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Година XIII
број 05

Цена примерка: 300,00 динара
Годишња претплата за 2021.
годину: 2.000,00 динара

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
69.
На основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009 и 81/2009-исправка,
64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС,
50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон и 9/2020),
члана 32. Правилника о садржини, начину и
поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/2019), члана 9, став 5 Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/2004
и 88/2010) и члана 41. тачка 6. Статута Града
Сремска Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица“, број 3/2019 и 5/2019),
Скупштина Града Сремска Митровица, по прибављеном мишљењу Комисије за планове на
седници одржаноj 31.03.2021. године, донела
је

Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Плана
детаљне регулације проширења гробља у
насељеном месту Шишатовац у к.о. Лежимир
(у даљем тексту: План).

Члан 2.
Оквирна граница обухвата планског подручја
заузима простор око 4,36ha.
Граница обухвата Плана полази из тачке 1
која се налази у северозападној тачки парцеле
бр.1338. Из те тачке граница креће на исток
пратећи северну страну те парцеле и парцеле
бр.1339, долази до пута (парцела бр.5313/2),
сече пут и долази у тачку 2. Из тачке 2 граница
иде на југ обилазећи парцелу бр.1678 и долази
до тачке 3. Из тачке 3 граница у истом смеру
наставља на југ границом парцеле бр.5313/2
- пут до тачке 4.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ

Из тачке 4 граница сече пут, мења смер ка
западу и обилази парцелу бр. 1683 њеним
јужним странама све до тачке 5. Из тачке 5
граница мења смер и полази на север обилазећи
западну страну парцеле бр. 1683 до тачке 6.
Из тачке 6 граница наставља у смеру истока
долази до парцеле број 1686, обилази парцеле

ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У
НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ШИШАТОВАЦ
У К.О. ЛЕЖИМИР
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бр. 1686 и 1685, прелази пут парцела број 1334
и северном страном парцеле бр. 1337 долази
у тачку 1 и затвара гараницу обухвата Плана.
Граница обухвата Плана је прелиминарна.
Површина обухвата плана је око 4,36 ha.

31. 03. 2021

Уређење простора у обухвату Плана заснива се
на начелима одрживог развоја и рационалним
коришћењем земљишта, очувања обичаја и
традиције и очувања специфичности предела.

Члан 5.
Визија и циљеви планирања, коришћења,
уређења и заштите планског подручја

Члан 3.
Услови и смернице планских докумената вишег
реда, ширег подручја и развојних стратегија

Планирано проширење насељског гробља
и урбано уређење постојећег гробља у
Шишатовцу опремиће насеље савременим
комуналним комплексом за решавање проблема
хуманог сахрањивања. Планирано проширење
гробља заједно са постојећим гробљем ће
чинити јединствени комплекс и имаће све
садржаје који ће обезбедити пијетет умрлима
и хигијенско - техничке услове за решавање
комуналног проблема – безопасно уклањање
хуманих посмртих остатака.

Просторним планом Територије Града
Сремска Митровица („Сл.лист града Сремска
Митровица”, број 8/2015) планирано је да се
планови са детаљном урбанистичком разрадом израђују за све комуналне објекте, па тако
и у овом случају за проширење насељског
гробља. Како је постојеће гробље у самом
насељу и попуњено, ППТГ је за такве случајеве планирао проширење постојећих гробаља или изградњу нових гробаља. Изградња
гробља подразумева и изградњу гробљанских
капела, ограђивање гробља и опремање свом
неопходном инфраструктуром.

Циљ доношења плана је стварање планског
основа за реализацију планских поставки,
односно решавање комуналног проблема –
сахрањивања становника насељеног места
Шишатовац. Доношењем урбанистичког
плана за формирање јединственог комплекса
насељског гробља створили би се услови плански основ за прибављање земљишта у
јавној намени на ком би се градили објекти који
чине комплекс гробља, изградњу гробљанске
капеле, али и неопходна инфраструктура.

Просторним планом су дати услови за грађење
гробља и свих садржаја у њему, тако да 60%
простора буде за сахрањивање, а 40% остали
садржаји (20% заштитни зелени појас, 16%
комуникације, 3% комеморативни плато и
1% остали садржаји).
Забрањено је градити објекте на гробљу који
својим изгледом и величином нарушавају
визуелни и естетски изглед.

Подела простора на блокове определила
би простор обухвата на урбанистичке
зоне за комуналне делатности и трасе
инфраструктурног коридора. Урбанистичке
зоне за комуналне делатности биће тако
дефинисане да је реализација планских
поставки могућа кроз више фаза. Реализација
урбанистичке зоне трасе инфраструктурног
коридора дефинисала би простор за изградњу
планиране приступне саобраћајнице, пешачке
стазе, полагање неопходне инфраструктуре
и формирање дрвореда.

План детаљне регулације израђује се на
овереном катстарско-топографском плану, а
прибавља се и одговарајућа копија плана и
извод из листа непокретности.

Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења
и заштите простора
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Позитиван ефекат реализације планских
поставки је обезбеђење услова за сахрањивање
у складу са законом који регулише ову област и
Градском одлуком о сахрањивању. Сахрањивање
би се, као комунална делатност, вршило на
савремен начин (смештај покојника у капелу
до сахране) уз поштовање свих обичјаних и
верских навика становништва.

Број 05

северозападном делу насеља.
Формирање јединственог комплекса гробља
решиће се тако да се спонтано проширење
уреди приближно ортогоналној шеми гробних
поља, а нове површине уреде изградњом
гробних поља и пратећих објеката високоградње
у складу са конфигурацијом терена.
Расположиви простор ће обезбедити довољно
простора за сахрањивање у наредних 20
година. У комплексу гробља формираће
се комеморативни плато на ком ће бити
изграђена и капела. Комплекс ће бити
опремљен инфраструктуром неопходном за
функционисање савременог гробља.

Уређење простора комплекса гробља у
правилном ортогоналном распореду по
гробним пољима са уређеним гробним местима
(гробнице и псеудогробови) обезбедили
би максималну искорићеност простора уз
истовремено обезбеђење максималног периода
искоришћавања простора – капацитета гробља.

На простору гробља примениће се све техничко
- технолошке мере у смислу заштите свих
природних ресурса, пољопривредог земљишта
у окружењу, подземних и надземних вода.

Циљ израде плана такође је и реализација
планираних садржаја уз усклађивање свих
релевантних параметара простора, услова
надлежних институција, како у обухвату плана
тако и у утицајном подручју са основним
принципима одрживог развоја, односно
усклађивање активности у простору и заштите
животне средине.

Планиране основне намене у обухвату плана
су: комунална делатност – сахрањивање и
слободне зелене површине.

Негативан ефекат реализације планских
поставки је утицај планиране намене у области
комуналних делатности – сахрањивања на
измену начина коришћења земљишта у
грађевинском подручју, промена пејсажа, као
и синергијски утицај у утицајном подручју
плана у зони становања. Негативни ефекти
ће се прописаним мерама свести на најмању
могућу меру.

Члан 7.
Финансирање израде плана је из буџетских
средстава Града Сремска Митровица.
Израда Плана поверава се Ј.П. за послове
урбанизма „Урбанизам“ из Сремске Митровице.
Рок за израду плана је 150 дана (усклађивање
са динамиком приспелих услова надлежних
предузећа и институција).

Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења,
уређења и заштите планског подручја са
структуром основних намена простора и
коришћења земљишта

Члан 8.
Излагање материјала на рани јавни увид у
трајању од 15 дана обавиће се у згради градске
куће Града Сремска Митровица, улица Светог
Димитрија број 13 у Сремској Митровици.

Планирно проширење постојећег гробља,
односно нови јединствени комплекс гробља
у насељеном месту Шишатовац просторно
се надовезује на постојеће гробље у

Нацрт Плана детаљне регулације, пре подношења органу надлежном за његово доношење, подлеже стручној контроли и излаже
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се на јавни увид у трајању од 30 дана у згради градске куће Града Сремска Митровица.
Излагање предлога Плана детаљне регулације
на јавни увид оглашава се у дневном и локалном листу, при чему се оглашавају подаци о
времену и месту излагања предлога Плана
детаљне регулације на јавни увид, начин на
који заинтересована правна и физичка лица
могу доставити примедбе на предлог Плана
детаљне регулације, као и друге информације
које су од значаја за јавни увид.

Члан 9.
Саставни део ове одлуке је Решење да се за
План детаљне регулације проширења гробља у
насељеном месту Шишатовац у к.о. Лежимир
не израђује стратешка процена утицаја на
животну средину, донето од стране Градске
управе за урбанизам, просторно планирање и
изградњу објеката Града Сремска Митровица,
по прибављеном мишљењу Градске управе
за социјалну заштиту и заштиту животне
средине број 501-33/2021-X.

Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу Града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 350-68/2021-I
Дана: 31.03.2021.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, с.р.
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70.
На основу члана 73. став 10. Закона о
пореском поступку и пореској администрацији
(“Сл. гласник РС“, број 80/02, 84/02, 23/03
70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 20/09, 72/09,
53/10, 101/11, 93/12, 47/2013, 108/2013,
68/2014, 105/2014, 91/2015, 112/2015, 15/16,
108/16, 30/18, 95/18, 86/19 и 144/20), члана
15. и 41. Статута града Сремска Митровица
(„Службени лист града Сремска Митровица“,
бр. 3/2019 и 5/2019 – испр.) и члана 13. тачка
2. Одлуке о градским управама („Службени
лист Града Сремска Митровица“, бр. 30/2020)
Скупштина града Сремска Митровица на
седници одржаној дана 31.03.2021.године,
доноси

Члан 2.
Сви порески обвезници који испуне
услов из члана 1. ове Одлуке остварују право
за подношење новог захтева за доношење
Решења о одлагању плаћања дугованог пореза
за преостали порески дуг из решења Градске
управе за буџет и локални економски развој
које им је укинуто за време трајања епидемије.
Члан 3.
Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“ и на званичној
интернет страници Града Сремска Митровица.
Члан 4.

ОДЛУКА

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.

О ОДЛАГАЊУ ПЛАЋАЊА
ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА У ЦИЉУ
УБЛАЖАВАЊА ЕКОНОМСКИХ
ПОСЛЕДИЦА ИЗАЗВАНИХ
ЕПИДЕМИЈОМ БОЛЕСТИ COVID - 19

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Члан 1.
Овом Одлуком у циљу ублажавања
економских последица изазваних епидемијом
болести COVID – 19, пореским обвезницима
којима је укинуто решењe Градске Управе за
буџет и локални економски развој о одлагању
плаћања дугованог пореза, због неплаћања
пореског дуга за време трајања епидемије,
Град Сремска Митровица даје могућност
подношења новог захтева за одлагање плаћања
дугованог пореза, уз услов намирења доспелих
неплаћених рата из решења о одлагању плаћања
дуга, као и намирења текућих обавеза из
спорног периода. Порески обвезници стичу
ово право oтклањањем узрока који је довео до
укидања решења о одлагању плаћања пореза.

Број: 436-124/2021-I
Дана: 31.03.2021.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, с.р.
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Члан 3.
Међусобни односи у погледу одлагања комуналног отпада са територије општине Рума,
детаљније ће се уредити Уговором о пружању
услуга одлагања комуналног отпада који се
закључује између ЈКП „Срем-Мачва“, Општине Рума и ЈКП „Комуналац“ из Руме.

На основу члана 21. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ бр.
36/2009, 88/2010 и 104/2016) и члана 10. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ број 88/11 и 104/16), члана 41. став
1. тачка 6. Статута града Сремске Митровице („Сл. лист града Сремска Митровица“,
бр. 3/2019 и 5/2019-испр.), члана 22. Споразума о изградњи, управљању и коришћењу
регионалног система за управљање чврстим
комуналним отпадом, на територијама града
Шапца и града Сремска Митровица („Сл.лист
Града Сремска Митровица“ 2/2011, 1/2014
и 7/2018), а у складу са одредбама члана 36.
Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Сремска
Митровица („Сл. лист града Сремска Митровица“ број 2/19), Скупштина града Сремска
Митровица, на својој седници одржаној дана
31.03.2021. године, доноси:

Члан 4.
Висину накнаде за одлагање отпада утврђује
Надзорни одбор ЈКП „Срем-Мачва“, у складу са Оснивачким актом и другим важећим
прописима и она је саставни део Годишњег
програма пословања ЈКП „Срем-Мачва“, на
који градови оснивачи дају сагласност.

Члан 5.
Овлашћује се директор ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ да закључи уговор из
члана 3. Ове Одлуке.

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ИЗ РУМЕ
ЗA ПРИКЉУЧЕЊЕ СИСТЕМУ
РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ

Члан 6.
Ову одлуку, у истоветном тексту доносе
Скупштине оба града оснивача.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Сл. листу Града Сремска Митровица“.

„СРЕМ-МАЧВА“ ШАБАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност да ЈКП
„Комуналац“ из Руме може приступити, односно прикључити се на систем регионалне
депоније ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац.

Број: 023-27/2021-I
Дана: 31.03.2021.године
Сремска Митровица

Члан 2.
Одлагање комуналног отпада на теритрији
општине Рума, вршиће се преко ЈКП „Комуналац“ из Руме.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, с.р.
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III

На основу члана 13. став 3. и 4. Закона
о подстицајима у пољопривреди и руралном
развоју („Сл.гласник РС“, број 10/2013,
142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана 41.
став 1. тачка 4. и 20. Статута града Сремске
Митровице, („Службени лист града Сремска
Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
31.03.2021.године, донела је

Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 320-21/2021-I
Дана: 31.03.2021.године
Сремска Митровица

ЗАКЉУЧАК

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

I

Илија Недић, с.р.
ДОНОСИ СЕ Програм мера подршке
за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја Града Сремскa
Митровицa за 2021.годину.

II
Саставни део овог Закључка је Програм
мера подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја Града
Сремскa Митровицa за 2021.годину.
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ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ
РАЗВОЈА ЗА 2021. ГОДИНУ

I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА
Анализа постојећег стања
Географске и административне карактеристике: Административни центар Срема, Град Сремска
Митровица, налази се у делу области у коме је река Сава најближа Фрушкој гори, на месту где су
копнени путеви који воде са Балкана и Београда на истоку, ка данашњој Републици Хрватској на западу,
најближи воденим путевима (реци Сави). Геостратешки положај је изузетан. Град се налази на аутопуту
Е-70, коридор 10. Од главног града Београда, са којим је повезан и двоколосечном пругом, удаљен је 75
km. Од центра АП Војводина, Новог Сада, удаљена је 59,48 km, а од аеродрома Никола Тесла 59 km. Од
границе са Републиком Хрватском удаљен је 35 km. Укупан број насељених места у Граду Сремска
Митровица је 26, а број катастарских општина 23. Површина на којој се простире износи 762 km2. Према
последњем попису из 2011. (Завод за статистику, 2011.) Град Сремска Митровица има 79 773
страновника, са просечном густином насељености 104,7 становника на km2. Град Сремска Митровица се
граничи са општинама Шид, Беочин, Ириг, Рума, Шабац, Богатић и на југозападу са Босном и
Херцеговином (општина Бијељина). На простору Града Сремска Митровица, уочавају се три природне
целине, односно зоне, које непосредно утичу на валоризацију потенцијала, функционалну и просторну
организацију: планинска зона, сремско-равничарска и мачванско-равничарска зона. Простор који
обухвата северни део Града Сремска Митровица, односно планинска зона, простире се на деловима
Фрушке горе, од самог гребена спуштајући се до сремско-равничарског дела Града Сремска Митровица.
Заузима површину од 238,55 km3, на којима се налази десет сеоских насеља: Стара Бингула, Дивош,
Чалма, Шишатовац, Лежимир, Манђелос, Гргуревци, Шуљам, Бешеновачки Прњавор, Бешеново. У овој
зони се задржавају све особине простора у коме доминирају актиовности везане за природни и културноисторијски потенцијал (комуналне, индустријске, саобраћајне) значајне за постојећа насеља. На овом
простору се налази део Националног парка Фрушка гора, као огромни потенцијал развоја укупног
простора. Будући развој овог простора, захтева очување његовог еколошког карактера, елемената
природног предела и културног пејзажа, кроз економске активности које неће угрозити основни
карактер и особине простора. Сремско-равничарска зона обухвата средишњи део Града Сремска
Митровица и простире се од обронака Фрушке горе до реке Саве. Заузима површину од 401,23 km2,
градско насеље Сремска Митровица, насељено место Лаћарак и седам сеоских насеља: Мартинци,
Кузмин, Босут, Сремска Рача, Шашинци, Велики Радинци и Јарак. Зона је оријентисана око коридора 10
и има наглашен производно-комерцијални карактер, осим у граничном широком делу у коме доминира
пољопривреда. Мачванско-равничарска зона, обухвата јужни, мачвански део Града Сремска Митровица,
површину од 121,73 km2, насељено место Мачванска Митровица и шест сеоских насеља: Засавица I и
Засавица II, Равње, Раденковић, Ноћај и Салаш Ноћајски. У зони треба да се развију све особине
простора у коме доминирају активности везане за природни и туристички потенцијал (пољопривреда,
риболовство, туризам, рекреација, водени саобраћај).
Природни услови и животна средина: Град Сремска Митровица налази се у северозападном делу
Србије и југозападном делу Војводине, на контакту три различите морфолошке целине: сремске равнице,
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мачванске равнице и фрушкогорског побрђа. Град има географски положај на 44º и 58' северне
географске ширине и 19º и 39' источне географске дужине. Простире се по јужном ободу сремске лесне
терасе и алувијалној равни реке Саве, на просечној надморској висини од 82 m. Град Сремска Митровица
има повољне климатске услове. Према географском положају лежи у области умерено-континенталне
климе, која се одликује топлим и сушним летима, умереним зимама и кишним прелазним добима, са
просечном годишњом температуром 10,8 степени Целзијуса, са посебним специфичностима зе
фрушкогорски део, равничарски део уз реку Саву и мачвански део. Површинске воде се јављају у облику
сталних и повремених водотока, бара и вештачких акумулација. Већина ових водотока креће се са
Фрушке горе и са њених обронака, а хране се се водом са једног или више сталних извора који избијају у
врховима долина. Већина водотока има правац тока од Фрушке горе ка реци Сави. Река Сава је основни
природни водоток, којем гравитирају сви водотоци и који има све карактеристике равничарске реке, са
разликом између минималног и максималног водостаја 8,2 m. На подручју Града Сремска Митровица,
река Сава се протеже km 118+000 до km 191+000 на левој обали и од km 127+700 до km 163+562 на
десној обали. Река Босут налази се делимично на територији Града Сремска Митровица у дужини од
1300 m и леве и десне обале (од ушћа до границе катастарских општина Босут и Вишњићево). Артерски
издани подземних вода јављају се углавном у приобалном подручју Саве, под притиском (артерски
хоризонт). У приобаљу Саве констатован је субартерски хоризонт на дубинама од 20-40 m који је
каптиран за потребе регионалног водовода. У нижим деловима територије, подземне воде су веома
високе. Нашироко је познато, да је Срем богат барама, старачама и мртвајама. Природно богатство
представља и река Сава, која чини његову јужну границу према посавској Србији. Сремски део
оплемењују и хидроакомулације, које су настале преграђивањем фрушкогорских потока и
експлоатацијом руда. Природно окружење обухвата, пространу равницу која се спушта са планинских
обронака Фрушке горе, Резерват природе Засавица, са флором, фауном, аутентичним мочварним
подручјем, са високим међународним степеном заштите. Фрушка гора је проглашена Националним
парком 1960. године у циљу побољшања трајне заштите. Подручје активне заштите обухвата 25 525 ha.
Фрушка гора је богата шумама храста, букве, липе, граба и другог дрвећа са преко 50 заштићених
биљних врста. Специјални резерват природе Засавица, налази се у непосредној близини Сремске
Митровице, 15 km удаљен. Резерват је мочварни и водени екосистем са фрагментима поплавних ливада
и шума, уз две реке Засавицу и притоку Батар. Укупна површина Резервата је 1 850 ha, а 657 ha спада у
прву категорију заштите. Питома река Засавица, омогућила је опстанак и развој разноврсном биљном и
животињском свету. Како би тај свет био очуван у будућности, Засавица и њено приобаље, налази се под
заштитом државе од 1997. године, као природно добро и категорија од изузетног значаја. Шуме равног
Срема простиру се на алувијалној равни реке Саве и деловима лесних тераса.Чине их велики комплекси
квалитетних шума и меких лишћара. Равни Срем има висок степен шумовитости у проценту од 20,88%.
Град Сремска Митровици простире се на површини од 76 200 hа, укупна површина под шумом је 10 996
hа, а површина под заштићеним зелинилом (паркови) је 129 hа. Према подацима, шумовитост у Граду
Сремска Митровица износи 14,60%. Најзаступљеније врсте су храст лужњак, тополе, врбе, пољски јасен
и багрем. У Граду Сремска Митровица, појединачним научним радовима, врши се мониторинг
биодиверзитета, и сходно њима нема битних промена које се односе на разноликост биљног и
животињског света. Током јануара и октобра, прате се миграције птица водених станишта.

