɩɥɟɬ ɫɟɤɭɞɚɪɧɟ ɦɪɟɠɟ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɫɚ ɤɚɛɥɨɜɫɤɢɦ ɜɨɞɨɜɢɦɚ.
Ɍɟɥɟɤɨɦɢɧɢɤɚɰɢɨɧɟ ɜɨɞɨɜɟ ɫɜɭɞɚ ɝɞɟ ʁɟ ɬɨ ɦɨɝɭʄɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚɬɢ ɭ ɤɨɪɢɞɨɪɢɦɚ ʁɚɜɧɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɭ ɩɨɞɡɟɦɧɢɦ ɤɚɧɚɥɢɦɚ ɤɨʁɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ɡɚ
ɌɌ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ.
ɉɨɞɪɭɱʁɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɥɚɧɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɩɨɤɪɢɬɢ ɦɪɟɠɨɦ ɪɟɩɟɬɢɬɨɪɚ ɦɨɛɢɥɧɟ
ɬɟɥɟɮɨɧɢʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ ɨɩɟɪɚɬɟɪɚ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɩɨɬɪɟɛɧɟ
ɥɨɤɚɰɢʁɟ.
ɉɨɪɟɞ ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ, ɧɚ ɩɥɚɧɫɤɨ ɪɟɲɟʃɟ ɢɡ ɨɜɨɝ ɉɥɚɧɚ ɞɟɬɚʂɧɟ
ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ, ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ȳɉ ɞɚɬɚ ʁɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɩɪɟɦɚ ɩɪɢɥɨɠɟɧɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ
a ɩɨɞ ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ:
- ɉɥɚɧɢɪɚɧɢɦ ɪɚɞɨɜɢɦɚ ɧɟ ɫɦɟ ɞɨʄɢ ɞɨ ɭɝɪɨɠɚɜɚʃɚ ɦɟɯɚɧɢɱɤɟ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢ ɢ
ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɌɄ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɤɚɛɥɨɜɚ, ɧɢ ɞɨ
ɭɝɪɨɠɚɜɚʃɚ ɧɨɪɦɚɥɧɨɝ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚ ɌɄ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ, ɢ ɦɨɪɚ ɭɜɟɤ ɛɢɬɢ
ɨɛɟɡɛɟɻɟɧ ɚɞɟɤɜɚɬɚɧ ɩɪɢɫɬɭɩ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɤɚɛɥɨɜɢɦɚ ɪɚɞɢ ʃɢɯɨɜɨɝ ɪɟɞɨɜɧɨɝ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɢ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɢɯ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ;
- ɉɪɟ ɩɨɱɟɬɤɚ ɢɡɜɨɻɟʃɚ ɪɚɞɨɜɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ je, ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɦ ɫɥɭɠɛɨɦ
„Ɍɟɥɟɤɨɦɚ ɋɪɛɢʁɚ" ɂɡɜɪɲɧɚ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ, ɋɥɭɠɛɚ ɡɚ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ,
ɪɚɡɜɨʁ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɭ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɥ.ȳɨɜɚɧɚ ɒɟɪɛɚɧɨɜɢʄɚ ɛɪ.Ɂ 12000
ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ, ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɢ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɬɪɚɫɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ
ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɌɄ ɤɚɛɥɨɜɚ ɭ ɡɨɧɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ (ɩɨɦɨʄɭ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ
ɬɪɚɝɚɱɚ ɤɚɛɥɨɜɚ ɢ no' ɩɨɬɪɟɛɢ ɩɪɨɛɧɢɦ ɢɫɤɨɩɢɦɚ ɧɚ ɬɪɚɫɢ), ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ
ɭɬɜɪɞɢɨ ʃɢɯɨɜ ɬɚɱɚɧ ɩɨɥɨɠɚʁ ɢ ɞɭɛɢɧɚ ɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚɥɢ ɤɨɧɚɱɧɢ ɭɫɥɨɜɢ
ɡɚɲɬɢɬɟ ɌɄ ɤɚɛɥɨɜɚ;
- ɉɪɨʁɟɤɬɚɧɬ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ je ɭ ɨɛɚɜɟɡɢ ɞɚ ɩɨɲɬɭʁɟ ɜɚɠɟʄɟ ɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɩɪɨɩɢɫɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɢɦ ɪɚɫɬɨʁɚʃɢɦɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɨɞ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɌɄ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɤɚɛɥɨɜɚ;
- ɍɤɨɥɢɤɨ ɪɚɞɢɬɟ ɧɨɜɟ ɩɪɢɜɨɞɧɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɧɚ ɦɟɫɬɢɦɚ ɭɤɪɲɬɚʃɚ ɫɚ ɧɚɲɢɦ
ɬɬ ɤɚɛɥɨɜɢɦɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɨ ɪɚɫɬɨʁɚʃɟ ɧɟ ɫɦɟ ɛɢɬɢ ɦɚʃɟ ɨɞ 0,5 ɦɟɬɪɚ ɢ ɭ
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ɨɛɚɜɟɡɢ ɫɬɟ ɞɚ ɧɚɲɟ ɤɚɛɥɨɜɟ ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɡɚɲɬɢɬɢɬɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ ɭ ɉȼɐ ɰɟɜɢ
011 Ɉɦɦ.
Ʉɨɞ ɩɚɪɚɥɟɥɧɨɝ ɜɨɻɟʃɚ ɩɨɦɟɧɭɬɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɨ ɪɚɫɬɨʁɚʃɟ ɧɟ
ɫɦɟ ɛɢɬɢ ɦɚʃɟ ɨɞ 1 ɦɟɬɪɚ a ɬɨ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɢ ɧɚ ɩɪɢɛɥɢɠɚɜɚʃɟ ɨɛʁɟɤɬɭ.
Ɂɚɲɬɢɬɭ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɌɄ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɤɚɛɥɨɜɚ ɬɪɟɛɚ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɩɪɟ
ɩɨɱɟɬɤɚ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɢɯ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ ɫɜɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɢ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɦɟɪɟ ɩɪɟɞɨɫɬɪɨɠɧɨɫɬɢ ɤɚɤɨ ɧɟ ɛɢ, ɧɚ ɛɢɥɨ ɤɨʁɢ ɧɚɱɢɧ, ɞɨɲɥɨ ɞɨ
ɭɝɪɨɠɚɜɚʃɚ ɦɟɯɚɧɢɱɤɟ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢ, ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɢ ɨɩɬɢɱɤɢɯ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɌɄ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɤɚɛɥɨɜɚ;
Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɪɚɞɨɜɟ ɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁ ɛɥɢɡɢɧɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɌɄ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɤɚɛɥɨɜɚ
ɜɪɲɢɬɢ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɪɭɱɧɢɦ ɩɭɬɟɦ ɛɟɡ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɭɡ
ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ ɫɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɦɟɪɚ ɡɚɲɬɢɬɟ (ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɨɞ ɫɥɟɝɚʃɚ, ɩɪɨɛɧɢ
ɢɫɤɨɩɢ ɢ ɫɥ);

ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɚ ɩɨʁɚɫɟɜɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɉɪɚɜɢɥɚ ɭɪɟɻɟʃɚ ɢ ɝɪɚɻɟʃɚ ɡɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɭ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
Ɉɩɲɬɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɭɥɢɱɧɭ ɦɪɟɠɭ
Ɋɟɝɭɥɚɰɢʁɚ ɫɜɢɯ ɭɥɢɰɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɤɨɥɨɜɨɡɧɭ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɢ ɬɪɨɬɨɚɪ, ɭ ɩɪɨɦɟɧʂɢɜɨʁ
ɲɢɪɢɧɢ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɪɚɧɝɚ ɭɥɢɰɟ. ɇɚ ɝɪɚɮɢɱɤɨɦ ɩɪɢɥɨɝɭ ɛɪɨʁ 03: ɉɥɚɧ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ, ɧɢɜɟɥɚɰɢʁɟ ɢ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧɚ ʁɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭ ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɩɥɚɧɚ, ɚ ɨɫɨɜɢɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟ ɫɭ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɤɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ (ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɟ ɬɟɦɟɧɚ ɢ ɨɫɨɜɢɧɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ), ɞɨɤ ʁɟ
ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɚ ɥɢɧɢʁɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚ ɚɧɚɥɢɬɢɱɤɨ ɝɟɨɞɟɬɫɤɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ ɧɚ ɝɪɚɮɢɱɤɨɦ
ɩɪɢɥɨɝɭ ɛɪɨʁ 4: ɉɥɚɧ ɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɟ ʁɚɜɧɢɯ ɧɚɦɟɧɚ ɫɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ.
ɋɩɢɫɚɤ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚ ɚɧɚɥɢɬɢɱɤɨ-ɝɟɨɞɟɬɫɤɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɡɚ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɡɚ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ, ɩɪɢɤɚɡɚɧ ʁɟ ɭ ɥɢɫɬɭ 5: ɉɥɚɧ ɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ʁɚɜɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɢ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɥɚɧɚ.
Ʉɚɞ ɩɨɩɪɟɱɧɢ ɩɪɨɮɢɥɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɦɪɟɠɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɨɫɬɚʁɭ ɤɚɨ ɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɦ
ɫɬɚʃɭ, ɨɛɚɜɟɡɧɚ ʁɟ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɨɦ ɤɨɥɨɜɨɡɧɨɝ ɡɚɫɬɨɪɚ ɧɚ ɦɟɫɬɢɦɚ ɝɞɟ ʁɟ ɬɨ
ɩɨɬɪɟɛɧɨ. Ʉɨɥɨɜɨɡɧɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚɬɢ ɫɯɨɞɧɨ ɪɚɧɝɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ,
ɉɨɫɬɨʁɟʄɟ ɫɚɛɢɪɧɟ ɢ ɫɬɚɦɛɟɧɨ ɩɪɢɫɬɭɩɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɤɚɨ
ʁɟɞɧɨɫɦɟɪɧɟ, ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɫɟ ɡɚɞɪɠɚɜɚʁɭ ɬɚɦɨ ɝɞɟ ʁɟ ɡɚɤʂɭɱɟɧɨ ɞɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨʁ ɦɪɟɠɢ;
ɉɪɢɥɚɡɟ ɩɚɪɰɟɥɚɦɚ ɫɚ ɤɨɥɨɜɨɡɚ ɝɪɚɞɢɬɢ ɨɞ ɛɟɬɨɧɚ ɲɢɪɢɧɟ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ 3,0 m ɢ
ɪɚɞɢʁɭɫɚ 5,0 m ɫɚ ɡɚɰɟɜʂɟɧɨɦ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɨɦ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ;
ɉɪɢɦɟʃɢɜɚɬɢ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ ɪɚɞɢʁɭɫɟ ɤɪɢɜɢɧɚ ɨɞ 6,0 m, ɨɞɧɨɫɧɨ 7,0 m ɬɚɦɨ ɝɞɟ ɫɟ
ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɩɪɨɬɨɱɧɨɫɬ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɡɛɨɝ ɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ;
Ɉɝɪɚɞɟ, ɞɪɜɟʄɟ ɢ ɡɚɫɚɞɟ ɩɨɪɟɞ ʁɚɜɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɩɨɞɢɡɚɬɢ ɬɚɤɨ ɞɚ ɧɟ ɨɦɟɬɚʁɭ
ɩɪɟɝɥɟɞɧɨɫɬ ʁɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ ɢ ɧɟ ɭɝɪɨɠɚɜɚʁɭ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɨɞɜɢʁɚʃɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ;
Ʉɪɨɡ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɫɭ ɦɚʃɟ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɩɨɩɪɟɱɧɢɯ ɩɪɨɮɢɥɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɥɚɧɨɦ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɭɥɢɰɚ,
ɤɚɨ ɢ ɝɪɚɞʃɚ ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɩɨɞ ɭɫɥɨɜɨɦ ɞɚ ɫɟ ɧɟ ɭɝɪɨɡɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ ɨɜɢɦ ɩɥɚɧɨɦ. Ɂɚ ɫɜɟ ɨɜɚɤɜɟ ɩɪɨɦɟɧɟ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɩɪɢɛɚɜɢɬɢ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɫɜɢɯ ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ ȳɚɜɧɢɯ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɢ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɱɢʁɟ ɫɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɧɚɥɚɡɟ ɭ ɩɪɨɮɢɥɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ.
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Ɉɩɲɬɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɦɪɟɠɭ ɩɟɲɚɱɤɢɯ ɢ ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɢɯ ɬɨɤɨɜɚ
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚ ɲɢɪɢɧɚ ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɡɚ ɤɪɟɬɚʃɟ ɩɟɲɚɤɚ ʁɟ 1,5 m (ɞɜɚ ɩɟɲɚɱɤɚ ɦɨɞɭɥɚ), ɚ ɡɚ
ɤɪɟɬɚʃɟ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɫɚ ɩɨɦɚɝɚɥɢɦɚ 3,0 m.
Ȼɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɟ ɬɪɚɫɟ ɫɟ ɦɨɝɭ ɜɨɞɢɬɢ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɦɨɬɨɪɧɢɦ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɟɦ, ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ
ɩɟɲɚɰɢɦɚ ɢ ɢɡɞɜɨʁɟɧɨ ɨɞ ɞɪɭɝɨɝ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ.
Ɍɪɨɬɨɚɪɢ ɢ ɩɟɲɚɱɤɟ ɫɬɚɡɟ, ɩɟɲɚɱɤɢ ɩɪɟɥɚɡɢ, ɦɟɫɬɚ ɡɚ ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɭɥɢɰɚ, ɬɪɝɨɜɚ, ɲɟɬɚɥɢɲɬɚ, ɩɚɪɤɨɜɚ ɢ ɢɝɪɚɥɢɲɬɚ ɩɨ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɤɪɟʄɭ ɥɢɰɚ ɫɚ
ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɫɭ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɩɨɜɟɡɚɧɢ ɢ ɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɢ ɡɚ
ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɭ ɢ ɫɚ ɧɚɝɢɛɢɦɚ ɤɨʁɢ ɧɟ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɜɟʄɢ ɨɞ 5% (1:20), ɚ ɢɡɭɡɟɬɧɨ 8,3%
(1:12).
Ɉɩɲɬɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɨ ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɨ ɦɟɫɬɨ ɡɚ ɭɩɪɚɜɧɨ ɩɚɪɤɢɪɚʃɚ ɩɭɬɧɢɱɤɢɯ ɜɨɡɢɥɚ ʁɟ 4,80x2,30
m, ɚɥɢ ɫɟ ɩɪɟɞɥɚɠɟ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɜɟʄɢɯ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ (5,0x2,5 m), ɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ
ɞɢɦɟɧɡɢʁɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɚ. Ɇɢɧɢɦɚɥɧɨ ɦɟɫɬɨ ɡɚ ɩɨɞɭɠɧɨ ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ
ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɚ ɢɡɧɨɫɢ 5,5x2,0 m. Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɤɨɞ ɤɨɫɨɝ ɩɚɪɤɢɪɚʃɚ ɫɭ
5,30x2,30m ɡɚ ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɟ.
Ʉɨɞ ɭɩɪɚɜɧɨɝ ɩɚɪɤɢɪɚʃɚ, ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɡɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɢɡɧɨɫɢ 3,7x5,0 m, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚ ɲɢɪɢɧɭ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɨɞ 2,2 m ɞɨɞɚʁɟ ɫɟ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚ ɤɨɥɢɰɚ, ɲɢɪɢɧɟ 1,5 m. Ʉɨɞ ɞɜɚ ɫɭɫɟɞɧɚ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɦɨɠɟ ɫɟ
ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ ɞɚ ɤɨɪɢɫɬɟ ɢɫɬɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚ ɤɨɥɢɰɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚ ɲɢɪɢɧɚ ɞɜɚ
ɫɭɫɟɞɧɚ ɦɟɫɬɚ ɡɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɢɡɧɨɫɢ 5,9 m (2,20 + 1,50 + 2,20).
Ɇɟɫɬɚ ɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁ ɜɨɡɢɥɚ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɦɚɧɟɜɪɢɫɚʃɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɭɥɚɫɤɚ/ɢɡɥɚɫɤɚ
ɜɨɡɢɥɚ (ɝɚɪɚɠɚ ɢɥɢ ɨɬɜɨɪɟɧɢ ɩɚɪɤɢɧɝ ɩɪɨɫɬɨɪ), ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɭɝɥɚ ɩɚɪɤɢɪɚʃɚ (300,
450, 600 ɢ 900) ɢ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɛɨɱɧɢɯ ɩɪɟɩɪɟɤɚ (ɫɬɭɛɨɜɢ, ɡɢɞɨɜɢ, ɜɨɡɢɥɚ, ɝɚɪɚɠɧɢ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɢ), ɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɫɚɬɢ ɩɪɟɦɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚ, ɢ ɬɨ ɡɚ ɭɩɪɚɜɧɚ ɩɚɪɤɢɧɝ (ɝɚɪɚɠɧɚ)
ɦɟɫɬɚ ɡɚ ɩɭɬɧɢɱɤɟ ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɟ:
x ɡɚ ɝɚɪɚɠɧɢ ɛɨɤɫ: ɞɢɦɟɧɡɢʁɟ ɧɟ ɦɚʃɟ ɨɞ 2,7m ɯ 5,5m;
x ɡɚ ɩɚɪɤɢɧɝ (ɝɚɪɚɠɧɚ) ɦɟɫɬɚ ɫɚ ʁɟɞɧɨɫɬɪɚɧɨɦ ɩɪɟɩɪɟɤɨɦ: ɞɢɦɟɧɡɢʁɟ ɧɟ ɦɚʃɟ
ɨɞ 2,4m ɯ 4,8m;
x ɡɚ ɩɚɪɤɢɧɝ (ɝɚɪɚɠɧɚ) ɦɟɫɬɚ ɫɚ ɞɜɨɫɬɪɚɧɨɦ ɩɪɟɩɪɟɤɨɦ: ɞɢɦɟɧɡɢʁɟ ɧɟ ɦɚʃɟ ɨɞ
2,5m ɯ 4,8m;
x ɡɚ ɩɚɪɤɢɧɝ (ɝɚɪɚɠɧɚ) ɦɟɫɬɚ ɛɟɡ ɛɨɱɧɢɯ ɩɪɟɩɪɟɤɚ: ɞɢɦɟɧɡɢʁɟ ɧɟ ɦɚʃɟ ɨɞ 2,3m
ɯ 4,8m.
Ɉɞɧɨɫ ɩɭɬɧɟ ɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɍ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɢ ɭɥɢɰɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɭɬɟɜɚ ɦɨɝɭ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚɬɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɩɚɪɚɥɟɥɧɨ
ɜɨɻɟɧɟ ɬɪɚɫɟ ɨɫɬɚɥɢɯ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ, ɤɚɨ ɢ
ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɢ ɩɪɚɬɟʄɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ, ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɢ ɭɪɟɻɚʁɚ ɭ
ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɚ ɧɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨɦ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨɦ ɪɚɫɬɨʁɚʃɭ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɭ ɡɚɤɨɧɚ ɢ ɩɪɨɩɢɫɚ ɞɨɧɟɬɢɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɡɚɤɨɧɚ, ɩɨɞ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɢ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɤɨʁɢ
ɭɬɜɪɞɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨ ʁɚɜɧɨ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɭɩɪɚɜʂɚɱ ʁɚɜɧɨɝ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝ
ɫɢɫɬɟɦɚ.
Ɉɩɲɬɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɚ ɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ ʁɚɜɧɨɝ ɩɪɟɜɨɡɚ
ɇɚ ɩɪɟɞɥɨɝ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɢɥɢ ɩɪɟɜɨɡɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɨɛɚɜʂɚ ɥɢɧɢʁɫɤɢ ɩɪɟɜɨɡ
ɩɭɬɧɢɤɚ ɧɚ ʁɚɜɧɨɦ ɩɭɬɭ ɦɨɠɟ ɫɟ ɢɡɝɪɚɞɢɬɢ ɚɭɬɨɛɭɫɤɨ ɫɬɚʁɚɥɢɲɬɟ ɭɡ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ
ɭɩɪɚɜʂɚɱɚ ʁɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ. ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɚɭɬɨɛɭɫɤɨɝ ɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ ɧɚ ʁɚɜɧɨɦ
ɩɭɬɭ, ɨɫɢɦ ɭɥɢɰɟ, ɦɨɪɚ ɫɟ ɢɡɝɪɚɞɢɬɢ ɜɚɧ ɤɨɥɨɜɨɡɚ.
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ɋɬɚʁɚɥɢɲɬɚ ʁɚɜɧɨɝ ɩɪɟɜɨɡɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɉɥɚɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ ɧɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨɦ
ɪɚɫɬɨʁɚʃɭ ɨɞ 15,0m ɨɞ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ ɢɥɢ ɭ ɧɢɲɢ,
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɨ ɪɚɫɬɨʁɚʃɟ ɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ ɭ ɬɪɚɰɢ ɡɚ ɫɭɩɪɨɬɧɟ ɫɦɟɪɨɜɟ ʁɟ 30,0m, ɞɨɤ ʁɟ ɬɨ
ɪɚɫɬɨʁɚʃɟ ɤɨɞ ɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ ɭ ɧɢɲɢ ɦɢɧɢɢɦɚɥɧɨ 10,0m.
Ɉɩɲɬɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɚ ɫɬɚɧɢɰɟ ɡɚ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɝɨɪɢɜɨɦ
ɇɨɜɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɡɚ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɝɨɪɢɜɢɦɚ (ɛɟɧɡɢɧɫɤɟ ɢ ɝɚɫɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ) ɤɚɨ ɩɪɚɬɟʄɢ
ɩɭɬɧɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɚɞɢɬɢ ɭɡ ɫɜɟ ʁɚɜɧɟ ɩɭɬɟɜɟ ɫɚɦɨ ɚɤɨ ɫɭ ɢɫɩɭʃɟɧɢ ɫɜɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢ, ɬɟɯɧɢɱɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢ ɢ ɟɤɨɥɨɲɤɢ ɭɫɥɨɜɢ (ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ
ɩɪɟɜɨɡɭ ɨɩɚɫɧɨɝ ɬɟɪɟɬɚ - "ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪ. 88/10 ɢ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ
ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɫɬɚɧɢɰɚ ɡɚ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɝɨɪɢɜɨɦ ɦɨɬɨɪɧɢɯ ɜɨɡɢɥɚ ɢ ɩɪɟɬɚɤɚʃɭ ɢ
ɭɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɭ ɝɨɪɢɜɚ - "ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɋɎɊȳ", ɛɪ. 27/71, 29/71 ɢ "ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ
Ɋɋ", 108/2013).
Ɋɟɤɥɚɦɧɟ ɬɚɛɥɟ ɢ ɩɚɧɨɢ
Ɋɟɤɥɚɦɧɟ ɬɚɛɥɟ ɢ ɩɚɧɨɢ, ɨɡɧɚɤɟ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʁɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ,
ɤɭɥɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ ɢ ɫɩɨɦɟɧ ɨɛɟɥɟɠʁɚ ɢ ɞɪɭɝɢ ɫɥɢɱɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɫɟ
ɩɨɫɬɚɜʂɚɬɢ ɩɨɪɟɞ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɧɚ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢ ɨɞ 7 m ɨɞ ɢɜɢɰɟ ɤɨɥɨɜɨɡɚ,
ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɪɟɞ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɝ ɩɭɬɚ ɧɚ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢ ɨɞ 5 m ɨɞ ɢɜɢɰɟ ɤɨɥɨɜɨɡɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ
ɩɪɟɦɚ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɭɩɪɚɜʂɚɱɚ ɩɭɬɚ.
ɉɪɚɜɢɥɚ ɭɪɟɻɟʃɚ ɢ ɝɪɚɻɟʃɚ ɡɚ ɯɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɤɭ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɍɫɥɨɜɢ ɡɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɜɨɞɨɜɨɞɚ
ɍ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɢ ɧɨɜɨɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɧɨɜɟ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɟ
ɰɟɜɨɜɨɞɟ, ɭ ɬɪɨɬɨɚɪɟ, ɚ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ ɭ ɡɟɥɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɢ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɢ ɜɚɧ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ
ɏɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɨ ɪɚɫɬɨʁɚʃɟ ɢɡɦɟɻɭ ɜɨɞɨɜɨɞɧɢɯ ɰɟɜɢ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɨɞ ɞɪɜɨɪɟɞɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɡɚɬɟɱɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɟ ɫɦɟ ɛɢɬɢ ɦɚʃɟ ɨɞ 1 m.
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚ ɞɭɛɢɧɚ ɭɤɨɩɚɜɚʃɚ ɰɟɜɢ ɜɨɞɨɜɨɞɚ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ʁɟ 0,8 m ɨɞ ɜɪɯɚ ɰɟɜɢ
ɞɨ ɤɨɬɟ ɬɟɪɟɧɚ, ɚ ɩɚɞɨɜɢ ɩɪɟɦɚ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɩɪɟɱɧɢɤɚ
ɰɟɜɢ.
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɨ ɪɚɫɬɨʁɚʃɟ ɢɜɢɰɟ ɰɟɜɢ ɞɨ ɬɟɦɟʂɚ ɨɛʁɟɤɬɚ ʁɟ 1 m.
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɢ ɩɪɟɱɧɢɤ ɭɥɢɱɧɟ ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ ɰɟɜɢ ʁɟ Ø 100 mm (ɡɛɨɝ ɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ). ȼɨɞɨɜɨɞɧɭ ɦɪɟɠɭ ɝɪɚɞɢɬɢ ɭ ɩɪɫɬɟɧɚɫɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɝɞɟ ɝɨɞ ʁɟ ɬɨ
ɦɨɝɭʄɟ.
ɉɪɢɤʂɭɱɤɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢɡɜɟɫɬɢ ɩɪɟɤɨ ɜɨɞɨɦɟɪɧɢɯ ɲɚɯɬɨɜɚ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ
ɫɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ ɫɬɪɚɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɢɯ ɥɢɧɢʁɚ ɢɥɢ ɫɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ ɫɬɪɚɧɟ ɫɩɨʂɧɢɯ
ɡɢɞɨɜɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ɉɞɧɨɫ ɩɪɟɦɚ ɞɪɭɝɢɦ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɦɚ
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ ɨɞɫɬɨʁɚʃɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ - ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɜɨɞɨɜɨɞɚ ɨɞ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ 1,5-2,0ɦ.
Ɋɚɫɬɨʁɚʃɟ ɜɨɞɨɜɨɞɧɢɯ ɰɟɜɢ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ (ɟɥɟɤɬɪɨ ɢ ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɢ ɤɚɛɥɨɜɢ)
ɩɪɢ ɭɤɪɲɬɚʃɭ ɧɟ ɫɦɟ ɛɢɬɢ ɦɚʃɟ ɨɞ 0,5 m.
Ɍɟɠɢɬɢ ɞɚ ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ ɰɟɜɢ ɛɭɞɭ ɢɡɧɚɞ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɢɯ, ɚ ɢɫɩɨɞ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ
ɤɚɛɥɨɜɚ ɩɪɢ ɭɤɪɲɬɚʃɭ.
ɉɪɨɥɚɡ ɜɨɞɨɜɨɞɧɢɯ ɰɟɜɢ ɤɪɨɡ ɲɚɯɬɨɜɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɨɛʁɟɤɬɟ ɮɟɤɚɥɧɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɧɢʁɟ
ɞɨɡɜɨʂɟɧ.
ɉɨʁɚɫ ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɤɨ ɝɥɚɜɧɢɯ ɰɟɜɨɜɨɞɚ ɜɨɞɨɜɨɞɚ ɢɡɧɨɫɢ ɧɚʁɦɚʃɟ ɩɨ 2,5 m ɨɞ ɫɩɨʂɧɟ
ɢɜɢɰɟ ɰɟɜɢ. ɍ ɩɨʁɚɫɭ ɡɚɲɬɢɬɟ ɧɢʁɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ɧɢ ɜɪɲɟʃɟ ɪɚɞʃɢ
ɤɨʁɟ ɦɨɝɭ ɡɚɝɚɞɢɬɢ ɜɨɞɭ ɢɥɢ ɭɝɪɨɡɢɬɢ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ ɰɟɜɨɜɨɞɚ.
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Ɂɚɛɪɚʃɟɧɨ ʁɟ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɮɢɡɢɱɤɟ ɜɟɡɟ ɝɪɚɞɫɤɟ ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ ɦɪɟɠɟ ɫɚ ɦɪɟɠɚɦɚ ɞɪɭɝɨɝ
ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ (ɯɢɞɪɨɮɨɪɢ, ɛɭɧɚɪɢ, ɩɭɦɩɟ).
ɍɫɥɨɜɢ ɡɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
Ʉɪɨɡ ɧɨɜɨɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɟ ɭɥɢɰɟ, ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɩɨ ɨɫɨɜɢɧɢ, ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɤɚɧɚɥɟ ɮɟɤɚɥɧɟ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ, ɦɢɧɢɦɚɥɧɨɝ ɩɪɟɱɧɢɤɚ 200mm, ɭ ɩɪɨɩɢɫɧɨɦ ɩɚɞɭ. ɇɚ ɫɜɢɦ ɩɪɟɥɨɦɢɦɚ
ɬɪɚɫɚ ɢ ɧɢɜɟɥɟɬɚ ɤɚɧɚɥɚ, ɤɚɨ ɢ ɧɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨɦ ɪɚɫɬɨʁɚʃɭ ɤɨɞ ɩɪɚɜɢɯ ɞɟɨɧɢɰɚ,
ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɪɟɜɢɡɢɨɧɟ ɫɢɥɚɡɟ
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚ ɞɭɛɢɧɚ ɭɤɨɩɚɜɚʃɚ ɦɟɪɟɧɚ ɨɞ ɬɟɦɟɧɚ ɰɟɜɢ ɢɡɧɨɫɢ 0,8 m.
ɏɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɨ ɪɚɫɬɨʁɚʃɟ ɢɡɦɟɻɭ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɢɯ ɰɟɜɢ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɨɞ ɞɪɜɨɪɟɞɚ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɬɟɱɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɟ ɫɦɟ ɛɢɬɢ ɦɚʃɟ ɨɞ 1 m.
ɉɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭ ɡɟɥɟɧɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɜɪɲɢɬɢ
ɧɚ ɪɚɫɬɨʁɚʃɭ ɨɞ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ 1,0 m ɨɞ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɡɚɫɚɞɚ.
Ʉɨɞ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɚ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɟ, ɨɛɚɜɟɡɧɨ ʁɟ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɢ ɩɪɢɦɟɧɚ ɫɜɢɯ ɜɚɠɟʄɢɯ
ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɩɪɨɩɢɫɚ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ ɢɡ ɨɜɟ ɨɛɥɚɫɬɢ.
ɉɨʁɟɞɢɧɚɱɤɟ ɩɪɢɤʂɭɱɤɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɜɟɡɢɜɚɬɢ ɡɚ ʁɚɜɧɭ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɩɪɟɤɨ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ
ɲɚɯɬɨɜɚ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɢɡɚ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɢɯ ɥɢɧɢʁɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ɚ ɭ ʃɢɦɚ
ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɢɡɜɟɫɬɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɭ ɤɚɫɤɚɞɭ.
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɭɫɜɚʁɚʃɚ ɪɟɲɟʃɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɡɚ ɟɜɚɤɭɚɰɢʁɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɬɪɟɬɦɚɧ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ,
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ je ɩɪɢɞɪɠɚɜɚɬɢ ɫɟ ɫɥɟɞɟʄɢɯ ɩɪɨɩɢɫɚ:
- ɍɪɟɞɛɚ ɨ ɝɪɚɧɢɱɧɢɦ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɦɚ ɟɦɢɫɢʁɟ ɡɚɝɚɻɭʁɭʄɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚ ɭ ɜɨɞɢ ɢ ɪɨɤɨɜɢɦɚ
ɡɚ ʃɢɯɨɜɨ ɞɨɫɬɢɡɚʃɟ („ɋɥ.ɝɥɚɫɧɢɤ PC" ɛɪɨʁ 67/2011).
- ɍɪɟɞɛɚ ɨ ɝɪɚɧɢɱɧɢɦ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɦɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɯɚɡɚɪɞɧɢɯ
ɫɭɩɫɬɚɧɰɢ ɤɨʁɟ ɡɚɝɚɻɭʁɭ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɟ ɜɨɞɟ ɢ ɪɨɤɨɜɢɦɚ ɡɚ ʃɢɯɨɜɨ ɞɨɫɬɢɡɚʃɟ („ɋɥ.
ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ"ɛɪɨʁ 35/2011).
- ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɟɤɨɥɨɲɤɨɝ ɢ ɯɟɦɢʁɫɤɨɝ ɫɬɚɬɭɫɚ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯ ɜɨɞɚ ɢ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɦɚ ɯɟɦɢʁɫɤɨɝ ɢ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɨɝ ɫɬɚɬɭɫɚ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɚ („ɋɥ.
ɝɥɚɫɧɢɤ PC" ɛɪɨʁ 74/2011).
- ɍɪɟɞɛɚ ɨ ɢɡɦɟɧɢ ɍɪɟɞɛɟ ɨ ɝɪɚɧɢɱɧɢɦ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɦɚ ɟɦɢɫɢʁɟ ɡɚɝɚɻɭʁɭʄɢɯ
ɦɚɬɟɪɢʁɚ ɭ ɜɨɞɟ ɢ ɪɨɤɨɜɢɦɚ ɡɚ ʃɢɯɨɜɨ ɞɨɫɬɢɡɚʃɟ („ɋɥ.ɝɥɚɫɧɢɤ PC" ɛɪɨʁ
48/2012).
- ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɡɚ ɬɢɩɨɜɟ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯ ɜɨɞɚ
(„ɋɥ.ɝɥɚɫɧɢɤ PC" ɛɪɨʁ 67/2011).
- ɍɪɟɞɛɚ ɨ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɢ ɜɨɞɚ („ɋɥ.ɝɥɚɫɧɢɤ ɋɊɋ" ɛɪɨʁ 5/68).
- ɍɪɟɞɛɚ ɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɢ ɜɨɞɨɬɨɤɚ („ɋɥ.ɝɥɚɫɧɢɤ ɋɊɋ" ɛɪɨʁ 5/68).
- ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɧɚɱɢɧɭ ɢ ɛɪɨʁɭ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ
(„ɋɥ.ɝɥɚɫɧɢɤ ɋɊɋ" ɛɪɨʁ 47/83 ɢ 13/84).
- ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɨɩɚɫɧɢɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɦɚ ɭ ɜɨɞɚɦɚ („ɋɥ.ɝɥɚɫɧɢɤ ɋɊɋ" ɛɪɨʁ 31/82).
- ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɡɚ ɡɚɩɚʂɢɜɟ ɬɟɱɧɨɫɬɢ ɢ ɨ
ɭɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɭ ɢ ɩɪɟɬɚɤɚʃɭ ɡɚɩɚʂɢɜɢɯ ɬɟɱɧɨɫɬɢ (ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɋɎɊȳ
ɛɪɨʁ 20/71).
- ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɫɬɚɧɢɰɚ ɡɚ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɝɨɪɢɜɨɦ ɦɨɬɨɪɧɢɯ ɜɨɡɢɥɚ
ɢ ɨ ɭɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɭ ɢ ɩɪɟɬɚɤɚʃɭ ɝɨɪɢɜɚ (ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɋɎɊȳ ɛɪɨʁ 27/71).
Ɉɞɧɨɫ ɩɪɟɦɚ ɞɪɭɝɢɦ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɦɚ
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ ɨɞɫɬɨʁɚʃɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ - ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɨɞ ɜɨɞɨɜɨɞɚ 1,5-2,0ɦ.
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ɉɪɚɜɢɥɚ ɭɪɟɻɟʃɚ ɢ ɝɪɚɻɟʃɚ ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɭ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɍɫɥɨɜɢ ɡɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɦɪɟɠɟ
Ʉɚɛɥɨɜɫɤɢ ɜɨɞɨɜɢ ɤɨʁɢ ɫɥɭɠɟ ɡɚ ɧɚɩɚʁɚʃɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɫɤɢɯ ɫɬɚɧɢɰɚ ɭ ɦɪɟɠɢ,
ɩɨɥɚɠɭ ɫɟ ɭ ɪɨɜɭ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ ɫɚ ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭɥɢɰɟ ɢ ɩɪɚɬɟ ɥɢɧɢʁɭ ɡɝɪɚɞɚ.
ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɤɚɛɟɥ ɫɟ ɩɨɥɚɠɟ ɭ ɩɟɲɚɱɤɢ ɬɪɨɬɨɚɪ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɞɟʂɟɧ
ɧɚ ɡɨɧɟ ɩɨɥɚɝɚʃɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ ɤɚɛɥɨɜɚ.
Ʉɚɛɥɨɜɫɤɢ ɜɨɞɨɜɢ ɡɚɭɡɢɦɚʁɭ ɩɨʁɚɫ ɲɢɪɢɧɟ 1m, ɧɚ ɨɞɫɬɨʁɚʃɭ 0.5m ɨɞ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ,
ɨɞɧɨɫɧɨ ɪɟɝɢɥɚɰɢɨɧɟ ɥɢɧɢʁɟ. Ɍɪɚɫɭ ɜɨɞɚ 10 kV ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɞɭɠ ɫɜɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ.
ɉɨɞɡɟɦɧɟ ɜɨɞɨɜɟ ɩɨɥɚɝɚɬɢ ɭ ɪɨɜɭ ɞɭɛɢɧɟ 0.8 m ɢ ɲɢɪɢɧɟ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɛɪɨʁɚ
ɤɚɛɥɨɜɚ, ɭɫɚɝɥɚɲɚɜɚʁɭʄɢ ʃɢɯɨɜɟ ɬɪɚɫɟ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ ɩɨɞɡɟɦɧɢɦ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɦɚ ɢ
ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɯɨɪɬɢɤɭɥɬɭɪɟ.
ɍɤɪɲɬɚʃɟ ɤɚɛɥɨɜɫɤɨɝ ɜɨɞɚ ɫɚ ɩɭɬɟɦ ɜɪɲɢ ɫɟ ɬɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ ɤɚɛɥ ɩɨɥɚɠɟ ɭ ɛɟɬɨɧɫɤɢ
ɤɚɧɚɥ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɭ ɛɟɬɨɧɫɤɭ ɢɥɢ ɩɥɚɫɬɢɱɧɭ ɰɟɜ ɭɜɭɱɟɧɭ ɭ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɨ ɢɡɛɭɲɟɧ
ɨɬɜɨɪ, ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ ɦɨɝɭʄɚ ɡɚɦɟɧɚ ɤɚɛɥɚ ɛɟɡ ɪɚɫɤɨɩɚɜɚʃɚɩɭɬɚ.
ȼɟɪɬɢɤɚɥɧɢ ɪɚɡɦɚɤ ɢɡɦɟɻɭ ɝɨɪʃɟ ɢɜɢɰɟ ɤɚɛɥɨɜɫɤɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɭɬɚ
ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɢɡɧɨɫɢ ɧɚʁɦɚʃɟ 0,8 m.
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɫɤɟ ɫɬɚɧɢɰɟ 10/0,4 kV ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɤɚɨ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɫɬɨʁɟʄɟ ɦɨɧɬɚɠɧɟ.
ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ ɫɧɚɝɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ 630 ɢ 1000 kVȺ ɲɬɨ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ
ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɩɨɪɚɫɬɚ ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɚ, ɫ ɬɢɦ ɞɚ ɫɜɚɤɚ ɢɦɚ ɛɥɨɤ ɜɢɫɨɤɨɝ ɧɚɩɨɧɚ, ɬɪɚɮɨ ɛɨɤɫ
ɢ ɛɥɨɤ ɧɢɫɤɨɝ ɧɚɩɨɧɚ. Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɩɪɢɥɚɡ ɫɜɚɤɨʁ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɫɤɨʁ ɫɬɚɧɢɰɢ ɞɨ
ɧɚʁɛɥɢɠɟ ʁɚɜɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ.
ɋɜɟɬɢʂɤɟ ʁɚɜɧɟ ɪɚɫɜɟɬɟ, ɫɬɭɛɨɜɢ ɢ ɤɚɧɞɟɥɚɛɟɪɢ , ɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɫɟ ɭɡ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɭ
ɥɢɧɢʁɭ ɢɥɢ 30 ɫɦ ɨɞ ɢɜɢɱʃɚɤɚ, ɚ ɧɢʁɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ʃɢɯɨɜɨ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɢɡɧɚɞ ɞɪɭɝɢɯ
ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɢ ɫɪɟɞɢɧɨɦ ɬɪɨɬɨɚɪɚ.
Ɉɞɧɨɫ ɩɪɟɦɚ ɞɪɭɝɢɦ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɦɚ
ɉɪɨɥɚɡ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɦɪɟɠɟ ɢ ɜɨɞɨɜɚ ɤɪɨɡ ɲɚɯɬɨɜɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɯɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɨɛʁɟɤɬɟ ɧɢʁɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧ.
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ ɨɞɫɬɨʁɚʃɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ - ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ
ɤɚɛɥɨɜɚ ɨɞ ɜɨɞɨɜɨɞɚ 1,0ɦ.
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ ɨɞɫɬɨʁɚʃɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ - ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ
ɤɚɛɥɨɜɚ ɨɞ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ 1,0 ɦ.
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ ɨɞɫɬɨʁɚʃɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ - ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɫɬɭɛɚ ɭɥɢɱɧɨɝ
ɨɫɜɟɬʂɟʃɚ ɨɞ ɜɨɞɨɜɨɞɚ 1,5ɦ.
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ ɨɞɫɬɨʁɚʃɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ - ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɫɬɭɛɚ ɭɥɢɱɧɨɝ
ɨɫɜɟɬʂɟʃɚ ɨɞ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ 1,5ɦ.
ɍɫɥɨɜɢ ɡɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧe ɦɪɟɠe
ɉɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɭ ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɩɥɚɧɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɦɭɥɬɢɫɟɪɜɢɫɧɨɝ
ɩɪɢɫɬɭɩɧɨɝ ɱɜɨɪɚ (MSAN) ɨɞ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɞɨ ȺɌɐ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɩɨɦɨʄɭ ɨɩɬɢɱɤɨɝ
ɤɚɛɥɚ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨɝ ɭ ɰɟɜɢ ɧɚ ɩɪɨɩɢɫɧɨʁ ɞɭɛɢɧɢ,
Ɂɚ ɜɨɻɟʃɟ ɩɪɢɜɨɞɧɢɯ ɨɩɬɢɱɤɢɯ ɤɚɛɥɨɜɚ ɞɨ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ
ɤɨɪɢɞɨɪɟ ɧɚʁɦɚʃɟ ɲɢɪɢɧɟ 2,0m, ɩɨ ɤɨʁɢɦɚ ʄɟ ɫɟ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɛɭɞɭʄɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɩɨɥɚɝɚɬɢ ɩɨɞɡɟɦɧɢ ɨɩɬɢɱɤɢ ɤɚɛɥɨɜɢ ɢɥɢ ɝɪɚɞɢɬɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɫɚ ɤɚɛɥɨɜɢɦɚ.
Oɩɬɢɱɤɢ ɤɚɛɥ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɭ ɡɚɲɬɢɬɧɟ ɉȿ ɰɟɜɢ. ɍɤɨɥɢɤɨ ɤɨɪɢɞɨɪ ɩɪɟɫɟɰɚ ɧɟɤɚ ɨɞ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ, ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ
ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ PVC ɢɥɢ PE ɰɟɜɢ ɩɪɟɱɧɢɤɚ Ø40mm, ɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁ ɨɩɬɢɱɤɢɯ ɤɚɛɥɨɜɚ.
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɩɨɥɚɝɚʃɚ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯ ɤɚɛɥɨɜɚ ɢɫɩɨɞ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɢɫɬɟ ɡɚɲɬɢɬɢ ɭ PVC ɰɟɜɢɦɚ ɚ ɧɚ ɩɪɟɥɚɡɢɦɚ ɩɪɟɤɨ
ɜɨɞɨɬɨɤɨɜɚ ɭ ɦɟɬɚɥɧɢɦ ɰɟɜɢɦɚ ɩɪɢɱɜɪɲʄɟɧɢɦ ɡɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɦɨɫɬɨɜɚ.
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Ɉɞɧɨɫ ɩɪɟɦɚ ɞɪɭɝɢɦ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɦɚ
ɉɪɨɥɚɡ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɟ ɦɪɟɠɟ ɢ ɜɨɞɨɜɚ ɤɪɨɡ ɲɚɯɬɨɜɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɯɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɨɛʁɟɤɬɟ ɧɢʁɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧ.
ɉɨɬɪɟɛɧɨ
ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ
ɨɞɫɬɨʁɚʃɟ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ
ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯ ɢ ɫɢɝɧɚɥɧɢɯ ɤɚɛɥɨɜɚ ɨɞ ɜɨɞɨɜɨɞɚ 1,0ɦ.
ɉɨɬɪɟɛɧɨ
ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ
ɨɞɫɬɨʁɚʃɟ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ
ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯ ɢ ɫɢɝɧɚɥɧɢɯ ɤɚɛɥɨɜɚ ɨɞ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ 1,0ɦ.
ɍɫɥɨɜɢ ɡɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɝɚɫɨɜɨɞɧɟ ɦɪɟɠɟ
Ɍɪɚɫɟ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢɯ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɫɟ ɭ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɢɦ ɩɪɨɮɢɥɢɦɚ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɢ ɬɨ ɫɚɦɨ ɫɚ ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭɥɢɰɟ ɩɨ
ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɯ ɝɚɫɧɢɯ ɩɪɫɬɟɧɨɜɚ. ɍ ɬɪɨɬɨɚɪɢɦɚ ɫɜɢ ɝɚɫɨɜɨɞɢ ɫɟ ɩɨɞɡɟɦɧɨ
ɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɫɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɢɦ ɧɚɞɫɥɨʁɟɦ ɨɞ 80 cm ɢɡɧɚɞ ɝɨɪʃɟ ɤɨɬɟ ɰɟɜɢ ɞɨ ɧɢɜɟɥɟɬɟ
ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɢɥɢ ɧɢɜɟɥɟɬɟ ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨʁɚɫɟɜɚ. Ɇɟɻɭɫɨɛɧɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɤɨɞ ɩɚɪɚɥɟɥɧɨɝ ɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ʁɟ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ ɧɟɬɨ ɪɚɫɬɨʁɚʃɟ 40 cm, ɚ ɤɨɞ
ɭɤɪɲɬɚʃɚ ʁɟ 20 cm. Ɉɞ ɞɪɜɨɪɟɞɚ ɝɚɫɨɜɨɞ ɫɟ ɦɨɠɟ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɧɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨɦ
ɪɚɫɬɨʁɚʃɭ ɨɞ 150 cm. ɍ ɢɡɭɡɟɬɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɝɚɫɨɜɨɞɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɩɨɥɚɝɚɬɢ ɢ ɭ
ɤɨɥɨɜɨɡɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ, ɭɡ ɨɛɚɜɟɡɧɭ ɩɪɢɦɟɧɭ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɡɚɲɬɢɬɧɢɯ ɦɟɪɚ.
Ɂɨɧɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ
ɥɢɧɢʁɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ʁɟ ɦɢɧɢɦɭɦ 1m. ɋɚ ɨɜɢɯ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɩɥɚɧɢɪɚʁɭ ɫɟ ɝɚɫɧɢ ɩɪɢɤʂɭɱɰɢ
ɩɨɬɪɨɲɚɱɚ ɢ ɡɚɜɪɲɚɜɚʁɭ ɫɟ ɫɚ ɩɨɬɪɨɲɚɱɤɢɦ ɦɟɪɧɨ-ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɢɦ ɫɟɬɨɜɢɦɚ.
ɉɪɢɪɨɞɧɢ ɝɚɫ ɫɟ ɦɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɝɪɟʁɚʃɚ, ɩɪɢɩɪɟɦɟ ɬɨɩɥɟ ɜɨɞɟ, ɤɭɜɚʃɚ
ɢ ɦɚʃɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛɚ. Ʉɨɪɢɫɧɢɤ ɦɨɠɟ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɞɚ ɢɡɝɪɚɞɢ ɝɚɫɧɟ
ɤɨɬɥɚɪɧɢɰɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɨɦɛɢɧɨɜɚɧɟ ɝɚɫɧɟ ɤɨɬɥɨɜɟ, ɡɚɜɢɫɧɨ ɨɞ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ.
Ʉɨɞ ɢɡɪɚɞɟ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɟ ɝɚɫɨɜɨɞɧɟ ɦɪɟɠɟ ɭ ɫɜɟɦɭ ɫɟ
ɩɪɢɞɪɠɚɜɚɬɢ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚ ɡɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ ɢ ɩɨɥɚɝɚʃɟ
ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɨɞ ɩɨɥɢɟɬɢɥɟɧɫɤɢɯ ɰɟɜɢ ɡɚ ɪɚɞɧɢ ɩɪɢɬɢɫɚɤ ɞɨ 4 ɛɚɪɚ (ɋɥ.
ɥɢɫɬ ɋɊȳ, ɛɪ. 20/92), ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚ ɡɚ ɤɭʄɧɢ ɝɚɫɧɢ
ɩɪɢɤʂɭɱɚɤ ɡɚ ɪɚɞɧɢ ɩɪɢɬɢɫɚɤ ɞɨ 4 ɛɚɪɚ (ɋɥ. ɥɢɫɬ ɋɊȳ, ɛɪ. 20/92), ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɡɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɝɚɫɧɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ (ɋɥ. ɥɢɫɬ ɋɊȳ, ɛɪ. 20/92)
ɢ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚ ɡɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ, ɝɪɚɻɟʃɟ, ɩɨɝɨɧ ɢ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɝɚɫɧɢɯ ɤɨɬɥɚɪɧɢɰɚ (ɋɥ. ɥɢɫɬ ɋɎɊȳ, ɛɪ. 10/90, ɢɡɦɟɧɟ ɢ ɞɨɩɭɧɟ ɛɪ.
52/90).
Ɉɞɧɨɫ ɩɪɟɦɚ ɞɪɭɝɢɦ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɦɚ
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ ɨɞɫɬɨʁɚʃɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ - ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɝɚɫɨɜɨɞɚ
ɧɢɫɤɨɝ ɢ ɫɪɟɞʃɟɝ ɩɪɢɬɢɫɤɚ ɨɞ ɜɨɞɨɜɨɞɚ 1,5ɦ.
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ ɨɞɫɬɨʁɚʃɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ - ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɝɚɫɨɜɨɞɚ
ɧɢɫɤɨɝ ɢ ɫɪɟɞʃɟɝ ɩɪɢɬɢɫɤɚ ɨɞ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ 1,5ɦ.
ɍɫɥɨɜɢ ɡɚ ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɚ ɦɪɟɠɭ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
Ɂɚ ɨɛʁɟɤɬɟ ɫɟ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɟ ɢ ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɟ ɧɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɭ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭʁɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɝ ʁɚɜɧɨɝ ɨɞɧɨɫɧɨ ʁɚɜɧɨɝ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ, ɚ ɩɪɟɦɚ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɢɡ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ, ɜɨɞɨɜɨɞɚ, ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɦɪɟɠɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ
ɦɪɟɠɚ, ɢɡ ɩɨɝɥɚɜʂɚ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɢɦɚ ɭɪɟɻɟʃɚ ɢ ɝɪɚɻɟʃɚ ɡɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢɡ ɨɜɨɝ
ɉɥɚɧɚ.
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ɉɅȺɇɋɄɂ ȾȿɈ
ɉɪɚɜɢɥɚ ɝɪɚɻɟʃɚ
ɉɪɚɜɢɥɚ ɝɪɚɻɟʃɚ ɭ ɩɥɚɧɭ ɫɭ ɨɞɪɟɻɟɧɚ ɡɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɭ ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɩɥɚɧɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ ɧɚɦɟɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ.
ɉɥɚɧɨɦ ʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧ ɦɢɧɢɦɚɥɚɧ ɛɪɨʁ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɨɦɨɝɭʄɢ ɝɪɚɞʃɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫ
ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɦ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ.
ɉɪɚɜɢɥɚ ɝɪɚɻɟʃɚ ɫɭ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚ ɬɚɤɨ ɞɚ ɩɪɜɚ ɝɪɭɩɚ (ɨɩɲɬɚ ɩɪɚɜɢɥɚ) ɜɚɠɢ ɡɚ
ɫɜɟ ɧɚɦɟɧɟ ɭ ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ ɭ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ, ɚ ɞɪɭɝɚ (ɩɨɫɟɛɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚ) ɫɚɦɨ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɡɨɧɟ
ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɭ ɡɨɧɚɦɚ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɩɥɚɧɨɦ.
ɉɊȺȼɂɅȺ ȽɊȺȭȿȵȺ ɄɈȳȺ ȼȺɀȿ ɁȺ ɋȼȿ ɁɈɇȿ
ɍɫɥɨɜɢ ɡɚ ɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɭ, ɩɪɟɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɭ ɢ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ
ɋɜɚɤɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɚ ɩɚɪɰɟɥɚ, ɤɨʁɚ ɢɫɩɭʃɚɜɚ ɭɫɥɨɜɟ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɞɪɟɻɟɧɚ ɨɜɢɦ ɩɥɚɧɨɦ
ɡɚ ɡɨɧɭ ɢɥɢ ɰɟɥɢɧɭ, ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɨɫɬɚɧɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɚ ɩɚɪɰɟɥɚ.
ɍɫɥɨɜɢ ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ, ɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɟ ɢ ɩɪɟɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢ
ɨɜɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɫɭ ɞɚ ɫɟ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɩɪɟɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɟ, ɧɚ ɜɟʄɟɦ ɛɪɨʁɭ
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɦɨɠɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɢ ʁɟɞɧɚ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ, ɞɚ
ɫɟ ɧɚ ʁɟɞɧɨʁ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨʁ ɩɚɪɰɟɥɢ ɦɨɠɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɢ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ,
ɤɚɨ ɢ ɞɚ ɫɟ ɦɨɝɭ ɜɪɲɢɬɢ ɢɫɩɪɚɜɤɟ ɝɪɚɧɢɰɚ ɩɚɪɰɟɥɚ. ɉɚɪɰɟɥɚɰɢʁɚ ɢɥɢ
ɩɪɟɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɚ ʁɟ ɦɨɝɭʄɚ ɩɨɞ ɭɫɥɨɜɨɦ ɞɚ ɫɜɚɤɚ ɧɨɜɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɚ ɩɚɪɰɟɥɚ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚ ɭɫɥɨɜɟ ɞɚɬɟ ɨɜɢɦ ɩɥɚɧɨɦ.
Ɉɫɧɨɜɧɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɩɨɲɬɨɜɚɬɢ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ ɩɚɪɰɟɥɚ ʁɟ ɞɚ ɫɟ
ɫɜɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ (ɨɞɫɬɨʁɚʃɚ ɨɞ ɝɪɚɧɢɰɚ ɩɚɪɰɟɥɟ, ɩɨʁɚɫɟɜɢ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ) ɦɨɪɚ
ɨɛɚɜɢɬɢ ɭɧɭɬɚɪ ɫɚɦɟ ɩɚɪɰɟɥɟ.
Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɚ ɩɚɪɰɟɥɚ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɢɦɚ ɨɛɥɢɤ ɩɪɚɜɨɭɝɚɨɧɢɤɚ ɢɥɢ ɬɪɚɩɟɡɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ
ɢɦɚ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɢ ɨɛɥɢɤ ɤɨʁɢ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɪɟɲɟʃɢɦɚ ɢɡ
ɩɥɚɧɚ, ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ ɨ ɝɪɚɻɟʃɭ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ.
ɍ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ ɨɞɪɟɞɛɟ ɨ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɚɪɰɟɥɟ ɫɟ ɧɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ
ɩɚɪɰɟɥɟ, ɜɟʄ ɫɟ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɩɚɪɰɟɥɚɦɚ ɦɨɠɟ ɝɪɚɞɢɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɫɬɚɥɢɦ
ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ ɝɪɚɞʃɟ ɡɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɡɨɧɭ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɧɚɦɟɧɭ.
Ⱦɨɡɜɨʂɟɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ
ɇɚ ɫɜɢɦ ɩɚɪɰɟɥɚɦɚ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɦ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɫɟ ɦɨɝɭ ɨɫɢɦ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɩɪɟɬɟɠɧɟ,
ɨɞɧɨɧɨ ɨɫɧɨɜɧɟ ɧɚɦɟɧɟ, ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɟ ɢ ɫɜɟ ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɟ ɧɚɦɟɧɟ (ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢ
ɨɛʁɟɤɬɢ, ɥɨɤɚɥɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɧɚɦɟɧɚ, ɭɫɥɭɝɟ ɢ ɞɪɭɝɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ) ɨɫɢɦ ɚɤɨ ʁɟ ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ
ɡɚ ɡɨɧɭ ɢɡɪɢɱɢɬɨ ɡɚɛɪɚʃɟɧɨ.
Ɇɟɻɭɫɨɛɧɨ ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɟ ɧɚɦɟɧɟ
Ɉɛʁɟɤɚɬ ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɝɪɚɞɢɬɢ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɞɪɭɝɟ ɩɪɟɬɟɠɧɟ
ɧɚɦɟɧɟ.
Ɇɟɻɭɫɨɛɧɨ ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɫɭ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ; ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ (ɚɩɚɪɬɦɚɧɢ
ɡɚ ɢɡɞɚɜɚʃɟ); ɩɨɫɥɨɜɚʃɟ; ɬɪɝɨɜɢɧɚ; ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ; ɡɚɧɚɬɫɬɜɨ, ɭɫɥɭɝɟ ɢ
ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ.
Ʉɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɟ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ ɧɚɦɟɧɚɦɚ ɫɭ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢ ɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɢɥɢ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɩɚɪɤɢɧɝɟ ɢ ʁɚɜɧɟ ɝɚɪɚɠɟ, ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ, ɤɭɥɬɭɪɭ
ɢ ɫɜɟ ɜɪɫɬɟ ɦɨɛɢɥɢʁɚɪɚ.
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ɉɟʁɡɚɠɧɨ ɭɪɟɻɟʃɟ, ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ, ɮɨɧɬɚɧɟ ɢ ɭɪɛɚɧɚ ɨɩɪɟɦɚ ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɢ ɫɭ ɫɚ ɫɜɢɦ
ɧɚɦɟɧɚɦɚ ɢ ɦɨɝɭ ɫɟ ɛɟɡ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢ ɧɚ ɫɜɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ, ɫɟɦ ɧɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɡɚ ɤɨʁɭ ʁɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɚ ɨɛɚɜɟɡɚ ɢɡɪɚɞɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ.
Ɂɚɛɪɚʃɟɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ
ɍ ɱɢɬɚɜɨɦ ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɩɥɚɧɚ, ɫɟɦ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɭ ɡɨɧɢ ɏ4, ɧɢʁɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯ, ɫɤɥɚɞɢɲɧɢɯ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ɫɤɥɚɞɢɲɬɚ ɨɩɚɫɧɢɯ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢɥɢ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚ, ɩɨɝɨɧɚ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɢ ɩɪɨɦɟɬ ɧɚɮɬɟ ɢ
ɧɚɮɬɧɢɯ ɞɟɪɢɜɚɬɚ, ɩɪɟɪɚɞɭ ɦɟɬɚɥɚ ɢ ɧɟɦɟɬɚɥɚ, ɚɫɮɚɥɬɧɟ ɢ ɛɟɬɨɧɫɤɟ ɛɚɡɟ,
ɫɤɥɚɞɢɲɬɚ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɯ ɫɢɪɨɜɢɧɚ, ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ, ɨɬɜɨɪɟɧɢɯ ɫɤɥɚɞɢɲɬɚ ɡɚ
ɨɬɩɚɞɧɚ ɜɨɡɢɥɚ, ɤɚɨ ɢ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ ɨɬɪɨɜɧɢɯ ɢ ɡɚɩɚʂɢɜɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ. ɇɟ ɦɨɝɭ ɫɟ
ɝɪɚɞɢɬɢ ɩɨɦɨʄɧɢ ɢɥɢ ɦɨɧɬɚɠɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɝɥɚɜɧɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ.
ɍɫɥɨɜɢ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɚ ɢɫɬɨʁ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨʁ ɩɚɪɰɟɥɢ
ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɫɜɚɤɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ, ɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨɝ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ
ɩɚɪɰɟɥɟ, ɞɨɩɭɲɬɟɧɚ ʁɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɞɪɭɝɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ, ɤɚɨ ɢ ɩɪɚɬɟʄɢɯ ɢ ɩɨɦɨʄɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɝɥɚɜɧɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ, ɱɢʁɚ ɧɚɦɟɧɚ ɧɟ ɭɝɪɨɠɚɜɚ ɝɥɚɜɧɢ
ɨɛʁɟɤɚɬ ɢ ɫɭɫɟɞɧɟ ɩɚɪɰɟɥɟ. ɇɚ ɢɫɬɨʁ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨʁ ɩɚɪɰɟɥɢ ɦɨɝɭ ɫɟ ɝɪɚɞɢɬɢ ɩɨɦɨʄɧɢ
ɨɛʁɟɤɬɢ ɤɨʁɢ ɫɥɭɠɟ ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɢ ɞɪɭɝɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ.
ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ, ɞɨɝɪɚɞʃɭ ɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɇɚ ɫɜɢɦ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɫɭ ɦɨɝɭʄɟ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɟ, ɫɚɧɚɰɢʁɟ, ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨ ɢ
ɬɟɯɧɢɱɤɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ. ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɭɤɥɚɩɚʁɭ ɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɭ ɧɚɦɟɧɭ ɢɥɢ
ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɭ ɧɚɦɟɧɭ ɦɨɝɭ ɫɟ ɡɚɦɟɧɢɬɢ, ɞɨɝɪɚɞɢɬɢ, ɧɚɞɝɪɚɞɢɬɢ, ɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɬɢ
ɞɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɯ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚ ɡɚ ɞɚɬɭ ɰɟɥɢɧɭ, ɡɨɧɭ ɢ ɧɚɦɟɧɭ.
ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨ ɨɛɥɢɤɨɜɚʃɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ɂɚ ɡɨɧɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɪɚɡɪɚɞɚ ɤɪɨɡ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɧɢɫɭ ɨɞɪɟɻɟɧɚ
ɩɨɫɟɛɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨ ɨɛɥɢɤɨɜɚʃɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ.
Ɉɩɲɬɟ ɩɪɚɜɢɥɨ ɡɚ ɫɜɟ ɨɛʁɟɤɬɟ ɭ ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɩɥɚɧɚ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ
(ɞɪɜɨ, ɤɚɦɟɧ, ɨɩɟɤɚ, ɰɪɟɩ ɢ ɞɪɭɝɨ), ɛɟɡ ɩɪɟɧɚɝɥɚɲɟɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɛɟɬɨɧɚ, ɱɟɥɢɤɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɜɟɲɬɚɱɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ.
ȼɢɫɢɧɚ ɧɚɞɡɢɬɤɚ ɩɨɬɤɪɨɜɧɟ ɟɬɚɠɟ ɢɡɧɨɫɢ ɧɚʁɜɢɲɟ 1,60 ɦ. ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢ ɨɞ ɤɨɬɟ ɩɨɞɚ
ɩɨɬɤɪɨɜɧɟ ɟɬɚɠɟ ɞɨ ɬɚɱɤɟ ɩɪɟɥɨɦɚ ɤɪɨɜɧɟ ɤɨɫɢɧɟ, ɚ ɨɞɪɟɻɭʁɭʄɢ ɫɟ ɩɪɟɦɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ
ɫɥɭɱɚʁɭ.
.
ɋɭɫɟɞɧɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɦɨɝɭ ɫɟ ɨɝɪɚɻɢɜɚɬɢ ɫɚɦɨ ɠɢɜɨɦ ɡɟɥɟɧɨɦ ɨɝɪɚɞɨɦ,
ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɚɞɢ ɭɧɭɬɚɪ ɝɪɚɧɢɰɚ ɩɚɪɰɟɥɟ, ɞɨ ɜɢɫɢɧɟ ɨɞ 1,40 ɦ.
ɂɧɠɟʃɟɪɫɤɨ ɝɟɨɥɨɲɤɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ɉɩɲɬɢ ɩɨɞɚɰɢ ɨ ɢɧɠɟʃɟɪɫɤɨ ɝɟɨɥɨɲɤɢɦ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ ɫɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɬɟɪɟɧɫɤɢɯ ɢɫɬɪɚɠɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢʁɫɤɢɯ ɝɟɨɦɟɯɚɧɢɱɤɢɯ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɚ ɢ
ɢɡɜɟɞɟɧɢɯ ɩɪɨɪɚɱɭɧɚ ɧɨɫɢɜɨɫɬɢ ɢ ɫɥɟɝɚʃɚ ɬɥɚ ɭɫɥɟɞ ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɚ ɨɛʁɟɤɬɚ, ɭ ɞɟɥɭ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɋɪɟɛɪɧɨ ʁɟɡɟɪɨ.
ɉɪɟɦɚ ɬɪɨɭɝɥɨɦ ɞɢʁɚɝɪɚɦɭ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢʁɫɤɨɝ ɫɚɫɬɚɜɚ Ⱥɦɟɪɢɱɤɨɝ ɛɢɪɨɚ ɡɚ ɬɥɚ, ɫɥɨʁ
ɩɟɫɤɚ ɩɪɚɲɢɧɚɫɬɨɝ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɨɞ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɬɟɪɟɧɚ ɢ ɢɞɟ ɫɜɟ ɞɨ ɞɭɛɢɧɟ ɨɞ 4,0ɦ
ɧɚ ɧɚʁɜɟʄɨʁ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɬɟɪɟɧɚ, ɫɩɚɞɚ ɭ ɩɟɫɤɨɜɟ.
Ɋɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢ ɭɡɨɪɚɤ ɡɚ ɬɟɪɟɧɟ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɩɥɚɧɢɪɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɱɢɧɢ ɬɥɨ
ɫɥɟɞɟʄɟɝ ɫɚɫɬɚɜɚ:
- ɩɟɫɚɤ, ɩɪɚɲɢɧɚɫɬ, ɫɢɜɟ ɞɨ ɛɪɚɨɧ ɛɨʁɟ, ɞɟɛʂɢɧɟ 5,00ɦ;

