SLU@BENI LIST
OP[TINE VR[AC
GODINA XXXVII

VR[AC, 29. DECEMBAR 2009. GODINE

BROJ 13/2009

1.

2.

На основу члана 47. и 49. Закона о
локалним изборима («Сл.гласник РС» бр. 129),
члана 27. Статута општине Вршац («Сл. лист
општине Вршац» бр. 10/08 и 13/08), члана 34.
став 6. Пословника о раду Скупштине општине
Вршац («Сл. лист општине Вршац» бр. 9/08),
Скупштина општине Вршац на седници одржаној
28.12.2009.године, донела је

На основу члана 47. и 49. Закона о
локалним изборима («Сл.гласник РС» бр. 129),
члана 27. Статута општине Вршац («Сл. лист
општине Вршац» бр. 10/08 и 13/08), члана
34. став 6. Пословника о раду Скупштине
општине Вршац («Сл. лист општине Вршац» бр.
9/08),Скупштина општине Вршац на седници
одржаној 28.12.2009.године, донела је

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ

I
Ђукић Зорану, одборнику Скупштине
општине Вршац са Изборне листе «Српска
радикална странка – Томислав Николић»,
престаје мандат са 28.12.2009. године, због
поднете оставке.

I
Петровић Биљани, одборнику Скупштине
општине Вршац са Изборне листе «Српска
радикална странка – Томислав Николић»,
престаје мандат са 28.12.2009. године, због
поднете оставке.

II
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у «Службеном
листу општине Вршац».

II
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у «Службеном
листу општине Вршац».

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
SKUP[TINA OP[TINE VR[AC

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
SKUP[TINA OP[TINE VR[AC

Broj:011-052/2009-II-01
Datum: 28.12.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Stevica Nazar~i},s.r

Broj:011-052/2009-II-01
Datum: 28.12.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Stevica Nazar~i},s.r
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3.

4.

На основу члана 47. и 49. Закона о
локалним изборима («Сл.гласник РС» бр. 129),
члана 27. Статута општине Вршац («Сл. лист
општине Вршац» бр. 10/08 и 13/08), члана
34. став 6. Пословника о раду Скупштине
општине Вршац («Сл. лист општине Вршац» бр.
9/08),Скупштина општине Вршац на седници
одржаној 28.12.2009.године, донела је

На основу члана 49 Закона о локалним
изборима («Сл.гласник РС» бр. 129/07) члана
27 Статута општине Вршац («Сл. лист општине
Вршац» бр. 10/08 и 13/08), члана 29 став 5
Пословника о раду Скупштине општине Вршац
(«Сл. лист општине Вршац» бр. 9/08) и Извештаја
Мандатно-имунитетске комисије, Скупштина
општине Вршац на седници одржаној 28.12.2009.
године, донела је

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ
I
Максимовић
Тихомиру,
одборнику
Скупштине општине Вршац са Изборне
листе «Српска радикална странка – Томислав
Николић», престаје мандат са 28.12.2009. године
,због поднете оставке.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у «Службеном
листу општине Вршац».

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
SKUP[TINA OP[TINE VR[AC

Broj:011-052/2009-II-01
Datum: 28.12.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Stevica Nazar~i},s.r

О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВРШАЦ
I
Потврђује се мандат одборнику Чизмаш
Милану са Изборне листе «Српска радикална
странка – Томислав Николић» са 28.12.2009.
године.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у «Службеном
листу општине Вршац».

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
SKUP[TINA OP[TINE VR[AC

Broj:011-053/2009-II-01
Datum: 28.12.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Stevica Nazar~i},s.r

29.12.2009.
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5.

6.

На основу члана 49 Закона о локалним
изборима («Сл.гласник РС» бр. 129/07) члана
27 Статута општине Вршац («Сл. лист општине
Вршац» бр. 10/08 и 13/08), члана 29 став 5
Пословника о раду Скупштине општине Вршац
(«Сл. лист општине Вршац» бр. 9/08) и Извештаја
Мандатно-имунитетске комисије, Скупштина
општине Вршац на седници одржаној 28.12.2009.
године, донела је

На основу члана 49 Закона о локалним
изборима («Сл.гласник РС» бр. 129/07) члана
27 Статута општине Вршац («Сл. лист општине
Вршац» бр. 10/08 и 13/08), члана 29 став 5
Пословника о раду Скупштине општине Вршац
(«Сл. лист општине Вршац» бр. 9/08) и Извештаја
Мандатно-имунитетске комисије, Скупштина
општине Вршац на седници одржаној 28.12.2009.
године, донела је

О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВРШАЦ

О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВРШАЦ

I
Потврђује се мандат одборнику Србулов
Жани са Изборне листе «Српска радикална
странка – Томислав Николић» са 28.12.2009.
године.

I
Потврђује се мандат одборнику Крунић
Маји са Изборне листе «Српска радикална
странка – Томислав Николић» са 28.12.2009.
године.

II
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у «Службеном
листу општине Вршац».

II
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у «Службеном
листу општине Вршац».

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
SKUP[TINA OP[TINE VR[AC

Broj:011-053/2009-II-01
Datum: 28.12.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Stevica Nazar~i},s.r

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
SKUP[TINA OP[TINE VR[AC

Broj:011-053/2009-II-01
Datum: 28.12.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Stevica Nazar~i},s.r
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7.

ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɥɚɧɚ 43. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɛɭʇɟɬɫɤɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ («ɋɥ. ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ» ɛɪ.
54/2009), ɱɥɚɧɚ 32. ɬɚɱɤɚ 2. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ (»ɋɥ. ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ«, ɛɪ.
129/2007), ɢ ɱɥɚɧɚ 27. ɋɬɚɬɭɬɚ Ɉɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ (»ɋɥ. ɥɢɫɬ Ɉɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ«,
ɛɪ.10/2008 ɢ 13/2008) ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɢ ɨɞɪɠɚɧɨʁ 28.12.2009.
ɝɨɞɢɧɟ, ɞɨɧɟɥɚ ʁɟ

Ɉ Ⱦ Ʌ ɍ Ʉ ɍ
Ɉ ȻɍȹȿɌɍ
ɈɉɒɌɂɇȿ ȼɊɒȺɐ ɁȺ 2010 ȽɈȾɂɇɍ

I – ɈɉɒɌɂ ȾȿɈ
ɑɥɚɧ 1.
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢ ɩɪɢɦɚʃɚ ɛɭʇɟɬɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ɡɚ 2010. ɝɨɞɢɧɭ ( ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ:
ɛɭʇɟɬ), ɭɬɜɪɻɟɧɢ ɫɭ ɭ ɭɤɭɩɧɨɦ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ 1.407.000.000 ɞɢɧɚɪɚ.
Ɋɚɫɯɨɞɢ ɢ ɢɡɞɚɰɢ ɢ ɨɬɩɥɚɬɚ ɚɧɭɢɬɟɬɚ, ɭɬɜɪɻɟɧɢ ɫɭ ɭ ɭɤɭɩɧɨɦ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ
1.407.000.000 ɞɢɧɚɪɚ.
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢ ɩɪɢɦɚʃɚ, ɪɚɫɯɨɞɢ ɢ ɢɡɞɚɰɢ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚɦɚ ɭɬɜɪɻɟɧɢ ɫɭ ɭ ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɢɡɧɨɫɢɦɚ:

ɛɭʇɟɬɚ

ɩɨ

ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦ

29.12.2009.
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ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

ɉɅȺɇ

1

2

3

ɉɪɟɧɟɬɚ ɧɟɭɬɪɨɲɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ
ɍɄɍɉɇȺ ɉɊɂɆȺȵȺ
ɌȿɄɍȶɂ ɉɊɂɏɈȾɂ
1.
ɉɨɪɟɫɤɢ ɩɪɢɯɨɞɢ
1.1.
ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɯɨɞɚɤ ɢ ɞɨɛɢɬ
1.1.1.
ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɡɚɪɚɞɟ
1.1.2.
ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɩɪɢɯɨɞɟ ɨɞ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
1.1.3.
ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɩɪɢɯɨɞɟ ɨɞ ɢɦɨɜɢɧɟ
1.1.4.
ɋɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɢ
1.1.5.
ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɞɪɭɝɟ ɩɪɢɯɨɞɟ
1.3.
ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɢɦɨɜɢɧɭ
1.3.1.
ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɢɦɨɜɢɧɭ
1.3.2.
ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɧɚɫɥɟɻɟ ɢ ɩɨɤɥɨɧ
1.3.3.
ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɟ ɬɪɚɧɫɚɤɰɢʁɟ
1.4
ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɛɪɚ ɢ ɭɫɥɭɝɟ
1.4.1
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚ ɬɚɤɫɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɩɚɧɨɚ
1.4.2.
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ
1.4.3.
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚ ɬɚɤɫɚ ɡɚ ɞɪɠɚʃɟ ɦɨɬɨɪɧɢɯ ɜɨɡɢɥɚ
1.4.4
Ƚɨɞɢɲʃɚ ɧɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɦɨɬɨɪɧɚ ɜɨɡɢɥɚ
1.4.5.
ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɩɪɨɦɟɧɭ ɧɚɦɟɧɟ ɨɛɪɚɞ.ɩɨʂɨɩɪɢɜ.ɡɟɦʂɢɲɬɚ
1.4.6.
ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɡɚɝɚɻɢɜɚʃɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
1.4.7.
ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɟɦɢɫɢʁɟ ɋɈ2, ɇɈ2, ɩɪɚɲɤɚɫɬ.ɦɚɬɟɪ ɢɞɪ.ɨɬɩ.
1.4.8.
Ȼɨɪɚɜɢɲɧɚ ɬɚɤɫɚ
1.4.9.
ɉɨɫɟɛɧɚ ɧɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢ ɭɧɚɩɪ. ɠɢɜɨɬ. ɫɪɟɞɢɧɟ
1.6.
Ⱦɪɭɝɢ ɩɨɪɟɡɢ
1.6.1.
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚ ɬɚɤɫɚ ɧɚ ɮɢɪɦɭ
2.
ɇɟɩɨɪɟɫɤɢ ɩɪɢɯɨɞɢ
2.1.
ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɢɦɨɜɢɧɟ
2.1.1.
Ʉɚɦɚɬɟ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɛɭʇɟɬɚ ɨɩɲɬɢɧɟ
2.1.2.
ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ
2.1.3.
ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɲɭɦɫɤɨɝ ɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜ. ɡɟɦʂ
2.1.4
Ʉɨɦ. ɬɚɤɫɚ ɡɚ ɤɨɪ. ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɧɚ ʁɚɜ. ɩɨɜɪ. ɭ ɩɨɫɥɨɜ. ɫɜɪɯɟ
2.1.5
Ʉɨɦ. ɬɚɤɫɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲ. ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɡɚ ɩɚɪɤ. ɦɨɬɨɪɧɢɯ ɜɨɡɢɥɚ
2.1.6.
ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
2.2
ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɞɨɛɚɪɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ
2.2.1.
ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɞɚɜɚʃɚ ɭ ɡɚɤɭɩ ɧɟɩɨɤɪ ɭ ɞɪɠɚɜɧɨʁ ɫɜɨʁɢɧɢ
2.2.2.
ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɡɚɤɭɩɧɢɧɟ ɡɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ
2.2.3.
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɬɚɤɫɟ
2.2.4.
ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɭɪɟɻɢɜɚʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
2.2.5.
ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɚ
2.3.1.
ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɧɨɜɱɚɧɢɯ ɤɚɡɧɢ
2.6.1
Ɇɟɲɨɜɢɬɢ ɢ ɧɟɨɞɪɟɻɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ
3.1.
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɞ ɞɪɭɝɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ

7
71
711
711110
711120
711140
711180
711190
713
713120
713310
713420
714
714430
714440
714513
714514
714543
714547
714549
714550
714562
716
716110
74
741
741150
741510
741520
741531
741532
741534
742
742152
742153
742251
742253
742350
743350
745150
733

1.407.000.000
1.383.000.000
922.400.000
689.000.000
370.000.000
38.000.000
29.000.000
165.000.000
87.000.000
150.000.000
74.000.000
4.000.000
72.000.000
63.400.000
1.700.000
500.000
38.000.000
9.000.000
200.000
4.000.000
200.000
5.000.000
4.800.000
20.000.000
20.000.000
319.600.000
127.800.000
6.000.000
300.000
45.000.000
7.000.000
15.000.000
54.500.000
185.800.000
13.000.000
132.000.000
7.400.000
27.000.000
6.400.000
3.000.000
3.000.000
141.000.000

Ⱥ) ɉɊɂɆȺȵȺ ɂ ɂɁȾȺɐɂ ȻɍȹȿɌȺ ɈɉɒɌɂɇȿ
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II ɍɄɍɉɇɂ ɂɁȾȺɐɂ
ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
1.
Ɋɚɫɯɨɞɢ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ
1.1
ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
1.2
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
1.3.
ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ
1.4.
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
1.5.
ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ
1.6.
Ɉɞɛɨɪɧɢɱɤɢ ɞɨɞɚɬɚɤ
2.
Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɪɨɛɚ
2.1.
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
2.2.
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
2.3.
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
2.4.
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
2.5.
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
2.6.
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
3.
Ɉɬɩɥɚɬɚ ɤɚɦɚɬɚ
3.1.
Ɉɬɩɥɚɬɚ ɤɚɦɚɬɚ ɧɢɜɨɭ ɨɩɲɬɢɧɚ
4.
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ
4.1
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ
5.
ɉɪɚɜɚ ɢɡ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ ɨɫɢɝɭɪɚʃɚ
5.1.
ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
6.
Ɉɫɬɚɥɢ ɪɚɫɯɨɞɢ
6.1.
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
6.2.
ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ
6.3.
ɇɨɜɱɚɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ ɩɨ ɪɟɲɟʃɭ ɫɭɞɨɜɚ
6.4.
ɇɚɤɧɚɞɚ ɲɬɟɬɟ ɡɚ ɩɨɜɪ ɢɥɢ ɲɬɟɬɭ ɨɞ ɟɥ. ɧɟɩɨɝɨɞɚ
7.
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɪɟɡɟɪɜɟ
7.1.
ɋɬɚɥɧɚ ɪɟɡɟɪɜɚ
7.2.
Ɍɟɤɭʄɚ ɪɟɡɟɪɜɚ
ɌȿɄɍȶɂ ɌɊȺɇɋɎȿɊɂ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
1.
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
1.1.
Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
1.2.
Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
1.3.
Ɉɫɬɚɥɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɌɊȺɇɋɎȿɊɂ
VI.
ɉɊɂɆȺȵȺ ɉɈ ɈɋɇɈȼɍ ɈɌɉɅȺɌȿ ɄɊȿȾɂɌȺ ɂ
ɉɊɈȾȺȳȿ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿ ɂɆɈȼɂɇȿ Ɇɂɇɍɋ
ɂɁȾȺɐɂ ɉɈ ɈɋɇɈȼɍ ȾȺɌɂɏ ɄɊȿȾɂɌȺ ɂ
ɇȺȻȺȼɄȿ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿ ɂɆɈȼɂɇȿ (IV – V)
III.
ȻɍȹȿɌɋɄɂ ɋɍɎɂɐɂɌ ( I – II )

4
41
411
412
413
414
415
417
42
421
422
423
424
425
426
44
441
45
454
47
472
48
481
482
483
484
499
499110
499121
4631
5
51
511
512
513
4632
92-62
( 7+8 ) – (4+5)

29.1.2009.

1.358.000.000
973.940.000
300.440.000
245.120.000
43.870.000
1.300.000
1.750.000
5.400.000
3.000.000
322.460.000
183.010.000
3.750.000
55.700.000
63.000.000
5.900.000
11.100.000
27.000.000
27.000.000
2.000.000
2.000.000
59.000.000
59.000.000
66.400.000
62.600.000
2.800.000
800.000
200.000
9.000.000
3.000.000
6.000.000
118.000.000
384.060.000
384.060.000
378.560.000
3.000.000
2.500.000
69.640.000
25.000.000

29.12.2009.

1

2

ɉɊɂɆȺɊɇɂ ɋɍɎɂɐɂɌ ( ɍɄɍɉɇɂ ɉɊɂɏɈȾɂ
ɍɆȺȵȿɇɂ ɁȺ ɇȺɉɅȺȶȿɇȿ ɄȺɆȺɌȿ Ɇɂɇɍɋ ɍɄɍɉɇɂ
ɊȺɋɏɈȾɂ ɍɆȺȵȿɇɂ ɁȺ ɉɅȺȶȿɇȿ ɄȺɆȺɌȿ)

7-7411+8)-(4-44+5)

ɍɄɍɉɇɂ ɎɂɋɄȺɅɇɂ ɊȿɁɍɅɌȺɌ ( III+ VI )
ɉɪɢɦɚʃɚ ɢ ɢɡɞɚɰɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɞɚɬɢɯ ɤɪɟɞɢɬɚ ɢ
Ȼ
ɩɪɨɞɚʁɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚɛɚɜɤɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢɦɨɜɢɧɟ
ɉɊɂɆȺȵȺ ɉɈ ɈɋɇɈȼɍ ɈɌɉɅȺɌȿ ȾȺɌɂɏ
ɄɊȿȾɂɌȺ ɂ ɉɊɈȾȺȳȺ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿ
ɂɆɈȼɂɇȿ

92

V

ɂɁȾȺɐɂ ɉɈ ɈɋɇɈȼɍ ȾȺɌɂɏ ɉɈɁȺȳɆɂɐȺ ɂ
ɇȺȻȺȼɄȿ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿ ɂɆɈȼɂɇȿ

62

VI

ɉɊɂɆȺȵȺ ɉɈ ɈɋɇɈȼɍ ɈɌɉɅȺɌȿ ɄɊȿȾɂɌȺ ɂ
ɉɊɈȾȺȳȿ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿ ɂɆɈȼɂɇȿ Ɇɂɇɍɋ
ɂɁȾȺɐɂ ɉɈ ɈɋɇɈȼɍ ȾȺɌɂɏ ɄɊȿȾɂɌȺ ɂ
ɇȺȻȺȼɄȿ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿ ɂɆɈȼɂɇȿ ( IV – V )

92 - 62

ɐ

Ɂɚɞɭɠɢɜɚʃɟ ɢ ɨɬɩɥɚɬɚ ɞɭɝɚ

1.2.

ɉɊɂɆȺȵȺ ɈȾ ɁȺȾɍɀɂȼȺȵȺ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
Ɂɚɞɭɠɢɜɚʃɟ ɤɨɞ ʁɚɜɧɢɯ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ
ɛɚɧɚɤɚ

91
911
9113+9114

46.000.000

-

24.000.000
24.000.000
24.000.000

9111+9112+9115+
9116+9117+9118+
9119

Ɂɚɞɭɠɢɜɚʃɟ ɤɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚ

2.
VIII
1.

ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɢɧɨɫɬɪɚɧɨɝ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɈɌɉɅȺɌȺ ȽɅȺȼɇɂɐȿ
Ɉɬɩɥɚɬɚ ɝɥɚɜɧɢɰɟ ɞɨɦɚʄɢɦ ɤɪɟɞɢɬɨɪɢɦɚ

1.1.

Ɉɬɩɥɚɬɚ ɝɥɚɜɧɢɰɟ ʁɚɜɧɢɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɦɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯ ɢ
ɩɨɫɥɨɜɧɢɦ ɛɚɧɤɚɦɚ

2.
IX
X

3

25.000.000

IV

VII
1.
1.1.
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Ɉɬɩɥɚɬɚ ɝɥɚɜɧɢɰɟ ɫɬɪɚɧɢɦ ɤɪɟɞɢɬɨɪɢɦɚ
ɉɊɈɆȿɇȺ ɋɌȺȵȺ ɇȺ ɊȺɑɍɇɍ ( III+VI+VII-VIII)
ɇȿɌɈ ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȿ (VI+VII-VIII-IX )= - III

912
61
611
6111+6112+6115
6116+6117+6118+
6119
612

49.000.000
49.000.000
49.000.000
-25.000.000

ɑɥɚɧ 2.
Ȼɭʇɟɬ ɡɚ 2010. ɝɨɞɢɧɭ ɫɚɫɬɨʁɢ ɫɟ ɢɡ:
- ɍɤɭɩɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ

1.383.000.000 ɞɢɧɚɪɚ

- ɍɤɭɩɧɢɯ ɪɚɫɯɨɞɚ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ

1.358.000.000 ɞɢɧɚɪɚ

- Ȼɭʇɟɬɫɤɨɝ ɫɭɮɢɰɢɬɚ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ

25.000.000 ɞɢɧɚɪɚ

Ȼɭʇɟɬɫɤɢ ɫɭɮɢɰɢɬ ɭ ɭɤɭɩɧɨɦ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ 25.000.000 ɞɢɧɚɪɚ ɢ ɩɪɢɦɚʃɚ ɩɨ
ɨɫɧɨɜɭ ɡɚɞɭɠɟʃɚ ɤɨɞ Ȼɚɧɤɚ ɂɧɬɟɫɚ ȺȾ Ȼɟɨɝɪɚɞ ( ɧɟɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɤɪɟɞɢɬɚ ɢɡ 2009 ɝɨɞɢɧɟ) ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ 24.000.000 ɞɢɧɚɪɚ, ɤɨɪɢɫɬɢʄɟ ɫɟ ɡɚ
ɨɬɩɥɚɬɭ ɝɥɚɜɧɢɰɟ
Ȼɚɧɤɚ ɂɧɬɟɫɢ Ⱥ. Ⱦ. Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɭ ɭɤɭɩɧɨɦ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ
49.000.000 ɞɢɧɚɪɚ.
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II ɉɈɋȿȻȺɇ ȾȿɈ

Ɋɚɡɞɟɨ

Ƚɥɚɜɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

ɑɥɚɧ 3.
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɭʇɟɬɚ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ 1.407.000.000 ɞɢɧɚɪɚ, ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɞ ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
ɞɢɪɟɤɬɧɨɝ ɢ ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɛɭʇɟɬɚ ɭ ɭɤɭɩɧɨɦ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ 107.190.000
ɞɢɧɚɪɚ, ɪɚɫɩɨɪɟɻɭʁɭ ɫɟ ɩɨ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ ɢ ɬɨ:

1

2

3

4

5

1

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ȾɈȾȺɌɇɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

6

7

8

9

ɋɄɍɉɒɌɂɇȺ ɈɉɒɌɂɇȿ, ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄ ɂ
ɈɉɒɌɂɇɋɄɈ ȼȿȶȿ

1
1.1

Ɉ ɉ ɂ ɋ

111

ɂɁȼɊɒɇɂ ɂ ɁȺɄɈɇɈȾȺȼɇɂ ɈɊȽȺɇɂ
1.

411

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

24.000.000

24.000.000

2.

412

3.

417

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

4.300.000

4.300.000

Ɉɞɛɨɪɧɢɱɤɢ ɞɨɞɚɬɚɤ

3.000.000

3.000.000

4.

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

2.000.000

2.000.000

5.

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

11.000.000

11.000.000

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 111:
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

44.300.000

44.300.000

44.300.000

44.300.000

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ 1
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

44.300.000

44.300.000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 1

44.300.000

44.300.000

ɍɄɍɉɇɈ ɊȺɁȾȿɈ 1

44.300.000

44.300.000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 111

2

1
1.1

ɈɉɒɌɂɇɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
130

ɈɉɒɌȿ ɍɋɅɍȽȿ
6.

411

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

92.180.000

92.180.000

7.

412

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

16.500.000

16.500.000

8.

413

ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

300.000

300.000

9.

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

1.000.000

1.000.000

10.

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

2.500.000

2.500.000

11.

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

20.000.000

20.000.000

12.

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

800.000

800.000

13.

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

22.000.000

22.000.000

14.

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

2.000.000

2.000.000

15.

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

3.000.000

3.000.000

16.

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

9.500.000

9.500.000

17.

482

ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ

100.000

100.000

18.

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

3.000.000

3.000.000

19.

512

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

3.000.000

3.000.000

20.

513

Ɉɫɬɚɥɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

1.000.000

1.000.000

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 130:
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

176.880.000

176.880.000

176.880.000

176.880.000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 130

29.12.2009.

Ɋɚɡɞɟɨ

Ƚɥɚɜɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

1

2

3

4

5

1.2

Ɉ ɉ ɂ ɋ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ȾɈȾȺɌɇɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

6

7

8

9

ɈɉɒɌȿ ȳȺȼɇȿ ɍɋɅɍȽȿ ɄɈȳȿ ɇɂɋɍ
ɄɅȺɋɂɎɂɄɈȼȺɇȿ ɇȺ ȾɊɍȽɈɆ ɆȿɋɌɍ

160
21.

472

ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

10.000.000

10.000.000

22.

481

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

10.000.000

10.000.000

23.

483

ɇɨɜɱɚɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ ɩɨ ɪɟɲɟʃɭ ɫɭɞɨɜɚ

800.000

800.000

24.

484

ɇɚɤɧɚɞɚ ɲɬɟɬɟ ɡɚ ɩɨɜɪɟɞɟ ɢɥɢ ɲɬɟɬɭ ɧɚɫɬɚɥɭ ɭɫɥɟɞ
ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɧɟɩɨɝɨɞɚ ɢ ɞɪ. ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɡɪɨɤɚ

200.000

200.000

25.

499111

ɋɬɚɥɧɚ ɪɟɡɟɪɜɚ

3.000.000

3.000.000

26.

499121

Ɍɟɤɭʄɚ ɪɟɡɟɪɜɚ

6.000.000

6.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 160

1.3

468
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170

ɌɊȺɇɋȺɄɐɂȳȿ ȼȿɁȺɇȿ ɁȺ ȳȺȼɇɂ ȾɍȽ
27.

441

Ɉɬɩɥɚɬɚ ɤɚɦɚɬɚ ɩɨ ɞɨɦɚʄɢɦ ɤɪɟɞɢɬɢɦɚ

27.000.000

27.000.000

28.

611

Ɉɬɩɥɚɬɚ ɝɥɚɜɧɢɰɟ ɞɨɦɚʄɢɦ ɤɪɟɞɢɬɨɪɢɦɚ

49.000.000

49.000.000

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 170
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

76.000.000

76.000.000

76.000.000

76.000.000

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ 1
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

282.880.000

282.880.000

282.880.000

282.880.000

2.750.000

2.750.000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 170

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 1
2

Ɇȿɋɇȿ ɁȺȳȿȾɇɂɐȿ

2.1

ɈɉɒɌȿ ȳȺȼɇȿ ɍɋɅɍȽȿ ɄɈȳȿ ɇɂɋɍ
ɄɅȺɋɂɎɂɄɈȼȺɇȿ ɇȺ ȾɊɍȽɈɆ ɆȿɋɌɍ

160
29.

411

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ

30.

412

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

490.000

490.000

31.

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

100.000

100.000

32.

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

100.000

100.000

33.

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

710.000

710.000

34.

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

8.000.000

8.000.000

ɋɊȿȾɋɌȼȺ ɍɋɅɍȽȿ ɉɈ ɍȽɈȼɈɊɍ
ɊȺɋɉɈɊȿȭɍȳɍ ɋȿ ɇȺ ɋɅȿȾȿȶȿ ɄɈɊɂɋɇɂɄȿ:
ɆɁ Ƚɭɞɭɪɢɰɚ

536.000

ɆɁ ɂɡɛɢɲɬɟ

695.000

ɆɁ ȳɚɛɥɚɧɤɚ

180.000

ɆɁ Ɇɚɥɨ ɋɪɟɞɢɲɬɟ

130.000

Ɇɡ Ɇɚɪɤɨɜɚɰ

197.000

ɆɁ Ɉɪɟɲɚɰ

229.000

ɆɁ ɉɚɜɥɢɲ

876.000

ɆɁ ɉɨɬɩɨɪɚʃ

190.000

ɆɁ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ

261.000

ɆɁ ɋɨɱɢɰɚ

140.000

ɆɁ ɒɭɲɚɪɚ

213.000

ɆɁ ɍʂɦɚ

1360.000

ɆɁ ȼ. ɋɪɟɞɢɲɬɟ

555.000

ɆɁ ȼɥɚʁɤɨɜɚɰ

498.000
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Ɉ ɉ ɂ ɋ

1

2

3

4

5

6

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ȾɈȾȺɌɇɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

7

8

9

ɆɁ ȼɨʁɜɨɞɢɧɰɢ

228.000

ɆɁ Ɂɚɝɚʁɢɰɚ

284.000

ɆɁ Ɇɟɫɢʄ

160.000

ɆɁ Ɇɚɥɢ ɀɚɦ

214.000

ɆɁ Ʉɭɲɬɢʂ

366.000

ɆɁ ɋɬɪɚɠɚ

283.000

ɆɁ ɉɚɪɬɚ

237.000

ɆɁ ȼɚɬɢɧ

168.000
100.000

35.

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

36.

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

37.

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ – ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɛɭʇɟɬɚ

38.

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ – ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɚɦɨɞɨɩɪ.

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ 2
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ

100.000

100.000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 160

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 2
3

22.000.000

100.000
12.000.000

34.000.000

4.650.000

4.650.000

39.000.000

39.000.000

39.000.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

51.000.000

39.000.000

39.000.000
12.000.000

12.000.000

39.000.000

12.000.000

51.000.000

ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ
911

ɉɊȿȾɒɄɈɅɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ

3.1

ɉɊȿȾɒɄɈɅɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ
411

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

56.250.000

1.665.000

57.915.000

40.

412

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

10.070.000

335.000

10.405.000

41.

413

ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

200.000

200.000

42.

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

100.000

100.000

43.

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

44.

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

45.

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

46.

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

1.400.000

1.400.000

47.

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

1.400.000

1.400.000

48.

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

3.400.000

3.400.000

49.

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

12.000.000

12.000.000

50.

482

ɉɨɪɟɡɢ ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ

350.000

350.000

51.

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

2.500.000

2.500.000

52.

512

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

3.400.000

3.400.000

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ

07

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ

39.

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɉɊȿȾɒɄɈɅɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ ɁȺ ɉɊȿȾɒɄɈɅ.ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ
ɊȺɋɉɈɊȿȭɍȳɍ ɋȿ ɇȺ ɋɅȿȾȿȶȿ ɄɈɊɂɋɇɂɄȿ:

1.200.000

1.200.000
9.500.000

9.500.000

270.000

270.000

67.820.000

67.820.000
19.220.000

67.820.000

19.220.000

17.000.000

17.000.000

36.220.000

104.040.000
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Ɉ ɉ ɂ ɋ

1

2

3

4

5

6

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ȾɈȾȺɌɇɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

7

8

9

Ⱦȿɑȳɂ ȼɊɌɂȶ
411

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

48.470.000

1.500.000

49.970.000

412

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

413

ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

8.680.000

300.000

8.980.000

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

416

ɇɚɝɪɚɞɟ, ɛɨɧɭɫɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

423
424
425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

482

ɉɨɪɟɡɢ ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ

350.000

350.000

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

2.000.000

2.000.000

512

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

2.900.000

2.900.000

58.330.000

31.420.000

89.750.000

150.000

150.000

80.000

80.000

950.000

950.000

8.000.000

8.000.000

270.000

270.000

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

1.100.000

1.100.000

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

1.100.000

1.100.000

ɍɄɍɉɇɈ

2.900.000

2.900.000

11.000.000

11.000.000

ɉɊȿȾɒɄɈɅɋɄȿ ɍɋɌȺɇɈȼȿ ɍ ɋȿɅɂɆȺ

3.2

411

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

7.780.000

165.000

7.945.000

412

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

1.390.000

35.000

1.425.000

413

ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

50.000

50.000

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

20.000

20.000

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

300.000

300.000

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

500.000

500.000

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

1.000.000

1.000.000

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

512

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

912

250.000

1.500.000

300.000

300.000

500.000

500.000

500.000

500.000

ɍɄɍɉɇɈ

9.590.000

4.800.000

14.290.000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 911

67.820.000

36.220.000

104.040.000

ɈɋɇɈȼɇɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ
53.

4631

54.

4632

55.

4632
01

Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ –
ɫɪɟɞ. ɛɭʇɟɬɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ –
ɫɪɟɞ. ɫɚɦɨɞɨɩ.
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 912
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 912

3.3

250.000
1.500.000

920

60.000.000

60.000.000

21.000.000

21.000.000

11.800.000

11.800.000

92.800.000

92.800.000

92.800.000

92.800.000

31.000.000

31.000.000

ɋɊȿȾȵȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ
56.

4631

Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ

471

29.1.2009.

Ɋɚɡɞɟɨ

Ƚɥɚɜɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
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1

2

3

4

5

57.

4632

58.

4632
01

Ɉ ɉ ɂ ɋ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ȾɈȾȺɌɇɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

6

7

8

9

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ –
ɫɪɟɞ. ɛɭʇɟɬɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ –
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɚɦɨɞ.
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 920:
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 920

3.4

6.500.000

6.500.000

5.060.000

5.060.000

42.560.000

42.560.000

42.560.000

42.560.000

2.500.000

2.500.000

ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ ɇȿɄɅȺɋɂɎɂɄɈȼȺɇɈ ɇȺ
ȾɊɍȽɈɆ ɆȿɋɌɍ

980
59.

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
- Ɉɜɚ ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ ɤɨɪɢɫɬɢʄɟ ɫɟ ɡɚ ɭɫɥɭɝɟ ɢ ɫɦɟɲɬɚʁ
ɯɟɧɞɢɤɟɩɢɪɚɧɢɯ ɥɢɰɚ ɤɚɨʁɚ ɫɟ ɲɤɨɥɭʁɭ ɭ
ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ ɜɚɧ ȼɪɲɰɚ

60

472

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ

49.000.000

49.000.000

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 980:
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

51.500.000

51.500.000

51.500.000

51.500.000

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ 3
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

254.680.000

254.680.000

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ

19.220.000

19.220.000

07

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ

17.000.000

17.000.000

36.220.000

290.900.000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 980

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 3
4
4.1

ɐȿɇɌȺɊ ɁȺ ɋɈɐɂȳȺɅɇɂ ɊȺȾ
ɋɈɐɂȳȺɅɇȺ ɁȺɒɌɂɌȺ ɇȿɄɅȺɋɂɎɂɄɈȼȺɇȺ
ɇȺ ȾɊɍȽɈɆ ɆȿɋɌɍ

090
61.

4631

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɞɪɭɝɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ
- ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɫɥɨɜɚʃɟ
- ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɞɨɩɭɧɫɤɚ ɩɪɚɜɚ
- ɫɪɟɞɫɬ. ɡɚ ɫɭɮɢɧɚɧɫ.ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɫɬɚɦɛɟɧ.ɨɛɟɡɛ. ɢɡɛɟɝɥɢɰɚ

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 090:
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ 4
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 090

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4
5
5.1

254.680.000

ɋɈɐɂȳȺɅɇȺ ɁȺɒɌɂɌȺ

21.000.000

21.000.000

5.500.000
12.500.000
3.000.000
21.000.000

21.000.000

21.000.000

21.000.000

21.000.000

21.000.000

21.000.000

21.000.000

47.090.000

47.090.000

8.420.000

8.420.000

ɄɍɅɌɍɊȺ
820

ɍɋɅɍȽȿ ɄɍɅɌɍɊȿ
62.

411

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

63.

412

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

64.

413

ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

800.000

800.000

65.

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

250.000

250.000

66.

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

1.000.000

1.000.000

67.

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

7.000.000

68.

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

69.

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

70.

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

71.

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

72.

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

73.

4631

Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

7.000.000

100.000

470.000

570.000

700.000

2.200.000

2.900.000

14.000.000

565.000

14.565.000

900.000

295.000

1.195.000

500.000

250.000

1.000.000

750.000
1.000.000

29.12.2009.

472

Ɋɚɡɞɟɨ

Ƚɥɚɜɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
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Ɉ ɉ ɂ ɋ

1

2

3

4

5

6

74.

482

ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ

75.

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

76.

512

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

77.

513

Ɉɫɬɚɥɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɍɫɥɭɝɟ Ʉɭɥɬɭɪɟ
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɢɧɤɰɢʁɭ 820
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɍɋɅɍȽȿ ɄɍɅɌɍɊȿ

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 820

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ȾɈȾȺɌɇɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

7

8

9

100.000
11.000.000

100.000
140.000

11.140.000

50.000

50.000

1.500.000

1.500.000

94.360.000

94.360.000

94.360.000

3.970.000

3.970.000

3.970.000

98.330.000

94.360.000

94.360.000

94.360.000
3.970.000

3.970.000

3.970.000

98.330.000

ɋɊȿȾɋɌȼȺ ɄɍɅɌɍɊȿ ɊȺɋɉɈɊȿȭɍȳɍ ɋȿ ɇȺ
ɄɈɊɂɋɇɂɄȿ
ɇȺɊɈȾɇɈ ɉɈɁɈɊɂɒɌȿ ɋɌȿɊɂȳȺ
411

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

18.820.000

412

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

413

ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

416

ɇɚɝɪɚɞɟ, ɛɨɧɭɫɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

-

350.000

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

-

350.000

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

482

ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ

483

ɇɨɜɱɚɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ ɩɨ ɪɟɲɟʃɭ ɫɭɞɨɜɚ

300.000

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɞʁɟɜɢɧ. ɨɛʁɟɤɬɢ

250.000

512

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

100.000

513

Ɉɫɬɚɥɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

3.370.000
180.000
60.000
330.000
60.000
2.430.000

4.850.000
360.000

150.000

90.000
30.000

29.525.000

ɍɄɍɉɇɈ

850.000

ɆɍɁȿȳ
411

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

9.970.000

412

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

1.790.000

413

ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

416

ɇɚɝɪɚɞɟ, ɛɨɧɭɫɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

200.000
20.000
180.000
1.450.000
50.000
180.000
4.000.000

120.000

473

29.1.2009.

Ɋɚɡɞɟɨ

Ƚɥɚɜɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
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Ɉ ɉ ɂ ɋ

1

2

3

4

5

6

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ȾɈȾȺɌɇɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

7

8

9

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

130.000

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

90.000

482

ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ

30.000

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɞʁɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

512

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

9.000.000
200.000
27.290.000

ɍɄɍɉɇɈ

120.000

ȻɂȻɅɂɈɌȿɄȺ
411

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

8.480.000

412

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

1.510.000

413

ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

423
424

180.000
10.000
190.000
1.315.000
50.000

120.000

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

300.000

80.000

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

910.000

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

110.000

100.000

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

300.000

150.000

482

ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɞʁɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

512

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

513

Ɉɫɬɚɥɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

40.000
2.000.000
100.000

50.000

1.500.000

ɍɄɍɉɇɈ

16.995.000

500.000

ȾɈɆ ɈɆɅȺȾɂɇȿ
411

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

4.110.000

412

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

413

ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

110.000

45.000

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

100.000

100.000

482

ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ

512

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

730.000
60.000
5.000
130.000
1.030.000
-

-

325.000

1.260.000

1.000.000

95.000

400.000
12.995.000

ɍɄɍɉɇɈ
ɄɍɅɌɍɊɇɂ ɐȿɇɌȺɊ
411

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

5.710.000

412

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

1.020.000

413

ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

180.000

1.500.000

29.12.2009.
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Ƚɥɚɜɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

1

2

3

4

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ
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Ɉ ɉ ɂ ɋ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ȾɈȾȺɌɇɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

6

7

8

9

5
414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

155.000

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

150.000

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

100.000

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɞʁɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

100.000

512

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

513

Ɉɫɬɚɥɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

170.000
1.300.000
-

250.000

140.000

100.000
11.845.000

ɍɄɍɉɇɈ

860.000

3.150.000

1.000.000

ɂɋɌɈɊɂȳɋɄɂ ȺɊɏɂȼ
4631
5.2

Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

840

ȼȿɊɋɄȿ ɂ ȾɊɍȽȿ ɍɋɅɍȽȿ
78.

481

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɜɟɪɫɤɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

5.000.000

5.000.000

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɢɧɤɰɢʁɭ 840
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

12.000.000

12.000.000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 840
5.3

1.000.000

ɊȿɄɊȿȺɐɂȳȺ ɂ ɄɍɅɌɍɊȺ ɇȿɄɅȺɋɂɎɂɄɈȼȺɇȿ
ɇȺ ȾɊɍȽɈɆ ɆȿɋɌɍ

860
79.

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ ɋȿ ɊȺɋɉɈɊȿȭɍȳɍ ɇȺ ɋɅȿȾȿȶȿ
ɄɈɊɂɋɇɂɄȿ:
- ȼɪɲɚɱɤɚ ɩɨɡɨɪɢɲɧɚ ʁɟɫɟɧ

3.000.000

- ȼɪɲɚɱɤɢ ɜɟɧɚɰ – ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɮɨɥɤɥɨɪɚ

2.500.000

- ȼɪɲɚɱɤɚ ɛɟɪɛɚ – Ƚɪɨɠɻɟɛɚɥ

4.000.000

- Ɇɚɬɭɪɫɤɚ ɩɚɪɚɞɚ

100.000

- Ƚɭɞɭɪɢɱɤɚ ʁɟɫɟɧ

300.000

- ɋɜɟɬɢ ɬɪɢɮɭɧ
- ɋɜɟɬɨɫɚɜɫɤɚ ɚɤɚɞɟɦɢʁɚ
- Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɭɱɢɬɟʂɚ

80.000

- ȭɚɱɤɢ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ

50.000

- ȹɟɡ Ɍɪɨɧɢɤ
- Ⱦɚɧɢ ɩɪɟɨɛɪɚɠɟʃɚ
-Ʌɢɤɨɜɧɚ ɤɨɥɨɧɢʁɚ ɂɡɛɢɲɬɟ ɒɭɲɚɪɚ

800.000
80.000
150.000

- Ⱦɚɧɢ ɮɨɥɤɥɨɪɚ

80.000

- ɉɭɞɚɪɫɤɢ ɞɚɧɢ

80.000

- ɏɚɦɟɪɲɬɢɥ

100.000

-ɋɬɟɪɢʁɢɧɨ ɉɨɡɨɪʁɟ

200.000

-Ⱦɚɧɢ ȼɚɫɤɚ ɉɨɩɟ

150.000

-Ⱦɚɧɢ ɉɪɟɨɛɪɚɠɟʃɚ Ȼɚɡɢʁɚɲ
80.

80.000
220.000

30.000

481

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

4.500.000

4.500.000

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɢɧɤɰɢʁɭ 860
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

16.500.000

16.500.000

475

29.1.2009.

Ɋɚɡɞɟɨ

Ƚɥɚɜɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
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Ɉ ɉ ɂ ɋ

1

2

3

4

5

6
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 860

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ 5
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 5

6
6.1

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ȾɈȾȺɌɇɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

7

8

9

16.500.000

16.500.000

115.860.000

115.860.000

115.860.000

3.970.000

3.970.000

3.970.000

119.830.000

ɎɈɇȾ ɁȺ ɊȺɁȼɈȳ ɋɉɈɊɌȺ
810

ɍɋɅɍȽȿ ɊȿɄɊȿȺɐɂȳȿ ɂ ɋɉɈɊɌȺ
81.

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

2.000.000

2.000.000

82.

481

ɋɩɨɪɬ. Ɉɪɝɚɧɢɡ. ɢɧɫɬɢɬ. ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ

42.000.000

42.000.000

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɢɧɤɰɢʁɭ 810
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

44.000.000

44.000.000

44.000.000

44.000.000

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ 6
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

44.000.000

44.000.000

44.000.000

44.000.000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 810

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 6
7

ȳȺȼɇɈ ɂɇɎɈɊɆɂɋȺȵȿ
ɍɋɅɍȽȿ ȿɆɂɌɈȼȺȵȺ ɂ ɂɁȾȺȼȺɒɌȼȺ

7.1

ɂɇɎɈɊɆ. ɇȺ ɋɊɉɋɄɈɆ, ɊɍɆɍɇ. ɂ
ɆȺɻȺɊɋɄɈɆ ȳȿɁɂɄɍ

830
83.