Стање и трендови у руралном подручју
Демографске карактеристике и трендови: У Граду Сремска Митровица, према Попису становништва
2011. године, живи 79 773 становника. Од тога више од половине становника живи у руралном подручју
(42 187 становика) док у градском језгру живи мањи број становика (37 586 становника). Изражена је
депопулација села, па одређена сеоска насеља у Граду Сремска Митровица су са изузетно ниским бројем
становника (Бешеновачки Прњавар са 83 становника и претежно старачким домаћинствима). Међутим,
иако је депопулација изражена у скоро свим сеоским насељима Града, имамо и позитиван пример
насељеног места Лаћарак, који има тенденцију повећања броја становника сваке године (10 622
становника), са израженошћу у последње две деценије, за време значајних популационих кретања под
утицајем доласка великог броја исељених лица из бивших југословенских република. Унутрашња
миграциона кретања на релацији село-град, су изражена, пре свега због ђака који у средњу школу
свакодневно путују у град, али и људи који раде у граду, или обављају одређене активности. Према
подацима Пописа становништва у Републици Србији 2011. године, укупан број становника у Граду
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Сремска Митровица износи 79 773, тако да је број становника смањен у поређењу са бројем становника
из пописа 2001. године за 5 341. Промене у периоду 2002/2012. године, показују да се број становника
Града Сремска Митровица смањио за 6,62%, што је нешто мање у односу на Сремску област (-6,84%), а
више у односу на АП Војводину (-4,58) и Републику Србију (-3,9%). Град Сремска Митровица има највише
становника у сремској области, а на шестом месту је по броју становника у Војводини. Од укупног броја
на територији Града, жена има 51,16% а мушкараца 48,84%. Становништво радног узраста, чини 69,12%
укупног становништва. Просечна старост становика Града Сремска Митровица је 42,2 године. Према
подацима Пописа становништва у Републици Србији 2011. године, подаци о школској спреми
становништва су: без школе 3,29%, са непотпуном основном школом 11,76%, са основном школом
21,56%, са средњом стручном трогодишњом школом 22,46%, са средњом стручном четворогодишњом
школом 24,63%, са гимназијом 3,03%, вишом стручном спремом 4,54% и са високом стучном спремом
7,87%, 19,72% од укупног број становника чини становништво које се примарно баве пољопривредом.
Диверзификација руралне економије: На подручју Града Сремска Митровица укупан број чланова
газдинства и стално запослених на газдинству износи 15 729 од чега на породичном газдинству 15 214
док је на газдинствима правних лица запослено 515 особа. Од укупно 7 599 управника газдинстава само
1 013 су жене, дакле око 13%. На породичним пољопривредним газдинствима ангажована су 2 447
сезонска радника и 546 лица ангажована на основу уговора. Тачно 50% укупног броја управника
газдинствима поседује само знање стечено из практичног бављена пољопривредом. Формално
образовање из области пољопривреде поседује само 7,26% управника (заједно посматрано средње и
факултетско образовање у пољопривреди). Остатак има завршену средњу школу која није
пољопривредна (35,96%) и факултет из неке друге области (5,23%). Запослени у сектору пољопривреде,
шумарства и водопривреде чине 5% од укупно запослених на територији Града Сремска Митровица,
међутим ако погледамо структуру радне снаге у руралним крајевима на територији Града, у сваком
руралном насељеном месту удео лица која се баве пољопривредном делатношћу је изузетно висок и
варира од 40% до 60% а у неким насељима и до 80%. Број газдинства која обављају друге профитабилне
активности је 267. Рурални туристички производи одувек постоје на територији Града Сремска
Митровица, с тим што се у последње време почела озбиљније разматрати могућност и потреба развоја
руралног туризма као облика диверзификоване руралне економије у градским стратешким документима
из области руралног развоја. Потенцијали за развој руралног туризма се ослањају пре свега на еко
туризам, верски туризам и омладински туризам чији туристички производи јесу претежно лоцирани у
руралним крајевима. Најзначајније географске одлике територије коју обухвата Град Сремска
Митровица је пространа равница која се спушта са планинских обронака Фрушке горе, река Сава,
Национални парк Фрушка гора и Специјални резерват природе Засавица, као и припадност великој
европској геотермалној регији што чини овај простор погодним за истраживање и коришћење
геотермалне енергије. Сремска Митровица је стари антички град, Сирмијум и место рођења римских
императора. Историјски град је имао значајну улогу и у оба велика рата, где су се одиграле Легетска
битка и Сремски фронт. Културно-историјско наслеђе потиче из ова три најважнија периода из историје
града. Аварски појас, Царска палата и римске ископине, Спомен гробље из II Светског рата, споменик
палим на Легету итд, само су неки од туристичких производа. На територији Града Сремска Митровица
одржава се велики број локалних манифестација а велики број њих у руралним крајевима. „Коло Срема“
је традиционална манифестација културно-спортског карактера у селу Гргуревци и обухвата смотре
сремских фолклорних група, котлићијаду, дефиле фијакера, етнобазар и ловачка шицара. Сабор Војводе
Стојана Чупића је традиционална манифестација у част војводе из Првог српског устанка која се сваке
године одржава у селу Салаш Ноћајски уз велико учешће омладине и организовано надметање у
традиционалним спортским дисциплима. У манифестацији спортско-рекреативног карактера Штукијади
учесници из земаља региона надмећу се у риболову у амбијенту Специјалног резервата природе Бара
Засавица. У овом резервату се одржавају и Дани мангулице, аутохтоне врсте свиње са ових простора.
Бостанијада се одржава у селу Шашинци сваке године. Једна од најзанимљивијих манифестација је
свакако Војвођанска кујница на шору, која окупља ствараоце народних рукотворина, чланове културноуметничких друштава, удружења жена и етно радионице. Одржава се у Лаћарку а иницирана је од
стране удружења жена из тог места. Најпознатији традиционални производ са територије Града Сремска
Митровица је свакако Сремски кулен, а од старих заната у смислу рурално-привредне активности је
заступљена израда традицоналних војвођанских инструмената. Просечан број ноћења туриста на
територији Града Сремска Митровица је 12 355.
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Рурална инфраструктура: Комунална инфраструктура у Граду Сремска Митровица обухвата
водоснабдевање и одвођење отпадних вода (фекална канализација, одвођење атмосферских вода). Када је
у питању водоснабдевање, ЈКП „Водовод“ снабдева 79 773 становника безбедном, бактериолошки и
хемијски исправном водом за пиће. Дужина водоводне мреже износи 344 km, а на њу је прикључено
између 25 000 и 30 000 потрошача. Јавни систем обухвата Сремску Митровицу, насељена места Лаћарак
и Мачвански Митровицу и сеоска насеља: Мартинце, Кузмин, Шашинце, Велике Радинце, Манђелос (са
викенд насељем), Гргуревце, Лежимир (са викенд насељем), Бешеново, Шуљам, Салаш Ноћајски,
Засавицу I и Засавицу II. Локални системи постоје у седам сеоских насеља: Чалми, Дивошу, Шишатовцу,
Бешеновачком Прњавору, Босуту, Сремској Рачи и Јарку. Без организованог водоснабдевања су четири
сеоска насеља: Равње, Ноћај, Раденковић и Стара Бингула. У Сремској Митровици усвојен је
сепарациони систем одвођења фекалних и атмосферских вода, а река Сава се користи као реципиент.
Дужина канализационе мреже је 120 km, а број прикључака је 8 350. Канализациону мрежу користи 90%
корисника водовода са подручја Сремске Митровице, док становници сеоских насеља користе
индивидуалне септичке јаме. Насељено место Мачванска Митровица има фекалну канализациону мрежу
дужине 10 km и главни колектор којим се отпадне воде доводе до постројења за пречишћавање отпадних
вода. Насељено место Лаћарак има фекалну канализацију дужине 2 200 m, али је покривеност насеља
мрежом још увек мала, па је у плану проширење. Атмосферске воде се по хидрографским целинама
одводе отвореном и затвореном атмосферском канализацијом. Сливна подручја гравитирају према
мелиоративним каналима, градским барама и реци Сави. На територији Града Сремска Митровица
пружа се мрежа категорисаних путева укупне дужине око 270 km. Опшински путеви саобраћајно
повезују сеоска насеља на територији Града, као и територију Града са мрежом државних путева. Град
Сремска Митровица је сврстан међу 16 најзначајнијих железничких чворова у Републици Србији. Кроз
Сремску Митровицу пролази међународна магистрална двоколосечна електрифицирана железничка
пруга Е70; Е85. Службена места за пријем и отпрем путника Сремска Митровица, Лаћарак, Кузмин и
Мартинци-стајалишта. Река Сава, као међународна пловна река која се улива у пловни Дунав, пролази
кроз К.О. сеоских насеља: Сремску Рачу, Босут, Мартинце, Кузмин, Лаћарак, Сремску Митровицу, Јарак,
Равње, Мачванску Митровицу. Ваздушни саобраћај карактерише постојање спортског аеродрома у
Великим Радинцима, који може да прерасте у туристичко-пословни аеродром са задржаном спортском
улогом. Унутар Града Сремска Митровица превоз обавља Аутобуска станица Сремска Митровица, и у
свим сеоским насељима и насељеним местима постоје аутобуска стајалишта. Систем за одводњавање
који се састоји од 12 сливова, шест дренажних система на око 27 000 ha, са дужином канала од 1 148 km.
Град Сремска Митровица се налази у конзумном подручју ЕД „Сремска Митровица“, осим сеоског
насеља Јарак који се налази у конзумном подручју ЕД „Рума“ и насељено место Мачванска Митровица
као и шест мачванских сеоских насеља (Равње, Раденковић, Ноћај, Салаш Ноћајски, Засавица I и
Засавица II), која се налазе у конзумном подручју ЕД „Шабац“. Што се тиче гасне мреже, 70% територије
градског насеља Сремска Митровица покривено је гасном мрежом, насељена места Лаћарак и
Мачванска Митровица и сеоска насеља: Јарак, Шашинци, Салаш Ноћајски и делимично Ноћај. На
територији Града Сремска Митровица налази се 24 поште. Већина становника сеоских насеља може да
користи поштанске услуге у свом или суседном селу. У 6 сеоских насеља не постоји пошта: Стара
Бингула (Дивош), Шуљам, Шишатовац (Лежимир), Бешеновачки Прњавор (Бешеново), а у мачванским
сеоским насељима Ноћај, Засавица I, Засавица II, Раденковић пошта постоји али не ради сваки дан, него
2 или 3 дана у недељи. Приступ интернету омогућен је у већини села, а мобилна телефонија у свим.
Управљање отпадом врши ЈКП „Комуналије“, и у сваком селу се на месечном нивоу односи смеће.