34

124

Број 5
-

19. март 2016.

ɩɟɫɚɤ, ɩɪɚɲɢɧɚɫɬ, ɡɚɝɥɢʃɟɧ, ɫɢɜɟ ɞɨ ɛɪɚɨɧ ɛɨʁɟ, ɞɟɛʂɢɧɟ 3,50-7,30ɦ. Ƚɥɢɧɚ
ʁɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚ ɭ ɩɪɨɰɟɧɬɭ 1-2% ;
ɩɟɫɚɤ, ɩɪɚɲɢɧɚɫɬ ɭ ɞɨʃɟɦ ɞɟɥɭ ɫɚ ɩɨʁɚɜɨɦ ɲʂɭɧɤɚ, ɛɪɚɨɧ ɛɨʁɟ, ɞɟɛʂɢɧɟ
3,60ɦ.
ɩɟɫɚɤ, ɩɪɚɲɢɧɚɫɬ, ɛɪɚɨɧ ɛɨʁɟ, ɞɟɛʂɢɧɟ 2,60ɦ;
ɩɟɫɚɤ, ɩɪɚɲɢɧɚɫɬ, ɡɚɝɥɢʃɟɧ, ɛɪɚɨɧ ɞɨ ɨɤɟɪ ɛɨʁɟ, ɞɟɛʂɢɧɟ 0,50-1,70ɦ.
ɩɪɚɲɢɧɚɫɬ ɩɟɫɚɤ, ɡɚɝɥɢʃɟɧ, ɛɪɚɨɧ ɛɨʁɟ, ɭ ɤɨɦɟ ɩɪɟɨɜɥɚɻɭʁɟ ɩɪɚɲɢɧɚɫɬɚ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ;
ɝɥɢɧɚ, ɛɪɚɨɧ ɛɨʁɟ, ɥɨɰɢɪɚɧɚ ɫɚɦɨ ɦɟɫɬɢɦɢɱɧɨ;
ɩɟɫɚɤ ɫɢɬɧɨɡɪɧ, ɲʂɭɧɤɨɜɢɬ, ɛɪɚɨɧ ɛɨʁɟ.
ɲʂɭɧɚɤ, ɫɢɬɧɨɡɪɧ ɞɨ ɤɪɭɩɧɨɡɪɧ, ɛɪɚɨɧ ɛɨʁɟ.
ɩɟɫɚɤ, ɩɪɚɲɢɧɚɫɬ, ɛɪɚɨɧ ɞɨ ɨɤɟɪ ɛɨʁɟ,
ɩɟɫɚɤ, ɩɪɚɲɢɧɚɫɬ, ɛɪɚɨɧ ɞɨ ɨɤɟɪ ɛɨʁɟ,

Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢʁɫɤɚ ɝɟɨɦɟɯɚɧɢɱɤɚ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɚ ɬɥɚ ɪɚɻɟɧɚ ɫɭ ɧɚ 10 ɧɟɩɨɪɟɦɟʄɟɧɢɯ
ɭɡɨɪɚɤɚ ɬɥɚ ɢ 15 ɩɨɪɟɦɟʄɟɧɢɯ ɭɡɨɪɚɤɚ ɬɥɚ. ɋɚ ɞɢʁɚɝɪɚɦɚ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢʁɫɤɨɝ ɫɚɫɬɚɜɚ
ɬɥɚ ɞɨɛɢʁɟɧɟ ɫɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɫɬɟɩɟɧɚ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ, ɚ ɩɪɟɦɚ ʃɢɦɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɜɪɫɬɟ
ɬɥɚ ɦɨɠɟɦɨ ɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɬɢ ɤɚɨ:
- ɫɥɨʁ ɩɟɫɤɚ, ɩɪɚɲɢɧɚɫɬɨɝ, ɫɢɜɟ ɞɨ ɛɪɚɨɧ ɛɨʁɟ ɛɨʁɟ, ɤɚɨ ɬɥɨ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɝ
ɫɚɫɬɚɜɚ.
- ɫɥɨʁ ɩɟɫɤɚ, ɩɪɚɲɢɧɚɫɬɨɝ, ɡɚɝɥɢʃɟɧɨɝ, ɛɪɚɨɧ ɛɨʁɟ, ɤɚɨ ɬɥɨ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɝ
ɫɚɫɬɚɜɚ.
- ɫɥɨʁ ɩɪɚɲɢɧɚɫɬ ɩɟɫɚɤ, ɡɚɝɥɢʃɟɧ, ɛɪɚɨɧ ɛɨʁɟ, ɤɚɨ ɬɥɨ ɭɦɟɪɟɧɨ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɝ
ɫɚɫɬɚɜɚ.
- ɫɥɨʁ ɩɟɫɤɚ, ɩɪɚɲɢɧɚɫɬɨɝ ɞɨ ɫɢɬɧɨɡɪɧɨɝ, ɛɪɚɨɧ ɛɨʁɟ, ɤɚɨ ɬɥɨ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɝ
ɫɚɫɬɚɜɚ.
- ɫɥɨʁ ɝɥɢɧɟ, ɛɪɚɨɧ ɛɨʁɟ, ɤɚɨ ɬɥɨ ɭɦɟɪɟɧɨ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɝ ɫɚɫɬɚɜɚ.
- ɫɥɨʁ ɲʂɭɧɤɚ, ɫɢɬɧɨɡɪɧɨɝ ɞɨ ɤɪɭɩɧɨɡɪɧɨɝ, ɛɪɚɨɧ ɛɨʁɟ, ɤɚɨ ɬɥɨ ɭɦɟɪɟɧɨ
ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɝ ɞɨ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɝ ɫɚɫɬɚɜɚ.
- ɫɥɨʁ ɩɟɫɤɚ, ɩɪɚɲɢɧɚɫɬɨɝ, ɛɪɚɨɧ ɞɨ ɨɤɟɪ ɛɨʁɟ, ɤɚɨ ɬɥɨ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɝ ɞɨ ɭɦɟɪɟɧɨ
ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɝ ɫɚɫɬɚɜɚ.
- ɫɥɨʁ ɩɟɫɤɚ, ɩɪɚɲɢɧɚɫɬɨɝ, ɡɚɝɥɢʃɟɧɨɝ
ɛɪɚɨɧ ɞɨ ɨɤɟɪ
ɛɨʁɟ, ɤɚɨ ɬɥɨ
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɝ ɫɚɫɬɚɜɚ.
- ɫɥɨʁ ɩɟɫɤɚ ɩɪɚɲɢɧɚɫɬɨɝ ɭ ɞɨʃɟɦ ɞɟɥɭ ɲʂɭɧɤɨɜɢɬ ɛɪɚɨɧ ɛɨʁɟ, ɤɚɨ ɬɥɨ
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɝ ɫɚɫɬɚɜɚ.
ɉɪɟɦɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɚ ɩɨ ɉɪɨɤɬɨɪɭ ɞɨɛɢʁɟɧɢ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɡɚ ɫɥɨʁ
ɩɟɫɤɚ ɩɪɚɲɢɧɚɫɬɨɝ ɤɨʁɢ ɢɡɝɪɚɻɭʁɭ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢ ɞɟɨ ɬɟɪɟɧɚ: ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɫɭɜɚ
ɡɚɩɪɟɦɢɧɫɤɚ ɬɟɠɢɧɚ ɬɥɚ ɢɡɧɨɫɢ: yd max = 16,90-17,30 kN/m3. ɨɩɬɢɦɚɥɧɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬ
ɬɥɚ ɢɡɧɨɫɢ: Wopt= 12,00-13,50 %.
ɉɪɟɦɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɚ ɩɨ ɐȻɊ ɨɩɢɬɭ ɞɨɛɢʁɟɧɢ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɡɚ
ɫɥɨʁ ɩɟɫɤɚ ɩɪɚɲɢɧɚɫɬɨɝ ɤɨʁɢ ɢɡɝɪɚɻɭʁɭ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢ ɞɟɨ ɬɟɪɟɧɚ: ɫɭɜɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɫɤɚ
ɬɟɠɢɧɚ ɬɥɚ ɢɡɧɨɫɢ: yd = 17,60-18,09 kN/m3, ɫɚɞɪɠɢɧɚ ɜɨɞɟ ɢɡɧɨɫɢ: W = 12,21-13,80
%, ɜɪɟɞɧɨɫɬ CBR-a CBR=7,10-8,10%.
ɉɪɟɦɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɫɤɢɯ ɬɟɠɢɧɚ ɬɥɚ ɞɨɛɢʁɟɧɢ ɫɭ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɡɚ
ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɟ ɫɥɨʁɟɜɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʄɟ ɫɟ ɮɭɧɞɢɪɚɬɢ ɨɛʁɟɤɬɢ. Ɂɚ ɫɥɨʁ ɩɟɫɤɚ
ɩɪɚɲɢɧɚɫɬɨɝ ɡɚɩɪɟɦɢɧɫɤɚ ɬɟɠɢɧɚ ɬɥɚ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦ ɫɬɚʃɭ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɢɡɧɨɫɢ: y =
16,64-17,70 kN/mJ, ɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬ ɬɥɚ (ɫɚɞɪɠɢɧɚ ɜɨɞɟ) ɢɡɧɨɫɢ: W = 9.92-10,93 %, ɞɨɤ
ɡɚɩɪɟɦɢɧɫɤɚ ɬɟɠɢɧɚ ɬɥɚ ɭ ɫɭɜɨɦ ɫɬɚʃɭ ɢɡɧɨɫɢ: yd = 15,16-15,92 kN/m3. Ɂɚ ɫɥɨʁ ɩɟɫɤɚ
ɩɪɚɲɢɧɚɫɬɨɝ ɡɚɝɥɢʃɟɧɨɝ ɡɚɩɪɟɦɢɧɫɤɚ ɬɟɠɢɧɚ ɬɥɚ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦ ɫɬɚʃɭ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ
ɢɡɧɨɫɢ y = 15,82 - 18,46 kN/mJ, ɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬ ɬɥɚ (ɫɚɞɪɠɢɧɚ ɜɨɞɟ) ɢɡɧɨɫɢ: W = 4.8310,93 %, ɞɨɤ ɡɚɩɪɟɦɢɧɫɤɚ ɬɟɠɢɧɚ ɬɥɚ ɭ ɫɭɜɨɦ ɫɬɚʃɭ ɢɡɧɨɫɢ: 15,12 - 16,00 kN/m3.
Ⱦɨɛɢʁɟɧɨ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ɧɚɩɪɟɡɚʃɟ ɬɥɚ ɡɚ ɬɟɦɟʂɧɟ ɬɪɚɤɟ ɢɡɧɨɫɢ Qf=207,56213,14kN/m2
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Ɇɨɞɭɥ ɫɬɢɲʂɢɜɨɫɬɢ ɧɢʁɟ ɤɨɧɫɬɚɧɬɚɧ ɡɚ ʁɟɞɚɧ ɢɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɢ ɪɚɫɬɟ ɫɚ ɩɨɪɚɫɬɨɦ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɨɝ ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɚ. Ⱦɨɛɢʁɟɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɦɨɞɭɥɚ ɫɬɢɲʂɢɜɨɫɬɢ ɡɚ ɫɥɨʁɟɜɟ ɬɥɚ
ɤɨʁɢ ɢɡɝɪɚɻɭʁɭ ɬɟɪɟɧ ɤɪɟʄɭ ɫɟ ɭ ɪɚɫɩɨɧɢɦɚ ɨɞ ɦɚʃɟ ɫɬɢɲʂɢɜɨ ɞɨ ɫɪɟɞʃɟ ɫɬɢɲʂɢɜɨ
ɬɥɨ. ɉɟɫɚɤ ɩɪɚɲɢɧɚɫɬ ɫɟ ɦɨɠɟ ɨɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɚɬɢ ɤɚɨ ɫɪɟɞʃɟ ɫɬɢɲʂɢɜɨ ɞɨ ɦɚʃɟ
ɫɬɢɲʂɢɜɨ ɬɥɨ. ɉɟɫɚɤ ɩɪɚɲɢɧɚɫɬ ɡɚɝɥɢʃɟɧ ɫɟ ɦɨɠɟ ɨɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɚɬɢ ɤɚɨ ɫɪɟɞʃɟ
ɫɬɢɲʂɢɜɨ ɞɨ ɦɚʃɟ ɫɬɢɲʂɢɜɨ ɬɥɨ.
Ƚɟɨɫɬɚɬɢɱɤɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨɝ ɧɨɫɢɜɨɫɬɢ ɬɥɚ ɢɡɜɟɞɟɧɚ ʁɟ ɡɚ ɬɟɦɟʂɧɭ ɩɥɨɱɭ ɢ
ɬɟɦɟʂɧɟ ɬɪɚɤɟ, ɧɚ ɞɭɛɢɧɢ ɮɭɧɞɢɪɚʃɚ ɬɟɦɟʂɧɟ ɩɥɨɱɟ ɧɚ ɤɨɬɢ ɬɟɪɟɧɚ ɞɨ 70.00 ɚ
ɩɪɨɪɚɱɭɧ ʁɟ ɪɚɻɟɧ ɫɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɞɭɛɢɧɨɦ ɮɭɧɞɢɪɚʃɚ.
Ʉɚɨ ɦɟɪɨɞɚɜɧɢ ɮɢɡɢɱɤɨɦɟɯɚɧɢɱɤɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɪɚɞɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɤɨɪɢɲʄɟɧɢ ɫɭ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɞɨɛɢʁɟɧɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢʁɫɤɢɦ ɝɟɨɦɟɯɚɧɢɱɤɢɦ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɢɦɚ ɭɡɨɪɚɤɚ ɬɥɚ ɭ
ɤɨɦɟ ʄɟ ɫɟ ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɮɭɧɞɢɪɚɬɢ ɨɛʁɟɤɬɢ. Ⱦɨɛɢʁɟɧɨ ɧɚʁɜɟʄɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ɧɚɩɪɟɡɚʃɟ
ɬɥɚ ɡɚ ɬɟɦɟʂɧɟ ɩɥɨɱɟ ɢɡɧɨɫɢ Qe=830,29-840,22 kN/m2
ɍ ɬɨɤɭ ɛɭɲɟʃɚ ɧɚ ɫɜɢɯ ɨɫɚɦ ɛɭɲɨɬɢɧɚ ɧɚɢɲɥɨ ɫɟ ɧɚ ɩɨɞɡɟɦɧɭ ɜɨɞɭ, ɧɚ ɞɭɛɢɧɚɦɚ
ɨɞ 7,00ɦ ɞɨ 8,30ɦ.
ɂɫɩɢɬɢɜɚɧɚ ɬɥɚ ɫɩɚɞɚʁɭ ɭ II ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭ ɬɟɪɟɧɚ ɩɪɟɦɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɢ ɢ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɢ ɬɥɚ. Ɍɟɪɟɧ ɧɚ ɤɨɦɟ ɫɟ ɩɥɚɧɢɪɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɧɟ ɫɩɚɞɚ ɭ ɞɢɧɚɦɢɱɤɢ
ɧɟɫɬɚɛɢɥɧɟ ɬɟɪɟɧɟ, ɚ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɧɟɦɚ ɧɢɤɚɤɜɢɯ ɫɚɜɪɟɦɚɧɢɯ ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɱɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚ
ɤɨʁɢ ɛɢ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɨɛʁɟɤɚɬɚ.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɛɢʁɟɧɢɯ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɩɪɨɪɚɱɭɧɚ ɫɥɟɝɚʃɚ ɬɥɚ ɭɫɥɟɞ ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɚ ɨɛʁɟɤɬɚ
ɭɪɚɻɟɧɨɝ ɡɚ ɬɢɩɢɱɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɚ, ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ɧɟɦɚ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɦɨɝ ɫɥɟɝɚʃɚ ɨɛʁɟɤɬɚ, ɢ ɫɥɟɝɚʃɟ ʄɟ ɫɟ ɨɛɚɜɢɬɢ ɭ ɬɨɤɭ
ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɨɛʁɟɤɬɚ.
ɉɪɢ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɭ ɬɪɟɛɚ ɜɨɞɢɬɢ ɪɚɱɭɧɚ ɞɚ ɫɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦ ɦɟɪɚɦɚ ɧɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɭ ɬɟɦɟʂɚ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɭ ɰɟɥɢɧɢ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ
ɨɛʁɟɤɬɚ.
Ɋɚɡɪɚɞɚ ɩɥɚɧɚ ɤɪɨɡ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ
Ɂɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɭ ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ ɝɪɚɞʃɟ ɩɨ ɰɟɥɢɧɚɦɚ ɢ ɡɨɧɚɦɚ ʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧɚ ɨɛɚɜɟɡɚ
ɢɡɪɚɞɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ.
ɍ ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɩɥɚɧɚ, ɡɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɟ ɫɥɭɱɚʁɟɜɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɢɫɩɨɫɬɚɜɢ ɞɚ ɧɢɫɭ ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɢ
ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ ɢɡ ɨɜɨɝ ɩɥɚɧɚ, ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟ ɫɟ ɢɡɪɚɞɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɢ ɭ
ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɭ ɧɟɞɨɫɬɚʁɭʄɢɯ ɩɪɚɜɢɥɚ ɭ ɥɨɤɚɰɢʁɫɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɩɪɢɦɟʃɢɜɚʄɟ ɫɟ ɨɜɚʁ
ɩɥɚɧ ɢ ɨɞɨɛɪɟɧ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ.
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ɉɊȺȼɂɅȺ ȽɊȺȭȿȵȺ ɄɈȳȺ ȼȺɀȿ ɁȺ ɉɈȳȿȾɂɇȿ ɁɈɇȿ
ɉɨɫɟɛɧɢɦ ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟ ɡɨɧɟ ɭ ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɩɥɚɧɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ
ɫɭ: ɜɪɫɬɚ ɢ ɧɚɦɟɧɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɚɞɢɬɢ ɭ
ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɦ ɡɨɧɚɦɚ ɩɨɞ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɭɬɜɪɻɟɧɢɦ ɩɥɚɧɫɤɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ, ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ ɢ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ, ɩɨɥɨɠɚʁ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ, ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɨɡɜɨʂɟɧɢ ɢɧɞɟɤɫ ɢɥɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ, ɧɚʁɜɟʄɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɜɢɫɢɧɚ ɢɥɢ ɫɩɪɚɬɧɨɫɬ ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ɭɫɥɨɜɢ ɢ
ɧɚɱɢɧ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɩɚɪɰɟɥɢ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɡɚ ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ ɜɨɡɢɥɚ, ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ
ɭɪɟɻɟʃɟ ɡɟɥɟɧɢɯ ɢ ɫɥɨɛɨɞɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɩɚɪɰɟɥɢ, ɚ ɭɤɨɥɢɤɨ ɢɯ ɢɦɚ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨ ɨɛɥɢɤɨɜɚʃɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ɤɚɨ ɢ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɧɚ ɢɡɪɚɞɚ
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ.
ɉɨɥɨɠɚʁ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɭ ɨɞɪɟɻɟɧ ʁɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɦ ɥɢɧɢʁɨɦ ɭ
ɝɪɚɮɢɱɤɨɦ ɞɟɥɭ ɩɥɚɧɚ.
Ɉɛʁɟɤɬɢ ɱɢʁɚ ʁɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɡɚɛɪɚʃɟɧɚ ɭ ɫɜɢɦ ɡɨɧɚɦɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ ɫɭ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ
ɩɨɝɥɚɜʂɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɭ ɨɩɲɬɢɦ ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ ɝɪɚɻɟʃɚ.
Ɂɚ ɫɜɚɤɭ ɰɟɥɢɧɭ ɨɞɧɨɫɧɨ ɡɨɧɭ ɭ ɩɥɚɧɭ ɫɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɫɚɦɨ ɭɫɥɨɜɢ ɢɥɢ ɡɚɛɪɚɧɟ ɤɨʁɢ ɭ
ʃɨʁ ɜɚɠɟ. ɍɫɥɨɜɢ ɢɥɢ ɪɟɫɬɪɢɤɰɢʁɟ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɩɨɦɟɧɭɬɢ ɭ ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ ɝɪɚɞʃɟ ɧɟ ɜɚɠɟ
ɡɚ ɬɭ ɰɟɥɢɧɭ.
ɁɈɇȺ Ⱥ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɟ ɩɪɟɬɟɠɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɫɭ: ɬɭɪɢɡɚɦ ɢ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ (ɏ - ɯɨɬɟɥɢ), ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɟ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɰɢʁɚ (ɌɌ - ɬɟɧɢɫɤɢ ɬɟɪɟɧɢ), ɩɪɢɜɟɡɢɲɬɟ (ɦɚɪɢɧɚ), ɋɈȼ ɫɩɥɚɜɨɜɢ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɧɚ ɜɨɞɢ, ɧɚɫɢɩ, ɨɛɚɥɨɭɬɜɪɞɚ, ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ,
ɩɟɲɚɱɤɟ ɫɬɚɡɟ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɟ.
x ɜɪɫɬɚ ɢ ɧɚɦɟɧɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɚɞɢɬɢ
ȼɪɫɬɚ ɢ ɧɚɦɟɧɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɚɞɢɬɢ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɫɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɦ ɩɪɟɬɟɠɧɨɦ
ɧɚɦɟɧɨɦ ɢ ɬɨ: ɯɨɬɟɥɫɤɢ ɢɥɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢ ɫɦɟɲɬɚʁ, ɬɟɪɟɧɢ - ɫɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ ɢ
ɩɪɚɬɟʄɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ, ɦɚɪɢɧɚ ɢ ɩɪɚɬɟʄɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ, ɫɩɥɚɜɨɜɢ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɧɚ ɜɨɞɢ, ɤɚɨ ɢ
ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ ɫɜɢɯ ɬɢɩɨɜɚ (ɬɪɝɨɜɢɧɟ, ɭɫɥɭɝɟ, ɛɢɪɨɢ, ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ,
ɩɨɫɥɨɜɚʃɟ). ɍ ɡɨɧɢ ɭɪɟɻɟɧɟ ɨɛɚɥɟ ʁɟ ɡɚɛɪɚʃɟɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɨɫɢɦ ɞɪɜɟɧɢɯ ɫɨʁɟɧɢɰɚ,
ɦɨɫɬɨɜɚ, ɫɬɚɡɚ, ɦɨɛɢɥɢʁɚɪɚ ɢ ɧɚɫɬɪɟɲɧɢɰɚ, ɚ ɧɚʁɜɟʄɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɜɢɫɢɧɟ ɫɨʁɟɧɢɰɚ ɢ
ɧɚɫɬɪɟɲɧɢɰɚ ɫɭ 4,0ɦ
x ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɚɞɢɬɢ
ɍ ɩɪɟɬɟɠɧɢɦ ɧɚɦɟɧɚɦɚ ɬɭɪɢɡɚɦ ɢ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ ɦɨɝɭ ɫɟ ɝɪɚɞɢɬɢ ɯɨɬɟɥɢ,
ɚɩɚɪɬɦɚɧɢ, ɩɚɧɫɢɨɧɢ ɢɥɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢ ɫɦɟɲɬɚʁ ɫɜɢɯ ɬɢɩɨɜɚ, ɤɚɨ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɢ
ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɢ ɫɬɚɧɨɜɢ ɭ ɫɤɥɨɩɭ ɨɛʁɟɤɚɬɚ.
x

ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ
ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɭ ɪɚɡɪɚɞɭ ɤɪɨɡ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ, ɡɚ ɡɨɧɭ ɧɢɫɭ
ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɧɚʁɦɚʃɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ.
x ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ
ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɭ ɪɚɡɪɚɞɭ ɤɪɨɡ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ, ɡɚ ɡɨɧɭ ɧɢɫɭ
ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɧɚʁɜɟʄɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɧɨɜɢɯ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ.
x ɩɨɥɨɠɚʁ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɨɛʁɟɤɬɚ ɨɞ ɝɪɚɧɢɰɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ʁɟ 3,5ɦ.
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x

ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɨɡɜɨʂɟɧɢ ɢɧɞɟɤɫ ɢɥɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ
ɩɚɪɰɟɥɟ
ɩɪɟɬɟɠɧɚ ɧɚɦɟɧɚ
ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɨɡɜɨʂɟɧɢ ɢɧɞɟɤɫ ɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ
ɯɨɬɟɥɢ
70%
ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ ɢ ɩɪɚɬɟʄɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ
50%
ɦɚɪɢɧɚ ɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ
60%
ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
60%
ɫɩɥɚɜɨɜɢ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɧɚ ɜɨɞɢ
/
x

ɧɚʁɜɟʄɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɜɢɫɢɧɚ ɢɥɢ ɫɩɪɚɬɧɨɫɬ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɧɚʁɜɟʄɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɜɢɫɢɧɟ
ɯɨɬɟɥɢ
4 ɧɚɞɡɟɦɧɟ ɟɬɚɠɟ
ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ ɢ ɩɪɚɬɟʄɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ
ɉ+ɉɤ
ɦɚɪɢɧɚ ɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ
ɞɨ ɜɢɫɢɧɟ ɫɬɚɛɚɥɚ ɭ ɡɚɥɟɻɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ 8,0ɦ.
ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɉ+1+ɉɤ
ɫɩɥɚɜɨɜɢ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɧɚ ɜɨɞɢ
2 ɟɬɚɠɟ ɢɡɧɚɞ ɜɨɞɟ
x ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ ɜɨɡɢɥɚ
ɩɪɟɬɟɠɧɚ ɧɚɦɟɧɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ
ɧɟɬɨ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɛɟɡ ɬɟɪɚɫɚ
ɯɨɬɟɥɢ
1 ɩɚɪɤɢɧɝ ɧɚ 120ɦ2 ɧɟɬɨ
ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ ɢ ɩɪɚɬɟʄɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ
4 ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɩɨ ɬɟɪɟɧɭ
ɦɚɪɢɧɚ ɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ
1 ɩɚɪɤɢɧɝ ɧɚ 200ɦ2 ɧɟɬɨ
ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
1 ɩɚɪɤɢɧɝ ɧɚ 100ɦ2 ɧɟɬɨ
ɫɩɥɚɜɨɜɢ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɧɚ ɜɨɞɢ
1 ɩɚɪɤɢɧɝ ɧɚ 150ɦ2 ɧɟɬɨ
ɍ ɡɨɧɢ ɫɟ ɧɚʁɜɢɲɟ 50% ɩɨɬɪɟɛɧɨɝ ɛɪɨʁ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɦɨɠɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɢ ɜɚɧ
ɩɚɪɰɟɥɟ, ɚɥɢ ɭ ɢɫɬɨʁ ɡɨɧɢ, ɧɚ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭʄɢɯ ɩɚɪɤɢɧɡɢɦɚ ɢɥɢ ɭ ɝɚɪɚɠɚɦɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨʁ
ɩɚɪɰɟɥɢ, ɚ ɧɚ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢ ɧɟ ɜɟʄɨʁ ɨɞ 100ɦ ɨɞ ɩɚɪɰɟɥɟ.
x ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ɡɟɥɟɧɢɯ ɢ ɫɥɨɛɨɞɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɩɚɪɰɟɥɢ
ɍ ɡɨɧɢ Ⱥ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɦ ɡɚ ɬɭɪɢɡɚɦ ɫɚɱɭɜɚɬɢ ɛɚɝɪɟɦɚɪ, ɭɡ ɩɨɬɪɟɛɧɭ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɭ ɫɟɱɭ ɢ ɩɪɨɪɟɞɭ, ɭɡ ɭɤɥɚʃɚʃɟ ɤɢɫɟɥɨɝ ɞɪɜɟʄɚ ɢ ɞɪɭɝɨɝ ɤɨɪɨɜɫɤɨɝ ɛɢʂɚ ɫɚ
ɤɨɪɟɧɨɜɢɦ ɫɢɫɬɟɦɨɦ. Ⱦɚʂɨɦ ɪɚɡɪɚɞɨɦ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɩɟʁɡɚɠɧɨ ɭɪɟɻɟʃɟ ɩɪɟɦɚ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɩɨɞɰɟɥɢɧɚ ɡɨɧɟ ɭɡ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɡɚɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚ. Ɂɚ ɫɜɚɤɨ ɡɞɪɚɜɨ ɫɬɚɛɥɨ ɩɨɫɟɱɟɧɨ ɪɚɞɢ ɢɡɝɪɚɞʃɟ
ɦɨɪɚʁɭ ɫɟ ɧɚ ɢɫɬɨʁ ɥɨɤɚɰɢʁɢ ɧɚ ɢɫɬɨʁ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨʁ ɩɚɪɰɟɥɢ ɩɨɫɚɞɢɬɢ ɞɜɚ ɧɨɜɚ.
ɍ ɡɨɧɢ Ⱥ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɦ ɡɚ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɭ ɧɚɦɟɧɭ ɫɚɱɭɜɚɬɢ ɡɚɫɚɞɟ
ɬɨɩɨɥɚ, ɭɡ ɩɭɬɟɜɟ ɜɪɲɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɧɭ ɫɚɧɢɬɚɪɧɭ ɫɟɱɭ ɢ ɩɪɨɪɟɞɭ. Ɂɚ ɫɜɚɤɨ ɡɞɪɚɜɨ
ɫɬɚɛɥɨ ɩɨɫɟɱɟɧɨ ɪɚɞɢ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɦɨɪɚʁɭ ɫɟ ɧɚ ɢɫɬɨʁ ɥɨɤɚɰɢʁɢ ɧɚ ɢɫɬɨʁ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨʁ
ɩɚɪɰɟɥɢ ɩɨɫɚɞɢɬɢ ɞɜɚ ɧɨɜɚ.
ɍ ɡɨɧɢ Ⱥ ɩɪɟɦɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨʁ ɦɚɪɢɧɢ ɫɚɱɭɜɚɬɢ ɡɚɫɚɞɟ ɛɚɝɪɟɦɚ, ɭɡ ɩɨɬɪɟɛɧɭ ɫɚɧɢɬɚɪɧɭ
ɫɟɱɭ ɢ ɩɪɨɪɟɞɭ ɭɡ ɭɤɥɚʃɚʃɟ ɤɢɫɟɥɨɝ ɞɪɜɟʄɚ ɫɚ ɤɨɪɟɧɨɜɢɦ ɫɢɫɬɟɦɨɦ. Ɂɚ ɫɜɚɤɨ
ɡɞɪɚɜɨ ɫɬɚɛɥɨ ɩɨɫɟɱɟɧɨ ɪɚɞɢ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɦɨɪɚʁɭ ɫɟ ɧɚ ɢɫɬɨʁ ɥɨɤɚɰɢʁɢ ɧɚ ɢɫɬɨʁ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨʁ ɩɚɪɰɟɥɢ ɩɨɫɚɞɢɬɢ ɞɜɚ ɧɨɜɚ.
ɍ ɰɟɥɨʁ ɡɨɧɢ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɞɚ 40% ɫɥɨɛɨɞɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɛɭɞɟ ɩɨɞ
ɤɭɥɬɢɜɢɫɚɧɢɦ ɡɟɥɟɧɢɥɨɦ.
x ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɧɚ ɢɡɪɚɞɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ
Ⱦɚʂɚ ɪɚɡɪɚɞɚ ɫɜɢɯ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɩɪɟɬɟɠɧɢɯ ɧɚɦɟɧɚ ɡɨɧɟ Ⱥ, ɫɟɦ ɫɩɥɚɜɨɜɚ
ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɚ ɜɨɞɢ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɤɪɨɡ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ. ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɪɚɻɟɧ ɡɚ ɰɟɥɭ ɡɨɧɭ ɢɥɢ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɩɨɞɰɟɥɢɧɟ.
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ɁɈɇȺ Ȼ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɟ ɩɪɟɬɟɠɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɫɭ: ɬɭɪɢɡɚɦ ɢ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ: ɏ - ɯɨɬɟɥɢ, ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ
ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ, ɭɪɟɻɟɧɨ ɢ ɩɚɪɤɨɜɫɤɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ, ɧɚɫɢɩ, ɩɟɲɚɱɤɟ ɫɬɚɡɟ ɢ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɢ ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ
x ɜɪɫɬɚ ɢ ɧɚɦɟɧɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɚɞɢɬɢ
ȼɪɫɬɚ ɢ ɧɚɦɟɧɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɚɞɢɬɢ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɫɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɦ ɩɪɟɬɟɠɧɨɦ
ɧɚɦɟɧɨɦ ɢ ɬɨ: ɬɭɪɢɡɚɦ ɢ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ: ɏ - ɯɨɬɟɥɢ, ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ,
ɭɪɟɻɟɧɨ ɢ ɩɚɪɤɨɜɫɤɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ, ɧɚɫɢɩ, ɩɟɲɚɱɤɟ ɫɬɚɡɟ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɢ ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ.
x ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɚɞɢɬɢ
Ⱥɩɚɪɬɦɚɧɢ, ɩɚɧɫɢɨɧɢ ɢɥɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢ ɫɦɟɲɬɚʁ ɫɜɢɯ ɬɢɩɨɜɚ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
x ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ
ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɭ ɪɚɡɪɚɞɭ ɤɪɨɡ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ, ɡɚ ɩɪɟɬɟɠɧɟ ɧɚɦɟɧɟ:
ɬɭɪɢɡɚɦ ɢ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ: ɏ - ɯɨɬɟɥɢ ɭ ɡɨɧɢ Ȼ ɧɢɫɭ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɧɚʁɦɚʃɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ.
ɍ ɨɫɬɚɥɢɦ ɩɪɟɬɟɠɧɢɦɚ ɧɚɦɟɧɚɦɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɨɜɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ʁɟ 4,0 ɚɪɚ.
x ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ
ɍ ɡɨɧɢ Ȼ ɧɢɫɭ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɧɚʁɜɟʄɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ.
ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɭ ɪɚɡɪɚɞɭ ɤɪɨɡ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ, ɧɢ ɡɚ ɩɪɟɬɟɠɧɟ
ɧɚɦɟɧɟ: ɬɭɪɢɡɚɦ ɢ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ: ɏ - ɯɨɬɟɥɢ ɭ ɡɨɧɢ Ȼ ɧɢɫɭ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɧɚʁɜɟʄɟ
ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɧɨɜɢɯ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ.
x ɩɨɥɨɠɚʁ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɨɛʁɟɤɬɚ ɨɞ ɝɪɚɧɢɰɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ʁɟ 3,5 ɦ.
x

ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɨɡɜɨʂɟɧɢ ɢɧɞɟɤɫ ɢɥɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ
ɩɚɪɰɟɥɟ
ɩɪɟɬɟɠɧɚ ɧɚɦɟɧɚ
ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɨɡɜɨʂɟɧɢ ɢɧɞɟɤɫ ɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ
ɏ - ɯɨɬɟɥ
60%
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ
50%
x

ɧɚʁɜɟʄɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɜɢɫɢɧɚ ɢɥɢ ɫɩɪɚɬɧɨɫɬ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɧɚʁɜɟʄɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɜɢɫɢɧɟ
4 ɧɚɞɡɟɦɧɟ ɟɬɚɠɟ
ɬɭɪɢɡɚɦ ɢ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ: ɏ ɯɨɬɟɥ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ
ɉ+1+ɉɤ
x ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ ɜɨɡɢɥɚ
ɩɪɟɬɟɠɧɚ ɧɚɦɟɧɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ
ɧɟɬɨ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɛɟɡ ɬɟɪɚɫɚ
1 ɩɚɪɤɢɧɝ ɧɚ 120ɦ2 ɧɟɬɨ
ɬɭɪɢɡɚɦ ɢ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ: ɏ ɯɨɬɟɥ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ
1 ɩɚɪɤɢɧɝ ɧɚ 100ɦ2 ɧɟɬɨ
x ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ɡɟɥɟɧɢɯ ɢ ɫɥɨɛɨɞɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɩɚɪɰɟɥɢ
ɍ ɰɟɥɨʁ ɡɨɧɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɫɚɱɭɜɚɬɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɝɪɭɩɚɰɢʁɟ ɞɪɜɟʄɚ ɢ ɩɪɢɨɛɚɥɧɨɝ
ɡɟɥɟɧɢɥɚ ɢ ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɬɢ ɝɚ ɭ ɪɟɲɟʃɟ. ɉɨʁɚɫɟɜɟ ɛɚɝɪɟɦɚ ɭɡ ɩɭɬɟɜɟ ɨɱɭɜɚɬɢ ɭɡ
ɩɨɬɪɟɛɧɭ ɫɚɧɢɬɚɪɧɭ ɫɟɱɭ ɢ ɩɪɨɪɟɞɭ, ɭɡ ɭɤɥɚʃɚʃɟ ɤɢɫɟɥɨɝ ɞɪɜɟʄɚ ɢ ɞɪɭɝɨɝ ɤɨɪɨɜɫɤɨɝ
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ɛɢʂɚ ɫɚ ɤɨɪɟɧɨɜɢɦ ɫɢɫɬɟɦɨɦ. Ɂɚ ɫɜɚɤɨ ɡɞɪɚɜɨ ɫɬɚɛɥɨ ɩɨɫɟɱɟɧɨ ɪɚɞɢ ɢɡɝɪɚɞʃɟ
ɦɨɪɚʁɭ ɫɟ ɧɚ ɢɫɬɨʁ ɥɨɤɚɰɢʁɢ ɧɚ ɢɫɬɨʁ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨʁ ɩɚɪɰɟɥɢ ɩɨɫɚɞɢɬɢ
ɞɜɚ ɧɨɜɚ.
ɍ ɰɟɥɨʁ ɡɨɧɢ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɞɚ 30% ɫɥɨɛɨɞɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɛɭɞɟ ɩɨɞ ɡɟɥɟɧɢɥɨɦ.
x ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɧɚ ɢɡɪɚɞɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ
Ⱦɚʂɚ ɪɚɡɪɚɞɚ ɩɪɟɬɟɠɧɟ ɧɚɦɟɧɟ: ɬɭɪɢɡɚɦ ɢ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ: ɏ - ɯɨɬɟɥɢ ɭ ɡɨɧɢ Ȼ ʁɟ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɤɪɨɡ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ.
ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɪɚɻɟɧ ɡɚ ɰɟɥɭ ɡɨɧɭ ɢɥɢ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɩɨɞɰɟɥɢɧɟ.
ɁɈɇȺ ȿ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɟ ɩɪɟɬɟɠɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɫɭ: ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɚ, ɬɭɪɢɡɚɦ ɢ
ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ (ɏ - ɯɨɬɟɥɢ, Ⱥ - ɚɩɚɪɬɦɚɧɢ, ɉ - ɩɚɧɫɢɨɧɢ, Ɋ - ɪɟɫɬɨɪɚɧɢ, Ʉ - ɤɚɮɟɢ, Ⱥɉ
- ɚɤɜɚ ɩɚɪɤ,) ɫɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ , ɧɚɫɢɩ ɢ ɨɛɚɥɨɭɬɜɪɞɚ, ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ,
ɩɟɲɚɱɤɟ ɫɬɚɡɟ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɟ, ɭɪɟɻɟɧɚ ɝɪɚɞɫɤɚ ɩɥɚɠɚ ɢ ɭɪɟɻɟɧɨ ɢ ɩɚɪɤɨɜɫɤɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ.
x ɜɪɫɬɚ ɢ ɧɚɦɟɧɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɚɞɢɬɢ
ȼɪɫɬɚ ɢ ɧɚɦɟɧɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɚɞɢɬɢ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɫɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɦ ɩɪɟɬɟɠɧɨɦ
ɧɚɦɟɧɨɦ ɢ ɬɨ: ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɚ, ɬɭɪɢɡɚɦ ɢ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ (ɏ - ɯɨɬɟɥɢ,
Ⱥ - ɚɩɚɪɬɦɚɧɢ, ɉ - ɩɚɧɫɢɨɧɢ, Ɋ - ɪɟɫɬɨɪɚɧɢ, Ʉ - ɤɚɮɟɢ, Ⱥɉ - ɚɤɜɚ ɩɚɪɤ,) ɫɩɨɪɬ ɢ
ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ , ɧɚɫɢɩ ɢ ɨɛɚɥɨɭɬɜɪɞɚ, ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ, ɩɟɲɚɱɤɟ ɫɬɚɡɟ ɢ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ, ɭɪɟɻɟɧɚ ɝɪɚɞɫɤɚ ɩɥɚɠɚ ɢ ɭɪɟɻɟɧɨ ɢ ɩɚɪɤɨɜɫɤɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ.
x ɩɨɫɟɛɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚ
ɍ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɭ ɨɛɚɥɧɨɦ ɩɨʁɚɫɭ ɭ ɩɪɢɡɟɦʂɢɦɚ ɫɭ ɨɛɚɜɟɡɧɢ ʁɚɜɧɢ ɢɥɢ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢ
ɫɚɞɪɠɚʁɢ
x ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɚɞɢɬɢ
ɋɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ, ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢ ɫɦɟɲɬɚʁ ɫɜɢɯ ɬɢɩɨɜɚ, ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢ ɢ
ɩɨɫɥɨɜɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ, ɤɚɨ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɩɪɚɬɟʄɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɭɡ ɨɛʁɟɤɬɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɩɪɟɬɟɠɧɨɦ
ɧɚɦɟɧɨɦ. ɍ ɡɨɧɢ ɭɪɟɻɟɧɟ ɨɛɚɥɟ ʁɟ ɡɚɛɪɚʃɟɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɨɫɢɦ ɞɪɜɟɧɢɯ ɩɥɚɬɨɚ ɢ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ, ɦɨɫɬɨɜɚ, ɫɬɚɡɚ ɢ ɦɨɛɢɥɢʁɚɪɚ.
x

ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɨɡɜɨʂɟɧɢ ɢɧɞɟɤɫ ɢɥɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ
ɩɚɪɰɟɥɟ
ɩɪɟɬɟɠɧɚ ɧɚɦɟɧɚ
ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɨɡɜɨʂɟɧɢ ɢɧɞɟɤɫ ɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ
Ⱥ - ɚɩɚɪɬɦɚɧɢ
60%
ɉ - ɩɚɧɫɢɨɧɢ
60%
Ɋ - ɪɟɫɬɨɪɚɧɢ, Ʉ - ɤɚɮɟɢ
70%
Ⱥɉ - ɚɤɜɚ ɩɚɪɤ
50%
ɫɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ - ɬɟɪɟɧɢ
ɧɢʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧ
x

ɧɚʁɜɟʄɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɜɢɫɢɧɚ ɢɥɢ ɫɩɪɚɬɧɨɫɬ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɧɚʁɜɟʄɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɜɢɫɢɧɟ
Ⱥ - ɚɩɚɪɬɦɚɧɢ
ɉ+1+ɉɤ
ɉ - ɩɚɧɫɢɨɧɢ
ɉ+1+ɉɤ
Ɋ - ɪɟɫɬɨɪɚɧɢ, Ʉ - ɤɚɮɟɢ
ɉ+ɉɤ
Ⱥɉ - ɚɤɜɚ ɩɚɪɤ
4 ɧɚɞɡɟɦɧɟ ɟɬɚɠɟ
ɫɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ - ɬɟɪɟɧɢ
ɧɢʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧɚ
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x ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ ɜɨɡɢɥɚ
ɩɪɟɬɟɠɧɚ ɧɚɦɟɧɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ
ɤɨɪɢɫɧɭ ɧɟɬɨ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɛɟɡ ɬɟɪɚɫɚ
Ⱥ - ɚɩɚɪɬɦɚɧɢ
1 ɩɚɪɤɢɧɝ ɧɚ 70ɦ2 ɧɟɬɨ
ɉ - ɩɚɧɫɢɨɧɢ
1 ɩɚɪɤɢɧɝ ɧɚ 100ɦ2 ɧɟɬɨ
Ɋ - ɪɟɫɬɨɪɚɧɢ, Ʉ - ɤɚɮɟɢ
1 ɩɚɪɤɢɧɝ ɧɚ 120ɦ2 ɧɟɬɨ
Ⱥɉ - ɚɤɜɚ ɩɚɪɤ
1 ɩɚɪɤɢɧɝ ɧɚ 70ɦ2 ɧɟɬɨ
ɫɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ - ɬɟɪɟɧɢ
4 ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɩɨ ɬɟɪɟɧɭ

ɧɚ

ɍ ɡɨɧɢ ɫɟ ɧɚʁɜɢɲɟ 30% ɩɨɬɪɟɛɧɨɝ ɛɪɨʁ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɦɨɠɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɢ ɜɚɧ
ɩɚɪɰɟɥɟ, ɚɥɢ ɭ ɢɫɬɨʁ ɡɨɧɢ, ɧɚ ɩɪɢɩɚɩɚɞɚʁɭʄɢɯ ɩɚɪɤɢɧɡɢɦɚ ɢɥɢ ɭ ɝɚɪɚɠɚɦɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨʁ
ɩɚɪɰɟɥɢ, ɚ ɧɚ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢ ɧɟ ɜɟʄɨʁ ɨɞ 100ɦ ɨɞ ɩɚɪɰɟɥɟ.
x ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ
ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɪɚɡɪɚɞɭ ɤɪɨɡ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ, ɫɟɦ ɡɚ ɧɚɦɟɧɭ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ
ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ ɡɚ ɡɨɧɭ ɧɢɫɭ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɧɚʁɦɚʃɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ
ɩɚɪɰɟɥɚ.
ɇɚʁɦɚʃɚ ɧɨɜɨɮɨɪɦɢɪɚɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɚ ɩɚɪɰɟɥɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ
ɬɢɩɚ ɜ ɤɨɞ ɫɥɨɛɨɞɧɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ʁɟ 300 ɦ2., ɞɜɨʁɧɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ 400 ɦ2. (ɞɜɟ ɩɨ 200
ɦ2), ɨɛʁɟɤɬɚ ɭ ɧɢɡɭ 200 ɦ2.
ɇɚʁɦɚʃɚ ɲɢɪɢɧɚ ɧɨɜɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ
ɬɢɩɚ ɜ ɤɨɞ ɫɥɨɛɨɞɧɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ʁɟ 10 ɦ, ɞɜɨʁɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ʁɟ 16 ɦ. (ɞɜɚ ɩɨ 8 ɦ.) ɢ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɧɢɡɭ ʁɟ 6 ɦ.
x ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ
ɇɚʁɜɟʄɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɨɜɢɯ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɡɚ ɧɚɦɟɧɭ ɏ - ɯɨɬɟɥ, ɧɟ
ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɫɟ.
ɍ ɡɨɧɢ ȿ ɧɚʁɜɟʄɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɨɜɢɯ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɡɚ ɨɫɬɚɥɟ
ɧɚɦɟɧɟ ʁɟ 10 ɚɪɢ.
x ɩɨɥɨɠɚʁ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɨɛʁɟɤɬɚ ɨɞ ɝɪɚɧɢɰɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ʁɟ 2,5 ɦ.
x ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ɡɟɥɟɧɢɯ ɢ ɫɥɨɛɨɞɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɩɚɪɰɟɥɢ
ɍ ɡɨɧɢ ȿ ɫɚɱɭɜɚɬɢ ɡɚɫɚɞɟ ɬɨɩɨɥɚ ɩɨɪɟɞ ɩɭɬɚ, ɭɡ ɩɨɬɪɟɛɧɭ ɫɚɧɢɬɚɪɧɭ ɫɟɱɭ ɢ ɩɪɨɪɟɞɭ.
Ɂɚ ɫɜɚɤɨ ɡɞɪɚɜɨ ɫɬɚɛɥɨ ɩɨɫɟɱɟɧɨ ɪɚɞɢ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɦɨɪɚʁɭ ɫɟ ɧɚ ɢɫɬɨʁ ɥɨɤɚɰɢʁɢ ɧɚ ɢɫɬɨʁ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨʁ ɩɚɪɰɟɥɢ ɩɨɫɚɞɢɬɢ ɞɜɚ ɧɨɜɚ.
ɋɜɚɤɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɚ ɩɚɪɰɟɥɚ ɭ ɡɨɧɢ ɩɨɞɥɟɠɟ ɨɛɚɜɟɡɢ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɝ ɩɟʁɡɚɠɧɨɝ
ɭɪɟɻɟʃɚ ɢ ɦɨɛɢɥɢʁɚɪɚ, ɚ ɩɟʁɡɚɠɧɢɦ ɭɪɟɻɟʃɟɦ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɭɤɥɚɩɚʃɟ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɬɟɪɟɧɚ.
ɉɟʁɡɚɠɧɢɦ ɭɪɟɻɟʃɟɦ ɭ ɲɢɪɢɧɢ ɩɪɨɦɟɧɚɞɟ ɞɭɠ ʁɟɡɟɪɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬ
ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɭɡ ɨɱɭɜɚʃɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚ ɫɚ ɰɢʂɟɦ ɭɤɥɚɩɚʃɚ ɭ ɚɦɛɢʁɟɧɬɚɥɧɭ
ɰɟɥɢɧɭ.
Ɉɦɨɝɭʄɢɬɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɚɭɬɨɦɚɬɫɤɢɦ ɫɢɫɬɟɦɢɦɚ ɡɚ ɡɚɥɢɜɚʃɟ.
ɍ ɰɟɥɨʁ ɡɨɧɢ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɞɚ 30% ɫɥɨɛɨɞɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɛɭɞɟ ɩɨɞ ɡɟɥɟɧɢɥɨɦ.
x ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɧɚ ɢɡɪɚɞɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ
Ⱦɚʂɚ ɪɚɡɪɚɞɚ ɩɪɟɬɟɠɧɟ ɧɚɦɟɧɟ: ɬɭɪɢɡɚɦ ɢ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ ɢ ɬɨ: Ⱥɉ - ɚɤɜɚ ɩɚɪɤ, Ⱥ ɚɩɚɪɬɦɚɧɢ ɢ ɉ - ɩɚɧɫɢɨɧɢ ɭ ɡɨɧɢ ȿ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɤɪɨɡ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ.
ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɪɚɻɟɧ ɡɚ ɰɟɥɭ ɡɨɧɭ ɢɥɢ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɩɨɞɰɟɥɢɧɟ.
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ɁɈɇȺ Ɏ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɟ ɩɪɟɬɟɠɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɫɭ: ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɚ, ɬɭɪɢɡɚɦ ɢ
ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ (ɏ - ɯɨɬɟɥɢ, Ⱥ - ɚɩɚɪɬɦɚɧɢ), ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ, ɩɟɲɚɱɤɟ
ɫɬɚɡɟ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɢ ɭɪɟɻɟɧɨ ɢ ɩɚɪɤɨɜɫɤɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ
x ɜɪɫɬɚ ɢ ɧɚɦɟɧɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɚɞɢɬɢ
ȼɪɫɬɚ ɢ ɧɚɦɟɧɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɚɞɢɬɢ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɫɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɦ ɩɪɟɬɟɠɧɨɦ
ɧɚɦɟɧɨɦ ɢ ɬɨ: ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɚ, ɬɭɪɢɡɚɦ ɢ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ (ɏ - ɯɨɬɟɥɢ,
Ⱥ - ɚɩɚɪɬɦɚɧɢ), ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ, ɩɟɲɚɱɤɟ ɫɬɚɡɟ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɢ ɭɪɟɻɟɧɨ ɢ
ɩɚɪɤɨɜɫɤɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ.
x ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɚɞɢɬɢ
Ⱥɩɚɪɬɦɚɧɢ, ɩɚɧɫɢɨɧɢ ɢɥɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢ ɫɦɟɲɬɚʁ ɫɜɢɯ ɬɢɩɨɜɚ ɫɚ ɩɪɚɬɟʄɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ
ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɢ ɢ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ.
x ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ
ɇɚʁɦɚʃɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɚ ɧɨɜɨɮɨɪɦɢɪɚɧɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɫɥɨɛɨɞɧɨɫɬɨʁɟʄɟɝ
ɨɛʁɟɤɬɚ ʁɟ 300 ɦ2., ɞɜɨʁɧɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ 400 ɦ2. (ɞɜɟ ɩɨ 200 ɦ2), ɨɛʁɟɤɬɚ ɭ ɧɢɡɭ 200 ɦ2.
ɇɚʁɦɚʃɚ ɲɢɪɢɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɫɥɨɛɨɞɧɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ʁɟ 10
ɦ, ɞɜɨʁɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ʁɟ 16 ɦ. (ɞɜɚ ɩɨ 8 ɦ.) ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɧɢɡɭ ʁɟ 6 ɦ.
x ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ
ɍ ɡɨɧɢ Ɏ ɧɚʁɜɟʄɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɨɜɢɯ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ʁɟ 12 ɚɪɢ.
x ɩɨɥɨɠɚʁ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɨɛʁɟɤɬɚ ɨɞ ɝɪɚɧɢɰɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ʁɟ 2,5 ɦ,
x

ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɨɡɜɨʂɟɧɢ ɢɧɞɟɤɫ ɢɥɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ
ɩɚɪɰɟɥɟ
ɩɪɟɬɟɠɧɚ ɧɚɦɟɧɚ
ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɨɡɜɨʂɟɧɢ ɢɧɞɟɤɫ ɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɚ
40%
ɏ - ɯɨɬɟɥɢ
60%
Ⱥ - ɚɩɚɪɬɦɚɧɢ
60%
x

ɧɚʁɜɟʄɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɜɢɫɢɧɚ ɢɥɢ ɫɩɪɚɬɧɨɫɬ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɧɚʁɜɟʄɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɜɢɫɢɧɟ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɚ
ɉ+ɉɤ ɢɥɢ 2 ɧɚɞɡɟɦɧɟ ɟɬɚɠɟ
ɏ - ɯɨɬɟɥ
4 ɧɚɞɡɟɦɧɟ ɟɬɚɠɟ
Ⱥ - ɚɩɚɪɬɦɚɧɢ
3 ɧɚɞɡɟɦɧɟ ɟɬɚɠɟ
ɇɚʁɜɟʄɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɜɢɫɢɧɟ ɡɝɪɚɞɚ ɨɞɧɨɫɟ ɫɟ ɧɚ ɜɢɫɢɧɟ ɧɚ ɧɚʁɜɢɲɨʁ ɤɨɬɢ ɬɟɪɟɧɚ ɤɨɞ
ɨɛʁɟɤɬɚ, ɫɩɪɚɬɨɜɢ ɢɫɩɨɞ ɬɟ ɤɨɬɟ ɨɞɧɫɨɧɨ ɢɫɩɨɞ ɤɨɬɟ ɩɪɢɡɟɦʂɚ ɫɟ ɧɟ ɨɛɪɚɱɭɧɚɜɚʁɭ
ɤɨɞ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɯ ɜɢɫɢɧɚ, ɫ ɬɢɦ ɞɚ ɤɨɬɚ ɩɪɢɡɟɦʂɚ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ 1,20ɦ ɢɡɧɚɞ
ɤɨɬɟ ɬɟɪɟɧɚ. ɍ ɡɨɧɢ Ɏ ɨɛɚɜɟɡɧɢ ɫɭ ɜɢɲɟɜɨɞɧɢ ɤɪɨɜɨɜɢ, ɛɟɡ ɤɚɥɤɚɧɚ.
.
x ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ ɜɨɡɢɥɚ
ɩɪɟɬɟɠɧɚ ɧɚɦɟɧɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɩɚɪɰɟɥɢ ɭ ɨɞɧɨɫɭ
ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ ɧɟɬɨ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɛɟɡ ɬɟɪɚɫɚ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɚ 1 ɩɚɪɤɢɧɝ ɧɚ 100ɦ2 ɧɟɬɨ
ɏ - ɯɨɬɟɥ
1 ɩɚɪɤɢɧɝ ɧɚ 120ɦ2 ɧɟɬɨ
Ⱥ - ɚɩɚɪɬɦɚɧɢ
1 ɩɚɪɤɢɧɝ ɧɚ 70ɦ2 ɧɟɬɨ
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x ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ɡɟɥɟɧɢɯ ɢ ɫɥɨɛɨɞɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɩɚɪɰɟɥɢ
ɍ ɰɟɥɨʁ ɡɨɧɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɫɚɱɭɜɚɬɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɝɪɭɩɚɰɢʁɟ ɞɪɜɟʄɚ ɢ ɡɟɥɟɧɢɥɚ ɢ
ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɬɢ ɝɚ ɭ ɪɟɲɟʃɟ. ɍ ɡɨɧɢ ɩɨʁɚɫɟɜɟ ɛɚɝɪɟɦɚ ɭɡ ɩɭɬɟɜɟ ɨɱɭɜɚɬɢ ɭɡ ɩɨɬɪɟɛɧɭ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɭ ɫɟɱɭ ɢ ɩɪɨɪɟɞɭ, ɭɡ ɭɤɥɚʃɚʃɟ ɤɢɫɟɥɨɝ ɞɪɜɟʄɚ ɢ ɞɪɭɝɨɝ ɤɨɪɨɜɫɤɨɝ ɛɢʂɚ ɫɚ
ɤɨɪɟɧɨɜɢɦ ɫɢɫɬɟɦɨɦ. Ɂɚ ɫɜɚɤɨ ɡɞɪɚɜɨ ɫɬɚɛɥɨ ɩɨɫɟɱɟɧɨ ɪɚɞɢ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɦɨɪɚʁɭ ɫɟ ɧɚ
ɢɫɬɨʁ ɥɨɤɚɰɢʁɢ ɧɚ ɢɫɬɨʁ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨʁ ɩɚɪɰɟɥɢ ɩɨɫɚɞɢɬɢ ɞɜɚ ɧɨɜɚ. ɍ ɰɟɥɨʁ ɡɨɧɢ ʁɟ
ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɞɚ 20% ɫɥɨɛɨɞɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɛɭɞɟ ɩɨɞ ɡɟɥɟɧɢɥɨɦ.
x ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɧɚ ɢɡɪɚɞɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ
Ⱦɚʂɚ ɪɚɡɪɚɞɚ ɩɪɟɬɟɠɧɟ ɧɚɦɟɧɟ: ɬɭɪɢɡɚɦ ɢ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ: ɏ - ɯɨɬɟɥɢ ɢ Ⱥ ɚɩɚɪɬɦɚɧɢ ɭ ɡɨɧɢ Ɏ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɤɪɨɡ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ. ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɪɚɻɟɧ ɡɚ ɰɟɥɭ ɡɨɧɭ ɢɥɢ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɩɨɞɰɟɥɢɧɟ.

ɁɈɇȺ Ƚ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɟ ɩɪɟɬɟɠɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɫɭ: ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɚ, ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ
ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ, ɬɭɪɢɡɚɦ ɢ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ (ɏ - ɯɨɬɟɥɢ, Ⱥ - ɚɩɚɪɬɦɚɧɢ, ɉ - ɩɚɧɫɢɨɧɢ, Ɋ ɪɟɫɬɨɪɚɧɢ, Ʉ - ɤɚɮɟɢ, ȺɄ - ɚɭɬɨ ɤɚɦɩ), ɫɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ (Ȼɋ - ɜɟɫɥɚɱɤɢ ɫɚɜɟɡ),
ɧɚɫɢɩ, ɨɛɚɥɨɭɬɜɪɞɚ, ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ, ɩɟɲɚɱɤɟ ɫɬɚɡɟ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɢ
ɭɪɟɻɟɧɨ ɢ ɩɚɪɤɨɜɫɤɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ.
x ɜɪɫɬɚ ɢ ɧɚɦɟɧɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɚɞɢɬɢ
ȼɪɫɬɚ ɢ ɧɚɦɟɧɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɚɞɢɬɢ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɫɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɦ ɩɪɟɬɟɠɧɨɦ
ɧɚɦɟɧɨɦ ɢ ɬɨ: ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɚ, ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ,
ɬɭɪɢɡɚɦ ɢ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ (ɏ - ɯɨɬɟɥɢ, Ⱥ - ɚɩɚɪɬɦɚɧɢ, ɉ - ɩɚɧɫɢɨɧɢ, Ɋ - ɪɟɫɬɨɪɚɧɢ, Ʉ ɤɚɮɟɢ, ȺɄ - ɚɭɬɨ ɤɚɦɩ), ɫɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ (Ȼɋ - ɜɟɫɥɚɱɤɢ ɫɚɜɟɡ), ɧɚɫɢɩ,
ɨɛɚɥɨɭɬɜɪɞɚ, ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ, ɩɟɲɚɱɤɟ ɫɬɚɡɟ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɢ ɭɪɟɻɟɧɨ ɢ
ɩɚɪɤɨɜɫɤɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ. ɍ ɡɨɧɢ ɭɪɟɻɟɧɟ ɨɛɚɥɟ ʁɟ ɡɚɛɪɚʃɟɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɨɫɢɦ ɞɪɜɟɧɢɯ
ɦɨɫɬɨɜɚ, ɫɬɚɡɚ, ɦɨɛɢɥɢʁɚɪɚ ɢ ɧɚɫɬɪɟɲɧɢɰɚ, ɚ ɧɚʁɜɟʄɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɜɢɫɢɧɟ
ɧɚɫɬɪɟɲɧɢɰɚ ɫɭ 4,0ɦ
x ɩɨɫɟɛɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚ
ɍ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɭ ɨɛɚɥɧɨɦ ɩɨʁɚɫɭ ɭ ɩɪɢɡɟɦʂɢɦɚ ɫɭ ɨɛɚɜɟɡɧɢ ʁɚɜɧɢ ɢɥɢ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢ
ɫɚɞɪɠɚʁɢ
x ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɚɞɢɬɢ
ɋɬɚɧɨɜɚʃɟ ɫɪɟɞʃɟ ɝɭɫɬɢɧɟ, ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢ ɫɦɟɲɬɚʁ ɫɜɢɯ ɬɢɩɨɜɚ, ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢ ɢ
ɩɨɫɥɨɜɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ, ɤɚɨ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɩɪɚɬɟʄɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɭɡ ɨɛʁɟɤɬɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɩɪɟɬɟɠɧɨɦ
ɧɚɦɟɧɨɦ.
x

ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɨɡɜɨʂɟɧɢ ɢɧɞɟɤɫ ɢɥɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ
ɩɚɪɰɟɥɟ
ɩɪɟɬɟɠɧɚ ɧɚɦɟɧɚ
ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɨɡɜɨʂɟɧɢ ɢɧɞɟɤɫ ɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɚ
40%
ɏ - ɯɨɬɟɥɢ
60%
Ⱥ - ɚɩɚɪɬɦɚɧɢ
60%
ɉ - ɩɚɧɫɢɨɧɢ
60%
Ɋ - ɪɟɫɬɨɪɚɧɢ, Ʉ - ɤɚɮɟɢ
60%
ȺɄ - ɚɭɬɨ ɤɚɦɩ
20%
Ȼɋ - ɜɟɫɥɚɱɤɢ ɫɚɜɟɡ
50%
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x

ɧɚʁɜɟʄɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɜɢɫɢɧɚ ɢɥɢ ɫɩɪɚɬɧɨɫɬ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɧɚʁɜɟʄɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɜɢɫɢɧɟ
ɏ - ɯɨɬɟɥ
4 ɧɚɞɡɟɦɧɟ ɟɬɚɠɟ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ
ɉ+1 ɢɥɢ ɉ+ɉɤ
Ⱥ - ɚɩɚɪɬɦɚɧɢ
4 ɧɚɞɡɟɦɧɟ ɟɬɚɠɟ
ɉ - ɩɚɧɫɢɨɧɢ
4 ɧɚɞɡɟɦɧɟ ɟɬɚɠɟ
Ɋ - ɪɟɫɬɨɪɚɧɢ, Ʉ - ɤɚɮɟɢ
ɉ+ɉɤ
ȺɄ - ɚɭɬɨ ɤɚɦɩ
ɉ+ɉɤ
Ȼɋ - ɜɟɫɥɚɱɤɢ ɫɚɜɟɡ
ɉ+1+ɉɤ
x ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ ɜɨɡɢɥɚ
ɩɪɟɬɟɠɧɚ ɧɚɦɟɧɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ
ɤɨɪɢɫɧɭ ɧɟɬɨ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɛɟɡ ɬɟɪɚɫɚ
ɏ - ɯɨɬɟɥ
1 ɩɚɪɤɢɧɝ ɧɚ 120ɦ2 ɧɟɬɨ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ
1 ɩɚɪɤɢɧɝ ɧɚ 100ɦ2 ɧɟɬɨ
Ⱥ - ɚɩɚɪɬɦɚɧɢ
1 ɩɚɪɤɢɧɝ ɧɚ 70ɦ2 ɧɟɬɨ
ɉ - ɩɚɧɫɢɨɧɢ
1 ɩɚɪɤɢɧɝ ɧɚ 100ɦ2 ɧɟɬɨ
Ɋ - ɪɟɫɬɨɪɚɧɢ, Ʉ - ɤɚɮɟɢ
1 ɩɚɪɤɢɧɝ ɧɚ 120ɦ2 ɧɟɬɨ
ȺɄ - ɚɭɬɨ ɤɚɦɩ
1 ɩɚɪɤɢɧɝ ɧɚ 120ɦ2 ɧɟɬɨ
Ȼɋ - ɜɟɫɥɚɱɤɢ ɫɚɜɟɡ
1 ɩɚɪɤɢɧɝ ɧɚ 70ɦ2 ɧɟɬɨ

ɧɚ

ɍ ɡɨɧɢ ɫɟ ɧɚʁɜɢɲɟ 30% ɩɨɬɪɟɛɧɨɝ ɛɪɨʁ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɦɨɠɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɢ ɜɚɧ
ɩɚɪɰɟɥɟ, ɚɥɢ ɭ ɢɫɬɨʁ ɡɨɧɢ, ɧɚ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭʄɢɯ ɩɚɪɤɢɧɡɢɦɚ ɢɥɢ ɭ ɝɚɪɚɠɚɦɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨʁ
ɩɚɪɰɟɥɢ, ɚ ɧɚ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢ ɧɟ ɜɟʄɨʁ ɨɞ 100ɦ ɨɞ ɩɚɪɰɟɥɟ.
x ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ
ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɪɚɡɪɚɞɭ ɤɪɨɡ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ, ɫɟɦ ɡɚ ɧɚɦɟɧɭ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ
ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɚ ɡɚ ɡɨɧɭ ɧɢɫɭ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɧɚʁɦɚʃɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ
ɩɚɪɰɟɥɚ.
ɇɚʁɦɚʃɚ ɧɨɜɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɚ ɩɚɪɰɟɥɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɚ ɤɨɞ
ɫɥɨɛɨɞɧɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ʁɟ 300 ɦ2., ɞɜɨʁɧɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ 400 ɦ2. (ɞɜɟ ɩɨ 200 ɦ2), ɨɛʁɟɤɬɚ
ɭ ɧɢɡɭ 200 ɦ2.
ɇɚʁɦɚʃɚ ɲɢɪɢɧɚ ɧɨɜɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ
ɬɢɩɚ ɚ ɤɨɞ ɫɥɨɛɨɞɧɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ʁɟ 10 ɦ, ɞɜɨʁɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ʁɟ 16 ɦ. (ɞɜɚ ɩɨ 8 ɦ.) ɢ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɧɢɡɭ ʁɟ 6 ɦ.
x ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ
ɇɚʁɜɟʄɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɨɜɢɯ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɡɚ ɧɚɦɟɧɟ ɤɨʁɟ ɫɟ
ɪɚɡɪɚɻɭʁɭ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɦ ɩɪɨʁɟɤɬɨɦ ɧɟ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɫɟ.
ɍ ɡɨɧɢ Ƚ ɧɚʁɜɟʄɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɨɜɢɯ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɡɚ ɨɫɬɚɥɟ
ɧɚɦɟɧɟ ʁɟ 10 ɚɪɢ.
x ɩɨɥɨɠɚʁ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɨɛʁɟɤɬɚ ɨɞ ɝɪɚɧɢɰɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ʁɟ 2,5 ɦ.
x ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ɡɟɥɟɧɢɯ ɢ ɫɥɨɛɨɞɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɩɚɪɰɟɥɢ
ɍ ɡɨɧɢ Ƚ ɫɚɱɭɜɚɬɢ ɮɪɨɧɬɚɥɧɢ ɩɨʁɚɫ ɡɚɫɚɞɚ ɛɚɝɪɟɦɚ, ɭɡ ɩɨɬɪɟɛɧɭ ɫɚɧɢɬɚɪɧɭ ɫɟɱɭ ɢ
ɩɪɨɪɟɞɭ, ɭɡ ɭɤɥɚʃɚʃɟ ɤɢɫɟɥɨɝ ɞɪɜɟʄɚ ɢ ɞɪɭɝɨɝ ɤɨɪɨɜɫɤɨɝ ɛɢʂɚ ɫɚ ɤɨɪɟɧɨɜɢɦ
ɫɢɫɬɟɦɨɦ. Ɂɚ ɫɜɚɤɨ ɡɞɪɚɜɨ ɫɬɚɛɥɨ ɩɨɫɟɱɟɧɨ ɪɚɞɢ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɦɨɪɚʁɭ ɫɟ ɧɚ ɢɫɬɨʁ
ɥɨɤɚɰɢʁɢ ɧɚ ɢɫɬɨʁ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨʁ ɩɚɪɰɟɥɢ ɩɨɫɚɞɢɬɢ ɞɜɚ ɧɨɜɚ.
ɍ ɰɟɥɨʁ ɡɨɧɢ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɞɚ 30% ɫɥɨɛɨɞɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɛɭɞɟ ɩɨɞ ɡɟɥɟɧɢɥɨɦ.
Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɩɟʁɡɚɠɧɨ ɭɪɟɻɟʃɟ ɩɪɟɦɚ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɡɨɧɟ ɭɡ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ
ɡɚɞɪɠɚɜɚʃɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚ.
Ɉɦɨɝɭʄɢɬɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɚɭɬɨɦɚɬɫɤɢɦ ɫɢɫɬɟɦɢɦɚ ɡɚ ɡɚɥɢɜɚʃɟ.
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ɉɟʁɡɚɠɧɢɦ ɭɪɟɻɟʃɟɦ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɢɧɬɟɪɧɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ ɢ ɩɚɪɬɟɪɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɫɚ ɨɫɬɚɥɢɦ ɩɪɚɬɟʄɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɟɦ.
Ɂɨɧɚ ɭɪɟɻɟɧɟ ɨɛɚɥɟ ɩɨɞɥɟɠɟ ɨɛɚɜɟɡɢ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɝ ɩɟʁɡɚɠɧɨɝ ɭɪɟɻɟʃɚ ɢ
ɦɨɛɢɥɢʁɚɪɚ, ɭ ɲɢɪɢɧɢ ɩɪɨɦɟɧɚɞɟ ɞɭɠ ʁɟɡɟɪɚ. ɇɚ ɧɟɛɪɚʃɟɧɨɦ ɞɟɥɭ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɢɡɦɟɻɭ ɫɬɚɡɟ ɢ ɜɨɞɟ ʁɟɡɟɪɚ ɦɨɝɭ ɫɟ ɩɨɞɢɡɚɬɢ ɥɚɤɢ ɦɨɧɬɚɠɧɢ ɞɪɜɟɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ, ɭɡ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɭ ɢɡɪɚɞɭ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ, ɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɨɪɝɚɧɚ.
x ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɧɚ ɢɡɪɚɞɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ
Ⱦɚʂɚ ɪɚɡɪɚɞɚ ɩɪɟɬɟɠɧɟ ɧɚɦɟɧɟ: ɬɭɪɢɡɚɦ ɢ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ ɢ ɬɨ: ɏ - ɯɨɬɟɥɢ, Ⱥ ɚɩɚɪɬɦɚɧɢ, ɉ - ɩɚɧɫɢɨɧɢ, Ɋ - ɪɟɫɬɨɪɚɧɢ, Ʉ - ɤɚɮɟɢ, ȺɄ - ɚɭɬɨ ɤɚɦɩ ɭ ɡɨɧɢ Ƚ ʁɟ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɤɪɨɡ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ.
ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɪɚɻɟɧ ɡɚ ɰɟɥɭ ɡɨɧɭ ɢɥɢ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɩɨɞɰɟɥɢɧɟ.

ɁɈɇȺ ɂ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɟ ɩɪɟɬɟɠɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɫɭ: ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ, ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ
ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ , ɬɭɪɢɡɚɦ ɢ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ (ɯɨɬɟɥɢ ɢɥɢ ɚɩɚɪɬɦɚɧɢ), ɫɩɨɪɬ ɢ
ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ (ɛɚɡɟɧɫɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ), ɩɚɪɤɢɧɝ, ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ (ɜɨɞɨɬɨɪɚʃ),
ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ, ɩɟɲɚɱɤɟ ɫɬɚɡɟ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɢ ɭɪɟɻɟɧɨ ɢ ɩɚɪɤɨɜɫɤɨ
ɡɟɥɟɧɢɥɨ.
x ɜɪɫɬɚ ɢ ɧɚɦɟɧɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɚɞɢɬɢ
ȼɪɫɬɚ ɢ ɧɚɦɟɧɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɚɞɢɬɢ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɫɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɦ ɩɪɟɬɟɠɧɨɦ
ɧɚɦɟɧɨɦ ɢ ɬɨ: ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɚ, ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ ,
ɬɭɪɢɡɚɦ ɢ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ (ɏ - ɯɨɬɟɥɢ, Ⱥ - ɚɩɚɪɬɦɚɧɢ), ɩɚɧɫɢɨɧɢ, ɫɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ
(ɛɚɡɟɧɫɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ), ɩɚɪɤɢɧɝ, ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ (ɜɨɞɨɬɨɪɚʃ), ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ, ɩɟɲɚɱɤɟ ɫɬɚɡɟ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɢ ɭɪɟɻɟɧɨ ɢ ɩɚɪɤɨɜɫɤɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ.
x ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɚɞɢɬɢ
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɢ ɫɦɟɲɬɚʁ ɫɜɢɯ ɬɢɩɨɜɚ, ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ, ɤɚɨ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
ɩɪɚɬɟʄɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɭɡ ɨɛʁɟɤɬɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɩɪɟɬɟɠɧɨɦ ɧɚɦɟɧɨɦ.
x

ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɨɡɜɨʂɟɧɢ ɢɧɞɟɤɫ ɢɥɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ
ɩɚɪɰɟɥɟ
ɩɪɟɬɟɠɧɚ ɧɚɦɟɧɚ
ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɨɡɜɨʂɟɧɢ ɢɧɞɟɤɫ ɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɚ
40%
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ
40%
ɯɨɬɟɥɢ, ɚɩɚɪɬɦɚɧɢ, ɩɚɧɫɢɨɧɢ
60%
ɫɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ - ɬɟɪɟɧɢ
ɧɢʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧ
ɛɚɡɟɧ
80%
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
ɧɢʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧ
x

ɧɚʁɜɟʄɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɜɢɫɢɧɚ ɢɥɢ ɫɩɪɚɬɧɨɫɬ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɧɚʁɜɟʄɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɜɢɫɢɧɟ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ
ɉ+1+ɉɤ
ɯɨɬɟɥɢ, ɚɩɚɪɬɦɚɧɢ, ɩɚɧɫɢɨɧɢ
4 ɧɚɞɡɟɦɧɟ ɟɬɚɠɟ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɚ
ɉ+1
ɫɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ
ɉ+1
ɛɚɡɟɧ
18 ɦ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
ɧɢʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧ
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x ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ ɜɨɡɢɥɚ
ɩɪɟɬɟɠɧɚ ɧɚɦɟɧɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ
ɧɟɬɨ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɛɟɡ ɬɟɪɚɫɚ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ
1 ɩɚɪɤɢɧɝ ɧɚ 100ɦ2 ɧɟɬɨ
ɏ - ɯɨɬɟɥɢ
1 ɩɚɪɤɢɧɝ ɧɚ 120ɦ2 ɧɟɬɨ
Ⱥ - ɚɩɚɪɬɦɚɧɢ
1 ɩɚɪɤɢɧɝ ɧɚ 70ɦ2 ɧɟɬɨ
ɉ - ɩɚɧɫɢɨɧɢ
1 ɩɚɪɤɢɧɝ ɧɚ 100ɦ2 ɧɟɬɨ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɚ
1 ɩɚɪɤɢɧɝ ɧɚ 100ɦ2 ɧɟɬɨ
ɫɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ
4 ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɩɨ ɬɟɪɟɧɭ
ɛɚɡɟɧ
ʁɚɜɧɢ ɩɚɪɤɢɧɝ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
ɧɢʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧ
x ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ
Ɂɚ ɧɚɦɟɧɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɪɚɡɪɚɻɭʁɭ ɤɪɨɡ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ, ɡɚ ɡɨɧɭ ɧɢɫɭ ɨɞɪɟɻɟɧɟ
ɧɚʁɦɚʃɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ.
Ɂɚ ɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɚɥɧɭ ɡɨɧɚ ɜɢɥɚ ɢ ɚɩɚɪɬɦɚɧɚ ɫɚ ɩɪɚɬɟʄɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ (ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ
ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ) ɧɚʁɦɚʃɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɫɭ
400ɦ2;
x ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ
Ɂɚ ɡɨɧɭ ɧɢɫɭ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɧɚʁɜɟʄɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ.
x ɩɨɥɨɠɚʁ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɨɛʁɟɤɬɚ ɨɞ ɝɪɚɧɢɰɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ʁɟ 2,5 ɦ.
x ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ɡɟɥɟɧɢɯ ɢ ɫɥɨɛɨɞɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɩɚɪɰɟɥɢ
Ɉɛɚɜɟɡɧɨ ʁɟ ɨɱɭɜɚʃɟ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɨɫɬ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚ
ɬɟɪɟɧɚ ɭɡ ɧɟɨɩɯɨɞɧɟ ɦɟɪɟ ɨɩɥɟɦɟʃɢɜɚʃɚ. ɉɟʁɡɚɠɧɢɦ ɭɪɟɻɟʃɟɦ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɥɨɤɚɰɢʁɟ. Ɂɚ ɫɜɚɤɨ ɡɞɪɚɜɨ ɫɬɚɛɥɨ ɩɨɫɟɱɟɧɨ ɪɚɞɢ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɦɨɪɚʁɭ ɫɟ
ɧɚ ɢɫɬɨʁ ɥɨɤɚɰɢʁɢ ɧɚ ɢɫɬɨʁ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨʁ ɩɚɪɰɟɥɢ ɩɨɫɚɞɢɬɢ ɞɜɚ ɧɨɜɚ.
ɍ ɰɟɥɨʁ ɡɨɧɢ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɞɚ 40% ɫɥɨɛɨɞɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɛɭɞɟ ɩɨɞ ɡɟɥɟɧɢɥɨɦ.
ɉɨɫɬɨʁɟʄɟ ɲɭɦɟ ɫɭ ɡɨɧɚ ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɩɟʁɡɚɠɧɨɝ ɭɪɟɻɟʃɚ ɡɚ ɫɜɚɤɭ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɭ ɩɚɪɰɟɥɭ,
ɬɚɤɨ ɲɬɨ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɞɚ ɫɟ ɢɫɬɚ ɡɚɞɪɠɢ ɢɥɢ ɨɛɧɨɜɢ ɧɚ 70% ɫɥɨɛɨɞɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɩɚɪɰɟɥɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ 25% ɨɞ ɭɤɭɩɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɚɪɰɟɥɟ.
x ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɧɚ ɢɡɪɚɞɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ
Ⱦɚʂɚ ɪɚɡɪɚɞɚ ɡɨɧɟ ɂ ɡɚ ɧɚɦɟɧɭ ɬɭɪɢɡɚɦ ɢ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ (ɯɨɬɟɥɢ ɢɥɢ ɚɩɚɪɬɦɚɧɢ),
ɫɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ (ɛɚɡɟɧɫɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ) ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɤɪɨɡ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ.
ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɪɚɻɟɧ ɡɚ ɰɟɥɭ ɡɨɧɭ ɢɥɢ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɩɨɞɰɟɥɢɧɟ.

ɁɈɇȺ ɏ4
ɉɥɚɧɢɪɚɧɟ ɩɪɟɬɟɠɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɫɭ: ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɫɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ, ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ
ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɚ, ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ, ɡɚɬɢɦ ɩɪɢɜɪɟɞɚ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ,
ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ, ɧɚɫɢɩ, ɨɛɚɥɨɭɬɜɪɞɚ, ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ, ɩɟɲɚɱɤɟ
ɫɬɚɡɟ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɢ ɭɪɟɻɟɧɨ ɢ ɩɚɪɤɨɜɫɤɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ.
x ɜɪɫɬɚ ɢ ɧɚɦɟɧɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɚɞɢɬɢ
ȼɪɫɬɚ ɢ ɧɚɦɟɧɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɚɞɢɬɢ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɫɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɦ ɩɪɟɬɟɠɧɨɦ
ɧɚɦɟɧɨɦ ɢ ɬɨ: ɫɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ, ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɚ, ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ
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ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ, ɩɪɢɜɪɟɞɚ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ, ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ, ɧɚɫɢɩ, ɨɛɚɥɨɭɬɜɪɞɚ,
ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ, ɩɟɲɚɱɤɟ ɫɬɚɡɟ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɢ ɭɪɟɻɟɧɨ ɢ ɩɚɪɤɨɜɫɤɨ
ɡɟɥɟɧɢɥɨ.
x ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɚɞɢɬɢ
ɋɟɦ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɧɚɦɟʃɟɧɨʁ ɡɚ ɫɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɭ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɬɟɠɧɢɯ
ɧɚɦɟɧɚ, ɦɨɝɭ ɫɟ ɝɪɚɞɢɬɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɡɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢ ɫɦɟɲɬɚʁ ɫɜɢɯ ɬɢɩɨɜɚ, ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢ ɢ
ɩɨɫɥɨɜɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ, ɤɚɨ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɩɪɚɬɟʄɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɭɡ ɨɛʁɟɤɬɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɩɪɟɬɟɠɧɨɦ
ɧɚɦɟɧɨɦ.
x

ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɨɡɜɨʂɟɧɢ ɢɧɞɟɤɫ ɢɥɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ
ɩɪɟɬɟɠɧɚ ɧɚɦɟɧɚ
ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɨɡɜɨʂɟɧɢ ɢɧɞɟɤɫ ɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ
30%
ɫɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ - ɰɟɧɬɚɪ
ɧɢʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧ (ɨɞɪɟɞɢɬɢ ɤɪɨɡ ɍɉ)
x

ɧɚʁɜɟʄɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɜɢɫɢɧɚ ɢɥɢ ɫɩɪɚɬɧɨɫɬ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɧɚʁɜɟʄɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɜɢɫɢɧɟ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ
ɉ+ɉɤ
ɫɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ - ɰɟɧɬɚɪ
12 ɦ
x ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ ɜɨɡɢɥɚ
ɩɪɟɬɟɠɧɚ ɧɚɦɟɧɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ
ɧɟɬɨ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɛɟɡ ɬɟɪɚɫɚ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ
1 ɩɚɪɤɢɧɝ ɧɚ 100ɦ2 ɧɟɬɨ
ɫɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ - ɰɟɧɬɚɪ
4 ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɩɨ ɬɟɪɟɧɭ
x ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ
Ɂɚ ɧɚɦɟɧɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɪɚɡɪɚɻɭʁɭ ɤɪɨɡ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ, ɡɚ ɡɨɧɭ ɧɢɫɭ ɨɞɪɟɻɟɧɟ
ɧɚʁɦɚʃɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ.
Ɂɚ ɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɚɥɧɭ ɡɨɧɚ ɜɢɥɚ ɢ ɚɩɚɪɬɦɚɧɚ ɫɚ ɩɪɚɬɟʄɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ (ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ
ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ) ɧɚʁɦɚʃɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɧɨɜɨɮɨɪɦɢɪɚɧɢɯ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ
ɩɚɪɰɟɥɚ ɫɭ 400ɦ2;
x ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ
Ɂɚ ɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɚɥɧɭ ɡɨɧɚ ɜɢɥɚ ɢ ɚɩɚɪɬɦɚɧɚ ɫɚ ɩɪɚɬɟʄɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ (ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ
ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ ɢ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɚ) ɧɚʁɜɟʄɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɫɭ 1000ɦ2.
Ɂɚ ɡɨɧɭ ɡɚ ɨɫɬɚɥɟ ɧɚɦɟɧɟ ɧɢɫɭ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɧɚʁɜɟʄɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ.
x ɩɨɥɨɠɚʁ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɨɛʁɟɤɬɚ ɨɞ ɝɪɚɧɢɰɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ʁɟ 2,5 ɦ.
x ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ɡɟɥɟɧɢɯ ɢ ɫɥɨɛɨɞɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɩɚɪɰɟɥɢ
ɍ ɰɟɥɨʁ ɡɨɧɢ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɞɚ 40% ɫɥɨɛɨɞɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɛɭɞɟ ɩɨɞ ɡɟɥɟɧɢɥɨɦ.
Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɩɟʁɡɚɠɧɨ ɭɪɟɻɟʃɟ ɩɪɟɦɚ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɡɨɧɟ. Ɂɚ ɫɜɚɤɨ
ɡɞɪɚɜɨ ɫɬɚɛɥɨ ɩɨɫɟɱɟɧɨ ɪɚɞɢ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɦɨɪɚʁɭ ɫɟ ɧɚ ɢɫɬɨʁ ɥɨɤɚɰɢʁɢ ɧɚ ɢɫɬɨʁ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨʁ ɩɚɪɰɟɥɢ ɩɨɫɚɞɢɬɢ ɞɜɚ ɧɨɜɚ.
x ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɧɚ ɢɡɪɚɞɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ
Ⱦɚʂɚ ɪɚɡɪɚɞɚ ɡɨɧɟ ɏ4 ɡɚ ɧɚɦɟɧɭ ɫɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɤɪɨɡ
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ.
ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɪɚɻɟɧ ɡɚ ɰɟɥɭ ɡɨɧɭ ɢɥɢ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɩɨɞɰɟɥɢɧɟ.
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ɁɈɇȺ ȳȳ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɟ ɩɪɟɬɟɠɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɫɭ: ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɛ, ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ
ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ, ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɚ, ɭɪɟɻɟɧɨ ɢ ɩɚɪɤɨɜɫɤɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ,
ɧɚɫɢɩ ɢ ɨɛɚɥɨɭɬɜɪɞɚ, ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɢ ɩɟɲɚɱɤɟ ɫɬɚɡɟ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɟ.
x ɜɪɫɬɚ ɢ ɧɚɦɟɧɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɚɞɢɬɢ
ȼɪɫɬɚ ɢ ɧɚɦɟɧɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɚɞɢɬɢ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɫɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɦ ɩɪɟɬɟɠɧɨɦ
ɧɚɦɟɧɨɦ ɢ ɬɨ: ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɛ, ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ,
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɫɪɟɞʃɟ ɝɭɫɬɢɧɟ, ɭɪɟɻɟɧɨ ɢ ɩɚɪɤɨɜɫɤɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ, ɧɚɫɢɩ ɢ ɨɛɚɥɨɭɬɜɪɞɚ,
ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɢ ɩɟɲɚɱɤɟ ɫɬɚɡɟ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɟ.
x ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɚɞɢɬɢ
ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɬɟɠɧɢɯ ɧɚɦɟɧɚ, ɦɨɝɭ ɫɟ ɝɪɚɞɢɬɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɡɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢ ɫɦɟɲɬɚʁ
ɫɜɢɯ ɬɢɩɨɜɚ, ɤɚɨ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɩɪɚɬɟʄɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɭɡ ɨɛʁɟɤɬɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɩɪɟɬɟɠɧɨɦ
ɧɚɦɟɧɨɦ.
x

ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɨɡɜɨʂɟɧɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ
ɩɪɟɬɟɠɧɚ ɧɚɦɟɧɚ
ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɨɡɜɨʂɟɧɢ ɢɧɞɟɤɫ ɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ
30%
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɛ
30%
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɚ
40%
x

ɧɚʁɜɟʄɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɜɢɫɢɧɚ ɢɥɢ ɫɩɪɚɬɧɨɫɬ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɧɚʁɜɟʄɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɜɢɫɢɧɟ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ
ɉ+1+ɉɤ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɛ
ɉ+ɉɤ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɚ
ɉ+ɉɤ
x ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ ɜɨɡɢɥɚ
ɩɪɟɬɟɠɧɚ ɧɚɦɟɧɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ
ɧɟɬɨ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɛɟɡ ɬɟɪɚɫɚ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ
1 ɩɚɪɤɢɧɝ ɧɚ 100ɦ2 ɧɟɬɨ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɛ
1 ɩɚɪɤɢɧɝ ɧɚ 100ɦ2 ɧɟɬɨ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɚ
1 ɩɚɪɤɢɧɝ ɧɚ 100ɦ2 ɧɟɬɨ
x ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ
ɇɚʁɦɚʃɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɧɨɜɨɮɨɪɦɢɪɚɧɢɯ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɫɭ 200ɦ2.
x ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ
ɇɚʁɜɟʄɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɫɭ 1000ɦ2.
x ɩɨɥɨɠɚʁ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɨɛʁɟɤɬɚ ɨɞ ɝɪɚɧɢɰɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ʁɟ 2,5 ɦ.
x ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ɡɟɥɟɧɢɯ ɢ ɫɥɨɛɨɞɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɩɚɪɰɟɥɢ
Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɩɟʁɡɚɠɧɨ ɭɪɟɻɟʃɟ ɩɪɟɦɚ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɡɨɧɟ.
ɍ ɰɟɥɨʁ ɡɨɧɢ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɞɚ 30% ɫɥɨɛɨɞɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɛɭɞɟ ɩɨɞ ɡɟɥɟɧɢɥɨɦ.
Ɂɚ ɫɜɚɤɨ ɡɞɪɚɜɨ ɫɬɚɛɥɨ ɩɨɫɟɱɟɧɨ ɪɚɞɢ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɦɨɪɚʁɭ ɫɟ ɧɚ ɢɫɬɨʁ ɥɨɤɚɰɢʁɢ ɧɚ ɢɫɬɨʁ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨʁ ɩɚɪɰɟɥɢ ɩɨɫɚɞɢɬɢ ɞɜɚ ɧɨɜɚ.
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x ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɧɚ ɢɡɪɚɞɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ
Ɉɫɢɦ ɡɚ ɬɪɢ ɛɥɨɤɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɫɚɫɜɢɦ ɧɨɜɚ ɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɚ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ, ɧɢʁɟ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɞɚʂɚ ɪɚɡɪɚɞɚ ɡɨɧɟ ɤɪɨɡ ɨɛɚɜɟɡɭ ɢɡɪɚɞɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ

ɁɈɇȺ Ʉ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɟ ɩɪɟɬɟɠɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɫɭ: ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ, ɭɪɟɻɟɧɨ ɢ
ɩɚɪɤɨɜɫɤɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ, ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɢ ɩɟɲɚɱɤɟ ɫɬɚɡɟ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɟ.
ɉɚɪɤɨɜɫɤɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɫɭ ɭɧɭɬɚɪ ɛɥɨɤɨɜɚ ɫɚ ɜɢɥɚɦɚ, ɚ ɫɜɟ ɩɟɲɚɱɤɟ ɫɬɚɡɟ ɫɭ ɲɢɪɢɧɟ 6
ɦɟɬɚɪɚ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɦɨɝɥɟ ɞɚ ɫɥɭɠɟ ɢ ɡɚ ɩɪɢɫɬɭɩ ɢɧɬɟɪɜɟɧɬɧɢɦ ɜɨɡɢɥɢɦɚ ɢɥɢ ɞɚ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɭ ɤɚɨ ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɟ ɭɥɢɰɟ ɫɚ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɢɦ ɩɪɢɫɬɭɩɨɦ, ɚ ɫɜɟ ɭ
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɨɝ ɪɟɲɟʃɚ ɤɪɨɡ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ.
x ɜɪɫɬɚ ɢ ɧɚɦɟɧɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɚɞɢɬɢ
ȼɪɫɬɚ ɢ ɧɚɦɟɧɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɚɞɢɬɢ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɫɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɦ ɩɪɟɬɟɠɧɨɦ
ɧɚɦɟɧɨɦ ɢ ɬɨ: ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ, ɭɪɟɻɟɧɨ ɢ ɩɚɪɤɨɜɫɤɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ,
ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɢ ɩɟɲɚɱɤɟ ɫɬɚɡɟ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɟ.
x ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɚɞɢɬɢ
ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɬɟɠɧɢɯ ɧɚɦɟɧɚ, ɦɨɝɭ ɫɟ ɝɪɚɞɢɬɢ ɬɪɚɮɨ ɫɬɚɧɢɰɚ ɢ ȺɌɐ, ɨɛʁɟɤɬɢ ɡɚ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢ ɫɦɟɲɬɚʁ ɫɜɢɯ ɬɢɩɨɜɚ, ɤɚɨ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɩɪɚɬɟʄɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɭɡ ɨɛʁɟɤɬɟ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɩɪɟɬɟɠɧɨɦ ɧɚɦɟɧɨɦ.
x

ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɨɡɜɨʂɟɧɢ ɢɧɞɟɤɫ ɢɥɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ
ɩɚɪɰɟɥɟ
ɩɪɟɬɟɠɧɚ ɧɚɦɟɧɚ
ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɨɡɜɨʂɟɧɢ ɢɧɞɟɤɫ ɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ

40%

x ɧɚʁɜɟʄɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɜɢɫɢɧɚ ɢɥɢ ɫɩɪɚɬɧɨɫɬ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɩɪɟɬɟɠɧɚ ɧɚɦɟɧɚ
ɧɚʁɜɟʄɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɜɢɫɢɧɟ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ
ɉ+1+ɉɤ
x ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ ɜɨɡɢɥɚ
ɩɪɟɬɟɠɧɚ ɧɚɦɟɧɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ
ɤɨɪɢɫɧɭ ɧɟɬɨ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɛɟɡ ɬɟɪɚɫɚ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ
1 ɩɚɪɤɢɧɝ ɧɚ 100ɦ2 ɧɟɬɨ

ɧɚ

x ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ
ɇɚʁɦɚʃɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɫɭ 400ɦ2.
x ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ
ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɭ ɪɚɡɪɚɞɭ ɤɪɨɡ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ, ɡɚ ɡɨɧɭ ɧɢɫɭ
ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɧɚʁɜɟʄɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ.
x ɩɨɥɨɠɚʁ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɨɛʁɟɤɬɚ ɨɞ ɝɪɚɧɢɰɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ʁɟ 2,5 ɦ.
x ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ɡɟɥɟɧɢɯ ɢ ɫɥɨɛɨɞɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɩɚɪɰɟɥɢ
ɍ ɡɨɧɢ Ʉ ɫɚɱɭɜɚɬɢ ɡɚɫɚɞɟ ɬɨɩɨɥɚ, ɭɡ ɩɨɬɪɟɛɧɭ ɫɚɧɢɬɚɪɧɭ ɫɟɱɭ ɢ ɩɪɨɪɟɞɭ.
Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɩɟʁɡɚɠɧɨ ɭɪɟɻɟʃɟ ɩɪɟɦɚ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɡɨɧɟ.
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Ɉɛɚɜɟɡɧɨ ɨɱɭɜɚʃɟ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɨɫɬ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚ ɬɟɪɟɧɚ
ɭɡ ɧɟɨɩɯɨɞɧɟ ɦɟɪɟ ɨɩɥɟɦɟʃɢɜɚʃɚ.
ɍ ɰɟɥɨʁ ɡɨɧɢ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɞɚ 30% ɫɥɨɛɨɞɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɛɭɞɟ ɩɨɞ ɡɟɥɟɧɢɥɨɦ.
Ɂɚ ɫɜɚɤɨ ɡɞɪɚɜɨ ɫɬɚɛɥɨ ɩɨɫɟɱɟɧɨ ɪɚɞɢ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɦɨɪɚʁɭ ɫɟ ɧɚ ɢɫɬɨʁ ɥɨɤɚɰɢʁɢ ɧɚ ɢɫɬɨʁ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨʁ ɩɚɪɰɟɥɢ ɩɨɫɚɞɢɬɢ ɞɜɚ ɧɨɜɚ.
x ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɧɚ ɢɡɪɚɞɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ
Ⱦɚʂɚ ɪɚɡɪɚɞɚ ɰɟɥɟ ɡɨɧɟ Ʉ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɤɪɨɡ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ.