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

12.000.000

12.000.000

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 830
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

12.000.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 830
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

12.000.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ 7
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

12.000.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

19.100.000

19.100.000

3.420.000

3.420.000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɂɇɎɈɊɆɂɋȺȵȿ

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 830

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 7
8

ɋɌȺɆȻȿɇɈ ɄɈɆɍɇȺɅɇɂ ɉɈɋɅɈȼɂ

8.1

ȳɉ ȼȺɊɈɒ
620

ɊȺɁȼɈȳ ɁȺȳȿȾɇɂɐȿ
84.

411

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

85.

412

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

86.

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

300.000

300.000

87.

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

500.000

500.000

88.

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

155.000.000

155.000.000

89.

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

600.000

600.000

90.

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

2.000.000

2.000.000

91.

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

1.000.000

1.000.000

92.

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

1.300.000

1.300.000

93.

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

1.000.000

1.000.000

94.

482

ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ

95.

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ – ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɛɭʇɟɬɚ

96.

511

97.
98.

500.000

500.000

109.000.000

109.000.000

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜ.ɨɛʁɟɤɬɢ – ɫɪɟɞɫɬ. ɋɚɦɨɞɨɩɪ. ɡɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚ.

76.070.000

76.070.000

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ – ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ
ɡɚ ɤɨɥɨɜɨɡɟ ɢ ɬɪɨɬɨɚɪɟ

42.140.000

42.140.000

512

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

500.000

500.000

29.12.2009.

Ɋɚɡɞɟɨ

Ƚɥɚɜɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

1

2

3

4

5

Ɉ ɉ ɂ ɋ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ȾɈȾȺɌɇɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

6

7

8

9

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 620
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 620

8.2

476
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610

411.930.000

411.930.000

411.930.000
500.000

500.000

500.000

412.430.000

ȺȾ «ɂɇȼȿɋɌ ɋɌȺɇ»
ɋɌȺɆȻȿɇɂ ɊȺɁȼɈȳ
99.

411

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

6.200.000

6.200.000

100.

412

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

1.100.000

1.100.000

101.

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

300.000

300.000

102.

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

300.000

3000.000

103.

416

ɇɚɝɪɚɞɟ, ɛɨɧɭɫɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

104.

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

105.

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

106.

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

600.000

600.000

107.

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

100.000

100.000

108.

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

600.000

3.630.000

4.230.000

109.

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

600.000

600.000

110.

482

ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ

2.100.000

950.000

3.050.000

111.

483

ɇɨɜɱɚɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ

550.000

550.000

112.

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

2.000.000

37.500.000

39.500.000

113.

512

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

200.000

200.000

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ȺȾ ɂɧɜɟɫɬ ɋɬɚɧ
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ 8
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȺȾ « ɂɇȼȿɋɌ ɋɌȺɇ»

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 8
9

320

9.1

170.000
2.000.000

100.000

100.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000
54.000.000

54.000.000

54.000.000

59.000.000

416.930.000

416.930.000

416.930.000
54.500.000

54.500.000

54.500.000

471.430.000

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

500.000

500.000

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 320
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

500.000

500.000

500.000

500.000

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ 9
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

500.000

500.000

500.000

500.000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 9
10

ɁȺɒɌɂɌȺ ɀɂȼɈɌɇȿ ɋɊȿȾɂɇȿ
500

ɎɈɇȾ ɁȺ ɁȺɒɌɂɌɍ ɀɂȼɈɌɇȿ ɋɊȿȾɂɇȿ
115.

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

19.000.000

19.000.000

116.

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɞʁɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

17.000.000

17.000.000

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 500
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

36.000.000

36.000.000

36.000.000

36.000.000
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Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɧɟɜɥɚɞ. ɨɪɝ. ɡɚ ɡɚɲɬ. ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ

500.000

500.000

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 560
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

500.000

500.000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 500
10.2

170.000
1.700.000

ɎɈɇȾ ɉɊɈɌɂȼɉɈɀȺɊɇȿ ɁȺɒɌɂɌȿ
114.

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 320

10.1

300.000

560

117.
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Ƚɥɚɜɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
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1

2

3

4

5

Ɉ ɉ ɂ ɋ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ȾɈȾȺɌɇɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

6

7

8

9

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 560
01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ 10
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 10

11
11.1

500.000

500.000

36.500.000

36.500.000

36.500.000

36.500.000

ɁȾɊȺȼɋɌȼɈ
700

ȾɈɆ ɁȾɊȺȼȴȺ
118.

4631

Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

5.000.000

5.000.000

119.

4632

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ - ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ

25.280.000

25.280.000

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 700
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

30.280.000

30.280.000

30.280.000

30.280.000

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ 11
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

30.280.000

30.280.000

30.280.000

30.280.000

3.750.000

3.750.000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 700

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 11
12

400

12.1

473

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂ ɉɈɋɅɈȼɂ
ɌɍɊɂɋɌɂɑɄȺ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ
ɌɍɊɂɁȺɆ
120.

411

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

121.

412

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

670.000

670.000

122.

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

100.000

100.000

123.

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

124.

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

125.

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

126.

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

127.

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

50.000

50.000

128.

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

50.000

50.000

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 473
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 473

250.000

250.000

150.000

150.000

250.000

250.000

6.000.000

6.000.000

10.770.000

10.770.000

10.770.000
500.000

500.000

500.000

11.270.000

ɎɈɇȾ ɁȺ ɊȺɁȼɈȳ ɉɈȴɈɉ.,ɆȺɅɂɏ ɂ ɋɊȿȾ.
ɉɊȿȾ.
12.2

490

ȿɄɈɇɈɆ.ɉɈɋɅɈȼɂ ɇȿɄɅȺɋɂɎ.ɇȺ ȾɊ.ɆȿɋɌɍ
129.

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɞʁɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ - ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɚ

91.700.000

91.700.000

130.

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

4.000.000

4.000.000

131.
132.

454

ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ

2.000.000

2.000.000

481

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡ.ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ

600.000

600.000

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 490
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

98.300.000

98.300.000

98.300.000

98.300.000

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ 12
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

109.070.000

109.070.000

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 490

500.000

500.000

109.070.000

500.000

109.570.000

ɍɄɍɉɇɈ ɊȺɁȾȿɈ 2

1.362.700.000

107.190.000

1.469.890.000

ɍɄɍɉɇɈ ɊȺɋɏɈȾɂ /ɊȺɁȾȿɈ 1 + 2/

1.407.000.000

107.190.000

1.514.190.000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 12
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III ɂɁȼɊɒȺȼȺȵȿ ȻɍȹȿɌȺ
ɑɥɚɧ 4.
Ɂɚ ɢɡɜɪɲɚɜɚʃɟ ɨɜɟ Ɉɞɥɭɤɟ ɨɞɝɨɜɨɪɚɧ ʁɟ ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɨɩɲɬɢɧɟ.
ɇɚɪɟɞɛɨɞɚɜɚɰ ɡɚ ɢɡɜɪɲɟʃɟ Ȼɭʇɟɬɚ ʁɟ ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɨɩɲɬɢɧɟ.
ɑɥɚɧ 5.
Ɂɚ ɡɚɤɨɧɢɬɭ ɢ ɧɚɦɟɧɫɤɭ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ, ɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢɯ ɨɜɨɦ
Ɉɞɥɭɤɨɦ, Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ ɤɚɨ ɞɢɪɟɤɬɧɨɦ ɛɭʇɟɬɫɤɨɦ ɤɨɪɢɫɧɢɤɭ, ɨɞɝɨɜɨɪɚɧ ʁɟ
ɇɚɱɟɥɧɢɤ ɨɩɲɬɢɧɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ.
Ɂɚ ɡɚɤɨɧɢɬɭ ɢ ɧɚɦɟɧɫɤɭ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɯ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ, ɤɨʁɚ ɫɭ ɢɦ ɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɚ ɨɜɨɦ Ɉɞɥɭɤɨɦ, ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ
ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɨɝ ɛɭʇɟɬɫɤɨɝ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ.
ɑɥɚɧ 6.
Ɉɪɝɚɧ ɭɩɪɚɜɟ ɧɚɞɥɟɠɚɧ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɟ ɨɛɚɜɟɡɚɧ ʁɟ ɞɚ ɪɟɞɨɜɧɨ ɩɪɚɬɢ ɢɡɜɪɲɟʃɚ
ɛɭʇɟɬɚ ɢ ɧɚʁɦɚʃɟ ɞɜɚ ɩɭɬɚ ɝɨɞɢɲʃɟ ɢɧɮɨɪɦɢɲɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɨɩɲɬɢɧɟ, ɚ ɨɛɚɜɟɡɧɨ
ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ ɩɟɬɧɚɟɫɬ ɞɚɧɚ ɩɨ ɢɫɬɟɤɭ ɲɟɫɬɨɦɟɫɟɱɧɨɝ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɟɜɟɬɨɦɟɫɟɱɧɨɝ
ɩɟɪɢɨɞɚ.
ɍ ɪɨɤɭ ɨɞ ɩɟɬɧɚɟɫɬ ɞɚɧɚ ɩɨ ɩɨɞɨɧɨɲɟʃɭ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɢɡ ɫɬɚɜɚ 1. ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ
ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɨɩɲɬɢɧɟ ɭɫɜɚʁɚ ɢ ɞɨɫɬɚɜʂɚ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ ɨɩɲɬɢɧɟ.
ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɫɚɞɪɠɢ ɢ ɨɞɫɬɭɩɚʃɚ ɢɡɦɟɻɭ ɭɫɜɨʁɟɧɨɝ ɛɭʇɟɬɚ ɢ ɢɡɜɪɲɟʃɚ ɢ
ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟ ɜɟɥɢɤɢɯ ɨɞɫɬɭɩɚʃɚ.
ɑɥɚɧ 7.
Ɉɞɥɭɤɭ ɨ ɩɪɨɦɟɧɢ ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɫɚ ɱɥɚɧɨɦ 61. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ
ɛɭʇɟɬɫɤɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɨɧɨɫɢ ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɨɩɲɬɢɧɟ.
Ɉɞɥɭɤɭ ɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ ɢ ɫɬɚɥɧɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ ɧɚ

ɑɥɚɧ 8.
ɇɨɜɱɚɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɛɭʇɟɬɚ ɨɩɲɬɢɧɟ, ɞɢɪɟɤɬɧɨɝ ɢ ɢɧɞɢɪɟɬɧɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɛɭʇɟɬɚ, ɤɚɨ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ʁɚɜɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɤʂɭɱɟɧɢ ɭ
ɤɨɧɫɨɥɢɞɨɜɚɧɢ ɪɚɱɭɧ ɬɪɟɡɨɪɚ ɨɩɲɬɢɧɟ, ɜɨɞɟ ɫɟ ɢ ɞɟɩɨɧɭʁɭ ɧɚ ɤɨɧɫɢɥɢɞɨɜɚɧɨɦ
ɪɚɱɭɧɭ ɬɪɟɡɨɪɚ.
ɑɥɚɧ 9.
Ɋɚɫɩɨɪɟɞ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɨɜɟ ɨɞɥɭɤɟ ɜɪɲɢʄɟ ɫɟ ɩɨ ɩɨɫɟɛɧɨɦ ɚɤɬɭ,
ɤɨʁɢ ɞɨɧɨɫɢ ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɨɩɲɬɢɧɟ, ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɝ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɨɪɝɚɧɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɟ.
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ɑɥɚɧ 10.
Ⱦɢɪɟɤɬɧɢ ɢ ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɦɨɝɭ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɚ ɨɜɨɦ Ɉɞɥɭɤɨɦ ɫɚɦɨ ɡɚ ɧɚɦɟɧɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɢɦ ɩɨ ʃɢɯɨɜɢɦ
ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɞɨɛɪɟɧɚ ɢ ɩɪɟɧɟɬɚ,
Ʉɨɪɢɫɧɢɤ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ, ɤɨʁɢ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɪɚɫɯɨɞɟ ɢɡɜɪɲɚɜɚ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɛɭʇɟɬɚ ɢ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ, ɨɛɚɜɟɡɚɧ ʁɟ ɞɚ ɢɡɦɢɪɟʃɟ ɬɢɯ ɪɚɫɯɨɞɚ ɩɪɜɨ ɜɪɲɢ ɢɡ
ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɬɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɢɡɜɨɪɚ .
Ɉɛɚɜɟɡɟ ɩɪɟɭɡɟɬɟ ɭ 2009 ɝɨɞɢɧɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɞɨɛɪɟɧɢɦ ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚɦɚ ɭ
2009. ɝɨɞɢɧɢ, ɚ ɧɟ ɢɡɜɪɲɟɧɟ ɭ ɬɨɤɭ 2009. ɝɨɞɢɧɟ, ɩɪɟɧɨɫɟ ɫɟ ɭ 2010. ɝɨɞɢɧɭ ɢ ɢɦɚʁɭ
ɫɬɚɬɭɫ ɩɪɟɭɡɟɬɢɯ ɨɛɚɜɟɡɚ ɢ ɢɡɜɪɲɚɜɚʁɭ ɫɟ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɨɞɨɛɪɟɧɢɯ ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ ɨɜɨɦ
ɨɞɥɭɤɨɦ.
ɑɥɚɧ 11.
ɉɪɟɭɡɟɬɟ ɨɛɚɜɟɡɟ ɢ ɫɜɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɨɛɚɜɟɡɟ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɢɡɜɪɲɟɧɟ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ
ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɝɨɬɨɜɢɧɫɤɟ ɨɫɧɨɜɟ ɫɚ ɤɨɧɫɨɥɢɞɨɜɚɧɨɝ ɪɚɱɭɧɚ ɬɪɟɡɨɪɚ, ɨɫɢɦ ɚɤɨ ʁɟ
ɡɚɤɨɧɨɦ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɚɤɬɨɦ ȼɥɚɞɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧ ɞɪɭɝɚɱɢʁɢ ɦɟɬɨɞ.
ɑɥɚɧ 12.
Ʉɨɪɢɫɧɢɤ ɛɭʇɟɬɚ ɦɨɠɟ ɩɪɟɭɡɢɦɚɬɢ ɨɛɚɜɟɡɟ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɛɭʇɟɬɚ ɫɚɦɨ ɞɨ ɢɡɧɨɫɚ
ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɟ ɭɬɜɪɻɟɧɟ Ɉɞɥɭɤɨɦ.
Ʉɨɪɢɫɧɢɰɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɩɪɟɭɡɢɦɚʁɭ ɨɛɚɜɟɡɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɢɫɚɧɨɝ
ɭɝɨɜɨɪɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɝ ɩɪɚɜɧɨɝ ɚɤɬɚ, ɭɤɨɥɢɤɨ ɡɚɤɨɧɨɦ ɧɢʁɟ ɞɪɭɝɚɱɢʁɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ.
ɉɪɟɭɡɟɬɟ ɨɛɚɜɟɡɟ ɱɢʁɢ ʁɟ ɢɡɧɨɫ ɜɟʄɢ ɨɞ ɢɡɧɨɫɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ
Ɉɞɥɭɤɨɦ, ɢɥɢ ɫɭ ɭ ɫɭɩɪɨɬɧɨɫɬɢ ɫɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɛɭʇɟɬɫɤɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɧɟ ɦɨɝɭ ɫɟ
ɢɡɜɪɲɚɜɚɬɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɛɭʇɟɬɚ.

ɑɥɚɧ 13.
Ʉɨɪɢɫɧɢɰɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɫɪɟɞɬɚɜɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɞɨɞɟʂɢɜɚʃɚ ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ ɧɚɛɚɜɰɢ
ɞɨɛɚɪɚ, ɭɫɥɭɝɚ ɢɥɢ ɢɡɜɨɻɟʃɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ, ɦɨɪɚʁɭ ɞɚ ɩɨɫɬɭɩɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɤɨʁɢ ɭɪɟɻɭʁɭ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ.
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ɑɥɚɧ 14.
Ɉɛɚɜɟɡɟ ɩɪɟɦɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢɡɜɪɲɚɜɚʄɟ ɫɟ ɩɨ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɦɚ ɢ ɬɨ:
1. Ɉɛɚɜɟɡɟ ɩɪɟɦɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ ɧɚɦɟɧɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ.
2. Ɉɛɚɜɟɡɟ ɩɨ ɭɡɟɬɢɦ ɤɪɟɞɢɬɢɦɚ (ɫɟɪɜɢɫɢɪɚʃɟ ʁɚɜɧɨɝ ɞɭɝɚ).
3. Ɉɛɚɜɟɡɟ ɡɚ ɢɫɩɥɚɬɭ ɩɥɚɬɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɢ
4. Ɉɫɬɚɥɟ ɨɛɚɜɟɡɟ – ɫɪɚɡɦɟɪɧɨ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢɦ ɩɪɢɦɚʃɢɦɚ ɛɭʇɟɬɚ.
Ⱥɤɨ ɫɟ ɬɨɤɨɦ ɝɨɞɢɧɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɨɫɬɜɚɪɭʁɭ ɭ ɭɦɚʃɟɧɢɦ ɢɡɧɨɫɢɦɚ,
ɨɛɚɜɟɡɟ ɢɡ ɬɚɱɤɟ 4. ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɝ ɫɬɚɜɚ ɜɪɲɢʄɟ ɫɟ ɬɚɤɨ ɲɬɨ ʄɟ ɫɟ ɩɪɜɨ ɢɡɦɢɪɢɜɚɬɢ
ɨɛɚɜɟɡɟ ɭɬɜɪɻɟɧɟ ɡɚɤɨɧɫɤɢɦ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɭɬɜɪɞʁɟɧɢɯ ɚ ɩɨɬɨɦ ɦɢɧɢɦɚɥɧɢ
ɫɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɧɟɩɯɨɞɧɢ ɡɚ ɧɟɫɦɟɬɚɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ.
Ⱥɤɨ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɨɫɬɜɚɪɟ ɞɨɞɚɬɧɟ ɩɪɢɯɨɞɟ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɜɟʄɟɦ
ɨɞ ɢɡɧɨɫɚ ɢɫɤɚɡɚɧɨɝ ɭ ɱɥɚɧɭ 3. ɨɜɟ Ɉɞɥɭɤɟ, ɦɨɝɭ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɚ ɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ ɞɨ ɧɢɜɨɚ ɞɨ ɤɨɝ ɫɭ ɬɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɨɫɬɜɚɪɟɧɚ, ɚ ɡɚ ɧɚɦɟɧɟ ɭɬɜɪɻɟɧɟ
ɨɜɨɦ Ɉɞɥɭɤɨɦ.
Ⱥɤɨ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɧɟ ɨɫɬɜɚɪɟ ɞɨɞɚɬɧɟ ɩɪɢɯɨɞɟ ɭɬɜɪɻɟɧɟ ɭ
ɱɥɚɧɭ 3. ɨɜɟ Ɉɞɥɭɤɟ, ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɟ ɭɬɜɪɻɟɧɟ ɨɜɨɦ Ɉɞɥɭɤɨɦ ɧɟʄɟ ɫɟ ɢɡɜɪɲɚɜɚɬɢ ɧɚ
ɬɟɪɟɬ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɛɭʇɟɬɚ.
ɑɥɚɧ 15.
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɪɚɫɯɨɞɚ ɢ ɢɡɞɚɬɚɤɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɛɭʇɟɬɚ,
ɩɪɟɧɨɫɟ ɫɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ʃɢɯɨɜɢɯ ɡɚɯɬɟɜɚ ɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɨɞɨɛɪɧɢɦ ɤɜɨɬɚɦɚ ɭ ɬɪɨɦɟɫɟɱɧɢɦ
ɩɥɚɧɨɜɢɦɚ ɛɭʇɟɬɚ.
ɍɡ ɡɚɯɬɟɜ, ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɫɭ ɞɭɠɧɢ ɞɚ ɞɨɫɬɚɜɟ ɤɨɩɢʁɟ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɡɚ ɩɥɚʄɚʃɟ.
ɇɚɥɨɝɟ ɡɚ ɢɡɜɪɲɟʃɟ ɭɤɭɩɧɢɯ ɢɡɞɚɬɚɤɚ ɛɭʇɟɬɚ ɢɡɞɚʁɭ ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɨɩɲɬɢɧɟ
ɢɥɢ ɥɢɰɟ ɤɨʁɟ ɨɧ ɨɜɥɚɫɬɢ ɢ ʁɟɞɚɧ ɱɥɚɧ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨɝ ɜɟʄɚ, ɚ ɡɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɚ
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ, ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɩɪɟɬɯɨɞɧɚ ɞɜɚ ɥɢɰɚ ɢ ɧɚɱɟɥɧɢɤ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ.
ɑɥɚɧ 16.
ɇɨɜɱɚɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɤɨɧɫɨɥɢɞɨɜɚɧɨɦ ɪɚɱɭɧɭ ɬɪɟɡɨɪɚ ɦɨɝɭ ɫɟ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚɬɢ ɭ
2010. ɝɨɞɢɧɢ ɫɚɦɨ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɱɥɚɧɨɦ 10. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɛɭʇɟɬɫɤɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɫɭ,
ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɢɫɬɢɦ ɱɥɚɧɨɦ Ɂɚɤɨɧɚ, ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɨɩɲɬɢɧɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɥɢɰɟ ɤɨʁɟ ɨɧ
ɨɜɥɚɫɬɢ, ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ ɡɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɢ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɬɨɝ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɚ.

Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨ ɜɟʄɟ ɞɨɧɟʄɟ ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɤɨʁɢɦ ʄɟ ɨɛɭɯɜɚɬɢɬɢ ɫɜɟ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɟ ʁɚɜɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ ɡɚ ɢɡɜɪɲɟʃɟ ɬɨɝ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ, ɢ ɨ ɬɨɦɟ ɨɛɚɜɟɫɬɢɬɢ ɋɤɭɩɲɬɢɧɭ ɨɩɲɬɢɧɟ.
Ʉɨɪɢɫɧɢɤ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɧɟ ɦɨɠɟ, ɛɟɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ
ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɨɩɲɬɢɧɟ, ɡɚɫɧɨɜɚɬɢ ɪɚɞɧɢ ɨɞɧɨɫ ɫɚ ɧɨɜɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɞɨ ɤɪɚʁɚ 2010.
ɝɨɞɢɧɟ, ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɡɚ ɢɫɩɥɚɬɭ ɩɥɚɬɚ ɬɢɯ ɥɢɰɚ ɧɢɫɭ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɚ ɭ
ɨɤɜɢɪɭ ɢɡɧɨɫɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɤɨʁɚ ɫɭ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɜɨɦ Ɉɞɥɭɤɨɦ, ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɡɚ ɩɥɚɬɟ
ɬɨɦ ɛɭʇɟɬɫɤɨɦ ɤɨɪɢɫɧɢɤɭ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɢɡ ɫɬɚɜɚ 1. ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ.
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ɑɥɚɧ 18.
Ⱦɢɪɟɤɬɧɢ ɢ ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ, ɱɨʁɚ ɫɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɭ
ɰɟɥɢɧɢ ɢɥɢ ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ, ɨɛɪɚɱɭɧɚɜɚʄɟ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢʁɭ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɡɚ ɪɚɞ ɭ 2010. ɝɨɞɢɧɢ, ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɫɪɚɡɦɟɪɧɨ ɞɟɥɭ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɢɯ ɭ
ɛɭʇɟɬɭ ɢ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢɯ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɧɚɰɢʁɚ.
ɑɥɚɧ 19.
Ⱦɢɪɟɤɬɧɢ ɢ ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ, ɤɨʁɢ ɤɨɪɢɫɬɟ
ɩɨɫɥɨɜɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɢ ɩɨɤɪɟɬɧɟ ɫɬɜɚɪɢ ɤɨʁɢɦ ɭɩɪɚɜʂɚʁɭ ɞɪɭɝɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ʁɚɜɧɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ, ɧɟ ɩɥɚʄɚʁɭ ɡɚɤɭɩ ɭ 2010. ɝɨɞɢɧɢ.
ɑɥɚɧ 20.
Ʉɨɪɢɫɧɢɰɢ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɛɭʇɟɬɚ ɤɨʁɢ ɪɚɫɩɨɥɚɠɭ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɦɚ ɭ ɞɪɠɚɜɧɨʁ
ɫɜɨʁɢɧɢ, ɞɭɠɧɢ ɫɭ ɞɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɦɚ ɪɚɫɩɨɥɚɠɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɤɨɧɨɦ.
Ʉɨɪɢɫɧɢɰɢ ɢɡ ɫɬɚɜɚ 1. ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ ɤɨʁɢ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɭ ɞɪɠɚɜɧɨʁ ɫɜɨʁɢɧɢ ɞɚʁɭ
20
ɧɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɭ ɡɚɤɭɩ ɭɡ ɧɚɤɧɚɞɭ,
ɞɭɠɧɢ ɫɭ ɞɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɬɟɱɟɧɚ ɩɨ ɨɜɨɦ
ɨɫɧɨɜɭ ɭɩɥɚɬɟ ɧɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɭɩɥɚɬɧɟ ɪɚɱɭɧɟ ɛɭʇɟɬɚ.
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɫɬɚɜɚ 2. ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɫɟ ʁɚɜɧɢɦ ɩɪɢɯɨɞɢɦɚ ɢ ɫɥɭɠɟ ɡɚ
ɮ
ʁ
ɑɥɚɧ 21.
Oɞɥɭɤɭ ɨ ɛɭʇɟɬɭ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ɡɚ 2010 ɝɨɞɢɧɭ ɞɨɫɬɚɜɢɬɢ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɟ.
ɑɥɚɧ 22.
Ɉɜɚ ɨɞɥɭɤɚ ɫɬɭɩɚ ɧɚ ɫɧɚɝɭ ɨɫɦɨɝ ɞɚɧɚ ɨɞ ɞɚɧɚ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚ ɭ («ɋɥɭɠɛɟɧɨɦ
ɥɢɫɬɭ ɨɩɲɬɢɧɟ»), ɚ ɩɪɢɦɟʃɢɜɚʄɟ ɫɟ ɨɞ 01. ȳɚɧɭɚɪɚ 2010. ɝɨɞɢɧɟ.
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɪɛɢʁɚ
ɈɉɒɌɂɇȺ ȼɊɒȺɐ
ɋɄɍɉɒɌɂɇȺ ɈɉɒɌɂɇȿ ȼɊɒȺɐ

Ȼɪɨʁ: 011-054/2009-II-01.
Ⱦɚɬɭɦ: 28.12.2008.ɝɨɞɢɧɟ
ȼɪɲɚɰ, Ɍɪɝ ɩɨɛɟɞɟ 1

ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄ
ɋɄɍɉɒɌɂɇȿ ɈɉɒɌɂɇȿ
ɋɬɟɜɢɰɚ ɇɚɡɚɪɱɢʄ, ɫ.ɪ

29.12.2009.
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8.

Ɍɚɛɟɥɚ 1.
Ɉɩɢɫ

ɂɡɝɪɚɞʃɚ

На основу члана 93. став 4. Закона о
планирању и изградњи (“Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 81/09) и 13. ст.1.тачka 8. и чл.
27. ст. 1. тачка 14. Статута општине Вршац
(«Службени лист општине Вршац», бр. 10/2008
и 13/08) Скупштина општине Вршац на седници
одржаној дана 28.12.2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О
КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗАКУПНИНЕ
И НАКНАДЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У члану 5. Одлуке о критеријумима и
мерилима за утврђивање закупнине и накнаде
за уређење грађевинског земљишта (“Службени
лист општине Вршац” 07/2007 и 14/2008) мењају
се износи у Табели и гласе:
Ɋɟɞ.
ɛɪɨʁ
1.
2.
3.

4.

ɇɚɦɟɧɚ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɋɬɚɦɛɟɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

I
ɡɨɧɚ
3.445,00

II
ɡɨɧɚ
2.900,00

III
ɡɨɧɚ
2.295,00

IV
ɡɨɧɚ
720,00

ɋɬɚɦɛɟɧ-ɩɨɫɥɨɜɧɢ 4.020,00
ɨɛʁɟɤɬɢ
4.520,00
ɉɪɨɢɡɜɨɞɧɢ ɢ
ɩɨɫɥɨɜɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ,
ɦɚɝɚɰɢɧɫɤɢ
ɩɪɨɫɬɨɪ
ɉɨɦɨʄɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ,
1.995,00
ɝɚɪɚɠɟ

3.445,00

2.900,00

835,00

4.020,00

3.445,00

1.295,00

1.380,00

1.215,00

605,00

Члан 2.
У члану 12. Одлуке о критеријумима и
мерилима за утврђивање закупнине и накнаде
за уређење грађевинског земљишта (Службени
лист општине Вршац 07/2007 и 14/2008) мењају
се износи у Табели 1. и Табели 3. и гласе:

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭ
ɤɰɢʁɚ
ɭɜɟʄɚʃɟɦ
ɩɪɨɫɬɨɪɚ

Ɂɨɧɟ

ɋɬɚɦɛɟɧ
ɢ
ɨɛʁɟɤɬɢ

I
II
III
IV

1.035,00
585,00
320,00
______

I
II
III
IV

700,00
430,00
270,00
______

ȼɢɲɟɩɨɪɨɞ
ɢɱɧɢ
ɫɬɚɦɛɟɧɢ
ɨɛʁɟɤɬɢ
(ɜɢɲɟ ɨɞ 4
ɫɬɚɧɚ)
2.410,00
1.850,00
1.125,00
_______

ɉɨɫɥɨɜ
ɧɢ
ɨɛʁɟɤɬɢ

ɉɨɫɥɨɜɧɢ
ɩɪɨɫɬɨɪ ɭ
ɜɢɲɟɩɨɪɨɞɢ
ɱɧɨ
ɫɬɚɦɛɟɧɨɦ
ɨɛʁɟɤɬɭ
2.410,00
2.580,00
1.850,00
2.065,00
1.125,00
1.315,00
______
_______

ɉɪɨɢɡɜɨ
ɞɧɢ
ɨɛʁɟɤɬɢ

Ɇɚɝɚɰ
ɢɧɫɤɢ
ɩɪɨɫɬɨ
ɪ

ȿɤɨɧɨɦɫ
ɤɢ
ɨɛʁɟɤɬɢ
ɢ
ɝɚɪɚɠɟ

1.145,00
585,00
375,00
______

790,00
585,00
375,00
_____

415,00
185,00
100,00
______

2.005,00
1.390,00
565,00
______

585,00
460,00
260,00
______

585,00
460,00
260,00
_____

260,00
145,00
75,00
______

Ɍɚɛɟɥɚ 3.
Ɉɩɢɫ

Ɂɨɧɟ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɩɪɨɦɟɧɨɦ
ɧɚɦɟɧɟ
ɩɪɨɫɬɨɪɚ

I
430,00

II
345,00

III
260,00

IV
145,00

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Сл. листу општине Вршац»,
а примењиваће се од 01.01.2010. године.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
SKUP[TINA OP[TINE VR[AC

Broj:011-055/2009-II-01
Datum: 28.12.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Stevica Nazar~i},s.r

9.

На основу члана 220. Закона о планирању
и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09
и 81/09) у вези члана 77. Закона о планирању
и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 47/03
И 34/06 ) и чл. 13. ст.1. тач. 8. и чл. 27. ст. 1.
тачка 14. Статута општине Вршац («Службени
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лист општине Вршац», бр. 10/2008 и 14/08)
Скупштина општине Вршац на седници одржаној
дана 28.12.2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О
КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА
УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА
КОРИШЋЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У члану 6. Одлуке о критеријумима и
мерилима за утврђивање накнаде за коришћење
грађевинског земљишта (“Службени лист
општине Вршац”, 07/2007 и 14/08) мењају се
износи у Табели и гласе :
Ɋɟɞ. ɇɚɡɢɜ
Ȼɪ. ɡɟɦʂɢɲɬɚ
1.
ɋɬɚɦɛɟɧɢ
ɩɪɨɫɬɨɪ
2.
ɉɨɫɥɨɜɧɢ
ɩɪɨɫɬɨɪ
3.
ɉɨɫɥɨɜɧɢ
ɩɪɨɫɬɨɪ
Ʉɢɨɫɤ

ɉɨɜɪɲɢɧɚ I Ɂɨɧɚ

II Ɂɨɧɚ

III Ɂɨɧɚ IVɁɨɧɚ

-

1,64

1,00

0.92

0,29

-

9.53

7,18

5,00

1,00

760
515
345

575
400
255

390
285
170

240
170
115

Ⱦɨ 10 ɦ2
- 11ɦ2-20ɦ2
ɩɪɟɤɨ 20 ɦ2

Члан 2.
У Члану 8. Одлуке мењају се износи у Табели и
гласе:
Ɋɟɞɧɢ ɇɚɦɟɧɚ
ɛɪɨʁ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
1.
ɋɬɚɦɛɟɧɢ
ɩɪɨɫɬɨɪ
2.
ɉɨɫɥɨɜɧɢ
ɩɪɨɫɬɨɪ

I ɡɨɧɚ

II ɡɨɧɚ

III ɡɨɧɚ

IV ɡɨɧɚ

0.33

0.26

0.15

0.08

2.18

1.70

0.97

0.15

29.1.2009.

10.

На основу члана 9. став 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе (“Сл. гласник
РС”, број 62/2006), члана 20. тачка 4. Закона о
локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, број
129/2007) и члана 13. тачка 4. Статута општине
Вршац (“Сл. Лист општине Вршац”, бр. 10/2008
и 13/2008), Скупштина општине Вршац, на
седници одржаној 28.12.2009. године, донела је
О Д Л У К У
O ОПШТИНСКИМ
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уводе се општинске
административне таксе (у даљем тексту: таксе)
за списе и радње у изворним пословима органа
и служби општине Вршац.
Члан 2.
Списи и радње за које се плаћа такса, као
и висина такса утврђују се Таксеном тарифом,
која је саставни део ове одлуке (у даљем тексту:
Тарифа).
ОБВЕЗНИК ТАКСЕ

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Сл. листу општине Вршац»
а примењиваће се од 01.01.2010. године.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
SKUP[TINA OP[TINE VR[AC

Broj:011-056/2009-II-01
Datum: 28.12.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Stevica Nazar~i},s.r

Члан 3.
Обвезник
таксе (у даљем тексту:
обвезник) јесте подносилац захтева, односно
поднеска којим се поступак покреће, односно
врши радња прописана Тарифом.
Ако за прописану таксу постоји више
обвезника, њихова обавеза је солидарна.
Ако записник замењује захтев, односно
поднесак из става 1. овог члана, за који се плаћа
такса, обвезник је давалац изјаве на записник.
Члан 4.
Такса се не може наплатити ако Тарифом
није прописана, нити се може наплатити у већем
или мањем износу од прописаног.

29.12.2009.
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друкчије одређено.
НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ
Члан 5.
Ако тарифом није друкчије прописано,
таксена обавеза настаје:
1) за поднеске – у тренутку када се предају,
а за захтеве дате на записник – када се записник
састави;
2) за решења, дозволе и друге исправе
– у тренутку подношења захтева за њихово
издавање;
3) за управне радње – у тренутку
подношења захтева за извршење тих радњи.
Члан 6.
Такса се плаћа у тренутку настанка
таксене обавезе, ако овом одлуком није друкчије
прописано.
НАЧИН ПЛАЋАЊА ТАКСЕ
Члан 7.
Такса се плаћа у прописаном новчаном
износу.
Обвезник је дужан да приложи
одговарајући доказ да је таксу платио.
Члан 8.
У решењу или другој исправи за коју је
такса плаћена, означава се да је такса плаћена,
износ таксе који је плаћен и тарифни број по
којем је такса плаћена.
Члан 9.
Ако се на захтев обвезника по поднетом
захтеву, односно у поступку издаје решење,
исправа, документ или писмено у више
примерака, за други и сваки следећи примерак
плаћа се такса као за препис, која не може бити
већа од таксе за први примерак.
За примерке исправа који се поводом
захтева или поднесака обвезника састављају,
односно издају за потребе органа односно
организационе јединице општинске управе,
такса се не плаћа.
Члан 10.
Ако у поступку један или више обвезника
поднесу више захтева који имају исти правни
основ, а доноси се једно решење, такса се плаћа
за сваки појединачни захтев, ако тарифом није

Члан 11.
Ако обвезник непосредно поднесе
нетаксиран или недовољно таксиран захтев или
поднесак, одговорно лице органа надлежног
за пријем захтева или поднеска затражиће од
обвезника да плати прописану таксу у року
од десет дана од дана подношења захтева или
поднеска и упозорити га на последице неплаћања
таксе, о чему се на поднетом захтеву, односно
поднеску сачињава забелешка.
Ако нетаксиран или недовољно таксиран
захтев или поднесак, односно други спис стигне
поштом, одговорно лице општинске управе,
надлежне за одлучивање о захтеву, односно
поднеску позваће обвезника писменом опоменом
да, у року од десет дана од дана пријема опомене,
плати прописану таксу и таксу за опомену и
упозорити га на последице неплаћања таксе.
Ако обвезник уплати таксу у року из ст. 1.
и 2. овог члана, сматра се да је захтев, односно
поднесак од почетка уредно таксиран.
Ако обвезник не уплати таксу у року из
ст. 1. и 2. овог члана, наплата таксе и опомене
из става 2. овог члана врши се пре уручења
затраженог решења или друге исправе,
односно пре саопштења обвезнику да је радња
извршена.
Члан 12.
Наплата таксе за захтеве, поднеске или
друге списе који нетаксирани или недовољно
таксирани из иностранства стигну поштом, врши
се пре уручења затраженог решења или друге
исправе, односно пре саопштења обвезнику да
је радња извршена.
Члан 13.
Таксе се уплаћује на прописани
уплатни рачун 840-742251843-73, општинске
административне таксе, позив на број 97 54241.
Члан 14.
У погледу начина плаћања таксе преко
дипломатско-конзуларног
представништва
Републике Србије, сходно се примењују одредбе
закона којим се уређује плаћање републичких
административних такси.
У погледу повраћаја, камате, принудне
наплате, застарелости и осталог што није посебно
прописано овом одлуком, сходно се примењују
прописи којима се уређује порески поступак и
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пореска администрација.
ОСЛОБАЂАЊА ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ
Члан 15.
Ослобађају се плаћања таксе:
1) органи и организације Републике
Србије, аутономне покрајине и локалне
самоуправе;
2) организације обавезног социјалног
осигурања;
3) установе
основане од Републике
Србије, аутономне покрајине и локалне
самоуправе;
4) Црвени крст Србије;
5)дипломатско-конзуларна
представништва стране државе, под условом
узајамности.
Члан 16.
Не плаћа се такса за:
1) списе и радње у поступцима који се
воде по службеној дужности;
2) списе и радње у поступку за повраћај
више или погрешно плаћених јавних прихода,
као и за рефакцију, односно за рефундацију
јавних прихода;
3) списе и радње у поступку за исправљање
грешака у решењима, другим исправама и
службеним евиденцијама;
4) пријаве за упис у матичне књиге;
5) пријаве и прилоге уз њих за утврђивање
јавних прихода, списе и радње у поступку за
утврђивање смањења катастарског прихода
због елементарних непогода, биљних болести,
штеточина и других ванредних догађаја, као
и списе и радње за остваривање законом
прописаних пореских подстицаја и ослобођења
код плаћања јавних прихода;
6) списе и радње за остваривање права
из обавезног социјалног осигурања, социјалне
заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите
цивилних инвалида рата, односно права у складу
са прописима којима се уређује финансијска
подршка породици са децом;
7) списе и радње у вези са предшколским
и школским васпитањем и образовањем и
образовањем студената, стручним усавршавањем,
односно преквалификацијом;
8) списе и радње као и прилоге који се
морају поднети уз захтев, у вези са регулисањем
војне обавезе;
9) списе и радње у поступку за
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сахрањивање;
10) поднеске упућене органима за
представке и притужбе;
11) списе и радње у вези са заснивањем
радног односа и остваривањем права по том
основу;
12) списе и радње у поступку за
састављање, односно исправљање бирачких
спискова, као и спискова за кандидовање;
13) списе и радње за које је ослобођење
од плаћања таксе уређено међународним
уговором;
14) списе и радње за које је ослобађање
од плаћања таксе прописано Тарифом;
15) за потврду о пријему захтева;
16) за потврду о правоснажности или
извршности која се ставља на управни акт.
Члан 17.
Ако је поступак покренут на захтев више
обвезника, од којих су неки ослобођени плаћања
таксе, таксу у том поступку плаћа обвезник који
није ослобођен плаћања таксе.
Члан 18.
Страни држављани, под условом
узајамности, имају иста права у погледу плаћања
таксе као и држављани Републике Србије.
Члан 19.
У решењу, исправи, документу или
писменом, који се издаје без плаћања таксе, мора
се означити сврха издавања и основ ослобођења
од плаћања таксе.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
За списе и радње у управним стварима
и за друге списе и радње органа, односно
организационих јединица Општинске управе, за
таксене обавезе које су настале, а нису плаћене
до ступања на снагу ове одлуке, такса се плаћа
у складу са прописима који су били на снази
у време настанка таксене обавезе, ако је то
повољније за обвезника.
Члан 21.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о општинским административним
таксама («Службени лист општине Вршац», број
7/2007 и 14/2008).
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Члан 22.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине
Вршац» а примењиваће се од 01.01.2010.
године.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
SKUP[TINA OP[TINE VR[AC

Broj:011-057/2009-II-01
Datum: 28.12.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE
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односно организационе јединице општинске
управе, ако овом одлуком није другачије пропи
сано...............................................................400,00
2. За сва уверења и потврде које издају
органи, односно организационе јединице
општинске управе, ако овом одлуком није
другачије прописано ..................................200,00
Напомена: Ако се доноси једно решење,
уверење или потврда по захтеву више лица, такса
по овом тарифном броју плаћа се онолико пута
колико има лица којима се решење, уверење или
потврда уручује.
3. За опомену којом се обвезник позива
да плати таксу...............................................200,00

Stevica Nazar~i},s.r

ТАКСЕНА ТАРИФА
Тарифни број 1
1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и
други поднесак ако овом одлуком није другачије
прописано.....................................................250,00
2. Захтев за давање мишљења о примени
општинских прописа.................................1000,00
Напомена: Такса по овом тарифном броју
не плаћа се за накнадне поднеске којима странка
захтева само брже поступање по раније поднетом
захтеву, односно поднеску.
Такса из тачке 1. овог тарифног броја
не плаћа се за захтеве за остваривање права
на
премије
(подстицаје
пољопривредне
производње).
Тарифни број 2
1. За жалбе против решења која доносе
органи, односно организационе јединице
општинске управе, ако овом одлуком није
другачије прописано....................................350,00
Напомена: Ако се у истој управној ствари
подноси једна жалба против више решења од
стране више лица обвезника таксе, такса из
тачке
1. овог тарифног броја плаћа се према
броју решења која се оспоравају жалбом.
2. За уложене ванредне правне лекове......
....................................................................2.000,00
Тарифни број 3
1. За сва решења која доносе органи,

