СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА III

БРОЈ 4

СКУПШТИНА ГРАДА
70.
На основу члана 61. Закона о Уставном суду
(„Службени гласник Републике Србије“, број 109/2007),
а у вези са Одлуком Уставног суда („Службени гласник
Републике Србије“, број 34/2010) и члана 19. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници
одржаној 29. јуна 2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА
I
Мења се назив Решења о престанку мандата одборника
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2010) тако да
гласи: „Решење о враћању мандата одборника“.
II
Тачка I Решења о престанку мандата одборника мења
се и гласи:
„Србиславу Девићу и Виолети Новаковић, са Изборне
листе Коалиција за боље Смедерево, СПО, СДДС – Милан
Лукић, враћа се мандат одборника Скупштине града
Смедерева са 29. јуном 2010. године.
III
Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“ и на огласној табли Градске управе Смедерево.
Образложење
Решењем о престанку мандата одборника („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2010) одборницима
Србиславу Девићу и Виолети Новаковић, изабраним са
Изборне листе Коалиција за боље Смедерево, СПО, СДДС
– Милан Лукић, престао је мандат одборника Скупштине
града Смедерева са 15. мартом 2010. године, пре истека
времена на које су изабрани, с обзиром да је овлашћено
лице у име Изборне листе Коалиција за боље Смедерево,
СПО, СДДС – Милан Лукић, у име одборника поднело
њихове бланко оставке на функцију одборника.
Одлуком Уставног суда IУз, број 52/2008 од 21. априла
2010. године, која је објављена у „Службеном гласнику

СМЕДЕРЕВО, 3. JУЛ 2010. ГОДИНЕ

Републике Србије“, број 34/2010, утврђено је да одредбе
члана 47. Закона о локалним изборима („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) нису у сагласности са
Уставом и потврђеним међународним уговорима.
Чланом 58. Закона о Уставном суду („Службени
гласник Републике Србије“, број 109/2007), прописано
је да кад Уставни суд утврди да закон, статут аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе, други општи
акт или колективни уговор није у сагласности с уговором,
тај закон, статут аутономне покрајине или јединице локалне
самоуправе, други општи акт или колективни уговор
престаје да важи даном објављивања одлуке Уставног суда
у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Имајући у виду наведену одредбу, члан 47. Закона
о локалним изборима („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007), престао је да важи 21. маја 2010.
године.
Чланом 61. Закона о Уставном суду („Службени
гласник Републике Србије“, број 109/2007) прописано је да
свако коме је повређено право коначним или правоснажним
појединачним актом, донетим на основу закона или другог
општег акта, за који је одлуком Уставног суда утврђено
да није у сагласности с Уставом, општеприхваћеним
правилима међународног права, потврђеним међународним
уговорима или законом, има право да тражи од надлежног
органа измену тог појединачног акта, као и рок за
подношење предлога за измену коначног или правоснажног
појединачног акта.
Како је Решење о престанку мандата одборника
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2010) донето на
основу члана 47. Закона о локалним изборима („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007), који је престао
да важи објављивањем напред наведене Одлуке Уставног
суда, у складу са чланом 61. Закона о Уставном суду
(„Службени гласник Републике Србије“, број 109/200/),
Србислав Девић и Виолета Новаковић поднели су захтеве за
враћање мандата одборника Скупштине града Смедерева.
Имајући у виду наведено, а у складу са чланом 104.
Закона о Уставном суду („Службени гласник Републике
Србије“, број 109/2007) одлучено је као у диспозитиву овог
Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року
од 48 часова од дана доношења Решења.
Број 02-28/2010-11
У Смедереву, 29. јуна 2010. године
Заменик председника Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

Страна 2 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

3. jул 2010. године

71.

73.

На основу члана 38. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007),
члана 26. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2008) и члана 13. Пословника
Скупштине града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 1/2008 и 3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
29. јуна 2010. године, донела је

На основу члана 39., а у вези са чланом 38. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007), члана 31., а у вези са чланом
26. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008) и члана 21., а у вези са чланом 13.
Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 1/2008 и 3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
29. јуна 2010. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

I
БРАНЧЕ СТОЈАНОВИЋ, бира се за председника
Скупштине града Смедерева.

I
БОЈАН КОСТИЋ, бира се за заменика председника
Скупштине града Смедерева.

II
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

II

града
Решење
Смедерева“.

Број 02-170/2010-11
У Смедереву, 29. јуна 2010. године

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-168/2010-11
У Смедереву, 29. јуна 2010. године

Заменик председника Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

72.
74.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007),
члана 31., а у вези са чланом 28. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и члана
21., а у вези са чланом 18. Пословника Скупштине града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 1/2008
и 3/2008),,
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
29. јуна 2010. године, донела је

На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007),
члана 33. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2008) и члана 22. Пословника
Скупштине града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 1/2008 и 3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
29. јуна 2010. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

I

I

БРАНЧЕТУ СТОЈАНОВИЋУ, престаје функција
заменика председника Скупштине града Смедерева, због
подношења оставке.

НАТАШИ НИКОЛОВОЈ, престаје функција
секретара Скупштине града Смедерева, због подношења
оставке.

II

II

Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-169/2010-11
У Смедереву, 29. јуна 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-167/2010-11
У Смедереву, 29. јуна 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

3. jул 2010. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 3 – Број 4

75.

77.

На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007),
члана 32. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2008) и члана 22. Пословника
Скупштине града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 1/2008 и 3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
29. јуна 2010. године, донела је

На основу члана 50. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007),
члана 48. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2008) и члана 28. Пословника
Скупштине града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 1/2008 и 3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
29. јуна 2010. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА

I

I

БИЉАНА АНЂЕЛКОВИЋ, дипломирани правник,
поставља се за секретара Скупштине града Смедерева.

ДР ЖИВОСЛАВ АДАМОВИЋ, разрешава се
функције члана Градског већа града Смедерева.

II

II

Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-174/2010-11
У Смедереву, 29. јуна 2010. године

Број 02-175/2010-11
У Смедереву, 29. јуна 2010. године

Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
78.

76.
На основу члана 50. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007),
члана 48. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2008) и члана 28. Пословника
Скупштине града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 1/2008 и 3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници
одржаној 29. јуна 2010. године, донела је

На основу члана 45. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007),
члана 44. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2008) и члана 26. Пословника
Скупштине града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 1/2008 и 3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници
одржаној 29. јуна 2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
I

I
РАДИША МИЛИЋ, разрешава се функције члана
Градског већа града Смедерева.

МР ГРАДИМИР РАДОЈКОВИЋ, бира се за члана
Градског већа града Смедерева.
II

II
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-173/2010-11
У Смедереву, 29. јуна 2010. године
Председника Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-172/2010-11
У Смедереву, 29. јуна 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

Страна 4 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

79.
На основу члана 45. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007),
члана 44. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2008) и члана 26. Пословника
Скупштине града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 1/2008 и 3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
29. јуна 2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА

9) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне
године
10) Извештај екстерне ревизије о финансијским
извештајима из тачке 1) до 9) овог члана
11) Извештај о излазним резултатима програмског
дела буџета
12) Извештај о реализацији средстава која се односе
на субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама и приватним предузећима и трошење
наменских јавних прихода
13) Напомене о рачуноводственим политикама и
додатним анализама, образложењима и сравњивању ставки
извода и извештаја обухваћених завршним рачуном
Члан 2.

I
ЗОРАН ИВАНОВИЋ, бира се за члана Градског већа
града Смедерева.
II
Решење
Смедерева“.

објавити

у

3. jул 2010. године

„Службеном

листу

града

Број 02-171/2010-11
У Смедереву, 29. јуна 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
80.
На основу члана 32. став 1. тачка 2, а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007), члана 78. и члана 79.
Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике
Србије“, број 54/2009), члана 4. Правилника о начину
припреме, састављања и подношења финансијских извештаја
корисника буџетских средстава и корисника средстава
организација обавезног социјалног осигурања („Службени
гласник Републике Србије“, број 51/2007 и 14/2008 – испр.) и
члана 19. став 1. тачка 2. и члана 77. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
30. јуна 2010. године, донела је
О Д Л У К У
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2009. ГОДИНУ
Члан 1.
Завршни рачун буџета града Смедерева садржи:
1) Биланс стања
2) Биланс прихода и расхода
3) Извештај о капиталним издацима и примањима
4) Извештај о новчаним токовима
5) Извештај о извршењу буџета
6) Образложење одступања између одобрених
средстава и извршења
7) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на
домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним
отплатама дугова
8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне
буџетске резерве

Остварени текући приходи и примања, као и извршени
текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета града
Смедерева за 2009. годину износе у динарима:
хиљада динара
Укупно остварени текући приходи,
I
примања и пренета средства (примања)
1.937.368
II Укупно извршени текући расходи и издаци
(издаци)
1.919.097
III

Разлика укупних примања и укупних
издатака (I - II)

18.271

Члан 3.
У завршном рачуну буџета града Смедерева у Билансу
стања у периоду од 1. јануара 2009. до 31. децембра 2009.
године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу
од 5.200.661 хиљада динара и укупна пасива у износу од
5.200.661 хиљада динара. Структура активе и пасиве на
одговарајућим синтетичким контима дата је по следећим
класама и износима:
000000 - Нефинансијска имовина у износу од
4.593.747 хиљада динара
100000 - Финансијска имовина у износу од 606.914
хиљада динара
200000 - Обавезе у износу од 598.793 хиљаде динара
300000 - Капитал, утврђивање резултата пословања и
ванбилансна евиденција у износу од 4.601.868 хиљада динара.
Члан 4.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара
2009. до 31. децембра 2009. године (Образац 2) утврђени су:
(у хиљ. динара)
1. Укупно остварени текући
приходи и примања од продаје
1.702.091
нефинансијске имовине
2. Укупно извршени текући расходи
и издаци за набавку нефинансијске
имовине
1.747.232
3 Мањак прихода и примања – буџетски
дефицит (ред.бр.2-ред.бр.1)
45.141
4. Кориговани вишак прихода и примања
223.738
а) увећан за укључивање:
- дела нераспоређеног вишка прихода и
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примања из ранијих година који је
коришћен за покриће расхода и
издатака текуће године
84.725
- дела новчаних средстава амортизације
који је коришћен за набавку
нефинансијске имовине
- дела пренетих неутрошених средстава
из ранијих година коришћен за покриће
расхода и издатака текуће године
4.732
- износа расхода и издатака за нефинансијску
имовину, финансираних из кредита
126.852
- износа примања коришћен за покриће
расхода и издатака текуће године
7.429
б) умањен за укључивање издатака:
- утрошених средстава текућих прихода и
примања од продаје нефинансијске имовине
за отплату обавеза по кредитима
134.936
- утрошених средстава текућих прихода и
примања од продаје нефинансијске имовине
25.390
за набавку финансијске имовине
Структура текућих прихода и текућих расхода
и утврђивање резултата пословања на одговарајућим
синтетичким контима дата је по следећим класама и
износима:
700000 + 800000 - Текући приходи и примања од
продаје нефинансијске имовине у износу од 1.702.091
хиљада динара
400000 + 500000 - Текући расходи и издаци за
нефинансијску имовину у износу од 1.747.232 хиљаде
динара
321121 - Вишак прихода - суфицит у износу од 18.271
хиљада динара.
Члан 5.
У Извештају о капиталним издацима и примањима у
периоду од 1. јануара 2009. до 31. децембра 2009. године
(Образац 3) утврђени су укупни извори финансирања и
укупни издаци на одговарајућим синтетичким контима, а
по следећим класама и износима:
800000 + 900000 - Примања од продаје нефинансијске
имовине и примања од задуживања и продаје финансијске
имовине у износу од 148.831 хиљада динара
500000 + 600000 - Издаци за нефинансијску имовину и
издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине
у износу од 442.832 хиљаде динара
- Мањак примања у износу од 294.001 хиљада динара
(Ознака ОП у Обрасцу 3161).
Члан 6.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1.
јануара 2009. до 31.децембра 2009. године (Образац 4)
утврђени су укупни новчани приливи и укупни новчани
одливи и салдо готовине на крају године на одговарајућим
синтетичким контима, а по следећим класама и износима:
700000 - Текући приходи у износу од 1.687.541 хиљада
динара
800000 - Примања од продаје нефинансијске имовине
у износу од 14.550 хиљада динара
900000 - Примања од задуживања и продаје
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финансијске имовине у износу од 134.281 хиљада динара
400000 - Текући расходи у износу од 1.464.726 хиљада
динара
500000 - Издаци за нефинансијску имовину у износу
од 282.506 хиљада динарa
600000 - Издаци за отплату главнице и набавку
финансијске имовине у износу од 160.326 хиљада динара
Салдо готовине на крају године у износу од 18.271
хиљада динара (ознака ОП у Обрасцу 4438).
Члан 7.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1.
јануара 2009. до 31. децембра 2009. године (Образац 5)
утврђена је укупна разлика између примљених и утрошених
средстава, односно између укупних прихода и примања
и укупних расхода и издатака по нивоима финансирања
из Републике, града, основне организације обавезног
социјалног осигурања, донација и осталих извора:
- Текући приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине у износу од 1.702.091 хиљада динара
- Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину
у износу од 1.747.232 хиљаде динара
- Мањак прихода и примања - буџетски дефицит у
износу од 45.141 хиљада динара (ознака ОП 5435)
- Примања од задуживања и продаје финансијске
имовине у износу од 134.281 хиљада динара
- Издаци за отплату главнице и набавку финансијске
имовине у износу од 160.326 хиљада динара
- Мањак примања у износу од 26.045 хиљада динара
(ознака ОП 5439)
- Мањак новчаних прилива у износу од 71.186 хиљада
динара (ознака ОП 5441)
Члан 8.
Саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета града
Смедерева за 2009. годину је и Извештај о извршењу буџета
града Смедерева за 2009. годину са образложењем сачињен
тако да приказује разлике између одобрених средстава и
извршења.
Члан 9.
Део вишка прихода и примања – суфицита (стање на
рачуну буџета града Смедерева на дан 31.12.2009. године
износило је 85.362.469 динара) у износу од 64.541.566
динара наменски је опредељен:
- средства градског самодоприноса остварена по
истеку Одлуке у износу од 11.447.205 динара;
- средства самодоприноса остварена по истеку одлука
у сеоским месним заједницама у износу од 902.896 динара;
- наменска средства самодоприноса из прихода од
пољопривреде и шумарства у износу од 310.554 динара;
- наменска средства самодоприноса из прихода
лица која се баве самосталном делатношћу у износу од
16.259.435 динара;
- средства остварена од закупа пољопривредног
земљишта у износу од 9.154.094 динара;
- средства остварена од промене намене земљишта у
износу од 1.417.102 динара;
- наменска средства за заштиту животне средине у
износу од 2.114.705 динара;
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објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.

- за расподелу сеоског самодоприноса оствареног од
зарада у износу од 959.467 динара;
- средства пренета са рачуна Фонда за солидарну
стамбену изградњу Смедерево у износу од 12.496.487
динара;
- депозит и закуп пословног простора у износу од
1.241.353 динара;
- наменска средства за изградњу фекалне канализације
у Горанској улици остварена од игара на срећу у износу од
801.346 динара;
- наменска средства за модернизацију опремљености
локалне самоуправе остварена од игара на срећу у износу
од 2.100.000 динара;
- наменска средства за хватање паса луталица у износу
од 5.000.000 динара;
- средства за Канцеларију за младе у износу од 286.922
динара;
- средства за организовање дочека Нове године
остварена од текућих добровољних трансфера од физичких
и правних лица у износу од 50.000 динара.

Број 400-2283/2010-11
У Смедереву, 30. јуна 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
81.
На основу члана 47. ставова 2. и 3. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009), члана 32. став 1. тачка 2., а у вези са чланом 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1.
тачка 2. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
30. јуна 2010. године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2010. ГОДИНУ
Члан 1.

Део вишка прихода и примања – суфицита у износу
од 20.820.903 динара користиће се за финансирање редовне
делатности.

У Одлуци о буџету града Смедерева за 2010. годину
(„Службени лист града Смедерева“, број 20/2009), члан 1.
мења се и гласи:
„Укупна примања и укупни издаци буџета града
Смедерева за 2010. годину утврђују се у износу од
2.286.954.000 динара“.

Члан 10.
Одлуку о завршном рачуну буџета града Смедерева
за 2009.годину
доставити Министарству финансија
Републике Србије - Управи за трезор.

Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
„Приходи и примања буџета града Смедерева за 2010.
годину утврђују се у укупном износу од 2.286.954.000
динара“.

Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

ȼɪɫɬɚ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢ ɩɪɢɦɚʃɚ

1

2

ɉɅȺɇ
2010
3

321

ɉɪɟɧɟɬɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ

711

ɉɨɪɟɡɢ ɧɚ ɞɨɯɨɞɚɤ, ɞɨɛɢɬ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɧɟ ɞɨɛɢɬɤɟ

712

ɉɨɪɟɡɢ ɧɚ ɮɨɧɞ ɡɚɪɚɞɚ

713

ɉɨɪɟɡɢ ɧɚ ɢɦɨɜɢɧɭ

216,791,531

714
716

ɉɨɪɟɡɢ ɧɚ ɞɨɛɪɚ ɢ ɭɫɥɭɝɟ
Ⱦɪɭɝɢ ɩɨɪɟɡɢ

102,100,000
51,000,000

732

Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

733

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɞ ɞɪɭɝɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ

478,752,915

740-741

Ⱦɪɭɝɢ ɩɪɢɯɨɞɢ - ɩɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɢɦɨɜɢɧɟ

197,400,000

742

ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɞɨɛɚɪɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ

153,000,000

743

ɇɨɜɱɚɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɨɞɭɡɟɬɚ ɢɦɨɜɢɧɫɤɚ ɤɨɪɢɫɬ

744

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɞ ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɢ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ

6,000,000

745

Ɇɟɲɨɜɢɬɢ ɢ ɧɟɨɞɪɟɻɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ

2,647,085

771

Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦɫɤɟ ɫɬɚɜɤɟ ɡɚ ɪɟɮɭɧɞɚɰɢʁɭ ɪɚɫɯɨɞɚ

3,000,000

772

Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦɫɤɟ ɫɬɚɜɤɟ ɡɚ ɪɟɮɭɧɞɚɰɢʁɭ ɪɚɫɯɨɞɚ ɢɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ

3,000,000

812
911
921

ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɩɨɤɪɟɬɧɢɯ ɢɦɨɜɢɧɟ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢɦɨɜɢɧɟ
ɍɄɍɉɇɈ:

85,362,469
810,000,000
500,000

500,000

12,400,000

500,000
154,000,000
10,000,000
2,286,954,000
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Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
Издаци буџета, по основним наменама, утврђују се у следећим износима, и то:
ОПШТИ ДЕО - РАСХОДИ
Ʉɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɢ
ɛɪɨʁ
1
411

Ɉɩɢɫ ɢɡɞɚɬɤɚ
2
ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ

ɍɄɍɉɇɈ

3

4

5 (3 + 4)

407,295,292

37,853,060

445,148,352

412

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

72,844,979

6,720,393

79,565,372

413

ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

7,350,000

2,787,000

10,137,000

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

4,910,000

10,446,000

15,356,000

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

3,150,000

720,000

3,870,000

416

ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

349,500

3,470,000

3,819,500

417

ɋɭɞɢʁɫɤɢ ɢ ɩɨɫɥɚɧɢɱɤɢ ɞɨɞɚɬɚɤ

19,750,000

0

19,750,000

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

80,029,093

9,943,350

89,972,443

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

3,367,000

1,934,900

5,301,900

64,132,000

5,539,200

69,671,200

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ (ɭɫɥɭɝɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ)

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

431

Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢʁɚ ɧɟɤɪɟɬɧɢɧɚ ɢ ɨɩɪɟɦɟ

441

Ɉɬɩɥɚɬɚ ɞɨɦɚʄɢɯ ɤɚɦɚɬɚ

444

454

ɉɪɚɬɟʄɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ʁɚɜɧɢɦ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ

10,500,000

0

10,500,000

463

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ

561,048,456

251,861,000

812,909,456

472

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

40,590,000

0

40,590,000

481

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

53,235,816

50,000

53,285,816

482

ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ

9,720,000

700,000

10,420,000

483

4,600,000

10,000

4,610,000

146,634

0

146,634

120,000

0

120,000

494

ɇɨɜɱɚɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ ɩɨ ɪɟɲɟʃɭ ɫɭɞɨɜɚ
ɇɚɤɧɚɞɚ ɲɬɟɬɟ ɡɚ ɩɨɜɪɟɞɟ ɢɥɢ ɲɬɟɬɭ ɧɚɫɬɚɥɭ ɭɫɥɟɞ
ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɧɟɩɨɝɨɞɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɡɪɨɤɚ
ɇɚɤɧɚɞɚ ɲɬɟɬɟ ɡɚ ɩɨɜɪɟɞɟ ɢɥɢ ɲɬɟɬɭ ɧɚɧɟɬɭ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ
Ɍɟɤɭʄɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

499

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɪɟɡɟɪɜɟ

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

512

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

451

484
485

60,681,277

34,155,000

94,836,277

160,976,655

6,716,200

167,692,855

28,020,000

25,588,150

53,608,150

0

1,650,000

1,650,000

26,500,000

0

26,500,000

400,000

0

400,000

136,471,196

0

136,471,196

0

0

0

32,853,366

0

32,853,366

362,677,446

33,395,069

396,072,515

8,130,000

1,950,000

10,080,000
1,890,000

513

Ɉɫɬɚɥɟ ɧɟɤɪɟɬɧɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

1,750,000

140,000

514

Kɭɥɬɢɜɢɫɚɧɚ ɢɦɨɜɢɧɚ

0

10,000

10,000

515

ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɨɩɪɟɦɚ

1,450,000

0

1,450,000

541

Ɂɟɦʂɢɲɬɟ

4,945,290

0

4,945,290

551

ɇɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɢɦɨɜɢɧɚ (ɇɂɉ)

34,000,000

0

34,000,000

611

Ɉɬɩɥɚɬɚ ɝɥɚɜɧɢɰɟ ɞɨɦɚʄɢɦ ɤɪɟɞɢɬɨɪɢɦɚ

84,000,000

0

84,000,000

621

ɇɚɛɚɜɤɚ ɞɨɦɚʄɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢɦɨɜɢɧɟ

960,000

0

960,000

2,286,954,000

435,639,322

2,722,593,322

ɍ Ʉ ɍ ɉ ɇ Ɉ:
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II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
"Средства буџета у износу од 2.286.954.000 динара и средства од прихода из додатних активности директних и
индиректних корисника буџета распоређују се по корисницима и наменама, и то:
ПОСЕБАН ДЕО - РАСХОДИ
ɉɥɚɧ ɡɚ 2010. ɝɨɞɢɧɭ
ɎɭɉɨɊɚ- Ƚɥɚɧɤɰɢ- ɡɢɡɞɟɨ ɜɚ
ʁɚ
ɰɢʁɚ
1

2

3

4

Ʉɨɧɬɨ

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ

5

1

6

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ

ɍɄɍɉɇɈ

7

8

9 (7+8)

ɋɄɍɉɒɌɂɇȺ ȽɊȺȾȺ
111

ɂɡɜɪɲɧɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧɢ
1

411 ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ (ɡɚɪɚɞɟ)

7,043,066

7,043,066

2

412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

1,260,709

1,260,709

3

414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

50,000

50,000

4

416 ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧ. ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

5

417 ɉɨɫɥɚɧɢɱɤɢ ɞɨɞɚɬɚɤ

6

421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

7

422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

8

0

0

12,700,000

12,700,000

1,956,000

1,956,000

250,000

250,000

423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

2,883,000

2,883,000

9

426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

1,700,000

1,700,000

10

621 ɍɱɟɲʄɟ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɭ ɞɨɦɚʄɢɦ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ

960,000

960,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 111
01
160

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

28,802,775

0

28,802,775

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 111

28,802,775

0

28,802,775

Ɉɩɲɬɟ ʁɚɜɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
11

463 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɢɡɛɨɪɟ

3,057,143

3,057,143

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160
01

180

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

3,057,143

-

3,057,143

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 160

3,057,143

-

3,057,143

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɨɩɲɬɟɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢɡɦɟɻɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
12

463 Ɍɪɚɧɫɮɟɪ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɝ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ ɩɨ ɢɫɬɟɤɭ Ɉɞɥɭɤɟ

11,447,205

11,447,205

13

463 Ɍɪɚɧɫɮɟɪ ɡɚ ɝɪɚɞ ɢ ɡɚ ɫɟɨɫɤɟ ɆɁ (ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫ)

21,069,989

21,069,989

14

463 Ɍɪɚɧɫɮɟɪ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɝ ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ ɩɨ ɢɫɬɟɤɭ ɨɞɥɭɤɚ (ɫɟɥɚ)

902,896

902,896

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 180
01
111
15

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

33,420,090

0

33,420,090

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 180

33,420,090

0

33,420,090

ɂɡɜɪɲɧɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧɢ
ɉɨɪɟɡɢ ɢ ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ ɧɚɦɟɬɧɭɬɟ ɨɞ ʁɟɞɧɨɝ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
482
ɞɪɭɝɨɦ

100,000

100,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 111
01
160

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

100,000

0

100,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 111

100,000

0

100,000

Ɉɩɲɬɟ ʁɚɜɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
16

481 Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ ɫɬɪɚɧɤɚɦɚ

1,808,201

1,808,201

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160
01

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

1,808,201

0

1,808,201

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 160

1,808,201

0

1,808,201
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ɉɥɚɧ ɡɚ 2010. ɝɨɞɢɧɭ
ɉɨɎɭɊɚ- Ƚɥɚɧɤɰɢ- ɡɢɡɞɟɨ ɜɚ
ʁɚ
ɰɢʁɚ
1

2

3

4

Ʉɨɧɬɨ

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ

5

320

6

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ

ɍɄɍɉɇɈ

7

8

9 (7+8)

ɍɫɥɭɝɟ ɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ
17

451 Ɏɨɧɞ ɡɚ ɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ

700,000

700,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 320:
01
421

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

700,000

0

700,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 320

700,000

0

700,000

ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ
18
19
20

451 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚɲɬɢɬɟ,
451
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
463 Ɂɚɤɭɩ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ

ɭɪɟɻɟʃɚ

ɢ

ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ

20,000,000

20,000,000

15,071,196

15,071,196
0

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 421:
01
950

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

35,071,196

0

35,071,196

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 421

35,071,196

0

35,071,196

Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɤɨʁɟ ɧɢʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨ ɧɢɜɨɨɦ
21

451 Ɏɨɧɞ ɡɚ ɬɚɥɟɧɬɟ

6,000,000

6,000,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 950:
01
360

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

6,000,000

0

6,000,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 950

6,000,000

0

6,000,000

ȳɚɜɧɢ ɪɟɞ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɢ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
22
22.1

451 Ɏɨɧɞ ɡɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɞɟɰɟ ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ
463 Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɋɚɜɟɬɚ ɡɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ

1,500,000

1,500,000

11,000,000

11,000,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 360:
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

12,500,000

0

12,500,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 950

12,500,000

0

12,500,000

121,459,405

0

121,459,405

ɍɄɍɉɇɈ Ɋɚɡɞɟɨ 1
2

ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄ
Ɋɟɤɪɟɚɰɢʁɚ, ɫɩɨɪɬ, ɤɭɥɬɭɪɚ ɢ ɜɟɪɟ, ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɨ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ
ɦɟɫɬɭ

860
23

451 Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɢ ɨɞɛɨɪ ɡɚ ɫɭɡɛɢʁɚʃɟ ɛɨɥɟɫɬɢ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ

400,000

400,000

24

463 Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ

1,286,922

1,286,922

25

463 Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɞɢʁɚɫɩɨɪɭ

1,500,000

1,500,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 860:
01
721

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

3,186,922

0

3,186,922

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 860

3,186,922

0

3,186,922

Ɉɩɲɬɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɟ ɭɫɥɭɝɟ
26

472 ɋɪɟɞ. ɡɚ ɧɚɤɧɚɞɭ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɫɦɪɬɢ

1,100,000

1,100,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 721:
01
040

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

1,100,000

0

1,100,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 721

1,100,000

0

1,100,000

ɉɨɪɨɞɢɰɚ ɢ ɞɟɰɚ
27

472

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ (ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɢ ɞɨɞɚɬɚɤ ɡɚ
ɧɨɜɨɪɨɻɟɧɭ ɞɟɰɭ ɭ 2009. ɝɨɞɢɧɢ)

28

472

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ (ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɢ ɞɨɞɚɬɚɤ,
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ)

29

472 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ (ɩɨɩɭɥɚɰɢɨɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ)

15,000,000

15,000,000

4,700,000

4,700,000

4,000,000

4,000,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 040:
01

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

23,700,000

0

23,700,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 040

23,700,000

0

23,700,000
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3. jул 2010. године

ɉɥɚɧ ɡɚ 2010. ɝɨɞɢɧɭ
ɎɭɉɨɊɚ- Ƚɥɚɧɤɰɢ- ɡɢɡɞɟɨ ɜɚ
ʁɚ
ɰɢʁɚ
1

2

3

4

Ʉɨɧɬɨ

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ

5

020

6

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ

ɍɄɍɉɇɈ

7

8

9 (7+8)

ɋɬɚɪɨɫɬ
30

472

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ (ɩɪɟɜɨɡ ɥɢɰɚ ɫɬɚɪɢʁɢɯ ɨɞ 65
ɝɨɞɢɧɚ)

8,290,000

8,290,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 020:
01
960

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

8,290,000

0

8,290,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 020

8,290,000

0

8,290,000

ɉɨɦɨʄɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
31

472 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ (ɩɪɟɜɨɡ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ)

6,500,000

6,500,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 960:
01

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

6,500,000

0

6,500,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 960

6,500,000

0

6,500,000

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ
ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

090
32

472 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

1,000,000

1,000,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 090:
01
111

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

1,000,000

0

1,000,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 090

1,000,000

0

1,000,000

ɂɡɜɪɲɧɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧɢ
33

411 ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ (ɡɚɪɚɞɟ)

7,778,316

7,778,316

34

412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜ.

1,392,318

1,392,318

35

416 ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

36

421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

4,500,000

4,500,000

37

422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

38

423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

39

424 ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

1,700,000

1,700,000

40

426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

4,000,000

4,000,000

41

454 Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ

10,000,000

10,000,000

42

454 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ

43

45

463 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ ɧɚɦɟɬɧɭɬɟ ɨɞ ʁɟɞɧɨɝ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
482
ɞɪɭɝɨɦ
483 ɇɨɜɱɚɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ ɩɨ ɪɟɲɟʃɭ ɫɭɞɨɜɚ

46

485 Ɉɫɬɚɥɟ ɧɚɤɧɚɞɟ ɲɬɟɬɟ

47

541 Ɂɟɦʂɢɲɬɟ

44

0
747,000

747,000

9,000,000

9,000,000

500,000

500,000

9,241,353

9,241,353

8,500,000

8,500,000

4,600,000

4,600,000

120,000

120,000

1,445,290

1,445,290

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 111
01

160

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

63,524,277

0

63,524,277

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 111

63,524,277

0

63,524,277

Ɉɩɲɬɟ ʁɚɜɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

49

ɇɚɤɧɚɞɚ ɲɬɟɬɟ ɡɚ ɩɨɜɪɟɞɟ ɢɥɢ ɲɬɟɬɭ ɧɚɫɬɚɥɭ ɭɫɥɟɞ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ
484
ɧɟɩɨɝɨɞɚ
499 Ɍɟɤɭʄɚ ɪɟɡɟɪɜɚ

50

499 ɋɬɚɥɧɚ ɪɟɡɟɪɜɚ

48

146,634

146,634

30,000,000

30,000,000

2,853,366

2,853,366

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160
01

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

33,000,000

0

33,000,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 160

33,000,000

0

33,000,000
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ɉɥɚɧ ɡɚ 2010. ɝɨɞɢɧɭ
ɎɭɉɨɊɚ- Ƚɥɚɧɤɰɢ- ɡɢɡɞɟɨ ɜɚ
ʁɚ
ɰɢʁɚ
1

2

3

4

Ʉɨɧɬɨ

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ

5

2.1

6

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ

ɍɄɍɉɇɈ

7

8

9 (7+8)

ɇɚɦɟɧɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
620

Ɋɚɡɜɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
51

ɇɚɦɟɧɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ (ɛɚɡɟɧ511
ɭɱɟɲʄɟ ɛɭʇɟɬɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ)

40,000,000

40,000,000

52

511

ɇɚɦɟɧɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ (ɛɚɡɟɧɤɪɟɞɢɬ)

42,000,000

42,000,000

53

511

ɇɚɦɟɧɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ(ɢɡɪɚɞɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɡɚ ɛɚɡɟɧ-ɭɱɟɲʄɟ ɛɭʇɟɬɚ ɝɪɚɞɚ)

826,100

826,100

54

511 ɇɚɦɟɧɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ

55

423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

300,000

300,000

56

421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

655,000

655,000

0

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 620
01

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

41,781,100

0

41,781,100

10

ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

42,000,000

0

42,000,000

06

Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

170

0

0

0

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 620

83,781,100

0

83,781,100

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 2.1

83,781,100

0

83,781,100

Ɍɪɚɧɫɚɤɰɢʁɟ ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɞɭɝ
57

441 Ɉɬɩɥɚɬɟ ɞɨɦɚʄɢɯ ɤɚɦɚɬɚ

58

444 ɉɪɚɬɟʄɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

59

611 Ɉɬɩɥɚɬɚ ɝɥɚɜɧɢɰɟ ɞɨɦɚʄɢɦ ɤɪɟɞɢɬɨɪɢɦɚ

26,000,000

26,000,000

84,000,000

84,000,000

0

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 170
01

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

110,000,000

0

110,000,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 170

110,000,000

0

110,000,000

ɇɚɦɟɧɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚ ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɢ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɢ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɇɂɉ-ɚ (ɭɱɟɲʄɟ ɛɭʇɟɬɚ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ)

2.2
620
60
61
62

Ɋɚɡɜɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
ɇɚɦɟɧɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚ ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
511
(ɭɱɟɲʄɟ ɛɭʇɟɬɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ)
ɇɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɢɦɨɜɢɧɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ
551
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ
421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

17,500,000

17,500,000

34,000,000

34,000,000

50,000

50,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ
01

630

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

51,550,000

0

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 620

51,550,000

0

51,550,000
51,550,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 2.2

51,550,000

0

51,550,000

ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ
ȳɉ ȼɨɞɨɜɨɞ
63

423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

64

451 Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ʁɚɜɧɢɦ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ

65

451 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ʁɚɜɧɢɦ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ

8,500,000

8,500,000

300,000

300,000

56,000,000

56,000,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 630
01

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

64,800,000

0

64,800,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 630

64,800,000

0

64,800,000
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ɉɥɚɧ ɡɚ 2010. ɝɨɞɢɧɭ
ɎɭɉɨɊɚ- Ƚɥɚɧɤɰɢ- ɡɢɡɞɟɨ ɜɚ
ʁɚ
ɰɢʁɚ
1

2

3

4

Ʉɨɧɬɨ

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ

5

510

6

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ

ɍɄɍɉɇɈ

7

8

9 (7+8)

ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɨɦ
ȳɄɉ Ʉɨɦɭɧɚɥɚɰ
66

423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

67

451 Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ʁɚɜɧɢɦ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ

68

451 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ʁɚɜɧɢɦ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ

2,100,000

2,100,000

18,000,000

18,000,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 510
01
436

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

20,100,000

0

20,100,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 510

20,100,000

0

20,100,000

Ɉɫɬɚɥɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ
ȳɉ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɢ ɬɨɩɥɢɮɢɤɚɰɢʁɭ
69

451 Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ʁɚɜɧɢɦ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ

3,000,000

3,000,000

70

451 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ʁɚɜɧɢɦ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ

3,400,000

3,400,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 436
01
530

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

6,400,000

0

6,400,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 436

6,400,000

0

6,400,000

ɋɦɚʃɟʃɟ ɡɚɝɚɻɟɧɨɫɬɢ
70.1

424 ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

12,822,432

12,822,432

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

12,822,432

12,822,432

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 530

12,822,432

12,822,432

70,000,000

70,000,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 530
01
620

Ɋɚɡɜɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
"ɋɩɨɪɬɫɤɚ ɯɚɥɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ" ɞ.ɨ.ɨ.
71

511 Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ (ɭɱɟɲʄɟ ɛɭʇɟɬɚ)

72

511 Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ (ɤɪɟɞɢɬ)

0

73

511 Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

0

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 620
01

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

70,000,000

0

10

ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

0

0

0

06

Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

0

0

0

70,000,000

0

70,000,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 620
860

70,000,000

Ɋɟɤɪɟɚɰɢʁɚ, ɤɭɥɬɭɪɚ ɢ ɜɟɪɟ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
74

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɨɫɬɚɥɢɦ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ ɝɪɚɻɚɧɚ
481 Ɉɜɚ ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ʁɟ ɡɚ ɞɨɬɚɰɢʁɟ ɨɫɬɚɥɢɦ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ
ɝɪɚɻɚɧɚ ɩɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɨ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ ɝɪɚɻɚɧɚ

75

481 Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɜɟɪɫɤɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ

76

481 ɐɪɜɟɧɢ ɤɪɫɬ

2,394,283

2,394,283

700,000

700,000

8,000,000

8,000,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 860:
01

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

11,094,283

0

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 860

11,094,283

0

11,094,283

570,849,014

0

570,849,014

ɍɄɍɉɇɈ Ɋɚɡɞɟɨ 2

11,094,283
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ɉɥɚɧ ɡɚ 2010. ɝɨɞɢɧɭ
ɎɭɉɨɊɚ- Ƚɥɚɧɤɰɢ- ɡɢɡɞɟɨ ɜɚ
ʁɚ
ɰɢʁɚ
1

2

3

4

Ʉɨɧɬɨ

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ

5

3

6

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ

ɍɄɍɉɇɈ

7

8

9 (7+8)

ȽɊȺȾɋɄɈ ȼȿȶȿ
111

ɂɡɜɪɲɧɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧɢ
77

411 ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ (ɡɚɪɚɞɟ)

78

412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜ.

79

416 ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

80

417 ɉɨɫɥɚɧɢɱɤɢ ɞɨɞɚɬɚɤ

7,050,000

7,050,000

81

421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

1,940,000

1,940,000

82

422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

200,000

200,000

83

423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

300,000

300,000

84

426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

400,000

400,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 111:
01

4

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

9,890,000

0

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 111

9,890,000

0

9,890,000
9,890,000

ɍɄɍɉɇɈ Ɋɚɡɞɟɨ 3

9,890,000

0

9,890,000

ȽɊȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
130

Ɉɩɲɬɟ ɭɫɥɭɝɟ
85

411 ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ (ɡɚɪɚɞɟ)

86

412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜ.

145,680,560

145,680,560

26,076,822

87

26,076,822

413 ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

5,000,000

5,000,000

88

414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

3,500,000

3,500,000

89

415 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

3,000,000

3,000,000

90

416 ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

91

421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

21,559,093

21,559,093

92

422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

1,310,000

1,310,000

93

423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

7,310,000

7,310,000

94

424 ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

95

425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ (ɭɫɥɭɝɟ ɢ ɦɚɬɟɪ.)

96

426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

97

99

444 ɉɪɚɬɟʄɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ ɧɚɦɟɬɧɭɬɟ ɨɞ ʁɟɞɧɨɝ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
482
ɞɪɭɝɨɦ
511 Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

100

512 Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

101

515 ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɨɩɪɟɦɚ

98

0

586,000

586,000

13,821,000

13,821,000

8,900,000

8,900,000

400,000

400,000

190,000

190,000

11,400,000

11,400,000

5,100,000

5,100,000

400,000

400,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 130:

103

01

4.1

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

254,233,475

0

254,233,475

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 130

254,233,475

0

254,233,475

ɋɬɚɦɛɟɧɨ ɤɨɦɭɧɚɥɧɚ ɨɛɥɚɫɬ
610

ɋɬɚɦɛɟɧɢ ɪɚɡɜɨʁ
102

441 Ɉɬɩɥɚɬɟ ɞɨɦɚʄɢɯ ɤɚɦɚɬɚ

500,000

500,000

103

511 Ʉɭɩɨɜɢɧɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ

500,000

500,000

104

511 Ʉɭɩɨɜɢɧɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ("ɡɚɲɬɢʄɟɧɢ ɩɨɞɫɬɚɧɚɪɢ")

0

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 610:
01

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

1,000,000

0

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 610

1,000,000

0

1,000,000
1,000,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.1

1,000,000

0

1,000,000
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ɉɥɚɧ ɡɚ 2010. ɝɨɞɢɧɭ
ɉɨɎɭɊɚ- Ƚɥɚɧɤɰɢ- ɡɢɡɞɟɨ ɜɚ
ʁɚ
ɰɢʁɚ
1

2

3

4

Ʉɨɧɬɨ

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ

5

4.2

6

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ

ɍɄɍɉɇɈ

7

8

9 (7+8)

Ƚɪɚɞɫɤɟ ɦɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
160

Ɉɩɲɬɟ ʁɚɜɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
105

463 Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɝɪɚɞɫɤɢɦ ɦɟɫɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ

3,600,000

3,600,000

106

463 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫ. ɝɪɚɞɫɤɢɦ ɆɁ
Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɝɪɚɞɫɤɢɦ ɦɟɫɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ (ɪɚɫɩɨɪɟɞ
463
ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ ɡɚ ɦɟɫɧɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ 25. ɦɚʁ)
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɝɪɚɞɫɤɢɦ ɦɟɫɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ (ɪɚɫɩɨɪɟɞ
463
ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ ɡɚ ɦɟɫɧɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ 25. ɦɚʁ)

1,200,000

1,200,000

818,249

818,249

3,272,996

3,272,996

107
108

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160:
01

4.3

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

8,891,245

0

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 160

8,891,245

0

8,891,245
8,891,245

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.2

8,891,245

0

8,891,245

ɋɟɨɫɤɟ ɦɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
160

Ɉɩɲɬɟ ʁɚɜɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
109
110
111
112

Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɫɟɨɫɤɢɦ ɦɟɫɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ (ɧɚɤɧ. ɡɚ ɭɬɪɨɲ.
ɟɥɟɤɬ. ɟɧɟɪ. ɡɚ ʁɚɜɧɭ ɪɚɫɜɟɬɭ ɢ ɞɪ.)
Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɫɟɨɫɤɢɦ ɦɟɫɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ (ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɟɨɫɤɨɝ
463
ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ)
463 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɫɟɨɫɤɢɦ ɆɁ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɫɟɨɫɤɢɦ ɦɟɫɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ (ɪɚɫɩɨɪɟɞ
463
ɫɟɨɫɤɨɝ ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ)

463

10,189,875

10,189,875

20,887,443

20,887,443

110,016,480

110,016,480

27,980,779

27,980,779

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160:
01

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

115 ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 160
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.3
4.4

169,074,577

0

169,074,577

0

169,074,577
169,074,577

169,074,577

0

169,074,577

Ɂɚɲɬɢɬɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

560
113

424 ɍɫɥɭɝɟ ɨɱɭɜɚʃɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ

114

511 ɉɪɨʁɟɤɬɧɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ

31,864,705

31,864,705

250,000

250,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 560:
01
510

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

32,114,705

0

32,114,705

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 560

32,114,705

0

32,114,705

ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɨɦ
115

451 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ʁɚɜɧɢɦ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ

10,000,000

10,000,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 510:
01

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

10,000,000

0

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 510

10,000,000

0

10,000,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.4

42,114,705

0

42,114,705

475,314,002

0

475,314,002

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 130 ɂ ɁȺ ȽɅȺȼȿ 4.1+4.2+4.3+4.4

10,000,000
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ɉɨɎɭɊɚ- Ƚɥɚɧɤɰɢ- ɡɢɡɞɟɨ ɜɚ
ʁɚ
ɰɢʁɚ
1

2

3

4

Ʉɨɧɬɨ

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ

5

4.5

6

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ

ɍɄɍɉɇɈ

7

8

9 (7+8)

Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
912

Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

116

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ
Ɉɜɚ ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ʁɟ ɡɚ:
- ɧɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ 20.000.000
- ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ 800.000
- ɧɚɝɪɚɞɟ ɢ ɛɨɧɭɫɢ
- ɫɬɚɥɧɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ 63.778.590
- ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɩɭɬɨɜɚʃɚ 18.000.000
- ɭɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ 3.360.000
463
- ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ 600.000
- ɬɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ 13.900.000
- ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ 5.100.000
- ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ 2.400.000
- ɡɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɨɛʁɟɤɬɟ10.450.797
- ɦɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɭ 1.050.000
- ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɢɦɨɜɢɧɚ

139,439,387

147,760,000

287,199,387

147,760,000

147,760,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 912
01

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

4.6

139,439,387

139,439,387

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 912

139,439,387

147,760,000

287,199,387

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.5

139,439,387

147,760,000

287,199,387

70,600,000

74,400,000

145,000,000

74,400,000

74,400,000

ɋɪɟɞʃɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
920

ɋɪɟɞʃɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

117

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ
Ɉɜɚ ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ʁɟ ɡɚ:
- ɧɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ 7.700.000
- ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ 750.000
- ɧɚɝɪɚɞɟ ɢ ɛɨɧɭɫɢ 700.000
- ɫɬɚɥɧɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ 38.130.000
463 - ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɩɭɬɨɜɚʃɚ 9.700.000
- ɭɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
2.820.000
- ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
1.100.000
- ɬɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪ. ɢ ɨɞɪɠ. 5.900.000
- ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ
3.000.000
- ɡɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɨɛʁɟɤɬɟ
- ɦɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɭ
800.000
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 920:
01

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

4.7
950

70,600,000

70,600,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 920

70,600,000

74,400,000

145,000,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.6
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɤɨʁɢ ɧɢʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨ ɧɢɜɨɨɦ

70,600,000

74,400,000

145,000,000

118

411 ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫ. (ɡɚɪɚɞɟ)

119

412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪ. ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

120

413 ɇɚɤɧɚɞɚ ɭ ɧɚɬɭɪɢ - ɩɪɟɜɨɡ ɪɚɞɧɢɤɚ

121

421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

122
123
124

424 ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

125

425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ (ɭɫɥɭɝɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ)

200,000

200,000

126

426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

250,000

250,000

127

512 Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

200,000

200,000

3,294,000

3,294,000

589,500

589,500

25,000

25,000

1,400,000

1,400,000

422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

30,000

30,000

423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

50,000

50,000

1,500,000

1,500,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 820:
01

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

7,538,500

7,538,500
0

0

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 950

7,538,500

0

7,538,500

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.7

7,538,500

0

7,538,500
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ɎɭɉɨɊɚ- Ƚɥɚɧɤɰɢ- ɡɢɡɞɟɨ ɜɚ
ʁɚ
ɰɢʁɚ
1

2

3

4

Ʉɨɧɬɨ

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ

5

4.8

6

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ

ɍɄɍɉɇɈ

7

8

9 (7+8)

ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɨ ɨɞɦɚɪɚɥɢɲɬɟ "Ɋɬɚʃ"
960

ɉɨɦɨʄɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
128

411 ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫ. (ɡɚɪɚɞɟ)

129

412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪ. ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

2,794,000

2,794,000

439,500

130

413 ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

25,000

439,500
25,000

131

421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

150,000

150,000

132

422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

50,000

50,000

133

423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

50,000

50,000

134

424 ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

20,000

20,000

135

425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

136

426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

137

512 Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

0

0

70,000

70,000

100,000

100,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 810:
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

3,698,500

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

4.9

3,698,500
0

0

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 960

3,698,500

0

3,698,500

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.8

3,698,500

0

3,698,500

47,838,632

2,594,070

50,432,702

8,563,115

464,350

9,027,465

Ʉɭɥɬɭɪɚ
820

ɍɫɥɭɝɟ ɤɭɥɬɭɪɟ
138

411 ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫ. (ɡɚɪɚɞɟ)

139

412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪ. ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

140

413 ɇɚɤɧɚɞɚ ɭ ɧɚɬɭɪɢ - ɩɪɟɜɨɡ ɪɚɞɧɢɤɚ

600,000

387,000

987,000

141

414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

510,000

426,000

936,000

142

415 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

143

416 ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥ. ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯ.

70,000

70,000

21,050,000

953,350

22,003,350

50,000

414,900

464,900

685,000

1,654,200

2,339,200

10,058,140

31,543,000

41,601,140

144

421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

145

422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

146

423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

147

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ (ɨɜɚ ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ʁɟ ɡɚ
424 ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ ɢ ɚɤɰɢʁɚ, ɤɭɥɬɭɪɧɨ-ɭɦɟɬɧɢɱɤɨɝ
ɚɦɚɬɟɪɢɡɦɚ ɢ ɭɦɟɬɧɢɱɤɨɝ ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɚ)

0

148

425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ (ɭɫɥɭɝɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ)

149

426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

2,020,000

366,200

2,386,200

480,000

1,588,150

2,068,150

150

472 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ

151

511 Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

152

512 Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

200,000

200,000

153

513 Ɉɫɬɚɥɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

250,000

250,000

92,304,887

92,304,887

0
0

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 820:
01
04

4.10

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

40,461,220

40,461,220

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 820

92,304,887

40,461,220

132,766,107

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.9

92,304,887

40,461,220

132,766,107

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ
830
154
155
156

ɍɫɥɭɝɟ ɟɦɢɬɨɜɚʃɚ ɢ ɢɡɞɚɜɚɲɬɜɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ (ɨɜɚ ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ ʁɟ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ɡɚ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ
423
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɦɟɞɢʁɢɦɚ)
ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ ɧɚɦɟɬɧɭɬɟ ɨɞ ʁɟɞɧɨɝ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
482
ɞɪɭɝɨɦ
512 Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

30,000,000

30,000,000
0

0

0

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 830:
01

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

30,000,000

0

30,000,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 830

30,000,000

0

30,000,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.10

30,000,000

0

30,000,000
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ɉɥɚɧ ɡɚ 2010. ɝɨɞɢɧɭ
ɎɭɉɨɊɚ- Ƚɥɚɧɤɰɢ- ɡɢɡɞɟɨ ɜɚ
ʁɚ
ɰɢʁɚ
1

2

3

4

Ʉɨɧɬɨ

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ

5

4.11

6

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ

ɍɄɍɉɇɈ

7

8

9 (7+8)

ɍɫɬɚɧɨɜɚ ɋɩɨɪɬɫɤɢ ɰɟɧɬɚɪ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
810

ɍɫɥɭɝɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ
157

411 ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧ. ɡɚɩɨɫɥ. (ɡɚɪɚɞɟ)

4,706,415

2,854,990

7,561,405

158

412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜ.

842,448

511,043

1,353,491

159

413 ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

300,000

300,000

160

414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

300,000

300,000

161

415 ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

162

416 ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫ. ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛ. ɪɚɫɯɨɞɢ

163

421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

164

422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

165

423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

166

424 ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

167

425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪ. ɢ ɨɞɪɠ. (ɭɫɥɭɝɟ ɢ ɦɚɬɟɪ.)

168
169

0
0
3,790,000

3,790,000

500,000

500,000

0
500,000

500,000

7,000,000

7,000,000

426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

220,000

220,000

512 Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

280,000

280,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 810:
01

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

4.12

18,438,863

18,438,863
3,366,033

3,366,033

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 810

18,438,863

3,366,033

21,804,896

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.11

18,438,863

3,366,033

21,804,896

Ɏɢɡɢɱɤɚ ɤɭɥɬɭɪɚ
810

ɍɫɥɭɝɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ
170

481 Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɫɩɨɪɬɫɤɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰ. ɢ ɤɥɭɛɨɜɢɦɚ

40,333,332

40,333,332

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 810:
01

4.13

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

40,333,332

0

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 810

40,333,332

0

40,333,332
40,333,332

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.12

40,333,332

0

40,333,332

26,450,923

26,000,000

52,450,923

26,000,000

26,000,000

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ-ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ
090

171

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ
ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ
Ɉɜɚ ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ʁɟ ɡɚ:
- ɩɥɚɬɟ 5.328.093
- ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ 947.830
- ɧɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ 60.000
- ɫɬɚɥɧɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ 2.550.000
463 - ɭɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ 765.000
- ɬɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ200.000
- ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ 400.000
- ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ16.000.000
-ɦɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ200.000
-ɨɫɬɚɥɟ ɧɚɝɪɚɞɟ ɡɚ ɪɚɞɧɢɤɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 090:
01

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

26,450,923

26,450,923

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 090

26,450,923

26,000,000

52,450,923

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.13

26,450,923

26,000,000

52,450,923
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ɉɥɚɧ ɡɚ 2010. ɝɨɞɢɧɭ

ɎɭɉɨɊɚ- Ƚɥɚɧɤɰɢ- ɡɢɡɞɟɨ ɜɚ
ʁɚ
ɰɢʁɚ
1

2

3

4

Ʉɨɧɬɨ

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ

5

6

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ

ɍɄɍɉɇɈ

7

8

9 (7+8)

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ-ɨɩɲɬɢɧɫɤɢ ɫɚɜɟɡ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ-ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ-ɯɭɦ.ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

4.14

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ
ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

090

172

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ
Ɉɜɚ ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ʁɟ ɡɚ:
- ɩɥɚɬɟ 372.350
- ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ 66.650
- ɫɬɚɥɧɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ 207.000
463
- ɩɪɟɜɨɡ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɫɨɰ.ɯɭɦ.ɨɪɝ.6.374.714
- ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ 25.000
- ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ (ɩɪɨʁɟɤɬɢ ɢ ɩɪɟɜɨɡ ɞɟɰɟ
Ɋȼɂ, ɫɨɰ. ɫɥ. ɢ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɝɪɚɻɚɧɚ)23.977.937
- ɞɨɬɚɰɢʁɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ-ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ10.922.000

41,945,651

1,753,000

43,698,651

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 090:
01

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

41,945,651

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 090
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.14
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ-ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢ
Ɋɚɞɢɧɚɰ

4.15

ɰɟɧɬɚɪ

"ɈɊȺ

41,945,651
1,753,000

1,753,000

41,945,651

1,753,000

43,698,651

41,945,651

1,753,000

43,698,651

ɋȺɊɌɂȾ"

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ
ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

090

173

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ
Ɉɜɚ ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ʁɟ ɡɚ:
- ɧɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ 35.000
463 - ɫɬɚɥɧɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ 1.150.000
- ɭɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ 32.499.900
- ɬɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ2.056.265
- ɦɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

35,741,165

35,741,165

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 090:
01

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

4.16

35,741,165

35,741,165
0

0

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 090

35,741,165

0

35,741,165

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.15

35,741,165

0

35,741,165

128,538,725

32,154,000

160,692,725

23,008,432

5,695,000

28,703,432

1,000,000

2,300,000

3,300,000
8,820,000

Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɚ ɛɪɢɝɚ ɨ ɞɟɰɢ
911

ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
174

411 ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ (ɡɚɪɚɞɟ)

175

412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜ

176

413 ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

177

414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

8,820,000

178

416 ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

3,000,000

3,000,000

179

421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

7,640,000

26,099,000

180

422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

280,000

770,000

1,050,000

181

423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

204,000

2,785,000

2,989,000

182

424 ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

80,000

2,212,000

2,292,000

183

425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ (ɭɫɥɭɝɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ)

8,600,000

6,000,000

14,600,000

8,500,000

23,550,000

32,050,000

1,650,000

1,650,000

184

426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

185

431 Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢʁɚ ɧɟɤɪɟɬɧɢɧɚ ɢ ɨɩɪɟɦɟ

186

482

187

484 ɇɚɤɧɚɞɚ ɲɬɟɬɚ ɡɚ ɩɨɜɪɟɞɟ ɢɥɢ ɲɬɟɬɭ ɧɚɫɬɚɥɭ ɭɫɥ. ɟɥɟɦ. ɧɟɩɨɝɨɞɚ

188

511 Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

189

512 Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

18,459,000

ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ ɧɚɦɟɬɧɭɬɟ
ɨɞ ʁɟɞɧɨɝ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ ɞɪɭɝɨɦ

0
0
0
1,000,000

1,650,000

2,650,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 911:
01

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

189,670,157

189,670,157
98,226,000

98,226,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 911

189,670,157

98,226,000

287,896,157

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.16

189,670,157

98,226,000

287,896,157
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ɎɭɉɨɊɚ- Ƚɥɚɧɤɰɢ- ɡɢɡɞɟɨ ɜɚ
ɰɢʁɚ
ʁɚ
1

2

3

4

Ʉɨɧɬɨ

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ

5

6

4.17

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ

ɍɄɍɉɇɈ

7

8

9 (7+8)

ɉɪɢɦɚɪɧɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ Ⱥɩɨɬɟɤɚɪɫɤɚ ɍɫɬɚɧɨɜɚ
700

Ɂɞɪɚɜɫɬɜɨ
190

463

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ
Ɉɜɚ ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ʁɟ ɡɚ:
- ɬɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ (100.000)
- ɦɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɭ (300.000)

01

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

400,000

1,948,000

2,348,000

1,948,000

1,948,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 700:

4.18

400,000

400,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 700

400,000

1,948,000

2,348,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.17

400,000

1,948,000

2,348,000

ɉɪɢɦɚɪɧɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ - Ⱦɨɦ ɡɞɪɚɜʂɚ
720

ȼɚɧɛɨɥɧɢɱɤɟ ɭɫɥɭɝɟ

191

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ
Ɉɜɚ ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ʁɟ ɡɚ:
463 - ɭɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ (5.000.000)
- ɬɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ (1.000.000)
- ɦɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ (2.000.000)

8,000,000

8,000,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 720:
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

4.19
620

8,000,000

8,000,000
0

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 720

8,000,000

0

8,000,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.18
ȾɂɊȿɄɐɂȳȺ ɁȺ ɂɁȽɊȺȾȵɍ, ɍɊȻȺɇɂɁȺɆ ɂ ȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɈ
ɁȿɆȴɂɒɌȿ

8,000,000

0

8,000,000

Ɋɚɡɜɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
192

411 ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ (ɡɚɪɚɞɟ)

193

412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

48,316,620

48,316,620

194

413 ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

400,000

100,000

500,000

195

414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

400,000

1,200,000

1,600,000

196

415 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

720,000

720,000

197

416 ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

200,000

200,000

198

421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

3,420,000

1,300,000

4,720,000

350,000

350,000

3,000,000

1,000,000

4,000,000

8,648,673

8,648,673

199

422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

200

423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

201

424 ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

600,000

300,000

900,000

202

425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜ. ɢ ɨɞɪɠɚɜ. (ɭɫɥɭɝɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ)-Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ

600,000

200,000

800,000

451

Ⱦɪɭɦɫɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
203

425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜ. ɢ ɨɞɪɠɚɜ. (ɭɫɥɭɝɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ)-ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɝɪɚɞɚ

510

63,285,655

63,285,655

40,000,000

40,000,000

25,000,000

25,000,000

ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɨɦ
204

640
205
620

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɍɥɢɱɧɚ ɪɚɫɜɟɬɚ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɪɚɫɜɟɬɟ ɧɚ ɦɪɟɠɢ, ɫɬɭɛɨɜɢɦɚ ɢ ɬɪɚɮɨɢɦɚ ɢ
425
ɭɬɪɨɲɚɤ ʁɚɜɧɟ ɪɚɫɜɟɬɟ
Ɋɚɡɜɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

206

426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

207

444 ɉɪɚɬɟʄɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

451

2,500,000

300,000

2,800,000
0

Ⱦɪɭɦɫɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
208

463 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ

0
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ɎɭɉɨɊɚ- Ƚɥɚɧɤɰɢ- ɡɢɡɞɟɨ ɜɚ
ʁɚ
ɰɢʁɚ
1

2

3

4

Ʉɨɧɬɨ

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ

5

620

6

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ

ɍɄɍɉɇɈ

7

8

9 (7+8)

Ɋɚɡɜɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
209

481 Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ

210

482 ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ

211

483 ɇɨɜɱ. ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ ɩɨ ɪɟɲ. ɫɭɞɨɜɚ ɢ ɫɭɞɫɤɢɯ ɬɟɥɚ

451

800,000

50,000

50,000

700,000

1,500,000

10,000

10,000

3,000,000

63,000,000

Ⱦɪɭɦɫɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
212
213
214
215

511 ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɡɝɪɚɞɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɭɥɢɰɚ
511
(ɭɱɟɲʄɟ ɛɭʇɟɬɚ)
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɭɥɢɰɚ
511
(ɤɪɟɞɢɬ)
511 ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɭɥɢɰɚ

436

60,000,000

0
112,000,000

112,000,000

5,000,000

5,000,000

0

0

1,301,346

1,301,346

Ɉɫɬɚɥɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ
216

511 Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ (ɩɥɢɧɨɜɨɞ ɢ ɩɥɢɧɚɪɫɤɢ ɪɚɞɨɜɢ)

520

ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɧɢɦ ɜɨɞɚɦɚ
217

511 Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

560

Ɂɚɲɬɢɬɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
218

511

630

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ (ɩɪɨʁɟɤɬɢ ɡɚ ɅȿȺɉ ɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɭ
ɞɟɩɨɧɢʁɭ)

0

ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ
219

511 Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ (ɜɨɞɨɜɨɞ)

640

0

0

0

0

1,500,000

1,500,000

ɍɥɢɱɧɚ ɪɚɫɜɟɬɚ
220

511 Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
ɉɨɫɥɨɜɢ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɢ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɢ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ
ɦɟɫɬɭ

660
221

511 Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

810

ɍɫɥɭɝɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ
222

511 Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

620

0

Ɋɚɡɜɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
223

512 Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ-ɡɚ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɭ

510

1,000,000

100,000

1,100,000

ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɨɦ
224

512 Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ-ɡɚ ɧɢɜɨɭ ɝɪɚɞɚ-ɞɟɩɨɧɢʁɚ

225

515 ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɢɦɨɜɢɧɚ

500,000

500,000

226

541 Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ

3,000,000

3,000,000

227

551 ɇɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɢɦɨɜɢɧɚ (ɇɂɉ)
ɂɡɜɨɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
620,451,640,436,520,560,630,660,510,810
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

620

0

Ɋɚɡɜɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

451

Ⱦɪɭɦɫɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

06

Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

10

ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

04

0
ɡɚ

ɮɭɧɤɰɢʁe
264,272,294

264,272,294

5,000,000

0

5,000,000

112,000,000

0

112,000,000

9,530,000

9,530,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 620

73,185,293

6,530,000

79,715,293

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 451

240,285,655

3,000,000

243,285,655

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 640

25,000,000

0

25,000,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 436

0

0

0

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 520

1,301,346

0

1,301,346

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 560

0

0

0

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 630

0

0

0

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 660

1,500,000

0

1,500,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 510

40,000,000

0

40,000,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 810

0

0

0

381,272,294

9,530,000

390,802,294

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.19
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ɎɭɉɨɊɚ- Ƚɥɚɧɤɰɢ- ɡɢɡɞɟɨ ɜɚ
ʁɚ
ɰɢʁɚ
1

2

3

4

Ʉɨɧɬɨ

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ

5

4.20

6

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ

ɍɄɍɉɇɈ

7

8

9 (7+8)

ȳȺȼɇɈ ɉɊȿȾɍɁȿȶȿ "ȽɊȺȾɋɄȺ ɋɌȺɆȻȿɇȺ ȺȽȿɇɐɂȳȺ"
610

ɋɬɚɦɛɟɧɢ ɪɚɡɜɨʁ
228

411 ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ (ɡɚɪɚɞɟ)

229

412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

3,294,000

3,294,000

589,500

230

589,500

414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

50,000

50,000

231

415 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

50,000

50,000

232

416 ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

349,500

349,500

233

421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

500,000

500,000

234

422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

235

50,000

50,000

423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

600,000

600,000

236

424 ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

300,000

300,000

237

425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

100,000

100,000

238

426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

200,000

200,000

239

482 ɉɨɪɟɡɢ, ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ

100,000

100,000

240

511 ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɢ ɩɪɨʁɟɤɬɧɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ

241

512 Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

242

515 ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

243

541 Ɂɟɦʂɢɲɬɟ

0

30,195,069

30,195,069

500,000

500,000

0

0

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 610:
01

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

6,683,000
30,195,069

30,195,069

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 911

6,683,000

30,195,069

36,878,069

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.20

6,683,000

30,195,069

36,878,069

1,567,830,661

433,639,322

2,001,469,983

ɍɄɍɉɇɈ Ɋɚɡɞɟɨ 4
5

6,683,000

ɌɍɊɂɋɌɂɑɄȺ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ ɋɆȿȾȿɊȿȼɈ
473

Ɍɭɪɢɡɚɦ
244

411 ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ (ɡɚɪɚɞɟ)

8,010,958

250,000

8,260,958

245

412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

1,433,962

50,000

1,483,962

246

414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

100,000

247

415 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

100,000

248

416 ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

249

421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

600,000

250

422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

400,000

400,000

800,000

251

423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

750,000

100,000

850,000

252

424 ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

650,000

100,000

750,000

253

425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜ. ɢ ɨɞɪɠɚɜ. (ɭɫɥɭɝɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ)

350,000

150,000

500,000

254

426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

800,000

150,000

950,000

255

463 Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ

256

482 ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ

257

511 Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

258

512 Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

259

513 Ɉɫɬɚɥɟ ɧɟɤɪɟɬɧɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

100,000
100,000
200,000

200,000

50,000

650,000

1,000,000

1,000,000

30,000

30,000

400,000

200,000

250,000

200,000

450,000

1,500,000

140,000

1,640,000

10,000

600,000

260

514 Kɭɥɬɢɜɢɫɚɧɚ ɢɦɨɜɢɧɚ

261

515 ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɢɦɨɜɢɧɚ

50,000

50,000

10,000

262

541 ɉɨɛɨʂɲɚʃɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ

500,000

500,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 473
01

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 473
ɍɄɍɉɇɈ Ɋɚɡɞɟɨ 5
ɋȼȿȽȺ

16,924,920
16,924,920

16,924,920
2,000,000

2,000,000

2,000,000

18,924,920

16,924,920

2,000,000

18,924,920

2,286,954,000

435,639,322

2,722,593,322
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Члан 5.

Салдо готовине у износу од 85.362.469 динара динара
распоредиће се за намене у складу са овом Одлуком и
Одлуком о завршном рачуну буџета града Смедерева за
2009. годину.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-2828/2010-11
У Смедереву, 30. јуна 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
82.
На основу члана 9. Закона о финансирању локалне
самоуправе (‚‘Службени гласник Републике Србије‘‘, број
62/2006), члана 32. став 1. тачака 6. и 13, а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи (‚‘Службени
гласник Републике Србије‘‘, број 129/2007) и члана 19. став
1. тачака 6. и 13. Статута града Смедерева (‚‘Службени
лист града Смедерева‘‘, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
30. јуна 2010. године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ГРАДСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У
Таксеној
тарифи
Одлуке
о
градским
административним таксама ("Службени лист града
Смедерева", број 4/2009), Тарифни број 2. мења се и гласи:
"Тарифни број 2.
за списе и радње из области личних стања
и грађанских стања
1.Венчање у службеним просторијама
Градске управе
550.00 дин.
2.Венчање ван службених просторија
Градске управе
8.000,00 дин.
3.Записник о признању очинства и
о одређивању личног имена детета
100,00 дин."
Члан 2.
У Тарифном броју 4. за списе и радње из области
инсепкцијских послова после тачке 6. додају се нове тачке
7., 8., 9. и 10. које гласе:
"7.Утврђивање испуњености услова у
погледу естетског прегледа возила за
обављање такси превоза
500,00 дин.
8.Пријава на конкурс из области јавног
градског превоза
2.850,00 дин.
9.Утврђивање испуњености услова
за регистрацију нових линија - полазака
на градским и приградским линијама у
погледу поштовања заштитних времена 2.850,00 дин.
10.Утврђивање испуњености услова за
регистрацију и оверу реда вожње на
градским и приградским линијама
2.850,00 дин."

3. jул 2010. године
Члан 3.

Тарифни број 5. мења се и гласи:
''Тарифни број 5.
за списе и радње из области урбанизма,
изградње и комуналних делатности
1. Информација о локацији за изградњу:
1.1. помоћних објеката, гаража и
трафостаница 10/04 и 20/04КV
1.2. породичних стамбених обjеката
са једном стамбеном јединицом
и породичних стамбених објеката
са једном стамбеном јединицом и
пословним простором
1.3. стамбених објеката са највише
четири стамбене јединице и
стамбени објекат са највише четири
стамбене јединице и пословним
простором
1.4. вишепородичних стамбених објеката
са више од четири стамбене
јединице и вишепородичних
стамбено-пословних објеката
са више од четири јединице и
пословним простором
1.5. пословни објекат чија укупна бруто
развијена површина не прелази
400,00м² и економски објекат на
селу до 600,00м²
1.6. пословни објекти чија је укупна
бруто развијена грађевинска
површина већа од 400,00м²,
производни објекти, магацини и
скаладишта....
1.7. индустријски објекти,складишта
нафте и гаса и нафтних деривата
капацитета до 500 тона,силоса
капацитета до 10.000м³
1.8. стадиони до 10.000 гледалаца
1.9. линијски инфраструктурни објекти:
јавни пут, јавна железничка
инфраструктура, далековод,
нафтовод, продуктовод,гасовод
радног натпритиска до 16 бара
уколико не прелазе територију две
општине и сл.(за чију је изградњу
потребно утврђивање јавног
интереса)
1.10. Комунална инфраструктура до 1000 м'
1.11. Комунална инфраструктура дужине
веће од 1000м'
1.12. за изградњу/ постављање трафо
станица напона од 20 до 110KV,
котларница, мернорегулационих
станица, стубова антенских система
висине до 50м и сл.

3.000,00 дин.

3.500,00 дин.

5.000,00 дин.

15.000,00 дин.

5.000.00 дин.

10.000,00 дин.

15.000,00 дин.
10.000,00 дин.

10.000,00 дин.
7.000,00 дин.
10.000,00 дин.

10.000,00 дин.
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1.13. Хидроелектране и хидроелектране
са припадајућом браном снаге до
10МW, термоелектране – топлане
електричне снаге до 10МW

7.000,00 дин.

1.14. Постројења за припрему воде
за пиће капацитета до 40l/s и
постројења за пречишћавање
отпадних вода у насељима до15.000
становника или капацитета до 40l/s

10.000,00 дин.

1.15. Регулационих радова за заштиту
од великих вода насеља и руралних
површина до 300 ha;

10.000,00 дин.

1.16. Депонија за одлагање неопасног
отпада за подручје настањено до
200.000 становника
1.17. Постројења за третман неопасног
отпада, спаљивањем или хемијским
поступцима, капацитета до 70t
дневно;
1.18. Објекти за производњу енергије из
обновљених извора енергије снаге
до 10МW .
2.

10.000,00 дин.
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8.

Издавање привремене грађевинске
дозволе за изградњу: асфалтне
базе; сепарације агрегата фабрике
бетона; самостојећих анкерисаних
метеоролошких анамометарских
стубова висине до 60 метара,
пречника до 300м са пратећом
мерном опремом; привремене
саобраћајнице; извођење истражних
радова на локацији, у циљу
утврђивања посебних услова
за израду главног пројекта и за
измештање постојећих инсталација.

9.

Решење о локацијској дозволи за
објекте БРГП:
2.500,00 дин.

9.1. до 30 м2
9.2. од 30-150 м2
25.000,00 дин.

4.500,00 дин.

9.3. од 150-400 м

5.800,00 дин.

9.4. од 400-800 м

13.500,00 дин.

2
2

10.000,00 дин.

Такса за умножавање и оверу
урбанистичких планова

5.000,00 дин.

9.5. од 800-1500 м2

21.000,00 дин.

9.6. од 1500-3000 м

30.000,00 дин.

9.7. од 3000-5000 м

37.000,00 дин.
60.000,00 дин.

2
2

2.1. А4 једнострано/по страници

5,00 дин.

9.8. преко 5000 м2

2.2. А4 обострано/по страници

9,00 дин.

240,00 дин.

9.9. индустријски објекти, складишта
нафте, нафтних деривата и гаса
капацитета до 500 тона, бензинске
станице и силоса капацитета до
10.000м³

65.000,00 дин.

320,00 дин.

9.10. стадиони до 10.000 гледалаца

70.000,00 дин.

9.11. за објекте линијске и комуналне
инфраструктуре до 1000 м (пут,
пруга, далековод и сл., водовод,
канализацију, електромрежу, за
телефонско- телеграфску мрежу,
за гасну мрежу, топловод и сл.)
за изградњу, постављање трафо
станица напона од 20 до 110KV,
котларница, мернорегулационих
станица, стубова антенских система
висине до 50м и сл.

25.000,00 дин.

9.12. за објекте линијске и комуналне
инфраструктуре преко 1000м и
већих капацитета

38.000,00 дин.

9.13. хидроелектране и хидроелектране
са припадајућом браном снаге до
10KV, термоелектране – топлане
електричне снаге до 10МW

40.000,00 дин.

9.14. постројења за припрему воде
за пиће капацитета до 40l/s и
постројења за пречишћавање
отпадних вода у насељима до15.000
становника или капацитета до 40l/s

42.000,00 дин,

9.15. регулационих радова за заштиту
од великих вода насеља и руралних
површина до 300 ha;

45.000,00 дин.

2.3. А3 једнострано/по страници

10.00 дин.

2.4. А3 обострано/по страници

20,00 дин.

2.5. А0 /по м

1

2.6. А0 у боји/по м1
3.

4.