Показатељи развоја пољопривреде
Пољопривредно земљиште: Пољопривредно земљиште: потенцијал простора Града Сремска
Митровица је пре свега пољопривредно земљиште у површини од 56 527 hа и заузима највећи део
простора макро зоне Аутопута и део макро зоне Засавица. Коришћење пољопривредних површина је на
нивоу покрајинског просека. Геоморфолошке и геолошке карактеристике: Алувијална раван реке Саве
има знатно већу површину северно него јужно од реке. Код Сремске Митровице она је најужа. Нагнутост
равни према реци Сави је веома мала, тако да су скоро сви јужнофрушкогорски потоци у својим доњим
токовима добили канале. Сремска лесна тераса је расцепкана фрушкогорским потоцима и делом реком
Савом. Фрушкогорска лесна зараван са просечном надморском висином од 120-140 m опкољава Фрушку
гору. Надморска висина опада са удаљавањем од Фрушке гoре на 90-100 m. Лесна зараван је избушена
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предолицама, доловима и малим депресијама. Долине фрушкогорских потока имају облик долова који се
шире и претварају у широке плитке депресије, источно од Бингуле, западно од Чалме и југозападно од
Великих Радинаца. Фрушка гора лежи између река Саве и Дунава. Јужно од Фрушке горе простире се
Равни Срем, а западно сремско и славонско заталасано земљиште. Фрушка гора спада у ниске планине,
сочивастог је облика, дужине 78 km и ширине 15 km. Лесна зараван (фрушкогорска лесна зараван) је
настала навејавањем фрушкогорског леса које је било условљено самом Фрушком гором која је
представљала пречагу и задржавала лес. С друге стране, лесна тераса има знатно мирнији рељеф у
односу на лесне заравни. Благо су заталасане, са заобљеним и слабо израженим гредама и широко
заталасаним пешчаним брежуљцима. Минеролошки састав терасног леса, услед испирања карбоната
више подсећа на глину. Педолошке карактеристике: На територији Града Сремска Митровица
заступљени следећи педолошки типови земљишта са својим варијететима: чернозем са својим
варијететима на површини од 35 803 ha, ливадска црница 4 780 ha, ритска црница 6 560 ha, алувијум 10
290 ha, гајњача 6 340 ha, парарендзина на лесу 3 380 ha, мочварно глејно земљиште 940 ha, минерално
барско земљиште 5 550 ha и параподзол 220 ha. Пољопривредна површина заузима 74,2% укупне
површина Града Сремска Митровица, односно простире се на 56 527 ha. По категоријама коришћено
пољопривредно земљиште је, према Попису пољопривреде 2012. године, ивидентирано у следеће
категорије: оранице и баште 50 087 hа, воћњаци 743 hа, виногради 56 hа, ливаде и пашњаци 3 138 hа,
расадници 1 hа и остало земљиште (окућнице) 418 hа. На територији Града Сремска Митровица постоји
систем за одводњавање, који се састоји од 12 сливова, шест дренажних система на око 27 000 ha, са
дужином канала 1 148 km. Одводњавање: Изведена је доста добро уређена мрежа канала, који прате
природне депресије. Комасационим мерама у појединим K.O. урађена је мрежа правилно формираних
канала који за реципијенте имају природне водотоке који гравитирају према реци Сави. На уливу
природних реципиената - канала у реку Саву или Босут налази се седам црпних станица капацитета од
0,75 m3/сек. до 5 m3/сек. Задатак ових црпних постројења је да учествују у евакуацији сакупљених
вишкова воде са подручја система за одводњавање. Свака од ових грађевина димензионисана је на
основу количине сувишне воде, дозвољеног времена плављења земљишта и дневног времена рада црпне
станице. У појединим K.O. (Сремска Рача, Босут, Кузмин, Лаћарак ) на формирану каналску мрежу
належе мрежа дренажних цеви, односно уређени дренажни системи, који су по изградњи задовољили
своју функцију и намену. Задатак ове дренаже је да статички ниво подземне воде снизи испод 1,2 до 1,4
метра. Из тог разлога размак дренова је доста густ од 24 до 36 метара, са филтерским слојем шљунка од
40 cm. Размак дренова на слабије угроженим парцелама је 48 до 72 метра. С обзиром на брдовитост
терена северно од Сремске Митровице и изложености терена јужним експозицијама Фрушке горе у овим
К.О. одводњавање се обавља гравитационо природним токовима. Неки од ових канала су у претходном
периоду чишћени и одмуљивани, а на некима се ове мере спроводе спорадично. Ови канали имају
бујични карактер те се мере одржавања спроводе само у екстремним случајевима, мада постоји потреба
за детаљну реконструкцију и ове каналске мреже. Табела 1 Одводњавање каналска мрежа цевна
дренажа укупно изграђено у hа ; у функцији у h изграђено у hа у функцији у hа изграђено у hа у
функцији у hа 3628 2540 1202 1160 4830 3700 Пољопривредно земљиште и културе које се наводњавају,
углавном се налазе у склопу АД “Митросрем“. Постоји могућност наводњавања у оквиру К.О. Сремска
Рача на површини од 84 ha, постоји изграђена инфраструктура у облику AЦ цевовода који је у функцији.
На територији К.О. Јарак налази се део заливног система „Златара“ - 340 ha који тренутно није у
функцији због немогућности финансирања његовог одржавања. Заливни систем „Глац“ по првобитном
решењу замишљен је и урађен као полустационарни систем и то тако што је на површини од 440 ha
укопана мрежа AЦ - цеви са одговарајућим фазонским комадима. Постојећи систем је 1990. године
проширен на 540 ha, а покретна опрема је донекле измењена и осавремењена увођењем четири
широкозахватне машине типа „Центар-пивот“, а 1998. године пуштена је у погон и једна машина типа
„ЛИНЕАР“. Према резултатима пописа из 2012. године површина која се наводњава износи 149 hа и то:
892 hа ораница и башта, 48 hа воћњака, виногради 5 hа, 1 hа ливада и пашњака. Према врсти усева на
ораницама и баштама наводњава се 209 hа жита и силажног кукуруза, шећерне репе 354 hа поврће,
бостан и јагоде 250 hа и 79 hа остало. Површински се наводњава 60,0 % површина, 17,6 % орошавањем и
22,5 % системима „кап по кап“. Укупна површина пољопривредног земљишта у својини Републике
Србије на територији Града Сремска Митровица износи 7 740 hа, од чега у закуп се даје 4 957 hа и то:
866 hа се даје на бесплатно коришћење, по основу инфраструктуре се даје 568 hа и сточарима по праву
пречег закупа даје се 3 523 hа .
Вишегодишњи засади: Веома повољни микроклиматски и орографски услови, доприносе развоју
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воћарства. Воћарска производња се одвија на 743 ha, при чему имамо исти удео како плантажних тако и
екстензивних воћњака, на којима су заступљене различите воћне врсте. Најзаступљеније воћне врсте
су:шљива, јабука, бресква, крушка, кајсија, вишња, орах. Доминантан је узгој шљиве на површини од 316
ha и сортимент карактеришу: чачанка родна, чачанка рана, чачанска лепотица, стенлеј. Подножје
Фрушке горе је перспективан локалитет за гајење брескве али свега 101 ha је под овом воћном врстом.
Oд осталих коштичавих врста у засадима су присутне кајсија и вишња чија укупна површина износи 55
ha. Јабучасте воћне врсте се налазе на другом месту најзаступљенијих воћних врста. Највише подигнутих
засада је под јабуком 21,26%, док се број засада крушке креће око 7%. Од језграстих воћних врста
прихватљиво је гајење ораха, који учествује са 3,63% од укупних површина под воћем. После ораха, као
доминантне врсте и производња леске улази у савремене токове производње. Производња лешника је у
свету дефицитарна, док се на нашем тржишту не подмирује ни 20% реалне тражње. С обзиром на
агроеколошке услове којима располажемо, можемо констатовати да је виноградарство на веома ниској
лествици развоја. Виноградарском производњом се бави 202 пољопривредна газдинства, укупно на 56
ha, при чему је подједнак однос у производњи винских и стоних сорти. Винске сорте су заступљене на 33
ha и треба напоменути да се свега 6 ha налази под сортама са географским пореклом. Како у свету
постоји превелика производња вина, нужно је тежити сопственом, препознатљивом производу приликом
планирања ове врсте производње. Пољопривредни произвођачи годинама истичу чињеницу да је лакше
произвести него дистрибуирати производе до купаца. Истовремено се јавља потреба, да се у што већој
мери смањи пропадање пољопривредних производа након бербе услед неадекватног складиштења. Свега
14 хладњача постоји у оквиру 11 пољопривредних газдинстава на подручју Града Сремска Митровица,
укупног капацитета 2 913m2.
Сточни фонд: Вредност реализоване сточарске производње има тренд опадања, како на нивоу државе,
тако и на нивоу Града Сремска Митровица. Смањење сточног фонда готово свих врста стоке, током
последњих петнаест година, проузроковано је смањеним домаћим тржиштем, изгубљеним светским
тржиштем и непостојањем дугорочне стратегије развоја сточарства. Лошем стању у сточарству,
допринела је и неорганизованост примарне производње и слаба повезаност сточара и прерађивача,
споро обнављање расног састава стоке, као и технолошка и техничка неспремност већине
прерађивачких капацитета за извоз. Опадање куповне моћи становништва је такође један од разлога
смањења потрошње меса, којa је на врло ниском нивоу. Развој сточарства, посебно говедарства,
овчарства и козарства, у овом региону зависи између осталог и од степена искоришћености изванредних
природних потенцијала, што се у првом реду односи на квалитетно и плодно земљиште, са посебним
акцентом на пашњаке и ливаде, све квалитетнији сточни фонд, водно богаство и велико искуство и
традиционалну везаност становништва за пољопривреду. Пашњаци и ливаде представљају значајан
извор јефтине кабасте хране за преживаре, те је њихова искористивост и употребљивост битна ставка у
калкулацији производње меса и млека. Производи добијени оваквим одгојем, посебно месо и млеко као и
њихове прерађевине, су цењеније на тржишту, а потражња за овим производима је све већа без обзира
на њихову цену која је већа у односу на производе добијене стајским начином држања. С тога, свако село
би требало да има пашњак за потребе испаше стоке која се налази на том подручју. Са опадањем
сточарске производње и смањивањем броја грла стоке сеоски пашњаци се све више запостављају, не
одржавају и у већини случајева им је промењена намена односно претворени су у оранице или у
сметлишта. На основу података из појединих катастарских општина површине које се још увек користе
за пашњаке су: Red. br. K.O. ha Град Сремска Митровица: 475 ( od 2.500 ha) 1. Засавица 284 2. Шуљам
623. Лежимир 32 4. Манђелос 15 5. Шашинци 32 6. Гргуревци 35 7. Дивош 15 - могућности пласмана
финалних сточарских производа Обезбеђивање тржишта и пласман финалних сточарских производа па
чак и полупроизвода традиционалних из домаће радиности засигурно би утицао на поправљање стања и
оживљавање сточарства, а самим тим и села. Ово је могуће и оствариво уколико дође до озбиљнијег
удруживања пољопривредних произвођача у задруге или кооперативе следећи позитивне примере из
земаља ЕУ. Мањи сточарски произвођачи морају да се удружују и да заједничким снагама организују и
клање своје стоке до полутки и да они у полуткама продају своју производњу како мањим тако и већим
даљим прерађивачима. Значајан иницијатор развоја сточарства представљаће и приватизација некада
великог гиганта месне прерађивачке индустрије „Митроса“ („Gerlinger group“). Како се очекује,
инвеститор и нови власник „Gerlinger group“ у почетном периоду очекује обраду до 30 000 хиљада грла
стоке и стим у вези упослење до 500 радника, да би се производња даље ширила како по броју обраде
грла тако и на пољу сарадње са одгајивачима товних свиња у циљу усвајања стандарда производње
свиња. Према Попису из 2012. године, Сремска Митровица по броју свиња и живине спада у градове са
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највећим бројем, док по броју говеда и оваца спада у другу, односно трећу категорију. Већина
газдинстава која се баве сточарством имају производњу малог обима. Број свиња, према Попису
пољопривреде из 2012. године, је 113 212, од чега крмача 8 368. Град Сремска Митровица производи
3,3% свиња од укупне производње у Србији. Производњом свиња бави се 5 337 газдинстава, највећи број
газдинстава 54,23% је у екстензивној производњи, док је 45,77% у интензивној. Број говеда према
Попису пољопривреде из 2012. године, је 10 577, од чега краве 2 100, а на испаши је 228. У укупној
производњи говеда у Србији, Град Сремска Митровица учествује са само 1,16%. Производњом говеда
бави се 1 254 газдинстава, од којих 73,02% газдинстава гаји мање од 10 грла, 22,63% гаји од 10 до 30
грла, док више од 30 грла има само 4,45% газдинстава. Од укупне производње живине у Србији, 0,83% се
произведе у Граду Сремска Митровица. Живинарском производњом бави се 5 188 газдинстава, од којих
81,12% гаји јато мање од 50 комада, док се екстензивном производњом бави 18,85% газдинстава. У
производњи је доминантна врста кокош, са 212 874 комада. Број оваца, по Попису, је 14 527, од чега за
приплод 9 708, а на испаши је 3 925. Овчарством се бави 1 284 газдинстава и производе 0,84% од укупне
производње оваца у Србији. Стадо до 9 оваца има 69,12% газдинства, док се у интензивној производњи
гаји 31,17%. Број коза које се гаје, према Попису из 2012. године, је 2 066, а на испаши 144. Упркос
повољним условима, број коза је минималан, а обим производње за тржиште занемарљиво мали.
Пчеларство је заступљено у великој мери, на територији Града Сремска Митровица и по Попису из 2012.
године има 2 963 кошнице пчела. Производња меда и пчелињих производа има добар потенцијал за
развој. Расни састав - Свиње (Велики Јокшир 25% , Ландрас 25%, Дурок 5%, Пиетрен 10%, Мелези 35%) Говеда (Холштајн –фризијска 28,5%, Сименталска 47%, Мелези 47%, остале расе 05%) - Коњи
(Липицанер 95%, Нониус 2%, Енглески 2%, Мелези 1% - Овце (Бергамо 0,5%, Витермберг 20,3%, Цигаја
4%, Ile de france 75%, Texel - 0,1% Charollais 0,1%.) - Козе (Санска 30% , Алпска 70%) - Живина ( Хибриди:
;Ross 30%, Cobb 50%, Tetra 10% и чисте расе 10%). 1. Производња млека Врста раса Производња по грлу
у станд.лактацији % mm Говеда хф раса 5736.2 3,722 Сименталска 4674 3,94 Kозе алпска 600 3,38 санска
500 3,09 2. Производња меса Говеђе месо: 11 366 тона или 23 496 грла Свињско месо: 24 305 тона или
243 434 грла Oвчије месо: 230,45 тона или 5 126 грла Живина: 3 807,42 тона или 1 669,501 кљуна.
Механизација, опрема и објекти: На подручју Града Сремска Митровица регистровано је 314
једноосовинских трактора, 5 649 двоосовинских трактора и 422 комбајна. Од прикључних машина
регистровано је 691 берача кукуруза, 4 700 плугова, 1 278 тањираче, 2 905 дрљача, 1 774 сетвоспремача,
107 ротофреза, 2 376 растурач минералног ђубрива, 224 растурача стајњака, 1 427 сејалица, 2 371
прскалица 5 287 приколице и 733 косилица. Механизација је веома стара јер је око 95% свих трактора,
комбајна и прикључних машина старије од 10 година, те су стога губици у жетви 5%. Из података са
Пописа из 2012. године, јасно се уочава непопуњеност постојећих капацитета објеката за држање стоке.
Скоро две трећине капацитета објеката за говеда није искоришћено, а за свиње више од половине, што
говори о алармантном смањењу сточног фонда. Истовремено, ово указује на неопходност усвајања
дугорочне стратегије опоравка и развоја сточарства и предузимања конкретних мера које би допринеле
ревитализацији ове гране пољопривреде, која се традиционално везује за ово подручје.
Радна снага: На подручју Града Сремска Митровица укупан број чланова газдинства и стално
запослених на газдинству износи 15 729 од чега на породичном газдинству 15 214 док је на
газдинствима правних лица запослено 515 особа. Од укупно 7 599 управника газдинстава само 1 013 су
жене, дакле око 13%. На породичним пољопривредним газдинствима ангажована су 2447 сезонска
радника и 546 лица ангажована на основу уговора. Тачно 50% укупног броја управника газдинствима
поседује само знање стечено из практичног бављена пољопривредом. Формално образовање из области
пољопривреде поседује само 7,26% управника (заједно посматрано средње и факултетско образовање у
пољопривреди). Остатак има завршену средњу школу која није пољопривредна (35,96%) и факултет из
неке друге области (5,23%).
Структура пољопривредних газдинстава: Пољопривреда је врло развијена грана привреде на
територији Града Сремска Митровица. Регистрованих пољопривредних газдинстава, на основу Пописа
пољопривреде од 2012. године има 7 398 са пријављеном укупном површином од 54 443 ha земљишта.
Просечна величина пољопривредног газдинства се креће до 5 ha расположивог земљишта, односно
74,33%. Свега 5,31% газдинстава располаже од 20 до 100 ha земље, док је удео великих пољопривредних
газдинства занемарљив 0,5%. Уколико сагледамо податке о величини регистрованог газдинства
исказаног по површинама које обрађују, може се закључити да је највећи број малих газдинстава, која ће
морати да унапреде своју производњу јер једино тако могу да буду конкурентна на тржишту. Предлог
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реформи, које је потребно спровести у овом сектору, дефинисан је Нацртом стратегије руралног развоја
као и локалном Стратегијом руралног развоја Града Сремска Митровица. Укупан број газдинстава према
броју условних грла је 6 140 са 38 547 грла с тим да 93 % газдинстава узгаја до 4 условна грла .
Производња пољопривредних производа: На територији Града Сремска Митровица у прошлој
години засејано је укупно 13 265 хектара пшенице од чега је пожњевено 98,5 % уз просечан принос од
4,5 тона по хектару а укупан принос износио је 59 494 хектара. У протеклој години засејано је и 510
хектара озимог јечма који је у целости пожњевен са просечним приносом од 4,3 тона по хектару и
укупним приносом од 2175 хектара. На подручју Града Сремске Митровице засејана је и тритикале на
710 хектара у целости је пожњевена са просечним приносом од 4,5 тона по хектару, укупно 3 231 тона.
Када је реч о сунцокрету засејано је 1 045 хектара а убрано 2 613 тона уз просечан принос од 2,5 тона по
хектару. Соја је засејана на 6 020 хектара и остварила принос од 21 400 тона са просечним приносом од
3,5 тона по хектару. Шећерна репа је засејана на 4 294 хектара, од тога је 90% обрано са укупним
приносом од 255 017 тона и просечним приносом од 65,7 тона по хектару. Меркантилни кукуруз засејан
је на 24 680 хектара, у потпуности је обран и остварен је укупан принос од 215 991 хектара са просечним
приносом од 8,7 тона по хектару. Семенски кукуруз је засејан на 107 хектара и остварио је принос од 396
тона а у просеку 3,7 тона по хектарa.
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника:У циљу развијања пољопривредне
производње на територији Града Сремска Митровица, заступљена су два модела удруживања: •
Удруживање кроз земљорадничке задруге; • Удруживање кроз удружења земљорадника; Чињеница је да
породична пољопривредна газдинства чине доминантан део и најслабије организоване субјекте у
пољопривреди нашег региона, који поседују велики део аграрних ресурса али су она уситњена и самим
тим неконкурентна. Један од кључних предуслова за опоравак пољопривредног задругарства је поновно
успостављање поверења пољопривредника у задружни покрет. Од пресудне је важности, да носиоци
пољопривредне производње буду упознати са свим предностима, које им носи самоорганизовање у виду
задруга. Задруге и развијено задругарство морају бити основ за развој села и пољопривреде на селу,
потребно је убрзати доношење закона о задругарству и решти проблем задружне имовине. Кредитирање
наменско за производњу, како карткорочно тако и дугорочно са малим каматама издржљивим за
пољопривреду, а тиме и сточарство, су основ за повећање пољопривредне производње. Кредитирање
мора да иде преко задруга које ће бити гаранти својим члановима. Са друге стране пољопривредни
произвођачи се удружују и кроз удружења пољопривредника. Постоје бројна удружења из различитих
области пољопривреде, од којих су најактивнија: Удружење пољопривредних произвођача Срема,
Удружење одгајивача свиња „Граничар“, Удружење пољопривредника „Сточар-Срем“ Удружење
произвођача оваца и коза „Сирмијум”, Удружења произвођача млека Срем-Сремска Митровица,
Удружење произвођача „Сремски кулен“, Удржење воћара „Фрушкогорац“, Друштво пчелара „Јован
Живановић“ и друга. Такође је врло активна Унија пољопривредних произвођача Сремска Митровица,
чија је сврха, заштита интереса пољопривредних произвођача, као и делотворнији утицај на креирање
аграрне политике. У свом чланству до сада има евидентирано преко 30 000 домаћинстава. Асоцијација
пољопривредника Србије је основана 2008. године, ради унапређења и остваривања заједничког циља и
интереса у области пољопривредне производње. Чланице Асоцијације су 53 удружења пољопривредника
са целе територије Републике Србије. Активности су усмерене на дефинисање проблема у свим гранама
пољопривредне производње, као и на решавање тих проблема кроз комуникацију са надлежним
институцијама на локалном, покрајинском и републичком нивоу. Сви проблеми у сточарској
производњи, али истовремено и велике шансе, за развој сточарства били су основни покретач оснивања
удружења сточара КЛАСТЕР „ТРИ Е КУ“. Чланови Удружења одгајивача свиња „Граничар“ из Кузмина,
заједно са Ветеринарском станицом „Ba Vet“ и 11 пољопривредних газдинстава, основало је овај кластер.
Трансфер знања и информација: Пољопривредна стручна служба "Сремска Митровица "д.о.о.
Сремска Митровица са различитим облицима организовања, ради на унапређењу пољопривредне
производње у Срему пуних 64 године. Саветодавна служба ПСС Сремска Митровица обухвата 4 општине:
Сремска Митровица, Шид, Пећинци, Стара Пазова са 69 насељених места на 153 000 hа обрадиве
површине, и 71 066 домаћинстава од тога 29 896 домаћинстава на територији Града Сремска Митровица.
Делатности ПСС Сремска Митровица су: пољопривредна саветодавна служба; пољопривредне
лабораторије -фитосанитарна (по овлашћењу), семенска (акредитована), педолошка (акредитована);
контрола производње семенских усева на територији Срема; научно - истраживачки рад (огледи у којима
се испитују сорте, хибриди, ђубрива, пестциди, толерантност сорти на штетне агенсе); прогнозно Штампано из платформе за програме подршке АП/ЈЛС: 02.03.2021 10:19:59 - страна 8/27
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извештајна служба. Рад саветодаваца код одабраних газдинстава на унапређењу биљне производње
подразумева: -праћење производње код произвођача и ефекат примењене технологије едукација
произвођача на предавањима; -путем пољских макро и микроогледа годишње се испитује велики број
сорти и хибрида:стрних жита, кукуруза, шећерне репе, соје и осталих усева; -најродније проверене сорт
и хибриди препоручују се у производњу; -уводе се нови приступи у технологији гајења биљака отпорних
или толерантних на болести; -уводе се методе рационалне исхране гајених биљака путем контроле
плодности земљишта; -обезбеђује се заштита биљака од болести, штеточина и корова; -предлажу се
решења за проблеме настале као последица климатских или других појава. Рад саветодаваца код
одабраних газдинстава на унапређењу у сточарској производњи: -едукација произвођача на радионицама
и предавањима; -осавремењавање расног састава; -примена програма мера селекције и репродукције; увођење нових технологија у производњу; -повећање квалитета и квантитета производње уз позитивне
економске ефекте; -решавање проблема производње са конкретним саветима и услугама уз константно
праћење резултата; -организовање пољопривредних произвођача – формирање удружења, задруга и
њихов значај. ПСС Сремска Митровица организује семинаре, саветовања, предавања, радионице,
манифестације и посете. ПСС узима учешће у организовању међународног туристичког еко-етно
фестивала "Звуци, укуси и мириси традиције", организује представљања удружења произвођача
средстава за заштиту биља, предавања на тему безбедне примене пестицида и уклањања амбалажног
отпада од средстава за заштиту биља, представљање начина и могућности коришћења мера подршке,
кредита и подстицаја у пољопривреди од стране Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и
шумарство АПВ, представљање заинтересованим произвођачима систем обавештавања путем СМС
порука. Неке од тема на које се организују едукације су физиолошке промене на биљкама изазване
недостатком или сувишком хранива у земљишту, технологија производње соје, актуелна проблематика у
производњи кукуруза, заштита стрних жита, вођење књиге поља, измена и допуна закона о подстицајима
у пољопривреди и руралном развоју, конкурси покрајинског секретаријата за пољопривреду АПВ,
технологија производње сунцокрета и препорука за избор хибрида
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

Табела 1. Мере директних плаћања

Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

Износ
Планирани буџет Износ постицаја
Максимални износ
подстицаја по
за текућу годину
по јединици
подршке по
кориснику (%)
без пренетих
мере (апсолутни
кориснику (ако је
(нпр. 30%, 50%,
обавеза (у РСД)
износ у РСД)
дефинисан) (РСД)
80%)

Пренете
обавезе

УКУПНО

Табела 2. Мере кредитне подршке

Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

Износ
Планирани буџет Износ постицаја
Максимални износ
подстицаја по
за текућу годину
по јединици
подршке по
кориснику (%)
без пренетих
мере (апсолутни
кориснику (ако је
(нпр. 30%, 50%,
обавеза (у РСД)
износ у РСД)
дефинисан) (РСД)
80%)

Пренете
обавезе

УКУПНО

Табела 3. Мере руралног развоја

Планирани буџет
Шифра за текућу годину
мере
без пренетих
обавеза (у РСД)

Износ
подстицаја
по
кориснику
(%) (нпр.
30%, 50%,
80%)

Максимални
износ подршке
по кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

Пренете
обавезе

Редни
број

Назив мере

1

Успостављање и јачање
удружења у области
пољопривреде

102

1.000.000,00

50

100.000,00

0,00

2

Управљање ризицима

104

21.761.428,58

100

0,00

8.130.772,03

3

Одрживо коришћење
пољопривредног земљишта

201.1

1.000.000,00

100

0,00

0,00

4

Инвестиције за унапређење и
развој руралне инфраструктуре и
услуга

301

48.478.000,00

100

0,00

0,00

5

Унапређење економских
активности на селу кроз подршку
непољопривредним
активностима

302

800.000,00

100

100.000,00

0,00

6

Економске активности у циљу
подизања конкурентности у
смислу додавања вредности кроз
прераду као и на увођење и
сертификација система
безбедности и квалитета хране,
органских производа и производа
са ознаком географског порекла
на газдинствима

304

500.000,00

100

100.000,00

0,00

УКУПНО

73.539.428,58

18

31. 03. 2021

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 05

Табела 4. Посебни подстицаји

Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

Износ
Планирани буџет Износ постицаја
Максимални износ
подстицаја по
за текућу годину
по јединици
подршке по
кориснику (%)
без пренетих
мере (апсолутни
кориснику (ако је
(нпр. 30%, 50%,
обавеза (у РСД)
износ у РСД)
дефинисан) (РСД)
80%)

Пренете
обавезе

УКУПНО

Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке, мера
руралног развоја и посебних подстицаја

Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

Износ
Максимални износ
Планирани буџет Износ постицаја
подстицаја по
подршке по
за текућу годину
по јединици
кориснику (%)
кориснику (ако је
без пренетих
мере (апсолутни
(нпр. 30%, 50%,
дефинисан) (РСД)
обавеза (у РСД)
износ у РСД)
80%)

Пренете
обавезе

УКУПНО

Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Буџет

Вредност у РСД

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без пренетих обавеза)

73.539.428,58

Планирана средства за директна плаћања

0,00

Планирана средства за кредитну подршку

0,00

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја

73.539.428,58

Планирана средства за посебне подстицаје

0,00

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања,
кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја

0,00

Пренете обавезе

8.130.772,03

Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике: Програмом мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Сремска
Митровица утврђујe се структура мера, односно намена и начин коришћења средстава за 2021. годину, у
укупном износу од 81.670.200,61 динара, за то, опредељених, Одлуком о буџету Града Сремска
Митровица за 2021. годину. Потенцијални корисници мера подршке су физичка лица-носиоци
регистрованог породичног пољопривредног газдинства са територије Града Сремска Митровица са
активним статусом у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови
регистрације и правна лица (задруге). Реализација Програма, односно дефинисане мере допринеће: •
модернизацији производње и јачању производне конкурентности: - повећање продуктивности
газдинства, - смањење производних трошкова; • достизању националних и стандарда ЕУ на пољу:заштите животне средине, - јавног здравља, - здравља животиња и биљака, - добробити животиња, заштите на раду; • повећању квалитета производа; • побољшању конкурентности породичних
пољопривредних газдинстава; • увођењу нових технологија и иновација, и отварање нових тржишних
могућности; • побољшању квалитета производа; Пољопривредна политика и политика руралног развоја
Републике Србије обухвата низ мера и активности које предузимају надлежни органи у циљу
обезбеђивања квалитетне и здравствено исправне хране, јачања конкурентности пољопривредних
производа на тржишту у условима неповољних економских кретања, подизања нивоа животног
стандарда пољопривредника, пружања подршке руралном развоју и заштити животне средине од
негативних утицаја пољопривредне производње.
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Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја: По усвајању Програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Сремска
Митровица за 2021. годину од стране Скупштине Града Сремска Митровица, исти се објављује на
званичном сајту Града Сремска Митровица. Информисање потенцијалних корисника о мерама
Програма, врши се такође, путем организовања и одржавања трибина и предавања за локалано сеоско
становништво, путем локалних медија, дистрибуцијом штампаних обавештења преко ПСС и сеоских
месних канцеларија (флајери, обавештења). Информисање потенцијалних корисника врши се и
непосредним контактом у просторијама Градске управе за пољопривреду и заштиту животне средине
Града Сремска Митровица и радом на терену.