Тарифни број 4
За списе и радње из области привреде
и саобраћаја које обављају организационе
јединице општинске управе или други субјект
у чијој су надлежности послови управљања,
заштите и одржавања локалних путева, плаћа се
такса и то:
1. Саобраћајно-технички услови за
изградњу објеката.....................................2.500,00
2. Саобраћајно-технички услови за израду
плана детаљне регулације......5.000,00
3. Саобраћајно-технички услови програма
за израду плана детаљне регулације .....5.000,00
4. Саобраћајно-технички услови за
урбанистички пројекат.............................5.000,00
5. Решење о кретању и заустављању мимо
утврђеног режима саобраћаја.1.000,00
6. Решење за коришћење посебно
обележеног места за паркирање путничког воз
ила..............................................................2.000,00
7. Пријава на конкурсу из области јавног
градског превоза.......................................3.000,00
8. Решење о уношењу имена Вршац у
пословно име привредног субјекта...... 60.000,00
9. Издавање потврде о ценама производа
и услуга из надлежности општине за одређени
период...........................................................200,00
10. Издавање решења о испуњености
услова за обављање делатности такси превоза ...
.......................................................................500,00
11. За захтев за преглед ауто такси возила
................................................................... 1.500,00
12.За излазак на лице места комисије,
односно стручног лица за технички преглед
кућа, станова за одмор и соба за пружање услуга
за смештај и исхрану туриста, по објекту катего
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ризације.....................................................1.000,00
13. Захтев за утврђивање ослобађање од
плаћања накнаде за претварање пољопривредног
земљишта у грађевинско............................500,00
Тарифни број 5.
За списе и радње из области урбанизма
и грађевинских послова које обављају
организационе јединице општинске управе
плаћа се такса, и то:
1. Информација о локацији..........1.000,00
2. Локацијска дозвола за објекте:
до 30 м2 ........................................2.500,00
од 31 - 150 м2 ................................4.000,00
од 151 - 300 м2 .............................7.500,00
од 301 - 500 м2 ...........................11.000,00
од 501 - 800 м2 ...........................19.000,00
од 801 - 1.500 м2 ........................29.000,00
од 1501 - 5000 м2 .......................40.000,00
преко 5000 м2 ............................70.000,00
3. Локацијска дозвола за водове техничке
инфраструктуре до 1000 м (за водовод Ř 200, за
канализацију до Ř 300, за електромрежу до 35
кВ, за телефонско телеграфску мрежу до 600x4,
за гасну мрежу до Ř 60, за топловод до Ř 100)....
..................................................................20.000,00
4. Локацијска дозвола за водове техничке
инфраструктуре преко 1.000 м и већих капацитета.......................................................... 40.000,00
5. Услови за исправку граница парцела
....................................................................2.500,00
6. Потврда пројекта парцелације и препарцелације...................................................3.500,00
7. Потврда Урбанистичког пројекта за
комплекс:
до 2.0 ха ....................................... 3.500,00
од 2.0 - 5.0 ха ................................7.000,00
од 5.0 - 10.0 ха ............................11.000,00
преко 10.0 ха ..............................19.000,00
8. Такса за умножавање, оверу и уступање
урбанистичких планова............................2.000,00
9. Издавање спецификације станова из
техничке документације...........................1.500,00
10. Захтев за издавање решења за рушење
објекта......................................................... 500,00
11. Захтев за издавање решења за
раскопавање јавне површине..................... 500,00
12. Увођење у посед физичких лица (по
захтеву странке).......................................... 600,00
13. За излазак на лице места комисије,
односно стручног лица за технички преглед ради
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утврђивања да је објекат или део објекта подобан
за употребу, плаћа се такса..................2.000,00
14. За излазак на лице места комисије,
односно стручног лица за технички преглед
накнадно изведених радова.....................1.000,00
15. За излазак на лице места комисије,
односно стручног лица, по захтеву странке.......
.......................................................................500,00
16. За захтев за потврђивање скице етажне
деобе ............................................................800,00
17. За захтев за потврду усклађености
планског пројекта са локацијском дозволом........
...................................................................... 800,00
18. За захтев за вештачење ради процене
да ли је објекат склон паду.......................2.000,00
19. За захтев за вештачење ради процене
да ли се бесправно изграђени oбјекат може лега
лизовати.....................................................1.500,00
20. Захтев за покретањ е поступка за
израду урбанистичких планова.............8.000,00
21. Захтев за издавање уверења о пописном
броју..............................................................450,00
22. Захтев за излазак грађевинске инспек
ције................................................................500,00
23. Захтев за конверзију права коришћења
неизграђеног грађевинског земљишта у право
својине..........................................................500,00
24. Захтев за конверзију права коришћења
грађевинског земљишта у право својине..............
....................................................................1.000,00
25. Захтев о утврђивању земљишта за
редовну употребу објекта у посебним случајеви
ма...................................................................500,00
Тарифни број 6.
За списе и радње из области општих
послова које доносе организационе јединице
општинске управе, плаћа се такса и то:
1. За излазак службеног лица у поступку
закључења брака ван службених просторија......
..................................................................10.000,00
2. За закључење брака у службеним
просторијама после завршетка радног времена ..
..................................................................2.000,00
Напомена: Таксе из тачке 1. овог тарифног
броја ослобађају се инвалиди, непокретна и
тешко болесна лица.
3. За препис акта, односно списа, односно
за оверу преписа,из изворне надлежности
општине, ако овим одлуком није друкчије
прописано, по полутабаку оригинала ....,300,00
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лицима у закуп..........................................3.000,00
4. За препис акта, односно списа из
изворне надлежности општине, које орган на
захтев странке врши на страном језику,
по
полутабаку оригинала ...............................700,00
Напомена: Под преписом из овог тарифног
броја подразумева се и издавање фотокопије,
односно штампање акта, односно списа из
меморије рачунара или из писаће машине.
Полутабаком, у смислу овог закона,
сматра се лист хартије од две стране формата А4
или мањег.
Ако је препис, чија се овера врши, писан
на страном језику, плаћа се такса у износу
увећаном за 100% у односу на таксу из става 1.
овог тарифног броја.
Избегла и прогнана лица са територије
бивше СФРЈ и расељена лица са територије
АПКМ, на основу одговарајућих исправа којима
доказују свој статус, у року од шест месеци
од издавања оригинала, таксу из става 1. овог
тарифног броја за оверу преписа, извода, односно
уверења из матичних књига, плаћају у износу
умањеном за 70% од одговарајуће таксе.
5. Увид у пројектну документацију која
се налази у архиви из изворне надлежности опш
тине...............................................................300,00
Тарифни број 7.
За списе и радње из комунално-стамбене
области, које доносе органи и организационе
јединице управа општине, плаћа се такса и то:
1. За решење о привременом заузећу
јавних површина (грађевински материјал и сл.)
......................................................................300,00
2. Решење о постављању привремених
монтажних објеката..................................5.800,00
3. Решење о продужењу локације за
постављању привремених монтажних објеката
....................................................................5.800,00
4. Решење о привременом заузећу јавних
површина (тезге, други покретни привремени
објекти- дечији аутићи и сл)................... 1.500,00
5. Решење о постављању објекта за
оглашавање, односно огласног средства............
....................................................................2.500,00
6. Решење о привременом заузећу јавних
површина (летње баште, забавни паркови,
циркуси и слично)....................................9.000,00
7. Захтев за доделу стана у закуп...............
.......................................................................250,00
8. Решење о додели стана физичким

9. Захтев за исељење бесправно усељених
лица............................................................2.500,00
10. За захтев за издавање уверења о упису
у регистар стамбених зграда......................300,00
11. Учешће у конкурсу за доделу локације
за привремено постављање киоска и мањих
монтажних објеката на јавним површинама......
....................................................................1.000,00
12. Захтев за излазак инспекција по
захтеву странке............................................500,00
13. За решења о продужењу радног
времена угоститељских објеката........... 2.000,00
14. Решење о сечи и орезивању стабала...
..................................................................... 800,00
Тарифни број 8.
За услужне радње које извршавају органи
и организационе јединице управе и службе
општине, плаћа се такса и то:
1. Штампање извода са сајта по
страници
................................................10,00
2. Издавање дупликата аката из регистра .
......................................................................250,00
3. Манипулативни трошкови ..........50,00
4 Дотрава на кућну адресу извода из
матичних књига уверења издатих на основу
матичне евиденције, која су наручена путем
поште, имеил-а и телефоном, плаћа се такса......
.......................................................................200,00
5. Услуге изнајмљивања видео бимпројектора .....................................80,00 дин/мин.
6. Услуге изнајмљивања видео бимплатна ............................................50,00 дин/мин.
7. Фотокопирање образаца формата:
A3
-Једнострано од 1-10 ..........................5,00
од 11-100 ......................4,50
-Двострано од 1-10 ........................10,00
од 11-100 ......................8,00
A4
-Једнострано од 1-10 ..........................4,00
од 11-100 ......................3,50
-Двострано од 1-10 ..........................6,00
од 11-100 ......................4,50
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11.

На основу члана 11. Закона о финансирању
локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, бр.
62/2006) и члана 27. тачка 13. Статута општине
Вршац (“Службени лист општине Вршац”, бр.
10/2008 и 13/2008), Скупштина општине Вршац,
на седници одржаној дана 28.12. 2009. године,
донела је
О Д Л У К У
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ
ТАКСАМА
Члан 1.
Овом одлуком уводе се локалне
комуналне таксе које плаћају правна и физичка
лица за коришћење права, предмета и услуга на
територији општине Вршац и уврђује се висина,
олакшице, рокови и начин плаћања.
Локална комунална такса (у даљем тексту:
комунална такса) утврђује се по Таксеној тарифи
која је саставни део ове одлуке.
Члан 2.
Висина комуналне таксе утврђује се
Таксеном тарифом у различитом износу зависно
од врсте делатности, површине, врсте објекта,
односно по зонама у којима се налазе објекти,
предмети или врше услуге за које се плаћа
комунална такса.
Зоне у општини Вршац, у смислу ове
одлуке, ако појединачним тарифним бројем није
другачије прописано, су:
I зона - Трг Светог Теодора Вршачког
II зона - Трг победе, Светосавски трг, ул.
Стеријина од ул. Стевана Немање до ул. Вука
Караџића, (од кућног броја 1 до 39 са непарне,
односно од кућног броја 2 до 32 са парне стране),
ул. Вука Караџића, ул. Никите Толстоја од ул.
Вука Караџића до ул. Васка Попе (од кућног
броја 1 до 35 са непарне, односно од кућног броја
2 до 24 са парне стране), ул. Михајла Пупина до
ул. Васка Попе (парна страна улице од кућног
броја 2 до 32), ул. Абрашевићева, ул. Дворска,
ул. Анђе Ранковић, ул. Феликса Милекера, ул.
Доситејева.
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III зона - ул. Стевана Немање, Трг Зелена
пијаца, ул. Жарка Зрењанина, ул. Стеријина од
ул. Вука Караџића до њеног краја (од кућног
броја 41 до краја улице са непарне, односно
од кућног броја 34 до краја улице са парне
стране), ул. Димитрија Туцовића до ул. Жарка
Зрењанина (од кућног броја 1 до 23 са непарне,
односно од кућног броја 2 до 28а са парне
стране улице), ул. Гаврила Принципа, Војнички
трг, Булевар ослободјења, ул. 2. Октобар, ул.
Милоша Обилића, ул. Ђуре Цвејића, ул. Николе
Нешковића, ул. Црног Јована, ул. Ломина, ул.
Ђуре Даничића, Трг Андрије Лукића, Пашићев
трг, ул. Живе Јовановића, ул. Архитекте
Брашована, ул. Змај Јовина, насеље “Хемоград”,
ул. Сремска, од почетка до ул. Жарка Зрењанина
(од кућног броја 1 до 5 са непарне, односно од
кућног броја 2 до 22 са парне стране улице), и
Гундулићева од Војничког трга до Стеријине (од
кућног броја 51 до 57 са непарне стране улице).
IV зона - обухвата целокупну површину
катастарске општине Вршац, односно, све улице
и тргове у граду који нису обухваћени зонама I,
II и III.
V зона - обухвата остала насељена места
на подручју општине Вршац.
Члан 3.
Обвезник комуналне таксе јесте корисник
права, предмета и услуга за чије је коришћење
прописано плаћање комуналне таксе.
Члан 4.
Таксена обавеза настаје даном почетка
коришћења права, предмета и услуга за чије је
коришћење прописано плаћање таксе.
Таксена обавеза траје док траје коришћење
права, предмета или услуге.
Члан 5.
Комунална такса се не плаћа за коришћење
права, предмета и услуга од стране државних
органа и организација, органа и организација
територијалне аутономије и локалне самоуправе,
односно установа и организација чији је оснивач
Скупштина општине Вршац.
Члан 6.
Комуналне таксе се уводе за:
1. коришћење простора на јавним
површинама или испред пословних просторија
у пословне сврхе, осим ради продаје штампе,
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књига и других публикација, производа старих
и уметничких заната и домаће радиности;
2. држање средстава за игру: билијар,
видео игре, флипери, рачунари и сл. (“забавне
игре”);
3. приређивање музичког програма у
угоститељским објектима;
4. коришћење рекламних паноа;
5. коришћење простора за паркирање
друмских моторних и прикључних возила на
уредјеним и обележеним местима;
6. заузеће јавних површина грађевинским,
односно другим материјалом или робом и за
извођење грађевинских радова;
7. истицање фирме на пословном
простору;
8. коришћење витрина ради излагања
робе ван пословних просторија;
9. држање моторних, друмских и
прикључних возила, осим пољопривредних
возила и машина;
10. држање кућних животиња.
Члан 7.
Обвезник комуналне таксе из члана 6.
тачка 1., 2., 3., 4., 7. и 8. ове одлуке, дужан је да
поднесе пореску пријаву Одељењу за локалну
пореску администрацију за утврђивање износа
комуналне таксе, на обрасцу који је саставни део
ове одлуке, најкасније до 31. јануара у години
за коју се пријава подноси, односно у року од
15 дана од дана коришћења права, предмета и
услуга за коју је уведена комунална такса.
Обвезник комуналне таксе дужан је да
сваку промену података од значаја за утврђивање
исте, пријави надлежном органу одмах а
најкасније у року од 5 дана од дана настанка
промене.
Члан 8.
Ако је за коришћење одредјених права
предмета или услуга, за које је овом одлуком
уведена комунална такса, потребно одобрење
или дозвола, организациона јединица Општинске
управе надлежне за издавање таквог одобрења,
одбиће његово издавање ако обвезник комуналне
таксе не пружи доказ да је исту платио.
Организациона јединица Општинске
управе надлежна за издавање одобрења или
дозвола из става 1. овог члана дужна је копију
одобрења односно дозволе доставити Одељењу
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за локалну пореску администрацију.
Члан 9.
Комуналне таксе наплаћују:
1. таксе из Тарифног броја 1., 2., 3., 4,
7. и 8. наплаћује Одељење за локалну пореску
администрацију,
2. таксу из Тарифног броја 5. тачка 1.
наплаћује се преко провајдера путем смс порука,
односно преко комуналног предузећа продајом
паркинг карата,
3. таксе из Тарифног броја 5. тачка 2., 3., 4.
и 5. уплаћују корисници паркинг места приликом
куповине повлашћене паркинг карте, односно
закључења уговора закупу или резервацији
паркинг места са комуналним предузећем,
4. таксу из Тарифног броја 5. тачка 6.,
таксу из Тарифног броја 6. и таксу за коришћење
јавне површине за време манифестација утврђену
ценовником који доноси председник општине,
уплаћују обвезници приликом подношења
захтева Одељењу за комуналне и стамбене
послове за утврђивање испуњености услова
за обавлљање ауто-такси превоза, односно
приликом подношења захтева за одобрење
заузећа јавне површине,
5. таксу из Тарифног броја 9. уплаћују
обвезници приликом подношења захтева
Полицијској станици Вршац за продужење
регистрације возила.
Члан 10.
Рок за плаћање комуналне таксе је:
1. за таксу из Тарифног броја 1., 2., 3. и
4. - до 15. у месецу за претходни месец,
2. за таксу из Тарифног броја 5. тачка 1.
– приликом паркирања возила,
3. за таксу из Тарифног броја 5. тачка
2., 3., 4. и 5. – приликом куповине повлашћене
паркинг карте, односно приликом закључења
уговора о закупу или резервацији паркинг места,
3. такса из Тарифног броја 7. - у 4 једнаке рате
(квартално), с тим што прва рата доспева у року
од 8 дана од дана пријема решења о утврђивању
обавезе, а све остале рате у року од 8 дана по
истеку квартала.
4. за таксу из Тарифног броја 5. тачка 6.,
таксу из тарифног броја 6. и таксу за коришћење
јавне површине за време манифестација утврђену
ценовником који доноси председник општине
- приликом подношења захтева за утврђивање
испуњености услова за обавлљање ауто-такси
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превоза, односно приликом подношења захтева
за одобрење заузећа јавне површине,
5. за таксу из тарифног броја 8. - у року
од 15 дана од дана пријема решења о утврђивању
обавезе,
6. за таксу из Тарифног броја 9. - једном
годишње приликом регистрације возила.
Члан 11.
Субјекти који, у складу са одредбама
ове одлуке, наплаћују комуналну таксу, дужни
су да воде евиденцију обвезника са подацима о
задужењу и наплати.
Контролу обрачуна и уплате и принудну
наплату комуналне таксе врши Одељење за
локалну пореску администрацију.
Члан 12.
Комуналне таксе су приход општине и
уплаћују се на рачун Буџета општине Вршац.
У погледу наплате комуналне таксе,
камате, жалбе обнове поступка, повраћаја и
застарелости примењују се одредбе Закона о
пореском поступку и пореској администрацији,
Закона о порезу на доходак грађана и Закона о
порезу на добит корпорације.
У свему осталом што није посебно
регулисано овом одлуком примењују се одредбе
Закона о финансирању локалне самоуправе.
Члан 13.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши
Општинска управа.
Члан 14.
Обвезник комуналне таксе - правно лице
које у прописаном року не пријави постојање
основа за плаћање таксе или не поднесе тачну и
потпуну пореску пријаву или не пријави промену
података на начин и у роковима прописаним
овом одлуком, казниће се новчаном казном у
износу од 5.000,00 до 500.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 250,00 до 25.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се обвезник комуналне таксе - предузетник
новчаном казном у износу од 2.500,00 до
250.000,00 динара а обвезник комуналне таксе
- физичко лице новчаном казном у износу од
250,00 до 25.000,00 динара.
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Члан 15.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о локалним комуналним таксама
(“Сл. лист општине Вршац”, бр. 7/2006, 7/2007,
1/2008, 14/2008 и 5/2009 ).
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу Општине
Вршац” а примењиваће се од 01.01.2010.
године.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
SKUP[TINA OP[TINE VR[AC

Broj:011-058/2009-II-01
Datum: 28.12.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Stevica Nazar~i},s.r

TАКСЕНА ТАРИФА
Тарифни број 1.
За коришћење простора на јавној
површини или испред пословних просторија
у пословне сврхе, осим ради продаје штампе,
књига и других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности, утврђује
се и плаћа такса за сваки цели или започети
квадратни метар заузетог простора, према
подручју на коме се јавна површина налази, и
то:
1. за постављање расхладних уређаја за
продају освежавајућих безалкохолних пића,
индустријског сладоледа и кремова, постављање
апарата за кокице, такса се утврђује у дневном
износу и то у:
I зони ……………………100,00 динара
II зони…………………… 80,00 динара
I………………….. ............65,00 динара
IV зони …………………...55,00 динара
V зони ...............................35,00 динара
2. За постављање изложбених пултова
(тезги) за излагање робе које се продају у
пословном објекту висина таксе утврђује се у
дневном износу и то у:
I зони……………………... 65,00 динара
II зони…………………... ....55,00 динара
III зони……………………...40,00 динара
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IV зони……………………...30,00 динара
V зони ................................20,00 динара.
3. За постављање пултова (тезги) за
ванпијачну продају робе висина таксе утврђује
се у дневном износу и то у:
I зони………………………………...II зони......……………… 210,00 динара
III зони………................ 170,00 динара
IV зони…………………. 140,00 динара
V зони ............................... 85,00 динара.
4. За постављање шатора за циркусе,
забавне и луна паркове висина таксе утврђује се
у дневном износу од:
I зони….....……………….. 42,00 динара
II зони………………………28,00 динара
III зони……………………..14,00 динара
IV зони……………………..12,00 динара
V зони ....................................7,00 динара.
5. За постављање летњих башти испред
угоститељских објеката, такса се утврђује у
дневном износу од:
I зони……………….……...23,00 динара
II зони ……………....…….. 17,00 динара
III зони ………………. ...... 12,00 динара
IV зони……………………...8,00 динара
V зони ....................................5,00 динара
6. За постављање покретних објеката, у
циљу рекламне презентације, такса се утврђује
у дневном износу:
I зони …………...…….....170,00 динара
7. За постављање мањих прикључних
возила или тезге за продају сезонске робе (бостан,
цвеће), такса се утврђује у дневном износу од:
I зони……………………..
II зони…………………. 140,00 динара
III зони…………………….115,00 динара
IV зони……………………90,00 динара
V зони ..................................60,00 динара.
8) За коришћење јавне површине због
заустављања возилом ради снабдевања по
основу одобрења утврђује се такса по возилу, у
свим зонама, дневно у износу од 80,00 динара.
9. За постављање покретних дечјих аутића
утврђује се висина таксе у дневном износу од
100,00 динара по аутићу.
Такса из овог Тарифног броја обрачунава
се сразмерно времену на које је издато одобрење
за коришћење јавне површине.
Уколико се приликом коришћења јавне
површине користи електрична енергија из
слободностојећих ормара такса из овог тарифног
броја увећава се за 10 процената.
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За коришћење – заузимање јавне
површине у данима “Бербе грожђа”, као и за
време других прослава и манифестација, висина
таксе за заузимање јавне површине утврђује
се према ценовнику који доноси Председник
општине.
Тарифни број 2.
За држање средстава за игру (забавне
игре) такса се утврђује у дневном износу и то:
- за држање апарата за забавне игре
(компјутери, флипери, билијар и сл.) по
апарату………......... .. 56,00 динара.
Тарифни број 3.
За приређивање музичког програма уживо
у угоститељским објектима, такса се утврђује за
сваки музички програм (приредбу) појединачно
и то у дневном износу од 1.000,00 динара.
Таксу из овог тарифног броја плаћа
угоститељско предузеће односно оснивач
самосталне угоститељске радње у чијем се
угоститељском објекту приређује музички
програм, сразмерно броју дана у којима је
приређен музички програм у току месеца.
Тарифни број 4.
1. За постављање и коришћење билборд
паноа, других рекламних табли и транспарената
(застава и сл), светлећих реклама и сличних
огласних средстава, такса се утврђује у дневном
износу, по м2 паноа и то:
- до 3м2 рекламне површине
I ѕони………………..... 70,00 динара
II они……………….......46,00 динара
III зони………………......35,00 динара
IV зони………………… 30,00 динара
V зони ............................ 25,00 динара.
- од 3 до 9 м2 рекламне површине
I зони……………….... 40,00 динара
II зони………………... 30,00 динара
III зони……………..……25,00 динара
IV зони…………...…… 20,00 динара
V зони ............................ 15,00 динара.
- од 9 до 20 м2 рекламне површине
I зони………................ .. 25,00 динара
II зони……...…………. .... 20,00 динара
III зони……….…….....…..15,00 динара
IV зони……..……………..10,00 динара
V зони ................................ 5,00 динара.
- преко 20 м2 рекламне површине
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I зони……………….. .... 20,00 динара
II зони…………………......15,00 динара
III зони………….........…....12,00 динара
IV……..................……….... 8,00 динара
V зони ................................. 5,00 динара.
2. Такса из тачке 1. овог тарифног броја
увећава се за 10 процената за рекламне паное са
осветљењем који су прикључени на инсталацију
јавне расвете.
3. За постављање покретних паноа на
тротоару, такса из тачке 1. умањује се за 20
процената.
4. Уколико се објекти, односно огласна
средства из тачке 1. овог тарифног броја
постављају на површинама које нису јавне
(грађевински објекти, ограде и сл.), локална
комунална такса умањује се:
-за објекте и огласна средства до 3м2
рекламне површине, за 10 процената,
-за објекте и огласна средства од 3 до 9м2
рекламне површине, за 20 процената
-за објекте и огласна средства од 9 до
20м2 рекламне површине, за 30 процената
-за објекте и огласна средства преко 20м2
рекламне површине, за 40 процената.
Тарифни број 5.
1. За паркирање возила на уређеним
и обележеним паркинг местима која су, на
основу одобрења надлежног органа, одређена
као паркинг места на којима се врши наплата
паркирања, у периоду од 7-21 часа, осим ако
решењем надлежног органа није другачије
регулисано, плаћа се такса за коришћење паркинг
места и то:
а) за путничка возила паркирана у трајању
од 60 минута
У I зони...................................7,50 динара
У II зони ..................................6,25 динара
б) за путничка возила паркирана 24 часа
у свакој зони........ .............................43,75 динара
ц) за аутобусе паркиране у трајању од 60
минута
У I зони................................15,00 динара
д) за аутобусе паркиране 24 часа у I зони
....................................................... 150,00 динара
2) За коришћење паркинг места на
уређеним и обележеним паркинг местима која су
на основу одобрења надлежног органа одређена
као паркинг места на којима се врши наплата
паркирања утврђује такса и то:
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а) за станаре у месечном износу................
....................................................... 105,00 динара
за станаре у годишњем износу..................
......................................................1050,00 динара
б) за кориснике пословног простора
(правна лица и предузетници), у месечном
износу..................... ...................... 210,00 динара
за кориснике пословног простора (правна
лица и предузетници), у годишњем износу...........
.....................................................2.100,00 динара
ц) за запослене у пословном објекту чије
је седиште у зони посебних паркиралишта, у
месечном износу...........................375,00 динара
за запослене у пословном објекту чије
је седиште у зони посебних паркиралишта, у
годишњем износу .......................3750,00 динара
3) За коришћење посебно обележеног
(резервисаног) места за паркирање возила
одређеног корисника, такса се обрачунава за
једно паркинг место за путничко возило :
-месечно........................1.200,00 динара
- 6 месеци......................6.000,00 динара
- годишње.................... 10.800,00 динара
4) За коришћење паркинг места на основу
уговора о закупу такса се обрачунава за једно
паркинг место за путничко возило месечно:
- У I зони....................... 500,00 динара
- У II зони........................ 400,00 динара
- У III зони..................... 300,00 динара
5) За коришћење паркинг места на
уређеним и обележеним паркинг местима која су
на основу одобрења надлежног органа одређена
као паркинг места на којима се врши наплата
паркирања, утврђује се такса за повлашћено
паркирање, у свакој зони и без временског
ограничења и то:
а) за физичка лица
- месечно........................ 450,00 динара
- 6 месеци..................... 2.250,00 динара
- 12 месеци..................... 4.050,00 динара
б) за правна лица и предузетнике
- месечно.......................... 600,00 динара
- 6 месеци..................... 3.000,00 динара
- 12 месеци................... 5.400,00 динара
6) За коришћење места на уређеном такси
стајалишту обрачунава се такса за такси возило
дневно у износу од 5,00 динара.
Прва зона из овог тарифног броја
обухвата Трг Светог Теодора Вршачког, Трг
Победе, Светосавски трг, Трг Зелена пијаца,
Омладински трг и улице: Кумановска, Милоша
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Обилића до Ђуре Даничића, Ђуре Цвејића до
Вардарске, Доситејева, Дворска, Анђе Ранковић,
Ђуре Јакшића, Вука Караџића до раскрснице
са улицом Жарка Зрењанина, Стеријина улица
од Стевана Немање до Васка Попе, Стеријино
сокаче, Јаше Томића од Данила Илића до Васка
Попе, Васка Попе до Жарка Зрењанина и Никите
Толстоја (до раскрснице са улицом Михајла
Пупина).
Друга зона из овог тарифног броја
обухвата улице Стевана Немање до Жарка
Зрењанина, Жарка Зрењанина од Стевана
Немање до Димитрија Туцовића, Феликса
Милекера, Вука Караџића од Жарка Зрењанина
до Никите Толстоја, Ивана Милутиновића од
Стевана Немање до Вука Караџића, Пашићев
трг, Змај Јовина до Лазе Нанчића, Синђелићева
до Светозара Милетића, Милоша Обилића од
Ђуре Даничића до Радакове, Ђуре Даничића,
Вардарска, Николе Нешковића од Ђуре Цвејића
до Косанчић Ивана, Ђуре Цвејића од Вардарске до
Црног Јована, Танаска Рајића и Абрашевићева.
Трећа зона из овог тарифног броја
обухвата све улице и тргове у граду који нису
обухваћени зонама I и II.
Такса исказана у месечном износу у
тачкама 2а., 2б., 2ц., 3., 5а., и 5б. овог тарифног
броја, умањује се за 40% на годишњем нивоу
уколико се уплата изврши до 15.01.2010.
године.
Тарифни број 6.
За заузеће јавне површине грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских радова
утврђује се комунална такса по м2 заузете јавне
површине у дневном износу и то:
1.При изградњи, реконструкцији и
адаптацији објеката (постављање грађевинске
скеле, заштитних ограда и сл.)............ 4,20 дин.
2. За депоновање грађевинског материјала,
огревног или другог материјала, односно робе...
................................................................ 8,40 дин.
3.При заузимању јавних површина које
захтева измену кретања возила и
пешака или
паркирање возила................................ 18,00 дин.
Таксу из тачке 1. овог Тарифног броја
плаћа инвеститор грађевинских радова од дана
почетка градње, односно заузећа јавне површине
до завршетка радова, односно уклањања
материјала или ствари.
Такса из овог Тарифног броја плаћа се
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сразмерно времену коришћења.
Такса из тачке 1. овог Тарифног броја
не плаћа се ако заузимање јавне површине
врши ради изградње и одржавања коловоза или
друге јавне површине, ради отклањања хаварија
на инсталацијама водовода, канализације и
топловода, као и за извођење радова на изградњи
и реконструкцији водовода, канализације и
топловода.
Тарифни број 7.
1. За истицање фирме на пословном
простору
такса се утврђује по зонама и
врсти делатности у годишњем износу и то:
- за делатност трговине нафтом и
дериватима нафте, делатност банкарства,
осигурањја имовине и лица, поштанских,
мобилних
и
телефонских
услуга,
електропривреде, делатност казина, коцкарница,
приређивање игара на срећу и угоститељска
делатност у угостителским објектима за смештај
(хотел, мотел, пансион и др.)
I зони…………...……200.000,00 динара
II зони …………..…..180.000,00 динара
III зони ………..…….150.000,00 динара
IV зони…………..…..100.000,00 динара
V зони…………..…….50.000,00 динара
- за делатност трговине коју обавља
привредно друшто у супер маркетима, мега
маркетима, робним кућама и др.
I зони……………....…60.000,00 динара
II зони ………….....….50.000,00 динара
III зони ………….........40.000,00 динара
IV зони…………….....30.000,00 динара
V зони…………….......15.000,00 динара
- за делатност шпедиције, инжињеринга
и пројектовања, грађевинарства, апотекарску
и здравствену делатност, адвокатску делатност,
агенције и пословне услуге,
I зони…………………30.000,00 динара
II зони …………….......25.000,00 динара
III зони …………….....20.000,00 динара
IV зони……………......15.000,00 динара
V зони……………........10.000,00 динара
- за делатност коју обављају СУР, СТР и
СЗР, ауто превозници, туристичке агенције и све
остале делатности,
I зони…………………10.000,00 динара
II зони ……………….....8.000,00 динара
III зони …………………6.000,00 динара
IV зони…………………4.000,00 динара

495

SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 13/2009
V зони…………… ……2.000,00 динара.

У овом Тарифном броју, првом зоном
обухваћене су и следеће улице:
2. Октобра, Београдски пут, Милоша
Обилића,
Војводе
Степе
Степановића,
Вашариште, Делиградска и Жарка Зрењанина.
Уколико се фирма истиче у току трајања
календарске године такса се утврђује сразмерно
времену за које је фирма била истакнута.
Такса из овог тарифног броја примењиваће
се док Влада Републике Србије не утврди
највише износе, након чега ће се примењивати
ти износи.
Тарифни број 8.
1.
За
постављање
и
држање
слободностојећих и зидних витрина само ради
излагања робе ван пословних просторија, такса
се утврђује по сваком започетом квадратном
метру заузете површине годишње, и то:
I зона …………….........…8.400,00 динара
II зона……………………5.600,00 динара
III и IV зона………….…. 2.800,00 динара
V зона…………………. 2.100,00 динара
Тарифни број 9.
За држање моторних возила, друмских
и прикључних возила, осим пољопривредних
возила и машина, плаћа се такса у годишњем
износу и то:
1.
за
теретна
моторна
возила...............1.080,00 дин по тони носивости
2. За прикључна возила..................…..
460,00 дин по тони носивости
3. За аутобусе ......................8.160,00 дин
4. за минибусе .................... 2.880,00 дин
5. За путничке аутомобиле и комби возила
према радној запремини:
- до 1.000 цм3…………….. 900,00 дин.
- од 1.001 до 1350 цм3…..1.800,00 дин.
- од 1351 до 1800 цм3 … 2.750,00 дин.
- од 1801 до 2500 цм3… 5.000,00 дин.
- преко 2.500 цм3..........…6.880,00 дин.
6. За мотоцикле према радној запремини
мотора и то:
- до 125 цм3 …………….. ….400,00 дин
- од 125 до 250 цм3 ….... .....805,00 дин
- од 250 до 500 цм3 ……….1.380,00 дин
- од 500 до 1000 цм3 …….. 5.000,00 дин
- преко 1000 цм3 …………6.250,00 дин.

29.1.2009.

Таксу из овог тарифног броја не плаћају
војни инвалиди, цивилни инвалиди рата и
инвалиди рада са 70 или више процената
телесног оштећења или код којих постоји
телесно оштећење које има за последицу
неспособност доњих екстремитета (ногу) од 60
или више процената, ако им возила служе за
личну употребу.
Такса
из овог тарифног броја
примењиваће се док Влада Републике Србије
не утврди највише износе, након чега ће се
примењивати ти износи.

29.12.2009.
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ɉɈɊȿɋɄȺ ɉɊɂȳȺȼȺ
ɄɈɆɍɇȺɅɇȺ ɌȺɄɋȺ ɁȺ ___________________________________________
ɂ.ɉɈȾȺɐɂ Ɉ ɉɈɊȿɋɄɈɆ ɈȻȼȿɁɇɂɄɍ

ƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
ƑƑƑƑƑ

ɉɂȻ
ȳɆȻȽ, Ɇɚɬɢɱɧɢ ɛɪɨʁ
ɒɢɮɪɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ

ɇɚɡɢɜ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ________________________________________________________
ɇɚɡɢɜ __________________________________________________________________
(ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɫɭɛʁɟɤɬɚ)
ɋɟɞɢɲɬɟ
________________________________________________________
Ⱥɞɪɟɫɚ (ɭɥɢɰɚ ɢ ɛɪɨʁ)
_________________________________________________
ɉɨɱɟɬɚɤ ɨɛɚɜʂɚʃɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
(ɢɫɬɚɤɧɭʄɟ ɮɢɪɦɟ) ________________________________________________________
Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ ɥɢɰɟ ________________________________________________________
Ʌɢɰɟ ɡɚ ɤɨɧɬɚɤɬ ____________________ Ɍɟɥɟɮɨɧ ____________________________
Ɍɟɤɭʄɢ ɪɚɱɭɧ ______________________ Ȼɚɧɤɚ ______________________________
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɩɪɚɜɧɨɝ ɥɢɰɚ
ɦɚɥɨ
ɫɪɟɞʃɟ ɜɟɥɢɤɨ
Ɉɫɧɨɜ ɩɪɚɜɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɫɜɨʁɢɧɚ

Ƒ

ɡɚɤɭɩ

Ƒ

ɂɦɟ ɢ ɚɞɪɟɫɚ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ___________________________________
_________________________________________________________________________
Ʉɧɢɝɨɜɨɞɫɬɜɨ

ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ

Ƒ

ɚɝɟɧɰɢʁɫɤɢ

Ƒ

Ʌɢɰɟ ɡɚ ɤɨɧɬɚɤɬ _________________________ Ɍɟɥɟɮɨɧ_________________________
ɉɨɫɥɨɜɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ
Ɋɟɞ.ɛɪ
1
2
3
4
5

ɇɚɡɢɜ ɭɥɢɰɟ

Ȼɪɨʁ

Ɇɟɫɬɨ

Ɇɟɫɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ

ɍɡ ɩɨɫɥɨɜɧɭ ɩɪɢʁɚɜɭ ɞɨɫɬɚɜɢɬɢ:
- ɮɨɬɨɤɨɩɢʁɭ ɪɟɲɟʃɚ ɢɡ ȺɉɊ-ɚ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɫɭɛʁɟɤɬɟ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ (ɡɚ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤɟ)
- ɮɨɬɨɤɨɩɢʁɭ ɢ ɨɜɟɪɭ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɨɬɜɚɪɚʃɭ ɫɜɚɤɟ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ (ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɞɪɭɲɬɜɚ
ȾɈɈ, ȺȾ, ȾȾ );
- ɮɨɬɨɤɨɩɢʁɭ ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ ɡɚɤɭɩɭ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɢɥɢ ɜɥɚɫɧɢɱɤɨɝ ɥɢɫɬɚ
- ɨɞɥɭɤɭ ɨ ɪɚɡɜɪɫɬɚɜɚʃɭ ɩɪɚɜɧɨɝ ɥɢɰɚ ( ɜɟɥɢɤɨ, ɫɪɟɞʃɟ, ɦɚɥɨ );
- ɩɨɬɜɪɞɚ ɨ ɢɡɜɪɲɟɧɨʁ ɪɟɝɢɫɬɚɪɚɰɢʁɢ ( ɉɂȻ )
ɍ ______________________
_______________________
Ⱦɚɧɚ ____________________
________________________

Ɇ.ɉ.
ɩɨɞɧɨɫɢɥɚɰ ɩɪɢʁɚɜɟ
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12.

На основу члана 20. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник РС”,
бр. 129/2007), члана 146. Закона о планирању и
изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009)
и члана 13. тачка 8. Статута општине Вршац
(“Службени лист општине Вршац”, бр. 10/2008
и 13/2008), Скупштина општине Вршац, на
седници одржаној дана 28.12.2009. године,
донела јe
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ПРИВРЕМЕНОМ ПОСТАВЉАЊУ
МОНТАЖНИХ И ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА
НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
Члан 1.
У Одлуци о привременом постављању
монтажних и покретних објеката на јавним
површинама (“Сл. лист Општине Вршац”, бр.
14/2008 и 6/2009), члан 18. мења се и гласи:
“Летња башта поставља се у периоду од
15. марта до 15. новембра текуће године.
Захтев за постављање летње баште из
става 1. овог члана подноси се у периоду од:
- 15. фебруара до 15. марта,
- 15. маја до 15. јуна, и
-15. августа до 15. септембра.
О захтевима поднетим ван наведених
периода неће се одлучивати.
За коришћење јавне површине плаћа се
локална комунална такса на начин прописан
Одлуком о локалним комуналним таксама.“
Члан 2.
У члану 24. став 1. тачка 1. речи: „31
децембра“ замењују се речима „15 јануара“.
У истом члану после става 1. додаје се
нови став 2. који гласи:
“Тезге за излагање и продају књига могу
се постављати током целе године.“
Досадашњи став 2. постаје став 3.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу Општине
Вршац”.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
SKUP[TINA OP[TINE VR[AC
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На основу члана 32. став 1. тачка 4.
Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник
РС”, бр. 129/07) и члана 27. став 1. тачка 4.
Статута општине Вршац ( Службени лист
општине Вршац бр. 10/08 и 13/08), Скупштина
општине Вршац, на седници одржаној
28.12.2009. године, донела је
ОДЛУ КУ
I
Усваја се Локални акциони план за
младе 2010 – 2014. у тексту који је саставни део
ове Одлуке.
II
Ова Одлука објавиће се у ``Службеном
листу општине Вршац``.
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ɅɈɄȺɅɇɂ ȺɄɐɂɈɇɂ ɉɅȺɇ ɁȺ ɆɅȺȾȿ 2010-2014
1.1. ɄȺɇɐȿɅȺɊɂȳȺ ɁȺ ɆɅȺȾȿ
- Ɉɫɧɨɜɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɨ ɮɨɪɦɢɪɚʃɭ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɢ ɞɨɫɚɞɚɲʃɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ
ɤɚɨ ɢ ɛɭɞɭʄɢɦ ɩɥɚɧɨɜɢɦɚ (ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢʁɚ ɞɨɝɚɻɚʁɚ)
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ Ɇɥɚɞɟ ɮɨɪɦɢɪɚɧɚ ʁɟ ɡɚɤʂɭɱɤɨɦ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɝ ɜɟʄɚ, 2.10.2008., ɚ
ɡɜɚɧɢɱɧɨ ʁɟ ɨɬɜɨɪɟɧɚ 20.03.2009. ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɦɚ Ⱦɨɦɚ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ȼɪɲɚɰ, ɤɨʁɢ ʁɟ
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɢ ɩɪɭɠɢɨ ɥɨɝɢɫɬɢɱɤɭ ɩɨɞɪɲɤɭ (ɩɪɨɫɬɨɪ, ɫɬɪɭʁɚ, ɬɟɥɟɮɨɧ, ɢɧɬɟɪɧɟɬ), ɚ
ɬɟɯɧɢɱɤɢ ʁɟ ɨɩɪɟɦʂɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ Ɉɦɥɚɞɢɧɟ ɢ ɋɩɨɪɬɚ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ.
.
ɇɚɤɨɧ ɨɬɜɚɪɚʃɚ, 24. 03. 2009. Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ Ɇɥɚɞɟ ɭɤʂɭɱɢɥɚ ɫɟ ɭ ɩɪɨʁɟɤɚɬ „ɇɟ
ɩɪɨɥɚɡɢ ɭɥɢɰɨɦ ɛɟɡ ɬɪɟɝɚ – ɡɚɝɨɜɚɪɚɱɤɚ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ ɡɚ ɦɚʃɢɧɟ“„Ƚɪɭɩɟ 484“ ɢ
„ɐɟɧɬɪɚ ɦɨɞɟɪɧɢɯ ɜɟɲɬɢɧɚ“ ɢɡ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨʁɟɝ ʁɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥɚ ɬɪɢ
ɚɤɰɢʁɟ ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ɦɭɥɬɢɤɭɥɬɭɪɚɥɧɨɫɬ ɭ Ɉɩɲɬɢɧɢ ȼɪɲɚɰ, ɬɨɤɨɦ ʁɭɧɚ, ʁɭɥɚ ɢ ɚɜɝɭɫɬɚ
ɦɟɫɟɰɚ.
Ɍɨɤɨɦ ɦɚʁɚ ɦɟɫɟɰɚ ɜɨɥɨɧɬɟɪɢ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ Ɇɥɚɞɟ ɫɩɪɨɜɟɥɢ ɫɭ ɚɧɤɟɬɢɪɚʃɟ
ɦɥɚɞɢɯ (ɨɞ 15 – 30 ɝɨɞɢɧɚ) ɨ ʃɢɯɨɜɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɨʁɟɤɬɚ
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ Ɇɥɚɞɟ Ƚɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ, ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ: „ɏɨʄɭ ɞɚ ɡɧɚɦ!?“
Ɍɨɤɨɦ ɦɚʁɚ ɬɚɤɨɻɟ, ɤɪɟʄɟ ɫɚ ɪɚɞɨɦ ɪɚɞɢɨɧɢɰɚ ʁɚɜɧɨɝ ɧɚɫɬɭɩɚ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ:
„ɇɚɫɬɭɩɚʁ ɢ ɡɚɫɬɭɩɚʁ“ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɦɚ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ Ɇɥɚɞɟ, ɚ ɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ
ɇɆɋ „ɂɬɚɤɟ“.
ɍ ɚɜɝɭɫɬɭ ɦɟɫɟɰɭ, ɬɚɤɨɻɟ ɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɇɆɋ „ɂɬɚɤɟ“, ɤɪɟɧɭɥɚ ʁɟ ɫɚ ɪɚɞɨɦ
ɪɚɞɢɨɧɢɰɚ „ɂɫɬɨɪɢʁɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ“.
ɍ ɫɟɩɬɟɦɛɪɭ ɦɟɫɟɰɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɟ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ „ȼɈɈɁ“
Ⱦɚɜɢɞ ɋɪɛɭ ɨɞɪɠɚɨ ʁɟ ɫɟɦɢɧɚɪ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɝ ɦɟɧɚʇɦɟɧɬɚ ɡɚ ɜɨɥɨɧɬɟɪɟ
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ Ɇɥɚɞɟ.
28. 10. ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɨɦ ɬɪɝɭ ɨɛɟɥɟɠɟɧ ʁɟ ɞɚɧ ɩɨɫɜɟʄɟɧ ɡɞɪɚɜʂɭ ɦɥɚɞɢɯ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɧɟɞɟʂɟ ɍɇ ɭ ɋɪɛɢʁɢ
Ɉɞ 23. 11. Ʉɪɟɧɭɨ ʁɟ ɫɚ ɪɚɞɨɦ ɫɚʁɬ www.infuzija.org
www.ɢɧɮɭɡɢʁɚ.ɨɪɝ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɟ ɧɟɜɥɚɞɢɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ „ɈɇɈ“ ɢɡ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɫɚ ɢɞɟʁɨɦ ɞɚ ɫɟ ɧɚ
ʁɟɞɧɨɦ ɦɟɫɬɭ ɦɨɝɭ ɞɨɛɢɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɨ ɪɚɞɭ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ Ɇɥɚɞɟ 13
ɨɩɲɬɢɧɚ, ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ɢ ɧɚɲɟ.
1 . ɞɟɰɟɦɛɪɚ ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɨɦ ɬɪɝɭ ɨɛɟɥɟɠɟɧ ʁɟ ɫɜɟɬɫɤɢ ɞɚɧ ɛɨɪɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɫɢɞɟ.
ȼɨɥɨɧɬɟɪɢ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ Ɇɥɚɞɟ ɞɟɥɢɥɢ ɫɭ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɢ ɤɨɧɞɨɦɟ.
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ Ɇɥɚɞɟ ɨɞ ɫɜɨɝ ɨɬɜɚɪɚʃɚ ɞɨ ɞɚɧɚɫ ɛɪɨʁɢ 20 ɜɨɥɨɧɬɟɪɚ,
ɭɫɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɫɦɨ ɞɨɛɪɭ ɫɚɪɚɞʃɭ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ, ɻɚɱɤɢɦ
ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢɦ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɨɦ, ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ Ⱦɨɦ ɨɦɥɚɞɢɧɟ, ɐɪɜɟɧɢ
Ʉɪɫɬ, Ɉɞɟɥɟʃɟ ɩɫɢɯɢʁɚɬɪɢʁɫɤɟ ɛɨɥɧɢɰɟ ɡɚ ɥɟɱɟʃɟ ɛɨɥɟɫɬɢ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɞɪɨɝɟ
Ȼɭɞɭʄɢ ɩɥɚɧɨɜɢ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ Ɇɥɚɞɟ ɫɭ ɞɚʂɟ ɩɪɨɦɨɜɢɫɚʃɟ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟ
ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ(ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ ɢ ɩɪɨɦɨɜɢɫɚʃɟ ɡɞɪɚɜɢɯ ɫɬɢɥɨɜɚ ɠɢɜɨɬɚ,
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ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨɝ ɫɥɨɛɨɞɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ, ɤɭɥɬɭɪɟ, ɫɩɨɪɬɚ, ɡɚɲɬɢɬɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ,
ɜɨɥɨɧɬɟɪɢɡɦɚ ɢ ɚɤɬɢɜɢɡɦɚ, ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ ɫɬɚɬɭɫɚ ɦɥɚɞɢɯ...)