Давање мишљења - обавештења
из области урбанизма изградње и
комуналних делатности

1.500,00 дин.

Излазак на терен ради давања
мишљења - обавештења из области
урбанизма изградње и комуналних
делатности или за потребе издавања
информације о локацији, локацијске
дозволе и др.

1.500,00 дин.

5.

Услови за исправку граница
суседних парцела

3.000,00 дин.

6.

Потврђивање пројекта парцелације
и препарцелације

4.000,00 дин.

7.

Потврђивање усклађености
урбанистичког пројекта са
урбанистичким планом, просторним
планом јединице локалне
самоуправе, односно просторним
планом посебне намене и Законом
за комплекс земљишта:

7.1. до 2 ha

4.000,00 дин.

7.2. од 2 ha до 5 ha

8.000,00 дин.

7.3. од 5 ha до 10 ha

12.500,00 дин.

7.4. преко 10 ha

20.000,00 дин.
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9.16. депонија за одлагање неопасног
отпада за подручје настањено до
200.000 становника
9.17. постројења за третман неопасног
отпада, спаљивањем или хемијским
поступцима, капацитета до 70t
дневно;
9.18. објекти за производњу енергије из
обновљених извора енергије снаге
до 10МW
10. За издавање решења којим се
одобрава извођење радова на
грађењу објеката по члану 145.
Закона, извођење радова на
инвестиционом одржавању објеката
и уклањању препрека за особе са
инвалидитетом, адаптација, санација
објекта односно промена намене
објекта без извођења грађевинских
радова
11. Пријава радова

55.000,00 дин.

72.000,00 дин.

75.000,00 дин.

2.000,00 дин.
200,00 дин.

12. Потврда пријаве почетка радова
по чл. 114. Закона о планирању
и изградњи за објекте/бруто
површина/:
12.1. до 30 м2

3.000,00 дин.

12.2. од 30-150 м2

4.200,00 дин.

12.3. од 150-400 м2

8.500,00 дин.

12.4. од 400-800 м

15.000,00 дин.

2

12.5. од 800-1500 м2

20.000,00 дин.

12.6. од 1500-3000 м

25.000,00 дин.

12.7. од 3000-5000 м

40.000,00 дин."

2
2

12.8. за објекте линијске и комуналне
инфраструктуре до 1000 м
(пут,пруга, далековод и сл..,водовод,
канализацију, електромрежу , за
телефонско телеграфску мрежу
, за гасну мрежу, топловод и сл.)
за изградњу, постављање трафо
станица напона од 20 до 110KV,
котларница, мернорегулационих
станица, стубова антенских система
висине до 50м и сл.

15.000,00 дин.

12.9. за објекте инфраструктуре преко
1000 м и већих капацитета

26.000,00 дин.

13. Потврда о усаглашености изграђених
темеља

1.500,00 дин.

14. Решење о образовању Комисије за
технички преглед објекта

2.000,00 дин.

15. Издавање употребне дозволе
решењем за објекте:
15.1. помоћних објеката, гаража и
трафостаница 10/04 и 20/04КV

2.000,00 дин.

15.2. породичних стамбених објеката са
једном стамбеном јединицом

3.000,00 дин.
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15.3. породичних стамбених објеката
са једном стамбеном јединицом и
пословним простором

4.500,00 дин.

15.4. стамбених објеката са највише
четири стамбене јединице и
стамбени објекат са највише четири
стамбене јединице и пословним
простором

6.000,00 дин.

15.5. вишепородичних стамбених
објеката са више од четири стамбене
јединице и вишепородичних
стамбено-пословних објеката
са више од четири јединице и
пословним простором

8.500,00 дин.

15.6. пословни објекат чија укупна бруто
развијена површина не прелази
400,00м² и економски објекат на
селу до 600,00м²

5.000,00 дин.

15.7. пословни објекти чија је укупна
бруто развијена грађевинска
површина већа од 400,00м²,
производни објекти , магацини и
скаладишта....

15.000,00 дин.

15.8. индустријски објекти,складишта
нафте и гаса и нафтних деривата
капацитета до 500 тона, бензинских
станица, силоса капацитета до
10.000м³

22.500,00 дин.

15.9. стадиони до 10.000 гледалаца

25.000,00 дин.

15.10. линијски инфраструктурни
објекти: јавни пут, јавна железничка
инфраструктура, далековод,
нафтовод, продуктовод,гасовод
радног натпритиска до 16 бара
уколико не прелазе територију две
општине и сл.(за чију је изградњу
потребно утврђивање јавног
интереса).....

2.000,00 дин.

15.11. за изградњу, постављање трафо
станица напона од 20 до 110KV,
котларница, мернорегулационих
станица, стубова антенских система
висине до 50м и сл.

3.000,00 дин.

15.12. за објекте линијске и комуналне
инфраструктуре до 1000 м

4.500,00 дин.

15.13. за објекте линијске и комуналне
инфраструктуре преко 1000м

8.400,00 дин.

15.14. Хидроелектране и хидроелектране
са припадајућом браном снаге до
10KV, термоелектране – топлане
електричне снаге до 10МW

6.000,00 дин.

15.15. постројења за припрему воде
за пиће капацитета до 40l/s и
постројења за пречишћавање
отпадних вода у насељима до15.000
становника или капацитета до 40l/s

7.500,00 дин.

15.16. регулационих радова за заштиту
од великих вода насеља и руралних
површина до 300 ha;

22.500,00 дин.
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15.17. депонија за одлагање неопасног
отпада за подручје настањено до
200.000 становника
15.18. постројења за третман неопасног
отпада, спаљивањем или хемијским
поступцима, капацитета до 70t
дневно
15.19. објекти за производњу енергије из
обновљених извора енергије снаге
до 10МW
16. Решење о одобравању пуштања
објекта у пробни рад

17.2. киоска, летњих и зимских башти

4.000,00 дин.

14.000,00 дин.

6.

као у тачки 9.
2.000,00дин.

21. Издавање решења о реконструкцији
објекта (дела објекта) у поступку
уклањања објекта

2.000,00 дин.

22. Обавештење о могућности
легализације

680,00 дин.

23. Издавање потврде о поднетом
захтеву за легализацију

200,00 дин

24. Клаузула правоснажности решења

200,00 дин

''Taрифни број 6.
за списе и радње из области саобраћаја

Решење о издавању лиценце
за обављање енергетске
делатности производања
топлотне енергије

150.000,00 дин.

2.

Решење о издавању лиценце
за обављање енергетске
делатности дистрибуција
топлотне енергије

150.000,00 дин.

3.

Решење о издавању лиценце
за обављње енергетске
делатности управљања
дистрибутивним системом за
топлотну енергију

150.000,00 дин.

4.

Решење о издавању лиценце
за обављање енергетске
делатности трговина
топлотном енергијом ради
снабдевања тарифних купаца

150.000,00 дин.

5.

Решење о одузимању лиценце
( привремено или трајно)

120.000,00 дин.

6.

Решење о одбијању захтева
за издавање лиценце за
обављање енергетске
делатности производања
топлотне енергије

80.000,00 дин.

Решење о одбијању захтева
за издавање лиценце
за обављање енергетске
делатности дистрибуција
топлотне енергије

80.000,00 дин

7.

8. Решење о одбијању захтева
за издавање лиценце за
обављање енергетске
делатности управљања
дистрибутивним системом за
топлотну енергију
9.

Издавање и замена такси
дозволe
1.000,00 дин.

3.

200,00 дин."

1.

200,00 дин''

Тарифни број 6. мења се и гласи:

2.

300,00 дин.

'Тарифни број 7.
за списе и радње из области издавања лиценци
за обављање енергетске делатности и управљања
дистрибутивним системом за топлотну енергију

Члан 4.

1.

Жалба на решење Одељења

1.000,00 дин.

Тарифни број 7. мења се и гласи:

1.200,00 дин.

20. Издавање решења о уклањању
објекта или дела објекта

25. Приговор на поднет захтев

Издавање уверења и потврде по
ЗУП-у

5.000,00дин

2.000,00 дин.

19. Издавање спецификације посебних
делова објеката

5.

2.000,00 дин.

17.1. тезге и други покретни мобилијар,
споменика и спомен обележја,
надстрешница за склањање људи у
јавном превозу

18. За решења, за које није прописана
посебна такса

Решење о кретању и
заустављању возила мимо
утврђеног режима саобраћаја

Члан 5.

17. Решење за постављање и уклањање
мањих монтажних објеката
привременог карактера на
површинама јавне намене:

17.3. балон хала спортске намене и
пловећих постројења на водном
земљишту

4.
15.000,00 дин.

5.000,00 дин.

Страна 25 – Број 4

Изадавање, овера и замена
картона естетског прегледа
возила

1.000,00 дин.

Решење о техничком регулисању
саобраћаја на саобраћајним
површинама у надлежности
јединице локалне самоуправе

1.000,00 дин

Решење о одбијању захтева
за издавање лиценце за
обављање енергетске
делатности трговина
топлотном енергијом ради
снабдевања тарифних купаца

10. Решење о издавању енергетске
дозволе за изградњу објеката
за производњу топлотне
енергије снаге преко 1 MW
и објеката за дистрибуцију
топлотне енергије

80.000,00 дин

80.000,00 дин

40.000,00 дин."

Страна 26 – Број 4
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Члан 6.

4.

Обавештења и мишљења из
области
заштите
животне
средине

1.500,00 дин.

5.

За решења, за које
прописана посебна такса

1.200,00 дин.

6.

Потврде и уверења по ЗУП-у

Тарифни број 8. мења се и гласи:
''Тарифни број 8.
за списе и радње из области имовинско-правних,
стамбених послова и пословног простора
1.
1.1.
1.2.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Доношење административних решења
за које није прописана посебна такса
за физичка лица
1.100,00 дин.
за правна лица
3.300,00 дин.
Решење о експропријацији
5.000,00 дин.
Решење о давању у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини
ради изградње 5.000,00 дин.
Решење о отуђењу грађевинског
земљишта у јавној својини ради изградње 6.000,00 дин.
Решење о конверзији права коришћења
у право својине уз накнаду
10.000,00 дин.
Решење о одређивању земљишта за редовну
употребу објеката у посебним
случајевима
5.000,00 дин.
Захтев за доделу стана у закуп
130,00 дин.
Решење о додели стана физичким
лицима у закуп
3.000,00 дин.
Решење о исељењу бесправно
усељених лица
3.000,00 дин.
Увођење у посед
3.000,00 дин.
Извршење решења о исељењу бесправно
усељених лица
3.000,00 дин.
Издавање преписа решења из области
имовинско-правних и стамбених послова 330,00 дин.
Издавање уверења из области
имовинско-правних послова
330,00 дин.
Обрада документације за откуп стана
1.100,00 дин
Пријава на конкурс за учешће на јавном
надметању за давање у закуп пословног
простора
1.300,00 дин.
За разгледање списа код органа
за сваки започет сат
300,00 дин.''
Члан 7.

После Тарифног броја 8., додаје се Тарифни број 9.
који гласи:
''Тарифни број 9
за списе и радње из области заштите животне средине:
1.

2.
3.
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није
400,00 дин."

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу града Смедерва''
Број 434-20/2010-11
У Смедереву, 30. јуна 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
83.
На основу члана 10. став 2. Закона о референдуму
и народној иницијативи („Службени гласник Републике
Србије“, број 48/94 и 11/98), чланова 32. и 70. став 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и чланова 19. и 68. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
30. јуна 2010. године, донела је
О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Расписује се референдум за територију града
Смедерева, ради изјашњавања грађана о изградњи
рафинерије за прераду сирове нафте на територији града
Смедерева.
Члан 2.
На референдуму грађани са територије града
Смедерева изјасниће се о следећем питању: „Да ли
подржавате изградњу рафинерије за прераду сирове нафте
у Смедереву?“.
Члан 3.
На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати
заокруживањем
речи „ДА“ или речи „НЕ“.
Члан 4.
Референдум ће се одржати дана 08.08.2010. године, у
времену од 7,00 до 20,00 часова.
Члан 5.

Решење о потреби израде
студије о процени утицаја на
животну средину

2.600,00 дин.

Спровођењем градског референдума руководиће
комисија коју ће образовати Скупштина града Смедерева.

Решење за одређивање обима и
садржаја студије

4.500,00 дин.

Члан 6.

Решење за давање сагласности
на студију

2.600,00 дин.

Изјашњавање грађана о питању које је предмет
референдума обавиће се на бирачким местима за избор
одборника Скупштине града Смедерева.
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Члан 7.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

11. Весна Коларић,
Лидија Михаиловић,

Члан 3.

Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
84.
На основу члана 13. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и
члана 19. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
30. јуна 2010. године, донела је
О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА О ИЗГРАДЊИ РАФИНЕРИЈЕ ЗА
ПРЕРАДУ СИРОВЕ НАФТЕ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА, СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ
ЗАМЕНИКА
Члан 1.
Образује се Комисија за спровођење референдума
за територију града Смедерева о изградњи рафинерије за
прераду сирове нафте, који ће се одржати дана 08.08.2010.
године.
Члан 2.

За секретара Комисије именује се Милица Врачар, а за
заменика секретара Весна Стојановић.
Секретар учествује у раду Комисије без права
одлучивања.
Члан 4.
Комисија за спровођење референдума обавља следеће
послове:
Стара се о законитом спровођењу референдума;
Стара се о обезбеђивању материјала за спровођење
референдума;
Образује гласачке одборе за спровођење референдума;
Прописује обрасце за спровођење референдума;
Утврђује, проглашава и објављује резултате
референдума и подноси Скупштини града Смедерева
извештај о спроведеном референдуму;
Обавља и друге послове одређене законом, Статутом
града и Одлуком о расписивању референдума.
Члан 5.
Задужује се Комисија да у гласачке одборе именује
7 чланова, и то по 1 представника одборничких група у
Скупштини града Смедерева – Српска радикална странка,
Демократска странка „За европску Србију – Борис Тадић“,
„Покрет за Смедерево“ – др Јасна Аврамовић, Коалиција
за боље Смедерево, СПО, СДДС – Милан Лукић,
Социјалистичка партија Србије, Демократска странка
Србије – др Војислав Коштуница и 1 представника грађана
Смедерева – подносиоца захтева.

У Комисију за спровођење референдума именују се:
- за чланове и њихове заменике:
Љиљана Пешић,
Срђан Гавриловић,
2. Зоран Милосављевић,
Драгана Глишић,
3. Звонко Шулкић,
Драган Николић,
4. Горо Реџић,
Верица Станојевић,
5. Драган Рајковић,
Ненад Мунћан,
6. Гордана Вишњевац,
Момчило Марковић,
7. Саша Радосављевић,
Драго Секуловић,
8. Милена Нисев,
Србислав Бојковић,
9. Милијана Новаковић,
Бојана Радовановић,
10. Зоран Анђелковић,
Ивана Стојановић,

за члана
за заменика члана

Комисија на првој седници из састава својих чланова
бира председника Комисије.

Број 439-7/2010-11
У Смедереву, 30. јуна 2010. године

1.

Страна 27 – Број 4

за члана
за заменика члана
за члана
за заменика члана
за члана
за заменика члана
за члана
за заменика члана
за члана
за заменика члана
за члана
за заменика члана
за члана
за заменика члана
за члана
за заменика члана
за члана
за заменика члана
за члана
за заменика члана

Члан 6.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 02-144/2010-11
У Смедереву, 30. јуна 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
85.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007),
члана 2. и члана 46. Закона о комуналној полицији
(„Службени гласник Републике Србије“, број 51/2009)
и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
2. јула 2010. године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОРГАНИЗАЦИЈИ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Страна 28 – Број 4
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Члан 1.

У Одлуци о организацији Градске управе града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
3/2008), у члану 8. ставу 1. после тачке 10. додаје се нова
тачка 11. која гласи:
„Одељење комуналне полиције“
Досадашње тачке 11., 12., 13. и 14. постају тачке 12.,
13., 14. и 15.
Члан 2.
После члана 18. додаје се нови члан 18а. који гласи:
„Члан 18а.
Одељење комуналне полиције обавља послове које се
односе на:
- одржавање комуналног и другог законом утврђеног
реда од значаја за комуналну делатност и то: снабдевање
водом, одвођење отпадних и атмосферских вода; јавне
чистоће, превоза и депоновања комуналног и другог
отпада; локалних путева и улица; саобраћајних ознака и
сигнализације; паркирања; превоза путника у градском и
приградском саобраћају; ауто-такси превоза; постављање
привремених пословних објеката; противпожарне заштите;
заштите од буке у животној средини; контроле радног
времена субјеката надзора; одржавање комуналних
објеката; пијаца; гробља; паркова; зелених и других јавних
површина; јавне расвете; стамбених и других објеката,
- вршење контроле над применом закона и других
прописа и општих аката из области комуналних и других
делатности из надлежности града,
- остваривање надзора у јавном градском, приградском
и другом локалном саобраћају, у складу са законом и
прописима града,
- заштиту животне средине,
- заштиту културних добара,
- заштиту локалних путева, улица и других јавних
објеката од значаја за град,
- подршку спровођењу прописа којима се обезбеђује
несметано одвијање живота у
- граду, очување градских добара и извршавање
других задатака из надлежности града
- врши и друге послове у складу са законом.“

3. jул 2010. године

86.
На основу члана 7. став 3. Закона о комуналној
полицији („Службени гласник Републике Србије“, број
51/2009), члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007), чланова 17. став 2. и 19.
став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
2. јула 2010. године, донела је
О Д Л У К У
О ОБЛИЦИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА
САРАДЊЕ ОДЕЉЕЊА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
И ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Одељење комуналне полиције и Одељење за
инспекцијске послове Градске управе града Смедерева
дужни су да остварују међусобну сарадњу у обављању
послова из надлежности комуналне полиције и
инспекцијских послова, у складу са овом Одлуком.
О остваривању међусобне сарадње Одељења
комуналне полиције и Одељења за инспекцијске послове
старају се начелник Одељења комуналне полиције и
начелник Одељења за инспекцијске послове.
Члан 2.
Одељење комуналне полиције обавештава надлежни
одсек Одељења за инспекцијске послове о питањима
од значаја за обављање послова тог oдсека, а нарочито о
уоченим потребама за обављање инспекцијског надзора.
У оквиру Одељења за инспекцијске послове
надлежни oдсек обавештава Одељење комуналне полиције
о питањима од значаја за обављање послова комуналне
полиције.
Члан 3.

Члан 32. став 1. мења се и гласи:
„Руководиоце организационих јединица у Управи
распоређује начелник Градске управе, осим шефа
организационе јединице у Одељењу комуналне полиције
кога распоређује начелник Градске управе на предлог
начелника Одељења комуналне полиције.“

Одељење комуналне полиције и Одељење за
инспекцијске послове размењују информације од значаја за
обављање послова из свог делокруга.
Када је то потребно за извршавање послова из
њихове надлежности, Одељење комуналне полиције може
захтевати од Одељења за инспекцијске послове, односно
Одељење за инспекцијске послове од Одељења комуналне
полиције, достављање података из евиденције које воде у
складу са законом и прописима града Смедерева.
На податке о личности садржане у евиденцијама
из става 2. ове Одлуке примењују се прописи о заштити
података и личности.

Члан 4.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.

Ако је Одељењу за инспекцијске послове за обављање
послова из његове надлежности потребна непосредна
помоћ Одељења комуналне полиције, начелник Одељења
за инспекцијске послове поднеће образложени захтев
за пружање непосредне помоћи начелнику Одељења
комуналне полиције.
Захтев из става 1. овог члана може се односити само

Члан 3.

Број 020-27/2010-11
У Смедереву, 2. јула 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
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на послове из надлежности Одељења комуналне полиције,
утврђене Законом и Одлуком о организацији Градске
управе града Смедерева.
Члан 5.
Одељење комуналне полиције и Одељење за
инспекцијске послове могу предузимати заједничке мере
и активности од значаја за обављање послова комуналне
полиције и инспекцијских послова.
Заједничке мере и активности Одељења комуналне
полиције и Одељења за инспекцијске послове планирају
се унапред.
Приликом предузимања заједничких мера и
активности Одељења комуналне полиције и Одељења
за инспекцијске послове, комунални полицајац може на
оправдани усмени захтев службеног лица Одељења за
инспекцијске послове и под условима утврђеним законом,
проверити идентитет лица, прегледати лице и предмете и
привремено одузети предмете.
Члан 6.
У случају одбијања или отежаног одвијања међусобне
сарадње, начелник Одељења комуналне полиције, односно
начелник Одељења за инспекцијске послове, обавестиће о
томе начелника Градске управе града Смедерева.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-28/2010-11
У Смедереву, 2. јула 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
87.
На основу члана 39. став 3. Закона о комуналној
полицији („Службени гласник Републике Србије“, број
51/2009), чланова 17. став 2. и 19. став 1. тачка 6. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008), а по претходно прибављеној сагласности министра
за државну управу и локалну самоуправу,
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
2. јула 2010. године, донела је
О Д Л У К У
О УНИФОРМИ И ОЗНАКАМА КОМУНАЛНИХ
ПОЛИЦАЈАЦА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописује се изглед униформе и
ознака на униформи комуналних полицајаца, начин
ношења униформи и, с тим у вези, делови униформе, начин
задужења, замене и раздужења униформи и време њиховог
ношења.
Униформа комуналног полицајца, у смислу ове
Одлуке, јесте службено обележје комуналног полицајца,
састављено од прописаних делова и ознака.
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Члан 2.

Униформа комуналног полицајца је основна, додатна
и свечана.
II ОСНОВНА УНИФОРМА
Члан 3.
Делови основне униформе комуналних полицајаца су:
1) беретка;
2) шапка са навлаком за шапку (зимска и летња);
3) поткапа;
4) панталоне зимске (мушког и женског кроја);
5) панталоне летње (мушког и женског кроја);
6) каиш;
7) сукња (зимска и летња);
8) кошуља са дугим рукавима;
9) кошуља са кратким рукавима;
10) мајица са кратким рукавима;
11) мајица са дугим рукавима;
12) мајица са дугим рукавима и крагном;
13) џемпер;
14) јакна зимска са капуљачом;
15) јакна;
16) чарапе зимске и летње (мушке и женске);
17) ципеле полудубоке;
18) ципеле плитке (мушке и женске);
19) рукавице (мушке и женске);
20) кишни мантил.
Члан 4.
Делови основне униформе комуналног полицајца су
следећег изгледа:
1) беретка је тамно сиве боје, класичног облика, са
машински извезеним грбом града Смедерева на средини
чеоног дела, на подлози наранџасте боје;
2) шапка је тамно сиве боје, класичног облика, са
машински извезеним грбом града Смедерева на подлози
наранџасте боје, која се налази на средини чеоног дела, с тим
што је летња шапка израђена од лакше тканине, а навлака
за шапку је исте боје, облика прилагођеног за навлачење на
шапку, израђена од водонепропусног материјала од лагане
тканине;
3) поткапа је тегет боје, израђена од плетене вуне;
4) панталоне зимске, мушке и женске, израђене су од
тканине тамно сиве боје и уобичајеног кроја, око појаса
са потребним бројем држача за каиш ширине 5 цм, испод
појаса, са урезаним џеповима с леве и десне стране и џепом
с преклопом на задњој страни који се закопчава дугметом,
са ногавицама без манжетна, ширине на доњем крају од
22 до 26 цм на чијем предњем делу с унутрашње стране је
причвршћена свилена постава, а на крајевима доњег дела
ногавица с унутрашње стране ивице су опшивене (ојачане)
траком;
5) панталоне летње, мушке и женске, израђене су
од лакше тканине тамно сиве боје и истог су кроја као и
панталоне зимске;
6) каиш је кожни, црне боје;
7) сукња је израђена од тканине тамно сиве боје,
класичног кроја, дужине до колена, а закопчава се са задње
стране дугметом и патент затварачем, с тим што је летња
сукња израђена од лакше тканине;
8) кошуља са дугим рукавима израђена је од тканине
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светло плаве боје, закопчава се скривено пластичним
дугмадима, крагна јој је класичног кроја, има два нашивена
џепа с преклопом у висини груди који се скривено
закопчавају, изнад десног џепа има чичак траку за натпис
„КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА“, а изнад левог џепа подлогу
за грб града Смедерева, на раменима су пришивени држачи
за нараменице са ознакама звања које се закопчавају
дугметом тамно сиве боје, на леђима у висини струка
налазе се два затезача с рупицама и четири дугмета, а на оба
рукава пришивена је чичак трака за ознаку „КОМУНАЛНА
ПОЛИЦИЈА ГРАДА СМЕДЕРЕВА“;
9) кошуља са кратким рукавима израђена је према
опису под тачком 8) овог члана, с тим што је чичак
трака за ознаку „КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА“ пришивена на 5 цм од крајева доњег дела
кратких рукава;
10) мајица са кратким рукавима је беле боје класичног
облика, прилагођена за ношење испод кошуље са кратким
рукавима, израђена од памучне тканине, с тим што је
округли изрез око врата израђен од двоструке тканине
ојачане еластичним нитима (ликром);
11) мајица са дугим рукавима је беле боје класичног
облика, прилагођена за ношење испод кошуље са дугим
рукавима, израђена као мајица под тачком 10) овог члана;
12) мајица са дугим рукавима и крагном је
памучна, беле боје, са машински израђеним натписом
„КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА“ на леђима, а са предње
стране, у висини груди, са пришивеном чичак траком за
ознаку „КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА“ и на оба рукава
пришивеном чичак траком за ознаку „КОМУНАЛНА
ПОЛИЦИЈА ГРАДА СМЕДЕРЕВА“;
13) џемпер је плетени, тегет боје, с високим
оковратником који с предње стране има патент затварач
дужине 20 цм, на раменима и лактовима је ојачан тканином
исте боје, с тим што се руб џемпера и рукава завршава
ранфлом исте боје, на оба рукава је пришивена чичак
трака за ознаку „КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА“, на предњој десној страни, у висини груди,
је чичак трака за натпис „КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА“, с
леве стране чичак трака за ознаку радног места комуналног
полицајца, а на раменима су пришивени држачи за
нараменице са ознакама звања које се закопчавају дугметом
тамно сиве боје;
14) јакна зимска са капуљачом израђена је од
синтетичког водонепропусног материјала тамно сиве
боје, закопчава се патент затварачем и чичак траком, на
предњој страни има четири џепа с преклопима који се
причвршћују чичак траком, изнад левог горњег џепа је
подлога за грб града Смедерева, доњи џепови садрже џеп
у џепу са приступом с горње стране испод преклопа и са
стране, рукави су из два дела са нашивеном манжетном која
се закопчава чичак траком, крагна је класична, позади са
прорезом за смештај капуљаче која се причвршћује, изнад
десног џепа у висини груди пришивена је чичак трака за
натпис „КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА“, на раменима су
пришивени држачи за нараменице с ознакама звања која се
закопчавају дугметом црне боје, на оба рукава пришивена је
чичак трака за ознаку „КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА“, а на унутрашњој страни јакне са предње
стране је патент затварач којим се причвршћује уложак, са
леве стране су два џепа и џеп за радио станицу или телефон
и са десне стране два џепа;
15) јакна је израђена од синтетичког водонепропусног
материјала тамно сиве боје, закопчава се затварачем који
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служи и за спајање са зимском јакном због чега је јакна и
израђена тако да се може носити и посебно и као уложак,
на предњем делу јакне горе су са сваке стране нашивени
џепови који се затварају патент затварачем с преклопом
који се причвршћују чичак траком, а доле су косо урезани
џепови, изнад горњег левог џепа је подлога за грб града
Смедерева, изнад горњег десног џепа је причвршћена
чичак трака за натпис „КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА“,
рукави су из два дела с нашивеном манжетном која се стеже
ушивеном еластичном траком, на раменима су пришивени
држачи за нараменице са ознакама звања која се закопчавају
дугметом црне боје, а на оба рукава је пришивена чичак
трака за ознаку „КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА;
16) чарапе зимске и летње су памучне, тамно сиве
боје;
17) ципеле полудубоке, висине око 19 цм, израђене
су од хидрофобиране коже црне боје с гуменим ђоном
исте боје, горњи део ципеле израђен је тако да се ципела
у потпуности затвара, језик и крагна ципеле подложени су
сунђером, а горњи део и ђон ципеле су спојени лепљењем;
18) ципеле плитке су црне боје, модерног кроја и на
везивање, израђени од хидрофобиране коже, а горњи део
ципеле је са спољашње стране пришивен за ђон ципеле;
19) рукавице су црне боје, кожне, класичног кроја са
прстима;
20) кишни мантил је тамно сиве боје с капуљачом,
израђен од гумиране тканине, са обе стране закопчава се
дрикерима, у спољашњој ивици капуљаче је тунел с траком
за затезање, на оба рукава испод рамена ушивена је ознака
„КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА СМЕДЕРЕВА“, а на
задњој страни кишног мантила ознака „КОМУНАЛНА
ПОЛИЦИЈА“.
III ДОДАТНА УНИФОРМА
Члан 5.
Делови додатне униформе комуналних полицајаца
који обављају одређене послове остваривања надзора
у јавном градском, приградском и другом локалном
саобраћају, као и друге послове одређене прописима града
у вези са саобраћајем, су:
1) бела навлака за шапку;
2) бело нарукавље;
3) рефлектујуће нарукавље;
4) беле рукавице;
5) рефлектујући прслук.
Члан 6.
Делови додатне униформе комуналних полицајаца
који обављају послове из члана 5. ове Одлуке су следећег
изгледа:
1) бела навлака за шапку израђена је од лагане тканине
и облика прилагођеног за навлачење на шапку;
2) бело нарукавље израђено је од лагане тканине и
облика прилагођеног за навлачење на оба рукава униформе;
3) рефлектујуће нарукавље израђено је од лагане
тканине на коју су по дужини пришивене траке од
рефлектујућег материјала, а облика су прилагођеног за
навлачење на оба рукава униформе;
4) беле рукавице израђене су од лаганог материјала и
класичног су кроја са прстима;
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5) рефлектујући прслук израђен је од лаганог
материјала јарке наранџасте боје с нашивеним
рефлектујућим тракама беле боје и рефлектујућим натписом
беле боје „КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА“ на леђима, с тим
што је кројем прилагођен за ношење на основној униформи
комуналног полицајца.

Страна 31 – Број 4
Члан 10.

IV СВЕЧАНА УНИФОРМА

Лице које се прими у службу за обављање послова
комуналног полицајца или се распореди на радно место
комуналног полицајца задужује основну униформу
комуналног полицајца.
Лице које изгуби својство комуналног полицајца
дужно је да врати све делове основне и додатне униформе
и ознаке на униформи.

Члан 7.

Члан 11.

Свечана униформа комуналних полицајаца састоји се
од одређених делова основне униформе и додатних делова
који униформу чине свечаном.
Делови основне униформе од којих се састоји свечана
униформа су:
1) шапка са навлаком за шапку;
2) панталоне (мушке, женске);
3) каиш;
4) сукња;
5) јакна зимска са капуљачом;
6) јакна;
7) чарапе (мушке, женске);
8) ципеле полудубоке;
9) ципеле плитке.

Делови свечане униформе из члана 7. став 3. ове
Одлуке задужују се само једанпут, приликом првог
задужења по ступању у службу, и у случају губитка својства
комуналног полицајца могу се, без службених ознака на
белој кошуљи са кратким рукавима, задржати као успомена
на професионалну активност у комуналној полицији.

Додатни делови који униформу чине свечаном су:
1) бела свечана кошуља са дугим рукавима
(мушка, женска);
2) бела свечана кошуља са кратким рукавима
(мушка, женска);
3) свечана кравата;
4) игла за кравату.
Члан 8.
Делови свечане униформе из члана 7. став 3. ове
Одлуке су следећег изгледа:
1) бела свечана кошуља са дугим рукавима (мушка,
женска) класичног је кроја, с једним џепом без преклопа;
2) бела свечана кошуља са кратким рукавима (мушка,
женска) закопчава се са шест дугмади, на предњој страни
у висини груди има два џепа са преклопима који се
закопчавају дугметом, изнад левог џепа је подлога за грб
града Смедерева, на раменима су пришивени држачи
за нараменице са ознакама звања које се закопчавају
дугмадима, а на оба рукава пришивена је чичак
трака за ознаке „КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА“;
3) свечана кравата је тегет боје, на везивање, са
стилизованим грбом града Смедерева, тегет боје;
4) игла за кравату је израђена тако да је на њеном
видљивом делу стилизован натпис „КОМУНАЛНА
ПОЛИЦИЈА“.
V ЗАДУЖЕЊЕ, ЗА
МЕНА И РАЗДУЖЕЊЕ УНИФОРМЕ
Члан 9.
Комунални полицајци задужују и носе униформу на
основу налога начелника Комуналне полиције или лица
које он овласти.

Члан 12.
Делови основне и додатне униформе задужују се
у следећој количини и с роковима употребе појединих
делова, и то:
1) беретка, 1 ком., 2 године;
2) шапка, са навлаком за шапку (зимска и летња), по 1
ком., зимске и летње, 1 година;
3) поткапа, 2 ком., прво задужење;
4) панталоне зимске (мушке, женске), 2 пара, 1 година;
5) панталоне летње (мушке, женске), 2 пара, 1 година;
6) каиш, 1 ком., 7 година;
7) сукња (зимска, летња), по 2 ком., 2 године;
8) кошуља са дугим рукавима, 3 ком., 1 година;
9) кошуља са кратким рукавима, 5 ком., 1 година;
10) мајица са кратким рукавима, 5 ком., 1 година;
11) мајица са дугим рукавима, 2 ком., 1 година;
12) мајица са дугим рукавима и крагном, 2 ком., 1 година;
13) џемпер, 1 ком., 2 године;
14) јакна зимска са капуљачом, 1 ком., 3 године;
15) јакна, 1 ком., 3 године;
16) чарапе зимске и летње (мушке, женске) 10 пари
летњих и 5 пари зимских, 1 година;
17) ципеле полудубоке, 1 пар, 2 године;
18) ципеле плитке (мушке, женске), 1 пар, 1 година;
19) рукавице (мушке, женске), 1 пар, 4 године;
20) кишни мантил, 1 ком., 5 година;
21) бела навлака за шапку, 2 ком., 1 година;
22) бело нарукавље, 2 пара, 1 година;
23) рефлектујуће нарукавље, 2 пара, 1 година;
24) беле рукавице, 2 пара, 1 година;
25) рефлектујући прслук, 1 ком., 1 година.
Члан 13.
Приликом првог задужења униформе, односно
приликом прве набавке делова униформе, комуналном
полицајцу отвара се лични картон задужења.
Члан 14.
Делови основне, додатне и свечане униформе који
су оштећени или уништени приликом вршења службе или
у вези са вршењем службе замењују се на основу захтева
начелника Комуналне полиције.
У случају из става 1. овог члана комунални полицајац
приликом замене враћа дотрајали део униформе са ознакама.
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VI ВРЕМЕ И НАЧИН НОШЕЊА УНИФОРМЕ
Члан 15.
Начелник Комуналне полиције, зависно од годишњег
доба и временских услова, одређује период ношења зимске
и летње униформе.
Члан 16.
Свечана униформа носи се у дане државног празника,
градских свечаности и по налогу начелника Комуналне
полиције, у другим приликама.
На прописан начин, комунални полицајци могу
носити одликовања на свечаној униформи.
Члан 17.
Комунални полицајац не сме носити униформу
или делове униформе са ознакама за време коришћења
годишњег одмора, боловања, удаљења са дужности, као
учесник јавног окупљања и у другим случајевима кад је
ван службе.
Члан 18.
Униформа се мора стално одржавати, носити и држати
у чистом и уредном стању.
Поједини делови основне униформе морају се носити
на следећи начин:
1) беретка се носи накривљена на десну страну главе
тако да покрива део потиљка и половину чела;
2) шапка се носи тако да ивица обода шапке стоји
водоравно по линији највећег обима главе;
3) панталоне се носе тако да доња ивица каиша буде
на кости кука, а предњи шав панталона достиже врх горњег
дела ципеле;
4) сукња се носи у висини колена, односно највише
2,5 цм изнад или 5 цм испод прегиба ноге иза колена;
5) кошуље се носе закопчане и увучене у панталоне,
односно сукњу;
6) јакне се носе закопчане, а у затвореним просторијама
могу се носити и откопчане.
VII ОЗНАКЕ НА УНИФОРМИ
Члан 19.
Ознаке на униформи су:
1) ознака са натписом „КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА“;
2) ознака са натписом „КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА“,
3) ознака са грбом града Смедерева;
4) ознака презимена, идентификационог броја и
положаја;
5) ознака звања.
Члан 20.
Ознака са натписом „КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА“ је
троугластог облика, димензије 8 цм x 10 цм и представља
подлогу тегет плаве боје, оивичену концем беле боје на којој
је овај натпис у два реда машински извезен концем беле боје.
Ознака из става 1. овог члана носи се пришивена или
причвршћена чичком изнад горњег десног џепа на униформи.
Члан 21.
Ознака са натписом „КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА
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ГРАДА СМЕДЕРЕВА“ је округлог облика, пречника 10 цм
и представља подлогу тегет боје оивичену концем беле боје
на којој се налази овај натпис извезен концем беле боје.
Ознака из става 1. овог члана носи се пришивена или
причвршћена чичком на рукавима униформе.
Члан 22.
Ознака са грбом града Смедерева састоји се од подлоге
округлог облика, пречника 10 цм тегет боје оивичене концем
беле боје на којој је у средини машински извезен грб.
Ознака из става 1. овог члана носи се пришивена или
причвршћена чичком изнад горњег левог џепа на униформи.
Грб града Смедерева на ознаци из става 1. овог члана
аплицира се у складу са одлуком града Смедерева којом се
одређује употреба грба града Смедерева и сврхом униформе
да означава службени статус комуналног полицајца у
обављању послова из надлежности града Смедерева.
Члан 23.
Ознака презимена, идентификационог броја и
положаја је плочица у облику правоугаоника димензија 10х3
цм сребрнобеле боје на којој је црним словима у првом реду
исписан идентификациони број и положај (НАЧЕЛНИК
КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ,
односно КОМУНАЛНИ
ПОЛИЦАЈАЦ), а у другом реду исписано његово презиме.
Ознака из става 1. овог члана носи се изнад ознаке из
члана 20. ове Одлуке симетрично и паралелно постављена
у односу на њу на удаљености од око 2 цм.
Члан 24.
Ознаке звања носе се на нараменицама и у виду су
трака тегет боје, уздуж по ширини нашивених, ширине
1 цм, међусобно растављених 8 мм, тако да свака трака
означава по једно звање од почетног звања до звања које
има комунални полицајац у униформи.
VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
Поред униформи и ознака прописаних овом Одлуком
комуналним полицајцима, када то захтевају услови рада
и прописи о безбедности и здрављу на раду, обезбеђују
се и други делови одеће (заштитна одела и сл.) који не
представљају њихову униформу у смислу ове Одлуке.
Члан 26.
Комунални полицајци задужиће униформе и ознаке
прописане овом Одлуком у року од три дана од дана
стицања права на самостално обављање послова и примену
овлашћења комуналних полицајаца и том приликом ће им
се отворити лични картон задужења.
Члан 27.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-29/2010-11
У Смедереву, 2. јула 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
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88.
На основу члана 41. став 3. Закона о комуналној
полицији („Службени гласник Републике Србије“, број
51/2009), чланова 17. став 2. и 19. став 1. тачка 6. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008), а по претходно прибављеној сагласности министра
за државну управу и локалну самоуправу,
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
2. јула 2010. године, донела је
О Д Л У К У
О БОЈИ И НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ВОЗИЛА И
ПЛОВИЛА И ОПРЕМИ
КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се боја и начин означавања
возила и пловила комуналне полиције, опрема возила и
друга опрема коју користе комунални полицајци.
Члан 2.
Возила и пловила, у смислу ове Одлуке, јесу службена
моторна возила и пловила, прописно обојена, означена и
опремљена за одржавање комуналног реда и обављање
других послова из делокруга комуналне полиције.
II БОЈА И ОЗНАКЕ ВОЗИЛА И ПЛОВИЛА
Члан 3.
Основна боја возила комуналне полиције је тамно сива.
Основна боја пловила комуналне полиције је тамно сива.
Члан 4.
Поред основне боје, уздуж бочних страница возила
комуналне полиције је трака тегет боје, ширине најмање 15
цм, раздељена по дужини линијом ширине 2 до 3 цм тегет боје.
Члан 5.
Ознаке возила комуналне полиције чини:
1) по један цртеж или налепница са цртежом грба
града Смедерева висине најмање 20 цм на предњем делу
бочних страница возила, односно висине најмање 35 цм на
поклопцу мотора, на којој је изглед грба града у складу са
одлуком града којом се уређује употреба грба;
2) натпис „КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА“ исписан
словима беле боје на делу траке из члана 4. ове Одлуке иза
цртежа грба града, у висини предњих врата, односно прве
половине кабине возила;
3) натпис „КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА“ исписан
словима беле боје на предњој страни, односно поклопцу
мотора возила изнад цртежа грба града, као и на задњој
страни возила изнад регистарске таблице.
Ознаке из става 1. овог члана морају бити израђене
тако да рефлектују светлост.
Члан 6.
Цртежом или налепницом са цртежом грба града
Смедерева и натписом „КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА“ на
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одговарајући начин означавају се и пловила комуналне
полиције.
III ОПРЕМА ВОЗИЛА
Члан 7.
Опрему возила комуналне полиције чини:
1) светлосна сигнализација уграђена на највишем делу
возила у складу са прописима о безбедности саобраћаја на
путевима, која се састоји од једног или два жута ротациона
светла или од два извора трепћућег светла жуте боје
интегрисана у кровну конзолу на којој се са предње и
задње стране налази натпис „КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА“
и која може бити опремљена и уређајем с могућношћу
исписивања наређења;
2) уграђен уређај за давање звучних знакова у низу
тонова различитих висина с микрофонском комбинацијом;
3) уграђен колски радио уређај за пријем и предају на
френквенцијама које користи комунална полиција.
Члан 8.
Возила комуналне полиције, поред опреме утврђене
овом Одлуком, морају имати опрему одређену прописима
о безбедности саобраћаја на путевима, а могу имати и
додатну опрему и уређаје сагласно њиховој намени.
IV ОПРЕМА КОМУНАЛНИХ ПОЛИЦАЈАЦА
Члан 9.
Опрема комуналних полицајаца, у смислу ове
Одлуке, јесте опрема за обављање послова из надлежности
комуналне полиције (у даљем тексту: комуналнополицијска опрема) и опрема која је потребна за
успостављање информатичко-комуникацијске повезаности
(у даљем тексту: пратећа опрема).
Члан 10.
Поред униформе и средстава принуде, односно
службене палице и средстава за везивање, комуналнополицијску опрему чине:
1) таблице „стоп комунална полиција“;
2) пиштаљке;
3) батеријске лампе;
4) фото-видео опрема;
5) уређаји за аудио и видео дигитално снимање,
обраду и чување података;
6) детектори метала – ручни, за надзор проласка лица
и за преглед терена;
7) лични дозиметри за мерење јонизујућих зрачења;
8) двогледи;
9) уређаји за детекцију присуства угљендиоксида;
10) електронски ласерски уређаји за мерење
удаљености;
11) GPS ручни електронски уређај за оријентацију и
навигацију.
Начелник комуналне полиције може наложити да се
изврши набавка, односно да се комунална полиција задужи
и другом опремом, уколико оцени да је она неопходна за
обављање послова из делокруга комуналне полиције.
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Члан 11.

2.

Пратећу опрему комуналне полиције чине:
1) радио уређаји и њихови додаци;
2) рачунарски системи са опремом, мрежна опрема
и припадајући комуникацијски уређаји и сигурносни
системи са одговарајућим хардверским и софтверским
компонентама;
3) опрема за заштиту података, као и друга неопходна
пратећа опрема која се може набавити, односно задужити
под условима и на начин из члана 10. став 2. ове Одлуке.

На територији града Смедерева има 27 матичних
подручја, и то:
1)
2)
3)
4)

Члан 12.
Опрему из члана 10. и 11. ове Одлуке, по налогу
начелника Одељења комуналне полиције,
задужују
комунални полицајци лично.

5)
6)

Члан 13.

7)

Комунална полиција води евиденцију о личном
задужењу опремом комуналних полицајаца, у складу са
прописима о материјално-финансијском пословању.
Подаци из евиденције из става 1. овог члана и
документи који садрже податке о задужењу опремом
означавају се на прописан начин ознаком тајности.

8)

V ЗАВРШНА ОДРЕДБА

9)
10)
11)

Члан 14.

12)

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.

13)

Број 020-30/2010-11
У Смедереву, 2. јула 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
89.
На основу чланова 8 и 9. Закона о матичним књигама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 20/2009),
члана 32. став 1. тачка 6, а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, по претходно
прибављеном мишљењу Министарства за државну управу
и локалну самоуправу Републике Србије, број 20-00155/2009-04 од 4.3.2010. године, на седници одржаној 2.
јула 2010. године, донела је
О Д Л У К У

14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

О ОДРЕЂИВАЊУ МАТИЧНИХ ПОДРУЧЈА ЗА
ВОЂЕЊЕ МАТИЧНИХ КЊИГА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

25)

1.

26)

Овом Одлуком одређују се матична подручја за
вођење матичних књига и њихова седишта на територији
града Смедерева.

27)

Матично подручје Бадљевица, за насељено место
Бадљевица, са седиштем у Бадљевици;
Матично подручје Биновац, за насељено место
Биновац, са седиштем у Биновцу;
Матично подручје Водањ, за насељено место
Водањ, са седиштем у Водњу;
Матично подручје Враново, за насељено место
Враново, са седиштем у Вранову;
Матично подручје Врбовац, за насељено место
Врбовац, са седиштем у Врбовцу;
Матично подручје Вучак, за насељено место
Вучак, са седиштем у Вучаку;
Матично подручје Добри До, за насељено место
Добри До, са седиштем у Добром Долу;
Матично подручје Друговац, за насељено место
Друговац, са седиштем у Друговцу;
Матично подручје Колари, за насељено место
Колари, са седиштем у Коларима;
Матично подручје Ландол, за насељено место
Ландол, са седиштем у Ландолу;
Матично подручје Липе, за насељено место Липе,
са седиштем у Липама;
Матично подручје Лугавчина, за насељено место
Лугавчина, са седиштем у Лугавчини;
Матично подручје Луњевац, за насељено место
Луњевац, са седиштем у Луњевцу;
Матично подручје Мала Крсна, за насељено
место Мала Крсна, са седиштем у Малој Крсни;
Матично подручје Мало Орашје, за насељено
место Мало Орашје, са седиштем у Малом
Орашју;
Матично подручје Михајловац, за насељено
место Михајловац, са седиштем у Михајловцу;
Матично подручје Осипаоница, за насељено
место Осипаоница, са седиштем у Осипаоници;
Матично подручје Петријево, за насељено место
Петријево, са седиштем у Петријеву;
Матично подручје Радинац, за насељено место
Радинац, са седиштем у Радинцу;
Матично подручје Раља, за насељено место Раља,
са седиштем у Раљи;
Матично подручје Сараорци, за насељено место
Сараорци, са седиштем у Сараорцима;
Матично подручје Сеоне, за насељено место
Сеоне, са седиштем у Сеонама;
Матично подручје Скобаљ, за насељено место
Скобаљ, са седиштем у Скобаљу;
Матично подручје Смедерево, за насељено место
Смедерево, са седиштем у Смедереву;
Матично подручје Суводол, за насељено место
Суводол, са седиштем у Суводолу;
Матично подручје Удовице, за насељено место
Удовице, са седиштем у Удовицама;
Матично подручје Шалинац, за насељена места
Шалинац и Кулич, са седиштем у Шалинцу.

3. jул 2010. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
3.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о одређивању матичних подручја за вођење
матичних књига на територији општине Смедерево
(„Службени лист општине Смедерево“, број 4/2004).
4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
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О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА ЛОКАЛНОГ
ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА
ПЕРИОД 2009-2014. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се Стратешки план локалног
економског развоја града Смедерева за период 2009-2014.
године.
Члан 2.
Стратешки план локалног економског развоја града
Смедерева за период 2009-2014. године чини саставни део
ове Одлуке.

Број 200-34/2010-11
У Смедереву, 2. јула 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
90.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и
члана 19. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
2. јула 2010. године, донела је

Члан 3.
Одлука о доношењу Стратешког плана локалног
економског развоја града Смедерева за период 2009-2014.
године и Стратешки план локалног економског развоја
града Смедерева за период 2009-2014.године ступају на
снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
града Смедерева“.
Број 024-68-1/2009-11
У Смедереву, 2. јула 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

ɋɬɪɚɬɟɲɤɢ ɩɥɚɧ
ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ
Ƚɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ
2009 -2014.ɝɨɞɢɧɟ
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ɉɨɲɬɨɜɚɧɢ ɫɭɝɪɚɻɚɧɢ,
Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɠɟɥɢ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɢ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɧɚɩɪɟɞɚɤ, ɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ
ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ, ɤɨʁɢ ʄɟ ɡɚɫɧɢɜɚɬɢ ɧɚ ɟɜɪɨɩɫɤɢɦ
ɧɚɱɟɥɢɦɚ ɢ ɧɚɱɟɥɢɦɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢʁɟ ɞɪɭɲɬɜɚ. Ɂɚɬɨ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɨɬɪɟɛɚ
ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɢ ɧɭɠɧɨɫɬ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɚ ɪɚɡɜɨʁɧɢɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ɤɪɨɡ ɭɫɜɚʁɚʃɟ
ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ ɰɢʂɟɜɚ ɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ʄɟ ɜɨɞɢɬɢ ʃɢɯɨɜɨɦ
ɞɨɫɬɢɡɚʃɭ.
ɋɬɜɚɪɚʃɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɚɦɛɢʁɟɧɬɚ, ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚ, ɪɚɡɜɨʁɧɢ ɛɭʇɟɬ ɢ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɭ
ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɟ ɩɪɨɰɟɫɟ, ɫɚɦɨ ɫɭ ɞɟɨ ɪɚɡɜɨʁɧɢɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ɧɚɲɟɝ
ɝɪɚɞɚ.
ɍɫɩɟɲɚɧ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟ ɧɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʁ
ɩɨɫɥɨɜɧɨʁ ɤɥɢɦɢ ɤɨʁɚ ɩɪɢɜɥɚɱɢ ɢɥɢ ɫɬɢɦɭɥɢɲɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ
ɫɬɜɚɪɚʁɭ ɪɚɞɧɚ ɦɟɫɬɚ, ɡɚɞɪɠɚɜɚʁɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɢ ɩɨɞɪɠɚɜɚ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨ.
Ɋɚɞɟʄɢ ɧɚ ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɦ ɩɥɚɧɭ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ, ɬɪɭɞɢɥɢ
ɫɦɨ ɫɟ ɞɚ ɩɨɫɬɢɝɧɟɦɨ ɤɨɧɫɟɧɡɭɫ ɨ ɧɚʁɩɨɠɟʂɧɢʁɨʁ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨʁ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚ
ɫɜɨʁ ɝɪɚɞ ɢ ɡɚɬɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɪɚɞɢɦɨ ɧɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɦ ɢ ɢɡɜɨɞʂɢɜɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ
ɤɚɤɨ ɛɢ ɩɨɫɬɢɝɥɢ ɬɚɤɜɭ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬ.
ɋɬɪɚɬɟɲɤɢ ɰɢʂɟɜɢ ɫɭ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɢɪɚɧɢ ɭ ɜɢɡɢʁɭ ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɝ ɩɥɚɧɚ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ, ɤɨʁɭ ʁɟ ɭɪɚɞɢɨ Ɍɢɦ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ, ɭ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɤʂɭɱɟɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɫɜɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɜɪɟɞɟ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɧɟɜɥɚɞɢɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ ɢ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ .
ɍ ɠɟʂɢ ɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɛɭɞɟ ɭɪɟɻɟɧ ɢ ɩɪɢɜɥɚɱɚɧ ɝɪɚɞ ɫɚ ɦɨɞɟɪɧɢɦ
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɦ ɡɨɧɚɦɚ, ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɢɪɚɧɨɦ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɨɦ ɢ ɢɡɝɪɚɻɟɧɨɦ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ, ɩɨɠɟʂɧɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɚ ɞɟɫɬɢɧɚɰɢʁɚ, ɚɦɛɢʁɟɧɬ ɩɨɜɨʂɚɧ
ɡɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɟ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɱɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɞɚ ɢɡɧɢɤɧɟ ɭ ɦɨɞɟɪɚɧ ɪɨɛɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ ɰɟɧɬɚɪ, ɢɫɤɪɟɧɨ ɫɟ ɧɚɞɚɦ ɞɚ ʄɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɝ
ɩɥɚɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɬɨ ɢ ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ.
ɋ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟɦ,
Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ
Ƚɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɉɪɟɞɪɚɝ ɍɦɢɱɟɜɢʄ
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ȼɢɡɢʁɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ʁɟ ɝɪɚɞ ɡɚɞɨɜɨʂɧɢɯ ʂɭɞɢ, ɪɚɡɜɢʁɟɧ
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢ, ɬɪɢɦɨɞɚɥɧɢ ɥɨɝɢɫɬɢɱɤɢ ɰɟɧɬɚɪ,
ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɢ, ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢ
ɝɪɚɞ ɤɨʁɢ ɩɨɫɟɛɧɭ ɩɚɠʃɭ ɩɨɫɜɟʄɭʁɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɭ
ɠɢɜɨɬɚ ɫɜɢɯ ɝɪɚɻɚɧɚ

ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ʄɟ ɪɚɡɜɢʁɚɬɢ ɫɜɟ ɫɜɨʁɟ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɟ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢ,
ɩɨɞɪɠɚɜɚɬɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɭ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɭ, ɦɚɥɚ ɢ ɫɪɟɞʃɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɢ
ɫɬɜɚɪɚɬɢ ɛɨʂɟ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɟ;
ɪɚɡɜɢʁɚɬɢ ɫɜɟ ɜɪɫɬɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ (ɬɪɢɦɨɞɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ), ɱɢɦɟ
ʄɟ ɫɟ ɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ;
ɩɨɞɪɠɚɜɚɬɢ
ɪɚɡɜɨʁ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɢ
ɩɪɟɪɚɻɢɜɚɱɤɟ
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟ;
ɩɨɞɫɬɢɰɚɬɢ ɪɚɡɜɨʁ ɬɭɪɢɡɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɫɥɚʃɚ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɟ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɚ ɢɞɟ ɭ ɤɨɪɚɤ ɫɚ ɦɨɞɟɪɧɢɦ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɦ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ.
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ʄɟ ɩɪɭɠɢɬɢ ɲɚɧɫɭ ɦɥɚɞɢɦɚ ɞɚ ɫɟ ɲɤɨɥɭʁɭ ɢ ɨɫɬɚʁɭ
ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɚ ɫɜɢɦ ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ ɞɚ ɠɢɜɟ ɭ ɝɪɚɞɭ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ
ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɫɜɢ ɟɤɨɥɨɲɤɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ.

Страна 38 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

3. jул 2010. године

ɋɚɞɪɠɚʁ
ɍɜɨɞ ............................................................................................................................................................... 5
I Ɋɚɡɜɨʁ ɫɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ............................................................................... 7
II ɉɨɡɢɬɢɜɧɚ ɩɨɫɥɨɜɧɚ ɤɥɢɦɚ..................................................................................................................11
III Ɋɚɡɜɨʁ ɬɭɪɢɡɦɚ ........................................................................................................................................ 16
IV Ɋɚɡɜɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ...........................................................................................................................16
V Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ,ɧɚɭɤɚ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ.....................................................................................18
ɉɥɚɧ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟ................................................................................................................................20
ɉɪɨʁɟɤɬɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɰɟʃɢɜɚɧɢ.....................................................................................................................22
ɉɪɨʁɟɤɬɧɢ ɮɨɪɦɭɥɚɪɢ ............................................................................................................................... 28
ɉɪɨʁɟɤɬɢ ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɢ ɡɚ ɇɂɉ 2010.ɝɨɞɢɧɟ.............................................................................................43
Ⱥɧɟks I - SWɈɌ Ⱥɧɚɥɢɡɚ............................................................................................................................45
Ⱥɧeks II – Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɫɬɪɚɬɟɲɤɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ....................................................................................... 51

3. jул 2010. године

ɍɜɨɞ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 39 – Број 4

"Ⱥɤɨ ɧɟ ɡɧɚɬɟ ɤɭɞɚ ɫɬɟ ɫɟ ɭɩɭɬɢɥɢ, ɫɜɚɤɢ ɩɭɬ ʄɟ ɜɚɫ ɨɞɜɟɫɬɢ ɬɚɦɨ"

Ɉɜɨ ʁɟ ʁɟɞɧɚ ɫɬɚɪɚ ɚɦɟɪɢɱɤɚ ɢɡɪɟɤɚ ɤɨʁɚ ɭɤɚɡɭʁɟ ɞɚ ɱɨɜɟɤ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɭɫɜɨʁɢ ɚɤɬɢɜɚɧ
ɩɪɢɫɬɭɩ ɠɢɜɨɬɭ, ɞɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɰɢʂɟɜɟ ɢ ɝɪɚɞɢ ɩɭɬ ɤɨʁɢ ʄɟ ɝɚ ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ ʃɢɯ,
ɭɦɟɫɬɨ ɞɚ ɛɟɫɰɢʂɧɨ ɱɟɤɚ ɞɚ ɝɚ ɞɪɭɝɢ ɭɫɦɟɪɟ. ɐɟɥɚ ɡɚɦɢɫɚɨ ɫɬɪɚɬɟɲɤɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ʁɟ ʁɟɞɚɧ
ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɫɦɟɪɟɧ ɤɨɧɰɟɩɬ. Ɉɧ ɭɤɚɡɭʁɟ ɞɚ ɦɨɠɟɬɟ ɢɦɚɬɢ ɭɞɟɥɚ ɭ ɫɬɜɚɪɚʃɭ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ ɤɚɤɜɭ
ɠɟɥɢɬɟ.

ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ʁɟ ɭɬɜɪɞɢɥɨ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɨɦ ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɝ ɩɥɚɧɚ, ɤɚɨ
ʁɟɞɧɨɝ ɨɞ ɧɚɱɢɧɚ ɞɚ ɫɟ ɨɞɪɟɞɢ ʁɚɫɚɧ ɩɭɬ ɪɚɡɜɨʁɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɫɥɨʃɟɧ ɧɚ ɪɟɫɭɪɫɟ, ɫɧɚɝɟ
ɰɟɥɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ. ɋɬɪɚɬɟɲɤɢ ɩɥɚɧ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɟɞ ɜɚɦɚ ɧɟ ɛɢ ɛɢɥɨ ɦɨɝɭʄɟ ɢɡɪɚɞɢɬɢ ɛɟɡ
ɚɤɬɢɜɧɨɝ ɭɱɟɲʄɚ ɫɜɢɯ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɫɬɪɚɧɚ. Ɋɚɞ ɧɚ ɢɡɪɚɞɢ ɫɬɚɪɬɟɲɤɨɝ ɩɥɚɧɚ
ɩɨɱɟɨ ʁɟ ɚɩɪɢɥɚ 2008. ɝɨɞɢɧɟ.
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ʁɟ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɞɚ ɩɨɛɨʂɲɚ ɠɢɜɨɬ ɫɜɨʁɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ, ɫɬɜɨɪɢ
ɧɨɜɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɩɪɢɥɢɤɟ ɢ ɛɨɪɢ ɫɟ ɩɪɨɬɢɜ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ ɞɚɧɚɫ, ɚ ɬɨ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɞɚ ɫɯɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ (ɅȿɊ-ɚ), ɞɚ
ɧɚɫɬɭɩɚ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ ɧɚ ɬɪɠɢɲɬɭ ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɪɡɨ ɦɟʃɚ ɢ ɧɚ ɤɨɦ ɪɚɫɬɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɚ.
ɋɜɪɯɚ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ (ɅȿɊ), ɤɚɨ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɅȿɊ-ɚ, ʁɟ ɞɚ
ɩɨɜɟʄɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɨɛɨʂɲɚɨ ɤɜɚɥɢɬɟɬ
ɠɢɜɨɬɚ ɫɜɢɯ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ. Ɍɨ ʁɟ ɩɪɨɰɟɫ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ʁɚɜɧɢ, ɩɨɫɥɨɜɧɢ ɢ ɧɟɜɥɚɞɢɧ ɫɟɤɬɨɪ
ɭɞɪɭɠɭʁɭ ɢ ɡɚʁɟɞɧɨ ɪɚɞɟ ɧɚ ɫɬɜɚɪɚʃɭ ɛɨʂɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɫɬ ɢ ɫɬɜɚɪɚʃɟ
ɧɨɜɢɯ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ. ɋɬɪɚɬɟɲɤɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɭɫɦɟɪɟɧɨ ʁɟ ɧɚ ɭʁɟɞɧɚɱɚɜɚʃɟ ɪɚɡɜɨʁɚ,
ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ, ɩɨɜɟʄɚɜɚʃɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɧɚɫɬɭɩɚ
ɧɚ ɬɪɠɢɲɬɭ.
ɋɬɪɚɬɟɲɤɢ ɩɥɚɧ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ʁɟ ɢɡɪɚɻɟɧ ɡɛɨɝ ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɫɤɢɦ
ɩɪɢɫɬɭɩɨɦ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ɢ
ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɜɢɡɢʁɨɦ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɢ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ. Ɉɧ ʄɟ ɩɨɦɨʄɢ ɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɧɚɫɬɚɜɢ ɪɚɡɜɨʁɧɢ ɩɭɬ ɢ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢ ɦɨɝɭʄɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɧɚ ɤɨʁɟ ʄɟ ɧɚɢɥɚɡɢɬɢ.
ɂɡɪɚɞɨɦ ɨɜɨɝ ɩɥɚɧɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟɦ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɤɚɨ ɢ
ʃɢɯɨɜɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ, ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚɞɨɜɨʂɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɢ
ɨɦɨɝɭʄɢ ʁɨʁ ɫɟ ɞɚ ɢɡɝɪɚɞɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɩɨɫɥɨɜɧɭ ɤɥɢɦɭ ɢ ɩɨɫɬɚɧɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢʁɚ ɭ
ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɞɪɭɝɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ. ɋɬɪɚɬɟɲɤɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɅȿɊ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ ɢɡ ɞɜɚ ɞɟɥɚ
ɤɨʁɚ ɫɭ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɩɨɜɟɡɚɧɚ. ɉɪɜɢ ɞɟɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ʃɟɝɨɜ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ ɞɟɨ (ɤʂɭɱɧɟ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɡɜɨʁɚ, ɰɢʂɟɜɢ, ɩɪɨʁɟɤɬɢ ɡɚ ɅȿɊ ɢ ɚɤɰɢɨɧɟ ɩɥɚɧɨɜɟ) ɚ ɞɪɭɝɢ, ɩɪɨɮɢɥ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ (ɫɨɰɢɨ-ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ ɚɧɚɥɢɡɚ) ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɢɲʂɟʃɚ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ.
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɢ ɩɪɢɩɪɟɦɟ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɤɨɪɢɲʄɟɧɢ ɫɭ
ɩɨɞɚɰɢ ɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦ, ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɦ, ɞɟɦɨɝɪɚɮɫɤɢɦ ɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɢɦɚ ɡɚɬɟɱɟɧɢɦ ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ 2008. ɝɨɞɢɧɟ.
Ʉɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɨɦ
ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɫɭ ɫɬɚɜʂɟɧɢ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɟɝɚ ʁɟ
ɭɬɜɪɻɟɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ɞɚʂɟɝ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ.
ɇɚ ɢɡɪɚɞɢ ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ Ʌɨɤɚɥɧɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɫɭ
ɱɥɚɧɨɜɢ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɫɬɪɚɬɟɲɤɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ, ɤɨʁɭ ɫɭ ɱɢɧɢɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ʁɚɜɧɨɝ
ɫɟɤɬɨɪɚ (ɥɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɢ ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ), ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɩɨɫɥɨɜɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ (ɩɪɢɜɚɬɧɢ ɢ ʁɚɜɧɢ ɫɟɤɬɨɪ), ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɢ ɚɫɨɰɢʁɚɰɢʁɟ, ɤɚɨ ɢ ɫɬɪɭɱɧɢ
ɤɨɧɫɭɥɬɚɧɬɢ ɡɚ ɨɞɪɟɻɟɧɚ ɤʂɭɱɧɚ ɩɢɬɚʃɚ.
Ɍɟɯɧɢɱɤɭ ɢ ɫɬɪɭɱɧɭ ɩɨɦɨʄ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɢɡɪɚɞɟ ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɝ ɩɥɚɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɝ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɪɭɠɚɨ ʁɟ The Urban Institute ɤɪɨɡ MEGA ɩɪɨɝɪɚɦ (Municipal
Economic Growth Activity), ɤɨʁɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ USAID.
ɍ ɢɡɪɚɞɢ ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɝ ɩɥɚɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ, ɤɨɪɢɲʄɟɧɚ ʁɟ
ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɬɢɜɧɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚ The Urban Institute.
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ɉɪɨɰɟɫ ɢɡɪɚɞɟ ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɝ ɩɥɚɧɚ ʁɟ ɨɛɭɯɜɚɬɢɨ ɫɥɟɞɟʄɟ
ɤɨɪɚɤɟ:
1) Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɫɬɪɚɬɟɲɤɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ
2) Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɫɜɢɯ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ (ɉɪɨɮɢɥ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɢ ɍɩɢɬɧɢɤ ɨ ɦɢɲʂɟʃɭ
ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ)
3) Ɋɚɡɜɨʁ ɋɬɪɚɬɟɲɤɟ ɜɢɡɢʁɟ ɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ Ʉʂɭɱɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ/ɩɢɬɚʃɚ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ
4) SWOT ɚɧɚɥɢɡɚ
5) Ⱦɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɰɢʂɟɜɚ ɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
6) ɉɪɢɨɪɢɬɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɢ ɢɡɪɚɞɚ ɩɥɚɧɚ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
7) ɂɡɪɚɞɚ ɫɬɪɚɬɟɲɤɨɝ ɩɥɚɧɚ
8) ȳɚɜɧɚ ɪɚɫɩɪɚɜɚ
9) Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɋɚɜɟɬɚ (ɡɚ ɩɪɚʄɟʃɟ ɢ ɨɰɟɧɭ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟ)
ɇɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɭ ɢ ɩɪɢɨɪɢɬɢɡɚɰɢʁɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɡɚ ɅȿɊ ɢ ɢɡɪɚɞɢ ɚɤɰɢɨɧɢɯ
ɩɥɚɧɨɜɚ ɪɚɞɢɥɟ ɫɭ ɫɟɤɬɨɪɫɤɢ ɢ ɫɬɪɭɱɧɨ ɢɡɚɛɪɚɧɟ ɪɚɞɧɟ ɝɪɭɩɟ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɱɢɧɢɥɢ
ɱɥɚɧɨɜɢ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɫɬɪɚɬɟɲɤɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ, ɤɚɨ ɢ ɫɬɪɭɱʃɚɰɢ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ,
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ, ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚ, ɥɨɤɚɥɧɢ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢ.
ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɢɡ ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɅȿɊ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɨɜɚʄɟ ɫɟ
ɝɨɞɢɲʃɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɪɟɤɨ ɤɨʁɢɯ ʄɟ ɫɟ ɪɟɞɨɜɧɨ ɭɫɦɟɪɚɜɚɬɢ ɢ ɩɪɚɬɢɬɢ
ɫɬɟɩɟɧ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɩɥɚɧɚ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɢ ɞɨɩɭɧɫɤɟ ɦɟɪɟ ɡɚ ɩɨɛɨɲɚʃɟ ʃɟɝɨɜɨɝ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ.
ɍ ɬɨɤɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ ɧɚɤɨɧ ɜɢɲɟ ɨɞ 20 ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ ɢ ɭɱɟɲʄɚ ɜɢɲɟ ɨɞ 50
ʂɭɞɢ, ɪɚɡɦɚɬɪɚʁɭʄɢ ɫɜɟ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟ ɢ ɭɫɦɟɪɟʃɚ, ɭɬɜɪɻɟɧɟ ɫɭ ɤʂɭɱɧɟ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɪɟɲɟ ɝɥɚɜɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɪɚɡɜɨʁɚ:

1.
2.
3.
4.
5.