ɁɈɇȺ Ʌ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɟ ɩɪɟɬɟɠɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɫɭ: ɲɟɬɚɥɢɲɬɟ, ɭɪɟɻɟɧɟ ɨɛɚɥɟ ɢ ɨɛɚɥɧɢ ɩɨʁɚɫ ɡɚɲɬɢɬɟ,
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ, ɡɚɬɢɦ ɩɪɢɜɪɟɞɚ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ, ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ, ɧɚɫɢɩ, ɨɛɚɥɨɭɬɜɪɞɚ, ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ, ɩɟɲɚɱɤɟ ɫɬɚɡɟ ɢ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɢ ɭɪɟɻɟɧɨ ɢ ɩɚɪɤɨɜɫɤɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ..
ɍ ɧɟɛɪɚʃɟɧɨʁ ɡɨɧɢ ʁɟ ɡɚɛɪɚʃɟɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɨɫɢɦ ɩɟʁɡɚɠɧɨɝ ɭɪɟɻɟʃɚ ɢ ɨɩɪɟɦɚʃɚ, ɫ
ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɡɨɧɚ ɩɨɞɥɟɠɟ ɨɛɚɜɟɡɢ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɝ ɩɟʁɡɚɠɧɨɝ ɭɪɟɻɟʃɚ ɢ ɦɨɛɢɥɢʁɚɪɚ, ɭ
ɲɢɪɢɧɢ ɩɪɨɦɟɧɚɞɟ ɞɭɠ ʁɟɡɟɪɚ.
ɋɜɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ɭ ɡɨɧɢ ɧɚɫɢɩɚ ɢ ɩɨʁɚɫɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɫɟ ɪɚɞɟ ɩɪɟɦɚ ɭɫɥɨɜɢɦɚ
ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ.
x ɜɪɫɬɚ ɢ ɧɚɦɟɧɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɚɞɢɬɢ
ȼɪɫɬɚ ɢ ɧɚɦɟɧɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɚɞɢɬɢ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɫɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɦ ɩɪɟɬɟɠɧɨɦ
ɧɚɦɟɧɨɦ ɢ ɬɨ: ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ, ɩɪɢɜɪɟɞɚ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ, ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ, ɧɚɫɢɩ, ɨɛɚɥɨɭɬɜɪɞɚ, ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ, ɩɟɲɚɱɤɟ ɫɬɚɡɟ ɢ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɢ ɭɪɟɻɟɧɨ ɢ ɩɚɪɤɨɜɫɤɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ.
x ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɚɞɢɬɢ
ɋɟɦ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɧɚɦɟʃɟɧɨʁ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɭ, ɢ ɨɤɜɢɪɭ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɬɟɠɧɢɯ ɧɚɦɟɧɚ, ɦɨɝɭ
ɫɟ ɝɪɚɞɢɬɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɡɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢ ɫɦɟɲɬɚʁ ɫɜɢɯ ɬɢɩɨɜɚ, ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɢ
ɨɛʁɟɤɬɢ, ɤɚɨ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɩɪɚɬɟʄɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɭɡ ɨɛʁɟɤɬɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɩɪɟɬɟɠɧɨɦ ɧɚɦɟɧɨɦ.
x

ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɨɡɜɨʂɟɧɢ ɢɧɞɟɤɫ ɢɥɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ
ɩɚɪɰɟɥɟ
ɩɪɟɬɟɠɧɚ ɧɚɦɟɧɚ
ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɨɡɜɨʂɟɧɢ ɢɧɞɟɤɫ ɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ
30%
ɩɪɢɜɪɟɞɚ
70%
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
80%
x

ɧɚʁɜɟʄɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɜɢɫɢɧɚ ɢɥɢ ɫɩɪɚɬɧɨɫɬ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɧɚʁɜɟʄɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɜɢɫɢɧɟ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ
ɉ+ɉɤ
ɩɪɢɜɪɟɞɚ
2 ɧɚɞɡɟɦɧɟ ɟɬɚɠɟ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
ɧɢʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧ
x ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ ɜɨɡɢɥɚ
ɩɪɟɬɟɠɧɚ ɧɚɦɟɧɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɭ
ɧɟɬɨ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɛɟɡ ɬɟɪɚɫɚ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ
1 ɩɚɪɤɢɧɝ ɧɚ 100ɦ2 ɧɟɬɨ
ɩɪɢɜɪɟɞɚ
1 ɩɚɪɤɢɧɝ ɧɚ 120ɦ2 ɧɟɬɨ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
ɧɢʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧ
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x ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ
Ɂɚ ɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɚɥɧɭ ɡɨɧɚ ɜɢɥɚ ɢ ɚɩɚɪɬɦɚɧɚ ɫɚ ɩɪɚɬɟʄɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ (ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ
ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ) ɧɚʁɦɚʃɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɫɭ
400ɦ2;
Ɂɚ ɞɪɭɝɟ ɧɚɦɟɧɟ ɧɢɫɭ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɧɚʁɦɚʃɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ
ɩɚɪɰɟɥɚ.
x ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ
Ɂɚ ɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɚɥɧɭ ɡɨɧɚ ɜɢɥɚ ɢ ɚɩɚɪɬɦɚɧɚ ɫɚ ɩɪɚɬɟʄɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ (ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ
ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɜ ɢ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɬɢɩɚ ɚ) ɧɚʁɜɟʄɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɫɭ 1000ɦ2.
Ɂɚ ɡɨɧɭ ɡɚ ɨɫɬɚɥɟ ɧɚɦɟɧɟ ɧɢɫɭ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɧɚʁɜɟʄɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ.
x ɩɨɥɨɠɚʁ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɨɛʁɟɤɬɚ ɨɞ ɝɪɚɧɢɰɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ʁɟ 2,5 ɦ.
x ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ɡɟɥɟɧɢɯ ɢ ɫɥɨɛɨɞɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɩɚɪɰɟɥɢ
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɫɚɱɭɜɚɬɢ ɝɪɭɩɚɰɢʁɟ ɡɚɫɚɞɚ ɬɨɩɨɥɚ ɭɡ ɚɤɜɚɬɨɪɢʁɭ.
ɍ ɰɟɥɨʁ ɡɨɧɢ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɞɚ 40% ɫɥɨɛɨɞɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɛɭɞɟ ɩɨɞ ɡɟɥɟɧɢɥɨɦ.
Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɩɟʁɡɚɠɧɨ ɭɪɟɻɟʃɟ ɩɪɟɦɚ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢʁɢ
ɡɨɧɟ. Ɂɚ ɫɜɚɤɨ ɡɞɪɚɜɨ ɫɬɚɛɥɨ ɩɨɫɟɱɟɧɨ ɪɚɞɢ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɦɨɪɚʁɭ ɫɟ ɧɚ ɢɫɬɨʁ ɥɨɤɚɰɢʁɢ
ɧɚ ɢɫɬɨʁ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨʁ ɩɚɪɰɟɥɢ ɩɨɫɚɞɢɬɢ ɞɜɚ ɧɨɜɚ.
x ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɧɚ ɢɡɪɚɞɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɇɢʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɞɚʂɚ ɪɚɡɪɚɞɚ ɡɨɧɟ ɤɪɨɡ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ.
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ɉɊɂɄȺɁ ɈɋɌȼȺɊȿɇɂɏ ɍɊȻȺɇɂɋɌɂɑɄɂɏ ɉȺɊȺɆȿɌȺɊȺ ɂ ɄȺɉȺɐɂɌȿɌȺ
Ɋɟɤɚɩɢɬɭɥɚɰɢʁɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɉɥɚɧɚ ɞɟɬɚʂɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝ ɧɚɫɟʂɚ “Ȼɟɥɢ
Ȼɚɝɪɟɦ”:
ɧɚɦɟɧɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɭ m²
Ɉɛʁɟɤɬɢ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ʁɚɜɧɟ ɧɚɦɟɧɟ:
186.620,61 m²
- ʁɚɜɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ (ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ, ɤɚɨ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ʁɚɜɧɢɯ
ɩɚɪɤɢɧɝɚ)
- ʁɚɜɧɟ ɩɟɲɚɱɤɟ ɫɬɚɡɟ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
15.379,60 m²
- ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
13.116,17 m²
- ʁɚɜɧɨ ɭɪɟɻɟɧɨ ɢ ɩɚɪɤɨɜɫɤɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ (ɡɚɫɟɛɧɟ, ɢɡɜɚɧ
18.288,85 m²
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ)
- ɭɪɟɻɟɧɚ ɝɪɚɞɫɤɚ ɨɛɚɥɚ
15.410,88 m²
- ɧɚɫɢɩɢ ɢ ɨɛɚɥɨɭɬɜɪɞɚ
43.316,87 m²
- ɜɨɞɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ - ɤɚɧɚɥɢ
67.496.14 m²
- ɜɨɞɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ - Ⱦɭɧɚɜ ɢ ɋɪɟɛɪɧɨ ʁɟɡɟɪɨ
505.283,29 m²
ɍɤɭɩɧɨ ɨɛʁɟɤɬɢ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ʁɚɜɧɟ ɧɚɦɟɧɟ
864.648,50 m²
Ɉɫɬɚɥɟ ɧɚɦɟɧɟ:
- ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ (ɭɤɭɩɧɨ ɫɜɢ ɬɢɩɨɜɢ:“ɚ”, “ɛ” ɢ “ɜ”)
856.705,62 m²
- ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
17.316,94 m²
- ɫɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ
285.481,38 m²
- ɩɪɢɜɪɟɞɚ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ
8.964.28 m²
- ɬɭɪɢɡɚɦ ɢ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ (ɭɤɭɩɧɨ)
221.176,53 m²
- ɨɫɬɚɥɟ ɭɪɟɻɟɧɟ ɡɟɥɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
20.052,55 m²
- ɨɫɬɚɥɟ ɩɟɲɚɱɤɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
8.815,06 m²
- ɨɫɬɚɥɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
6.227,93 m²
- ɩɪɢɜɟɡɢɲɬɟ
8.952,53 m²
ɍɤɭɩɧɨ ɨɫɬɚɥɟ ɧɚɦɟɧɟ
1.433.956,73 m²
ɍɤɭɩɚɧ ɨɛɭɯɜɚɬ ɩɥɚɧɚ (ɫɜɟ ɧɚɦɟɧɟ)
2.298.605,23 m²
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ɋɉɊɈȼɈȭȿȵȿ ɉɅȺɇȺ
Ⱦɨɧɨɲɟʃɟɦ ɨɜɨɝ ɩɥɚɧɚ ɞɟɬɚʂɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧ ɧɨɜɢ ɫɦɚʃɟɧɢ ɨɛɭɯɜɚɬ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɢ ɩɪɟɫɬɚʁɟ ɞɚ ɜɚɠɢ ɒɟɦɚɬɫɤɢ ɩɪɢɤɚɡ ɭɪɟɻɟʃɚ Ȼɟɥɢ Ȼɚɝɪɟɦ
ɋɪɟɛɪɧɨ ʁɟɡɟɪɨ ɢɡ ɉɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ, ɚ ɧɚ ɞɟɥɭ ɤɨʁɢ ʁɟ
ɛɢɨ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧ ɒɟɦɚɬɫɤɢɦ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɭɪɟɻɟʃɚ ɚ ɤɨʁɢ ɧɢʁɟ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧ ɨɜɢɦ ɩɥɚɧɨɦ
ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɫɟ ɞɪɭɝɟ ɨɞɪɟɞɛɟ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢɡ ɉɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɩɥɚɧɚ.
Ɉɜɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɫɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ, ɡɨɧɟ ɢɥɢ ɰɟɥɢɧɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɤɚɨ ɞɚʂɚ
ɪɚɡɪɚɞɚ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɢɡɪɚɻɭʁɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɢ ɬɨ:
- ɍ ɡɨɧɢ Ⱥ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɩɪɟɬɟɠɧɟ ɧɚɦɟɧɟ, ɫɟɦ ɫɩɥɚɜɨɜɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɚ
ɜɨɞɢ.
- ɍ ɡɨɧɢ Ȼ ɡɚ ɩɪɟɬɟɠɧɟ ɧɚɦɟɧɟ: ɬɭɪɢɡɚɦ ɢ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ: ɏ - ɯɨɬɟɥɢ.
- ɍ ɡɨɧɢ ȿ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɟɬɟɠɧɟ ɧɚɦɟɧɟ: ɬɭɪɢɡɚɦ ɢ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ ɢ ɬɨ: Ⱥɉ - ɚɤɜɚ
ɩɚɪɤ, Ⱥ - ɚɩɚɪɬɦɚɧɢ ɢ ɉ - ɩɚɧɫɢɨɧɢ.
- ɍ ɡɨɧɢ Ɏ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɟɬɟɠɧɟ ɧɚɦɟɧɟ: ɬɭɪɢɡɚɦ ɢ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ ɢ ɬɨ: ɯɨɬɟɥɢ ɢ
ɚɩɚɪɬɦɚɧɢ.
- ɍ ɡɨɧɢ Ƚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɟɬɟɠɧɟ ɧɚɦɟɧɟ: ɬɭɪɢɡɚɦ ɢ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ ɢ ɬɨ: ɏ - ɯɨɬɟɥɢ, Ⱥ ɚɩɚɪɬɦɚɧɢ, ɉ - ɩɚɧɫɢɨɧɢ, Ɋ - ɪɟɫɬɨɪɚɧɢ, Ʉ - ɤɚɮɟɢ, ȺɄ - ɚɭɬɨ ɤɚɦɩ.
- ɍ ɡɨɧɢ ɂ ɡɚ ɧɚɦɟɧɭ ɬɭɪɢɡɚɦ ɢ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ (ɏ - ɯɨɬɟɥɢ, Ⱥ - ɚɩɚɪɬɦɚɧɢ), ɫɩɨɪɬ ɢ
ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ (ɛɚɡɟɧɫɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ).
- ɍ ɡɨɧɢ ȳȳ ɡɚ ɬɪɢ ɜɟʄɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɧɨɜɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɢ ɫɚɫɜɢɦ ɧɨɜɟ ɝɪɚɞʃɟ.
- ɍ ɡɨɧɢ ɏ4 ɡɚ ɧɚɦɟɧɭ ɫɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ.
- Ɂɨɧɚ Ʉ.
ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɪɚɻɟɧ ɡɚ: ɰɟɥɭ ɡɨɧɭ, ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɩɨɞɰɟɥɢɧɟ
ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɩɪɟɬɟɠɧɨɦ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɦ ɧɚɦɟɧɨɦ ɢɥɢ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɟ ɰɟɥɢɧɟ ɭ
ɨɤɜɢɪɭ ʁɟɞɧɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɩɪɟɬɟɠɧɟ ɧɚɦɟɧɟ.
ɋɚɞɪɠɚʁɢ ɢ ɧɚɦɟɧɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɡɨɧɚ ɢ ɩɨɞɰɟɥɢɧɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɡɨɧɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɞɚʂɟ
ɪɚɡɪɚɻɭʁɭ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɦ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɫɭ ɤɚɨ ɩɪɟɬɟɠɧɟ, ɚ ʃɢɯɨɜɟ
ɦɢɤɪɨɥɨɤɚɰɢʁɚ ɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ ɭɬɜɪɞɢʄɟ ɫɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɦ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ.
Ɂɚ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɞɨɛɪɟɧ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ, ɥɨɤɚɰɢʁɫɤɢ ɭɫɥɨɜɢ ɫɟ ɢɡɞɚʁɭ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɭ ɨɜɨɝ ɩɥɚɧɫɤɨɝ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɢ ɨɞɨɛɪɟɧɨɝ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ.
Ɂɚ ɨɫɬɚɥɟ ɞɟɥɨɜɟ ɭ ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɩɥɚɧɚ ɞɚʂɟ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɥɚɧɚ ʄɟ ɫɟ ɜɪɲɢɬɢ ɤɪɨɡ
ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɥɨɤɚɰɢʁɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɢɡ ɨɜɨɝ ɩɥɚɧɚ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɞɨɡɜɨɥɟ
ɡɚ ɫɜɚɤɭ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɭ ɩɚɪɰɟɥɭ.
Ɉɜɚʁ ɩɥɚɧ ɞɚʁɟ ʁɚɫɧɭ ɨɞɪɟɞɧɢɰɭ ɞɚ ɨɫɢɦ ɡɚ ɫɥɭɱɚʁɟɜɟ ɤɚɞ ʁɟ ɢɡɪɚɞɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɚ ɩɥɚɧɨɦ, ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɢɡ ɫɜɨʁɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ ɦɨɠɟ ɞɚ
ɩɨɤɪɟɧɟ ɢ ɜɥɚɫɧɢɤ ɢɥɢ ɝɪɭɩɚ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɢɥɢ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ.
Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɨɞ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ
ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɤɪɨɡ ɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɭ ɢɥɢ ɩɪɟɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɭ, ɚ ɡɚ ɬɚɤɚɜ ɫɥɭɱɚʁ ɨɜɚʁ ɩɥɚɧ ɞɚʁɟ
ɞɨɜɨʂɧɨ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɭɫɥɨɜɚ ɢ ɩɪɨɩɢɫɚ.
Ɂɚ ʁɚɜɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɫɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɫɜɟ ɭɥɢɰɟ, ɨɛɚɥɚ, ɲɟɬɧɟ ɫɬɚɡɟ, ɨɛɚɥɧɢ ɩɨʁɚɫ ɢ
ɩɥɚɠɚ, ɤɚɨ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɡɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚɞɪɠɚʁɟ ɭ ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɨɜɨɝ ɩɥɚɧɚ.
ɇɚɦɟɧɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟ ɝɪɚɮɢɱɤɢɦ ɢ ɬɟɤɫɬɭɚɥɧɢɦ ɞɟɥɨɦ ɩɥɚɧɚ ɫɭ ɨɤɜɢɪɧɟ ɩɪɟɬɟɠɧɟ
ɧɚɦɟɧɟ, ɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ʁɟɞɧɟ ɩɪɟɬɟɠɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɦɨɝɭ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢ ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɢ
ɫɚɞɪɠɚʁɢ, ɤɚɨ ɢ ɩɨɫɟɛɧɨ ɩɟʁɡɚɠɧɨ, ɚɦɛɢʁɟɧɬɚɥɧɨ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨ ɭɪɟɻɟʃɟ ɫɚ ɩɨɬɪɟɛɧɢɦ
ɭɪɛɚɧɢɦ ɦɨɛɢɥɢʁɚɪɨɦ.
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ɉɪɢɥɨɡɢ
ɉɪɢɥɨɝ 1. - ɩɨɩɢɫ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢɯ ɩɥɚɧɨɦ
ɉɨɩɢɫ ɩɚɪɰɟɥɚ ɭ ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɉɥɚɧɚ ɞɟɬɚʂɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝ ɧɚɫɟʂɚ “Ȼɟɥɢ
Ȼɚɝɪɟɦ”:
1, 2, 3, 4, 5, 6, ɞɟɨ 9/1, ɞɟɨ 10/1, ɞɟɨ 11, ɞɟɨ 12, ɞɟɨ 13, ɞɟɨ 21/1, ɞɟɨ 21/2, ɞɟɨ 21/3,
ɞɟɨ 22/2, ɞɟɨ 23, ɞɟɨ 24, ɞɟɨ 2208, 2229/1, 2229/2, 2229/3, 2229/4, 2229/5, 2229/6,
2229/7, 2229/8, 2231/1, 2231/3, 2232, 2233, 2234/1, 2234/3, 2234/6, 2234/12, 2234/14,
2234/15, 2234/16, 2234/17, 2234/20, 2234/21, 2234/22, 2234/23, 2235/1, 2235/2,
2235/3, 2235/4, 2236/1, 2236/3, 2237, 2238, 2239/2, 2240, 2241, 2242, 2246, 2247,
2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253/1, 2253/2, 2253/3, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258,
2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265/1, 2265/2, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270,
2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282/1, 2282/2,
2282/3, 2282/4, 2282/5, 2282/6, 2282/7, 2282/8, 2282/9, 2282/10, 2282/11, 2282/12,
2282/13, 2282/14, 2282/15, 2282/16, 2282/17, 2282/18, 2282/19, 2282/20, 2282/21,
2282/22, 2282/23, 2282/24, 2282/25, 2282/26, 2282/27, 2282/28, 2282/29, 2282/30,
2282/31, 2282/32, 2282/33, 2282/34, 2282/35, 2282/36, 2282/37, 2282/38, 2282/39,
2282/40, 2282/41, 2282/42, 2282/43, 2282/45, 2282/46, 2282/47, 2282/48, 2282/49,
2282/51, 2282/52, 2282/53, 2282/54, 2282/55, 2282/56, 2282/57, 2282/58, 2282/59,
2282/60, 2282/61, 2282/62, 2282/63, 2282/64, 2282/65, 2282/66, 2282/67, 2282/68,
2282/69, 2282/70, 2282/71, 2282/72, 2282/73, 2282/74, 2282/75, 2283, 2288, 2292/1,
2292/2, 2292/3, 2292/4, 2293/1, 2293/2, 2293/3, 2293/4, 2293/5, 2293/6, 2293/7, 2293/8,
2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307,
2308/1, 2308/2, 2309, 2310/1, 2310/2, 2311/1, 2311/2, 2311/3, 2312/1, 2312/2, 2312/3,
2313, 2314, 2315/1, 2315/2, 2316/1, 2316/2, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322/1,
2322/2, 2322/3, 2322/4, 2322/5, 2322/6, 2322/7, 2322/8, 2322/9, 2322/10, 2322/11,
2322/12, 2322/13, 2322/14, 2322/15, 2322/16, 2322/17, 2322/18, 2322/19, 2322/20,
2322/21, 2322/22, 2322/23, 2322/24, 2322/25, 2322/26, 2322/27, 2322/28, 2322/29,
2322/30, 2322/31, 2322/32, 2322/33, 2322/34, 2322/36, 2322/37, 2323/2, 2323/3,
2323/4, 2323/5, 2323/6, 2323/7, 2323/8, 2323/9, 2323/10, 2323/11, 2323/12, 2323/13,
2323/14, 2323/15, 2323/16, 2323/17, 2323/18, 2323/19, 2323/20, 2323/21, 2323/22,
2323/23, 2323/24, 2324, 2326, 2327, 2328, ɞɟɨ 2329, 2329/1, 2329/2, 2329/3, 2329/4,
2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343,
2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354/1, 2354/2, 2355,
2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365/1, 2365/2, 2366/2, 2366/3,
2366/4, 2366/5, 2366/6, 2366/7, 2366/8, 2366/9, 2366/10, 2366/11, 2366/12, 2366/13,
2366/14, 2366/15, 2366/16, 2366/17, 2366/19, 2366/21, 2366/22, 2366/23, 2366/24,
2366/25, 2366/26, 2366/27, 2366/28, 2366/29, 2366/30, 2366/31, 2366/32, 2366/33,
2366/34, 2366/35, 2366/36, 2366/37, 2366/38, 2366/39, 2366/40, 2366/41, 2366/42,
2366/43, 2366/44, 2366/45, 2366/46, 2366/47, 2366/48, 2366/49, 2366/50, 2366/51,
2366/52, 2366/53, 2366/54, 2366/55, 2366/56, 2366/57, 2366/58, 2366/59, 2366/60,
2366/61, 2366/62, 2366/63, 2366/64, 2366/65, 2366/66, 2366/67, 2366/68, 2366/69,
2366/70, 2366/71, 2366/72, 2366/73, 2366/74, 2366/75, 2366/76, 2366/77, 2366/78,
2366/79, 2366/80, 2366/81, 2366/82, 2366/83, 2366/84, 2366/85, 2366/86, 2366/87,
2366/88, 2366/89, 2366/90, 2366/91, 2366/92, 2366/93, 2366/94, 2366/95, 2366/96,
2366/97, 2366/98, 2366/99, 2366/100, 2366/101, 2366/102, 2366/103, 2366/104,
2366/105, 2366/106, 2366/107, 2366/108, 2366/109, 2366/110, 2366/111, 2366/112,
2366/113, 2366/114, 2366/115, 2366/116, 2366/117, 2366/118, 2366/119, 2366/120,
2366/121, 2366/122, 2366/123, 2366/124, 2366/125, 2366/127, 2366/132, 2366/133,
2366/134, 2366/135, 2366/143, 2366/144, 2366/146, 2366/147, 2366/148, 2366/149,
2366/150, 2366/151, 2366/153, 2366/154, 2366/155, 2366/156, 2366/157, 2366/158,
2366/160, 2366/161, 2366/162, 2366/163, 2366/164, 2366/165, 2366/166, 2366/167,
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2366/168, 2366/169, 2366/170, 2366/171, 2366/172, 2366/173, 2366/174, 2366/175,
2366/176, 2366/177, 2366/178, 2366/179, 2366/180, 2366/181, 2366/182, 2366/183,
2366/185, 2366/186, 2366/187, 2366/188, 2366/190, 2366/191, 2366/192, 2366/193,
2366/194, 2366/195, 2366/196, 2366/197, 2366/198, 2366/207, 2366/209, 2366/213,
2366/218, 2366/221, 2366/224, 2366/225, 2366/227, 2366/229, 2366/231, 2366/242,
2366/246, 2366/247, 2366/248, 2366/249, 2366/250, 2366/251, 2366/252, 2366/253,
2366/254, 2366/255, 2366/256, 2366/257, 2366/258, 2366/259, 2366/260, 2366/261,
2366/262, 2366/263, 2366/264, 2366/269, 2366/270, 2366/271, 2366/272, 2366/273,
2366/274, 2366/275, 2366/276, 2366/277, 2366/278, 2366/279, 2366/280, 2366/281,
2366/282, 2366/283, 2366/284, 2366/285, 2366/286, 2366/287, 2366/288, 2366/344,
2366/349, 2366/350, 2366/351, 2366/352, 2366/353, 2366/354, 2366/376, 2366/377,
2366/378, 2366/379, 2366/380, 2366/381, 2366/382, 2366/383, 2366/384, 2366/385,
2366/386, 2366/387, 2366/388, 2366/389, 2366/390, 2366/391, 2366/392, 2366/393,
2366/394, 2366/395, 2366/396, 2366/397, 2366/398, 2366/399, 2366/400, 2366/401,
2366/402, 2366/404, 2366/405, 2366/406, 2366/408, 2366/409, 2366/410, 2366/411,
2366/412, 2366/414, 2366/415, 2366/416, 2366/417, 2366/418, 2366/419, 2366/420,
2366/422, 2366/423, 2366/424, 2366/425, 2366/426, 2366/427, 2366/428, 2366/429,
2366/430, 2366/431, 2366/432, 2366/433, 2366/434, 2366/435, 2366/436, 2366/437,
2366/438, 2366/439, 2370, 2371, 2372, 2374/1, 2374/2, 2374/3, 2374/11, 2374/16,
2374/17, 2374/22, 2374/23, 2374/24, 2374/25, 2375, 2376/1, 2376/2, 2377, 2378/1,
2378/2, ɞɟɨ 2387, ɞɟɨ 2389, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400,
ɞɟɨ 2442, ɞɟɨ 2443, ɞɟɨ 2444, ɞɟɨ 2445, ɞɟɨ 2446, ɞɟɨ 2447, ɞɟɨ 2448, ɞɟɨ 2449,
2450/1, 2450/2, 2450/3, 2450/4, 2450/5, 2450/6, 2450/7, 2450/8, 2450/9, 2450/10,
2451/1, 2451/2, 2451/3, 2451/4, 2451/5, 2451/6, 2451/7, 2451/8, 2452/1, 2452/2, 2452/3,
2452/4, 2452/5, 2452/6, 2453, 2454, 2455, ɞɟɨ 2456/1, ɞɟɨ 2456/2, ɞɟɨ 2552/1, 2553/1,
2553/2, 2553/3, 2553/4, 2553/5, 2553/6, 2553/7, 2553/8, 2553/9, 2553/10, 2553/11,
2553/12, 2553/13, 2553/14, 2553/15, 2553/16, 2553/17, 2553/18, 2553/19, 2553/20,
2553/21, 2553/22, 2553/23, 2553/24, 2553/28, 2553/29, 2553/30, 2553/31, 2553/32,
2553/33, 2572, 2582, ɞɟɨ 2600, ɞɟɨ 2602, ɞɟɨ 2606, 2608/3, 2609, 2610/1, 2610/2,
2610/3, 2610/4, 2611, 2612, 2613/1, 2613/2, 2613/3, 2613/4, 2613/5, 2613/6, 2613/7,
2613/8, 2613/9, 2613/10, 2613/11, 2613/12, 2613/13, 2613/14, 2613/15, 2613/16,
2613/17, 2613/18, 2613/19, 2613/20, 2613/21, 2613/22, 2613/23, 2613/24, 2614, 2616/1,
2616/2, 2616/3, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627/1,
2627/2, 2627/3, 2627/4, 2627/5, 2627/6, 2627/7, 2628/2, 2628/3, 2628/4, 2629/1, 2630/1,
2630/2, 2631/1, 2631/2, 2632, ɞɟɨ 2633, ɞɟɨ 2637, ɞɟɨ 2638, ɞɟɨ 2640/1, ɞɟɨ 2641,
ɞɟɨ 2642, ɞɟɨ 2643/1, ɞɟɨ 2643/2, ɞɟɨ 2644, ɞɟɨ 2645, ɞɟɨ 2646, ɞɟɨ 2647, ɞɟɨ 2648,
ɞɟɨ 2649, ɞɟɨ 2650, ɞɟɨ 2651, ɞɟɨ 2652, ɞɟɨ 2764, 3176/3, ɞɟɨ 3763/1, ɞɟɨ 3763/2,
ɞɟɨ 3765/1, ɞɟɨ 3765/2, ɞɟɨ 3859, 3864/1, 3864/3, 3864/4, 3864/5, 3867/1, 3867/2,
3867/5, 3867/6, 3868, 3869/1, 3869/2, 3869/3, 3869/4, 3869/5, 3869/6, 3869/8, 3869/9,
3869/10, 3870, 3871, 3872/1, 3872/2, 3872/3, 3872/4, 3872/5, 3872/6, 3872/7, 3872/8,
3872/9, 3872/10, 3872/11, 3872/12, 3872/13, 3872/14, 3873/1, 3873/2, 3873/3, 3873/4,
3873/5, 3873/6, 3873/7, 3873/8, 3873/9, 3874, 3875/1, 3875/2, 3875/3, 3875/4, 3875/5,
3875/6, 3875/7, 3875/8, 3875/9, 3875/10, 3875/11, 3876/1, 3876/2, 3876/4, 3876/5,
3876/6, 3876/7, 3876/8, 3876/9, 3877, 3877/6, 3877/7, 3877/8, 3877/9, 3878/1, 3878/2,
3879, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884, 3885, 3886/1, 3886/2, 3886/3, 3886/4, 3887/1,
3887/2, 3887/3, 3887/4, 3887/5, 3887/6, 3887/8, 3887/9, 3887/10, 3887/11, 3887/12,
3887/13, 3887/14, 3887/15, 3887/16, 3887/17, 3887/18, 3887/19, 3887/20, 3887/21,
3887/22, 3887/23, 3887/24, 3887/28, 3887/29, 3887/30, 3888/1, 3888/2, 3889, 3890,
3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898, 3899/1, 3899/2, 3899/3, 3899/4,
3899/5, 3899/6, 3899/7, 3899/8, 3899/9, 3899/10, 3899/11, 3899/12, 3899/13, 3900/1,
3900/2, 3900/3, 3900/4, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912,
3913/1, 3913/2, 3914/1, 3914/2, 3915/1, 3915/2, 3915/3, 3915/4, 3915/5, 3915/6, 3915/7,
3915/8, 3916, 3917/1, 3917/2, 3917/3, 3917/4, 3917/5, 3917/6, 3918, 3919, 3920/1,
3920/2, 3920/3, 3920/4, 3921/1, 3921/2, 3922, 3923/1, 3923/2, 3923/3, 3924/1, 3924/2,
3924/3, 3924/4, 3924/5, 3925, 3926, 3927, 3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 3933, 3934,
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3935, 3936, 3937/1, 3937/2, 3937/3, 3938, 3940/1, 3940/2, 3940/3, 3940/4, 3941/1,
3941/2, 3942, 3943, 3944, 3945/1, 3945/2, 3946/1, 3946/2, 3946/3, 3946/4, 3946/5,
3946/6, 3946/7, 3946/8, 3946/9, 3946/10, 3946/11, 3946/12, 3946/13, 3946/14, 3947,
3948, 3949, 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955/1, 3955/2, 3955/3, 3955/8, 3956/1,
3956/2, 3956/3, 3956/4, 3956/5, 3956/6, 3956/7, 3956/8, 3956/9, 3957/1, 3957/2, 3957/3,
3957/4, 3958/1, 3958/2, 3959, 3960/1, 3960/2, 3960/4, 3961, 3962/1, 3962/2, 3962/3,
3963/1, 3963/2, 3963/3, 3963/4, 3963/5, 3963/6, 3964/1, 3964/2, 3964/3, 3964/4, 3964/5,
3964/6, 3964/7, 3965/1, 3965/2, 3965/3, 3965/4, 3965/5, 3965/6, 3965/7, 3965/8, 3965/9,
3965/10, 3965/11, 3965/12, 3965/13, 3965/14, 3965/15, 3965/16, 3965/17, 3965/18,
3965/19, 3966, 3967/1, 3967/2, 3967/3, 3967/4, 3967/5, 3968, 3969/1, 3969/2, 3969/3,
3969/4, 3969/5, 3969/6, 3969/7, 3969/8, 3969/9, 3969/10, 3969/11, 3969/12, 3969/13,
3969/14, 3969/15, 3969/16, 3969/17, 3969/22, 3970/1, 3970/2, 3970/3, 3970/4, 3971/1,
3971/2, 3971/3, 3971/4, 3971/5, 3971/6, 3971/7, 3971/8, 3971/9, 3971/10, 3971/11, ɞɟɨ
4578, ɞɟɨ 4579, ɞɟɨ 4582, 4583, 4597 ɢ ɞɟɨ 4598.
ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɧɟɫɥɚɝɚʃɚ ɝɨɪʃɟɝ ɩɨɩɢɫɚ ɫɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɦ ɫɬɚʃɟɦ ɢɥɢ ɫ ɝɪɚɮɢɱɤɢɦ
ɞɟɥɨɦ ɩɥɚɧɚ, ɩɪɢɦɟʃɭʁɟ ɫɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨ ɫɬɚʃɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɝɪɚɮɢɱɤɢ ɩɪɢɥɨɝ ɩɥɚɧɚ.
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ɉɪɢɥɨɝ 2. - ɩɨɩɢɫ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɡɚ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɋɉ - ȳɚɜɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ:
ɨɡɧɚɤɚ
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ (ɰɟɥɚ ɩɚɪɰɟɥɚ, ɞɟɨ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɞɟɥɨɜɚ ɩɚɪɰɟɥɟ) ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ
ɩɚɪɰɟɥɟ
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 1, ɞɟɥɨɜɢ ɩɚɪɰɟɥɟ 2234/6, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2237, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
2238, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2240, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2241, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2242, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/49, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2608/3, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
ɋɉ01
2609, ɞɜɚ ɞɟɥɚ ɩɚɪɰɟɥɟ 2610/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2610/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
2610/3, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2612, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 4579
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 6, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 9/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 10/1, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 11, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 12, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 13, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 21/1, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 21/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 21/3, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 22/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 23, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 24, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2208, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2632, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2633,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2637, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2638, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2640/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
ɋɉ02
2641, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2642, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2643/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2643/2, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 2644, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2645, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2646, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2647,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2648, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2649, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2650, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
2651, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2652, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3763/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 4579, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 4583
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ2627/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3763/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3763/2, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3765/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3765/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3859, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
ɋɉ03
4582
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2375, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2613/19, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2624, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
ɋɉ04
2627/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 4582
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2322/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/157, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2375, ɞɟɨ
ɋɉ05
ɩɚɪɰɟɥɟ 2377, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2582
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/29, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/47, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/48, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 2292/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2293/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2293/8, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
ɋɉ06
2322/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2377, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2610/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2610/3
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2239/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/31, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/46, ɞɟɨ
ɋɉ07
ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/47, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/52, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/62
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2239/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2240, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2242, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
ɋɉ08
2282/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/46, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/62, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/66
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2240, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2242, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2262, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
ɋɉ09
2263, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2264, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/66, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2377
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2262, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2263, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2264, ɞɜɚ ɞɟɥɚ
ɩɚɪɰɟɥɟ 2280, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2281, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/16, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
2282/20, ɞɜɚ ɞɟɥɚ ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/29, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2301, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
ɋɉ10
2302, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2303, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2304, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2305, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 2306, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2307, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2308/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
2322/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2377
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2237, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2242
ɋɉ11
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2242, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2377
ɋɉ12
ɞɜɚ ɞɟɥɚ ɩɚɪɰɟɥɟ 2322/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/153, ɞɟɥɨɜɢ ɩɚɪɰɟɥɟ
ɋɉ13
2366/157, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2375, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2378/1
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2242, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2322/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2375, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
ɋɉ14
2377, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/10, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/13, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/153
ɞɜɚ ɞɟɥɚ ɩɚɪɰɟɥɟ 2229/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2237, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2242, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/10, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2375, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2376/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
ɋɉ15
2392
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/10, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/13, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/16, ɞɟɨ
ɋɉ16
ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/153, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/187, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/188, ɞɟɨ
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ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/190, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/195, ɞɜɚ ɞɟɥɚ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/251,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/252, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/253, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/274,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/275, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2378/1
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2329/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2329/3, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2329/4, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 2330, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2331, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2342, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2343,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2344, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2345, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2346, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
2350, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2364, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2365/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/7, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/9, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/11, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/153, ɞɜɚ ɞɟɥɚ
ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/157, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/185, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/187, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 2378/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2378/2
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/157, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/188, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/250,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/271, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/273, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/274,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/420
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/157, ɞɜɚ ɞɟɥɚ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/180, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
2366/250, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/273, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/439, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
2444, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2445, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2446, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2447, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 2448, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2449, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2450/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
2456/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2456/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2552/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2553/15,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2553/16, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2582, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2600, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
2602, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2606, ɞɜɚ ɞɟɥɚ ɩɚɪɰɟɥɟ 3864/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3869/2
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/81, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/183, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/195, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/253, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/260, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/276, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/277, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/278, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/279, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/280, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/284, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2374/17, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3864/5, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3869/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3869/5, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
3869/6, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3869/9, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3870, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3923/1, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3923/3, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3924/5, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 4597
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/180, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/195, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/277,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/439
ɞɟɥɨɜɢ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/180, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/439
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/183, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/280, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/439,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2582, ɞɟɥɨɜɢ ɩɚɪɰɟɥɟ 3864/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3864/4, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3869/2
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2400, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2443, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2444, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
2445, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2450/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2451/5, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2582, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 2601, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3867/2, ɩɚɪɰɟɥɚ 3868, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3869/2,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3870, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3871, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3872/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
3872/12, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3872/13, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3872/14, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
3873/8, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3874, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3875/11, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3876/1,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3877/9, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3878/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3878/2, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3879, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3880, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3881, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3882,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3883, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3884, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3885
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2582, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3869/3, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3869/5, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3880, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3884, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3885, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
3886/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3886/4, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 4597
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3903, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3904, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3906, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
3907, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3908, ɞɜɚ ɞɟɥɚ ɩɚɪɰɟɥɟ 3911, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3915/1,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3915/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3915/3, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3916, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3924/1, ɞɜɚ ɞɟɥɚ ɩɚɪɰɟɥɟ 3924/5, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3925, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3926, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3927, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3928, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3929,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3932, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3933, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3934, ɩɚɪɰɟɥɚ 3935,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3965/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3965/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3965/3, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3965/4, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3965/5, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3965/6, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
3965/7, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3965/8, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3965/9, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3965/10,
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ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3965/11, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3965/12, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3965/13, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3965/14, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3965/15, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3965/16, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3965/17, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3965/18, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3965/19, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3966, ɞɟɥɨɜɢ ɩɚɪɰɟɥɟ 4578, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 4597
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/48, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2292/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2292/2, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 2292/4, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2613/1, ɞɜɚ ɞɟɥɚ ɩɚɪɰɟɥɟ 2613/9, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 2614
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2613/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2616/3, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2613/8, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 2613/18, ɞɜɚ ɞɟɥɚ ɩɚɪɰɟɥɟ 2613/19, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 4582
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2237, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2242
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2264, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2266, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
2282/4, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/5, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/6, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/7,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/8, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/9, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/10, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/11, ɩɚɪɰɟɥɚ 2282/12, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/13, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
2282/14, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/15, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/18, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
2282/19, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/21, ɞɜɚ ɞɟɥɚ ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/22, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
2282/72, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2283, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2288, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2377
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2253/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2254, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2255, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
2256
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2251, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2252, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2261, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
2262, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2263, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2308/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2309, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 2322/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2322/6, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2322/26, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
2322/28, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2375
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2263, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2309, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2310/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
2310/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2311/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2311/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2322/26
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2300, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2301, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2302, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
2303, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2315/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2316/2
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2273, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2280, ɞɜɚ ɞɟɥɚ ɩɚɪɰɟɥɟ 2281, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/20, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2377
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2229/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2376/1
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2229/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2229/4, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2229/5, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 2229/6, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2229/7, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/10, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
2376/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2376/2
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/15, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/153
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2337, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2338, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2365/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
2365/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/11, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/38, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
2366/40, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/41, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2378/1
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/11, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/28, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/50, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/122, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/153
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/11, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/22
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2322/1
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2311/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2311/3, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2312/3, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 2322/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2322/25
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2350, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2351, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2355, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
2356, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/11, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/22, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/144,
ɞɟɥɨɜɢ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/157, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2378/1
ɞɜɚ ɞɟɥɚ ɩɚɪɰɟɥɟ 2322/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2322/19, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2322/20,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2322/21, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2322/22, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2322/29
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/157
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/10, ɞɟɥɨɜɢ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/12, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/13,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/14, ɞɜɚ ɞɟɥɚ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/251, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/252
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/181, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/195, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/282,
ɞɜɚ ɞɟɥɚ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/286, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/253, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
2366/288, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/415
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ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/191, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/195, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/276,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/437, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/438, ɞɜɚ ɞɟɥɚ ɩɚɪɰɟɥɟ
2366/439
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/273, ɞɜɚ ɞɟɥɚ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/437, ɞɜɚ ɞɟɥɚ ɩɚɪɰɟɥɟ
2366/438, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/439
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/195, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/276, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/404,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/437, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/438, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/439
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/439
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/273, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/439
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/180, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/439
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/127, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/264, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/381,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/382, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/385, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/386,
ɞɜɚ ɞɟɥɚ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/387, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/390, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
2366/391
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/54, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/123, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/284
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/123, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/146, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/261,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/262
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2231/3, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/195, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/261, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/284, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2374/16
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/180, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/278
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2455, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2582, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3864/4, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
3867/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3867/2
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2452/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2452/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2452/3, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 2452/4, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2452/5, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2452/6, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
2453, ɞɜɚ ɞɟɥɚ ɩɚɪɰɟɥɟ 2582, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3864/4
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2450/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2450/3, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2450/4, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 2450/5, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2450/6, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2450/7, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
2450/8, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2450/9, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2450/10, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2451/5
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3869/3, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3872/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3872/2, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3872/14
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3869/3, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3872/3, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3872/4, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3872/5, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3872/6, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3872/7, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
3872/8, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3872/9, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3872/10, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3872/11,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3872/13, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3873/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3873/2, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3873/3, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3873/4, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3873/5, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
3873/6, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3873/7, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3873/8, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3873/9,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 4597
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2582, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3874, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3875/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
3875/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3875/3, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3875/4, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3875/5,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3875/6, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3875/7, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3875/8, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3875/9, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3875/10, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3875/11, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 4597
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3876/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3876/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3876/4, ɩɚɪɰɟɥɚ
3876/5, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3876/6, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3876/7, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3876/8,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3876/9, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3877, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3877/6, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3877/7, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3877/8, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3877/9, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
4597, + ɞɟɥɨɜɢ 4 ɩɚɪɰɟɥɟ ɱɢʁɟ ɨɡɧɚɤɟ ɧɢɫɭ ɞɨɛɢʁɟɧɟ ɢɡ ɤɚɬɚɫɬɪɚ
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3878/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 4597
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3887/28, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3887/29, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3923/1
ɞɜɚ ɞɟɥɚ ɩɚɪɰɟɥɟ 3886/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3886/3, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3887/1, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3887/10, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3887/18, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3887/28, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3919, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3920/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3920/4, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
3921/1,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3887/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3887/19, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3887/20
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ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3930, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3931, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3932, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
3933
ɞɜɚ ɞɟɥɚ ɩɚɪɰɟɥɟ 3886/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3887/1
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3888/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3889, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3890, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
3891, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3892, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3893, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3894, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3895, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3896, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3897, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3898,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3899/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3899/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3899/3, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3899/4, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3899/5, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3899/6, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
3899/7, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3899/8, ɞɜɚ ɞɟɥɚ ɩɚɪɰɟɥɟ 3899/11, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
3899/12, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3899/13, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3900/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3900/3,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3908, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3910, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3911, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
3913/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3913/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3914/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3914/2,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 4597
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3886/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3887/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3887/9, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3888/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3888/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3899/11, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
3900/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3900/4, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3907, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3965/1, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3966, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3967/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3971/1
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3887/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3887/9
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3886/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3887/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3963/1, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3963/4, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3964/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 4597
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3964/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3965/15, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3965/16, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3967/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3967/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3967/3, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
3967/4, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3967/5, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3968, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3969/2, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3969/3, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3969/4, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3969/5, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
3969/6, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3969/7, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3969/8, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3969/9,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3969/10, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3969/11, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3969/12, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3969/13, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3969/14, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3969/16, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3969/17, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3969/22, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3970/1, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3970/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3970/3, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3970/4, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
3971/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3971/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3971/3, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3971/4,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3971/5, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3971/6, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3971/7, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3971/8, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3971/9, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3971/10, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
3971/11, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 4597
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3887/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3946/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3946/2, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3946/3, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3946/4, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3946/5, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
3946/6, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3946/7, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3946/8, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3946/9,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3946/10, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3946/11, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3946/12, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3946/13, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3946/14
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3936, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3937/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3937/2, ɞɜɚ ɞɟɥɚ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3938, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3940/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3940/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
3940/3,ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3940/4, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3941/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3941/2,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3942, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3943, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3944, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
3945/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3945/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3946/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3946/6,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3946/11, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3947, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3954, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
3955/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3956/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3957/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3957/2,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3957/4, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3958/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3958/2, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3959, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3960/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3960/4, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
3961, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3962/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3963/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 4597
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3887/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3960/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3960/3, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3960/4, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3961, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3962/1
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3887/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3954, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3955/1, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3955/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3955/3, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3955/8, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
3956/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3956/9
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2234/21, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2237
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ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/191, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/195, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/276,
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/437, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/439

ɉɉ - ȳɚɜɧɟ ɩɟɲɚɱɤɟ ɫɬɚɡɟ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɨɡɧɚɤɚ
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ (ɰɟɥɚ ɩɚɪɰɟɥɚ, ɞɟɨ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɞɟɥɨɜɚ ɩɚɪɰɟɥɟ) ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ
ɩɚɪɰɟɥɟ
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2612, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2613/9, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2614
ɉɉ01
ɩɚɪɰɟɥɚ 5, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 6, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2208
ɉɉ02
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 4, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2613/9, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2616/1,
ɉɉ03
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2616/2, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2616/3, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 4582
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2627/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2628/3, ɩɚɪɰɟɥɚ 2629/1, ɩɚɪɰɟɥɚ
ɉɉ04
2630/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2631/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2632, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 4583
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2623, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2624, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2625, ɞɜɚ ɞɟɥɚ
ɉɉ05
ɩɚɪɰɟɥɟ 2626, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 4582
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2264, ɞɜɚ ɞɟɥɚ ɩɚɪɰɟɥɟ 2266, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/68, ɞɟɨ
ɉɉ06
ɩɚɪɰɟɥɟ 2283, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2377
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2392
ɉɉ07
ɞɜɚ ɞɟɥɚ ɩɚɪɰɟɥɟ 2229/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2229/7
ɉɉ08
ɞɟɥɨɜɢ ɩɚɪɰɟɥɟ 2229/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2231/3, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/10, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/12, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/14, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/123, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/124, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/125, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/181, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/197, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/263, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/264, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/381, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/382, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/383, ɞɟɨ
ɉɉ09
ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/384, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/408, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/414, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/415, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2374/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2374/11, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 2374/23, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2374/25, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2376/1, ɞɟɨ
ɩɚɪɰɟɥɟ 3869/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3869/4, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 4597
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/157
ɉɉ10
ɄȾ - ɉɨɜɪɲɢɧɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɨɡɧɚɤɚ
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ (ɰɟɥɚ ɩɚɪɰɟɥɚ, ɞɟɨ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɞɟɥɨɜɚ ɩɚɪɰɟɥɟ) ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ
ɩɚɪɰɟɥɟ
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2, ɩɚɪɰɟɥɚ 3, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2208
ɄȾ01
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2238, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/51
ɄȾ02
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2240, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2241, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2242
ɄȾ03
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2264, ɩɚɪɰɟɥɚ 2265/1, ɩɚɪɰɟɥɚ 2265/2
ɄȾ04
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2229/1, ɩɚɪɰɟɥɚ 2233
ɄȾ05
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2229/1, ɩɚɪɰɟɥɚ 2232
ɄȾ06
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/190, ɩɚɪɰɟɥɚ 2366/270
ɄȾ07
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/180
ɄȾ08
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3886/3, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3887/28
ɄȾ09
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3923/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3923/3, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 4597
ɄȾ10
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/180, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/439
ɄȾ11
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/10
ɄȾ12
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/190, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/195, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/269,
ɄȾ13
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/275, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/276
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/432
ɄȾ14
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2322/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2375
ɄȾ15
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ2366/157
ɄȾ16
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/47, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/52, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/53, ɞɟɨ
ɄȾ17
ɩɚɪɰɟɥɟ 2282/59, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2292/1
ɩɚɪɰɟɥɚ 2617, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 4582
ɄȾ18
ɩɚɪɰɟɥɚ 2622, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 4582
ɄȾ19

151

152

Број 5
ɄȾ20
ɄȾ21
ɄȾ22
ɄȾ23
ɄȾ24
ɄȾ25
ɄȾ26
ɄȾ27
ɄȾ28

19. март 2016.
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 4
ɩɚɪɰɟɥɚ 2620
ɩɚɪɰɟɥɚ 2621
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2624, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 4582
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2623
ɩɚɪɰɟɥɚ 2572
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/10
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/262
ɩɚɪɰɟɥɚ 2366/132, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/262

Ƚɉ - ɉɨɜɪɲɢɧɚ ɝɪɚɞɫɤɟ ɩɥɚɠɟ
ɨɡɧɚɤɚ
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ (ɰɟɥɚ ɩɚɪɰɟɥɚ, ɞɟɨ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɞɟɥɨɜɚ ɩɚɪɰɟɥɟ) ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ
ɩɚɪɰɟɥɟ
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2229/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2376/1, ɞɟɥɨɜɢ ɩɚɪɰɟɥɟ 4578
Ƚɉ1
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2229/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2374/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2374/23
Ƚɉ2
ɍɉɁ - ɍɪɟɻɟɧɨ ɢ ɩɚɪɤɨɜɫɤɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ
ɨɡɧɚɤɚ
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ (ɰɟɥɚ ɩɚɪɰɟɥɚ, ɞɟɨ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɞɟɥɨɜɚ ɩɚɪɰɟɥɟ) ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ
ɩɚɪɰɟɥɟ
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2613/9, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2614
ɍɉɁ1
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3869/3, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3869/5, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3886/4, ɞɟɨ
ɍɉɁ2
ɩɚɪɰɟɥɟ 3887/29, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3923/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 4597
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3887/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3887/19, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3887/20
ɍɉɁ3
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3886/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3887/1
ɍɉɁ4
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3886/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 3887/1
ɍɉɁ5
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ2366/10, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2376/2
ɍɉɁ6
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2366/10
ɍɉɁ7
ɇɈ - ɉɨɜɪɲɢɧɟ ɧɚɫɢɩɚ ɢ ɨɛɚɥɨɭɬɜɪɞɟ
ɨɡɧɚɤɚ
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ (ɰɟɥɚ ɩɚɪɰɟɥɚ, ɞɟɨ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɞɟɥɨɜɚ ɩɚɪɰɟɥɟ) ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ
ɩɚɪɰɟɥɟ
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 4579
ɇɈ01
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 1
ɇɈ02
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2612
ɇɈ03
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2612
ɇɈ04
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2612, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 4579
ɇɈ05
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2237
ɇɈ06
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2237
ɇɈ07
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2237
ɇɈ08
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2234/21
ɇɈ09
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2237
ɇɈ10
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2234/21, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2237, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2392, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ
ɇɈ11
4579, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 4598
ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2229/1, ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ 2392
ɇɈ12
ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɧɟɫɥɚɝɚʃɚ ɝɨɪʃɟɝ ɩɨɩɢɫɚ ɫɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɦ ɫɬɚʃɟɦ ɢɥɢ ɫ ɝɪɚɮɢɱɤɢɦ
ɞɟɥɨɦ ɩɥɚɧɚ, ɩɪɢɦɟʃɭʁɟ ɫɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨ ɫɬɚʃɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɝɪɚɮɢɱɤɢ ɩɪɢɥɨɝ ɩɥɚɧɚ.