1.2. ɋȺȼȿɌ ɁȺ ɆɅȺȾȿ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ʁɟ ɧɚ ɫɜɨʁɨʁ ɫɟɞɧɢɰɢ ɨɞɪɠɚɧɨʁ 19.11.2008. ɝɨɞɢɧɟ
ɞɨɧɟɥɚ Ɉɞɥɭɤɭ ɨ ɞɨɩɭɧɚɦɚ ɋɬɚɬɭɬɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɛʁɚɜʂɟɧɚ ɭ
«ɋɥ.ɥɢɫɬɭ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ» ɛɪ. 13/08. Ɉɜɨɦ Ɉɞɥɭɤɨɦ ɮɨɪɦɢɪɚɧ ʁɟ ɋɚɜɟɬ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ Ɉɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ. ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɦɥɚɞɟ:
x ɢɧɢɰɢɪɚ ɢ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɭ ɢɡɪɚɞɢ ɥɨɤɚɥɧɟ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ, ɫɩɨɪɬɚ, ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɫɥɨɛɨɞɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ, ɩɨɜɟʄɚʃɚ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ, ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ, ɚɤɬɢɜɧɨɝ ɭɱɟɲʄɚ, ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɭ ʁɟɞɧɚɤɢɯ
ɲɚɧɫɢ, ɡɞɪɚɜɫɬɜɚ, ɤɭɥɬɭɪɟ, ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɩɨɥɨɜɚ, ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɭ ɧɚɫɢʂɚ ɢ
ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ, ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɩɪɚɜɢɦɚ, ɨɞɪɠɢɜɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɢ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɢ
ɞɪɭɝɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ;
x ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɭ ɢɡɪɚɞɢ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɚɤɰɢɨɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɭ
ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɫɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦ ɡɚ ɦɥɚɞɟ;
x ɩɪɚɬɢ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɚɤɰɢɨɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɢ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ;
x ɞɨɧɨɫɢ ɡɚɤʂɭɱɤɟ ɢ ɞɚʁɟ ɦɢɲʂɟʃɚ ɨ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɢɡ ɫɜɨʁɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɢ
ɨ ʃɢɦɚ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚ ɨɪɝɚɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ;
x ɞɚʁɟ ɦɢɲʂɟʃɟ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɝɟ ɩɪɨɩɢɫɚ ɢ ɨɞɥɭɤɚ ɤɨʁɟ ɞɨɧɨɫɢ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ
ɨɩɲɬɢɧɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɡɧɚɱɚʁɧɢɦ ɡɚ ɦɥɚɞɟ;
x ɭɫɜɚʁɚ ɝɨɞɢɲʃɟ ɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁɟ ɨ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɭ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɚɤɰɢɨɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɢ
ɩɨɞɧɨɫɢ ɢɯ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ Ɉɩɲɬɢɧɟ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ Ɉɩɲɬɢɧɟ ɢ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨɦ
ɜɟʄɭ;
x ɢɧɢɰɢɪɚ ɩɪɢɩɪɟɦɭ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɢɥɢ ɭɱɟɲʄɟ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ ɢɥɢ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ
ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɭ ɰɢʂɭ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɦɥɚɞɢɯ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ ʃɢɯɨɜɢɯ ɩɪɚɜɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ Ɉɩɲɬɢɧɟ;
x ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚ ɢ ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɫɚɪɚɞʃɭ ɢɡɦɟɻɭ ɨɩɲɬɢɧɟ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɢ ɩɪɭɠɚ ɩɨɦɨʄ ɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ʃɢɯɨɜɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ;
x ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚ ɢ ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɦɟɻɭɨɩɲɬɢɧɫɤɟ ɫɚɪɚɞʃɟ ɤɨʁɚ ɫɟ
ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɨɦɥɚɞɢɧɭ ɢ ɨ ɬɨɦɟ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚ ɨɪɝɚɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ;
ɑɥɚɧɨɜɟ ɋɚɜɟɬɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ɱɢɧɟ
Ɋɟɞ.ɛɪ.
1
2
3
4
5

ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ ɋȺȼȿɌȺ ɁȺ ɆɅȺȾȿ
ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ
ȴɭɛɚɧ ɉɚɧɢʄ
ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ
ɻɚɱɤɨɝ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ
Ɇɢɥɨɲ Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜɢʄ
ɫɪɟɞʃɟ ɲɤɨɥɟ
ɻɚɱɤɨɝ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ
Ȼɨɪɢɜɨʁɟ Ɇɚɬɢʄ
ɫɪɟɞʃɟ ɲɤɨɥɟ
ɻɚɱɤɨɝ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ
ɇɢɤɨɥɚ Ʉɚɧɚɱɤɢ
ɫɪɟɞʃɟ ɲɤɨɥɟ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ʉɨɤɨɬɨɜɢʄ
ɻɚɱɤɨɝ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ
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6

Ɇɢɥɨɲ Ʉɭɡɦɚɧɨɜɢʄ

7

Ⱦɚɜɢɞ ɋɪɛɭ

8
9
10

Ʉɚɬɢɰɚ ɉɭɪɢʄ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ɇɚɪʁɚɧɨɜɢʄ

ɫɪɟɞʃɟ ɲɤɨɥɟ
ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɨɝ
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ
ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ
ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ

ȼɂɁɂȳȺ
Ɉɩɲɬɢɧɚ ȼɪɲɚɰ ɞɨ 2014. ɩɨɫɬɚʁɟ ɥɢɞɟɪ ʁɭɠɧɨɝ Ȼɚɧɚɬɚ, ɦɟɫɬɨ ɩɪɢʁɚɬɧɨ ɢ
ɛɟɡɛɟɞɧɨ ɡɚ ɠɢɜɨɬ ɦɥɚɞɢɯ ȼɪɲɱɚɧɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɩɪɢʁɚɬɟʂɚ, ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɨɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɢ ɰɟɧɬɚɪ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢ ɫɪɟɞɢɧɚ ɤɨʁɚ ɝɚɪɚɧɬɭʁɟ ɢ ɪɟɚɥɧɨ ɨɦɨɝɭʄɭʁɟ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɪɚɞɚ ɫɜɚɤɟ ɦɥɚɞɟ ɨɫɨɛɟ.
ɆɂɋɂȳȺ
Ɋɚɡɜɢʁɚʃɟɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɫɚɧɟ ɦɪɟɠɟ ɩɨɞɪɲɤɟ, ɤɪɨɡ ɦɟɻɭɫɭɫɟɞɫɤɭ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɭ
ɫɚɪɚɞʃɭ, ɞɭɛɢɧɫɤɨɦ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɫɬɚʃɚ ɭ ɫɜɢɦ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɦ
ɫɟɝɦɟɧɬɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɢɱɭ ɢ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ʁɚɱɚʃɟ ɢɧɬɟɝɪɢɬɟɬɚ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɠɢɜɨɬɚ ɦɥɚɞɢɯ ʂɭɞɢ, ɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɬɢɦ ɤɪɟɢɪɚʃɟɦ ɢ ɩɪɢɦɟɧɨɦ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ
ɦɟɪɚ ɩɨɞɪɲɤɟ ɭɬɢɰɚʄɟ ɫɟ ɧɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɧɚɩɪɟɞɚɤ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɤɚɨ ɨɫɧɨɜɧɢ
ɩɪɟɞɭɫɥɨɜ ɡɚ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɨɫɧɨɜɟ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɢ ɨɫɬɚɧɚɤ ɦɥɚɞɢɯ ʂɭɞɢ ɭ
ɧɚɲɨʁ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ.
ɍ ɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɥɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ʄɟ ɩɨɫɬɭɩɢɬɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨ, ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚʁɭʄɢ ɢ
ɦɨɛɢɥɢɲɭʄɢ ɫɜɟ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɱɢɧɢɨɰɟ, ɧɚ ɦɨɬɢɜɢɲɭʄɢ ɧɚɱɢɧ,
ɫɜɟɫɧɚ ɫɜɢɯ ɩɪɚɜɚ, ɚɥɢ ɢ ɨɛɚɜɟɡɚ ɤɨʁɟ ɫɚ ɫɨɛɨɦ ɧɨɫɢ ɥɢɞɟɪɫɤɚ ɩɨɡɢɰɢʁɚ ɭ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ.
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ɉɊɂɇɐɂɉɂ ɂ ȼɊȿȾɇɈɋɌɂ

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ, ɭ ɬɨɤɭ ɫɜɨɝ ɪɚɞɚ ɢ ɤɪɟɢɪɚʃɭ
ɦɟɪɚ ɡɚ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɫɬɚɬɭɫɚ ɦɥɚɞɢɯ, ɤɨɪɢɫɬɢʄɟ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɪɚɻɟɧɚ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ, ʁɟɪ ɩɪɨɢɡɥɚɡɟ ɢɡ ɜɪɟɞɧɨɫɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɱɢʁɢ ɫɭ
ɨɫɧɨɜ ɍɫɬɚɜ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ, ɍɧɢɜɟɪɡɚɥɧɚ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢʁɚ ɨ ʂɭɞɫɤɢɦ ɩɪɚɜɢɦɚ,
Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɚ ɍɇ ɨ ɩɪɚɜɢɦɚ ɞɟɬɟɬɚ ɫɚ ɉɪɨɬɨɤɨɥɢɦɚ, Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɚ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɨ
ʂɭɞɫɤɢɦ ɩɪɚɜɢɦɚ ɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɫɥɨɛɨɞɚɦɚ ɢ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɩɚɤɟɬ ɨ ɝɪɚɻɚɧɫɤɢɦ ɢ
ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ ɩɪɚɜɢɦɚ.
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɚɤɰɢʁɚ ɫɭ:
• ɉɨɲɬɨɜɚʃɟ ʂɭɞɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚ - Ɉɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɫɟ ɞɚ ɫɜɢ ɦɥɚɞɢ ɢɦɚʁɭ ɢɫɬɚ ɩɪɚɜɚ
ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɩɨɥ, ɪɚɫɧɭ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɭ ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬ, ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨ
ɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟ, ɫɟɤɫɭɚɥɧɭ ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɭ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɫɬɚɬɭɫ, ɤɚɨ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɟ
ɫɦɟɬʃɟ/ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬ. Ɉɛɟɡɛɟɻɭʁɭ ɫɟ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɦɥɚɞɢɯ
ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɧɚ ʁɟɞɧɚɤɢɦ ɩɪɚɜɢɦɚ, ɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ, ɜɥɚɫɬɢɬɢɦ ɢɡɛɨɪɢɦɚ ɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɦɚ.
• Ɋɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ - Ɉɦɨɝɭʄɚɜɚ ɫɟ ɞɚ ɫɜɢ ɦɥɚɞɢ ɢɦɚʁɭ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ʁɟɞɧɚɤɟ ɲɚɧɫɟ, ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ, ɧɚ ɥɢɱɧɢ ɪɚɡɜɨʁ, ɞɨɠɢɜɨɬɧɨ ɭɱɟʃɟ, ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɢɦ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɦ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ, ɢɡɛɨɪɢɦɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɦɚ.
Ɉɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɫɟ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɪɨɞɧɟ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɢ, ɧɟɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟ, ɫɥɨɛɨɞɟ,
ɞɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɚ, ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ, ɥɢɱɧɨɝ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɦɥɚɞɢɯ.
• Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ - ɉɨɞɫɬɢɱɟ ɫɟ ɢ ɪɚɡɜɢʁɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ɪɚɞɟ ɫɚ ɦɥɚɞɢɦɚ,
ɤɚɨ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɦɥɚɞɢɯ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ʃɢɯɨɜɢɦ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ.
• Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɫɬ - ɉɪɟɩɨɡɧɚʁɭ ɫɟ ɢ ɭɜɚɠɚɜɚʁɭ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ ɦɥɚɞɢɯ ɤɚɨ ɜɚɠɧɨɝ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɪɟɫɭɪɫɚ ɢ ɢɫɤɚɡɭʁɟ ɫɟ ɩɨɜɟɪɟʃɟ ɢ ɩɨɞɪɲɤɚ ʃɢɯɨɜɢɦ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢɦɚ:
ɦɥɚɞɢ ɡɧɚʁɭ, ɦɨɝɭ, ɭɦɟʁɭ. Ɉɦɨɝɭʄɚɜɚ ɫɟ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬ ɫɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ
ɦɥɚɞɢɦɚ. Ɉɛɟɡɛɟɻɭʁɭ ɫɟ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɨɱɭɜɚʃɟ ɡɞɪɚɜʂɚ ɦɥɚɞɢɯ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨ
ɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɫɥɨɛɨɞɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ. Ⱥɮɢɪɦɢɲɟ ɫɟ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɲɟ ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ ɭɜɨɻɟʃɟ
ɢ ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ ɢɧɤɥɭɡɢɜɧɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɧɚ ɫɜɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ.
• ɋɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬ - Ɋɚɡɜɢʁɚ ɫɟ ɢɧɬɟɪɝɟɧɟɪɚɰɢʁɫɤɚ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬ ɢ ɭɥɨɝɚ ɦɥɚɞɢɯ ɭ
ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɨɝ ɝɪɚɻɚɧɫɬɜɚ. ɉɨɞɫɬɢɱɭ ɫɟ ɫɜɢ ɨɛɥɢɰɢ ɜɪɲʃɚɱɤɟ
ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ, ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɫɟ ɤɭɥɬɭɪɚ ɧɟɧɚɫɢʂɚ ɢ ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɟ ɦɟɻɭ ɦɥɚɞɢɦɚ.
• ɋɚɪɚɞʃɚ - ɉɨɞɪɠɚɜɚ ɫɟ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɫɥɨɛɨɞɚ ɭɞɪɭɠɢɜɚʃɚ ɢ ɫɚɪɚɞʃɚ ɫɚ
ɜɪɲʃɚɰɢɦɚ ɢ ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɢɧɬɟɪɝɟɧɟɪɚɰɢʁɫɤɚ ɫɚɪɚɞʃɚ, ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ
ɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɧɢɜɨɭ.
• Ⱥɤɬɢɜɧɨ ɭɱɟɲʄɟ ɦɥɚɞɢɯ - Ɉɛɟɡɛɟɻɭʁɭ ɫɟ ɩɪɚɜɚ, ɩɨɞɪɲɤɚ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɪɨɫɬɨɪ ɢ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɤɚɤɨ ɛɢ ɦɥɚɞɢ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɨɞɥɭɤɚ, ɤɚɨ ɢ ɭ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɤɨʁɟ ɞɨɩɪɢɧɨɫɟ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɛɨʂɟɝ ɞɪɭɲɬɜɚ.
• ɂɧɬɟɪɤɭɥɬɭɪɚɥɢɡɚɦ Ɉɦɨɝɭʄɚɜɚ ɫɟ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨɫɬɢ ɭ ɫɜɢɦ
ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ʂɭɞɫɤɨɝ ɠɢɜɨɬɚ, ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɚ, ɤɚɨ ɢ ɚɮɢɪɦɚɰɢʁɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ ɢ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭɫɦɟɪɟɧɢɯ ɧɚ ɧɟɝɨɜɚʃɟ ɢ ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ ɢɧɬɟɪɤɭɥɬɭɪɚɥɧɨɝ
ɞɢʁɚɥɨɝɚ ɦɟɻɭ ɦɥɚɞɢɦɚ.
• ɐɟɥɨɠɢɜɨɬɧɨ ɭɱɟʃɟ - ɉɪɨɦɨɜɢɲɟ ɫɟ ɰɟɥɨɠɢɜɨɬɧɨ ɭɱɟʃɟ ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɟ
ɚɮɢɪɦɢɲɭ ɡɧɚʃɟ ɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɫɬɢɰɚʃɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɚ. Ɉɛɟɡɛɟɻɭʁɟ
ɫɟ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɮɨɪɦɚɥɧɢɯ ɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɢɯ ɨɛɥɢɤɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɢ ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ ɢ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ.
• Ɂɚɫɧɨɜɚɧɨɫɬ - Ɉɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɫɟ ɞɚ ɫɜɢ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬɢ, ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɦɥɚɞɟ ɛɭɞɭ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢ ɧɚ ɭɬɟɦɟʂɟɧɢɦ ɢ
ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɨ ɦɥɚɞɢɦɚ.
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Ɉɞɟʂɚɤ 3

ɄɈɇɌȿɄɋɌ

3.1. ȽȿɈȽɊȺɎɋɄɂ ɉɈȾȺɐɂ
Ɉɩɲɬɢɧɭ ȼɪɲɚɰ ɫɚɱɢʃɚɜɚ 6 ɭɪɛɚɧɢɯ ɢ 22
ɪɭɪɚɥɧɟ ɦɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ (ɆɁ),ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɠɢɜɢ
54.351 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤ, ɩɪɢɩɚɞɧɢɤ 16 ɧɚɰɢʁɚ.
ɇɚʁɛɪɨʁɧɢʁɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɦɚʃɢɧɚ ɫɭ Ɋɭɦɭɧɢ
(10,94 %), Ɇɚɻɚɪɢ (4,80 %) ɢ Ɋɨɦɢ (2,17%).
Ɉɩɲɬɢɧɚ ɫɟ ɝɪɚɧɢɱɢ ɫɚ ɞɪɠɚɜɨɦ Ɋɭɦɭɧɢʁɨɦ ɢ
ɫɭɫɟɞɧɢɦ ɨɩɲɬɢɧɚɦɚ: Ȼɟɥɨɦ ɐɪɤɜɨɦ,
Ʉɨɜɢɧɨɦ, Ⱥɥɢɛɭɧɚɪɨɦ ɢ ɉɥɚɧɞɢɲɬɟɦ.
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ ɫɟɞɢɲɬɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɫɟ
ɧɚɥɚɡɢ ɭ ȼɪɲɰɭ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɭɞɚʂɟɧ 85 ɤɦ ɨɞ
Ȼɟɨɝɪɚɞɚ, ɩɪɟɦɚ ɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɤɭ, ɚ ɫɜɟɝɚ 14 ɤɦ ɨɞ ɝɪɚɧɢɰɟ ɫɚ Ɋɭɦɭɧɢʁɨɦ.
Ƚɪɚɞ ɥɟɠɢ ɧɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɩɭɬɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ-Ɍɟɦɢɲɜɚɪ, ɢ ɤɪɨɡ ʃɟɝɚ ɩɪɨɥɚɡɢ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɚ ɩɪɭɝɚ Ȼɟɱ-Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɚ-Ȼɟɨɝɪɚɞ-Ȼɭɤɭɪɟɲɬ. ɍ ɨɤɜɢɪɭ
ɉɢɥɨɬɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɢʁɟ ɭ ȼɪɲɰɭ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɚɟɪɨɞɪɨɦ ɫɚ ɜɚɡɞɭɲɧɢɦ ɰɚɪɢɧɫɤɢɦ
ɬɟɪɦɢɧɚɥɨɦ ɤɨʁɢ ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɤɨɪɢɫɬɟ ɦɚʃɢ ɚɜɢɨɧɢ, ɚɜɢɨ-ɬɚɤɫɢ, ɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ
ɚɜɢʁɚɰɢʁɚ.
Ƚɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ (ɪɚɜɧɢɰɚ, ɛɪɟɠɭʂɰɢ, ɩɥɚɧɢɧɟ, Ⱦɟɥɢɛɥɚɬɫɤɚ
ɩɟɲɱɚɪɚ), ɤɥɢɦɚɬɫɤɟ ɩɨɜɨʂɧɨɫɬɢ, ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɜɟɡɟ, ɪɚɡɜɢʁɟɧɚ ɬɪɝɨɜɢɧɚ, ɡɚɯɬɟɜɢ
ɬɪɠɢɲɬɚ ɢ ɩɪɟɞɭɡɢɦʂɢɜɨɫɬ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ - ɭɫɥɨɜɢɥɢ ɫɭ ɭɤɭɩɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɨɜɨɝɚ ɝɪɚɞɚ ɢ ʃɟɝɨɜɟ ɨɤɨɥɢɧɟ.
ɉɪɢɜɪɟɞɚ - ɋɬɭɛ ɜɪɲɚɱɤɟ ɩɪɢɜɪɟɞɟ ɱɢɧɟ ʁɚɤɚ ɮɚɪɦɚɰɟɭɬɫɤɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ,
ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɨ - ɤɨɧɞɢɬɨɪɫɤɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ, ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ ɜɢɧɚ ɢ ɩɢɜɚ. ɇɨɫɢɨɰɢ
ɩɪɢɜɪɟɞɟ ɭ ȼɪɲɰɭ ɫɭ: ɏɟɦɨɮɚɪɦ Ʉɨɧɰɟɪɧ, ''ɋwɢɫɫɥɢɨɧ'', ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɚ
ɱɨɤɨɥɚɞɟ''Ȼɚɧɚɬ-Ȼɚɦɛɢ» ȺȾ, ''ȼɪɲɚɱɤɢ ɜɢɧɨɝɪɚɞɢ'' ȺȾ, ''ȼɪɲɚɱɤɚ ɩɢɜɚɪɚ'', ȺȾ
ɂɆɅȿɄ Ɇɥɟɤɚɪɚ ȼɪɲɚɰ, ȾɄɉ ''Ⱦɪɭɝɢ Ɉɤɬɨɛɚɪ'' ȼɪɲɚɰ, ɀɢɬɨɛɚɧɚɬ ȼɪɲɚɰ. Ʉɚɞɚ
ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɫɬɟɩɟɧ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɪɚɡɜɢʁɟɧɨɫɬɢ, ɨɩɲɬɢɧɚ ȼɪɲɚɰ ʁɟ ɧɚ ɞɟɫɟɬɨɦ ɦɟɫɬɭ
ɭ ɋɪɛɢʁɢ, ɩɨ ɜɢɫɢɧɢ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɝ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɞɨɯɨɬɤɚ (ɭɤɭɩɚɧ ɩɪɢɯɨɞ ɩɪɢɜɪɟɞɟ ɭ
2005. ʁɟ ɢɡɧɨɫɢɨ 27,45 ɦɢɥɢʁɚɪɞɢ ɞɢɧɚɪɚ ɢɥɢ 322,94 ɦɢɥɨɧɚ ɟɜɪɚ.
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ – ȼɪɲɚɰ ɫɟ ɫɜɪɫɬɚɜɚ ɭ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɰɟɧɬɪɟ
ȳɭɠɧɨɛɚɧɚɬɫɤɨɝ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɡɛɨɝ 54.000 ɯɟɤɬɚɪɚ ɨɛɪɚɞɢɜɢɯ ɢ ɢɡɭɡɟɬɧɨ
ɩɥɨɞɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ. ɂɚɤɨ ʁɟ 36.000 ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɜɟɡɚɧɨ ɡɚ ɪɚɡɜɢʁɟɧɭ
ɢɧɞɭɫɬɢʁɭ ɢ ɤɨɧɞɢɬɨɪɫɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ, ɤɚɪɢɤɚ ɤɨʁɚ ɢɯ ɫɩɚʁɚ ʁɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ. Ɍɚɤɨ
ʁɟ ɨɞ ɭɤɭɩɧɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɨɛɪɚɞɢɜɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ, 48.000 ɯɟɤɬɚɪɚ ɭ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦ, ɚ
ɫɜɟɝɚ 6.000 ɯɟɤɬɚɪɚ ɭ ɞɪɠɚɜɧɨɦ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢʁɟ.
ȼɪɲɚɰ ɢ ɨɤɨɥɢɧɚ ɫɭ ɨɞ ɞɚɜɧɢɯ ɜɪɟɦɟɧɚ ɩɨɡɧɚɬɢ ɤɚɨ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɢ ɪɟɨɧ.
ȼɪɲɚɱɤɨ ɜɢɧɨɝɨɪʁɟ ɡɚɯɜɚɬɚ ɡɧɚɬɚɧ ɞɟɨ ɩɚɞɢɧɚ ɢ ɩɨɞɧɨɠʁɚ ɜɪɲɚɱɤɢɯ ɩɥɚɧɢɧɚ, ɝɞɟ
ɫɭ ɜɪɥɨ ɩɨɜɨʂɧɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɝɚʁɟʃɟ ɜɢɧɨɜɟ ɥɨɡɟ ɤɨʁɟ ɡɚɯɜɚɬɚ ɩɨɜɪɲɢɧɭ
ɨɞ 1.600 ɯɟɤɬɚɪɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ʁɟɞɧɨʁ ɰɟɥɢɧɢ ɢ ɩɨ ɬɨɦ ɨɛɟɥɟɠɢʁɭ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢ ɭ
ɋɪɛɢʁɢ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɬɜɨ ɨɜɨɝɚ ɤɪɚʁɚ, ɩɪɟɦɚ ɧɟɤɢɦ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦ ɢɡɜɨɪɢɦɚ, ɞɚɬɢɪɚ
ʁɨɲ ɢɡ ɜɪɟɦɟɧɚ Ⱦɚɱɚɧɚ ɢ ɪɢɦɫɤɟ ɜɥɚɞɚɜɢɧɟ, ɚ ɩɪɜɢ ɩɢɫɚɧɢ ɩɨɞɚɬɚɤ ɩɨɬɢɱɟ ɢɡ 15.
ɜɟɤɚ - ɤɚɞɚ ʁɟ ɜɪɲɚɱɤɨ ɜɢɧɨ 1494. ɝɨɞɢɧɟ ɩɪɨɞɚɬɨ ɞɜɨɪɭ ɤɪɚʂɚ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜɚ
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Ⱦɪɭɝɨɝ. Ɂɚ ɜɪɟɦɟ Ⱥɭɫɬɪɨ-ɍɝɚɪɫɤɟ ɦɨɧɚɪɯɢʁɟ, ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɢɧɚ ɧɚ Ȼɟɱɤɨɦ ɞɜɨɪɭ ɫɟ
ɨɞɪɟɻɢɜɚɥɚ ɩɨ ɪɨɞɭ ɭ ȼɪɲɚɱɤɨɦ ɜɢɧɨɝɨɪʁɭ.
ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ - ȼɪɲɚɰ ʁɟ ɩɨɜɟɡɚɧ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɞɪɭɦɫɤɢɦ ɩɭɬɟɦ ȿ-70 ɫɚ
ɞɪɠɚɜɨɦ Ɋɭɦɭɧɢʁɨɦ ɢ Ȼɟɨɝɪɚɞɨɦ ɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɫɚ Ɂɪɟʃɚɧɢɧɨɦ ɢ
Ȼɟɥɨɦ ɐɪɤɜɨɦ.
ɀɟɥɟɡɧɢɱɤɚ
ɩɪɭɝɚ
ɉɚɧɱɟɜɨ-ɞɪɠɚɜɧɚ
ɝɪɚɧɢɰɚ
ɫɚ
Ɋɭɦɭɧɢʁɨɦ
ɧɢʁɟ
ɟɥɟɤɬɪɢɮɢɰɢɪɚɧɚ, ɞɨɤ ɫɭ ɞɪɭɝɟ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟ ɩɪɭɝɟ ɫɚ Ȼɟɥɨɦ ɐɪɤɜɨɦ ɢ
Ɂɪɟʃɚɧɢɧɨɦ ɧɟɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɟ ɢ 2006. ɫɭ ɢɡɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɢɡ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɨɝ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ. Ʉɚɧɚɥ Ⱦɭɧɚɜ-Ɍɢɫɚ-Ⱦɭɧɚɜ ɧɟɦɚ ɦɚɪɢɧɭ ɭ ɫɟɥɭ ȼɥɚʁɤɨɜɚɰ ɤɨʁɚ ɛɢ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɥɚ ɞɢɪɟɤɧɭ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬ ɫɚ ɤɨɪɢɞɨɪɚ 7 (ɪɟɤɚ Ⱦɭɧɚɜ). Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɟɪɨɞɪɨɦ
ɢɦɚ ɚɜɢɨ ɬɚɤɫɢ ɭɫɥɭɝɟ ɢ ɜɚɡɞɭɲɧɢ ɰɚɪɢɧɫɤɢ ɬɟɪɦɢɧɚɥ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɞɨɛɚɧ ɡɚ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɦɚʃɢɯ ɥɟɬɟɥɢɰɚ.
Ɍɟɯɧɨɥɨɲɤɢ ɩɚɪɤ - Ⱦɭɝɨɪɨɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟ ɏɟɦɨɮɚɪɦ ɤɨɧɰɟɪɧɚ ʁɟ ɞɚ ɛɭɞɟ
ɚɤɬɢɜɧɢ ɭɱɟɫɧɢɤ ɪɚɡɜɨʁɚ ȼɪɲɰɚ ɢ ɨɤɨɥɢɧɟ, ɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɫɜɨʁɭ ɟɤɨɧɨɦɫɤɭ ɫɧɚɝɭ,
ɪɚɡɜɢʁɟɧɟ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɲɢɪɨɦ ɫɜɟɬɚ ɢ ɠɟʂɭ ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɟ ɪɚɡɜɨʁɭ ɤɪɚʁɚ ɢ
ɩɨɛɨʂɲɚʃɭ ɠɢɜɨɬɧɨɝ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɝɪɚɻɚɧɚ. ɋɜɟɬɫɤɚ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɫɭ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɞɚ
ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢ ɩɚɪɤɨɜɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ʁɟɞɧɭ ɨɞ ɧɚʁɟɮɢɤɚɫɧɢʁɢɯ ɮɨɪɦɢ ɤɪɨɡ ɤɨʁɟ ɫɟ
ɩɨɦɚɠɟ ɢ ɩɪɨɦɨɜɢɲɟ ɪɚɡɜɨʁ ɦɚɥɢɯ ɢ ɫɪɟɞʃɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ, ɚ ɭɡ ɬɨ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɧɨɜɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ ɭ ɞɚɬɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ. Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ʁɟ ɫɜɨʁɨɦ ɨɞɥɭɤɨɦ ɞɟɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɧɚɦɟɧɫɤɢ ɭɫɬɭɩɢɥɚ ɡɚ ɢɧɫɬɚɥɢɪɚʃɟ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨɝ ɩɚɪɤɚ.
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɢ ɪɚʁ - ȼɪɲɚɰ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɢɦɚ ɧɚʁɜɟʄɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɬɭɪɢɡɦɚ ɨɞ
ɫɜɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ ɭ Ȼɚɧɚɬɭ. ɇɚ ɨɤɨ ɫɚɬ ɜɪɟɦɟɧɚ ɜɨɠʃɟ ɨɞ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ ɢ 145 ɤɦ ɭɞɚʂɟɧ
ɨɞ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɝɪɚɞ ȼɪɲɚɰ ɩɨɞɢɝɧɭɬ ʁɟ ɭ ɩɨɞɧɨɠʁɭ ɛɪɟɝɚ ɧɚ ʁɭɠɧɨɦ ɨɛɨɞɭ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɟ ɉɚɧɨɧɫɤɟ ɧɢɡɢʁɟ. ɇɚ ɜɪɯɭ ȼɪɲɚɱɤɨɝ ɛɪɟɝɚ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɫɪɟɞʃɟɜɟɤɨɜɧɚ
ɤɭɥɚ – ɫɢɦɛɨɥ ɨɜɟ ɨɩɲɬɢɧɟ. ɉɪɨɫɬɪɚɧɚ ɨɛɥɚɫɬ ɨɤɨ ȼɪɲɚɱɤɨɝ ɛɪɟɝɚ ɦɨɠɟ ɫɟ
ɩɨɯɜɚɥɢɬɢ ɫɚ 120 ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ɜɪɫɬɚ ɩɬɢɰɚ ɢ ʁɟɞɧɨ ʁɟ ɨɞ ɧɚʁɛɨɝɚɬɢʁɢɯ
ɨɪɧɢɬɨɥɨɲɤɢɯ ɫɬɚɧɢɲɬɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ. Ɉɜɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɨɛɢɥɭʁɟ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɨɛɥɢɰɢɦɚ
ɛɢʂɧɨɝ ɢ ɠɢɜɨɬɢʃɫɤɨɝ ɫɜɟɬɚ. Ɂɛɨɝ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɨɫɬɢ ɮɥɨɪɟ ɢ ɮɚɭɧɟ, ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɲɭɦɫɤɢɯ ɟɤɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢ ɩɪɟɥɟɩɢɯ ɩɪɟɞɟɥɚ, ɨɜɚ ɨɛɥɚɫɬ ʁɟ 1982. ɝɨɞɢɧɟ
ɩɪɨɝɥɚɲɟɧɚ ɉɚɪɤɨɦ ɩɪɢɪɨɞɟ.
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3.2 ȾȿɆɈȽɊȺɎɋɄɂ ɉɈȾȺɐɂ
ɉɨɫɥɟɞʃɟ ɱɟɬɢɪɢ ɞɟɰɟɧɢʁɟ, ɭɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ɫɟ ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɨ
ɫɦɚʃɢɜɚɨ Ɍɪɟɧɞ ɤɪɟɬɚʃɚ ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ȼɪɲɚɰ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ
1948-1961. ɛɢɨ ʁɟ ɩɨɡɢɬɢɜɚɧ, ɚɥɢ ɩɨ ɜɟɨɦɚ ɧɢɫɤɨʁ ɩɪɨɫɟɱɧɨʁ ɫɬɨɩɢ ɪɚɫɬɚ ɨɞ 0,09%,
ɞɨɤ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ 1981-2002.ɝ. ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɚɧ ɩɚɞ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ ɩɨ ɩɪɨɫɟɱɧɨʁ
ɫɬɨɩɢ ɪɚɫɬɚ -0,55%. ɍɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ 1961. ɢ ɡɧɨɫɢɨ ʁɟ 61.284 ɲɬɨ ʁɟ ɦɚʃɟ
ɡɚ 7.532 (14%) ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ 2002. ɝɨɞɢɧɭ.
ɋɬɚɪɨɫɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ – ɚɧɚɥɢɡɢɪɚʁɭʄɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɨɩɢɫɚɧɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ, ɡɚɤʂɭɱɭʁɟ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɫɜɟ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɨɫɬɚɪɟɥɢɯ, ɲɬɨ ʁɟ ɨɞɪɚɡ
ɧɟɩɨɜɨʂɧɟ ɩɨɩɭɥɚɰɢɨɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ. Ɉɛɢɦ ɫɟɨɫɤɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ʁɟ ɡɧɚɬɧɨ
ɫɦɚʃɟɧ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ ɩɟɪɢɨɞ.
ɋɦɚʃɟʃɟ ɛɪɨʁɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ȼɪɲɰɚ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɧɚ ɦɥɚɻɭ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɭ. ɍ
ȼɪɲɰɭ ʁɟ ɩɪɢɫɭɬɚɧ ɬɪɟɧɞ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧ ɡɚ ɰɟɨ Ȼɚɧɚɬ ɢ ɨɫɬɚɬɚɤ ɡɟɦʂɟ, ɚ ɨɧ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɪɭɪɚɥɧɭ ɞɟɩɨɩɭɥɚɰɢʁɭ ɢ ɫɟɨɛɟ ɦɥɚɞɢɯ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ʂɭɞɢ
ɭ ɜɟɥɢɤɟ ɝɪɚɞɨɜɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ ɢ ɇɨɜɢ ɋɚɞ.
Ƚɨɞɢɲɬɟ
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 ɢ ɜɢɫɟ
ɧɟɩɨɡɧɚɬɨ
ɌɈɌȺɅ

Ȼɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɢ
% ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ
ɭɤɭɩɧɭ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɭ
2.568
2.827
3.017
15.729
3.501
30%
3.816
3.798
3.329
3.426
26.354
3.997
48,5%
4.690
4.300
2.814
3.123
3.179
2.782
11.967
1.832
21,5%
1.051
301
54.351

ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɫɬɚɪɨɫɬ ȼɪɲɱɚɧɚ ʁɟ 40 ɝɨɞɢɧɚ.
Ɉɜɚ ɛɪɨʁɤɚ ɫɟ ɩɨɜɟʄɚɜɚ ɡɚ 2% ɫɜɚɤɟ
ɞɟɤɚɞɟ ɭ ɩɨɫɥɟɞʃɢɯ 30 ɝɨɞɢɧɚ. Ʉɚɨ
ɞɢɪɟɤɬɚɧ ɭɡɪɨɤ ɨɜɨɝ ɬɪɟɧɞɚ ɦɨɠɟ ɫɟ
ɧɚɜɟɫɬɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ ɟɦɢɝɪɚɰɢʁɚ ɤɚɨ ɢ
ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɱɟɫɬɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɩɪɟɜɢɪɚʃɚ.
Ⱥɧɚɥɢɡɟ ɬɚɤɨɻɟ ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɢ ɞɢɫɛɚɥɚɧɫ ɭ
ɨɞɧɨɫɭ ɛɪɨʁɚ ɦɭɲɤɚɪɚɰɚ ɢ ɠɟɧɚ ɢ ɬɨ
51.9% : 48.1%.
Ȼɪɨʁ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɭ
2002.ʁɟ ɛɢɨ 18.614, ɫɚ ɭ ɩɪɨɫɟɤɭ 2,9 ɱɥɚɧɚ
ɩɨɪɨɞɢɰɟ/ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ. ɍ ɭɤɭɩɧɨɦ ɛɪɨʁɭ
ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɱɚɤ 47% ɢɥɢ 8.699 ɫɭ ɫɚ
ʁɟɞɧɢɦ ɢɥɢ ɞɜɚ ɱɥɚɧɚ. Ɍɪɟɛɚ ɧɚɝɥɚɫɢɬɢ ɞɚ
67.36% ɨɞ ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ
ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ɠɢɜɢ ɭ ɝɪɚɞɭ ȼɪɲɰɭ

ɇɚɜɟɞɟɧɟ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɡɚ ɫɨɛɨɦ ɩɨɜɥɚɱɟ ɢ
ɧɨɜɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɢ ɩɨɬɪɟɛɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ
ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɚ
ɢ
ɡɚɲɬɢɬɟ
ɨɫɬɚɪɟɥɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɫɜɟ
ɢɡɪɚɠɟɧɢʁɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ.
Ȼɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ȼɪɲɚɰ ɩɨ
ɩɨɩɢɫɭ 2002. ɝɨɞɢɧɟ ʁɟ ɭɦɚʃɟɧ ɡɚ 3.832
ɥɢɰɚ. ɍ ɢɡɜɟɲɬɚʁɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɩɪɢɦɟʄɭʁɟ ɫɟ ɩɨɪɚɫɬ ɦɨɪɬɚɥɢɬɟɬɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ
ɧɚɬɚɥɢɬɟɬ, ɚ ɫɢɝɭɪɧɨ ʁɟ ɞɚ ɛɢ ɛɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɛɢɨ ʁɨɲ ɭɦɚʃɟɧɢʁɢ, ɞɚ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ
ɩɪɢɥɢɜɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ.
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ɍ 2006. ɝɨɞɢɧɢ ɭɤɭɩɧɨ ɪɨɻɟɧɢɯ ɧɚ ɬɟɪɨɬɨɪɢʁɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ɛɢɥɨ ʁɟ 617, ɞɨɤ ʁɟ
ɭ ɢɫɬɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɭɦɪɥɨ 847 ɥɢɰɚ. ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ, ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧ
ɧɟɝɚɬɢɜɚɧ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɩɪɢɪɚɲɬɚʁ ɨɞ -4,3‰.
ɍ 2006. ɝɨɞɢɧɢ ɫɤɥɨɩʂɟɧɨ ʁɟ 315 ɛɪɚɱɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ, ɚ 111 ɪɚɡɜɟɞɟɧɨ.Ɉɞ ɭɤɭɩɧɨɝ
ɛɪɨʁɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ 26.139 ɫɭ ɦɭɲɤɚɪɰɢ (48,1%), ɚ 28.230 ɫɭ ɠɟɧɟ (51,9%).

ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ - ɉɨɞɪɭɱʁɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ɨɞ ɨɫɧɢɜɚʃɚ ɞɨ ɞɚɧɚɲʃɢɯ
ɞɚɧɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ ɜɟɨɦɚ ɲɚɪɨɥɢɤɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɧɚɫɬɚɥɚ ɬɨɤɨɦ
ɜɟɤɨɜɚ, ɤɚɨ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɤɨɥɨɧɢɡɚɰɢɨɧɢɯ ɬɚɥɚɫɚ ɢ ɱɟɫɬɢɯ ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɢɯ ɤɪɟɬɚʃɚ.
Ɍɪɟɧɭɬɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ʁɟ ɫɥɟɞɟʄɚ:
-

ɋɪɛɢ 39 418 ( 72,5 %),
Ɋɭɦɭɧɢ 5913 (10,8 %)
Ɇɚɻɚɪɢ 2819 (4,8%).
Ɋɨɦɢ 1186 (2,2%),
ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɢ 1019(1,8%),
Ɇɚɤɟɞɨɧɰɢ 508 (0,9%),
ɏɪɜɚɬɢ 276 (0,5%),
ɐɪɧɨɝɨɪɰɢ 221 (04%),
ɑɟɫɢ 193 (0,3%)
ɋɥɨɜɚɰɢ 140 (0,2%),
ɋɥɨɜɟɧɰɢ 140 (0,2%),
Ȼɭʃɟɜɰɢ 8 (0,08%),
Ɋɭɫɢɧɢ 3 (0,01%),
ɇɟɦɰɢ 113 (0,2%),
Ȼɭɝɚɪɢ 100 (0,2%),
Ȼɨɲʃɚɰɢ 3 (0,01%),
Ȼɚɧɚʄɚɧɢ 542 (1,0%),
ɇɟɢɡʁɚɲʃɟɧɢ 809 (1,8%) ɢ
ɇɟɩɨɡɧɚɬɨ 1228 (2,25%)
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ɇɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬ ɦɥɚɞɢɯ ɇɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɩɪɟɦɚ ɫɬɚɪɨɫɧɨʁ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 2008. ɝ.
ɭɞɟɨ ɭ ɭɤɭɩɧɨɦ
ɛɪɨʁ ɝɨɞɢɧɚ
ɨɩɲɬɢɧɚ
ɛɪɨʁɭ
ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ (%)
ɍɤɭɩɧɨ

6313

100

ɞɨ 18 ɝ.
19-25
25-30
30-40
40-50
ɩɪɟɤɨ 50

87
1.112
901
1.548
1.325
1.340

1,38
17.61
14.27
24.52
20.99
21.23

Ɂɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬ – Ȼɪɨʁ ɪɚɞɧɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɭ 2002. ɝɨɞɢɧɢ ɢɡɧɨɫɢɨ ʁɟ
36.794 (67,67%). Ȼɪɨʁ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɭ 2004. ɧɚ
1000 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ʁɟ
ɢɡɧɨɫɢɨ 226.
ɇɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬ -Ɍɪɟɧɭɬɧɨ
ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ɢɦɚ 8.398
ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɥɢɰɚ. Ȼɪɨʁ
ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ʁɟ
ɭ
ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɨɦ ɩɨɪɚɫɬɭ ɡɛɨɝ
ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɭɫɥɨɜɚ ɧɨɜɨɝ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɢ ɝɚɲɟʃɚ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
ɢɡ
ɪɚɡɧɨɪɚɡɧɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ.
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Ɍɚɛɟɥɚ 7. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɩɪɟɦɚ ɫɬɟɩɟɧɭ ɫɬɪɭɱɧɟ ɫɩɪɟɦɟ
ɋɬɟɩɟɧ
ɍɤɭɩɧɨ ɀɟɧɟ
ɫɬɪɭɱɧɨɫɬɢ
ɥɢɰɚ
I ɫɬɟɩɟɧ
3.080
1676
ɫɬɪɭɱɧɨɫɬɢ
II ɫɬɟɩɟɧ
664
393
ɫɬɪɭɱɧɨɫɬɢ
III ɫɬɟɩɟɧ
1949
381
ɫɬɪɭɱɧɨɫɬɢ
IV ɫɬɟɩɟɧ
2108
1276
ɫɬɪɭɱɧɨɫɬɢ
V ɫɬɟɩɟɧ
212
60
ɫɬɪɭɱɧɨɫɬɢ
VI ɫɬɟɩɟɧ
320
0
ɫɬɪɭɱɧɨɫɬɢ
VII ɫɬɟɩɟɧ
204
86
ɫɬɪɭɱɧɨɫɬɢ
VII 2 ɫɬɪɭɱɧɟ
10
4
ɫɩɪɟɦɟ
VIII ɫɩɟɬɟɧ ɫɩɪɟɦɟ
1
0
ɌɈɌȺɅ
8.548
3.876
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ɉɨɤɚɡɚɬɟʂɟ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ
ɭ
ɨɩɲɬɢɧɢ ɦɨɠɟɦɨ ɩɪɚɬɢɬɢ ɤɪɨɡ ɫɬɚʃɟ
ɛɪɨʁɚ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɭ 2006.
ɝɨɞɢɧɢ ɛɢɥɨ ɡɚ 1.932 ɥɢɰɚ ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ ɭ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨʁ ɝɨɞɢɧɢ, ɲɬɨ ʁɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ
ɫɬɟɱɚʁɚ ɞɟɥɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɢ
ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɟ,
ɨɞɧɨɫɧɨ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢʁɟ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ, ɚ ɫɜɟ ʁɟ ɬɨ ɪɟɡɭɥɬɢɪɚɥɨ
ɫɦɚʃɟɦ ɛɪɨʁɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ. ɍ 2008.
ɝɨɞɢɧɢ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɟ ɩɨɪɚɫɬɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ,
ɲɬɨ
ʁɟ
ɪɟɡɭɥɬɚɬ
ɩɨɫɬɟɩɟɧɨɝ ɨɠɢɜʂɚɜɚʃɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚ ɭ ȼɪɲɰɭ. ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ
ɫɜɟɬɫɤɭ ɟɤɨɧɨɦɫɤɭ ɤɪɢɡɭ ɤɨʁɚ ɡɚ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɭ ɢɦɚ ɨɩɲɬɭ ɪɟɰɟɫɢʁɭ, ɪɟɚɥɧɨ ʁɟ
ɦɟɻɭɬɢɦ ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ ɞɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɧɚ
ɤɪɚʁɭ ɬɟɤɭʄɟ, 2009. ɝɨɞɢɧɟ, ɩɨɧɨɜɨ
ɩɨɤɚɠɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɡɚɩɨɲʂɢɜɨɫɬɢ.
Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɚ ɤɪɟɬɚʃɚ

Ʉɪɟɬɚʃɟ ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ ȼɪɲɰɚ ɨɞ 1990. ɝɨɞɢɧɟ ɛɢɥɨ ʁɟ ʁɟɞɧɚɤɨ ɤɚɨ ɢ ɭ ɨɫɬɚɬɤɭ
ɋɪɛɢʁɟ. ɇɚɦɟɬɧɭɬɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ ɩɪɚʄɟɧɟ ɪɚɬɨɦ ɢ ɦɚɫɨɜɧɢɦ ɦɢɝɪɚɰɢʁɚɦɚ
ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɫɭ ɭɬɢɰɚɥɟ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɢʁɭ ɨɩɲɬɢɧɟ. ɇɟɫɬɚɥɚ ɫɭ ɛɪɨʁɧɚ ɦɚɥɚ ɢ ɫɪɟɞʃɚ
ɞɪɠɚɜɧɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɫɟɤɬɨɪɚ: ɬɟɤɫɬɢɥɧɨɝ, ɦɟɬɚɥɨɩɪɟɪɚɻɢɜɚɱɤɨɝ,
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɢ ɞɪɭɝɢɯ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɢɦɚɥɢ ɩɨɬɪɟɛɭ ɡɚ ɜɟɥɢɤɢɦ ɛɪɨʁɟɦ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ.
Ƚɚɲɟʃɟ ɨɜɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɨɱɟɤɢɜɚɧɨ ʁɟ ɭɡɪɨɤɨɜɚɥɨ ɪɚɫɬ ɫɬɨɩɟ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ.
ȼɪɟɦɟɧɨɦ ɦɟɻɭɬɢɦ, ʁɚɡ ɭ ɩɪɢɜɪɟɞɢ ʁɟ ɛɢɨ ɩɨɩɭʃɟɧ ɫɚ ɧɨɜɢɦ ɮɢɪɦɚɦɚ,
ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɏɟɦɨɮɚɪɦ, ɋwɢɫɫɥɢɨɧ, ȼɪɲɚɱɤɟ ȼɢɧɨɝɪɚɞɟ ɢ Ⱦɪɭɝɢ ɨɤɬɨɛɚɪ
ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝ Ɂɚɜɨɞɚ ɡɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ, ɭ ȼɪɲɰɭ ʁɟ ɭ 2007. ɝɨɞɢɧɢ
ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɨ 1200 ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ. ɉɨɫɦɚɬɪɚʁɭʄɢ ɫɟɤɬɨɪɫɤɢ, ɧɚʁɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢʁɟ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɭ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ ɢ ɬɪɝɨɜɢɧɚ.
Ɉɞ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɯ 1200 ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɛɪɨʁ ɧɢʁɟ ɚɤɬɢɜɧɨ. Ȼɪɨʁ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɪɟɞɚɥɨ ɝɨɞɢɲʃɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɨɛɪɚɱɭɧ ɩɨɪɟɫɤɨʁ ɫɥɭɠɛɢ ɭɫɬɜɚɪɢ ʁɟ ɛɨʂɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟʂ ɧɢɜɨɚ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɝɪɚɞɚ.
ɉɪɢɜɪɟɞɨɦ ȼɪɲɰɚ ɞɨɦɢɧɢɪɚ ɩɟɬ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯ ɮɢɪɦɢ: ɏɟɦɨɮɚɪɦ,
ɐɨɧɰɟɪɧ ɋwɢɫɥɢɨɧ-Ɍɚɤɨɜɨ, ȼɪɲɚɱɤɢ ȼɢɧɨɝɪɚɞɢ, Ⱦɪɭɝɢ Ɉɤɬɨɛɚɪ ɢ ɂɝɦɚ ɍʂɦɚ.
Ɉɞ ɫɬɨɬɢɧɭ ɧɚʁɜɟʄɢɯ ɮɢɪɦɢ ɭ 2006. ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ȼɪɲɚɰ, 64.1% ɨɛɪɬɚ ɦɨɠɟ ɫɟ
ɩɪɢɩɢɫɚɬɢ ɨɜɢɦ ɮɢɪɦɚɦɚ. ɇɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢ ɨɛɪɬ ɢɦɚɨ ʁɟ ɏɟɦɨɮɚɪɦ - ɩɪɟɤɨ 47%
ɭɤɭɩɧɨɝ ɨɛɪɬɚ. ɍɡɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɧɚɛɚɜɧɢ ɥɚɧɚɰ, ɏɟɦɨɮɚɪɦ ʁɟ ɭ 2006. ɝɨɞɢɧɢ
ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ɫɚ 56.4% ɭ ɭɤɭɩɧɨɦ ɨɛɪɬɭ ɢ ɫɚ 75.8% ɭ ɢɡɜɨɡɭ ɜɪɲɚɱɤɢɯ ɮɢɪɦɢ ɡɚ ɬɭ
ɝɨɞɢɧɭ. ɍɤɭɩɧɢ ɨɛɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɭ ȼɪɲɰɭ ɩɨɜɟʄɚɧ ʁɟ ɡɚ 36% ɡɚ 4 ɝɨɞɢɧɟ (ɢɡɦɟɻɭ
2002. ɢ 2005.).
ȼɪɲɚɰ ɢɦɚ ɡɧɚɬɚɧ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɧɨɜɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ. Ⱥɧɚɥɢɡɟ ɫɬɚʃɚ ɭɤɚɡɭʁɭ
ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɭ ɦɧɨɝɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɬɭɪɢɡɚɦ, ɦɚɥɨɩɪɨɞɚʁɭ,
ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɭ ɬɪɝɨɜɢɧɭ, ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɭ ɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɭ, ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɭ
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ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɧɢɯ ɜɨɞɚ ɢ ɟɤɫɬɪɟɦɧɟ ɫɩɨɪɬɨɜɟ. Ɉɩɲɬɢɧɚ ȼɪɲɚɰ ɠɟɥɢ ɞɚ ɩɨɫɬɚɧɟ
ɥɢɞɟɪ ɭ ȳɭɠɧɨɦ ɛɚɧɚɬɭ, ɫɬɜɚɪɚʃɟɦ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬʂɢɜɨɝ ɢɦɢʇɚ ɢ ɩɨɜɨʂɧɨɝ
ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɚɦɛɢʁɟɧɬɚ, ɝɞɟ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢ ɞɨɥɚɡɟ ɞɚ ɨɫɬɚɧɭ, ɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ
ɩɪɢɜɪɟɞɢɧɢɰɢ ɲɢɪɟ ɫɜɨʁ ɛɢɡɧɢɫ. ɇɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɛɢ ɫɟ ɨɦɨɝɭʄɢɥɨ ɫɬɜɚɪɚʃɟ
ɩɪɢɜɥɚɱɧɨɝ ɢ ɦɨɬɢɜɢɲɭʄɟɝ ɪɚɞɧɨɝ ɨɤɪɭɠɟʃɚ ɤɨʁɟ ɛɢ ɭɬɢɰɚɥɨ ɧɚ ɦɥɚɞɟ ɧɟ ɫɚɦɨ
ɞɚ ɨɫɬɚʁɭ ɭ ȼɪɲɰɭ, ɜɟʄ ɞɚ ɦɭ ɫɟ ɜɪɚʄɚʁɭ ɢ ɞɚ ɞɨɥɚɡɟ ɭ ɨɜɚʁ ɝɪɚɞ ɞɚ ɭ ʃɟɦɭ ɢ
ɨɫɬɚɧɭ. Ʉɚɤɨ ɛɢ ɨɜɢ ɰɢʂɟɜɢ ɛɢɥɢ ɨɫɬɜɚɪʂɢɜɢ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚɫɬɚɜɟ
ɭɥɚɝɚʃɚ ɭ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ɞɚ ɥɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɢɧɬɟɧɡɢɜɢɪɚ ɩɨɞɪɲɤɭ
ɩɪɢɜɪɟɞɢ, ɧɚ ɩɪɜɨɦ ɦɟɫɬɭ ɜɟɥɢɤɢɦ, ɦɚɥɢɦ ɢ ɫɪɟɞʃɢɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ, ɬɭɪɢɡɦɭ, ɚ
ɫɜɚɤɚɤɨ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɨɛɪɚɡɨɜɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɤɨʁɚ ɛɢ ɚɤɞɟɤɜɚɬɧɨ,
ɤɚɞɪɨɜɫɤɢ ɩɪɚɬɢɥɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɪɚɫɬ. ɍ ɩɨɫɥɟɞʃɢɯ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɝɨɞɢɧɚ
Ɉɩɲɬɢɧɚ ʁɟ ɭɥɚɝɚɥɚ ɭ ɤɨɦɭɧɚɥɧɭ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ɭɫɩɟɥɚ ɞɚ ɨɦɨɝɭʄɢ ɬʁ. ɩɪɢɜɭɱɟ
ɞɢɪɟɤɬɧɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ. Ɂɚɩɨɱɟɬɚ ʁɟ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɡɨɧɟ - Ɍɟɯɧɨɥɨɲɤɨɝ
ɩɚɪɤɚ (ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɭ ɞɨɛɢʁɟɧɚ ɢɡ ȿɍ) ɢ ɬɨ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɧɚʁɛɢɬɧɢʁɢɯ ɮɚɤɬɨɪɚ ɤɨʁɢ ʄɟ
ɩɨɦɨʄɢ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɭ ɫɬɪɚɧɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ ɢ ɨɩɪɢɧɟɬɢ ɩɨɪɚɫɬɭ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ.
ɍ ɡɟɦʂɚɦɚ ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɭɧɢʁɟ, ɦɚɥɚ, ɫɪɟɞʃɚ ɢ ɦɢɤɪɨ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ 99%
ɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɦɟɪɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɟ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ. Ɍɨ ɭ ȼɪɲɰɭ ɧɢʁɟ
ɫɥɭɱɚʁ, ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɜɟʄɢɧɚ ɦɚɥɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɩɨɫɥɭʁɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɪɝɨɜɢɧɟ
(ɩɪɨɞɚɜɧɢɰɟ) ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɠɧɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ.
ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɩɨɞɰɢʂɟɜɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜ ɡɚ ɨɞɪɠɢɜɢ
ɪɚɡɜɨʁ ʁɟɫɬɟ ɢ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɢɡɜɨɪɚ
ɟɧɟɪɝɢʁɟ. ȼɪɲɚɰ ʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɨ ɞɚ ɠɟɥɢ, ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɟ ɤɨʁɟ ɢɦɚ, ɞɚ
ɛɭɞɟ ɩɢɨɧɢɪ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɭ ɞɟɥɭ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɟɧɟɪɝɢʁɟ.
ɍ Ɉɩɲɬɢɧɢ ʄɟ ɫɟ ɬɚɤɨɻɟ ɪɚɡɜɢʁɚɬɢ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢ – ɩɪɢɜɥɚɱɢɬɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɧɟ ɫɚɦɨ ɭ ɝɪɚɞɫɤɨʁ, ɜɟʄ ɢ ɭ ɫɟɨɫɤɢɦ ɫɪɟɞɢɧɚɦɚ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɢɦɚɥɟ
ɬɪɚɞɢɰɢʁɭ ɛɚɜʂɟʃɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɨɦ.
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɨɤɨ 65.000 ɯɟɤɬɚɪɚ, ɫɚ 57.000 ɯɟɤɬɚɪɚ
ɨɛɪɚɞɢɜɢɯ ɢ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɩɥɨɞɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ. Ɍɟɪɢɬɨɪɢʁɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ɩɪɢɩɚɞɚ
ɪɟɨɧɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɪɚɬɚɪɫɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɫɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦ ɫɜɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɪɚɬɚɪɫɤɢɯ ɤɭɥɬɭɪɚ. ɂɡɭɡɟɬɧɟ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɩɨɝɨɞɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɨʁɟ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ
ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɜɨʄɚɪɫɬɜɚ.
ɋɬɨɱɚɪɫɬɜɨ ɤɚɨ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨ ɧɚʁɡɚɯɜɚɥɧɢʁɚ ɝɪɚɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ (ɦɨɝɭʄɟ
ɨɫɢɝɭɪɚɬɢ ɡɚɨɤɪɭɠɟɧɢ ɰɢɤɥɭɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ) ʁɟ ɭ ɩɪɨɬɟɤɥɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ 15 ɝɨɞɢɧɚ
ɩɪɟɬɪɩɟɥɨ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɨɫɰɢɥɚɰɢʁɟ, ɚ ɨɯɪɚɛɪɭʁɟ ɩɪɢɦɟɬɚɧ ɩɨɪɚɫɬ ɭ ɛɪɨʁɭ ɝɪɥɚ ɫɬɨɤɟ
ɤɚɨ ɢ ɩɨɱɟɰɢ ɦɨɞɟɪɧɨɝ ɮɚɪɦɟɪɫɬɜɚ.
ɇɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɫɟɨɫɤɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ɛɚɜɢ ɫɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɨɦ ɤɚɨ
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢɥɢ ɞɨɩɭɧɫɤɨɦ ɞɟɥɚɬɧɨɲʄɭ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɬɜɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ʁɟ
ɪɚɡɜɢʁɟɧɨ, ɭɡ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɭ ɫɦɚʃɟʃɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨɞ ɜɢɧɨɝɪɚɞɢɦɚ. ɉɪɨɰɟʃɭʁɟ ɫɟ ɞɚ
ɫɟ ɩɨɞ ɡɚɫɚɞɢɦɚ ɜɢɧɨɜɟ ɥɨɡɟ ɧɚɥɚɡɢ ɨɤɨ 1.900 ɯɚ. ɉɟɞɨɥɨɲɤɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɭ
ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɨɜɨʁ ɜɪɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ, ɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɞɭɝɚ,
ɭɫɩɟɲɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢʁɚ ɭɡɝɨʁɚ ɥɨɡɟ, ɤɨʁɭ ɩɪɚɬɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɩɪɟɪɚɻɢɜɚɱɤɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ
ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɜɢɧɚ, ɤɚɨ ɢ ɩɨɞɪɭɦɫɤɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɡɚ ʃɟɝɨɜɨ ɨɞɥɟɠɚɜɚʃɟ ɢ
ɧɟɝɨɜɚʃɟ.
Ɍɟɪɢɬɨɪɢʁɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ɫɜɨʁɢɦ ɜɟʄɢɦ ɞɟɥɨɦ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɧɚ ɡɟɦʂɢɲɬɢɦɚ ɩɨɝɨɞɧɢɦ ɡɚ
ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ. ɉɨɪɟɞ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɜɚɧ
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ɮɭɧɤɰɢʁɟ, ɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢ ɫɭ ɧɚ ɨɤɨ 5.700 ɯɟɤɬɚɪɚ, ɩɪɢɦɟɬɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɭ ɩɨɫɥɟɞʃɢɯ 10
ɝɨɞɢɧɚ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɪɚɡɜɨʁɚ ɦɢɤɪɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ.
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɩɪɢɜɚɬɢɡɨɜɚɧɚ ɫɭ ɉɚɧɨɧɢʁɚ-ȼɪɲɚɰ, ɉɉ
Ⱥɝɪɨɜɪɲɚɰ ɞɞ-ȼɪɲɚɰ, ȿɥɚɧ ɂɡɛɢɲɬɟ, ɤɚɨ ɢ ȺȾ ȼɪɲɚɱɤɢ ȼɢɧɨɝɪɚɞɢ.
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɨɦɨɝɭʄɢʄɟ, ɤɪɨɡ ɧɢɡ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɯ ɦɟɪɚ, ɛɨʂɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ, ɩɨɞɪɲɤɭ ɢ ɩɨɧɨɜɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɛɚɡɢɪɚɧ ɧɚ
ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɨɞɪɠɢɜɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ.
ɉɨɫɟɛɧɚ ɩɚɠʃɚ ɫɟ ɦɨɪɚ ɩɨɤɥɨɧɢɬɢ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢʁɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɪɚɡɜɨʁɚ
ɫɬɨɱɚɪɫɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ, ɤɚɨ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɭ ɢɫɩɥɚɬɢɜɨɝ ɩɥɚɫɦɚɧɚ ɜɨʄɚ ɢ ɝɪɨɠɻɚ.
ɍ ɪɚɬɚɪɫɬɜɭ ɫɟ ɨɱɟɤɭʁɟ ɩɪɨɦɟɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɟɬɜɟ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɢɯ ɢ
ɩɪɨɮɢɬɚɛɢɥɧɢɯ ɤɭɥɬɭɪɚ, ɞɨɤ ʄɟ ɭ ɫɬɨɱɚɪɫɬɜɭ ɞɨʄɢ ɞɨ ɧɟɦɢɧɨɜɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɦɢɧɢ
ɮɚɪɦɢ ɢ ɩɨɜɟʄɚɧɨɝ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚ ɡɚ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɟ ɜɢɞɨɜɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ.
Ʉɜɚɥɢɬɟɬɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɫɜɢɦɚ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜ ʁɟ ɡɚ ɫɨɰɢɨ-ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ
ɪɚɡɜɨʁ ɫɜɚɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ, ɢɡ ɱɟɝɚ ɩɪɢɡɢɥɚɡɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɚ ɦɥɚɞɢɯ ɞɚ ɨɫɬɚʁɭ ɢ
ɪɚɡɜɢʁɚʁɭ ɫɟ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɭʁɭ ɭɫɥɨɜɟ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɪɚɞɚ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ.
Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢɯ,
ɬɟɯɧɢɱɤɨ-ɯɢɝɢʁɟɧɫɤɢɯ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ,
ɩɪɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɦ ɡɚ ɪɚɞ ɨɛɪɚɡɨɜɧɨ ɜɚɫɩɢɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ, ɡɚɞɚɬɚɤ
ʁɟ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɜɪɲɚɱɤɨʁ ɨɩɲɬɢɧɢ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬ ɤɚɨ ɨɫɧɨɜɧɢ ɭɫɥɨɜ ɛɟɡ ɤɨʁɟɝ ɫɟ ɧɟ ɦɨɠɟ
ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɢɦɢʇɚ ɞɨɛɪɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɯ ɜɚɫɩɢɬɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɛɢ ɭɱɟɧɢɰɢ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɚɡɜɢʁɚʁɭ ɫɜɨʁɟ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɟ, ɚ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɭ ʃɢɦɚ ɞɚ ɫɟ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɭɫɦɟɪɟ ɧɚ
ɫɬɪɭɱɧɟ ɭɫɥɨɜɟ.
ɇɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬ ɫɚɧɢɪɚʃɚ, ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚʃɚ ɲɤɨɥɫɤɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ʁɟ ɟɜɢɞɟɧɬɧɚ,
ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɫɚɞɚɲʃɟ ɫɬɚʃɟ ɧɟ ɩɪɭɠɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɟ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɭɱɟʃɟ ɢ ɛɨɪɚɜɚɤ
ɞɟɰɟ. ɍ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ, ɫɚɧɢɪɚʃɟ ɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɜɪɲɢʄɟ ɫɟ ɩɪɟɦɚ ɜɟʄ
ɭɬɜɪɻɟɧɢɦ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɦɚ.
Ⱦɨɥɚɫɤɨɦ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ ɪɟɚɥɧɨ ʁɟ ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɦ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɨɦ ɪɚɞɧɨɦ ɫɧɚɝɨɦ. ɍɡɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɫɚɞɚɲʃɟ ɫɬɚʃɟ ɤɨʁɟ ɫɟ
ɨɝɥɟɞɚ ɭ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨɦ ɛɪɨʁɭ ɜɢɫɨɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɯ ɥɢɰɚ, ɧɢɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɧɬɭ ɚɤɬɢɜɧɨɝ
ɡɧɚʃɚ ɫɬɪɚɧɢɯ ʁɟɡɢɤɚ, ɧɟɞɨɜɨʂɧɨʁ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɱɤɨʁ ɩɢɫɦɟɧɨɫɬɢ, ɧɢɫɤɨʁ
ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨʁ ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɚ, ɜɟɥɢɤɨɦ ɛɪɨʁɭ ɧɟɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɟ ɪɚɞɧɟ ɫɧɚɝɟ,
ɨɩɲɬɢɧɚ ʁɟ ɪɟɲɢɥɚ ɞɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɬɭɩɢ ɫɚ ɜɢɲɟ ɫɬɪɚɧɚ,
ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ ɢ ɭɥɚɝɚʃɟɦ ɭ ɡɧɚʃɟ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɨɞɪɚɫɥɢɯ, ɤɚɤɨ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ
ɩɢɬɚʃɟ ɞɨɜɪɲɚɜɚʃɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ, ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɜɪɫɬɚ
ɭɱɟʃɚ ɤɨʁɟ ɜɨɞɟ ɤɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ ɢ ɨɬɜɚɪɚʃɭ ɧɨɜɢɯ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ
ɩɪɟɦɚ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɩɪɢɜɪɟɞɟ ɜɪɲɚɱɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ.
ɇɨɜɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢʁɟ,
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɩɪɢɜɪɟɞɟ, ɚɥɢ ɢ ɛɪɡɨɝ ɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɚ ɩɪɨɦɟɧɚɦɚ ɭ ɫɚɦɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɪɚɞɚ ɤɚɨ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɬɪɠɢɲɬɚ ɪɚɞɚ, ɡɚɯɬɟɜɚʁɭ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɭ ɜɚɫɩɢɬɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ ɭ ɧɚɪɟɞɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɩɨɫɜɟɬɢ
ɩɨɫɟɛɧɚ ɩɚɠʃɚ. ȳɟɞɚɧ ɨɞ
ɰɢʂɟɜɚ ɛɢɨ ɛɢ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚ
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ.
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ɉɨɥɚɡɟʄɢ ɨɞ ɫɬɚɜɚ ɞɚ ɞɟɰɚ ɫɚ ɫɦɟɬʃɚɦɚ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ ɢ ɞɟɰɚ ɢɡ ɦɚɪɝɢɧɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ
ɝɪɭɩɚ ɢɦɚʁɭ ɢɫɬɚ ɩɪɚɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɟ ɤɚɨ ɢ ɨɫɬɚɥɚ ɞɟɰɚ, ɚ ɭ ɰɢʂɭ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɚ
ɩɫɢɯɨɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯ, ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɢ ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɛɚɪɢʁɟɪɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɫɬɜɨɪɢɬɢ
ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɢɧɤɥɭɡɢɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ.
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɟ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɨɜɨɝ ɫɬɪɚɬɟɲɤɨɝ ɰɢʂɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɦɨɦɟɧɚɬ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ ɫɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɨɪɟɞ ɛɭʇɟɬɚ
ɨɩɲɬɢɧɟ, ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ ɢ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɢɡɜɨɪɚ (ɤɨɧɤɭɪɫɢ ɉɨɤɪɚʁɢɧɫɤɨɝ ɫɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬɚ ɡɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ, Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ, ɩɪɨʁɟɤɬɢ
ɤɨʁɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɪɚɡɜɨʁɧɟ ɚɝɟɧɰɢʁɟ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɩɪɟɞɩɪɢɫɬɭɩɧɢɯ ɮɨɧɞɨɜɚ ȿɍ, ɢ ɞɪ.).
Ɍɭɪɢɡɚɦ ɤɚɨ ɲɚɧɫɚ ɜɢɲɟ ɡɚ ȼɪɲɚɰ – Ɉɩɲɬɢɧɚ ȼɪɲɚɰ ɢɦɚ ɜɟɥɢɤɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ. ɋɦɟɲɬɟɧɚ ʁɟ ɭ ɩɨɞɧɨɠʁɭ ȼɪɲɚɱɤɢɯ ɩɥɚɧɢɧɚ. ɇɚʁɜɢɲɚ ɬɚɱɤɚ ʁɟ
Ƚɭɞɭɪɢɱɤɢ ɜɪɯ (641ɦ), ɤɨʁɢ ʁɟ ɭʁɟɞɧɨ ɢ ɧɚʁɜɢɲɚ ɬɚɱɤɚ ɭ ȼɨʁɜɨɞɢɧɢ. Ɂɛɨɝ ɜɚɡɞɭɲɧɢɯ
ɫɬɪɭʁɚ ɩɨ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ȼɪɲɚɰ ɩɨɡɧɚɬ, ɩɨɝɨɞɚɧ ʁɟ ɡɚ ɩɚɪɚɝɥɚʁɞɢɧɝ ɢ ʁɟɞɪɢɥɢɱɚɪɫɬɜɨ.
ɇɚ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢ ɨɞ ɨɤɨ 30 ɤɦ ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ Ȼɟɥɚ ɐɪɤɜɚ ɫɚ ʁɟɡɟɪɢɦɚ, ɢɞɟɚɥɧɨ ɦɟɫɬɨ
ɡɚ ɤɭɩɚɱɟ ɢ ɪɢɛɨɥɨɜɰɟ. ɍ ɛɥɢɡɢɧɢ ȼɪɲɰɚ, ɧɚ ɨɤɨ ɩɨɥɚ ɫɚɬɚ ɜɨɠʃɟ, ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ
Ⱦɟɥɢɛɥɚɬɫɤɚ ɩɟɲɱɚɪɚ, ɡɚɲɬɢʄɟɧ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɪɟɡɟɪɜɚɬ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨ ɫɜɨɦ ɛɢʂɧɨɦ ɢ
ɠɢɜɨɬɢʃɫɤɨɦ ɫɜɟɬɭ ɢ ɩɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨʁ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɢ ɬɟɪɟɧɚ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɦɟɫɬɨ ɭ
ɨɜɨɦ ɞɟɥɭ ȿɜɪɨɩɟ.
ɂɫɩɢɬɢɜɚʃɟɦ ɧɚɥɚɡɢɲɬɚ ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɧɢɯ ɜɨɞɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ
ɭɬɜɪɻɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɛɚʃɫɤɨɝ ɬɭɪɢɡɦɚ, ɲɬɨ ɦɨɠɟ ɞɨɧɟɬɢ ɦɧɨɝɨ
ɜɟʄɟ ɩɪɢɯɨɞɟ ɢ ɩɨɞɢʄɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɭɱɟɲʄɚ ɬɭɪɢɡɦɚ ɭ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɦ ɛɪɭɬɨ ɞɨɦɚʄɟɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɭ. Ƚɪɚɞ ȼɪɲɚɰ ʁɟ ɭ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɫɤɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɜɟɨɦɚ ɥɟɩ, ɫɚɝɪɚɻɟɧ ɭ Ⱥɭɫɬɪɨɍɝɚɪɫɤɨɦ ɫɬɢɥɭ. Ɇɨɠɟ ɫɟ ɩɨɯɜɚɥɢɬɢ ɨɱɭɜɚɧɢɦ ɮɚɫɚɞɚɦɚ ɢ ɛɪɨʁɧɢɦ ɦɭɡɢɱɤɢɦ ɢ
ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ ɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚ ɢ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɦɚ. ɍ ɛɥɢɡɢɧɢ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ʁɟɡɝɪɚ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ
ɧɨɜɢ (ɢɡɝɪɚɻɟɧ 2002.) ɋɩɨɪɬɫɤɢ ɰɟɧɬɚɪ ɤɚɨ ɢ ɞɜɚ ɯɨɬɟɥɚ ɢ ʁɟɞɚɧ ɦɨɬɟɥ.
Ɇɧɨɝɢ ȼɪɲɚɰ ɩɨɫɟʄɭʁɭ ɡɛɨɝ ɜɢɧɚ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɢ ɫɭ ɭ ɨɜɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɬɚɪɢ ɩɪɟɤɨ ɩɟɬ
ɜɟɤɨɜɚ. ɇɚ ɛɪɟɠɭʂɤɚɫɬɢɦ ɜɢɧɨɝɪɚɞɢɦɚ ɭɡɝɚʁɚ ɫɟ ɨɤɨ 300 ɫɨɪɬɢ ɝɪɨɠɻɚ, ɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ ɫɟ ɨɤɨ 120 ɜɪɫɬɚ ɜɢɧɚ. Ƚɪɚɞ ɨɛɢɥɭʁɟ ɜɢɧɫɤɢɦ ɩɨɞɪɭɦɢɦɚ, ɚ ɫɜɚɤɟ
ɝɨɞɢɧɟ ɬɪɟʄɟɝ ɜɢɤɟɧɞɚ ɭ ɫɟɩɬɟɦɛɪɭ ɨɞɪɠɚɜɚ ɫɟ Ƚɪɨɠɻɟɛɚɥ. ɉɨɡɧɚɜɚɨɰɢ ɤɚɠɭ ɞɚ
ɫɭ ɛɟɥɚ ɜɢɧɚ ɢɡ ɨɜɢɯ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚ ɦɟɻɭ ɧɚʁɛɨʂɢɦɚ ɭ ɫɜɟɬɭ, ɲɬɨ ɫɟ ɩɪɢɩɢɫɭʁɟ
ɱɢʃɟɧɢɰɢ ɞɚ ɫɟ ɝɪɨɠɻɟ ɭɡɝɚʁɚ ɧɚ 45. ɫɬɟɩɟɧɭ ɫɟɜɟɪɧɟ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɟ ɲɢɪɢɧɟ, ɝɞɟ
ɫɭɧɱɟɜɢ ɡɪɚɰɢ ɢ ɬɨɩɥɨɬɚ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ ɢɞɟɚɥɧɟ ɭɫɥɨɜɟ. ɍɩɪɤɨɫ ɡɧɚɬɧɨɦ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɭ, ɬɭɪɢɡɚɦ ɱɢɧɢ ɦɚʃɟ ɨɞ 1% ɛɪɭɬɨ ɞɨɦɚʄɟɝ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ȼɪɲɰɚ – ɲɬɨ ʁɟ
ɬɪɢ ɩɭɬɚ ɦɚʃɟ ɨɞ ɩɪɨɫɟɤɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ. ɍ ɫɥɢɱɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɭ ɡɟɦʂɚɦɚ ȿɍ, ɨɜɟ
ɰɢɮɪɟ ɫɟ ɤɪɟʄɭ ɨɞ ɨɬɩɪɢɥɢɤɟ 10 - 20% ɛɪɭɬɨ ɞɨɦɚʄɟɝ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ. Ɉɞ ɭɤɭɩɧɨɝ
ɛɪɨʁɚ ɬɭɪɢɫɬɚ ɤɨʁɢ ɫɭ 2005. ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɫɟɬɢɥɢ ɛɚɧɚɬɫɤɢ ɪɟɝɢɨɧ, 38% ɨɛɢɲɥɨ ʁɟ
Ɂɪɟʃɚɧɢɧ, 21% ɉɚɧɱɟɜɨ, 18% Ʉɢɤɢɧɞɭ, ɚ (ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɭ ɩɨɧɭɞɭ) ɫɚɦɨ
23% ɩɨɫɟɬɢɥɨ ʁɟ ȼɪɲɚɰ. ɉɪɨɫɟɱɚɧ ɛɪɨʁ ɧɨʄɟʃɚ ɭ ȼɪɲɰɭ ɜɢɲɢ ʁɟ ɨɞ ɩɪɨɫɟɤɚ
ȳɭɠɧɨɛɚɧɚɬɫɤɨɝ ɨɤɪɭɝɚ, ɚɥɢ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɩɨɧɭɞɟ ɢ
ɯɨɬɟɥɫɤɨɝ ɫɦɟɲɬɚʁɚ ɭ ɩɨɪɟɻɟʃɭ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ. ɋɜɟ ɬɨ ɭɤɚɡɭʁɟ ɞɚ
ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨ ɪɚɞɢɬɢ ɧɚ ɩɪɨɦɨɰɢʁɢ ɬɭɪɢɡɦɚ ɨɜɟ ɠɢɜɨɩɢɫɧɟ ɢ ɩɢɬɨɦɟ
ɨɩɲɬɢɧɟ.
ɍɥɚɝɚʃɚ ɭ ɬɭɪɢɡɚɦ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɞɢɪɟɤɬɧɚ, (ɧɩɪ. ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ ɪɚɞʃɟ, ɨɡɧɚɱɟɧɟ ɫɬɚɡɟ
ɡɚ ɬɭɪɢɫɬɟ, ɪɚɡɧɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ), ɢɥɢ ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɚ, (ɧɩɪ. ɩɨɛɨʂɲɚɧɟ ɫɩɨɪɬɫɤɨɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ, ɩɪɢɫɬɭɩ ɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ʁɚɱɚʃɟ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ
ɢɬɞ...) ɉɨɫɬɨʁɟ ɛɪɨʁɧɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɫɬɚʃɚ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɭ ɨɜɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ,
ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ:

510

511

SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 13/2009

29.1.2009.

x ɍɪɚɞɢɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɡɚ ȼɪɲɚɰ ɤɚɨ ɩɪɜɨɤɥɚɫɧɭ ɞɟɫɬɢɧɚɰɢʁɭ ɡɚ ɤɪɚɬɚɤ
ɨɞɦɨɪ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɢ ɬɭɪɢɡɚɦ ɡɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ, ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ ʁɭɝɨɡɚɩɚɞɧɟ Ɋɭɦɭɧɢʁɟ – ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɤɨʁɢ ɩɪɨɦɨɜɢɲɟ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɭ ɭɪɛɚɧɟ ɢ
ɪɭɪɚɥɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɫɚ ɜɢɧɢɦɚ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢɦ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɦ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ;
x ɉɪɨɦɨɜɢɫɚɬɢ ɜɢɫɨɤɨ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɚ ɨɞɪɟɞɢɲɬɚ ɜɪɲɚɱɤɨɝ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɬɭɪɢɡɦɚ
ɢ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɥɨɤɚɰɢʁɟ
x ɉɨɫɬɚɜɢɬɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɭ ɤɭɥɬɭɪɭ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ȼɪɲɰɚ ɭ ɫɪɟɞɢɲɬɟ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ ɩɨɧɭɞɟ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɢ ɢɯ ɡɚ ɩɪɢɜɥɚɱɟʃɟ ɩɨɫɟɬɢɥɚɰɚ ɭ
ɨɩɲɬɢɧɭ.
Ɇɥɚɞɢ ɢ ɫɩɨɪɬ – ɛɭɞɭʄɧɨɫɬ ȼɪɲɰɚ - Ɍɭɪɛɭɥɟɧɬɧɟ 90-ɬɟ ɧɚ ɨɜɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚ
ɨɫɬɚɜɢɥɟ ɫɭ ɛɪɨʁɧɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɭ ɫɜɢɦ ɫɟɝɦɟɧɬɢɦɚ ɞɪɭɲɬɜɚ. ɍɫɥɟɞ
ɨɩɲɬɟɝ ɩɨɪɟɦɟʄɚʁɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɜɢɯ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ, ɧɟɦɢɧɨɜɧɨ ʁɟ ɞɨɲɥɨ ɞɨ
ɩɪɨɦɟɧɚ ɭ ɞɪɭɲɬɜɭ, ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɩɨɥɨɠɚʁɭ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɢ ɩɨɡɢɰɢʁɢ ɦɥɚɞɢɯ ɭ
ɬɢɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɚ. ɍɫɬɚʂɟɧɨ ɤɚɫɧɨ ɨɞɜɚʁɚʃɟ ɦɥɚɞɢɯ ɨɞ ɛɚɡɢɱɧɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ, ɤɨʁɟ ʁɟ
ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɨ ɧɚ ɨɜɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚ, ɞɨɞɚɬɧɨ ʁɟ ɭɫɥɨɜʂɟɧɨ ɧɟɫɭɝɭɪɧɢɦ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦ
ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɢ ɫɥɚɛɢɦ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɭ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɫɬ ɦɥɚɞɢɯ, ɤɪɨɡ
ɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ, ɚ ɬɨ ɫɜɟ ɞɨɜɨɞɢ ɞɨ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɤɚɫɧɨɝ
ɨɞɜɚʁɚʃɚ ɨɞ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɢ ɡɚɫɧɢɜɚʃɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɝ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ.
ɋɜɢ ɫɟɝɦɟɧɬɢ ɞɪɭɲɬɜɚ ɩɨɞʁɟɞɧɚɤɨ ɫɭ ɩɨɝɨɻɟɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ, ɩɚ ɬɚɤɨ ɢ ɨɛɥɚɫɬ
ɫɩɨɪɬɚ. ɋɩɨɪɬ ɢ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ ɫɭ ɭɜɟɤ ɛɢɥɢ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɚɫɩɟɤɬ ɪɚɞɚ ɫɚ
ɦɥɚɞɢɦɚ ɚɥɢ ɢ ɢɡɪɚɡ ɨɩɲɬɟɝ ɡɞɪɚɜʂɚ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ. ɉɪɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɭ ɛɭɞɭʄɢɯ
ɤɨɪɚɤɚ ɧɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭ ɨɜɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɫɩɨɪɬɫɤɢ ɪɚɞɧɢɰɢ ɫɭ ɚɤɰɟɧɚɬ
ɫɬɚɜɢɥɢ ɧɚ ɞɚʂɢ ɪɚɡɜɨʁ ɦɚɫɨɜɧɨɝ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɲɤɨɥɫɤɨɝ ɫɩɨɪɬɚ.
ɉɨɛɨʂɲɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɠɢɜɨɬɚ ɦɥɚɞɢɯ ɤɚɨ ɭɫɥɨɜ ɡɚ ʃɢɯɨɜ ɨɫɬɚɧɚɤ
ɢ ɨɩɫɬɚɧɚɤ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ - ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɫɜɚ ɞɟɲɚɜɚʃɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɫɟ
ɡɛɢɥɚ ɧɚ ɨɜɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚ ɭ ɩɨɫɥɟɞʃɨʁ ɞɟɰɟɧɢʁɢ ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ɫɭ
ɪɚɬɨɜɢ, ɫɦɚʃɟʃɟ ɠɢɜɨɬɧɨɝ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɢ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ ɧɚʁɧɢɠɢɯ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ, ɭɬɢɰɚɥɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ ɦɥɚɞɢɯ ɢɧɬɟɧɡɢɜɢɪɚʁɭ. ɇɨ ɢ ɩɨɪɟɞ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ, ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɨɩɪɢɧɟɥɟ
ɢɧɬɟɧɡɢɜɢɪɚʃɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɦɨɪɚ ɫɟ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɬɢ ɞɚ ɧɟɤɢ ɜɚɠɧɢ ɚɫɩɟɤɬɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɞɚɬɢɪɚʁɭ ɨɞ ɪɚɧɢʁɟ ɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɫɭ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɞɪɭɲɬɜɚ ɫɚ ɨɜɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɚ.
3.3. ȺɇȺɅɂɁȺ Ʉȴɍɑɇɂɏ ȺɄɌȿɊȺ