Ɋɚɡɜɨʁ ɫɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɉɨɡɢɬɢɜɧɚ ɩɨɫɥɨɜɧɚ ɤɥɢɦɚ
Ɋɚɡɜɨʁ ɬɭɪɢɡɦɚ
Ɋɚɡɜɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ, ɧɚɭɤɚ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
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I Ɋɚɡɜɨʁ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɍ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɫɟ ɭɤɪɲɬɚʁɭ ɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢ ɩɪɚɜɰɢ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ
ȿɜɪɨɩɭ, Ɋɟɩɭɛɥɢɤɭ ɋɪɛɢʁɭ, ɪɟɝɢɨɧ ɢ ɫɚɦ Ƚɪɚɞ. ɇɚʁɜɚɠɧɢʁɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ʁɟ
ɫɭɱɟʂɚɜɚʃɟ ɞɜɚ ɜɚɠɧɚ ɟɜɪɨɩɫɤɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚ ɤɨɪɢɞɨɪɚ, ɤɨɩɧɟɧɨɝ X ɢ ɜɨɞɟɧɨɝ VII.
Ɍɚ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚʁɟ ɞɨɞɚɬɧɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɢ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɦɭɥɬɢɦɨɞɚɥɧɨɫɬ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ
ɜɢɞɨɜɚ ɤɨʁɢ ɞɚʁɭ ɞɨɞɚɬɧɭ ɪɚɡɜɨʁɧɭ ɲɚɧɫɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɤɚɨ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ
ɋɪɛɢʁɟ. ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢ ɡɧɚɱɚʁ ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɢɯ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɩɨɪɟɞ ɨɜɢɯ ɟɜɪɨɩɫɤɢɯ ɞɚʁɭ ɢ
ɨɫɬɚɥɟ ɩɭɬɧɟ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɟ ɜɟɡɟ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɩɭɬ Ɇ-24 ɢɥɢ "Ȼɚɧɚɬɫɤɢ ɩɪɚɜɚɰ", ɬɟ
ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɚ ɩɪɭɝɚ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɫɚ ɜɚɠɧɢɦ ɱɜɨɪɢɲɬɟɦ ɭ Ɇɚɥɨʁ Ʉɪɫɧɢ.
Ʉɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɥɟ ɫɜɟ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢɦɚ ɢ ɭɦɚʃɢɥɟ
ɫɥɚɛɨɫɬɢ, ɪɚɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ʁɟ
ɭɬɜɪɞɢɥɚ ɞɟɜɟɬ ɰɢʂɟɜɚ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɨɫɬɜɚɪɢɬɢ.
I -1. ɍɫɤɥɚɻɟɧɢ ɢɦɨɜɢɧɫɤɨ ɩɪɚɜɧɢ ɨɞɧɨɫɢ ɢ ɭɫɜɨʁɟɧɚ ɩɥɚɧɫɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ
ɡɚ ɫɜɟ ɜɢɞɨɜɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
I-1.1 ɂɡɪɚɞɚ ɉȾɊ-ɚ (ɉɥɚɧɚ ɞɟɬɚʂɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ) ɡɚ ɤɨɦɩɥɟɬɧɭ ɞɭɧɚɜɫɤɭ ɨɛɚɥɭ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ: ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ȳɉ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ȼɪɟɦɟ 2009
I-1.2 Ƚɟɨɞɟɬɫɤɨ ɫɧɢɦɚʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɦɪɟɠɟ (ɤɨʁɚ ɧɢʁɟ
ɫɧɢɦʂɟɧɚ)
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ: ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ȳɉ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ȼɪɟɦɟ 2009-2010
I-1.3 Ɋɟɲɚɜɚʃɟ ɢɦɨɜɢɧɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ: ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ȳɉ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ȼɪɟɦɟ 2009-2010
I-2. ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɧɚɥɨɝ ɨɤɜɢɪɚ - ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɛɨʂɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
I-2.1 Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ Ɉɞɟʂɟʃɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɝɪɚɞɫɤɟ ɍɩɪɚɜɟ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɟɦ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ: ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ȼɪɟɦɟ 2009
I-2.2 ɍɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ, ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ : ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ȳɉ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ȼɪɟɦɟ 2009-2010
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I-3. Ɋɚɡɜɨʁ ɞɪɭɦɫɤɨɝ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
I-3.1 Ʉɨɦɩɥɟɬɢɪɚʃɟ ɩɭɬɧɟ ɦɪɟɠɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɪɭɠɧɨɝ ɩɪɫɬɟɧɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ȳɉ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ȼɪɟɦɟ 2009-2010
I-3.2 ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɮɚɫɬ-ɩɚɪɤɨɜɚ (ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɚɪɤɢɪɚʃɚ)
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ȳɉ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, ȳɄɉ „Ʉɨɦɭɧɚɥɚɰ“
ȼɪɟɦɟ 2009 - 2010
I-3.3 ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ II ɥɢɩɫɤɟ ɪɚɦɩɟ (ɭɤɪɲɬɚʃɟ ɩɭɬɧɨɝ ɢ
ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɨɝ ɩɪɚɜɰɚ)
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɩɭɬɟɜɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ
ȼɪɟɦɟ 2009 - 2010
I-3.4 ɉɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɫɬɚɪɨɝ ɦɨɫɬɚ ɧɚ ȳɟɡɚɜɢ ɫɚ ɢɧɞ. ɡɨɧɚɦɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ȳɉ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ȼɪɟɦɟ 2010
I-3.5 ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɟ ɢ ɩɟɲɚɱɤɟ ɫɬɚɡɟ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ȳɉ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ȼɪɟɦɟ 2009-2010
I-3.6 ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɡɟɥɟɧɨɝ ɬɚɥɚɫɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ – ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ,Ɉɞɫɟɤ ɡɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
ȼɪɟɦɟ 2010
I-3.7 ɂɡɦɟɲɬɚʃɟ ɚɭɬɨɛɭɫɤɟ ɫɬɚɧɢɰɟ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, “Ʌɚɫɬɚ“
ȼɪɟɦɟ 2010-2011
I-3.8 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɭɥɢɰɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ȳɉ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ȼɪɟɦɟ 2009-2014
I-3.9 Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ȳɉ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ȼɪɟɦɟ 2010-2014
I-4. Ɋɚɡɜɨʁ ɪɟɱɧɨɝ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
I-4.1 ɂɡɦɟɲɬɚʃɟ US Steel ɩɪɢɫɬɚɧɢɲɬɚ ɢɡ ɰɟɧɬɪɚ ɝɪɚɞɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɪɛɢʁɚ
ȼɪɟɦɟ 2010-2012
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I-4.2 ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɦɚɪɢɧɟ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ȳɉ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ȼɪɟɦɟ 2010 - 2011
I-4.3 ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɢɫɬɚɧɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ȳɉ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ȼɪɟɦɟ 2010 - 2011
I-4.4 ɂɡɪɚɞɚ ɉȾɊ-ɚ (ɉɥɚɧɚ ɞɟɬɚʂɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ) ɡɚ ɧɨɜɭ ɥɭɤɭ ɧɚ Ⱦɭɧɚɜɭ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ȳɉ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ȼɪɟɦɟ 2009-2010
I-5. Ɋɚɡɜɨʁ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɨɝ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
I-5.1 ɂɡɦɟɲɬɚʃɟ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɢɡ ɰɟɧɬɪɚ ɝɪɚɞɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɪɛɢʁɚ
ȼɪɟɦɟ 2010-2011
I-5.2 ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɤɨɥɨɫɟɤɚ ɞɨ ɧɨɜɟ ɥɭɤɟ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ȼɥɚɞɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ
ȼɪɟɦɟ 2010
I- 6. Ɋɚɡɜɨʁ ɜɚɡɞɭɲɧɨɝ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
I-6.1 Ɉɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɟ ɚɟɪɨɞɪɨɦɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɬɭɪɢɡɦɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ȼɪɟɦɟ 2010-2011
I-7. Ɋɚɡɜɨʁ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɨɝ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
I-7.1 Ɉɩɪɟɞɟʂɟʃɟ ɤɨɪɢɞɨɪɚ ɡɚ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɭ ɦɪɟɠɭ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ȳɉ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, Ɍɟɥɟɤɨɦ ɋɪɛɢʁɚ
ȼɪɟɦɟ 2009 – 2011
I- 8. ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ
I-8.1 ɉɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ ɢ ɞɨɝɪɚɞʃɚ ɉɪɢɦɚɪɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, ȳɄɉ „ȼɨɞɨɜɨɞ“
ȼɪɟɦɟ 2009-2014
I-8.2 Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, ȳɄɉ „ȼɨɞɨɜɨɞ“
ȼɪɟɦɟ 2009
I-8.3 ɉɪɨɲɢɪɟʃɟ ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, ȳɄɉ „ȼɨɞɨɜɨɞ“
ȼɪɟɦɟ 2009-2012
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I-8.4 ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɩɪɟɪɚɞɟ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, ȳɄɉ „ȼɨɞɨɜɨɞ“
ȼɪɟɦɟ 2010-2012
I-8.5 ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝ ɰɟɜɨɜɨɞɚ ɞɨ ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɚ"ɐɚɪɢɧɚ"
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, ȳɄɉ „ȼɨɞɨɜɨɞ“
ȼɪɟɦɟ 2010-2012
I-8.6 ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɧɨɜɟ ɉɋ "ɐɚɪɢɧɚ"
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, ȳɄɉ „ȼɨɞɨɜɨɞ“
ȼɪɟɦɟ 2010
I-8.7 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ ɰɟɜɨɜɨɞ ɢɡɜɨɪɢɲɬɟ-ɩɪɟɪɚɞɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, ȳɄɉ „ȼɨɞɨɜɨɞ“
ȼɪɟɦɟ 2011-2014
I-8.8 ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɩɪɟɪɚɞɟ ,ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɚ,ɩɭɦɩɧɢɯ ɫɬɚɧɢɰɚ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ
ɰɟɜɨɜɨɞɚ ɡɚ ɦɨɪɚɜɫɤɚ ɫɟɥɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, ȳɄɉ „ȼɨɞɨɜɨɞ“
ȼɪɟɦɟ 2010-2014
I-8.9 Ƚɂɋ(Ƚɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɢ ɫɢɫɬɟɦ) ɡɚ ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ
ɫɢɫɬɟɦɟ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, ȳɄɉ „ȼɨɞɨɜɨɞ“
ȼɪɟɦɟ 2010-2011
I-8.10 ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɨɛʁɟɤɬɚ ɡɚ ɫɟɤɬɨɪ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ȼɂɄ-ɚ ɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɢ ɉɉȼ
"Ƚɨɞɨɦɢɧ"
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, ȳɄɉ „ȼɨɞɨɜɨɞ“
ȼɪɟɦɟ 2010-2011
I-8.11 ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɫɟɨɫɤɢɯ ɦɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, ȳɄɉ „ȼɨɞɨɜɨɞ“
ȼɪɟɦɟ 2009-2014
I-8.12 ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ ɦɪɟɠɟ ɢ ɩɪɟɪɚɞɟ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ ɡɚ ɧɚɫɟʂɚ
ɒɚɥɢɧɚɰ ɢ Ʉɭɥɢɱ ɭ ɰɢʂɭ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ "ɒɚɥɢɧɚɰ"
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, ȳɄɉ „ȼɨɞɨɜɨɞ“
ȼɪɟɦɟ 2009-2010
I- 9. Ƚɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
I-9.1 ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɟ ɝɚɫɧɟ ɦɪɟɠɟ ɧɚ ɰɟɥɨʁ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɫɤɟ
ɍɩɪɚɜɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ (ɦɟɪɧɨ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɢɯ ɫɬɚɧɢɰɚ ɢ ɩɪɢɤʂɭɱɧɢɯ ɝɚɫɨɜɨɞɚ)
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, “Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ȳɉ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ“ ɢ ɢɡɚɛɪɚɧɢ ɩɚɪɬɧɟɪ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɝɚɫɨɜɨɞɧɟ
ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɟ ɦɪɟɠɟ ɧɢɫɤɨɝ ɩɪɢɬɢɫɤɚ ɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɭ ɝɚɫɚ
ȼɪɟɦɟ 2009-2013
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I-10. Ⱦɚʂɢɧɫɤɨ ɝɪɟʁɚʃɟ
I-10.1 Ʉɨɧɜɟɪɡɢʁɚ ɫɜɢɯ ɤɨɬɥɚɪɧɢɰɚ ɭ ɝɪɚɞɭ(ɤɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɬɨ ɦɨɝɭʄɟ),ɫɚ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɟɧɟɪɝɟɧɬɚ ɧɚ ɝɚɫ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ “Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ȳɉ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ“ ɢ ȳɄɉ „ɋɬɚɦɛɟɧɨ ɢ ɬɨɩɥɢɮɢɤɚɰɢʁɚ“
ȼɪɟɦɟ 2009-2013
I-10.2 ɂɡɝɪɚɞɧʁɚ ɬɨɩɥɚɧɟ-ɟɧɟɪɝɚɧɟ ɧɚ ɝɚɫ ɫɧɚɝɟ ɞɨ 100 MW
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ “Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ȳɉ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ“ ɢ ȳɄɉ „ɋɬɚɦɛɟɧɨ ɢ ɬɨɩɥɢɮɢɤɚɰɢʁɚ“
ȼɪɟɦɟ 2009-2013
I-11. ȿɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ
I-11.1 ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɚ ɭ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨʁ ɡɨɧɢ ɫɧɚɝɟ 100 MW
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ -ȿɥɟɤɬɪɨɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ
ȼɪɟɦɟ 2010-2011
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II ɉɨɡɢɬɢɜɧɚ ɩɨɫɥɨɜɧɚ ɤɥɢɦɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ʁɟ ɝɪɚɞ ɡɚɞɨɜɨʂɧɢɯ ʂɭɞɢ – ɪɚɡɜɢʁɟɧ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢ ɝɪɚɞ;
ɞɟɨ ʁɟ ɜɢɡɢʁɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚ 2014. ɝɨɞɢɧɭ.
ɂɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢ ɨɱɟɤɭʁɭ ɩɪɟɞɜɢɞɢɜɟ ɢ ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɟ ɞɨɛɢɬɢ ɧɚ ɫɜɨʁɚ ɭɥɚɝɚʃɚ, ɚ
ɩɨɤɭɲɚɜɚʁɭ ɞɚ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɚʁɭ ɬɪɨɲɤɨɜɟ, ɪɢɡɢɤ ɢ ɨɞɥɚɝɚʃɚ. ɉɪɟɦɚ ɧɚɜɨɞɢɦɚ ɋɜɟɬɫɤɟ
Ȼɚɧɤɟ (2006.) ɞɨɛɪɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɚ ɤɥɢɦɚ ʁɟ ɟɫɟɧɰɢʁɚɥɧɢ ɮɚɤɬɨɪ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ʁɟɞɧɟ
ɡɟɦʂɟ ɢ ɝɪɚɞɚ ɞɚ ɫɬɢɦɭɥɢɲɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɫɬ, ɤɨʁɢ ɝɟɧɟɪɢɪɚ ɜɢɲɟ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɢ
ɛɨʂɢ ɠɢɜɨɬɧɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ. ɉɨɫɬɨʁɢ ɱɜɪɫɬɚ ɜɟɡɚ ɢɡɦɟɻɭ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ
ɪɚɫɬɚ ɢ ɩɪɨɫɩɟɪɢɬɟɬɚ, ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɨɤɪɭɠɟʃɚ. ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɚ ɤɥɢɦɚ ʁɟ
ɩɪɟɫɭɞɚɧ ɮɚɤɬɨɪ ɡɚ ɭɥɚɝɚʃɚ. ɂɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢ ɪɚɞɢʁɟ ɩɪɢɫɬɚʁɭ ɧɚ ɦɚʃɢ ɩɪɨɮɢɬ, ɧɟɝɨ ɧɚ
ɜɟʄɢ ɩɨɫɥɨɜɧɢ ɪɢɡɢɤ.
ɉɨɡɢɬɢɜɧɚ ɩɨɫɥɨɜɧɚ ɤɥɢɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɡɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɰɢʂɟɜɚ ɤɨʁɟ
ɫɭ ɦɟɻɭ ɩɪɜɢɦ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɦɚ ɭ ɞɚʂɟɦ ɪɚɡɜɨʁɭ.
ɉɨɡɢɬɢɜɧɚ ɩɨɫɥɨɜɧɚ ɤɥɢɦɚ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚ ɞɨɛɪɭ ɫɚɪɚɞʃɭ ɢɡɦɟɻɭ ʁɚɜɧɨɝ
ɫɟɤɬɨɪɚ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɝɪɚɞɫɤɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɟ ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ, ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɢ ɧɨɜɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ. Ȼɪɢɝɚ ɨ ɞɨɫɬɭɩɧɨɦ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɨɦ
ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɞɨɫɬɭɩɧɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢʁɟ,ɛɪɡɟ ɢ ɪɚɡɭɦʂɢɜɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɭ, ɫɭ
ɨɫɧɨɜɧɟ ɫɦɟɪɧɢɰɟ ɪɚɡɜɨʁɚ ɭ ɰɢʂɭ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɤɥɢɦɟ. ɉɪɨɦɨɰɢʁɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɤɚɨ ɟɮɢɤɚɫɧɟ ɢ ɨɬɜɨɪɟɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɡɚ ɧɨɜɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ʁɟ ɧɟɦɨɝɭʄɚ ɛɟɡ
ɞɨɛɪɟ ɢ ɭɫɩɟɲɧɟ ɫɚɪɚɞʃɟ ɫɚ ɜɟʄ ɩɨɫɬɨʁɟʄɨɦ ɩɪɢɜɪɟɞɨɦ.
ɂ ɩɨɪɟɞ ɧɚɩɨɪɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɞɚ ɫɬɜɨɪɢ ɩɨɜɨʂɧɭ ɩɨɫɥɨɜɧɭ ɤɥɢɦɭ ɡɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɟ ɢ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬʂɢɜɢ ɢɦɢʇ, ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ ʁɨɲ ɭɜɟɤ ɧɢɫɭ ɞɨɜɨʂɧɨ
ɪɚɡɜɢʁɟɧɢ ɧɢɬɢ ɫɭ ɩɨ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ȿɍ.
Ʉɚɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚʁɭʄɢɯ ɮɚɤɬɨɪɚ ɡɚ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɟ ɩɪɢɜɥɚɱɟʃɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ, ɢɫɬɢɱɟ ɫɟ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɟ ɪɚɞɧɟ
ɫɧɚɝɟ, ɭɫɥɟɞ ɫɩɨɪɟ ɪɟɮɨɪɦɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɤɨʁɢ ɧɟ ɩɪɚɬɢ ɩɨɬɪɟɛɟ ɩɪɢɜɪɟɞɟ,
ɤɚɨ ɢ ɧɟɩɨɜɨʂɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɚɞɧɟ ɫɧɚɝɟ.
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɫɜɨʁ ɞɚʂɢ ɪɚɡɜɨʁ ɩɥɚɧɢɪɚ ɤɪɨɡ ɭɫɤɥɚɻɢɜɚʃɟ ɩɨɧɭɞɟ ɫ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɬɨ ɭ 4 ɫɦɟɪɚ:
- ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɛɢɡɧɢɫɟ ɢ
ɧɨɜɟ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɟ
Ɉɩɪɟɞɟʂɟʃɟɦ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ ɧɨɜɭ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɭ ɡɨɧɭ, ɤɚɨ ɢ ɞɨɞɚɬɧɨ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ
ɨɩɪɟɦɚʃɟ
ɢ
ɩɨɞɢɡɚʃɟ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɨɩɲɬɟ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɪɟɢɪɚʃɟɦ ɩɨɝɨɞɧɢɯ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɭɡ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɟ ɰɟɧɟ ɡɚ
ɭɥɚɝɚʃɟ.
- ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɨɞɧɨɫɚ ʁɚɜɧɨɝ ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ
ɭ ɰɢʂɭ ɞɚʂɟɝ ɨɥɚɤɲɚɜɚʃɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɡɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ ɨɬɩɨɱɢʃɚʃɟ ɩɨɫɥɚ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟɦ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ ɫ
ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɦɚ. ɍɧɚɩɪɟɻɢɜɚɬɢ ɨɞɧɨɫɟ ɫ ɰɟɧɬɪɚɥɧɢɦ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ ɢ ɥɨɛɢɪɚʃɟɦ ɡɚ
ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɩɨɜɨʂɧɢʁɟ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɤɥɢɦɟ.
¾ Ɋɚɡɜɢʁɚʄɟ ɦɟɬɨɞɟ ɢ ɦɨɞɟɥɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɩɨɦɨʄɢ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫ ɩɨɫɥɨɜɧɢɦ
ɛɚɧɤɚɦɚ ɡɚ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɟ ɤɨʁɢ ɨɬɜɚɪɚʁɭ ɧɨɜɚ ɪɚɞɧɚ ɦɟɫɬɚ, ɩɪɭɠɚʃɟ ɩɨɦɨʄɢ
ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ ɤɨɧɤɭɪɢɫɚʃɟ ɤɨɞ
ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɮɨɧɞɨɜɚ.
¾ Ɉɥɚɤɲɚʄɟ ɫɟ ɩɥɚɧ ɞɚʂɟɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɝɪɚɞɚ, ɨɦɨɝɭʄɢʄɟ ɫɟ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɚɧ ɭɜɢɞ ɭ
ɧɚɦɟɧɭ ɫɥɨɛɨɞɧɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɫɚ ɫɜɢɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɦɚ ɨ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨʁ
ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɟ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɦɚ, ɤɚɨ ɢ ɨɥɚɤɲɚɬɢ ɢɡɞɚɜɚʃɟ
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ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɞɨɡɜɨɥɚ. Ȼɢʄɟ ɤɪɟɢɪɚɧ ɢ ɚɠɭɪɢɪɚɧ Ƚɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɢ
ɋɢɫɬɟɦ (Ƚɂɋ).
¾ Ɋɚɡɜɢʁɚɬɢ ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɟ ɢ ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɰɢʂɭ
ɩɪɢɜɥɚɱɟʃɚ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ.
- ɋɬɜɚɪɚʃɟ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝ ɢɦɢʇɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ʄɟ ɪɚɞɢɬɢ ɧɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭ ɫɨɩɫɬɟɜɧɨɝ ɢɦɢʇɚ ɤɪɨɡ ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɰɢʂɭ ɩɪɢɜɥɚɱɟʃɚ ɢɧɜɟɫɬɢɬɢɨɪɚ
- ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ
Ʉɪɨɡ ɫɬɢɦɭɥɢɫɚʃɟ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɟ ɭ ɩɟɪɦɚɧɟɬɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ, ɤɚɨ ɢ
ɪɚɡɜɢʁɚʃɟɦ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɢ ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɚ ɡɧɚʃɚ, ɤɨʁɟ ʄɟ ɭɫɤɥɚɞɢɬɢ
ɩɨɧɭɞɭ ɪɚɞɧɟ ɫɧɚɝɟ ɫ ɩɨɬɪɚɠʃɨɦ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ. Ʉɪɟɢɪɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɢɯ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ, ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɭɡ ɢɡɦɟɧɭ ɮɨɪɦɚɥɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɭ
ɰɢʂɭ ɭɫɦɟɪɟɧɟ ɬɪɠɢɲɧɟ ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɟ ɡɧɚʃɚ. ɍɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɢɧɨɜɚɬɢɜɧɢɯ
ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢʁɟ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɢ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ʂɭɞɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ.
II 1. ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ
ɛɢɡɧɢɫɟ ɢ ɧɨɜɟ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɟ
II-1.1 ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɧɨɜɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɡɨɧɟ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ȳɉ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ȼɪɟɦɟ 2009-2011
II-1.2 Ɉɫɧɢɜɚʃɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɩɚɪɤɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ȳɉ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ȼɪɟɦɟ 2010-2011
II-1.3 ɉɨɛɨʂɲɚʃɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯ
ɡɨɧɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ȳɉ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ȼɪɟɦɟ 2009-2010
II-1.4 ɉɪɟɧɚɦɟɧɚ ɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɭ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɨʁ ɡɨɧɢ ɥɭɤɟ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɡɨɧɟ, ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯ ɢ
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɨɩɲɬɢɯ ɢ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɧɚɦɟɧɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ȳɉ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ȼɪɟɦɟ 2010-2012
II-1.5 ɉɨɫɬɪɨʁɟʃɟ ɡɚ ɉɈȼ( ɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɟ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ) ɂ ɮɚɡɚ - ɋɚɛɢɪɧɢ
ɤɨɥɟɤɬɨɪ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ȳɉ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ȼɪɟɦɟ 2009-2012
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II-1.6 ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɰɟɧɬɪɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦɪɟɝɢɨɧɚɥɧɟ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɟ ɞɟɩɨɧɢɢʁɟ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ,ȳɄɉ „Ʉɨɦɭɧɚɥɚɰ“ ɢ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ ɩɚɪɬɧɟɪ
ȼɪɟɦɟ 2009-2011
II-2. ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɨɞɧɨɫɚ ʁɚɜɧɨɝ ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ
II-2.1 Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɭɫɥɭɠɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɅȿɊ
ȼɪɟɦɟ 2009
II-2.2 Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɫɚɜɟɬɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɅȿɊ
ȼɪɟɦɟ 2009
II-2.3 ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤɚ ɢ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɉɪɢɜɪɟɞɧɚ ɤɨɦɨɪɚ, Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨ
ȼɪɟɦɟ 2009-2010
II-2.4 Ȼɢɡɧɢɫ ɢɧɤɭɛɚɬɨɪ ɰɟɧɬɚɪ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɅȿɊ
ȼɪɟɦɟ 2010-2011
II-2.5 ɂɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɢ ɤɨɧɰɟɩɬɚ HACCP ɭ
ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɤɨɦɨɪɚ
ȼɪɟɦɟ 2010-2011
II-3. ɋɬɜɚɪɚʃɟ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝ ɢɦɢʇɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
II-3.1 ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚ, ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ, ɭɫɜɚʁɚʃɟ ɤʃɢɝɟ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɅȿɊ, Ʉɚɛɢɧɟɬ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ
ȼɪɟɦɟ 2009
II-3.2 ɍɱɟɲʄɟ ɧɚ ɫɚʁɦɨɜɢɦɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɅȿɊ, Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨ
ȼɪɟɦɟ 2009 - 2011
II-3.3 ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɛɚɡɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɅȿɊ
ȼɪɟɦɟ 2009 - 2011
II-3.4 ɂɡɪɚɞɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɤɚɬɚɥɨɝɚ ɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɤɨɦɨɪɚ
ȼɪɟɦɟ 2010-2011
II-4. ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ
II-4.1 ɋɚʁɦɨɜɢ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɇɋɁ, ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
ȼɪɟɦɟ 2009-2011
II-4.2 ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɪɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɟ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɇɋɁ
ȼɪɟɦɟ 2009-2010
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II- 4.3 ɉɨɦɨʄ ɢɥɢ ɫɟɪɜɢɫ ɡɚ ɩɨɫɥɨɜɧɭ ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɭ, ɪɚɡɦɟɧɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ,
ɥɨɤɚɥɧɟ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɱɤɟ ɫɚɪɚɞʃɟ ɢ ɛɨʂɭ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɭ ɧɚ ɬɪɠɢɲɬɭ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɅȿɊ, Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɤɨɦɨɪɚ
ȼɪɟɦɟ 2009-2010
II- 4.4 Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɦɪɟɠɚ ɢɥɢ ɤɥɚɫɬɟɪɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɅȿɊ, Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɤɨɦɨɪɚ
ȼɪɟɦɟ 2009-2010
II- 4.5 ɉɨɞɪɲɤɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨʁ ɭɤʂɭɱɟɧɨɫɬɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ
ɭɝɪɨɠɟɧɢɯ ɝɪɭɩɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, Ʌɨɤɚɥɧɢ ɫɚɜɟɬ ɡɚ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɟ
ȼɪɟɦɟ 2009-2011
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III Ɋɚɡɜɨʁ ɬɭɪɢɡɦɚ
Ɍɭɪɢɡɚɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɭ ɪɚɡɜɨʁɧɭ ɲɚɧɫɭ Ƚɪɚɞɚ ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɭ ɫɚ
ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɝɪɚɧɚɦɚ.
ɍɫɤɨ ɩɨɜɟɡɚɧɨ ɫɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɦ ɩɪɢɜɪɟɞɨɦ ɨɬɜɚɪɚ ɫɟ ɢ ɩɢɬɚʃɟ ɫɬɪɚɬɟɲɤɟ
ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɭ ɩɪɚɜɰɭ ɟɜɪɨɩɫɤɢɯ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɭɬɜɪɻɟɧɢɦ ɧɚɱɟɥɢɦɚ ɞɟɦɟɬɪɨɩɨɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭ ɫɜɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɤɚɨ ʁɟɞɧɨɝ ɨɞ ɩɪɢɧɰɢɩɚ
ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɋɪɛɢʁɟ.
Ʉɚɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ʁɟɫɭ
ʃɟɝɨɜɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢ. Ƚɪɚɞ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɨ ɞɚ ɪɚɡɜɢʁɚ ɬɭɪɢɡɚɦ, ɩɨɫɬɨʁɟ
ɞɨɫɬɭɩɧɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɤɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɚ ɬɜɪɻɚɜɚ ɤɚɨ
ɤɭɥɬɭɪɧɚ ɞɟɫɬɢɧɚɰɢʁɚ, ɛɥɢɡɢɧɚ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ.
Ɉɫɧɨɜɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ ɬɭɪɢɡɦɚ ɫɭ ɧɟɞɨɜɨʂɚɧ ɛɪɨʁ ɫɬɪɭɱɧɨɝ ɤɚɞɪɚ,
ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ,
ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝ
ɩɪɢɫɬɚɧɚ
ɧɚ
Ⱦɭɧɚɜɭ,
ɧɟɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɨɫɬ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɫɚɞɪɠɚʁɚ, ɡɚɝɚɻɟɧɨɫɬ, ɩɪʂɚɜɢ ɞɟɥɨɜɢ
ɝɪɚɞɚ, ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɡɚ ɤɨɧɝɪɟɫɧɢ ɢ ɫɚʁɚɦɫɤɢ ɬɭɪɢɡɚɦ.
Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ʁɟ ɤɚɨ ɤʂɭɱɧɟ ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɭ ɨɜɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɰɢʂɟɜɟ
ɩɨɫɬɚɜɢɨ ɫɥɟɞɟʄɟ:
III-1.1 Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ (ɫɜɟ ɜɪɫɬɟ)
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ „Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ“, ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ȼɪɟɦɟ 2010-2011
III-1.2 Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɛɚɡɟ POI (point of interest) ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ (GPS)
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ, „Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ“, Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ȼɪɟɦɟ 2009-2010
III-1.3 ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɨɫɦɢɲʂɚɜɚʃɚ ɢ ɩɪɨɦɨɰɢʁɟ ɥɨɜɧɨɝ ɢ ɪɢɛɨɥɨɜɧɨɝ ɬɭɪɢɡɦɚ
(ɦɚɧɢɮ.ɢ ɫɥ.)
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ „Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ“, Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨ
ȼɪɟɦɟ 2010
III-1.4 ɂɡɪɚɞɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɪɚɡɜɨʁɚ ɬɭɪɢɡɦɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ „Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ“, ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ȼɪɟɦɟ 2010
III-1.5 ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɛɚɡɟɧɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, ȳɉ ɋɩɨɪɬɫɤɢ ɰɟɧɬɚɪ
ȼɪɟɦɟ 2009-2010
III-1.6 ɂɫɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɬɟɪɦɚɥɧɢɯ ɜɨɞɚ ɭ ȳɭɝɨɜɭ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɢ ɫɟɤɬɨɪ
ȼɪɟɦɟ 2011
III 1.7 Ɋɚɡɜɨʁ Ɇɋɉ ɭ ɬɭɪɢɡɦɭ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ,Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨ
ȼɪɟɦɟ 2010
III- 1.8 ɉɪɨɲɢɪɟʃɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ ɩɨɧɭɞɟ ɢ ɛɨʂɚ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ
ɢ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ʃɢɯɨɜɟ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, „Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ“
ȼɪɟɦɟ 2009-2010
III-1.9 Ɍɜɪɻɚɜɚ,ɭɪɟɻɟʃɟ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ, ɫɩɪɨɜɟɫɬɢ ɫɜɚ ɧɟɞɨɜɪɲɟɧɚ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɢ ɢɫɤɨɩɚɜɚʃɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɲɬɨ ɩɪɟ ɡɚɜɪɲɢɥɚ ɪɟɫɬɚɭɪɚɰɢʁɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, „Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ“,
Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ
ȼɪɟɦɟ 2010-2011
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IV Ɋɚɡɜɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɍ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ʁɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɢɯ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ,
ɚ ɪɭɪɚɥɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚɭɡɢɦɚ 80,6 ɩɪɨɰɟɧɚɬɚ ɭɤɭɩɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢɥɢ 40.190 ɯɟɤɬɚɪɚ,
ɞɨɤ ɩɪɟɤɨ 40 % ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɠɢɜɢ ɭ ɫɟɥɢɦɚ ɢ 45 % ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɞɨɯɨɬɤɚ ɫɬɜɚɪɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ.
ɉɨɫɥɟɞʃɢɯ ɝɨɞɢɧɚ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ʁɟ ɭɱɢɧɢɥɚ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɤɨɪɚɤɟ ɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɭ ɢ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ, ɩɪɟɤɨ ɝɪɚɞɫɤɨɝ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ
ɪɚɡɜɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ, ɢɡɞɜɚʁɚʁɭʄɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɩɪɨɫɟɱɧɨ ɝɨɞɢɲʃɟ ɨɤɨ 50 ɦɢɥɢɨɧɚ
ɞɢɧɚɪɚ.
Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɬɨ ɧɢʁɟ ɞɨɜɨʂɧɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ ɪɚɡɜɢʁɟ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ʁɟɞɧɭ
ɨɞ ɨɤɨɫɧɢɰɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ.
ɂ ɩɨɪɟɞ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɤɨʁɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢɦɚ, ɚ ɬɨ ɫɭ Ⱦɭɧɚɜ, ȼɟɥɢɤɚ
Ɇɨɪɚɜɚ, ɩɨɜɨʂɧɚ ɤɥɢɦɚ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢʁɚ ɛɚɜʂɟʃɚ ɜɨʄɚɪɫɬɜɨɦ ɢ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɬɜɨɦ ɤɚɨ ɢ
ɪɚɬɚɪɫɬɜɨɦ, ɩɨɜɪɬɚɪɫɬɜɨɦ ɢ ɫɬɨɱɚɪɫɬɜɨɦ, ɧɟɞɨɫɬɚʁɟ ɦɧɨɝɨ ɬɨɝɚ.
Ɉɫɧɨɜɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ʁɟ ɲɬɨ ʁɟ ɜɟʄɢɧɢ ɫɟɨɫɤɨɝ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɜɚ ɢ ɞɚʂɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ ɞɨɞɚɬɧɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ, ɢ ɲɬɨ ɫɭ ɦɚɥɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɨɞ ɜɨʄɟɦ ɢ
ɜɢɧɨɝɪɚɞɢɦɚ. Ɍɚɤɨɻɟ ɞɢɪɟɤɬɧɢɯ ɭɥɚɝɚʃɚ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ ɧɟɦɚ, ɩɚ ʁɟ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɡɚɫɬɚɪɟɥɚ. Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɧɟɦɚ ɤɨɦɩɥɟɬɧɟ ɩɨɞɚɬɚɤɟ ɨ ɪɟɝɢɫɬɨɪɨɜɧɢɦ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚ. ȳɟɞɧɚ ɨɞ ɧɚʁɜɟʄɢɯ ɩɪɟɬʃɢ ɪɚɡɜɨʁɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɨɞ ɤɨʁɟ ɫɟ "ɠɢɜɢ ɞɨɛɪɨ" ʁɟ ɢ ɡɚɝɚɻɟɧɨɫɬ ɨɞ ɠɟɥɟɡɚɪɟ. Ʉɨɦɚɫɚɰɢʁɚ ʁɟ ɞɨ ɫɚɞɚ
ɡɚɜɪɲɟɧɚ ɫɚɦɨ ɡɚ ɬɪɢ ɨɞ 27 ɦɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ, ɩɚ ɫɭ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɭɫɢɬʃɟɧɚ ɢ
ɧɟɟɤɨɧɨɦɢɱɧɚ. ɉɪɨɛɥɟɦ ʁɟ ɢ ɧɟ ɭɞɪɭɠɢɜɚʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ, ɝɭɛɢɬɚɤ
ɛɪɟɧɞɚ - „ɫɦɟɞɟɪɟɜɤɟ“ ɢ ɧɟɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɢɡɨɜɚɧ ɨɬɤɭɩ.
ɋɧɚɝɟ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɫɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢʁɚ ɛɚɜʂɟʃɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɨɦ, ɪɚɡɜɢʁɟɧɨ ɜɨʄɚɪɫɬɜɨ, ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɭɫɥɨɜɢ ( Ⱦɭɧɚɜ, ȼɟɥɢɤɚ Ɇɨɪɚɜɚ),
ɩɭɬɧɚ ɦɪɟɠɚ, ɤɥɢɦɚ, ɡɟɦʂɢɲɬɟ, ɜɟɬɪɨɜɢ, ɬɪɢ ɦɟɪɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɡɚɝɚɻɟɧɨɫɬɢ,
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨ ɛɚɜʂɟʃɟ ɜɨʄɚɪɫɬɜɨɦ, ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɬɜɨɦ, ɪɚɬɚɪɫɬɜɨɦ, ɩɨɜɪɬɚɪɫɬɜɨɦ
ɢ ɫɬɨɱɚɪɫɬɜɨɦ.
ɋɥɚɛɨɫɬɢ: ɦɚʃɟ ɨɞ ʁɟɞɧɟ ɬɪɟʄɢɧɟ ɫɭ ɨɡɛɢʂɧɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢ,
ɦɚɥɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɨɞ ɜɨʄɟɦ ɢ ɜɢɧɨɝɪɚɞɢɦɚ, ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ( ɫɬɚɪɨ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ), ɡɚɫɬɚɪɟɥɚ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɚ, ɧɟɦɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɛɪɨʁɭ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɯ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ, ɧɟɚɠɭɪɢɪɚɧɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɩɨɞɚɰɢ, ɡɚɝɚɞʁɟɧɨɫɬ ɨɞ ɠɟɥɟɡɚɪɟ, ɭɫɢɬʃɟɧɢ
ɩɨɫɟɞɢ, ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɚ ʁɟ ɭɪɚɻɟɧɚ ɫɚɦɨ ɡɚ 3 ɦɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɫɥɚɛɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɫɬ –
ɭɞɪɭɠɢɜɚʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ, ɝɭɛɢɬɚɤ ɛɪɟɧɞɚ, ɧɟɢɧɫɬɢɬɭɰɢɧɚɥɢɡɨɜɚɧ
ɨɬɤɭɩ.
Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɞɚʂɢ ɪɚɡɜɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɜɢɞɢ ɤɪɨɡ ɭɫɦɟɪɚɜɚʃɟ ɪɟɫɭɪɫɚ
ɢ ɩɨɦɨʄ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢɦɚ ɭ ɨɫɧɢɜɚʃɭ ɭɞɪɭɠɟʃɚ, ɡɚɞɪɭɝɚ,
ɩɨɜɟʄɚʃɟɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨɞ ɜɨʄɚɪɫɤɢɦ ɡɚɫɚɞɢɦɚ, ɜɢɧɨɝɪɚɞɢɦɚ, ɩɨɜɪʄɟɦ ɢ ɪɚɬɚɪɫɤɢɦ
ɤɭɥɬɭɪɚɦɚ, ɤɚɨ ɢ ɤɪɨɡ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚ ɢ ɩɥɚɫɦɚɧɚ ɤɨɧɡɭɦɧɟ ɪɨɛɟ ɢ ɬɨ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟɦ ɫɥɟɞɟʄɢɯ ɰɢʂɟɜɚ:
1. ɂɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɚ ɩɨɞɪɲɤɚ (ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ) ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢɦɚ
(ɡɚɞɪɭɝɟ, ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ)
2. ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ (ɚɬɚɪɫɤɢ ɩɭɬɟɜɢ, ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ, ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ)
3. Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɜɨʄɚɪɫɬɜɚ ɢ
ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɬɜɚ
4. Ȼɪɟɧɞɢɪɚʃɟ, ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨ ɩɨɪɟɤɥɨ
5. Ɋɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɚʃɟ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ (ɞɚ ɩɨɫɬɚɧɟ ɪɚɡɜɨʁɧɢ)
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ɉɪɨʁɟɤɬɧɟ ɢɞɟʁɟ:
x
x
x
x
x
x

Ⱦɭɝɨɪɨɱɧɢ ɰɢʂɟɜɢ ɢɡ ɭɫɜɨʁɟɧɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ (ɤɚɨ
ɩɪɨʁɟɤɬɧɟ ɢɞɟʁɟ)
Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɰɟɧɬɪɚ ɡɚ ɤɨɦɩɥɟɬɧɭ ɥɨɝɢɫɬɢɤɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɭ ɰɢʂɭ
ɭɫɦɟɪɚɜɚʃɚ ɧɚ ɜɪɫɬɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɞɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɢ ɩɥɚɫɦɚɧɚ ɧɚ ɬɪɠɢɲɬɭ
ɋɬɜɚɪɚʃɟ ɛɚɡɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ (ɩɭɬɟɦ ɋɆɋ-ɚ ɧɩɪ)
ɉɪɭɠɚʃɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚ ɍɞɨɜɢɰɟ – ɋɟɨɧɟ (ɩɪɨʁɟɤɬɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ)
ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɢ ɩɨɪɟɤɥɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ

IV-1.1 Ⱦɭɝɨɪɨɱɧɢ ɰɢʂɟɜɢ ɢɡ ɭɫɜɨʁɟɧɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨ, Ɏɨɧɞ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ
ȼɪɟɦɟ 2009-2011
IV-1.2 ɋɬɜɚɪɚʃɟ ɛɚɡɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ (ɩɭɬɟɦ ɋɆɋ-ɚ)
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨ, Ɏɨɧɞ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ
ȼɪɟɦɟ 2009-2010
IV-1.3 ɉɪɭɠɚʃɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨ, Ɏɨɧɞ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ
ȼɪɟɦɟ 2009-2011
IV-1.4 Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɰɟɧɬɪɚ ɡɚ ɤɨɦɩɥɟɬɧɭ ɥɨɝɢɫɬɢɤɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɭ ɰɢʂɭ
ɭɫɦɟɪɚɜɚʃɟ ɧɚ ɜɪɫɬɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɞɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɢ ɩɥɚɫɦɚɧɚ ɧɚ ɬɪɠɢɲɬɭ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨ, Ɏɨɧɞ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ
ȼɪɟɦɟ 2009-2011
IV-1.5 ɉɨɤɪɟɬɚʃɟ ɩɢɥɨɬ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɭ ɰɢʂɭ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɤɚɫɧɢʁɟ ɦɨɝɭ ɞɚʂɟ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɢɪɚɬɢ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨ, Ɏɨɧɞ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ
ȼɪɟɦɟ 2009-2011
IV-2.1 Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɜɨʄɚɪɫɬɜɚ ɢ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɬɜɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨ, Ɏɨɧɞ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ
ȼɪɟɦɟ 2009-2011
IV-3.1 Ɋɟɫɬɪɭɤɬɭɢɪɚʃɟ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ ɭ ɪɚɡɜɨʁɧɢ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨ, Ɏɨɧɞ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ
ȼɪɟɦɟ 2009-2011
IV-4.1 Ɋɚɡɜɨʁ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ (ɚɬɚɪɫɤɢ ɩɭɬɟɜɢ,
ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ,ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ)
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨ, Ɏɨɧɞ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ
ȼɪɟɦɟ 2009-2011
IV-5.1 ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɢ ɩɨɪɟɤɥɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨ, Ɏɨɧɞ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ
ȼɪɟɦɟ 2009-2011
IV-5.2 ɍɜɨɻɟʃɟ ɭɧɢɮɨɪɦɧɨɝ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɩɪɨɦɨɜɢɫɚʃɚ
ɩɨʂ.ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨ, Ɏɨɧɞ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ
ȼɪɟɦɟ 2009-2011
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V Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ, ɧɚɭɤɚ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ʄɟ ɩɪɭɠɢɬɢ ɲɚɧɫɭ ɦɥɚɞɢɦɚ ɞɚ ɫɟ ɲɤɨɥɭʁɭ ɢ ɨɫɬɚʁɭ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɚ
ɫɜɢɦ ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ ɞɚ ɠɢɜɟ ɭ ɝɪɚɞɭ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɫɜɢ ɟɤɨɥɨɲɤɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ.
Ɍɪɟɧɭɬɧɨ ɫɟ ɜɢɲɟ ɨɞ ɬɪɢ ɯɢʂɚɞɟ ɦɥɚɞɢɯ ɢɡ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɨɛɪɚɡɭʁɟ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨ
ɲɤɨɥɫɤɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ ɜɚɧ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ ɧɚ ɠɚɥɨɫɬ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ʃɢɯ ɫɟ ɧɢɤɚɞɚ ɧɟ
ɜɪɚɬɢ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ.
ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɫɭɫɪɟʄɟ ʁɟ ɦɢɝɪɚɰɢʁɚ, ɦɥɚɞɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ. ɋɚɜɪɟɦɟɧɢ ɫɜɟɬɫɤɢ ɬɪɟɧɞɨɜɢ ɨɫɥɚʃɚʁɭ ɫɟ ɧɚ ɜɟɥɢɤɚ ɧɚɭɱɧɚ
ɞɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɡɧɚʃɚ.
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢɦɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɭ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ, ɚ ɲɤɨɥɨɜɚʃɟ ɢ
ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟ ɤɚɞɪɨɜɚ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɦ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɭ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɢɞɟ ɭ ɬɨɦ ɫɦɟɪɭ.
Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɨɦ ɠɢɜɨɬɚ ɫɬɜɚɪɚʁɭ ɫɟ ɧɨɜɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ, ɲɬɨ ɨɬɜɚɪɚ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɛɭɞɭ ɨɬɜɨɪɟɧɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬɢ ɡɚ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢʁɭ ɢɥɢ
ɦɭɥɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɟ ɫɬɭɞɢʁɟ, ɤɨʁɢ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɟ. Ƚɪɚɞ ɤɨʁɢ ɢɦɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢ
ɲɤɨɥɨɜɚɧ ɤɚɞɚɪ, ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɫɟɛɢ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬ, ɭ ɫɩɨɫɨɛɧɢɦ ɢ ɲɤɨɥɨɜɚɧɢɦ ʂɭɞɢɦɚ..
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɤɚɨ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢ ɝɪɚɞ, ɤɚɨ ɝɪɚɞ ɤɨʁɢ ɠɟɥɢ ɞɚ ɫɬɜɨɪɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ
ɩɨɫɥɨɜɧɭ ɤɥɢɦɭ ɢ ɞɚ ɩɪɟɦɚ ɬɨɦɟ ɛɭɞɟ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬʂɢɜ ɭ ɪɟɝɢɨɧɭ, ɬɚɤɨɻɟ ɠɟɥɢ ɞɚ
ɛɭɞɟ ɢɧɤɭɛɚɬɨɪ ɡɧɚʃɚ ɢ ɞɟɨ ɋɪɛɢʁɟ ɤɨʁɢ ɦɟʃɚ ʃɟɧɭ ɫɥɢɤɭ.
ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɦɨɠɞɚ ɧɚʁɚɦɛɢɰɢɨɡɧɢʁɢɯ ɩɪɚɜɚɰɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ʁɟ ɪɚɡɜɨʁ
ɡɧɚʃɚ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ.
ȼɟɡɚ ɢɡɦɟɻɭ ɜɢɫɨɤɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɢ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ʁɟ ɞɢɪɟɤɬɧɚ.
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɜɢɞɢ ɫɟɛɟ ɤɚɨ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɢ ɰɟɧɬɚɪ ɫɚ ɪɚɡɜɢʁɟɧɢɦ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɦ
ɫɢɫɬɟɦɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɤɚɨ ɩɨɤɪɟɬɚɱɟɦ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ.
ɋɬɜɚɪɚʃɟɦ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɨɝ ɰɟɧɬɪɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɧɚɭɤɚ
ʁɟ ɛɭɞɭʄɨɧɨɫɬ ɤɨʁɚ ɧɢʁɟ ɥɚɤɨ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚ, ɤɨʁɚ ɡɚɯɬɟɜɚ ɩɪɟɞɚɧɢ ɪɚɞ ɫɜɢɯ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɫɬɪɚɧɚ.
ɉɨɜɟɡɚɧɨɫɬ ɫɜɢɯ ɤʂɭɱɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɡɜɨʁɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ, ɭɡ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɟ
ɩɪɟɞɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɝɪɚɞ ɢɦɚ, ɫɟ ɭɩɪɚɜɨ ɜɢɞɢ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɡɜɨʁɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ.
ɐɢʂɟɜɢ ɛɭɞɭʄɟɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ,ɧɚɭɤɟ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɫɭ:
Ɋɚɡɜɨʁ ɜɢɫɨɤɨɲɤɨɥɫɤɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
ɍɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɢ ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɫɤɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
Ȼɪɢɝɚ ɨ ɫɬɚɪɢɦ ɥɢɰɢɦɚ
Ȼɪɢɝɚ ɨ ɠɢɜɨɬɧɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ
Ɉɫɧɨɜɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ ɤɨʁɟ ʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɩɪɢɜɪɟɞɟ. ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɩɨɫɟɞɭʁɟ ɞɨɜɨʂɚɧ ɛɪɨʁ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɢ ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥɚ,
ɚɥɢ ʁɟ ɪɚɞ ɭ ɲɤɨɥɚɦɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɚɧ, ɚ ɩɥɚɧ ɭɩɢɫɚ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɚɧ.
Ɇɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢɦɚ ɫɭ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɩɪɟɤɨ ɇɋɁ-ɚ ɢ ɞɨɥɚɡɚɤ ɫɬɪɚɧɨɝ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ.
ɉɪɟɬʃɟ ɫɭ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ - ɉɚɞ ɧɚɬɚɥɢɬɟɬɚ, ɫɩɨɪɨɫɬ ɢ ɧɟɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɭ ɞɨɧɨɲɟʃɭ
ɢ ɦɟʃɚʃɭ ɡɚɤɨɧɚ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ ɤɪɢɡɚ
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ɉɪɨʁɟɤɬɧɟ ɢɞɟʁɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɟ ɭ ɬɨɤɭ ɩɪɨɰɟɫɚ:
V 1. Ɋɚɡɜɨʁ ɜɢɫɤɨɲɤɨɥɫɤɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
V 1.1.- Ɉɬɜɚɪɚʃɟ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ – ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ
V 1.2. ɋɬɜɚɪɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ( ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ
ɩɪɢɜɚɬɧɨ – ʁɚɜɧɨɝ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ)
V 1.3. Ɉɞɚɛɢɪ ɢ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɡɚ ɛɭɞɭʄɢ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ
V 1.4. ɋɬɜɚɪɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɨɝ ɞɨɦɚ
V 2. ɍɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɢ ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɫɤɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
V 2.1 .- ɍɜɨɻɟʃɟ ɜɢɞɟɨ ɧɚɞɡɨɪɚ ɭ Ɉɒ „Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ Ⱦɚɜɢɞɨɜɢɰ“ (1478 ɭɱɟɧɢɤɚ;
ʁɟɞɢɧɚ ɲɤɨɥɚ ɭ ɝɪɚɞɭ ɛɟɡ ɜɢɞɟɨ ɧɚɞɡɨɪɚ)
V 2.2.- ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɩɪɨɦɨɜɢɫɚʃɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯ ɡɚɧɢɦɚʃɚ ɡɚ ɛɭɞɭʄɟ
ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɰɟ
V 2.3- ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɨɫɧɢɜɚʃɚ ɰɟɧɬɪɚ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɨɞɪɚɫɥɢɯ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚ
ɇɋɁ
V 2.4- Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɪɚɞɢɨɧɢɰɚ ɢ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɡɚ ɝɪɚɻɚɧɟ ɢ ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɰɟ ɡɚ
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɭ ɨɪʁɟɧɬɚɰɢʁɭ ɢ ɚɧɢɦɚɰɢʁɚ ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɬɪɚɠɟʃɟ ɩɨɫɥɚ (Ʉɥɭɛ
ɂȾȿȺ)
V 2.5- Ɉɬɜɚɪɚʃɟ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
V 3. Ȼɪɢɝɚ ɨ ɫɬɚɪɢɦ ɥɢɰɢɦɚ
V 3.1- ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɢɥɢ ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ (ɞɨɦɚ) ɡɚ ɫɬɚɪɚ ɥɢɰɚ
V 3.2- Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɟ ɫɥɭɠɛɟ ɡɚ ɛɪɢɝɭ ɨ ɫɬɚɪɢɦ ɥɢɰɢɦɚ
(ɦɨɠɞɚ ɉɉɉ)- ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɩɨɱɟɨ
V 3.3- Ɉɠɢɜʂɚɜɚʃɟ ɚɦɛɭɥɚɧɬɢ ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ) – ɨɱɟɤɭʁɟ ɫɟ ɩɪɟɥɚɡɚɤ Ⱦɨɦɚ ɡɞɪɚɜʂɚ ɭ ɥɨɤɚɥɧɭ ɢɧɝɟɪɟɧɰɢʁɭ
V 4. Ȼɪɢɝɚ ɨ ɠɢɜɨɬɧɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ
V 4.1- Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɫɥɭɠɛɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɡɚ ɫɬɪɚɬɟɲɤɨ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ
ɨɬɩɚɞɨɦ (ɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚʃɟ ɢ ɪɟɰɢɤɥɢɪɚʃɟ)
V 4.2- Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɋɚɜɟɬɚ ɡɚ ɡɞɪɚɜɭ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɭ ɠɢɜɨɬɧɭ
ɫɪɟɞɢɧɭ
V 4.3- ȼɪɲʃɚɱɤɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɢ ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥɚ – Ɂɚɲɬɢɬɚ
ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
V 4.4- ɂɡɪɚɞɚ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ
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ɉɥɚɧ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
ɉɪɨɰɟɫ ɢɡɪɚɞɟ Ⱥɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɥɨɤɚɥɧɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɨ ʁɟ
ɪɚɞ ɭ ɝɪɭɩɚɦɚ ɮɨɪɦɢɪɚɧɢɦ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɦ ɤʂɭɱɧɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ. ɑɥɚɧɨɜɢ
Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɫɬɪɚɬɟɲɤɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɫɭ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɭ ɪɚɞɭ ɪɚɞɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɩɨ
ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ. Ɋɟɡɭɥɬɚɬ ʃɢɯɨɜɨɝ ɪɚɞɚ ʁɟ ɩɪɟɤɨ 90 ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɯ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ.
ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɢ ʂɭɞɫɤɟ ɪɟɫɭɪɫɟ ɤɨʁɢɦɚ ɪɚɫɩɨɥɚɠɟ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, ɦɨɪɚɥɨ ɫɟ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɢ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɭ Ⱥɤɰɢɨɧɢ
ɩɥɚɧ ɭɜɪɫɬɢɨ ɪɟɚɥɚɧ ɛɪɨʁ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɢɪɚɬɢ ɭ ɡɚɞɚɬɨɦ
ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɦ ɨɤɜɢɪɭ.
ɉɪɢɨɪɢɬɢɡɚɰɢʁɚ ʁɟ ɭɪɚɻɟɧɚ ɞɜɨɫɬɪɭɤɨ. ɋɜɢ ɱɥɚɧɨɜɢ Kɨɦɢɫɢʁɟ ɫɭ ɩɪɨɰɟʃɢɜɚɥɢ
ɫɜɟ ɩɪɟɞɥɨɝɟ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɭɧɚɩɪɟɞ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚ ɢ ɛɪɨʁɟɦ
ɛɨɞɨɜɚ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɭ (ɩɪɢɤɚɡ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɜɢɞɟɬɢ ɭ ɬɚɛɟɥɢ). ɇɚɤɨɧ ɬɨɝɚ, ɪɚɞɧɟ ɝɪɭɩɟ
ɫɭ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɭɬɜɪɞɢɥɟ ɧɨɫɢɨɰɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɨɤɜɢɪ ɡɚ
ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɭ (ɩɪɢɤɚɡ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɜɢɞɟɬɢ ɭ ɬɚɛɟɥɢ) .
Ʌɫɣɭɠɫɣʂɮɧɣ ɢɛ ɣɢɜɩɫ ɪɫɩʂɠɥɛɭɛ
ɍ ɤɨʁɨʁ ɦɟɪɢ ɨɜɚʁ ɩɨɫɟɛɧɢ ɰɢʂ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟʃɟ ɨɩɲɬɟɝ ɰɢʂɚ ɢɡ ɤɨɝɚ ɩɪɨɢɡɢɥɚɡɢ?

Ɏɭɣɱɛʂ ɨɛ ɩɪɳɭɣ ɱɣʃ

3 – Ɇɧɨɝɨ
2 – ɋɪɟɞʃɟ
1 – Ɇɚɥɨ
0 – ɇɢ ɦɚɥɨ
Ʉɨɥɢɤɚ ʁɟ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨʄɚ ɞɚ ʄɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɢ ʂɭɞɫɤɢ ɪɟɫɭɪɫɢ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢ ɡɚ
ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɰɢʂɚ (ɩɪɨʁɟɤɬɚ) ɛɢɬɢ ɞɨɫɬɭɩɧɢ?

Ƀɢɝɩɟʃɣɝɩɬɭ

6 – ȼɟɥɢɤɚ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨʄɚ, ɜɟʄ ɫɭ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɚ
4/3 – ȼɟɪɨɜɚɬɧɨʄɚ ɩɨɫɬɨʁɢ, ɩɨɡɧɚɬɢ ɫɭ ɢɡɜɨɪɢ
2/1 – ɇɢʁɟ ɫɢɝɭɪɧɨ
0 – ɇɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɧɚɱɢɧ
ɇɚɤɨɧ ɤɨɥɢɤɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ʄɟ ɫɟ ɦɨʄɢ ɢɡɦɟɪɢɬɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɭɬɢɰɚʁɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ?

Ƚɫɠɧɠɨɬɥɣ ɩɥɝɣɫ

Ʌɫɠɣɫɛʄɠ ɨɩɝɣɰ
ɫɛɟɨɣɰ ɧɠɬɭɛ /
ɂɛɟɫɡɛɝɛʄɠ ɫɛɟɨɣɰ
ɧɠɬɭɛ ɣ ɪɫɣɝɦɛɲɠʄɠ
ɣɨɝɠɬɭɣɱɣʂɛ

Ɍɪɫɠɧɨɩɬɭ ɢɛ ɮɲɠɳʅɠ
(ɪɩɟɫɳɥɛ)

Ʌɩɧɪɛɭɣɜɣɦɨɩɬɭ ɬɛ
ɩɬɭɛɦɣɧ ɪɩɬɠɜɨɣɧ
ɱɣʃɠɝɣɧɛ

3 – Ʉɪɚɬɤɨɪɨɱɧɨ (ɦɚʃɟ ɨɞ ʁɟɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ)
2 – ɋɪɟɞʃɨɪɨɱɧɨ (2-4 ɝɨɞɢɧɟ)
1 – Ⱦɭɝɨɪɨɱɧɨ (5 ɢ ɜɢɲɟ ɝɨɞɢɧɚ)
ɇɚ ɤɨʁɢ ɧɚɱɢɧ ʄɟ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɭɬɢɰɚɬɢ ɧɚ ɝɪɚɞ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɫɬɜɚɪɚʃɚ ɧɨɜɢɯ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ,
ɡɚɞɪɠɚɜɚʃɚ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɢ/ɢɥɢ ɤɚɩɢɬɚɥɧɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ?
3 – ȼɟɨɦɚ ɦɧɨɝɨ
2/1 – ɋɪɟɞʃɟ
0 – ɇɟɦɚ ɟɮɟɤɚɬɚ
ɍ ɤɨʁɨʁ ɦɟɪɢ ɫɬɟ ɫɩɪɟɦɧɢ ɞɚ ɥɢɱɧɨ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟɬɟ ɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɨɜɨɝ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝ
ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɰɢʂɚ?
3 – ȼɟɥɢɤɚ
2/1 – ɋɪɟɞʃɚ
0 – ɇɟ ɩɨɫɬɨʁɢ
Ⱦɚ ɥɢ ʄɟ ɨɫɬɜɚɪɟʃɟ ɨɜɨɝ ɩɨɫɟɛɧɢɝ ɰɢʂɚ ɞɨɩɪɢɧɟɬɢ ɨɫɬɜɚɪɟʃɭ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɢ
ɨɩɲɬɢɯ ɰɢʂɟɜɚ?
3 – Ⱦɚ
2/1 – ɋɪɟɞʃɚ
0 – ɇɟɦɚ ɟɮɟɤɚɬɚ
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Ɉɞ ɫɚɦɢɯ ɩɨɱɟɬɚɤɚ ɩɪɨɰɟɫɚ ɫɬɪɚɬɟɲɤɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɧɚɝɥɚɲɟɧɚ ʁɟ ɜɚɠɧɨɫɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɩɥɚɧɚ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ. ɍɫɩɟɲɧɨɫɬ ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɝ ɩɥɚɧɚ ʄɟ ɫɟ
ɦɟɪɢɬɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɨɦɟɧɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɭɞɭ ɞɟɫɢɥɟ ɤɚɨ
ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɰɢʂɟɜɚ ɩɥɚɧɚ.
ɉɪɜɢ ɤɨɪɚɤ ɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɩɥɚɧɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ʃɟɝɨɜɨ ɭɫɜɚʁɚʃɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɝɪɚɞɚ. Ɉɜɨ ʄɟ ɭ ɫɭɲɬɢɧɢ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɜɨʂɟ ɡɚ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɪɨɦɟɧɚ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬ ʂɭɞɫɤɢɯ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɤɨʁɢ ʄɟ ɛɢɬɢ
ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɡɚ ɞɨɫɬɢɡɚʃɟ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ ɰɢʂɟɜɚ.
Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɡɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɩɥɚɧɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ɞɨɞɟʂɟɧɚ ɋɚɜɟɬɭ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ
ɪɚɡɜɨʁ. Ɉɜɚʁ ɋɚɜɟɬ ɛɢʄɟ ɧɚɞɥɟɠɚɧ ɞɚ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚ ɫɜɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɪɚɡɜɨʁɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɚ ɭɬɜɪɻɟɧɢɦ ɧɨɫɢɨɰɢɦɚ.
ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ ʁɟ ɫɬɚɥɧɨ ɬɟɥɨ ɤɨʁɟ ʄɟ ɛɢɬɢ ɮɨɪɦɢɪɚɧɨ ɫɚ ɭɥɨɝɨɦ :
• ɩɪɚʄɟʃɟ ɢ ɨɰɟʃɢɜɚʃɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɢ ɩɪɨʁɟɤɬɧɢɯ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɢɡ
ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɝ ɩɥɚɧɚ
• ɪɟɜɢɡɢʁɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɝ ɢ Ⱥɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ
• ɩɨɞɪɲɤɚ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɭ ɭ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɭ ɜɟɡɚɧɨɦ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɢ
ɪɚɡɜɨʁɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɟ
• ɩɨɞɪɲɤɚ Ɉɞɟʂɟʃɭ ɡɚ ɅȿɊ
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ɉɪɨʁɟɤɬɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɰɟʃɢɜɚɧɢ:

I
I.1.1
I.1.2
I.1.3
I.2.1
I.2.2
I.3.1
I.3.2
I.3.3
I.3.4
I.3.5
I.3.6
I.3.7
I.3.8
I.3.9
I.4.1
I.4.2
I.4.3
I.4.4
I.5.1
I.5.2
I.6.1

Ɋɩɬɠɜɛɨ ɱɣʃ / Ɋɫɩʂɠɥɛɭ
Ɋɚɡɜɨʁ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ

ɂɛɣɨɭɠɫɠɬɩɝɛɨɩɬɭ ɢɛ ɮɲɠɳʅɠ
ɪɩɟɫɳɥɛ (0-3)
Ʌɩɧɪɛɭɣɜɣɦɨɩɬɭ ɬɛ ɟɫɮɞɣɧ
ɪɩɬɠɜɨɣɧ ɱɣʃɠɝɣɧɛ (0 – 3)

Ɏɭɣɱɛʂ ɨɛ ɣɨɝɠɬɭɣɱɣʂɠ ɣ ɨɩɝɛ
ɫɛɟɨɛ ɧɠɬɭɛ (0 – 3)

Ƚɫɠɧɠɨɬɥɣ ɩɥɝɣɫ (1 – 3)

Ƀɢɝɩɟʃɣɝɩɬɭ (0-6)

ȼɫ.

Ɏɭɣɱɛʂ ɨɛ ɩɪɳɭɣ ɱɣʃ (0-3)

ɍɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ

ɌɈɌȺɅ

Ɋɚɧɝ

311

10

282

33

275

37

289

24

274

38

304

13

283

31

288

26

231

55

252

48

232

54

270

41

320

6

320

6

312

9

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɢɫɬɚɧɚ

280
301

35
15

ɂɡɪɚɞɚ ɉȾɊ-ɚ ɡɚ ɧɨɜɭ ɥɭɤɭ ɧɚ Ⱦɭɧɚɜɭ

295

18

289

24

326

4

249

51

ɂɡɪɚɞɚ ɉȾɊ-ɚ ɡɚ ɤɨɦɩɥɟɬɧɭ ɞɭɧɚɜɫɤɭ
ɨɛɚɥɭ
Ƚɟɨɞɟɬɫɤɨ ɫɧɢɦɚʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɦɪɟɠɟ (ɤɨʁɚ ɧɢʁɟ
ɫɧɢɦʂɟɧɚ)
Ɋɟɲɚɜɚʃɟ ɢɦɨɜɢɧɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ Ɉɞɟʂɟʃɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɟɦ
ɍɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ,
ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɥɨɤɚɥɧɢɯ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ
Ʉɨɦɩɥɟɬɢɪɚʃɟ ɩɭɬɧɟ ɦɪɟɠɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɤɪɭɠɧɨɝ ɩɪɫɬɟɧɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɮɚɫɬ-ɩɚɪɤɨɜɚ (ɩɪɨɛɥɟɦ
ɩɚɪɤɢɪɚʃɚ)
ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɞɪɭɝɟ
ɥɢɩɫɤɟ ɪɚɦɩɟ (ɭɤɪɲɬɚʃɟ ɩɭɬɧɨɝ ɢ
ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɨɝ ɩɪɚɜɰɚ)
ɉɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɫɬɚɪɨɝ ɦɨɫɬɚ ɧɚ ȳɟɡɚɜɢ ɫɚ
ɢɧɞ. ɡɨɧɚɦɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɟ ɢ ɩɟɲɚɱɤɟ
ɫɬɚɡɟ
ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɡɟɥɟɧɨɝ ɬɚɥɚɫɚ
ɂɡɦɟɲɬɚʃɟ ɚɭɬɨɛɭɫɤɟ ɫɬɚɧɢɰɟ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ
ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɭɥɢɰɚ
Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ
ɂɡɦɟɲɬɚʃɟ US Steel ɩɪɢɫɬɚɧɢɲɬɚ ɢɡ
ɰɟɧɬɪɚ ɝɪɚɞɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɦɚɪɢɧɟ

ɂɡɦɟɲɬɚʃɟ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɢɡ
ɰɟɧɬɪɚ ɝɪɚɞɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɤɨɥɨɫɟɤɚ ɞɨ
ɧɨɜɟ ɥɭɤɟ
Ɉɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɟ ɚɟɪɨɞɪɨɦɚ ɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɟ ɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɬɭɪɢɡɦɚ
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I.10.2

Ɉɩɪɟɞɟʂɟʃɟ ɤɨɪɢɞɨɪɚ ɡɚ
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɭ ɦɪɟɠɭ
ɉɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ ɢ ɞɨɝɪɚɞʃɚ ɩɪɢɦɚɪɧɨɝ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ
Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢ ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ
ɝɪɚɞɚ
ɉɪɨɲɢɪɟʃɟ ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ
ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɩɪɟɪɚɞɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝ ɰɟɜɨɜɨɞɚ ɞɨ
ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɚ ,,ɐɚɪɢɧɚ,,
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɧɨɜɟ ɉɋ ,,ɐɚɪɢɧɚ,,
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ ɰɟɜɨɜɨɞ ɢɡɜɨɪɢɲɬɟ –
ɩɪɟɪɚɞɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɩɪɟɪɚɞɟ, ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɚ,
ɩɭɦɩɧɢɯ ɫɬɚɧɢɰɚ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ
ɰɟɜɨɜɨɞɚ ɡɚ ɦɨɪɚɜɫɤɚ ɫɟɥɚ
Ƚɂɋ ɡɚ ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ
ɫɢɫɬɟɦɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɨɛʁɟɤɬɚ ɡɚ ɩɨɫɥɨɜɟ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɜɢɤ-ɚ ɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɢ ɩɩɜ,,Ƚɨɞɨɦɢɧ,,
ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɫɟɨɫɤɢɯ Ɇɟɫɧɢɯ Ɂɚʁɟɞɧɢɰɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ ɦɪɟɠɟ ɢ
ɩɪɟɪɚɞɚ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ ɡɚ ɧɚɫɟʂɚ
ɒɚɥɢɧɚɰ ɢ Ʉɭɥɢɱ ɭ ɰɢʂɭ ɡɚɲɬɢɬɟ
ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ “ɒɚɥɢɧɚɰ”
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɟ ɝɚɫɧɟ ɦɪɟɠɟ
Ʉɨɧɜɟɪɡɢʁɚ ɫɜɢɯ ɤɨɬɥɚɪɧɢɰɚ ɭ ɝɪɚɞɭ ɧɚ
ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɝɚɫ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ Ɍɨɩɥɚɧɟ-ɟɧɟɪɝɚɧɟ ɧɚ ɝɚɫ

I.11.1

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɚ ɭ ɂɧɞ.ɡɨɧɢ
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106

68

117

60

356

1

350

2

325

5

325

5

299

16

332

3

316

7

ɉɨɡɢɬɢɜɧɚ ɩɨɫɥɨɜɧɚ ɤɥɢɦɚ
ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɧɨɜɟ
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɡɨɧɟ
Ɉɫɧɢɜɚʃɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɩɚɪɤɚ
ɉɨɛɨʂɲɚʃɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ
ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯ
ɡɨɧɚ
ɉɪɟɧɚɦɟɧɚ ɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ
ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɩɨʂ.ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ
ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɨʁ ɡɨɧɢ ɥɭɤɟ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ
ɡɨɧɟ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯ ɢ
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɨɩɲɬɢɯ ɢ
ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɧɚɦɟɧɚ
ɉɨɫɬɪɨʁɟʃɟ ɡɚ ɉɉɈȼ I ɮɚɡɚ –ɋɚɛɢɪɧɢ
ɤɨɥɟɤɬɨɪ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ
Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɭɫɥɭɠɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ
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Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɫɚɜɟɬɚ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɭɞɪɭɠɟʃɚ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤɚ ɢ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ

47

107

67

107

67

313

8

ɍɱɟɲʄɟ ɧɚ ɫɚʁɦɨɜɢɦɚ
ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɛɚɡɟ
ɩɨɞɚɬɚɤɚ
ɂɡɪɚɞɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɤɚɬɚɥɨɝɚ ɩɪɢɜɪɟɞɟ

316

7

294

20

293
291

21
23

285

30

105

69

100

72

104

70

282

33

234

53

262

45

288
304

26
13

295

18

105

69

129

57

107

67

292

22

ɋɚʁɦɨɜɢ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ
ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɪɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɟ
ɉɨɦɨʄ ɢɥɢ ɫɟɪɜɢɫ ɡɚ ɩɨɫɥɨɜɧɭ
ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɭ, ɪɚɡɦɟɧɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ,
ɥɨɤɚɥɧɟ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɱɤɟ ɫɚɪɚɞʃɟ ɢ
ɛɨʂɭ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɭ ɧɚ ɬɪɠɢɲɬɭ
Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɦɪɟɠɚ ɢɥɢ ɤɥɚɫɬɟɪɚ
ɉɨɞɪɲɤɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨʁ ɭɤʂɭɱɟɧɨɫɬɢ ɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɭɝɪɨɠɟɧɢɯ
ɝɪɭɩɚ

Ɋɚɡɜɨʁ ɬɭɪɢɡɦɚ

III.1.1

III.1.6

Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɛɚɡɟ POI (point of interest)
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ (Ƚɉɋ)
Ɋɚɡɜɨʁ ɢ ɩɪɨɦɨɰɢʁɟ ɥɨɜɧɨɝ ɢ
ɪɢɛɨɥɨɜɧɨɝ ɬɭɪɢɡɦɚ (ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ ɢ
ɫɥ.)
ɂɡɪɚɞɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɪɚɡɜɨʁɚ/Ɇɚɫɬɟɪ
ɩɥɚɧɚ/ ɬɭɪɢɡɦɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɛɚɡɟɧɚ
ɂɫɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɬɟɪɦɚɥɧɢɯ ɜɨɞɚ ɧɚ
ȳɭɝɨɜɭ

III.1.7

Ɋɚɡɜɨʁ Ɇɋɉ ɭ ɬɭɪɢɡɦɭ

III.1.4
III.1.5

III.1.9.

ɉɪɨɲɢɪɟʃɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ ɩɨɧɭɞɟ ɢ ɛɨʂɚ
ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɢ
ɩɨɞɢɡɚʃɟ ʃɢɯɨɜɟ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ɍɜɪɻɚɜɚ, ɭɪɟɻɟʃɟ ɢ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ,ɫɩɪɨɜɟɫɬɢ ɫɜɚ ɧɟɞɨɜɪɲɟɧɚ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɢ ɢɫɤɨɩɚɜɚʃɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ
ɲɬɨ ɩɪɟ ɡɚɜɪɲɢɥɚ ɪɟɫɬɚɭɪɚɰɢʁɚ

IV

Ɋɚɡɜɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ

IV.1.1.