Мониторинг и евалуација: Мониторинг те процене и надзор реализације Програма се врши у оквиру
рада Градске управе надлежне за послове пољопривреде Града Сремска Митровица формирањем базе
података чији су основни параметри број пољопривредних газдинстава укључених у мере предвиђене
програмом те износи додељених средстава по физичком лицу , подаци о приносима пољопривредних
култура добијених од Сремска привредне коморе, анализа стања на терену и друго. Такве формиране
базе чине полазну основу планирања те статистичких пројекција мера у будућности, као и основ
доношења одлуке о увођењу нових мера и напуштања постојећих у Програме наредних година.

Штампано из платформе за програме подршке АП/ЈЛС: 02.03.2021 10:19:59 - страна 12/27

20

31. 03. 2021

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 05

II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА

2.1. Назив и шифра мере: 102 Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде
2.1.1. Образложење: Породична пољопривредна газдинства чине доминантан део и најслабије
организоване субјекте у пољопривреди нашег региона. Иста, поседују велики део аграрних ресурса али
су она уситњена и самим тим неконкурентна. Један од кључних предуслова узлазног тренда раста
удруживања пољопривредника је њихово упознавање са свим предностима, које им доноси
самооудруживање. Предости се пре свега огледају у повећању нивоа и побољшање квалитета образовања
свих пољопривредника као потенцијалних чланова удружења, заједнички наступ на тржишту, смањење
административних и маркетиншких трошкова, узајамност, солидарност и смањење сигурности од
пословног ризика. Један од стратешких развојних циљева у складу са Стратегијом пољопривреде и
руралног развоја 2014-2024 ( у дањем тексту: Стратегија ), је раст конкурентности уз прилагођавање
захтевима домаћег и иностраног тржишта и техничко-технолошко унапређење сектора пољопривреде.
Реализација наведеног стратешког циља заснована је и на развоју тржишног ланца и логистичке
подршке сектору пољопривреде. Раст конкурентности пољопривреде је према стратегији управо зависан
од формирања тржишног ланца који укључује широк спектар нових производа, услуга али и актера.
Његов развој треба да допринесе развој сектора пољопривреде и његову могућност прилагођавања
новим односима на тржишту пољопривредних производа као и способност да истом испоручи
квалитетну и конкуретну храну за потрошаче. Због недовољне организованости тржишног ланца
посебно на страни произвођача Стратегија као један од оперативних циљева превазилажења овог
проблема види управо у јачању мотивације произвођача ка разним облицима удруживања. Поред тога
Стратегија предвиђа јачање „другог стуба подршке“ ( рурални развој ) и повећање удела буџетских
средстава намењених руралном развоју како би се поштовало начело одрживог развоја. Стратегија
руралног развоја Града Сремска Митровица 2014-2020 година, ( у даљем тексту: Стратегија Града),
предвиђа да се општи циљ „Повећање конкурентности пољопривреде и развој прерађивачке индустрије
уз одрживо коришћење природних ресурса реализује кроз постизање специфичног циља „Удруживање
пољопривредних произвођача ради унапређења пласмана и маркетинга пољопривредних производa“ а
путем пружања помоћи и подршке удружењима пољопривредних произвођача. Мера је заснована на
подршци програмским активностима и услова рада удружења грађана која обављају делатност у вези
руралног развоја односно унапређења пољопривредне производње. Ефекти мере су засновани на
побољшању положаја удружења грађана која обављају делатност у вези руралног развоја односно
унапређења пољопривредне производње, на јачању њихових капацитета и ефикасности.
2.1.2. Циљеви мере: Подршка раду удружења грађана чија је активност усмерена на рурални развој
односно унапређење пољопривредне производње.
2.1.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Мера је
усклађена са Национаалним програмом руралног развој од 2018-2020 године. ( НПРР), ( („Службени
гласник РС“ бр. 60/2018).
2.1.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници предвиђене мере су: - удружења грађана са седиштем на
територији Града Сремска Митровица која обављају делатност у вези руралног развоја односно
унапређења пољопривредне производње.
2.1.5. Економска одрживост: Подносилац захтева за ову меру мора да достави „План активности
удружења“ за 2021. годину.
2.1.6. Општи критеријуми за кориснике: - да је удружење регистровано код надлежног органа - да
удружење има седиште на територији Града Сремска Митровица, - да је делатност удружења у вези
руралног развоја односно унапређења пољопривредне производње.
2.1.7. Специфични критеријуми: Нису предвиђени .
2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
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2.1.9. Критеријуми селекције:
Редни
број

Тип критеријума за избор

Да/Не Бодови

1

Број чланова удружења: до 10 чланова

да

0

2

Број чланова удружења: од 11 до 20 чланова

да

5

3

Број чланова удружења: од 21 до 30 чланова

да

10

4

Број чланова удружења: преко 51 члан

да

20

5

Број чланова удружења:од 31 до 50 чланова

да

15

6

Да је удружење активно од 2017. године и раније

да

20

7

Да је удружење активно у 2018. години

да

15

8

Да је удружење активно у 2019. години

да

10

9

Да је удружење активно у 2020. години

да

5

10

Да је удружење активно у 2021. години

да

0

11

Да удружење има осмишљен квалитетан програм активности који има препознатљив
позитиван ефекат на пољопривреду и рурални развој ( обим задовољења јавног
интереса)

да

од 0 до 50

12

Организовање манифестација пољопривредног карактера

да

10

2.1.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи је од 30% до 100% од вредности програмских
активности удружења. За број бодова од 50-75 додељују се средства у износу 30 % од вредности
програмских активности удружења, а максимално 50.000,00 динара. За број бодова од 76-84 додељују се
средства у износу 40 % од вредности програмских активности удружења,максимално 70.000,00 динара.
За број бодова од 85-100 додељују се средства у износу 50% од вредности програмских активности
удружења, а максимално 100.000,00 динара.
2.1.11. Индикатори/показатељи:
Редни број Назив показатеља
1

Број подржаних удружења

2

Број удружења која обављају делатност у вези са пољопривредном и сточарском производњом.

2.1.12. Административна процедура: Мера ће бити спроведена од стране „Агенција за рурални развој
Града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица (у даљем тексту Агенција) чији је једини оснивач
Град Сремска Митровица и која се финансира 100% из буџета Града Сремска Митровица. Град Сремска
Митровица и Агенција ће спровести широку кампању информисања потенцијалних корисника. Образац
захтева се може преузети у просторијама Агенције и на сајту Агенције www.arrsm.rs. Захтеви се подносе
путем поште или лично на адресу: „Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, Сремска
Митровица, Ул. Св. Димитрија бр. 6, 22000 Сремска Митровица. Поднете пријаве разматра Комисија,
коју именује директор Агенције за рурални развој града Сремска Митровица (у даљем тексту: директор
агенције). Комисија задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатне информације у вези с
поднетом документацијом, које су неопходне за одлучивање. Комисија утврђује листу вредновања и
рангирања пријављених програма у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за
подношење пријава. Листа вредновања и рангирања објављује се на званичној интернет страници
Агенције за рурални развојwww.arrsm.rs и порталу е-Управе. Учесници конкурса имају право увида у
поднете пријаве и приложену документацију у року од три (3) радна дана од дана објављивања листе.
Учесници конкурса имају право приговора на листу вредновања и рангирања у року од 8 дана од дана
њеног објављивања. О приговору решењем одлучује директор агенције у року од 15 дана од дана пријема
приговора. Одлуку о избору програма и опредељивању средстава директор агенције доноси у року од 30
дана од дана истека рока за подношење приговора. Одлука се објављује на званичној инетрнет страници
Агенције и на порталу е-Управе. Одлуком о додели средстава, утврдиће се појединачни износи средстава
по подносиоцу пријаве ком су одобрена средства, а подносиоцима пријаве којима нису одобрена средства
навешће се разлози одбијања/одбацивања. Ближи услови и поступак остваривања права на подстицај
биће уређен правилником који доноси Агенција за рурални развој грда Сремска Митровица.
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2.2. Назив и шифра мере: 104 Управљање ризицима
2.2.1. Образложење: Улагање у заштиту од елементарних непогода, неповољних климатских прилика и
катастрофалних догађаја се спроводи са циљем превентивног деловања и спречавања настанка веће
штете на и у пољопривредном земљишту узроковану дејством вода. Мера се спроводи путем чишћења
каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта тј. чишћењем главних и споредних
канала за одводњавање. Један од основних узрока варијабилне а у појединим годинама и ниске
пољопривредне производње је висок утицај климатских фактора. Посебан проблем представља
присуство површинских и подземних вода на пољопривредном земљишту у условима повећаног
интензитета атмосферских падавина које у условима неадекватне пропусне моћи канала за одводњавање
знатно утичу на смањење пољопривредне производње. Чишћење каналске мреже у функцији
одводњавања вода са пољопривредног земљишта путем одржавања или повећања њихове пропусне моћи
(решавање проблема сувишних вода ), доприноси превенцији настанка штете на пољопривредном
земљишту и усевима, обезбеђује стабилност доходка пољоприредних газдинстава и смањење ризика
производње. Улагање у заштиту од елементарних непогода, неповољних климатских прилика и
катастрофалних догађаја се спроводи и са циљем превентивног деловања ради спрећавања настанка
веће штете на пољопривредним културама узроковану дејством олујно-градоносних облака. Систем
противградне заштите на територији града Сремска Митровица заснован је на активном дејству 13
лансирних станица на којима су распоређена по два противградна стрелаца. У целости, систем одбране
од града функционише на принципима комуникације, координације и субординације у односу на
Радарски центар Фрушка гора. Систем који се у нашој земљи користи за одбрану од града јесу
противградне ракете и систем радарских станица за метеоролошко осматрање. С тим у вези, за
превентивно деловање против града, односно настанка веће штете неопходно је обезбедити одређену
количину противградних ракета. Током сезоне одбране од града у 2020. години на територији града
Сремска Митровица испаљено је укупно 205 противградних ракета, при чему је на залихама односно
располагању остало 19 ракета. Имајући у виду да на територији града, током 2020. године, није
забележен значајан настанак штете од града, ширих размера, превентивно дејство спроведено овом
инвестицијом дате мере је, у том смислу, на задовољавајућем нивоу“. Реализација ове инвестиције
заснована је на важећим прописима који регулишу ову област. Наиме, чланом 20. став 1. тачка 19.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07) прописано је да Град преко својих
органа организује заштиту од елементарених и других непогода, прописано је да систем одбране од
града обухвата, између осталог, скуп мера и радњи за планирање, финансирање, организовање и
спровођење методолошких послова који се односе на радарско откривање и праћење олујно-градоносних
облака, засејавање градооносних облака хемијским реагенсима у циљу заштите пољопривредних усева и
другим материјалних добара као и утврђивање ефикасности спроведене методологије. Чланом 9. став 1.
тачка 2. истог Закона прописано је да органи јединица локалне самоуправе у оквиру својих надлежности
у области одбране од града за подручје локалне самоуправе обезбеђују подршку за функционисање
система одбране од града на својој територији. У циљу стабилног функционисања система одбране од
града на територији града Сремска Митровица, Градска управа за пољопривреду перодично, два пута у
току трајања сезоне одбране од града, спроводи анализу рада противградних станица, утврђујући
потребе истих. Анализом спроведеном у периоду од 01.08.2020-15.10.2020. године је утвђена повећана
потрошња противградних ракета условљена већим бројем присутности олујно-градоносних облака на
територији Града. У наведеном периоду испаљено је укупно 205 противградних ракета. Узевши у обзир
да је према показатељима оптималан број ракета за нормално функционисање противградне заштите 12
ракета по станици, током сезоне, неопходно је обезбедити 156 ракета, по сезони, за несметано
функционисање система. Ипак, према проценама надлежних служби, уколико се узме у обзир
потрошња, број дана са олујно-градоносним облацима те реална потреба за дејством, Градска управа за
пољопривреду настоји реализовати набавку оквирно 60 противградних ракета, будући да један део истих
обезбеђује надлежни орган Републике Србије ( Републички хидрометеоролошки завод ), у свему према
упутствима Републичког хидрометеоролошког завода. Такође ова инвестиција обухвата и инвестирање у
опремање лансирних станица опремом неопходној за рад противградних стрелаца. Инвестиција
осигурање усева плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња. Према показатељима из
претходних година, осигурању усева као вида заштите прозводње, не прибегава велики број
пољопривредних произвођача, што за последицу може имати наношење штете и губитака у производњи,
који остају без надокнаде. Због наведеног за пројизвођаче од велике је важности смањење ризика од
штетних догађаја, при чему осигурање представља најчешћи модел заштите од ризика у
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производњи.Ризици производње као у пољопривредној тако и сточарској производњи, а осигурањем
произвођаћи исказију интерес за стабилност свог доходка. Имајућу у виду неразвијеност тржишта
осигурања ради стимулисања проузвођача да осигуравају своје производе, уводи се мера регресирсња
премије осигурања кроз повраћај прописаног процентуалног износа плаћене премије осигурања. Ова
мера је у складу са Стратегијом Града и Стратегијом се дефинишу основни стратешки циљеви међу
којима је основни раст производње и стабилност доходка пољопривредних произвођача. С тим у вези, а
према стратегији пољопривредна политика мора својим мерама обезбедити стабилност дохотка и
сигурност запослених у пољопривреди. Циљ је обезбедити производне услове који омогућавају
рационално и ефикасно одлучивање са минималним ризицима. Стратегија предвиђа постизање
стратешких циљева, између осталог путем интервенисања пољопривредне политике у делу који се
односи на прилагођавање и ублажавање климатских промена те финансирањем пољопривреде и
руралног развоја и управљање ризицима. Поред тога, стратегија у делу ефикасног управљања
земљиштем и повећања доступности пољопривредних површина предвиђа између осталог оперативни
циљ пољопривредне политике дефинисан као повећање мелиорисаних површина и унапређење
плодности земљишта. Поред тога Стратегија предвиђа јачање „другог стуба подршке“ ( рурални развој )
и повећање удела буџетских средстава намењених руралном развоју инвестицијама у ресурсе земљишне
инфраструктуре. Стратегијом Града Сремска Митровица утврђено је да на територији Града Сремска
Митровица постоји систем за одводњавање, који се састоји од 12 сливова, шест дренажних система на
око 27 000ha, са дужином канала 1 148km. У интересу високе поузданости, неопходно је континуирано и
програмирано одржавање постојећих система. Такође је потребно наставити ширење и комплетирање
мелиорационих система, а активности, осим на одводњавање, усмерити и на наводњавање
2.2.2. Циљеви мере: Стабилност прихода пољопривредних газдинстава и превенција настанка веће
штете у пољопривредној производњи.
2.2.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Мера је
усклађена са Национаалним програмом руралног развој од 2018-2020 године. ( НПРР), ( („Службени
гласник РС“ бр. 60/2018).
2.2.4. Крајњи корисници: Крајни корисник инвестиције „Улагање у заштиту од елементарних
непогода, неповољних климатских прилика и катастрофалних догађаја“ је Јавно Водопривредно
Предузеће „Воде Војводине Нови Сад“. Крајни корисник инвестиције „Улагање у заштиту од
елементарних непогода, неповољних климатских прилика и катастрофалних догађаја“ код инвестирања
у набавку противградних ракета је Град Сремска Митровица. Крајни корисник инвестиције „Осигурање
усева плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња“ је Регистровано пољопривредо
газдинство.
2.2.5. Економска одрживост: Корисник не мора за ову меру, да докаже економску одрживост.
2.2.6. Општи критеријуми за кориснике: Општи критеријуми за инвестију осигурања усева, плодова,
вишегодишњих засада, расадника и животиња су: Да је комерцијално породично пољопривредно
газдинство уписано у регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу. Да је
физичко лице носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства и да има пребивалиште
на територији Града Сремска Митровица, и да је код осигуравајућег друштва осигурало усеве, плодове,
вишегодишње засаде, расаднике и уматичене животиње.
2.2.7. Специфични критеријуми: Нема.
2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

104.1

Улагање у заштиту од елементарних непогода, неповољних климатских прилика и
катастрофалних догађаја

104.3

Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња

2.2.9. Критеријуми селекције:
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Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови
1

не

2.2.10. Интензитет помоћи: Интезитет помоћи је до 100 %., а максималан износ по кориснику за
инвестицију осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада и животиња је 20.000,00 динара по
кориснику.
2.2.11. Индикатори/показатељи:
Редни број Назив показатеља
1

Дужина функционалне мреже канала за одводњавање пољопривредног земљишта

2

Број употребљених противградних ракета.

3

Број пољопривредих газдинстава која осигуравају производњу

2.2.12. Административна процедура: Поступак реализације инвестиције - Улагање у заштиту од
елементарних непогода, неповољних климатских прилика и катастрофалних догађаја спроводи Градска
управа надлежна за послове пољопривреде, путем уговора који закључује: Град Сремска Митровица,
Покрајински Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и ЈВП „Воде Војводине“ а по
спроведеном Конкурсу за реализацију радова на уређењу каналске мреже Покрајинског Секретаријата
за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Уговором се регулишу права и обавезе уговорних страна у
погледу реализације ове инвестиције а нарочито, одређивање представника за праћење реализације
уговора, извођење радова од стране ЈВП „ Воде Војводине“, начин и рокови плаћања као и друга питања
од значаја за реализацију ове инвестиције. Ова инвестицја реализује се путем заједничког финансирања
Града Сремске Митровице и Покрајинског Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Поступак реализације инвестиције набавке противградних ракета се спроводи од стране надлежне
Градске управе за пољопривреду, службе за јавне набавке града у складу са прописима који регулишу ту
област. Након избора најповољније понуде и закључења уговора са изабраним понуђачем, набављене
противградне ракете се предају на трајну употребу Републичком хидрометеоролошком заводу радарском центру фрушка гора који даље дистрибуира ракете по лансирним станицама на територији
града у складу са потребама. Инвестиција осигурања усева и животиња ће бити спроведена од стране
„Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица (у даљем тексту
Агенција) чији је једини оснивач Град Сремска Митровица и која се финансира 100% из буџета Града
Сремска Митровица путем субвенције. Град Сремска Митровица и Агенција ће спровести широку
кампању информисања потенцијалних корисника. Образац захтева се може преузети у просторијама
Агенције и на сајту Агенције www.arrsm.rs. Захтеви се подносе путем поште или лично на адресу:
„Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица, Ул. Св. Димитрија бр.
6, 22000 Сремска Митровица. Поднете пријаве разматра Комисија, коју именује директор Агенције за
рурални развој града Сремска Митровица (у даљем тексту: директор агенције). Комисија задржава право
да од подносиоца пријаве затражи додатне информације у вези с поднетом документацијом, које су
неопходне за одлучивање. Ближи услови за остваривање права на подстицај и поступак остваривања
права биће уређен Правилником који доноси Агенција за рурални развој грда Сремска Митровица.