ɂɇɋɌɂɌɍɐɂȳȺ
Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɨɭɩɪɚɜɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ
ɡɚɲɬɢɬɚ
ɉɪɨɫɜɟɬɚ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɨʁɟ ɪɚɞɟ ɫɚ ɦɥɚɞɢɦɚ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɢ ɪɟɫɭɪɫɢ ɤɨʁɢ ɩɨɫɬɨʁɟ ɡɚ ɪɚɞ ɫɚ ɦɥɚɞɢɦɚ
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ, ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ

5 ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɲɤɨɥɚ:- „ȼɭɤ Ʉɚɪɚʇɢʄ”, „ɉɚʁɚ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ”
„ȳɨɜɚɧ ɋɬɟɪɢʁɚɉɨɩɨɜɢʄ”, „Ɉɥɝɚ ɉɟɬɪɨɜ”, „Ɇɥɚɞɨɫɬ” ɢ 1
ɦɭɡɢɱɤɚ
ɲɤɨɥɚ “ȳɨɫɢɮ Ɇɚɪɢɧɤɨɜɢʄ”.
4 ɫɪɟɞʃɟ ɲɤɨɥɟ - Ƚɢɦɧɚɡɢʁɚ „ Ȼɨɪɢɫɥɚɜ ɉɟɬɪɨɜ Ȼɪɚɰɚ”,
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Ɂɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɨ

ɏɟɦɢʁɫɤɚ-ɬɟɤɫɬɢɥɧɚ ɲɤɨɥɚ „Ȼɪɚʄɚ Ⱥɰɤɟɬɚ” , Ɍɟɯɧɢɱɤɚ
„ɇɢɤɨɥɚ Ɍɟɫɥɚ” ɢ ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɲɤɨɥɚ „ȼɪɲɚɰ”
1 ɜɢɫɨɤɚ ɲɤɨɥɚ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɜɚɫɩɢɬɚɱɚ „Ɇɢɯɚʁɥɨ
ɉɚɜɥɨɜ”
1 ɨɞɟʂɟʃɟ ɭɱɢɬɟʂɫɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɢɡ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ
2 ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ – Ɇɟɝɚɬɪɟɧɞ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ, ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɡɚ
ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɫɬɭɞɢʁɟ ȼɪɲɚɰ
ɉɢɥɨɬɫɤɚ ɚɤɚɞɟɦɢʁɚ ȳȺɌ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ, ɍɞɪɭɠɟʃɟ
ɡɚɧɚɬɥɢʁɚ, ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤɚ, ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɦɚɥɢɯ ɢ
ɫɪɟɞʃɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢ ɰɟɧɬɚɪ (Ⱦɨɦ ɡɞɪɚɜʂɚ ɢ Ɉɩɲɬɚ ɛɨɥɧɢɰɚ),
ɋɩɟɰɢʁɚɥɧɚ ɧɟɭɪɨɩɫɢɯɢʁɚɬɪɢʁɫɤɚ ɛɨɥɧɢɰɚ „ɋɥɚɜɨʂɭɛ
Ȼɚɤɚɥɨɜɢʄ“, ɚɩɨɬɟɤɟ

ɐɢɜɢɥɧɢ ɫɟɤɬɨɪ

ɐɪɜɟɧɢ ɤɪɫɬ ȼɪɲɚɰ, Ɏɨɧɞɚɰɢʁɚ ɏɟɦɨɮɚɪɦ, ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ
ɝɪɚɻɚɧɫɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ „Ⱥɝɨɪɚ“, Ⱥɫɨɰɢʁɚɰɢʁɚ ɝɪɚɻɚɧɚ
„ɂɦɩɭɥɫ“

ȼɟɪɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

-

-

-

ɋɪɩɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɧɚʁɛɪɨʁɧɢʁɚ.
ɋɟɞɢɲɬɟ Ȼɚɧɚɬɫɤɟ ɟɩɚɪɯɢʁɟ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɭ ȼɪɲɰɭ. ɇɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ɧɚɚɥɡɢ ɫɟ ɢ ɞɜɚ
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɦɚɧɚɫɬɢɪɚ: ɠɟɧɫɤɢ ɦɚɧɫɬɢɪ «Ɇɟɫɢʄ»
ɢɡ
Xɂȼ ɜɟɤɚ
ɢ ɦɭɲɤɢ ɦɚɧɚɫɬɢɪ «ɉɪʃɚɜɨɪ»
ɨɛɧɨɜʂɟɧ ɫɚ ɤɪɚʁɚ 20 ɜɟɤɚ. ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ
ȼɪɲɚɰ
ɋɪɩɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ
ɰɪɤɜɚ ɩɨɫɟɞɭʁɟ 4
ɰɪɤɜɟɧɚ ɨɛʁɟɤɬɚ (ɰɪɤɜɟ) ɚ ɭ ɫɟɨɫɤɢɦ ɫɪɟɞɢɧɚɦɚ ʁɨɲ
12.
Ʉɚɬɨɥɢɱɤɚ ɰɪɤɜɚ ɫɚ
ɠɭɩɚɧɢʁɨɦ ɢ ɧɚʁɜɟʄɨɦ
ɤɚɬɟɞɪɚɥɨɦ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, ɤɚɬɟɞɪɚɥɨɦ «ɋɜ.Ƚɟɯɚɪɞ» ɢ ɫɚ
ɧɚʁɫɬɚɪɢʁɨɦ ɰɪɤɜɨɦ «ɋɜ. Ʉɪɢɠ» ɭ Ȼɚɧɚɬɭ. ɍ ɫɟɨɫɤɢɦ
ɫɪɟɞɢɧɚɦɚ ɩɨɫɟɞɭʁɟ ʁɨɲ 4 ɰɪɤɜɟɧɚ ɨɛʁɟɤɬɚ (ɰɪɤɜɟ).
Ɋɭɦɭɧɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ, ɫɚ ɧɚʁɜɟʄɨɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɨɦ
Ɋɭɦɭɧɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ. ɍ ɝɪɚɞɭ ɩɨɫɟɞɭʁɟ ʁɟɞɧɭ ɰɪɤɜɭ ɢ
ʁɟɞɚɧɚɟɫɬ ɭ ɫɟɨɫɤɢɦ ɫɪɟɞɢɧɚɦɚ
ȼɢɲɟ ɦɚʃɢɯ ɰɪɤɜɟɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ: ɉɪɨɬɟɫɬɚɧɫɤɚ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ, ȿɜɚɧɝɚɥɢɫɬɢɱɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɫɬɢɱɤɚ ɰɪɤɜɚ ɢ
ɞɪɭɝɟ ɤɚɤɨ ɩɪɢɡɧɚɬɟ ɬɚɤɨ ɢ ɧɟɩɪɢɡɧɚɬɟ ɰɪɤɜɟɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ.

ɉɨɥɢɰɢʁɚ

Ɉɩɲɬɢɧɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɩɨɥɢɰɢʁɟ

ɋɭɞɫɬɜɨ

Ɉɩɲɬɢɧɫɤɢ ɫɭɞ ɡɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɨɩɲɬɢɧɚ ȼɪɲɚɰ ɢ
ɉɥɚɧɞɢɲɬɟ, ɫɚ ɨɞɟʂɟʃɟɦ ɭ ɉɥɚɧɞɢɲɬɭ, ȳɚɜɧɨ
ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨ

Ɇɟɞɢʁɢ

Ɍɟɥɟɜɢɡɢʁɫɤɢ ɤɚɧɚɥɢ: ɬɪɢ ɥɨɤɚɥɧɟ ɬɜ ɫɬɚɧɢɰɟ (ɬɜ «Ʌɚɜ»,
ɬɜ «ȼɢɰɬɨɪɢɚ», ɬɜ «ɂɧ») ɢ ʁɟɞɧɚ ɪɟɝɢɨɧɥɧɚ (ɬɜ «Ȼɚɧɚɬ»),
Ɋɚɞɢɨ ɫɬɚɧɢɰɟ: «Ɋɚɞɢɨ ȼɪɲɚɰ»,» Ɋɚɞɢɨ ɉɚɬɚɤ»,»Ɋɚɞɢɨ
Ʉɢɰɨɲ», «Ɋɚɞɢɨ ɂɦɩɭɥɫ», «Ɋɚɞɢɨ Ɇɚɤɫ»
ɇɨɜɢɧɟ: «ȼɪɲɚɱɤɚ Ʉɭɥɚ» ɢ «ȼɪɲɚɱɤɟ ȼɟɫɬɢ»
ɤɨʁɟ
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ɢɡɥɚɡɟ ʁɟɞɧɨɦ ɧɟɞɟʂɧɨ.
Ɉɫɧɢɜɚɱ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɟ Ɍȼ ɫɬɚɧɢɰɟ «Ȼɚɧɚɬ» ɢ «Ɋɚɞɢɨ
ȼɪɲɚɰ» ʁɟ ɥɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɚ ɨɫɬɚɥɟ ɦɟɞɢʁɫɤɟ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɫɭ ɩɪɢɜɚɬɢɡɨɜɚɧɟ ɢ ɭ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦ
ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ.
ɋɩɨɪɬɫɤɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ
ɭɞɪɭɠɟʃɚ

ɋɩɨɪɬɫɤɢ ɫɚɜɟɡ, ɏɚɥɚ Ɇɢɥɟɧɢʁɭɦ

Ⱦɪɭɝɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ
ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɤɨʁɚ ɫɟ
ɛɚɜɟ ɦɥɚɞɢɦɚ
(ɄɍȾɨɜɢ....)

Ⱦɨɦ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ȼɪɲɚɰ, Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ȼɪɲɚɰ, Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ȼɪɲɚɰ, Ƚɪɚɞɫɤɢ ɦɭɡɟʁ, ȼɪɲɚɰ, Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ

3.3. ȺɇȺɅɂɁȺ ɉɈɋɌɈȳȿȶɂɏ ɊȿɋɍɊɋȺ

- Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɥɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ
1. ɍɱɟɧɢɱɤɟ ɫɬɢɩɟɧɞɢʁɟ
2. Ɉɫɧɢɜɚʃɟ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
3. ȼɨɥɨɧɬɟɪɢ «ɍɧɢɜɟɪɡɢʁɚɞɚ 2009.»
4. ɋɩɨɪɬɫɤɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ:
- ɇɨʄ ɲɚɦɩɢɨɧɚ – Ƚɪɨɠɻɟɛɚɥ 2009. (ɪɟɜɢʁɚ ɛɨɪɢɥɚɱɤɢɯ ɫɩɨɪɬɨɜɚ)
- Ʉɨɲɚɪɤɚɲɤɢ ɬɭɪɧɢɪ «ȼɟɥɢɤɢ ɡɚ ɦɚɥɟ»
- Ɍɚɟɤwɨɧɞɨ ɤɭɩ «ȼɪɲɚɰ 2009»
- ɋɬɪɟɟɬ ɮɭɞɛɚɥ ɥɢɝɚ
- ɋɬɪɟʂɚɱɤɢ ɦɟɦɨɪɢʁɚɥ «ɑɢɤɚ Ɇɢɲɚ»

- Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɞɪɭɝɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
1. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ «Ⱦɨɦɢʁɚɞɟ» ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ⱦɨɦɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥɚ
ɤɚɨ ɢ ɩɪɢɪɟɞɛɢ ɢ ɤʃɢɠɟɜɧɟ ɜɟɱɟɪɢ
2. ɇɁɋ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɨɛɭɤɟ ɡɚ ɥɚɤɲɟ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɦɥɚɞɢɯ
3. Ɉɦɥɚɞɢɧɚ ɐɪɜɟɧɨɝ ɤɪɫɬɚ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɟ ɚɤɰɢʁɟ ɢ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ ɨ
ɡɞɪɚɜɢɦ ɫɬɢɥɨɜɢɦɚ ɠɢɜɨɬɚ
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3.4
S

SWɈɌ ɚɧɚɥɢɡɚ

ɉɪɟɞɧɨɫɬɢ

- ɉɨɫɬɨʁɚʃɟ ɫɜɢɯ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ/ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɭ
ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɫɟɝɦɟɧɬɭ ɫɜɨʁɟ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɛɚɜɟ ɪɟɲɚɜɚʃɟɦ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɦɥɚɞɢɯ
- ɍɪɚɻɟɧ ɞɟɬɚʂɚɧ ɩɪɨɮɢɥ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
ɢ Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɤɨʁɚ
ɩɪɟɤɨ ɞɭɛɢɧɫɤɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɪɟɞɚɠɟ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ ɪɟɲɟʃɚ
- ɋɩɪɟɦɧɨɫɬ ɨɩɲɬɢɧɫɤɟ ɜɥɚɫɬɢ ɞɚ
ɩɨɛɨʂɲɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɭ ɦɥɚɞɢɯ ɂɦɟɧɨɜɚɧ ɥɨɚɥɧɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ,
ɨɬɜɨɪɟɧɚ ɢ ɚɤɬɢɜɢɪɚɧɚ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ
ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɢ ɮɨɪɦɢɪɚɧ ɋɚɜɟɬ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ
- Ɋɚɡɜɢʁɟɧ ɧɟɜɥɚɞɢɧ ɫɟɤɬɨɪ,
ɫɟɧɡɢɛɢɥɢɫɚɧ ɡɚ ɩɢɬɚʃɚ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɟ
ɦɥɚɞɢɯ
-ɉɨɜɨʂɚɧ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɩɨɥɨɠɚʁ
-Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɨ ɥɢɞɟɪɫɬɜɨ – ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɢ ɪɚɡɜɢʁɚʃɚ
ɩɪɟɤɨɝɪɚɧɢɱɧɟ ɫɚɪɚɞʃɟ ɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ
- Ⱦɨɛɪɚ ɫɚɪɚɞɚʃɚ ɫɚ ɞɪɠɚɜɧɢɦ ɢ
ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ
ɉɨɜɨʂɧɚ
ɤɥɢɦɚ
ɡɚ
ɪɚɡɜɨʁ
ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ
- Ɇɭɥɬɢɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ
- Ɇɨɝɭʄɧɨɫɬ ɪɚɡɜɨʁɚ ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɫɜɢɦ
ɫɟɝɦɟɧɬɢɦɚ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
- Ȼɪɨʁɧɢ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢ ɤɥɭɛɨɜɢ ɢɡ
ɪɚɡɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ
- ɏɚɥɚ Ɇɢɥɟɧɢʁɭɦ, ȼɪɲɚɱɤɢ ɛɪɟɝ
- Ȼɪɨʁɧɢ ɫɩɨɪɬɫɤɢ ɬɟɪɟɧɢ
- Ⱥɤɬɢɜɚɧ ɫɩɨɪɬɫɤɢ ɫɚɜɟɡ
- Ⱦɨɦ ɨɦɥɚɞɢɧɟ
- Ⱦɨɛɪɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɢɯ ɢ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ
ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ ɟɜɪɨɩɫɤɨɝ ɧɢɜɨɚ
- Ⱦɨɛɚɪ ɢɦɢʇ ɨɩɲɬɢɧɟ

W

ɋɥɚɛɨɫɬɢ
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ɇɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɞɨɜɨʂɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɯ
ɤɚɞɪɨɜɚ, ɫɟɧɡɢɛɢɥɢɫɚɧɢɯ ɡɚ ɪɚɞ ɫɚ
ɦɥɚɞɢɦɚ
ɇɟɞɨɜɨʂɧɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ȼɈ – ɇȼɈ
ɇɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɩɪɨɬɨɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɧɚ
ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɦ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ
ɇɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɛɚɡɟ
ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɦɥɚɞɢɦɚ
ɇɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɇɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɞɨɜɨʂɧɨɝ ɛɪɨʁɚ
ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɯ ɢ ɪɚɡɜɨʁɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɥɨɤɚɥɚ ɢ ɪɟɝɢʁɟ
ɇɟɞɨɜɨʂɧɚ ɨɛɭɱɟɧɨɫɬ ɡɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ
ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɦɥɚɞɢɯ
ȼɢɫɨɤɚ ɫɬɨɩɚ ɨɞɥɢɜɚ ɦɥɚɞɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɇɟɩɨɜɨʂɧɚ ɞɟɦɨɝɪɚɮɫɤɚ ɤɪɟɬɚʃɚ
Ɇɚɥɢ ɛɪɨʁ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɇɟɭɫɤɥɚɻɟɧɨɫɬ ɫɬɪɭɱɧɢɯ ɭɫɦɟɪɟʃɚ ɭ
ɫɪɟɞʃɨʁ ɲɤɨɥɢ ɢ ɧɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬ
ɭɫɤɥɚɻɢɜɚʃɚ ɫɚ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚɩɨɫɥɟʃɚ
ȼɟɥɢɤɚ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬ
ȼɢɫɨɤɚ ɫɬɨɩɚ ɦɚɥɨɥɟɬɧɢɱɤɟ
ɞɟɥɢɤɜɟɧɰɢʁɟ ɢ ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɱɤɨɝ
ɩɨɧɚɲɚʃɚ
ɇɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ
ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝ ɫɩɨɪɬɚ
ɇɟɞɨɜɨʂɧɚ ɩɨɞɪɲɤɚ ɲɤɨɥɫɤɨɦ
ɫɩɨɪɬɭ
ɇɟɞɨɜɨʂɧɨ ɭɪɟɻɟɧɢ ɫɩɨɪɬɫɤɢ ɬɟɪɟɧɢ
ɇɟɭɪɟɻɟɧɢ ɫɩɨɪɬɫɤɢ ɬɟɪɟɧɢ ɧɚ
ɫɟɥɢɦɚ
ɇɟɞɨɜɨʂɚɧ ɛɪɨʁ ɬɭɪɧɢɪɚ ɢɡ ɜɢɲɟ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɇɟɭɪɟɻɟɧ ɫɬɚɞɢɨɧ
ɇɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ʁɚɫɧɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɭ
ɲɤɨɥɫɤɨɦ ɫɩɨɪɬɭ
ɇɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɬɪɢɦ ɫɬɚɡɟ
ɇɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɚɬɥɟɬɫɤɟ ɫɬɚɡɟ
ɇɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ʁɚɜɧɨɝ ɛɚɡɟɧɚ
ɇɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɡɚ ɩɨɞɪɲɤɭ
ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɦɥɚɞɢɯ
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Ɉ Ɇɨɝɭʄɧɨɫɬɢ
x
x
x
x
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ɋɢɫɬɟɦɚɬɫɤɢ ɪɚɞ ɧɚ ʁɚɱɚʃɭ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ
ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ
Ɋɚɡɜɢʁɚʃɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɦɟɧɫɤɟ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ ɢ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɦɥɚɞɢɯ ɭ ʃɢɯɨɜɨ ɤɪɟɢɪɚʃɟ
ɋɢɫɬɟɦɚɬɫɤɢ ɪɚɞ ɧɚ ɩɪɢɦɚɪɧɨʁ
ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɢ ɛɨɥɟɫɬɢ,
ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɱɤɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɭ
ɫɤɥɨɩɭ ɧɚɫɬɚɜɧɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
Ʉɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɨɞɧɨɫɢ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɟ
ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɟ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɫɚɪɚɞʃɚ,
ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɢ ɪɚɡɦɟɧɚ
ɢɫɤɭɫɬɚɜɚ
ɋɭɫɪɟɬɢ ɢ ɪɚɡɦɟɧɟ ɢɫɤɭɫɬɚɜɚ
ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ ɨɩɲɬɢɧɚɦɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ
ɢ ɨɤɪɭɠɟʃɭ
ɉɪɟɤɨɝɪɚɧɢɱɧɚ ɫɚɪɚɞʃɚ
Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɝ
ɦɟɞʁɭɨɩɲɬɢɧɫɤɨɝ ɮɨɧɞɚ- ɡɚ
ɪɚɡɜɨʁ ɜɥɚɞɢɧɨɝ ɢ ɧɟɜɥɚɞɢɧɨɝ
ɫɟɤɬɨɪɚ
Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɨɞ
ɮɨɧɞɚɰɢʁɚ – ɢɧɨ-ɮɨɧɞɨɜɚ,
ɞɨɧɚɬɨɪɚ...
ɋɚɪɚɞʃɚ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ
ɧɢɜɨɭ ɢ ʁɚɱɚʃɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɟ
ɫɚɪɚɞʃɟ
Ɉɬɜɚɪɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ
Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɧɚɦɟɧɫɤɢɯ
ɩɨɤɪɚʁɢɧɫɤɢɯ ɢ ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɢɯ
ɮɨɧɞɨɜɚ

Ɍ
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

29.1.2009.

ɉɪɟɬʃɟ
ɇɟɩɪɟɫɬɚɧɢ ɨɞɥɢɜ ɦɥɚɞɢɯ
ɇɟɝɚɬɢɜɚɧ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɩɪɢɪɚɲɬɚʁ ɢ
ɜɟɥɢɤɢ ɩɨɪɚɫɬ ɫɬɚɪɢɯ ɥɢɰɚ ɭ ɭɤɭɩɧɨʁ
ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɢ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ, ɩɨɫɟɛɧɨ
ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɧɟɦɚ ɦɥɚɻɢɯ
ɱɥɚɧɨɜɚ
ɉɨɪɚɫɬ ɛɪɨʁɚ ɦɥɚɞɢɯ ɨɫɨɛɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ
ɇɟɩɨɫɬɨʁɟʃɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɫɚ
ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ
ɇɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɫɢɫɬɟɦɫɤɢɯ ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɡɚ
ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɠɢɜɨɬɚ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ ɦɚɪɝɢɧɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ ɝɪɭɩɚ
ɇɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ ɤɨʁɢ ɧɚɩɭɲɬɚʁɭ ɭɫɬɚɧɨɜɟ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ
ɲɤɨɥɨɜɚʃɚ
ɇɟɚɞɟɤɜɚɬɧɢ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢ ɩɪɨɮɢɥɢ ɢ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɇɟɫɬɚɛɢɥɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ, ɤɚɨ
ɨɩɲɬɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɚ ɰɟɥɭ ɋɪɛɢʁɭ
ɇɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɩɪɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɟ
ɇɟɩɪɢɯɜɚɬɚʃɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɯ ɨɞɧɨɫɚ
ʁɚɜɧɨɝ ɢ ɰɢɜɢɥɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ –
ɮɨɪɦɚɥɧɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ
Ɍɪɨɦɨɫɬ ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɭ
ɨɞɝɨɜɨɪɭ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ
ɇɟɞɨɜɨʂɚɧ ɩɪɢɥɢɜ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢɯ
ɦɥɚɞɢɯ ʂɭɞɢ ɭ ɧɚɫɬɚɜɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɧɢ
ɩɪɨɰɟɫ
Ʌɨɲɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɚ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ
ɞɚ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɢɧɤɭɡɢʁɟ
ɦɥɚɞɢɯ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ʃɢɯɨɜɢɯ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ
Ɉɩɲɬɚ ɥɨɲɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɢ
ɬɪɟɧɭɬɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɤɪɢɡɚ ɧɚ
ɝɥɨɛɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ
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3.5 ɉɊȿɋȿɄ ɋɌȺȵȺ ɂ ɉɈɅɈɀȺȳȺ ɆɅȺȾɂɏ
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɩɥɚɧ ɚɤɰɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ʌɨɤɚɥɧɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦ
ɪɚɡɜɨʁɚ ɨɩɲɬɢɧɟ, ɤɨʁɢ ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɦɥɚɞɟ ɤɚɨ ʁɟɞɧɭ ɨɞ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ. ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɧɚɩɪɟɞɚɤ ɢ ɪɚɡɜɨʁ
ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ ɤɨʁɚ ɭ ɞɭɝɨɪɱɧɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɱɢɧɢ ɫɬɭɛ ɫɜɚɤɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ, ɭɡɪɚɫɬɚ ʁɟ 15 ɞɨ
30 ɝɨɞɢɧɚ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɢ ɦɢɫɢʁɚ ɧɚ ɩɭɬɭ ɪɚɡɜɢɬɤɚ.
ɍ ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɤɚɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɬɟɦɟʂɢ ɪɚɡɜɢɬɤɚ ɫɜɚɤɟ ɦɥɚɞɟ ɨɫɨɛɟ, ɋɪɛɢʁɚ ʁɟ
ɩɪɨɲɥɚ ɤɪɨɡ ɪɚɬɨɜɟ ɢ ɫɚɧɤɰɢʁɟ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɛɢɥɨ ɜɚɠɧɨ ɩɪɟɠɢɜɟɬɢ, ɞɨɤ ʁɟ ɞɭɯɨɜɧɢ
ɪɚɡɜɨʁ ɛɢɨ ɡɚɧɟɦɚɪɟɧ. Ɍɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɧɚʁɜɢɲɟ ɫɭ ɛɢɥɢ ɢ ɞɚɧɚɫ ɫɭ ɭɝɪɨɠɟɧɢ ɦɥɚɞɢ
ɩɪɢɩɚɞɧɢɰɢ ɪɨɦɫɤɟ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ, ɦɥɚɞɢ - ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ ɢ ɪɚɫɟʂɟɧɚ ɥɢɰɚ, ɦɥɚɞɢ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ, ɦɥɚɞɢ ɭɝɪɨɠɟɧɢ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɨɦ, ɢɡ ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɩɨɪɨɞɢɰɚ
ɢ ɫɚ ɪɢɡɢɤɨɦ ɭ ɩɨɧɚɲɚʃɭ. ɋɜɢɦɚ ʃɢɦɚ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ʁɟ ɫɢɫɬɟɦɫɤɚ ɢ ɩɥɚɧɫɤɢ
ɭɫɦɟɪɟɧɟ ɛɪɢɝɚ, ɤɨʁɚ ʄɟ ɢɦ ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɜɢʁɚʁɭ, ɚ ɧɟ ɞɚ ɩɨɫɬɚʁɭ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢ. Ɇɥɚɞɢ ɛɟɫɤɭʄɧɢɰɢ – „ɞɟɰɚ ɭɥɢɰɟ“, ɤɨʁɢ ɫɭ ɱɟɫɬɨ „ɧɟɜɢɞʂɢɜɢ“ ɢ ɬɟɲɤɨ
ɫɟ ɭɤɥɚɩɚʁɭ ɭ ɡɜɚɧɢɱɧɭ ɫɚɬɢɫɬɢɤɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɜɟɥɢɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɭ ɞɚɥɟɤɨ
ɪɚɡɜɢʁɟɧɢʁɢɦ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ. Ɇɥɚɞɟ ɦɚʁɤɟ ɢ ɪɨɞɢɬɟʂɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ
ɭɡɪɚɫɬɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɟɡ ɪɟɲɟɧɨɝ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɩɢɬɚʃɚ ɬɚɤɨɞʁɟ ɫɩɚɞɚʁɭ ɭ ɩɨɫɟɛɧɨ
ɭɝɪɨɠɟɧɟ ɝɪɭɩɟ.
ȼɪɲɚɰ ʁɟ ɨɩɲɬɢɧɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɦɥɚɞɢɦɚ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚɧ ɠɢɜɨɬ, ɪɚɫɬ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɫɦɢɫɥɭ. ɉɨɜɨʂɧɚ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɚ ɩɨɡɢɰɢʁɚ,
ɛɥɢɡɢɧɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɝɪɚɞɨɜɚ, ɨɞɥɢɱɧɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɟ ɢ ɦɟɻɭɝɪɚɧɢɱɧɟ
ɫɚɪɚɞʃɟ ɩɪɭɠɚ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚɧ ɠɢɜɨɬ, ɫɚ ɦɧɨɲɬɜɨ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɭ
ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɧɚ ɢɫɩɭʃɟɧ ɧɚɱɢɧ ɦɨɠɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɜɪɟɦɟ. Ɋɚɞ ɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɢ ɭ
ɭɫɥɭɠɧɢɦ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚ ɭɜɟɤ ʁɟ ɛɢɨ ɩɪɢɜɥɚɱɚɧ ɦɥɚɞɢɦɚ ɭ ɫɜɢɦ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɫɜɟɬɚ,
ɚ ȼɪɲɚɰ ɪɚɫɩɨɥɚɠɟ ɢɦɩɪɟɫɢɜɧɨɦ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ ɭ ɬɨɦ ɩɨɝɥɟɞɭ, ɤɨʁɚ, ɧɚ
ɠɚɥɨɫɬ, ɢɩɚɤ ɧɢʁɟ ɞɨɜɨʂɧɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧɚ.
ɋɥɢɱɧɨ ʁɟ ɢ ɫɚ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɞɭɜɟɤ ɜɚɠɢɨ ɡɚ ɤʂɭɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟ ɦɥɚɞɢɯ,
ɫɜɟɫɧɢɯ ɡɧɚɱɚʁɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɡɞɪɚɜɢɯ ɫɬɢɥɨɜɚ ɠɢɜɨɬɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɫɚɞ ɜɟʄ
ɞɟɰɟɧɢʁɟ ɤɪɢɡɟ ɝɭɪɧɭɥɟ ɫɭ ɧɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɦɚɪɝɢɧɟ ɫɜɟ ɨɧɨ ɲɬɨ ɧɢʁɟ ɩɪɢɦɚɪɧɨ
ɡɚɞɨɜɨʂɟʃɟ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɠɢɜɨɬɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛɚ, ɫɢɫɬɟɦ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ʁɟ ɩɨɪɟɦɟʄɟɧ, ɚ ɨɧɨ
ɲɬɨ ʁɟ ɧɟɤɚɞɚ ɛɢɥɨ ɫɬɜɚɪ ɩɪɟɫɬɢɠɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɫɚ
ɫɬɚɥɧɢɦ ɫɬɪɟɦʂɟʃɟɦ ɤɚ ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɭ, ɤɚɨ ɝɚɪɚɧɰɢʁɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢʁɟɝ ɠɢɜɨɬɚ,
ɞɨɛɪɚ ɩɫɢɯɨ-ɮɢɡɢɱɤɚ ɤɨɧɞɢɰɢʁɚ, ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬ ɢ ɦɢɪɨʂɭɛɢɜɚ ɤɨɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚ, ɛɟɡ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ, ɜɟɪɫɤɟ ɢ ɪɚɫɧɟ ɧɟɬɪɩɟʂɢɜɨɫɬɢ, ɞɚɧɚɫ ɫɟ ɬɪɟɬɢɪɚ ɤɚɨ ɩɪɟɜɚɡɢɞʁɟɧɢ
ɩɨɫɬɭɥɚɬ ɱɢʁɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɟ ɭɧɚɩɪɟɻɭʁɟ ɜɟʄ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, „ɝɭɪɚ“ ɦɥɚɞɨɝ ɱɨɜɟɤɚ ɧɚ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɭ ɦɚɪɝɢɧɭ ɢ ɢɡɨɥɚɰɢʁɭ. Ɍɚɤɨ ʁɟ ɢ ɫɚ ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɦɚ, ɫɜɟ ɨɧɨ
ɲɬɨ ʁɟ ɧɟɤɚɞɚ ɛɢɨ ɢɡɛɨɪ ɦɚʃɢɧɟ ɢ ɬɪɟɬɢɪɚɧɨ ɤɚɨ ɢɡɭɡɟɬɚɤ ɢ ɨɞɥɢɤɚ
ɧɟɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɨɝ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɧɟɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɨɝ ɨɛɪɚɫɰɚ ɩɨɧɚɲɚʃɚ, ɭ ɞɚɧɚɲʃɟɦ
ɜɪɟɦɟɧɭ ʁɟ ɧɚ ɩɢʁɟɞɟɫɬɚɥɭ ɢ ɱɟɫɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɨɛɪɚɡɚɰ ɤɚɤɨ ɧɚʁɥɚɤɲɟ ɢ ɛɟɡ
ɬɪɭɞɚ ɭɫɩɟɬɢ ɫɟ ɧɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨʁ ɥɟɫɬɜɢɰɢ ɢ ɫɬɢʄɢ ɞɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ ɛɥɚɝɨɫɬɚʃɚ
ɤɨʁɟ ɫɟ ɬɪɟɬɢɪɚ ɤɚɨ ɤʂɭɱɧɨ ɦɟɪɢɥɨ ʂɭɞɫɤɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ.
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Ⱦɨɞɚɬɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭ ȼɪɲɰɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ɜɪɲɚɱɤɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ
ɫɩɚɞɚ ɭ ɫɬɚɪɢʁɟ ɢ ɞɚ ʁɟ ɨɞɥɢɜ ɦɥɚɞɢɯ ɧɟɩɪɟɫɬɚɧ ɩɪɨɰɟɫ. ɇɚɩɭɲɬɚʃɟ ɫɟɥɚ ʁɟ
ɛɨʂɤɚ ɧɚ ɤɨʁɭ ɧɢʁɟ ɢɦɭɧɚ ɧɢʁɟɞɧɚ ɥɨɤɚɥɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ. ɂɩɚɤ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ
ɝɥɟɞɚɧɨ, ɛɪɨʁ ɦɥɚɞɢɯ ɭ ɜɪɲɚɱɤɨʁ ɨɩɲɬɢɧɢ ʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɩɪɨɫɟɤɨɦ ɢ
ʃɢɯ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɢ ɫɢɫɬɟɦɫɤɢ ɭɤʂɭɱɢɬɢ ɭ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɚɤɰɢʁɚ ɤɪɨɡ ɤɨʁɟ
ʄɟ ɬɪɚʁɧɨ ɦɨʄɢ ɞɚ ɭɧɚɩɪɟɞɟ ɫɜɨʁ ɩɨɥɨɠɚʁ ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ ɢɦ ɩɪɢɫɬɭɩ ɪɟɫɭɪɫɢɦɚ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɦɚ, ɛɟɡ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟ ɩɨ ɛɢɥɨ ɤɨʁɨʁ ɨɫɧɨɜɢ.
Ɇɭɥɬɢɤɭɥɬɭɪɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ, ɪɚɡɥɢɱɢɬɨɫɬɢ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɢ ɦɧɨɲɬɜɚ ɧɚɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ɭ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɭ ɦɨɝɭ ɞɚ ɞɚʁɭ ɩɪɟɞɥɨɝɟ ɡɚ ɦɟɪɟ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ʄɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢ
ɩɪɢɦɟɪ ɞɨɛɪɟ ɩɪɚɤɫɟ, ɧɟ ɫɚɦɨ ɡɚ ʁɭɠɧɨɛɚɧɚɬɫɤɢ ɪɟɝɢɨɧ, ɞɨɞɚɬɧɨ ɫɭ ɛɥɚɝɨ ɤɨʁɟ
ȼɪɲɚɰ ɩɨɫɟɞɭʁɟ.
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɧɨ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɢɫɬɢɱɟ
ɚɤɬɢɜɧɨ ɞɟɥɨɜɚʃɟ ɫɜɢɯ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɱɢɧɢɥɚɰɚ, ɪɚɞɢ ɨɫɬɜɚɪɟʃɚ ɫɥɟɞɟʄɢɯ
ɞɨɫɬɢɝɧɭʄɚ:
- ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɫɜɟɫɬɢ ɨ ɡɧɚɱɚʁɭ ɨɩɪɟɞɟʂɟʃɚ ɡɚ ɡɚ ɡɞɪɚɜɟ ɫɬɢɥɨɜɟ ɠɢɜɨɬɚ, ɤɪɨɡ
ɩɪɨɦɨɜɢɫɚʃɟ ɦɟɪɚ ɡɚ ɩɨɜɟʄɟʃɟ ɛɪɢɝɟ ɨ ɡɞɪɚɜʂɭ ɢ ɢɧɬɟɧɡɢɜɢɪɚʃɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ
ɦɥɚɞɢɯ;
- ɩɪɨɦɨɜɢɫɚʃɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɦɥɚɞɢɯ ɢ ɡɧɚɱɚʁɚ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ
ɨɛɥɢɤɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ;
- ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɡɚɩɨɲʂɢɜɨɫɬɢ ɦɥɚɞɢɯ
- ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɜɨɥɨɧɬɟɪɢɡɦɚ ɢ ɚɤɬɢɜɢɡɚɦɚ ɦɥɚɞɢɯ
- ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɨɛɪɚɡɚɰɚ ɢ ɨɛɨɝɚʄɢɜɚʃɟ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ
- ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɫɜɟɫɬɢ ɨ ɫɜɢɦ ɜɚɠɧɢɦ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɦ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɤɪɨɡ ɢɧɬɟɧɡɢɜɢɪɚɧɨ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɦɥɚɞɢɯ
- ɭɤʂɭɱɟʃɟ ɦɥɚɞɢɯ ɭ ɩɪɨɦɨɜɢɫɚʃɟ ɟɤɨɥɨɝɢʁɟ ɢ ɨɞɪɠɢɜɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ
- ɭɱɟɲʄɟ ɦɥɚɞɢɯ ɭ ɞɨɧɨɲɟʃɭ ɨɞɥɭɤɚ ɢ ʃɢɯɨɜɨ ɩɪɨɦɨɜɢɫɚʃɟ ɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ
ɨɞɝɨɜɨɪɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɧɚ ɤɨʁɭ ɫɟ ɬɪɚʁɧɨ ɪɚɱɭɧɚ
- ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨ ɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɫɥɨɛɨɞɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɦɥɚɞɢɯ
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ɉɊɂɈɊɂɌȿɌɂ ɍ ɈɆɅȺȾɂɇɋɄɈȳ ɉɈɅɂɌɂɐɂ ɇȺ
ɅɈɄȺɅɇɈɆ ɇɂȼɈɍ

4.1 ɋɌɊȺɌȿɒɄɂ ɉɊȺȼɐɂ
ɋɬɪɚɬɟɲɤɢ ɩɪɚɜɰɢ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ɫɭ:
1. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɨ ɥɢɞɟɪɫɬɜɨ ɭ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɨʁ ɩɨɥɢɬɢɰɢ, ɤɪɨɡ ɪɚɡɜɨʁ ɡɧɚʃɚ ɢ
ɜɟɲɬɢɧɚ

ɥɨɤɚɥɧɢɯ

ɚɤɬɟɪɚ,

ɭ ɰɢʂɭ ɫɬɜɚɪɚʃɚ

ɪɟɫɭɪɫɚ

ɤɨʁɢ

ʄɟ

ɛɢɬɢ

ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɤɚɤɨ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ȼɪɲɰɚ ɬɚɤɨ ɢ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɢɡ ɫɭɫɟɞɧɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ.

2. ɉɨɛɨʂɲɚʃɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɠɢɜɨɬɚ ɦɥɚɞɢɯ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ȼɪɲɚɰ, ɤɪɨɡ ɤɪɟɢɪɚʃɟ
ɧɨɜɢɯ ɦɟɪɚ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɥɭɝɚ, ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɯ ɩɪɟɦɚ ɫɬɜɚɪɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ
ɢ ɠɟʂɚɦɚ ɦɥɚɞɢɯ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ȼɪɲɚɰ

3. ɍɦɪɟɠɚɜɚʃɟ ɢ ɫɚɪɚɞʃɚ ɫɚ ɩɚɪɬɧɟɪɢɦɚ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɦ, ɩɨɤɪɚʁɢɧɫɤɨɦ ɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɥɚ ɞɨɞɚɬɧɚ ɡɧɚʃɚ ɢ ɜɟɲɬɢɧɟ ɡɚ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ (ɪɚɡɦɟɧɚ ɞɨɛɪɟ ɩɪɚɤɫɟ), ɤɚɨ ɢ
ɭɫɩɟɲɧɢʁɟ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɮɢɧɚɧɢɫɪɚʃɚ.

29.12.2009.
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4.2 ɈɉɒɌɂɇɋɄɂ ɉɊɂɈɊɂɌȿɌɂ
ɍ

ɨɤɜɢɪɭ

ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ

ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ

ɩɪɚɜɚɰɚ, ɚ

ɭ

ɫɤɥɚɞɭ

ɫɚ

ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɦ

ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɦ, ʂɭɞɫɤɢɦ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ ɪɟɫɭɪɫɢɦɚ, ɨɩɲɬɢɧɫɤɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢ ɤɚɞɚ
ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ, ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ʁɟɫɭ:

1. ɉɪɨɦɨɰɢʁɚ ɚɤɬɢɜɢɡɦɚ ɢ ɜɨɥɨɧɬɟɪɢɡɦɚ ɧɚ ɧɚɱɢɧɟ ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɟ ɦɥɚɞɢɦɚ,
ɤɨʁɢ ʄɟ ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ ɬɪɚʁɧɢɯ ɩɪɨɦɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
2. ɉɨɞɢɡɚʃɟ ɫɜɟɫɬɢ ɨ ɡɧɚɱɚʁɭ ɨɩɪɟɞɟʂɟʃɚ ɡɚ ɡɞɪɚɜɟ ɫɬɢɥɨɜɟ ɠɢɜɨɬɚ, ɤɪɨɡ
ɩɪɨɦɨɜɢɫɚʃɟ ɦɟɪɚ ɡɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɛɪɢɝɟ ɨ ɡɞɪɚɜʂɭ
3. ɋɦɚʃɟʃɟ ɛɪɨʁɚ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɦɥɚɞɢɯ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟɦ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ
ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɦ ɚɞɟɤɜɚɬɧɟ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɢɯ ɨ ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ ɢ
ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɨɦ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɭ
4.