Ⱦɭɝɨɪɨɱɧɢ ɰɢʂɟɜɢ ɢɡ ɭɫɜɨʁɟɧɟ
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ (ɤɚɨ
ɩɪɨʁɟɤɬɧɟ ɢɞɟʁɟ)

III.1.8

29

256

Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ (ɫɜɟ ɜɪɫɬɟ)

III.1.3
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Ȼɢɡɧɢɫ ɢɧɤɭɛɚɬɨɪ ɰɟɧɬɚɪ
ɂɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɢ ɤɨɧɰɟɩɬɚ HACCP ɭ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ
ɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ
ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚ, ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ, ɭɫɜɚʁɚʃɟ ɤʃɢɝɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ
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III.1.2
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IV.1.2

IV.1.3

IV.1.4

IV.1.5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ɋɬɜɚɪɚʃɟ ɛɚɡɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ (ɩɭɬɟɦ ɋɆɋ-ɚ ɧɩɪ.)
ɉɪɭɠɚʃɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɭ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ
Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɰɟɧɬɪɚ ɡɚ ɤɨɦɩɥɟɬɧɭ
ɥɨɝɢɫɬɢɤɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɭ ɰɢʂɭ
ɭɫɦɟɪɚɜɚʃɟ ɧɚ ɜɪɫɬɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɞɨ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɢ ɩɥɚɫɦɚɧɚ ɧɚ ɬɪɠɢɲɬɭ
ɉɨɤɪɟɬɚʃɟ ɩɢɥɨɬ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɭ ɰɢʂɭ
ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɤɚɫɧɢʁɟ
ɦɨɝɭ ɞɚʂɟ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɢɪɚɬɢ
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276

36

283

31

123

58

112

63

307

12

309

11

IV.4.1

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɜɨʄɚɪɫɬɜɚ ɢ
ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɬɜɚ
Ɋɟɫɬɪɭɤɬɭɢɪɚʃɟ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ (ɞɚ ɩɨɫɬɚɧɟ ɪɚɡɜɨʁɧɢ)
ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ (ɚɬɚɪɫɤɢ ɩɭɬɟɜɢ,
ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ, ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ)

177

56

IV.5.1

ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɢ
ɩɨɪɟɤɥɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ

265

44

IV.5.2

ɍɜɨɻɟʃɟ ɭɧɢɮɨɪɦɧɨɝ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɢ
ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɩɪɨɦɨɜɢɫɚʃɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ

112

63

121

59

121

59

121

59

117

60

269

42

273

39

296

17

IV.2.1
IV.3.1

V

Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ, ɧɚɭɤɚ ɢ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ

V1

Ɋɚɡɜɨʁ ɜɢɫɨɤɨɲɤɨɥɫɤɨɝ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ

V.1.1

Ɉɬɜɚɪɚʃɟ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ - ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ

V.1.3

ɋɬɜɚɪɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɨɬɜɚɪɚʃɟ
ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ (ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ
ɩɪɢɜɚɬɧɨ-ʁɚɜɧɨɝ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ
Ɉɞɚɛɢɪ ɢ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɡɚ
ɛɭɞɭʄɢ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ

V.1.4

ɋɬɜɚɪɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɨɬɜɚɪɚʃɟ
ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɨɝ ɞɨɦɚ

V 2

ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɢ
ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɫɤɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ

V.1.2

V 2.1

V.2.2

V.2.3

ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɨɫɧɢɜɚʃɚ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɨɞɪɚɫɥɢɯ ɩɨ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚ ɇɋɁ
ɍɜɨɻɟʃɟ ɜɢɞɟɨ ɧɚɞɡɨɪɚ ɭ Ɉɒ
“Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ Ⱦɚɜɢɞɨɜɢʄ” (1478 ɭɱɟɧɢɤɚ;
ʁɟɞɢɧɚ ɲɤɨɥɚ ɭ ɝɪɚɞɭ ɛɟɡ ɜɢɞɟɨ
ɧɚɞɡɨɪɚ)
ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɩɪɨɦɨɜɢɫɚʃɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯ ɡɚɧɢɦɚʃɚ ɡɚ ɛɭɞɭʄɟ
ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɰɟ
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V 2.4

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɪɚɞɢɨɧɢɰɚ ɢ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ
ɡɚ ɝɪɚɻɚɧɟ ɢ ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɰɟ ɡɚ
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɭ ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɭ ɢ
ɚɧɢɦɚɰɢʁɭ ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɬɪɚɠɟʃɟ ɩɨɫɥɚ
ɭɡ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɩɪɢɦɟɧɟ (Ʉɥɭɛ
ɂȾȿȺ)

111

64

V.2.5

Ɉɬɜɚɪɚʃɟ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ

271

40

V 3

Ȼɪɢɝɚ ɨ ɫɬɚɪɢɦ ɥɢɰɢɦɚ
271

40

288

26

236

52

110

65

97

73

108

66

332

3

V.3.3

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɟ ɫɥɭɠɛɟ
ɡɚ ɛɪɢɝɭ ɨ ɫɬɚɪɢɦ ɥɢɰɢɦɚ (ɦɨɠɞɚ ɉɉɉ)
Ɉɠɢɜʂɚɜɚʃɟ ɚɦɛɭɥɚɧɬɢ ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ
ɦɟɫɬɢɦɚ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ) –
ɨɱɟɤɭʁɟ ɫɟ ɩɪɟɥɚɡɚɤ Ⱦɨɦɚ ɡɞɪɚɜʂɚ ɭ
ɥɨɤɚɥɧɭ ɢɧɝɟɪɟɧɰɢʁɭ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɢɥɢ ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ
(ɞɨɦɚ) ɡɚ ɫɬɚɪɚ ɥɢɰɚ ( ɦɨɠɞɚ ɝɪɚɞ
ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɡɟɦʂɢɲɬɟ)

V4

Ɂɞɪɚɜɚ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɚ ɠɢɜɨɬɧɚ
ɫɪɟɞɢɧɚ

V 3.1

V 3.2

V.4.1
V.4.2
V.4.3
V.4.4

Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɫɥɭɠɛɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ Ƚɪɚɞɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟ ɡɚ ɫɬɪɚɬɟɲɤɨ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ
ɨɬɩɚɞɨɦ (ɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚʃɟ ɢ
ɪɟɰɢɤɥɢɪɚʃɟ)
Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɫɚɜɟɬɚ ɡɚ ɡɞɪɚɜɭ
ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɭ ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ
ȼɪɲʃɚɱɤɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɢ ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥɚ – Ɂɚɲɬɢɬɚ ɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟ
ɂɡɪɚɞɚ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ
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ɉɪɨʁɟɤɬɧɢ ɮɨɪɦɭɥɚɪɢ
ɅȵɎɒɈɉ ɊɃɍȻȶɀ – ɊɉɂɃɍɃȽɈȻ ɊɉɌɆɉȽɈȻ ɅɆɃɇȻ
ɐɢʂ

Ɍɭɝɛɫɛʄɠ ɣ ɮɨɛɪɫɠɼɠʄɠ ɪɩɢɣɭɣɝɨɩɞ ɣɧɣʈɛ Ɍɧɠɟɠɫɠɝɛ.
Ɉʁɚɱɚɬɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ ɝɪɚɞɫɤɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɟ ɢ Ɉɞɟʂɟʃɚ ɡɚ ɅȿɊ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ, ɞɚ ɛɭɞɭ ɫɟɪɜɢɫ ɡɚ
ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ ɢ ʁɚɱɚʃɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ

ɂɛɟɛɭɛɥ (ɪɫɩʂɠɥɛɭ)

II 3.3 Ɏɬɪɩɬɭɛɝʃɛʄɠ ɣ ɩɟɫɡɛɝɛʄɠ ɜɛɢɠ ɪɩɟɛɭɛɥɛ

ɉɪɣɬ

ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɬɢɦɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɛɚɡɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ, ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɬɢɦɚ ɚɧɤɟɬɚɪɚ, ɨɛɭɤɚ
ɚɧɤɟɬɚɪɚ ɤɨʁɢ ʄɟ ɨɛɢʄɢ Ƚɪɚɞ ɢ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɚɧɤɟɬɭ. ɉɨɞɚɬɤɟ ʄɟ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɢ Ɉɞɟʂɟʃɭ ɡɚ ɅȿɊ ɤɨʁɟ ʄɟ
ɨɛɪɚɞɢɬɢ ɩɨɞɚɬɤɟ ɢ ɮɨɪɦɢɪɚɬɢ ɛɚɡɭ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɤɨʁɚ ɛɢ ɫɟ ɪɟɞɨɜɧɨ ɚɠɭɪɢɪɚɥɚ. ɂɡɪɚɞɚ ɧɨɜɢɯ ɢ ɞɨɩɭɧɚ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɛɚɡɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɭ ɰɢʂɭ ɛɨʂɟɝ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ
ɫɜɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ.

ɋɠɢɮɦɭɛɭɣ Ɋɫɩʂɠɥɭɛ

Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɫɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ, ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ ɩɪɢɜɪɟɞɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ, ɩɨɛɨʂɲɚɧ ɢɦɢʇ Ƚɪɚɞɚ

ɀɥɩɨɩɧɬɥɣ ɫɠɢɮɦɭɛɭ
Ȼɪ. ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ
(ɪɫɠɟɝɣɟɠɭɣ ɜɫ.ɫɛɟɨɣɰ ɧɠɬɭɛ,
ɣɨɝɠɬɭɣɱɣʂɠ, ɊȴɊ, ɥɩʂɣ ʅɠ ɬɠ
ɬɭɝɩɫɣɭɣ ɢɛɰɝɛʃɮʂɮʅɣ
Ʉɨɥɢɱɢɧɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ
ɣɧɪɦɠɧɠɨɭɛɱɣʂɣ ɩɝɩɞ ɪɫɩɞɫɛɧɛ)

Ƀɨɟɣɫɠɥɭɨɩ ɪɫɩʂɠɥɛɭ ɧɩɡɠ ɟɩɝɠɬɭɣ ɟɩ
ɯɩɫɧɣɫɛʄɛ ɨɩɝɣɰ ɫɛɟɨɣɰ ɧɠɬɭɛ.

ɉɪɢɜɚɬɧɨ-ʁɚɜɧɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ
ɂɧɞɢɪɟɤɬɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬ

ɉɦɛɥɳɛɨ ɣ ɧɨɩɞɩ ɠɯɣɥɛɬɨɣʂɣ ɫɛɟ ɉɟɠʃɠʄɛ ɢɛ
Ɇɀɋ ɪɫɣ ɪɫɮɡɛʄɮ ɪɩɧɩʅɣ ɣ ɮɬɦɮɞɛ
ɪɫɣɝɫɠɟɨɣɱɣɧɛ.

ɋɠɛɦɣɢɛɱɣʂɛ

ɉɫɞɛɨɣɢɛɱɣʂɛ

ɉɬɩɜɛ

Ɉɛɟɦɠɡɨɣ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ, Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɅȿɊ

ɧɚɱɟɥɧɢɤ Ɉɞɟʂɟʃɚ ɡɚ ɅȿɊ

Ɋɛɫɭɨɠɫɣ ɮ ɬɛɫɛɟʄɣ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ, Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨ,Ⱥɝɟɧɰɢʁɚ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɪɟɝɢɫɬɪɟ, ɇȻɋ,Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢ ɡɚɜɨɞ ɡɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ

ȼɮʈɠɭ (ɭɩɭɛɦ)

1.000 ȿɍɊ

ɏɣɨɛɨɬɣɫɛʄɠ

Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

ɊɆȻɈ ɋȻȿȻ-ȻɅɍɃȽɈɉɌɍɃ
Ȼɥɭɣ ɝɨɩɬɭ
1
2
3
4
5

ɉɪɣɬ

Ɉɛɟɦɠɡɨɩɬɭ

ɋɩɥ

Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɬɢɦɚ ɚɧɤɟɬɚɪɚ

Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɅȿɊ

15ɞɚɧɚ

Ɉɛɭɤɚ ɚɧɤɟɬɚɪɚ

Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɅȿɊ

1 ɦɟɫɟɰ

Ⱥɧɤɟɬɢɪɚʃɟ

Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɅȿɊ

3 ɧɠɬɠɱɛ

Ɉɛɪɚɞɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ

Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɅȿɊ

2 ɧɠɬɠɱɛ

Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɛɚɡɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ, ɚɠɭɪɢɪɚʃɟ, ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ

Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɅȿɊ

ɭɫɛʂɨɩ
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ɅȵɎɒɈɉ ɊɃɍȻȶɀ – ɊɉɂɃɍɃȽɈȻ ɊɉɌɆɉȽɈȻ ɅɆɃɇȻ
ɐɢʂ

Ɏɨɛɪɫɠɼɠʄɠ ɩɟɨɩɬɛ ʂɛɝɨɩɞ ɣ ɪɫɣɝɛɭɨɩɞ ɬɠɥɭɩɫɛ

Ɂɚɞɚɬɚɤ (ɩɪɨʁɟɤɚɬ)

II 2.2 ɏɩɫɧɣɫɛʄɠ ɞɫɛɟɬɥɩɞ ɪɫɣɝɫɠɟɨɩɞ Ɍɛɝɠɭɛ

ɉɪɣɬ

Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɋɚɜɟɬɚ ɨɞ ɫɬɪɭɱɧɢɯ ʂɭɞɢ ɢɡ ɥɨɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɤɨʁɢ ʄɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɬɢ ɫɬɚʃɟ
ɥɨɤɚɥɧɟ ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɢ ɦɟɪɟ ɡɚ ʃɟɧɨ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ. ɐɢʂ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɢ ɫɜɟɭɤɭɩɧɨ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɫɬɚʃɚ, ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚ ɨɞɪɠɢɜɢ ɪɚɡɜɨʁ ɫɦɟɞɟɪɟɜɫɤɟ ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ ɤɪɨɡ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ.

ɋɠɢɮɦɭɛɭɣ Ɋɫɩʂɠɥɭɛ

ɋɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɨ ɢɫɬɪɚɠɟɧɨ ɫɬɚʃɟ ɫɦɟɞɟɪɟɜɫɤɟ ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚ ʃɟɧ ɞɚʂɢ ɪɚɡɜɨʁ. Ɂɚʁɟɞɧɢɱɤɚ ɫɚɪɚɞʃɚ Ƚɪɚɞɚ,
ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ ɪɚɞɢ ɫɬɜɚɪɚʃɚ ɢ ɩɨɜɟʄɚɜɚʃɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɩɨɛɨʂɲɚʃɚ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɤɥɢɦɟ

ɀɥɩɨɩɧɬɥɣ ɫɠɢɮɦɭɛɭ
Ȼɪ. ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ
(ɪɫɠɟɝɣɟɠɭɣ ɜɫ.ɫɛɟɨɣɰ ɧɠɬɭɛ,
ɣɨɝɠɬɭɣɱɣʂɠ, ɊȴɊ, ɥɩʂɣ ʅɠ ɬɠ
ɬɭɝɩɫɣɭɣ ɢɛɰɝɛʃɮʂɮʅɣ
Ʉɨɥɢɱɢɧɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ
ɣɧɪɦɠɧɠɨɭɛɱɣʂɣ ɩɝɩɞ ɪɫɩɞɫɛɧɛ)

Ɉɦɨɝɭʄɚɜɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɲɟ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɨɬɜɚɪɚʃɟ
ɧɨɜɢɯ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ.
ɍɬɢɰɚʁɟɦ ɧɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɝ ɩɥɚɧɚ
ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɧɨɜɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ

ɉɪɢɜɚɬɧɨ-ʁɚɜɧɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ
ɂɧɞɢɪɟɤɬɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬ

ɍɬɢɱɟ ɧɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɝ ɩɥɚɧɚ ɢ ɞɪɭɝɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ɉɞɟʂɟʃɚ ɡɚ ɅȿɊ.

ɋɠɛɦɣɢɛɱɣʂɛ

ɉɫɞɛɨɣɢɛɱɣʂɛ

ɉɬɩɜɛ

Ɉɛɟɦɠɡɨɣ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ, Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɅȿɊ

ɧɚɱɟɥɧɢɤ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ

Ɋɛɫɭɨɠɫɣ ɮ ɬɛɫɛɟʄɣ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ, Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɟ,Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨ

ȼɮʈɠɭ (ɭɩɭɛɦ)

1.000 ȿɍɊ

ɏɣɨɛɨɬɣɫɛʄɠ

Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɚ

ɊɆȻɈ ɋȻȿȻ-ȻɅɍɃȽɈɉɌɍɃ
Ȼɥɭɣ ɝɨɩɬɭ

ɉɪɣɬ

1

Ɉɞɚɛɢɪ ɱɥɚɧɨɜɚ ɋɚɜɟɬɚ

2

Ɉɫɧɢɜɚʃɟ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɋɚɜɟɬɚ

Ɉɛɟɦɠɡɨɩɬɭ
Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɅȿɊ
ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ,
Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɅȿɊ

ɋɩɥ
15 ɞɚɧɚ
1 ɦɟɫɟɰ
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Ɏɨɛɪɫɠɼɠʄɠ ɩɟɨɩɬɛ ʂɛɝɨɩɞ ɣ ɪɫɣɝɛɭɨɩɞ ɬɠɥɭɩɫɛ

ɂɛɟɛɭɛɥ (ɪɫɩʂɠɥɛɭ)

II 2.4 ȼɣɢɨɣɬ ɣɨɥɮɜɛɭɩɫ ɱɠɨɭɛɫ

ɉɪɣɬ

ɐɢʂ ɨɜɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ʁɟ ɪɚɡɜɨʁ Ɇɋɉ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ, ɤɪɨɡ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚ ɩɨɦɨʄ Ɇɋɉ. Ɉɫɧɨɜɚʄɟ ɫɟ
ɟɮɢɤɚɫɚɧ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɚɧ Ȼɢɡɧɢɫ ɢɧɤɭɛɚɬɨɪ ɰɟɧɬɚɪ ɤɨʁɢ ʄɟ ɩɨɦɨʄɢ ʃɢɯɨɜ ɪɚɡɜɨʁ ɬɨɤɨɦ ɩɨɱɟɬɧɢɯ
ɝɨɞɢɧɚ ɪɚɞɚ, ɤɚɞɚ ɫɭ ɧɚʁɜɢɲɟ ɨɫɟɬʂɢɜɢ ɢ ɪɚʃɢɜɢ. ȼɟʄɢɧɚ ɧɨɜɨ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɯ Ɇɋɉ ɫɟ ɫɭɨɱɚɜɚ ɫɚ
ɩɪɨɛɥɟɦɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɡɧɚʃɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɬɪɠɢɲɬɚ, ɦɟɧɚʇɦɟɧɬɚ ɢ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɚ. ɍ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ, ɧɚʁɜɟʄɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ʁɟ ɩɪɨɫɬɨɪ ɭ ɤɨɦɟ ɛɢ ɫɟ ɦɨɝɚɨ ɨɫɧɨɜɚɬɢ Ȼɢɡɧɢɫ
ɢɧɤɭɛɚɬɨɪ. Ⱦɚɤɥɟ, ɩɪɜɨ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ ɫɟ ɢɥɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɧɟɤɨɝ ɉȳɉ ɢɡɝɪɚɞɢ ɡɝɪɚɞɚ ɡɚ ɢɧɤɭɛɚɬɨɪ
ɰɟɧɬɚɪ, ɢɥɢ ɞɚ ɫɟ ɚɞɚɩɬɢɪɚ ɜɟʄ ɩɨɫɬɨʁɟʄɚ ɡɝɪɚɞɚ. ɇɚɤɨɧ ɬɨɝɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢ ɨɛɭɤɚ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɭ ɂɧɤɭɛɚɬɨɪ ɐɟɧɬɪɭ, ɤɚɨ ɢ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɚ ɦɟɞɢʁɫɤɚ ɤɚɦɩɚʃɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɪɨɦɨɜɢɫɚɨ ɡɧɚɱɚʁ
ɭɫɥɭɝɚ Ȼɢɡɧɢɫ ɢɧɤɭɛɚɬɨɪɚ.

ɋɠɢɮɦɭɛɭɣ Ɋɫɩʂɠɥɭɛ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ ʁɟ ɩɨɦɨʄ ɢɡɜɨɡɧɨ ɨɪɢʁɟɧɬɢɫɚɧɢɦ Ɇɋɉ ɢ ɧɨɜɢɦ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɰɢɦɚ ɭ ɩɪɜɢɦ ɝɨɞɢɧɚɦɚ
ɪɚɞɚ, ɫɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɨɦ ɪɚɫɬɚ, ɭɡ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɜɟʄɟɝ ɛɪɨʁɚ ʂɭɞɢ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ
ɫɬɢɦɭɥɢɫɚɨ ɩɪɨɰɟɫ ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɢ ɞɚʂɢ ɪɚɡɜɨʁ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ.
Ȼɪ. ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ
5, ɛ ɣɨɟɣɫɠɥɭɨɩ, ɬɝɣ ɥɩʂɣ ɜɣ ɥɩɫɣɬɭɣɦɣ
ȼɣɢɨɣɬ ɣɨɥɮɜɛɭɩɫ, ɪɩ ɪɫɩɱɠɨɣ ɩɥɩ 50 ɨɩɝɣɰ
ɫɛɟɨɣɰ ɧɠɬɭɛ.

ɀɥɩɨɩɧɬɥɣ ɫɠɢɮɦɭɛɭ
(ɪɫɠɟɝɣɟɠɭɣ ɜɫ.ɫɛɟɨɣɰ ɧɠɬɭɛ,
ɣɨɝɠɬɭɣɱɣʂɠ, ɊȴɊ, ɥɩʂɣ ʅɠ ɬɠ
ɬɭɝɩɫɣɭɣ ɢɛɰɝɛʃɮʂɮʅɣ
Ʉɨɥɢɱɢɧɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ
ɣɧɪɦɠɧɠɨɭɛɱɣʂɣ ɩɝɩɞ ɪɫɩɞɫɛɧɛ)

80.000 ȿɍɊ

ɉɪɢɜɚɬɧɨ- ʁɚɜɧɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ

Ɇɨɝɭʄɟ

ɂɧɞɢɪɟɤɬɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬ

ɉɨɛɨʂɲɚʃɟ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɤɥɢɦɟ, ɞɭɝɨɪɨɱɧɨ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɩɪɢɯɨɞɚ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɛɭʇɟɬɚ

ɋɠɛɦɣɢɛɱɣʂɛ

ɉɫɞɛɨɣɢɛɱɣʂɛ

ɉɬɩɜɛ

Ɉɛɟɦɠɡɨɣ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ, Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ,Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɅȿɊ

ɧɚɱɟɥɧɢɤ Ɉɞɟʂɟʃɚ ɡɚ ɅȿɊ

Ɋɛɫɭɨɠɫɣ ɮ ɬɛɫɛɟʄɣ

ɍɋȺɂȾ/ɆȿȽȺ, Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɪɚɡɜɨʁɧɚ
Ⱥɝɟɧɰɢʁɚ,Ⱦɨɧɚɬɨɪɢ,ɉɪɢɜɚɬɧɢ ɩɚɪɬɧɟɪɢ

ȼɮʈɠɭ (ɭɩɭɛɦ)

100.000 ȿɍɊ

ɏɣɨɛɨɬɣɫɛʄɠ

Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ⱦɨɧɚɬɨɪɢ
ɉɪɢɜɚɬɧɢ ɤɚɩɢɬɚɥ

ɊɆȻɈ ɋȻȿȻ-ȻɅɍɃȽɈɉɌɍɃ
Ȼɥɭɣ ɝɨɩɬɭ

ɉɪɣɬ

Ɉɛɟɦɠɡɨɩɬɭ

ɋɩɥ

1

Ɉɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɡɚ Ȼɢɡɧɢɫ ɢɧɤɭɛɚɬɨɪ

Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɭ

6 ɦɟɫɟɰɢ

2
3
4

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɢ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɩɪɨɫɬɨɪɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ

2 ɦɟɫɟɰɚ

Ɉɛɭɤɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

Ⱦɨɧɚɬɨɪ

1 ɧɠɬɠɱ

Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ ɢ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ

Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɅȿɊ

1 ɧɠɬɠɱ
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Ɏɨɛɪɫɠɼɠʄɠ ɩɟɨɩɬɛ ʂɛɝɨɩɞ ɣ ɪɫɣɝɛɭɨɩɞ ɬɠɥɭɩɫɛ

ɂɛɟɛɭɛɥ (ɪɫɩʂɠɥɛɭ)

II 2.1 ɏɩɫɧɣɫɛʄɠ ɞɫɛɟɬɥɩɞ ɮɬɦɮɡɨɩɞ ɱɠɨɭɫɛ

ɉɪɣɬ

Ƚɪɚɞɫɤɢ ɭɫɥɭɠɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ʁɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɚ ɰɟɥɢɧɚ ɝɪɚɞɫɤɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɟ ɤɨʁɚ ɨɛʁɟɞɢʃɭʁɟ
ɫɜɟ ɝɪɚɞɫɤɟ ɫɟɪɜɢɫɟ ɧɚɦɟʃɟɧɟ ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ.Ɍɨ ʁɟ ɥɚɤɨ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨ ɩɪɢʁɟɦɧɨ ɨɞɟʂɟʃɟ ɭ ɡɝɪɚɞɢ Ƚɪɚɞɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟ ɤɨʁɟ ʄɟ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɢɦ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɢɦ ɩɪɭɠɚʃɟɦ ɭɫɥɭɝɚ,ɩɨɛɨʂɲɚɬɢ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɭ ɝɪɚɻɚɧɚ ɢ
ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ.Ɉɫɧɨɜɧɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɭɫɥɭɠɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ ɫɭ: ɩɪɭɠɚʃɟ ɭɫɥɭɝɚ ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ
„ɫɜɟ ɧɚ ʁɟɞɧɨɦ ɦɟɫɬɭ“, ɩɪɭɠɚʃɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɨ ɪɚɞɭ ɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɦɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɢ
ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɩɨɜɪɚɬɧɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɨɞ ɝɪɚɻɚɧɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ʃɢɯ ɥɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɦɨɝɥɚ ɞɚ
ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ʃɢɯɨɜɟ ɩɨɬɪɟɛɟ.Ɉɛɢɦ ɭɫɥɭɝɚ ɤɨʁɟ ɭɫɥɭɠɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɭɠɢ ʁɟ ɪɚɡɧɨɜɪɫɬɚɧ, ɚ ɧɟɤɟ ɨɞ
ʃɢɯ ɫɭ:ɩɪɢʁɟɦ ɩɨɞɧɟɫɚɤɚ,ɨɜɟɪɚ ɩɪɟɩɢɫɚ,ɩɨɬɩɢɫɚ ɢ ɪɭɤɨɩɢɫɚ,ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɪɚɞɧɟ ɤʃɢɠɢɰɟ, ɢɡɞɚɜɚʃɟ
ɢɡɜɨɞɚ ɢɡ ɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤʃɢɝɚ ɪɨɻɟɧɢɯ,ɭɦɪɥɢɯ ɢ ɜɟɧɱɚɧɢɯ, ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɭɜɟɪɟʃɚ ɨ ɞɪɠɚɜʂɚɧɫɬɜɭ, ɩɨɞɧɨɲɟʃɟ
ɡɚɯɬɟɜɚ ɡɚ ɨɫɧɢɜɚʃɟ ɪɚɞʃɢ, ɨɞɨɛɪɟʃɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɢɬɞ.

ɋɠɢɮɦɭɛɭɣ Ɋɫɩʂɠɥɭɛ

Ⱦɨɛɪɚ ɭɫɥɭɝɚ ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ ɭ ɲɬɨ ɤɪɚʄɟɦ ɪɨɤɭ ɧɚ ʁɟɞɧɨɦ ɦɟɫɬɭ , ɨɥɚɤɲɚɧ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ
ɩɪɚɜɚ, ɤɪɨɡ ɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɢ ɞɨɛɪɭ ɬɟɯɧɢɱɤɭ ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬ. Ȼɪɠɟ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɟ
ɩɪɭɠɚʃɟ ɭɫɥɭɝɚ ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
Ȼɪ. ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ
12

ɀɥɩɨɩɧɬɥɣ ɫɠɢɮɦɭɛɭ
(ɪɫɠɟɝɣɟɠɭɣ ɜɫ.ɫɛɟɨɣɰ ɧɠɬɭɛ,
ɣɨɝɠɬɭɣɱɣʂɠ, ɊȴɊ, ɥɩʂɣ ʅɠ ɬɠ
ɬɭɝɩɫɣɭɣ ɢɛɰɝɛʃɮʂɮʅɣ
Ʉɨɥɢɱɢɧɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ
ɣɧɪɦɠɧɠɨɭɛɱɣʂɣ ɩɝɩɞ ɪɫɩɞɫɛɧɛ)

ɋɤɪɚʄɟʃɟɦ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɨɱɟɤɭʁɟ ɫɟ ɜɟʄɢ ɩɪɢɥɢɜ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ

ɉɪɢɜɚɬɧɨ-ʁɚɜɧɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ
ɂɧɞɢɪɟɤɬɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬ

ɉɨɛɨʂɲɚʃɟ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɤɥɢɦɟ ɢ ɢɦɢʇɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

ɋɠɛɦɣɢɛɱɣʂɛ

ɉɫɞɛɨɣɢɛɱɣʂɛ

ɉɬɩɜɛ

Ɉɛɟɦɠɡɨɣ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɍɩɪɚɜɚ, Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ,Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɅȿɊ

ɧɚɱɟɥɧɢɤ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ, ɧɚɱɟɥɧɢɤ Ɉɞɟʂɟʃɚ ɡɚ ɅȿɊ

Ɋɛɫɭɨɠɫɣ ɮ ɬɛɫɛɟʄɣ

ɍɋȺɂȾ/ɆȿȽȺ, Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɪɚɡɜɨʁɧɚ
Ⱥɝɟɧɰɢʁɚ,VNG,Ⱦɨɧɚɬɨɪɢ,ɉɪɢɜɚɬɧɢ ɩɚɪɬɧɟɪɢ

ȼɮʈɠɭ (ɭɩɭɛɦ)

35.000 ȿɍɊ

ɏɣɨɛɨɬɣɫɛʄɠ

Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ⱦɨɧɚɬɨɪɢ

ɊɆȻɈ ɋȻȿȻ-ȻɅɍɃȽɈɉɌɍɃ
Ȼɥɭɣ ɝɨɩɬɭ

ɉɪɣɬ

1

Ɉɞɪɟɻɢɜɚʃɟ Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ ɢ ɞɨɧɨɲɟʃɟ Ⱥɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ

2
3
4
5

ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɬɟɧɞɟɪɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ

Ɉɛɟɦɠɡɨɩɬɭ

ɋɩɥ

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ,
Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɅȿɊ
ɅȿɊ,ɆȿȽȺ

1 ɦɟɫɟɰ
3 ɦɟɫɟɰɚ

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɢ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɩɪɨɫɬɨɪɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ

4 ɦɟɫɟɰɚ

Ɉɛɭɤɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

ɍɋȺɂȾ/ɆȿȽȺ

1 ɧɠɬɠɱ

Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɅȿɊ

1 ɧɠɬɠɱ

Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ ɢ ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɭɫɥɭɠɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ

Страна 66 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

3. jул 2010. године

ɅȵɎɒɈɉ ɊɃɍȻȶɀ – ɊɉɂɃɍɃȽɈȻ ɊɉɌɆɉȽɈȻ ɅɆɃɇȻ
ɐɢʂ

Ɋɩɝɠʅɛʄɠ ɢɛɪɩɬɦɠɨɩɬɭɣ

ɂɛɟɛɭɛɥ (ɪɫɩʂɠɥɛɭ)

II 4.5 ɏɩɫɧɣɫɛʄɠ ɧɫɠɡɛ ɣɦɣ ɥɦɛɬɭɠɫɛ

ɉɪɣɬ

ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɩɪɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɢɡɪɚɞɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɩɨɫɬɨʁɟɰɟ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤɟ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɪɚɞɢ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɚ ʃɢɯɨɜɨɝ ɤɥɚɫɬɟɪɫɤɨɝ ɭɞɪɭɠɢɜɚʃɚ. ɇɚɦɟɧɚ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɭɧɚɩɪɟɞɢ ɩɨɫɥɨɜɚʃɟ ɞɚɬɢɯ
ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɪɚɧɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɤɪɨɡ ʃɢɯɨɜɨ ɭɦɪɟɠɚɜɚʃɟ ɢ ɤɥɭɫɬɟɪɫɤɨ ɭɞɪɭɠɢɜɚʃɟ. Ɍɪɟɛɚ
ɨɞɪɠɚɬɢ ɧɢɡ ɫɟɦɢɧɚɪɚ, ɪɚɞɢɨɧɢɰɚ ɤɚɨ ɢ ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɭ ɩɨɦɨʄ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ɉɞɟʂɟʃɚ ɡɚ
ɩɪɢɜɪɟɞɭɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨ ɡɚ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɢɯ ɢ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɢɯ ɤɥɚɫɬɟɪɫɤɢɯ ɭɞɪɭɠɟʃɚ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ. ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɞɚɤɥɟ ɢɡɪɚɞɢɬɢ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɚɧ ɩɪɨɝɪɚɦ ɤɨʁɢ ʄɟ ɩɨɦɨʄɢ ɨɫɧɢɜɚʃɭ
ɤɥɚɫɬɟɪɫɤɢɯ ɭɞɪɭɠɟʃɚ,ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ ɤɜɚɧɬɢɬɢɜɧɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɪɚɞɢ ɢɧɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚʃɚ ɦɨɝɭʄɢɯ ɤɥɚɫɬɟɪɚ.
ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɰɢʂɟɜɚ ɨɜɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ʁɟ ɢ ʁɚɱɚʃɟ ɫɜɟɫɬɢ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ ɨ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɤɥɚɫɬɟɪɫɤɢɯ ɭɞɪɭɠɟʃɚ
ɪɚɞɢ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɟɝ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɢ ʁɚɱɚʃɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɤɚɤɨ ɪɚɝɢɨɧɚ ɬɚɤɨ ɢ
ɥɨɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɢ ɛɨʂɟ ɤɨɧɤɭɪɟɬɧɨɫɬɢ ɞɚɬɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ ɤɥɚɫɬɟɪɚ.

ɋɠɢɮɦɭɛɭɣ Ɋɫɩʂɠɥɭɛ

ȳɚɱɚʃɟ ɤɨɧɤɭɪɟɬɧɨɫɬɢ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢɯ ɝɪɚɧɚ ɩɪɢɜɪɟɞɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɤɪɨɡ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɨ ɢ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɨ ɤɥɚɫɬɟɪɫɤɨ ɭɞɪɭɠɢɜɚʃɟ ɢ ɭɦɪɟɠɚɜɚʃɟ, ɚ
ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɢ ɛɨʂɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ ɜɟʄɟ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ.
Ȼɪ. ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ
Ɇɨɝɭʄ ʁɟ ɩɨɫɪɟɞɚɧ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɛɪɨʁɚ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ.

ɀɥɩɨɩɧɬɥɣ ɫɠɢɮɦɭɛɭ
(ɪɫɠɟɝɣɟɠɭɣ ɜɫ.ɫɛɟɨɣɰ ɧɠɬɭɛ,
ɣɨɝɠɬɭɣɱɣʂɠ, ɊȴɊ, ɥɩʂɣ ʅɠ ɬɠ
ɬɭɝɩɫɣɭɣ ɢɛɰɝɛʃɮʂɮʅɣ
Ʉɨɥɢɱɢɧɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ
ɣɧɪɦɠɧɠɨɭɛɱɣʂɣ ɩɝɩɞ ɪɫɩɞɫɛɧɛ)

ɉɪɢɜɚɬɧɨ-ʁɚɜɧɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ

Ɇɨɝɭʄɟ

ɂɧɞɢɪɟɤɬɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬ

Ʉɥɚɫɬɟɪɫɤɨ ɭɞɪɭɠɢɜɚʃɟ ʄɟ ɩɨɫɪɟɞɧɨ ɭɬɢɰɚɬɢ
ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɭɞɪɭɠɟɧɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
ɢ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɩɥɚɫɦɚɧɚ ʃɢɯɨɜɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ

ɋɠɛɦɣɢɛɱɣʂɛ

ɉɫɞɛɨɣɢɛɱɣʂɛ

ɉɬɩɜɛ

Ɉɛɟɦɠɡɨɣ
Ɋɛɫɭɨɠɫɣ ɮ ɬɛɫɛɟʄɣ

Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨ,Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɅȿɊ ɧɚɱɟɥɧɢɤ Ɉɞɟʂɟʃɚ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨ,
ɧɚɱɟɥɧɢɤ Ɉɞɟʂɟʃɚ ɡɚ ɅȿɊ
ɍɋȺɂȾ/ɆȿȽȺ, Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɪɚɡɜɨʁɧɚ
Ⱥɝɟɧɰɢʁɚ,Ⱦɨɧɚɬɨɪɢ,Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɚ
ɤɨɦɨɪɚ

ȼɮʈɠɭ (ɭɩɭɛɦ)

3.000 ȿɍɊ

ɏɣɨɛɨɬɣɫɛʄɠ

Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ⱦɨɧɚɬɨɪɢ

ɊɆȻɈ ɋȻȿȻ-ȻɅɍɃȽɈɉɌɍɃ
Ȼɥɭɣ ɝɨɩɬɭ

ɉɪɣɬ

Ɉɛɟɦɠɡɨɩɬɭ

1

ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɨ ɤɥɚɫɬɟɪɫɤɢɦ ɭɞɪɭɠɢɜɚʃɢɦɚ

2

ɆȿȽȺ /
Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɅȿɊ

ɂɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɤɪɨɡ ɤɜɚɧɬɢɬɢɜɧɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɦɨɝɭʄɢɯ ɤɥɚɫɬɟɪɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚ
ɋɟɦɢɧɚɪɢ ɢ ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ ɫɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɰɢɦɚ ɨ ɤɥɚɫɬɟɪɢɦɚ

Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɅȿɊ

Ʉɨɧɫɬɚɧɬɧɚ ɩɨɦɨʄ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɦɚ ɡɚ ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɤɥɚɫɬɟɪɚ

Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɅȿɊ

3
4

Ⱦɨɧɚɬɨɪ

ɋɩɥ
5 ɦɟɫɟɰɢ
2 ɦɟɫɟɰɚ
1 ɧɠɬɠɱ
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Ɍɭɝɛɫɛʄɠ ɣ ɮɨɛɪɫɠɼɠʄɠ ɪɩɢɣɭɣɝɨɩɞ ɣɧɣʈɛ Ɍɧɠɟɠɫɠɝɛ

ɂɛɟɛɭɛɥ (ɪɫɩʂɠɥɛɭ)

II 3.1 Ƀɨɭɠɫɨɠɭ ɪɫɠɢɠɨɭɛɱɣʂɛ,ɪɫɩɧɩɭɣɝɨɣ ɧɛɭɠɫɣʂɛɦ,ɥʄɣɞɛ ɬɭɛɨɟɛɫɟɛ

ɉɪɣɬ

ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ, ɭɫɜɚʁɚʃɟ Ʉʃɢɝɟ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ, ɤɚɨ ɢ ɨɫɦɢɲʂɚɜɚʃɟ, ɲɬɚɦɩɚʃɟ ɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɭ ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ.
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɲɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚɯɬɟɜɚ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɟ ɛɪɨɲɭɪɟ, ɩɪɨɮɢɥɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɢ ɚɭɞɢɨɜɢɡɭɟɥɧɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ. Ʉɪɟɢɪɚʃɟ ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɟ ɛɪɨɲɭɪɟ ɡɚɯɬɟɜɚ ɧɚʁɜɟʄɟ ɢɡɞɚɬɤɟ. ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ
ɭɱɢɧɢɬɢ ʁɟ ɬɨɥɢɤɨ ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɨɦ ɞɚ ɩɪɢɜɭɱɟ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɟ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɟ. Ɍɚ ɛɪɨɲɭɪɚ ʄɟ ɫɥɭɠɢɬɢ
ɤɚɨ ɭɜɨɞɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɨ ɝɪɚɞɭ ɢɥɢ ɨɛɥɚɫɬɢ.
Ⱥɭɞɢɨ-ɜɢɡɭɟɥɧɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ ɫɭ ɜɚɠɧɟ ɡɚ ɞɜɟ ɰɢʂɧɟ ɝɪɭɩɟ: ɝɪɚɻɚɧɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɟ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɟ. ɇɚʁɱɟɲʄɟ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ „powerpoint“ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚ.ɉɪɢɩɪɟɦɚʃɟ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ʁɟ ɧɟɲɬɨ ɲɬɨ ɫɟ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨ ɢ ɥɚɤɨ ɦɨɠɟ
ɫɩɪɨɜɟɫɬɢ. Ʉɨɪɢɫɬɢɬɢ ɩɪɟɩɨɪɭɤɟ ɢɡ Ʉʃɢɝɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ.ɋɚʁɬ ɨɞɪɠɚɜɚɬɢ ɢ ɪɟɞɨɜɧɨ ɚɠɭɪɢɪɚɬɢ
ɤɚɤɨ ɛɢ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɩɪɭɠɢɨ ɩɪɚɜɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɦ ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ ɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɦɚ

ɋɠɢɮɦɭɛɭɣ Ɋɫɩʂɠɥɭɛ

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɢ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɤɚɨ ɩɪɚɜɨɝ ɦɟɫɬɚ ɡɚ ɠɢɜɨɬ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɟ .ɉɨɜɟʄɚɧ ɛɪɨʁ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ,ɤɚɨ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝ ɢɦɢʇɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

ɀɥɩɨɩɧɬɥɣ ɫɠɢɮɦɭɛɭ
Ȼɪ. ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ
(ɪɫɠɟɝɣɟɠɭɣ ɜɫ.ɫɛɟɨɣɰ ɧɠɬɭɛ,
ɣɨɝɠɬɭɣɱɣʂɠ, ɊȴɊ, ɥɩʂɣ ʅɠ ɬɠ
ɬɭɝɩɫɣɭɣ ɢɛɰɝɛʃɮʂɮʅɣ
Ʉɨɥɢɱɢɧɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ
ɣɧɪɦɠɧɠɨɭɛɱɣʂɣ ɩɝɩɞ ɪɫɩɞɫɛɧɛ)

ɉɨɫɪɟɞɧɨ ɦɨɠɟ ɞɨʄɢ ɞɨ ɨɬɜɚɪɚʃɚ ɧɨɜɢɯ
ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɭɫɥɟɞ ɜɟʄɟɝ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ

ɉɪɢɜɚɬɧɨ-ʁɚɜɧɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ
ɂɧɞɢɪɟɤɬɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬ

ɉɨɛɨʂɲɚʃɟ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɤɥɢɦɟ , ɜɟʄɟ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ

ɋɠɛɦɣɢɛɱɣʂɛ

ɉɫɞɛɨɣɢɛɱɣʂɛ

ɉɬɩɜɛ

Ɉɛɟɦɠɡɨɣ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ, Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɅȿɊ , Ʉɚɛɢɧɟɬ
ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ

ɧɚɱɟɥɧɢɤ Ɉɞɟʂɟʃɚ ɡɚ ɅȿɊ,

Ɋɛɫɭɨɠɫɣ ɮ ɬɛɫɛɟʄɣ

ɍɋȺɂȾ/ɆȿȽȺ, Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɪɚɡɜɨʁɧɚ
Ⱥɝɟɧɰɢʁɚ,VNG,Ⱦɨɧɚɬɨɪɢ,

ȼɮʈɠɭ (ɭɩɭɛɦ)

5.000 ȿɍɊ

ɏɣɨɛɨɬɣɫɛʄɠ

Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ⱦɨɧɚɬɨɪɢ

ɊɆȻɈ ɋȻȿȻ-ȻɅɍɃȽɈɉɌɍɃ
Ȼɥɭɣ ɝɨɩɬɭ

ɉɪɣɬ

Ɉɛɟɦɠɡɨɩɬɭ

ɋɩɥ

Ʉɚɛɢɧɟɬ
ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ

10 ɞɚɧɚ

1

Ɉɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɍɪɟɞɧɢɤɚ ɫɚʁɬɚ

2

Ɉɫɦɢɲʂɚɜɚʃɟ ɞɢɡɚʁɧɚ ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

ɅȿɊ,ɆȿȽȺ,
Ⱥɝɟɧɰɢʁɚ

2 ɦɟɫɟɰɚ

3

ɒɬɚɦɩɚʃɟ ɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ

3 ɦɟɫɟɰɚ
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ɅȵɎɒɈɉ ɊɃɍȻȶɀ – ɊɉɂɃɍɃȽɈȻ ɊɉɌɆɉȽɈȻ ɅɆɃɇȻ
ɐɢʂ

Ɍɭɝɛɫɛʄɠ ɣ ɮɨɛɪɫɠɼɠʄɠ ɪɩɢɣɭɣɝɨɩɞ ɣɧɣʈɛ Ɍɧɠɟɠɫɠɝɛ

ɂɛɟɛɭɛɥ (ɪɫɩʂɠɥɛɭ)

II 3.2 Ɏɲɠɳʅɠ ɨɛ ɬɛʂɧɩɝɣɧɛ

ɉɪɣɬ

ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɜɟʄɭ ɫɚɪɚɞʃɭ ɢɡɦɟɻɭ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ ɫɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ
Ƚɪɚɞɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɭɱɟɲʄɚ ɧɚ ɞɨɦɚʄɢɦ ɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɫɚʁɦɨɜɢɦɚ, ɢɡɪɚɞɭ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɝ
ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɧɚ ɜɢɲɟ ʁɟɡɢɤɚ, ɬɟ ɬɟɲʃɭ ɫɚɪɚɞʃɭ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɰɢʂɚɧɨɝ ɨɞɚɛɢɪɚ
ɫɚʁɚɦɫɤɢɯ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ.
Ȼɨʂɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɫɚɪɚɞʃɚ ɫɚ ɩɨɫɥɨɜɧɢɦ ɫɟɤɬɨɪɨɦ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɞɨɜɟɞɟ ɞɨ ɫɦɚʃɟʃɚ
ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɡɚ ɧɚɫɬɭɩ ɧɚ ɫɚʁɦɨɜɢɦɚ, ɚɥɢ ɢ ɛɨʂɢɯ ɟɮɟɤɚɬɚ ɨɞ ɧɚɫɬɭɩɚ ɡɚ Ƚɪɚɞ ɢ ʃɟɝɨɜɟ
ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɟ.

ɋɠɢɮɦɭɛɭɣ Ɋɫɩʂɠɥɭɛ

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ ʃɟɝɨɜɢɯ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ, ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɯ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚ.
ɉɨɜɟʄɚɧ ɛɪɨʁ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ,ɤɚɨ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɞɨɛɪɨɝ ɢ ɨɫɦɢɲʂɟɧɨɝ ɧɚɫɬɭɩɚ ɧɚ
ɫɚʁɦɨɜɢɦɚ, ɩɨɜɟʄɚɧ ɛɪɨʁ ɩɨɫɟɬɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ.
Ȼɪ. ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ
ɉɨɫɪɟɞɧɨ ɦɨɠɟ ɞɨʄɢ ɞɨ ɨɬɜɚɪɚʃɚ ɧɨɜɢɯ
ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɭɫɥɟɞ ɜɟʄɟɝ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ

ɀɥɩɨɩɧɬɥɣ ɫɠɢɮɦɭɛɭ
(ɪɫɠɟɝɣɟɠɭɣ ɜɫ.ɫɛɟɨɣɰ ɧɠɬɭɛ,
ɣɨɝɠɬɭɣɱɣʂɠ, ɊȴɊ, ɥɩʂɣ ʅɠ ɬɠ
ɬɭɝɩɫɣɭɣ ɢɛɰɝɛʃɮʂɮʅɣ
Ʉɨɥɢɱɢɧɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ
ɣɧɪɦɠɧɠɨɭɛɱɣʂɣ ɩɝɩɞ ɪɫɩɞɫɛɧɛ)

ɉɪɢɜɚɬɧɨ-ʁɚɜɧɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ

ȼɪɥɨ ʁɟ ɩɨɠɟʂɧɨ

ɂɧɞɢɪɟɤɬɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬ

ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɜɢɞʂɢɜɨɫɬɢ ɢ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɢ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɭ
ɫɬɪɚɧɨʁ ɢ ɞɨɦɚʄɨʁ ʁɚɜɧɨɫɬɢ, ɤɚɨ ɢ ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɡɚ
ɩɪɢɜɥɚɱɟʃɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ. Ȼɨʂɢ ɩɥɚɫɦɚɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ
ɭɫɥɭɝɚ.

ɋɠɛɦɣɢɛɱɣʂɛ

ɉɫɞɛɨɣɢɛɱɣʂɛ

ɉɬɩɜɛ

Ɉɛɟɦɠɡɨɣ

Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨ, Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɅȿɊ ,Ʉɚɛɢɧɟɬ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɪɚɡɜɨʁɧɚ ɚɝɟɧɰɢʁɚ,Ɇɚɪɤɟɬɢɧɲɤɟ
ɚɝɟɧɰɢʁɟ, ɉɨɫɥɨɜɧɢ ɫɟɤɬɨɪ

ɧɚɱɟɥɧɢɤ Ɉɞɟʂɟʃɚ ɡɚ ɅȿɊ, ɧɚɱɟɥɧɢɤ ɨɞɟʂɟʃɚ ɡɚ
ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨ

Ɋɛɫɭɨɠɫɣ ɮ ɬɛɫɛɟʄɣ
ȼɮʈɠɭ (ɭɩɭɛɦ)

3.000.000 ɞɢɧɚɪɚ

ɏɣɨɛɨɬɣɫɛʄɠ

Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ⱦɨɧɚɬɨɪɢ
ɉɪɢɜɪɟɞɧɢɰɢ

ɊɆȻɈ ɋȻȿȻ-ȻɅɍɃȽɈɉɌɍɃ
Ȼɥɭɣ ɝɨɩɬɭ

ɉɪɣɬ

Ɉɛɟɦɠɡɨɩɬɭ

ɋɩɥ

1

Ɉɫɦɢɲʂɚɜɚʃɟ ɞɢɡɚʁɧɚ ɧɚɫɬɭɩɚ ɢ ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

ɅȿɊ, Ⱥɝɟɧɰɢʁɚ

2 ɦɟɫɟɰɚ

2

ɒɬɚɦɩɚʃɟ ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

ɅȿɊ, Ⱥɝɟɧɰɢʁɚ

15 ɞɚɧɚ

3

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɩɪɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝ ɫɚʁɦɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ

2 ɦɟɫɟɰɚ

3. jул 2010. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 69 – Број 4

ɅȵɎɒɈɉ ɊɃɍȻȶɀ – ɊɉɂɃɍɃȽɈȻ ɊɉɌɆɉȽɈȻ ɅɆɃɇȻ
ɐɢʂ

Ɋɩɝɠʅɛʄɠ ɢɛɪɩɬɦɠɨɩɬɭɣ

ɂɛɟɛɭɛɥ (ɪɫɩʂɠɥɛɭ)

II 4.2 Ɍɛʂɧɩɝɣ ɢɛɪɩɳʃɛɝɛʄɛ

ɉɪɣɬ

ɍ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɇɋɁ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɫɚʁɦɨɜɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɡɚ ɩɨɡɧɚɬɟ
ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɟ .
Ɉɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɨ ɬɟɪɦɢɧɢɦɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɫɚʁɦɚ, ɩɪɢɩɪɟɦɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢ
ɩɪɢʁɚɜɧɢɯ ɨɛɪɚɡɚɰɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɩɨɫɥɨɞɚɜɚɰɚ.

ɋɠɢɮɦɭɛɭɣ Ɋɫɩʂɠɥɭɛ

Ɂɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɨɫɨɛɚ ɛɟɡ ɩɨɫɥɚ ɫɚ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟ ɇɋɁ ɭ ɞɢɪɟɤɬɧɨɦ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɭ ɫɚ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɢɦɚ .ɉɨɜɟʄɚɧ ɛɪɨʁ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɩɨɫɥɨɞɚɜɚɰɚ ɢ ɬɪɚɠɢɨɰɚ ɩɨɫɥɚ,ɤɚɨ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɞɨɛɪɨ ɨɫɦɢɲʂɟɧɟ ɞɢɪɟɤɬɧɟ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ.
Ȼɪ. ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ
50 ɧɨɜɢɯ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɩɨ ɫɚʁɦɭ

ɀɥɩɨɩɧɬɥɣ ɫɠɢɮɦɭɛɭ
(ɪɫɠɟɝɣɟɠɭɣ ɜɫ.ɫɛɟɨɣɰ ɧɠɬɭɛ,
ɣɨɝɠɬɭɣɱɣʂɠ, ɊȴɊ, ɥɩʂɣ ʅɠ ɬɠ
ɬɭɝɩɫɣɭɣ ɢɛɰɝɛʃɮʂɮʅɣ
Ʉɨɥɢɱɢɧɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ
ɣɧɪɦɠɧɠɨɭɛɱɣʂɣ ɩɝɩɞ ɪɫɩɞɫɛɧɛ)

ɉɪɢɜɚɬɧɨ-ʁɚɜɧɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ

ɉɨɠɟʂɧɨ ʁɟ

ɂɧɞɢɪɟɤɬɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬ

Ȼɨʂɚ ɭɫɤɥɚɻɟɧɨɫɬ ɩɨɧɭɞɟ ɩɨɫɥɨɜɚ ɫɚ
ɬɪɚɠʃɨɦ.
ȿɞɭɤɚɰɢʁɚ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɤɚɞɪɨɜɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ
ɧɨɜɢɯ ɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ.

ɋɠɛɦɣɢɛɱɣʂɛ

ɉɫɞɛɨɣɢɛɱɣʂɛ

ɉɬɩɜɛ

Ɉɛɟɦɠɡɨɣ

ɧɚɱɟɥɧɢɤ Ɉɞɟʂɟʃɚ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨ,
ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ɏɢɥɢʁɚɥɟ ɇɋɁ

Ɋɛɫɭɨɠɫɣ ɮ ɬɛɫɛɟʄɣ

Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨ, ɇɋɁ, ɋɚɜɟɬ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
ɉɨɫɥɨɜɧɢ ɫɟɤɬɨɪ

ȼɮʈɠɭ (ɭɩɭɛɦ)

50.000 ɞɢɧɚɪɚ

ɏɣɨɛɨɬɣɫɛʄɠ

Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɇɋɁ
ɉɪɢɜɪɟɞɧɢɰɢ

ɊɆȻɈ ɋȻȿȻ-ȻɅɍɃȽɈɉɌɍɃ
Ȼɥɭɣ ɝɨɩɬɭ

ɉɪɣɬ

1

Ɍɢɦ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɫɚʁɦɚ

2

Ⱦɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɢ ɜɪɟɦɟɧɚ ɡɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɫɚʁɦɚ

3

Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧ ɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚ

Ɉɛɟɦɠɡɨɩɬɭ
ɋɚɜɟɬ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
ɇɋɁ
ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂ.
ɢ ɇɋɁ

ɋɩɥ
10 ɞɚɧɚ
1 ɦɟɫɟɰ
1 ɦɟɫɟɰ
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ɅȵɎɒɈɉ ɊɃɍȻȶɀ – Ɋɩɢɣɭɣɝɨɛ ɪɩɬɦɩɝɨɛ ɥɦɣɧɛ
ɐɢʂ

ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ
ɛɢɡɧɢɫɟ ɢ ɧɨɜɟ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɟ

ɂɛɟɛɭɛɥ (ɪɫɩʂɠɥɛɭ)

II-1.1
ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɇɨɜɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɡɨɧɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

ɉɪɣɬ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨɝ ɉɪɨʁɟɤɬɚ ɫɬɜɚɪɚʁɭ ɫɟ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɧɨɜɢɯ
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɨɞ ɨɤɨ 64 ɯɚ.
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɢɞɟʁɚ ʁɟ ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɜɟʄɟɝ ɨɛɢɦɚ, ɭɜɨɻɟʃɟ ɫɥɨɠɟɧɢʁɢɯ
ɨɛɥɢɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟ, ɩɨɩɭɬ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɩɚɪɤɚ, ɢ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʃɟ ɲɢɪɨɤɨɝ
ɫɩɟɤɬɪɚ ɦɟɧɚʇɦɟɧɬɫɤɨɝ ɞɟɥɨɜɚʃɚ – ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɡɚ ɥɨɤɚɥɧɭ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɭ.
ɍɜɚɠɚɜɚʁɭʄɢ ɚɤɬɭɟɥɧɢ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɚɦɛɢʁɟɧɬ, ɤɨɧɰɟɩɬ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɤɪɨɡ
ɦɨɞɭɥɚɪɧɢ ɫɢɫɬɟɦ ɭɪɟɻɟʃɚ (ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɟ ɰɟɥɢɧɟ ɜɟʄɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ – 2,5 ɯɚ ɢ ɜɢɲɟ)
ɫɬɜɨɪɟ ɮɥɟɤɫɢɛɢɥɧɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɫɚɞɪɠɚʁɚ – ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɫɚɧɟ ɩɥɚɧɫɤɢ
ɨɩɪɟɞɟʂɟɧɢɦ ɨɤɜɢɪɨɦ ɧɚɦɟɧɚ, ɚɥɢ ɢ ɭ ɨɜɨɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɧɟɩɨɡɧɚɬɢɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ
ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɛɭɞɭʄɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ.
Ɉɩɪɟɞɟʂɟɧ ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɢ ɦɨɞɟɥ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɉɪɨʁɟɤɬɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɭ
ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɉɥɚɧɨɦ ɭɬɜɪɻɟɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɦɪɟɠɟ ɢ ɩɪɢɦɚɪɧɢɯ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɭ ʃɟɧɢɦ ɤɨɪɢɞɨɪɢɦɚ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɦɨɞɭɥɚɰɢʁɭ ɢ ɫɭɤɰɟɫɢɜɧɨ ɚɤɬɢɜɢɪɚʃɟ ɨɫɬɚɥɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ, ɧɚɦɟʃɟɧɨɝ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯ ɢ ɩɪɚɬɟʄɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ (ɤɨʁɢ ɫɬɢɱɭ
ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɟ ɧɚ ɫɜɭ ɩɨɬɪɟɛɧɭ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ).

ɋɠɢɮɦɭɛɭɣ Ɋɫɩʂɠɥɭɛ

Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ ɢ ɟɮɟɤɬɢ ɨɜɨɝ ɉɪɨʁɟɤɬɚ ɫɭ ɞɭɝɨɪɨɱɧɢ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ʃɟɝɨɜ ɤɚɪɚɤɬɟɪ
ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨ ɭɥɚɝɚʃɟ ɭ ɚɤɬɢɜɚɧ ɪɚɡɜɨʁɧɢ ɩɪɨɰɟɫ ɱɢʁɚ ɫɟ ɨɞɪɠɢɜɨɫɬ ɛɚɡɢɪɚ ɧɚ
ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɨɦ ɨɛɪɬɭ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɬɪɚʁɧɢɦ ɩɪɢɥɢɜɢɦɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɤɨʁɢ
ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɢ ɢɧɢɰɢɪɚʁɭ ɞɚʂɚ ɭɥɚɝɚʃɚ ɭ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɢ
ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨ ɬɪɚʁɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ,
ɫɭɤɰɟɫɢɜɧɨɦ ɩɨɜɟʄɚʃɭ ɢ ɨɞɪɠɢɜɨɫɬɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɪɚɡɦɟɧɟ ɢ ɬ.ɞ.
ɋɭɲɬɢɧɫɤɢ, ɬɟɤ ɧɚɤɨɧ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɉɪɨʁɟɤɬɚ ɥɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɫɬɢɱɟ ɭɫɥɨɜɟ
ɞɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢɦ ɦɟɧɚʇɦɟɧɬɨɦ, ɩɨɪɟɫɤɨɦ ɢ ɪɟɧɬɧɨɦ ɩɨɥɢɬɢɤɨɦ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢ
ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ʃɟɝɨɜɨ ɬɪɚʁɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɢ ɫɬɜɨɪɢ ɚɦɛɢʁɟɧɬ ɡɚ ɞɚʂɟ
ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɨ ɢ ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɨ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ.

ɀɥɩɨɩɧɬɥɣ ɫɠɢɮɦɭɛɭ (ɪɫɠɟɝɣɟɠɭɣ
ɇɨɜɚ ɪɚɞɧɚ ɦɟɫɬɚ ɬɨɤɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɉɪɨʁɟɤɬɚ
ɜɫ.ɫɛɟɨɣɰ ɧɠɬɭɛ, ɣɨɝɠɬɭɣɱɣʂɠ,
ɨɤɨ150,ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɉɪɨʁɟɤɬɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨ 500-800
ɊȴɊ, ɥɩʂɣ ʅɠ ɬɠ ɬɭɝɩɫɣɭɣ
ɢɛɰɝɛʃɮʂɮʅɣ ɣɧɪɦɠɧɠɨɭɛɱɣʂɣ ɩɝɩɞ ɧɨɜɢɯ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ
ɪɫɩɞɫɛɧɛ)

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ,ɞɨɦɚʄɟ ɢ ɫɬɪɚɧɟ

ɋɠɛɦɣɢɛɱɣʂɛ

ɉɫɞɛɨɣɢɛɱɣʂɛ

Ɉɛɟɦɠɡɨɣ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ

Ɋɛɫɭɨɠɫɣ ɮ ɬɛɫɛɟʄɣ

Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

ȼɮʈɠɭ (ɭɩɭɛɦ)

275 000 000,00 ɟɣɨɛɫɛ

ɏɣɨɛɨɬɣɫɛʄɠ

Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ 145.000.000,00 ɞɢɧɚɪɚ
ɇɂɉ, Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ 130.000.000,00 ɞɢɧɚɪɚ

ɉɬɩɜɛ
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ɊɆȻɈ ɋȻȿȻ-ȻɅɍɃȽɈɉɌɍɃ
Ȼɥɭɣ
ɝɨɩɬɭ

ɉɪɣɬ

Ɉɛɟɦɠɡɨɩɬɭ

ɋɩɥ

1

ɂɡɪɚɞɚ ɫɬɭɞɢʁɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɢ

Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

2009

2

ɉɪɢɛɚɜʂɚʃɟ ʁɚɜɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ

Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

2010

3

ɉɪɢɛɚɜʂɚʃɟ ɨɞɨɛɪɟʃɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɩɪɢʁɚɜɟ ɝɪɚɻɟʃɚ

2010

4

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɦɪɟɠɟ

Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

2010

5

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ

2010
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ɅȵɎɒɈɉ ɊɃɍȻȶɀ – Ɋɩɢɣɭɣɝɨɛ ɪɩɬɦɩɝɨɛ ɥɦɣɧɛ
ɐɢʂ
ɂɛɟɛɭɛɥ (ɪɫɩʂɠɥɛɭ)

ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ
ɛɢɡɧɢɫɟ ɢ ɧɨɜɟ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɟ
II-1.4
ɉɨɫɬɪɨʁɟʃɟ ɡɚ ɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɟ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ (ɉɉɈȼ)ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ – I ɮɚɡɚ – ɋɚɛɢɪɧɢ ɤɨɥɟɤɬɨɪ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ

ɉɪɣɬ

ɋɥɟɞɟʄɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɤɨɧɰɟɩɬɟ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ,ɨɞɜɨɻɟʃɚ ɢ ɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɚ
ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ ɮɨɪɦɢɪɚɧɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɟɜɪɨɩɫɤɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɟɜɪɨɩɫɤɟ
ɞɢɪɟɤɬɢɜɟ ɨ ɜɨɞɚɦɚ ɤɚɨ ɢ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɜɨɞɚɦɚ Ɋɋ , ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɞɪɟɞɛɟ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ
ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɢ Ɋɋ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɫɟ ɤɪɨɡ ɧɢɡ ɩɥɚɧɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ
(ɉɪɨɫɬɨɪɧɢ ɩɥɚɧ ɨɩɲɬɢɧɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢ ɩɥɚɧ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ)
ɨɩɪɟɞɟɥɢɨ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɫɬɭɩɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɡɚ
ɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɟ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɢ ɨɞɪɟɻɟɧɨʁ Ƚɍɉ-ɨɦ ɫɚ
ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɚɤɰɟɧɬɨɦ ɧɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɢ ɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɟ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɢ
ɛɭɞɭʄɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɡɨɧɟ ɭ ɤɨʁɨʁ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɦɪɟɠɟ ɡɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɢɯ
ɜɨɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɮɚɤɬɨɪ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɨɜɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ.
ɉɪɟɞɥɚɠɭʄɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɡɚ ɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɟ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɇɂɉ-ɚ ɡɚ 2007.- 2010. ɝɨɞɢɧɭ, ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ʁɟ ɜɢɞɟɨ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɩɨɱɧɟ ɫɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ ɨɜɨɝ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ ɜɚɠɧɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɤɨʁɢ ɩɨ
ɫɜɨɦ ɡɧɚɱɚʁɭ, ɫɚɞɪɠɢɧɢ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚɦɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɦ ɡɚ ʃɟɝɨɜɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɡɢ ɨɤɜɢɪɟ ɛɭʇɟɬɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ. Ɉɫɢɦ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ
ɜɟɡɚɧɨɝ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ Ⱦɭɧɚɜɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ʁɟ ɧɟɨɞɜɨʁɢɜɨ
ɜɟɡɚɧ ɡɚ ɚɤɬɢɜɢɪɚʃɟ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚ ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɡɨɧɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɭ
ɱɢʁɟɦ ɫɟ ɫɪɟɞɢɲɬɭ ɧɚɥɚɡɢ ʁɟɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ,
ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɟɨɞɜɨʁɢɜ ʁɟ ɞɟɨ ɫɪɨɞɧɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɩɚɪɤɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɚɤɨɻɟ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɇɂɉ-ɚ. ɉɚɥɨɠɚʁ ɛɭɞɭʄɟɝ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɩɚɪɤɚ ɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɡɨɧɟ ɧɚɦɟʄɟ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɨɜɨɝ ɉɉɈȼ-ɚ ɤɚɨ ʁɟɞɢɧɨɝ ɦɨɝɭʄɟɝ ɪɟɲɟʃɚ
ɟɜɚɤɭɚɰɢʁɟ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ ɨɜɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ.

ɋɠɢɮɦɭɛɭɣ Ɋɫɩʂɠɥɭɛ

- ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɡɚ ɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɟ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɦ ɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɫɤɢɯ ɮɚɡɚɦɚ
- ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɚɛɢɪɧɨɝ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ ɨɞ ɰɪɩɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ȳɟɡɚɜɚ ɞɨ ɉɉɈȼ-ɚ
- ɋɬɜɚɪɚʃɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɟ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɟ ɦɪɟɠɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɢ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɭ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨʁ ɡɨɧɢ.
- Ɂɚɲɬɢɬɚ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɚ ɢ ɤɚɧɚɥɫɤɟ ɦɪɟɠɟ Ƚɨɞɨɦɢɧɫɤɨɝ ɩɨʂɚ
- Ɂɚɲɬɢɬɚ ɟɤɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɟɤɟ Ⱦɭɧɚɜ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɩɚɪɤɚ ȭɟɪɞɚɩ
- Ɂɚɲɬɢɬɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɢ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɝɪɚɻɚɧɚ

ɀɥɩɨɩɧɬɥɣ ɫɠɢɮɦɭɛɭ (ɪɫɠɟɝɣɟɠɭɣ ɇɨɜɚ ɪɚɞɧɚ ɦɟɫɬɚ ɬɨɤɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɨɤɨ
ɜɫ.ɫɛɟɨɣɰ ɧɠɬɭɛ, ɣɨɝɠɬɭɣɱɣʂɠ,
200,ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨ 20 ɧɨɜɢɯ
ɊȴɊ, ɥɩʂɣ ʅɠ ɬɠ ɬɭɝɩɫɣɭɣ
ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ
ɢɛɰɝɛʃɮʂɮʅɣ ɣɧɪɦɠɧɠɨɭɛɱɣʂɣ ɩɝɩɞ
)

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɭ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ,ɞɨɦɚʄɟ ɢ ɫɬɪɚɧɟ
ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨʁ ɡɨɧɢ

ɋɠɛɦɣɢɛɱɣʂɛ

ɉɫɞɛɨɣɢɛɱɣʂɛ

Ɉɛɟɦɠɡɨɣ
Ɋɛɫɭɨɠɫɣ ɮ ɬɛɫɛɟʄɣ

Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɡɚ ɇɂɉ, ɊɊȺ

ȼɮʈɠɭ (ɭɩɭɛɦ)

70 000 000,00 ɟɣɨɛɫɛ

ɏɣɨɛɨɬɣɫɛʄɠ

Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ 45.000.000,00 ɞɢɧɚɪɚ
ɇɂɉ, Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ, 25.000.000,00 ɞɢɧɚɪɚ

ɉɬɩɜɛ

3. jул 2010. године
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ɉɪɣɬ

Ɉɛɟɦɠɡɨɩɬɭ

ɋɩɥ

ɂɡɪɚɞɚ Ƚɥɚɜɧɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɉɉɈȼɚ
ɂɡɪɚɞɚ ɋɬɭɞɢʁɟ ɭɬɢɰɚʁɚ ɧɚ
ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ ɉɉɈȼ-ɚ

Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ
2009
ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ
2010
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

3

ɂɡɪɚɞɚ ɂɞɟʁɧɨɝ ɢ Ƚɥɚɜɧɨɝ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɰɪɩɧɟ
ɫɬɚɧɢɰɟ ȳɟɡɚɜɚ

Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

2010

4

ɂɡɝɪɚɞʃɚ I ɮɚɡɟ ɫɚɛɢɪɧɨɝ
ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ

Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

2010

5

Ɂɚɜɪɲɟɬɚɤ ɫɚɛɢɪɧɨɝ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ

Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

1
2

2010
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ɅȵɎɒɈɉ ɊɃɍȻȶɀ – ɋɛɢɝɩʂ ɬɩɜɫɛʅɛʂɨɠ ɣ ɥɩɧɮɨɛɦɨɠ ɣɨɯɫɛɬɭɫɮɥɭɮɫɠ
ɐɢʂ

ɂɛɟɛɭɛɥ (ɪɫɩʂɠɥɛɭ)

Ɋɚɡɜɨʁ ɞɪɭɦɫɤɨɝ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ.ɉɪɢɦɚɪɧɢ ɰɢʂ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ʁɟ
ɧɟɨɦɟɬɚɧɨ ɨɞɜɢʁɚʃɟ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɠɢɜɨɬɧɢɯ ɮɭɧɤɰɢʁɚ (ʁɚɜɧɢ ɝɪɚɞɫɤɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ ɩɭɬɧɢɱɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ, ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɬɪɝɨɜɢɧɚ,
ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ, ɩɟɲɚɱɤɢ ɢ ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ) ɢ ɬɟɪɟɬɧɨɝ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɤɚɨ
ɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ ɥɨɝɢɫɬɢɱɤɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɧɢɯ
ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ.
I-3.8
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɭɥɢɰɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

ɉɪɣɬ

ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢɦɚ ɜɟɨɦɚ ɪɚɡɝɪɚɧɚɬɭ ɦɪɟɠɭ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɭɥɢɰɚ ɭ ɱɢʁɭ ɫɟ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɝɨɞɢɲʃɟ ɭɥɨɠɢ ɩɪɟɤɨ 100 ɦɢɥɢɨɧɚ ɞɢɧɚɪɚ, ɲɬɨ
ɫɜɚɤɚɤɨ ɧɢʁɟ ɞɨɜɨʂɧɨ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɫɬɚʃɟ ɨɜɢɯ ɭɥɢɰɚ ɫɦɚɬɪɚɥɨ ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɢɦ.
Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ʁɟ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɩɪɢɛɚɜɢɥɚ ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɫɜɢɯ
ɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢɯ ɭɥɢɰɚ ɭ ɝɪɚɞɭ, ɩɨɲɬɭʁɭʄɢ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɝ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɨɝ
ɪɚɡɜɨʁɚ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ, ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢ ɡɧɚɱɚʁ ɢ ɫɬɚʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ.
ɉɪɟɞɥɚɠɭʄɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɢ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɟ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɭɥɢɰɚ ɭ
ɨɤɜɢɪɭ ɇɂɉ-ɚ, ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɫɚɝɥɟɞɚɜɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɧɚɫɬɚɜɢ ɫɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ ɨɜɨɝ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ ɜɚɠɧɨɝ ɩɨɫɥɚ ɤɨʁɢ ɩɨ ɫɜɨɦ ɡɧɚɱɚʁɭ, ɫɚɞɪɠɢɧɢ ɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚɦɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɦ ɡɚ ʃɢɯɨɜɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ, ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɡɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ
ɛɭʇɟɬɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ.
ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ ɤɪɢɡɚ ɢ ɫɦɚʃɟɧ ɩɪɢɥɢɜ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɭ ɛɭʇɟɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɟɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɢ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɟ ɩɪɢɦɚɪɧɢɯ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ, ɬɟ ʁɟ
ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢɡ ɨɫɬɚɥɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɨɞ ɜɟɥɢɤɨɝ
ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɚɨ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɞɚʂɢ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ, ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ ɢ
ɫɦɚʃɟʃɟ ɝɨɞɢɲʃɢɯ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɪɟɞɨɜɧɨɝ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ.

ɋɠɢɮɦɭɛɭɣ Ɋɫɩʂɠɥɭɛ

32.625ɦ2 ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɧɢɯ ɢ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɨɜɚɧɢɯ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɭɥɢɰɚ
ɋɦɚʃɟʃɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɪɟɞɨɜɧɨɝ ɝɨɞɢɲʃɟɝ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɨɜɟʄɚʃɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ
ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ

ɀɥɩɨɩɧɬɥɣ ɫɠɢɮɦɭɛɭ (ɪɫɠɟɝɣɟɠɭɣ
ɜɫ.ɫɛɟɨɣɰ ɧɠɬɭɛ, ɣɨɝɠɬɭɣɱɣʂɠ,
ɇɨɜɚ ɪɚɞɧɚ ɦɟɫɬɚ ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɨ
ɊȴɊ, ɥɩʂɣ ʅɠ ɬɠ ɬɭɝɩɫɣɭɣ
100
ɢɛɰɝɛʃɮʂɮʅɣ ɣɧɪɦɠɧɠɨɭɛɱɣʂɣ ɩɝɩɞ
)

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ

ɉɨɜɟʄɚɧ ɛɪɨʁ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɯ ɩɨɫɟɬɚ

ɋɠɛɦɣɢɛɱɣʂɛ

ɉɫɞɛɨɣɢɛɱɣʂɛ

Ɉɛɟɦɠɡɨɣ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ

Ɋɛɫɭɨɠɫɣ ɮ ɬɛɫɛɟʄɣ

Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

ȼɮʈɠɭ (ɭɩɭɛɦ)

112.374.000 ɞɢɧɚɪɚ

ɏɣɨɛɨɬɣɫɛʄɠ

Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ 39.330.900 ɞɢɧɚɪɚ
ɇɂɉ 16.856.100 ɞɢɧɚɪɚ
ȿɂȻ 56.187.000 ɞɢɧɚɪɚ

ɉɬɩɜɛ
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ɊɆȻɈ ɋȻȿȻ-ȻɅɍɃȽɈɉɌɍɃ
Ȼɥɭɣ ɝɨɩɬɭ

1

2

ɉɪɣɬ

Ɉɛɟɦɠɡɨɩɬɭ

ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ,
ɪɚɞɨɜɚ
ɡɚ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ
ɭɥɢɰɚ ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ
ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɟ II ɮɚɡɟ ɢ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɭ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɭɥɢɰɟ Ɇɢɥɨɲɚ ȼɟɥɢɤɨɝ.
Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ,
ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ
ɪɚɞɨɜɚ ɡɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɭɥɢɰɚ ɑɚɩɚʁɟɜɟ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ⱦɟɫɩɨɬɚ ȭɭɪɻɚ ɢ Ʉɧɟɡ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɟ

ɋɩɥ
2010

2010

3

ɂɡɜɨɻɟʃɟ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢ
ɭɥɢɰɚ ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɟ II ɮɚɡɟ ɢ
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɢ ɍɥɢɰɟ Ɇɢɥɨɲɚ ȼɟɥɢɤɨɝ

Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ,
ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

2010

4

ɂɡɜɨɻɟʃɟ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢ
ɭɥɢɰɚ ɑɚɩɚʁɟɜɟ, Ⱦɟɫɩɨɬɚ ȭɭɪɻɚ ɢ Ʉɧɟɡ
Ɇɢɯɚʁɥɨɜɟ

Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ,
ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

2010
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ɅȵɎɒɈɉ ɊɃɍȻȶɀ – ɋɛɢɝɩʂ ɬɩɜɫɛʅɛʂɨɠ ɣ ɥɩɧɮɨɛɦɨɠ ɣɨɯɫɛɬɭɫɮɥɭɮɫɠ
ɐɢʂ

Ɋɚɡɜɨʁ ɞɪɭɦɫɤɨɝ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ. ɉɪɢɦɚɪɧɢ ɰɢʂ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ʁɟ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ
ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɭɡ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɫɜɢɯ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɭ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɩɟɲɚɤɚ ɧɚ ɞɟɥɭ ɤɨʁɢɦ ɩɭɬɟɜɢ ɩɪɨɥɚɡɟ ɤɪɨɡ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɤɚɨ ɢ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɚɝɪɚɪɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɧɚɫɟʂɚ Ⱦɪɭɝɨɜɚɰ, Ȼɚɞʂɟɜɢɰɚ,
Ȼɢɧɨɜɚɰ ɢ Ʌɭʃɟɜɚɰ.