2.3. Назив и шифра мере: 201.1 Одрживо коришћење пољопривредног земљишта
2.3.1. Образложење: Земљиште представља основно средство пољопривредне производње те је
одржавање његове плодности веома битно за саму пољопривредну производњу. Да би се добили
поуздани подаци о степену његове плодности, као неопходан предуслов се јавља адекватна анализа
земљишта у квалитативном смислу (контрола плодности) спроведена од стране институције која
располаже потребним средствима анализе. Уз анализу се добија и препорука о правилном ђубрењу
(количини и времену примене) за наредних пар година. Ово доводи до значајне рационализације
употребе ђубрива чиме се остварују уштеде у новцу уз истовремено повећање приноса и већи профит.
Током 2017. године испитано је 1820 узорака пољопривредног земљишта и 880 узорака пољопривредног
земљишта, током 2018. године и 236 узорака пољопривредног земљишта током 2020. године. Ова мера је
у складу са Стратегијом и Стратегијом Града. Према Стратегији очување и унапређење плодности
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земљишта су једни од приоритета пољопривредне политике. Стратегија као оперативни циљ реализације
наведених приоритета види између осталог у систематском праћењу квалитета пољопривредног
земљишта. Стратегијом Града као општи циљ се поставља повећање конкурентности пољопривреде и
развој прерађивачке индустрије уз одрживо коришћење природних ресурса док се као специфични циљ
наводи одрживо управљање земљиштем. Једна од мера реализације постављених циљева, према
Стратегији Града је, правилно ђубрење кроз анализу квалитета плодности земљишта.
2.3.2. Циљеви мере: Повећање приноса пољопривредних култура
2.3.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Мера је
усклађена са Национаалним програмом руралног развој од 2018-2020 године. ( НПРР), ( („Службени
гласник РС“ бр. 60/2018).
2.3.4. Крајњи корисници: Крајни корисник предвиђене мере (контрола плодности) је привредно
друштво односно друго правно лице: високошколска образовна установа у области пољопривреде и
институт у области пољопривреде.
2.3.5. Економска одрживост: Корисник за ову меру не мора да докаже економску одрживост.
2.3.6. Општи критеријуми за кориснике: Да би одређено привредно друштво односно друго правно
лице: високошколска образовна установа у области пољопривреде и институт у области пољопривреде
постало корисник мере ( контрола плодности ) мора претходно испунити следеће услове: 1. да је
регистриована код надлежног органа односно уписано у одговарајући регистар, 2. да испуњава друге
услове у погледу техничке опремљености, радног простора, техничког капацитета, акредитације,
стручног капацитета прописаних Правилником о условима за обављање контроле плодности обрадивог
пољопривредног земљишта.
2.3.7. Специфични критеријуми: Нема.
2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

201.1.3

Унапређена примена добре пољопривредне праксе (агро – мелиоративне мере)

2.3.9. Критеријуми селекције:
Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови
1

не

2.3.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи је 100%.
2.3.11. Индикатори/показатељи:
Редни број Назив показатеља
1

Број газдинства која су извршила анализу земљишта.

2.3.12. Административна процедура: Поступак реализације мере спроводи се у складу са правилима
и начелима Закона о јавним набавкама(„Сл. Гласник РС“ бр. 91/2019 ). Поступак набавке у спроводи
Градска управа надлежна за послове пољопривреде Града Сремска Митровица у складу са Законом,
подзаконским актима и општим актим града. Након спроведеног поступка набавке, избора најповољније
понуде те закључења уговора о набавци са изабраним понуђачем мера се даље реализује у складу са
одредбама уговора о набавци. Изабрани понуђач поступак анализе земљишта - контрола плодности
може спроводити само у односу на узорке земљишта која потичу са земљишта у приватном власништву
физичких лица носилаца регистрованих пољопривредних газдинстава.
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2.4. Назив и шифра мере: 301 Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга
2.4.1. Образложење: Пољопривреда је врло развијена грана привреде на територији Града Сремска
Митровица. Просечна величина пољопривредног газдинства се креће до 5ha расположивог земљишта.
Уколико се сагледају подаци о величини регистрованог газдинства, може се закључити да је највећи број
малих газдинстава, која ће морати да унапреде своју производњу јер једино тако могу да буду
конкурентна на тржишту. На основу анализе стања у биљној производњи, садашња ратарска производња
је доминатна у односу на остале. Ипак повртарска производња постаје све занимљивија за
пољопривреднике, из разлога што се на малим земљишним површинама може остварити задовољавајући
финансијски резултат. Стога, приоритететно поље деловања мера пољопривредне политике мора бити
усмерено на смањивање трошкова пољопривредне производње. У оквиру ове мере финансира се
„Инвестиција у израду, унапређење или проширење свих типова инфраструктуре мањег обима,
укључујући инвестиције у обновљиве изворе енергије“.Ова инвестиција је заснована на унапређењу и
проширењу атарских односно пољских путева и њиховом шљунчењу и спровођење поступка уређења
пољопривредног земљишта комасацијом у катастарској општини Шашинци и Дивош . Атарски путеви
према досадашњим искуствима током интензивног периода експлоатације трпе значајна оштећења.
Оштећења се очитују у смањењу њихове ширине, делимичном одсуству насуте подлоге а на појединим
деловима и потпуно одсуство подлоге, појави ударних рупа и друго. Карактеристика је да се оваква
оштећења атарских путева периодично појављују због чега се као примат јавља потреба за њиховм
перманентним одржавањем. Сврха ове инвестиције је остваривање несметаног саобраћаја на атарским
путевима, обезбеђење лаког приступа парцелама пољопривредног земљишта те економски ефикасна
пољопривредна производња. Град Сремска Митровица је водећи се одредбама Закона о пољопривредном
земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 65/08, 41/09, 112/15, 80/2017 и 95/2018-др.закон ), је током 2015.
године спровео све неопходне административне и правне радње на плану припреме комасације за К.О.
Шашинци.. Наиме, донет је Програм комасације земљишта К.О. Шашинци који су добили сагласност
надлежног Министарства за послове пољопривреде,. Током 2016. године донете су Одлуке о спровођењу
комасације и начелима комасације у К.О. Шашинци. Инвестирање у комасацију у КО Шашинци је
неопходно с обзиром да велики број газдинства карактерише: проблем уситњеност поседа; високи
трошкови производњ;, нерешени имовинско – правни односи, итд. Закључује се да је у овој катастарсој
општини величинска структура пољопривредних газдинства још увек уситњена и не одговара захтевима
савремене организације пољопривредне производње која би омогућила повећање продуктивности рада
ове гране која је далеко испод остварене продуктивности развијених подручја. Из истих разлога Град
Сремска Митровица, започиње и поступак уређења пољопривредног земљишта комасацијим у К.О.
Дивош. Инвестиција обухвата: геодетско – техничке радове у процесу комасације, радове на припреми
терена и његовог чишћења, радове на изградњи и реконструкцији пољских путева и канала за
одводњавање, обележавање пољских путева, пројектну документацију, надзор извођења геодетско –
техничких радова, рад Комисије за комасацију. Комасација као инструмент укрупњавања поседа и
инструмент просторног развоја у свом ефекту доводи до елеминисања распарчаности поседа, очувању
земљишта, одређивању оптималне величине газдинства, развоја пољопривреде и шумарства, заштите
животне средине и прострног развоја. Ова мера је у складу са Стратегијом и Стратегијом Града. Према
Стратегији унапређење квалитета живота у руралним подручјима важан је елемент развоја сеоских
средине. Посебну одговорност у овом домену је на адекватној аграрној политици која кроз регулисање
структурних промена у сектору треба да обезбеди стабилност пољопривредне производње, прехрамбене
индустрије и шумарства као водећих сектора руралне економије и тиме допринесе економском развоју
руралних средина. Поред тога, ова мера обезбеђује ефикасан систем управљања земљишним ресурсима (
повећање земљишног поседа, укрупњавање парцела и побољшање земљишне инфраструктуре ) што је
Стратегијом дефинисано као приоритетно подручје деловања пољопривредне политике. Стратегија
предвиђа јачање „другог стуба подршке“ ( рурални развој ) и повећање удела буџетских средстава
намењених руралном развоју. Стратегија ( пројекција ) предвиђа значајан пораст средстава за раст
конкурентности који остаје најзначајнији вид подршке руралном развоју и то кроз финансирање раста
инвестиција у ресурсе – за земљишну инфраструктуру, наводњавање, комасацију, груписање земљишта.
Стратегијом града као општи циљ се поставља повећање конкурентности пољопривреде и развој
прерађивачке индустрије уз одрживо коришћење природних ресурса док се као специфични циљ наводи
одрживо коришћење пољопривредног земљишта. Једна од мера реализације постављених циљева, према
Стратегији је, је комасација. Поред тога, Стратегија у делу општег циља Унапређење квалитета и услова
живота у руралном подручју предвиђа специфични циљ у виду развоја инфраструктуре. Мере
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реализације постављених циљева према Стратегији су: побољшање комуналне инфраструктуре, електро–
снабдевања те побољшање земљишне инфраструктуре.
2.4.2. Циљеви мере: Укрупњавање и груписање поседа, квалитетнија обрада, повећање производње,
побољшање продуктивности и квалитета производа, смањење трошкова производње, повећање
наводњаваних површина, уређење пољских путева, искрчење шикара, шибља и непотребног дрвећа,
очување земљишта, просторни развој.
2.4.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Мера је
усклађена са Национаалним програмом руралног развој од 2018-2020 године. ( НПРР), ( („Службени
гласник РС“ бр. 60/2018).
2.4.4. Крајњи корисници: Крајњи корисник ове мере је Град Сремска Митровица.
2.4.5. Економска одрживост: Ради реализације ове мере донет је Програм комасације земљишта К.О.
Шашинци и израђен Програм комасације К.О. Дивош.
2.4.6. Општи критеријуми за кориснике: Нису предвиђени
2.4.7. Специфични критеријуми: Нису предвиђени.
2.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

301.2

Инвестиције у израду, унапређење или проширење свих типова инфраструктуре мањег обима,
укључујући инвестиције у обновљиве изворе енергије

2.4.9. Критеријуми селекције:
Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови
1

не

2.4.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи је 100%.
2.4.11. Индикатори/показатељи:
Редни број Назив показатеља
1

Број листова непокретности.

2

Број донетих решења о расподели комасационе масе.

3

Дужина пошљунчених атарских путева

2.4.12. Административна процедура: Поступак реализације ове мере спроводи се у поступку Јавне
набавке у складу са правилима и начелима Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 91/2019 ).
Сам поступак набавке услуге и радова спроводи надлежна служба за јавне набавке Града Сремска
Митровица у складу са Законом, подзаконским актима и општим актима Града Сремска Митровица.
Након спроведеног поступка јавне набавке, избора најповољније понуде те закључења уговора о јавној
набавци са изабраним понуђачем, мера се даље реализује у складу са одредбама уговора о јавној
набавци, чију реализацију прати Градска управа надлежна за послове пољопривреде. Поступак уређења
пољопривредног земљишта комасацијом у К.О. Шашинци је у фази реализације у складу са закљученим
уговором о јавној набавци се за спровођење геодетсо-техничких радова на подручју ове К.О. не спроводи
поступак јавне набавке. Изузетак чине хидрограђевински радови који се реализују кроз поступак јавне
набавке у складу са Законом и подзаконским актима. У граду Сремска Митровица започет је Поступак
комасације К.О. Дивош, израђен је Програм комасације катастарске општине Дивош, који је добио
сагланост Министарства надлежног за послове пољопривреде, у току је даљи поступак доношења аката
на основу Закона о пољопривредном земљишту неопходинх за даљу реализацију комасације у овој
катастарској општини.
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2.5. Назив и шифра мере: 302 Унапређење економских активности на селу кроз подршку
непољопривредним активностима
2.5.1. Образложење: Рурални развој укључује и непољопривредне активности које се односе на
унапређење квалитета живота на селу. Посебан значај може да има развој непољопривредних
активности на пољопривредним газдинствима у циљу боље видљивости туристичке понуде, односно
производа и услуга које субјект руралног развоја туризма на територији града Сремска Митровица
пружају на својим туристичким домаћинствима као и афирмисање Сремске Митровице као туристичке
дестинације у области руралног туризма.. Подршком непољопривредним активностима на селу даје се
могућност додатног запошљавања руралног становништва и доприноси смањењу постојања тренда
депопулације и напуштања села као и уравнотежењу регионалног развоја у економском и социјалном
смислу. Овом мером локалним програмом подржаће се активности везане за унапређење сеоског
туризма, домаће радиности и слично. Ова мера је у складу Стратегијом и Стратегијом Града.
2.5.2. Циљеви мере: Општи циљеви мере су побољшање демографске структуре руралног подручја и
повећање стандарда и стабилности дохотка сеоског становништва, а специфични циљеви су повећање
броја пословних иницијатива у непољопривредним активностима и искоришћавање туристичких
потенцијала руралног подручја.
2.5.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Мера је
усклађена са Национаалним програмом руралног развој од 2018-2020 године. ( НПРР), ( („Службени
гласник РС“ бр. 60/2018).
2.5.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници мере су: физичка лица уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава у активном статусу - којa обављају угоститељску делатност у
угоститељском објекту -сеоско туристичко домаћинство на територији града Сремска Митровица
физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у активном статусу - која обављају
угоститељску делатност у угоститељском објекту домаћа радиност a, чији се објекат налази у сеоском
насељу на територији Града Сремска Митровица.
2.5.5. Економска одрживост: Корисник за ову меру не мора да докаже економску одрживост.
2.5.6. Општи критеријуми за кориснике: 1. да је физичко лице уписано у Регистар пољопривредних
газдинстава и да се налази у активном статусу; 2. да има седиште и пребивалиште на територији Града
Сремска Митровица; 3. . да нема доспелих, а неизмирених обавеза по основу изворних локалних јавних
прихода ( у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе); 4. подносилац пријаве и добављач
опреме не могу да представљају повезана лица ‒ у смислу члана 62. Закона о привредним друштвима
(„Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/2018, 95/2018 и 91/2019 ); 5. да се плаћање
врши на текући рачун добављача или готовински, а плаћања путем компензације и цесије неће бити
призната.
2.5.7. Специфични критеријуми: 1. да је објекат категорисан код надлежног органа јединице локалне
самоуправе за пружање туристичко угоститељских услуга у пословима домаће радиности или сеоском
туристичком домаћинству и евидентиран у Регистру туризма или има поднет захтев за регистрацију код
истог а све у складу са законом којим се уређује туризам са роком важења који није краћи од 31.12.2021.
године. 2. Да су катастарске парцеле и објекат који су предмет инвестиције у власништву или
сувлашништву физичког лица које обавља угоститељску делатност у угоститељском објекту на
територији Града Сремска Митровица ( Члан 32. Закона о угоститељству), 3. да пружа туристима услуге
смештаја и услуживања хране и пића у објектима смештајних капацитета до 30 лежајева и/или да
организованој туристичкој групи до 50 туриста пружа угоститељске услуге у складу са прописом којим
се уређује угоститељство
2.5.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

302.2

Подршка активностима везаним за рурални туризам
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2.5.9. Критеријуми селекције:
Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови
1

не

2.5.10. Интензитет помоћи: Износ подстицаја је 100% у односу на износ инвестиције без ПДВ-а, а
максимални износ подстицаја по кориснику је до 100.000,00 динара.
2.5.11. Индикатори/показатељи:
Редни број Назив показатеља
1

Број посетилаца

2.5.12. Административна процедура: Ову меру спроводи „Агенција за рурални развој Града Сремска
Митровица“ доо, Сремска Митровица (у даљем тексту Агенција) чији је једини оснивач Град Сремска
Митровица и која се финансира 100% из буџета Града Сремска Митровица путем субвенције. Град
Сремска Митровица и Агенција ће спровести широку кампању информисања потенцијалних корисника.
Образац захтева се може преузети у просторијама Агенције и на сајту Агенције www.arrsm.rs. Захтеви се
подносе путем поште или лично на адресу: „Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо,
Сремска Митровица, Ул. Св. Димитрија бр. 6, 22000 Сремска Митровица. Поднете пријаве разматра и
предлог за коначну одлуку о додели средстава даје Комисија за разматрање пријава (у даљем тексту:
Комисија), коју је именовао в.д. директора Агенције за рурални развој (у даљем тексту: в.д. Директора) .
Комисија утврђује листу подносилаца пријава који испуњавају услове на основу достављене
документације, у складу са овим правилником и конкурсом из члана 3. правилника.Комисија задржава
право да од подносиоца пријаве затражи додатне информацијеу вези с поднетом документацијом, које су
неопходне за одлучивање. Комисија има обавезу да разматра пријаве и да о томе сачини записник у ком
ће навести подносиоце пријаве који испуњавају услове прописане Конкурсом, предлог за доделу
средстава, као и подносиоце пријава којима су пријаве одбијене/одбачене и разлоге
одбијања/одбацивања. Резултати Конкурса биће објављени на званичном сајту Агенције за рурални
развој http://www.arrsm.rs/ Одлуком о додели средстава, утврдиће се појединачни износи средстава по
подносиоцу пријаве ком су одборена средства а подносиоцима пријаве којима нису одобрена средства ‒
навешће се разлози одбијања/одбацивања. Ближи услови и поступак остваривања прва на подстицај
уређују се Правилником који доноси Агенција за Рурални развој града Сремска Митровица.