ɉɨɪɨɦɨɜɢɫɚʃɟ

ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨɝ

ɨɛɥɢɤɚ

ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ;

ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ

ɢ

ɦɥɚɞɢɯ
ɩɪɢɦɟɧɚ

ɢ

ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ

ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ, ɭɫɤɥɚɻɟɧɢɯ ɫɚ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɬɪɠɢɲɬɚ ɪɚɞɚ
5. ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɤɭɥɬɭɪɟ, ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɡɚɲɬɢɬɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
6. ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ ɫɬɚɬɭɫɚ ɦɥɚɞɢɯ ɢɡ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɭɝɪɨɠɟɧɢɯ ɢ
ɦɚɪɝɢɧɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ
7. ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɪɚɞɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ

ɡɧɚɱɚʁɚ
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1. ɉɪɨɦɨɰɢʁɚ ɚɤɬɢɜɢɡɦɚ ɢ ɜɨɥɨɧɬɟɪɢɡɦɚ ɧɚ ɧɚɱɢɧɟ ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɟ ɦɥɚɞɢɦɚ,
ɤɨʁɢ ʄɟ ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ ɬɪɚʁɧɢɯ ɩɪɨɦɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ – ɉɪɨɦɨɰɢʁɚ
ɚɤɬɢɜɢɡɦɚ ɤɨɞ ɦɥɚɞɢɯ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɩɪɜɢɯ ɤɨɪɚɤɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɦɥɚɞɢ ɞɨɛɢɥɢ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟ ɞɚ ɤɨɪɢɫɬɟ ɦɟɪɟ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɩɨɫɬɨʁɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɨʁɟ ʄɟ ɛɢɬɢ
ɮɨɪɦɢɪɚɧɟ ɡɚ ʃɢɯ. Ⱦɨɛɪɨ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɨ ɨɧɨɦɟ ɲɬɨ ɥɨɤɚɥɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ
ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɧɭɞɢ ʁɟ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɩɨɱɟɬɧɢɯ ɦɟɪɚ ɭ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɦ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɭ, ɚɥɢ ɬɚɤɨɻɟ
ɢ ɤɪɟɢɪɚʃɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦ ɨɫɧɨɜɚɦɚ ɤɨʁɟ ʄɟ ɦɥɚɞɢɦɚ ɛɢɬɢ
ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɟ.
ɉɪɨɦɨɰɢʁɚ ɫɜɪɟɦɟɧɨɝ ɜɨɥɨɧɬɟɪɢɡɦɚ ɭ ɤɨʁɟɦ ʄɟ ɦɥɚɞɢ ɛɢɬɢ ɦɨɬɢɜɢɫɚɧɢ
(ɧɚɝɪɚɞɧɚ ɩɭɬɨɜɚʃɚ, ɛɟɫɩɥɚɬɧɢ ɱɚɫɨɜɢ ɢɡ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ
ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɬɭɪɧɢɪɚ ɡɚ ɜɨɥɨɧɬɟɪɟ..) ɡɚ ɪɚɞɧɢ ɚɧɝɚɠɦɚɧ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɦɨɞɟɥɚ ɤɨʁɟ ʄɟ
ɥɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɩɪɨɦɨɜɢɫɚɬɢ ɭ ɬɨɤɭ 2010 ɝɨɞɢɧɟ.
2. ɉɨɞɢɡɚʃɟ ɫɜɟɫɬɢ ɨ ɡɧɚɱɚʁɭ ɨɩɪɟɞɟʂɟʃɚ ɡɚ ɡɞɪɚɜɟ ɫɬɢɥɨɜɟ ɠɢɜɨɬɚ, ɤɪɨɡ
ɩɪɨɦɨɜɢɫɚʃɟ ɦɟɪɚ ɡɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɛɪɢɝɟ ɨ ɡɞɪɚɜʂɭ - Ɂɞɪɚɜɢ ɦɥɚɞɢ ɫɭ ʁɟɞɚɧ
ɨɞ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɚ ɢ ɡɞɪɚɜɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɩɚ ɬɚɤɨ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɚ ɢ ɫɜɢɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯ ɬɪɟɧɞɨɜɚ (ɛɨɥɟɫɬɢ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ, ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ ɡɞɪɚɜʂɟ,
ɩɨɪɟɦɟʄɚʁɢ ɭ ɢɫɯɪɚɧɢ ...) ʁɟɞɚɧ ʁɟ ɨɞ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɯ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ.
Ɇɟɪɟ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɟ ʄɟ ɫɟ ɤɪɟɢɪɚɬɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɬɪɭɱɧɢɯ ɥɢɰɚ
ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ, ɞɨɤ ʄɟ ɄɁɆ ɛɢɬɢ ɦɟɞɢʁɫɤɢ ɩɪɨɦɨɬɟɪ, ɤɚɤɨ
ɛɢ ɫɟ ɭ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ ɩɨɞɢɝɚɨ ɧɢɜɨ ɫɜɟɫɬɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬɢ ɨ ɧɚɜɟɞɟɧɨʁ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɰɢ, ɢ ɛɢʄɟ ɛɚɡɢɪɚɧɟ ɧɚ 2 ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ – ɫɢɫɬɟɦɫɤɟ ɦɟɪɟ ɡɚ ɪɚɞ ɫɚ
ɦɥɚɞɢɦɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ (ɫɪɟɞʃɟ ɢ ɜɢɲɟ ɲɤɨɥɟ) ɞɨɤ ʄɟ ɇȼɈ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɪɚɞɢɬɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɭ ɢ ɟɞɭɤɚɰɢʁɢ ɦɥɚɞɢɯ ɤɨʁɢ ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɧɢɫɭ ɭ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɫɚ
ɧɟɤɨɦ ɨɞ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ (ɦɥɚɞɢ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢ...)
3. ɋɦɚʃɟʃɟ ɛɪɨʁɚ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɦɥɚɞɢɯ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟɦ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ
ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɦ ɚɞɟɤɜɚɬɧɟ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɢɯ ɨ ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ ɢ
ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɨɦ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɭ – ɇɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬ ɦɥɚɞɢɯ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɜɟɥɢɤɢɯ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɚɤɨ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ (ɧɚɩɨɦɟɧɭɬɨ ɭ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɢ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ) ɬɚɤɨ ɢ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ. ɇɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬ ʁɟ ɩɨɫɪɟɞɧɨ ɢ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɪɚɡɥɨɝɚ
ɜɟɥɢɤɨɝ ɨɞɥɢɜɚ ɦɥɚɞɢɯ ɢɡ ɨɩɲɬɢɧɟ, ɲɬɨ ɭɫɥɨɜʂɚɜɚ ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɭ ɞɟɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ
ɩɨɫɟɛɧɨ ɫɟɨɫɤɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɩɲɬɢɧɟ. ɇɟɩɪɟɫɬɚɧ ɨɞɥɢɜ ɦɥɚɞɢɯ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɧɟɩɪɢɦɟɬɚɧ
ɚɥɢ ɞɭɝɨɪɨɱɧɨ ɝɥɟɞɚɧɨ ɧɚʁɜɟʄɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɩɲɬɢɧɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɦɚɥɟ ɢ ɤɨʁɟ ɧɟɦɚʁɭ
ɪɚɡɜɢʁɟɧɭ ɥɨɤɚɥɧɭ ɟɤɨɧɨɦɢʁɭ. Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɫɦɟɪɟɧɟ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɦɥɚɞɢɯ ɨ
ɬɨɦɟ ɤɚɤɨ ɞɚ ɡɚɩɨɱɧɭ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢ ɛɢɡɧɢɫ (ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ, ɤɚɨ ɢ
ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɫɥɭɝɚ ɞɪɭɝɢɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ ɝɪɚɻɚɧɚ), ɝɞɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɞɨɛɢʁɭ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɡɚɩɨɱɢʃɚʃɟ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɝ ɛɢɡɧɢɫɚ (ɩɨɜɪɚɬɧɚ ɢ ɧɟɩɨɜɪɚɬɚ, ɩɨɜɨʂɧɢ
ɛɚɧɤɚɪɫɤɢ ɤɪɟɞɢɬɢ..) ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɇɋɁ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɦ ɇȼɈ ɤɨʁɢ ɫɟ ɛɚɜɟ ɨɜɨɦ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɨɦ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɭɞɟ ɟɮɢɤɚɫɚɧ ɦɨɞɟɥ ɩɨɦɨʄɢ ɦɥɚɞɢɦɚ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ɭ
ɛɨɪɛɢ ɩɪɨɬɢɜ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ.
4. ɉɨɪɨɦɨɜɢɫɚʃɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɦɥɚɞɢɯ ɢ ɡɧɚɱɚʁɚ
ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɨɛɥɢɤɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ; ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ ɢ ɩɪɢɦɟɧɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ, ɭɫɤɥɚɻɟɧɢɯ ɫɚ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɬɪɠɢɲɬɚ ɪɚɞɚ –
ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɦɥɚɞɢɯ ɢ ɭɥɚɝɚʃɟ ɭ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɧɢɜɨɚ ɤɚɤɨ ɮɨɪɦɚɥɧɨɝ
ɬɚɤɨ ɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ʁɟ ɫɢɝɭɪɚɧ ɩɭɬ ɭ ɪɚɡɜɨʁ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɰɟɥɨɤɭɩɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟ. ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɰɢʂɟɜɚ ɭ 2010. ɝɨɞɢɧɢ ʁɟ ɩɪɟɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɨɝ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ, ɤɚɨ ɦɨɞɟɥɚ ɡɚ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɧɢɜɨɚ ɡɧɚʃɚ ɢ
ɜɟɲɬɢɧɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɯ ɞɚ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɟ ɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚɥɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɦɥɚɞɢɯ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ
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ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɞɢɫɛɚɥɚɧɫɚ ɢɡɦɟɻɭ ɩɪɨɮɢɥɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɲɤɨɥɭʁɭ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɬɪɟɛɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ.
5. ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɤɭɥɬɭɪɟ, ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɡɚɲɬɢɬɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ – Ʉɪɟɢɪɚʃɟ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨɝ ɫɥɨɛɨɞɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ, ɭɜɟɤ ʁɟ ɭɫɥɨɜʂɟɧɨ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟɦ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ. ɉɨɫɬɨʁɚʃɟ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ʄɟ
ɛɢɬɢ ɞɨɫɬɭɩɧɟ ɫɜɢɦ ɦɥɚɞɢɦɚ, (ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ ɧɨɜɢɯ ɫɩɨɪɬɨɜɚ), ɤɪɟɢɪɚʃɟ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɩɨɤɪɢɜɚʁɭ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɰɢʂɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɦɥɚɞɢɯ, ɤɚɨ ɢ
ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɤɪɨɡ ɫɩɨɪɬ ɢ ɤɭɥɬɭɪɭ ʁɟ ɭɦɪɟɠɟɧ ɫɟɬ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɤɨʁɟ ʄɟ ɥɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɭ 2010. ɝɨɞɢɧɢ ɫɚ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɩɚɪɬɧɟɪɢɦɚ
ɞɚ ɩɪɨɦɨɜɢɲɟ, ɚ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ʄɟ ɛɢɬɢ ɭɤʂɭɱɟɧɢ ɢ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɤɚɨ ɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢ.
6. ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ ɫɬɚɬɭɫɚ ɦɥɚɞɢɯ ɢɡ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɭɝɪɨɠɟɧɢɯ ɢ
ɦɚɪɝɢɧɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ – ɍɫɥɟɞ ɬɟɲɤɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɤɚɤɨ ɭ
ɨɩɲɬɢɧɢ ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɡɟɦʂɢ, ɥɨɤɚɥɧɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɯ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ. Ɉɩɲɬɢɧɚ ȼɪɲɚɰ ɢɦɚ ɭɫɜɨʁɟɧɭ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɭ ɪɚɡɜɨʁɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɟ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɲɭ ɨɛɥɢɰɢ ɩɨɦɨʄɢ ɦɥɚɞɢɦɚ ɢɡ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɭɝɪɨɠɟɧɢɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ (ɦɥɚɞɢ ɢɡ ɦɚɪɝɢɧɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ ɝɪɭɩɚ, ɦɥɚɞɢ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ,
ɦɥɚɞɢ ɢɡ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɫɢɪɨɦɚɲɧɢɯ ɩɨɪɨɞɢɰɚ, ɦɥɚɞɢ ɛɟɡ ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɨɝ ɫɬɚɪɚʃɚ,
ɦɥɚɞɢ ɫɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɢɦ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɦ ɩɨɧɚɲɚʃɟɦ).
ɂɚɤɨ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɦɟɪɟ ɩɨɦɨʄɢ ɨɜɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ ɦɥɚɞɢɯ, ɅȺɉ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ, ɬɚɤɨɻɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɚɞɪɠɢ ɞɟɨ ɤɨʁɢ ɩɨɞɪɠɚɜɚ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ
ɪɚɡɜɨʁɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ (ɦɟɞɢʁɫɤɚ ɩɨɞɪɲɤɚ, ɩɨɞɪɲɤɚ ɜɨɥɨɧɬɟɪɚ ɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ
ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ,..), ʁɟɪ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɝɪɭɩɚɦɚ ɦɥɚɞɢɯ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ
ɛɪɢɧɭ ɨ ɫɟɛɢ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɫɬɚɥɧɚ ɢɡɞɚɜɚʁɚʃɚ ɢɡ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɝ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ ɩɨɦɨʄ ɨɜɢɦ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ ɦɥɚɞɢɯ (ɫɬɢɩɟɧɞɢʁɟ, ɩɟɫɩɥɚɬɧɟ ɤɚɪɬɟ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ, ɛɟɫɩɥɚɬɧɟ ɲɤɨɥɫɤɟ
ɭɠɢɧɟ, ɩɨɦɨʄ ɭ ɤɭɩɨɜɢɧɢ ɥɟɤɨɜɚ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɢɯ ɩɨɚɝɚɥɚ), ɢ ɞɚʂɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ
ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ ɅȺɉɚ ɡɚ ɦɚɥɞɟ, ɚɥɢ ɭɡ ɪɚɡɜɨʁ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɚʄɟʃɚ ɟɮɟɤɚɬɚ ɨɜɚɤɜɢɯ
ɦɟɪɚ, ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ ɞɨɞɟɥɟ.
7. ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɪɚɞɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ –
Ɉɫɧɚɠɢɜɚʃɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɚɤɬɟɪɚ ɞɚ ɫɟ ɛɚɜɟ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɨɦ ɩɨɥɢɬɢɤɨɦ ɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧ ɢ
ɪɟɮɨɪɦɫɤɢ ɧɚɱɢɧ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɚ ɭɫɩɟɲɧɟ ɨɦɚɞɢɧɫɤɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ.
Ɍɭ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɦɢɫɥɢ ɧɚ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɭ ɡɚ ɦɥɚɞɟ, ɤɨʁɚ ɤɪɨɡ ɪɚɡɜɨʁ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɡɧɚʃɚ
ɢ ɜɟɲɬɢɧɚ, ɬɪɟɛɚ ɭ ɫɥɟɞɟʄɢɯ 5 ɝɨɞɢɧɚ ɞɚ ɩɪɟɪɚɫɬɟ ɭ ɧɟ ɫɚɦɨ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɜɟʄ ɢ ɭ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɝ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɬɟɪɚ ɤɨʁɢ
ʄɟ ɦɨʄɢ ɞɚ ɤɪɟɢɪɚ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ.
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɄɁɆ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɭ ɨɤɪɟɧɭɬɟ ɧɟ ɫɚɦɨ ɦɥɚɞɢɦɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɨɩɲɬɢɧɟ ɢ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ ɜɟʄ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɦ
ɚɤɬɟɪɢɦɚ ɤɨʁɢ ʄɟ ɫɜɨʁɢɦ ɪɟɫɭɪɫɢɦɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ ɭɧɟɩɪɟɞɢɬɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɦɥɚɞɢɯ.
Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɫɚɪɚɞʃɚ ɫɚ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɦ ɦɟɞɢʁɢɦɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ
ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ʁɟɪ ʄɟ ɫɟ ɬɚɤɨ ɭɬɢɰɚɬɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟ ɢ ɫɚɦɢɯ ɦɥɚɞɢɯ, ɜɟʄ ʄɟ ɫɟ ɫɬɜɚɪɚɬɢ ɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɤɥɢɦɚ ɭ ɫɪɟɞɢɧɢ ɡɚ
ɲɢɪɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɧɚ ɩɨɛɨʂɲɚʃɭ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɦɥɚɞɢɯ.
ɍ ɧɚɪɟɞɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ (2010) ɄɁɆ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɦɥɚɞɢɯ ɤɚɨ
ɦɟɫɬɨ ɤɨʁɟ ʁɟ ɧɚɦɟʃɟɧɨ ʃɢɦɚ, ɤɨʁɟ ɤɪɟɢɪɚ ɢ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɱɢʁɢ ʄɟ
ɫɚɞɪɠɚʁ ɫɚɦɢ ɦɥɚɞɢ ɭɬɢɰɚɬɢ ɢ ɤɚɨ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɤɨʁɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɭɠɢ ɫɜɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ
ɤɨʁɟ ɢɧɬɟɪɟɫɭʁɭ ɦɥɚɞɟ ɤɚɤɨ ɢɡ ɨɩɲɬɢɧɟ ɬɚɤɨ ɢ ɢɡ ɫɭɫɟɞɧɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ.
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ɉɪɨɦɨɜɢɫɚʃɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨɝ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɦɥɚɞɢɯ ɢ ɡɧɚɱɚʁɚ
ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɨɛɥɢɤɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ;
ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ ɢ ɩɪɢɦɟɧɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ,
ɭɫɤɥɚɻɟɧɢɯ ɫɚ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ
ɬɪɠɢɲɬɚ ɪɚɞɚ

ɋɦɚʃɟʃɟ ɛɪɨʁɚ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɦɥɚɞɢɯ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟɦ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɪɚɡɜɨʁɚ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɦ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɟ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬɢ
ɦɥɚɞɢɯ ɨ ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ ɢ
ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɨɦ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɭ

ɉɨɞɢɡɚʃɟ ɫɜɟɫɬɢ ɨ ɡɧɚɱɚʁɭ
ɨɩɪɟɞɟʂɟʃɚ ɡɚ ɡɞɪɚɜɟ ɫɬɢɥɨɜɟ
ɠɢɜɨɬɚ, ɤɪɨɡ ɩɪɨɦɨɜɢɫɚʃɟ ɦɟɪɚ
ɡɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɛɪɢɝɟ ɨ ɡɞɪɚɜʂɭ

ɉɪɨɦɨɰɢʁɚ ɚɤɬɢɜɢɡɦɚ ɢ
ɜɨɥɨɧɬɟɪɢɡɦɚ ɧɚ ɧɚɱɢɧɟ
ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɟ ɦɥɚɞɢɦɚ, ɤɨʁɢ ʄɟ
ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ ɬɪɚʁɧɢɯ ɩɪɨɦɟɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ

ɈɉɒɌɂɇɋɄɂ ɉɊɂɈɊɂɌȿɌɂ

ɉɪɨɝɪɚɦ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ ɨɩɲɬɟ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ ɦɥɚɞɢɯ, ɦɟɞɢʁɚ, ɧɚɫɬɚɜɧɨɝ ɨɫɨɛʂɚ ɢ ɫɬɪɭɱɧɢɯ
ɫɚɪɚɞɧɢɤɚ ɨ ɦɟɧɬɚɥɧɨɦ ɡɞɪɚɜʂɭ ɦɥɚɞɢɯ ɢ ɡɞɪɚɜɨʁ ɢɫɯɪɚɧɢ
Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɟ ɦɟɞɢʁɫɤɚ ɤɚɦɩɚʃɚ ɨ ɛɨɥɟɫɬɢɦɚ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɢ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɦɥɚɞɢɯ ɭ ɤɚɦɩɚʃɟ ɧɚ ɫɜɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ
ɉɪɨɝɪɚɦ ɩɪɨɦɨɰɢʁɟ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɪɚɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɚɜɟ
ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɨɦ ɢ ɥɟɱɟʃɟɦ ɨɞ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɟ ɉȺɋ
ɉɪɨɝɪɚɦ ɩɪɨɦɨɰɢʁɟ ɢ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɚɜɟ
ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦ ɡɞɪɚɜʂɟɦ
Ɋɚɡɜɨʁ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ - ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɩɭɬɟɦ ɦɟɞɢʁɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɢ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɫɟɨɫɤɢɯ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɪɚɞɢ ɩɨɤɪɟɬɚʃɚ ɢ ɪɚɡɜɨʁɚ ɫɟɨɫɤɨɝ ɬɭɪɢɡɦɚ
ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ɬɭɪɢɡɚɦ
ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɛɚɡɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɪɟɫɭɪɫɢɦɚ
Ɉɛɭɤɚ ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɬɪɚɠɟʃɟ ɩɨɫɥɚ
ɉɨɞɪɲɤɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ ɢ ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ ɦɥɚɞɢɯ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɫɬɢɰɚʃɚ ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɡɧɚʃɚ ɢ ɜɟɲɬɢɧɚ
ɉɪɨɦɨɰɢʁɚ ɦɨɞɟɥɚ ɡɚɩɨɫɥɟʃɚ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ
ɍɜɨɻɟʃɟ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɟ ɨɪʁɟɧɬɚɰɢʁɟ ɭ ɫɪɟɞʃɟ ɲɤɨɥɟ
Ⱥɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɫɚ ɫɬɪɚɧɟ ɡɚ ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ɛɢ ɫɟ
ɛɚɜɢɥɟ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ
ɂɫɩɢɬɢɜɚʃɟ ɩɨɬɪɟɛɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɦɥɚɞɢɯ
ɉɪɨɝɪɚɦ ɫɚɪɚɞʃɟ ɲɤɨɥɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɫɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɚɜɟ ɟɞɭɤɚɰɢʁɨɦ ɢ
ɩɪɨʁɟɤɬɢ ɨɩɪɟɦɚʃɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ.
ɂɫɩɢɬɢɜɚʃɟ ɩɨɬɪɟɛɚ ɬɪɠɢɲɬɚ ɢ ɚɧɝɚɠɦɚɧ ɦɥɚɞɢɯ ɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ
ɉɪɨɝɪɚɦ ɜɪɲʃɚɱɤɟ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ.
ɉɪɢɦɟɧɚ ɩɪɢɦɟɪɚ ɞɨɛɪɟ ɩɪɚɤɫɟ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ.
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Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ ɜɨɥɨɧɬɟɪɤɨɝ ɰɟɧɬɪɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ 10 ɪɚɞɢɨɧɢɰɚ ɢɡ ɜɨɥɨɧɬɟɪɢɡɦɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɧɨɜɢɧɚɪɫɤɟ ɫɟɤɰɢʁɟ ɩɪɢ ɄɁɆ – ɫɚɪɚɞʃɚ ɫɚ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɦɟɞɢʁɢɦɚ ɤɪɨɡ 10
ɪɟɞɨɜɧɢɯ Ɍȼ ɢ ɪɚɞɢɨ ɟɦɢɫɢʁɚ (ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɨɝ ɚɤɬɢɜɢɡɦɚ)
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ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɪɚɞɚ
ɥɨɤɚɥɧɟ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ

ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ ɫɬɚɬɭɫɚ
ɦɥɚɞɢɯ ɢɡ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɭɝɪɨɠɟɧɢɯ ɢ
ɦɚɪɝɢɧɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ

ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɤɭɥɬɭɪɟ, ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɡɚɲɬɢɬɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɩɨɜɨɞɨɦ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɚ ɛɢɬɧɢɯ ɞɚɬɭɦɚ
(ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɡɚɛɚɜɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ) – 10 ɞɚɬɭɦɚ
Ɇɟɞɢʁɫɤɚ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ - ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɪɚɞɢɨ ɢ Ɍȼ ɟɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ 2 ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɧɚ ɬɟɦɭ ɡɞɪɚɜɢɯ ɫɬɢɥɨɜɚ ɠɢɜɨɬɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ 2 ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ ɧɚ ɬɟɦɭ ɡɚɲɬɢɬɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɧɨɜɢɧɚɪɫɤɟ ɫɟɤɰɢʁɟ (ɫɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚɦɚ ɢɡ ɧɨɜɢɧɚɪɫɬɜɚ)
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ 2 ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɫɚɫɬɚɧɤɚ ɫɚ ɫɚɪɚɞɧɢɰɢɦɚ ɢɡ ɨɤɪɭɠɟʃɚ ɢ ɩɨɤɪɚʁɢɧɟ
ɂɡɪɚɞɚ 10 ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɡɚ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɟ ɚɤɬɢɜɧɫɨɬɢ (ɫɚ ɩɚɪɬɧɟɪɢɦɚ ɢɡ ɥɨɤɚɥɚ) ɧɚ ɆɈɋ
ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɧɚɦɟʃɟɧɟ ɦɥɚɞɢɦɚ

x
x
x
x
x
x
x

ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɛɟɫɩɥɚɬɧɢɯ ɤɚɪɬɢ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɭɝɪɨɠɟɧɢɦ ɦɥɚɞɢɦɚ
ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɫɬɢɩɟɧɞɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɫɬɭɞɟɧɬɟ
ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɛɟɫɩɥɚɬɧɢɯ ɤʃɢɝɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɰɟ
ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɛɟɫɩɥɚɬɧɟ ɭɠɢɧɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɢɡ ɫɪɟɞʃɢɯ ɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɲɤɨɥɚ
ɉɪɨɦɨɰɢʁɚ ɢ ɩɨɞɪɲɤɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɧɚɦɟʃɟɧɟ ɦɥɚɞɢɦɚ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ
ɉɪɨɦɨɰɢʁɚ ɢ ɩɨɞɪɲɤɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɧɚɦɟʃɟɧɟ ɦɥɚɞɢɦɚ ɢɡ ɦɚɪɝɢɧɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ
ɝɪɭɩɚ

ɉɪɨɝɪɚɦ ɚɤɬɢɜɢɪɚʃɚ ɢ ɨɛɧɨɜɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɬɟɪɟɧɚ ɢ ɢɝɪɚɥɢɲɬɚ
ɉɪɨɝɪɚɦ ɮɢɡɢɱɤɨɝ ɜɟɠɛɚʃɚ ɤɪɨɡ ɦɚɫɨɜɧɟ, ʁɚɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
ɉɨɞɢɡɚʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɜɢɲɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢ ɢ ɫɚɞɪɠɚʁɧɢ ɧɢɜɨ
ɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧ ɦɥɚɞɢɦɚ.
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ (ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɥɟɬɨ, ɬɭɪɧɢɪɢ, ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ...)
ɂɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɪɚɞɨɦ ɜɨɥɨɧɬɟɪɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧʃɟ ɚɤɰɢʁɚ ɱɢɲʄɟʃɚ ɭɪɟɻɟʃɚ ɢ ɨɱɭɜɚʃɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɢ ɫɥɨɛɨɞɧɢɯ
ɩɪɨɫɬɨɪɚ.
Ɇɟɞɢʁɫɤɟ ɤɚɦɩɚʃɟ ɨ ɡɧɚɱɚʁɭ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɨɱɭɜɚʃɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
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ɉɈȼȿɁȺɇɈɋɌ ɋȺ ȾɊɍȽɂɆ ɋɌɊȺɌȿɒɄɂɆ ȾɈɄɍɆȿɇɌɂɆȺ

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɉɥɚɧ ɚɤɰɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ʁɟ ɭɫɤɥɚɻɟɧ ɫɚ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɤɨʁɭ ʁɟ, ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɭ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ
ɨɦɥɚɞɢɧɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɭɫɜɨʁɢɥɚ ȼɥɚɞɚ ɋɪɛɢʁɟ, ɢ ɫɚ ɩɪɚɬɟʄɢɦ Ⱥɤɰɢɨɧɢɦ
ɉɥɚɧɨɦ. ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ Ⱥɭɬɨɧɨɦɧɟ ɩɨɤɪɚʁɢɧɟ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ ʁɟ 2005. ɝɨɞɢɧɟ
ɭɫɜɨʁɢɥɚ Ⱥɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɭ ȼɨʁɜɨɞɢɧɢ. ɉɨɪɟɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ, Ʌɨɤɚɥɧɢ
ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ɤɪɟɢɪɚɧ ʁɟ ɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚʃɭ ɩɪɢɧɰɢɩɚ
ɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɯ ɭ ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ:
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɡɚ ɫɦɚʃɟʃɟ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɢ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 2006.-2008. ɝɨɞɢɧɟ, ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɢ ɡɚ
ɛɨɪɛɭ ɏɂȼ/ȺɂȾɋ-ɚ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɫɧɨɜ ɡɚ
ɰɟɥɨɤɭɩɧɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɭ ɪɟɮɨɪɦɭ ɭ ɋɪɛɢʁɢ.
5.1 ɍɋɄɅȺȭȿɇɈɋɌ ɋȺ ɇȺɐɂɈɇȺɅɇɈɆ ɋɌɊȺɌȿȽɂȳɈɆ ɁȺ ɆɅȺȾȿ
Ɇɥɚɞɢ ȼɪɲɰɚ (ɨɞ 15 ɞɨ 30) ɱɢɧɟ ʁɟɞɧɭ ɩɟɬɢɧɭ (20,5%) ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ ɤɨʁɚ ɠɢɜɢ
ɧɚ ɬɟɪɢɨɬɪɢʁɢ ɨɜɟ ɨɩɲɬɢɧɟ, ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɩɪɨɫɟɤɨɦ.
ɉɥɚɧɢɪɚʁɭʄɢ ɤɚɤɨ ɞɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɢ ɧɚ ɧɚʁɛɨʂɢ ɦɨɝɭʄɢ ɧɚɱɢɧ ɩɨɛɨʂɲɚ
ɩɨɥɨɠɚʁ ɦɥɚɞɢɯ, ɨɜɚ ɨɩɲɬɢɧɚ ɩɨɥɚɡɢ ɨɞ ɨɩɲɬɢɯ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ ɰɢʂɟɜɚ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɯ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦ, ɚ ɬɨ ɫɭ:
1 ɉɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɦɥɚɞɢɯ ɞɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɞɪɭɲɬɜɭ;
2 Ɋɚɡɜɢʁɚʃɟ ɫɚɪɚɞʃɟ ɦɥɚɞɢɯ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ʃɢɯɨɜɨ ɭɱɟɲʄɟ ɭ
ɞɨɧɨɲɟʃɭ ɨɞɥɭɤɚ ɤɪɨɡ ɨɞɪɠɢɜ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɢ ɨɤɜɢɪ, ɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɩɨɬɪɟɛɚ ɦɥɚɞɢɯ ɢ ɭ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɭ ɫɚ ɦɥɚɞɢɦɚ;
3 ɂɡɝɪɚɻɢɜɚʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɦɥɚɞɢɯ ɧɚ ɫɜɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɢ ɭ ɫɜɢɦ
ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ;
4 Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ʁɟɞɧɚɤɨɫɬ ɲɚɧɫɢ ɫɜɢɯ ɦɥɚɞɢɯ ɭ
ɞɪɭɲɬɜɭ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɦɥɚɞɢɯ ɤɨʁɢ ɠɢɜɟ ɭ ɬɟɲɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ;
5 ɉɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɢ ɜɪɟɞɧɨɜɚʃɟ ɢɡɭɡɟɬɧɢɯ ɢɫɩɨʂɚɜɚʃɚ ɢ ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɦɥɚɞɢɯ
ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ;
6 ɍɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨ ɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɫɥɨɛɨɞɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ
ɦɥɚɞɢɯ;
7 Ɋɚɡɜɢʁɚʃɟ ɨɬɜɨɪɟɧɨɝ, ɞɟɥɨɬɜɨɪɧɨɝ, ɟɮɢɤɚɫɧɨɝ ɢ ɩɪɚɜɟɞɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɮɨɪɦɚɥɧɨɝ ɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɛɧɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɨɫɬɭɩɚɧ ɫɜɢɦ ɦɥɚɞɢɦɚ
ɢ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɫɜɟɬɫɤɢɦ ɬɪɟɧɞɨɜɢɦɚ ɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ ɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ;
8 ɉɨɞɫɬɢɰɚʃɟ
ɢ
ɫɬɢɦɭɥɢɫɚʃɟ
ɫɜɢɯ
ɨɛɥɢɤɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ,
ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚ ɦɥɚɞɢɯ;
9 ɍɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɢɯ;
10 ɑɭɜɚʃɟ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ ɡɞɪɚɜʂɚ ɦɥɚɞɢɯ, ɫɦɚʃɢɜɚʃɟ ɪɢɡɢɤɚ ɢ ɜɨɞɟʄɢɯ
ɩɨɪɟɦɟʄɚʁɚ ɡɞɪɚɜʂɚ ɢ ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɟ
ɦɥɚɞɢɦɚ;
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11 Ɉɫɧɚɠɢɜɚʃɟ ɦɥɚɞɢɯ ɡɚ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɟ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭ ɫɤɚɥɞɭ ɫɚ
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɰɢʂɟɜɢɦɚ ɨɞɪɠɢɜɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ.
Ɂɚ ɫɜɚɤɢ ɨɩɲɬɢ ɰɢʂ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ ɫɭ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɰɢʂɟɜɢ ɢ ɦɟɪɟ ɡɚ ʃɢɯɨɜɨ
ɨɫɬɜɚɪɟʃɟ.
Ɉɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɨɜɢɯ ɰɢʂɟɜɚ ɛɢʄɟ ɭɫɤɥɚɻɟɧɨ ɫɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɢ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɦɚ ɢ ɩɪɟɩɨɪɭɤɚɦɚ ɞɚɬɢɦ ɭ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɢ ɡɚ ɦɥɚɞɟ,
ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɩɪɚʄɟɧɨ ɢ ɜɪɟɞɧɨɜɚɧɨ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ, ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɢɯ
ɩɨɬɟɲɤɨʄɚ, ɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢ ɧɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɧɚɱɢɧ ɪɟɚɝɨɜɚɥɨ. ɋɩɨɡɧɚʁɭʄɢ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɦɥɚɞɢɯ, ɤɨʁɢ ɱɢɧɟ ɬɟɦɟʂ ɧɚɩɪɟɬɤɚ
ɫɜɚɤɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ ɤɚɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɤʂɭɱɧɢɯ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɛɢʄɟ
ɭɱɢʃɟɧɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢ ɧɚɩɨɪɢ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ ɰɢʂɟɜɢ
ɨɫɬɜɚɪɢɥɢ ɭ ɡɚɞɚɬɨɦ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɦ ɨɤɜɢɪɭ, ɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɪɟɚɥɧɢɦ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ.
5.2 ɍɋɄɅȺȭȿɇɈɋɌ ɋȺ ȾɊɍȽɂɆ ɅɈɄȺɅɇɂɆ ɋɌɊȺɌȿȽɂȳȺɆȺ
Ɉɩɲɬɢɧɚ ȼɪɲɚɰ ʁɟ, ɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɞɚ ʁɟ ɫɬɪɚɬɟɲɤɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɭ ɫɜɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ
ɨɫɧɨɜ ɡɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɪɚɡɜɨʁɧɢɯ ɰɢʂɟɜɚ, ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ʂɭɞɫɤɢɯ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɢ ʃɢɯɨɜɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɧɚ ɨɩɬɢɦɚɥɚɧ ɧɚɱɢɧ ɢ
ɤʂɭɱɧɢ ɤɨɪɚɤ ɭ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɭ ɬɟɦɟʂɚ ɭɛɪɡɚɧɨɝ ɪɚɡɜɢɬɤɚ ʁɟɞɧɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,
ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɥɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨ ɩɪɢɫɬɭɩɢ ɢɡɪɚɞɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ. ɉɪɜɢ ɬɚɤɚɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɛɢɥɚ ʁɟ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɩɲɬɢɧɟ
ȼɪɲɚɰ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 2007-2012. ɝ. ɤɨʁɨɦ ʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚ ɜɢɡɢʁɚ ɨɜɟ ʁɭɠɧɨɛɚɧɚɬɫɤɟ
ɨɩɲɬɢɧɟ ɤɚɨ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ, ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ, ɨɛɪɚɡɨɜɧɨɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɨɝ ɰɟɧɬɪɚ ɢ ɥɨɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɤɨʁɚ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɟ
ɦɢɧɢɦɚɥɧɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɭ ɪɟɝɢɨɧɭ, ɫɜɢɦ ɫɜɨʁɢɦ ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ ɭ ɫɬɚʃɭ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ, ɚ ɬɚɤɜɢɯ ʁɟ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɩɲɬɢɦ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɦ ɤɪɟɬɚʃɢɦɚ, ɧɚ
ɠɚɥɨɫɬ, ɫɜɟ ɜɢɲɟ. Ʉɚɨ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ʁɭɠɧɨɝ Ȼɚɧɚɬɚ, ȼɪɲɚɰ ʁɟ ɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨ
ɫɯɜɚɬɢɨ ɞɚ ʁɟ ɤʂɭɱɧɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ, ɢ ɬɨ ɧɟ ɫɚɦɨ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɥɚɤɲɟ ɢ
ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɟ ɪɟɲɚɜɚɬɢ ɭɞɪɭɠɢɜɚʃɟɦ ɫɧɚɝɚ ɢ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɦ ɨɞɧɨɫɨɦ ɫɚ ɫɭɫɟɞɧɢɦ
ɨɩɲɬɢɧɚɦɚ – Ȼɟɥɨɦ ɐɪɤɜɨɦ, ɉɥɚɧɞɢɲɬɟɦ ɢ Ⱥɥɢɛɭɧɚɪɨɦ. ɋɜɟɫɬ ɞɚ ɭɫɥɭɝɚ
ɧɚɦɟʃɟɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɭ ɤɨʁɢ ɩɪɢɩɚɞɚ ɧɟɤɨʁ ɨɞ ɧɚʁɪɚʃɢɜɢʁɢɯ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ
(ɞɟɰɚ ɨɦɟɬɟɧɚ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ, ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ, ɞɟɰɚ ɢ ɦɥɚɞɢ ɛɟɡ
ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɨɝ ɫɬɚɪɚʃɚ, ɫɬɚɪɢ ɢ ɧɟɦɨʄɧɢ, ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɭɝɪɨɠɟɧɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɦ
ɧɟɞɚʄɚɦɚ ɢɥɢ ɩɨɪɨɞɢɱɧɢɦ ɧɚɫɢʂɟɦ, ɢɡɛɟɝɥɚ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɚ ɥɢɰɚ,
Ɋɨɦɢ...), ɦɨɠɟ ɦɧɨɝɨ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɟ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɢɫɩɥɚɬɢɜɢʁɟ, ɢ ɡɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɢ ɡɚ
ɥɨɤɚɥɧɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ, ɞɚ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɚɤɨ ɫɟ ɩɪɭɠɚ ɤɪɨɡ ɦɟɻɭɨɩɲɬɢɧɫɤɭ ɫɚɪɚɞʃɭ,
ɞɨɩɪɢɧɟɥɚ ʁɟ ɢɡɪɚɞɢ Ɇɟɻɭɨɩɲɬɢɧɫɤɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɪɚɡɜɨʁɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɡɚ
ɩɟɪɢɨɞ 2008-2012. ɝ. ɤɨʁɨɦ ɫɭ ɞɚɬɢ ɩɪɟɞɥɨɡɢ ɞɚ ɫɟ ɧɚ ɧɚʁɟɤɨɧɨɦɢɱɧɢʁɢ ɧɚɱɢɧ, ɭɡ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɪɟɫɭɪɫɚ ɫɜɟ ɱɟɬɢɪɢ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ, ɪɚɡɜɢʁɚʁɭ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɞɨɫɬɭɩɧɟ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ.
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Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɤɚɨ ɤʂɭɱɧɢ ɰɢʂ ɞɚ ɨɜɚ
ɨɩɲɬɢɧɚ ɛɭɞɟ ɥɢɞɟɪ ȳɭɠɧɨɝ Ȼɚɧɚɬɚ. Ⱦɟɫɟɬɨɝɨɞɢɲʃɢ ɩɥɚɧ ɪɚɡɜɨʁɚ,
ɚɧɚɥɢɡɢɪɚʁɭʄɢ ɫɥɚɛɨɫɬɢ ɢ ɫɧɚɝɟ, ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ, ɚɥɢ ɢ ɩɪɟɬʃɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɜɢɯ
ɤʂɭɱɧɢɯ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɫɟɝɦɟɧɚɬɚ, ɞɚʁɟ ʁɚɫɧɟ ɩɪɟɞɥɨɝɟ ɢ ɫɦɟɪɧɢɰɟ ɤɨʁɟ ʄɟ ɜɢɡɢʁɭ
ɨɩɲɬɢɧɟ ɭɱɢɧɢɬɢ ɨɫɬɜɚɪʂɢɜɨɦ: „ȿɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɡɜɢʁɟɧɚ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɚ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
ɨɞɝɨɜɨɪɧɚ ɨɩɲɬɢɧɚ ȼɪɲɚɰ – Ʌɢɞɟɪ ȳɭɠɧɨɝ ɛɚɧɚɬɚ“.
ɋɜɟɫɬ ɨ ɡɧɚɱɚʁɭ ɡɚɲɬɢɬɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɱɢʁɟ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɜɟɞɟ ɞɚ
ɥɨɤɚɥɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɩɨɫɬɚɧɟ ɧɚɞɚɫɜɟ ɩɪɢʁɚɬɧɨ ɦɟɫɬɨ ɡɚ ɠɢɜɨɬ ɢ ɪɚɞ, ɪɟɡɭɥɬɢɪɚɥɚ
ʁɟ ɢɡɪɚɞɨɦ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɟɤɨɥɨɲɤɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ (ɅȿȺɉ).
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɭɫɤɥɚɻɟɧɚ ʁɟ ɫɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦ
ɋɪɛɢʁɟ ɡɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚʃɟ ȿɜɪɨɩɫɤɨʁ ɍɧɢʁɢ, ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦ ɡɚ ɫɦɚʃɟʃɟ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ,
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦ ɪɚɡɜɨʁɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ, ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ
ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ, ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɋɪɛɢʁɟ
ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 2006-2012. ɝɨɞɢɧɟ, Ɇɢɥɟɧɢʁɭɦɫɤɢɦ ɰɢʂɟɜɢɦɚ ɪɚɡɜɨʁɚ, ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦ
ɪɚɡɜɨʁɚ ɡɞɪɚɜʂɚ ɦɥɚɞɢɯ, ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦ ɪɚɡɜɨʁɚ ɦɟɧɬɚɥɧɨɝ ɡɞɪɚɜʂɚ, ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦ
ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɚ ɪɚɻɚʃɚ, ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ, ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦ ɪɚɡɜɨʁɚ ɫɬɪɭɱɧɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ
ɋɪɛɢʁɢ, ɢ ɞɪ, ɤɚɨ ɢ ɫɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ. ɋɜɚɤɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɦɟɪɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɢ ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɚɤɰɢʁɟ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ
ɧɢɜɨɭ, ʁɟɪ ʁɟ ʁɚɫɧɨ ɞɚ ɫɚɦɨ ʁɚɫɧɚ ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬ ɢ ɭɫɤɚɻɟɧɨɫɬ ɚɤɰɢʁɚ ɧɚ ɨɛɚ ɧɢɜɨɚ,
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɢ ɥɨɤɚɥɧɨɦ, ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɜɟɞɟ ɞɨ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
ɭ ɰɟɥɢɧɢ.
Ɍɚɤɨ ɢ Ʌɨɤɚɥɧɢ ɩɥɚɧ ɚɤɰɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɤɨʁɢ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɩɪɟɬɚɱɟ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɢ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɪɚɬɟɲɤɟ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɟ ɰɢʂɟɜɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ
ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɚɤɰɢʁɟ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ, ɭɜɟɡɭʁɟ ɫɜɟ
ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɞɚɬɟ ɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ, ɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɢɱɭ ɦɥɚɞɢɯ.
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ɆȿɏȺɇɂɁɆɂ ɋɉɊɈȼɈȭȿȵȺ ɋɌɊȺɌȿȽɂȳȿ

ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
- Ƚɥɚɜɧɢ ɚɤɬɟɪ ɭ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ (ɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɭ ɢɡɪɚɞɢ) Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ
ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ʁɟɫɬɟ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ, ɞɨɤ ɝɥɚɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ʃɢɯɨɜɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɧɚɞɝɥɟɞɚ ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɦɥɚɞɟ. Ʌɨɤɚɥɧɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ/ɤɚ
ɱɢɧɢ ɫɩɨɧɭ ɢɡɦɟɻɭ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɢ ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ ɢɡ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ,
ɋɚɜɟɬɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ, ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɜɢɯ ɨɫɬɚɥɢɯ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɭ ɩɨɫɥɭ ɤɨʁɢ
ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢ ɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɫɬɚɥɧɨɝ ɤɨɧɫɭɥɬɚɬɢɜɧɨɝ
ɩɪɨɰɟɫɚ ɦɟɻɭ ɫɜɢɦ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɦ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɦ ɱɢɧɢɨɰɢɦɚ. Ɉɫɬɚɥɢ
ɤʂɭɱɧɢ ɚɤɬɟɪɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɤɨʁɟ
ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɩɨɞ ɨɤɪɢʂɟɦ ɨɩɲɬɢɧɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ, ɚ ɭɡ ɩɨɞɪɲɤɭ
ɢ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɜɥɚɞɢɧɢɯ ɢ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɫɚ
ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝ ɧɢɜɨɚ.
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Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ ɪɚɞɚ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ, ɤɪɨɡ ɢɡɜɟɲɬɚʁɟ ɡɚ ɱɢʁɭ ʁɟ ɢɡɪɚɞɭ
ɡɚɞɭɠɟɧ ɥɨɤɚɥɧɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ/ɤɚ ɛɢʄɟ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɢ ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ ɨɩɲɬɢɧɟ,
ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɋɚɜɟɬɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ, ɤɨʁɢ ʄɟ ɫɜɨʁɢɦ ɨɞɥɭɤɚɦɚ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚɬɢ
ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɟ ɞɚ ɫɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɭʁɭ ɡɚ ɭɫɜɨʁɟɧɢɦ ɪɨɤɨɜɢɦɚ.
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ – ɬɟɯɧɢɱɤɭ ɩɨɞɪɲɤɭ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɭ/ɤɢ ɛɢʄɟ
ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɚ ɤɪɨɡ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ʄɟ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɨɦ/ɤɨɦ
ɱɢɧɢɬɢ Ɍɢɦ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ, ɫɚ ʁɚɫɧɨɦ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɦ ɨɩɢɫɨɦ ɩɨɫɥɨɜɚ
ɢ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɡɚ ɫɜɚɤɨɝ ɱɥɚɧɚ/ɱɥɚɧɢɰɭ Ɍɢɦɚ.
Ɋɚɞɢ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɝ ɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɪɢ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɭ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɯ Ʌɨɤɚɥɧɢɦ ɚɤɰɢɨɧɢɦ
ɩɥɚɧɨɦ ɡɚ ɦɥɚɞɟ, ɛɢʄɟ ɮɨɪɦɢɪɚɧɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɢɡɛɨɪ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ.
Ɉɜɨ ɬɟɥɨ ɜɪɲɢ ɫɟɥɟɤɰɢʁɭ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ, ɩɪɟɦɚ ɭɧɚɩɪɟɞ
ɭɬɜɪɻɟɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚ, ɢ ɩɪɟɞɥɚɠɟ ɋɚɜɟɬɭ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɢɥɢ ɞɨɩɭɧɟ
ɢ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɧɚ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɢɡɚɛɪɚɧɢ ɡɚ ɮɢɧɚɫɢɪɚʃɟ. ɉɪɨʁɟɤɬɢ ɫɭ
ɨɞɚɛɪɚɧɢ ɤɚɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɥɨɝ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɭɫɜɨʁɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɋɚɜɟɬɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ, ɚ ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɪɚɞɭ ɋɚɜɟɬɚ.
Ʉɨɦɢɫɢʁɭ ɡɚ ɫɟɥɟɤɰɢʁɭ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɱɢɧɟ 5 ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ/ɰɚ ɫɥɟɞɟʄɢɯ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ:
x
x
x

1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ/ɰɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ (Ɉɞɛɨɪ ɡɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ, ɋɥɭɠɛɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɟ ɢ ɫɥ.)
2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ/ɰɟ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ/ɰɟ ɰɢɜɢɥɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ (ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɟ ɇȼɈ ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɚɜɟ
ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɦɥɚɞɢɯ)

ɚ ɢɦɟɧɭʁɟ ɢɯ ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɦɥɚɞɟ, ɭɡ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɨɩɲɬɢɧɟ.
ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɦɥɚɞɟ, ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɨɦ ɡɚ ɦɥɚɞɟ, ɞɨɧɨɫɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɩɪɨɩɢɫɭʁɟ:
- ɇɚɱɢɧ ɪɚɫɩɢɫɢɜɚʃɚ ɬɟɧɞɟɪɚ
- Ʉɨɧɤɭɪɫɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ
- Ɉɞɨɛɪɚɜɚʃɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɢ ɞɨɞɟɥɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
- ɂɡɜɟɲɬɚɜɚʃɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ ɨɩɲɬɢɧɟ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɪɚɞɚ ɨɜɢɯ ɬɟɥɚ ɛɢʄɟ ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ ɝɨɞɢɲʃɢɯ ɚɤɰɢɨɧɢɯ
ɩɥɚɧɨɜɚ ɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨ ɭ ɡɚɞɚɬɢɦ ɩɪɨʁɟɤɬɧɢɦ ɮɨɪɦɚɦɚ.

ɉɪɚʄɟʃɟ ɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚ
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ɉɪɨɰɟɫ ɩɪɚʄɟʃɚ (ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ)
ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɜɪɲɟ:

ɢ

ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ

ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ

Ʌɨɤɚɥɧɨɝ

Ɍɢɦ ɡɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ – ɩɪɚɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨ
ɢɡɚɛɪɚɧɢ ɢ ɮɢɧɚɫɢɪɚʁɭ ɫɟ ɢɡ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ. Ɍɢɦ ɡɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ
ɱɢɧɟ ɬɪɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ, ɫɥɟɞɟɰɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ:
- ɥɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ, ɫɬɪɭɱɧɢ ɫɚɪɚɞɧɢɤ/ɰɚ ɢɡ ɫɥɭɠɛɟ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɟ
(ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ)
- ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ/ɰɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ (Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ)
- ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ/ɰɚ ɋɚɜɟɬɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ

ɉɪɨɰɟɞɭɪɭ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢ ɧɚɱɢɧ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɚ ɮɨɪɦɭɥɢɫɚʄɟ
ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɨɦ ɡɚ ɦɥɚɞɟ. Ɍɢɦ ɡɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ
ɫɜɨʁɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁɟ, ɧɚ ɦɟɫɟɱɧɨɦ ɧɢɜɨɭ ɞɨɫɬɚɜʂɚ ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ ɨɩɲɬɢɧɟ,
Ɉɞɟɞʂɟʃɭ ɡɚ ɛɭʇɟɬ, Ʌɨɤɚɥɧɨɦ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɭ/ɤɢ ɢ ɋɚɜɟɬɭ ɡɚ ɦɥɚɞɟ.
Ɍɢɦ ɡɚ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɭ - ɩɪɚɬɢ ɢ ɨɰɟʃɭʁɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɭ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɢ ɢɡɜɟɲɬɚɜɚ ɬɪɨɦɟɫɟɱɧɨ ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɦɥɚɞɟ.
Ɍɢɦ ɡɚ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɭ ɱɢɧɢ 5 ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ/ɰɚ ɫɥɟɞɟʄɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ:
1. ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ/ɰɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ
2. ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ/ɰɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɨɞɚɛɢɪ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
3. ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ/ɰɚ Ɍɢɦɚ ɡɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ
4. ɋɬɪɭɱɧɨ ɥɢɰɟ ɢɡ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɛɚɜɢ ɩɪɨʁɟɤɬɧɨɦ ɬɟɦɚɬɢɤɨɦ ɧɚ
ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ
5. ɋɬɪɭɱɧɨ ɥɢɰɟ ɢɡ ʁɟɞɧɟ ɨɞ ɫɭɫɟɞɧɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨ ɡɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɧɭ ɬɟɦɚɬɢɤɭ
ɂɡɜɟɲɬɚʁ Ɍɢɦɚ ɡɚ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɭ, ɞɨɫɬɚɜʂɚ ɫɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɤɭ ɨɩɲɬɢɧɟ ɢ ɋɚɜɟɬɭ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ, ɩɪɟɤɨ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɨɫɧɨɜɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɭ ɤɨʁɟɝ ʄɟ ɫɟ ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɬɢ ɡɚɯɬɟɜɢ ɡɚ ɫɥɟɞɟʄɢ ɤɨɧɤɭɪɫ; ɬɨ ʁɟ ɢ ɨɫɧɨɜɧɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɝɚ ʄɟ ɫɟ ɪɚɞɢɬɢ ɪɟɜɢɡɢʁɚ Ⱥɤɰɢɨɧɨɝ ɨɥɚɧɚ, ʁɟɪ ɨɧ ɬɪɟɛɚ
ɞɚ ɫɚɞɪɠɢ ɩɪɨɰɟɧɭ ɞɟɥɨɬɜɨɪɧɨɫɬɢ ɫɜɢɯ ɦɟɪɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɮɢɧɚɫɢɪɚɧɟ ɤɚɨ ɢ
ʃɢɯɨɜ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ.
Ɉɞɟʂɚɤ 7
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ɉɪɨɰɟɫ ʁɚɜɧɟ ɪɚɫɩɪɚɜɟ ɢɦɚ ɡɚ ɰɢʂ ɞɚ ɩɨɫɩɟɲɢ ɞɢʁɚɥɨɝ ɧɚʁɲɢɪɟɝ ɨɛɢɦɚ ɭ
ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ ɢ ɞɚ ɛɭɞɟ ɡɚɜɪɲɧɚ ɮɚɡɚ ɲɢɪɨɤɨɝ ɤɨɧɫɭɥɬɚɬɢɜɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɚ
ɢɡɪɚɞɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ. ȳɚɜɧɚ ɪɚɫɩɪɚɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ɦɟɯɚɧɢɡɚɦ ɤɨʁɢ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɧɚʁɲɢɪɟɦ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɦ ɤɪɭɝɭ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ
ɞɚ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɛɭɞɭʄɟ ɦɟɪɟ ɤɨʁɟ ʄɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɥɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɛɚɜʂɟʃɟɦ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɭɫɥɨɜɚ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɪɚɞɚ ɦɥɚɞɢɯ.
ɇɚɜɟɞɟɧɢ ɩɪɨɰɟɫ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ʁɚɜɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɟ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɯ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɚɜʂɟʃɚ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɦɥɚɞɢɯ, ɤɚɨ ɢ ɦɟɪɚ ɡɚ ʃɢɯɨɜɨ
ɪɟɲɚɜɚʃɟ, ɤɪɨɡ ɫɜɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɟ ɦɟɞɢʁɟ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ:
Ɍɟɥɟɜɢɡɢʁɫɤɢ ɤɚɧɚɥɢ: ɬɪɢ ɥɨɤɚɥɧɟ ɬɜ ɫɬɚɧɢɰɟ (ɬɜ «Ʌɚɜ», ɬɜ «ȼɢɰɬɨɪɢɚ», ɬɜ
«ɂɧ») ɢ ʁɟɞɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɚ (ɬɜ «Ȼɚɧɚɬ»),
Ɋɚɞɢɨ ɫɬɚɧɢɰɟ: «Ɋɚɞɢɨ ȼɪɲɚɰ»,»Ɋɚɞɢɨ ɉɚɬɚɤ»,»Ɋɚɞɢɨ Ʉɢɰɨɲ», «Ɋɚɞɢɨ
ɂɦɩɭɥɫ», «Ɋɚɞɢɨ Ɇɚɤɫ»
ɇɨɜɢɧɟ: ɧɟɞɟʂɧɢɰɢ «ȼɪɲɚɱɤɚ Ʉɭɥɚ» ɢ «ȼɪɲɚɱɤɟ ȼɟɫɬɢ»
ɉɨɪɟɞ ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ʁɚɜɧɚ ɪɚɫɩɪɚɜɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɢ
ɦɟɯɚɧɢɡɚɦ ɤɨʁɢɦ ɝɪɚɻɚɧɢ ɦɨɝɭ ɞɚ ɞɨɫɬɚɜɟ ɫɜɨʁɟ ɤɨɦɟɧɬɚɪɟ, ɞɨɩɭɧɟ ɢɥɢ
ɢɡɦɟɧɟ.
ɂɧɬɟɝɪɚɥɧɢ ɬɟɤɫɬ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɢɡɥɨɠɟɧ
ɧɚ ɨɝɥɚɫɧɨʁ ɬɚɛɥɢ Ɉɩɲɢɧɟ ɢ ɧɚ ɡɜɚɧɢɱɧɨʁ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢ,
ɚ ɝɪɚɻɚɧɢ ɦɨɝɭ ɞɚ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ (ɧɩɪ. 3 ɧɟɞɟʂɟ) ɞɨɫɬɚɜɟ
ɫɜɨʁɟ ɤɨɦɟɧɬɚɪɟ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɢ ɡɚ ɦɥɚɞɟ.
ɉɨɫɥɟ ʁɚɜɧɟ ɪɚɫɩɪɚɜɟ, Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ, ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɋɚɜɟɬɨɦ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ, ɪɚɡɦɚɬɪɚ ɩɪɢɫɬɢɝɥɟ ɤɨɦɟɧɬɚɪɟ, ɞɨɩɭɧɟ ɢɥɢ ɢɡɦɟɧɟ ɢ ɨɞɥɭɱɭʁɟ ɞɚ ɥɢ
ʄɟ ɛɢɬɢ ɢɡɦɟɧɚ ɭ Ⱥɤɰɢɨɧɨɦ ɩɥɚɧɭ ɢɥɢ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɨɞɚɬɧɨ ɨɛʁɚɫɧɢɬɢ
ɩɨʁɟɞɢɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ.
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ɉɊɂɈɊɂɌȿɌɂ

Ⱥɧɟɤɫ 1

ɉɪɨɦɨɰɢʁɚ
ɚɤɬɢɜɢɡɦɚ ɢ
ɜɨɥɨɧɬɟɪɢɡɦɚ ɧɚ
ɧɚɱɢɧɟ
ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɟ
ɦɥɚɞɢɦɚ, ɤɨʁɢ ʄɟ
ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ ɬɪɚʁɧɟ
ɩɪɨɦɟɧɟ ɫɜɟɫɬɢ
ɤɨɞ ɦɥɚɞɢɯ ʂɭɞɢ
ɧɚ ɛɨʂɟ, ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ
ɨɜɨɦ ɬɟɦɚɬɢɤɨɦ
ɉɨɞɢɡɚʃɟ ɫɜɟɫɬɢ ɨ
ɡɧɚɱɚʁɭ
ɨɩɪɟɞɟʂɟʃɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɟ ɫɬɢɥɨɜɟ
ɠɢɜɨɬɚ, ɤɪɨɡ
ɩɪɨɦɨɜɢɫɚʃɟ ɦɟɪɚ
ɡɚ ɩɨɜɟʄɟʃɟ ɛɪɢɝɟ
ɨ ɡɞɪɚɜʂɭ

Ɋɨɤ

2010

2010

Ɋɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ
ɤɚɦɩɚʃɚ ɡɚ
ɩɪɨɦɨɰɢʁɭ
ɡɞɪɚɜɢɯ
ɫɬɢɥɨɜɚ
ɠɢɜɨɬɚ (10
ɬɪɚɞɢɨ ɢ Ɍȼ
ɟɦɢɫɢʁɚ) ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ
20 ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ/
ɫɟɦɢɧɚɪɚ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ ɢ
ɫɬɪɭɱɧɟ
ɫɚɪɚɞɧɢɤɟ ɨ
ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɢ ɢ
ɡɞɪɚɜɢɦ
ɫɬɢɥɨɜɢɦɚ
ɠɢɜɨɬɚ

Ɏɨɪɦɢɪɚɧ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢ
ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɢ
ɰɟɧɬɚɪ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ
10 ɟɞɭɤɚɢɰʁɚ
ɡɚ ɩɪɨɦɨɰɢʁɭ
ɜɨɥɨɧɬɟɪɢɡɦɚ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬ

Ȼɪɨʁ Ɍȼ ɢ ɪɚɞɢɨ
ɟɦɢɫɢʁɚ ɤɨʁɟ ɫɭ
ɫɟ ɛɚɜɢɥɟ
ɧɚɜɟɞɟɧɨɦ
ɬɟɦɚɬɢɤɨɦ

Ȼɪɨʁ ɥɨɤɚɥɧɢɯ
ɦɟɞɢʁɚ ɭɤʂɭɱɟɧ
ɭ ɤɚɦɩɚʃɭ

Ȼɪɨʁ ɫɬɪɭɱɧɢɯ
ɫɚɪɚɞɧɢɤɚ ɤɨʁɢ
ɪɚɞɟ ɫɚ
ɦɥɚɞɢɦɚ
ɭɤʂɭɱɟɧɢɯ ɭ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ

Ȼɪɨʁ ɦɥɚɞɢɯ
ɭɤʂɭɱɟɧɢɯ ɭ
ɚɤɰɢʁɟ

- Ȼɪɨʁ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɯ
ɚɤɰɢʁɚ

- Ȼɪɨʁ ɦɥɚɞɢɯ
ɭɤʂɭɱɟɧɢɯ ɭ
ɪɚɞ
ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɝ
ɰɟɧɬɪɚ

- Ȼɪɨʁ ɦɥɚɞɢɯ
ɤɨʁɢ ɫɭ
ɩɨɯɚɻɚɥɢ
ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ

ɂɧɞɢɤɚɬɨ
ɪ

ɅɈɄȺɅɇɂ
ɆȿȾɂȳɂ

ɇȼɈ

ɒɄɈɅȿ

ȾɈɆ
ɁȾɊȺȼȴȺ

Ʌɋ / ɄɁɆ

ɇȼɈ

ɒɄɈɅȿ

ɄɁɆ / ɄɁɦ

ɇɚɞɥɟɠɧɢ
ɨɪɝɚɧɢ/ɢɧɫɬɢ
ɬɭɰɢʁɟ
/ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ

ɇɨɫɢɨɰɢ

ɉɥɚɧɢɪɚɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ 2010. ɝɨɞɢɧɢ (ɢ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ)
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

- Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ
ɜɨɥɨɧɬɟɪɤɨɝ ɰɟɧɬɪɚ
- Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ 10
ɪɚɞɢɨɧɢɰɚ ɢɡ ɜɨɥɨɧɬɟɪɢɡɦɚ
- Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɧɨɜɢɧɚɪɫɤɟ
ɫɟɤɰɢʁɟ ɩɪɢ ɄɁɆ
- ɉɪɨɝɪɚɦ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ ɨɩɲɬɟ
ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ ɦɥɚɞɢɯ, ɦɟɞɢʁɚ,
ɧɚɫɬɚɜɧɨɝ ɨɫɨɛʂɚ ɢ ɫɬɪɭɱɧɢɯ
ɫɚɪɚɞɧɢɤɚ ɨ ɦɟɧɬɚɥɧɨɦ
ɡɞɪɚɜʂɭ ɦɥɚɞɢɯ ɢ ɡɞɪɚɜɨʁ
ɢɫɯɪɚɧɢ
- Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɦɟɞɢʁɫɤɚ
ɤɚɦɩɚʃɚ ɨ ɛɨɥɟɫɬɢɦɚ
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɢ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɦɥɚɞɢɯ ɭ
ɤɚɦɩɚʃɟ ɧɚ ɫɜɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ
- ɉɪɨɝɪɚɦ ɩɪɨɦɨɰɢʁɟ ɢ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɪɚɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɚɜɟ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɨɦ ɢ
ɥɟɱɟʃɟɦ ɨɞ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ
ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɟ ɉȺɋ
- ɉɪɨɝɪɚɦ ɩɪɨɦɨɰɢʁɟ ɢ
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɚɜɟ
ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦ ɡɞɪɚɜʂɟɦ

ɉɨɬɪɟɛɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤ
ɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɍɤɭɩɧɨ

ɋɦɚʃɟʃɟ ɛɪɨʁɚ
ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɦɥɚɞɢɯ
ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟɦ
ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ
ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɦ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɟ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬɢ
ɦɥɚɞɢɯ ɨ
ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ
ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɨɦ
ɩɪɟɞɭɠɟɬɧɢɲɬɜɭ

Ⱥɧɟɤɫ 1
ɉɊɂɈɊɂɌȿɌɂ

- ɍɜɨɻɟʃɟ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɟ
ɨɪʁɟɧɬɚɰɢʁɟ ɭ ɫɪɟɞʃɟ ɲɤɨɥɟ

- ɉɪɨɦɨɰɢʁɚ ɦɨɞɟɥɚ ɡɚɩɨɫɥɟʃɚ
ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ

- ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɫɬɢɰɚʃɚ ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɡɧɚʃɚ ɢ ɜɟɲɬɢɧɚ

- ɉɨɞɪɲɤɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ ɢ
ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ ɦɥɚɞɢɯ

- Ɉɛɭɤɚ ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɬɪɚɠɟʃɟ
ɩɨɫɥɚ

- Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɢ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ
ɫɟɨɫɤɢɯ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɪɚɞɢ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɚ ɢ ɪɚɡɜɨʁɚ ɫɟɨɫɤɨɝ
ɬɭɪɢɡɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɤɨʁɟ ɫɭ ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ɬɭɪɢɡɚɦ

- Ɋɚɡɜɨʁ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɩɭɬɟɦ ɦɟɞɢʁɚ

2010

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃ
ɟ 25
ɫɟɦɢɧɚɪɚ ɢ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ
ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ
ɦɥɚɞɢ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɥɢ
ɨ
ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂ
ɚ ɜɚʃɢɭ,
ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɨɦ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬ
ɜɭ ɢ ɞɪɭɝɢɦ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ
ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ
ɫɦɚʃɢɥɚ
ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫ
ɬ
Ȼɪɨʁ ɦɥɚɞɢɯ
ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ
ɡɚɩɨɫɥɢɥɢ
ɧɚɤɨɧ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ȼɪɨʁ
ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ
ɭɤʂɭɱɟɧɢɯ ɭ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ȼɪɨʁ ɦɥɚɞɢɯ
ɭɤʂɭɱɟɧɢɯ ɭ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ ɡɚ
ɬɟɦɟ ɧɚɜɟɞɟɧɟ
ɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ

Ȼɪɨʁ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɯ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɡɚ
ɬɟɦɟ ɧɚɜɟɞɟɧɟ
ɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ

Ȼɪɨʁ ɦɟɞɢʁɚ
ɭɤʂɭɱɟɧ ɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɟ

ɉɥɚɧɢɪɚɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ 2010. ɝɨɞɢɧɢ (ɢ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ)
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ɋɨɤ
Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɂɧɞɢɤɚɬɨ
ɪɟɡɭɥɬɚɬ
ɪ

ɇȼɈ

ɍɞɪɭɠɟʃɟ
ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤ
ɚ

ɇɋɁ

Ʌɋ/ɄɁɆ

ɇɚɞɥɟɠɧɢ
ɨɪɝɚɧɢ/ɢɧɫ
ɬɢɬɭɰɢʁɟ

ɇɨɫɢɨɰɢ

ɉɨɬɪɟɛɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤ
ɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɍɤɭɩɧɨ
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ɉɪɨɦɨɜɢɫɚʃɟ
ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨɝ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
ɦɥɚɞɢɯ ɢ ɡɧɚɱɚʁɚ
ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ
ɨɛɥɢɤɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ;
ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ ɢ
ɩɪɢɦɟɧɚ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ,
ɭɫɤɥɚɻɟɧɢɯ ɫɚ
ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ
ɬɪɠɢɲɬɚ ɪɚɞɚ

2010

ɉɨɜɟʄɚʃɟ
ɧɢɜɨɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨ
ɫɬɢ ɦɥɚɞɢɯ
ɤɪɨɡ
ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɢ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ
ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɯ
ɩɚɪɬɧɟɪɚ

ɛɪɨʁ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ
ɇȼɈɚ ɫ ɤɨʁɢɦɚ
ɫɟ ɪɚɡɦɟɧɢɥɚ
ɞɨɛɪɚ ɩɪɚɤɫɚ ɭ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ

ɛɪɨʁ ɦɥɚɞɢɯ
ɭɤʂɭɱɟɧɢɯ ɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɟ
ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɨɝ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ

ɛɪɨʁ ɲɤɨɥɚ ɫɚ
ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ
ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɨɝ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ

ɛɪɨʁ ɨɛɭɤɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɯ
ɡɚ ɦɥɚɞɟ

ɛɪɨʁ ɨɛɭɤɚ ɡɚ
ɫɬɪɭɱɧɚ ɥɢɰɚ
ɤɨʁɚ ɪɚɞɟ ɫɚ
ɦɥɚɞɢɦɚ

ɇȼɈ ɤɨʁɟ ɫɟ
ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧ
ɨ ɛɚɜɟ
ɜɪɲʃɚɱɤɨɦ
ɟɞɭɤɚɰɢɨɦ

ɒɄɈɅȿ
Ʌɨɤɚɥɧɟ ɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɟ
ɇȼɈ ɡɚ
ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

ɄɁɆ / Ʌɋ

ɇɚɞɥɟɠɧɢ
ɨɪɝɚɧɢ/ɢɧɫɬɢ
ɬɭɰɢʁɟ
/ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ

ɉɥɚɧɢɪɚɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ 2010. ɝɨɞɢɧɢ (ɢ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ)
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ɋɨɤ
Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɂɧɞɢɤɚɬɨ ɇɨɫɢɨɰɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬ
ɪ

- Ⱥɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɫɚ ɢɫɤɭɫɬɜɨɦ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚ
ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ɛɢ ɫɟ
ɛɚɜɢɥɟ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɦɥɚɞɢɯ
- ɉɪɨɝɪɚɦ ɫɚɪɚɞʃɟ ɲɤɨɥɚ ɢ
ɨɫɬɚɥɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɫɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɚɜɟ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɨɦ ɢ ɩɪɨʁɟɤɬɢ
ɨɩɪɟɦɚʃɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ.
-ɂɫɩɢɬɢɜɚʃɟ ɩɨɬɪɟɛɚ
ɬɪɠɢɲɬɚ ɢ ɚɧɝɚɠɦɚɧ ɦɥɚɞɢɯ
ɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ
- ɉɪɨɝɪɚɦ ɜɪɲʃɚɱɤɟ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ.
- ɉɪɢɦɟɧɚ ɩɪɢɦɟɪɚ ɞɨɛɪɟ
ɩɪɚɤɫɟ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ.

ɉɨɬɪɟɛɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤ
ɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɍɤɭɩɧɨ

ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɤɭɥɬɭɪɟ, ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɡɚɲɬɢɬɚ ɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟ

Ⱥɧɟɤɫ 1
ɉɊɂɈɊɂɌȿɌɂ

2010

Ȼɪɨʁ ɇȼɈɚ
ɭɤʂɭɱɟɧɢɯ ɭ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ȼɪɨʁ ɦɟɞɢʁɚ
ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɢɥɢ
ɭɤʂɭɱɟɧɢ ɭ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ȼɪɨʁ ɦɥɚɞɢɯ
ɭɤʂɭɱɟɧɢɯ ɭ
ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɢ
ɤɭɥɬɭɪɧɟ
ɞɨɝɚɻɚʁɟ

Ȼɪɨʁ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ
ɢɯ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ
ɞɨɝɚɻɚʁɚ

Ȼɪɨʁ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ
ɢɯ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ
ɞɨɝɚɻɚʁɚ

ɇȼɈ

Ʌɨɤɚɥɧɟ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɚɜɟ
ɤɭɥɬɭɪɨɦ

Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɩɨɪɬɫɤɚ
ɭɞɪɭɠɟʃɚ

Ʌɋ/ɄɁɆ

ɉɨɬɪɟɛɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤ
ɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɍɤɭɩɧɨ

SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 13/2009

- Ɇɟɞɢʁɫɤɟ ɤɚɦɩɚʃɟ ɨ ɡɧɚɱɚʁɭ
ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɨɱɭɜɚʃɚ ɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟ

- Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧʃɟ 5 ɚɤɰɢʁɚ
ɱɢɲʄɟʃɚ ɭɪɟɻɟʃɚ ɢ
ɨɱɭɜɚʃɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɢ
ɫɥɨɛɨɞɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɚ.

- Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ 3 ɚɤɰɢʁɟ
ɜɨɥɨɧɬɟɪɚ ɭ ɰɢʂɭ ɩɪɨɦɨɰɢʁɟ
ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ

- ɉɨɞɢɡɚʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ
ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɜɢɲɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢ ɢ ɫɚɞɪɠɚʁɧɢ
ɧɢɜɨ ɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧ ɦɥɚɞɢɦɚ –
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ 3 ʁɚɜɧɚ
ɤɭɥɬɭɪɧɚ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɭ ɱɢʁɟɦ
ɤɪɟɢɪɚʃɭ ʄɟ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɬɢ
ɦɥɚɞɢ

- ɉɪɨɝɪɚɦ ɮɢɡɢɱɤɨɝ ɜɟɠɛɚʃɚ
ɤɪɨɡ ɦɚɫɨɜɧɟ, ʁɚɜɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.- ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ 3
ʁɚɜɧɚ ɫɩɨɪɬɫɤɚ ɬɭɪɧɢɪɚ

- ɉɪɨɝɪɚɦ ɚɤɬɢɜɢɪɚʃɚ ɢ
ɨɛɧɨɜɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɬɟɪɟɧɚ ɢ
ɢɝɪɚɥɢɲɬɚ

ɇɚɞɥɟɠɧɢ
ɨɪɝɚɧɢ/ɢɧɫɬɢ
ɬɭɰɢʁɟ
/ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ

ɉɥɚɧɢɪɚɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ 2010. ɝɨɞɢɧɢ (ɢ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ)
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ɋɨɤ
Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɂɧɞɢɤɚɬɨ ɇɨɫɢɨɰɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬ
ɪ
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ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ ɫɬɚɬɭɫɚ
ɦɥɚɞɢɯ ɢɡ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
ɭɝɪɨɠɟɧɢɯ ɢ
ɦɚɪɝɢɧɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ

2010

ɉɨɛɨʂɲɚʃɟ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɠɢɜɨɬɚ ɦɥɚɞɢɯ
ɢɡ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
ɭɝɪɨɠɟɧɢɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɤɪɨɡ ɦɟɪɟ ɤɨʁɟ
ɩɪɭɡɚ Ʌɋ ɢ
ɞɪɭɝɟ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɥɨɤɚɥɧɟ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ

Ȼɪɨʁ ɨɛɥɢɤɚ
ɩɨɦɨʄɢ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɧɭɞɟ ɦɥɚɞɢɦɚ

Ȼɪɨʁ ɦɥɚɞɢɯ
ɤɨʁɢ ɫɭ
ɨɫɬɜɚɪɢɥɢ
ɧɟɤɢ ɨɞ
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ
ɨɛɥɢɤɚ
ɩɨɦɨʄɢ ɤɨʁɭ
ɩɪɭɠɚ Ʌɋ

ɇȼɈ

ɐɄ

ɐɋɊ

Ʌɋ / ɄɁɆ

ɇɚɞɥɟɠɧɢ
ɨɪɝɚɧɢ/ɢɧɫɬɢ
ɬɭɰɢʁɟ
/ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ

ɉɥɚɧɢɪɚɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ 2010. ɝɨɞɢɧɢ (ɢ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ)
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ɋɨɤ
Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɂɧɞɢɤɚɬɨ ɇɨɫɢɨɰɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬ
ɪ

- ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɛɟɫɩɥɚɬɧɢɯ
ɤɚɪɬɢ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
ɭɝɪɨɠɟɧɢɦ ɦɥɚɞɢɦɚ
-ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɫɬɢɩɟɧɞɢʁɚ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ ɫɬɭɞɟɧɬɟ
- ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɛɟɫɩɥɚɬɧɢɯ
ɤʃɢɝɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɰɟ
ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɛɟɫɩɥɚɬɧɟ
ɭɠɢɧɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɢɡ ɫɪɟɞʃɢɯ
ɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɲɤɨɥɚ
- ɉɪɨɦɨɰɢʁɚ ɢ ɩɨɞɪɲɤɚ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɧɚɦɟʃɟɧɟ
ɦɥɚɞɢɦɚ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ
- ɉɪɨɦɨɰɢʁɚ ɢ ɩɨɞɪɲɤɚ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɧɚɦɟʃɟɧɟ
ɦɥɚɞɢɦɚ ɢɡ
ɦɚɪɝɢɧɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ ɝɪɭɩɚ

Ȼɪɨʁ ɦɥɚɞɢɯ
ɤɨʁɢ ɫɭ
ɨɫɬɜɚɪɢɥɢ
ɧɟɤɢ ɨɞ
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ
ɨɛɥɢɤɚ
ɩɨɦɨʄɢ ɤɨʁɭ
ɩɪɭɠɚ ɞɪɭɝɚ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

ɉɨɬɪɟɛɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤ
ɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɍɤɭɩɧɨ

ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɪɚɞɚ
ɥɨɤɚɥɧɟ
ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ

ɉɊɂɈɊɂɌȿɌɂ

Ⱥɧɟɤɫ 1

- Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ʁɚɜɧɢɯ
ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɩɨɜɨɞɨɦ
ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɚ ɛɢɬɧɢɯ ɞɚɬɭɦɚ
(ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨ
ɡɚɛɚɜɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ) – 10
ɞɚɬɭɦɚ
- Ɇɟɞɢʁɫɤɚ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ
ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɪɚɞɢɨ ɢ Ɍȼ
ɟɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
- Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ 2 ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ
ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɧɚ ɬɟɦɭ ɡɞɪɚɜɢɯ
ɫɬɢɥɨɜɚ ɠɢɜɨɬɚ
- Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ 2 ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ
ɧɚ ɬɟɦɭ ɡɚɲɬɢɬɟ ɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟ
- Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɧɨɜɢɧɚɪɫɤɟ
ɫɟɤɰɢʁɟ (ɫɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚɦɚ ɢɡ
ɧɨɜɢɧɚɪɫɬɜɚ)
- Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ 2
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɫɚɫɬɚɧɤɚ ɫɚ
ɫɚɪɚɞɧɢɰɢɦɚ ɢɡ ɨɤɪɭɠɟʃɚ ɢ
ɩɨɤɪɚʁɢɧɟ
- ɂɡɪɚɞɚ 10 ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɡɚ
ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɫɚ
ɩɚɪɬɧɟɪɢɦɚ ɢɡ ɥɨɤɚɥɚ) ɧɚ
ɆɈɋ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɧɚɦɟʃɟɧɟ
ɦɥɚɞɢɦɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

2010

Ɋɨɤ

Ɋɚɡɜɢʁɟɧɚ
ɥɨɤɚɥɧɚ ɄɁɆ,
ɤɨʁɚ ʄɟ ɫɜɨʁɨɦ
ɭɥɨɝɨɦ
ɩɪɟɭɡɟɬɢ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ ɢ
ɤɪɟɢɪɚʃɟ
ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɧɚ
ɥɨɤɚɥɧɨɦ
ɧɢɜɨɭ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬ

Ȼɪɨʁ
ɞɨɛɢʁɟɧɢɯ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɧɚ
ɤɨɧɤɭɪɫɢɦɚ

Ȼɪɨʁ
ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɢɯ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɧɚ
ɪɚɡɧɟ
ɤɨɧɤɭɪɫɟ

Ȼɪɨʁ
ɦɟɞɢʁɫɤɢɯ
ɩɨʁɚɜʂɢɜɚʃɚ
ɄɁɆ

Ȼɪɨʁ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ
ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ
ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥ
ɢ ɥɨɤɚɥɧɢ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ ɢ
ɜɨɥɨɧɬɟɪɢ
ɄɁɆ

Ȼɪɨʁ ɦɚɥɞɢɯ
ɤɨʁɢ ɫɭ
ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɭ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ
ɄɁɆ

ɂɧɞɢɤɚɬɨ
ɪ

ɄɁɆ

ɇɚɞɥɟɠɧɢ
ɨɪɝɚɧɢ/ɢɧɫɬɢ
ɬɭɰɢʁɟ
/ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ

ɇɨɫɢɨɰɢ

ɉɥɚɧɢɪɚɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ 2010. ɝɨɞɢɧɢ (ɢ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ)
ɉɨɬɪɟɛɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤ
ɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɍɤɭɩɧɨ

29.12.2009.
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15.

На основу члана 36. Статута Општине
Вршац («Сл.лист општине Вршац», бр. 10/08 и
13/08) и члана 29. Пословника о раду Скупштине
општине Вршац («Сл. Лист Општине Вршац бр.
9/2008) Скупштина општине Вршац, на седници
одржаној 28.12.2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ
МАНДАТНО ИМУНИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ
I
Овим Решењем мења се Решење о
оснивању Мандатно имунитетске комисије
Скупштине општине Вршац бр. 02-8/2008-II -01
од 17.07.2008. године и бр.02-36/2009-II -01 од
18.06.2009.године («Сл.лист општине Вршац»,
бр. 10/2008 и 6/2009).
II
Јованка Тришић, р а з р е ш а в а се
дужности члана Мандатно имунитетске комисије.
III
Стеван Арсенијев, и м е н у ј е с е за
члана Мандатно имунитетске комисије.
IV
У осталом делу, Решење о оснивању
Мандатно имунитетске комисије Скупштине
општине Вршац остаје непромењено.
V
Ово Решење биће објављено у «Службеном
листу општине Вршац».
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
SKUP[TINA OP[TINE VR[AC

Broj:02-058/2009-II-01
Datum: 28.12.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Stevica Nazar~i},s.r

На основу члана 35. Закона о
пољопривредном земљишту (``Сл. гласник РС`
број 62/06), члана 40. Статута Општине Вршац
(``Сл. лист Општине Вршац`` број 10/2008 и
13/2008) и члана 5. Одлуке о приступању уређења
пољопривредног земљишта комасацијом (``Сл.
лист општине Вршац`` бр. 3/2008), Скупштина
општине Вршац, на седници одржаној 28.12.2009.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА КОМАСАЦИЈУ НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ВРШАЦ
I
Овим Решењем мења се Решење о
образовању Комисије за комасацију на подручју
општине Вршац број 02-114/2008-II-01 од
03.10.2008. године, број 02-144/2008-II-01 од
23.12.2008. године и број 02-035/2009-II-01 од
18.06.2009 (``Сл. лист општине Вршац`` број
12/2008, 14/2008 и 6/2009).
II
Станимир Босић, дипл.геод.инж., из
Вршца р а з р е ш а в а с е дужности члана
Комисије за комасацију на подручју општине
Вршац, на лични захтев.
III
Мила Мунћан, дипл.геод.инж., државни
службеник Службе за катастар непокретности
Бела Црква, и м е н у ј е с е за члана Комисије
за комасацију на подручју општине Вршац.
IV
У осталом делу Решење о образовању
Комисије за комасацију на подручју општине
Вршац, остаје непромењено.

29.12.2009.

V
Ово Решење биће објављено
``Службеном листу општине Вршац``.

у

IV
Ово Решење биће објављено у ¨Службеном
листу општине Вршац¨.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
SKUP[TINA OP[TINE VR[AC

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
SKUP[TINA OP[TINE VR[AC

Broj:02-059/2009-II-01
Datum: 28.12.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1
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PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Stevica Nazar~i},s.r

Broj:02-060/2009-II-01
Datum: 28.12.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Stevica Nazar~i},s.r

17.
16.
На основу члана 54. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања (¨Сл.
гласник РС¨, бр. 72/2009) и члана 27. Статута
општине Вршац (¨Сл.лист општине Вршац¨ бр.
10/2008 и 13/20008), Скупштина општине Вршац
на седници одржаној 28.12..2009. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШОСО
«ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ” У ВРШЦУ
I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању чланова Школског одбора ШОСО
“Јелена Варјашки” у Вршцу бр. 02-76/2008-II-01
(“Сл. лист општине Вршац” бр.12/2008).
II
Радукић
Софија,
представник
Наставничког већа, разрешава се дужности члана
Школског одбора ШОСО “Јелена Варјашки” у
Вршцу.
Славица
Мартиновић
Стојаков
именује се за члана Школског одбора ШОСО
“Јелена Варјашки” у Вршцу као представник
Наставничког већа.
III
У осталом делу Решење о именовању
чланова Школског одбора ШОСО “Јелена
Варјашки” у Вршцу остаје непромењено.

Општинска управа Општине Вршац,
Одељење за комуналне и стамбене послове на
основу члана 157. став 1. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима (“Сл.гласник РС”, бр.
41/2009), члана 17. Одлуке о организацији
општинске управе (“Сл. лист Општине
Вршац”, бр. 2/2009) и Закључка Општинског
већа Општине Вршац број 06.2-37/2009-ИИИ01 од 25. новембра 2009. године, у поступку
утврдјивања режима саобраћаја, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
ЗАБРАЊУЈЕ СЕ заустављање и паркирање
возила у улици Анђе Ранковић у Вршцу, на делу
између улица Стеријине и Жарка Зрењанина,
са десне стране коловоза, посматрано ка улици
Жарка Зрењанина.
Јавно предузеће за изградњу, развој
и уређење града и подручја општине Вршац
“Варош”, у року од 15 дана од дана пријема
овог решења, извршиће радове на постављању
саобраћајне сигнализације у складу са одредбом
става 1. диспозитива овог Решења.
Ово Решење биће објављено у »Службеном
листу Општине Вршац«.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
SKUP[TINA OP[TINE VR[AC

Broj:344-68/2009-IV-04
Datum: 28.12.2009. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

NA^ELNIK ODEQEWA

Donevski Bosiqko,s.r
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