ɂɛɟɛɭɛɥ (ɪɫɩʂɠɥɛɭ)

I-3.9 Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ
Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɦɪɟɠɚ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ

ɉɪɣɬ

Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ Ʌ-1, Ʌ-10, Ʌ-12 ɢ Ʌ-13 ɭ ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ 7,86ɤɦ, ɨɫɢɦ
ɧɟɨɫɩɨɪɧɨɝ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɧɚ ɝɨɞɢɲʃɟɦ ɨɞɪɠɚɜɚʃɭ,
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɧɟɨɩɯɨɞɚɧ ɭɫɥɨɜ ɡɚ ɭɛɪɡɚɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɜɨʄɚɪɫɤɨɝ ɤɪɚʁɚ ɭ ɱɢʁɟɦ ɫɟ ɫɪɟɞɢɲɬɭ
ɫɟɥɚ ɧɚɥɚɡɟ, ɤɚɨ ɢ ɡɚ ɪɭɪɚɥɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɭɡ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɨɫɬɚɧɚɤ ɦɥɚɞɢɯ ɧɚ ɫɟɥɭ ɢ
ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ʃɢɯɨɜɨ ɪɚɞɧɨ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ.
Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, ɤɚɨ
ɨɜɥɚɲʄɟɧɢ ɭɩɪɚɜʂɚɱ ʁɚɜɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ, ʁɟ 2004. ɝɨɞɢɧɟ,
ɫɚɱɢɧɢɥɚ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɢ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɫɬɚɪɨɫɬɢ
ɩɪɟɤɨ 30 ɝɨɞɢɧɚ, ɫɚɝɥɟɞɚɜɚʁɭʄɢ ʃɢɯɨɜɨ ɥɨɲɟ ɫɬɚʃɟ ɢ ɩɨɬɪɟɛɭ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɟ.
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɨɜɨɝ ɩɥɚɧɚ ɨɞɜɢʁɚɥɚ ɫɟ ɭ ɩɪɨɬɟɤɥɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɤɪɨɡ ɢɡɪɚɞɭ ɩɪɨʁɟɤɬɧɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɢ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɢɡɜɨɻɟʃɟ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɦ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ
ɛɭʇɟɬɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɢ ɩɪɢɥɢɜɚ ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɤɪɨɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ.
ɉɪɟɞɥɚɠɭʄɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɪɟɜɚ
ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɇɂɉ-ɚ, ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɫɚɝɥɟɞɚɜɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɧɚɫɬɚɜɢ ɫɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ
ɨɜɨɝ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ ɜɚɠɧɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɤɨʁɢ ɩɨ ɫɜɨɦ ɡɧɚɱɚʁɭ, ɫɚɞɪɠɢɧɢ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚɦɚ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɦ ɡɚ ʃɟɝɨɜɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ, ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɡɢ ɨɤɜɢɪɟ ɛɭʇɟɬɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ.
ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ ɤɪɢɡɚ ɢ ɫɦɚʃɟɧ ɩɪɢɥɢɜ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɭ ɛɭʇɟɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɭɬɢɱɭ
ɧɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɟɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɢɤɰɢʁɟ ɢ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɟ
ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ, ɬɟ ʁɟ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢɡ ɨɫɬɚɥɢɯ ɢɡɜɨɪɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɨɞ ɜɟɥɢɤɨɝ
ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɤɚɨ
ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɞɚʂɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ ɩɨɦɨɪɚɜɫɤɢɯ ɢ ɲɭɦɚɞɢʁɫɤɢɯ ɫɟɥɚ, ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ ɢ ɫɦɚʃɟʃɟ ɝɨɞɢɲʃɢɯ ɪɟɞɨɜɧɢɯ ɬɪɨɲɤɨɜɚ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ.

ɋɠɢɮɦɭɛɭɣ Ɋɫɩʂɠɥɭɛ

51.810,50ɦ2 ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɨɜɚɧɢɯ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɢ ɬɪɨɬɨɚɪɚ
ɋɦɚʃɟʃɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɪɟɞɨɜɧɨɝ ɝɨɞɢɲʃɟɝ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɉɨɜɟʄɚʃɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ
ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ

ɀɥɩɨɩɧɬɥɣ ɫɠɢɮɦɭɛɭ
(ɪɫɠɟɝɣɟɠɭɣ ɜɫ.ɫɛɟɨɣɰ ɧɠɬɭɛ,
ɣɨɝɠɬɭɣɱɣʂɠ, ɊȴɊ, ɥɩʂɣ ʅɠ ɬɠ
ɬɭɝɩɫɣɭɣ ɢɛɰɝɛʃɮʂɮʅɣ
ɣɧɪɦɠɧɠɨɭɛɱɣʂɣ ɩɝɩɞ ɪɫɩɞɫɛɧɛ)

ɇɨɜɚ ɪɚɞɧɚ ɦɟɫɬɚ ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɨ

ɋɠɛɦɣɢɛɱɣʂɛ

ɉɫɞɛɨɣɢɛɱɣʂɛ

Ɉɛɟɦɠɡɨɣ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ

Ɋɛɫɭɨɠɫɣ ɮ ɬɛɫɛɟʄɣ

Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

ȼɮʈɠɭ (ɭɩɭɛɦ)

97.133.040 ɞɢɧɚɪɚ

ɏɣɨɛɨɬɣɫɛʄɠ

Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ 33.996.564 ɞɢɧɚɪɚ

100

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ
ɉɨɜɟʄɚɧ ɛɪɨʁ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɯ ɩɨɫɟɬɚ

ɇɂɉ 14.569.956 ɞɢɧɚɪɚ
ȿɂȻ 48.566.520 ɞɢɧɚɪɚ

ɉɬɩɜɛ
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ɊɆȻɈ ɋȻȿȻ-ȻɅɍɃȽɈɉɌɍɃ
Ȼɥɭɣɝɨɩɬɭ
ɝɨɩɬɭ

ɉɪɣɬ

1

Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɩɭɬɚ Ʌ-1
ɉɪɨʁɟɤɬɨɦ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ
2,54 ɤɦ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɩɭɬɚ ɡɚ ɫɟɥɚ ɒɚɥɢɧɚɰ,
Ʉɭɥɢɱ ɢ ɢɡɜɨɪɢɲɬɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɒɚɥɢɧɚɱɤɨ ɩɨʂɟ.
ɐɢʂ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ʁɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢʁɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨ
ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɩɨɦɨɪɚɜɫɤɢɯ
ɫɟɥɚ ɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ
ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ „ɒɚɥɢɧɚɱɤɨ ɩɨʂɟ“ ɫɚ ɝɪɚɞɨɦ, ɤɚɨ
ɢ ɛɨʂɚ ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬ ɢɡɥɟɬɢɲɬɚ ɒɚɥɢɧɚɱɤɢ
ɥɭɝ ɢ ʃɟɝɨɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢ ɪɚɡɜɨʁ.
ɐɢʂ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ʁɟ ɢ ɫɦɚʃɟʃɟ ɭɤɭɩɧɢɯ
ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɪɟɞɨɜɧɨɝ ɝɨɞɢɲʃɟɝ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɩɭɬɚ ɤɨʁɢ ɩɪɟɦɚɲɭʁɭ 1,2 ɦɢɥɢɨɧɚ ɞɢɧɚɪɚ
ɝɨɞɢɲʃɟ.
Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɩɭɬɚ Ʌ-10
ɉɪɨʁɟɤɬɨɦ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ 1,3
ɤɦ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɩɭɬɚ ɡɚ ɫɟɥɨ Ȼɢɧɨɜɚɰ ɤɚɨ ʁɟɞɢɧɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɜɟɡɟ ɨɜɨɝ ɧɚɫɟʂɚ ɫɚ ɨɤɨɥɧɨɦ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨɦ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ.
ɐɢʂ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ʁɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢʁɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨ
ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɒɭɦɚɞɢʁɫɤɨɝ
ɪɟɝɢɨɧɚ ɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ - ɜɨʄɚɪɫɤɨɝ
ɪɟɝɢɨɧɚ ɫɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨɦ, ɚɭɬɨɩɭɬɟɦ ɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɩɪɟɦɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɨʁ
ɉɚɥɚɧɰɢ ɢ Ɇɥɚɞɟɧɨɜɰɭ. ɐɢʂ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ʁɟ ɢ
ɫɦɚʃɟʃɟ ɭɤɭɩɧɢɯ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɪɟɞɨɜɧɨɝ
ɝɨɞɢɲʃɟɝ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɩɭɬɚ ɤɨʁɢ ɩɪɟɦɚɲɭʁɭ 1
ɦɢɥɢɨɧ ɞɢɧɚɪɚ ɝɨɞɢɲʃɟ.

Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

2010

Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɩɭɬɚ Ʌ-12
ɉɪɨʁɟɤɬɨɦ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ
2,56 ɤɦ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɩɭɬɚ ɡɚ ɫɟɥɨ Ȼɚɞʂɟɜɢɰɭ.
ɐɢʂ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ʁɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢʁɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨ
ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɒɭɦɚɞɢʁɫɤɨɝ
ɪɟɝɢɨɧɚ ɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ-ɜɨʄɚɪɫɤɨɝ
ɪɟɝɢɨɧɚ ɫɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨɦ, ɚɭɬɨɩɭɬɟɦ ɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɩɪɟɦɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɨʁ
ɉɚɥɚɧɰɢ ɢ Ɇɥɚɞɟɧɨɜɰɭ. ɐɢʂ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ʁɟ ɢ
ɫɦɚʃɟʃɟ ɭɤɭɩɧɢɯ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɪɟɞɨɜɧɨɝ
ɝɨɞɢɲʃɟɝ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɩɭɬɚ ɤɨʁɢ ɩɪɟɦɚɲɭʁɭ 2
ɦɢɥɢɨɧɚ ɞɢɧɚɪɚ ɝɨɞɢɲʃɟ
Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɩɭɬɚ Ʌ-13
ɉɪɨʁɟɤɬɨɦ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ
1,46 ɤɦ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɩɭɬɚ ɡɚ ɫɟɥɨ Ʌɭʃɟɜɚɰ
(ɮɚɛɪɢɤɚ ɏɟɥɥɨ ɜɨʄɧɢɯ ɫɨɤɨɜɚ Ɏɪɭɜɢɬɚ).
ɐɢʂ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ
ʁɟ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢʁɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨ
ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɒɭɦɚɞɢʁɫɤɨɝ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɜɨʄɚɪɫɤɨɝ ɪɟɝɢɨɧɚ
ɫɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨɦ,
ɚɭɬɨɩɭɬɟɦ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɩɪɟɦɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɨʁ ɉɚɥɚɧɰɢ ɢ Ɇɥɚɞɟɧɨɜɰɭ. ɐɢʂ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ ʁɟ ɢ ɫɦɚʃɟʃɟ ɭɤɭɩɧɢɯ ɬɪɨɲɤɨɜɚ
ɪɟɞɨɜɧɨɝ ɝɨɞɢɲʃɟɝ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɩɭɬɚ ɤɨʁɢ
ɩɪɟɦɚɲɭʁɭ 4 ɦɢɥɢɨɧɚ ɞɢɧɚɪɚ ɝɨɞɢɲʃɟ

Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

2010

Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

2010

2

3

4

Ɉɛɟɦɠɡɨɩɬɭ

ɋɩɥ
2010
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ɉɪɨʁɟɤɬɢ ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɢ ɡɚ ɇɂɉ 2010.ɝɨɞɢɧɟ
ɉɪɨʁɟɤɬɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɢ ɡɚ ɇɂɉ 2010.ɝɨɞɢɧɟ

ɋɠɟ.
ɜɫ .
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

ȼɮʈɠɭ ɞɫɛɟɛ
Ɍɧɠɟɠɫɠɝɛ
ɢɛ 2010.
ɞɩɟɣɨɮ

ȼɮʈɠɭ ɣɢ
ɈɃɊ-ɛ ɢɛ
2010.
ɞɩɟɣɨɮ

Ɏɥɮɪɛɨ
ɜɮʈɠɭ ɬɛ
ɊȿȽ-ɩɧ

1.988.000

1.988.000

3.976.000

134.573.244

134.573.243

269.146.487

Ɉɛɢɣɝ ɪɫɩʂɠɥɭɛ
Ⱦɨɝɪɚɞʃɚ ʁɟɞɧɟ
ɦɭɥɬɢɦɟɞɢʁɚɥɧɟ ɭɱɢɨɧɢɰɟ

Ɍɠɥɭɩɫ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɢ
ɧɚɭɤɚ

ɍɣɪ
ɂɡɜɨɻɟʃɟ
ɪɚɞɨɜɚ

ɂɡɝɪɚɞʃɚ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɟ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ
ɱɜɪɫɬɨɝ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ
ɨɬɩɚɞɚ ɡɚ ɝɪɚɞ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, ɨɩɲɬɢɧɟ
Ʉɨɜɢɧ ɢ ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ
Ɂɚɜɪɲɟɬɚɤ ɫɬɪɟʂɚɧɟ ɢ
ɤɭɝɥɚɧɟ ɭ Ⱦɜɨɪɚɧɢ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɟɜɟɪɧɨɝ
ɚɧɟɤɫɚ Ⱦɜɨɪɚɧɟ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɩɭɦɩɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ
"ɐɚɪɢɧɚ" ɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɢ
ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɚ "ɐɚɪɢɧɚ" ɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɟ
ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ ɥɢɧɢʁɟ ɢ
ɩɪɢɤʂɭɱɚɤɚ ɭ ɞɟɥɭ ɍɥɢɰɟ
Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɟ ɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɮɟɤɚɥɧɟ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɧɚɫɟʂɚ
Ɋɚɞɢɧɚɰ

Ɋɚɡɜɨʁ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
- ɟɤɨɥɨɲɤɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ

ɂɡɜɨɻɟʃɟ
ɪɚɞɨɜɚ

ɉɨɞɢɡɚʃɟ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ
ɝɪɚɻɚɧɚ - ɫɩɨɪɬ
ɉɨɞɢɡɚʃɟ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ
ɝɪɚɻɚɧɚ - ɫɩɨɪɬ
Ɋɚɡɜɨʁ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
-ɤɨɦɭɧɚɥɧɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ɋɚɡɜɨʁ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
-ɤɨɦɭɧɚɥɧɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ

ɂɡɜɨɻɟʃɟ
ɪɚɞɨɜɚ

5.000.000

5.000.000

10.000.000

ɂɡɜɨɻɟʃɟ
ɪɚɞɨɜɚ

33.500.000

33.500.000

67.000.000

12.493.693

12.493.693

24.987.386

5.324.424

5.324.424

10.648.848

50.000.000

50.000.000

100.000.000

Ʉɨɧɜɟɪɡɢʁɚ ɤɨɬɥɚɪɧɢɰɟ
"Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɚ ɛɚɧɤɚ"
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɤɨɬɥɚɪɧɢɰɟ "ɉɚɪʃɚɱɚ"
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɝɥɚɜɧɨɝ
ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɫɚɛɢɪɧɨɝ
ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ ɨɞ ɐɋ "ȳɟɡɚɜɚ"
ɞɨ ɉɉɈȼ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɞɟɥɚ
ɍɥɢɰɟ ȼɭɱɚɱɤɟ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɍɥɢɰɟ
ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɟ III ɮɚɡɚ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɍɥɢɰɟ
Ƚɨɪɢɱɤɟ

ɂɡɜɨɻɟʃɟ
ɪɚɞɨɜɚ

ɂɡɜɨɻɟʃɟ
ɪɚɞɨɜɚ

Ɋɚɡɜɨʁ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
-ɤɨɦɭɧɚɥɧɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ

ɂɡɜɨɻɟʃɟ
ɪɚɞɨɜɚ

ɂɡɜɨɻɟʃɟ
ɪɚɞɨɜɚ

7.500.000

7.500.000

15.000.000

ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ

ɂɡɜɨɻɟʃɟ
ɪɚɞɨɜɚ

7.500.000

7.500.000

15.000.000

Ɋɚɡɜɨʁ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
- ɤɨɦɭɧɚɥɚɧɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ɋɚɡɜɨʁ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
- ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ɋɚɡɜɨʁ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
- ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ɋɚɡɜɨʁ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
- ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ

ɂɡɜɨɻɟʃɟ
ɪɚɞɨɜɚ

79.060.000

79.060.000

158.120.000

19.980.000

19.980.000

39.960.000

3.510.000

3.510.000

7.020.000

14.040.000

14.040.000

28.080.000

ɂɡɜɨɻɟʃɟ
ɪɚɞɨɜɚ

ɂɡɜɨɻɟʃɟ
ɪɚɞɨɜɚ
ɂɡɜɨɻɟʃɟ
ɪɚɞɨɜɚ
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14.

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɍɥɢɰɟ
Ⱦɟɫɩɨɬɚ Ƚɪɝɭɪɚ

15.

Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɥɨɤɚɥɧɨɝ
ɩɭɬɚ Ʌ-1 ɒɚɥɢɧɚɰ - Ʉɭɥɢɱ
I ɞɟɨɧɢɰɚ

16.

Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɥɨɤɚɥɧɨɝ
ɩɭɬɚ Ʌ-13 ɨɞ Ɋ-109 ɞɨ
Ʌɭʃɟɜɰɚ ɂ ɞɟɨɧɢɰɚ

17.

Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɥɨɤɚɥɧɨɝ
ɩɭɬɚ Ʌ-10 ɨɞ Ɋ-109 ɞɨ
Ȼɢɧɨɜɰɚ III ɞɟɨɧɢɰɚ

18.

Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɥɨɤɚɥɧɨɝ
ɩɭɬɚ Ʌ-12 Ⱦɪɭɝɨɜɚɰ Ȼɚɞʂɟɜɢɰɚ ɂ ɞɟɨɧɢɰɚ

19.

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɫɚɞɚɲʃɟɝ
ɝɥɟɞɚɥɢɲɬɚ ɋɩɨɪɬɫɤɨɝ
ɰɟɧɬɪɚ ɭ ɫɭɧɱɚɥɢɲɬɟ

20.

21.

22.

23.

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɧɨɜɢɧɚɪɫɤɟ ɥɨɠɟ
ɋɩɨɪɬɫɤɨɝ ɰɟɧɬɪɚ ɭ
ɪɟɫɬɨɪɚɧɫɤɟ ɫɚɞɪɠɚʁɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɞɟɥɚ ɡɚ ɩɪɨɞɚʁɭ
ɛɪɡɟ ɯɪɚɧɟ, ɧɨɜɢɧɚ,
ɧɚɩɢɬɚɤɚ ɢ ɫɥ. ɭɡ ɛɚɡɟɧ ɧɚ
ɋɩɨɪɬɫɤɨɦ ɰɟɧɬɪɭ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɫɩɨʂɧɟ
ɮɚɫɚɞɟ, ɪɚɫɜɟɬɟ,
ɩɪɢɥɚɡɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɢ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɧɚ
ɋɩɨɪɬɫɤɨɦ ɰɟɧɬɪɭ
ɏɨɪɬɢɤɭɥɬɭɪɧɨ ɭɪɟɻɟʃɟ
Tɜɪɻɚɜɟ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Ɋɚɡɜɨʁ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
- ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ɋɚɡɜɨʁ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
- ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ɋɚɡɜɨʁ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
- ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ɋɚɡɜɨʁ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
- ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ɋɚɡɜɨʁ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
- ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɉɨɞɢɡɚʃɟ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ
ɝɪɚɻɚɧɚ - ɫɩɨɪɬ

ɂɡɜɨɻɟʃɟ
ɪɚɞɨɜɚ

ɂɡɜɨɻɟʃɟ
ɪɚɞɨɜɚ

ɂɡɜɨɻɟʃɟ
ɪɚɞɨɜɚ

ɂɡɜɨɻɟʃɟ
ɪɚɞɨɜɚ

ɂɡɜɨɻɟʃɟ
ɪɚɞɨɜɚ

ɂɡɜɨɻɟʃɟ
ɪɚɞɨɜɚ

ɉɨɞɢɡɚʃɟ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ
ɝɪɚɻɚɧɚ - ɫɩɨɪɬ

ɂɡɜɨɻɟʃɟ
ɪɚɞɨɜɚ

ɉɨɞɢɡɚʃɟ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ
ɝɪɚɻɚɧɚ - ɫɩɨɪɬ

ɂɡɜɨɻɟʃɟ
ɪɚɞɨɜɚ

ɉɨɞɢɡɚʃɟ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ
ɝɪɚɻɚɧɚ - ɫɩɨɪɬ

ɂɡɜɨɻɟʃɟ
ɪɚɞɨɜɚ

ɉɨɞɢɡɚʃɟ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ
ɝɪɚɻɚɧɚ -ɤɭɥɬɭɪɚ

ɂɡɜɨɻɟʃɟ
ɪɚɞɨɜɚ
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4.374.000

4.374.000

8.748.000

22.680.000

22.680.000

45.360.000

11.880.000

11.880.000

23.760.000

9.720.000

9.720.000

19.440.000

20.520.000

20.520.000

41.040.000

18.346.857

18.346.858

36.693.715

6.786.020

6.786.021

13.572.041

3.650.888

3.650.888

7.301.776

2.876.197

2.876.197

5.752.394

3.000.000

3.000.000

6.000.000
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Ⱥɧɟɤɫ I - SWOT ɚɧɚɥɢɡɚ
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɫɧɚɝɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ʁɟɫɭ, ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɜɟɥɢɤɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ (U.S. Steel,
MESSER, REMAR-GRANPET/ɀɟɥɜɨɡ), ɱɟɬɢɪɢ ɢɡɥɚɡɚ ɧɚ ɚɭɬɨ ɩɭɬ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ
ɚɦɛɢʁɟɧɬ, ɩɨɥɨɠɚʁ ɧɚ ɤɨɪɢɞɨɪɢɦɚ 7 ɢ 10, Ʌɭɤɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ - ɧɚʁɜɟʄɚ ɫɪɩɫɤɚ ɥɭɤɚ,
ɫɬɪɭɱɧɚ ɪɚɞɧɚ ɫɧɚɝɚ, ɭɲʄɟ Ɇɨɪɚɜɟ ɭ Ⱦɭɧɚɜ, Ʉɨɜɢɧɫɤɢ ɦɨɫɬ, Ⱦɭɧɚɜ, ɩɨɜɨʂɧɢ
ɤɥɢɦɚɬɫɤɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɛɚɜʂɟʃɟ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɬɜɨɦ ɢ ɜɨʄɚɪɫɬɜɨɦ,ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢ ɪɟɫɭɪɫɢ.
ɋɇȺȽȿ
-U.S. Steel
-ɀɟɥɜɨɡ
-ɑɟɬɢɪɢ ɢɡɥɚɡɚ ɧɚ ɚɭɬɨ ɩɭɬ
-ɉɨɥɢɬɢɱɤɢ ɚɦɛɢʁɟɧɬ
-ɉɨɥɨɠɚʁ ɧɚ ɤɨɪɢɞɨɪɢɦɚ 7 ɢ 10
-Ʌɭɤɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ – ɧɚʁɜɟʄɚ ɫɪɩɫɤɚ ɥɭɤɚ
-ɋɬɭɞɢʁɚ ɬɪɢɦɨɞɚɥɨɝ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɡɚ
ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɭ ɡɨɧɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
-ɉɨɫɬɨʁɚʃɟ ɚɟɪɨɞɪɨɦɚ
-ɂɡɜɨɪɢɲɬɟ
-ɋɬɪɭɱɧɚ ɪɚɞɧɚ ɫɧɚɝɚ ( U.S.Steel)
-ɍɲʄɟ ȼɟɥɢɤɟɆɨɪɚɜɟ ɭ Ⱦɭɧɚɜ
-Ʉɨɜɢɧɫɤɢ ɦɨɫɬ
-Ⱦɭɧɚɜ
-ɋɬɭɞɢʁɚ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɚ
-Ⱦɨɛɪɢ ɤɥɢɦɚɬɫɤɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɛɚɜʂɟʃɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɨɦ , ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɬɜɨɦ ɢ
ɜɨʄɚɪɫɬɜɨɦ
-ɉɨɫɬɨʁɚʃɟ ɡɚɞɪɭɝɚ
-% ɜɢɫɨɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɯ
-Ɍɭɪɢɡɚɦ ( ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢʁɚ interreg)
ɆɈȽɍȶɇɈɋɌɂ

-ɋɜɟɬɫɤɚ ɩɨɬɪɚɠʃɚ ɡɚ ɜɚɝɨɧɢɦɚ
-Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɚ ɫɬɚɪɬɟɝɢʁɚ ɪɚɡɜɨʁɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
-ɉɨɥɢɬɢɱɤɢ ɚɦɛɢʁɟɧɬ
-ɉɨɜɟɡɢɜɚʃɟ Ʉɨɪɢɞɨɪɚ 7 ɢ 10 ɫɚ Ʌɭɤɨɦ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
-ȼɟɥɢɤɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ -Fiɚt
-Ɇɨɝɭʄɧɨɫɬ ɚɜɢɨ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
-ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ɞɪɠɚɜɟ
-Ɇɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɭɞɪɭɠɢɜɚʃɚ ɤɨɨɩɟɪɚɧɚɬɚ
-Ɉɬɜɚɪɚʃɟ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ

ɋɅȺȻɈɋɌɂ
-Ʉɜɚɥɢɬɟɬ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ( ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɥɚ) ɧɚ
ɦɟɫɬɭ ɛɭɞɭʄɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɡɨɧɟ
-ɉɪɟɫɬɚɧɚɤ ɪɚɞɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɤɨɦɛɢɧɚɬɚ – ɮɢɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
-ɇɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢ ɨɬɤɭɩ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
-Ʉɪɱɟʃɟ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚ ɡɛɨɝ ɧɟɪɟɧɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢ
-ɇɟɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɨɫɬ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚ ɡɚ
ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ
-ɇɟɞɨɜɨʂɧɨ ɪɚɞɧɟ ɫɧɚɝɟ ɫɬɪɭɱɧɨ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɟ - ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ
ɤɚɞɪɨɜɢ
-ɇɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɦɥɚɞɢɯ ɫɚ ɦɟɧɚʇɟɪɫɤɢɦ
ɢɫɤɭɫɬɜɨɦ
-ɇɟʁɚɫɚɧ ɢɦɢʇ ɝɪɚɞɚ – ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ

ɉɊȿɌȵȿ

-Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɫɤɢ Ʉɨɪɢɞɨɪ 4 (Ȼɭɝɚɪɫɤɚ ɢ
Ɋɭɦɭɧɢʁɚ)
-ɋɜɟɬɫɤɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ ɤɪɢɡɚ
-Ʉɨɦɩɥɢɤɨɜɚɧɚ ɡɚɤɨɧɫɤɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɡɚ
ɩɪɟɪɚɞɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
-Ȼɥɢɡɢɧɚ Ʉɪɚɝɭʁɟɜɰɚ ɢ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ
-ɉɚɞ ɧɚɬɚɥɢɬɟɬɚ
-ɇɟɭɫɤɥɚɻɟɧɨɫɬ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɫɚ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
-ɇɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɡɚɤɨɧɚ ɨ ʁɚɜɧɨʁ ɢɦɨɜɢɧɢ
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1. SWOT Ⱥɧɚɥɢɡɚ - Ɋɚɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɭ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ

ɋɇȺȽȿ
- Ʉɨɪɢɞɨɪ 7 (Ⱦɭɧɚɜ)
- Ʉɨɜɢɧɫɤɢ ɦɨɫɬ, Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɢ ɩɭɬ Ɇ-24
- Ɇɨɪɚɜɫɤɢ ɦɨɫɬ (ɩɨɠɚɪɟɜɚɱɤɚ ɩɟɬʂɚ)
- Ⱥɟɪɨɞɪɨɦ ɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɚɜɢʁɚɰɢʁɟ
- Ʉɨɪɢɞɨɪ 10
- Ʌɭɤɚ U.S. Steel, ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚ ɥɭɤɚ
- 4 ɢɡɥɚɡɚ ɧɚ ɚɭɬɨ ɩɭɬ
- ɉɨɫɬɨʁɚʃɟ ɩɥɚɧɨɜɚ ɡɚ ɢɡɦɟɲɬɚʃɟ,
(ɠɟɥ.ɫɬɚɧɢɰɟ, ɚɭɬɨɛ.ɫɬɚɧɢɰɟ, ɩɪɢɫɬɚɧɢɲɬɚ
U.S.Steel)ɢɡ ɰɟɧɬɪɚ ɝɪɚɞɚ
- ɋɬɚɪɢ ɦɨɫɬ ɧɚ ȳɟɡɚɜɢ (ɤɚɨ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɚ)
ɜɟɡɚ ɫɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɦ ɡɨɧɚɦɚ

ɋɅȺȻɈɋɌɂ
- ɇɟɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɢ ɥɭɱɤɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢ
- ɇɟ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɉȾɊ-ɚ ɤɨʁɢ ɛɢ ɩɪɟɞɜɢɞɟɨ
ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɥɭɤɟ ɧɚ Ⱦɭɧɚɜɭ
- ɇɟɤɨɦɩɥɟɬɚɧ ɉȾɊ ɡɚ ɞɭɧɚɜɫɤɭ ɨɛɚɥɭ
- ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚ ɩɟɬʂɚ II ɥɢɩɫɤɚ ɪɚɦɩɚ
- ɇɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɧɚɞ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɦ ɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɢɦ ɩɪɚɜɰɢɦɚ
(ɝɪɚɞɫɤɟ ɭɥɢɰɟ)
- Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ ɧɚɞɜɨɠʃɚɤɚ ɤɚ
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨʁ ɡɨɧɢ
- ɋɥɚɛ ɩɪɨɬɨɤ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ, ɧɟɦɚ ɡɟɥɟɧɨɝ
ɬɚɥɚɫɚ
- ɇɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɨɪɝɚɧɚ ɡɚ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɟɦ (OɞɟʂɟʃɟɈɞɫɟɤ)

ɆɈȽɍȶɇɈɋɌɂ

ɉɊȿɌȵȿ

- Ɋɚɡɜɨʁ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɨɝ ɚɜɢɨ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
- ɉɪɨʁɟɤɚɬ Ru-Hu-Bul-Ser, ɢɡɝɪɚɞʃɚ
ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɨɝ ɦɨɫɬɚ ɧɚ Ⱦɭɧɚɜɭ
- Ɇɪɟɠɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ
- ɂɡɦɟɲɬɚʃɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯ ɤɨɥɨɫɟɤɚ, ɠɟɥ.
ɫɬɚɧɢɰɟ, ɚɭɬɨɛɭɫɤɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɢ U.S. Steel
ɥɭɤɟ ɢɡ ɰɟɧɬɪɚ ɝɪɚɞɚ
- ɉɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɫɬɚɪɨɝ ɦɨɫɬɚ ɧɚ ȳɟɡɚɜɢ ɫɚ
ɢɧɞ. ɡɨɧɨɦ
- Ɇɚɪɢɧɚ, ɜɟɥɢɤɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ

- ȼɨʁɧɢ ɚɟɪɨɞɪɨɦ ɭ Ʉɨɜɢɧɭ
- Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɫɤɢ Ʉɨɪɢɞɨɪ 4 (Ȼɭɝɚɪɫɤɚ ɢ
Ɋɭɦɭɧɢʁɚ)
- Ɋɟɝɭɥɢɫɚʃɟ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɚ ɧɚɞ ɡɟɦʂɢɲɬɟɦ
- ɇɟɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɡɚɤɨɧɫɤɚ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɚ
(ɋɪɛɢʁɚɜɨɞɟ)
- Ɉɛɢɥɚɡɧɢɰɚ ɢ Ɇ-24 ɭ ɢɧɝɟɪɟɧɰɢʁɢ ɉɭɬɟɜɚ
ɋɪɛɢʁɟ
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2. SWOT Ⱥɧɚɥɢɡɚ - Ɋɚɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɩɨɫɥɨɜɧɭ ɤɥɢɦɭ

ɋɇȺȽȿ
- Ɉɩɪɟɞɟʂɟɧɨɫɬ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ ɞɨɛɪɟ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɤɥɢɦɟ
- ɂɡɪɚɠɟɧɚ ɩɨɬɪɚɠʃɚ ɡɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɦ
ɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚ
- ɉɨɫɬɨʁɚʃɟ Ɉɞɟʂɟʃɚ ɡɚ ɅȿɊ
- Ʉɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɚ ɢ ɢɫɤɭɫɧɚ ɪɚɞɧɚ ɫɧɚɝɚ ɭ
ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ
- ɉɨɫɬɨʁɚʃɟ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɛɚɡɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ
- ɉɪɢɫɭɫɬɜɨ ɍ.ɋ.ɋɬɟɟɥ-ɚ
- Ɇɨɞɟɪɧɚ ɫɩɨɪɬɫɤɚ ɯɚɥɚ
- Ƚɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɩɨɥɨɠɚʁ
- ȼɟɥɢɤɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɬɭɪɢɡɦɚ
- ɇɚʁɜɟʄɢ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢ ɜɢɧɚ ɢ ɝɪɨɠɻɚ
- ɉɪɢɜɪɟɞɧɚ ɤɨɦɨɪɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
- ɉɨɫɬɨʁɚʃɟ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɮɨɧɞɚ ɡɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ

ɆɈȽɍȶɇɈɋɌɂ

- Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ
- Ɍɪɚɞɢɰɢʁɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟ ɢ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɬɜɚ
- ɉɪɟɞɩɪɢɫɬɭɩɧɢ ɮɨɧɞ ȿɍ + ɇɂɉ
- Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɚɝɟɧɰɢʁɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ
- ɉɪɢɫɭɫɬɜɨ ɛɚɧɚɤɚ
- ɉɨɞɢɡɚʃɟ ɧɢɜɨɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɱɤɟ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɨɫɬɢ

ɋɅȺȻɈɋɌɂ
- ɇɟɨɛʁɟɞɢʃɟɧ ɦɚɪɤɟɬɢɧɲɤɢ ɧɚɫɬɭɩ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
- Ɂɚɬɜɨɪɟɧɢ ɜɟɥɢɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɮɢɪɦɟ)
- ɇɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɫɜɟɫɬɢ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ ɨ
ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɭɱɟɲʄɚ ɭ ɞɨɧɨɲɟʃɭ ɨɞɥɭɤɚ
(ɫɬɚɪɟ ɧɚɜɢɤɟ)
- ɇɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ
ɨɩɪɟɦʂɟɧɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɡɨɧɟ
- ɇɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɫɬ ɢ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɭɥɨɝɚ ɢ
ɡɧɚɱɚʁ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ
- ɋɩɨɪɚ ɢ ɤɨɦɩɥɢɤɨɜɚɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ
ɢɡɞɚɜɚʃɚ ɞɨɡɜɨɥɚ (ɨɞɧɨɫ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝ ɢ
ʁɚɜɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ)
- ɇɟɩɨɬɩɭɧɚ ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬ Ɉɞɟʂɟʃɚ ɡɚ
ɅȿɊ (ɩɪɨɫɬɨɪ, ɨɩɪɟɦɚ, ɨɫɨɛʂɟ)
- Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ
- ɇɟɞɨɜɨʂɧɚ ɞɢɜɟɪɡɢɮɢɤɨɜɚɧɨɫɬ
ɩɪɢɜɪɟɞɟ
- ɇɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɟ ɪɚɞɧɟ ɫɧɚɝɟ ɭ
ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ

ɉɊȿɌȵȿ

- ɋɟʂɟʃɟ ɤɚɩɢɬɚɥɚ
- ɋɭɫɟɞɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ (ɧɚ ɜɢɲɟɦ ɧɢɜɨɭ
ɪɚɡɜɨʁɚ)
- ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ ɤɪɢɡɚ (ɪɟɞɭɤɰɢʁɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
U.S.Steel-a ɢ ɩɨɜɟɡɚɧɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ)
- ȼɢɡɧɢ ɪɟɠɢɦ
- Ⱦɟɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
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3. SWOT Ⱥɧɚɥɢɡɚ - Ɋɚɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ

ɋɇȺȽȿ

- ȼɨʄɚɪɫɬɜɨ ɧɚ ɜɢɲɟɦ ɧɢɜɨɭ ɧɟɝɨ
ɪɚɬɚɪɫɬɜɨ ɢ ɫɬɨɱɚɪɫɬɜɨ
- Ƚɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɭɫɥɨɜɢ (ɛɥɢɡɢɧɚ Ⱦɭɧɚɜɚ ɢ
ȼɟɥɢɤɟ Ɇɨɪɚɜɟ)
- ȼɟɥɢɤɨ ɭɱɟɲʄɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɭɤɭɩɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ (80%)
- ɉɭɬɧɚ ɦɪɟɠɚ
- Ʉɥɢɦɚ, ɡɟɦʂɢɲɬɟ, ɜɟɬɪɨɜɢ
- 3 ɦɟɪɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɡɚ ɡɚɝɚɻɟɧɨɫɬ
- Ɍɪɚɞɢɰɢʁɚ ɜɨʄɚɪɫɬɜɚ, ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɬɜɚ,
ɪɚɬɚɪɫɬɜɚ, ɩɨɜɪɬɚɪɫɬɜɚ ɢ ɫɬɨɱɚɪɫɬɜɚ

ɆɈȽɍȶɇɈɋɌɂ
- ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ ɡɚ
ɧɟɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɟ
- ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨɞ ɜɨʄɚɪɫɤɢɦ
ɡɚɫɚɞɢɦɚ ɢ ɜɢɧɨɝɪɚɞɢɦɚ
- ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨɞ ɩɨɜɪʄɟɦ
- ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨɞ ɪɚɬɚɪɫɤɢɦ
ɤɭɥɬɭɪɚɦɚ
- ɇɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ
- ɉɥɚɫɦɚɧ ɤɨɧɡɭɦɧɟ ɪɨɛɟ

ɋɅȺȻɈɋɌɂ

- Ɉɤɨ 1/3 ɨɡɛɢʂɧɢɯ ɩɨʂ. ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ
- Ɇɚɥɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɨɞ ɜɨʄɟɦ ɢ
ɜɢɧɨɝɪɚɞɢɦɚ
- ɋɬɚɪɨɫɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
- Ɂɚɫɬɚɪɟɥɚ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
- ɇɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬ ɡɜɚɧɢɱɧɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɨ
ɛɪɨʁɭ ɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɨ
ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɦ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚ
- ɇɟɚɠɭɪɢɪɚɧɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɩɨɞɚɰɢ
- Ɂɚɝɚɻɟʃɟ ɨɞ ɠɟɥɟɡɚɪɟ (ɭ ɤɪɭɝɭ ɨɞ 2-3 ɤɦ)
- ɍɫɢɬʃɟɧɢ ɩɨɫɟɞɢ (ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɚ ɭɪɚɻɟɧɚ ɭ
3 ɦɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ)
- ɋɥɚɛɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɫɬ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ (ɩɪɨɩɚɥɟ ɡɚɞɪɭɝɟ)
- Ƚɭɛɢɬɚɤ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɢʂɢɜɨɫɬɢ ɜɢɧɚɪɫɤɨɝ
ɤɪɚʁɚ (ɛɪɟɧɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɤɟ)
- ɇɟɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɢɡɨɜɚɧ ɨɬɤɭɩ

ɉɊȿɌȵȿ
- ɇɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɨɫɧɨɜɚ
- ɇɟɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
ɞɪɠɚɜɟ
- Ɇɨɧɨɩɨɥ ɭ ɨɬɤɭɩɭ
- ɇɟɭɪɟɻɟɧɨɫɬ ɬɪɠɢɲɬɚ
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4. SWOT Ⱥɧɚɥɢɡɚ - Ɋɚɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɬɭɪɢɡɚɦ

ɋɇȺȽȿ
- Ɉɩɪɟɞɟʂɟɧɨɫɬ ɝɪɚɞɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɬɭɪɢɡɦɚ
- ɉɨɫɬɨʁɚʃɟ ɫɥɨɛɨɞɧɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ
(ɩɚɪɰɟɥɚ)
- Ɍɜɪɻɚɜɚ
- ɉɨɫɬɨʁɚʃɟ ɌɈ
- Ȼɪɨʁ ɬɭɪɢɫɬɚ ɤɨʁɢ ɩɨɫɟʄɭʁɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
- Ʌɟɬʃɚ ɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɚ Ɉɛɪɟɧɨɜɢʄɚ
- ɍɤɭɩɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɚ ɛɚɲɬɢɧɚ – ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ ɢ
ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ
- Ȼɥɢɡɢɧɚ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ
- Ⱦɨɛɚɪ ɜɨɞɨɜɨɞ (ɦɪɟɠɚ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɜɨɞɟ)
- ɍɲʄɟ Ɇɨɪɚɜɟ ɭ Ⱦɭɧɚɜ

ɆɈȽɍȶɇɈɋɌɂ
- ɋɚɧɢɬɚɪɧɚ ɞɟɩɨɧɢʁɚ; ɮɚɛɪɢɤɚ ɡɚ
ɪɟɰɢɤɥɚɠɭ
- ɉɨɫɬɨʁɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɥɨɜɧɢ ɢ ɪɢɛɨɥɨɜɧɢ
ɬɭɪɢɡɚɦ
- Ɋɚɡɜɨʁ ɜɢɧɫɤɨɝ ɬɭɪɢɡɦɚ
- Ɋɚɡɜɨʁ ɪɟɱɧɨɝ ɬɭɪɢɡɦɚ
- ɉɨɫɬɨʁɚʃɟ ɬɟɪɦɚɥɧɢɯ ɜɨɞɚ
- Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɫɚɪɚɞʃɚ

ɋɅȺȻɈɋɌɂ
- ȴɭɞɫɤɢ ɪɟɫɭɪɫɢ (ɧɟɞɨɜɨʂɚɧ ɛɪɨʁ)
- ɇɟɭɪɟɻɟɧɚ ɩɢʁɚɰɚ
- ɇɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
- ɇɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɢɫɬɚɧɚ
- ɇɟɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɨɫɬ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ
- ɇɟɩɨɬɩɭɧɚ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚ ɛɪɨʁɚ ɬɭɪɢɫɬɚ
(ɧɟɩɪɢʁɚɜʂɢɜɚʃɟ)
- ɇɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɭɧɭɬɚɪ Ɍɜɪɻɚɜɟ
- ɇɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɫɦɟɲɬɚʁɧɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ
- Ɂɚɝɚɻɟɧɨɫɬ
- Ⱦɟɨ ɩɪɢɥɚɡɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɧɟɩɨɤɪɢɜɟɧ
ɦɨɛɢɥɧɨɦ ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɨɦ ɦɪɟɠɨɦ
- Ⱦɟɥɨɜɢ ɝɪɚɞɚ ɩɪʂɚɜɢ
- ɇɟɞɨɜɨʂɚɧ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ
- ɇɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɛɚɡɟɧɚ (ɧɟɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɢ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢ ɡɚ ɫɩɨɪɬɫɤɢ ɬɭɪɢɡɚɦ)
- ɇɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɪɟɰɟɩɬɢɜɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɯ
ɚɝɟɧɰɢʁɚ
- ɇɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɡɚ ɤɨɧɝɪɟɫɧɢ ɢ
ɫɚʁɚɦɫɤɢ ɬɭɪɢɡɚɦ

ɉɊȿɌȵȿ
- Ȼɥɢɡɢɧɚ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ
- Ʉɪɢɡɚ (ɦɚʃɟ ɧɨɜɰɚ)
- Ɍɪɟɧɭɬɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɚɭɬɨɛɭɫɤɟ, ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟ
ɫɬɚɧɢɰɟ ɢ ɥɭɤɟ
- ɍɪɟɻɟʃɟ Ɍɜɪɻɚɜɟ ʁɟ ɜɚɧ ɝɪɚɞɫɤɢɯ
ɢɧɝɟɪɟɧɰɢʁɚ
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5. SWOT Ⱥɧɚɥɢɡɚ - Ɋɚɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɧɚɭɤɭ, ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ

ɋɇȺȽȿ
- ɉɨɫɬɨʁɚʃɟ ɫɪɟɞʃɢɯ ɢ ɫɪɟɞʃɢɯ ɫɬɪɭɱɧɢɯ
ɲɤɨɥɚ
- ɍɝɥɚɜɧɨɦ ɞɨɛɪɚ ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬ
- Ƚɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɩɨɥɨɠɚʁ (ɡɛɨɝ ɝɪɚɜɢɬɢɪɚʃɚ
ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɢ ɭɱɟɧɢɤɚ)
- ɋɬɪɭɱɧɚ ɪɚɞɧɚ ɫɧɚɝɚ (ɞɟɥɨɦ)
- ɂɡɪɚɠɟɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɩɪɢɜɪɟɞɟ ɡɚ
ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɩɪɨɮɢɥɢɦɚ
- Ɇɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɪɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɟ
- Ɋɚɞ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɋɚɜɟɬɚ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
- Ɋɚɞ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɋɚɜɟɬɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ
ɩɨɥɢɬɢɤɭ
- ɉɨɫɬɨʁɚʃɟ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ
- Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɭɝɪɨɠɟɧɟ ɝɪɭɩɟ
(Ɋɨɦɢ)

ɆɈȽɍȶɇɈɋɌɂ
- ɉɨɫɬɨʁɚʃɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɢ ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ (ɇɋɁ)
- Ⱦɨɥɚɡɚɤ ɫɬɪɚɧɨɝ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ
(ɮɚɤɭɥɬɟɬɢ ɢɥɢ ɨɞɟʂɟʃɚ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ)

ɋɅȺȻɈɋɌɂ
- Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢ ɧɚɱɢɧ ɪɚɞɚ ɭ ɲɤɨɥɚɦɚ
- ɉɪɟɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɲɤɨɥɚ
(ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ)
- ɇɟɞɨɜɨʂɧɚ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬ ɢ
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ
- ɇɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɲɤɨɥɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
- ɇɟɚɞɟɤɜɚɬɚɧ ɩɥɚɧ ɭɩɢɫɚ (ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ
ɭɫɤɥɚɻɟɧɨɫɬ ɫɚ ɩɪɢɜɪɟɞɨɦ)
- ɇɟɞɨɜɨʂɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟ ɞɟɰɟ ɡɚ
ɞɟɮɢɰɢɬɚɪɧɚ ɡɚɧɢɦɚʃɚ
- ɇɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ Ɋɚɞɧɢɱɤɨɝ
ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ (ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɧɟ
ɦɨɠɟ ɞɚ ɢɡɞɚʁɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɟ)
- ɇɚɫɢʂɟ ɭ ɲɤɨɥɚɦɚ (ɬɚɤɨɻɟ ɢ ɩɪɟɬʃɚ)

ɉɊȿɌȵȿ
- ɉɚɞ ɧɚɬɚɥɢɬɟɬɚ
- ɇɟɞɨɜɨʂɚɧ ɛɪɨʁ ɥɟɤɚɪɚ ɭ ɩɪɢɦɚɪɧɨʁ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨʁ ɡɚɲɬɢɬɢ
- ɋɩɨɪɨɫɬ ɢ ɧɟɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɭ ɞɨɧɨɲɟʃɭ ɢ
ɦɟʃɚʃɭ ɡɚɤɨɧɚ
- ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ ɤɪɢɡɚ
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ȺɇȿɄɋ II – Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɫɬɪɚɬɟɲɤɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟɊɚɞɧɟ ɝɪɭɩɟ ɩɨ ɤʂɭɱɧɢɦ ɩɢɬɚʃɢɦɚ
Ɋɚɡɜɨʁ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ / ɤɨɦɭɧɚɥɧɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
1. ɇɟɧɚɞ Ʉɪɱɭɦ
2. Ʉɚɬɚɪɢɧɚ Ʉɨʇɚɫ-ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ
3. ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ʉɪɫɬɢɧ
4. Ɇɢɥɟɧɚ Ⱦɪɚɲɤɨɜɢʄ
5. ɋɥɨɛɨɞɚɧ Ɋɢɫɬɢʄ
6. ɉɪɟɞɪɚɝ ɍɦɢɱɟɜɢʄ
7. Ɇɢɨɞɪɚɝ ȳɨɜɤɨɜɢʄ
8. Ɂɨɪɚɧ Ⱥɧɻɟɥɤɨɜɢʄ
9. ɂɝɨɪ ȭɨɤɢʄ
10. Ɂɨɪɚɧ ɐɜɢɲɢʄ
11. ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɍɝʂɟɜɚɪɟɜɢʄ
ɋɬɜɚɪɚʃɟ ɩɨɜɨʂɧɟ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɤɥɢɦɟ (ɩɪɢɜɥɚɱɟʃɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ, Ɇɋɉ, ɢɧɞ. ɡɨɧɟ,
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɢ ɛɪɟɧɞɢɪɚʃɟ)
1. ɉɪɟɞɪɚɝ ɍɦɢɱɟɜɢʄ
2. Ɇɢɥɢʁɚ Ȼɚɪɨɜɢʄ
3. ɀɢɜɤɚ ȳɨɫɢɩɨɜɢʄ Ȼɭɥɚɬɨɜɢʄ
4. Ɇɢɪɱɟ Ȼɚɥɚɧ
5. ɋɧɟɠɚɧɚ ɋɚɜɢʄ-ɋɬɨɢʂɤɨɜɢʄ
6. Ȼɪɚɧɤɨ Ƚɪɭʁɢʄ
7. Ⱦɪɚɝɨɦɢɪ Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄ
8. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ ɑɭɪɨɜɢʄ
9. Ɇɢɥɢʁɚɧ Ɇɚɪɢɧɤɨɜɢʄ
10. Ⱦɪ ɀɢɜɨɫɥɚɜ Ⱥɞɚɦɨɜɢʄ
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ
1.
2.
3.
4.
5.

Ɂɨɪɚɧ ɂɜɚɧɨɜɢʄ
Ɋɚɞɢɲɚ Ɇɢɥɢʄ
ɇɚɬɚɲɚ Ɇɢɥɚɞɢɧɨɜɢʄ
Ȼɪɚɧɱɟ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
ȳɨɜɢɰɚ ȼɭʁɨɜɢʄ

Ɋɚɡɜɨʁ ɬɭɪɢɡɦɚ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ⱦɚɧɢʁɟɥɚ ɋɪɟʁɢʄ
ɋɚɲɚ Ɇɨɦɢʄ
Ɇɢɥɨɜɚɧ Ʉɨɫɬɢʄ
Ɂɨɪɚɧ ɂɜɚɧɨɜɢʄ
ȼɥɚɞɚɧ Ȼɢɫɤɭɩʂɚɧɢɧ
ɇɚɬɚɲɚ ɇɢɤɨɥɨɜɚ
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Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ, ɧɚɭɤɚ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ȼɨʁɚɧ Ɍɟɨɮɢɥɨɜɢʄ
Ƚɨɪɨ Ɋɟʇɢʄ
Ⱦɚɪɤɨ Ɇɟɦɟɞɨɜɢʄ
Ⱦɪ ȼɟɫɧɚ ȳɟɪɟɦɢʄ Ⱦɪɚɝɨʁɟɜɢʄ
Ⱦɪɚɝɚɧɚ Ⱦɨɛɪɢʄ
ɋɧɟɠɚɧɚ ȭɭɪɢʄ
Ⱦɪɚɝɚɧ ɋɬɚɧɢʄ
ɀɢɜɨɪɚɞ Ɋɚɲɢʄ
Ⱦɪ ɂɜɚɧ ɋɬɟɜɚɧɨɜɢʄ

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɫɬɪɚɬɟɲɤɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ
Ɂɞɪɚɜɤɚ Ʉɨɜɚɱɟɜɢʄ-ȼɚɫɢʄ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɍɋȺɂȾ/ɆȿȽȺ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ȳɟɥɟɧɚ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɢʄ-Ɍɚɧɚɫɢʁɟɜɢʄ
Ɂɨɪɚɧ ɂɥɢʄ

ɇɢɤɨ ɫɟ ɧɟ ɞɢɠɟ ɬɚɤɨ ɜɢɫɨɤɨ ɤɚɨ ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ ɡɧɚ ɤɭɞɚ ɢɞɟ.
ɋɬɟɧɞɚɥ, ɮɪɚɧɰɭɫɤɢ ɤʃɢɠɟɜɧɢɤ
(1783-1842)

Ȼɪɨʁ 024-68-1/2009-11
ɍ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ, 2. ʁɭɥɚ 2010. ɝɨɞɢɧɟ
ɋɄɍɉɒɌɂɇȺ ȽɊȺȾȺ ɋɆȿȾȿɊȿȼȺ
ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄ
ɋɄɍɉɒɌɂɇȿ ȽɊȺȾȺ
Ɍɚɱɧɨɫɬ ɩɪɟɩɢɫɚ ɨɜɟɪɚɜɚ:

Ȼɪɚɧɱɟ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ, ɫ.ɪ.
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3. jул 2010. године
Члан 2.

На основу члана 32. став 1. тачка 6, а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став
1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
2. јула 2010. године, донела је
О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА АКЦИЈЕ У
ОБЛАСТИ ИНВАЛИДНОСТИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
2010-2011. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се Локални план акције у
области инвалидности града Смедерева 2010-2011. године.

Локални план акције у области инвалидности града
Смедерева 2010-2011. године чини саставни део ове
Одлуке.
Члан 3.
Одлука о доношењу Локалног плана акције у области
инвалидности града Смедерева 2010-2011. године и Локални
план акције у области инвалидности града Смедерева 20102011. године ступају на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-25/2010-11
У Смедереву, 2. јула 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

ɅɈɄȺɅɇɂ ɉɅȺɇ ȺɄɐɂȳȿ ɍ ɈȻɅȺɋɌɂ
ɂɇȼȺɅɂȾɇɈɋɌɂ ȽɊȺȾȺ ɋɆȿȾȿɊȿȼȺ
2010 – 2011 ȽɈȾɂɇȿ
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ɋɚɞɪɠɚʁ:

- ɍɜɨɞ........................................................................................
- ɉɨɩɢɫ ɩɨɬɪɟɛɚ ɢ ɪɟɫɭɪɫɚ Ɉɋɂ.............................................

3
5

- Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɩɨɬɪɟɛɚ Ɉɋɂ ɢ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ............. 11
- Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚ...................................................... 12
Ʌɨɝɢɱɤɟ ɦɚɬɪɢɰɟ ɩɨɬɪɟɛɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
- ȿɞɭɤɚɰɢʁɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɢ Ɉɋɂ..............................
- Ⱦɨɫɬɭɩɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɡɚ Ɉɋɂ.............................
- Ɇɨɛɢɥɧɢ ɬɢɦ ɮɢɡɨɬɟɪɚɩɟɭɬɚ.............................................
- Ʉɥɢɦɚɬɫɤɨ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢ ɨɩɨɪɚɜɚɤ ɡɚ Ɉɋɂ........................
- ɋɟɪɜɢɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɢɯ ɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ.......................................
- Ⱦɧɟɜɧɢ ɛɨɪɚɜɚɤ.............................................. ....................
- ɉɨɦɨʄ ɭ ɤɭʄɢ ɡɚ Ɉɋɂ..........................................................
- ɋɥɭɠɛɚ ɩɪɟɜɨɞɢɥɚɰɚ ɡɚ ɡɧɚɤɨɜɧɢ ʁɟɡɢɤ............................
- Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢ ɩɪɟɜɨɡ ɡɚ Ɉɋɂ............................................
- ɉɪɢɫɬɭɩɚɱɚɧ ʁɚɜɧɢ ɩɪɟɜɨɡ..................................................
- Ⱥɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɚɦɛɭɥɚɧɬɟ ɭ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɨʁ 9 ɡɚ Ɉɋɂ.............
- Ⱥɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɬɚɨɥɟɬɚ ɭ Ƚɪɚɞɫɤɨʁ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ ɡɚ Ɉɋɂ..........
- ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɧɟ ɦɟɪɟ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ Ɉɋɂ.........................
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ɅɈɄȺɅɇɂ ɉɅȺɇ ȺɄɐɂȳȿ ɍ ɈȻɅȺɋɌɂ ɂɇȼȺɅɂȾɇɈɋɌɂ
ȽɊȺȾȺ ɋɆȿȾȿɊȿȼȺ 2010 - 2011
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɩɥɚɧ ɚɤɰɢʁɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɥɚɧ ɤɨʁɟ ɩɨɜɟɡɭʁɟ
ɧɢɡ ɚɤɰɢʁɚ ɢ ɦɟɪɚ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɭ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɟ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɧɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɧɚɱɢɧ
ɨɞɝɨɜɨɪɢɥɨ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɢ ɩɪɚɜɚ ɫɜɢɯ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ.
Ɉɜɚʁ Ʌɨɤɚɥɧɢ ɩɥɚɧ ɚɤɰɢʁɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɤɪɟɢɪɚɥɚ ʁɟ Ɋɚɞɧɚ ɝɪɭɩɚ
ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ Ʌɨɤɚɥɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɚɤɰɢʁɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ Ƚɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɭ
ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ Ʉɨɚɥɢɰɢʁɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɩɨɩɢɫɚɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛɚ Ɉɋɂ ɢ ɪɟɫɭɪɫɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɫɚ ɰɢʂɟɦ ɞɚ ɫɟ ɚɞɟɤɜɚɧɨ
ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɟ Ɉɋɂ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɤɪɟɢɪɚʃɚ ɩɥɚɧɨɜɚ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɩɪɟɦɚ
ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ. Ʌɢɫɬɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛɚ ɢɡɪɚɻɟɧɚ ʁɟ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɭ ɚɧɤɟɬɟ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɟ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ.
Ɉɜɚʁ ɞɨɤɭɦɟɬ ɚɞɟɤɜɚɬɚɧɨ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɧɚ ɩɪɚɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɟ Ɉɋɂ, ɚ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɟɩɨɪɭɤɚ „ɋɬɚɧɞɚɪɞɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥɚ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡʁɟɞɧɚɱɚɜɚʃɟ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ Ɉɋɂ” ɩɚ ɝɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɬɢɦ Ɋɚɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɅɉȺɂ Ƚɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɭɩɭʄɭʁɟ ɧɚ ɭɫɜɚʁɚʃɟ.
Ɋɚɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɅɉȺɂ Ƚɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɋɨʃɚ Ɍɨɞɨɪɨɜɢʄ
(ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ)
ɞɪ. ȼɟɫɧɚ ȳɟɪɟɦɢʄ Ⱦɪɚɝɨʁɟɜɢʄ
(ɑɥɚɧ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɜɟʄɚ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ)
ȼɨʁɢɫɥɚɜ Ɇɥɚɞɟɧɨɜɢʄ
(ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ)
Ȼɢʂɚɧɚ Ƚɜɨɡɞɟɧɨɜɢʄ
(ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ)
Ȼɢʂɚɧɚ ɉɟɬɪɨɜɢʄ
(ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ)
Ʉɨɚɥɢɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɅɉȺɂ
Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɡɚ ɰɟɪɟɛɪɚɥɧɭ ɢ ɞɟɱɢʁɭ ɩɚɪɚɥɢɡɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɡɚ ɩɨɦɨʄ ɦɟɧɬɚɥɧɨ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦɚ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɰɢɜɢɥɧɢɯ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɪɚɬɚ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɝɥɭɜɢɯ ɢ ɧɚɝɥɭɜɢɯ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɪɚɞɚ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɫɥɟɩɢɯ ɢ ɫɥɚɛɨɜɢɞɢɯ
Ɇɟɻɭɨɩɲɬɢɧɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɞɢɫɬɪɨɮɢɱɚɪɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɪɚɬɧɢɯ ɢ ɦɢɪɧɨɞɨɩɫɤɢɯ ɜɨʁɧɢɯ ɢɧɜɚɥɢɞɚ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɩɚɪɚɩɥɟɝɢɱɚɪɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɚɦɩɭɬɢɪɚɧɢɦ ɟɤɫɬɪɟɦɢɬɟɬɢɦɚ
Ƚɪɚɞɫɤɢ ɫɚɜɟɡ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɡɚ ɫɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɭ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɋɬɨɧɨɬɟɧɢɫɤɢ ɤɥɭɛ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɋɌɂɄɋ.
ɋɬɪɟʂɚɱɤɢ ɤɥɭɛ ɢɧɜɚɥɢɞɚ „Ɋ-50” ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢ ɠɢɜɨɬ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
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ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ʁɟ ɝɪɚɞ ɫɚ ɪɚɡɜɢʁɟɧɨɦ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɨɦ ɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɨɦ. Ɂɚɭɡɢɦɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɨɞ 481 ɤɦ², ɧɚ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɫɦɟɲɬɟɧɨ 27 ɧɚɫɟʂɚ ɢ ɛɪɨʁɢ 109.809 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ
ɩɨ ɩɨɩɢɫɭ ɢɡ 2002. ɝɨɞɢɧɟ. ɉɪɢɪɨɞɧɢ ɩɪɢɪɚɲɬɚʁ ʁɟ ɭ ɩɚɞɭ ɢ ɭ 2005. ɝɨɞɢɧɢ ɢɡɧɨɫɢ –
383. Ɋɚɱɭɧɚʁɭʄɢ ɢɡɛɟɝɥɟ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɟ, ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢɦɚ ɨɤɨ 140 000
ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ.
ɍ Ƚɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɩɨɫɬɨʁɢ 15 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
(ɈɈɋɂ), ɨɞ ɤɨʁɢɯ 10 ɨɤɭɩʂɚʁɭ ɱɥɚɧɫɬɜɨ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɜɪɫɬɟ (ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ) ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ,
ɚ 5 ɩɨ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɩɢɬɚʃɭ. ȿɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɢɯ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ (Ɉɋɂ) ɩɨ
ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɢ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ɨɤɭɩʂɚʁɭ ɱɥɚɧɫɬɜɨ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɜɪɫɬɟ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ,
ʁɟɪ ɞɪɭɝɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ, ɢɦɚ 3008 Ɉɋɂ, ɚ ɫɦɚɬɪɚ ɫɟ ɞɚ 30% ɧɢʁɟ ɭɱɥɚʃɟɧɨ ɭ ɧɟɤɭ ɨɞ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ, ɩɚ ʁɟ ɝɨɬɨɜɨ ɫɢɝɭɪɧɚ ɩɪɨɰɟɧɚ ɞɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢɦɚ
ɨɤɨ 4.000 ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɨɤɭɩʂɚʁɭ Ɉɋɂ ɩɨ ɜɪɫɬɢ (ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɢ) ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɡɚ ɰɟɪɟɛɪɚɥɧɭ ɢ ɞɟɱɢʁɭ ɩɚɪɚɥɢɡɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɡɚ ɩɨɦɨʄ ɦɟɧɬɚɥɧɨ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦɚ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɰɢɜɢɥɧɢɯ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɪɚɬɚ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɝɥɭɜɢɯ ɢ ɧɚɝɥɭɜɢɯ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɪɚɞɚ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɫɥɟɩɢɯ ɢ ɫɥɚɛɨɜɢɞɢɯ
Ɇɟɻɭɨɩɲɬɢɧɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɞɢɫɬɪɨɮɢɱɚɪɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɪɚɬɧɢɯ ɢ ɦɢɪɧɨɞɨɩɫɤɢɯ ɜɨʁɧɢɯ ɢɧɜɚɥɢɞɚ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɩɚɪɚɩɥɟɝɢɱɚɪɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɚɦɩɭɬɢɪɚɧɢɦ ɟɤɫɬɪɟɦɢɬɟɬɢɦɚ
ɍɤɭɩɧɨ

148
158
32
121
2200
118
64
81
47
39
3008

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɨɤɭɩʂɚʁɭ Ɉɋɂ ɩɨ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɩɢɬɚʃɭ
11.
12.
13.
14.
15.