19. март 2016.
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ȽɊȺɎɂɑɄɂ ȾȿɈ
ɉɨɫɬɨʁɟʄɟ ɫɬɚʃɟ:
ɅɂɋɌ 1: ɉɨɞɥɨɝɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɩɥɚɧɚ ɫɚ ɝɪɚɧɢɰɨɦ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɥɚɧɚ
ɅɂɋɌ 2: ɉɨɫɬɨʁɟʄɚ ɧɚɦɟɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɉɥɚɧɫɤɚ ɪɟɲɟʃɚ:
ɅɂɋɌ 3: ɉɥɚɧɢɪɚɧɚ ɧɚɦɟɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢ ɩɨɞɟɥɚ ɧɚ ɡɨɧɟ
ɅɂɋɌ 4: ɉɥɚɧ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ, ɧɢɜɟɥɚɰɢʁɟ ɢ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ
ɅɂɋɌ 5: ɉɥɚɧ ɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ʁɚɜɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɥɚɧɚ
ɅɂɋɌ 6: ɋɢɧɯɪɨɧ ɩɥɚɧ

153

189
188
187
186
185
184

001:
002:
003:
004:
005:
006:
007:
008:
009:
010:
011:
012:
013:
014:
015:
016:
017:
018:
019:
020:
021:
022:
023:
024:
025:
026:
027:
028:
029:
030:
031:
032:
033:
034:
035:
036:
037:
038:

165

170
169
168
167
166

173
172
171

178
177
176
175
174

183
182
181
180
179

190

001
01

X=7536703.5616,,
X=7536977.0156,,
X=7537317.1222,,
X=7537733.4120,
X
7537733.4120,,
X=7538181.4422,,
X=7538366.6190,,
X=7538714.7946,,
X=7539703.9554,,
X=7540239.6334,,
X=7540338.8400,,
X=7540336.1000,,
X=7540326.3041,,
X=7540325.6550,,
X=7540328 6294,
X=7540328.6294,
X=7540317.9700,,
X=7540313.6800,,
X=7540313.1400,,
X=7540311.6402,,
X=7540304.1374,,
X=7540260.9259,,
X=7540251.8200,,
X=7540249.8096,,
X=7540237.0500,,
X=7540222.0500,,
X=7540217.4700,,
X=7540209.2600,,
X=7540180.9000,,
X=7540158.3600,,
X=7540146.6000,,
X=7540139.5600,,
X=7540134.8300,,
X=7540122.9100,,
X=7540110.7100,
X
7540110.7100,,
X=7540108.0200,
X=7540094.3217,
X=7540064.0282,
X=7540051.2276,
X=7539999.4739,

Y=4957527.1716
Y=4957499.0000
Y=4957499.0000
Y=4957599.1818
Y
4957599.1818
Y=4957871.6861
Y=4958055.7826
Y=4958285.0000
Y=4958285.0000
Y=4958094.3575
Y=4957901.7800
Y=4957900.4200
Y=4957894.9858
Y=4957893.1090
Y=4957885 9996
Y=4957885.9996
Y=4957881.5400
Y=4957885.4000
Y=4957885.3900
Y=4957885.3585
Y=4957881.2841
Y=4957860.0560
Y=4957854.9600
Y=4957853.8998
Y=4957847.2000
Y=4957839.3500
Y=4957840.1800
Y=4957835.9000
Y=4957819.8800
Y=4957808.0600
Y=4957799.7300
Y=4957794.7500
Y=4957791.6100
Y=4957783.6900
Y=4957775.5900
Y 4957775.5900
Y=4957774.0900
Y=4957766.4864
Y=4957741.1003
Y=4957729.9334
Y=4957678.2817

164
163

039:
040:
041:
042:
043:
044:
045:
046:
047:
048:
049:
050:
051:
052:
053:
054:
055:
056:
057:
058:
059:
060:
061:
062:
063:
064:
065:
066:
067:
068:
069:
070:
071:
072:
073:
074:
075:
076:

162
6

161
6

160
159
158

Y=4957673.3048
Y=4957638.5000
Y=4957621.5225
Y=4957583.5664
Y
4957583.5664
Y=4957577.2000
Y=4957570.7040
Y=4957528.0624
Y=4957516.3694
Y=4957508.9010
Y=4957474.1215
Y=4957461.2350
Y=4957455.5492
Y=4957450.8895
Y=4957440 5248
Y=4957440.5248
Y=4957391.6534
Y=4957353.1354
Y=4957341.0337
Y=4957327.8376
Y=4957323.2628
Y=4957314.0821
Y=4957312.8115
Y=4957304.1070
Y=4957305.3776
Y=4957301.7970
Y=4957295.4193
Y=4957285.7692
Y=4957280.8509
Y=4957282.4718
Y=4957287.3900
Y=4957299.4165
Y=4957319.1129
Y=4957326.9392
Y=4957334.5600
Y
4957334.5600
Y=4957339.8300
Y=4957341.4800
Y=4957414.0100
Y=4957417.5700
Y=4957418.2900

002

X=7539995.259
95,
X=7539972.200
00,
X=7539964.680
02,
X=7539937.44
X
7539937.4473,
X=7539932.5573,
X=7539928.232
22,
X=7539896.9372,
X=7539888.593
30,
X=7539881.474
47,
X=7539853.4058,
X=7539843.352
21,
X=7539839.0651,
X=7539837.4558,
X=7539827 7370,
X=7539827.73
70
X=7539790.889
92,
X=7539757.862
21,
X=7539747.130
07,
X=7539745.554
45,
X=7539747.163
37,
X=7539756.144
40,
X=7539760.979
98,
X=7539758.692
27,
X=7539753.856
69,
X=7539741.523
36,
X=7539731.494
40,
X=7539723.020
02,
X=7539722.119
97,
X=7539713.266
69,
X=7539714.1674,
X=7539709.662
24,
X=7539700.8459,
X=7539698.636
64,
X=7539686.720
X
7539686.720
00,
X=7539677.920
00,
X=7539674.780
00,
X=7539536.450
00,
X=7539528.150
00,
X=7539526.830
00,

157
156
155
154

077:
078:
079:
080:
081:
082:
083:
084:
085:
086:
087:
088:
089:
090:
091:
092:
093:
094:
095:
096:
097:
098:
099:
100:
101:
102:
103:
104:
105:
106:
107:
108:
109:
110:
111:
112:
113:
114:

X=7539395.6800,
X=7539384.7700,
X=7539383.1900,
X=7539379.7300,
X
7539379..7300,
X=7539374..3100,
X=7539371..6500,
X=7539366..4300,
X=7539297..6000,
X=7539285..9300,
X=7539280..2500,
X=7539277..8200,
X=7539255..0800,
X=7539221..6700,
X=7539212.1400,
X=7539212.
1400
X=7539179..4600,
X=7539144..7600,
X=7539028..0200,
X=7538986..3700,
X=7538875..2000,
X=7538782..9400,
X=7538753..8300,
X=7538735..9200,
X=7538723..0400,
X=7538714..9900,
X=7538711..6900,
X=7538726..1984,
X=7538720..3734,
X=7538596..4200,
X=7538561..0400,
X=7538533..8200,
X=7538490..4000,
X=7538471..1200,
X=7538452.
X
7538452..4357,
X=7538400..0712,
X=7538367..0310,
X=7538357..6133,
X=7538263..2748,
X=7538236..2246,

153
5

Y=4957488.8000
Y=4957495.7300
Y=4957496.5900
Y=4957498.4000
Y 4957498.4000
Y=4957501.2300
Y=4957502.6200
Y=4957505.5800
Y=4957544.5500
Y=4957539.6100
Y=4957537.8600
Y=4957534.1900
Y=4957531.1000
Y=4957533.3300
Y=4957543 7600
Y=4957543.7600
Y=4957535.8200
Y=4957517.0200
Y=4957420.1700
Y=4957383.3700
Y=4957292.3100
Y=4957215.0500
Y=4957191.8100
Y=4957182.7900
Y=4957179.7400
Y=4957181.4000
Y=4957185.5000
Y=4957250.3841
Y=4957251.6866
Y=4957194.1200
Y=4957180.9700
Y=4957173.4700
Y=4957161.4900
Y=4957156.1700
Y=4957150.9983
Y
4957150.9983
Y=4957139.4889
Y=4957134.7404
Y=4957133.4374
Y=4957120.8897
Y=4957119.2992

152

003

15
50
14
49
14
48
14
47
14
46
14
45
14
44
14
43
14
42
14
41
14
40
13
39

X=75381
185.1012,
X=75381
174.7692,
X=75381
142.1041,
X=75380
X
75380
086.0162,
X=75378
890.8400,
X=75378
878.0543,
X=75378
875.9634,
X=75378
863.8518,
X=75378
827.1171,
X=75378
808.9000,
X=75378
804.8900,
X=75377
788.1300,
X=75377
762.8500,
X=75377
736 9800
736.9800,
X=75377
704.8600,
X=75376
661.8900,
X=75376
653.2800,
X=75376
635.7000,
X=75376
625.7500,
X=75376
603.6400,
X=75375
559.4300,
X=75375
543.2100,
X=75375
538.2200,
X=75375
534.2500,
X=75374
479.8100,
X=75374
479.2700,
X=75374
478.6600,
X=75374
478.0800,
X=75374
477.7100,
X=75374
477.2900,
X=75374
476.2500,
X=75374
475.6900,
X=75374
X
75374
474.9900,
X=75374
474.2400,
X=75374
472.1600,
X=75374
459.1900,
X=75373
359.6800,
X=75373
307.6700,

151
5

115:
116:
117:
118:
119:
120:
121:
122:
123:
124:
125:
126:
127:
128:
129:
130:
131:
132:
133:
134:
135:
136:
137:
138:
139:
140:
141:
142:
143:
144:
145:
146:
147:
148:
149:
150:
151:
152:

138
137
136

Y=4957120.0542
Y=4957120.3823
Y=4957121.9749
Y=4957133.6125
Y
4957133.6125
Y=4957207.1783
Y=4957205.4022
Y=4957203.8568
Y=4957195.7590
Y=4957173.6305
Y=4957168.6300
Y=4957167.5300
Y=4957163.2400
Y=4957156.7600
Y=4957156 7200
Y=4957156.7200
Y=4957156.6800
Y=4957156.6200
Y=4957156.0200
Y=4957154.8100
Y=4957152.9800
Y=4957148.9000
Y=4957140.7600
Y=4957139.9400
Y=4957139.6900
Y=4957144.8400
Y=4957141.2800
Y=4957149.3800
Y=4957158.4900
Y=4957166.9800
Y=4957172.6000
Y=4957178.8000
Y=4957194.3700
Y=4957202.6000
Y=4957213.0200
Y
4957213.0200
Y=4957224.2600
Y=4957223.9000
Y=4957221.6300
Y=4957211.5600
Y=4957206.3000

135

153:
154:
155:
156:
157:
158:
159:
160:
161:
162:
163:
164:
165:
166:
167:
168:
169:
170:
171:
172:
173:
174:
175:
176:
177:
178:
179:
180:
181:
182:
183:
184:
185:
186:
187:
188:
189:
190:

134
13

128
2

004

127

Y=4957202.3300
Y=4957199.5200
Y=4957198.5500
Y=4957197.1700
Y 4957197.1700
Y=4957196.2900
Y=4957192.8200
Y=4957191.4700
Y=4957190.6900
Y=4957186.8800
Y=4957184.3700
Y=4957182.6700
Y=4957181.6500
Y=4957174.7802
Y=4957185 4000
Y=4957185.4000
Y=4957190.8000
Y=4957196.2000
Y=4957201.2000
Y=4957214.6000
Y=4957244.6000
Y=4957261.1000
Y=4957264.0785
Y=4957286.0706
Y=4957291.0000
Y=4957308.0693
Y=4957324.2000
Y=4957330.0693
Y=4957351.5666
Y=4957362.6885
Y=4957373.7899
Y=4957375.0000
Y=4957385.6074
Y=4957408.7705
Y=4957410.1000
Y
4957410.1000
Y=4957412.5296
Y=4957414.3000
Y=4957419.8994
Y=4957422.8000
Y=4957500.0000

2
130 129
131
132
133

X=7537238.7800,
X=7537189.9300,
X=7537173.0000,
X=7537149.0900,
X
753
37149.0900,
X=753
37133.7400,
X=753
37073.4500,
X=753
37050.0400,
X=753
37037.9000,
X=753
36978.8200,
X=753
36939.8800,
X=753
36913.5500,
X=753
36897.7400,
X=753
36702.6005,
X=753
36701 0000
36701.0000,
X=753
36700.3000,
X=753
36699.7000,
X=753
36700.0000,
X=753
36700.0000,
X=753
36701.1000,
X=753
36701.3000,
X=753
36701.3797,
X=753
36701.9681,
X=753
36702.1000,
X=753
36702.2542,
X=753
36702.4000,
X=753
36702.3076,
X=753
36701.9690,
X=753
36701.7939,
X=753
36701.6191,
X=753
36701.6000,
X=753
36701.9324,
X=753
36702.6583,
X=753
X
753
36702.7000,
X=753
36702.7578,
X=753
36702.8000,
X=753
36703.1953,
X=753
36703.4000,
X=753
36703.5200,

126
1

123
3
12
24
12
25
5

119
120
121
122
118
117
116

005

115
114
1

113
3

112

00
006

111 110

109

108
08

TC
T
C

10
107

106

105

104

103
102

007

097
09
098
099
100
101

096

095

1

1

3

5

3

094

5

2

2

093

1

1

092

1

091

1

088
089 087
090 086
085
084
083
082
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080
0
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79
9
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0
78
077
0
076
075
074
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072
071
070
069
068
067
066
6

008

053
054
4
055
056
0
56
0
057
058
58
0 9
05
06
060
061
0
06
6
062
063
064
065

048
04
8

045
046
0
047
7

049
04
49
050
050
051
0
1
052
52

042
043
43
044
04
4

040
041

038
039

036
0
037

032
033
3
034
03
035
0
5

027
7
028
8
029
9
030
0
0
031
03

009

020
020
021
1
022
0
023
02
024
24
0 25
025
026
026
6

12

010
0
0
011
0
012
0
2
013
01
014
0
14
015
0
5
016
017
018
019
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T01:
T02:
T03:
T04:
T05:
T06:
T07:
T08:
T09:
T10:
T11:
T12:
T13:
T14:
T15:
T16:
T17:
T18:
T19:
T20:
T21:
T22:
T23:
T24:
T25:
T26:
T27:
T28:
T29:
T30:
T31:
T32:
T33:
T34:
T35:
T36:
T37:
T38:
T39:
T40:
T41:
T42:
T43:
T44:
T45:
T46:
T47:
T48:
T49:
T50:
T51:
T52:
T53:

X=7540334.15, Y=4957908.32, r= 100.00 m
X=7540312.91, Y=4957890.61, r= 100.00 m
X=7540232.96, Y=4957851.33, r= 750.00 m
X=7540182.14, Y=4957830.76, r= 420.00 m
X=7540139.30, Y=4957806.43, r= 350.00 m
X=7540090.60, Y=4957770.25, r=1000.00 m
X=7540020.43, Y=4957709.04, r= 550.00 m
X=7539985.34, Y=4957668.97, r= 200.00 m
X=7539942.75, Y=4957600.52, r=2000.00 m
X=7539909.53, Y=4957550.83, r= 600.00 m
X=7539844.72, Y=4957470.53, r= 500.00 m
X=7539772.16, Y=4957374.29, r= 400.00 m
X=7539745.83, Y=4957347.22, r= 180.00 m
X=7540247.81, Y=4957931.34, r=1000.00 m
X=7539616.30, Y=4958161.07, r= 150.00 m
X=7539444.53, Y=4958110.45, r= 700.00 m
X=7539364.59, Y=4958078.34, r= 280.00 m
X=7539260.73, Y=4958061.28, r= 800.00 m
X=7539157.06, Y=4958052.05, r= 240.00 m
X=7539100.15, Y=4958061.82, r= 90.00 m
X=7539061.83, Y=4958082.94, r= 100.00 m
X=7539024.16, Y=4958115.62, r= 80.00 m
X=7538918.42, Y=4958159.38, r= 250.00 m
X=7538844.73, Y=4958153.45, r= 230.00 m
X=7538811.05, Y=4958147.54, r= 600.00 m
X=7538758.02, Y=4958136.35, r= 180.00 m
X=7538705.12, Y=4958102.65, r= 500.00 m
X=7538597.49, Y=4958016.27, r= 180.00 m
X=7538542.37, Y=4957953.43, r= 18.00 m
X=7539521.96, Y=4958088.13, r= 750.00 m
X=7539426.57, Y=4957965.13, r=1800.00 m
X=7539293.30, Y=4957813.42, r= 300.00 m
X=7539246.25, Y=4957783.10, r= 120.00 m
X=7539166.59, Y=4957700.12, r= 45.00 m
X=7539684.50, Y=4957342.09, r= 300.00 m
X=7539373.55, Y=4957510.08, r= 600.00 m
X=7539247.95, Y=4957585.80, r= 600.00 m
X=7539193.91, Y=4957615.57, r= 180.00 m
X=7539113.29, Y=4957604.21, r= 600.00 m
X=7539067.20, Y=4957555.40, r= 300.00 m
X=7539034.60, Y=4957523.99, r= 60.00 m
X=7538997.04, Y=4957470.18, r= 120.00 m
X=7538964.59, Y=4957439.28, r= 600.00 m
X=7538925.29, Y=4957404.29, r= 300.00 m
X=7538877.87, Y=4957372.11, r= 300.00 m
X=7538836.99, Y=4957341.05, r= 300.00 m
X=7538732.85, Y=4957267.65, r= 500.00 m
X=7538648.85, Y=4957224.74, r= 500.00 m
X=7538584.92, Y=4957195.22, r= 300.00 m
X=7538425.71, Y=4957147.72, r= 360.00 m
X=7538249.54, Y=4957123.60, r= 180.00 m
X=7538180.08, Y=4957124.63, r= 500.00 m
X=7538114.07, Y=4957127.85, r= 180.00 m

T54:
T55:
T56:
T57:
T58:
T59:
T60:
T61:
T62:
T63:
T64:
T65:
T66:
T67:
T68:
T69:
T70:
T71:
T72:
T73:
T74:
T75:
T76:
T77:
T78:
T79:
T80:
T81:
T82:
T83:
T84:
T85:
T86:
T87:
T88:
T89:
T90:
T91:
T92:
T93:
T94:
T95:
T96:
T97:
T98:
T99:
T100:
T101:
T102:
T103:
T104:
T105:
T106:

X=7539093.16, Y=4958064.85, r=
X=7539071.63, Y=4958060.93, r=
X=7539049.89, Y=4958054.63, r=
X=7538859.54, Y=4957959.80, r=
X=7538780.60, Y=4957925.99, r=
X=7538734.80, Y=4957866.70, r=
X=7538668.21, Y=4957839.74, r=
X=7538641.96, Y=4957839.42, r=
X=7538589.39, Y=4957825.23, r=
X=7538544.19, Y=4957762.56, r=
X=7538451.34, Y=4957743.53, r=
X=7538388.08, Y=4957722.60, r=
X=7539255.37, Y=4957856.84, r=
X=7539143.16, Y=4957910.03, r=
X=7539010.58, Y=4957970.01, r=
X=7539191.27, Y=4957749.52, r=
X=7539073.93, Y=4957808.88, r=
X=7539029.43, Y=4957794.88, r=
X=7538991.80, Y=4957812.71, r=
X=7538970.85, Y=4957835.95, r=
X=7538924.18, Y=4957873.36, r=
X=7538901.15, Y=4957896.98, r=
X=7538814.70, Y=4957986.74, r=
X=7538663.85, Y=4957986.74, r=
X=7539026.56, Y=4957682.71, r=
X=7538942.95, Y=4957700.51, r=
X=7538838.02, Y=4957754.00, r=
X=7538791.61, Y=4957804.84, r=
X=7538715.84, Y=4957835.14, r=
X=7538606.92, Y=4957936.95, r=
X=7538505.64, Y=4957948.73, r=
X=7538966.18, Y=4957530.10, r=
X=7538895.85, Y=4957580.96, r=
X=7538806.30, Y=4957611.16, r=
X=7538754.43, Y=4957648.83, r=
X=7538707.52, Y=4957653.66, r=
X=7538684.14, Y=4957669.26, r=
X=7538670.41, Y=4957700.83, r=
X=7538619.80, Y=4957754.06, r=
X=7538938.03, Y=4957450.73, r=
X=7538854.29, Y=4957500.57, r=
X=7538803.30, Y=4957521.87, r=
X=7538726.30, Y=4957537.24, r=
X=7538642.11, Y=4957568.51, r=
X=7538509.27, Y=4957661.02, r=
X=7538419.65, Y=4957622.81, r=
X=7538355.27, Y=4957516.12, r=
X=7538339.76, Y=4957496.85, r=
X=7538297.11, Y=4957458.21, r=
X=7538243.99, Y=4957369.56, r=
X=7538231.20, Y=4957350.20, r=
X=7538208.20, Y=4957330.76, r=
X=7538181.31, Y=4957334.11, r=

60.00 m
160.00 m
160.00 m
30.00 m
60.00 m
60.00 m
90.00 m
150.00 m
100.00 m
90.00 m
180.00 m
120.00 m
450.00 m
600.00 m
750.00 m
60.00 m
36.00 m
45.00 m
120.00 m
90.00 m
150.00 m
90.00 m
45.00 m
90.00 m
240.00 m
120.00 m
60.00 m
60.00 m
300.00 m
100.00 m
38.00 m
300.00 m
120.00 m
60.00 m
120.00 m
60.00 m
45.00 m
120.00 m
150.00 m
60.00 m
500.00 m
200.00 m
330.00 m
360.00 m
300.00 m
180.00 m
250.00 m
100.00 m
200.00 m
400.00 m
100.00 m
36.00 m
70.00 m
T107:
T108:
T109:
T110:
T111:
T112:
T113:
T114:
T115:
T116:
T117:
T118:
T119:
T120:
T121:
T122:
T123:
T124:
T125:
T126:
T127:
T128:
T129:
T130:
T131:
T132:
T133:
T134:
T135:
T136:
T137:
T138:
T139:
T140:
T141:
T142:
T143:
T144:
T145:
T146:
T147:
T148:
T149:
T150:
T151:
T152:
T153:
T154:
T155:
T156:
T157:
T158:
T159:

X=7538146.11, Y=4957350.88, r=
X=7538098.93, Y=4957354.66, r=
X=7538062.15, Y=4957340.19, r=
X=7538042.58, Y=4957338.70, r=
X=7538021.93, Y=4957350.27, r=
X=7537908.59, Y=4957424.44, r=
X=7537822.20, Y=4957426.84, r=
X=7537796.31, Y=4957460.11, r=
X=7537753.96, Y=4957471.01, r=
X=7537686.99, Y=4957448.72, r=
X=7537661.78, Y=4957423.79, r=
X=7537598.21, Y=4957400.22, r=
X=7537585.72, Y=4957393.76, r=
X=7537542.54, Y=4957389.13, r=
X=7537497.99, Y=4957402.00, r=
X=7537422.37, Y=4957388.23, r=
X=7537307.18, Y=4957377.04, r=
X=7537259.33, Y=4957380.49, r=
X=7536981.19, Y=4957384.26, r=
X=7536930.98, Y=4957383.26, r=
X=7536917.03, Y=4957379.03, r=
X=7536873.22, Y=4957375.32, r=
X=7536817.36, Y=4957389.33, r=
X=7536807.62, Y=4957390.48, r=
X=7536738.45, Y=4957403.58, r=
X=7538827.05, Y=4957387.27, r=
X=7538753.64, Y=4957450.89, r=
X=7538694.53, Y=4957479.71, r=
X=7538652.66, Y=4957480.56, r=
X=7538586.86, Y=4957468.86, r=
X=7538533.92, Y=4957465.32, r=
X=7538484.82, Y=4957455.90, r=
X=7538451.81, Y=4957421.67, r=
X=7538413.76, Y=4957393.27, r=
X=7538389.45, Y=4957384.56, r=
X=7538357.84, Y=4957400.67, r=
X=7538342.41, Y=4957412.50, r=
X=7538324.42, Y=4957439.13, r=
X=7538597.48, Y=4957523.32, r=
X=7538555.63, Y=4957559.75, r=
X=7538507.70, Y=4957587.24, r=
X=7538363.14, Y=4957206.91, r=
X=7538245.28, Y=4957299.33, r=
X=7538141.02, Y=4957226.00, r=
X=7537946.01, Y=4957259.31, r=
X=7537930.26, Y=4957249.58, r=
X=7537867.59, Y=4957203.27, r=
X=7537825.29, Y=4957177.78, r=
X=7537762.27, Y=4957161.26, r=
X=7537644.97, Y=4957161.10, r=
X=7537555.67, Y=4957144.64, r=
X=7537540.22, Y=4957144.87, r=
X=7537533.25, Y=4957153.37, r=

150.00 m
85.00 m
30.00 m
50.00 m
250.00 m
100.00 m
40.00 m
18.00 m
18.00 m
45.00 m
45.00 m
120.00 m
36.00 m
60.00 m
30.00 m
300.00 m
150.00 m
150.00 m
300.00 m
60.00 m
60.00 m
75.00 m
120.00 m
60.00 m
300.00 m
300.00 m
250.00 m
150.00 m
90.00 m
300.00 m
300.00 m
100.00 m
200.00 m
60.00 m
39.00 m
30.00 m
30.00 m
60.00 m
110.00 m
170.00 m
100.00 m
120.00 m
180.00 m
180.00 m
300.00 m
150.00 m
150.00 m
60.00 m
60.00 m
100.00 m
100.00 m
12.00 m
150.00 m

T160:
T161:
T162:
T163:
T164:
T165:
T166:
T167:
T168:
T169:
T170:
T171:
T172:
T173:
T174:
T175:
T176:
T177:
T178:
T179:
T180:
T181:
T182:
T183:
T184:
T185:
T186:
T187:
T188:
T189:
T190:
T191:
T192:
T193:
T194:
T195:
T196:
T197:
T198:
T199:
T200:
T201:
T202:
T203:
T204:
T205:
T206:
T207:
T208:
T209:
T210:
T211:
T212:

X=7537503.36, Y=4957195.71, r= 60.00 m
X=7537840.91, Y=4957369.32, r= 120.00 m
X=7537699.98, Y=4957310.58, r=1000.00 m
X=7537479.95, Y=4957228.25, r= 300.00 m
X=7537307.37, Y=4957210.79, r=1000.00 m
X=7536850.31, Y=4957184.48, r=1000.00 m
X=7538977.10, Y=4958055.12, r= 60.00 m
X=7538924.66, Y=4958099.83, r= 30 00 m
X=7539420.26, Y=4957889.89, r= 500.00 m
X=7539441.79, Y=4957917.12, r= 12.00 m
X=7539443.33, Y=4957922.20, r= 12.00 m
X=7539589.42, Y=4958104.17, r= 12.00 m
X=7539124.08, Y=4957799.67, r= 120.00 m
X=7539130.93, Y=4957819.37, r= 30.00 m
X=7539130.84, Y=4957841.58, r= 15.00 m
X=7539097.92, Y=4957837.17, r= 18.00 m
X=7539077.99, Y=4957819.62, r= 24.00 m
X=7538973.23, Y=4957800.60, r= 12.00 m
X=7538957.81, Y=4957801.28, r= 12.00 m
X=7538925.32, Y=4957903.55, r= 15.00 m
X=7538939.77, Y=4957923.53, r= 15.00 m
X=7539004.10, Y=4957887.06, r= 60.00 m
X=7539062.98, Y=4957861.72, r= 6.00 m
X=7539086.69, Y=4957719.53, r= 120.00 m
X=7538973.31, Y=4957717.34, r= 8.00 m
X=7538962.44, Y=4957729.49, r= 15.00 m
X=7538925.61, Y=4957748.12, r= 15.00 m
X=7538913.78, Y=4957747.09, r= 15.00 m
X=7538879.13, Y=4957763.53, r= 8.00 m
X=7538862.13, Y=4957780.25, r= 6.00 m
X=7538832.28, Y=4957800.25, r= 30.00 m
X=7538849.90, Y=4957832.41, r= 36.00 m
X=7538849.99, Y=4957840.07, r= 15.00 m
X=7538880.21, Y=4957892.55, r= 60.00 m
X=7538870.39, Y=4957823.98, r= 15.00 m
X=7538787.10, Y=4957881.87, r= 8.00 m
X=7538797.20, Y=4957883.90, r= 12.00 m
X=7538813.04, Y=4957879.90, r= 8.00 m
X=7538611.23, Y=4957868.45, r= 24.00 m
X=7538546.61, Y=4957895.10, r= 120.00 m
X=7538633.94, Y=4957802.91, r= 6.00 m
X=7538666.77, Y=4957755.57, r= 18.00 m
X=7538688.62, Y=4957778.37, r= 24.00 m
X=7538785.97, Y=4957722.49, r= 60.00 m
X=7538802.31, Y=4957708.23, r= 10.00 m
X=7538789.01, Y=4957685.07, r= 10.00 m
X=7538766.02, Y=4957684.98, r= 18.00 m
X=7538716.21, Y=4957712.96, r= 120.00 m
X=7538690.77, Y=4957751.53, r= 18.00 m
X=7538757.93, Y=4957757.48, r= 60.00 m
X=7538819.04, Y=4957717.45, r= 9.00 m
X=7538850.22, Y=4957703.77, r= 18.00 m
X=7538866.11, Y=4957629.49, r= 45.00 m

T213:
T214:
T215:
T216:
T217:
T218:
T219:
T220:
T221:
T222:
T223:
T224:
T225:
T226:
T227:
T228:
T229:
T230:
T231:
T232:
T233:
T234:
T235:
T236:
T237:
T238:
T239:
T240:
T241:
T242:
T243:
T244:

X=7538490.22, Y=4957599.35, r=
X=7538658.01, Y=4957493.92, r=
X=7538509.02, Y=4957494.26, r=
X=7538523.96, Y=4957481.26, r=
X=7538611.86, Y=4957442.48, r=
X=7538764.84, Y=4957348.31, r=
X=7538720.68, Y=4957317.19, r=
X=7538682.38, Y=4957294.26, r=
X=7538628.86, Y=4957369.76, r=
X=7538477.27, Y=4957492.86, r=
X=7538388.66, Y=4957498.07, r=
X=7538375.97, Y=4957784.26, r=
X=7538340.92, Y=4957587.69, r=
X=7538281.03, Y=4957631.45, r=
X=7538302.86, Y=4957505.85, r=
X=7538191.05, Y=4957573.96, r=
X=7538213.40, Y=4957610.68, r=
X=7538325.24, Y=4957542.58, r=
X=7538193.99, Y=4957525.94, r=
X=7538160.66, Y=4957544.51, r=
X=7538147.17, Y=4957597.00, r=
X=7538196.74, Y=4957654.21, r=
X=7538206.32, Y=4957648.68, r=
X=7538615.71, Y=4957299.85, r=
X=7538385.12, Y=4957305.83, r=
X=7538508.33, Y=4957269.84, r=
X=7537814.96, Y=4957418.42, r=
X=7537800.31, Y=4957405.20, r=
X=7537773.66, Y=4957374.37, r=
X=7537755.50, Y=4957400.57, r=
X=7537569.00, Y=4957296.48, r=
X=7537497.39, Y=4957267.85, r=

110.00 m
45.00 m
90.00 m
30.00 m
30.00 m
12.00 m
452,50 m
30.00 m
180.00 m
85.00 m
36.00 m
500.00 m
300.00 m
60.00 m
16.00 m
16.00 m
16.00 m
16.00 m
75.00 m
150.00 m
8.00 m
8.00 m
8.00 m
120.00 m
150.00 m
10.00 m
15.00 m
30.00 m
60.00 m
8.00 m
300.00 m
150.00 m
T245:
T246:
T247:
T248:
T249:
T250:
T251:
T252:
T253:
T254:
T255:
T256:
T257:
T258:
T259:
T260:
T261:
T262:
T263:
T264:
T265:
T266:
T267:
T268:
T269:
T270:
T271:
T272:
T273:
T274:
T275:

4

150.00 m
8.00 m
8.00 m
30.00 m
8.00 m
150.00 m
150.00 m
30.00 m
300.00 m
450.00 m
450.00 m
8.00 m
300.00 m
300.00 m
35.00 m
8.00 m
36.00 m
90.00 m
60.00 m
300.00 m
24.00 m
24.00 m
300.00 m
150.00 m
150.00 m
90.00 m
60.00 m
30.00 m
12.00 m
300.00 m
300.00 m
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X=7537451.59, Y=4957257.53, r=
X=7537694.31, Y=4957383.76, r=
X=7537526.72, Y=4957325.52, r=
X=7537515.40, Y=4957385.35, r=
X=7537517.03, Y=4957342.02, r=
X=7537490.59, Y=4957335.83, r=
X=7537343.50, Y=4957320.07, r=
X=7537320.39, Y=4957354.73, r=
X=7537317.62, Y=4957303.56, r=
X=7537209.52, Y=4957327.20, r=
X=7537190.76, Y=4957328.32, r=
X=7536983.54, Y=4957331.03, r=
X=7536797.18, Y=4957341.81, r=
X=7536798.69, Y=4957304.99, r=
X=7536791.66, Y=4957260.21, r=
X=7536720.27, Y=4957256.50, r=
X=7540119.92, Y=4957951.73, r=
X=7540106.96, Y=4957921.34, r=
X=7538484.33, Y=4957950.03, r=
X=7538500.07, Y=4957923.38, r=
X=7538442.01, Y=4957914.61, r=
X=7538445.83, Y=4957908.40, r=
X=7538397.95, Y=4957869.54, r=
X=7538196.78, Y=4957690.57, r=
X=7538125.97, Y=4957645.88, r=
X=7538028.19, Y=4957589.47, r=
X=7538003.74, Y=4957577.50, r=
X=7537972.61, Y=4957567.88, r=
X=7537795.03, Y=4957474.11, r=
X=7537615.40, Y=4957418.65, r=
X=7537577.31, Y=4957411.96, r=
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001: X=7540333.68, Y=4957906.61
002: X=7540147.18, Y=4957967.95
003: X=7539563.09, Y=4958145.39
004: X=7539542.70, Y=4958116.99
005: X=7539529.56, Y=4958135.50
006: X=7539106.38, Y=4958061.20
007: X=7539063.76, Y=4958058.65
008: X=7539066.74, Y=4958080.38
009: X=7538936.24, Y=4958148.58
010: X=7538623.44, Y=4958037.10
011: X=7538541.34, Y=4957944.58
012: X=7538426.92, Y=4958095.48
013: X=7538501.24, Y=4957959.05
014: X=7538531.16, Y=4957945.76
015: X=7538642.93, Y=4957903.28
016: X=7538707.88, Y=4957846.74
017: X=7538795.11, Y=4957800.22
018: X=7538812.38, Y=4957782.09
019: X=7538866.79, Y=4957739.34
020: X=7538868.35, Y=4957738.54
021: X=7538968.72, Y=4957695.02
022: X=7539071.94, Y=4957669.31
023: X=7539154.20, Y=4957645.03
024: X=7539185.21, Y=4957622.03
025: X=7539724.31, Y=4957317.79
026: X=7539717.69, Y=4957281.66
027: X=7539759.84, Y=4957308.46
028: X=7540318.58, Y=4957895.47
029: X=7540323.22, Y=4957883.74
030: X=7540125.95, Y=4957897.72
031: X=7540103.09, Y=4957906.52
032: X=7539441.45, Y=4957926.49
033: X=7539223.28, Y=4957665.23
034: X=7539203.48, Y=4957682.12
035: X=7539409.44, Y=4957945.99
036: X=7539302.40, Y=4957825.59
037: X=7539189.89, Y=4957724.40
038: X=7539166.91, Y=4957696.93
039: X=7539171.92, Y=4957730.25
040: X=7539121.76, Y=4957784.69
041: X=7539117.57, Y=4957786.81
042: X=7539075.97, Y=4957805.76
043: X=7539033.60, Y=4957798.11
044: X=7539033.43, Y=4957778.18
045: X=7538980.35, Y=4957804.10
046: X=7538933.10, Y=4957814.51
047: X=7538996.67, Y=4957812.13
048: X=7538929.86, Y=4957868.82
049: X=7539050.92, Y=4957866.91
050: X=7539055.37, Y=4957857.65
051: X=7538889.50, Y=4957905.40
052: X=7538991.77, Y=4958025.67
053: X=7538933.67, Y=4957996.73
054: X=7538840.20, Y=4957941.02
055: X=7538759.35, Y=4957898.48
056: X=7538816.35, Y=4957888.75
057: X=7538849.93, Y=4957835.65

058: X=7538899.75, Y=4957815.97
059: X=7538880.02, Y=4957760.50
060: X=7538869.67, Y=4957791.23
061: X=7538448.76, Y=4957936.90
062: X=7538450.10, Y=4957919.54
063: X=7538464.90, Y=4957909.01
064: X=7538464.67, Y=4957907.36
065: X=7538484.52, Y=4957905.20
066: X=7538482.46, Y=4957913.06
067: X=7538623.34, Y=4957834.40
068: X=7538632.71, Y=4957806.56
069: X=7538617.90, Y=4957782.70
070: X=7538650.37, Y=4957795.11
071: X=7538564.55, Y=4957790.80
072: X=7538421.23, Y=4957733.57
073: X=7538399.53, Y=4957726.12
074: X=7538372.26, Y=4957710.64
075: X=7538364.43, Y=4957721.00
076: X=7538354.41, Y=4957831.30
077: X=7538980.77, Y=4957612.92
078: X=7539076.86, Y=4957565.63
079: X=7539017.30, Y=4957499.21
080: X=7538970.27, Y=4957444.69
081: X=7538867.04, Y=4957363.88
082: X=7538726.76, Y=4957265.49
083: X=7538723.51, Y=4957250.98
084: X=7538652.06, Y=4957226.42
085: X=7538511.38, Y=4957173.28
086: X=7538094.71, Y=4957135.31
087: X=7538081.12, Y=4957140.27
088: X=7537883.26, Y=4957214.84
089: X=7537859.94, Y=4957198.66
090: X=7537489.59, Y=4957233.26
091: X=7538854.45, Y=4957594.92
092: X=7538904.12, Y=4957634.97
093: X=7538859.76, Y=4957659.17
094: X=7538851.24, Y=4957702.70
095: X=7538798.48, Y=4957710.59
096: X=7538749.76, Y=4957743.28
097: X=7538672.47, Y=4957761.51
098: X=7538648.86, Y=4957723.49
099: X=7538433.80, Y=4957695.59
100: X=7538451.87, Y=4957691.61
101: X=7538525.43, Y=4957649.77
102: X=7538680.55, Y=4957554.27
103: X=7538658.23, Y=4957480.39
104: X=7538606.55, Y=4957472.36
105: X=7538526.66, Y=4957463.72
106: X=7538462.78, Y=4957433.17
107: X=7538415.09, Y=4957394.78
108: X=7538416.60, Y=4957375.88
109: X=7538378.24, Y=4957390.52
110: X=7538461.72, Y=4957521.39
111: X=7538491.33, Y=4957592.36
112: X=7538414.03, Y=4957616.52
113: X=7538217.14, Y=4957709.25
114: X=7538249.18, Y=4957685.22

115: X=7538258.68, Y=4957685.12
116: X=7538268.07, Y=4957662.57
117: X=7538382.90, Y=4957561.92
118: X=7538355.81, Y=4957517.90
119: X=7538346.07, Y=4957504.70
120: X=7538314.05, Y=4957524.21
121: X=7538202.22, Y=4957592.32
122: X=7538149.56, Y=4957624.38
123: X=7538230.59, Y=4957646.04
124: X=7538119.95, Y=4957642.40
125: X=7538049.35, Y=4957601.68
126: X=7538115.95, Y=4957561.11
127: X=7538125.19, Y=4957556.12
128: X=7538128.37, Y=4957566.12
129: X=7538163.93, Y=4957542.26
130: X=7538298.79, Y=4957456.80
131: X=7538297.86, Y=4957455.66
132: X=7538253.18, Y=4957384.88
133: X=7538236.02, Y=4957395.16
134: X=7538499.44, Y=4957272.44
135: X=7538515.72, Y=4957258.83
136: X=7538203.93, Y=4957333.11
137: X=7538206.35, Y=4957320.73
138: X=7538128.13, Y=4957200.76
139: X=7538103.28, Y=4957152.09
140: X=7537897.04, Y=4957225.03
141: X=7537920.60, Y=4957242.44
142: X=7537930.71, Y=4957249.73
143: X=7537940.35, Y=4957255.81
144: X=7537962.67, Y=4957270.44
145: X=7537990.15, Y=4957288.82
146: X=7537989.11, Y=4957291.97
147: X=7538043.33, Y=4957325.31
148: X=7538067.01, Y=4957342.10
149: X=7538040.68, Y=4957341.47
150: X=7537898.99, Y=4957422.93
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151: X=7537867.58, Y=4957393.94
152: X=7537850.68, Y=4957378.68
153: X=7537817.56, Y=4957359.59
154: X=7537785.63, Y=4957346.28
155: X=7537776.51, Y=4957342.48
156: X=7537733.14, Y=4957324.40
157: X=7537554.46, Y=4957256.13
158: X=7537542.56, Y=4957285.91
159: X=7537706.23, Y=4957373.07
160: X=7537762.76, Y=4957390.10
161: X=7537822.41, Y=4957431.53
162: X=7537791.15, Y=4957461.42
163: X=7537668.52, Y=4957430.46
164: X=7537553.22, Y=4957390.29
165: X=7537552.59, Y=4957379.13
166: X=7537518.36, Y=4957396.12
167: X=7537493.13, Y=4957401.06
168: X=7537456.85, Y=4957394.51
169: X=7537460.44, Y=4957383.32
170: X=7537303.94, Y=4957377.57
171: X=7536983.71, Y=4957384.21
172: X=7536953.52, Y=4957383.70
173: X=7536904.89, Y=4957378.00
174: X=7536796.95, Y=4957392.50
175: X=7536720.13, Y=4957407.55
176: X=7536702.73, Y=4957411.31
177: X=7536799.06, Y=4957261.84
178: X=7536914.19, Y=4957267.81
179: X=7536951.77, Y=4957269.76
180: X=7537318.76, Y=4957324.76
181: X=7537318.51, Y=4957320.08
182: X=7537318.50, Y=4957288.78
183: X=7537320.79, Y=4957249.80
184: X=7537323.00, Y=4957212.39
185: X=7536950.55, Y=4957190.25
186: X=7536701.93, Y=4957179.26
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На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору ( Сл. гласник РС“, бр. 68/2015 ), члана
40. Статута општине Велико Градиште (‘’Сл.
Гласник општине Велико Градиште’’, бр. 9/08 и
5/14), на предлог Општинског већа општине Велико Градиште,
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ɇȺɁɂȼɄɈɊɂɋɇɂɄȺȻɍȹȿɌȺ
1.
2.
3.

Скупштина општине Велико Градиште на
43. седници одржаној 18.03.2016. године донела
је

4.
5.

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ МАКСИМАЛНОГ
БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ
У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА
2015. ГОДИНУ

6.

7.
8.
9.

Члан 1.

Утврђује се максимални број запослених
у општини Велико Градиште на неодређено
време за 2015. годину код органа општине Велико Градиште, јавних служби, јавних предузећа,
који у систему локалне самоуправе имају обавезу
пријављивања података о запосленима у регистар који води министарство надлежно за послове финансија, односно на запослене чије се
плате, односно зараде финансирају из буџета општине Велико Градиште.
Максимални број запослених на неодређено време у општини Велико Градиште за 2015.
годину је 170, који се распоређују на следећи
начин:














10.

11.

ɍɄɍɉɇɈ
ɁȺɉɈɋɅȿɇɂɏ
ȳɉ ÄȾɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ
10
ɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ³
ɇɚɪɨɞɧɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ Äȼɭɤ
8
Ʉɚɪɚʇɢʄ³ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ Äȼɥɚɫɬɢɦɢɪ
5
ɉɚɜɥɨɜɢʄ ɐɚɪɟɜɚɰ³ ȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟ
ȳɍ Äɋɩɨɪɬɫɤɢ ɰɟɧɬɚɪ ȼɟɥɢɤɨ
2
Ƚɪɚɞɢɲɬɟ³
ȳɍ Äɇɚɪɨɞɧɢ ɦɭɡɟʁ ȼɟɥɢɤɨ
1
Ƚɪɚɞɢɲɬɟ³
ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɚ
48
ɭɫɬɚɧɨɜɚ
ÄɆɚʁɫɤɢ
ɰɜɟɬ³
ȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɬɟ
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
4
ɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
ȳɄɉ
ÄȾɭɧɚɜ³
ȼɟɥɢɤɨ
21
Ƚɪɚɞɢɲɬɟ
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɨɩɲɬɢɧɟ
68
ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ
1
ɨɩɲɬɢɧɚ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɢ
Ƚɨɥɭɛɚɰ
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨ
2
ɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɲɬɜɨ ɨɩɲɬɢɧɟ
ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
ɍɄɍɉɇɈ
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Члан 2. 





 

У оквиру максималног броја запослених
одређеног у члану 1. ове одлуке, корисник може
имати највише онолики број запослених на неодређено време за који има обезбеђену масу
средстава за зараде.




 

 

Члан 3.

Корисници из члана 1. ст. 2. ове одлуке
дужни су да ускладе своје акте о организацији и
систематизацији радних места са овом одлуком.
Члан 4.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о утврђивању максималног броја
запослених у општини Велико Градиште за 2015.
годину број 016-3/2016-01-1 („Службени гласник
општине Велико Градиште“, бр. 2/2016).
Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“.
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Број: 116-9/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловићс,р.

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број
72/2011, 88/2013 и 105/2014) и члана 40. став 1.
тачка 18. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“,
број 9/08 и 5/14) и Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда(„Службени гласник РС“, бр.
24/2012,48/2015,99/2015)
Скупштина Општине Велико Градиште
на 43. седници одржаној дана18.03.2016. године,
донела је.
ОДЛУКА О ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком се, у складу са Законом о
јавној својини (‘’Службени гласник РС’’, бр.
72/2011 у даљем тексту: Закон) и Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/2012,48/2015,99/2015) у даљем
тексту: Уредба) утврђују се:
- носиоци права коришћења на стварима
у својини општине Велико Градиште као и њихова овлашћења,
-надлежни органи општине Велико Градиште за припрему и доношење аката у вези са
прибављањем и располагањем стварима у јавној
својини општине Велико Градиште и одређује се
лице надлежно да у име општине Велико Градиште закључи уговор у вези са истима,
-поступци у којима се, ствари у јавној
својини које користе органи општине Велико
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Градиште користе, могу прибавити и располагати
(коришћење, закуп, отуђење, залагање итд.)
-надлежност за вођење евиденције и пописа ствари у јавној својини општине Велико
Градиште и евиденције непокретности у јавној
својини које користе органи општине Велико
Градиште.

Члан 2.
Под прибављањем ствари у јавну својину
општине Велико Градиште, у смислу ове Одлуке,
подразумева се прибављање ствари по тржишној
вредности, разменом, изградњом и бестеретним
правним послом (наслеђе, поклон или једнострана изјава воље).
Под управљањем стварима у јавној
својини општине Велико Градиште, у смислу ове
Одлуке, подразумева се одржавање, обнављање
и унапређивање истих, као и извршавање законских и других обавеза у вези са тим стварима.
Под располагањем стварима у јавној
својини општине Велико Градиште, у смислу ове
Одлуке, подразумева се:
1) давање ствари на коришћење;
2) давање ствари у закуп;
3) пренос права јавне својине на другог
носиоца јавне својине (са накнадом или без накнаде), укључујући и размену;
4) отуђење ствари;
5) заснивање хипотеке на непокретностима;
6) улагање у капитал;
7) залагање покретне ствари.
Под отуђењем непокретности у смислу
става 3. алинеје 4) овог члана подразумева се и
одлучивање о расходовању ствари и рушењу
објекта, осим у случају кад рушење наложи надлежни орган због тога што објекат склон паду
угрожава безбедност, односно кад надлежни
орган наложи рушење објекта изграђеног супротно прописима о планирању и изградњи.
II ПРАВО КОРИШЋЕЊА И
КОРИСНИЦИ СТВАРИ У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ

Члан 3.
Право коришћења ствари у јавној својини
општине Велико Градиште, у смислу ове Одлуке,
обухвата право држања ствари, коришћења исте
у складу са природом и наменом ствари, давања
у закуп и управљања истом.
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Носиоци права коришћења ствари у јавној својини општине Велико Градиште могу
бити:
1) Установе, јавне агенције и друге организације чији оснивач је општина Велико Градиште, уколико им се право коришћења на
ствари пренесе, а на основу одлуке Скупштине општине Велико Градиште (у даљем
тексту: Скупштина);
2) месне заједнице, у складу са одлуком Скупштине којим се уређује положај месних
заједница.

Члан 4.
Носиоци права коришћења из члана 3. ове
Одлуке, имају право да ствар држе и да је користе
у складу са природом и наменом ствари, да је
дају у закуп и да њоме управљају у складу са уговором којим им је та ствар дата на коришћење,
односно у складу са Законом.
Лица из члана 3. ове Одлуке, ствари у јавној својини општине Велико Градиште, на којима
имају право коришћења, могу дати у закуп.
Лица из члана 3. ове Одлуке, ствари у јавној својини општине Велико Градиште, на којима
имају право коришћења, могу дати у закуп уз
обавезу да носиоцу права јавне својине достави
податке о спроведеном поступку давања у закуп
ствари у јавној својини у року од осам дана по
окончању поступка.
Општинско веће на основу достављених
података
из
претходног
става
даје
сагласност.Уколико утврди да лица из члана 3.
ове Одлуке у поступку давања у закуп нису поштовала закон и одлуке општине Велико Градиште, може им наложити да поступак пониште
и исти спроведу поново.
Скупштина може одлучити да се непокретност у својини општине Велико Градиште на
којој постоји право коришћења из члана 3. ове
Одлуке, која није у функцији остваривања надлежности, односно делатности носиоца права коришћења на тој ствари, као и непокретност која
се користи супротно закону, другом пропису или
природи и намени непокретности, одузме од носиоца права коришћења.
Право коришћења на непокретности у
својини општине Велико Градиште из члана 3.
ове Одлуке престаје и у случају њеног отуђења
из својине општине Велико Градиште, независно
од воље носиоца права коришћења на тој непокретности, у случају престанка носиоца права ко-
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ришћења, као и у другим случајевима утврђеним
законом.
Одлуку о престанку права коришћења доноси Скупштина, на предлог Општинског већа (
у даљем тексту: Веће)
О давању на коришћење непокретности
одузете у складу са ставом 3. овог члана, као и о
непокретности коју општина Велико Градиште
стекне поклоном, једностраном изјавом воље или
на други законом одређен начин, одлучује Скупштина.

2.1. Корисници ствари у јавној својини
општине и давање на коришћење

Члан 5.
Корисници ствари у својини Општине су
органи и организације Општине.
Органи Општине користе непокретне и
покретне ствари у својини Општине намењене
извршавању њихових надлежности, које су прибављене за потребе тих органа или су им дате на
коришћење.
Органи Општине користе и непокретности у јавној својини које непосредно не служе извршавању надлежности, већ за остваривање
прихода путем давања у закуп, односно на коришћење (тзв. комерцијалне непокретности - пословни простор, станови, гараже, гаражна места
и др.).
Корисници ствари у својини Општине
могу бити и:
1) државни органи и организације, на основу
одлуке о давању ствари на коришћење или
у закуп,

2) јавна предузећа и друштва капитала чији је
оснивач Општина, као и њихова зависна
друштва (ствари које им нису уложене у капитал, већ служе за остваривање приходапословни простор, станови, гараже и др.)

Непокретности у јавној својини општине Велико
Градиште могу се дати на коришћење и осталим
правним лицима, концесијом или на други начин
предвиђен законом, са накнадом или без накнаде.
Члан 6.
Одлуку о давању на коришћење непокретности правним лицима из члана 3. и 5. ове Одлуке доноси Скупштина.
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Одлука о давању на коришћење непокретности садржи:
- назив корисника (матични број, ПИБ, седиште),
- претежна делатност корисника,
- временски период давања на коришћење,
- да ли се непокретност даје са накнадом или
без накнаде,
- лице овлашћена за закључивање уговора о
преносу права коришћења,
- и друге податке, који буду неопходни за закључење уговора.
Уговор о преносу права коришћења испред општине Велико Градиште након донете одлуке Скупштине из става 1. овог члана,
закључиће Председник општине Велико Градиште (у даљем тексту: Председник) уз претходно прибављено мишљење Општинског
правобрниоца општине Велико Градиште.
2.2. Врсте ствари у јавној својини које користе
органи Општине Велико Градиште

Члан 7.
Ствари у јавној својини општине Велико
Градиште, на које се односе одредбе ове Одлуке,
су непокретне и покретне ствари.

Члан 8.
Под непокретним стварима, у смислу ове
Одлуке, подразумевају се добра од општег интереса и добра у општој употреби, остале непокретности, мреже, службене зграде и пословне
просторије, стамбене зграде и станови, гараже и
гаражна места и непокретности за репрезентативне потребе.
Скупштина утврђује које се непокретности сматрају непокретностима за репрезентативне потребе, одређује начин њиховог
коришћења као и орган који обавља послове одржавања ових непокретности.
Непокретностима из става 1. овог члана,
располаже се у складу са одредбама ове Одлуке
које се односе на прибављање, отуђење и давање
у закуп.

Члан 9.
Под покретним стварима, у смислу ове
Одлуке, подразумевају се превозна средства,
предмети посебне историјско-документарне, културне или уметничке вредности, разна опрема
укључујући ту и опрему за рад и потрошни материјал као и друга имовинска права.
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Покретним стварима из става 1. овог члана
располаже се у складу са одредбама ове Одлуке
Општинско веће као извршни орган у складу са
одредбама које се односе на прибављање, отуђење, давање у закуп покретних ствари и посебним законима.

Члан 10.
Органи општине Велико Градиште и
остали корисници ствари у јавној својини Општине Велико Градиште дужни су да те ствари
користе на начин којим се обезбеђује ефикасно
вршење њихових права и дужности, као и рационално коришћење и очување тих ствари.
Запослени у органима општине Велико
Градиште и код осталих корисника ствари у јавној својини одговорни су за савесно и наменско
коришћење ствари у јавној својини општине Велико Градиште које користе у обављању послова.
III ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 11.
Непокретности у јавној својини општине
Велико Градиште прибављају се и отуђују у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а изузетно непосредном погодбом,
под условима утврђеним Законом, Уредбом и
овом Одлуком.
Почетна, односно најнижа, односно
највиша купопродајна цена непокретности која
се прибавља или отуђује из јавне својине утврђује се у висини тржишне вредности предметне непокретности, изражене у еврима, с тим
што се исплата врши у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке
Србије на дан уплате.