2.6. Назив и шифра мере: 304 Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу
додавања вредности кроз прераду као и на увођење и сертификација система безбедности и квалитета
хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима
2.6.1. Образложење: Тржиште прехрабено пољопривредних производа у знатној мери разликује од
тржишта индустријиских производа. Те специфичности произилазе из различитих организационих и
друштвено - економских фактора који владају у пољопривреди и зависности од природних услова.
Приступ тржишту и задовољавање потреба савременог потрошача захтевају прилагођавање обима и
квалитета производње у процесу управљања, предвиђања задовољства потрошача остварујући при томе
профит, идетификацију и задовољавање индивидуалних и друштвених потрба, са циљем привлачења
нових и задржавању постојећих потрошача, повећањем прихода пољопривредних газдинства , ширење
тржишта и бољег пласмана воћа из домаће радиности. Овом мером се постиже информисање потрошача
о врсти, карактристикама, доступности, као и самом начину куповине производа. Информисање купаца
путем маркетнга представња један вид упознавања купаца са производом , који је предмет продаје,
промовисањем здраве конкуреције у циљу постизања добити, проширење производње , тржишта и радне
снаге. Ова мера је у складу са Стратегијом и Стратегијом Града.
2.6.2. Циљеви мере: Повећање прихода пољопривредних газдиства , ширење тржишта и бољег пласма
воћарских производа из домаће радиности.
2.6.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Мера је
Штампано из платформе за програме подршке АП/ЈЛС: 02.03.2021 10:19:59 - страна 22/27
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усклађена са Национаалним програмом руралног развој од 2018-2020 године. ( НПРР), ( („Службени
гласник РС“ бр. 60/2018).
2.6.4. Крајњи корисници: Физичко лице - Предузетник носилац комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства.
2.6.5. Економска одрживост: Корисник за ову меру не мора да докаже економску одрживост.
2.6.6. Општи критеријуми за кориснике: 1. да је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и
да се налази у активном статусу; 2. да има седиште на територији Града Сремска Митровица; 3. да нема
доспелих, а неизмирених обавеза по основу накнаде за одводњавање; 4. да нема доспелих, а
неизмирених обавеза по основу изворних локалних јавних прихода (у складу са Законом о финансирању
локалне самоуправе); 5. да подносилац пријаве по основу инвестиције за коју подноси пријаву није био
корисник субвенција, подстицаја односно да предметна инвестиција није предмет другог поступка за
коришћење подстицаја; 6. да нема неиспуњених уговорних обавеза према Градској управи за
пољопривреду и заштиту животне средине Града Сремска Митровица; 7. подносилац пријаве и добављач
опреме не могу да представљају повезана лица ‒ у смислу члана 62. Закона о привредним друштвима
(„Службени гласник РС”, бр. 36/11 и 99/11 и 83/14 и 5/15); 8. да се плаћање врши на текући рачун
добављача или готовински, а плаћања путем компензације и цесије неће бити призната; 9. да је
регистрован у Агенцији за привредне регистре за намену за коју конкурише;
2.6.7. Специфични критеријуми: 1. предузетник који подноси пријаву за инвестиције у вези са вином
мора бити уписан у Виноградарски и Вински регистар правног лица; 2. предузетник који подноси
пријаву за инвестиције у вези са ракијом мора бити уписан у Регистар произвођача јаких алкохолних
пићау складу са законом којим се уређују јака алкохолна пића.
2.6.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

304.5.3.9

Маркетинг производа

2.6.9. Критеријуми селекције:
Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови
1

не

2.6.10. Интензитет помоћи: Износ подстицаја је до 100% у односу на износ инвестиције без ПДВ-а, а
максимални износ подстицаја по кориснику је 100.000,00 динара.
2.6.11. Индикатори/показатељи:
Редни број Назив показатеља
1

Број подржаних корисника који су проширили тржиште

2

Број израђених сајтова

2.6.12. Административна процедура: Поднете пријаве разматра и предлог за коначну одлуку о
додели средстава даје Комисија за разматрање пријава (у даљем тексту: Комисија), коју именује
директор Агенције за рурални развој (у даљем тексту: Директор). Комисија утврђује листу подносилаца
пријава који испуњавају услове на основу достављене документације, у складу с Конкурсом и
Правилником. Комисија задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатне информације у вези
с поднетом документацијом, које су неопходне за одлучивање. Комисија има обавезу да разматра пријаве
и да о томе сачини записник у ком ће навести подносиоце пријаве који испуњавају услове прописане
Конкурсом, предлог за доделу средстава, као и подносиоце пријава којима су пријаве одбијене и разлоге
одбијања. Резултати Конкурса биће објављени на званичном сајту Агенције за рурални развој
www.arrsm.rs. Одлуком о додели средстава, утврдиће се појединачни износи средстава по подносиоцу
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пријаве ком су одборена средства а подносиоцима пријаве којима нису одобрена средства ‒ навешће се
разлози одбијања. Одлуку о додели средстава доноси Директор, на основу предлога Комисије. Ближе
услове и поступак остваривања права на подстицаје уређују се Правилником који доноси Агенција за
Рурални развој града Сремска Митровица.
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III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА

Табела: Општи подаци и показатељи
Назив показатеља

Вредност, опис показатеља

Извор податка
и година

ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај
Аутономна покрајина

Војводина

рзс*

Регион

Регион Војводине

рзс*

Област

Сремска област

рзс*

Град или општина

град

рзс*

Површина

762 km²

рзс*

Број насеља

26

рзс*

Број катастарских општина

23

рзс*

Број подручја са отежаним условима рада у
пољопривреди (ПОУРП)
Демографски показатељи
Број становника

79 773

рзс**
рзс*

Број домаћинстава

27 535

2
Густина насељености (број становника/површина, km )

104,7

Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 100)

-6,62

рзс**

- у руралним подручјима АП/ЈЛС

/

рзс**

Становништво млађе од 15 година (%)

15,9

рзс**

Становништво старије од 65 година (%)

66 532

рзс**

Просечна старост

42,2

рзс*

Индекс старења

3,73

рзс*

Без школске спреме и са непотпуним основним
образовањем (%)

15,05

рзс*

Основно образовање (%)

21,56

рзс*

Средње образовање (%)

50,12

рзс*

Више и високо образовање (%)

12,41

рзс*

Пољопривредно становништво у укупном броју
становника (%)

14

Процена

Природни услови
Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински)

равничарски (сремско-равничарски,
мачванско-равничарски), планински (9
насеља од укупно 26)

Интерни

Преовлађујући педолошки типови земљишта и
бонитетна класа

чернозем и црница 3 класа (15 829 ha) 2
класа (12 201 ha)

Интерни

Клима (умерено-континентална, субпланинска ...)

умерено-континентална

Интерни

Просечна количина падавина (mm)

/

Интерни

Средња годишња температура (оС)

10,8

Интерни

Хидрографија (површинске и подземне воде)

Река Сава, Река Босут, Бара Засавица

Интерни

Површина под шумом (hа)

10 996
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Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%)

14,60

рзс*

Пошумљене површине у претходној години (hа)

16 ha

рзс*

Посечена дрвна маса (m3)

510 485 m³

рзс*

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса
Укупан број пољопривредних газдинстава:

29 896

рзс***

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ):

7 398

Управа за
трезор

- породична пољопривредна газдинства (%)

/

- правна лица и предузетници (%)

/

Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (hа)

54 443

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%)

8

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и
пашњаци, остало(18) (ha, %)

50000;743;56;3138;расадници 1ha

рзс***

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље,
остало(19) (ha, %)

72 %, 19%, 4%, 5%

рзс***

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha)

/

рзс***

Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом
(ha)

1279 ha

Интерни

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha)

/

Интерни

Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ 438

рзс***

рзс***

Одводњавана површина КПЗ (ha)

/

Интерни

Наводњавана површина КПЗ (ha)

941

Површина пољопривредног земљишта у државној
својини на територији АП(20) (ha)

7 714, 2 343

Интерни

Површина пољопривредног земљишта у државној
својини која се даје у закуп (ha):

4 957, 2 722

Интерни

- физичка лица (%)

98,88:

Интерни

- правна лица (%)

1,22

Интерни

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела
(број)

10577,113212,16593,231713,2963

рзс***

рзс***

Трактори, комбајни, прикључне машине (број)

5963;422;23870

рзс***

Пољопривредни објекти (број)

24 467

рзс***

чч, сушаре, стакленици и пластеници (број)

14;81;470

рзс***

Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за
заштиту биља (ha, број ПГ)

47 483 ha, 3 787 ha, 46 857 ha,

рзс***

Број чланова газдинства и стално запослених на
газдинству:

15 729

рзс***

(на породичном ПГ: на газдинству правног
лица/предузетника) (ha)

15214:515

рзс***

Годишње радне јединице (број)

7048

рзс***

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника
(број)

17

Интерни

Производња пољопривредних
производа(количина):
- биљна производња (t)

/

рзс***

- сточарска производња (t, lit, ком.)

/

Интерни

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
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Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева(km)

231

рзс*

Поште и телефонски претплатници (број)

25;30 400

рзс*

Водопривредна инфраструктура
Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број)

50 860

рзс*

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу
(број)

13215

рзс*

Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3)

2490

рзс*

Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3)

100

рзс*

Енергетска инфраструктура
Производња и снабдевање електричном енергијом (број) /

Интерни

Социјална инфраструктура
Објекти образовне инфраструктуре (број)

32

рзс*

Број становника на једног лекара

322

рзс*

Број корисника социјалне заштите

5834

рзс*

Диверзификација руралне економије
Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и
водопривреде (број)

631

рзс* рзс***

Газдинства која обављају друге профитабилне
активности(30) (број)

267

рзс***

Туристи и просечан број ноћења туриста на територији
АП/ЈЛС (број)

12355

рзс*

Трансфер знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не)

да

Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни
систем (број)

/

Датум и место

М.П.

Интерни
ПССС

Потпис овлашћеног лица у АП/ЈЛС
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73.
Члан 3.
Програм комасације катастарске општине
Дивош израђен од стране Универзитета Нови
Сад, Грађевински факултет Суботица, Козарачка
2а Суботица, јануара 2020. године, саставни је
део овог закључка и објавиће се у Службеном
листу Града Сремска Митровица.

На основу члана 32. став 2. и 3. Закона
о пољопривредном земљишту („Службени
гласник РС“, бр. 62/06, 65/08, 41/09, 112/2015,
80/2017 и 95/2018-др.закон), члана 15. став 1.
тачка 9. и члана 41. став 1. тачка 20. Статута
града Сремска Митровица („Службени лист
града Сремска Митровица“, бр. 3/2019 и
5/2019-испр.) и Сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде
број 461-01-00125/2020-14 од 24.12.2020.
године, Скупштина Града Сремска Митровица
на седници одржаној дана 31.03.2021.године,
донела је

Члан 4.
Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

ЗАКЉУЧАК
Број: 461-8/2021-I

О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА
КОМАСАЦИЈЕ

Дана: 31.03.2021.године
Сремска Митровица

ЗА КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ
ДИВОШ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, с.р.

Члан 1.
Доноси се Програм комасације за
катастарску општину Дивош (у даљем тексту:
Програм).
Члан 2.
На основу овог Програма донеће се
начела комасације и Одлука о спровођењу
комасације у катастарској општини Дивош.
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ɬɟɥ. +381 24 554 300
ɮɚɤɫ +381 24 554 580
e-mail: dekanat@gf.uns.ac.rs

ɉɊɈȽɊȺɆ ɄɈɆȺɋȺɐɂȳȿ
ɄȺɌȺɋɌȺɊɋɄȿ ɈɉɒɌɂɇȿ ȾɂȼɈɒ
(ȽɊȺȾ ɋɊȿɆɋɄȺ ɆɂɌɊɈȼɂɐȺ)
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1. ɈɉɒɌɂ ȾȿɈ
1.1. ɍȼɈȾ


Ʉɨɦɚɫɚɰɢʁɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ʁɟ ɚɝɪɚɪɧɚ ɨɩɟɪɚɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɢɦɚ ɡɚ ɰɢʂ ɫɩɚʁɚʃɟ ɜɟʄɟɝ
ɛɪɨʁɚ ɦɚɥɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ, ɬʁ. ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɜɟʄɢɯ, ɡɚ ɨɛɪɚɞɭ ɩɪɚɜɢɥɧɢʁɢɯ ɡɟɦʂɢɲɧɢɯ
ɩɚɪɰɟɥɚ. ɇɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɫɟ ɩɨɫɩɟɲɭʁɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɧɚ ɬɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ.
Ʉɨɦɚɫɚɰɢʁɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ʁɟ ɧɟɞɜɨɫɦɢɫɥɟɧɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɧɚʁɫɥɨɠɟɧɢʁɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɤɨʁɟ ɢɡɜɨɞɟ
ɝɟɨɞɟɬɫɤɢ ɫɬɪɭɱʃɚɰɢ.
Ɋɟɲɚɜɚʁɭ ɫɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɚ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɢ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɭɤɟ:
ɩɪɚɜɧɢɰɢ, ɚɝɪɨɧɨɦɢ, ɯɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɚɪɢ, ɭɪɛɚɧɢɫɬɢ, ɢ ɞɪ.
ɍ ɋɪɛɢʁɢ ɛɢ ɫɟ ɩɪɨɜɨɻɟʃɟɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɪɟɲɢɥɨ ɜɢɲɟ ɚɤɬɭɚɥɧɢɯ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɟɡɚɧɢɯ ɡɚ ɡɟɦʂɢɲɬɟ, ɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɭɤɪɭɩʃɚɜɚʃɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ. Ɍɚɤɨ ɦɨɠɟɦɨ
ɬɜɪɞɢɬɢ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɨɦ ɦɨɝɥɢ ɪɟɲɢɬɢ:
1. ɢɦɨɜɢɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɧɢ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɡɟɦʂɢɲɬɭ,
2. ɭɫɢɬʃɟɧɨɫɬ ɡɟɦʂɢɲɬɚ,
3. ɟɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ,
4. ɭɫɤɥɚɻɢɜɚʃɟ ɤɚɬɚɫɬɪɚ ɢ ɡɟɦʂɢɲɧɟ ɤʃɢɝɟ,
5. ɩɢɬɚʃɟ ɫɬɚɪɚɱɤɢɯ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ,
6. ɩɨɬɪɟɛɟ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚ ɢɥɢ ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɚ,
7. ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ ɨɩɲɬɟ ɩɨɬɪɟɛɟ,
8. ɩɨɬɪɟɛɟ ɧɨɜɢɯ ɞɢɝɢɬɚɥɧɢɯ ɝɟɨɞɟɬɫɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɡɚ ɫɬɜɚɪɚʃɟ Ƚɂɋ ɛɚɡɟ
ɩɨɞɚɬɚɤɚ,
9. ɩɨɬɪɟɛɟ ɭɪɟɻɟʃɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚ,
10. ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ,
11. ɩɨɬɪɟɛɟ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ
12. ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɤɚɬɚɫɬɪɚ.
ɂɡ ɧɚɛɪɨʁɚɧɨɝ ɫɟ ɜɢɞɢ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɭɩɤɨɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɦɨɝɭ ɪɟɲɢɬɢ
ɜɪɥɨ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɚ ɝɨɬɨɜɨ ɫɜɢ ɫɭ ɜɟɡɚɧɢ ɡɚ ɝɟɨɞɟɬɫɤɭ ɢ ɚɝɪɨɧɨɦɫɤɭ ɫɬɪɭɤɭ.
ȿɤɨɧɨɦɫɤɟ ɭɱɢɧɤɟ ʁɟ ɬɟɲɤɨ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɫɚɝɥɟɞɚɬɢ, ɚɥɢ ʁɟ ɜɢɞɧɨ ɞɚ ɛɢ
ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɨ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɬɪɟɛɚɥɨ ɩɨɫɬɚɬɢ ʁɟɞɚɧ ɭɪɟɻɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ,
ɜɪɥɨ ɩɪɢɦɚɦʂɢɜ ɡɚ ɭɥɚɝɚʃɟ, ɤɚɤɨ ɞɨɦɚʄɢɯ ɬɚɤɨ ɢ ɫɬɪɚɧɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ.
Ɂɛɨɝ 45 ɝɨɞɢɲʃɟɝ ɪɚɡɞɨɛʂɚ ɞɪɭɝɚɱɢʁɟɝ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɭɪɟɻɟʃɚ ɢ ɬɚɞɚ ɭɜɟɞɟɧɟ
ɬɡɜ. ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɢɦɨɜɢɧɟ, ɭ ɋɪɛɢʁɢ ʁɟ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɜɟɥɢɤɨɝ ɧɟɫɥɚɝɚʃɚ ɢɡɦɟɻɭ ɫɬɚʃɚ ɧɚ
ɬɟɪɟɧɭ, ɡɟɦʂɢɲɧɨʁ ɤʃɢɡɢ ɢ ɤɚɬɚɫɬɪɭ ɡɟɦʂɢɲɬɚ.
ɇɟɫɪɟɻɟɧɢ ɢɦɨɜɢɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɧɢ ɨɞɧɨɫɢ ɜɟɨɦɚ ɨɩɬɟɪɟʄɭʁɭ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚɲɟ
ɡɟɦʂɟ ʁɟɪ ɞɨɦɚʄɢ ɢ ɫɬɪɚɧɢ ɭɥɚɝɚɱɢ ɧɟ ɠɟɥɟ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚɬɢ ɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɧɟʁɚɫɧɢɯ
ɜɥɚɫɧɢɱɤɢɯ ɩɪɚɜɚ, ɤɨʁɢ ɛɢ ɫɟ ɩɨɫɬɭɩɤɨɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɧɚʁʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɢʁɟ ɪɟɲɢɥɢ.
ɍɫɢɬʃɟɧɨɫɬ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ʁɟ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɜɟɨɦɚ ɜɟɥɢɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ.
Ⱦɨ ɭɫɢɬʃɟɧɨɫɬɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ʁɟ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɞɨɲɥɨ ɡɛɨɝ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɛɢɜɲɟ ɋɎɊ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ ɭ ɱɢʁɟɦ ʁɟ ɫɚɫɬɚɜɭ ɛɢɥɚ ɋɪɛɢʁɚ, ɚ ɭ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɜɪɟɦɟ ɢ ɡɛɨɝ
ɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɟ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɩɭɬɟɜɚ ɢ ɚɭɬɨɩɭɬɟɜɚ ɩɪɢ ɤɨʁɢɦɚ ɱɟɫɬɨ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɰɟɩɚʃɚ
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ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɢ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɦɚʃɢɯ. Ʉɨɦɚɫɚɰɢʁɨɦ ɛɢ ɫɟ ɪɟɲɢɨ ɢɥɢ ɛɚɪɟɦ
ɛɢɬɧɨ ɫɦɚʃɢɨ ɬɚʁ ɩɪɨɛɥɟɦ.
ɇɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ ɭɬɢɱɟ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɚɪɰɟɥɚ,
ɨɛɥɢɤ ɩɚɪɰɟɥɚ ɢ ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɚ ɩɚɪɰɟɥɚ. ɇɚ ɦɚɥɢɦ ɩɚɪɰɟɥɚɦɚ, ɤɨʁɢɯ ɢɦɚ ɧɚʁɜɢɲɟ ɭ
ɧɚɲɨʁ ɡɟɦʂɢ, ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ ɪɟɧɬɚɛɢɥɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɤɚɤɜɚ
ʁɟ ɭ ɡɟɦʂɚɦɚ ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɭɧɢʁɟ ɤɨʁɨʁ ɬɟɠɢɦɨ. Ɉɛɥɢɤ ɩɚɪɰɟɥɟ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɛɢɬɚɧ ʁɟɪ ɚɤɨ ʁɟ
ɨɩɬɢɦɚɥɚɧ, ɨɧɞɚ ɨɦɨɝɭʄɭʁɟ ɟɮɢɤɚɫɧɭ ɨɛɪɚɞɭ ɫ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦ ɤɨʁɚ
ʁɟ ɞɚɧɚɫ ɭ ɩɪɢɦɟɧɢ.
Ɉɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɚ ɩɚɪɰɟɥɚ ʁɟ ɢɫɬɨ ɜɚɠɚɧ ɮɚɤɬɨɪ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ.
ɇɚ ɛɪɞɨɜɢɬɨɦ ɬɟɪɟɧɭ ɛɢ ɫɦɟɪ ɩɚɪɰɟɥɚ ɬɪɟɛɚɨ ɛɢɬɢ ɭ ɫɦɟɪɭ ɢɡɨɯɢɩɫɢ, ɡɛɨɝ ɫɦɚʃɟʃɚ
ɟɪɨɡɢɜɧɨɝ ɞɟɥɨɜɚʃɚ ɜɨɞɟ. ɇɚ ɪɚɜɧɨɦ ɬɟɪɟɧɭ, ɡɚ ɫɟɬɜɭ ɢ ɨɪɚʃɟ, ɧɚʁɩɨɜɨʂɧɢʁɢ
ɩɪɚɜɚɰ ʁɟ ʁɭɝ-ɫɟɜɟɪ, ɤɚɤɨ ɫɭ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɧɚɭɱɧɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ.
ɋɜɟ ɨɜɨ ɦɨɠɟ ɫɟ ɧɚʁʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɢʁɟ ɩɨɫɬɢʄɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɚ.Ʉɚɤɨ ɫɟ
ɩɨɫɬɭɩɤɨɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɫɪɟɻɭʁɭ ɢ ɢɦɨɜɢɧɫɤɨ–ɩɪɚɜɧɢ ɨɞɧɨɫɢ, ɬʁ. ɡɟɦʂɢɲɧɚ ɤʃɢɝɚ, ɬɟ
ɩɪɨɜɨɞɢ ɩɪɟɦɟɪ ɧɨɜɨɝ ɫɬɚʃɚ ɢ ɢɡɪɚɻɭʁɭ ɧɨɜɢ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢ ɩɥɚɧɨɜɢ, ɟɜɢɞɟɧɬɧɨ ʁɟ ɞɚ
ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ʃɢɯɨɜɨɝ ɭɫɤɥɚɻɢɜɚʃɚ.
ɑɢʃɟɧɢɰɚ ʁɟ ɞɚ ɭ ɫɟɨɫɤɢɦ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚ ɭ ɜɟɥɢɤɨɦ ɛɪɨʁɭ ɩɪɟɜɥɚɞɚɜɚ ɫɬɚɪɨ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ. ɍ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɫɬɜɨɪɟɧ ʁɟ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜ ɡɚ ɨɬɤɭɩ ʃɢɯɨɜɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɞɪɠɚɜɟ ɢɥɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ.
Ɇɧɨɝɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɭ ɧɚɲɨʁ ɞɪɠɚɜɢ (ɨɤɨ ɜɟʄɢɯ ɪɟɱɧɢɯ ɬɨɤɨɜɚ) ɱɟɫɬɨ ɫɭ ɢɡɥɨɠɟɧɚ
ɩɨɩɥɚɜɚɦɚ ɤɨʁɟ ɧɚɧɨɫɟ ɜɟɥɢɤɟ ɲɬɟɬɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨʁ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ. ɂɫɬɨ ɬɚɤɨ ʁɟ ɢ
ɩɨʁɚɜɚ ɫɭɲɧɢɯ ɪɚɡɞɨɛʂɚ ɩɨɫɥɟɞʃɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɫɜɟ ɭɱɟɫɬɚɥɢʁɚ. Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɭɛɥɚɠɢɥɢ ɢɥɢ
ɩɨɬɩɭɧɨ ɟɥɢɦɢɧɢɫɚɥɢ ɬɚɤɜɢ ɧɟɩɨɜɨʂɧɢ ɭɬɢɰɚʁɢ, ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɦɨɝɭ ɫɟ
ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɢ ɯɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɤɟ ɦɟɪɟ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚ ɢ ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɚ.
ɍ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɧɚʁɥɚɤɲɟ ɪɟɲɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚ ɡɟɦʂɢɲɬɟɦ ɭ
ɫɜɪɯɭ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɚ ɨɩɲɬɢɯ ɩɨɬɪɟɛɚ (ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɲɤɨɥɚ, ɜɪɬɢʄɚ, ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɫɥ.).
Ʉɚɤɨ ɫɟ ɧɨɜɢ ɩɪɟɦɟɪ ɞɚɧɚɫ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɢɡɜɨɞɢ ɞɢɝɢɬɚɥɧɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɨɦ, ɬɨ ʁɟ
ʁɚɫɧɨ ɞɚ ɛɢ ɧɨɜɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɞɨɛɢʁɟɧɢ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɛɢɥɢ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ
ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ Ƚɂɋ ɛɚɡɟ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ.
ɉɨɫɬɭɩɚɤ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢɯ ɢ
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ, ɚ ɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɫɟ ʃɢɦɟ ɪɟɲɚɜɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭɪɟɻɟʃɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚ.
ɍɪɟɻɟʃɟ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɧɚ ɤɨʁɟɦ ʄɟ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɚ ɬɪɟɛɚ ɩɪɢɥɚɝɨɞɢɬɢ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɢ ɭɫɤɥɚɞɢɬɢ ɫ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɨɦ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ. ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ
ɩɪɟɦɚ ɬɨɦɟ ɬɪɟɛɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚɬɢ ɨɩɲɬɟ, ɬʁ. ɲɢɪɟ ɢ ɥɨɤɚɥɧɟ ɢɧɬɟɪɟɫɟ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɭ
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ.
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɨɤɨɥɢɧɟ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɩɪɢ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɢɦ
ɡɚɯɜɚɬɢɦɚ ɧɚ ɡɟɦʂɢɲɬɭ. Ⱦɚ ɛɢ ɬɨ ɛɢɥɨ ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɢ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɭ ɩɨɫɬɭɩɚɤ
ɭɤʂɭɱɢɬɢ ɟɤɨɥɨɝɟ. ɇɚɢɦɟ, ɨɫɢɦ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɟɮɟɤɚɬɚ,ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɦɨɠɟ
ɢɦɚɬɢ ɢ ɧɟɤɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɚɤɨ ɫɟ ɡɚɧɟɦɚɪɢ ɭɥɨɝɚ ɟɤɨɥɨɝɚ ɭ
ʃɢɯɨɜɨʁ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ. ɇɚʁɜɟʄɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ ɪɭɪɚɥɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɢɦɚ
„ɱɢɲʄɟʃɟ“ɡɟɦʂɢɲɬɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɟɱɚ ɞɪɜɟʄɚ ɢ ɠɢɜɢɰɚ. ɇɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɫɟ ɫɬɜɚɪɚʁɭ
ɧɟɩɨɜɨʂɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɠɢɜɨɬ ɞɢɜʂɢɯ ɛɢʂɧɢɯ ɢ ɠɢɜɨɬɢʃɫɤɢɯ ɜɪɫɬɚ ɲɬɨ ɞɨɜɨɞɢ ɞɨ
ɫɦɚʃɟʃɚ ɛɢɨɥɨɲɤɟ ɪɚɡɧɨɥɢɤɨɫɬɢ (Ƚɨɫɬɨɜɢʄ, 1991).
ɂɡɝɪɚɞʃɨɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɚɭɬɨɩɭɬɟɜɢ ɢ ɩɭɬɟɜɢ, ɦɧɨɝɨ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɫɟ ɝɭɛɢ, ɦɧɨɝɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɫɟ ɰɟɩɚʁɭ ɢ ɫɦɚʃɭʁɭ
ɢ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɩɨʁɟɞɢɧɰɢ ɨɫɬɚʁɭ ɨɲɬɟʄɟɧɢ. Ⱦɚ ɫɟ ɩɚɪɚɥɟɥɧɨ ɫ ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ ɨɞɜɢʁɚ ɢ
ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ, ɬɟɪɟɬ ɬɢɯ ɡɚɯɜɚɬɚ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɢʁɟ ɛɢ ɫɟ ɩɨɞɟɥɢɨ ɧɚ ɫɜɟ ɭɱɟɫɧɢɤɟ
ʁɟɪ ɧɚɤɨɧ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɫɜɢ ɢɦɚʁɭ ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɟ ɤɨɪɢɫɬɢ.
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɤɚɬɚɫɬɪɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɟ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɧɟɤɨʁ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨʁ ɨɩɲɬɢɧɢ, ɩɨɫɬɚʁɟ ɩɭɧɨ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɢʁɟ ʁɟɪ
ɫɟ ɡɧɚɬɧɨ ɫɦɚʃɭʁɟ ɛɪɨʁ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ.
Ʉɨɧɰɟɩɰɢʁɚ ɭɪɟɻɟʃɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɩɭɬɟɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɫɟ ɨɜɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ ɞɨɜɨɞɢ
ɞɨ ɤɪɚʁɚ. ɇɚɢɦɟ, ɨɜɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ ʁɟ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨʁ
ɨɩɲɬɢɧɢ Ⱦɢɜɨɲ ɭ Ƚɪɚɞɭ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ.