Ƚɪɚɞɫɤɢ ɫɚɜɟɡ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɡɚ ɫɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɭ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɋɬɨɧɨɬɟɧɢɫɤɢ ɤɥɭɛ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɋɌɂɄɋ
ɋɬɪɟʂɚɱɤɢ ɤɥɭɛ ɢɧɜɚɥɢɞɚ „Ɋ-50” ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢ ɠɢɜɨɬ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɢ ɩɥɚɧɫɤɢ ɨɞɝɨɜɨɪɢɥɨ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɨɫɨɛɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ (Ɉɋɂ) ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɞɚ ɥɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɪɚɡɜɢʁɟ Ʌɨɤɚɥɧɢ ɩɥɚɧ
ɚɤɰɢʁɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ.
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɩɥɚɧ ɚɤɰɢʁɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɫɟ ɬɟɦɟʂɢ ɧɚ ɭɩɭɬɫɬɜɢɦɚ ɢ
ɫɚɞɪɠɚʁɭ ɋɬɚɧɞɚɪɞɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥɚ ɍɇ. ɋɬɚɧɞɚɪɞɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɚ ɢɡʁɟɞɧɚɱɚɜɚʃɟ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɭɫɜɨʁɟɧɚ ɫɭ ɧɚ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨʁ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ ɍɇ
1993. ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɫɜɪɯɭ ɨɫɢɝɭɪɚɜɚʃɚ ɞɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɢɦɚʁɭ ʁɟɞɧɚɤɚ ɩɪɚɜɚ
ɤɚɨ ɢ ɞɪɭɝɢ ɝɪɚɻɚɧɢ.
ɋɬɚɧɞɚɪɞɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɧɢɫɭ ɭɫɥɨɜʂɟɧɚ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɨɧɚ ɫɭ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɢ ɦɨɪɚɥɧɚ
ɨɛɚɜɟɡɚ ɩɪɟɩɨɪɭɱɟɧɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɱɥɚɧɨɜɚ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɢ ɍɇ, ɚ ɤɨʁɚ ʁɟ
ɧɚɲɚ ɞɪɠɚɜɚ ɭɫɜɨʁɢɥɚ ɢ ɪɚɬɢɮɢɤɨɜɚɥɚ 1995. ɝɨɞɢɧɟ. ɋɬɚɧɞɚɪɞɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɫɟ
ɤɨɪɢɫɬɟ ɤɚɨ ɫɦɟɪɧɢɰɟ ɡɚ ɤɪɟɢɪɚʃɟ ɦɟɪɚ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɫɜɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɞɪɭɲɬɜɚ, ɨɞ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɞɨ ɥɨɤɚɥɧɢɯ, ɚɥɢ ɬɚɤɨɻɟ ɢ ɭ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦ
ɤɨɦɩɚɧɢʁɚɦɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ ɢɬɞ.
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ɉɨɩɢɫ ɩɨɬɪɟɛɚ ɢ ɪɟɫɭɪɫɚ ɡɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
Ɋɚɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɅɉȺɂ ʁɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ (Ɉɋɂ), ɨɞ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ (ɈɈɋɂ) ɢ
ɪɟɫɭɪɫɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɥɚ, ɝɪɭɩɢɫɚɥɚ, ɭɪɟɞɢɥɚ ɢ ɩɨɩɢɫɚɥɚ ɫɜɟ
ɩɨɬɪɟɛɟ Ɉɋɂ ɩɨ ɫɜɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɋɬɚɧɞɚɪɞɧɢɯ ɉɪɚɜɢɥɚ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɇɚɰɢʁɚ
(ɋɉɍɇ), ɤɨɪɢɫɬɟʄɢ ɒɜɟɞɫɤɭ ɦɟɬɨɞɭ Ⱥɝɟɧɞɭ 22, ɤɨʁɚ ɞɚʁɟ ʁɚɫɧɚ ɭɩɭɬɫɬɜɚ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ
ɋɬɚɧɞɚɪɞɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥɚ ɧɚ ɥɨɤɚɧɨɦ ɧɢɜɨɭ. Ʉɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɡɚɞɨɜɨʂɢɥɟ ɩɨɬɪɟɛɟ Ɉɋɂ,
ɪɟɫɭɪɫɟ ɬɪɟɛɚ ɪɚɫɩɨɞɟɥɢɬɢ ɩɪɟɦɚ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ʂɭɞɢ. ɍ ɩɪɚɤɫɢ ɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ʄɟ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɚ ɩɨɧɟɤɚɞ ɛɢɬɢ ɧɟʁɟɞɧɚɤɚ, ʁɟɪ ɫɭ ɩɨɬɪɟɛɟ ʂɭɞɢ ɧɟʁɟɞɧɚɤɟ. ȴɭɞɢɦɚ ɫɚ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɨɲɬɟʄɟʃɢɦɚ ɬɪɟɛɚ ɜɢɲɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɨɞ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɢ ɦɨɪɚʁɭ ʁɟ
ɞɨɛɢɬɢ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɩɨɫɬɢɝɥɢ ɢɫɬɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɭɫɥɨɜɟ ɤɚɨ ɢ ɞɪɭɝɢ ɝɪɚɻɚɧɢ. Ɍɚ ɩɨɞɪɲɤɚ
ɧɢɤɚɞɚ ɫɟ ɧɟ ɫɦɟ ɬɪɟɬɢɪɚɬɢ ɤɚɨ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢʁɚ, ɜɟʄ ɤɚɨ ɢɡʁɟɞɧɚɱɚɜɚʃɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ
Ɉɋɂ.
ɉɨɩɢɫ ɩɨɬɪɟɛɚ ɢ ɪɟɫɭɫɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɭ Ƚɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɡɚ 22.
ɨɛɥɚɫɬɢ ɋɬɚɧɞɚɪɞɧɢɯ ɉɪɚɜɢɥɚ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɇɚɰɢʁɚ (ɋɉɍɇ)
ɉɪɚɜɢɥɨ 1. ɉɨɞɢɡɚʃɟ ɫɜɟɫɬɢ
ɉɨɬɪɟɛɟ
Ɉɞɪɠɚɬɢ ɫɟɦɢɧɚɪ ɨ ɩɪɢɫɬɭɩɭ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ
ɡɚ Ɉɋɂ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɟ Ʌɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ,
1 ɐɟɧɬɪɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ, ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟ
ɫɥɭɠɛɟ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ, ɦɟɞɢʁɟ ɢ
ɪɨɞɢɬɟʂɟ Ɉɋɂ
Ɉɞɪɠɚɬɢ ɫɟɦɢɧɚɪɟ ɨ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ Ɉɋɂ ɡɚ
Ɉɋɂ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɟ Ʌɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ,
2 ɐɟɧɬɪɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ, ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟ
ɫɥɭɠɛɟ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ, ɦɟɞɢʁɟ ɢ
ɪɨɞɢɬɟʂɟ Ɉɋɂ
Ɉɞɪɠɚɬɢ ɫɟɦɢɧɚɪɟ ɨ ɫɥɭɠɛɚɦɚ ɩɨɞɪɲɤɟ ɡɚ
Ɉɋɂ ɡɚ Ɉɋɂ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɟ Ʌɨɤɚɥɧɟ
3 ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ, ɐɟɧɬɪɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ,
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɫɥɭɠɛɟ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ,
ɦɟɞɢʁɟ ɢ ɪɨɞɢɬɟʂɟ Ɉɋɂ
Ɉɞɪɠɚɬɢ ɫɟɦɢɧɚɪ ɡɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤɟ ɨ
4 ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɢ ɩɪɚɜɢɦɚ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɜɚʃɟ Ɉɋɂ
5

Ɉɞɪɠɚɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɲɤɟ ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɡɚ
ɞɟɰɭ Ɉɋɂ ɢ ʃɢɯɨɜɟ ɪɨɞɢɬɟʂɟ

Ɋɟɫɭɪɫɢ
ɉɨɫɬɨʁɢ ɬɢɦ ɡɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɭ ɭ ɐɟɧɬɪɭ ɡɚ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢ ɠɢɜɨɬ ɢɧɜɚɥɢɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɉɨɫɬɨʁɢ ɬɢɦ ɡɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɭ ɭ ɐɟɧɬɪɭ ɡɚ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢ ɠɢɜɨɬ ɢɧɜɚɥɢɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɉɨɫɬɨʁɢ ɬɢɦ ɡɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɭ ɭ ɐɟɧɬɪɭ ɡɚ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢ ɠɢɜɨɬ ɢɧɜɚɥɢɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɉɨɫɬɨʁɢ ɬɢɦ ɡɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɭ ɭ ɐɟɧɬɪɭ ɡɚ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢ ɠɢɜɨɬ ɢɧɜɚɥɢɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɉɫɢɯɨɥɨɡɢ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ ɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɥɨɤɚɥɧɢɦ
ɈɈɋɂ

ɉɪɚɜɢɥɨ 2. Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɡɚɲɬɢɬɚ
ɉɨɬɪɟɛɟ
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɨɛɭɱɢɬɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɤɚɞɚɪ ɡɚ
1 ɦɚɧɢɩɭɥɚɰɢʁɭ ɫɚ Ɉɋɂ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɭɠɚʃɚ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝɚ
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɭɪɚɞɢɬɢ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɦ
ɩɪɢʁɟɦɭ Ɉɋɂ ɤɨɞ ɥɟɤɚɪɚ, ɛɟɡ ɡɚɤɚɡɢɜɚʃɚ ɩɪɟɝɥɟɞɚ
2
ɢ ɱɟɤɚʃɚ ɪɟɞɚ ɡɛɨɝ ɤɨɦɩɥɢɤɨɜɚɧɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɢ
ɞɭɝɨɝ ɱɟɤɚʃɚ
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɬɢ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɛɪɨʁ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɪɚɞɧɢɤɚ ɡɚ ɧɨɜɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɥɟɱɟʃɚ
3 Ɉɋɂ ɨɞ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɞɟɤɭɛɢɬɭɫɚ ɢ ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɢɯ
ɛɨɥɟɫɬɢ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɜɟɥɢɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɚɞɚ ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ
Ɉɋɂ

Ɋɟɫɭɪɫɢ
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɢ ɈɈɋɂ ɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɢ ɈɈɋɂ ɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ

Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ
ɫɚ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɈɈɋɂ
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ɉɪɚɜɢɥɨ 3. Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ
ɉɨɬɪɟɛɟ
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɡɚ
1 ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɭ ɫɜɢɯ ɝɪɭɩɚ Ɉɋɂ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢ ɧɚ
ɢɧɜɢɞɭɚɥɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ Ɉɋɂ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɡɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɦɨɛɢɥɧɨɝ ɬɢɦɚ ɡɚ ɮɢɡɢɤɚɥɧɭ
2
ɬɟɪɚɩɢʁɭ ɭ ɤɭʄɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɡɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɬɟɥɟɫɧɢɦ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɢɦ
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Ɋɟɫɭɪɫɢ
Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɭ
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɭ
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɢ Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ

ɉɪɚɜɢɥɨ 4. ɋɥɭɠɛɟ ɩɨɞɪɲɤɟ
ɉɨɬɪɟɛɟ
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɮɨɪɦɢɪɚɬɢ ɢ ɭɜɪɫɬɢɬɢ ɋɟɪɜɢɫ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɢɯ ɚɫɢɫɬɟɧɚɧɚɬɚ ɡɚ Ɉɋɂ ɫɚ ɬɟɥɟɫɧɢɦ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɭ ɪɟɞɨɜɚɧ ɫɢɫɬɟɦ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
1 ɡɚɲɬɢɬɟ ɧɚ ɥɨɤɚɧɨɦ ɧɢɜɨɭ

2

3

4

5
6

Ɋɟɫɭɪɫɢ
ɐɋɀɂ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɜɟʄ ɱɟɬɢɪɢ
ɝɨɞɢɧɟ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɲɟ
ɋɟɪɜɢɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɢɯ ɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ
ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ. ɐɟɧɬɚɪ ʁɟ
ɪɚɡɜɢɨ ɫɜɚ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɭɩɭɬɫɬɜɚ,
ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɟ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɡɚ ɪɚɞ
ɫɟɪɜɢɫɚ.
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɮɨɪɦɢɪɚɬɢ ɢ ɭɜɪɫɬɢɬɢ ɫɟɪɜɢɫ ɩɨɞɪɲɤɟ Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɡɚ ɩɨɦɨʄ ɆɇɊɈ ɧɚ ɧɢɜɨɭ
Ⱦɧɟɜɧɢ ɛɨɪɚɜɚɤ ɡɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɢɦ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɜɟʄ ɱɟɬɢɪɢ ɝɨɞɢɧɟ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɭ ɪɟɞɨɜɚɧ ɫɢɫɬɟɦ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ Ⱦɧɟɜɧɢ ɛɨɪɚɜɚɤ ɡɚ
ɡɚɲɬɢɬɟ ɧɚ ɥɨɤɚɧɨɦ ɧɢɜɨɭ
ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɢɦ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ.
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɬɚɧɨɜɟ ɢ ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɭɡ ɩɨɞɪɲɤɭ ɦɥɚɞɢɦ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ
ɬɟɥɟɥɟɫɧɢɦ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɢ ɡɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɥɚɤɲɢɦ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɢɦ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ
ɩɨɞɫɬɚɤɥɨ ɜɚɧ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɨ ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟ Ɉɋɂ
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɮɨɪɦɢɪɚɬɢ ɢ ɭɜɪɫɬɢɬɢ ɭ ɪɟɞɨɜɚɧ
ɫɢɫɬɟɦ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɫɟɪɜɢɫ ɩɨɞɪɲɤɟ
ɂɫɤɭɫɬɜɚ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɉɪɟɜɨɞɢɥɚɰɚ ɡɚ ɡɧɚɤɨɜɧɢ ʁɟɡɢɤ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɝɥɭɜɟ ɢ
ɝɥɭɜɢɯ ɢ ɧɚɝɥɭɜɢɯ
ɧɚɝɥɭɜɟ ɨɫɨɛɟ ɨɫɬɜɚɪɢɥɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɭ ɫɚ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ ɭ ɝɪɚɞɭ
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɮɨɪɦɢɪɚɬɢ ɫɟɪɜɢɫ ɩɨɞɪɲɤɟ ɉɨɦɨʄ ɭ
Ⱦɨɦ ɡɚ ɫɬɚɪɟ ɢ ɩɟɧɡɢɨɧɟɪɟ ɢɦɚ
ɤɭʄɢ ɡɚ Ɉɋɂ
ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɭ ɪɚɞɭ ɨɜɟ ɫɥɭɠɛɟ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɫɟɪɜɢɫ
ɉɨɫɬɨʁɢ ɫɩɨɪɚɡɭɦ ɩɨɬɩɢɫɚɧ ɨɞ
ɩɨɞɪɲɤɟ Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢ ɩɪɟɜɨɡ Ɉɋɂ, ɧɚɛɚɜɤɨɦ
ɫɬɪɚɧɟ ɈɈɋɂ ɢ Ƚɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɦɢɧɢɛɭɫɚ ɚɞɚɩɬɢɪɚɧɨɝ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ Ɉɋɂ ɫɜɢɯ
ɨ ɩɪɟɜɨɡɭ Ɉɋɂ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ

ɉɪɚɜɢɥɨ 5. ɉɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ
ɉɨɬɪɟɛɟ
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɢɡɝɪɚɞɢɬɢ ɩɪɢɫɬɭɩɧɟ ɪɚɦɩɟ ɧɚ ʁɚɜɧɢɦ
ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɟ
1

2

3

ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɭɝɪɚɞɢɬɢ ɥɢɮɬɨɜɟ ɭ ɫɥɟɞɟʄɢɦ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ; Ɇɟɞɢɰɢɧɢ ɪɚɞɚ, Ɂɚɜɨɞɭ ɡɚ ɉɂɈ, ɉɌɌ
ɋɪɛɢʁɟ ɢ ɭ ɡɝɪɚɞɢ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ. Ɉɋɂ
ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ ɢɦɚʁɭ ɩɨɬɪɟɛɟ ɞɚ ɤɨɪɢɫɬɟ ɭɫɥɭɝɟ ɨɜɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɲɬɨ ɡɚ ɫɚɞɚ ɧɢɫɭ ɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ɱɢɧɟ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ, ɜɟʄ ɬɨ ɪɚɞɢ ɧɟɤɨ ɞɪɭɝɢ ɡɚ ʃɢɯ ɧɚ
ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɚɧ ɧɚɱɢɧ.
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɧɚɫɬɚɜɢɬɢ ɭɝɪɚɞʃɭ ɡɜɭɱɧɟ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɧɚ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɚɦɚ ɫɚ ɫɟɦɚɮɨɪɢɦɚ ɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ. ɍ ɬɭ ɫɜɪɯɭ ɬɪɟɛɚ ɨɛɭɱɢɬɢ ɫɟɪɜɢɫ ɡɚ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɫɟɦɚɮɨɪɚ, ɞɚ ɨɞɪɠɚɜɚʁɭ ɢ ɡɜɭɱɧɭ

Ɋɟɫɭɪɫɢ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɩɚɪɚɩɥɟɝɢɱɚɪɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ʁɟ ɜɟʄ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥɨ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɭɤɥɚʃɚʃɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢɯ ɩɪɟɩɪɟɤɚ ɧɚ
ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ʁɚɜɧɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ

ɇɚɞɥɟɠɧɚ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɤɨʁɚ
ɭɩɪɚɜʂɚʁɭ ɨɜɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɫɥɟɩɢɯ ɢ
ɫɥɚɛɨɜɢɞɢɯ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ʁɟ ɜɟʄ
ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɨɡɜɭɱɢɥɨ
ɫɟɦɚɮɨɪɟ ɭ ɰɟɧɬɪɭ ɝɪɚɞɚ
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ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ.
Ƚɪɚɞɫɤɢ ɩɪɟɜɨɡ ɬɪɟɛɚ ɭɱɢɧɢɬɢ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢɦ ɡɚ
Ɉɋɂ, ɭɜɨɻɟʃɟɦ ɧɢɫɤɨɩɨɞɧɢɯ ɚɭɬɨɛɭɫɚ
Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɦɚ ɧɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢɦ ɮɨɪɦɚɬɢɦɚ, ɤɨʁɟ ɦɨɝɭ ɤɨɪɢɫɬɢ Ɉɋɂ

ɉɪɚɜɢɥɨ 6. Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
ɉɨɬɪɟɛɟ
ɍ ɰɢʂɭ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚ ɲɬɨ ɜɟʄɟɝ ɛɪɨʁɚ Ɉɋɂ ɭ ɪɟɞɨɜɧɨ
1 ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɧɚɛɚɜɢɬɢ ɨɩɪɟɦɭ ɤɨʁɚ ɛɢ
ɨɦɨɝɭʄɢɥɚ Ɉɋɂ ɞɚ ɥɚɤɲɟ ɩɪɚɬɟ ɧɚɫɬɚɜɭ
Ɉɛɪɚɡɨɜɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɢ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɭɱɢɧɢɬɢ
2
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢɦ ɡɚ Ɉɋɂ
ɉɪɚɜɢɥɨ 7. Ɂɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
ɉɨɬɪɟɛɟ
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɞɚ ɥɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɭɜɟɞɟ
ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɧɟ ɦɟɪɟ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ Ɉɋɂ ɢ ɪɚɡɜɢʁɚ
1
ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɡɚ ɨɬɜɚɪɚʃɚ ɮɢɪɦɢ ɤɨʁɟ ɛɢ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚɥɟ Ɉɋɂ
ɉɪɚɜɢɥɨ 8. Ɉɱɭɜɚʃɟ ɞɨɯɨɬɤɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬɢ
ɉɨɬɪɟɛɟ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɭɡɦɟ ɭ ɨɛɡɢɪ ɞɚ
ɤɚɞɚ ɪɟɲɚɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɞɨɞɚɬɧɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɤɨʁɟ ɢɦɚʁɭ Ɉɋɂ
1
ɢ ʃɢɯɨɜɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ, ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ,
ɢ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɛɟɧɟɮɢɰɢɪɚɧɟ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢ
ɞɨɞɚɬɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɢɦɟ
2
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬɢ ɡɚ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɟ ɨɫɨɛɟ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
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ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ
„ɅȺɋɌȺ“ ɤɨʁɟ ʁɟ ɧɨɫɢɥɚɰ
ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɩɪɟɜɨɡɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
ɂɫɤɭɫɬɜɚ ɢ ɫɬɟɱɟɧɚ ɡɧɚʃɚ
ɈɈɋɂ

Ɋɟɫɭɪɫɢ

Ɋɟɫɭɪɫɢ
ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɫɥɭɠɛɟ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɜɚʃɟ Ɉɋɂ

Ɋɟɫɭɪɫɢ

Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ

ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ

ɉɪɚɜɢɥɨ 9. ɉɨɪɨɞɢɱɧɢ ɠɢɜɨɬ ɢ ɥɢɱɧɢ ɢɧɬɟɝɪɢɬɟɬ
ɉɨɬɪɟɛɟ
Ɋɟɫɭɪɫɢ
ɋɬɢɦɭɥɢɫɚɬɢ ɡɚɫɧɢɜɚʃɟ ɩɨɪɨɞɢɰɚ Ɉɋɂ
ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ,
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢ ɰɟɧɬɚɪ, Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɢɦ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ.
1
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ ɧɚ ɬɟɦɭ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɢ ɐɋɀɂ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɩɨɪɨɞɢɱɧɢ ɠɢɜɨɬ ɢ ɫɟɤɫɭɚɥɧɨɫɬ
ɉɪɚɜɢɥɨ 10. Ʉɭɥɬɭɪɚ
ɉɨɬɪɟɛɟ
ɇɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɫɚɞɪɠɚʁɟ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɩɪɢɥɚɝɨɞɢɬɢ ɞɚ Ɉɋɂ ɧɟɫɦɟɬɚɧɨ
1
ɤɨɧɡɭɦɢɪɚʁɭ ɢ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɤɪɟɢɪɚʃɭ
ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ
ɉɪɚɜɢɥɨ ɛɪɨʁ 11. ɋɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ
ɉɨɬɪɟɛɟ
ɇɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɧɚɛɚɜɤɭ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɟ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɨɩɪɟɦɟ
1 ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɩɨɪɬɢɫɬɢ Ɉɋɂ Ƚɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ,
ɢɦɚɥɢ ʁɟɞɧɚɤɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɩɨɪɬɫɤɢɦ
ɬɚɤɦɢɱɟʃɢɦɚ
2 ɇɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ Ɉɋɂ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ

Ɋɟɫɭɪɫɢ
ɉɨɡɨɪɢɲɬɟ, ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ, ɛɢɨɫɤɨɩ, Ɇɭɡɟʁ
ɢ ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

Ɋɟɫɭɪɫɢ
ɈɈɋɂ ɢɦɚʁɭ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɭ
ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɛɚɜɰɢ
ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɨɩɪɟɦɟ
ɂɫɤɭɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɚ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ
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ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɫɩɨɪɬɫɤɢɦ
ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɢɥɢ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɧɨɜɟ ɩɪɨɫɬɨɪɟ
ɤɚɤɨ ɛɢ Ɉɋɂ ɚɤɬɢɜɧɨ ɬɪɟɧɢɪɚɥɟ ɢ ɩɨɫɬɢɡɚɥɟ
ɞɨɛɪɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ
ɇɟɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɬɪɟɧɢɧɝɚ,
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɚ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɢ
ɨɞɥɚɡɚɤ ɧɚ ɫɩɨɪɬɫɤɚ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ

ɉɪɚɜɢɥɨ 12. Ɋɟɥɢɝɢʁɚ
ɉɨɬɪɟɛɟ
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɜɟɪɫɤɟ ɨɛʁɟɤɬɟ ɫɜɢɯ
ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɫɬɢ ɤɨʁɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɭ ɧɚ
1
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɭɱɢɧɢɬɢ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢɦ ɩɪɢɫɬɭɩɧɢɦ ɪɚɦɩɚɦɚ
Ɉɋɂ ɬɪɟɛɚ ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ ɧɟɫɦɟɬɟɧɨ
ɭɱɟɲʄɟ ɭ ɜɟɪɫɤɢɦ ɨɛɪɟɞɢɦɚ
2
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ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɈɈɋɂ

ɂɫɤɭɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɚ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɈɈɋɂ

Ɋɟɫɭɪɫɢ
ȼɟʄɢɧɚ ɜɟɪɫɤɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ʁɟ ɨɩɪɟɦʂɟɧɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɧɢɦ ɪɚɦɩɚɦɚ
ɋɜɟɲɬɟɧɢɰɢ ɤɨʁɢ ɜɪɲɟ ɜɟɪɫɤɟ ɨɛɪɟɞɟ ɜɪɥɨ ɫɭ
ɩɪɟɞɭɫɪɟɬʂɢɜɢ ɤɚɞɚ ɫɭ ɭɩɢɬɚʃɭ Ɉɋɂ. ɇɚ
ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɲɢɯ ɫɚɡɧɚʃɚ ɧɢʁɟ ɩɨɡɧɚɬɨ ɞɚ ʁɟ Ɉɋɂ
ɛɢɥɨ ɨɧɟɦɨɝɭʄɟɧɨ ɞɚ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɜɟɪɫɤɢɦ
ɨɛɪɟɞɢɦɚ.

ɉɪɚɜɢɥɨ 13. ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ
ɉɨɬɪɟɛɟ
Ɇɨɪɚ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ ɤɨɦɩɥɟɬɧɚ ɛɚɡɚ
ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɫɜɢɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ Ɉɋɂ ɤɨʁɚ ʄɟ
ɫɚɞɪɠɚɬɢ ɫɥɟɞɟʄɟ ɩɨɞɚɬɤɟ:
 ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ
 ɬɟɥɟɫɧɨ ɨɲɬɟʄɟʃɟ
1
 ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
 ɛɪɨʁ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ Ɉɋɂ
 ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɫɬɚʃɟ
 ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɨɪɬɨɩɟɞɫɤɢɦ ɩɨɦɚɝɚɥɢɦɚ ɢ
ɫɥɭɠɛɚ ɩɨɞɪɲɤɟ ɢ ɞɪ.
Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɬɟɥɚ ɭ Ƚɪɚɞɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ ɤɨʁɚ ʄɟ
2
ɜɪɲɢɬɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɨ ɩɨɥɨɠɚʁɭ Ɉɋɂ

Ɋɟɫɭɪɫɢ
ɉɨɫɬɨʁɢ ɭɪɚɻɟɧ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɭ
Ɉɋɂ

Ɇɨɝɭ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɩɨɞɚɰɢ ɤɚɪɬɨɧɚ
ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟ ɨ ɱɥɚɧɫɬɜɭ ɈɈɋɂ

ɉɪɚɜɢɥɨ 14. Ʉɪɟɢɪɚʃɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ
ɉɨɬɪɟɛɟ
Ɋɟɫɭɪɫɢ
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɭɤʂɭɱɢɬɢ ɩɢɬɚʃɚ
ɉɨɫɬɨʁɢ Ʉɨɚɥɢɰɢʁɚ ɈɈɋɂ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɭ ɥɨɤɚɥɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɧɚɰɪɬɚ ɅɉȺɂ.
1 ɪɚɡɜɢʁɚʃɟɦ ɅɉȺɂ ɢ ʃɟɝɨɜɨ ɭɫɜɚʁɚʃɟ ɨɞ
ɉɨɫɬɨʁɢ ɩɨɩɢɫ ɩɨɬɪɟɛɚ Ɉɋɂ ɢ ɪɟɫɭɪɫɚ ɭ
ɫɬɪɚɧɟ Ʌɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ
ɫɜɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɋɉ ɍɇ.
ɍɱɟɲʄɟ Ɉɋɂ ɭ ɤɪɟɢɪɚʃɭ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɭ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ
2

ɉɪɚɜɢɥɨ 15. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ
ɉɨɬɪɟɛɟ
Ƚɪɚɞɫɤɨ ɜɟʄɟ, ɪɟɫɨɪ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ
ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɈɈɋɂ
1 ɞɚ ɤɨɧɬɪɨɥɢɲɟ ɩɪɢɦɟɧɭ
ɡɚɤɨɧɫɤɢɯ ɩɪɨɩɢɫɚ ɢ
ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɩɪɚɤɫɢ ɭ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ

ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɱɥɚɧɨɜɚ ɋɚɜɟɬɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ
ɩɢɬɚʃɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ʁɟ ɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɈɈɋɂ, ɤɨʁɢ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨ
ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɭ ɤɪɟɢɪɚʃɭ ɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɡɚ Ɉɋɂ ɢ ɤɨɚɥɢɰɢʁɚ
ɈɈɋɂ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɅɉȺɂ

Ɋɟɫɭɪɫɢ
ɉɪɚɜɧɢ ɨɤɜɢɪ
 ɋɬɚɧɞɚɪɞɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɍɇ
 Ɂɚɤɨɧ ɩɪɨɬɢɜ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟ Ɉɋɂ
 ɍɧɢɜɟɪɡɚɥɧɚ Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢʁɚ ɨ ʂɭɞɫɤɢɦ ɩɪɚɜɢɦɚ ɍɇ
 ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɨ ɩɨɛɨʂɲɚʃɭ ɩɨɥɨɠɚʁɚ Ɉɋɂ
 ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɨ ɫɦɚʃɟʃɭ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ
 Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɚ ɨ ɩɪɚɜɢɦɚ Ɉɋɂ
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Ⱦɚ ɫɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɟ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ
ɧɢɜɨɭ ɭɜɪɫɬɟ ɧɨɜɟ ɫɥɭɠɛɟ
ɩɨɞɪɲɤɟ ɢ ɛɟɧɟɮɢɰɢʁɟ ɡɚ
Ɉɋɂ
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 Ɂɚɤɨɧ ɨ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ ɡɚɲɬɢɬɢ
 Ɂɚɤɨɧ ɨ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨʁ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɢ ɢ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ Ɉɋɂ
 ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ Ƚɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɉɨɫɬɨʁɟ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚ ɫɥɭɠɛɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɡɚ Ɉɋɂ
ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɩɪɨɜɨɞɢɥɟ ɈɈɋɂ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ

ɉɪɚɜɢɥɨ 16. ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ
ɉɨɬɪɟɛɟ
Ⱦɚ ɫɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɢ ɭɫɜɚʁɚʃɚ ɛɭʇɟɬɚ ɝɪɚɞɚ
1
ɩɥɚɧɢɪɚʁɭ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ Ɉɋɂ
Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɛɟɫɩɥɚɬɚɧ ɩɪɟɜɨɡ Ɉɋɂ
2 ɝɪɚɞɫɤɢɦ ɩɪɟɜɨɡɨɦ ɡɛɨɝ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɥɨɲɟɝ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ ɩɨɥɨɠɚʁɚ
Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɨɥɚɤɲɢɰɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɥɚʄɚʃɚ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɡɛɨɝ ɩɨɜɟʄɚɧɢɯ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɩɨ
3
ɨɫɧɨɜɭ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɢ ɥɨɲɟɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ
ɩɨɥɨɠɚʁɚ
Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɟɮɭɧɞɚɰɢʁɭ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɡɚ
4 ɥɟɤɨɜɟ ɢ ɨɪɬɨɩɟɞɫɤɚ ɩɨɦɚɝɚɥɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɧɚ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʁ ɥɢɫɬɢ, ɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ɫɭ Ɉɋɂ
ɉɪɚɜɢɥɨ 17. Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɚ ɪɚɞɚ
ɉɨɬɪɟɛɟ
ɍɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɤɚɧɚɥɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ ɢɡɦɟɻɭ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɜɥɚɫɬɢ, ɐɟɧɬɪɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ, ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟ
1
ɫɥɭɠɛɟ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ, ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɢ
ɈɈɋɂ
ɉɪɚɜɢɥɨ 18. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɉɨɬɪɟɛɟ
Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɪɚɞɚ
1
ɈɈɋɂ (ɯɥɚɞɧɨɝ ɩɨɝɨɧɚ ɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ)
Ⱥɞɚɩɬɢɪɚɬɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɪɚɞ ɋɚɜɟɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
2 ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɛɢɨ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɚɧ Ɉɋɂ
Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɚɧ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɪɚɞ
3 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢ ɠɢɜɨɬ
ɢɧɜɥɢɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ƚɪɚɞɚ
Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɚɧ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɪɚɞ
4 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɡɚ ɰɟɪɟɛɪɚɥɧɭ ɢ ɞɟɱɢʁɭ
ɩɚɪɚɥɢɡɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ƚɪɚɞɚ
Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ƚɪɚɞɚ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɉɪɟɜɨɞɢɨɰɚ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɝɥɭɜɢɯ ɢ
5
ɧɚɝɥɭɜɢɯ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɫɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɦ ɨ
ɩɨɡɧɚɜɚʃɭ ɡɧɚɤɨɜɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ

Ɋɟɫɭɪɫɢ
Ʉɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɟ ɫɚ ɈɈɋɂ (ɞɨɤ ɫɟ
ɧɟ ɭɫɜɨʁɢ ɅɉȺɂ)
Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧ ɛɟɫɩɥɚɬɚɧ ɩɪɟɜɨɡ
ɡɚ Ɉɋɂ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ
Ɍɪɟɧɭɬɧɨ ɩɨɫɬɨʁɢ ɭɦɚʃɟʃɟ ɡɚ
ɭɬɪɨɲɟɧɭ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɭ ɟɧɟɪɝɢʁɭ
ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ, ɤɨʁɟ ʁɟ
ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ

Ɋɟɫɭɪɫɢ
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɫɚɜɟɬ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ
ɩɢɬɚʃɚ ɢ Ɋɚɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ
ɅɉȺɂ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

Ɋɟɫɭɪɫɢ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
ɉɨɫɬɨʁɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɤɨʁɢ ɧɢʁɟ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɚɧ ɡɚ ɤɪɟɬɚʃɟ Ɉɋɂ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
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ɉɪɚɜɢɥɨ 19. Ɉɛɭɤɚ ɨɫɨɛʂɚ
ɉɨɬɪɟɛɟ
Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ ɡɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɟ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɭ Ƚɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ, ɧɚ
1
ɬɟɦɭ ɩɪɢɫɬɭɩ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɟ Ɉɋɂ, ɝɞɟ
ɜɟʄɢɧɭ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɜɨɞɟ Ɉɋɂ
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Ɋɟɫɭɪɫɢ
ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢ ɠɢɜɨɬ
ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢɦɚ
ɨɮɨɪɦʂɟɧ ɬɢɦ ɬɪɟɧɟɪɚ

ɉɪɚɜɢɥɨ 20. ɉɪɚʄɟʃɟ ɢ ɩɪɨɰɟɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ Ɉɋɂ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɉɪɚɜɢɥɚ
ɉɨɬɪɟɛɟ
Ɋɟɫɭɪɫɢ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɮɨɪɦɢɪɚ ɤɨɦɢɫɢʁɭ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
ɤɨʁɚ ʄɟ ɩɪɚɬɢɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɭ
1 ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɡɚ Ɉɋɂ, ɫɚɫɬɚɜʂɟɧɭ ɨɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ
ɈɈɋɂ ɢ ɥɨɤɚɥɧɟ ɜɥɚɫɬɢ, ɚ ɞɚ ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɟ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ʁɚɜɧɨ ɨɛʁɚɜʂɭʁɟ
ɉɪɚɜɢɥɨ 21. Ɍɟɯɧɢɱɤɚ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ ɫɚɪɚɞʃɚ
ɉɨɬɪɟɛɟ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨ
ɞɟɥɨɜɚʃɟ (ɭɦɪɟɠɚɜɚʃɟ) ɢ ɞɚ ɩɨɜɟɠɟ ɫɜɟ ɚɤɬɟɪɟ
ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɟ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɧɚ ɥɨɤɚɧɨɦ ɧɢɜɨɭ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ
1 Ɉɛɪɚɡɨɜɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ, ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ,
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ, Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ
ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ, Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢ
ɰɟɧɬɚɪ ɢ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɢ
ɞɪ.
ɉɪɚɜɢɥɨ 22 - Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚ ɫɚɪɚɞʃɚ
ɉɨɬɪɟɛɟ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
1 ɈɈɋɂ ɭ ɰɢʂɭ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɫɚɪɚɞʃɟ
ɪɚɞɢ ɪɚɡɦɟɧɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢ ɢɫɤɭɫɬɚɜɚ

Ɋɟɫɭɪɫɢ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ,
Ɉɛɪɚɡɨɜɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ, ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ, ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ
ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ,
Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ,
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢ ɰɟɧɬɚɪ

Ɋɟɫɭɪɫɢ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
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Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɩɨɬɪɟɛɚ Ɉɋɂ ɢ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ
Ɋɚɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɅɉȺɂ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚʁɭʄɢ ɩɨɬɪɟɛɟ Ɉɋɂ ɭɜɢɞɟɥɚ ʁɟ ɞɚ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɧɟɦɚ ɪɟɚɥɧɟ ɪɟɫɭɪɫɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɦɨɝɥɚ ɞɚ ɭ
ɞɜɨɝɨɞɢɲʃɟɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɫɜɟ ɩɨɬɪɟɛɟ Ɉɋɂ. Ⱦɚ ɛɢɫɦɨ ɨɞɪɟɞɢɥɢ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɟ ɩɨɬɪɟɛɚ Ɉɋɂ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɪɟɚɥɧɨ ɦɨɝɭʄɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢ ɭ ɞɜɨɝɨɞɢɲʃɟɦ
ɩɟɪɢɨɞɭ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ʁɟ ɚɧɤɟɬɚ ɦɟɻɭ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ (Ɉɋɂ) ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ
ɢɡɪɚɞɟ ɧɚɰɪɬɚ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɚɤɰɢʁɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ (ɅɉȺɂ) Ƚɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ.
ɇɚ ɨɛɪɚɞɭ ʁɟ ɞɨɫɬɚɜʂɟɧ 91 ɚɧɤɟɬɧɢ ɨɛɪɚɡɚɰ, ɨɛɪɚɻɟɧɨ ʁɟ 90, ɚ 1 ɧɢʁɟ ɢɦɚɨ
ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɟ ɩɨɞɚɬɤɟ.
ɇɚ ɩɢɬɚʃɟ ɞɚ ɥɢ ɡɧɚɬɟ ɲɬɚ ʁɟ Ʌɨɤɚɥɧɢ ɩɥɚɧ ɚɤɰɢʁɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ
ɫɚ "ȾȺ" ɫɭ ɨɞɝɨɜɨɪɢɥɟ 52 ɨɫɨɛɟ ɢɥɢ 57,78%, ɞɨɤ ʁɟ ɫɚ "ɇȿ" ɨɞɝɨɜɨɪɢɥɨ 38 ɨɫɨɛɚ
ɢɥɢ 42,22%
ȿɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɟ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɟ ɩɨɬɪɟɛɟ
ɋɉ
ɍɇ
1
2
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
6
7

8

11

ɇɚɡɢɜ ɩɪɚɜɢɥɚ

Ɉɩɢɫ ɩɨɬɪɟɛɚ

ɉɨɞɢɡɚʃɟ ɫɜɟɫɬɢ
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɡɚɲɬɢɬɚ
Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ
ɋɥɭɠɛɟ ɩɨɞɪɲɤɟ
ɋɥɭɠɛɟ ɩɨɞɪɲɤɟ
ɋɥɭɠɛɟ ɩɨɞɪɲɤɟ
ɋɥɭɠɛɟ ɩɨɞɪɲɤɟ
ɋɥɭɠɛɟ ɩɨɞɪɲɤɟ
ɋɥɭɠɛɟ ɩɨɞɪɲɤɟ
ɋɥɭɠɛɟ ɩɨɞɪɲɤɟ
ɋɥɭɠɛɟ ɩɨɞɪɲɤɟ
ɉɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

ȴɭɞɫɤɚ ɩɪɚɜɚ, ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
Ⱦɟɮɢɧɢɫɚɬɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɡɚ Ɉɋɂ
Ȼɚʃɟ, ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɢʁɚ, ɤɥɢɦɚɬɫɤɢ ɨɩɨɪɚɜɚɤ
ɋɟɪɜɢɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɢɯ ɚɫɢɬɟɧɚɬɚ
Ɍɭɻɚ ɧɟɝɚ ɢ ɩɨɦɨʄ
Ɂɧɚɤɨɜɧɢ ʁɟɡɢɤ
ɉɨɦɨʄ ɭ ɤɭʄɢ
Ⱦɧɟɜɧɢ ɛɨɪɚɜɚɤ
Ɉɪɬɨɩɟɞɫɤɚ ɩɨɦɚɝɚɥɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢ ɩɪɟɜɨɡ
ɇɟɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɚ ɮɢɡɢɱɤɚ ɫɪɟɞɢɧɚ, ɩɪɟɜɨɡ
ɂɧɤɥɭɡɢɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ⱥɞɚɩɬɢɪɚɧɚ ɪɚɞɧɚ ɦɟɫɬɚ, ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɧɟ ɦɟɪɟ
ɨɞ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
Ɉɋɂ
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɩɨɞɪɲɤɚ ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ ɢ Ɉɋɂ,
ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɡɚɭɫɬɚɜɢɥɨ ɞɚʂɟ ɫɢɪɨɦɚɲɟʃɟ
ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɢ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɧɚɞɨɤɧɚɞɢɥɢ
ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ
Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɟ,
ɩɪɢɥɚɝɨɞɢɬɢ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɨɛʁɟɤɬɟ ɢ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɬɪɟɧɢɧɝɟ ɢ ɫɩɨɪɬɫɤɚ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ
Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɚɧ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɪɚɞ
ɈɈɋɂ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ
Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɬɚɛɢɥɧɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɪɚɞɚ
ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɈɈɋɂ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ

Ɂɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
Ɉɱɭɜɚʃɟ ɞɨɯɨɬɤɚ ɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ
ɋɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ

18

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ Ɉɋɂ

18

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ Ɉɋɂ

Ȼɪoj
ɉɪɨɰɟɧɚɬ
ɨɫɨɛɚ
5
5,56%
17
18,89%
15
16,67%
8
8,89%
9
10,00%
5
5,56%
3
3,33%
20
22,22%
4
4,44%
13
14,44%
20
22,22%
5
5,56%
7
7,78%
23

25,56%

48

53,33%

4

4,44%

9

10,00%

1

1,11%
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ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɚɧɤɟɬɟ ɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ,
Ɋɚɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɅɉȺɂ Ƚɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 2010 – 2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɫɥɟɞɟʄɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɚ ɥɨɝɢɱɤɢɦ ɦɚɬɪɢɰɚɦɚ ɡɚ ɫɜɚɤɭ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ:
ɋɉɍɇ ɉɪɚɜɢɥɨ 1. ɉɨɞɢɡɚʃɟ ɧɢɜɨɚ ɫɜɟɫɬɢ
¾ ȿɞɭɤɚɰɢʁɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɢ Ɉɋɂ (3 ɫɟɦɢɧɚɪɚ) ɨ ɩɪɚɜɢɦɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ
Ɉɋɂ
ɋɉɍɇ ɉɪɚɜɢɥɨ 2. Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɡɚɲɬɢɬɚ
¾ Ⱦɨɫɬɭɩɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɡɚ Ɉɋɂ
ɋɉɍɇ ɉɪɚɜɢɥɨ 3. Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ
¾ Ɇɨɛɢɥɧɢ ɬɢɦ ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɟɭɬɚ
¾ Ʉɥɢɦɚɬɫɤɨ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢ ɨɩɨɪɚɜɚɤ
ɋɉɍɇ ɉɪɚɜɢɥɨ 4. ɋɥɭɠɛɟ ɩɨɞɪɲɤɟ
¾ ɋɟɪɜɢɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɢɯ ɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ
¾ Ⱦɧɟɜɧɢ ɛɨɪɚɜɚɤ
¾ ɉɨɦɨʄ ɭ ɤɭʄɢ
¾ ɋɥɭɠɛɚ ɩɪɟɜɨɞɢɥɚɰɚ ɡɚ ɡɧɚɤɨɜɧɢ ʁɟɡɢɤ
¾ Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢ ɩɪɟɜɨɡ
ɋɉɍɇ ɉɪɚɜɢɥɨ 5. ɉɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ
¾ ɉɪɢɫɬɭɩɚɱɚɧ ʁɚɜɧɢ ɩɪɟɜɨɡ
¾ Ⱥɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɚɦɛɭɥɚɧɬɟ ɭ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɨʁ 9
¾ Ⱥɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɬɚɨɥɟɬɚ ɭ Ƚɪɚɞɫɤɨʁ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ
ɋɉɍɇ ɉɪɚɜɢɥɨ 7. Ɂɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
¾ Ⱥɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ, ɩɪɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɢ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɧɟ ɦɟɪɟ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ Ɉɋɂ
ɋɉɍɇ ɉɪɚɜɢɥɨ 8. Ɉɱɭɜɚʃɟ ɞɨɯɨɬɤɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ
¾ Ȼɟɧɟɮɢɰɢɪɚɧɢ ʁɚɜɧɢ ɩɪɟɜɨɡ
¾ Ȼɟɧɟɮɢɰɢɪɚɧɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
ɋɉɍɇ ɉɪɚɜɢɥɨ 11. ɋɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ
¾ ɇɚɛɚɜɤɚ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɨɩɪɟɦɟ ɢ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɬɪɟɧɟɪɚ
ɋɉɍɇ ɉɪɚɜɢɥɨ 18. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢɧɜɚɥɢɞɚ
¾ Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɉɥɚɧɨɜɢ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɫɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ
Ƚɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ, ɡɚ 2010. ɢ 2011. ɝɨɞɢɧɭ ɫɟ ɧɟ ɧɚɥɚɡɟ ɭ ɨɜɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, ɚɥɢ ɫɭ
ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ ɨɜɨɝ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɚɤɰɢʁɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ Ƚɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ.
Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚ
Ʉɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɥɨ ɞɚ ɫɜɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ
ɚɤɰɢʁɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ Ƚɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɭɞɭ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɢ ɧɚ ɜɪɟɦɟ
ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɮɨɪɦɢɪɚɬɢ ɬɢɦ ɡɚ ɧɚɞɝɥɟɞɚʃɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɦɨɝɚɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɢ ɩɪɚɬɢɬɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɅɉȺɂ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɞɚ Ʌɨɤɚɥɧɢ ɫɚɜɟɬ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɞɟɮɢɧɢɲɟ
ɧɚɱɢɧ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢ ɟɜɚɥɭɚɰʁɟ, ɤɚɨ ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ.

ɆȺɌɊɂɐȿ ɉɈɌɊȿȻȺ Ɉɋɂ

ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ
ɩɨɞɢʄɢ ɫɜɟɫɬ
ɥɨɤɚɥɧɨʁ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ ɢ
ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɨ ɩɪɢɫɬɭɩɭ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ,
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ,
ɩɪɚɜɢɦɚ ɢ
ɡɚɩɨɲʂɜɚʃɭ
Ɉɋɂ

ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧ
ɟ ɩɨɬɪɟɛɟ

Ⱦɚ ɛɢ ɥɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɨɞɝɨɜɨɪɢɥɚ ɧɚ
ɩɨɬɪɟɛɟ ɢ ɩɪɚɜɚ Ɉɋɂ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚɦɚ
ɩɨɞɢʄɢ ɫɜɟɫɬ ɫɚɦɟ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɜɥɚɫɬɢ.
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɨɞɪɠɚɬɢ ɞɜɟ
ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ “ɉɭɧɨ ɭɱɟɲʄɟ ɢ
ʁɟɞɧɚɤɨɫɬ” (ɭɩɨɡɧɚɬɢ ɥɨɤɚɥɧɭ
ɜɥɚɫɬ ɫɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɢ
ɞɨɦɚʄɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɤɨʁɢ
ɪɟɝɭɥɢɲɭ ɩɪɚɜɚ Ɉɋɂ ɢ ɫɚ
ɦɨɞɟɥɢɦɚ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ) ɢ
“ɋɥɭɠɛɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɢ ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɚ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ”
(ɡɧɚɱɚʁɭ ɫɥɭɠɛɢ ɩɨɞɪɲɤɟ ɡɚ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɚɧ ɠɢɜɨɬ Ɉɋɂ).

Ⱦɟɬɚʂɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
ɩɨɬɪɟɛɚ

2010

60.000,00
30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

ɉɨɬɪɟɛɧɢ
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ɍɤɭɩɧɨ 2010
ɍɤɭɩɧɨ 2011

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ
ɢ ɨɞɪɠɚɬɢ ɫɟɦɢɧɚɪ
ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɢ
“ɉɫɢɯɨɥɨɲɤɚ ɩɨɞɪɲɤɚ
ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
ɡɚ Ɉɋɂ ɭ ɚɤɬɢɜɧɨɦ
ɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɬɪɚɠɟʃɭ ɩɨɫɥɚ”

2011

2010

ȼɪɟɦɟ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰ
ɢʁɟ

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɢ ɨɞɪɠɚɬɢ ɫɟɦɢɧɚɪ
ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ
”ɉɭɧɨ ɭɱɟɲʄɟ ɢ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢ ɠɢɜɨɬ
ʁɟɞɧɚɤɨɫɬ” ɡɚ ɥɨɤɚɥɧɭ
ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɭ

Ʉɨɪɚɰɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ
(ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɦɟɪɟ)

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ ɞɜɚ
ɫɟɦɢɧɚɪɚ ɡɚ
ɥɨɤɚɥɧɭ
Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɭ
ɢ ɨɞɪɠɚɬɢ ɫɟɦɢɧɚɪ
”ɋɥɭɠɛɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɢ
ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ
Ɏɢɥɨɡɨɮɢʁɚ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢ ɠɢɜɨɬ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ”
ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɡɚ ɥɨɤɚɥɧɭ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɭ

Ɋɟɲɟʃɟ

ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɞɚ ɩɫɢɯɨɥɨɡɢ ɐɟɧɬɪɚ
ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ ɢ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟ
ɫɥɭɠɛɟ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɭ
ɉɫɢɯɨɥɨɡɢ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɨɞɪɠɟ ʁɟɞɧɭ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ ɢ
ɪɚɞɢɨɧɢɰɭ, ɤɚɤɨ ɛɢ Ɉɋɂ ɩɨɦɨɝɥɢ Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ
ɫɟɦɢɧɚɪ ɡɚ ɨɫɨɛɟ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɫɥɭɠɛɟ ɡɚ ɞɚ ɩɨɫɬɚɧɭ ɫɜɟɫɧɟ ɫɜɨʁɢɯ
ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɭ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ,
ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
ɨɫɧɚɠɢɥɢ ɢ ɩɨɞɫɬɚɤɥɢ ɢɯ ɞɚ ɫɟ
ɭɤʂɭɱɟ ɭ ɚɤɬɢɜɧɨ ɬɪɚɠɟʃɟ ɩɨɫɥɚ
ɢ ɩɪɢɥɚɝɨɞɟ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɦ ɧɚɱɢɧɭ
ɪɚɡɦɢɲʂɚʃɚ.

ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢ
ɠɢɜɨɬ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɢɦɚ
ɬɢɦ ɬɪɟɧɟɪɚ ɡɚ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɭ, ɫɚ ɜɟɥɢɤɢɦ
ɢɫɤɭɫɬɜɨɦ ɢ ɛɪɨʁɟɦ
ɨɞɪɠɚɧɢɯ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ

ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ ɪɟɫɭɪɫɢ

ɉɨɞɢɡɚʃɟ ɧɢɜɨɚ ɫɜɟɫɬɢ: ȿɞɭɤɚɰɢʁɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɢ Ɉɋɂ

ɋɉɍɇ ɉɪɚɜɢɥɨ ɛɪɨʁ 1. ɉɨɞɢɡɚʃɟ ɧɢɜɨɚ ɫɜɟɫɬɢ
Ⱦɪɠɚɜɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɦɭ ɚɤɰɢʁɟ ɡɚ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɫɜɟɫɬɢ ɨ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɭ ɞɪɭɲɬɜɭ, ɨ ʃɢɯɨɜɢɦ ɩɪɚɜɢɦɚ, ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ, ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢɦɚ ɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɭ.
Ⱦɪɠɚɜɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɨɤɪɟʄɭ ɢ ɩɨɞɫɬɢɱɭ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ ɡɚ ɰɢʂ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɧɢɜɨɚ ɫɜɟɫɬɢ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ʃɢɯɨɜɢɯ ɩɪɚɜɚ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ. ȼɟʄɟ
ɨɫɥɚʃɚʃɟ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɟ ɫɧɚɝɟ ɢ ɫɚɦɨɩɨɭɡɞɚʃɟ ɩɨɦɨʄɢʄɟ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɞɚ ɢɫɤɨɪɢɫɬɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɢɦ ɫɬɨʁɟ ɧɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɭ.
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ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ ɪɟɫɭɪɫɢ

Ⱦɟɬɚʂɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
ɩɨɬɪɟɛɚ

Ɂɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɩɪɢɥɚɝɨɞɢɬɢ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɩɪɟɝɥɟɞɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝɚ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ
ɨɫɬɜɚɪɢɥɨ ɛɪɠɟ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢʁɟ
ɩɪɭɠɚʃɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɟ ɭɫɥɭɝɟ.
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɭɪɚɞɢɬɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ
ɉɨɫɬɨʁɟʄɭ
ɤɨʁɟ ɨɦɨɝɭʄɭʁɭ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɋɬɪɭɱʃɚɰɢ ɭ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭ ɡɚɲɬɢɬɭ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɫɥɭɝɭ
ɩɪɟɝɥɟɞɢ, ɚɧɚɥɢɡɟ ɢ ɪɚɡɧɚ
ɋɜɟɬɢ Ʌɭɤɚ ɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɫɧɢɦɚʃɚ.
ɡɚɲɬɢɬɟ ɬɪɟɛɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
x ɩɪɟɝɥɟɞ ɛɟɡ ɡɚɤɚɡɢɜɚʃɚ ɤɨɞ
ɩɪɢɥɚɥɚɝɨɞɢɬɢ
ɥɟɤɚɪɚ ɨɩɲɬɟ ɩɪɚɤɫɟ
Ɉɋɂ
x ɤɪɚʄɟ ɜɪɟɦɟ ɡɚɤɚɡɢɜɚʃɚ
ɩɪɟɝɥɟɞɚ ɤɨɞ ɥɟɤɚɪɚ
ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɟ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ
ɫɧɢɦɚʃɚ (ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɢ
ɫɧɢɦɚʃɚ ɛɟɡ ɡɚɤɚɡɢɜɚʃɚ ɝɞɟ ʁɟ
ɬɨ ɦɨɝɭʄɟ)

ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚ
ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ

Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɡɚɲɬɢɬɚ: Ⱦɨɫɬɭɩɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɡɚ Ɉɋɂ

ɉɪɢɥɚɝɨɞɢɬɢ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ
ɩɪɟɝɥɟɞɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝɚ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ

Ɋɟɲɟʃɟ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ɍɤɭɩɧɨ 2010

2010

Ɍɪɨɲɤɨɜɟ ɡɚ
ɧɚɜɟɞɟɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ
ɨɞ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ
ɪɟɞɨɜɧɭ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ

ɅɆ Ȼɪɨʁ 2
ȼɪɟɦɟ
ɇɟɨɩɯɨɞɧɢ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰ ɝɨɞɢɲʃɢ
ɢʁɟ
ɪɟɫɭɪɫɢ

ɍɪɚɞɢɬɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɡɚ Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢ ɰɟɧɬɚɪ
ɛɪɠɟ ɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢʁɟ ɋɜɟɬɢ Ʌɭɤɚ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɢ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɩɪɚɜɚ
ɫɚɜɟɡ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
ɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭ
ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɯ
ɡɚɲɬɢɬɭ ɡɚ Ɉɋɂ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

Ʉɨɪɚɰɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ
(ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɦɟɪɟ)

ɋɉɍɇ ɉɪɚɜɢɥɨ ɛɪɨʁ 2. Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɡɚɲɬɢɬɚ
Ⱦɪɠɚɜɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɟ ɞɚ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɛɭɞɭ ɩɪɭɠɟɧɟ ɫɜɟ ɜɪɫɬɟ ɪɟɞɨɜɧɢɯ ɥɟɱɟʃɚ ɢ ɥɟɤɨɜɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɢɦ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɡɚ ɨɱɭɜɚʃɟ ɢ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɧɢɜɨɚ
ʃɢɯɨɜɨɝ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚ.
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ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ɂɚ ɫɚɞɚ Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɧɟɦɚ
ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɭ
ɩɪɭɠɚʃɭ ɭɫɥɭɝɟ
ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɢʁɟ
ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ,
ɨɫɢɦ ɲɬɨ ʁɟ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ
ɩɚɪɚɩɥɟɝɢɱɚɪɚ
ɩɨɜɪɟɦɟɧɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥɨ
ɩɪɭɠɚʃɟ ɨɜɟ
ɭɫɥɭɝɟ

ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜ
ɚɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ

ɇɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ
ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ
ɮɢɡɢɤɚɥɧɭ
ɬɟɪɚɩɢʁɭ ɡɚ
ɨɫɨɛɟ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨ
ɦ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ
ɨɱɭɜɚɥɟ
ɩɪɟɨɫɬɚɥɟ
ɮɢɡɢɱɤɟ
ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɢɥɢ
ɡɚɭɫɬɚɜɢɥɨ
ɞɚʂɟ
ɩɨɝɨɪɲɚɜɚʃɟ
ɢɫɬɢɯ

Ɂɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɬɟɥɟɫɧɢɦ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɨ ʁɟ
ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ ɝɭɛʂɟʃɟ
ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɤɚɨ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɬɟɥɟɫɧɨɝ
ɨɲɬɟʄɟɧɚ. Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɨɱɭɜɚɥɟ
ɩɪɟɨɫɬɚɥɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɢ
ɡɚɭɫɬɚɜɢɥɨ ɞɚʂɟ ɝɭɛʂɟʃɟ
ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɟɤɫɬɪɟɦɢɬɟɬɚ,
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ
ɮɢɡɢɤɚɥɧɭ ɬɟɪɚɩɢʁɭ.
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɮɨɪɦɢɪɚɬɢ
Ɇɨɛɢɥɧɢ ɬɢɦ
ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɟɭɬɚ, ɤɨʁɢ ɛɢ
ɩɪɭɠɚɨ ɭɫɥɭɝɟ ɮɢɡɢɤɚɥɧɟ
ɬɟɪɚɩɢʁɟ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɭ ɫɬɚɧɭ ɝɞɟ
ɠɢɜɟ, ɤɚɤɨ ɫɟ ɧɟ ɛɢ ɞɨɜɟɥɟ
ɭ ɩɢɬɚʃɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɭɫɥɭɝɟ.
Ɇɨɛɢɥɧɢ ɬɢɦ ɛɢ ɱɢɧɢɥɚ 2
ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɟɭɬɚ ɤɨʁɚ ɛɢ 2
ɩɭɬɚ ɧɟɞɟʂɧɨ ɩɨ ʁɟɞɚɧ ɫɚɬ
ɩɪɭɠɚɥɚ ɭɫɥɭɝɟ ɮɢɡɢɤɚɥɧɟ
ɬɟɪɚɩɢʁɟ ɨɞɚɛɪɚɧɢɦ
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ.

Ⱦɟɬɚʂɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
ɩɨɬɪɟɛɚ

Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ: Ɇɨɛɢɥɧɢ ɬɢɦ ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɟɭɬɚ

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭ
Ȼɭʇɟɬɭ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚ ɪɚɞ ɞɜɚ
ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɟɭɬɚ

2010

Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɢ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ
ɩɚɪɚɩɥɟɝɢɱɚɪɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

2010
2011

2010
2011

2011

2010

Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ

Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ

Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɢ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ
ɩɚɪɚɩɥɟɝɢɱɚɪɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ɋɚɫɩɢɫɚɬɢ ɤɨɧɤɭɪɫ ɡɚ 2
ɍɞɪɭɠɟʃɟ
ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɟɭɬɚ ɢ
ɩɚɪɚɩɥɟɝɢɱɚɪɚ
ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɨɞɚɛɢɪ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɍɤɭɩɧɨ 2010
ɍɤɭɩɧɨ 2011

Ⱦɟɮɢɧɢɫɚɬɢ ɩɪɭɠɚʃɟ
ɭɫɥɭɝɚ Ɏɢɡɢɤɚɥɧɟ
ɬɟɪɚɩɢʁɟ ɭɝɨɜɨɪɨɦ
ɢɡɦɟɻɭ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ
ɢ ɍɞɪɭɠɟʃɚ
ɩɚɪɚɩɥɟɝɢɱɚɪɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ɉɮɨɪɦɢɬɢ
Ɇɨɛɢɥɧɢ ɬɢɦ ɨɞ ɂɡɪɚɞɚ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ ɢ
ɭɩɭɬɫɬɚɜɚ ɡɚ ɩɪɚɜɨ
ɞɜɚ
ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɟɭɬɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɭɫɥɭɝɚ
ɮɢɡɢɤɚɥɧɟ ɬɪɚɩɢʁɟ ɡɚ
ɡɚ ɩɪɭɠɚʃɟ
ɭɫɥɭɝɚ ɮɢɡɢɤɚɥɧɟ ɨɫɨɛɟ ɫɚ
ɬɟɪɚɩɢʁɟ ɡɚ ɨɫɨɛɟ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
Ɋɚɫɩɢɫɚɬɢ ɤɨɧɤɭɪɫ ɡɚ
Ɉɋɂ ɢ ɢɡɜɪɲɢɬɢ
ɨɞɚɛɢɪ

Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɪɚɞɚ Ɇɨɛɢɥɧɨɝ
ɬɢɦɚ
ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɟɭɬɚ

Ɋɟɲɟʃɟ

76.000,00

76.000,00

912.000,00
912.000,00

76.000,00
76.000,00

Ɍɪɨɲɤɨɜɟ ɡɚ ɧɚɜɟɞɟɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ
ɨɞ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ
ɪɟɞɨɜɧɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ

912.000,00

912.000,00

ɅɆ Ȼɪɨʁ 3
Ʉɨɪɚɰɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ
ȼɪɟɦɟ ɇɟɨɩɯɨɞɧɢ ɇɟɨɩɯɨɞɧ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ (ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɇɨɫɢɥɚɰ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰ ɝɨɞɢɲʃɢ ɢ ɦɟɫɟɱɧɢ
ɦɟɪɟ)
ɢʁɟ
ɪɟɫɭɪɫɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

ɋɉɍɇ ɉɪɚɜɢɥɨ ɛɪɨʁ 3. Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ
Ⱦɪɠɚɜɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɟ ɩɪɭɠɚʃɟ ɭɫɥɭɝɚ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɟ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɤɚɤɨ ɛɢ ɨɧɟ ɦɨɝɥɟ ɞɨɫɬɢʄɢ ɨɩɬɢɦɚɥɧɢ ɧɢɜɨ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚ.
Ɍɚɤɜɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ ɲɢɪɨɤ ɫɩɟɤɬɚɪ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɟ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɟ ɪɚɞʃɟ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɨɛɨʂɲɚɥɚ ɢɥɢ ɧɚɞɨɤɧɚɞɢɥɚ ɨɲɬɟʄɟɧɚ
ɮɭɧɤɰɢʁɚ, ɡɚɬɢɦ ɫɚɜɟɬɨɜɚʃɟ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɩɨɪɨɞɢɰɚ, ɪɚɡɜɨʁ ɨɫɥɚʃɚʃɚ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɟ ɫɧɚɝɟ ɢ ɩɨɜɪɟɦɟɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɫɬɚʃɚ ɢ
ɭɫɦɟɪɚɜɚʃɟ.
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ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ ɪɟɫɭɪɫɢ

Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ʁɟ ɭ
ɇɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ
2009. ɝɨɞɢɧɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɥɚ
ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ
ɤɥɢɦɚɬɫɤɨ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢ
ɤɥɢɦɚɬɫɤɨ
ɨɩɨɪɚɜɚɤ ɡɚ 42 ɨɫɨɛɟ
ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢ
(Ɉɋɂ ɢ ɩɪɚɬɢɨɰɢ) ɧɚ ɦɨɪɭ,
ɨɩɨɪɚɜɚɤ ɡɚ
ɚ Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɡɚ ɰɟɪɟɛɪɚɥɧɭ
ɨɫɨɛɟ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɢ ɞɟɱɢʁɭ ɩɚɪɚɥɢɡɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢɦɚ
ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ
ɬɪɨɝɨɞɢɲʃɟ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɭ
ɨɱɭɜɚɥɟ
ɩɪɟɨɫɬɚɥɟ ɩɫɢɯɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɭ ɤɥɢɦɚɬɫɤɨ
ɪɟɤɟɪɟɚɬɢɜɧɨɝ ɨɩɨɪɚɜɤɚ ɧɚ
ɮɢɡɢɱɤɟ
ɮɭɧɤɰɢʁɟ
ɦɨɪɭ

ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚ
ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ

Ɂɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɤɚɪɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɨ ʁɟ
ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ ɝɭɛʂɟʃɟ
ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɤɚɨ ɢ
ɩɫɢɯɢɱɤɟ ɬɟɝɨɛɟ, ɤɚɨ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɢɡɨɥɨɜɚɧɨɫɬɢ ɢ
ɬɟɥɟɫɧɨɝ ɨɲɬɟʄɟʃɚ.
Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɡɚɭɫɬɚɜɢɥɨ ɞɚʂɟ
ɝɭɛʂɟʃɟ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɢ
ɢɡɛɟɝɥɟ ɩɫɢɯɢɱɤɟ ɬɟɝɨɛɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ
ɤɥɢɦɚɫɤɨ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɨɦɨɝɭʄɭʁɭ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɢ
ɮɢɡɢɱɤɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ.
ȳɟɞɧɚ ɨɞ ɤɥɢɦɚɬɫɤɨ
ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɤɨʁɚ ɞɚʁɟ ɞɨɛɪɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɬɪɨɝɨɞɢɲʃɟɝ
ɢɫɤɭɫɬɜɚ ʁɟ Ʉɥɢɦɚɬɫɤɨ
ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢ ɨɩɨɪɚɜɚɤ ɧɚ
ɦɨɪɭ. ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ ɤɥɢɦɚɬɫɤɨ
ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢ ɨɩɨɪɚɜɚɤ ɧɚ
ɦɨɪɭ ɡɚ 50 ɨɫɨɛɚ (Ɉɋɂ ɢ
ɩɪɚɬɢɨɰɢ).

Ⱦɟɬɚʂɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
ɩɨɬɪɟɛɚ

Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ: Ʉɥɢɦɚɬɫɤɨ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢ ɨɩɨɪɚɜɚɤ ɡɚ Ɉɋɂ

Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ

Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɡɚ
ɰɟɪɟɛɪɚɥɧɭ ɢ ɞɟɱɢʁɭ
ɩɚɪɚɥɢɡɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ

ɇɨɫɢɥɚɰ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɡɚ
ɰɟɪɟɛɪɚɥɧɭ ɢ ɞɟɱɢʁɭ
ɩɚɪɚɥɢɡɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɡɚ
Ɉɞɚɛɪɚɬɢ ɤɨɪɢɫɧɢɤɟ
ɰɟɪɟɛɪɚɥɧɭ ɢ ɞɟɱɢʁɭ
ɩɚɪɚɥɢɡɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɍɤɭɩɧɨ 2010
ɍɤɭɩɧɨ 2011

Ʉɨɪɚɰɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ
Ɋɟɲɟʃɟ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ (ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ
ɦɟɪɟ)
Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɭ Ȼɭʇɟɬɭ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ
Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɤɥɢɦɚɬɫɤɨ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝ ɨɩɨɪɚɜɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɧɚ ɦɨɪɭ ɡɚ 50 ɨɫɨɛɚ ɭ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɜɢɫɢɧɢ ɨɞ 50%
Ʉɥɢɦɚɬɫɤɨ
Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ 50%
ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɨɩɨɪɚɜɤɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ
ɤɥɢɦɚɬɫɤɨ
ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝ ɨɩɨɪɚɜɤɚ
ɧɚ ɦɨɪɭ ɡɚ 50 ɨɫɨɛɚ
Ⱦɟɮɢɧɢɫɚɬɢ ɩɪɭɠɚʃɟ
ɭɫɥɭɝɟ Ʉɥɢɦɚɬɫɤɨ
ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢ ɨɩɨɪɚɜɚɤ
Ɉɋɂ ɭɝɨɜɨɪɨɦ ɢɡɦɟɻɭ
Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɢ
Ⱦɭɲɬɜɚ ɡɚ ɰɟɪɟɛɪɚɥɧɭ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ
ɢ ɞɟɱɢʁɭ ɩɚɪɚɥɢɡɭ
ɤɥɢɦɚɬɫɤɨ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ
ɨɩɨɪɚɜɚɤ ɡɚ 50 ɨɫɨɛɚ ɥɟɬɨɜɚʃɚ ɢ ɢɡɪɚɞɚ
(Ɉɋɂ ɢ ɩɪɚɬɢɨɰɢ)
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ
2010
2011

1.500.000,00
1.500.000,00

Ɍɪɨɲɤɨɜɟ ɡɚ
ɧɚɜɟɞɟɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ
ɨɞ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ
ɪɟɞɨɜɧɭ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ

750.000,00

2011

2010
2011

750.000,00

750.000,00

750.000,00

2011

2011

2010
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ɋɉɍɇ ɉɪɚɜɢɥɨ ɛɪɨʁ 4. ɋɥɭɠɛɟ ɡɚ ɩɨɞɪɲɤɭ
Ⱦɪɠɚɜɟ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɟ ɪɚɡɜɨʁ ɫɥɭɠɛɢ ɢ ɩɪɭɠɚʃɟ ɭɫɥɭɝɚ ɡɚ ɩɨɞɪɲɤɭ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɩɨɦɚɝɚɥɚ ɡɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ, ɢ ɞɚ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɩɨɦɨɝɧɭ ɞɚ ɭɧɚɩɪɟɞɟ ɫɜɨʁɭ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɫɬ ɭ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɢ ɨɫɬɜɚɪɟ ɫɜɨʁɚ ɩɪɚɜɚ.
Ɂɚɤɨɧ ɨ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɭ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟ Ɉɋɂ ɋɪɛɢʁɟ ɑɥɚɧ 32.
Ʌɨɤɚɥɧɟ ɜɥɚɫɬɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɨɞɫɬɢɱɭ ɢ ɩɨɞɪɠɚɜɚʁɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɫɥɭɠɛɢ ɩɨɞɪɲɤɟ ɡɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɩɨɜɟʄɚɨ ɧɢɜɨ ʃɢɯɨɜɟ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɫɬɢ ɢ
ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚ ɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ ɢ ɞɚ ɛɢ ɦɨɝɥɢ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚɬɢ ɫɜɨʁɚ ɩɪɚɜɚ.
ɅɆ Ȼɪɨʁ 5
ɋɟɪɜɢɫ ɡɚ ɩɨɞɪɲɤɭ Ɉɋɂ: ɋɟɪɜɢɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɢɯ ɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ
Ʉɨɪɚɰɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ
ȼɪɟɦɟ
ɇɟɨɩɯɨɞɧɢ ɇɟɨɩɯɨɞɧɢ
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɨ
ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ɇɨɫɢɥɚɰ
Ⱦɟɬɚʂɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɩɨɬɪɟɛɚ
Ɋɟɲɟʃɟ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰ
ɝɨɞɢɲʃɢ
ɦɟɫɟɱɧɢ
ɜɚɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ
ɪɟɫɭɪɫɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
(ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɦɟɪɟ)
ɢʁɟ
ɪɟɫɭɪɫɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ
Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭ
ɋɟɪɜɢɫɢ ɩɨɞɪɲɤɟ ɫɭ ʁɟɞɚɧ ɨɞ
Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ
2010
1.382.400,00
115.200,00
Ȼɭʇɟɬɭ Ƚɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɯ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɚ ɡɚ
Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢ
ɡɚ ɪɚɞ ɋɟɪɜɢɫɚ
ɢɡʁɟɞɧɚɱɚɜɚʃɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɨɫɨɛɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
ɠɢɜɨɬ
ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ (Ɉɋɂ), ʁɟɪ ɨɧɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɢɯ ɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ
2011
1.382.400,00
115.200,00
ɢɧɜɚɥɢɞɚ
ɭ ɜɢɫɢɧɢ 80%
ɨɦɝɭʄɭʁɭ ɞɚ Ɉɋɂ ɤɨɪɢɫɬɟ ɢɫɬɚ
ɋɟɪɜɢɫɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ
ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɛɚɜɟɡɟ, ɤɨʁɟ ɭɠɢɜɚʁɭ
2010
345.600,00
28.800,00
ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɢɯ ɍɜɟɫɬɢ ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɰɢʁɭ ɡɚ
ɩɨɫɟɞɭʁɟ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢ
ɨɫɬɚɥɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɞɪɭɲɬɜɚ, ɚ
ɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ
ɲɟɫɬɨɝɨɞɢɲʃ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɟ ɭ ɜɢɫɢɧɢ 20%
ɠɢɜɨɬ ɢɧɜɚɥɢɞɚ
ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɢ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɭ ɫɜɟ
2011
345.600,00
28.800,00
ɟ ɝɨɞɢɲʃɟ
ɨɞ ɰɟɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɬɨɤɨɜɟ ɞɪɭɲɬɜɚ ɧɚ ʁɟɞɧɚɤɢɦ
ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɭ
ɨɫɧɨɜɚɦɚ. Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɢɥɚ
ɍɜɪɫɬɢɬɢ
Ⱦɟɮɢɧɢɫɚɬɢ ɩɪɭɠɚʃɟ
ɩɪɭɠɚʃɭ
Ɏɢɥɨɡɨɮɢʁɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ
ɋɟɪɜɢɫ
2010
ɭɫɥɭɝɟ ɋɟɪɜɢɫ
ɭɫɥɭɝɟ
ɨɫɨɛɚ ɬɟɥɟɫɧɢɦ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ,
ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɢɯ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɢɯ ɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ
ɫɟɪɜɢɫɚ.
Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɲɬɨ ɡɚɩɪɚɜɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɠɢɜɟ ɤɚɨ
ɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ ɭ
ɭɝɨɜɨɪɨɦ ɢɡɦɟɻɭ Ƚɪɚɞɫɤɟ
ɐɟɧɬɚɪ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
ɨɫɬɚɥɢ ʂɭɞɢ, ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɤʂɭɱɧɢɯ
ɪɟɞɨɜɚɧ
ɭɩɪɚɜɟ
ɢ
ɐɟɧɬɪɚ
ɡɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ
ɩɨɫɟɞɭʁɟ
2011
ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɚ ʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ
ɫɢɫɬɟɦ
ɪɚɞ ɋɟɪɜɢɫɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢ ɠɢɜɨɬ
ɪɚɡɜɢʁɟɧɚ
ɋɟɪɜɢɫɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɢɯ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɢɧɜɚɥɢɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɢɯ
ɭɩɭɬɫɬɜɚ ɢ
ɡɚɲɬɢɬɟ ɧɚ
ɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ. ɋɟɪɜɢɫ ɫɩɚɞɚ ɭ
ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ
ɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ ɡɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɡɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɟ ɡɚ ɧɚɜɟɞɟɧɟ
ɥɨɤɚɥɧɨɦ
ɧɚʁɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢʁɟ ɫɥɭɠɛɟ ɩɨɞɪɲɤɟ 4 ɨɫɨɛɚ ɫɚ
Ɋɚɫɩɢɫɚɬɢ ɤɨɧɤɭɪɫ ɡɚ 4
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢ
2010
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ ɨɞ
ɧɢɜɨɭ
ɧɚɦɟʃɟɧɟ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ ɬɟɥɟɫɧɢɦ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɠɢɜɨɬ ɢɧɜɚɥɢɞɚ
2011
ɬɟɥɟɫɧɢɦ
ɋɉȺ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɪɟɞɨɜɧɭ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ, ʁɟɪ ɩɪɭɠɚ ɜɟɥɢɤɢ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ
ɛɪɨʁ ɭɫɥɭɝɚ (14), ɤɚɨ ɩɨɞɪɲɤɚ
ɦ ɫɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ
ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ
Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɨɫɨɛɚ ɫɚ
Ƚɪɚɞɚ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢ
2010
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
Ɂɚɩɨɫɥɢɬɢ 4 ɉȺ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɢ ɩɭɧɨɦ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɠɢɜɨɬ ɢɧɜɚɥɢɞɚ
2011
Ƚɪɚɞɚ
ɝɪɚɻɚɧɫɤɨɦ ɭɱɟɲʄɭ ɨɜɢɯ ɫɨɛɚ ɢ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ʃɢɯɨɜɢɯ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ
ɢɦɚ
ɂɡɜɪɲɢɬɢ ɨɞɚɛɢɪ
ɐɋɀɂ
2010
ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ. Ɂɚ ɨɜɚʁ ɫɟɪɜɢɫ
ʁɟɞɧɨɝɨɲʃɟ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɢ ɉȺ ɭɡ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢ
ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɨɞɚɛɪɚɬɢ 4
ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɭ
ɩɪɢɦɟɧɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ
Ʌɨɤɚɥɧɚ
2011
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɢ ɚɧɝɚɠɨɜɚɬɢ 4
ɭɩɭɬɫɬɚɜɚ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
ɪɚɞɚ ɋɉȺ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɚ ɚɫɢɫɬɟɧɬɚ.
ɍɤɭɩɧɨ 2010
1.728.000,00
144.000,00
ɍɤɭɩɧɨ 2011
1.728.000,00
144.000,00
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ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ⱦɟɬɚʂɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
ɩɨɬɪɟɛɚ

ɋɟɪɜɢɫ ʁɟ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɢ
Ⱦɧɟɜɧɢ ɛɨɪɚɜɚɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
“ɋɭɧɰɟ” ɭɫɩɟɲɧɨ
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɪɚɞɚ ɢ
ɪɚɞɢ ɜɟʄ 6 ɝɨɞɢɧɚ ɭ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ
ɨɤɜɢɪɭ Ⱦɪɭɲɬɜɚ ɡɚ
ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ Ƚɪɚɞɚ
ɩɨɦɨʄ ɆɇɊɈ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ. ɋɟɪɜɢɫ ɫɩɚɞɚ ɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ. Ɉɧ
ɧɚʁɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢʁɟ ɫɥɭɠɛɟ
ɞɧɟɜɧɨ ɡɛɪɢʃɚɜɚ
ɩɨɞɪɲɤɟ ɧɚɦɟʃɟɧɟ ɨɫɨɛɚɦɚ
ɍɜɪɫɬɢɬɢ
20 ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɫɚ
ɫɚ ɫɦɟɬʃɚɦɚ ɭ ɦɟɧɬɚɥɧɨɦ
Ⱦɧɟɜɧɢ
ɭɦɟɪɟɧɢɦ, ɬɟɲɤɢɦ
ɪɚɡɜɨʁɭ ʁɟɪ ɩɪɭɠɚ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ
ɛɨɪɚɜɚɤ ɤɚɨ
ɢ ɞɭɛɨɤɢɦ
ɭɫɥɭɝɚ ɤɪɨɡ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ ɢ
ɫɥɭɠɛɭ
ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɢɦ
ɩɨɞɪɲɤɟ ɡɚ
ɝɪɭɩɧɢ (ɪɚɞɢɨɧɢɱɚɪɫɤɢ) ɪɚɞ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ.
ɨɫɨɛɟ ɫɚ
ɫɚ ɞɟɰɨɦ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɨɦ, ɤɚɨ
Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧ
ɩɨɞɪɲɤɚ ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ ɢ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ Ƚɪɚɞɚ
ɢɦ
ɫɚɦɢɦ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ ɫɦɟɬʃɚɦɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢɦɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨ
ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ ʁɟɪ ɫɚ ʃɢɦɚ ɪɚɞɢ
ʁɟɞɧɨɝɨɞɢɲʃɟ
ɦ ɭ ɪɟɞɨɜɚɧ
ɫɬɪɭɱɧɢ ɬɢɦ ɤɨʁɢ ɱɢɧɟ:
ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɭ
ɫɢɫɬɟɦ
ɥɨɝɨɩɟɞ, ɫɨɦɚɬɨɩɟɞ,
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭ ɪɚɞɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɢ ɩɟɞɚɝɨɝ, ɞɜɚ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɭ
ɡɚɲɬɢɬɟ
ɜɚɫɩɢɬɚɱɚ ɢ ɟɞɭɤɨɜɚɧɟ
Ⱦɧɟɜɧɨɦ ɛɨɪɚɜɤɭ
ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ
ɧɟɝɨɜɚɬɟʂɢɰɟ. Ɂɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ
“ɋɭɧɰɟ”.
ɧɢɜɨɭ
ɭ Ⱦɧɟɜɧɨɦ ɛɨɪɚɜɤɭ ʁɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɬɚɥɚɧ
ɢɡɜɨɪ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɢ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ
ɫɬɚɥɧɢ ɪɚɞɧɢ ɨɞɧɨɫ.
ɥɨɤɚɥɧɟ
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɜɟʄɢ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɢɡ
ɩɪɨɫɬɨɪ ɤɚɤɨ ɛɢ Ⱦɧɟɜɧɢ
ɪɟɫɨɪɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɟ ɭɫɩɟɥɢ ɫɭ ɛɨɪɚɜɚɤ ɩɪɟɪɚɫɬɚɨ ɭ Ⱦɧɟɜɧɢ
ɰɟɧɬɚɪ ɢ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ
ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɟ
ɩɚɪɰɟɥɭ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɡɛɪɢɧɭɨ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ
ɜɪɬɢʄɚ ɡɚ ɞɟɰɭ
ɞɟɰɟ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ɫɚ
ɨɩɲɬɟ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ
ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɢɦ
ɫɚ ɪɟɲɟɧɢɦ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ.
ɞɨɡɜɨɥɚɦɚ ɡɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɨɛʁɟɤɬɚ

ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɨ
ɜɚɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ

ɋɟɪɜɢɫ ɡɚ ɩɨɞɪɲɤɭ Ɉɋɂ: Ⱦɧɟɜɧɢ ɛɨɪɚɜɚɤ

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭ Ȼɭʇɟɬɭ Ƚɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚ ɞɨɯɨɞɚɤ 3
ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɚ ɢ 2 ɜɚɫɩɢɬɚɱɚ ɭ
Ⱦɧɟɜɧɨɦ ɛɨɪɚɜɤɭ ɧɚ ɝɨɞɢɲʃɟɦ
ɧɢɜɨɭ

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ
ɪɚɞ Ⱦɧɟɜɧɨɝ
ɛɨɪɚɜɤɚ ɡɚ
ɨɫɨɛɟ ɫɚ
ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧ
ɢɦ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨ
ɦ, ɫɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ
Ƚɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

Ⱦɪɭɲɬɜɨ
ɆɇɊɈ

Ⱦɪɭɲɬɜɨ
ɆɇɊɈ

Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ

ɂɡɜɪɲɢɬɢ ɨɞɚɛɢɪ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

2010
2011

2010
2011

68.000,00

68.000,00

250.000,00

250.000,00

ɅɆ Ȼɪɨʁ 6
ɇɟɨɩɯɨɞɧɢ
ɦɟɫɟɱɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

13.816.000,00
3.816.000,00

318.000,00
318.000,00

Ɍɪɨɲɤɨɜɟ ɡɚ ɧɚɜɟɞɟɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ
ɨɞ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɪɟɞɨɜɧɭ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ

816.000,00

816.000,00

2010
2011

3.000.000,00

3.000.000,00

1.100.000,00

14.000.000,00

2011

2010

2011

2010

ɇɟɨɩɯɨɞɧɢ
ɝɨɞɢɲʃɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ
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Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɢ
Ⱦɪɭɲɬɜɨ
ɆɇɊɈ
ɍɤɭɩɧɨ 2010
ɍɤɭɩɧɨ 2011

Ⱦɟɮɢɧɢɫɚɬɢ ɩɪɭɠɚʃɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ⱦɧɟɜɧɢ ɛɨɪɚɜɚɤ ɭɝɨɜɨɪɨɦ
ɢɡɦɟɻɭ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɢ
Ⱦɪɭɲɬɜɚ ɆɇɊɈ
Ɋɚɫɩɢɫɚɬɢ ɤɨɧɤɭɪɫ ɢ ɡɚɩɨɫɥɢɬɢ
3 ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɚ, 2 ɜɚɫɩɢɚɱɚ, 2
ɜɚɫɩɢɬɚɱɢɰɟ ɢ ɢɡɜɪɲɢɬɢ
ɨɞɚɛɢɪ
Ɋɚɡɜɢɬɢ ɭɩɭɬɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ
ɡɚ ɨɞɚɛɢɪ ɤɨɪɢɫɧɤɚ ɢ ɪɚɞ
ɞɧɟɜɧɨɝ ɛɨɪɚɜɤɚ

Ⱦɪɭɲɬɜɨ
ɆɇɊɈ

Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ

Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɢ
Ⱦɪɭɲɬɜɨ
ɆɇɊɈ
Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɢ
Ⱦɪɭɲɬɜɨ
ɆɇɊɈ

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɞɨɧɚɬɨɪɟ ɤɨʁɢ ɛɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɥɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ
Ⱦɧɟɜɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ ɧɚ ɩɥɚɰɭ ɤɨʁɢ
ʁɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɨ Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɞɨɧɚɬɨɪɟ ɤɨʁɢ ɛɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɥɢ ɨɩɪɟɦɚʃɟ
Ⱦɧɟɜɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ

ɇɨɫɢɥɚɰ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ʉɨɪɚɰɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ
(ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɦɟɪɟ)

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
Ⱦɧɟɜɧɨɝ
Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɛɭʇɟɬɭ Ⱦɪɭɲɬɜɚ
ɆɇɊɈ ɡɚ ɞɨɯɨɞɚɤ 2
ɧɟɝɨɜɚɬɟʂɢɰɟ ɭ Ⱦɧɟɜɧɨɦ
ɛɨɪɚɜɤɭ ɧɚ ɝɨɞɢɲʃɟɦ ɧɢɜɨɭ

ɂɡɝɪɚɞʃɚ
ɧɚɦɟɧɫɤɨɝ
ɨɛʁɟɤɬɚ ɡɚ
Ⱦɧɟɜɧɢ
ɰɟɧɬɚɪ

Ɋɟɲɟʃɟ

ȼɪɟɦɟ
ɪɟɚɥɢɡɚɰ
ɢʁɟ

3. jул 2010. године
Страна 105 – Број 4

ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ⱦɟɬɚʂɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
ɩɨɬɪɟɛɚ

Ⱦɨɦ ɡɚ ɫɬɚɪɟ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ Ƚɟɪɨɧɬɨ ɫɟɪɜɢɫ
(ɩɨɦɨʄ ɭ ɤɭʄɢ) ɡɚ ɫɬɚɪɟ
ɨɫɨɛɟ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɭ
ɬɪɚʁɚʃɭ ɨɞ ʁɟɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ.
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
ɩɥɚɧɢɪɚ ɞɚ ɭɜɪɫɬɢ ɋɟɪɜɢɫ
ɭ ɪɟɞɨɜɚɧ ɫɢɬɟɦ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɟ, ʁɟɪ ɫɩɚɞɚ ɭ
ɜɚɧɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɟ
ɍɜɪɫɬɢɬɢ
ɍ Ƚɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɫɥɭɠɛɟ ɩɨɞɪɲɤɟ. Ʉɚɨ
ɫɥɭɠɛɭ ɉɨɦɨʄ ɭ
ɩɨɞɪɲɤɚ ɋɟɪɜɢɫ ʁɟ ɜɪɥɨ ʁɟ
ɩɨɫɬɨʁɢ Ƚɟɪɨɧɬɨ
ɤɭʄɢ ɭ ɪɟɞɨɜɚɧ
ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɫɟɪɜɢɫ (ɩɨɦɨʄ ɭ
ɫɢɫɬɟɦ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɠɢɜɨɬɚ ɫɬɚɪɢɯ
ɤɭʄɢ) ɧɚ ɧɢɜɨɭ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɨɫɨɛɚ ɢ ɨɫɨɛɚ ɫɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɤɨʁɢ ʁɟ
ɡɚɲɬɢɬɟ ɧɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ, ʁɟɪ
ɧɚɦɟʃɟɧ ɫɬɚɪɢɦ
ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ
ɨɦɨɝɭʄɭʁɟ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ ɞɚ
ɨɫɨɛɚɦɚ.
ɡɚ Ɉɋɂ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɠɢɜɟ ɭ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɦ ɨɤɪɭɠɟʃɭ. Ɂɚɬɨ
ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɞɚ Ⱦɨɦ ɡɚ
ɫɬɚɪɟ ɩɪɢɥɚɝɨɞɢ Ƚɟɪɨɧɬɨ
ɫɟɪɜɢɫ (ɩɨɦɨʄ ɭ ɤɭʄɢ) ɢ ɡɚ
Ɉɋɂ. ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚ ɨɦɨɝɭʄɢ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɭɫɥɭɝɟ ɡɚ ɨɫɨɛɟ
ɫɚ ɬɟɥɟɫɧɢɦ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɢ ɫɥɟɩɟ
ɨɫɨɛɟ

ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚ
ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ

ɋɟɪɜɢɫ ɡɚ ɩɨɞɪɲɤɭ Ɉɋɂ: ɉɨɦɨʄ ɭ ɤɭʄɢ ɡɚ Ɉɋɂ

Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
ɢ Ⱦɨɦ ɡɚ ɫɬɚɪɟ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɢ
ɭɩɭɬɫɬɚɜɚ ɡɚ ɨɞɚɛɢɪ
ɞɨɦɚʄɢɰɚ ɢ ɨɫɨɛɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ

ɍɤɭɩɧɨ 2010
ɍɤɭɩɧɨ 2011

Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
ɢ
Ⱦɨɦ ɡɚ ɫɬɚɪɟ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
ɢ Ⱦɨɦ ɡɚ ɫɬɚɪɟ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ

2101
2011

2010

2011

2010

ȼɪɟɦɟ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰ
ɢʁɟ

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɭ Ȼɭʇɟɬɭ Ƚɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚ ɪɚɞ
Ƚɟɪɨɧɬɨ ɫɟɪɜɢɫɚ
(ɩɨɦɨʄ ɭ ɤɭʄɢ) ɡɚ ɬɪɢ
ɞɨɦɚʄɢɰɟ

Ɋɚɫɩɢɫɚɬɢ ɤɨɧɤɭɪɫ ɡɚ
12
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ Ɉɋɂ ɢ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ ɪɚɞ
ɋɥɭɠɛɟ Ƚɟɪɨɧɬɨ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɨɞɚɛɢɪ
ɞɨɦɚʄɢɰɟ (ɉɨɦɨʄ
ɭ ɤɭʄɢ) ɢ ɡɚ ɨɫɨɛɟ
ɫɚ ɬɟɥɟɫɧɢɦ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɢ
Ɋɚɫɩɢɫɚɬɢ ɤɨɧɤɭɪɫ ɢ
ɫɥɟɩɟ ɨɫɨɛɟ ɫɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ Ƚɪɚɞɚ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɨɞɚɛɢɪ ɢ
ɡɚɩɨɫɥɢɬɢ 3
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɞɨɦɚʄɢɰɟɢ

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɡɚ
ɪɚɞ Ƚɟɪɨɧɬɨ
ɫɟɪɜɢɫɚ ɡɚ Ɉɋɂ

Ɋɟɲɟʃɟ

Ʉɨɪɚɰɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ
(ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɦɟɪɟ)

88.560,00

88.560,00

ɅɆ Ȼɪɨʁ 7
ɇɟɨɩɯɨɞɧɢ
ɦɟɫɟɱɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

1.062.720,00
1.062.720,00

88.560,00
88.560,00

Ɍɪɨɲɤɨɜɟ ɡɚ ɧɚɜɟɞɟɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ
ɨɞ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɪɟɞɨɜɧɭ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ

1.062.720,00

1.062.720,00

ɇɟɨɩɯɨɞɧɢ
ɝɨɞɢɲʃɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ
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ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ⱦɨ ɫɚɞɚ
Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
ɧɢʁɟ ɢɦɚɥɚ
ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɭ
ɩɪɭɠɚʃɭ
ɍɜɪɫɬɢɬɢ
ɭɫɥɭɝɚ
ɋɥɭɠɛɭ ɡɚ
ɩɪɟɜɨɞɢɨɰɚ
ɡɧɚɤɨɜɧɢ ʁɟɡɢɤ
ɡɚ ɡɧɚɤɨɜɧɢ
(ɋɉɁȳ) ɭ
ʁɟɡɢɤ. Ɉɫɨɛɟ
ɪɟɞɨɜɚɧ
ɨɲɬɟʄɟɧɨɝ
ɫɢɫɬɟɦ
ɫɥɭɯɚ ɫɭ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɭɫɥɭɝɟ
ɡɚɲɬɢɬɟ ɧɚ
ɨɜɚɤɜɨɝ ɬɢɩɚ
ɥɨɤɚɥɧɨɦ
ɞɨɛɢʁɚɥɟ
ɧɢɜɨɭ
ɩɪɟɤɨ
Ƚɪɚɞɫɤɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɝɥɭɜɢɯ ɢ
ɧɚɝɥɭɜɢɯ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ.

ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜ
ɚɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ

Ⱦɟɬɚʂɧɟ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
ɩɨɬɪɟɛɚ
ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢɦɚ ɦɧɨɝɨ
ɨɫɨɛɚ ɨɲɬɟʄɟɧɨɝ ɫɥɭɯɚ
ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɡɛɨɝ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɭ ɜɟɪɛɚɥɧɨʁ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɢ
ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ ɩɨɬɪɟɛɧɚ
ɩɨɦɨʄ ɩɪɟɜɨɞɢɥɚɰɚ ɡɚ
ɡɧɚɤɨɜɧɢ ʁɟɡɢɤ ɤɚɤɨ ɛɢ
ɨɫɬɜɚɪɢɥɢ ɫɜɨʁɚ ɩɪɚɜɚ
ɢ ɪɟɲɢɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɟ.
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɦ
ɋɥɭɠɛɟ ɩɪɟɜɨɞɢɥɚɰɚ
ɡɚ ɡɧɚɤɨɜɧɢ ʁɟɡɢɤ, ɨɜɢɦ
ɨɫɨɛɚɦɚ ɛɢ ɫɟ
ɨɦɨɝɭʄɢɥɚ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ ɭ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɢ, ɤɚɨ ɢ
ɩɭɧɨ ɝɪɚɻɚɧɫɤɨ ɭɱɟɲʄɟ
ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ.
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ
ɮɨɪɦɢɪɚɬɢ ɋɥɭɠɛɭ
ɩɪɟɜɨɞɢɥɚɰɚ ɡɚ
ɡɧɚɤɨɜɧɢ ʁɟɡɢɤ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
Ƚɪɚɞɫɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɝɥɭɜɢɯ ɧɚɝɥɭɜɢɯ,
ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟɦ ʁɟɞɧɨɝ
ɩɪɟɜɨɞɢɨɰɚ ɫɚ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɦ ɨ
ɩɨɡɧɚɜɚʃɭ ɡɧɚɤɨɜɧɨɝ
ʁɟɡɢɤɚ .

Ɉɛɭɱɢɬɢ ɜɟʄɢ
ɛɪɨʁ ɨɫɨɛɚ
ɡɧɚɤɨɜɧɨɦ
ʁɟɡɢɤɭ

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ
ɪɚɞ ɢ
ɨɮɨɪɦɢɬɢ
ɋɥɭɠɛɭ
ɩɪɟɜɨɞɢɥɚɰɚ ɡɚ
ɡɧɚɤɨɜɧɢ ʁɟɡɢɤ
ɤɨʁɚ ʄɟ ɩɪɭɠɚɬɢ
ɭɫɥɭɝɟ
ɩɪɟɜɨɻɟʃɚ
ɨɫɨɛɚɦɚ
ɨɲɬɟʄɟɧɨɝ
ɫɥɭɯɚ

Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭ
ɛɭʇɟɬɭ ɡɚ
ɋɥɭɠɛɭ
ɩɪɟɜɨɞɢɥɚɰɚ ɡɚ
ɡɧɚɤɨɜɧɢ ʁɟɡɢɤ

Ɋɟɲɟʃɟ

ɋɟɪɜɢɫ ɡɚ ɩɨɞɪɲɤɭ Ɉɋɂ: ɋɥɭɠɛɚ ɩɪɟɜɨɞɢɥɚɰɚ ɡɚ ɡɧɚɤɨɜɧɢ ʁɟɡɢɤ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɝɥɭɜɢɯ ɢ ɧɚɝɥɭɜɢɯ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɝɥɭɜɢɯ ɢ ɧɚɝɥɭɜɢɯ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɢ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɝɥɭɜɢɯ ɢ ɧɚɝɥɭɜɢɯ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

36.000,00

36.000,00

ɅɆ Ȼɪɨʁ 8
ɇɟɨɩɯɨɞɧɢ
ɦɟɫɟɱɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

40.000,00

2011

502.000,00
502.000,00

40.000,00

36.000,00
36.000,00

Ɍɪɨɲɤɨɜɟ ɡɚ ɧɚɜɟɞɟɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ
ɨɞ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɪɟɞɨɜɧɭ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ

30.000,00

30.000,00

432.000,00

432.000,00

2010

2010

2010

2011

2010

2011

2010

ȼɪɟɦɟ
ɇɟɨɩɯɨɞɧɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰ ɝɨɞɢɲʃɢ
ɢʁɟ
ɪɟɫɭɪɫɢ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ɍɤɭɩɧɨ 2010
ɍɤɭɩɧɨ 2011

Ɋɚɫɩɢɫɚɬɢ ɤɨɧɤɭɪɫ ɡɚɩɨɫɥɢɬɢ
1 ɩɪɟɜɨɞɢɨɰɚ ɡɧɚɤɨɜɧɨɝ
ʁɟɡɢɤɚ ɤɨʁɢ ɢɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɨ
ɩɨɡɧɚɜɚʃɭ ɡɧɚɤɨɜɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ
ɢɡɞɚɬ ɨɞ ɋɚɜɟɡɚ ɝɥɭɜɢɯ ɢ
ɧɚɝɥɭɜɢɯ ɋɪɛɢʁɟ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ ɤɭɪɫɟɜɟ
ɡɧɚɤɨɜɧɨɝɢ ʁɟɡɢɤɚ ɡɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɢ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɟ ɝɪɚɻɚɧɟ

Ⱦɟɮɢɧɢɫɚɬɢ ɩɪɭɠɚʃɟ ɭɫɥɭɝɚ
ɩɪɟɜɨɻɟʃɚ ɭɝɨɜɨɪɨɦ ɢɡɦɟɻɭ
Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɝɥɭɜɢɯ ɢ
ɧɚɝɥɭɜɢɯ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ

Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭ
Ȼɭʇɟɬɭ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚ
ɪɚɞ 1 ɩɪɟɜɨɞɢɨɰɚ ɡɚ
ɡɧɚɤɨɜɧɢ ʁɟɡɢɤ
Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɨɛɧɨɜɭ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ ɡɚ ɩɪɟɜɨɞɢɨɰɚ
ɡɧɚɤɨɜɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ, ɤɨʁɢ ɫɟ
ɞɨɛɢʁɚʁɭ ɩɭɬɟɦ ɩɨɥɚɝɚʃɚ
ɢɫɩɢɬɚ ɧɚ ɤɭɪɫɟɜɢɦɚ ɤɨʁɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɋɚɜɟɡ ɝɥɭɜɢɯ ɢ
ɧɚɝɥɭɜɢɯ ɋɪɛɢʁɟ

ɇɨɫɢɥɚɰ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ʉɨɪɚɰɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ (ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ
ɦɟɪɟ)

3. jул 2010. године
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ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ʉɚɤɨ ɛɢ ɨɫɨɛɟ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɍ Ƚɪɚɞɭ
ɨɫɬɜɚɪɢɥɟ ɫɜɨʁɟ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ʁɟ
ɩɨɬɪɟɛɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɨɫɬɨʁɚɨ
ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ, ɫɩɨɪɬɚ,
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ,
ɩɪɟɜɨɡ Ɉɋɂ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɧɚ
ɚɞɚɩɬɢɪɚɧɢɦ
ɫɟɦɢɧɚɪɢɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ,
ɦɢɧɢɛɭɫɨɦ ɤɨʁɢ ʁɟ
Ɉɦɨɝɭʄɢɬɢ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ
ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢ
ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɫɥɭɠɛɟ
ɞɨɛɢɨ ɨɞ
ɩɪɟɜɨɡ ɡɚ Ɉɋɂ
ɩɨɞɪɲɤɟ Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ
ɂɬɚɥɢʁɚɧɫɤɟ ɜɥɚɞɟ
ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
ɩɪɟɜɨɡ. Ɂɚ ɨɜɚɤɜɭ
ɤɚɨ ɞɨɧɚɰɢʁɭ.
Ʌɨɤɚɥɧɟ
ɩɨɞɪɲɤɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ
Ɇɢɧɢɛɭɫ ɤɨʁɢ ʁɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ
ɞɚ Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɞɨɛʁɢɟɧ ɛɢɨ ʁɟ ɫɬɚɪ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɧɚɛɚɜɢ
ɨɤɨ 15 ɝɨɞɢɧɚ, ɩɚ
ɧɨɜ ɚɞɚɩɬɢɪɚɧ
ɩɨɫɥɟ 4 ɝɨɞɢɧɟ
ɦɢɧɢɛɭɫ ɡɚ Ɉɋɂ,
ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɢ ɩɨɪɟɞ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɢɯ
ɡɚ ɜɨɡɚɱɚ, ʃɟɝɨɜɨ
ɫɟɪɜɢɫɚ ɧɢʁɟ ɜɢɲɟ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɢ
ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɭ.
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ.

ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜ
ɚɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ

Ⱦɟɬɚʂɧɟ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
ɩɨɬɪɟɛɚ

ɋɟɪɜɢɫ ɩɨɞɪɲɤɟ: Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢ ɩɪɟɜɨɡ ɡɚ Ɉɋɂ

Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ

Ⱦɚ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢ 1
ɜɨɡɚɱ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɢ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɦɢɧɢɛɭɫɚ

ɍɤɭɩɧɨ 2010
ɍɤɭɩɧɨ 2011

Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɢ
Ƚɪɚɞɫɤɢ ɫɚɜɟɡ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

Ⱦɚ ɫɟ ɭɪɚɞɢ ɫɩɨɪɚɡɭɦ
ɢ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɦɢɧɢɛɭɫɚ,
ɢɡɦɟɞʁɭ Ʌɨɤɚɥɧɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ Ƚɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɨɫɨɛɚ
ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɩɪɟɜɨɡɚ ɢ
ɧɚɛɚɜɤɚ ʁɟɞɧɨɝ
ɚɞɚɩɬɢɪɚɧɨɝ ɦɢɧɢɛɭɫɚ ɡɚ
ɩɪɟɜɨɡ Ɉɋɂ

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢ ɩɪɟɜɨɡ ɡɚ
ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ.

Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ

ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɞɚ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
Ƚɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ
ɧɚɛɚɜɢ ɚɞɚɩɬɢɪɚɧ
ɦɢɧɢɛɭɫ

Ɋɟɲɟʃɟ

ɇɨɫɢɥɚɰ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ʉɨɪɚɰɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ
(ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɦɟɪɟ)

2011

2010

2010

ɅɆ Ȼɪɨʁ 9
ɇɟɨɩɯɨɞɧɢ
ɦɟɫɟɱɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

4.000.000,00
864.000,00

864.000,00

72.000,00

72.000,00

Ɍɪɨɲɤɨɜɟ ɡɚ ɧɚɜɟɞɟɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ
ɨɞ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɪɟɞɨɜɧɭ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ

4.000.000,00

ȼɪɟɦɟ
ɇɟɨɩɯɨɞɧɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰ ɝɨɞɢɲʃɢ
ɢʁɟ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Страна 108 – Број 4
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
3. jул 2010. године

ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ⱦɟɬɚʂɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɩɨɬɪɟɛɚ

Ɋɟɲɟʃɟ

2011

2011

2010

2010

2010

Ʉɨɪɚɰɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ
ȼɪɟɦɟ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ (ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɦɟɪɟ)
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

ɋɥɭɠɛɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ
Ɉɫɨɛɟ ɫɚ ɬɟɥɟɫɧɢɦ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
Ƚɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɞɚ
ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɢɦɚʁɭ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɚ
ɍ Ƚɪɚɞɭ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
ɮɨɪɦɢɪɚ ɬɢɦ ɡɚ ɩɪɟɝɨɜɨɪɟ ɫɚ
ɤɪɟɬɚʃɟɦ, ɩɚ ʁɟ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɚɧ ʁɚɜɧɢ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
ȺɌɉ Ʌɚɫɬɚ
ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɭ
ɩɪɟɜɨɡ ɨɞ ɜɟɥɢɤɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ Ƚɪɚɞɚ
ɭɥɨɝɭ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ʃɢɯɨɜɨ ɤɪɟɬɚʃɟ.
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɢ ɫɚɜɟɡ
ɩɪɟɜɨɡɭ ɢɦɚ Ⱥɉ ɇɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɞɚ ɨɞɚɛɪɚɧɨ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɯ
Ʌɚɫɬɚ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ ɤɨʁɟ ɨɛɚɜʂɚ ʁɚɜɧɢ
Ɉɦɨɝɭʄɢɬɢ
Ƚɪɚɞɫɤɢ ɫɚɜɟɡ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɩɪɟɜɨɡ ɭ Ƚɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɭɜɪɫɬɢ ɭ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɚɧ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ.
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
ɇɚɛɚɜɤɚ ʁɟɞɧɨɝ
ɡɚɩɨɱɧɭ ɩɪɟɝɨɜɨɪɟ ɫɚ
Ʌɚɫɬɚ ɫɜɚɤɟ
ɫɜɨʁ ɩɥɚɧ ɧɚɛɚɜɤɟ ʁɟɞɚɧ
ɩɪɟɜɨɡ ɡɚ
ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɯ
ɧɢɫɤɨɩɨɞɧɨɝ
ɚɭɬɨɩɪɟɜɨɡɧɢɤɨɦ Ʌɚɫɬɚ ɨɤɨ
ɝɨɞɢɧɟ ɨɛɧɚɜʂɚ ɧɢɫɤɨɩɨɞɧɢ ɚɭɬɨɛɭɫ ɝɨɞɢɲʃɟ, ɤɚɤɨ
ɨɫɨɛɟ ɫɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɚɭɬɨɛɭɫɚ
ɧɚɛɚɜɤɟ ɧɢɫɤɨɩɨɞɧɢɯ
ɛɢ ɫɟ Ɉɋɂ ɤɨʁɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨ ɞɟɨ ɜɨɡɧɨɝ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɝɨɞɢɲʃɟ
ɚɭɬɨɛɭɫɚ, ɞɨɤ ɫɟ ɧɟ ɩɨɫɬɢɝɧɟ
ɩɚɪɤɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɤɨɥɢɰɚ ɢ ɞɪɭɝɚ ɩɨɦɚɝɚɥɚ ɨɦɨɝɭʄɢɨ
ɦ ɭ ʁɚɜɧɨɦ
ɫɩɨɪɚɡɭɦ
ɫɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɚɞɟɤɜɚɬɚɧ ɩɪɟɜɨɡ.
ɩɪɟɜɨɡɭ
ɪɟɞɨɜɧɟ ɡɚɦɟɧɟ ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɧɚɝɥɚɫɢɬɢ ɞɚ
Ⱦɚ ɚɭɬɨɩɪɟɜɨɡɧɢɤ Ʌɚɫɬɚ
ɜɨɡɢɥɚ ɩɥɚɧɢɪɚ ɭɜɨɻɟʃɟɦ ɧɢɫɤɨɩɨɞɧɢɯ ɚɭɬɨɛɭɫɚ
ɧɚɛɚɜɢ ʁɟɞɚɧ ɧɢɫɤɨɩɨɞɧɢ
ȺɌɉ Ʌɚɫɬɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɢ ɧɚɛɚɜɤɚ
ʁɚɜɧɢ ɩɪɟɜɨɡ ɩɨɫɬɚʁɟ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɚɧ ɢ
ɚɭɬɨɛɭɫ
ɧɢɫɤɨɩɨɞɧɢɯ
ɫɬɚɪɢɦ ɢ ɛɨɥɟɫɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦɚ,
Ⱦɚ ɚɭɬɨɩɪɟɜɨɡɧɢɤ Ʌɚɫɬɚ
ɚɭɬɨɛɭɫɚ.
ɬɪɭɞɧɢɰɚɦɚ ɢ ɦɚɥɨʁ ɞɟɰɢ.
ɧɚɛɚɜɢ ʁɟɞɚɧ ɧɢɫɤɨɩɨɞɧɢ
ȺɌɉ Ʌɚɫɬɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɇɢɫɤɨɩɨɞɧɢ ɚɭɬɨɛɭɫ ɨɦɭɝɭʄɚɜɚ
ɚɭɬɨɛɭɫ
ɡɧɚɬɧɨ ɛɪɠɢ ɭɥɚɡɚɤ ɢ ɢɡɥɚɡɚɤ
ɍɱɢɧɢɬɢ
ɩɭɬɧɢɤɚ, ɩɚ ɫɟ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɡɧɚɬɧɨ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢɦ
ɤɪɚʄɟ ɡɚɞɪɠɚɜɚ ɧɚ ɫɬɚʁɚɥɢɲɬɢɦɚ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ
ɲɬɨ ɨɦɭɝɭʄɚɜɚ ɜɟʄɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬ, ɨ ɪɟɞɭ ɜɨɠʃɟ Ⱦɚ ɚɭɬɨɩɪɟɜɨɡɧɢɤ Ʌɚɫɬɚ
ɩɪɢɥɚɝɨɞɢ ɫɥɟɩɢɦ ɨɫɨɛɚ ɪɟɞ
ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɧɟɲɬɨ ɜɢɲɚ ɧɚɛɚɜɧɚ
(ɧɚ Ȼɪɚʁɟɜɨɦ
ɜɨɠʃɟ ɧɚ Ȼɪɚʁɟɜɨɦ ɩɢɫɦɭ ɢ ȺɌɉ Ʌɚɫɬɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɰɟɧɚ ɜɪɥɨ ɛɪɡɨ ɢɫɩɥɚɬɢ.
ɩɢɫɦɭ) ɍɜɟɫɬɢ
ɞɚ
ɭɜɟɞɟ ɭ ɚɭɬɨɛɭɫɟ ɝɥɚɫɨɜɧɨ
ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɭɱɢɧɢɬɢ
ɭ ɚɭɬɨɛɭɫɟ
ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɟ ɫɬɚɧɢɰɚ
ɞɨɫɬɭɩɧɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɨ ɪɟɞɭ
ɝɥɚɫɨɜɧɨ
ɜɨɠʃɟ ɧɚ Ȼɪɚʁɟɜɨɦ ɩɢɫɦɭ, ɝɥɚɫɨɜɧɨ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɟ
ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɟ ɫɬɚɧɢɰɚ, ɫɥɟɩɢɦ
ɫɬɚɧɢɰɚ
ɨɫɨɛɚɦɚ.
ɍɤɭɩɧɨ 2010
ɍɤɭɩɧɨ 2011

ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜ
ɚɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ

ɉɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ: ɉɪɢɫɬɭɩɚɱɚɧ ʁɚɜɧɢ ɩɪɟɜɨɡ

Ɍɪɨɲɤɨɜɟ ɡɚ
ɧɚɜɟɞɟɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ ɨɞ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ
ɪɟɞɨɜɧɭ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ

Ɍɪɨɲɤɨɜɟ ɡɚ
ɧɚɜɟɞɟɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ ɨɞ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ
ɪɟɞɨɜɧɭ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ

ɇɟɨɩɯɨɞɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

ɅɆ Ȼɪɨʁ 10

ɋɉɍɇ ɉɪɚɜɢɥɨ ɛɪɨʁ 5. ɉɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ
Ⱦɪɠɚɜɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɦɭ ɦɟɪɟ ɡɚ ɭɤɥɚʃɚʃɟ ɩɪɟɩɪɟɤɚ ɤɨʁɟ ɨɧɟɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ ɭɱɟɲʄɟ ɭ ɮɢɡɢɱɤɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ. Ɍɚɤɜɟ ɦɟɪɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɪɚɡɜɨʁ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɢ
ɫɦɟɪɧɢɰɚ, ɤɚɨ ɢ ɞɚ ɪɚɡɦɨɬɪɟ ɩɪɢɦɟɧɭ ɡɚɤɨɧɚ ɤɨʁɢ ɛɢ ɨɛɟɡɛɟɞɢɥɢ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ ɭ ɪɚɡɧɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɞɪɭɲɬɜɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ, ɡɝɪɚɞɟ, ɭɫɥɭɝɟ ʁɚɜɧɨɝ ɩɪɟɜɨɡɚ ɢ
ɨɫɬɚɥɟ ɜɪɫɬɟ ɩɪɟɜɨɡɚ, ɭɥɢɰɟ ɢ ɨɫɬɚɥɚ ɫɩɨʂɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ.
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Ⱥɞɚɩɬɢɪɚɬɢ
ɚɦɛɭɥɚɧɬɭ ɭ
Ⱦɨʃɟɦ ɝɪɚɞɭ ɭ
Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɨʁ
ɛɪ.9

ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚ
ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ

Ɉɫɦɨɝɨɞɢɲʃɟ
ɢɫɤɭɫɬɜɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ Ɉɋɂ
ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɨɜɢɯ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ

Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ
ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ,
ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟ,
ɟɞɭɤɨɜɚɧɢ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɧɬɢ

ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

ɜɪɚɬɚ ɢ ɩɪɨɡɨɪ ɤɚɨ ɢ
ɩɪɢɫɬɭɩ ɬɨɚɥɟɬɭ.

ɍ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɧɢ ʁɟɞɧɚ
ɚɦɛɭɥɚɧɬɚ ɩɨ ɦɟɫɧɢɦ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ ɞɨ ɫɚɞɚ
ɧɢʁɟ ɚɞɚɩɬɢɪɚɧɚ ɡɚ
ɩɪɢɫɬɭɩ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ, ɚ
ɢɡɪɚɡɢɬɨ ɨɜɚ
ɚɦɛɭɥɚɧɬɚ ɝɞɟ ɧɢ
ɭɥɚɡɧɚ ɜɪɚɬɚ ɧɢɫɭ
ɞɨɜɨʂɧɨ ɲɢɪɨɤɚ ɡɚ
ɭɥɚɡ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɢɯ ɤɨɥɢɰɚ.
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɭɪɚɞɢɬɢ
ɪɚɦɩɭ ɫɚ ɪɭɤɨɯɜɚɬɨɦ ɢ
ɩɪɨɦɟɧɢɬɢ ɤɨɦɩɥɟɬɧɨ

Ⱦɟɬɚʂɧɟ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
ɩɨɬɪɟɛɚ

ɂɡɜɪɲɢɬɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ
ɨɛʁɟɤɬɚ

ɉɪɢɛɚɜɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɧɭ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɢ ɢɡɪɚɞɢɬɢ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɡɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ
ɚɦɛɭɥɚɧɬɟ ɭ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɨʁ
9 ɪɚɞɢ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ
Ɉɋɂ (ɪɚɦɩɭ ɫɚ ɪɭɤɨɯɜɚɬɨɦ,
ɩɪɨɦɟɧɚ ɜɪɚɬɚ ɢ ɩɪɨɡɨɪ
ɤɚɨ ɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɬɨɚɥɟɬɭ)

ɍɪɚɞɢɬɢ ɩɪɨʁɟɤɬɧɭ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɡɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ ɨɛʁɟɤɬɚ
ɡɚ Ɉɋɂ ɭ ɚɦɛɭɥɚɬɢ
Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɚ 9

ɋɩɪɨɜɟɫɬɢ ɦɟɞɢʁɫɤɭ
ɤɚɦɩɚʃɭ

Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ
ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ,
ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟ

Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ
ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ,
ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟ

Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ

ɇɨɫɢɥɚɰ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ƚɪɚɞɫɤɢ ɫɚɜɟɡ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɍɤɭɩɧɨ 2010

ɂɡɚɛɪɚɬɢ ɢɡɜɨɻɚɱɚ ɪɚɞɨɜɚ
ɢ ɭɪɚɞɢɬɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ
ɚɦɛɭɥɚɧɬɟ ɭ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɨʁ
9 ɪɚɞɢ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ
Ɉɋɂ (ɪɚɦɩɭ ɫɚ ɪɭɤɨɯɜɚɬɨɦ,
ɩɪɨɦɟɧɚ ɜɪɚɬɚ ɢ ɩɪɨɡɨɪ
ɤɚɨ ɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɬɨɚɥɟɬɭ)

ɉɥɚɧɫɤɢ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭ ɛɭʇɟɬɭ Ƚɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ
ɚɦɛɭɥɚɧɬɟ ɭ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɨʁ
9 ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ

Ʉɨɪɚɰɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ (ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ
ɦɟɪɟ)

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɡɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ ɩɪɢɫɬɭɩɚ
ɡɚ Ɉɋɂ ɭ ɚɦɛɭɥɚɧɬɢ
Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɚ 9

Ɋɟɲɟʃɟ

ɉɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ: Ⱥɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɚɦɛɭɥɚɧɬɟ ɭ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɨʁ 9. ɡɚ ɩɪɢɫɬɭɩ Ɉɋɂ

2010

2010

2010

2010

ȼɪɟɦɟ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁ
ɟ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

430.000,00

30.000,00

Ɍɪɨɲɤɨɜɟ ɡɚ
ɧɚɜɟɞɟɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ
ɨɞ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɡɚ ɪɟɞɨɜɧɭ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ

400.000,00

ɅɆ Ȼɪɨʁ 11
ɇɟɨɩɯɨɞɧɢ
ɝɨɞɢɲʃɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ
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Ⱥɞɚɩɬɢɪɚɬɢ
ɬɨɚɥɟɬɟ
(ɦɭɲɤɢ ɢ
ɠɟɧɫɤɢ) ɭ
ɡɝɪɚɞɢ ɝɪɚɞɫɤɟ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ
ɩɨɪɟɞ
ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɟ
ɫɚɥɟ

ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜ
ɚɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ

Ɉɫɦɨɝɨɞɢɲʃɟ
ɢɫɤɭɫɬɜɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ Ɉɋɂ
ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɨɜɢɯ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ

Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ
ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ,
ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟ,
ɟɞɭɤɨɜɚɧɢ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɧɬɢ

ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ɉɞ 2002.ɝɨɞɢɧɟ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɨɫɨɛɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ
ɫɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɨɦ
ɫɭ ɭɪɚɞɢɥɟ ɞɜɟ ɪɚɦɩɟ ɧɚ
ɞɜɚ ɭɥɚɡɚ, ɚɥɢ ɫɭ ɨɫɬɚɥɢ
ɬɚɨɥɟɬɢ ɧɟɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢ
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɢɯ
ɤɨɥɢɰɚ. ɉɨɲɬɨ ɫɚɞɚ ɨɫɨɛɟ
ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɢ
ʃɢɯɨɜɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɱɟɫɬɨ ɤɨɪɢɫɬɟ
ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɟ ɫɚɥɟ ɢ ɱɟɫɬɨ
ɛɨɪɚɜɟ ɧɚ ɫɟɦɢɧɚɪɢɦɚ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɚɞɚɩɬɢɪɚɬɢ
ɬɨɚɥɟɬɟ ɩɨ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ.

Ⱦɟɬɚʂɧɟ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɩɨɬɪɟɛɚ

ɂɡɜɪɲɢɬɢ
ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ ɨɛʁɟɤɬɚ

ɍɪɚɞɢɬɢ ɩɪɨʁɟɤɬɧɭ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɡɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ
ɨɛʁɟɤɬɚ ɡɚ Ɉɋɂ ɭ
Ƚɪɚɞɫɤɨʁ ɫɤɭɲɬɢɧɢ

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ
ɬɚɨɥɟɬɚ ɭ Ƚɪɚɞɫɤɨʁ
ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ

Ɋɟɲɟʃɟ

ɉɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ: Ⱥɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɬɚɨɥɟɬɚ ɭ Ƚɪɚɞɫɤɨʁ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ ɡɚ ɩɪɢɫɬɭɩ Ɉɋɂ

ɋɩɪɨɜɟɫɬɢ ɦɟɞɢʁɫɤɭ
ɤɚɦɩɚʃɭ

ɂɡɚɛɪɚɬɢ ɢɡɜɨɻɚɱɚ
ɪɚɞɨɜɚ ɢ ɭɪɚɞɢɬɢ
ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ ɬɚɨɥɟɬɚ ɡɚ
Ɉɋɂ ɧɚ ɩɪɜɨɦ ɫɩɪɚɬɭ
Ƚɪɚɞɫɤɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ

Ƚɪɚɞɫɤɢ ɫɚɜɟɡ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

2011

2011

2011

Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ
ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ
ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟ
Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ
ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ
ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟ

2011

ȼɪɟɦɟ
ɪɟɚɥɢɡɚɰ
ɢʁɟ

Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ

ɇɨɫɢɥɚɰ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɍɤɭɩɧɨ 2011

Ʉɨɪɚɰɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ (ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ
ɦɟɪɟ)
ɉɥɚɧɫɤɢ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭ ɛɭʇɟɬɭ Ƚɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚ
ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ ɬɚɨɥɟɬɚ ɧɚ
ɩɪɜɨɦ ɫɩɪɚɬɭ Ƚɪɚɞɫɤɟ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ
ɉɪɢɛɚɜɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɧɭ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɢ
ɢɡɪɚɞɢɬɢ ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɡɚ
ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ ɬɚɨɥɟɬɚ ɡɚ
Ɉɋɂ ɧɚ ɩɪɜɨɦ ɫɩɪɚɬɭ
Ƚɪɚɞɫɤɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ

330.000,00

30.000,00

Ɍɪɨɲɤɨɜɟ ɡɚ
ɧɚɜɟɞɟɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ
ɨɞ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɡɚ ɪɟɞɨɜɧɭ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ

300.000,00
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ɇɟɨɩɯɨɞɧɢ
ɝɨɞɢɲʃɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

3. jул 2010. године
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Страна 111 – Број 4

ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ⱦɟɬɚʂɧɟ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɩɨɬɪɟɛɚ

Ȼɪɨʁ ɨɫɨɛɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɭ ɧɚɲɟɦ
ɝɪɚɞɭ ʁɟ ɜɟɥɢɤɢ ɨ ɱɟɦɭ
ɝɨɜɨɪɢ ɢ ɩɨɞɚɬɚɤ ɞɚ
ɩɨɫɬɨʁɢ 15 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɟɬɟɨɦ.
ɍ ɧɚɲɟɦ ɝɪɚɞɭ ɭ
ɇɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ʃɢɯ ɫɭ
ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ
ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢ, ɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ
ʁɚɜɧɢɦ
ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ
Ɂɚɩɨɲʂɚɜɚʃ ɫɥɭɠɛɚɦɚ
ɪɚɞɧɨ ɫɩɨɫɨɛɧɢ. Ʉɚɤɨ ɛɢ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ ɫɭ
ɟ ɨɫɨɛɚ ɫɚ
ɫɟ ɨɧɟ ɡɚɩɨɫɥɢɥɟ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨ ɨɫɨɛɟ ɫɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɫɬɜɨɪɢɬɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ,
ɦ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɟ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɪɚɞ,
ɚɥɢ ɫɭ ɬɨ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɫɩɨɪɚɞɢɱɧɢ
ɩɪɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɭ,
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢ
ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɛɢ
ɨɦɨɝɭʄɢɥɟ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɭ ɞɚ
ɩɪɢɥɚɝɨɞɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɢ
ɪɚɞɧɨ ɨɤɪɭɠɟʃɟ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɨɦ,

ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɨ
ɜɚɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ
Ɋɟɲɟʃɟ

Ɂɚɩɨɫɥɢɬɢ Ɉɋɂ

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ,
ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ
ɢ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɭ ɡɚɪɚɞɚ ɡɚ
Ɉɋɂ
Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɭ
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ
ɩɪɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɢ
ɞɨɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɭ Ɉɋɂ

Ɂɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ: ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɧɟ ɦɟɪɟ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ Ɉɋɂ

Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɢ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ
ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
Ƚɪɚɞɚ ɡɚ ɩɪɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɢ
ɞɨɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɭ 5 Ɉɋɂ ɭ 2010.
ɝɨɞɢɧɢ ɢ 5 Ɉɋɂ 2011. ɝɨɞɢɧɢ

2011

2010

2011

Ɍɪɨɲɤɨɜɟ
ɡɚ
ɧɚɜɟɞɟɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɬ
ɢ ɨɞ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɡɚ ɪɟɞɨɜɧɭ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ
750.000,00
750.000,00

250.000,00

2011
2010

250.000,00

500.000,00

2011
2010

500.000,00

2010

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ɍɤɭɩɧɨ 2010
ɍɤɭɩɧɨ 2011

ɉɨɬɩɢɫɚɬɢ ɭɝɨɜɨɪɟ ɫɚ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɢɦɚ
ɨ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ Ɉɋɂ

Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ
ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ
ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɨɩɪɟɦɚʃɟ,
ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɭ ɡɚɪɚɞɚ 5
ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ 2010. ɝɨɞ. ɢ 5 ɪɚɞɧɢɯ
ɦɟɫɬɚ 2011. ɝɨɞ. ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɫɬɜɨɪɢɥɢ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɪɚɞ Ɉɋɂ

Ɋɚɫɩɢɫɚɬɢ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɢ ɡɚɩɨɫɥɢɬɢ 5 0ɋɂ ɭ
2010. ɝɨɞɢɧɟ
Ɋɚɫɩɢɫɚɬɢ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɢ ɡɚɩɨɫɥɢɬɢ 5 0ɋɂ ɭ
2011. ɝɨɞɢɧɢ

ɇɨɫɢɥɚɰ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ʉɨɪɚɰɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ
(ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɦɟɪɟ)
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ȼɪɟɦɟ ɇɟɨɩɯɨɞɧɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰ ɝɨɞɢɲʃɢ
ɢʁɟ
ɪɟɫɭɪɫɢ

ɋɉɍɇ ɉɪɚɜɢɥɨ ɛɪɨʁ 7. Ɂɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
Ⱦɪɠɚɜɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɭɜɚɠɟ ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɨɫɩɨɫɨɛʂɟɧɟ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɭʁɭ ɫɜɨʁɚ ʂɭɞɫɤɚ ɩɪɚɜɚ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ. Ʉɚɤɨ ɭ
ɪɭɪɚɥɧɢɦ, ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɭɪɛɚɧɢɦ ɫɪɟɞɢɧɚɦɚ, ʃɢɦɚ ɬɪɟɛɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ʁɟɞɧɚɤɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨ ɢ ɤɨɪɢɫɧɨ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɧɚ ɬɪɠɢɲɬɭ ɪɚɞɚ.
Ɂɚɤɨɧ ɨ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨʁ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɢ ɢ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɑɥɚɧɨɜɢ 12, 22, 23, 30, 34 .
ɉɨɞ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨɦ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɨɦ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɦɟɪɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɰɢʂɭ ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɚ ɡɚ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɩɨɫɚɨ, ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ, ɨɞɪɠɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟʃɚ, ɧɚɩɪɟɞɨɜɚʃɚ ɢɥɢ ɩɪɨɦɟɧɟ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɟ ɤɚɪɢʁɟɪɟ.
Ɉɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʁɭ ɫɟ ɩɨɞ ɨɩɲɬɢɦ ɢɥɢ ɩɨɞ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ.
Ⱥɤɬɢɜɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɦɟɪɟ ɢ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɟ ɭɫɦɟɪɟɧɟ ɧɚ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɟ, ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɢ ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɤɨɧɨɦ. ɉɨɫɥɨɞɚɜɚɰ ɤɨʁɢ ɡɚɩɨɫɥɢ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɤɨʁɟ ɫɟ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʁɭ ɩɨɞ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɢ ɩɪɚɜɨ
ɧɚ ɪɟɮɭɧɞɚɰɢʁɭ ɩɪɢɦɟɪɟɧɢɯ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɚ ɪɚɞɧɨɝ ɦɟɫɬɚ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɬɢɯ ɥɢɰɚ.
Ɂɚɤɨɧ ɨ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɭ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟ Ɉɋɂ ɋɪɛɢʁɟ ɑɥɚɧɨɜɢ 21, 22, 23, 24,25 ɢ 26.
Ɉɜɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɫɟ ɡɚɛɪɚʃɭʁɟ ɜɪɲɟʃɟ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟ ɡɛɨɝ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɭ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ ɢ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɭ ɩɪɚɜɚ ɢɡ ɪɚɞɧɨɝ ɨɞɧɨɫɚ.
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Ⱦɟɬɚʂɧɟ
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚ
ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ ɪɟɫɭɪɫɢ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ
ɩɨɬɪɟɛɚ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɋɚɦɨɭɩɪɚɜɚ Ɉɫɨɛɟ ɫɚ
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɩɨ
ɪɚɞɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ Ƚɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɫɜɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ
ɜɟʄ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ
ɫɢɝɭɪɧɨɫɬɢ
ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɭ ɡɨɧɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ
ɭɜɟɫɬɢ
ɛɟɫɩɥɚɬɚɧ ɩɪɟɜɨɡ ɡɚ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ. ɍɝɥɚɜɧɨɦ
ɛɟɧɟɮɢɰɢʁɟ ɭ
Ɉɋɂ. ɇɚɫɬɚɜɢɬɢ ɨɜɭ ɡɛɨɝ ɥɨɲɟɝ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɪɟɜɨɡɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ.
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ ɫɬɚʃɚ ɭ
Ɉɋɂ ɩɨɞɫɬɚɤɥɟ
ɤɨɦɟ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɧɢɫɭ ɭ
ɞɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɡɦɭ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ɤɨɪɢɫɬɟ
ɭɱɟɲʄɟ ɭ
ʁɚɜɧɢ ɩɪɟɜɨɡ, ɩɚ ɬɚɤɨ ɭ
ɞɪɭɲɬɜɭ
ɜɟʄɢɧɢ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɫɟ
ɢɫɤʂɭɱɢʁɭ ɢɡ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɞɨɝɚɻɚʃɚ.
Ȼɟɫɩɥɚɬɚɧ ɩɪɟɜɨɡ
ɡɧɚɬɧɨ ɛɢ ɞɨɩɪɢɧɟɨ
ɛɨʂɟɦ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɭ
Ɉɋɂ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ, ɫɩɨɪɬɚ,
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɟ ɡɚɲɬɢɬɟ,
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ, ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ
ɧɚ ɫɟɦɢɧɚɪɢɦɚ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ.
Ɉɞɚɛɪɚɬɢ ɤɨɪɢɫɧɢɤɟ

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢɢ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɡɚ ɛɟɫɩɥɚɬɚɧ ʁɚɜɧɢ
ɩɪɟɜɨɡ ɡɚ Ɉɋɂ ɫɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

Ɋɟɲɟʃɟ

Ɉɱɭɜɚʃɟ ɞɨɯɨɬɤɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ: Ȼɟɧɟɮɢɰɢɪɚɧɢ ʁɚɜɧɢ ɩɪɟɜɨɡ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɨɫɨɛɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɫɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ

ɇɨɫɢɥɚɰ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɍɤɭɩɧɨ 2011

ɍɤɭɩɧɨ 2010

ȿɜɢɞɟɧɬɢɪɚɬɢ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɟ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ
ɩɨɬɪɟɛɚɧ ɩɪɟɜɨɡ

Ʉɨɪɚɰɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ
(ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɦɟɪɟ)
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɭ
ɛɭʇɟɬɭ Ƚɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɨɛɟɡɛɟɞɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɛɟɫɩɥɚɬɚɧ ɩɪɟɜɨɡ
Ɉɋɂ

2010
2011

2011

2010

ȼɪɟɦɟ
ɪɟɚɥɢɡɚɰ
ɢʁɟ

ɅɆ Ȼɪɨʁ 14
ɇɟɨɩɯɨɞɧɢ
ɦɟɫɟɱɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ɍɪɨɲɤɨɜɟ ɡɚ ɧɚɜɟɞɟɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ
ɨɞ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɪɟɞɨɜɧɭ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ

ɉɨɬɪɟɛɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɭɜɨɻɟʃɟ ɛɟɧɟɮɢɰɢʁɚ ɡɚ
Ɉɋɂ ɨɛɟɡɛɟɞɢʄɟ ɫɟ ɭ
ɨɤɜɢɪɭ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɬɢɬɟ
Ƚɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

ɇɟɨɩɯɨɞɧɢ
ɝɨɞɢɲʃɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ⱦɪɠɚɜɟ ɫɭ ɨɞɝɨɜɨɪɧɟ ɡɚ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬɢ ɢ ɨɱɭɜɚʃɟ ɞɨɯɨɬɤɚ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ.
Ⱦɪɠɚɜɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɦɨɝɭʄɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ ɢɡɞɪɠɚɜɚʃɚ ɭɡɦɭ ɭ ɨɛɡɢɪ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɤɨʁɟ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɢ ʃɢɯɨɜɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɱɟɫɬɨ ɢɦɚʁɭ ɤɚɨ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɬɨɝ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɚ.

ɋɉɍɇ ɉɪɚɜɢɥɨ ɛɪɨʁ 8 - Ɉɱɭɜɚʃɟ ɞɨɯɨɬɤɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ
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Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
Ƚɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɢɦɚ ɜɟɥɢɤɨ
ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɭ
ɤɪɟɢɪɚʃɭ

ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

ɭɫɥɭɝɚ ɝɪɟʁɚʃɚ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɭ
ɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɭɫɥɭɝɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ

ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ
ɪɚɞɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɫɢɝɭɪɧɨɫɬɢ
ɭɜɟɫɬɢ
ɛɟɧɟɮɢɰɢʁɟ ɭ
ɨɛɥɚɫɬɢ ʁɚɜɧɢɯ

ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜ
ɚɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ

ɡɛɨɝ ɜɟʄɢɯ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɩɨ
ɨɫɧɨɜɭ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ, ɩɚ
ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɲɬɨ ɩɪɟ
ɭɜɟɫɬɢ ɛɟɧɟɮɢɰɢʁɟ ɭ
ɨɛɥɚɫɬɢ ʁɚɜɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɧɚ
ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ
ɡɚɭɫɬɚɜɢɥɨ ɫɢɪɨɦɚɲɟʃɟ
ɱɢɬɚɜɢɯ ɩɨɪɨɞɢɰɚ, ɤɚɨ ɢ
ɫɚɦɢɯ ɨɫɨɛɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ

Ɉɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɭ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ
ɡɚɜɢɫɧɟ ɨɞ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɡɛɨɝ
ɬɟɲɤɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ
ɫɬɚʃɚ, ɤɚɨ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ
ɧɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɢ
ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ, ɤɚɨ ɢ

Ⱦɟɬɚʂɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
ɩɨɬɪɟɛɚ

Ɉɞɚɛɪɚɬɢ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɟ

Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ ɡɚ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ
ɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɛɟɧɟɮɢɰɢɪɚɧɟ
ɭɫɥɭɝɟ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ

Ɉɛɟɡɛɟɬɢ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɩɨɩɭɫɬ
ɡɚ Ɉɋɂ ɡɚ
ɬɪɨɲɤɨɜɟ
ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɝ
ɝɪɟʁɚʃɚ ɭ ɜɢɫɢɧɢ
ɨɞ 30% ɞɨ 50%

Ɉɛɟɡɛɟɬɢ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɩɨɩɭɫɬ
ɡɚ Ɉɋɂ ɡɚ
ɬɪɨɲɤɨɜɟ
ɭɬɪɨɲɟɧɟ ɜɨɞɟ ɭ
ɜɢɫɢɧɢ 50%
Ɉɛɟɡɛɟɬɢ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɩɨɩɭɫɬ
ɡɚ Ɉɋɂ ɡɚ
ɬɪɨɲɤɨɜɟ
ɢɡɧɨɲɟʃɟ ɫɦɟʄɚ ɭ
ɜɢɫɢɧɢ 50%

Ɋɟɲɟʃɟ

Ɉɱɭɜɚʃɟ ɞɨɯɨɬɤɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ: Ȼɟɧɟɮɢɰɢɪɚɧɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ

Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ

Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ

ɇɨɫɢɥɚɰ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɍɪɚɞɢɬɢ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤ ɡɚ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ
ɛɟɧɟɮɢɰɢʁɚ ɭɬɪɨɲɟɧɭ
ɜɨɞɭ, ɢɡɧɨɲɟʃɟ ɫɦɟʄɚ ɢ
ɰɟɧɬɪɚɥɧɨ ɝɪɟʁɚʃɟ ɩɨ
ɨɫɧɨɜɭ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ

Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
ɢ
Ƚɪɚɞɫɤɢ ɫɚɜɟɡ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ƚɪɚɞɫɤɢ ɫɚɜɟɡ
ȿɜɢɞɟɧɬɢɪɚɬɢ ɤɨɪɢɫɧɢɤɟ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɩɨɬɪɟɛɧɟ
ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɯ
ɛɟɧɟɮɢɰɢʁɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɨɜɢɯ ɭɫɥɭɝɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɍɤɭɩɧɨ 2010
ɍɤɭɩɧɨ 2011

ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɭ
ɛɭʇɟɬɭ Ƚɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɨɛɟɡɛɟɞɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɛɟɧɟɮɢɰɢɪɚɧɨ
ɭɬɪɨɲɟɧɭ ɜɨɞɭ ɡɚ Ɉɋɂ
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɭ
ɛɭʇɟɬɭ Ƚɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɨɛɟɡɛɟɞɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɛɟɧɟɮɢɰɢɪɚɧɨ
ɢɡɧɨɲɟʃɟ ɫɦɟʄɚ ɡɚ
Ɉɋɂ
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɭ
ɛɭʇɟɬɭ Ƚɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɨɛɟɡɛɟɞɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɛɟɧɟɮɢɰɢɪɚɧɨ
ɰɟɧɬɪɚɥɧɨ ɝɪɟʁɚʃɟ ɡɚ
Ɉɋɂ

Ʉɨɪɚɰɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ (ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ
ɦɟɪɟ)

2010
2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

ȼɪɟɦɟ
ɪɟɚɥɢɡɚ
ɰɢʁɟ

Ɍɪɨɲɤɨɜɟ ɡɚ ɧɚɜɟɞɟɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ ɨɞ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɪɟɞɨɜɧɭ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ

ɉɨɬɪɟɛɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɭɜɨɻɟʃɟ ɛɟɧɟɮɢɰɢʁɚ
ɡɚ Ɉɋɂ ɨɛɟɡɛɟɞɢʄɟ ɫɟ
ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɡɚɬɢɬɟ Ƚɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

ɅɆ Ȼɪɨʁ 15
ɇɟɨɩɯɨɞɧ ɇɟɨɩɯɨɞ
ɢ
ɧɢ
ɝɨɞɢɲʃɢ ɦɟɫɟɱɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ
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ɍɜɪɫɬɢɬɢ
ɫɩɨɪɬ ɢ
ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɭ
ɨɫɨɛɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨ
ɦ ɭ ɪɟɞɨɜɚɧ
ɫɢɫɬɟɦ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɟ ɧɚ
ɥɨɤɚɥɧɨɦ
ɧɢɜɨɭ

ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜ
ɚɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ

Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɢɦɚ ɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɟ
ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɭ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭ ɪɚɞɚ
Ⱦɪɭɲɬɜɚ ɡɚ ɫɩɨɪɬ ɢ
ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɭ
ɢɧɜɚɥɢɞɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢ
ɫɩɨɪɬɫɤɢ ɤɥɭɛɨɜɢ ɢ
ɞɪɭɲɬɜɚ Ɉɋɂ,
ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɢ
ɬɪɟɧɟɪɫɤɢ ɤɚɞɪɨɜɢ,
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢ
ɫɩɨɪɬɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ,
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɋɚɜɟɡ
ɫɩɨɪɬɨɜɚ ɝɞɟ ɫɭ
ɭɜɪɲʄɟɧɢ ɢ ɤɥɭɛɨɜɢ
Ɉɋɂ

ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ ɪɟɫɭɪɫɢ

ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɚɧɝɚɠɨɜɚɬɢ 3
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ ɬɪɟɧɟɪɚ ɢ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ʃɢɯɨɜɨ
ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ

ɍ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɫɟ ɫɩɨɪɬɫɤɨɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ɉɋɂ
ɪɟɚɥɢɡɭʁɭ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ
ɧɚɱɢɧ ɩɪɟɤɨ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ
ɤɥɭɛɨɜɚ.
Ɉɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬ ɤɥɭɛɨɜɚ ʁɟ ɧɚ
ɞɨɛɪɨɦ ɧɢɜɨɭ, ɚɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚʁɭ
ɫɩɨɪɬɫɤɢ ɬɟɪɟɧɢ ɡɚ ɚɬɥɟɬɢɤɭ,
ɩɥɢɜɚʃɟ ɢ ɧɟɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢ
ɨɛʁɟɤɬɢ ɡɚ ɫɩɨɪɬɫɤɢ ɪɢɛɨɥɨɜ.
Ɂɛɨɝ ɧɟɞɨɜɨʂɧɢɯ ɮɢɧɚɧɫɢʁɚ
ɧɟ ɭɤʂɭɱɭʁɭ ɫɟ ɜɪɯɭɧɫɤɢ
ɫɬɪɭɱʃɚɰɢ ɲɬɨ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ
ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɩɨɫɬɢɡɚɥɢ ɢ
ɜɪɯɭɧɫɤɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ, ɢɚɤɨ
ɩɨɫɬɨʁɟ ɨɫɨɛɟ ɤɨʁɟ ɦɨɝɭ
ɩɨɫɬɢʄɢ ɢ ɬɟ ɜɪɯɭɧɫɤɟ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ.

Ⱦɟɬɚʂɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
ɩɨɬɪɟɛɚ

ɋɩɨɪɬ: ɇɚɛɚɜɤɚ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɨɩɪɟɦɟ ɢ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɬɪɟɧɟɪɚ

Ⱥɧɝɚɠɨɜɚɬɢ
ɫɬɪɭɱʃɚɤɟ ɡɚ
ɪɚɞ ɫɚ Ɉɋɂ ɢ
ɧɚɛɚɜɤɭ ɨɪɟɦɟ

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɧɚɛɚɜɤɭ
ɨɩɪɟɦɟ ɢ
ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ
ɫɬɪɭɱɧɢɯ
ɫɚɪɚɞɧɢɤɚ

Ɋɟɲɟʃɟ

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɭ ɨɩɪɟɦɭ ɡɚ
ɨɧɟ ɫɩɨɪɬɨɜɟ ɤɨʁɢɦɚ
ɬɨ ɧɟɞɨɫɬɚʁɟ

Ɋɚɫɩɢɫɚɬɢ ɤɨɧɤɭɪɫ ɡɚ
3 ɬɪɟɧɟɪɚ (ɫɬɨɧɢ
ɬɟɧɢɫ, ɫɬɪɟʂɚɲɬɜɨ,
ɚɬɥɟɬɢɤɚ)

ȾɋɊɂ Ƚɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

ȾɋɊɂ Ƚɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ

ɇɨɫɢɥɚɰ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

2011

2010

2010

2011

2010

ȼɪɟɦɟ
ɪɟɚɥɢɡɚɰ
ɢʁɟ

650.000,00
650.000,00

Ɍɪɨɲɤɨɜɟ ɡɚ
ɧɚɜɟɞɟɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ
ɨɞ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɡɚ ɪɟɞɨɜɧɭ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ

650.000,00

650.000,00
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ɇɟɨɩɯɨɞɧɢ
ɝɨɞɢɲʃɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ
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ɍɤɭɩɧɨ 2010
ɍɤɭɩɧɨ 2011

ɉɥɚɧɫɤɢ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭ ɛɭʇɟɬɭ ɡɚ
2010. ɢ 2011.ɝɨɞɢɧɭ ɡɚ
ɤɭɩɨɜɢɧɭ ɨɩɪɟɦɟ ɢ
ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɫɬɪɭɱɧɢɯ
ɬɪɟɧɟɪɚ

Ʉɨɪɚɰɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ
(ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɦɟɪɟ)

ɋɉɍɇ ɉɪɚɜɢɥɨ ɛɪɨʁ 11. ɋɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ
Ⱦɪɠɚɜɟ ʄɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚɬɢ ɦɟɪɟ ɞɚ ɫɟ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɨɛɟɡɛɟɞɟ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɭ.
Ɂɚɤɨɧ ɨ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɭ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟ Ɉɋɂ ɋɪɛɢʁɟ ɑɥɚɧ 37.
ȳɟɞɢɧɢɰɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɞɭɠɧɟ ɫɭ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɦɭ ɦɟɪɟ ɪɚɞɢ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɚ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɝ ɭɱɟɲʄɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɭ ɤɭɥɬɭɪɧɨɦ, ɫɩɨɪɬɫɤɨɦ ɢ ɜɟɪɫɤɨɦ
ɠɢɜɨɬɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ.
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Ⱦɟɬɚʂɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɩɨɬɪɟɛɚ

Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɞɨɛɪɨ ɤɪɟɢɪɚɧɢɯ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ (ɞɨɛɪɢɯ ɪɟɲɟʃɚ) ɡɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ (Ɉɋɂ), ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɞɚ
ɫɚɦɟ Ɉɋɂ ɛɭɞɭ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɤʂɭɱɟɧɟ
ɩɪɨɰɟɫ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ, ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɨɞɥɭɤɚ ɢ
ɤɪɟɢɪɚʃɚ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɩɪɟɤɨ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ(ɈɈɋɂ).
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɢɦɚʁɭ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɭ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ,
ɩɪɭɠɚʃɭ ɭɫɥɭɝɚ ɫɟɪɜɢɫɚ ɩɨɞɪɲɤɟ ɡɚ
Ɉɋɂ, ɜɨɞɟ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɭ ɨ ɱɥɚɧɫɬɜɭ ɤɨʁɟ
ɨɤɭɩʂɚʁɭ ɢ ɩɨɫɟɞɭʁɭ ɜɪɥɨ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɟ
ɩɨɞɚɬɤɟ ɨ ɛɪɨʁɭ Ɉɋɂ, ɫɨɰɢʁɚɧɨɦ ɫɬɚʃɭ,
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ... Ɉɋɂ. Ɉɜɢ ɩɨɞɚɰɢ ɫɭ
ɜɪɥɨ ɛɢɬɧɢ ɡɚ ɥɨɤɚɥɧɭ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɭ, ɞɚ ɭ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɛɭʇɟɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɢ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ Ɉɋɂ.
Ɂɚɬɨ ʁɟ ɨɞ ɢɡɭɡɟɬɧɟ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɞɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɢɦɚʁɭ ɫɬɚɛɢɥɚɧ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɚɧ ɢɡɜɨɪ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɦɨɝɥɟ ɞɚ
ɪɟɚɥɢɡɭʁɭ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɍ ɬɭ
ɫɜɪɯɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ƚɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɪɚɞɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ.

ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
Ƚɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢɦɚ
ɜɟɥɢɤɨ
ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɭ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɨɫɨɛɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
, ɤɨʁɟ ɫɟ ɜɟʄ 10
ɝɨɞɢɧɚ ɫɚ
ɜɟɥɢɤɢɦ
ɭɫɩɟɯɨɦ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭ ɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ ɝɪɚɞɚ
ɪɚɞ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɨɫɨɛɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ

ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜ
ɚɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ

ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɨɫɨɛɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨ
ɦ, ɤɚɤɨ ɛɢ
ɨɫɨɛɟ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨ
ɦ ɢɦɚɥɟ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ
ɭɱɟɲʄɚ ɭ
ɤɪɟɢɪɚʃɭ
ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɭ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ
ɧɢɜɨɭ

ɇɨɫɢɥɚɰ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ
Ʌɨɤɚɥɧɚ
Ƚɪɚɞɫɤɢ ɫɚɜɟɡ ɋɏɈ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
ɍɤɭɩɧɨ 2010
ɍɤɭɩɧɨ 2011

Ʉɨɪɚɰɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ
Ɋɟɲɟʃɟ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ (ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ
ɦɟɪɟ)
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ
Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɡɚ ɩɨɦɨʄ ɆɇɊɈ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ
Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɡɚ ɐȾɉ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ
ȾɋɊɂ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɞɢɫɬɪɨɮɢɱɚɪɚ
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɢ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
ȽɈ ɝɥɭɜɢɯ ɢ ɧɚɝɥɭɜɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ
ɛɭʇɟɬɭ Ƚɪɚɞɚ ȽɈ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ
ȽɈ ɫɥɟɩɢɯ ɢ ɫɥɚɛɨɜɢɞɢɯ
ɩɥɚɧɨɜɚ ɢ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɩɚɪɚɩɥɟɝɢɱɚɪɚ
ɨɫɨɛɚ ɫɚ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɐɋɀɂ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ
ɐɢɜɢɥɧɟ ɢɧɜɚɥɢɞɟ ɪɚɬɚ
Ɏɢɧ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɨɫɨɛɚ ɫɚ
ɚɦɩɭɬɢɪɚɧɢɦ ɟɤɬɪɟɦɢɬɟɬɢɦɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ: Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ȼɪɟɦɟ
ɪɟɚɥɢɡɚɰ
ɢʁɟ
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
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ɇɟɨɩɯɨɞɧɢ ɇɟɨɩɯɨɞɧɢ
ɝɨɞɢɲʃɢ
ɦɟɫɟɱɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ
1.656.000,00 138.000,00
1.656.000,00 138.000,00
1.104.000,00
92.000,00
1.104.000,00
92.000,00
644.000,00
53.666,67
644.000,00
53.666,67
736.000,00
61.333,33
736.000,00
61.333,33
920.000,00
76.666,67
920.000,00
76.666,67
460.000,00
38.333,33
460.000,00
38.333,33
1.288.000,00 107.333,30
1.288.000,00 107.333,30
1.104.000,00
92.000,00
1.104.000,00
92.000,00
736.000,00
61.333,33
736.000,00
61.333,33
460.000,00
38.333,33
460.000,00
38.333,33
460.000,00
38.333,33
460.000,00
38.333,33
1.250.000,00
104.166,70
1.250.000,00
104.166,70
10.818.000,00 901.500,00
10.818.000,00 901.500,00

ɋɉɍɇ ɉɪɚɜɢɥɨ ɛɪɨʁ 18. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
Ⱦɪɠɚɜɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɩɪɢɡɧɚʁɭ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɨɜɚ ɥɢɰɚ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɦ ɢ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ. Ⱦɪɠɜɟ
ɬɪɟɛɚ ɬɚɤɨɻɟ ɞɚ ɩɪɢɡɧɚʁɭ ɢ ɫɚɜɟɬɨɞɚɜɧɭ ɭɥɨɝɭ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ Ɉɋɂ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɚ ɨ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ.
Ⱦɪɠɚɜɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɨɞɫɬɢɱɭ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɟ ɧɚɱɢɧɟ ɩɨɞɪɠɚɜɚʁɭ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɢ ʁɚɱɚʃɟ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɱɥɚɧɨɜɚ ʃɢɯɨɜɢɯ ɩɨɪɨɞɢɰɚ
ɢɥɢ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ. Ⱦɪɠɚɜɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɪɢɡɧɚʁɭ ɭɥɨɝɭ ɤɨʁɭ ɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɢɦɚʁɭ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɩɪɟɦɚ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ.
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Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɝɨɞɢɲʃɢ ɩɪɟɝɥɟɞ
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɩɪɟɝɥɟɞ
Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɚɤɰɢʁɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ Ƚɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚ 2010 ɝɨɞɢɧɭ
ɇɚ ɝɨɞɢɲʃɟɦ
ɧɢɜɨɭ
ȿɞɭɤɚɰɢʁɚ Ʌɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ
ɐɋɀɂ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
30.000,00
ȿɞɭɤɚɰɢʁɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ ɡɚɩɨɲ
30.000,00
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɡɚɲɬɢɬɚ Ɉɋɂ
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɋɜɟɬɢ Ʌɭɤɚ
0
Ɇɨɛɢɥɧɢ ɬɢɦ ɮɢɡɢɨɬɚɪɚɩɟɭɬɚ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɋȾ
912.000,00
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɋȾ
750.000,00
Ʉɥɢɦɚɬɫɤɨ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢ ɨɩɨɪɚɜɚɤ Ɉɋɂ Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɡɚ ɰɟɪɟɛɪɚɥɧɭ
ɩɚɪɚɥɢɡɭ
750.000,00
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɋȾ
1.382.400,00
ɋɟɪɜɢɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɢɯ ɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ
ɐɋɀɂ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
345.600,00
ɂɡɝɪɚɞʃɚ Ⱦɧɟɜɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ
Ʌɨɤ. ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɋȾ ɞɨɧɚɰɢʁɚ
14.000.000,00
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɋȾ
3.000.000,00
Ɋɚɞ Ⱦɧɟɜɧɨɝ ɛɨɪɚɜɤɚ
Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɆɇɊɈ
816.000,00
ɉɨɦɨʄ ɭ ɤɭʄɢ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɋȾ
1.062.720,00
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɋȾ
462.000,00
ɋɥɭɠɛɚ ɩɪɟɜɨɞɢɨɰɚ ɡɚ ɡɧɚɤɨɜɧɢ ʁɟɡɢɤ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɝɥɭɜɢɯ ɢ ɧɚɝɥɭɜɢɯ
40.000,00
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢ ɩɪɟɜɨɡ (ɧɚɛɚɜɤɚ
Ʌɨɤ. ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɋȾ ɞɨɧɚɰɢʁɚ
4.000.000,00
ɜɨɡɢɥɚ)
ɉɪɢɫɬɭɩɚɱɚɧ ʁɚɜɧɢ ɩɪɟɜɨɡ
ȺɌɉ Ʌɚɫɬɚ
400.000,00
Ⱥɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɚɦɛɭɥɚɧɬɟ ɭ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɨʁ Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɋȾ
9
Ƚɪɚɞɫɤɢ ɫɚɜɟɡ ɋɏɈ
30.000,00
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɋȾ
250.000,00
ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɧɟ ɦɟɪɟ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɜɚʃɟ
Ɉɋɂ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ ɡɚɩɨɲ
500.000,00
Ȼɟɧɟɮɢɰɢɪɚɧɢ ʁɚɜɧɢ ɩɪɟɜɨɡ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɋȾ
Ȼɟɧɟɮɢɰɢɪɚɧɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɋȾ
ɇɚɛɚɜɤɚ ɨɩɪɟɦɟ ɢ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɋȾ
ɬɪɟɧɟɪɚ
650.000,00
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɈɈɋɂ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɋȾ
10.818.000,00
ɇɚɡɢɜ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ɇɨɫɢɥɚɰ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɍɤɭɩɧɨ ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢ ɠɢɜɨɬ ɢɧɜɚɥɢɞɚ:
ɍɤɭɩɧɨ Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɡɚ ɰɟɪɟɛɪɚɥɧɭ ɢ ɞɟɱɢʁɭ ɩɚɪɚɥɢɡɭ:
ɍɤɭɩɧɨ Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɦɟɧɬɚɥɧɨ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧɢɯ ɨɫɨɛɚ:
ɍɤɭɩɧɨ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɝɥɭɜɢɯ ɢ ɧɚɝɥɭɜɢɯ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ:
ɍɤɭɩɧɨ Ƚɪɚɞɫɤɢ ɫɚɜɟɡ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ:
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚɧɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ:
ɍɤɭɩɧɨ ȺɌɉ Ʌɚɫɬɚ:
ɍɤɭɩɧɨ ɥɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ:
ɍɤɭɩɧɨ ɨɞ ɞɨɧɚɰɢʁɚ:

375.600,00
750.000,00
816.000,00
40.000,00
30.000,00
530.000,00
0
19.687.120,00
18.000.000,00

ɍɤɭɩɧɨ ɅɉȺɂ 2010:

40.228.720,00
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Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɩɪɟɝɥɟɞ
Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɚɤɰɢʁɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ Ƚɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚ 2011 ɝɨɞɢɧɭ
ɇɚɡɢɜ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɇɨɫɢɥɚɰ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

1 ȿɞɭɤɚɰɢʁɚ Ʌɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ
2 Ɇɨɛɢɥɧɢ ɬɢɦ ɮɢɡɢɨɬɚɪɚɩɟɭɬɚ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ɐɋɀɂ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɋȾ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɋȾ
Ʉɥɢɦɚɬɫɤɨ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢ ɨɩɨɪɚɜɚɤ
Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɡɚ ɰɟɪɟɛɪɚɥɧɭ
Ɉɋɂ
ɩɚɪɚɥɢɡɭ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɋȾ
ɋɟɪɜɢɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɢɯ ɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ
ɐɋɀɂ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ɉɩɪɟɦɚʃɟ Ⱦɧɟɜɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ
Ʌɨɤ. ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɋȾ ɞɨɧɚɰɢʁɚ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɋȾ
Ɋɚɞ Ⱦɧɟɜɧɨɝ ɛɨɪɚɜɤɚ
Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɆɇɊɈ
ɉɨɦɨʄ ɭ ɤɭʄɢ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɋȾ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɋȾ
ɋɥɭɠɛɚ ɩɪɟɜɨɞɢɨɰɚ ɡɚ ɡɧɚɤɨɜɧɢ ʁɟɡɢɤ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɝɥɭɜɢɯ ɢ
ɧɚɝɥɭɜɢɯ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢ ɩɪɟɜɨɡ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɋȾ
ɉɪɢɫɬɭɩɚɱɚɧ ʁɚɜɧɢ ɩɪɟɜɨɡ
ȺɌɉ Ʌɚɫɬɚ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɋȾ
Ⱥɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɬɚɨɥɟɬɚ Ƚɪɚɞɫɤɨʁ
ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ
Ƚɪɚɞɫɤɢ ɫɚɜɟɡ ɋɏɈ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɋȾ
ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɧɟ ɦɟɪɟ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɜɚʃɟ
Ɉɋɂ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ ɡɚɩɨɲ
Ȼɟɧɟɮɢɰɢɪɚɧɢ ʁɚɜɧɢ ɩɪɟɜɨɡ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɋȾ
Ȼɟɧɟɮɢɰɢɪɚɧɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɋȾ
ɇɚɛɚɜɤɚ ɨɩɪɟɦɟ ɢ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɋȾ
ɬɪɟɧɟɪɚ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɈɈɋɂ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɋȾ

ɇɚ ɝɨɞɢɲʃɟɦ
ɧɢɜɨɭ
30.000,00
912.000,00
750.000,00
750.000,00
1.382.400,00
345.600,00
1.100.000,00
3.000.000,00
816.000,00
1.062.720,00
462.000,00
40.000,00
864.000,00
300.000,00
30.000,00
250.000,00
500.000,00

650.000,00
10.818.000,00

ɍɤɭɩɧɨ ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢ ɠɢɜɨɬ ɢɧɜɚɥɢɞɚ:
ɍɤɭɩɧɨ Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɡɚ ɰɟɪɟɛɪɚɥɧɭ ɢ ɞɟɱɢʁɭ ɩɚɪɚɥɢɡɭ:
ɍɤɭɩɧɨ Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɦɟɧɬɚɥɧɨ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧɢɯ ɨɫɨɛɚ:
ɍɤɭɩɧɨ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɝɥɭɜɢɯ ɢ ɧɚɝɥɭɜɢɯ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ:
ɍɤɭɩɧɨ Ƚɪɚɞɫɤɢ ɫɚɜɟɡ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ:
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚɧɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ:
ɍɤɭɩɧɨ ȺɌɉ Ʌɚɫɬɚ:
ɍɤɭɩɧɨ ɥɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ:
ɍɤɭɩɧɨ ɨɞ ɞɨɧɚɰɢʁɚ:

375.600,00
750.000,00
816.000,00
40.000,00
30.000,00
500.000,00
0
20.451.120,00
1.100.000,00

ɍɤɭɩɧɨ ɅɉȺɂ 2011:

24.062.720,00

Ȼɪɨʁ 020-25/2010-11
ɍ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ, 2. ʁɭɥɚ 2010. ɝɨɞɢɧɟ

ɋɄɍɉɒɌɂɇȺ ȽɊȺȾȺ ɋɆȿȾȿɊȿȼȺ
ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄ
ɋɄɍɉɒɌɂɇȿ ȽɊȺȾȺ
Ɍɚɱɧɨɫɬ ɩɪɟɩɢɫɚ ɨɜɟɪɚɜɚ:

ɋȿɄɊȿɌȺɊ ɋɄɍɉɒɌɂɇȿ

Ȼɪɚɧɱɟ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ, ɫ.ɪ.

3. jул 2010. године
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Члан 1.

На основу члана 34. став 1. и члана 97. став 1. тачка
3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник
Републике Србије“, број 36/2009), члана 20. став 1. тачка
11. и члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007), члана 14. став 1. тачка
11. и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
2. јула 2010. године, донела је
О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
И РАД ПОСТРОЈЕЊА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ,
ТРЕТМАН ИЛИ ОДЛАГАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ОТПАДА И ОТПАДА ОД РУШЕЊА ОБЈЕКАТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Овом Одлуком одређује се локација за изградњу и
рад постројења за складиштење, третман или одлагање
грађевинског отпада и отпада од рушења објеката на
територији града Смедерева.
Члан 2.
Локација из члана 1. ове Одлуке налази се на делу
санитарне депоније чврстог комуналног отпада СегдаЈелен до и то:
- део санитарне депоније оријентационе површине 0,7
ха, на југозападној страни комплекса, непосредно уз ограду
депоније, на кат.парц.бр. 2269/3, 2269/4, 2268, 2267/2 и део
2237/1 К.О. Радинац и
- део санитарне депоније оријентационе површине 1,2
ха, на југоисточној страни комплекса, непосредно уз ограду
депоније, на кат.парц.бр. 1960, 1961/1, 1959, 1958/1, 1958/2,
1951/2 и део 1953/1 К.О. Радинац.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-120/2010-11
У Смедереву, 2. јула 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
93.
На основу члана 19. став 1. тачка 6. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008), а у вези са чланом 100. Закона о заштити животне
средине („Службени гласник Републике Србије“, број
135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон и 72/2009-др. закон),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
2. јула 2010. године, донела је
О Д Л У К У
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Ставља се ван снаге Одлука о оснивању Фонда за
заштиту и унапређење животне средине града Смедерева
(„Службени лист општина Смедерево и Ковин“, број
8/2003 и „Службени лист града Смедерева“, број 9/2009-др.
Одлука).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 501-64/2010-11
У Смедереву, 2. јула 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
94.
На основу члана 22. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007), члана 81. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и члана
7. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења
самодоприноса („Службени лист града Смедерева“, број
18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
2. јула 2010. године, утврдила је
П Р Е Д Л О Г ОД Л У К Е
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАДЉЕВИЦА
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана
уводи се самодопринос за подручје Месне заједнице
Бадљевица (у даљем тексту: Месна заједница) за период од
5 (пет) година, почев од 01.08.2010. године.
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
I Капитални трансфери ......................................... 50%
- Изградња инфраструктуре ( изградња сеоских улица,
насипање њивских и сеоских путева и уређење путног
појаса, реконструкција НН- мреже, изградња канализације
и др.)
- Изградња и одржавање објеката од значаја за Месну
заједницу ( Дом културе, спортски објекти и терени, школа,
здравствена амбуланта, црква, зелене површине, гробља,
депоније и др.)
II Текући трансфери................................................ 50 %
- За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре
( уређење и одржавање водоводне мреже, уличне расвете,
паркова, зелених и рекреационих јавних површина, путева,
улица, гробља, депонија и др.)
- За одржавање објеката од значаја за Месну заједницу
( одржавање Дома културе, школе, спортских објеката,
спортских терена, здравствене амбуланте и др.)
- Финансирање друштвених организација, удружења
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грађана и других институција у области основног
образовања, културе, примарне здравствене заштите,
спорта и физичке културе)
- Редовна делатност Месне заједнице

3.
4.

На зараде, односно плате запослених
На приход од пољопривреде и
шумарства
На приход остварен од самосталних
делатности на који се плаћа порез на
доходак грађана у складу са законом
На износ пријављене зараде остварене
у иностранству, која не може бити
мања од троструке просечне месечне
зараде града Смедерева

Члан 9.

2%

Обрачун и наплату самодоприноса у складу са овом
Одлуком врше:
- из зарада, исплатилац зарада и других личних
примања,
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује
порески орган у складу са законом.

20 %

Члан 10.

2%

Савет Месне заједнице располаже средствима
самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси планове
коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње
извештаје о извршавању програма самодоприноса и
подноси га збору грађана.

Самодопринос се уводи по стопи и то:
1.
2.

3. jул 2010. године

2%
Члан 11.

Члан 4.
Укупно
планирана
средства
самодоприноса
номинално износе 2.500.000 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад
планираног износа, вишак средстава биће враћен на
законски уређен и прописан начин - свим уплатиоцима
самодоприноса.
2.

Новчана средства која се прикупљају на основу
Одлуке о самодоприносу приход су буџета јединице
локалне самоуправе и строго су наменског карактера.
Члан 12.
Грађани остварују надзор над остваривањем и
коришћењем средстава самодоприноса преко зборова
грађана и на други погодан начин.
3.

Члан 5.
Одлуку доносе грађани који имају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају,
ако на том подручју имају непокретну имовину, а
средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни
већина од укупног броја грађана из става 1. и 2. овог члана.
Члан 6.
Основицу самодоприноса чине зараде ( плате
запослених ), приходи од пољопривреде и шумарства,
приходи од самосталне делатности, на које се плаћа порез
на доходак грађана у складу са законом који уређује порез
на доходак грађана и износ пријављене зараде остварене
у иностранству, која не може бити мања од троструке
просечне месечне зараде града Смедерева.
Члан 7.
Самодопринос се не може уводити на примања и
имовину који су законом изузети од опорезивања.
Пензионери
могу
добровољно
уплаћивати
самодопринос по основу пензија остварених у земљи и
иностранству на основу писане изјаве.
Члан 8.
Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати
у роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих
личних примања, односно у роковима за наплату пореза и
доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који
се воде код Управе за трезор филијала у Смедереву.

Члан 13.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 14.
Одлуку
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 439-2/2010-11
У Смедереву, 2. јула 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
95.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006), члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007), члана 68. став 2. и члана 78. став 2. Статута
града Смедерева ( „Службени лист града Смедерева“, број
2/2008), члана 7. и члана 9. Одлуке о начину, условима и
поступку спровођења самодоприноса („Службени лист
града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
2. јула 2010. године, донела је
ОД Л У КУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАДЉЕВИЦА

3. jул 2010. године
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3. Саша Јовановић, за члана
Јовица Ранковић, за заменика члана

Члан 1.
Расписује се референдум за подручје Месне заједнице
Бадљевица.

Члан 3.
Комисија има следеће задатке:
- стара се о законитом спровођењу референдума,
- прописује обрасце за спровођење референдума,
- обавља техничке припреме за спровођење
референдума,
- одређује гласачка места и образује гласачке одборе
на гласачким местима,
- утврђује укупан број грађана који имају право
изјашњавања на референдуму и број гласачких
листића за гласачка места,
- утврђује, проглашава и објављује резултате
референдума и подноси Скупштини града Смедерева
и савету Месне заједнице извештај о спроведеном
референдуму,
- врши и друге послове утврђене законом и Статутом
града Смедерева.

Члан 2.
На референдуму о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Бадљевица, грађани ће се изјаснити о
Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Бадљевица.
Члан 3.
Референдум ће се одржати 18. јула 2010. године, у
времену од 07 до 20 часова.
Члан 4.
Гласање грађана о питању које је предмет референдума
обавиће се на бирачком месту за избор одборника
Скупштине града Смедерева.
Члан 5.

Члан 4.

Одлуку објавити
у „Службеном листу града
Смедерева“ и на огласној табли Месне заједнице
Бадљевица.
Број 439-2/2010-11
У Смедереву, 2. јула 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
96.
На основу члана 13. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98), члана 7. и члана 11. Одлуке о начину, условима
и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист
града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
2. јула 2010. године, донела је
О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАДЉЕВИЦА
И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
Члан 1.
За спровођење референдума о Предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Бадљевица, који ће се одржати 18.07.2010. године, образује
се Комисија за спровођење референдума о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Бадљевица.
Члан 2.
У Комисију за спровођење референдума именују се:
1. Жарко Марковић, за председника
Велибор Милановић, за заменика председника
2. Дејан Марковић, за члана
Перица Михаиловић, за заменика члана

Одлука ступа на снагу даном доношења.
2.
Члан 5.
Одлуку
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 439-2/2010-11
У Смедереву, 2. јула 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
97.
На основу члана 22. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007), члана 81. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и члана
7. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења
самодоприноса („Службени лист града Смедерева“, број
18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
2. јула 2010. године, утврдила је
П Р Е Д Л О Г ОД Л У К Е
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДРУГОВАЦ
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана
уводи се самодопринос за подручје Месне заједнице
Друговац (у даљем тексту: Месна заједница) за период од
5 (пет) година, почев од 01.08.2010. године.
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:

Страна 122 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

I Капитални трансфери ........................................... 50%
- Изградња инфраструктуре ( изградња сеоских улица,
насипање њивских и сеоских путева и уређење путног
појаса, реконструкција НН- мреже, изградња канализације
и др.)
- Изградња и одржавање објеката од значаја за Месну
заједницу ( Дом културе, спортски објекти и терени, школа,
здравствена амбуланта, црква, зелене површине, гробља,
депоније и др.)
II Текући трансфери............................................... 50 %
- За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре
( уређење и одржавање водоводне мреже, уличне расвете,
паркова, зелених и рекреационих јавних површина, путева,
улица, гробља, депонија и др.)
- За одржавање објеката од значаја за Месну заједницу
( одржавање Дома културе, школе, спортских објеката,
спортских терена, здравствене амбуланте и др.)
- Финансирање друштвених организација, удружења
грађана и других институција у области основног
образовања, културе, примарне здравствене заштите,
спорта и физичке културе)
- Редовна делатност месне заједнице
Самодопринос се уводи по стопи и то:
1.
2.
3.
4.

На зараде, односно плате запослених
На приход од пољопривреде и
шумарства
На приход остварен од самосталних
делатности на који се плаћа порез на
доходак грађана у складу са законом
На износ пријављене зараде остварене
у иностранству, која не може бити мања
од троструке просечне месечне зараде
града Смедерева
Члан 4.

2%
20 %
2%

3. jул 2010. године
Члан 7.

Самодопринос се не може уводити на примања и
имовину који су законом изузети од опорезивања.
Пензионери
могу
добровољно
уплаћивати
самодопринос по основу пензија остварених у земљи и
иностранству на основу писане изјаве.
Члан 8.
Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати
у роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих
личних примања, односно у роковима за наплату пореза и
доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који
се воде код Управе за трезор филијала у Смедереву.
Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса у складу са овом
Одлуком врше:
- из зарада, исплатилац зарада и других личних
примања,
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује
порески орган у складу са законом
Члан 10.
Савет Месне заједнице располаже средствима
самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси планове
коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње
извештаје о извршавању програма самодоприноса и
подноси га збору грађана.
Члан 11.

2%

Укупно
планирана
средства
самодоприноса
номинално износе 16.000.000 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад
планираног износа, вишак средстава биће враћен на
законски уређен и прописан начин – свим уплатиоцима
самодоприноса.
2.

Новчана средства која се прикупљају на основу
Одлуке о самодоприносу приход су буџета јединице
локалне самоуправе и строго су наменског карактера.
Члан 12.
Грађани остварују надзор над остваривањем и
коришћењем средстава самодоприноса преко зборова
грађана и на други погодан начин.
3.
Члан 13.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 5.
Одлуку доносе грађани који имају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају,
ако на том подручју имају непокретну имовину, а
средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни
већина од укупног броја грађана из става 1. и 2. овог члана.

Члан 14.
Одлуку
Смедерева“.

у

„Службеном

листу

града

Број 439-1/2010-11
У Смедереву, 2. јула 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

Члан 6.
Основицу самодоприноса чине зараде ( плате
запослених ), приходи од пољопривреде и шумарства,
приходи од самосталне делатности, на које се плаћа порез
на доходак грађана у складу са законом који уређује порез
на доходак грађана и износ пријављене зараде остварене
у иностранству, која не може бити мања од троструке
просечне месечне зараде града Смедерева.

објавити

98.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006), члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број

3. jул 2010. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

48/94 и 11/98), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007), члана 68. став 2. и члана 78. став 2. Статута
града Смедерева ( „Службени лист града Смедерева“, број
2/2008), члана 7. и члана 9. Одлуке о начину, условима и
поступку спровођења самодоприноса („Службени лист
града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
2. јула 2010. године, донела је

Страна 123 – Број 4
Члан 1.

За спровођење референдума о Предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Друговац, који ће се одржати 18.07.2010. године, образује
се Комисија за спровођење референдума о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Друговац.
Члан 2.
У Комисију за спровођење референдума именују се:

ОД Л У КУ

1. Драган Ђуричић, за председника
Славица Тодоровић, за заменика председника
2. Зоран Јовановић, за члана
Владан Ицић, за заменика члана
3. Драгослав Бркић, за члана
Радиша Брковић, за заменика члана

О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДРУГОВАЦ
Члан 1.
Расписује се референдум за подручје Месне заједнице
Друговац.

Члан 3.
- Комисија има следеће задатке:
- стара се о законитом спровођењу референдума,
- прописује обрасце за спровођење референдума,
- обавља техничке припреме за спровођење
референдума,
- одређује гласачка места и образује гласачке одборе
на гласачким местима,
- утврђује укупан број грађана који имају право
изјашњавања на референдуму и број гласачких
листића за гласачка места,
- утврђује, проглашава и објављује резултате
референдума и подноси Скупштини града Смедерева
и савету Месне заједнице извештај о спроведеном
референдуму,
- врши и друге послове утврђене законом и Статутом
града Смедерева.

Члан 2.
На референдуму о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Друговац, грађани ће се изјаснити о
Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Друговац.
Члан 3.
Референдум ће се одржати 18. јула 2010. године, у
времену од 07 до 20 часова.
Члан 4.
Гласање грађана о питању које је предмет референдума
обавиће се на бирачком месту за избор одборника
Скупштине града Смедерева.

Члан 4.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлуку објавити
у „Службеном листу града
Смедерева“ и на огласној табли Месне заједнице Друговац.

2.
Број 439-1/2010-11
У Смедереву, 2. јула 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
99.
На основу члана 13. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98), члана 7. и члана 11. Одлуке о начину, условима
и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист
града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
2. јула 2010. године, донела је
О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДРУГОВАЦ
И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

Члан 5.
Одлуку
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 439-1/2010-11
У Смедереву, 2. јула 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
100.
На основу члана 22. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007), члана 81. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и члана
7. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења
самодоприноса („Службени лист града Смедерева“, број
18/2009-пречишћен текст),

Страна 124 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
2. јула 2010. године, утврдила је

3. jул 2010. године

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ШАЛИНАЦ

Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају,
ако на том подручју имају непокретну имовину, а
средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни
већина од укупног броја грађана из става 1. и 2. овог члана.

Члан 1.

Члан 6.

Ради задовољавања заједничких потреба грађана
уводи се самодопринос за подручје Месне заједнице
Шалинац ( у даљем тексту: Месна заједница ) за период од
5 (пет) година, почев од 01.08.2010. године.

Основицу самодоприноса чине зараде ( плате
запослених ), приходи од пољопривреде и шумарства,
приходи од самосталне делатности, на које се плаћа порез
на доходак грађана у складу са законом који уређује порез
на доходак грађана и износ пријављене зараде остварене
у иностранству, која не може бити мања од троструке
просечне месечне зараде града Смедерева.

П Р Е Д Л О Г ОД Л У К Е

Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
I Капитални трансфери .......................................... 50%
- Изградња инфраструктуре ( изградња сеоских улица,
насипање њивских и сеоских путева, реконструкција ННмреже и др.)
- Изградња и одржавање објеката од значаја за Месну
заједницу ( Дом културе, спортски објекти и терени, школа,
здравствена амбуланта, гробље и др.)
II Текући трансфери............................................... 50 %
- За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре
( уређење и одржавање водоводне мреже, уличне расвете,
паркова, зелених и рекреационих јавних површина, путева,
улица, гробља, депонија и др.)
- За одржавање објеката од значаја за Месну заједницу
( одржавање Дома културе, школе, спортских објеката,
спортских терена, здравствене амбуланте и др.)
- Финансирање друштвених организација, удружења
грађана и других институција у области основног
образовања, културе, примарне здравствене заштите,
спорта и физичке културе)
- Редовна делатност Месне заједнице
Самодопринос се уводи по стопи и то:
1.
2.
3.
4.

На зараде, односно плате запослених
На приход од пољопривреде и
шумарства
На приход остварен од самосталних
делатности на који се плаћа порез на
доходак грађана у складу са законом
На износ пријављене зараде остварене
у иностранству, која не може бити мања
од троструке просечне месечне зараде
града Смедерева

2%
20 %
2%

Члан 7.
Самодопринос се не може уводити на примања и
имовину који су законом изузети од опорезивања.
Пензионери
могу
добровољно
уплаћивати
самодопринос по основу пензија остварених у земљи и
иностранству на основу писане изјаве.
Члан 8.
Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати
у роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих
личних примања, односно у роковима за наплату пореза и
доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који
се воде код Управе за трезор филијала у Смедереву.
Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса у складу са овом
Одлуком врше:
- из зарада, исплатилац зарада и других личних
примања,
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује
порески орган у складу са законом
Члан 10.
Савет Месне заједнице располаже средствима
самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси планове
коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње
извештаје о извршавању програма самодоприноса и
подноси га збору грађана.
Члан 11.

2%

Члан 4.
Укупно
планирана
средства
самодоприноса
номинално износе 5.000.000 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад
планираног износа, вишак средстава биће враћен на
законски уређен и прописан начин - свим уплатиоцима
самодоприноса.
2.
Члан 5.
Одлуку доносе грађани који имају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.

Новчана средства која се прикупљају на основу
Одлуке о самодоприносу приход су буџета јединице
локалне самоуправе и строго су наменског карактера.
Члан 12.
Грађани остварују надзор над остваривањем и
коришћењем средстава самодоприноса преко зборова
грађана и на други погодан начин.
3.
Члан 13.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. jул 2010. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
102.

Члан 14.
Одлуку
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

Страна 125 – Број 4

листу

града

Број 439-3/2010-11
У Смедереву, 2. јула 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
101.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006), члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007), члана 68. став 2. и члана 78. став 2. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008), члана 7. и члана 9. Одлуке о начину, условима и
поступку спровођења самодоприноса („Службени лист
града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
2. јула 2010. године, донела је
ОД Л У КУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ШАЛИНАЦ
Члан 1.
Расписује се референдум за подручје Месне заједнице
Шалинац.
Члан 2.
На референдуму о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Шалинац, грађани ће се изјаснити о
Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Шалинац.
Члан 3.
Референдум ће се одржати 18. јула 2010. године, у
времену од 07 до 20 часова.
Члан 4.
Гласање грађана о питању које је предмет референдума
обавиће се на бирачком месту за избор одборника
Скупштине града Смедерева.
Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном листу града
Смедерева“ и на огласној табли Месне заједнице Шалинац.
Број 439-3/2010-11
У Смедереву, 02. јула 2010. године
Председника Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

На основу члана 13. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98), члана 7. и члана 11. Одлуке о начину, условима
и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист
града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
2. јула 2010. године, донела је
О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ШАЛИНАЦ
И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
Члан 1.
За спровођење референдума о Предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Шалинац, који ће се одржати 18.07.2010. године, образује
се Комисија за спровођење референдума о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Шалинац.
Члан 2.
У Комисију за спровођење референдума именују се:
1. Јовица Мишић, за председника
Ивица Јовановић, за заменика председника
2. Живорад Андрејић, за члана
Дејан Николић, за заменика члана
3. Слободан Тодоровић, за члана
Бобан Јовановић, за заменика члана
Члан 3.
Комисија има следеће задатке:
- стара се о законитом спровођењу референдума,
- прописује обрасце за спровођење референдума,
- обавља техничке припреме за спровођење референдума,
- одређује гласачка места и образује гласачке одборе
на гласачким местима,
- утврђује укупан број грађана који имају право
изјашњавања на референдуму и број гласачких
листића за гласачка места,
- утврђује, проглашава и објављује резултате
референдума и подноси Скупштини града Смедерева
и савету Месне заједнице извештај о спроведеном
референдуму,
- врши и друге послове утврђене законом и Статутом
града Смедерева.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
2.
Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 439-3/2010-11
У Смедереву, 2. јула 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
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Члан 4.

На основу члана 22. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007), члана 81. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и члана
7. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења
самодоприноса („Службени лист града Смедерева“, број
18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
2. јула 2010. године, утврдила је
П Р Е Д Л О Г ОД Л У К Е
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВРБОВАЦ
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана
уводи се самодопринос за подручје Месне заједнице
Врбовац ( у даљем тексту: Месна заједница ) за период од
5 (пет) година, почев од 01.08.2010. године.
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
I Капитални трансфери .......................................... 50%
- Изградња инфраструктуре ( изградња сеоских улица,
насипање њивских и сеоских путева и уређење путног
појаса, реконструкција НН- мреже, изградња водоводне
мреже, изградња канализације и др.)
- Изградња и одржавање објеката од значаја за Месну
заједницу ( Дом културе, спортски објекти и терени, школа,
здравствена амбуланта, црква, зелене површине, гробља,
депоније и др.)
II Текући трансфери............................................... 50 %
- За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре
( уређење и одржавање водоводне мреже, уличне расвете,
паркова, зелених и рекреационих јавних површина, путева,
улица, гробља, депонија и др.)
- За одржавање објеката од значаја за Месну заједницу
( одржавање Дома културе, школе, спортских објеката,
спортских терена, здравствене амбуланте и др.)
- Финансирање друштвених организација, удружења
грађана и других институција у области основног
образовања, културе, примарне здравствене заштите,
спорта и физичке културе)
- Редовна делатност Месне заједнице
Самодопринос се уводи по стопи и то:
1.
2.
3.
4.

3. jул 2010. године

На зараде, односно плате запослених
На приход од пољопривреде и
шумарства
На приход остварен од самосталних
делатности на који се плаћа порез на
доходак грађана у складу са законом
На износ пријављене зараде остварене
у иностранству, која не може бити мања
од троструке просечне месечне зараде
града Смедерева

Укупно
планирана
средства
самодоприноса
номинално износе 16.000.000 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад
планираног износа, вишак средстава биће враћен на
законски уређен и прописан начин - свим уплатиоцима
самодоприноса.
2.
Члан 5.
Одлуку доносе грађани који имају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају,
ако на том подручју имају непокретну имовину, а
средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни
већина од укупног броја грађана из става 1. и 2. овог члана.
Члан 6.
Основицу самодоприноса чине зараде ( плате
запослених ), приходи од пољопривреде и шумарства,
приходи од самосталне делатности, на које се плаћа порез
на доходак грађана у складу са законом који уређује порез
на доходак грађана и износ пријављене зараде остварене
у иностранству, која не може бити мања од троструке
просечне месечне зараде града Смедерева.
Члан 7.
Самодопринос се не може уводити на примања и
имовину који су законом изузети од опорезивања.
Пензионери
могу
добровољно
уплаћивати
самодопринос по основу пензија остварених у земљи и
иностранству на основу писане изјаве.
Члан 8.
Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати
у роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих
личних примања, односно у роковима за наплату пореза и
доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који
се воде код Управе за трезор филијала у Смедереву.
Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса у складу са овом
Одлуком врше:
- из зарада, исплатилац зарада и других личних примања,
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује
порески орган у складу са законом.
Члан 10.

2%
4%
2%

2%

Савет Месне заједнице располаже средствима
самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси планове
коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње
извештаје о извршавању програма самодоприноса и
подноси га збору грађана.
Члан 11.
Новчана средства која се прикупљају на основу
Одлуке о самодоприносу приход су буџета јединице
локалне самоуправе и строго су наменског карактера.

3. jул 2010. године
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Члан 12.

Члан 5.

Грађани остварују надзор над остваривањем и
коришћењем средстава самодоприноса преко зборова
грађана и на други погодан начин.

Одлуку објавити
у „Службеном листу града
Смедерева“ и на огласној табли Месне заједнице Врбовац.
Број 439-6/2010-11
У Смедереву, 2. јула 2010. године

3.
Члан 13.

Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

Одлука ступа на снагу даном доношења.
105.

Члан 14.
Одлуку
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 439-6/2010-11
У Смедереву, 2. јула 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
104.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006), члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007), члана 68. став 2. и члана 78. став 2. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008), члана 7. и члана 9. Одлуке о начину, условима и
поступку спровођења самодоприноса („Службени лист
града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
2. јула 2010. године, донела је
ОД Л У КУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВРБОВАЦ
Члан 1.
Расписује се референдум за подручје Месне заједнице
Врбовац.
Члан 2.
На референдуму о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Врбовац, грађани ће се изјаснити
о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Врбовац.
Члан 3.
Референдум ће се одржати 18. јула 2010. године, у
времену од 07 до 20 часова.
Члан 4.
Гласање грађана о питању које је предмет референдума
обавиће се на бирачком месту за избор одборника
Скупштине града Смедерева.

На основу члана 13. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98), члана 7. и члана 11. Одлуке о начину, условима
и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист
града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
2. јула 2010. године, донела је
О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВРБОВАЦ
И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
Члан 1.
За спровођење референдума о Предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Врбовац, који ће се одржати 18.07.2010. године, образује
се Комисија за спровођење референдума о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Врбовац.
Члан 2.
У Комисију за спровођење референдума именују се:
1. Миодраг Анђелковић, за председника
Предраг Костић, за заменика председника
2. Новица Ђорђевић, за члана
Звонко Младеновић, за заменика члана
3. Зоран Ђорђевић, за члана
Миланче Ђорђевић, за заменика члана
Члан 3.
- Комисија има следеће задатке:
- стара се о законитом спровођењу референдума,
- прописује обрасце за спровођење референдума,
- обавља техничке припреме за спровођење
референдума,
- одређује гласачка места и образује гласачке одборе
на гласачким местима,
- утврђује укупан број грађана који имају право
изјашњавања на референдуму и број гласачких
листића за гласачка места,
- утврђује, проглашава и објављује резултате
референдума и подноси Скупштини града Смедерева
и савету Месне заједнице извештај о спроведеном
референдуму,
- врши и друге послове утврђене законом и Статутом
града Смедерева.
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Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
2.
Члан 5.
Одлуку
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

1.

На зараде, односно плате запослених

2.

На приход од пољопривреде и
шумарства

3.
листу

града

Број 439-6/2010-11
У Смедереву, 2. јула 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
106.
На основу члана 22. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007), члана 81. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и члана
7. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења
самодоприноса („Службени лист града Смедерева“, број
18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
2. јула 2010. године, утврдила је
П Р Е Д Л О Г ОД Л У К Е
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЛА КРСНА
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана
уводи се самодопринос за подручје Месне заједнице Мала
Крсна ( у даљем тексту: Месна заједница ) за период од 5
(пет) година, почев од 01.08.2010. године.
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
I Капитални трансфери .......................................... 50%
- Изградња сеоских улица, насипање њивских и
сеоских путева, уређење путног појаса и реконструкција
нисконапонске мреже
- Изградња и одржавање Дома културе, спортских
објеката и терена, школе, здравствене амбуланте, цркве,
гробља, депоније и пијаце
II Текући трансфери........................................ 50 %
- Увођење и одржавање уличне расвете, путева, улица,
гробља и депоније
- Одржавање Дома културе, школе, амбуланте,
спортских објеката и терена
- Финансирање удружења грађана, организација из
области спорта и културе
- Редовна делатност Месне заједнице и помоћ
социјално угроженим лицима
Самодопринос се уводи по стопи и то:

4.

5.

2%
12 %

На приход остварен од самосталних
делатности на који се плаћа порез на
доходак грађана у складу са законом

2%

На приход остварен од имовине и
имовинских права на које се плаћа
порез у складу са законом

1%

На износ пријављене зараде остварене
у иностранству, која не може бити мања
од троструке просечне месечне зараде
града Смедерева

1%

Члан 4.
Укупно
планирана
средства
самодоприноса
номинално износе 12.500.000 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад
планираног износа, вишак средстава биће враћен на
законски уређен и прописан начин - свим уплатиоцима
самодоприноса.
2.
Члан 5.
Одлуку доносе грађани који имају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају,
ако на том подручју имају непокретну имовину, а
средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни
већина од укупног броја грађана из става 1. и 2. овог члана.
Члан 6.
Основицу самодоприноса чине зараде ( плате
запослених ), приходи од пољопривреде и шумарства,
приходи од самосталне делатности, на које се плаћа
порез на доходак грађана у складу са законом који уређује
порез на доходак грађана, приход остварен од имовине и
имовинских права на које се плаћа порез у складу са законом
и износ пријављене зараде остварене у иностранству, која
не може бити мања од троструке просечне месечне зараде
града Смедерева.
Члан 7.
Самодопринос се не може уводити на примања и
имовину који су законом изузети од опорезивања.
Пензионери могу добровољно уплаћивати
самодопринос по основу пензија остварених у земљи и
иностранству на основу писане изјаве.
Члан 8.
Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати
у роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих
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личних примања, односно у роковима за наплату пореза и
доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који
се воде код Управе за трезор филијала у Смедереву.
Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса у складу са овом
Одлуком врше:
- из зарада, исплатилац зарада и других личних
примања,
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује
порески орган у складу са законом .
Члан 10.
Савет Месне заједнице располаже средствима
самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси планове
коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње
извештаје о извршавању програма самодоприноса и
подноси га збору грађана.
Члан 11.
Новчана средства која се прикупљају на основу
Одлуке о самодоприносу приход су буџета јединице
локалне самоуправе и строго су наменског карактера.
Члан 12.
Грађани остварују надзор над остваривањем и
коришћењем средстава самодоприноса преко зборова
грађана и на други погодан начин.
3.
Члан 13.

ОД Л У КУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЛА КРСНА
Члан 1.
Расписује се референдум за подручје Месне заједнице
Мала Крсна.
Члан 2.
На референдуму о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Мала Крсна, грађани ће се
изјаснити о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Мала Крсна.
Члан 3.
Референдум ће се одржати 18. јула 2010. године, у
времену од 07 до 20 часова.
Члан 4.
Гласање грађана о питању које је предмет референдума
обавиће се на бирачком месту за избор одборника
Скупштине града Смедерева.
Члан 5.
Одлуку објавити
у „Службеном листу града
Смедерева“ и на огласној табли Месне заједнице Мала
Крсна.
Број 439-4/2010-11
У Смедереву, 2. јула 2010. године

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

Члан 14.
Одлуку
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном
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Број 439-4/2010-11
У Смедереву, 2. јула 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
107.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006), члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007), члана 68. став 2. и члана 78. став 2. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008), члана 7. и члана 9. Одлуке о начину, условима и
поступку спровођења самодоприноса („Службени лист
града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
2. јула 2010. године, донела је

108.
На основу члана 13. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98), члана 7. и члана 11. Одлуке о начину, условима
и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист
града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
2. јула 2010. године, донела је
О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЛА КРСНА
И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
Члан 1.
За спровођење референдума о Предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Мала
Крсна, који ће се одржати 18.07.2010. године, образује
се Комисија за спровођење референдума о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Мала Крсна.

Страна 130 – Број 4
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Члан 2.

Члан 1.

У Комисију за спровођење референдума именују се:
1. Милибор Милић, за председника
Ивана Јовановић, за заменика председника
2. Јасмина Граовац, за члана
Зоран Ђорђевић, за заменика члана
3. Љубодраг Николић, за члана
Милан Станисављевић, за заменика члана

Ради задовољавања заједничких потреба грађана
уводи се самодопринос за подручје Месне заједнице
Ландол ( у даљем тексту: Месна заједница ) за период од 5
(пет) година, почев од 01.08.2010. године.
Члан 2.

Члан 3.
- Комисија има следеће задатке:
- стара се о законитом спровођењу референдума,
- прописује обрасце за спровођење референдума,
- обавља техничке припреме за спровођење
референдума,
- одређује гласачка места и образује гласачке одборе
на гласачким местима,
- утврђује укупан број грађана који имају право
изјашњавања на референдуму и број гласачких
листића за гласачка места,
- утврђује, проглашава и објављује резултате
референдума и подноси Скупштини града Смедерева
и савету Месне заједнице извештај о спроведеном
референдуму,
- врши и друге послове утврђене законом и Статутом
града Смедерева.

Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
I Капитални трансфери .......................................... 50%
- Изградња инфраструктуре ( изградња сеоских улица,
насипање њивских и сеоских путева, реконструкција ННмреже и др.)
- Изградња и одржавање објеката од значаја за Месну
заједницу ( Дом културе, спортски објекти и терени, школа,
здравствена амбуланта, гробље и др.)
II Текући трансфери............................................... 50 %
- За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре
( уређење и одржавање водоводне мреже, уличне расвете,
паркова, зелених и рекреационих јавних површина, путева,
улица, гробља, депонија и др.)
- За одржавање објеката од значаја за Месну заједницу
( одржавање Дома културе, школе, спортских објеката,
спортских терена, здравствене амбуланте и др.)
- Финансирање друштвених организација, удружења
грађана и других институција у области основног
образовања, културе, примарне здравствене заштите,
спорта и физичке културе)

Члан 4.

- Редовна делатност Месне заједнице

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Самодопринос се уводи по стопи и то:

2.

1.
2.

Члан 5.
Одлуку
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном
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листу

града

Број 439-4/2010-11
У Смедереву, 2. јула 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
109.
На основу члана 22. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007), члана 81. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и члана
7. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења
самодоприноса („Службени лист града Смедерева“, број
18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
2. јула 2010. године, утврдила је
П Р Е Д Л О Г ОД Л У К Е
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛАНДОЛ

3.
4.

На зараде, односно плате запослених
На приход од пољопривреде и
шумарства
На приход остварен од самосталних
делатности на који се плаћа порез на
доходак грађана у складу са законом
На износ пријављене зараде остварене
у иностранству, која не може бити мања
од троструке просечне месечне зараде
града Смедерева

2%
20 %
2%

2%

Члан 4.
Укупно
планирана
средства
самодоприноса
номинално износе 8.000.000 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад
планираног износа, вишак средстава биће враћен на
законски уређен и прописан начин - свим уплатиоцима
самодоприноса.
2.
Члан 5.
Одлуку доносе грађани који имају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају,
ако на том подручју имају непокретну имовину, а
средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни
већина од укупног броја грађана из става 1. и 2. овог члана.
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Члан 6.

Основицу самодоприноса чине зараде ( плате
запослених ), приходи од пољопривреде и шумарства,
приходи од самосталне делатности, на које се плаћа порез
на доходак грађана у складу са законом који уређује порез
на доходак грађана и износ пријављене зараде остварене
у иностранству, која не може бити мања од троструке
просечне месечне зараде града Смедерева.
Члан 7.
Самодопринос се не може уводити на примања и
имовину који су законом изузети од опорезивања.
Пензионери
могу
добровољно
уплаћивати
самодопринос по основу пензија остварених у земљи и
иностранству на основу писане изјаве.

110.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006), члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007), члана 68. став 2. и члана 78. став 2. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008), члана 7. и члана 9. Одлуке о начину, условима и
поступку спровођења самодоприноса („Службени лист
града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
2. јула 2010. године, донела је

Члан 8.
Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати
у роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих
личних примања, односно у роковима за наплату пореза и
доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који
се воде код Управе за трезор филијала у Смедереву.
Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса у складу са овом
Одлуком врше:
- из зарада, исплатилац зарада и других личних
примања,
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује
порески орган у складу са законом.
Члан 10.
Савет Месне заједнице располаже средствима
самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси планове
коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње
извештаје о извршавању програма самодоприноса и
подноси га збору грађана.
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ОД Л У КУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛАНДОЛ
Члан 1.
Расписује се референдум за подручје Месне заједнице
Ландол.
Члан 2.
На референдуму о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Ландол, грађани ће се изјаснити
о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Ландол.
Члан 3.
Референдум ће се одржати 18. јула 2010. године, у
времену од 07 до 20 часова.

Члан 11.

Члан 4.

Новчана средства која се прикупљају на основу
Одлуке о самодоприносу приход су буџета јединице
локалне самоуправе и строго су наменског карактера.

Гласање грађана о питању које је предмет референдума
обавиће се на бирачком месту за избор одборника
Скупштине града Смедерева.

Члан 12.

Члан 5.

Грађани остварују надзор над остваривањем и
коришћењем средстава самодоприноса преко зборова
грађана и на други погодан начин.

Одлуку објавити
у „Службеном листу града
Смедерева“ и на огласној табли Месне заједнице Ландол.

3.

Број 439-5/2010-11
Смедереву, 2. јула 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

Члан 13.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 14.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 439-5/2010-11
У Смедереву, 2. јула 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

111.
На основу члана 13. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98), члана 7. и члана 11. Одлуке о начину, условима
и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист
града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
2. јула 2010. године, донела је
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
О Д Л У К У

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛАНДОЛ
И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
Члан 1.
За спровођење референдума о Предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Ландол, који ће се одржати 18.07.2010. године, образује
се Комисија за спровођење референдума о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Ландол.
Члан 2.

1. Бобан Миладина Јеремић, за председника
Драган Тодоровић, за заменика председника
2. Мирослав Стевановић, за члана
Милан Јеремић, за заменика члана
3. Драган Митрашиновић, за члана
Бранислав Јеремић, за заменика члана
Члан 3.
Комисија има следеће задатке:
- стара се о законитом спровођењу референдума,
- прописује обрасце за спровођење референдума,
- обавља техничке припреме за спровођење
референдума,
- одређује гласачка места и образује гласачке одборе
на гласачким местима,
- утврђује укупан број грађана који имају право
изјашњавања на референдуму и број гласачких
листића за
гласачка места,
- утврђује, проглашава и објављује резултате
референдума и подноси Скупштини града Смедерева
и савету Месне заједнице извештај о спроведеном
референдуму,
- врши и друге послове утврђене законом и Статутом
града Смедерева.
Члан 4.

Члан 5.
„Службеном

Програм новог запошљавања на територији града је
једна од мера активне политике запошљавања града која се
финансира из буџета града Смедерева.
Програм новог запошљавања се може финансирати
и из средстава донација и других средстава, у складу са
законом.
Програм новог запошљавања је субвенција града у
обезбеђењу средстава правним лицима и предузетницима
са подручја града Смедерева, који добијањем субвенције
у једнократном износу могу да обезбеде услове за ново
запошљавање највише до 4 незапослена лица са евиденције
незапослених у граду Смедереву (у даљем тексту: Програм).
Субвенције из ове тачке не могу остварити државни
органи, организације и други директни и индиректни
корисници буџетских средстава, друштвене организације,
удружења грађана и екстериторијалне организације,
као и делатност у области финансијског посредовања,
мењачница, коцкања и клађења.
II
ЦИЉ ПРОГРАМА
Циљ Програма је смањење броја незапослених,
отварање нових радних места, развој предузетништва и
приватне иницијативе у обављању привредних делатности
уопште.

СРЕДСТВА

2.
у

П Р О Г Р А М
НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА У 2010. ГОДИНИ

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

објавити

(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и
Програма активне политике запошљавања на територији
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
9/2009),
Скупштина града Смедерева, по прибављеном
мишљењу Локалног савета за запошљавање града
Смедеревa, број 037-3-7/2010-03 од 26.03.2010. године, на
24. седници одржаној 2. јула 2010. године, донела је

I

У Комисију за спровођење референдума именују се:

Одлуку
Смедерева“.

3. jул 2010. године

листу

града

Број 439-5/2010-11
Смедереву, 2. јула 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
112.
На основу чланова 36, 43, 50. и 59. Закона о
запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009),
члана 19. став 1. тачка 21. Статута града Смедерева

Ради остваривања циљева постављених овим
Програмом средства се обезбеђују из буџета града
Смедерева за суфинансирање, набавке основних средстава,
адаптацију пословног простора, сировина, репроматеријала
и резервних делова потребних за реализацију пословног
програма (бизнис план), тј. за опремање радних места
новозапослених радника.
Висина одобрених средстава којима се субвенционише
ново запошљавање у зависности је од нивоа обезбеђених
средстава, висине средстава неопходних за реализацију
програма за који се тражи субвенција и броја новоотворених
радних места.
Исплату средстава врши Национална служба за
запошљавање – Филијала Смедерево у складу са Законом
и Споразумом о међусобним правима и обавезама у
реализацији овог Програма, који закључују град Смедерево и
Национална служба за запошљавање – Филијала Смедерево.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Средства за реализацију Програма преносе
се Националној служби за запошљавање – Филијала
Смедерево, у складу са претходним ставом.
Износ субвенције за ново запошљавање је 125.000
динара по новозапосленом.
IV
УСЛОВИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ СУБВЕНЦИЈЕ
Услови за одобравање субвенције су:
- Да се седиште послодавца (привредног субјекта)
налази на територији града Смедерева и да послодавац
врши запошљавање незапослених лица са евиденције
Националне службе за запошљавање - Филијала Смедерево;
- Да је пословни програм економски оправдан и
да обезбеђује повећање запослености запошљавањем
незапослених лица са евиденције без обзира на основ
незапослености;
- Да према подносиоцу захтева није покренут стечајни,
односно ликвидациони поступак;
- Да је подносилац захтева, над којим је био вођен
стечајни поступак и код кога је усвојен и у целини извршен
план реорганизације, успешно пословао најмање 12
месеци;
- Да je подносилац затева, који је купио привредни
субјект над којим је окончан поступак стечаја или
ликвидације, успешно пословао најмање 12 месеци од дана
куповине;
- Да број запослених није смањиван, у последња три
месеца којa претходе месецу у коме је поднет захтев, осим
у случају нормалне флуктуације запослених;
- Да послодавац уредно измирује обавезе по основу
доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене,
за последња три месеца који претходе месецу у коме је
поднет захтев;
- Да је незапослени за кога се тражи субвенција и који
је претходно био у
радном односу код послодавца – подносиоца захтева,
на евиденцији незапослених најмање 6 месеци.
V
ПОСТУПАК И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ
ПОСЛОДАВАЦ ДОСТАВЉА
ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА
Субвенција за ново запошљавање се додељује на
основу конкурса.
Конкурс за доделу субвенције за ново запошљавање
расписује Национална служба за запошљавање – Филијала
Смедерево.
Конкурс садржи услове утврђене овим Програмом
које подносилац треба да испуњава за доделу субвенције.
Потребна документација која се доставља уз захтев је:
- захтев са бизнис планом,
фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар,
потврда о промету на текућем рачуну послодавца за
последња три месеца који претходе месецу у коме је поднет
захтев,
пореска пријава о обрачунатим и плаћеним
доприносима за обавезно социјално осигурање на зараде
(накнаде), за последња три месеца који претходе месецу у
коме је поднет захтев оверен од стране Пореске управе.
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VI

ПРИОРИТЕТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА
Приоритет у додели субвенција утврђује се на
основу оцене бизнис плана.
Приоритет у додели субвенција има послодавац
који запошљава лице које припада категорији
теже запошљивих незапослених лица ( дугорочно
незапослена лица, незапослени без квалификација
или нискоквалификовани, вишак запослених, особе
са инвалидитетом, Роми, избегла и расељена лица и
самохрани родитељи).
VII
ОДЛУКА О СУБВЕНЦИЈИ
Одлуку о додели субвенције доноси директор
Националне службе за запошљавање – Филијала Смедерево,
по претходно прибављеној сагласности Локалног савета за
запошљавање града Смедерева.
На основу одлуке о одобравању субвенције за ново
запошљавање са корисником субвенција Национална
служба за запошљавање – Филијала Смедерево, закључује
уговор о међусобним правима и обавезама у року од 30
дана од дана доношења одлуке.
Пре закључивања уговора корисник средстава је
дужан да достави:
1. доказ о заснивању радног односа на неодређено
време за лица која се запошљавају (уговор о раду, пријаву
на обавезно социјално осигурање),
2. средстава обезбеђења уговорних обавеза:
за правна лица две истоветне бланко соло менице са
меничним овлашћењем, а за предузетнике две истоветне
бланко личне менице корисника средстава са једним
жирантом, са меничним овлашћењем за предузетнике,
3. фотокопију картона депонованих потписа.
Жирант може бити свако физичко, пословно способно
лице, не старије од 65 година, које има редовна месечна
примања на име зараде или пензије , независно од висине
примања.
Жирант може бити и физичко лице које
самостално обавља делатност (предузетник).
Сматраће се да је подносилац захтева одустао од
захтева, ако у року од 30 дана од дана достављања одлуке
не достави доказе из претходног става и не закључи уговор.
VIII
ОБАВЕЗА ПОСЛОДАВАЦА
Обавеза послодаваца је:
- Да заснује радни однос, закључи уговор о раду са
новозапосленим лицем са пуним радним временом , у
трајању од најмање 12 месеци;
- Да редовно исплаћује зараду и доприносе за обавезно
социјално осигурање и да истеком календарске године
достави доказ о уплати доприноса за лица из уговора
(Образац М4);
- Уколико лицима која су обухваћена Програмом
престане радни однос корисник средстава дужан је да
заснује радни однос са другим незапосленим лицима са
евиденције за преостало време утврђено уговором;

Страна 134 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

3. jул 2010. године
III

- Ако корисник средстава лицима обухваћеним
уговором откаже уговор о раду без кривице запослених
дужан је да врати целокупан износ субвенције уз припадајућу
законску камату за укупан број новозапослених;
- Да обавести Националну службу за запошљавање –
Филијала Смедерево о свакој промени која је од утицаја на
реализацију уговорних обавеза.
IX
Национална служба за запошљавање – Филијала
Смедерево дужна је да поднесе извештај Локалном савету
за запошљавање града Смедерева и Скупштини града
Смедерева о реализацији овог Програма.
X
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 037-188/2010-11
Смедереву, 2. јула 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
113.
На основу чланова 36, 43, 51. и 59. Закона о
запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009),
члана 19. став 1. тачка 21. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008)
и Програма активне политике запошљавања на
територији града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2009),
Скупштина града Смедерева, по прибављеном
мишљењу Локалног савета за запошљавање града
Смедеревa, број 037-3-8/2010-03 од 26.03.2010.године, на
24. седници одржаној 2. јула 2010. године, донела је
П Р О Г Р А М
САМОЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА У 2010. ГОДИНИ
I
Програм самозапошљавања на територији града је
једна од мера активне политике запошљавања града која се
финансира из буџета града Смедерева.
Програм самозапошљавања се може финансирати
и из средстава донација и других средстава, у складу са
Законом.
II
ЦИЉ ПРОГРАМА
Циљ Програма је смањење броја незапослених, развој
предузетништва, малих и средњих предузећа и приватне
иницијативе у обављању привредних делатности уопште.

НАМЕНА СРЕДСТАВА
Овим Програмом утврђена је могућност да
незапослено лице може остварити право на субвенцију
за самозапошљавање у једнократном износу од 125.000
динара ради: оснивања радње, задруге или другог облика
предузетништва од стране незапосленог или удруживањем
више незапослених, као и оснивања привредног друштва
уколико оснивач заснива у њему радни однос и уколико
испуњава услове прописане тачком IV овог Програма.
Исплату средстава врши Национална служба за
запошљавање – Филијала Смедерево у складу са Законом
и Споразумом о међусобним правима и обавезама у
реализацији овог Програма, који закључују град Смедерево
и Национална служба за запошљавање – Филијала
Смедерево.
Средства из буџета града Смедерева за реализацију
Програма преносе се Националној служби за запошљавање
– Филијала Смедерево, у складу са Споразумом из
претходног става.
IV
УСЛОВИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ СУБВЕНЦИЈЕ
За субвенцију за самозапошљавање могу конкурисати
незапослена лица са евидеције Националне службе за
запошљавање – Филијала Смедерево, која су:
1. поднела захтев за субвенцију за самозапошљавање
са пословним програмом
(бизнис планом) који је
економски оправдан и одржив;
2. завршила информативну и инструктивну обуку
за самозапошљавање по плану и програму обуке и у
организацији Националне службе или друге одговарајуће
организације, у циљу подизања нивоа информисаности и
компетентности за отпочињање сопственог посла;
3. лица која испуњавају услове прописане Конкурсом
Националне службе за запошљавање – Филијала Смедерево.
За субвенцију за самозапошљавање незапослена
лица не могу конкурисати за:
обављање делатности
индивидуалног пољопривредног газдинства, удружења
грађана, друштвених организација,
финансијског
посредовања, мењачница, такси превоза, коцкања и
клађења.
Трошкове обуке, у организацији Националне службе,
сноси Национална служба за запошљавање – Филијала
Смедерево
V
ПРИОРИТЕТИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ
Приоритет у додели субвенција утврђује се на основу
оцене бизнис плана.
Приоритет приликом одобравања субвенције за
самозапошљавање на територији града Смедерева имају
незапослена лица која припадају некој од следећих
категорија незапослених лица:
1. лица са инвалидитетом;
2. корисници новчане накнаде;
4. самохрани родитељи, односно незапослена оба
родитеља;
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5. дугорочно незапослени, који се налазе на евиденцији
Националне службе за запошљавање – Филијала Смедерево
дуже од 12 месеци;
6. лица млађа од 30 година;
7. мушкарци старији од 50 година;
8. жене ;
9. избегла и расељена лица;
10. Роми и припадници других етничких мањина код
којих је израженија стопа незапослености.
VI
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почев од дана оснивања, те да редовно уплаћује допринисе
за обавезно социјално осигурање.
Уколико не испуни услове из претходног става дужан
је да врати износ субвенције, увећан за износ законом
утврђене камате.
IX
Национална служба за запошљавање – Филијала
Смедерево дужна је да поднесе извештај Локалном савету
за запошљавање града Смедерева и Скупштини града
Смедерева о реализацији овог Програма.

ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Незапослено лице подноси захтев Националној
служби за запошљавање – Филијала Смедерево, лично или
путем поште.
Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом,
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у
организацији Националне с
- доказ о свом статусу, уколико припада некој од
категорија теже запошљивих лица.
VII
ОДЛУКА О СУБВЕНЦИЈИ
Одлуку о додели субвенције доноси директор
Националне службе за запошљавање – Филијала Смедерево,
по претходно прибављеној сагласности Локалног савета за
запошљавање града Смедерева.
На основу одлуке о одобравању субвенције за
самозапошљавање, са корисником субвенције Национална
служба за запошљавање – Филијала Смедерево закључује
уговор о међусобним правима и обавезама у року од 60
дана од дана доношења одлуке.
Приликом закључивања уговора, подносилац захтева
је дужан да достави:
1. фотокопију решења надлежног органа о упису
у регистар (уколико није наведен датум отпочињања
делатности у решењу о упису у регистар, потребно
је доставити и решење о отпочињању делатности);
2.средство обезбеђења уговорних обавеза;
3.фотокопију уговора о отварању рачуна или картице
текућег рачуна.
Приликом закључивања уговора корисник субвенције
подноси средства обезбеђења уговорних обавеза и то две
истоветне бланко трасиране менице корисника средстава
са једним жирантом и меничним овлашћењима.
Жирант може бити свако пословно способно
физичко лице, не старије од 65 година, које има редовна
месечна примања на име зараде или пензије, независно
од висине примања, као и физичко лице које самостално
обавља своју делатност (предузетник).
Почетак обављања делатности мора бити најкасније до
датума потписивања уговора, а после подношења захтева.
VIII
ОБАВЕЗА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА
Корисник средстава је у обавези да обезбеди да
регистровану делатност обавља најмање једну годину,

X
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 037-187/2010-11
Смедереву, 2. јула 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
114.
На основу члана 20. став 1. тачка 8. и члана 32. став 1.
тачка 14., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007), члана 14. став 1. тачка 8. и члана 19. став 1.
тачка 14. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008) и члана 17. Одлуке о накнади за
коришћење грађевинског земљишта („Службени лист града
Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
2. јула 2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ВРЕДНОСТИ БОДА ЗА ОБРАЧУН
НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
I
Утврђује се вредност бода за обрачун накнаде за
коришћење грађевинског земљишта за 2010. годину у
износу од 0,093 динара по једном боду.
II
Обрачун и наплату накнаде за коришћење
грађевинског земљишта у износу утврђеном у тачки I
овог Решења вршиће Дирекција за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште Смедерево ЈП.
III
Решење објавити
Смедерева“.

у „Службеном листу града

Број 463-12/2010-11
Смедереву, 2. јула 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
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115.
На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002,
107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), члана
32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
2. јула 2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ СМЕДЕРЕВО
I
ЈУЛИЈИ СТОЈАДИНОВИЋ, престаје дужност
вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Смедерево, због подношења оставке.
II
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

Решење
Смедерева“.

објавити

у

117.
На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002,
107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), члана
32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
3. јула 2010. године донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ СМЕДЕРЕВО
I
ЛАТИНКА
МИЛИЋЕВИЋ,
дипломирани
економиста, именује се за вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Смедерево.
II
Решење
Смедерева“.

На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002,
107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), члана
32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници
одржаној 2. јула 2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА СТАМБЕНА
АГЕНЦИЈА“ СМЕДЕРЕВО
I
ЈОВАНУ ЂОКИЋУ, престаје дужност вршиоца
дужности директора Јавног предузећа „Градска стамбена
агенција“ Смедерево, због подношења оставке.

града

Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
116.

листу

Број 02-155/2010-11
Смедереву, 2. јула 2010. године

града

Број 02-118/2010-11
Смедереву, 2. јула 2010. године

„Службеном

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-150/2010-11
Смедереву, 2. јула 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
118.
На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002,
107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), члана
32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
3. јула 2010. године донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА
СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ СМЕДЕРЕВО

3. jул 2010. године
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ЗОРАН ЗДРАВКОВИЋ, дипломирани економиста,
именује се за вршиоца дужности директора Јавног
предузећа „Градска стамбена агенција“ Смедерево.

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТЕЛЕВИЗИЈА
СМЕДЕРЕВО
I

II
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

НЕБОЈША РИСТИЋ, дипломирани политиколог,
именује се за вршиоца дужности директора Јавног
предузећа Телевизија Смедерево.

Број 02-153/2010-11
Смедереву, 3. јула 2010. године

II

Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-152/2010-11
Смедереву, 3. јула 2010. године

119.
На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002,
107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), члана 32.
став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став
1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
3. јула 2010. године донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТЕЛЕВИЗИЈА
СМЕДЕРЕВО
I
ИГОР ЂОКИЋ, разрешава се дужности вршиоца
дужности директора Јавног предузећа Телевизија
Смедерево.
II
Решење
Смедерева“.

Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

ГPАДОНАЧЕЛНИК
121.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 9. јуна 2010.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

града

Број 02-151/2010-11
Смедереву, 3. јула 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
120.
На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002,
107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), члана 32.
став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став
1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној
3. јула 2010. године донела је

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2010. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 20/2009), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 -Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација
499 - Tекућа резерва, одобравају се недостајућа средства
у укупном износу од 50.000,00 динара Савезу самосталних
синдиката града Смедерева, за покриће трошкова
организовања радничких-спортских игара, током месеца
маја 2010. године у 16 спортских игара на спортским
теренима у Смедереву, уплатом на рачун број 1502200310001027-38 код CREDY BANK Смедерево.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 - Градоначелник, функција 860 Рекреација, култура и вере некласификоване на другом
месту, позиција 74 - Дотацијe осталим удружењима грађана
, економска класификација 481, у укупном износу од
50.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације
износи 2.394.283,00 динара.
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3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2053/2010-11
У Смедереву, 9. јуна 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
122.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 11. јуна 2010.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2010. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 20/2009), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 -Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација
499 - Tекућа резерва, одобравају се средства у износу од
86.000,00 динара на име учешћа радника Градске управе
Смедерева на Радничким спортским сусретима у Кладову у
периоду од 23.06. до 27.06.2010. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, функција 130 – Опште
услуге, позиција 94 – Специјализоване услуге, економска
класификација 424, у укупном износу од 86.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
386.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2117/2010-11
У Смедереву, 11. јуна 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
123.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 11. јуна 2010.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

3. jул 2010. године

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2010. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 20/2009), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 -Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација 499
- Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у износу од
32.000,00 динара Градском савезу социјално хуманитарних
организација Смедерево за организовање Школе знаковног
језика у Бањи Кањижа у периоду од 20.06. до 27.06.2010.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.14
– Социјална заштита – Општински савез социјалнохуманитарних организација и дотације социјалнохуманитарним организација, функција 090 – Социјална
заштита некласификована на другом месту, позиција 172 –
Дотације и трансфери осталим нивоима власти, економска
класификација 463, у укупном износу од 32.000,00 динара
и укупан план средстава ове апропријације износи
37.242.337,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2581/2010-11
У Смедереву, 11. јуна 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
124.
На основу члана 44. став 1. тачка 5., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 43. став
1. тачка 5. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008) и Поглавља 6. Локалног акционог
плана за унапређење положаја Рома у граду Смедереву
2009-2013 и Одлуке о доношењу Локалног акционог плана
за унапређење положаја Рома у граду Смедереву 2009-2013
(„Службени лист града Смедерева”, број 10/2009),
Градоначелник града Смедерева, дана 28. јуна 2010.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА
ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА
У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
I
Образује се Локални савет за побољшање положаја
Рома у граду Смедереву.
II
У Локални савет за побољшање положаја Рома у
граду Смедереву именују се:
1.
др
Весна
Јеремић-Драгојевић,
члан
Градског већа града Смедерева, задужена за ресор
здравства и социјалне заштите
2. Саша Момић, члан Градског већа града Смедерева,
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задужен за ресор рада и социјална питања
3. Миодраг Надашкић, директор Центра за социјални
рад Смедерево
4. Драгана Добрић, директор Националне службе за
запошљавање-Филијала Смедерево
5. др Анђелка Арсенијевић, директор Дома здавља
„Смедерево“ у Смедереву
6. Душанка Филиповић, представник Економскотрговинске школе у Смедереву
7. Демир Куртеши, председник ромске невладине
организације „Демократско удружење
Рома“
8. Дејан Стојковић, председник „Смедеревског
Форума“ - Савеза ромских невладиних
организација
9. Војкан Ракић, студент из Смедерева
10. Ненад Васић, председник ромске невладине
организације „Интеграциони центар
Рома“ Смедерево
11. Ђулијета Сулић, референт на пословима праћења
и координације на решавању ромских питања у Одељењу
за јавне службе Градске управе Смедерево.
III
Локални савет за побољшање положаја Рома у граду
Смедереву има следеће задатке:
1. У потпуности одговара за вођење целокупног
процеса примене Локалног акционог плана за унапређење
положаја Рома у граду Смедереву 2009-2013;
2. Именује локалне тимове за управљање пројектима
који настају као резултат операционализације Локалног
акционог плана за унапређење положаја Рома у граду
Смедереву;
3. Обезбеђује приступ и прикупљање свих података
и информација у електронској форми од сваког актера
учесника у процесу унапређења положаја Рома у локалној
заједници;
4. Одржава контакте са свим учесницима у реализацији
Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома у
граду Смедереву 2009-2013;
5. Управља процесом праћења (мониторинга) и
оцењивања успешности (евалуације) Локалног акционог
плана за унапређење и побољшање положаја Рома у граду
Смедереву 2009-2013;
6. Одржава контакте са јавношћу и органима града
Смедерева и
7. Друге задатке утврђене Локалним акционим планом
за унапређење положаја Рома у граду Смедереву 2009-2013.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 02-69/2010-11
У Смедереву, 28. јуна 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
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125.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 1. јула 2010.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2010. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 20/2009) и Одлуке о изменама
и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2010.
годину од 30.06.2010. године, раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 -Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација
499 - Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у
износу од 143.948,00 динара Градском савезу социјалнохуманитарних организација Смедерево на име замене
столарије на просторијама Градског савеза у улици Дине
Манчића број 1.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.14 – Социјална
заштита-општински
савез
социјално-хуманитарних
организација
и
дотације
социјално-хуманитарним
организација,
функција 090 – Социјална заштита
некласификована на другом месту, позиција 172 –
Дотације и трансфери осталим нивоима власти, економска
класификација 463, у укупном износу од 143.948,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
42.089.599,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5486/2010-11
У Смедереву, 1. јула 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
126.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 2. јула 2010.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2010. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 20/2009) и Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2010. годину
од 30.06.2010. године, раздео 2 – Градоначелник, функција
160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, позиција 49, економска класификација
499 – Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у
износу од 15.200,00 динара Бродарском клубу „Металац“
за реализацију „Кампа за једриличаре-почетнике 2010“,
за исхрану, а у оквиру међународне манифестације Дани
Дунава.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.9 –
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Култура, функција 820 – Услуге културе, позиција 147 –
Специјализоване услуге, економска класификација 424,
у укупном износу од 15.200,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 10.073.340,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2086/2010-11
У Смедереву, 2. јула 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

3. jул 2010. године
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САДРЖАЈ

Рег. бр.

Страна

СКУПШТИНА ГРАДА

Рег. бр.

Страна

81. Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету града
Смедерева за 2010. годину

70. Решење о измени решења о престанку мандата
одборника

1

71. Решење о избору председника Скупштине града
Смедерева

2

72. Решење о престанку функције заменика председника
Скупштине града Смедерева

2

6

82. Одлука о изменама и допунама одлуке о градским
административним таксама

22

83. Одлука о расписивању референдума за територију
града Смедерева

26

84. Одлука о образовању Комисије за спровођење
референдума за територију града Смедерева о
изградњи рафинерије за прераду сирове нафте и

73. Решење о избору заменика председника Скупштине
града Смедерева

2

74. Решење о престанку функције секретара Скупштине
града Смедерева

2

75. Решење о постављењу секретара Скупштине града
Смедерева

3

именовању чланова, секретара комисије и њихових
заменика

27

85. Одлука о изменама и допунама одлуке о организацији
Градске управе града Смедерева

27

86. Одлука о облицима и начину остваривања сарадње
одељења комуналне полиције и одељења за инспекцијске
28

послове Градске управе града Смедерева
76. Решење о разрешењу члана Градског већа града
Смедерева

3

87. Одлука

о

униформи

и

ознакама

комуналних

полицајаца града Смедерева

29

77. Решење о разрешењу члана Градског већа града
Смедерева

3

88. Одлука о боји и начину означавања возила и пловила
и опреми комуналне полиције града Смедерева

33

78. Решење о избору члана Градског већа града Смедерева 3
89. Одлука о одређивању матичних подручја за вођење
79. Решење о избору члана Градског већа града Смедерева 4

матичних књига на територији града Смедерева

80. Одлука о завршном рачуну буџета града Смедерева за

90. Одлука о доношењу стратешког плана локалног економског

2009. годину

4

34

развоја града Смедерева за период 2009-2014. године 35
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САДРЖАЈ

Рег. бр.

Страна

91. Одлука о доношењу локалног плана акције у области
инвалидности града Смедерева 2010-2011. године

88

92. Одлука о одређивању локације за изградњу и рад
постројења за складиштење, третман или одлагање

Рег. бр.

Страна

100. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Шалинац

123

101. Одлука о расписивању референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Шалинац

125

грађевинског отпада и отпада од рушења објеката на
територији града Смедерева

119

102. Одлука о образовању Комисије за спровођење
референдума

93. Одлука о стављању ван снаге одлуке о оснивању
фонда за заштиту и унапређење животне средине
града Смедерева

о

увођењу

самодоприноса

за

подручје Месне заједнице Шалинац и именовању
чланова Комисије

125

119
103. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за подручје

94. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Бадљевица

Месне заједнице Врбовац

126

119
104. Одлука о расписивању референдума о увођењу самодоприноса

95. Одлука о расписивању референдума о увођењу
самодоприноса

за

подручје

Месне

Бадљевица

за подручје Месне заједнице Врбовац

127

заједнице
120

105. Одлука о образовању Kомисије за спровођење
референдума о увођењу самодоприноса за подручје

96. Одлука о образовању Комисије за спровођење
референдума о увођењу самодоприноса за подручје

Kесне заједнице Врбовац и именовању чланова
Комисије

127

Месне заједнице Бадљевица и именовању чланова
Комисије

121

106. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Мала Крсна

128

97. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Друговац

121

107. Одлука о расписивању референдума о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Мала

98. Одлука о расписивању референдума о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице Друговац

Крсна

129

122
108. Одлука о образовању Комисије за спровођење

99. Одлука

о

образовању

Комисије

за

спровођење

референдума о увођењу самодоприноса за подручје

референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне

Месне заједнице Мала Крсна и именовању чланова

заједнице Друговац и именовању чланова Комисије 123

Комисије

129

3. jул 2010. године
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САДРЖАЈ

Рег. бр.

Страна

109. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Ландол

130

110. Одлука о расписивању референдума о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Ландол

131

Рег. бр.

Страна

119. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора
Јавног предузећа Телевизија Смедерево

137

120. Решење о именовању вршиоца дужности директора
јавног предузећа телевизија смедерево

137

111. Одлука о образовању комисије за спровођење
референдума о увођењу самодоприноса за подручје

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Месне заједнице Ландол и именовању чланова
Комисије

131
121. Решење о

112. Програм новог запошљавања на територији града
Смедерева у 2010. години

резерве

137

132
122. Решење о

113. Програм самозапошљавања на територији града
смедерева у 2010. години

употреби средстава текуће буџетске

резерве

употреби средстава текуће буџетске
138

134
123. Решење о

114. Решење о утврђивању вредности бода за обрачун

резерве

употреби средстава текуће буџетске
138

накнаде за коришћење грађевинског земљишта 135
124. Решење о образовању локалног савета за побољшање
115. Решење о престанку дужности вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“
Смедерево

положаја Рома у граду Смедереву и именовању
чланова

138

136
125. Решење о

116. Решење о престанку дужности вршиоца дужности

резерве

употреби средстава текуће буџетске
139

директора Јавног предузећа „Градска стамбена
агенција“ Смедерево

136

126. Решење о
резерве

117. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног
комуналног предузећа „Комуналац” Смедерево

136

118. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног
предузећа „Градска стамбена агенција“ Смедерево

136

употреби средстава текуће буџетске
139
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