3.1. Поступак код прибављања непокретности
у јавној својини
јавним надметањем и прикупљањем писмених понуда

Члан 12.
Одлуку о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину доноси
Председник, на образложен предлог надлежног
одељења општинске управе(у даљем тексту
Управе)
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Одлука о покретању поступка садржи:
-врсту поступка за прибављање непокретности
(јавно надметање или прикупљање понуда);
-карактеристике непокретности која се прибавља у јавну својину;
-почетну купопродајну цену;
-назначење лица која имају право учешћа;
-критеријуме који ће се применити код оцене
понуда и
-оквирне датуме у којима ће се спроводити
појединачне фазе поступка.
Одлука о покретању поступка прибављања непокретности може да садржи и друге
елементе прописане Законом, Уредбом и овом
Одлуком.
Након доношења одлуке из става 1.овог
члана, Председник формира Комисију за спровођење поступка прибављања непокретности у
јавну својину, која објављује оглас о спровођењу
поступка (јавног надметања или прикупљања
писмених понуда), (у даљем тексту: Комисија).
Административне послове за потребе за
потребе комисије води надлежно одељење Општинске управе.
Члан 13.
Оглас мора бити објављен на огласној
табли, званичној интернет страници општине Велико Градиште и локалној телевизији.
Оглас из става 1. овог члана обавезно
садржи:
- назив органа за чије потребе се непокретност прибавља у јавну својину (назив купца);
- карактеристике непокретности која се
прибавља у јавну својину;
- ближе услове за прибављање непокретности у јавну својину (у погледу рокова плаћања,
дана увођења у посед и сл.);
- обавезу подносиоца пријаве за учествовање у поступку јавног надметања (у даљем
тексту: пријава), односно понуде за учествовање
у поступку прикупљања писмених понуда (у
даљем тексту: понуда), да уз пријаву, односно понуду достави одговарајући доказ о праву својине
на непокретности која је предмет прибављања у
јавну својину и уписана у одговарајућу јавну
књигу о евиденцији непокретности и правима на
њима и др.;
- обавезу власника непокретности која се
нуди да достави изјаву да на истој не постоје
права трећих лица, да није оптерећена теретима,
да није под спором, нити под забраном располагања, да није предмет теретног или бестеретног
правног посла, нити уговора о доживотном из-
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државању и да не постоје друге сметње за пренос
права својине, као и изјаву да уколико се утврди
да на непокретности која се нуди постоји било
какав терет, продавац се обавезује да га отклони
о свом трошку, односно да купцу пружи заштиту
од евикције и сноси сву одговорност за евентуалне правне недостатке;
- обавезу подносиоца пријаве, односно
понуде да уз пријаву, односно понуду достави
доказ да су измирени сви трошкови коришћења
непокретности која се нуди (утрошена електрична енергија, комуналије, порез на имовину и
друго);
критеријум за избор најповољнијег понуђача;
- садржај пријаве, односно понуде и исправе које је потребно доставити уз пријаву, односно понуду, у складу са овом одлуком;
- адресу за достављање пријаве, односно
понуде;
- рок за подношење пријаве, односно понуде
- место и време одржавања јавног надметања, односно отварања понуда;
- обавештење да подносиоци неблаговремене и непотпуне пријаве, односно понуде неће
моћи да учествују у поступку јавног надметања,
односно прикупљања писмених понуда, односно
да ће исте бити одбачене.
Пријава, односно понуда доставља се у
затвореној коверти са видљивом назнаком на који
се оглас односи и ко је подносилац пријаве, односно понуде.
Пријава, односно понуда мора да садржи:
1) за правно лице - назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица, извод из регистра привредних субјеката
надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју;
2) за физичко лице - име и презиме, адресу, број
личне карте, матични број и број телефона и
мора бити потписана;
3) за предузетника - извод из регистра надлежног
органа и потврда о пореском идентификационом
броју.
У случају да подносиоца пријаве, односно
понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски оверено.
Пријава, односно понуда је непотпуна ако
не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно
ако не садржи све податке предвиђене огласом
или су подаци дати супротно објављеном огласу.
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Члан 14.
Поступак прибављања непокретности у
јавну својину општине Велико Градиште спроводи Комисија из члана 12. ове Одлуке, која о
току поступка води записник и по окончаном поступку утврђује предлог за избор најповољнијег
понуђача.
Услови за спровођење поступка јавног
надметања, односно разматрања писмених понуда су испуњени уколико пристигне најмање
једна благовремена и потпуна пријава, односно
понуда.
Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве, односно понуде не приступи јавном надметању, односно отварању писмених
понуда, сматраће се да је одустао од пријаве, односно понуде.
Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве не могу да учествују у поступку
јавног надметања, а непотпуне, односно неблаговремене пријаве, односно понуде се одбацују.
Предлог одлуке о избору најповољнијег
понуђача, након спроведеног поступка јавног
надметања, односно прикупљања писмених понуда доноси Веће на основу предлога Комисије
за избор најповољнијег понуђача.
Скупштина доноси одлуку о прибављању
непокретности у јавну својину на основу предлога Већа.
Лице овлашћено за закључивање уговора
о прибављању непокретности у јавну својину је
Председник општине, уз претходно прибављено
мишљење Општинског правобраниоца.

3.2. Поступак код отуђења непокретности из
јавне својине

Члан 15.
Одлуку о покретању поступка отуђења непокретности у јавну својину доноси
Председник, на образложен предлог надлежног
одељења општинске управе(у даљем тексту
Управе)
предлог
Одлука о покретању поступка садржи:
- врсту поступка за отуђење непокретности (јавно надметање или прикупљање понуда);
- карактеристике непокретности која се
отуђује из јавне својине;
- почетну купопродајну цену ;
- висину лицитационог корака;
- назначење лица која имају право
учешћа;
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- критеријуме који ће се применити код
оцене понуда и
- оквирне датуме у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка.
Одлука о покретању поступка отуђења
може да садржи и друге елементе прописане Законом, Уредбом и овом Одлуком.
Након доношења одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине
у смислу Закона, Председник формира Комисију
за спровођење поступка отуђења непокретности
у јавну својину, која објављује оглас о спровођењу поступка (јавног надметања или прикупљања писмених понуда) за отуђење
непокретности из јавне својине општине Велико
Градиште.
Административне послове за потребе за потребе
комисије води надлежно одељење општинске
управе.
Члан 16.

- назив органа и корисника непокретности која се отуђује из јавне својине који објављује
оглас (назив продавца);
- ближе податке о начину отуђења непокретности из јавне својине (јавно надметање или
прикупљање писмених понуда);
- опис непокретности која се отуђује из
јавне својине;
- почетну цену по којој се непокретност
отуђује из јавне својине;
- рокове плаћања;
- критеријуме за избор најповољнијег понуђача;
- висину и начин полагања депозита;
- рок за повраћај депозита учесницима
који нису успели на јавном надметању, односно
у поступку прикупљања писмених понуда;
- обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе које је потребно доставити
уз
- пријаву, односно понуду, у складу са
овом одлуком;
- адресу за достављање пријаве, односно
понуде;
- место и време увида у документацију
(акти о власништву и измиреним трошковима коришћења непокретности) у вези са непокретности која се отуђује из јавне својине;
- рок за подношење пријаве, односно понуде;
- место и време одржавања јавног надметања, односно отварања понуда;

166

Број 5

- обавештење да подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве, односно понуде неће моћи да учествују у поступку јавног
надметања, односно прикупљања понуда.
У поступку прикупљања писмених понуда
у пријави се наводи износ који се нуди за предметну непокретност.
Одредбе ове Одлуке, којим су регулисан
поступак прибављања непокретноситу јавну
својину, сходно се примењују и у поступку отуђења непокретности из јавне својине.

Члан 17.
Поступак разматрања приспелих понуда
споровешће се уколико на оглас пристигне
најмање једна благовремена и потпуна понуда.
Поступка јавног надметања спровешће се
и у случају да пристигне најмање једна благоврмена или потпуна пријава на основу које се
подносилац региструје и проглашава купцем, ако
почетну цену по којој се непокретност отуђује из
јавне својине прихвати као купопордајну цену, с
тим да уколико не прихвати купорподајну цену,
губи право на враћање депозита.
Учесник који понуди највиши износ купопордајне цене потписује изјаву о висини понуђене цене коју је дужан да уплати у року
утврђеним огласом..
Уколико учесник из става 5.овог члана не
закључи уговор и не плати купопродајну цену у
предвиђеном року, губи право на повраћај депозита.
Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина купопродајне цене.
Уколико је огласом предвиђено полагање
депозита у поступку прикупљања писмених понуда, а учесник који је изабран за најповољнијег
понуђача не закључи уговор и не плати купопродајну цену, у року утврђеним огласом, губи право
на повраћај депозита., док остали учесници поступка јавног надметања, односно прикупљања
писмених понуда који нису избарани за најповољнијег понуђача, имају право на повраћај депозита у року утврђеним огласом.
Комисија по окончаном поступку јавног
надметања или прикупљања писмених понуда
утврђује предлог да се непокретност отуђи понуђачу који је понудио најповољније услове.
Предлог Одлуке о избору најповољнијег
понуђача, након спроведеног поступка јавног
надметања, односно прикупљања писмених понуда доноси Веће, на основу образложеног предлога Комисије.
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Скупштина доноси одлуку о отуђењу непокретности из јавне својине на основу предлога
Већа.
Лице овлашћено за закључивање уговора
о отуђењу непокретности у јавну својину је
Председник општине уз претходно прибављено
мишљење Општинског правобраниоца.

3.3.Отуђење непокрентости у јавној својини
испод тржишне цене, односно
без накнаде

Члан 18.
Изузетно Скупштина може отуђити непокретности из јавне својине и испод тржишне
цене и без накнаде, ако постоји интерес за таквим рапсолагањем, као што су:
1) отклањање последица елементарних
непогода;
2) успостављање добрих односа са другим државама, односно међународним организацијама;
3) други случајевима отуђења непокретности предвиђених посебним законом.
Предлог одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине испод тржишне вредности,
односно без накнаде, мора да садржи образложење из кога се може утврдити постојање разлога из ства 1.овог члана.
У случају преноса права јавне својине на
непокрентости између различитих носилаца тог
права, непокретности се могу преносити испод
тржишне цене односно без накнаде, с тим да
такво располагање мора бити посебно образложено.

3.4. Поступак прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом

Члан 19.
Непокретности се могу прибавити у
јавну својину непосредном погодбом, али не
изнад, од стране надлежног органа процењене
тржишне вредности непокретности, ако у конкретном случају то представља једино могуће решење, под којим се подразумева:
1) случај када непокретност која се прибавља у јавну својину по својим карактеристикама једина одговара потребама власника,
корисника, односно носиоца права коришћења, с
тим да предлог одлуке о оваквом располагању
садржи образложење разлога оправданости и целисходности прибављања са аспекта остварења
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интереса Општине Велико Градиште и разлоге
због којих се прибављање не би могло реализовати јавним надметањем, односно прикупљањем
писмених понуда;
2) случај када се ради о међусобном располагању између носилаца права јавне својине;
3) случај прибављања непокретности у
јавну својину путем размене, ако је та размена у
интересу општине Велико Градаиште, уз испуњење свих услова из члана 30. Закона о јавној
својини.

Члан 20.
Непокретности у јавној својини могу се
отуђити из јавне својине непосредном погодбом,
али не испод од стране надлежног органа процењене тржишне вредности непокретности, ако у
конкретном случају то представља једино могуће
решење, уз посебно образложење разлога оправданости и целисходности отуђења и разлога због
којих се отуђење не би могло реализовати јавним
надметањем, односно прикупљањем писмених
понуда.

Члан 21.
Пошто Председник донесе одлуку да се
непокретност прибави у јавну својину, односно
отуђи из јавне својине непосредном погодбом,
формира Комисију за прибављање односно отуђење непосредном погодбом, која по окончаном
поступку непосредне погодбе, записник са одговарајућим предлогом, доставља Већу.
Одлуке о прибављању непокретности,
односно отуђења непокретности из јавне својине,
након спроведеног поступка непосредне погодбе,
доноси Скупштина на образложени предлог
Већа.
Лице овлашћено за закључивање уговора
о прибављању односно отуђењу непокретности
непосредном погодбом је Председник општине
уз претходно прибављено мишљење Општинског
правобраниоца.

Члан 22.
Плаћање купопродајне цене може бити
једнократно или на рате.
У случају једнократне исплате, остварује
се попуст од 10% од утврђене купопродајне цене.
Ако се плаћање врши на рате износ купопродајне цене уплаћује се у једнаким месечним
ратама, највише до 24 месечне рате.
Када лице коме је уговором о купопродаји предвиђено плаћање купопродајне цене у
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месечним ратама, одлучи да током периода отплате на непокретности која је предмет уговора
догради, реконструише или изврши друге радове
за које је обавезно издавање грађевинске дозволе,
дужан је да пре издавања грађевинске дозволе измири преостале рате у једнократном износу одређене уговором.
Купац може и пре рока одређеног уговором да отплати остатак дуга.

Члан 23.
По закључењу уговора о купопродаји и
прибављеним доказима о регулисању међусобних обавеза са Општином, о чему Општинска
управа општине Велико Градиште – Одељење
надлежно за послове финансија издаје потврду,
стичу се услови за упис права својине у јавном
регистру о непокретностима и стварним правима
на њима.
Када је купопродајним уговором предвиђено плаћање у месечним ратама Општинска
управа општине Велико Граадиште доставља копију купопродајног уговора Служби за катастар
непокретности Велико Градиште, у циљу уписа
предбележбе о плаћању купопродајне цене у месечним ратама.

3.4. Прибављање непокретности у
јавној својини путем размене
непокретности непосредном погодобом

Члан 24.
Општина Велико Градиште може прибавити непокретност путем размене у јавној
својини са инвеститором изграње објекта када је
општина Велико Градиште носилац права јавне
својине на зградама, односно њиховим посебним
деловима, који су предвиђени за рушење, у циљу
привођења локације планираној намени, утврђују се следећи критеријуми за реализацију
размене непокретности у јавној својини непосредном погодобом:
Општини Велико Градиште на име накнаде за непокретност која се даје у размену
мора припасти непокрентост која има већу површину за најмање 15% када је општина Велико
Градиште мањински власник у објекту који је
предвиђен за рушење, односно уколико је општина Велико Градиште већински власник
најмање 50% у односу на површину непокретности у јавној својини која се даје на име размене,
тим што у сваком случају понуда инвеститора не
може да буде мања од оставареног просека по-
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стигнутог у размени непокретности са преосталим власницима етажних делова непокрентости
на предметној локацији, а на основу закључених
уговора о регулисању имовинско-правних односа
између наведених лица;
Уколико општини Велико Градиште у поступку размене непокретности нуди постојеће
непокретност на другој локацији у власништву
инвеститора изградње, поред критеријума из
алинеје 1. овог става, потребно је да та непокретност буде у истој пословној, односно стамбеној
зони и да по свом положају, структури, локацији
и намени одговара постојећој непокретности у
јавној својини са којом се размењује, као и да та
непокретност буде укњижена у одговарајуће
јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима, као својина инвеститора.
Уговором о размени непокретности мора
бити предвиђена уговорна казна за случај доцње
потенцијалног инвеститора изградње стамбеног,
односно пословног објекта на локацији која се
приводи планираној намени, у погледу рока за
изградњу и предају у посед новоизграђене непокрентости која се даје општини Велико Градиште
на име размене непокретности у јавној својини.
Уговором о размени непокретности мора
бити утврђено заснивање хипотеке на одрђеној
непокретности у својини инвеститора изградње
или трећег лица, којом се обезбеђује извршење
његових обавеза, када је инвеститор физичко
лице, односно предузетник, када је инвеститор
изградње привредни субјкат (предузеће, односно
привредно друштво), потребно је од инвеститора
обезбедити заснивање хипотеке или оригиналну,
безусловну, неопозиву и наплативу на први позив
бакарску гаранцију првокласне банке, у висини
процењене вредности будуће новоизграђене непокретности коју Општина Велико Грдиште прибавља разменом.
Одлуку о прибављању непокретности у
јавну својину разменом непокретности у јавној
својини путем непосредне погодбе, доноси Скупштина, на образложени предлог општинском
Већу.
Надлежно одељења општинске управе припрема
образложен нацрт општинском Већу као и Уговор о размени непокретности у јавној својини.
Уговор о размени непокретности у јавној
својини закључује Председник општине уз претходно прибављено мишљење Општинског правобраниоца.
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3.5.Прибављање и отуђење покретних
ствари у јавној својини

Члан 25.
Општинско веће доноси одлуку о прибављању покретних ствари у јавну својину,
усвајањем финансијског плана Општинске
управе општине Велико Градиште.
Покретне ствари прибављају се сагласно
потребама а у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.
На отуђење покретних ствари из јавне
својине општине Велико Градиште, сходно се
примењује правила која се односе на отуђење непокретности у јавној својини, осим у случају отуђење покретних ствари мање вредности (у виду
поклона, награде и др).
Покретне ствари у јавној својини мање
вредности у смислу ове Одлуке предстваљају
ствари чија тржишна вредност не прелази износ
од 500 евра у динарској противвредности по
средњем курсу Народне банке Србије на дан отуђења.
IV. ДАВАЊЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ У ЗАКУП

4.1.Опште одредбе

Члан 26.
Непокретности у јавној својини из члана
6. ове Одлуке, могу се дати у закуп у поступку
јавног надметања, прикупљања писмених понуда
путем јавног оглашавања и изузетно непосредном погодбом у случајевима утврђеним Законом,
Уредбом и овом Одлуком.
Непокретности у јавној својини из члана
6.ове Одлуке не могу се давати у подзакуп.

4.2 Давање у закуп непокрентости у јавној
својини путем јавног надметања

Члан 27.
Одлука о покретању поступка садржи:
1. врсту поступка за давање у закуп непокретности (поступак јавног надметања или прикупљање
писмених понуда путем јавног оглашавања) ;
2. податке о непокретности која се даје у закуп
(адреса, зона, површина са структуром);
3. намену непокретности коју одређује орган
који доноси одлуку о покретању поступка;
4. почетни износ закупнине;
5. висину лицитационог корака;
6. време на које се непокретност даје у закуп;
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7. назначење лица која имају право учешћа;
8. критеријуме који ће се применити код оцене
понуда и
9. оквирне датуме у којима ће се спроводити
појединачне фазе поступка.
10. утврђену почетну цену закупниние у случају
да се први поступак заврши безуспешно, стим
што умањена цена не сме бити мања за више од
20%.
Одлука о покретању поступка давања у
закуп може да садржи и друге елементе прописане законом, уредбом и овом одлуком.
Одлуку о покретању поступка давања у
закуп непокретности доноси Председник општине а код корисника непокретности надлежни
орган корисника.
Члан 28.
Након донете Одлуке о покретању поступка давања у закуп непокрентости у јавној
својини Председник општине именује Комисију
за споровођење поступка давања у закуп непокрентости у јавној својини.

Члан 29.
Оглас из става 1. овог члана, који се
објављује у средствима јавног информисања или
на огласним таблама општине Велико Градиште
и месних заједница, обавезно садржи:
- назив органа и корисника непокретности која се даје у закуп у јавној својини (назив закуподавца);
-ближе податке о начину давања у закуп
непокретности у јавној својини (јавно надметање
или прикупљање писмених понуда);
- опис непокретности у јавној својини
која се даје у закуп;
- услове под којима се непокретност у
јавној својини даје у закуп (рок трајања закупа и
др.);
- обавезе закупца у вези са коришћењем
непокретности за одређену сврху и намену;
- време и место одржавања јавног надметања, односно разматрања приспелих понуда;
- начин, место и време за достављање
пријава за учешће у поступку јавног надметања,
односно писмених понуда за учешће у поступку
прикупљања писмених понуда;
- место и време увида у документацију у
вези са непокретностима које се дају у закуп;
-почетну, односно најнижу висину закупнине по којој се непокретност у јавној својини
може дати у закуп;
- висину лицитационог корака;
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- висину и начин полагања депозита;
- назнаку да се у пријави, односно понуди
обавезно наводи број рачуна на који ће се
извршити повраћај депозита;
- рок за повраћај депозита учесницима
који нису успели на јавном надметању, односно
у поступку прикупљања писмених понуда,
- датум и време разгледања непокретности која се даје у закуп.
Комисија може одредити и друге додатне
услове за учешће у поступку давања у закуп.
Услови за учешће у поступку не смеју
бити дискриминаторски.

Члан 30.
Пријава, односно понуда која се доставља обавезно садржи доказ о уплати депозита
и износ закупнине која се нуди.
Поред доказа из става 1. овог члана, потребно је и за:
1) физичка лица – име и презиме, адреса, број личне карте, јединствени матични број
грађана;
2) предузетнике - име и презиме предузетника, адреса, број личне карте, извод из регистра надлежног органа, назив радње, матични
број, ПИБ, копију потврде о извршеном евидентирању ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а).
3) за правна лица – назив и седиште
правног лица, извод из регистра надлежног органа,копију решења о додељеном ПИБ-у, копију
потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а),
4) Поред доказа из тачке1), 2) и 3) овог
става, пријава може да садржи:
- пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;
- назнаку непокретности за коју се понуда подноси;
- делатност која ће се обављати;
- висину понуђене закупнине;
- изјаву да ће непокретност преузети у
виђеном стању;
- доказ о уплаћеном депозиту;
- изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза;
- доказ о уплати административне таксе
и
- друге елементе предвиђене одлуком о
покретању поступка у зависности од врсте и намене непокретности.

170

Број 5

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, односно понуде не могу учествовати у поступку јавног надметања или
прикупљања писмених понуда, а непотпуне или
неблаговремене пријаве, односно понуде се одбацују.
Поред непотпуних и неблаговремених
понуда неће се разматрати ни понуде оног понуђача који има дуг према буџету општине Велико
Градиште по основу закупа.

Члан 31.
Депозит се уплаћује и износу од једне
месечне закупнине од почетне цене за предметну
непокретност.
Депозит се уплаћује на депозитни рачун
општине Велико Градиште.
Доказ о уплаћеном депозиту доставља се
уз пријаву, најкасније до рока одређеног у огласу.
Учеснику на огласу чија понуда није прихваћена, депозит се враћа по коначности одлуке
о избору најповољнијег понуђача.
Понуђач, чија је понуда прихваћена, губи
право на повраћај депозита ако у року од 15. (петнаест) дана од дана пријема позива закуподавца
не закључи уговор о закупу пословног простора.

Члан 32.
Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да на позив председника Комисије, одмах, потпише изјаву да је понудио
највиши износ закупнине, са назнаком висине
понуђеног износа закупнине.
Уколико најповољнији понуђач одбије да
потпише изјаву из става 1. овог члана, председник Комисије, позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише изјаву из става 1. овог
члана.
Уколико први следећи најповољнији понуђач не потпише изјаву из става 1. овог члана,
председник Комисије јавно оглашава да поступак
јавног надметања није успео.
Понуђачима из става 2. и 3. овог члана,
уколико одбију да потпишу изјаве положени депозит се не враћа.
Члан 33.
Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне
пријаве за учешће којом се подносилац пријаве
региструје и присуствује јавном надметању и
проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност може
дати у закуп.
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Уколико подносилац пријаве не прихвати
почетну висину закупнине, губи право на
враћање депозита.
Поступак прикупљања писмених понуда
спровешће се ако се пријави најмање један учесник.

Члан 34.
Комисија припрема извештај о спроведеном поступку и предложе избор најповољнијег
понуђача, који доставља надлежном одељењу општинске управе заједно са записником о спроведеном поступку.
Надлежно одељење припрема образложен нацрт за општинско Веће.
Општинско веће након спороведеног поступка, доноси образложену одлуку о давању у
закуп.
Лице овлашћено за закључење уговора
по коначности одлуке из претходног става овог
члана је Председник општине уз претходно прибављено мишљење Општинског правобраниоца.

4.3. Давање у закуп непокретности у јавној
својини путем прикупљања писмених понуда

Члан 35.
Приликом давања непокретности у закуп
прикупљањем писаних понуда путем, Председник доноси одлуку о покретању поступка и решење о формирању комисије која расписује оглас
и спроводи поступак давања у закуп непокретности путем прикупљања писмених понуда.
О давању непокретности у закуп прикупљањем писаних понуда сходно се примењују
одредбе из ове Одлуке којима се уређује поступак давања у закуп непокретности јавним надметањем.
Уколико у поступку два или више
понуђача понуде исти износ закупнине, комисија
ће позвати понуђаче који су понудили исти износ
закупнине, да у року од три дана од дана пријема
позива, доставе нову писмену затворену понуду,
са увећаним износом закупнине у односу на
претходно дату понуду, а које понуде ће комисија
отворити и утврдити најповољнијег понуђача.
Уколико понуђачи из става 3. овог члана
у року од три дана не доставе нову понуду,
односно ако су понуђачи доставили нову понуду
са истоветном закупнином, комисија задржава
право да избор најповољнијег понуђача изврши
по слободном уверењу.
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4.4. Давање у закуп непокрентости у јавној
својини путем непосредне погодбе

Члан 36.
Непокретности у јавној својини могу се
изузетно, дати у закуп непосредном погодбом, у
случајевима:
- када закуп траже амбасаде страних
држава у Републици Србији, као и трговинска и
војна представништва и друге организације при
дипломатско-конзуларним представништвима у
Републици Србији, под условом реципроцитета,
међународне организације за помоћ и сарадњу са
земљама
Европске
уније,
међународне
хуманитарне организације у циљу обезбеђења
услова за смештај и рад у Републици Србији, као
и домаће хуманитарне организације, политичке
странке, организације и удружења грађана из
области здравства, културе, науке, просвете,
спорта, социјалне и дечије заштите, под условом
да тај простор не користе за остваривање
прихода, агенције, дирекције и друге службе и
организације чији је оснивач носилац права јавне
својине, а за које оснивачким актом није утврђена
обавеза тих носилаца да им обезбеде пословни
простор за рад;
- када закупац престане да обавља своју
делатност, услед тешке болести, одласка у пензију или смрти, а доделу у закуп тражи брачни
друг, дете или родитељ закупца (чланови породичног домаћинства), под условом да настави са
обављањем исте делатности;
- када закупац - правно лице тражи одређивање за закупца друго правно лице чији је оснивач или када закупац - правно лице тражи
одређивање за закупца друго правно лице, а оба
правна лица имају истог оснивача, односно када
је код закупца - правног лица дошло до одређених статусних промена;
- када закупац - физичко лице тражи одређивање за закупца правно лице чији је оснивач
или када оснивач правног лица, због брисања
истог из регистра надлежног органа, тражи да
буде одређен за закупца, као физичко лице;
- када закупац који је уредно измиривао
обавезу плаћања закупнине, тражи продужење
уговора о закупу, закљученог на одређено време,
најраније три месеца, а најкасније месец дана пре
истека уговора о закупу;
- када се непокретност даје за потребе
одржавања спортских, културних, сајамских, научних и других сличних потреба, а рок закупа је
краћи од 30 дана;
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- када се непокретност не изда у закуп
после спроведеног поступка јавног оглашавања
или прикупљања понуда, али не испод тржишне
висине закупнине за ту непокретност, односно
висине закупнине прописане овом одлуком;
- када давање у закуп тражи физичко
лице којем је та непокретност одузета национализацијом, односно његови наследници, под
условом да је покренут поступак за враћање одузете имовине пред надлежним органом;
- када један од закупаца исте непокретности тражи престанак закуподавног односа, а
други закупац тражи закључење уговора о закупу, као једини закупац;
- када закупац - правно лице затражи одређивање за закупца непокретности друго правно
лице, под условом да оно измири целокупан дуг
закупца настао услед неплаћања закупнине и
трошкова коришћења закупљене непокретности,
а уколико тај дуг није могуће намирити на други
начин;
- када је то потребно ради боље организације и ефикасности рада носиоца права јавне
својине, односно корисника ствари у јавној
својини, као и посебних служби и организација
чији су они оснивачи;
- када закључење уговора о закупу гараже
тражи власник стана или закупац стана где је гаража саставни део стана и са станом чини једну
целину, односно има вертикалну комуникацију
са станом.
Одлуку о давању у закуп непокретности
из става 1. овог члана доноси Скупштина, на образложен предлог Већа коме надлежно одељење
општинске управе припрема образложен нацрт
одлуке.
V. ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

5.1. Опште одредбе

Члан 37.
Пословни простор у јавној својини даје
се у закуп ради стицања прихода, полазећи од
процењене тржишне висине закупнине утврђене
на основу ове одлуке, којом се уређује и закупнина за пословни простор, а према локацији пословног простора, како у погледу утврђивања
почетне висине закупнине, тако и у погледу разврставања локација по зонама и врстама објекта.
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Члан 38.
На територији општине Велико Градиште ради утврђивања почетне цене закупа, а
имајући у виду погодности које пружају одређени делови насеља, утврђују се ___ зоне и то:
Екстра зона – централни градски простор обухвата постор оивичен улицама Војводе
Путника, Обала краља Петра I. Мирка Матића,
Житног трга, Светосавске, ул. Војводе Мишића
и Трга М. Милорадовића.
I зона - обухвата остале улице у насељу
Велико Градиште;
II зона - обухвата сва остала насеља на
територији општине Велико Градиште.

Члан 39.
Почетна цена закупа пословног простора утврђује се у месечним износима по зонама и то:
Екстра зона............................. 3 евра по м2
у динарској противвредности по средњем курсу
Народне банке Србије на дан плаћања;
I зона....................................... 2,5 евра по
м2 у динарској противвредности по средњем
курсу Народне банке Србије на дан плаћања;
II зона..................................... 2 евра по м2
у динарској противвредности по средњем курсу
Народне банке Србије на дан плаћања.
У случају када се непокретност не изда у
закуп после два узастопно спроведена поступка
јавног оглашавања, почетна висина закупнине по
којој се непокретност даје у закуп умањиће се на
80% од почетне тржишне висине закупнине
утврђене у ставу 1. овог члана.
У случају када се непокретност у
поновљеном поступку јавног оглашавања са
умањеном почетном висином закупнине, на
начин и под условима из става 2. овог члана, не
изда у закуп, висина закупнине се умањује на
60% од почетне тржишне висине закупнине, по
којој цени ће се наставити са јавним
оглашавањем.
Закуподавац задржава право да сваке
године увећа закупнину утврђену уговором о
закупу, имајући у виду тржишну висину
закупнине за одређену локацију.
Закуподавац може закупцу који обавезу
плаћања закупнине измирује у року утврђеном
уговором о закупу, по протеку половине
уговореног периода закупа, износ закупнине
умањити до 10% на основу образложеног захтева
закупца.
Хуманитарним организацијама које имају
за циљ помоћ оболелој деци и лицима са
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инвалидитетом, удружењима грађана из области
здравства, културе, науке, просвете, спорта,
социјалне и дечије заштите, парламентарним
политичким странкама, који пословни простор
не користе за стицање прихода, добровољним
организацијама које учествују у спасилачким
акцијама, може се дати у закуп пословни
простор, уз обавезу плаћања закупнине у висини
од 20% од процењене тржишне висине
закупнине.
Агенцијама, дирекцијама, службама и
другим организацијама чији је оснивач носилац
права јавне својине, може се дати у закуп
пословни простор, ради обављања послова из
њиховог делокруга рада, на основу образложене
одлуке надлежног органа носиоца права јавне
својине, уз обавезу плаћања закупнине у висини
од 30% а највише до 50% од процењене тржишне
висине закупнине.
Члан 40.
Закупац не може вршити адаптацију пословног простора без претходне сагласности закуподавца.
Сви трошкови адаптације закупљене непокретности извршене у складу са ставом 1. овог
члана падају на терет закупца.

Члан 41.
Закуподавац може по захтеву закупца
одобрити извођење радова који имају карактер
инвестиционог одржавања на закупљеној непокретности, према уобичајеним стандардима и важећим прописима у области грађевинарства.
Извештај о постојећем стању непокретности, са описом, предмером и предрачуном планираних радова, треба да изради овлашћени
судски вештак одговарајуће струке, односно овлашћена организација, са којим закуподавац
треба да закључи уговор о пословној сарадњи, с
тим да трошкове израде ове документације сноси
закупац.
Закупац је у обавези да се током извођења радова одобрених од стране закуподавца, у
поступку описаном у ставу 2. овог члана, придржава одобреног описа, премера и предрачуна,
као и да у случају одступања од одобрених радова на инвестиционом одржавању пословног
простора у сваком појединачном случају од закуподавца тражи одобрење за то одступање.
Радови на инвестиционом одржавању извршени супротно ставу 3. овог члана, као и радови који превазилазе уобичајене стандарде за ту
врсту радова, неће се признати закупцу.
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Након извођења радова уз сагласност закуподавца на начин и у поступку описаном у
овом члану, закупац је у обавези да закуподавцу
поднесе захтев за признавање трошкова инвестиционог одржавања пословног простора, уз који
се као доказ достављају рачуни, с тим да износ
уложених средстава мора бити верификован од
стране овлашћеног вештака, односно организације, која ће проценити вредност, квалитет и
стандард изведених радова и укупног стања непокретности, у односу на извештај о постојећем
стању, опис, предмер и предрачун планираних
радова одобрених од стране закуподавца.
Закупац који је уз сагласност закуподавца
у инвестиционо одржавање у непокретност, у
смислу овог члана, уложио сопствена средства,
има право на умањење закупнине у износу од
највише 50 % од месечне закупнине, за период
који одговара висини уложених средстава, без
могућности признавања својинских права на непокретности по основу улагања средстава.
Изузетно од става 6. овог члана, а на основу посебно образложене одлуке надлежног органа носиоца права јавне својине, износ
закупнине може бити умањен и за већи проценат.
Закупац може бити ослобођен плаћања
закупнине током периода извођења радова који
имају карактер инвестиционог одржавања на
закупљеној непокретности за период док трају
радови, а најдуже шест месеци, на основу
посебно образложене одлуке надлежног органа
носиоца права јавне својине.
Члан 42.
Корисник ствари у јавној својини који
није носилац права јавне својине у обавези је да
носиоцу права јавне својине достави податке о
спроведеном поступку давања у закуп ствари у
јавној својини, у року од осам дана по окончању
поступка.
5.2. Поступак давања у закуп
пословног простора

Члан 43.
Пословне просторије у јавној својини
дају се у закуп у поступку јавног надметања или
прикупљањем понуда, изузетно непосредном погодбом.
На давање у закуп пословног простора
путем јавног надметања и прикупљања писмених
понуда, примењују се одребе ове Одлуке којима
се уређује давање у закуп непокретности у јавној
својини.
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Одлуку о покретању поступка за давање
у закуп, односно на коришћење пословног простора које се даје у закуп у комерцијалне сврхе
доноси Председник општине.
Уговор за непокретности из става 3. овог
члана потписује Председник општине, уз претходно прибављено мишљење Општинског правобраниоца.
5.3. Давање у закуп покретних ствари
у јавној својини

Члан 44.
На давање у закуп покретних ствари у
јавној својини сходно се примењују одговарајуће
одредбе ове одлуке које се односе на давање у
закуп непокретности.
Акт о покретању поступка прибављања
и отуђења покретних ствари у јавној својини општине и акт о образовању Комисије за јавно надметање или прикупљање понуда у овом
поступку, доноси Председник општине.
Општинско веће одређује се као надлежни орган за доношење акта о прибављању и
отуђењу покретних ствари у јавној својини општине.
Председник општине се одређује као
лице надлежно, да у име општине, закључује уговоре о прибављању и располагању покретним
стварима у јавној својини општине.
Покретне ствари у јавној својини могу се
дати у закуп, полазећи од висине закупнине коју
утврђује Општинска управа Велико Градиште
општине Велико Градиште.
VI. ВРШЕЊЕ НАДЗОРА И ВОЂЕЊЕ
ЕВИДЕНЦИЈЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

6.1. Вршење надзора ствари у јавној својини

Члан 45.
За надзор над применом прописа којима
се регулише јавна својина општине Велико Градиште надлежно је одељење Општинске управе
општине Велико Градиште у коме се обављају
имовинско правни послови (у даљем тексту:
Служба) и одељење за привреду,економски развој и дијаспору.
Служба из става 1, овог члана надлежна
је и за надзор над применом ове Одлуке.
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6.2. Вођење евиденције и пописа ствари
у јавној својини Општине

Члан 46.
Одељење за привреду,економски развој и
дијаспору из члана 45. став 1. ове Одлуке надлежно је за попис целокупне имовине општине
Велико Градиште (непокренте и покретне
ствари).
Одељење за привреду,економски развој и
дијаспору из члана 45. став 1. ове Одлуке је обавезна да сваку промену ствари (прибављање, отуђење, коришћење, закуп итд.) евидентира, и
једаном годишње достави извештај Општинском
већу и Скупштини, и то до краја марта месеца за
претходну годину.
VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 47.
За све што није предвиђено овом Одлуком примењују се одредбе Закона, Уредбе и
други важећи прописи који регулишу ову област.

Члан 48.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Велико
Градиште(‘’Службени гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 7/2014,4/2015,7/2015),
Број: 464-67/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловићс,р.

На основу члана 73. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007
и 83/2014 – др. закон) и члана 110. Статута Општине Велико Градиште („Општински службени
гласник“, бр. 9/2008 и 5/2014),
Скупштина општине Велико Градиште,
на 43. седници одржаној дана 18.03.2016. године,
донела је

19. март 2016.

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
У Одлуци о месним заједницама на територији општине Велико Градиште ( „Сл. гласник
општине Велико Градиште“, бр. 17/2012 ), чланови 15-41, бришу се.
Члан 2.
Чланови 43-50 бришу се.

Члан 3.
У члану 55. став 2. брише се.

Члан 4.
Чланови 59-61 бришу се.

Члан 5.
Члан 64. брише се.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“.
Број: 016-10/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловићс,р.

На основу члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/07 и 83/14 др. закон) и члана 40. став 1. тачка 11. Статута
општине Велико Градиште ( „Сл. гласник
општине Велико Градиште“, бр. 9/2008 )
Скупштина општине Велико Градиште,
на 43. седници одржаној 18.03.2016. године,
донела је

19. март 2016.

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
„ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку о
изменама и допунама Статута ЈУ Културни
центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико
Градиште бр. 30/16, коју је донео Управни одбор
Јавне установе Културни центар „Властимир
Павловић Царевац“ Велико Градиште на седници
одржаној 03.03.2016. године.
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.
Образложење

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/07 и 83/14 - др.
закон) прописано је да скупштина општине у
складу са законом именује и разрешава управни
и надзорни одбор, именује и разрешава
директоре
јавних
предузећа,
установа,
организација и служби, чији је оснивач и даје
сагласност на њихове статуте, у складу са
законом.
Чланом 40. став 1. тачка 11. Статута
општине Велико Градиште („Сл. гласник
општине Велико Градиште“, бр. 9/2008 )
прописано је да Скупштина општине Велико
Градиште именује и разрешава управни и
надзорни одбор, именује и разрешава директоре
јавних предузећа, установа, организација и
служби, чији је оснивач и даје сагласност на
њихове статуте, у складу са законом.
Управни одбор Јавне установе Културни
центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико
Градиште на својој седници одржаној дана
03.03.2016. године донео је Одлуку о изменама и
допунама Статута ЈУ Културни центар
„Властимир Павловић Царевац“ Велико
Градиште, па је Скупштина донела решење као у
диспозитиву.

Број: 022-8/2016-01-1
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловићс,р.

На основу члана 37. Закона о култури
(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009 и 13/2016),
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Србије’’, број 129/07 и 83/2014 – др. закон) и
члана 40. ст. 1. тачка 11. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине велико
Градиште“ бр. 9/2008), на предлог Општинског
већа општине Велико Градиште, Скупштина
општине Велико Градиште на 43. седници
одржаној дана 18.03.2016. године донела је:
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата вршиоца дужности
директора Јавне установе Културни центар
Властимир Павловић Царевац Велико
Градиште из Великог Градишта
Члан1.

ПРЕСТАЈЕ
МАНДАТ
вршиоцу
дужности директора Јавне установе Културни
центар Властимир Павловић Царевац Велико
Градиште из Великог Градишта Љубинки
Тодоровић, дипломираном економисти из
Камијева, са даном 20. мартом 2016. године, због
истека периода на који је именована.
Члан 2.

Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“.
Образложење

Чланом 37. Закона о култури („Службени
гласник РС“ бр. 72/2009 и 13/2016) прописано је
да оснивач може именовати вршиоца дужности
директора установе, без претходно спроведеног
јавног конкурса, у случају када директору
престане дужност пре истека мандата, односно
када јавни конкурс за директора није успео.
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Вршилац дужности директора може
обављати ту функцију најдуже једну годину.
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник
Републике Србије’’, број 129/07 и 83/2014 – др.
закон) прописано је да Скупштина општине
именује и разрешава управни и надзорни одбор,
именује и разрешава директоре јавних предузећа,
установа, организација и служби, чији је оснивач
и даје сагласност на њихове статуте, у складу са
законом.
Одредбом члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр. 9/2008) прописано је да
оснивач, Скупштина општине Велико Градиште,
има право да именује и разрешава директоре,
управне и надзорне одборе јавних предузећа,
организација и служби чији је оснивач.
Љубинка Тодоровић, Дипломирани
економиста из Камијева, општина Велико
Градиште у именована је 20.03.2015. године за
вршиоца дужности директора Јавне установе
Културни центар Властимир Павловић Царевац
Велико Градиште из Великог Градишта. Обзиром
да вршилац дужности може обављати ту
функцију најдуже једну годину, услед протека
рока именованој престаје мандат вршиоца
дужности директора Јавне установе Културни
центар Властимир Павловић Царевац Велико
Градиште из Великог Градишта са даном 20.
мартом 2016. године.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду
у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.
Број: 022-9/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

19. март 2016.

На основу члана 37. Закона о култури
(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009 и 13/2016),
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Србије’’, број 129/07 и 83/2014 – др. закон) и
члана 40. ст. 1. тачка 11. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине велико
Градиште“ бр. 9/2008), на предлог Општинског
већа општине Велико Градиште, Скупштина
општине Велико Градиште на 43. седници
одржаној дана 18.03.2016. године донела је:
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Јавне установе Културни центар Властимир
Павловић Царевац Велико Градиште из
Великог Градишта
Члан1.

ИМЕНУЈЕ СЕ БРАНИСЛАВКА ВЕЛИЧКОВИЋ, Дипломирани економиста из Великог Градишта, за вршиоца дужности директора
Јавне установе Културни центар Властимир Павловић Царевац Велико Градиште из Великог
Градишта.
Мандат вршиоца дужности почиње 21.
марта 2016. године и траје до именовања
директора Јавне установе Културни центар Властимир Павловић Царевац Велико Градиште из
Великог Градишта, а најдуже једну годину.
Члан 2.

Ово решње објавиће се у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“.

Образложење
Чланом 37. Закона о култури („Службени
гласник РС“ бр. 72/2009 и 13/2016) прописано је
да оснивач може именовати вршиоца дужности
директора установе, без претходно спроведеног
јавног конкурса, у случају када директору
престане дужност пре истека мандата, односно
када јавни конкурс за директора није успео.
Вршилац дужности директора може
обављати ту функцију најдуже једну годину.
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник
Републике Србије’’, број 129/07 и 83/2014 – др.
закон) прописано је да Скупштина општине
именује и разрешава управни и надзорни одбор,
именује и разрешава директоре јавних предузећа,
установа, организација и служби, чији је оснивач
и даје сагласност на њихове статуте, у складу са
законом.
Одредбом члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општине

19. март 2016.

Велико Градиште“ бр. 9/2008) прописано је да
оснивач, Скупштина општине Велико Градиште,
има право да именује и разрешава директоре,
управне и надзорне одборе јавних предузећа,
организација и служби чији је оснивач.
Статутом ЈУ Културног центра Властимир Павловић Царевац општине Велико
Градиште прописани су услови за именовање
директора.
Браниславка Величковић, дипломирани
економиста из Великог Градишта, у потпуности
испуњава услове за директора прописане Законом о култури као и Статутом, односно има високо образовање и више од пет година радног
искуства у струци за шта је Скупштини општине
доставила доказе, па је Скупштина општине
донела решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду
у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.
Број: 022-10/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 50. Закона о јавним
предузећима (‘’Сл. гласник РС’’, број 119/2012)
и члана 40. Статута општине Велико Градиште
(‘’Општински службени гласник’’, бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште,
на 43. седници одржаној дана 18.03.2016. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА РАДА
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА 2016. ГОДИНУ
1.

Даје се сагласност на Измене и допуне
Програма рада Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Велико Градиште за 2016. го-

Број 5

177

дину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште на
седници одржаној 02.03.2016. године.
2.

Ово Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Образложење

Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 50. Закона о јавним предузећима (‘’Службени гласник РС’’ број 119/2012),
који предвиђа да јавно предузеће за сваку календарску годину доноси годишњи програм пословања и доставља га оснивачу на сагласност.
Програм се сматра донетим тек кад оснивач да
сагласност на исти.
Чланом 40. став 1. тачка 23. Статута општине Велико Градиште (‘’Службени гласник
општине Велико Градиште број 9/2008) утврђено
је да Скупштина општине даје сагласност на програм рада јавних предузећа и других служби чији
је оснивач.
Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште је на седници
одржаној дана 2.03.2016. године усвојио измену
и допуну Програма рада Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште за 2016. годину.
Број: 023-14/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловићс,р.
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ɇɚɨɫɧɨɜɭɱɥɢɚɢɱɥɚɧɚɛɫɬɚɜɁɚɤɨɧɚɨɩɨɪɟɡɢɦɚɧɚɢɦɨɜɢɧɭ ɋɥȽɥɚɫɧɢɤɊɋ ɛɪ
80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-ɍɋɢ ɱɥɚɧɚɫɬɚɜɬɚɱɤɚ Ɂɚɤɨɧɚɨɢɡɦɟɧɚɦɚɢ
ɞɨɩɭɧɚɦɚ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɨɪɟɡɢɦɚ ɧɚ ɢɦɨɜɢɧɭ ɋɥ Ƚɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ  ɛɪɨʁ   ɢ ɱɥɚɧɚ  ɋɬɚɬɭɬɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɚɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɧɚ 43. ɫɟɞɧɢɰɢɨɞɪɠɚɧɨʁɞɚɧɚ18.09.2016. ɝɨɞɢɧɟɞɨɧɟɥɚʁɟ
ɈȾɅɍɄɍ
ɈɈȾɊȿȭɂȼȺȵɍɁɈɇȺɂɇȺȳɈɉɊȿɆȴȿɇɂȳȿ ɁɈɇȿ
ɇȺɌȿɊɂɌɈɊɂȳɂɈɉɒɌɂɇȿȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
ɑɥɚɧ
Ɉɜɨɦ ɨɞɥɭɤɨɦ ɨɞɪɟɻɭʁɭ ɫɟ ɡɨɧɟ ɢ ɧɚʁɨɩɪɟɦʂɟɧɢʁɚ ɡɨɧɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɡɚ
ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟɩɨɪɟɡɚɧɚɢɦɨɜɢɧɭ
ɑɥɚɧ
Ɂɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɡɟɦʂɢɲɬɟɭɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭɤɨʁɟʁɟɩɥɚɧɫɤɢɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦɨɞɪɟɻɟɧɨɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɨɛʁɟɤɚɬɚɤɚɞɫɟɤɨɪɢɫɬɢɩɪɟɦɚɧɚɦɟɧɢɨɞɪɟɻɟɧɨʁɩɥɚɧɫɤɢɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦɨɞɧɨɫɧɨɧɚɤɨʁɟɦɫɭɢɡɝɪɚɻɟɧɢ
ɨɛʁɟɤɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɫɟ ɩɟɬ ɡɨɧɚ ɩɪɟɦɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨʁ
ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢ ɢ ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢ ʁɚɜɧɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨʁ ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɢ ɫɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɢɦ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɨɩɲɬɢɧɟ
ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɚ ɪɚɞɧɢɦ ɡɨɧɚɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ ɭ ɧɚɫɟʂɭ ɢ ɬɨ ɉɊȼȺ ɡɨɧɚ ȾɊɍȽȺ ɡɨɧɚ
ɌɊȿȶȺɡɨɧɚɑȿɌȼɊɌȺɡɨɧɚ, ɉȿɌȺɡɨɧɚ, ɉȿɌȺÄȺ³ ɡɨɧɚɢɉȿɌȺÄȻ³ ɡɨɧɚ.
ɉɊȼȺɁɈɇȺ

ȾɊɍȽȺɁɈɇȺ

ɌɊȿȶȺɁɈɇȺ
ɑȿɌȼɊɌȺɁɈɇȺ
ɉȿɌȺɁɈɇȺ

ɐɟɧɬɚɪ ɢ ɰɟɧɪɚɥɧɚ ɡɨɧɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɟɨ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɧɚɫɟʂɚ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ
ɨɢɜɢɱɟɧȾɭɧɚɜɨɦ ɭɥɢɰɨɦɋɜɟɬɨɫɚɜɫɤɨɦɨɞɀɢɬɧɨɝɬɪɝɚɞɨɭɥɢɰɟȺɥɛɚɧɫɤɟɋɩɨɦɟɧɢɰɟ
ɭɥɢɰɨɦȺɥɛɚɧɫɤɟɋɩɨɦɟɧɢɰɟɨɞɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟɫɚɋɜɟɬɨɫɚɜɫɤɨɦɞɨɭɥɢɰɟȻɨɲɤɚȼɪɟɛɚɥɨɜɚ
ɭɥɢɰɨɦ Ȼɨɲɤɚ ȼɪɟɛɚɥɨɜɚ ɨɞ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ ɞɨ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ ɭɥɢɰɟ ȼɨʁɜɨɞɟ ɉɭɬɧɢɤɚ ɭɥɢɰɨɦ
ȼɨʁɜɨɞɟ ɉɭɬɧɢɤɚ Ⱦɨ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ ɫɚ ɭɥɢɰɨɦ Ɉɛɚɥɚ Ʉɪɚʂɚ ɉɟɬɪɚ , ɭɥɢɰɨɦ Ɉɛɚɥɚ Ʉɪɚʂɚ
ɉɟɬɪɚ , ɨɞ ɭɥɢɰɟ ȼɨʁɜɨɞɟ ɉɭɬɧɢɤɚ ɞɨ ɭɥɢɰɟ Ɇɢɪɤɚ Ɇɚɬɢʄɚ ɭɥɢɰɨɦ Ɇɢɪɤɚ Ɇɚɬɢʄɚ ɨɞ
ɭɥɢɰɟɈɛɚɥɚɄɪɚʂɚɉɟɬɪɚ,ɞɨɀɢɬɧɨɝɬɪɝɚɢɀɢɬɧɢɦɬɪɝɨɦɨɞɭɥɢɰɟɆɢɪɤɚɆɚɬɢʄɚɞɨ
ɭɥɢɰɟɋɜɟɬɨɫɚɜɫɤɟ
ɍ ɩɪɜɭ ɡɨɧɭ ɫɩɚɞɚʁɭ ɢ ɭɥɢɰɟ Ȼɨɲɤɚ ȼɪɟɛɚɥɨɜɚ ȼɨʁɟ Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢʄɚ ɢ ɭɥɢɰɚ ɋɨɥɭɧɫɤɢɯ
ɪɚɬɧɢɤɚɭɰɟɥɢɧɢɫɚɩɚɪɰɟɥɚɦɚɤɨʁɟɢɡɥɚɡɟɧɚɨɜɟɭɥɢɰɟ
ɍɨɜɨʁɡɨɧɢʁɟɢɩɪɜɚɬɭɪɢɫɬɢɱɤɚɡɨɧɚɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝɧɚɫɟʂɚȻɟɥɢȻɚɝɪɟɦ
Ⱦɟɨɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚ ɧɚɫɟʂɚȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɨɞ ɤɪɚʁɚ ɭɥɢɰɟɈɛɚɥɚɄɪɚʂɚɉɟɬɪɚ,
ɢ ɩɨɱɟɬɤɚ ɧɚɫɢɩɚ ɩɭɬɟɦ ɛɪɨʁ  ɩɪɟɦɚ ɡɚɩɚɞɭ ɞɨ ɢɫɬɨɱɧɟ ɦɟɻɟ ɤɩɛɪ  ɢ ɤɩɛɪ
ɝɞɟɫɟɧɚɫɬɚɜʂɚɩɪɚɜɰɟɦɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɨɝɩɭɬɚɛɪɨʁ ɩɪɟɦɚʁɭɝɭɞɨɭɤɪɲɬɚʃɚ
ɫɚ ɭɥɢɰɨɦ ɉɪɜɨɦɚʁɫɤɨɦ ɢ ɭɥɢɰɨɦ Ɋɚɦɫɤɨɦ ɭɥɢɰɨɦ Ɋɚɦɫɤɨɦ ɞɨ ʃɟɧɨɝ ɭɤɪɲɬɚʃɚ ɫɚ
ɭɥɢɰɨɦ  ɨɤɬɨɛɚɪ ɭɥɢɰɨɦ  ɨɤɬɨɛɪɚ ɞɨ ɤɪɚʁɚ ɭɥɢɰɟ ɝɞɟ ɫɟ ɡɚɜɪɲɚɜɚ Ⱦɪɭɝɚ ɡɨɧɚ
ɩɪɟɫɟɰɚ ɭɥɢɰɭ Ⱦɪ Ȼɨɲɤɚ ȼɪɟɛɚɥɨɜɚ ɢ ɧɚɫɬɚɜʂɚ ɭɥɢɰɨɦ Ɇɢɯɚʁɥɚ ɉɭɩɢɧɚ ɞɨ ɭɥɢɰɟ
ɋɨɥɭɧɫɤɢɯ ɪɚɬɧɢɤɚ ɭɥɢɰɨɦ ɐɜɢʁɢʄɟɜɨɦ ɭɥɢɰɨɦ ɋɬɟɮɚɧɚ Ⱦɟɱɚɧɫɤɨɝ ɭɥɢɰɨɦ ȼɨʁɜɨɞɟ
ɋɬɟɩɟɭɥɢɰɨɦɉɟʄɤɟɩɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɟɨɞɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟɫɚɭɥɢɰɨɦɋɨɥɭɧɫɤɢɯɪɚɬɧɢɤɚɭɥɢɰɨɦ
ȭɭɪɟȳɚɤɲɢʄɚɨɞɭɥɢɰɟɀɢɱɤɟɞɨɭɥɢɰɟɄɪɮɫɤɟɄɪɮɫɤɨɦɭɥɢɰɨɦɨɞɭɥɢɰɟɉɚɜɥɚɋɚɜɢʄɚ
ɞɨ ɤɩɛɪ ɩɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɩɭɬɟɦ ɞɨ ɭɥɢɰɟ ȼɟʂɤɚ ȼɥɚɯɨɜɢʄɚ ɰɟɥɨɦ ɭɥɢɰɨɦ ȼɟʂɤɚ
ȼɥɚɯɨɜɢʄɚ ɞɨ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ ɫɚ ɭɥɢɰɨɦ ɀɢɤɟ ɉɨɩɨɜɢʄɚ ɢ Ⱥɥɚɫɤɟ ɡɚɬɢɦ ɧɚɫɬɚɜʂɚ Ⱥɥɚɫɤɨɦ
ɞɨ ɭɥɢɰɟ Ȼɪɚɧɢɱɟɜɫɤɟ ɥɟɜɭ ɢ ɞɟɫɧɭ ɫɬɪɚɧɭ ɭɥɢɰɟ Ɇɢɪɨɫɥɚɜɚ ɬɢɪɲɟ ɞɨ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ ɫɚ
ɭɥɢɰɨɦɉɢɧɤɭɦɥɟɜɭɢɞɟɫɧɭɫɬɪɚɧɭɭɥɢɰɟɉɢɧɤɭɦɞɨɭɥɢɰɟȻɪɚʄɟȻɭɻɨɧɢɭɥɢɰɨɦȻɪɚʄɟ
Ȼɭɻɨɧɢ ɨɞ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ ɫɚ ɭɥɢɰɨɦ ɉɢɧɤɭɦ ɞɨ ɭɥɢɰɟ Ɉɛɚɥɚ ɤɪɚʂɚ ɉɟɬɪɚ , ɭɥɢɰɚ Ɉɛɚɥɚ
ɤɪɚʂɚ ɉɟɬɪɚ , ɨɞ ɭɥɢɰɟ Ȼɪɚʄɟ Ȼɭɻɨɧɢ ɞɨ ɭɥɢɰɟ Ɇɢɪɤɚ Ɇɚɬɢʄɚ ɍ ɨɜɨʁ ɡɨɧɢ ʁɟ ɢ ɞɪɭɝɚ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɚɡɨɧɚɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝɧɚɫɟʂɚȻɟɥɢȻɚɝɪɟɦ
Ɉɫɬɚɥɨɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɡɟɦʂɢɲɬɟɭɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭɧɚɫɟʂɚ ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɚɤɨʁɟ
ɧɢʁɟ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɨ ɩɪɜɨɦ ɢ ɞɪɭɝɨɦ ɡɨɧɨɦ ɍ ɨɜɨʁ ɡɨɧɢ ʁɟ ɢ ɬɪɟʄɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɚ ɡɨɧɚ
ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝɧɚɫɟʂɚȻɟɥɢȻɚɝɪɟɦ
Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɚɩɨɞɪɭɱʁɚ ɧɚɫɟʂɟɧɨɝ ɦɟɫɬɚɉɨɠɟɠɟɧɨɢɄɭɫɢʄɟ ɍɨɜɨʁɡɨɧɢɫɭɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɨɫɬɚɥɢɯɧɚɫɟʂɚɭɨɩɲɬɢɧɢȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɩɨɨɩɪɟɦɚʃɭɜɨɞɨɜɨɞɧɨɦɦɪɟɠɨɦ
ɢɩɨɜɟɡɢɜɚʃɭɧɚɝɪɚɞɫɤɢɜɨɞɨɜɨɞ.
Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɚɫɟʂɚ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɞɨ ɨɩɪɟɦɚʃɚ