1.2. ɐɂȴ ɂɁɊȺȾȿ ɉɊɈȽɊȺɆȺ
ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ (ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ: ɉɪɨɝɪɚɦ) ʁɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɝɚ ʄɟ
ɫɟ ɫɩɪɨɜɟɫɬɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɚ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɤɨɝɚ ɱɢɧɢ ɚɬɚɪ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ
ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ (Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ), ɧɚ ɭɤɭɩɧɨʁ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɨɞ ɨɤɨ 4419 ɯɚ.
ɉɪɟ ɨɬɩɨɱɢʃɚʃɚ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɢ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ
ʁɟ ɭ ɨɛɚɜɟɡɢ ʁɟ ɞɚ, ɫɚɝɥɚɫɧɨ ɱɥɚɧɭ 32. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ
(”ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ”, ɛɪɨʁ 62/06, 65/08, 41/09, 112/15, 80/17 ɢ 95/18), ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ
ɢɡɪɚɞɢ ɢ ɭɡ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ, ɲɭɦɚɪɫɬɜɚ ɢ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɟ,
ɞɨɧɟɫɟ ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɉɪɨɝɪɚɦɚ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ʄɟ ɞɨɧɟɬɢ ɧɚɱɟɥɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɢ
ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɢ ɭɝɨɜɚɪɚʃɭ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ.
ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɫɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ, ɩɪɢɫɬɭɩɢʄɟ ɫɟ ɢ ɨɛɧɨɜɢ ɩɪɟɦɟɪɚ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɪɟɨɧɚ ɧɚɫɟʂɚ Ⱦɢɜɨɲ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɨɞ ɨɤɨ 128 ha.
ɋɚɞɪɠɚʁ ɢ ɨɫɧɨɜɧɚ ɪɟɲɟʃɚ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɭɬɜɪɻɟɧɚ ɫɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ
Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ ("ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪ. 62/06, 65/08,
41/09, 112/15, 80/17 ɢ 95/18) ɢ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɞɪɠɚɜɧɨɦ ɩɪɟɦɟɪɭ ɢ ɤɚɬɚɫɬɪɭ ("ɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪ. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15, 96/15, 47/17, 113/17, 27/18, 41/18 ɢ 9/20).
Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɢɡɪɚɞɟ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɤɨɪɢɲʄɟɧɚ ʁɟ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ ɩɥɚɧɫɤɚ ɢ
ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ, ɤɚɨ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨɝ ɡɚɜɨɞɚ,
ɋɥɭɠɛɟ ɡɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɭ Ƚɪɚɞɭ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ.
ɐɢʂ ɢɡɪɚɞɟ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɫɚɞɪɠɚʁɚ, ɩɨɫɬɭɩɤɚ,
ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɢ ɪɨɤɨɜɚ:
x ɡɚ
ɭɪɟɻɟʃɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɭ
ɩɨɫɬɭɩɤɭ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ
ɜɚɧɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɪɟɨɧɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɨɞ ɨɤɨ 4419
ɯɟɤɬɚɪɚ,
x ɡɚ ɨɛɧɨɜɭ ɩɪɟɦɟɪɚ ɢ ɢɡɪɚɞɟ ɤɚɬɚɫɬɪɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɡɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɪɟɨɧ
ɧɚɫɟʂɚ Ⱦɢɜɨɲ, ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɨɞ ɨɤɨ 128 ɯɟɤɬɚɪɚ.
ɍɪɟɻɟʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ
ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ ʁɟ ɩɪɨɝɪɚɦɢɪɚɧɨ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɜɚɠɟʄɨɦ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɨɦ.
ɉɪɨɝɪɚɦɨɦ ɫɟ ɭɬɜɪɻɭʁɟ:
x ɜɪɫɬɚ ɢ ɨɛɢɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ,
x ɫɚɞɪɠɚʁ ɢ ɧɚɱɢɧ ɨɛɧɨɜɟ ɩɪɟɦɟɪɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɪɟɨɧɚ,
x ɪɨɤɨɜɢ ɢɡɜɨɻɟʃɚ ɪɚɞɨɜɚ,
x ɨɛɢɦ ɢ ɢɡɜɨɪɢ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɪɚɞɨɜɚ.
1.3. ɊȺɁɅɈɁɂ ɁȺ ɄɈɆȺɋȺɐɂȳɍ
Ɋɚɡɥɨɡɢ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ ɫɭ ɫɚɝɥɚɫɧɢ ɪɚɡɥɨɡɢɦɚ ɤɨʁɟ
ɩɪɨɩɢɫɭʁɟ ɢ ɱɥɚɧ 31. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɚ ɫɟ
ɜɪɲɢ ɭ ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ:
1) ɤɚɞɚ ɫɟ ɡɛɨɝ ɜɟɥɢɤɟ ɭɫɢɬʃɟɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨɝ ɨɛɥɢɤɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ
ɩɚɪɰɟɥɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ;
2) ɤɚɞɚ ɫɟ ɜɪɲɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɢɥɢ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ;
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

3) ɤɚɞɚ ɫɟ ɜɪɲɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɦɪɟɠɟ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ;
4) ɤɚɞɚ ɫɟ ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɢ ɜɟʄɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ (ʁɚɜɧɢ ɩɭɬɟɜɢ,
ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟ ɩɪɭɝɟ, ɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɚ ɢ ɞɪ.), ɭɪɟɻɟʃɟɦ ɜɨɞɨɬɨɤɚ ɢ ɲɢɪɟʃɟɦ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɪɟɨɧɚ ɜɪɲɢ ɞɚʂɟ ɭɫɢɬʃɚɜɚʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ, ɩɨɪɟɦɟʄɚʁ ɦɪɟɠɟ
ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɢ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ;
5) ɤɚɞɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɢɡɜɟɫɬɢ ɩɪɨɬɢɜɟɪɨɡɢɨɧɟ ɪɚɞɨɜɟ ɢ ɦɟɪɟ.

1.4. ɍɌȼɊȭɂȼȺȵȿ ȽɊȺɇɂɐȿ ɄɈɆȺɋȺɐɂɈɇɈȽ ɉɈȾɊɍɑȳȺ
Ƚɪɚɧɢɰɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚ ʁɟ ɨɞɥɭɤɨɦ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ Ƚɪɚɞɚ
ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ.
Ƚɪɚɧɢɰɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɫɟ ɩɨɤɥɚɩɚ ɫɚ ɝɪɚɧɢɰɨɦ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ
(ɝɪɚɧɢɰɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ, ɫɚ ɝɪɚɧɢɰɨɦ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɪɟɨɧɚ ɧɚ ɩɨɞɥɨɡɢ
ɨɪɬɨɮɨɬɨ ɩɥɚɧɚ, ɩɪɢɤɚɡɚɧɚ ʁɟ ɭ ɉɪɢɥɨɝɭ ɛɪɨʁ 1).
1.5. ɈɋɇɈȼɇɂ ɉɈȾȺɐɂ ɂɁ ɄȺɌȺɋɌɊȺ ɇȿɉɈɄɊȿɌɇɈɋɌɂ
Ʉɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢ ɩɪɟɦɟɪ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɢɡɜɪɲɟɧ ʁɟ 1969. ɝɨɞɢɧɟ Ʌɢɫɬɨɜɢ
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɡɚ ɄɈ Ⱦɢɜɨɲ, ɤɨʁɢ ɩɨɤɪɢɜɚʁɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɢɡɪɚɻɟɧɢ
ɫɭ ɭ ɪɚɡɦɟɪɢ 1:2500.
Ʉɚɬɚɫɬɚɪ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ʁɟ ɨɫɧɨɜɚɧ ɡɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɭ ɨɩɲɬɢɧɭ Ⱦɢɜɨɲ. ɉɪɨɰɟʃɭʁɟ
ɫɟ ɞɚ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɧɟɚɠɭɪɧɨɫɬɢ ɤɚɬɚɫɬɪɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɢɡɧɨɫɢ ɨɤɨ 25% ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ
ɮɚɤɬɢɱɤɨ ɫɬɚʃɟ ɝɪɚɧɢɰɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ (ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɨɛʁɟɤɬɚ) ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ.
ɍɤɭɩɚɧ
ɛɪɨʁ
ɥɢɫɬɨɜɚ
ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ
ɧɚ
ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɦ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ
(ɜɚɧɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɪɟɨɧ) ʁɟ 2103 ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɨɜɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɭɫɜɨʁɟɧɨ ɢ ɡɚ ɛɪɨʁ ɭɱɟɫɧɢɤɚ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ.
ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ (ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ: ɉɪɨɝɪɚɦ) ʁɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɝɚ ʄɟ
ɫɟ ɫɩɪɨɜɟɫɬɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɚ ɧɚ Ʉɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɤɨɝɚ ɱɢɧɢ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɚ ɨɩɲɬɢɧɚ
Ⱦɢɜɨɲ ɧɚ ɭɤɭɩɧɨʁ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɨɞ ɨɤɨ 4419 ɯɟɤɬɚɪɚ ɫɚ 8233 ɩɚɪɰɟɥɚ ɩɪɨɫɟɱɧɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɞ 1.58 ɯɟɤɬɚɪɚ. ɍ Ɍɚɛɟɥɢ 1.1. ɩɪɢɤɚɡɚɧɢ ɫɭ ɨɫɧɨɜɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɨ
ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɩɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɜɨɞɟ ɭ ɤɚɬɚɫɬɚɪɭ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ.
ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ (ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ: ɉɪɨɝɪɚɦ) ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɤɨɝɚ ʄɟ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɢ ɨɛɧɨɜɚ ɩɪɟɦɟɪɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɪɟɨɧɚ ɧɚɫɟʂɚ Ⱦɢɜɨɲ ɧɚ ɭɤɭɩɧɨʁ
ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɨɞ ɨɤɨ 128 ɯɟɤɬɚɪɚ ɫɚ 271 ɩɚɪɰɟɥɨɦ.
ɉɪɨɫɟɱɧɚ
ɉɪɨɫɟɱɧɚ
Ȼɪɨʁ
ɩɨɜ.
ɩɨɜ. ɩɨɫɟɞɚ
ɄɈ
ɭɱɟɫɧɢɤɚ
ɩɚɪɰɟɥɟ
[ɯɚ]
[ɯɚ]
Ⱦɢɜɨɲ
4419
8233
0.54
2.10
2103
Ɍɚɛɟɥɚ 1.1: Ɉɫɧɨɜɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɢɡ ɤɚɬɚɫɬɪɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɡɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɭ ɨɩɲɬɢɧɭ
Ⱦɢɜɨɲ
ɉɨɜɪɲɢɧɚ
ɤɨɦɚɫ.
ɩɨɞɪɭɱʁɚ [ɯɚ]

Ȼɪɨʁ
ɩɚɪɰɟɥɚ

1.6. ɉɊȺȼɇɂ ɈɋɇɈȼ ɂ ȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐɂȳȺ ɁȺ ɂɁɊȺȾɍ ɂ ȾɈɇɈɒȿȵȿ ɉɊɈȽɊȺɆȺ
ɉɪɚɜɧɢ ɨɫɧɨɜ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɢ ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɨɜɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɱɢɧɟ:
1. Ɉɞɥɭɤɚ ɨ ɩɪɢɫɬɭɩɚʃɭ ɭɪɟɻɟʃɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɨɦ ɭ
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨʁ ɨɩɲɬɢɧɢ Ⱦɢɜɨɲ, ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ,
2. Ɂɚɤɨɧ ɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ ("ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪ. 62/06,
65/08, 41/09, 112/15, 80/17 ɢ 95/18),
3. Ɂɚɤɨɧ ɨ ɞɪɠɚɜɧɨɦ ɩɪɟɦɟɪɭ ɢ ɤɚɬɚɫɬɪɭ ("ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪ. 72/09,
18/10, 65/13, 15/15, 96/15, 47/17, 113/17, 27/18, 41/18 ɢ 9/20),
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