19. март 2016.
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ɜɨɞɨɜɨɞɧɨɦɦɪɟɠɨɦ ɢɩɨɜɟɡɢɜɚʃɚɧɚɝɪɚɞɫɤɢɜɨɞɨɜɨɞ.
Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɡɟɦʂɢɲɬɟɭɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭɤɨʁɟʁɟɩɥɚɧɫɤɢɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ
ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɭ ɞɪɭɝɟ ɫɜɪɯɟ ɞɨ ɩɪɢɜɨɻɟʃɚ
ɡɟɦʂɢɲɬɚɩɥɚɧɢɪɚɧɨʁɧɚɦɟɧɢ
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɭ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɥɚɧɫɤɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɩɪɨɦɟɧɚ ɧɚɦɟɧɟ ɭ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɫɚ ɡɚɛɟɥɟɠɛɨɦ ɨɪɝɚɧɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɡɚ
ɩɨɫɥɨɜɟ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɩɪɟɦɟɪɚ ɢ ɤɚɬɚɫɬɪɚ ɨ ɨɛɚɜɟɡɢ ɩɥɚʄɚʃɚ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɩɪɨɦɟɧɭ ɧɚɦɟɧɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɞɨɩɪɢɜɨɻɟʃɚɡɟɦʂɢɲɬɚɩɥɚɧɢɪɚɧɨʁɧɚɦɟɧɢ.
ɑɥɚɧ

ɇɚʁɨɩɪɟɦʂɟɧɢʁɚɡɨɧɚʁɟɩɪɜɚɡɨɧɚ
ɑɥɚɧ
ȾɨɧɨɲɟʃɟɦɨɜɟɈɞɥɭɤɟɩɪɟɫɬɚʁɟɞɚɜɚɠɢɨɞɥɭɤɚɨ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɭɡɨɧɚɢɧɚʁɨɩɪɟɦʂɟɧɢʁɟɡɨɧɟ ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ.
ɑɥɚɧ5.
Ɉɜɚ ɨɞɥɭɤɚ ɫɬɭɩɚ ɧɚ ɫɧɚɝɭ ɨɫɦɨɝ ɞɚɧɚ ɨɞ ɞɚɧɚ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚ ɭ ɋɥɭɠɛɟɧɨɦ ɝɥɚɫɧɢɤɭ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟɚɩɪɢɦɟʃɢɜɚʄɟɫɟɨɞ01.01.2016ɝɨɞɢɧɟ
ɑɥɚɧ6.
Ɉɜɭ ɨɞɥɭɤɭ ɨɛʁɚɜɢɬɢ ɭ ɋɥɭɠɛɟɧɨɦ ɝɥɚɫɧɢɤɭ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɢ ɧɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɬɪɚɧɢ
www.velikogradiste.org.rs.
Ȼɪɨʁ464-68/2016-01-1
ɋɄɍɉɒɌɂɇȺɈɉɒɌɂɇȿȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄ
ɋɄɍɉɒɌɂɇȿɈɉɒɌɂɇȿ
Ȼɪɚɧɢɫɥɚɜɤɚɒɭɥɨɜɢʄɫɪ
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На основу члана 27. ст. 10. Закона о јавној
својини (“Службени гласник РС”, бр. 72/2011,
88/2013 и 105/2014) а у складу са чланом 19. и 21.
Одлуке о прибављању и располагању стварима у
јавној својини општине Велико Градиште
(‘’Службени гласник општине Велико Градиште’’, број 7/2014, 4/2015 и 7/2015), члана 2, 4.
и 12. Закона о промету непокретности („Сл. гланик РС“, бр. 42/98 и 111/09), члана 20. Закона о
локалној смоуправи (“Службени гласник РС”, бр.
129/2008) и члана 40. Статута општине Велико
Градиште (‘’Службени гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 9/2008), на захтев ЈП Дирекција
за изградњу општине Велико Градиште а на
предлог Општинског већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на 43. седници одржаној дана 18.03.2016. године,
донела је
О Д Л У К У
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ
ВОДОИЗВОРИШТА „ОСТРОВО-7000*3“

1. ДА СЕ за потребе изградње водоизворишта „Острово-7000*3“ прибаве у јавну својину
општине Велико Градиште следеће непокретности и то:
-кат. парц. бр. 24 „У ливада“, њива 3.
класе, пољопривредно земљиште, у површини
19,17 ари, уписана у Л.н.бр. 321 К.о. Острово
својина Милановић Славољуба из Острова са
1/1;
-кат. парц. бр. 23 „У ливадe“ њива 3.
класе, пољопривредно земљиште, у површини
10,41 ари, уписана у Л.н.бр. 787 К.о. Острово
својина Милановић Данице из Острова са 1/1.
2. Предметне непокретности прибавиће
се у јавну својину непосредном погодбом, полазећи од процењене тржишне вредности непокретности, по ценама утврђеним од пореског или
другог надлежни органа. Процењена тржишна
вредност износи 11.657,62 динара/ар.
3. Новчана средства за прибављање непокретности у јавну својину обезбеђена су Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2016.
годину („Службени гласник општине Велико
Градиште“, број 15/2015), у програму 15 - локална самоуправа, функција 130, позиција 79,
економска класификација 541 - земљиште.
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4. Међусобна права и обавезе између ранијег власника непокретности и прибавиоца уредиће се Уговором.
5. Овлашћује се Комисија за давање у
закуп грађевинског земљишта СО Велико Градиште да спроведе поступак непосредне погодбе
ради прибављања непокретности из тачке 1. ове
Одлуке, те по окончаном поступку непосредне
погодбе одговарајући предлог достави Општинској управи ради достављања утврђеног нацрта
решења Општинском Већу.
Образложење

На основу урађених студија, Института
за водопривреду „Јарослав Черни“ из Београда и
истраживачких радова спроведених од стране Завода за хидрогеологију и истраживање подземних вода, утврђено је да се на делу територије
катастарске општине Острово, налазе велике количине здраве пијаће воде. На основу оваквих
процена и уређених студија као и до сада изведених истраживачких радова, приступило се изради пројектне документације и изградњи
водоизворишта „Острово-7000*3“ на делу катастарске општине Острово у селу Острово, општина Велико Градиште. Као наставак
инвестиције на изградњи водоизворишта које се
финансира средствима из европских фондова,
планирано је реализовање пројеката изградње
дренажног цевовода којим би се евакуисале све
преливне и атмосферске воде са Постројења за
пречишћавање воде „Острово“.
У конкретном случају, за изградњу дренажног цевовода, извођач радова на овој инвестицији конзорцијум „OGRANAK PORR BAU
GMBH BEOGRAD“ из Београда „UNIHA
WASSER TEHNOLOGIE“ из Линца, Аустрија и
„ЕКО-ВОДО ПРОЈЕКТ“ из Београда, извршио је
геодетско снимање терена, урадио ситуациони
план и израдио идејни пројекат, при чему је утврђено да су парцеле ближе одређене у тачки 1.
диспозитива ове одлуке погодне за реализацију
ове инвестиције, на којима би био изграђен наведени цевовод и служиле за одржавање истог.
У циљу израде потребне техничке документације за започињање радова на изградњи наведеног дренажног цевовода, потребно је у
складу са пројектним задатком решити имовинско правне односе са власницима непокретности
на којима је планиран будући објекат. Како карактеристике терена, површине и облик предметних
парцела одговарају пројектом предвиђеној на-
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мени, а узимајући у обзир интерес за проширење
зоне непосредне санитарне заштите бунара, то се
прибављање истих у јавну својину јавља као
нужно и претходно питање за изградњу дренажног цевовода, као и целокупног цевовода.
Имајући у виду наведено, прибављање
предметних парцела је неопходно у циљу проширења зоне непосредне санитарне заштите бунара
БО2 и изградње дренажног цевовода за евакуацију преливних и атмосферских вода из таложника резервоара постројења за прераду питке
воде до дренажног канала који је у систему регулисања подземних вода ЈВП Србија воде – ВПЦ
„Сава-Дунав“, којим за њихове потребе управља
ЈП Ђердап, Сектор за развој, инвестиције и одржавање Београд.
Како је општина Велико Градиште, преко
инвеститора радова ЈП Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште, изузетно заинтересована за реализацију целе инвестиције и довођење
санитарно исправне воде до потрошача, то је потребно извршити прибављање у јавну својину
непокретности ближе одређене у диспозитиву
ове одлуке. Пошто се прибављање непокретности врши за потребе општине, иста има и законску обавезу да власнике непокретности
обештети, у складу са Законом о јавној својини
и Законом о промету непокретности, полазећи од
процењене тржишне вредности непокретности,
по ценама које утврди порески или други надлежни орган.
Из ових разлога је надлежни орган јединице локалне самоуправе, у складу са чл. 19. и
21. Одлуке о о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Велико Градиште,
одлучио да се прибаве у јавну својину непокретности из диспозитива ове одлуке, а да накнаду
полазећи од процењене тржишне цену непокретности исплати у новцу, у поступку непосредне
погодбе.
Средства неопходна за плаћање накнаде
за прибавање непокретности у јавну својину
обезбеђена су у складу са Законом, Одлуком о о
буџету општине Велико Градиште за 2016. годину („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 15/2015), у програму 15 - локална
самоуправа, функција 130, позиција 79, економска класификација 541 – земљиште, те се прибављање спроводи полазећи од цена које одреди
порески или други надлежни орган, али не изнад
процењене тржишне вредности непокретности.
Пореска управа Министарства финансија
Републике Србије, Експозитура у Великом Гра-
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дишту дописом број 110-464-08-00030/2015I1BOE од 16.12.2015. године огласила се ненадлежном за процену тржишне вредности
предметних непокретности, а такође у предметном случају за процену тржишне вредности непокретности дописом број 436-5/14/2016-05 од
04.02.2016. године огласило се ненадлежним
Одељење локалне пореске администрације Општинске управе општине Велико Градиште.
Имајући у виду напред наведено, то је у
складу са чланом 29. Закона о јавној својини
(„Сл. гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 и
105/2014), надлежно Одељење Општинске
управе одредило да се за потребе утврђења
тржишне вредности непокретности, ангажује
вештак пољопривредне струке, ради процене
тржишне вредности предметних непокретности
ближе одређених у диспозитиву закључка. Процењена тржишна вредност износи 11.657,62 динара/ар.
Сагласно одредби члана 27. ст. 10. а у
вези члана 29. Закона о јавној својини (“Службени гласник РС”, бр. 72/2011, 88/2013 и
105/2014) прибављање непокретности у јавну
својину врши се у складу са чланом 19 и 21. Одлуке о прибављању и располагању стварима у
јавној својини општине Велико Градиште а сагласно Статуту општине Велико Градиште.
По извршеном прибављању непокретности из диспозитива овог решења општина Велико
Градиште донеће припадајуће одлуке, којим ће
пренети инвеститорска права на изградњи и
опремању цевовода, у складу са прописима.
Из свега напред изнетог Скупштина општине Велико Градиште је донела Одлуку као у
диспозитиву.
Број: 464-69/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловићс,р.
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На основу чл. 18, став 1, тачка 20.
Статута општине Велико Градиште (“Службени
гласник општине Велико Градиште“ бр.9/2008),
a у складу са чл. 16, став 1, тачка 3. и 6. и чл. 27.
Одлуке о ванредним ситуацијама и организацији
цивилне заштите на територији општине Велико
Градиште (“Службени гласник општине Велико
Градиште” бр. 3/2011), на предлог Општинског
већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на 43. седници одржаној 18.03.2016. године, д о
н о с и,
ОДЛУКУ
o усвајању Оперативног плана за одбрану од
поплава на водама II реда на територији
општине Велико Градиште за 2016. годину

Члан 1.
Усваја се Оперативни план за одбрану од
поплава на водама II реда на територији општине
Велико Градиште за 2016.годину.
1. Оперативни план за одбрану од
поплава на водама II реда, на територији
општине Велико Градиште, урађен је у складу
са чл.55. став 6. Закона о водама (Сл.гласник
РС бр. 30/2010), и следећег је садржаја:
1. Основне карактеристике територије
општине Велико Градиште
-топографско- географске
карактеристике
-хидрографске карактеристике
-климатске карактеристике
-водотоци 1. и 2. реда
-демографске карактеристике- насеља и
стамбене целине, структура становништва по
насељима
-привредни, индустријски,
инфраструктурни и остали објекти
-загађивачи
-заштићена добра
-путна мрежа
-сеизмичке карактеристике
2.
Процена
опасности
од
поплава,
одроњавања и клизања земљишта, рушења
брана, нагомилавања леда на водотоцима,
атмосферских непогода, снежних наноса и
суше и процена сопствених снага и
могућности за заштиту и спасавање
становништва и материјалних добара на
територији општине Велико Градиште
-могуће опасности од поплава:
-могућа поплавна подручја у захвату
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водотокова 1. реда,
-могућа поплавна подручја у захвату
водотокова 2. реда (брањена и небрањена),
-угроженост територије од појаве
подземних вода
-одроњавања и клизања земљишта
-нагомилавања леда на водотоцима
-појава снега и снежних наноса
-снаге и средства за одбрану од поплава;
одроњавања и клизања земљишта; нагомилавања
леда на водотоцима; снега и снежних наноса
3. Извод из оперативног плана одбране од
поплава за воде 1. реда за 2016. годину
4. Критеријуми за проглашавање одбране од
поплава.
5. Мере заштите од поплава.
5.1. Превентивне мере.
5.1.1. Преглед превентивних мера у заштити од
поплава, одроњавања и клизања земљишта, снега
и снежних наноса на територији општине Велико
Градиште
5.1.2. Преглед повереника цивилне заштите и
њихових заменика
5.1.2.1. Преглед осматрача, организатора и вођа
одбране од поплава по секторима на реци
Дунав.
5.1.2.2. Преглед осматрача, организатора и вођа
одбране од поплава по деоницама на реци Пек.
5.1.2.3. Преглед осматрача, организатора и вођа
одбране од поплава по деоницама на осталим
рекама (водотоци 2. реда)
5.1.2.4. Преглед екипа за одбрану од поплава на
критичним тачкама
5.1.2.5. Начин узбуњивања и обавештавања
угроженог становништва
5.1.2.6. Преглед оперативних мера и активности
које се предузимају када евидентно постоји
опасност од поплава на територији општине
Велико Градиште.
5.2. Оперативне мере и активности када дође
до поплаве
5.2.1. Преглед оперативних мера и активности
које се предузимају када наступи поплава на
територији општине Велико Градиште
5.2.2. Преглед правних субјеката који се ангажују
у акцијама заштите и спасавања од поплава,
одроњавања и клизања земљишта; снега и
снежних наноса на територији општине Велико
Градиште.
5.2.3. Преглед правних субјеката из других
општина који се ангажују у акцијама заштите и
спасавања од поплава, одроњавања и клизања
земљишта; снега и снежних наноса на
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територији општине Велико Градиште.
6. Ублажавање и отклањање последица
поплава, одроњавања и клизања земљишта;
7. Руковођење одбраном од поплава.
7.1. Шема руковођења и сарадње у ванредним
ситуацијама на територији општине Велико
Градиште.
7.2. Списак чланова Општинског штаба за
ванредне ситуације општине Велико Градиште.
7.3. Лице задужено за координацију одбране од
поплава за територију општине
Велико
Градиште, лице надлежно за проглашавање фаза
одбране од поплава и лице задужено за
евидентирање података о историјским поплавама
за потребе ППРП.
7.4. Списак чланова стручно-оперативног тима
за заштиту од рушења и спасавање из рушевина
и заштиту и спасавање од поплава и несрећа на
води и под водом.
7.5. Дневник употребе снага и средстава у
акцијама заштите и спасавања људи и
материјалних добара од поплава, одроњавања и
клизања земљишта; снега и снежних наноса на
територији општине Велико Градиште.
8. Техничка документација.
8.1. Шема кишне канализације (затварачи на
изливима у Дунав).
- дата на увид приликом предаје
оперативног Плана.
9. Графички прилози.
9.1. Топографска карта општине Велико
Градиште, са распоредом људства по деоницана
и секторима и сарадња са суседном општином
Голубац.
9.2. План града.
10. План обезбеђења финансијских средстава
за спровођење Оперативног плана за воде II
реда.

Члан 2.
Потребна финансијска средства у
износу од 500.000,00 динара за спровођење
превентивних мера предвиђених Оперативним
планом за одбрану од поплава на водама II реда,
обезебеђују се из сталне резерве буџета општине
Велико Градиште за 2016. годину.
Члан 3.
Оперативни план за одбрану од
поплава на водама II реда за територију
општине Велико Градиште се ажурира најмање
једном годишње.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана доношења а објавиће се у
„Службеном гласнику општине Велико
Градиште.“

Број: 87-8/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловићс,р.

На основу члана 17. став 1. тачка 2.
Одлуке о ванредним ситуацијама и организацији
цивилне заштите на територији Општине Велико
Градиште („Службени гласник Општине Велико
Градиште бр.3/2011“.) а у складу са чланом 18.
став 1 тачка 20. Статута Општине Велико
Градиште („Службени гласник Општине Велико
Градиште“ бр. 9/2008“)

Скупштина општине Велико Градиште,
на 43. седници одржаној 18.03.2016. године
донела је

Решење

о разрешењу и постављењу члана
Општинског штаба за ванредне
ситуације
општине Велико Градиште
Члан 1.

Сандра Милошевић из Пожаревца,
разрешава се дужности члана Општинског штаба
за ванредне ситуације Општине Велико
Градиште.
Члан 2.

Љубица Митић из Пожежена, поставља се
за члана Општинског штаба за ванредне
ситуације Општине Велико Градиште.
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Члан 3.

Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.
Образложење

Решењем Скупштине општине Велико
Градиште формиран је Општински штаб за
ванредне ситуације Општине Велико Градиште,
(“Службени гласник Општине Велико Градиште
бр. 3 од 28.03.2011.“).

Овлашћени предлагач, у циљу
континуираног рада Општинског штаба за
ванредне ситуације Општине Велико Градиште,
предлаже разрешење Сандре Милошевић из
Пожаревца, због постављења Љубице Митић из
Пожежена, директора ЈП ,,Дирекције за изградњу
општине Велико Градиште по функцији. Како
је чланом 17. став 1. тачка 2. Одлуке о ванредним
ситуацијама и организацији цивилне заштите на
територији Општине Велико Градиште
(„Службени гласник Општине Велико Градиште
„бр.3/2011.), прописано да Скупштина општине
поставља и разрешава, припаднике Општинског
штаба за ванредне ситуације, те је донела
решење као у диспозитиву.
Број: 020-12/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловићс,р.

На основу члана 14. став 2. Закона о
превозу у друмском саобраћају („Службени
гласник РС“, број 46/95, 66/2001, 61/2005,
62/2006, 31/2011 и 68/2015 – др. закони) и члана
40. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште”,
бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште
на 43. седници одржаној дана 18.03.2016. године,
донела је,

19. март 2016.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ
СТАЈАЛИШТА КОЈА СЕ МОГУ
КОРИСТИТИ ЗА ЛИНИЈСКИ ДРУМСКИ
ПРЕВОЗ

Члан 1.
У Одлуци о одређивању стајалишта која
се могу користити за линијски друмски превоз
број 344-29/2009-01-3 од 26.05.2009. године
Скупштине општине Велико Градиште, у члану
2. и члану 3. речи: „Аутобуска станица Велико
Градиште“, замењују се речима „ТЦ Данубиус“.
Остали
неизмењени.

Члан 2.
делови
Одлуке

остају

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“.
Образложење

Правни основ за доношесе ове одлуке
налази се у одредбама које прописује став 2.
члана 14. Закона о превозу у друмском
саобраћају, којим је утврђено да општина својом
одлуком одређује стајалишта која се могу
користити за одређену врсту линијског превоза
путника, која се објављује у службеном гласилу
општине.
Потреба за привођењем земљишта и
објеката другој намени а у складу са
одговарајућим планским актима општине Велико
Градиште, узроковала је премештање стајалишта
за приградски и међумесни превоз путника са
претходне локације „Аутобуска станица Велико
Градиште“ на другу локацију. Претходно
стајалиште користило се за приградски и
међумесни превоз путника, те ће се за исту
намену користити и локација одређена овим
изменама Одлуке. Овом одлуком утрвђује се да
ново стајалиште носи назив „ТЦ Данубиус“.
За спровођење ове одлуке нису потребна
додатна финансијска средства буџета општине
Велико Градиште.
На основу одредби члана 14. став 2.
Закона о превозу у друмском саобраћају
(„Службени гласник РС“, број 46/95, 66/2001,
61/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 – др. закони),
члана 40. Статута општине Велико Градиште
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(„Службени гласник општине Велико Градиште”,
бр. 9/2008), Скупштина општине Велико
Градиште је донела одлуку као у диспозитиву.

Број: 344-41/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 146. Закона о планирању
и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука
УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС,
132/2014 и 145/2014), члана 3, 5. и 6. Одлуке о
постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр. 4/2008,
8/2011 и 1/2016), а у складу са чланом 3 и 4. Одлуке о грађевинском земљишту (“Сл. гласник општине Велико Градиште”, бр. 15/2015) и члана
40. Статута општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште”, бр.
9/2008), Решења број 350-26/2015-06 од
26.01.2016. године Председника општине Велико
Градиште, на захтев ЈП Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште по спроведеном поступку јавног надметања, а на предлог Општинског већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на 43. седници одржаној дана 18.03.2016. године,
донела је,
Р
Е
Ш
Е
Њ Е
О ДАВАЊУ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ ЈАВНИХ И ДРУГИХ ПОВРШИНА
У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ РАДИ ПОСТАВЉАЊА МАЊЕГ МОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА
ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА

I
1. ДАЈУ СЕ У ЗАКУП, на одређено време, јавне
и друге површине у Великом Градишту ради постављања мањег монтажног објекта привременог
карактера, у поступку јавног надметања, и то:
1.1) Јеремић Ж. Драгану из Крвавица,
општина Крушевац, локација 36 површине 160
m2, код фудбалског игралишта у Великом Градишту - на кат. парц. бр. 1969/1 и 2222/4 у К.о.
Велико Градиште.
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2. Предметна локација из Одељка I тачке 1. овог
Решења, даје се у закуп на период од 3 године уз
накнаду сходно Допуни програма постављања
привремених објеката и киоска на подручју Великог Градишта за период од 2014. до 2019. године ЈП Дирекције за изградњу општине Велико
Градиште.
3. Износ закупнине за предмет закупа из Одељка
I тачке 1. овог Решења износи 500 еура на годишњем нивоу, и словима пет стотина еура на
годишњем нивоу, у динарској противвредности
по средњем курсу НБС на дан плаћања.
II
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне локације на јавној површини, да у року од 30 дана
од правоснажности Решења, са закуподавцем закључи Уговор којим ће регулисати своја међусобна права и обавезе.
Закупац предметне локације на јавној површини нема право да своје право закупа упише
у одговарајућим јавним књигама.
Обавезује се закупац да предметну локацију користи у складу са својом наменом, за изложбени простор за надгробне споменике са
одговарајућим помоћним објектом.

III
1.ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације на јавној површини, која је дата на привремено коришћење, да пре закључења Уговора
о закупу, достави техничку документацију потребну за постављање мањег монтажног објекта
привременог карактера, а све у складу са врстом,
типом и наменом објекта.
2.Закупац је дужан да при закључењу
уговора приложи меницу без протеста на износ
једногодишњег закупа.
3.Ако власник мањег монтажног објекта
привременог карактера у року одређеним Уговором не уклони објекат, уклањање истог, извршиће надлежни орган општине Велико
Градиште, на терет средстава меничног дужника.

IV
1.ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације на јавној површини да објекат уклони о
свом трошку по истеку важења овог Решења.
2.ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац да свој
објекат уклони и пре рока из решења ако се земљиште приведе другој намени одређеној одговарајућим планским актом.

V
1. Изабрани закупац наведен у Одељку I
тачка 1. овог решења дужан је да предвиђен садржај реализује и стави у функцију у року од месец
дана, рачунајући од дана прибављања неопходних дозвола за постављање мањег монтажног
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објекта привременог карактера, а на основу приложене техничке документације.
2. Трошкове постављања мањег монтажног објекта привременог карактера и комуналног
опремања локације сноси закупац.
О б р а з л о ж е њ е

У складу са Допуном Програма постављања привремених објеката и киоска на подручју
Великог Градишта за период од 2014. до 2019. године, број 1763/2015 од 07.09.2015. године, Надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште, на коју је СО Велико
Градиште дала сагласност, а на захтев ЈП Дирекцијe за изградњу општине Велико Градиште, по
одлуци Председника општине Велико Градиште,
покренут је поступак давања у закуп предметних
локација на јавним и другим површинама.
Комисија Скуштине општине Велико
Градиште за давање у закуп грађевинског земљишта расписала је Оглас о јавном надметању
који је заведен у Општинској управи општине
Велико Градиште под бројем 350-26/2015-06 од
27.01.2016. године и исти је објавила на општинском сајту, кабловској телевизији „Коперникус“
и огласној табли СО Велико Градиште.
По расписаном огласу за учешће у поступку јавног надметања за предметну локацију
благовремено се пријавило једно лице, Јеремић
Ж. Драган из Крвавица, са уредном пријавом, те
су се стекли услови за спровођење поступка јавног надметања у складу са чланом 6д. и 6е. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката
привременог карактера на јавним површинама.
По спроведеном поступку јавног надметања за
предмет закупа потврђена је почетна цена и понуђен укупан износ од 500 еура на годишњем
нивоу, у динарској противвредности по средњем
курсу НБС на дан плаћања.
На основу свега напред наведеног, а у
складу са чланом 146. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС,
50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС, 132/2014 и
145/2014), чл. 3, 5. и 6. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 4/2008, 8/2011 и
1/2016), чл. 3 и 4. Одлуке о грађевинском земљишту (“Сл. гласник општине Велико Градиште”, бр. 15/2015) и чланом 40. Статута
општине Велико Градиште (“Службени гласник
општине Велико Градиште”, бр. 9/2008), Решењем број 350-26/2015-06 од 26.01.2016. године
Председника општине Велико Градиште, пa jе
Скупштина општине Велико Градиште донела
решење као у диспозитиву.

19. март 2016.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења жалба
није допуштена, већ се примењују одредбе ЗУСа.
Број: 464-70/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловићс,р.

На основу члана 146. Закона о планирању
и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука
УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС,
132/2014 и 145/2014), члана 3, 5. и 6. Одлуке о
постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр. 4/2008,
8/2011 и 1/2016), а у складу са чланом 3 и 4. Одлуке о грађевинском земљишту (“Сл. гласник општине Велико Градиште”, бр. 15/2015) и члана
40. Статута општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште”, бр.
9/2008), Решења број 350-26/2015-06 од
26.01.2016. године Председника општине Велико
Градиште, на захтев ЈП Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште по спроведеном поступку јавног надметања, а на предлог Општинског већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на 43. седници одржаној дана 18.03.2016. године,
донела је,
Р
Е
Ш
Е
Њ Е
О ДАВАЊУ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ ЈАВНИХ И ДРУГИХ ПОВРШИНА
У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ РАДИ ПОСТАВЉАЊА МАЊЕГ МОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА
ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА

I
1. ДАЈУ СЕ У ЗАКУП, на одређено време, јавне
и друге површине у Великом Градишту ради постављања мањег монтажног објекта привременог
карактера, у поступку јавног надметања, и то:
1.1) ПД „ДУНАВ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ул. Занатски
ценар бб, локација 14 појединачно место број 2,
површине 25 m2, на Дунаву (код Стандарда) - на
кат. парц. бр. 544 у К.о. Велико Градиште.
2. Предметна локација из Одељка I тачке 1. овог
Решења, даје се у закуп на период од 3 године уз

19. март 2016.

накнаду сходно Допуни програма постављања
привремених објеката и киоска на подручју Великог Градишта за период од 2014. до 2019. године ЈП Дирекције за изградњу општине Велико
Градиште.
3. Износ закупнине за предмет закупа из Одељка
I тачке 1. овог Решења износи 2.400,00
динара/m² на годишњем нивоу, и словима две
хиљаде четири стотине динара/m² на годишњем нивоу.
II
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне локације на јавној површини, да у року од 30 дана
од правоснажности Решења, са закуподавцем закључи Уговор којим ће регулисати своја међусобна права и обавезе.
Закупац предметне локације на јавној површини нема право да своје право закупа упише
у одговарајућим јавним књигама.
Обавезује се закупац да предметну локацију користи у складу са својом наменом, за
обављање трговинске/фри шоп, трговинске, угоститељске или услужне делатности.

III
1.ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације на јавној површини, која је дата на привремено коришћење, да пре закључења Уговора
о закупу, достави техничку документацију потребну за постављање мањег монтажног објекта
привременог карактера, а све у складу са врстом,
типом и наменом објекта.
2.Закупац је дужан да при закључењу
уговора приложи меницу без протеста на износ
једногодишњег закупа.
3.Ако власник мањег монтажног објекта
привременог карактера у року одређеним Уговором не уклони објекат, уклањање истог, извршиће надлежни орган општине Велико
Градиште, на терет средстава меничног дужника.

IV
1.ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације на јавној површини да објекат уклони о
свом трошку по истеку важења овог Решења.
2.ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац да свој
објекат уклони и пре рока из решења ако се земљиште приведе другој намени одређеној одговарајућим планским актом.

V
1. Изабрани закупац наведен у Одељку I
тачка 1. овог решења дужан је да предвиђен садржај реализује и стави у функцију у року од месец
дана, рачунајући од дана прибављања неопходних дозвола за постављање мањег монтажног
објекта привременог карактера, а на основу приложене техничке документације.
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2. Трошкове постављања мањег монтажног објекта привременог карактера и комуналног
опремања локације сноси закупац.
О б р а з л о ж е њ е

У складу са Програмом постављања привремених објеката и киоска на подручју Великог
Градишта за период од 2014. до 2019. године,
број 179/2014 од 11.02.2014. године, Надзорног
одбора ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште, на коју је СО Велико Градиште
дала сагласност, а на захтев ЈП Дирекцијe за изградњу општине Велико Градиште, по одлуци
Председника општине Велико Градиште, покренут је поступак давања у закуп предметних локација на јавним и другим површинама.
Комисија Скуштине општине Велико
Градиште за давање у закуп грађевинског земљишта расписала је Оглас о јавном надметању
који је заведен у Општинској управи општине
Велико Градиште под бројем 350-26/2015-06 од
27.01.2016. године и исти је објавила на општинском сајту, кабловској телевизији „Коперникус“
и огласној табли СО Велико Градиште.
По расписаном огласу за учешће у поступку јавног надметања за предметну локацију
по уплаћеном депозиту благовремено се
пријавило једно лице, ПД „ДУНАВ ЕКСПОРТИМПОРТ ДОО“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ул. Занатски ценар бб, са уредном пријавом, те су се
стекли услови за спровођење поступка јавног
надметања у складу са чланом 6д. и 6е. Одлуке о
постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама. По спроведеном поступку јавног надметања за предмет
закупа прихваћена је почетна цена и понуђен
укупан износ од 2.400,00 динара /m² на годишњем нивоу.
На основу свега напред наведеног, а у
складу са чланом 146. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС,
50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС, 132/2014 и
145/2014), чл. 3, 5. и 6. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 4/2008, 8/2011 и
1/2016), чл. 3 и 4. Одлуке о грађевинском земљишту (“Сл. гласник општине Велико Градиште”, бр. 15/2015) и чланом 40. Статута
општине Велико Градиште (“Службени гласник
општине Велико Градиште”, бр. 9/2008), Решењем број 350-26/2015-06 од 26.01.2016. године
Председника општине Велико Градиште, па је
Скупштина општине Велико Градиште донела
решење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења жалба
није допуштена, већ се примењују одредбе ЗУСа.
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Број: 464-71/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловићс,р.

На основу члана 146. Закона о планирању
и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука
УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС,
132/2014 и 145/2014), члана 3, 5. и 6. Одлуке о
постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр. 4/2008,
8/2011 и 1/2016), а у складу са чланом 3 и 4. Одлуке о грађевинском земљишту (“Сл. гласник општине Велико Градиште”, бр. 15/2015) и члана
40. Статута општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште”, бр.
9/2008), Решења број 350-26/2015-06 од
26.01.2016. године Председника општине Велико
Градиште, на захтев ЈП Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште по спроведеном поступку јавног надметања, а на предлог Општинског већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
43. седници одржаној дана 18.03.2016. године,
донела је,
Р
Е
Ш
Е
Њ Е
О ДАВАЊУ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ ЈАВНИХ И ДРУГИХ ПОВРШИНА
У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ РАДИ ПОСТАВЉАЊА МАЊЕГ МОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА
ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА

I
1. ДАЈУ СЕ У ЗАКУП, на одређено
време, јавне и друге површине у Великом Градишту ради постављања мањег монтажног
објекта привременог карактера, у поступку јавног надметања, и то:
1.1) СЗР СЈАЈ БЕСЛАЋ БОСИЉКА ПР
ПАРАЋИН ул. Алексе Шантића 22, локација 38
површине 100 m2, на плажи на Сребрном језеру,
између игралишта за одбојку на песку и привременог објекта отворени бар на плажи - на кат.
парц. бр. 2229/1 у К.о. Велико Градиште.
2. Предметна локација из Одељка I тачке
1. овог Решења, даје се у закуп на период од 3 године уз накнаду сходно Допуни програма постављања привремених објеката и киоска на подручју

19. март 2016.

Великог Градишта за период од 2014. до 2019. године ЈП Дирекције за изградњу општине Велико
Градиште.Закупац је ослобођен обавезе плаћања
закупнине за прву годину закупа.
3. Износ закупнине за предмет закупа из
Одељка I тачке 1. овог Решења износи 500 еура
на годишњем нивоу, и словима пет стотина
еура на годишњем нивоу, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан
плаћања
II
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне локације на јавној површини, да у року од 30 дана
од правоснажности Решења, са закуподавцем закључи Уговор којим ће регулисати своја међусобна права и обавезе.
Закупац предметне локације на јавној површини нема право да своје право закупа упише
у одговарајућим јавним књигама.
Обавезује се закупац да предметну локацију користи у складу са својом наменом, за израду дрвеног платоа ради постављања базена за
дечију игру за вожњу моторних чамчића и бродића на акумулаторе.
III
1.ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације на јавној површини, која је дата на привремено коришћење, да пре закључења Уговора
о закупу, достави техничку документацију потребну за постављање мањег монтажног објекта
привременог карактера, а све у складу са врстом,
типом и наменом објекта.
2.Закупац је дужан да при закључењу
уговора приложи меницу без протеста на износ
једногодишњег закупа.
3.Ако власник мањег монтажног објекта
привременог карактера у року одређеним Уговором не уклони објекат, уклањање истог, извршиће надлежни орган општине Велико
Градиште, на терет средстава меничног дужника.
IV
1.ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације на јавној површини да објекат уклони о
свом трошку по истеку важења овог Решења.
2.ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац да свој
објекат уклони и пре рока из решења ако се земљиште приведе другој намени одређеној одговарајућим планским актом.

V
1. Изабрани закупац наведен у Одељку I
тачка 1. овог решења дужан је да предвиђен садржај реализује и стави у функцију у року од месец
дана, рачунајући од дана прибављања неопходних дозвола за постављање мањег монтажног
објекта привременог карактера, а на основу приложене техничке документације.

19. март 2016.

2. Трошкове постављања мањег монтажног објекта привременог карактера и комуналног
опремања локације сноси закупац.

О б р а з л о ж е њ е
У складу са Допуном Програма постављања привремених објеката и киоска на подручју
Великог Градишта за период од 2014. до 2019. године, број 2522/2015 од 08.12.2015. године, Надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште, на коју је СО Велико
Градиште дала сагласност решењем број 35023/2015-01-1 од 17.12.2015. године, а на захтев
ЈП Дирекцијe за изградњу општине Велико Градиште, по одлуци Председника општине Велико
Градиште, покренут је поступак давања у закуп
предметних локација на јавним и другим површинама.
Комисија Скуштине општине Велико
Градиште за давање у закуп грађевинског земљишта расписала је Оглас о јавном надметању
који је заведен у Општинској управи општине
Велико Градиште под бројем 350-26/2015-06 од
27.01.2016. године и исти је објавила на општинском сајту, кабловској телевизији „Коперникус“
и огласној табли СО Велико Градиште.
По расписаном огласу за учешће у поступку јавног надметања за предметну локацију
по уплаћеном депозиту пријавило се једно лице,
СЗР СЈАЈ БЕСЛАЋ БОСИЉКА ПР ПАРАЋИН
ул. Алексе Шантића 22, за чију пријаву је Комисија закључком у поступку јавног надметања утврдила да је уредна, те су се стекли услови за
спровођење поступка јавног надметања у складу
са чланом 6д. и 6е. Одлуке о постављању мањих
монтажних објеката привременог карактера на
јавним површинама. По спроведеном поступку
јавног надметања прихваћена је почетна цена и
за предмет закупа понуђен је укупан износ од 500
еура на годишњем нивоу, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан
плаћања. Како је Надзорни одбор ЈП Дирекције
за изградњу општине Велико Градиште на седници одржаној 08.12.2015. године донео Одлуку
о висини накнаде за закуп локације број 38 и
предложио почетну лицитациону цену која је утврђена од Општинског већа општине Велико Градиште, с тим да је изабрани закупац за прву
годину закупа ослобођен плаћања закупнине.
На основу свега напред наведеног, а у
складу са чланом 146. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС,
50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС, 132/2014 и
145/2014), чл. 3, 5. и 6. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 4/08, 8/11 и
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1/2016), чл. 3 и 4. Одлуке о грађевинском земљишту (“Сл. гласник општине Велико Градиште”, бр. 15/2015) и чланом 40. Статута
општине Велико Градиште (“Службени гласник
општине Велико Градиште”, бр. 9/2008), Решењем број 350-26/2015-06 од 26.01.2016. године
Председника општине Велико Градиште, па је
Скупштина општине Велико Градиште донела
решење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења жалба
није допуштена, већ се примењују одредбе ЗУСа.
Број: 464-72/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловићс,р.

На основу члана 2. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог
карактера на јавним површинама („Службени
гласник општине Велико Градиште“, бр. 4/2008,
8/2011 и 1/2016), а у складу са чл. 3. и 4. Одлуке
о грађевинском земљишту („Службени гласник
општине Велико Градиште“, бр. 15/2015), чл. 90.
и 146. Закона о планирању и изградњи (“Сл.
гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС,
24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука
УС и 98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), и
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(“Службени гласник општине Велико Градиште”,
бр. 9/2008), на захтев закупаца неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини,
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 43. седници одржаној дана 18.03.2016.
године, донела је,
Р
Е
Ш
Е
Њ
Е
О ПРОДУЖЕЊУ ВАЖЕЊА РЕШЕЊА О
ДАВАЊУ НА ПРИВРЕМЕНО
КОРИШЋЕЊЕ УЗ НАКНАДУ
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

I
1. ПРОДУЖАВА СЕ важност Решења о
давању на привремено коришћење уз накнаду
неизграђеног градског грађевинског земљишта,
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за обављање комерцијалне делатности, закупцу
неизграђеног грађевинског земљишта у Великом
Градишту, у јавној својини општине Велико
Градиште и то:
1.1) Здравковић Зорану из Великог
Градишта, ул. Саве Ковачевића бр. 8, закупцу
дела кат. парц. бр. 544, локација „На Дунаву“ у
К.о. Велико Градиште, површине од 25,00 m² на
којој је постављен привремени пословни објекат
власника.
2. ПРОДУЖЕЊЕ важности Решења
врши се на одређено време до 3 (три) године уз
накнаду сходно члану 2. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог
карактера на јавним површинама („Службени
гласник општине Велико Градиште“, бр. 4/2008,
8/2011 и 1/2016), Програму и изменама и
допунама Програма постављања привремених
објеката и киоска на подручју Великог Градишта
за период од 2014-2019. године ЈП Дирекције за
изградњу општине Велико Градиште.

II
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ власник објекта, који
је истовремено и закупац неизграђеног
грађевинског земљишта, да у року од 30 дана од
правоснажности Решења са закуподавцем
закључи уговор, којим ће регулисати своја
међусобна права и обавезе.
Уговор из става 1. овог одељка садржаће
и износ о накнади – закупнини за неизграђено
грађевинско земљиште дато у закуп ради
постављања привременoг објекта, а који је у
зависности од намене и локације истог одређен
Одлуком ЈП Дирекције за изградњу општине
Велико Градиште на коју је сагласност дало
Општинско веће.
Уколико власник привременог објекта у
предвиђеном року не испуни обавезу закључења
уговора из става 1. овог одељка, сматраће се да
је одустао од захтева и престаће му право закупа
на предметном неизграђеном грађевинском
земљишту.
III
Неизграђено грађевинско земљиште у
јавној својини из овог Решења није у промету.
Власник објекта и закупац неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини нема
право да своје право закупа упише у
одговарајућим јавним књигама.

19. март 2016.

IV
1.ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини, које је
дато на привремено коришћење, да пре
закључења Уговора о закупу земљишта, достави
техничку документацију по којој је привремени
објекат изграђен - постављен и Пројекат рушења
тог објекта са предрачуном трошкова рушења
истог.
2.Закупац је дужан да при закључењу
уговора приложи меницу без протеста на иснос
трошкова рушења објекта из Пројекта као
обезбеђење за наплату трошкова рушења.
3.Ако власник привременог објекта у
року одређеним Уговором не уклони привремени
објекат, рушење и уклањање истог, као и
одношење преосталог грађевинског материјала,
извршиће надлежни орган општине Велико
Градиште, из средстава депозита, на терет
меничног дужника.

V
1.ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац неизграђеног
грађевинског земаљишта у јавној својини да
објекат уклони о свом трошку по истеку важења
овог Решења.
2.ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац земљишта да
свој објекат уклони и пре рока из решења ако се
земљиште приведе другој намени одређеној
одговарајућим планским актом.
О б р а з л о ж е њ е

У складу са Програмом постављања
привремених монтажних објеката – киоска у
Великом Градишту Скупштина општине Велико
Градиште је заинтересованим лицима дала на
привремено коришћење неизграђено грађевинско
земљиште у јавној својини у насељеном месту у
Великом Градишту ради обављања делатности
предвиђених Програмом.
На основу Решења о додели јавног
земљишта на привремено коришћење, лице из
диспозитива овог решења изградило је, односно
поставило је привремени објекат, који је у
функцији и данас. Изградња - постављање
објекта извршено је на основу одобрења
надлежног органа Општинске управе општине
Велико Градиште.
Како је неизграђено грађевинско
земљиште у јавној својини дато на одређено
време, а обзиром да је важност програма истекла,
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то је закупац поднео захтев надлежном органу
Општинске управе општине Велико Градиште са
предлогом да му се продужи важност решења. Уз
захтев закупац је поднео надлежном органу
пројектну документацију за рушење објекта са
предрачуном трошкова рушења, као и бланко
меницу без протеста као обезбеђење накнаде тих
евентуалних трошкова.
Како су испуњени сви услови предвиђени
чланом 146. Закона о планирању и изградњи,
чланом 2. Одлуке о постављању мањих
монтажних објеката привременог карактера на
јавним површинама, чл. 3. и 4. Одлуке о
грађевинском земљишту, а по већ прибављеном
мишљењу Урбанистичке службе Општинске
управе општине Велико Градиште, више нема
законских сметњи да се лицу ближе одређеним у
диспозитиву овог решења продужи право закупа
на неизграђеном грађевинском земљишту у
јавној својини на још три године у складу са
Програмом и изменама и допунама Програма
постављања привремених објеката и киоска на
подручју Великог Градишта за период од 20142019. године, ЈП Дирекције за изградњу општине
Велико Градиште, на које је сагласност дала
Скупштина општине Велико Градиште.
На основу свега наведеног, Скупштинa
општине Велико Градиште je донелa решење као
у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења жалба
није допуштена, већ се примењују одредбе ЗУСа.
Број: 464-73/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловићс,р.

На основу члана 2. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог
карактера на јавним површинама („Службени
гласник општине Велико Градиште“, бр. 4/2008,
8/2011 и 1/2016), а у складу са чл. 3. и 4. Одлуке
о грађевинском земљишту („Службени гласник
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општине Велико Градиште“, бр. 15/2015), чл. 90.
и 146. Закона о планирању и изградњи (“Сл.
гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС,
24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука
УС и 98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), и
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(“Службени гласник општине Велико Градиште”,
бр. 9/2008), на захтев закупаца неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини,
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 43. седници одржаној дана 18.03.2016.
године, донела је,
Р
Е
Ш
Е
Њ
Е
О ПРОДУЖЕЊУ ВАЖЕЊА РЕШЕЊА О
ДАВАЊУ НА ПРИВРЕМЕНО
КОРИШЋЕЊЕ УЗ НАКНАДУ
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

I
1. ПРОДУЖАВА СЕ важност Решења о
давању на привремено коришћење уз накнаду
неизграђеног градског грађевинског земљишта,
за обављање комерцијалне делатности, закупцу
неизграђеног грађевинског земљишта у Великом
Градишту, у јавној својини општине Велико
Градиште и то:
1.1) Ђурић Јовици из Великог Градишта,
ул. Дринска бр. 50, закупцу дела кат. парц. бр.
531 локација „Мирка Матића“ К.о. Велико
Градиште, површине од 20,00 m² на којој је
постављен привремени пословни објекат
власника.
2. ПРОДУЖЕЊЕ важности Решења
врши се на одређено време до 3 (три) године уз
накнаду сходно члану 2. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог
карактера на јавним површинама („Службени
гласник општине Велико Градиште“, бр. 4/2008,
8/2011 и 1/2016), Програму и изменама и
допунама Програма постављања привремених
објеката и киоска на подручју Великог Градишта
за период од 2014-2019. године ЈП Дирекције за
изградњу општине Велико Градиште.

II
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ власник објекта, који
је истовремено и закупац неизграђеног
грађевинског земљишта, да у року од 30 дана од
правоснажности Решења са закуподавцем
закључи уговор, којим ће регулисати своја
међусобна права и обавезе.
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Уговор из става 1. овог одељка садржаће
и износ о накнади – закупнини за неизграђено
грађевинско земљиште дато у закуп ради
постављања привременoг објекта, а који је у
зависности од намене и локације истог одређен
Одлуком ЈП Дирекције за изградњу општине
Велико Градиште на коју је сагласност дало
Општинско веће.
Уколико власник привременог објекта у
предвиђеном року не испуни обавезу закључења
уговора из става 1. овог одељка, сматраће се да
је одустао од захтева и престаће му право закупа
на предметном неизграђеном грађевинском
земљишту.

III
Неизграђено грађевинско земљиште у
јавној својини из овог Решења није у промету.
Власник објекта и закупац неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини нема
право да своје право закупа упише у
одговарајућим јавним књигама.

IV
1.ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини, које је
дато на привремено коришћење, да пре
закључења Уговора о закупу земљишта, достави
техничку документацију по којој је привремени
објекат изграђен - постављен и Пројекат рушења
тог објекта са предрачуном трошкова рушења
истог.
2.Закупац је дужан да при закључењу
уговора приложи меницу без протеста на иснос
трошкова рушења објекта из Пројекта као
обезбеђење за наплату трошкова рушења.
3.Ако власник привременог објекта у
року одређеним Уговором не уклони привремени
објекат, рушење и уклањање истог, као и
одношење преосталог грађевинског материјала,
извршиће надлежни орган општине Велико
Градиште, из средстава депозита, на терет
меничног дужника.

V
1.ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац неизграђеног
грађевинског земаљишта у јавној својини да
објекат уклони о свом трошку по истеку важења
овог Решења.
2.ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац земљишта да
свој објекат уклони и пре рока из решења ако се
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земљиште приведе другој намени одређеној
одговарајућим планским актом.
О б р а з л о ж е њ е

У складу са Програмом постављања
привремених монтажних објеката – киоска у
Великом Градишту Скупштина општине Велико
Градиште је заинтересованим лицима дала на
привремено коришћење неизграђено грађевинско
земљиште у јавној својини у насељеном месту у
Великом Градишту ради обављања делатности
предвиђених Програмом.
На основу Решења о додели јавног
земљишта на привремено коришћење, лице из
диспозитива овог решења изградило је, односно
поставило је привремени објекат, који је у
функцији и данас. Изградња - постављање
објекта извршено је на основу одобрења
надлежног органа Општинске управе општине
Велико Градиште.
Како је неизграђено грађевинско
земљиште у јавној својини дато на одређено
време, а обзиром да је важност програма истекла,
то је закупац поднео захтев надлежном органу
Општинске управе општине Велико Градиште са
предлогом да му се продужи важност решења. Уз
захтев закупац је поднео надлежном органу
пројектну документацију за рушење објекта са
предрачуном трошкова рушења, као и бланко
меницу без протеста као обезбеђење накнаде тих
евентуалних трошкова.
Како су испуњени сви услови предвиђени
чланом 146. Закона о планирању и изградњи,
чланом 2. Одлуке о постављању мањих
монтажних објеката привременог карактера на
јавним површинама, чл. 3. и 4. Одлуке о
грађевинском земљишту, а по већ прибављеном
мишљењу Урбанистичке службе Општинске
управе општине Велико Градиште, више нема
законских сметњи да се лицу ближе одређеним у
диспозитиву овог решења продужи право закупа
на неизграђеном грађевинском земљишту у
јавној својини на још три године у складу са
Програмом и изменама и допунама Програма
постављања привремених објеката и киоска на
подручју Великог Градишта за период од 20142019. године, ЈП Дирекције за изградњу општине
Велико Градиште, на које је сагласност дала
Скупштина општине Велико Градиште.
На основу свега наведеног, Скупштинa
општине Велико Градиште, донела је решење као
у диспозитиву.

19. март 2016.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења жалба
није допуштена, већ се примењују одредбе ЗУСа.
Број: 464-74/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловићс,р.

На основу члана 12. Закона о јавним
службама (“Службеном гласнику РС”, бр. 42/91
и 71/94. види: чл. 190. закона - 79/2005-12).,
члана 50. Закона о јавним предузећима (‘’Сл.
гласник РС’’, број 119/2012) и члана 40. Статута
општине Велико Градиште (‘’Општински службени гласник’’, бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште, на 43. седници одржаној дана 18.03.2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ И ГОЛУБАЦ
ЗА 2015. ГОДИНУ
1.

Даје се сагласност на Извештај о
раду Центра за социјални рад општина Велико
Градиште и Голубац за 2015. годину, који је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад на
седници одржаној 29.02.2016. године.
2.

Ово Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Образложење

Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 40. став 1. тачка 23. Статута
општине Велико Градиште (‘’Службени гласник
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општине Велико Градиште број 9/2008) којим је
утврђено да Скупштина општине даје сагласност
на програм рада јавних предузећа и других
служби чији је оснивач.
Управни одбор Центра за социјални рад на седници одржаној дана 29.02.2016. године је усвојио
Извештај о раду Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2015. годину, па је Скупштина општине на исти дала
сагласност.

Број: 551-4/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловићс,р.

На основу члана 40. ст. 1. тачка 23.
Статута
општине
Велико
Градиште
(‘’Општински службени гласник’’, бр. 9/2008),
Скупштина
општине
Велико
Градиште, на 43. седници одржаној дана
18.03.2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗВЕШТАЈ ДОМА ЗДРАВЉА ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ О УТРОШЕНИМ
СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.

Даје се сагласност на Извештај
Дома здравља Велико Градиште о утрошеним
средствима из буџета општине Велико Градиште
за 2015. годину, који је усвојио Управни одбор
Дома здравља Велико Градиште на седници
одржаној 29.02.2016. године.
Члан 2.

Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
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Образложење

Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 40. став 1. тачка 23. Статута
општине Велико Градиште (‘’Службени гласник
општине Велико Градиште број 9/2008) којим је
утврђено да Скупштина општине разматра
извештај о раду и даје сагласност на програм
рада јавних предузећа и других служби чији је
оснивач.
Управни одбор Дома здравља Велико
Градиште на седници одржаној дана 29.02.2016.
године је усвојио Извештај Дома здравља Велико
Градиште о утрошеним средствима из буџета
општине Велико Градиште за 2015. годину.
На основу наведеног Скупштина
општине је донела решења као у диспозитиву.
Број: 511-6/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловићс,р.

На основу члана 12. Закона о јавним
службама (“Службени гласник РС”, бр. 42/91 и
71/94. види: чл. 190. закона - 79/2005-12)., члана
50. Закона о јавним предузећима (‘’Службени
гласник РС’’, број 119/2012) члана 78 Закона о
култури (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009) и
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(‘’Општински службени гласник’’, бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште, на 43. седници одржаној дана 18.03.2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ИЗВЕШТАЈЕМ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
„ВУК КАРАЏИЋ“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА ПЕРИОД
01.01.2015 – 31.12.2015. ГОДИНЕ

1.

19. март 2016.

Даје се сагласност на Извештај о
раду са финансијским извештајем Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за период од 01.01.2015. године до 31.12.2015. године,
који је усвојио Управни одбор Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште на седници
одржаној 26.02.2016. године.
2.

Ово Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Образложење

Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 40. став 1. тачка 23. Статута
општине Велико Градиште (‘’Службени гласник
општине Велико Градиште број 9/2008) којим је
утврђено да Скупштина општине даје сагласност на програм рада јавних предузећа и других
служби чији је оснивач.
Управни одбор Народне библиотеке „Вук
Караџић“ Велико Градиште на седници одржаној
дана 26.02.2016. године је усвојио Извештај о
раду са финансијским извештајем Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за период од 01.01.2015. године до 31.12.2015. године,
па jе Скупштина општине на исти дала сагласност.
Број: 630-3/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловићс,р.

19. март 2016.

На основу члана 12. Закона о јавним
службама (“Службени гласник РС”, бр. 42/91 и
71/94. види: чл. 190. закона - 79/2005-12)., члана
50. Закона о јавним предузећима (‘’Службени
гласник РС’’, број 119/2012), члана 78. Закона о
култури (“Службеном гласнику РС”, бр. 72/2009)
и члана 40. Статута општине Велико Градиште
(‘’Општински службени гласник’’, бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште, на 43. седници одржаној дана 18.03.2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „НАРОДНИ МУЗЕЈ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“ ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01.2015. – 31.12.2015. ГОДИНЕ
1.

Даје се сагласност на Извештај о
раду И финансијски извештај Јавне установе
„Народни музеј Велико Градиште“ за период од
01.01.2015. године до 31.12.2015. године, који је
усвојио Управни одбор Јавне установе „Народни
музеј Велико Градиште“ на седници одржаној
17.02.2016. године.
2.

Ово Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Образложење

Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 40. став 1. тачка 23. Статута
општине Велико Градиште (‘’Службени гласник
општине Велико Градиште број 9/2008) којим је
утврђено да Скупштина општине даје сагласност
на програм рада јавних предузећа и других
служби чији је оснивач.
Управни одбор јавне установе „Народни
музеј Велико Градиште“ на седници одржаној
дана 17.02.2016. године је усвојио Извештај о
раду са финансијским извештајем Јавне установе
„Народни музеј Велико Градиште“ за период од
01.01.2015. године до 31.12.2015. године, па је
Скупштина општине на исти дала сагласност.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловићс,р.

На основу члана 12. Закона о јавним
службама (“Службени гласник РС”, бр. 42/91 и
71/94. види: чл. 190. закона - 79/2005-12)., члана
50. Закона о јавним предузећима (‘’Службени
гласник РС’’, број 119/2012) и члана 40. Статута
општине Велико Градиште (‘’Општински службени гласник’’, бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште,
на 43. седници одржаној дана 18.03.2016. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01.2015– 31.12.2015. ГОДИНЕ
1.

Даје се сагласност на Извештај о
раду и финансијски извештај Јавне установе
Спортски центар Велико Градиште за период од
01.01.2015. године до 31.12.2015. године, који је
усвојио Управни одбор Јавне установе Спортски
центар Велико Градиште на седници одржаној
10.02.2016. године.
2.

Ово Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Образложење

Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 40. став 1. тачка 23. Статута
општине Велико Градиште (‘’Службени гласник
општине Велико Градиште број 9/2008) којим је
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утврђено да Скупштина општине даје сагласност на програм рада јавних предузећа и других
служби чији је оснивач.
Управни одбор Јавне установе Спортски
центар Велико Градиште на седници одржаној
дана 10.02.2016. године је усвојио Извештај о
раду са финансијским извештајем Јавне установе
Спортски центар Велико Градиште за период од
01.01.2015. године до 31.12.2015. године, па је
Скупштина општине на исти дала сагласност.
Број: 66-5/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловићс,р.

На основу члана 12. Закона о јавним
службама (“Службени гласник РС”, бр. 42/91 и
71/94. види: чл. 190. закона - 79/2005-12)., члана
50. Закона о јавним предузећима (‘’Службени
гласник РС’’, број 119/2012), члана 78. Закона о
култури (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009) и
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(‘’Општински службени гласник’’, бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште, на 43. седници одржаној дана 18.03.2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ИЗВЕШТАЈЕМ ЈУ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
„ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01.2015.-31.12.2015. ГОДИНЕ
1.

Даје се сагласност на Извештај о
раду са финансијским извештајем Јавне установе
Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште за период 01.01.2015.31.12.2015. године, који је усвојио Управни одбор
Јавне установе Културни центар „Властимир
Павловић Царевац“ Велико Градиште на седници
одржаној 22.02.2016. године.

2.

19. март 2016.

Ово Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Образложење

Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 40. став 1. тачка 23. Статута
општине Велико Градиште (‘’Службени гласник
општине Велико Градиште број 9/2008) којим је
утврђено да Скупштина општине даје сагласност
на програм рада и извештај о раду јавних предузећа и других служби чији је оснивач.
Управни одбор Јавне установе Културни
центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико
Градиште на седници одржаној дана 22.02.2016.
године је усвојио Извештај о раду са финансијским извештајем Јавне установе Културни
центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико
Градиште за период 01.01.2015.-31.12.2015. године, па је Скупштина општине на исти дала сагласност.
Број: 022-11/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловићс,р.

На основу члана 12. Закона о јавним
службама (“Службени гласник РС”, бр. 42/91 и
71/94. види: чл. 190. закона - 79/2005-12)., члана
50. Закона о јавним предузећима (‘’Службени
гласник РС’’, број 119/2012), члана 78. Закона о
култури (“Службеном гласнику РС”, бр. 72/2009)
и члана 40. Статута општине Велико Градиште
(‘’Општински службени гласник’’, бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште,
на 43. седници одржаној дана 18.03.2016. године,
донела је

19. март 2016.

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗАПЕРИОД 01.01.2015. – 31.12.2015.
ГОДИНЕ
1.

Даје се сагласност на Извештај о раду са
финансијским
извештајем
Туристичке
организације општине Велико Градиште“ за
период 01.01.2015. – 31.12.2015. годину, који је
усвојио Управни одбор Туристичке организације
општине Велико Градиште на седници одржаној
29.01.2016. године.
2.

Ово Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Образложење

Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 40. став 1. тачка 23. Статута
општине Велико Градиште (‘’Службени гласник
општине Велико Градиште број 9/2008) којим је
утврђено
да Скупштина општине даје
сагласност на програм рада јавних предузећа и
других служби чији је оснивач.
Управни одбор Туристичке организације
општине Велико Градиште на седници одржаној
дана 29.01.2016. године је усвојио Извештај о
раду са финансијским извештајем Туристичке
организације општине Велико Градиште за
период 01.01.2015. – 31.12.2015. године, па је
Скупштина општине на исти дала сагласност.
Број: 022-12/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловићс,р.
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На основу члана 13. став 2. Закона о
здравственој заштити (“Сл. гласник РС”, бр.
107/2005, 72/2009 – др.закон, 88/2010, 99/2010,
57/2011, 119/2012, 45/2013 – др.закон, 93/2014,
96/2015 и 106/2015), и члана 40 Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр. 9/08) Скупштина општине
Велико Градиште, на 43. седници одржаној дана
18.03.2016. године, донела је,
ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ДОКТОРА
МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ
ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ
ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И
ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ

Члан 1
Овим
Правилником
уређује
се
организација, начин рада и друга питања од
значаја за обезбеђивање рада доктора медицине
за стручно утврђивање времена и узрока смрти
умрлих изван здравствене установе и издавање
потврде о смрти на територији општине Велико
Градиште (у даљем тексту-лекар мртвозорник).

Члан 2
Лекаре мртвозорнике из члана 1. овог
Правилника, одређује надлежни орган општине,
у складу са Законом о здравственој заштити.
За ефикасно организовање послова
мртвозорства, лекари мртвозорници одређују
координатора.
Међусобна права и обавезе општине и
лекара мртвозорника, регулишу се уговором
којим се одређује право лекара мртвозорника и
координатора на надокнаду за обављени посао.

Члан 3
Средства
за
надокнаду
лекара
мртвозорника обезбеђују се у буџету општине.
Надокнада за рад лекара мртвозорника утврђује
се у зависности од тога да ли је у питању случај
утврђивања:
• природне смрти у насељеним местима на
територији општине Велико Градиште;
• смрти по позиву надлежне организационе
јединице
Министарства
унутрашњих
послова Републике Србије- Полицијске
станице Велико Градиште (у даљем тексту:
Полицијска станица);
• смрти у времену од 22.00 до 6.00 часова
наредног дана (рад ноћу).
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Члан 4
Лекари мртвозорници утврђују време и
урок смрти лица која су умрла ван здравствене
установе на територији општине Велико
Градиште.
Уже подручје територије општине на
којем лекар мртвозорник обавља прегледе
умрлих и издаје потврде о смрти одређује
координатор уз сагласност лекара мртвозорника
и о утврђеном територијалном распореду
обавештава Општинску управу и здравствене
установе.

Члан 5
Утврђивање времена и узрока смрти и
издавање потврде о смрти лекар мртвозорник
врши по позиву Дома здравља Велико Градиште.
Полицијске станице, или лица које је по
закону дужно да пријави чињеницу смрти (члан
породице или друга лица са којима је умрли
живео, односно лица у чијем је стану смрт
наступила, тј. лице које је прво сазнало за смрт).
Лекар мртвозорник је дужан да у року од
12 сати од примљеног позива изврши непосредан
преглед умрлог лица, утврди време и узрок смрти
и изда потврду о смрти.

Члан 6
За утврђивање времена и узрока смрти
лица, по позиву Полицијске станице,
координатор у договору са лекарима
мртвозорницима
утврђује
распоред
проправности, који доставља Полицијској
станици, најкасније последњег дана у месецу за
наредни месец.
Распоред приправности из става 1. овог
члана, важи и за утврђивање времена и узрока
смрти у времену од 22.00 до 6.00 часова наредног
дана и исти се доставља надлежној здравственој
установи, најкасније последњег дана у месецу за
наредни месец.
Током периода приправности лекар
мртвозорник је дужан да буде непрекидно
доступан и да се одмах одазове позиву.
У случају спречености да обавља свој
посао, лекар мртвозорник је дужан да
благовремено обавести координатора у циљу
обезбеђивања замене.
О овој промени координатор обавештава
Полицијску станицу, односно здравствену
установу.
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Члан 7
Лекар мртвозорник је дужан да без
одлагања о смртном случају обавести
Полицијску станицу, ако:
• није у могућности да утврди идентитет
умрлог лица;
• прегледом умрлог лица утврди повреде или
на други начин посумња у насилну смрт;
• на основу расположивих медицинских
чињеница није могуће утврдити узрок смрти.
У случајевима из става 1. овог члана
лекар мртвозорник неће издати потврду о смрти
док надлежни суд не донесе одлуку у вези са
обдукцијом.

Члан 8
Приликом утврђивања времена и узрока
смрти, лекар мртвозорник је дужан да се користи
достигнућима савремене медицинске науке и
расположивом медицинском документацијом о
лечењу умрлог лица.
Након
непосредног
прегледа
и
утврђивања смрти, лекар мртвозорник испитује
околности под којима је смрт наступила и
утврђује време и узрок смрти.
Лекар мртвозорник прикупља релевантне
податке од чланова породице односно других
присутних особа који исте могу да пруже.

Члан 9
Лекар мртвозорник не сме да изда
потврду о смрти пре протока 3 часа од тренутка
смрти.
Након што је утврдио време и узрок
смрти лекар мртвозорник попуњава потврду о
смрти.
Лекар мртвозорник је дужан да уредно и
читко попуни потврду о смрти и изда је у три
примерка, при чему један примерак задржава за
себе, а два примерка издаје лицу које је по закону
дужно да пријави чињеницу смрти.
Лице које је по закону дужно да пријави
чињеницу смрти, издате примерке потврде о
смрти, доставља надлежном матичару.

Члан 10
Умрло лице може се сахранити, по
правилу 24 до 48 сати од настанка смрти, у
складу са законом, а након што је смрт утврђена
од стране лекара мртвозорника и издата потврда
о смрти.
У случајевима када се изврши сахрана
лице без позива лекара мртвозорника и издате
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потврде о смрти, упис у матичну књигу умрлих,
може се извршити на основу провоснажне
одлуке надлежног суда.

Члан 11
Лекари мртвозорници су дужни да
месечно подносе извештај о свом раду
Општинској управи и то најкасније до 5-ог у
месецу за претходни месец.
Лекари мртвозорници су дужни да
уредно евидентирају све случајеве утврђивања
времена и узрока смрти лица умрлих ван
здравствене установе кроз Протокол умрлих, који
се води у Општинској управи и здравственој
установи.

Члан 12
Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“
Број: 511-7/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловићс,р.

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и
83/2014), члана 39. Закона о равноправности
полова („Службени гласник РС“ бр.104/2009) и
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласнк општине Велико Градиште“
бр. 9/08 и 5/14), Скупштина oпштине Велико
Градиште, на 43. седници одржаној дана
18.03.2016. године, доноси
ОДЛУКУ О
УСВАЈАЊУ ЕВРОПСКЕ ПОВЕЉЕ О
РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ
НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

Члан 1.
Овом oдлуком усваја се Европска повеља
о родној равноправности као програмски основ
за планирање у области родне равноправности на
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локалном нивоу која ће имати функцију локалне
стратегије у области родне равноправности.

Члан 2.
Овлашћује се председник oпштине
Велико Градиште да у име општине Велико
Градиште потпише Европску повељу о родној
равноправности.

Члан 3.
Усвајањем Европске повеље о родној
равноправности на локалном нивоу општина
Велико Градиште се обавезује да ће следити
принципе родне равноправности и да ће
спроводити одредбе Повеље у локалној средини.

Члан 4.
Европска
повеља
о
родној
равноправности је оквир за израду Локалног
акционог плана општине Велико Градиште за
унапређивање положаја жена и родне
равноправности у периоду од 2016-2020. године.

Члан 5.
Локални акциони план општине Велико
Градиште за унапређивање положаја жена и
родне равноправности 2016-2020. године, биће
усклађен са стратешким правцима дефинисаним
Националном стратегијом за побољшање
положаја жена и унапређивање родне
равноправности.

Члан 6.
Средства за имплементацију Локалног
акционог плана општине Велико Градиште за
унапређивање положаја жена и родне
равноправности 2016-2020. године биће
предвиђена oдлукама о буџету општине Велико
Градиште за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020.
годину.

Члан 7.
Доношење свих оперативних одлука
неопходних за израду Локалног акционог плана
до његовог усвајања од стране Скупштине
општине Велико Градиште су у надлежности
председника и Општинског већа oпштине Велико
Градиште.
Члан 8.
Општина Велико Градиште је у обавези
да обавести Савет Европских општина и региона
(Council of European Municipalities and Regions)
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и Сталну конференцију градова и општина о
Европске
повеље
о
родној
усвајању
равноправности на локалном нивоу.

19. март 2016.

њени.

Члан 2.
Остали делови Одлуке остају неизме-

Члан 9.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику
општине Велико Градиште”.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине Велико Градиште”.

Број: 016-11/2016-01-1

Број: 350-7/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловићс,р.

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука
УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)
и чланова 18. и 40. Статута општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико
Градиште”, бр 9/2008), на предлог Општинског
већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на 43. седници одржаној дана 18.03.2016. године,
доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ
ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА
НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА

Члан 1.
У Одлуци о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним
површинама („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 4/2008, 8/2011 и 1/2016) у
члану 6г. бришу се речи: „Одељење за урбанизам
комунално – стамбене и имовинско – правне послове“ у одређеном падежу, а речи: „ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“ у
одређеном падежу, замењују се речима: „Одељење за привреду, економски развој и дијаспору
Општинске управе општине Велико Градиште“
у одговарајућем падежу.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловићс,р.

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007 и
83/2014), члана 90 и 146. Закона о планирању и
изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука
УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС,
132/2014 и 145/2014), а у складу са чланом 3. и
4. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени
гласник општине Велико Градиште”, бр. 15/2015)
и чланом 11. и 15. Одлуке о постављању мањих
монтажних објеката привременог карактера на
јавним површинама („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 4/2008, 8/2011 и
1/2016), члана 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 9/2008), и члана 192. Закона о
општем управном поступку (“Службени лист
СРЈ”, бр. 33/97, 31/2001 и „Службени гласник
РС“, бр. 30/2010),
Скупштина општине Велико Градиште,
на 43. седници одржаној 18.03.2016. године, донела је
Р
Е
Ш
Е
Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је досадашњем
привременом кориснику неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини, сада пок. Лукић
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Живораду бив. из Великог Градишта, ПРЕСТАЛО ПРАВО КОРИШЋЕЊА локације „Раскрница улица Пере Металца и Доситејева“ на
делу катастарске парцеле бр. 745/3 К.о. Велико
Градиште, на којој се налази привремени пословни објекат, услед истека времена на које је
земљиште дато на коришћење и смрти корисника.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Мирјана Лукић из
Великог Градишта, ул. Кнеза Лазара бр. 2/11, наследник досадашњег привременог корисника
земљишта да о свом трошку УКЛОНИ привремени објекат из тачке 1. овог решења у року од
15 дана од пријема Решења те да неизграђено
грађевинско земљиште ослобођено од лица и
ствари преда општини Велико Градиште под претњом пропуштања.
3. У случају да наследник привременог
корисника неизграђеног грађевинског земљишта
не уклони објекат са локације у горе одређеном
року, уклањање објекта са локације извршиће се
принудним путем, преко надлежног органа о
трошку власника објекта.
О б р а з л о ж е њ е

Скупштина општине Велико Градиште,
као корисник неизграђеног грађевинског земљишта дала је на привремено коришћење неизграђено грађевинско земљиште у К.о. Велико
Градиште, заинтересованим учесницима конкурса. Давање неизграђеног грађевинског земљишта на привремено коришћење извршено је
сагласно Програму Скупштине општине Велико
Градиште, Решењем Скупштине општине Велико Градиште ради постављања привремених
монтажних објеката – киоска на локацијама из
Програма.
Давање неизграђеног грађевинског земљишта извршено је на одређено време уз могућност да се право привременог коришћења
локације коју је чинило неизграђено грађевинско
земљиште продужи или да објекат буде уклоњен
са локације о трошку његовог власника ако се
земљиште на којем се објекат налази приведе
другој намени утврђеној одговарајућим планским актом.
На локацији из диспозитива овог решења, а по додели, постављен је објекат који је
коришћен све до истека временског периода на
који му је локација додељена. По истеку времена
коришћења локације, исто је продужавано Реше-
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њима СО Велико Градиште по чијем основу су
закључивани уговори о међусобном регулисању
права и обавеза између корисника неизграђеног
грађевинског земљишта и Фонда за грађевинско
земљиште и путеве општине Велико Градиште,
односно његовог правног следбеника ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште.
Поступајући по захтеву ЈП Дирекције за
изградњу општине Велико Градиште, Одељење
за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско
правне послове Општинске управе општине Велико Градиште прибавило је Решење број
О.бр.675/14 од 25.12.2014. године, Основног суда
Велико Градиште, опремљено клаузулом правноснажности од 26.12.2014. године, па се увидом
у диспозитив наведеног правноснажног решења
утврђује да је Лукић Живорад из Великог Градишта од оца Станише, преминуо 05.02.2014. године, а да се оглашава за наследника на
целокупној заоставштини оставиоца, Мирјана
Лукић из Великог Градишта, супруга оставиоца.
У конкретном случају како је решењем
СО Велико Градиште донетим у 2010. години
продужено време коришћења локације на период
од четири године, те по истеку наведеног периода
исто није продужено, нити је са корисником закључен нови уговор о закупу, а како је корисник
локације преминуо, стичу се услови да се новим
решењем утврди престанак права коришћења локације из диспозитива овог решења, услед истека
времена на које је земљиште дато на коришћење
и смрти корисника.
Како кориснику локације време коришћења није продужено уговором, нити по том основу може плаћати утврђену накнаду за
коришћење локације, а с обзиром да је корисник
локације преминуо, то се у складу са чланом 146.
Закона о планирању и изградњи и Одлукама
Скупштине општине Велико Градиште, из изнетих разлога утврђује престанак права коришћења
локације из диспозитива овог решења, те је потребно постојећи привремени објекат уклонити
са локације.
Чланом 146. Закона о планирању и изградњи прописано је да постављање и уклањање
мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама, обезбеђује
и уређује јединица локалне самоуправе.
Чланом 40. Статута општине Велико Градиште утврђена је надлежност Скупштине да одлучује о давању на коришћење грађевинског
земљишта.
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С обзиром да је објекат привременог карактера, да је постављен на неизграђеном грађевинском земљишту у јавној својини, да је
корисник локације преминуо, а да је у међувремену донет нови плански акт, План генералне регулације насеља Велико Градиште, који регулише
наведени простор, стекли су се услови да Скупштина општине Велико Градиште, као стварно и
месно надлежни орган, сагласно одредбама
члана 20. Закона о локалној самоуправи (“Сл.
гласник РС”, бр. 129/2007 и 83/2014), члана 90 и
146. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС,
24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука
УС и 98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014),
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште”,
бр. 9/2008), члана 3. и 4. Одлуке о грађевинском
земљишту („Службени гласник општине Велико
Градиште”, бр. 15/2015), члана 11. и 15. Одлуке
о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама и
члана 192. Закона о општем управном поступку
(“Службени лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/2001 и
„Службени гласник РС“, бр. 30/2010), донесе решење о престанку права коришћења грађевинског земљишта и локације на којој је објекат
постављен.
Из свега напред изнетог Скупштинa општине Велико Градиште је донела решење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења
жалба није допуштена, већ се примењују одредбе
ЗУС-а.
Број: 464-75/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловићс,р.

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007 и
83/2014), члана 90 и 146. Закона о планирању и
изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука
УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС,
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132/2014 и 145/2014), члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 9/2008), члана 3. и 4. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 15/2015),
члана 11. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним
површинама („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 4/2008, 8/2011 и 1/2016) и
члана 192. Закона о општем управном поступку
(“Службени лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/2001 и
„Службени гласник РС“, бр. 30/2010),
Скупштина општине Велико Градиште,
на 43. седници одржаној 18.03.2016. године, донела је
Р
Е
Ш
Е
Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је досадашњем
привременом кориснику неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини, Милорадовић
Ненад из Великог Градишта, улица Синђелићева
бб, ПРЕСТАЛО ПРАВО КОРИШЋЕЊА локације
„Део простора парка код аутобуске станице
(преко пута Лукоила)“ на делу катастарске парцеле бр. 1699 К.о. Велико Градиште, на којој се
налази привремени пословни објекат, услед истека времена на које је земљиште дато на коришћење.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ досадашњи привремени корисник земљишта да о свом трошку
УКЛОНИ привремени објекат из тачке 1. овог решења у року од 15 дана од пријема Решења те да
неизграђено грађевинско земљиште ослобођено
од лица и ствари преда општини Велико Градиште под претњом пропуштања.
3. У случају да привремени корисник неизграђеног грађевинског земљишта не уклони
објекат са локације у горе одређеном року, уклањање објекта са локације извршиће се принудним путем, преко надлежног органа о трошку
власника објекта.
О б р а з л о ж е њ е

Скупштина општине Велико Градиште,
као корисник неизграђеног грађевинског земљишта дала је на привремено коришћење неизграђено грађевинско земљиште у К.о. Велико
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Градиште, заинтересованим учесницима конкурса. Давање неизграђеног грађевинског земљишта на привремено коришћење извршено је
сагласно Програму Скупштине општине Велико
Градиште, Решењем Скупштине општине Велико Градиште број ради постављања привремених монтажних објеката – киоска на локацијама
из Програма.
Давање неизграђеног грађевинског земљишта извршено је на одређено време уз могућност да се право привременог коришћења
локације коју је чинило неизграђено грађевинско
земљиште продужи или да објекат буде уклоњен
са локације о трошку његовог власника ако се
земљиште на којем се објекат налази приведе
другој намени утврђеној одговарајућим планским актом.
На локацији из диспозитива овог решења, а по додели, постављен је објекат који је
коришћен све до истека временског периода на
који му је локација додељена. По истеку времена
коришћења локације, исто је више пута продужавано Решењима СО Велико Градиште по чијем
основу су закључивани уговори о међусобном
регулисању права и обавеза између корисника
неизграђеног грађевинског земљишта и Фонда за
грађевинско земљиште и путеве општине Велико
Градиште, односно његовог правног следбеника
ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште. У конкретном случају, како корисник локације по продужењу времена коришћења
локације за 2014. годину није закључио уговор,
на шта је био обавезан Решењем број: 464337/2014-01-1 од 29.12.2014. године СО Велико
Градиште, нити плаћа накнаду за коришћење
предметног земљишта, то су се стекли сви законом прописани услови за доношење решења о
утврђењу да је право коришћења земљишта престало истеком рока из првобитног решења, као и
да се изврши уклањање предметног објекта са
локације, а предметно земљиште приведе другој
намени предвиђеној одговарајућим планским
актом.
С обзиром да је време коришћења локације истекло, да исто није продужено, а пошто је
у међувремену донет нови плански акт, за цео
простор у обухвату Плана, потребно је постојећи
привремени објекат уклонити са локације ради
привођења земљишта другој намени утврђеној
Планом.
Чланом 146. Закона о планирању и изградњи прописано је да постављање и уклањање
мањих монтажних објеката привременог карак-
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тера на јавним и другим површинама, обезбеђује
и уређује јединица локалне самоуправе.
Чланом 40. Статута општине Велико Градиште утврђена је надлежност Скупштине да одлучује о давању на коришћење грађевинског
земљишта.
С обзиром да је објекат привременог карактера, да је постављен на неизграђеном грађевинском земљишту у јавној својини, да је време
привременог коришћења локације истекло, да је
у међувремену донет нови плански акт, План генералне регулације насеља Велико Градиште,
који регулише наведени простор, стекли су се
услови да Скупштина општине Велико Градиште, као стварно и месно надлежни орган, сагласно одредбама члана 20. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007 и
83/2014), члана 90 и 146. Закона о планирању и
изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука
УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС,
132/2014 и 145/2014), члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 9/2008), члана 3. и 4. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 15/2015),
члана 11. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним
површинама („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 4/2008, 8/2011 и 1/2016) и
члана 192. Закона о општем управном поступку
(“Службени лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/2001 и
„Службени гласник РС“, бр. 30/2010), донесе решење о престанку права коришћења грађевинског земљишта и локације на којој је објекат
постављен.
Из свега напред изнетог Скупштина општине Велико Градиште је донела решење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења
жалба није допуштена, већ се примењују одредбе
ЗУС-а.
Број: 464-76/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловићс,р.
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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007 и
83/2014), члана 90 и 146. Закона о планирању и
изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука
УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС,
132/2014 и 145/2014), члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 9/2008), члана 3. и 4. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 15/2015),
члана 11. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним
површинама („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 4/2008, 8/2011 и 1/2016) и
члана 192. Закона о општем управном поступку
(“Службени лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/2001 и
„Службени гласник РС“, бр. 30/2010),
Скупштина општине Велико Градиште,
на 43. седници одржаној 18.03.2016. године, донела је
Р
Е
Ш
Е
Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је досадашњем
привременом кориснику неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини, Симурдић Димитрију из Великог Градишта, улица
Виноградска бб, ПРЕСТАЛО ПРАВО КОРИШЋЕЊА локације „У насељу Орашчар“ на делу катастарске парцеле бр. 1727/1 К.о. Велико
Градиште, на којој се налази привремени пословни објекат, услед истека времена на које је
земљиште дато на коришћење.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ досадашњи привремени корисник земљишта да о свом трошку
УКЛОНИ привремени објекат из тачке 1. овог решења у року од 15 дана од пријема Решења те да
неизграђено грађевинско земљиште ослобођено
од лица и ствари преда општини Велико Градиште под претњом пропуштања.
3. У случају да привремени корисник неизграђеног грађевинског земљишта не уклони
објекат са локације у горе одређеном року, уклањање објекта са локације извршиће се принудним путем, преко надлежног органа о трошку
власника објекта.

19. март 2016.

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина општине Велико Градиште,
као корисник неизграђеног грађевинског земљишта дала је на привремено коришћење неизграђено грађевинско земљиште у К.о. Велико
Градиште, заинтересованим учесницима конкурса. Давање неизграђеног грађевинског земљишта на привремено коришћење извршено је
сагласно Програму Скупштине општине Велико
Градиште, Решењем Скупштине општине Велико Градиште број ради постављања привремених монтажних објеката – киоска на локацијама
из Програма.
Давање неизграђеног грађевинског земљишта извршено је на одређено време уз могућност да се право привременог коришћења
локације коју је чинило неизграђено грађевинско
земљиште продужи или да објекат буде уклоњен
са локације о трошку његовог власника ако се
земљиште на којем се објекат налази приведе
другој намени утврђеној одговарајућим планским актом.
На локацији из диспозитива овог решења, а по додели, постављен је објекат који је
коришћен све до истека временског периода на
који му је локација додељена. По истеку времена
коришћења локације, исто је више пута продужавано Решењима СО Велико Градиште по чијем
основу су закључивани уговори о међусобном
регулисању права и обавеза између корисника
неизграђеног грађевинског земљишта и Фонда за
грађевинско земљиште и путеве општине Велико
Градиште, односно његовог правног следбеника
ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште. У конкретном случају, како кориснику локације по закључењу уговора за 2008. годину
надаље није продужено време коришћења локације, нити је са истим по том основу закључен
нови уговор, а корисник локације у предвиђеном
року није поднео захтев надлежном органу општине Велико Градиште за продужење права коришћења на шта је корисник обавезан Решењем
којим је неизграђено грађевинско земљиште дато
на привремено коришћење за постављање мањих
монтажних објеката - киоска, то су се стекли сви
законом прописани услови за доношење решења
о утврђењу да је право коришћења земљишта
престало истеком рока из првобитног решења,
као и да се изврши уклањање предметног објекта
са локације, а предметно земљиште приведе другој намени предвиђеној одговарајућим планским
актом.
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С обзиром да је време коришћења локације истекло, да исто није продужено, а пошто је
у међувремену донет нови плански акт, за цео
простор у обухвату Плана, потребно је постојећи
привремени објекат уклонити са локације ради
привођења земљишта другој намени утврђеној
Планом.
Чланом 146. Закона о планирању и изградњи прописано је да постављање и уклањање
мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама, обезбеђује
и уређује јединица локалне самоуправе.
Чланом 40. Статута општине Велико Градиште утврђена је надлежност Скупштине да одлучује о давању на коришћење грађевинског
земљишта.
С обзиром да је објекат привременог карактера, да је постављен на неизграђеном грађевинском земљишту у јавној својини, да је време
привременог коришћења локације истекло, да је
у међувремену донет нови плански акт, План генералне регулације насеља Велико Градиште,
који регулише наведени простор, стекли су се
услови да Скупштина општине Велико Градиште, као стварно и месно надлежни орган, сагласно одредбама члана 20. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007 и
83/2014), члана 90 и 146. Закона о планирању и
изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука
УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС,
132/2014 и 145/2014), члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 9/2008), члана 3. и 4. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 15/2015),
члана 11. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним
површинама („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 4/2008, 8/2011 и 1/2016) и
члана 192. Закона о општем управном поступку
(“Службени лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/2001 и
„Службени гласник РС“, бр. 30/2010), донесе решење о престанку права коришћења грађевинског земљишта и локације на којој је објекат
постављен.
Из свега напред изнетог Скупштина општине Велико Градиште је донела решење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења
жалба није допуштена, већ се примењују одредбе
ЗУС-а.

Број: 464-77/2016-01-1
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловићс,р.

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007 и
83/2014), члана 90 и 146. Закона о планирању и
изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука
УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС,
132/2014 и 145/2014), а у складу са чланом 3. и
4. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени
гласник општине Велико Градиште”, бр. 15/2015)
и чланом 11. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама („Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 4/2008, 8/2011 и 1/2016),
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште”,
бр. 9/2008) и члана 192. Закона о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ”, бр. 33/97,
31/2001 и „Службени гласник РС“, бр. 30/2010),
Скупштина општине Велико Градиште,
на 43. седници одржаној 18.02.2016. године, донела је
Р
Е
Ш
Е
Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је досадашњем
привременом кориснику неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини, Ивић Радиши из
Тополовника, ПРЕСТАЛО ПРАВО КОРИШЋЕЊА локације „У улици Бошка Вребалова
(десна страна)“ на делу катастарске парцеле бр.
2223 К.о. Велико Градиште, на којој се налази
привремени пословни објекат, услед истека времена на које је земљиште дато на коришћење и
престанка потребе досадашњег корисника за коришћењем локације.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ досадашњи привремени корисник земљишта да о свом трошку
УКЛОНИ привремени објекат из тачке 1. овог ре-
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шења у року од 15 дана од пријема Решења те да
неизграђено грађевинско земљиште ослобођено
од лица и ствари преда општини Велико Градиште под претњом пропуштања.
3. У случају да привремени корисник неизграђеног грађевинског земљишта не уклони
објекат са локације у горе одређеном року, уклањање објекта са локације извршиће се принудним путем, преко надлежног органа о трошку
власника објекта.
О б р а з л о ж е њ е

Скупштина општине Велико Градиште,
као корисник неизграђеног грађевинског земљишта дала је на привремено коришћење неизграђено грађевинско земљиште у К.о. Велико
Градиште, заинтересованим учесницима конкурса. Давање неизграђеног грађевинског земљишта на привремено коришћење извршено је
сагласно Програму Скупштине општине Велико
Градиште, Решењем Скупштине општине Велико Градиште ради постављања привремених
монтажних објеката – киоска на локацијама из
Програма.
Давање неизграђеног грађевинског земљишта извршено је на одређено време уз могућност да се право привременог коришћења
локације коју је чинило неизграђено грађевинско
земљиште продужи или да објекат буде уклоњен
са локације о трошку његовог власника ако се
земљиште на коме се објекат налази приведе другој намени утврђеној одговарајућим планским
актом.
На локацији из диспозитива овог решења, а по додели, постављен је објекат који је
коришћен све до истека временског периода на
који му је локација додељена. По истеку времена
коришћења локације, исто је више пута продужавано Решењима СО Велико Градиште по чијем
основу су закључивани уговори о међусобном
регулисању права и обавеза између корисника
неизграђеног грађевинског земљишта и Фонда за
грађевинско земљиште и путеве општине Велико
Градиште, односно његовог правног следбеника
ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште.
Увидом у изјаву Ивић Радише из Тополовника која је достављена Општинској управи
општине Велико Градиште дана 07.03.2016. године, утврђује се да је престала потреба за ко-
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ришћењем локације, досадашњем кориснику
Ивић Радиши.
У конкретном случају, по продужењу
времена коришћења локације, корисник локације
је по том основу закључио уговор за 2013. годину, те како је престала потреба досадашњег корисника за коришћењем локације, из ког разлога
време коришћења предметне локације није продужено, те не постоји правни основ за закључење
новог уговора, то су се стекли сви законом прописани услови за доношење решења о утврђењу
да је право коришћења земљишта престало истеком рока из првобитног решења, као и да се изврши уклањање предметног објекта са локације,
а предметно земљиште приведе намени одређеној одговарајућим планским актом.
С обзиром да је време коришћења локације истекло, да је престала потреба досадашњег
корисника за коришћењем локације, а пошто је у
међувремену донет нови плански акт, за цео простор у обухвату Плана, потребно је постојећи
привремени објекат уклонити са локације ради
привођења земљишта одређеној намени утврђеној Планом.
Чланом 146. Закона о планирању и изградњи прописано је да постављање и уклањање
мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама, обезбеђује
и уређује јединица локалне самоуправе.
Чланом 40. Статута општине Велико Градиште утврђена је надлежност Скупштине да одлучује о давању на коришћење грађевинског
земљишта.
С обзиром да је објекат привременог карактера, да је постављен на неизграђеном грађевинском земљишту у јавној својини, да је време
привременог коришћења локације истекло, да је
у међувремену донет нови плански акт, План генералне регулације насеља Велико Градиште,
који регулише наведени простор, стекли су се
услови да Скупштина општине Велико Градиште, као стварно и месно надлежни орган, сагласно одредбама члана 20. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007 и
83/2014), члана 90 и 146. Закона о планирању и
изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука
УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС,
132/2014 и 145/2014), члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 9/2008), члана 3. и 4. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 15/2015),
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члана 11. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним
површинама („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 4/2008, 8/2011 и 1/2016) и
члана 192. Закона о општем управном поступку
(“Службени лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/2001 и
„Службени гласник РС“, бр. 30/2010), донесе решење о престанку права коришћења грађевинског земљишта и локације на којој је објекат
постављен.
Из свега напред изнетог Скупштина општине Велико Градиште је донела решење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења
жалба није допуштена, већ се примењују одредбе
ЗУС-а.
Број: 464-78/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловићс,р.

На основу чланова 54 и 55 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011,
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и
68/2015 ) и члана 40 став 1 тачка 29 Статута
општине Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште“, бр. 9/2008), на
предлог Општинског већа општине Велико
Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 43. седници одржаној дана 18.03.2016.
године, донела је,
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИША
ЖИВАНОВИЋ“ СРЕДЊЕВО

Члан 1.
Разрешава се дужности члана Школског
одбора Основне школе „Миша Живановић“
Средњево:
1. Александар Живковић из Средњева,
представник локалне самоуправе.
Члан 2.
За члана Школског одбора Основне
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школе „Миша Живановић“ Средњево именује
се:
1. Радица Животић из Средњева,
представник локалне самоуправе.

Члан 3.
Изборни период именованог члана траје
до истека мандата органа управљања.

Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.

О б р а з л о ж е њ е
Одредбама Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 аутентично тумачење и 68/2015) прописано је да
орган управљања установе има девет чланова
укључујући и председника.Чланове органа
управљања установе именује и разрешава
Скупштина јединице локалне самоуправе.
Школски одбор као орган управљања има
председника којег бирају чланови одбора
већином гласова од укупног броја чланова органа
управљања.
Орган управљања установе чине по три
представника запослених, родитеља и јединице
локалне самоуправе. Чланове органа управљања
из реда запослених предлаже васпитно
образовно, односно наставничко веће, из реда
родитеља-савет родитеља, а из реда локалне
самоуправе, локална самоуправа.
Основна школа „Миша Живановић“ из
Средњева поднела је 08.02.2016. године Захтев за
замену члана Школског одбора због нередовног
присуства седницама.
На основу наведеног Скупштина
општине је донела решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду
у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.
Број: 020-13/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловићс,р.
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На основу чланова 14. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.
62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09 и 112/2015), члана
20. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр 129/07) и члана 40. Статута општине Велико градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2088), а после
прибављене сагасности Министарства пољопривреде и заштите животне средине РС бр. 320-1102367/2016-14 од 17.03.2016. године,
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 43. седници одржаној дана 18.03.2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
ДОНОСИ СЕ годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2016. годину.
Члан 2.
Овим Програмом утврђује се врста и
обим радова на заштити уређењу и коришћењу
пољопривредног земљишта у државној својини
на територији општине Велико Градиште за
2016. годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику општине Велико Градиште.
Број: 320-15/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловићс,р.

19. март 2016.

На основу члана 2. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог
карактера на јавним површинама („Службени
гласник општине Велико Градиште“, бр. 4/2008,
8/2011 и 1/2016), а у складу са чл. 3. и 4. Одлуке
о грађевинском земљишту („Службени гласник
општине Велико Градиште“, бр. 15/2015), чл. 90.
и 146. Закона о планирању и изградњи (“Сл.
гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС,
24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука
УС и 98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), и
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(“Службени гласник општине Велико Градиште”,
бр. 9/2008), на захтев закупаца неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини,
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 43. седници одржаној дана 18.03.2016.
године, донела је,
Р
Е
Ш
Е
Њ
Е
О ПРОДУЖЕЊУ ВАЖЕЊА РЕШЕЊА О
ДАВАЊУ НА ПРИВРЕМЕНО
КОРИШЋЕЊЕ УЗ НАКНАДУ
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

I
1. ПРОДУЖАВА СЕ важност Решења о
давању на привремено коришћење уз накнаду
неизграђеног градског грађевинског земљишта,
за обављање комерцијалне делатности, закупцу
неизграђеног грађевинског земљишта у Великом
Градишту, у јавној својини општине Велико
Градиште и то:
1.1) Станојевић Драгани из Великог
Градишта, ул. 11 октобра бр. 39, закупцу дела кат.
парц. бр. 745/3 у К.о. Велико Градиште, локација
„раскрсница улица Пере Металца и Доситејева“,
површине од 18,25 m² на којој је постављен
привремени пословни објекат власника.
2. ПРОДУЖЕЊЕ важности Решења
врши се на одређено време до 3 (три) године уз
накнаду у складу са чланом 2. Одлуке о
постављању мањих монтажних објеката
привременог карактера на јавним површинама
(„Службени гласник општине Велико Градиште“,
бр. 4/2008, 8/2011 и 1/2016), Програмом и
изменама и допунама Програма постављања
привремених објеката и киоска на подручју
Великог Градишта за период од 2014-2019.
године ЈП Дирекције за изградњу општине
Велико Градиште.

19. март 2016.

II
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ власник објекта, који
је истовремено и закупац неизграђеног
грађевинског земљишта, да у року од 30 дана од
правоснажности Решења са закуподавцем
закључи уговор, којим ће регулисати своја
међусобна права и обавезе.
Уговор из става 1. овог одељка садржаће
и износ о накнади – закупнини за неизграђено
грађевинско земљиште дато у закуп ради
постављања привременoг објекта, а који је у
зависности од намене и локације истог одређен
Одлуком ЈП Дирекције за изградњу општине
Велико Градиште на коју је сагласност дало
Општинско Веће.
Уколико власник привременог објекта у
предвиђеном року не испуни обавезу закључења
уговора из става 1. овог одељка, сматраће се да
је одустао од захтева и престаће му право закупа
на предметном неизграђеном грађевинском
земљишту.

III
Неизграђено грађевинско земљиште у
јавној својини из овог Решења није у промету.
Власник објекта и закупац неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини нема
право да своје право закупа упише у
одговарајућим јавним књигама.

IV
1.
ОБАВЕЗУЈЕ
СЕ
закупац
неизграђеног грађевинског земљишта у јавној
својини, које је дато на привремено коришћење,
да пре закључења Уговора о закупу земљишта,
достави техничку документацију по којој је
привремени објекат изграђен - постављен и
Пројекат рушења тог објекта са предрачуном
трошкова рушења истог.
2. Закупац је дужан да при закључењу
уговора приложи меницу без протеста на иснос
трошкова рушења објекта из Пројекта као
обезбеђење за наплату трошкова рушења.
3. Ако власник привременог објекта у
року одређеним Уговором не уклони привремени
објекат, рушење и уклањање истог, као и
одношење преосталог грађевинског материјала,
извршиће надлежни орган општине Велико
Градиште, из средстава депозита, на терет
меничног дужника.
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V
ОБАВЕЗУЈЕ
СЕ
закупац
1.
неизграђеног грађевинског земаљишта у јавној
својини да објекат уклони о свом трошку по
истеку важења овог Решења.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац земљишта
да свој објекат уклони и пре рока из решења ако
се земљиште приведе другој намени одређеној
одговарајућим планским актом.
О б р а з л о ж е њ е

У складу са Програмом постављања
привремених монтажних објеката – киоска у
Великом Градишту Скупштина општине Велико
Градиште је заинтересованим лицима дала на
привремено коришћење неизграђено грађевинско
земљиште у јавној својини у насељеном месту у
Великом Градишту ради обављања делатности
предвиђених Програмом.
На основу Решења о додели јавног
земљишта на привремено коришћење, лице из
диспозитива овог решења изградило је, односно
поставило је привремени објекат, који је у
функцији и данас. Изградња - постављање
објекта извршено је на основу одобрења
надлежног органа Општинске управе општине
Велико Градиште.
Како је неизграђено грађевинско
земљиште у јавној својини дато на одређено
време, а обзиром да је важност програма истекла,
то је закупац поднео захтев надлежном органу
Општинске управе општине Велико Градиште са
предлогом да му се продужи важност решења. Уз
захтев закупац је поднео надлежном органу
пројектну документацију за рушење објекта са
предрачуном трошкова рушења, као и бланко
меницу без протеста као обезбеђење накнаде тих
евентуалних трошкова.
Како су испуњени сви услови предвиђени
чланом 146. Закона о планирању и изградњи,
чланом 2. Одлуке о постављању мањих
монтажних објеката привременог карактера на
јавним површинама, чл. 3. и 4. Одлуке о
грађевинском земљишту, а по већ прибављеном
мишљењу Урбанистичке службе Општинске
управе општине Велико Градиште, више нема
законских сметњи да се лицу ближе одређеним у
диспозитиву овог решења продужи право закупа
на неизграђеном грађевинском земљишту у
јавној својини на још три године у складу са
Програмом и изменама и допунама Програма
постављања привремених објеката и киоска на
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подручју Великог Градишта за период од 20142019. године, ЈП Дирекције за изградњу општине
Велико Градиште, на које је сагласност дала
Скупштина општине Велико Градиште.
На основу свега наведеног, Скупштина
општине Велико Градиште, је донела решење као
у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења жалба
није допуштена, већ се примењују одредбе ЗУСа.
Број: 464-84/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловићс,р.

На основу чланова 109,110,111 и 209
Закона о социјалној заштити (,,Службени гласник
РС“ бр. 24/2011 ), члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07
и 83/2014 - др. закон) и члана 18. ст. 1. тач. 18.
Статута општине Велико Градиште (‘’Службени
гласник општине Велико Градиште број 9/2008 и
15/2014), на предлог Општинског већа општине
Велико Градиште
Скупштина општине Велико Градиште на
43. седници одржаној 18.03.2016. године донела
је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОШИРЕНИМ
ПРАВИМА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ГРАЂАНА У ОПШТИНИ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Члан 1.
У члану 9а Одлуке о проширеним
правима из социјалне заштите грађана у
општини Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште“, бр. 12/11, 10/12,
17/12, 10/13, 14/13, 15/14 и 15/15) став 2. мења се
и гласи:

19. март 2016.

„Надокнада трошкова за вантелесну
оплодњу представља посебан облик социјалне
заштите којим је обухваћена породица која због
стерилитета или привремене неплодности нема
деце, а у поступку је вантелесне оплодње пред
надлежном задравственом установом.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.

Број: 560-51-/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловићс,р.

На основу Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2016.годину, члана 82 Статута
општине Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште“ бр. 9/2008), члана
137 Закона о рударству и геолошким истраживањима (``Службени гласник РС``, број 88/11),
Општинско веће општине Велико Градиште на својој 106. седници одржаној дана
15.01.2016. године доноси:
ПРОГРАМ ФОНДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
СРЕДСТАВА ОД МИНЕРАЛНИХ
СИРОВИНА ЗА 2016. ГОДИНУ
I

Одлуком о буџету општине за 2016. годину планирана су средства за развој општине
у износу од 10.000.000,00 динара, неутрошена
средства из 2015.године износе 4.328.458,50 динара, те укупна средства у 2016.години износе
14.328.458,50 динара.

19. март 2016.

II

Средства за развој општине у укупном
износу од 14.328.458,50 динара, користиће се за
за спречавање и отклањање штетних последица
насталих експлоатацијом минералних сировина,
на територији општине Велико Градиште, и то:
- За секундарну водоводну мрежу у насељима
Мајиловац, Курјаче и Сираково по а преко ЈП Дирекције за изградњу 10.000.000,00 дин
- За наставак радова на изградњи здравствене
станице Средњево 2.000.000,00 дин.
- За пројектовање, изградњу и реконструкцију
локалних путева.2.328.458,50 дин
III

Уколико се приходи по овом основу до
краја године остваре у већем износу од износа
који је дат у овом Програму, више остварена
средства се могу користити након измене и допуне овог програма од стране Општинског Већа.
IV

Реализацију овог Програма и надзор над
извршењем уговорних обавеза и реализацију
појединачних пројеката спроводи ЈП Дирекција
за изградњу општине.
V

Oвај Програм објавити у Службеном
гласнику општине Велико Градиште.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Предлог програма фонда за коришћење
средстава од минералних сировина урађен је на
основу члана 137 Закона о рударству и геолошким истраживањима (“Службени гласник РС”,
бр. 88/11).
Средства остварена од накнаде за коришћење минералних сировина у висини од 40% су
приход буџета Републике Србије, у висини од
40% су приход буџета јединице локалне самоуправе на чијој територији се врши експлоатација, а у висини од 20% су сопствени приход
Министарства.
Накнада за коришћење минералних сировина плаћа се од стране предузећа која врше експлоатацију минералних сировина периодично
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као аконтација а коначна накнада плаћа се по истеку године.
Буџетом општине Велико Градиште за
2016.годину за рад фонда за коришћење средстава од минералних сировина опредељена су
средства у износу од 14.328.458,50 динара.
Ради подстицања развоја рударства и
спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина доноси се годишњи програм, којим се утврђују
врсте и обим радова, услови и начин расподеле и
коришћења средстава намењених за реализацију
програма.
Средства за развој општине у укупном
износу од 14.328.458,50 динара, користиће се за
финасирање активности за спречавање и отклањање штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина, на територији
општине Велико Градиште.
Број: 400-2/2016-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.

На основу члана 18. Закона о јавном информисању и медијима (‘’Сл. гласник РС’’, број
83/2014), Законa о изменама и допунама закона о јавном информисању и медијима
(„Службени гласник РС”, број 58/15), члана
16. став 1. тачка 35. Статута општине Велико
Градиште (‘’Сл. гласник општине Велико
Градиште’’, број 9/2008), члана 44. став 1.
Пословника о раду Општинског већа општине Велико Градиште (‘’Сл. гласник општине Велико Градиште’’, број 9/2008), а у
вези са Одлуком о буџету општине Велико
Градиште за 2016. годину (‘’Сл. гласник општине Велико Градиште’’, број 15/2015), Општинско веће општине Велико Градиште на
109. седници одржаној дана 09.03.2016. године, доноси

212

Број 5

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА 2016. ГОДИНУ
I

Овом одлуком се уређују обим и начин
суфинансирања пројеката из буџета Општине Велико Градиште у области јавног информисања ради остваривања јавног
интереса на територији општине Велико Градиште за 2016. годину и расписивање конкурса у форми јавног позива.

Конкурс се расписује у циљу информисања јавности о раду локалне самоуправе и
актуелним дешавањима од значаја за живот
свих грађана општине Велико Градиште, а
посебно кроз подршку производњи медијских садржаја у циљу заштите и развоја
људских права и демократије, слободног развоја личности и заштите деце и младих и
припадника осетљивих друштвених група,
развоја културног и уметничког стваралаштва, очувања културне баштине и неговањa традиције, развоја образовања, науке,
спорта, туризма, пољопривреде, заштите и
унапређења животне средине и комуналне
инфраструктуре као и здравља људи на територији општине Велико Градиште.
II

Средства за финансирање пројеката
којима се остварује јавни интерес у области
јавног информисања предвиђена су у буџету
општине Велико Градиште за 2016. годину
(‘’Сл. гласник општине Велико Градиште’’,
број 15/2015), у оквиру раздела 2 Председник
и општинско веће, глава 1, програмска класификација 0602 - програм 15 - Локална самоуправа, функција 111 - извршни и
законодавни орган, позиција 18, економска
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класификација 423 - Услуге информисања
јавности, и износе 800.000,00 динара.
III

Средства предвиђена у члану II ове одлуке распоређују се за пројекте производње
медијских садржаја у укупном износу од
800.000,00 динара, што је 100% од укупно
предвиђених средстава.
Учесник конкурса може поднети захтев
за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Максимални износ који се
одобрава по пројекту је 280.000,00 динара.
IV

За расподелу средстава из члана III ове
одлуке расписује се конкурс за Пројекте производње медијских садржаја.

Конкурс се расписује за спровођење
пројеката чија реализација траје до
31.12.2016. године.

Јавни позив за учешће на конкурсу
биће објављен на званичној интернет презентацији општине Велико Градиште - www.velikogradiste.rs и у недељним новинама ‘’Реч
народа’’.

Јавни позив садржи и позив новинарским и медијским удружењима и медијским
стручњацима који су заинтересовани за рад
у комисијама за оцену пројеката поднетих на
конкурс за предлагање чланова комисија.
V

Јавни позив за учешће на конкурсу садржи:

1 Јавни интерес који ће бити суфинансиран путем пројеката,
2 Износ опредељених средстава за конкурс,
3 Субјекте са правом учешћа на конкурсу,
4 Критеријуме за оцену пројеката за конкурс,
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5 Документација која се прилаже уз
пројекат,
6 Рокове за спровођење конкурса,
7 Позив новинарским и медијским удружењима и медијским стручњацима заинтересованим за рад у комисији,
8 Обавезу извештавања о реализацији
пројекта.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 401-47/2016-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.

На основу Упутства о методологији за
израду процене угрожености и планова
заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама (,,Сл. гласник РС “, бр.
96/201290), и на основу члана 15. став 1.
тачка 10., члана 46. и члана 49а. Закона о
ванредним ситуацијама („Сл. гл. РС“,бр.
111/09,92/11 и 93/12), и члана 18. Статута
општине Велико Градиште (,, Сл. гл.
општине Велико Градиште“, бр. 9/2008”),
Оштинско веће општине Велико
Градиште, на 110. седници одржаној
17.03.2016. године донело je
ОДЛУКУ
О усвајању Процене угрожености
територије општине Велико Градиште од
елементарних непогода и других несрећа

Члан 1.
Усваја се Процена угрожености за
територију општину Велико Градиште од
елементарних непогода и других несрећа.
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Члан 2.
Процена угрожености за територију
општине Велико Градиште од елементарних
непогода и других несрећа садржи :

1 Увод.
2 Положај и карактеристике територије
општине Велико Градиште.
3 Процена критичне инфраструктуре са
становишта
угрожености
од
елементарних непогода и других несрећа.
4 Идентификација могућих опасности и
процена ризика од елементарних
непогода и других несрећа.
5 Процена снага, средстава и превентивних
мера за заштиту и спасавање.
6 Закључак.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ,,Службеном гласнику
општине Велико Градиште”.

Број: 87-9/2016-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.
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