4. Ɂɚɤɨɧ ɨ ɲɭɦɚɦɚ ("ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪɨʁ 30/10, 93/12, 89/15 ɢ 95/18),
5. Ɂɚɤɨɧ ɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ("ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪ. 72/09, 81/09,
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 ɢ 9/20),
6. Ɂɚɤɨɧ ɨ ɜɨɞɚɦɚ ("ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪ. 30/2010, 93/2012, 101/2016 ɢ
95/2018),
7. Ɂɚɤɨɧ ɨ ʁɚɜɧɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ (Ǝɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ ɊɋƎ, ɛɪ. 101/2005, 123/2007,
101/2011, 93/2012, 104/2013),
8. Ɂɚɤɨɧ ɨ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ ("ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪɨʁ 129/07, 83/14,
101/16 ɢ 47/18),
10. ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɲɭɦɚɪɫɬɜɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ, 2006. ɝɨɞ.,
11. ɍɩɭɬɫɬɜɨɦ ɨ ɧɚɱɢɧɭ ɜɪɲɟʃɚ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɢ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ („ɋɥ. Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɊɋ“ ɛɪ. 3/77),
12. ɍɪɟɞɛɚ ɨ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭ ȼɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɨɫɧɨɜɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ
("ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪɨʁ 11/02);
13. ɍɪɟɞɛɚ ɨ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢɡɜɨɻɟʃɚ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɡɚɲɬɢɬɢ, ɭɪɟɻɟʃɭ ɢ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ ɝɨɞɢɧɭ ɤɨɧɤɭɪɢɫɚʃɚ,
14. ɉɪɨɫɬɨɪɧɢ ɩɥɚɧ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ, ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ, 2010.
15. ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ
("ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪɨʁ 85/14),
16. ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɫɚɞɪɠɢɧɢ ɨɫɧɨɜɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɝɚɡɞɨɜɚʃɚ ɲɭɦɚɦɚ, ɝɨɞɢɲʃɟɝ
ɩɥɚɧɚ ɢ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨɝ ɝɨɞɢɲʃɟɝ ɩɥɚɧɚ ɝɚɡɞɨɜɚʃɚ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦ ɲɭɦɚɦɚ ("ɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪɨʁ 122/03),
17. ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɤɨʁɟ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɦɨɪɚʁɭ ɞɚ
ɢɫɩɭʃɚɜɚʁɭ ɩɭɬɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ʁɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ ("ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪɨʁ
50/11),
18. ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɛɥɢɠɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ, ɤɚɨ ɢ ɧɚɱɢɧɭ ɞɨɞɟɥɟ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢɡ ɝɨɞɢɲʃɟɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɛɭʇɟɬɫɤɨɝ ɮɨɧɞɚ ɡɚ ɲɭɦɟ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɢ ɛɭʇɟɬɫɤɨɝ ɮɨɧɞɚ ɡɚ ɲɭɦɟ Ⱥɭɬɨɧɨɦɧɟ ɩɨɤɪɚʁɢɧɟ ("ɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪɨʁ 17/13),
19. ɉɨɩɢɫ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ, ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɢ ɫɬɚɧɨɜɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ, 2011.,
20. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨɝ ɡɚɜɨɞɚ ɋɥɭɠɛɟ ɡɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪ
ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɭ Ƚɪɚɞɭ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ.
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

2. ɂɁȼɈȾɂ ɂɁ ɉɊɈɋɌɈɊɇɈȽ ɉɅȺɇȺ ȽɊȺȾȺ ɋɊȿɆɋɄȺ ɆɂɌɊɈȼɂɐȺ
ɊȿɅȿȼȺɇɌɇɂ ɁȺ ɂɁɊȺȾɍ ɉɊɈȽɊȺɆȺ ɄɈɆȺɋȺɐɂȳȿ
Ʉɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ʁɟ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɨ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɭ ɜɟʄɟɦ ɢɥɢ
ɦɚʃɟɦ ɨɛɢɦɭ ɩɥɚɧɫɤɢ ɪɚɡɪɚɻɟɧɨ ɭ ɉɉȽɋɆ. ɋɯɨɞɧɨ ɬɨɦɟ ʄɟ ɫɟ ɞɚɬɢ ɫɚɦɨ ɨɫɧɨɜɧɢ
ɩɪɢɤɚɡɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɫɬɚʃɚ, ɰɢʂɟɜɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɢ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ
ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɟ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ, ɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟ ɭ ɉɉȽɋɆ.
ɉɪɨɫɬɨɪɧɢ ɩɥɚɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɨɫɧɨɜɧɢ ɩɥɚɧɫɤɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɡɚ ɭɫɦɟɪɚɜɚʃɟ ɢ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɞɭɝɨɪɨɱɧɢɦ ɨɞɪɠɢɜɢɦ ɪɚɡɜɨʁɟɦ ɥɨɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦ,
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦ ɢ ɭɪɟɻɟʃɟɦ ɩɪɨɫɬɨɪɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ. ɉɥɚɧɨɦ ɫɟ
ɪɚɡɪɚɻɭʁɭ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɫɤɚ ɨɩɪɟɞɟʂɟʃɚ, ɩɥɚɧɫɤɚ ɪɟɲɟʃɚ ɢ ɫɦɟɪɧɢɰɟ ɭɬɜɪɻɟɧɟ
ɉɪɨɫɬɨɪɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ.
2.1. ɐɂȴȿȼɂ ɉɊɈɋɌɈɊɇɈȽ ɊȺɁȼɈȳȺ
Ɉɩɲɬɢ ɰɢʂ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧ
ɯɢʁɟɪɚɪɯɢʁɨɦ ɪɚɡɜɨʁɢɧɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɢ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ, ɬɟ ʁɟ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɭɬɜɪɞɢɬɢ ɢ ɯɢʁɟɪɚɪɯɢʁɭ ɰɢʂɟɜɚ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚ.
Ɉɩɲɬɢ ɰɢʂ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ʁɟ:
ɋɌȼȺɊȺȵȿ ɉɅȺɇɋɄɈȽ ɈɋɇɈȼȺ ɁȺ ɍɊȺȼɇɈɌȿɀȿɇ ɊȺɁȼɈȳ ȽɊȺȾȺ
ɋɊȿɆɋɄȺ ɆɂɌɊɈȼɂɐȺ ɍ ɋɄɅȺȾɍ ɋȺ ɉɊɈɋɌɈɊɇɂɆ, ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɆ ɂ
ɋɈɐɂȳȺɅɇɂɆ ɆɈȽɍȶɇɈɋɌɂɆȺ ɍɁ ɈɑɍȼȺȵȿ ɀɂȼɈɌɇȿ ɋɊȿȾɂɇȿ ɂ
ɍɋɆȿɊȺȼȺȵȿ ɄȺ ɉɊɈɐȿɋɂɆȺ ȿȼɊɈɉɋɄɂɏ ɂɇɌȿȽɊȺɐɂȳȺ.
ɉɉȽɋɆ ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɲɭ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ,
ɭɪɟɻɟʃɚ ɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɩɪɢɛɥɢɠɢɨ ɨɜɨɦ
ɰɢʂɭ ɢ ɫɬɜɨɪɢɥɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɟɜɪɨɩɫɤɢɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ ɮɨɧɞɨɜɢɦɚ ɢ
ɩɨɫɬɚɜɢɥɟ ɨɫɧɨɜɟ ɛɭɞɭʄɟɝ ɪɚɡɜɨʁɚ.
2.2. ɉɈɋȿȻɇɂ ɐɂȴȿȼɂ ɊȺɁȼɈȳȺ ɉɈ ɉɈȳȿȾɂɇɂɆ ɈȻɅȺɋɌɂɆȺ
ɉɊɂɊɈȾɇɂ ɄɈɆɉɅȿɄɋ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɨɱɭɜɚʃɟ:
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɨɫɧɨɜɧɨʁ ɧɚɦɟɧɢ,
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɜɢɫɨɤɢɦ ɛoɧɢɬɟɬɧɢɦ ɤɥɚɫɚɦɚ,
ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɜɨɞɨɡɚɯɜɚɬɚ, ɢ
ɜɨɞɨɬɨɤɨɜɚ ɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɦ ɤɥɚɫɚɦɚ ɜɨɞɚ ɢ ɩɪɢɨɛɚʂɚ,
ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɩɚɪɤɚ Ɏɪɭɲɤɚ ɝɨɪɚ ɢ ɋɩɟɰɢʁɚɥɧɨɝ ɪɟɡɟɪɜɚɬɚ
ɩɪɢɪɨɞɟ Ɂɚɫɚɜɢɰɚ.
ȾɊɍɒɌȼȿɇɂ ɄɈɆɉɅȿɄɋ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ:
ʁɚɱɚʃɟ ɝɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɟ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɟ ɭ ɨɤɪɭɠɟʃɭ ɤɚɨ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ,
ɩɨɫɬɢɡɚʃɟ ɨɩɬɢɦɚɥɧɨɝ ɧɢɜɨɚ ɭɪɛɚɧɨɝ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɠɢɜʂɟʃɚ ɩɨ
ɧɚɫɟʂɢɦɚ,
ʁɚɱɚʃɟ ɧɚɫɟʂɚ
Ʉɭɡɦɢɧ, ȳɚɪɚɤ ɢ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɋɚɱɚ ɭ ɨɤɪɭɠɟʃɭ ɤɚɨ
ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɯ ɰɟɧɬɚɪɚ ɪɚɡɜɨʁɚ,
ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ
ɰɟɧɬɚɪɚ
ɧɚɫɟʂɫɤɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ
ɢ
ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ
ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢ ʁɚɜɧɢɦ ɫɥɭɠɛɚɦɚ ɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ,
ɩɪɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɡɚ ɪɚɞ ɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɭ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɨɩɲɬɢɧɟ
ɝɞɟ ʁɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢ ɪɚɡɜɨʁ, ɢ
ɩɪɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɫɟɨɫɤɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɡɚ ɪɚɞ ɭ ɞɪɭɝɢɦ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚ
ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɢɯ ɨɫɧɨɜɧɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨʁ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ,
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

-

ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɫɨɰɢɨ-ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɪɚɡɜɢʁɟɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɭɱʁɚ.

ɉɊɂȼɊȿȾɇɂ ɄɈɆɉɅȿɄɋ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ:
ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɛɪɠɟɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ,
ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɪɚɬɟʄɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨ-ɩɪɟɪɚɻɢɜɚɱɤɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɚɡɢɪɚʁɭ ɧɚ ɩɪɢɦɚɪɧɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨʁ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ,
ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ (ɫɤɥɚɞɢɲɬɚ, ɯɥɚɞʃɚɱɟ,
ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɭ,ɫɢɥɨɫɢ, ɩɢʁɚɰɟ),
ɚɝɪɨɬɟɯɧɢɱɤɟ ɦɟɪɟ,
ɫɩɪɨɜɟɫɬɢ ɤɨɦɟɫɚɰɢʁɭ ɡɚ ɩɪɟɨɫɬɚɥɢ ɞɟɨ ɩɪɨɫɬɨɪɚ,
ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ ɪɭɪɚɥɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɭɜɨɻɟʃɟɦ ɞɨɩɭɧɫɤɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ (ɬɭɪɢɡɚɦ,
ɫɬɚɪɢ ɡɚɧɚɬɢ, ɬɪɝɨɜɢɧɚ),
ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ ɧɨɜɢɯ (ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢʁɚ) ɪɚɡɜɨʁɧɢɯ ɰɟɧɬɚɪɚ ɭ ɰɢʂɭ ɛɨʂɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ,
ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɪɚɞɧɨ-ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɯ ɡɨɧɚ, ɫɥɨɛɨɞɧɢɯ ɡɨɧɚ,
ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ ɦɚɥɢɯ ɢ ɫɪɟɞʃɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ (Ɇɋɉ),
ɚɮɢɪɦɢɫɚʃɟ ɬɪɚɧɡɢɬɧɨɝ ɬɭɪɢɡɦɚ (ɪɟɱɧɢ ɢ ɞɪɭɦɫɤɢ),
ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɯ ɩɭɧɤɬɨɜɚ ɩɥɨɜɧɢɦ ɬɭɪɚɦɚ ɧɚ ɪɟɰɢ ɋɚɜɢ,
ɞɚʂɢ ɪɚɡɜɨʁ ɬɭɪɢɡɦɚ ɫɩɨɪɬɫɤɨ-ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝ, ɟɤɨ-ɟɬɧɨ, ɜɢɤɟɧɞ,
ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢɨɧɨɝ, ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ, ɫɟɨɫɤɨɝ ɢ ɥɨɜɧɨ-ɪɢɛɨɥɨɜɧɨɝ ɬɭɪɢɡɦɚ, ɢ
ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɟ ɡɨɧɟ ɬɭɪɢɡɦɚ ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɢɦ ɬɭɪɚɦɚ.
ɌȿɏɇɂɑɄɂ ɄɈɆɉɅȿɄɋ:
ȼɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ :
ɡɚɲɬɢɬɚ ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯ ɜɨɞɚ,
ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɜɨɞɨɜɨɞɚ ɭ ɢɧɬɟɪɤɨɦɭɧɚɥɧɭ (ɨɩɲɬɢɧɫɤɭ) ɦɪɟɠɭ ɢ
ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɦɪɟɠɟ ɭ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢ ɫɢɫɬɟɦ,
ɩɨɬɟɧɰɢɪɚɬɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɭ ɩɨɬɪɨɲʃɭ ɩɢɬɤɟ ɜɨɞɟ, ɢ
ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨɦ ɜɨɞɨɦ ɪɟɲɚɜɚɬɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɦ ɡɚɯɜɚɬɢɦɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯ ɢ ɩɨɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɚ ɧɢɠɟɝ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ, ɢɥɢ ɧɚ ɦɟɪɟ ɪɟɰɢɪɤɭɥɚɰɢʁɟ ɜɨɞɟ.
ȿɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ :
ɪɚɡɜɨʁ ɟɥɟɤɬɨɦɪɟɠɟ, ɦɪɟɠɟ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɢ ɬɨɩɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɟ ɦɪɟɠɟ (Ƚɪɚɞ),
ɭɡ ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɢ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɪɚɞɚ ɢ ɩɨɭɡɞɚɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ
ɦɪɟɠɚ,
ɞɚʂɢ ɪɚɡɜɨʁ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ɝɪɟʁɚʃɚ, ɢ
ɩɨɬɟɧɰɢɪɚʃɟ ɪɚɡɜɨʁɚ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɢ ɨɛɧɨɜʂɢɜɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɟɧɟɪɝɢʁɟ.
Ʉɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢ ɫɢɬɟɦɢ :
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɉɌɌ ʁɟɞɢɧɢɰɚ,
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɦɪɟɠɟ ɞɢɝɢɬɚɥɧɢɯ ȺɌɐ,
ɪɚɡɜɨʁ ɬɟɥɟɦɚɬɫɤɢɯ ɩɨɧɭɞɚ,
ɪɚɡɜɨʁ ɤɚɛɥɨɜɫɤɨɝ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ,
ɲɢɪɟʃɟ ɦɪɟɠɟ ɨɩɬɢɱɤɢɯ ɤɚɛɥɨɜɚ, ɢ
ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɧɨɜɢɯ ɛɚɡɧɢɯ ɫɬɚɧɢɰɚ.
ɋɢɫɬɟɦ ɤɨɦuɧɚɥɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ :
ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɫɦɟɬɥɢɲɬɚ ɢ ʁɚɦɚ ɝɪɨɛɧɢɰɚ,
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɫɚ ɪɟɰɢɤɥɚɠɧɢɦ
ɰɟɧɬɪɨɦ ɡɚ ɋɪɟɦɫɤɭ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɭ ɢ ɒɚɛɚɰ,
ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ (ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɧɨɜɢɯ) ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɯɭɦɚɧɢɯ ɝɪɨɛɚʂɚ, ɢ
ɋɚɨɛɪɚʄɚʁ :
ɭɫɚɝɥɚɲɚɜɚʃɟ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɚ ɫɜɢɯ ɜɢɞɨɜɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ,
ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɪɨɛɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ,
ɩɨɬɟɧɰɢɪɚʃɟ ɪɚɡɜɨʁɚ ɪɟɱɧɨɝ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɢ ɥɭɤɟ,

57

Број 05

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

31. 03. 2021

ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

-

ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɦɪɟɠɟ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ.

ɄɈɆɉɅȿɄɋ ɁȺɒɌɂɌȿ:
ɡɚɲɬɢɬɚ ɩɪɢɨɛɚʂɚ, ɨɛɚɥɚ ɢ ɫɚɦɟ ɪɟɤɟ ɋɚɜɟ ɢ Ȼɨɫɭɬɚ,
ɡɚɲɬɢɬɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɜɚɡɞɭɯɚ,
ɡɚɲɬɢɬɚ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɚ,
ɡɚɲɬɢɬɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɨɞ ɡɚɝɚɻɟʃɚ, ɞɟɝɪɚɞɚɰɢʁɟ ɢ ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ,
ɡɚɲɬɢɬɚ, ɨɛɧɨɜɚ ɢ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɲɭɦɚ,
ɡɚɲɬɢɬɚ ɡɞɪɚɜʂɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɚ,
ɡɚɲɬɢɬɚ ɮɥɨɪɟ ɢ ɮɚɭɧɟ,
ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɧɟɩɨɝɨɞɚ ɢ ɭɞɟɫɚ,
ɪɚɡɜɨʁ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ,
ɡɚɲɬɢɬɚ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ,
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɡɚɲɬɢɬɧɢɯ ɡɨɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɢ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ
ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɨɝ ɝɪɚɻɟʃɚ,
ɭɤʂɭɱɟʃɟ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɢɯ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɢ ɩɪɨɪɨɞɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɭ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɭ ɩɨɧɭɞɭ, ɢ
ɡɚɲɬɢɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɩɚɪɤɚ ɢ ɋɩɟɰɢʁɚɥɧɨɝ ɪɟɡɟɪɜaɬɚ
ɩɪɢɪɨɞɟ.
2.3. ɉɊɈɋɌɈɊɇɂ ɊȺɁȼɈȳ ɂ ɍɊȿȭȿȵȿ ɊɍɊȺɅɇɂɏ ɉɈȾɊɍɑȳȺ
ɉɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɧɨɜɢɯ ɨɛɥɢɤɚ
ɭɪɛɚɧɨ - ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ, ɤɨʁɟ ɫɟ ɜɟɡɭʁɟ ɡɚ ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɢ ɞɨɛɢɬɢ. ɇɨɜɟ
ɮɨɪɦɟ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢʁɟ ɢ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ ɪɟɜɨɥɭɚɰɢʁɭ ɪɚɡɦɟɧɟ ɭɫɥɭɝɚ ɢɡɦɟɻɭ
ɝɪɚɞɨɜɚ ɢ ɫɟɥɚ ɭ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɭ ɨɞɪɠɢɜɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ. ɉɪɨɦɟɧɟ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
(ɤɚɨ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨʁ ɨɫɧɨɜɢ) ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɪɭɪɚɥɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɩɨɜɟɡɚɧɟ ɫɭ ɫɚ ɭɫɦɟɪɟɧɨɲʄɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɞɚ ɫɟ ɛɚɜɟ ʁɨɲ ɧɟɤɨɦ ɞɨɩɭɧɫɤɨɦ ɞɟɥɚɬɧɨɲʄɭ.
ɇɨɜɟ ɜɪɫɬɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɫɟɥɭ ( ʁɚɜɧɟ, ɛɚɧɤɚɪɫɤɟ, ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ ) ɨɦɨɝɭʄɢʄɟ
ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɢ ɞɟɥɨɜɚɬɢ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɧɨ ɧɚ ɪɚɡɜɨʁ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɛɢɡɧɢɫɚ.
ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ʄɟ ɫɟ, ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ, ɫɦɚʃɢɬɢ ɫɬɨɩɚ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ ɢ ɦɢɝɪɚɬɨɪɧɢɯ
ɤɪɟɬɚʃɚ.
ɇɚʁɧɨɜɢʁɚ ɞɨɝɚɻɚʃɚ ɭ ɞɨɦɟɧɭ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɢ ɩɪɨɦɟʃɟɧɢɯ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɬɨɤɨɜɚ ɢɡɢɫɤɭʁɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɧɚɫɟʂɚ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟɦ ɞɪɭɝɢɯ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɟɦ ɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢɯ ɪɚɡɦɟɪɚ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ ɢɥɢ
ɭɫɬɭɩɚʃɟɦ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɂɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɦɚ “ɫɚ ɫɬɪɚɧɟ”. Ⱦɨɲɥɨ ʁɟ ɞɨ ɜɟʄɟɝ ɩɪɨɦɟɬɨɜɚʃɚ
ɡɟɦʂɢɲɬɟɦ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɟɦ ɭ ɩɨɫɥɨɜɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɧɚɦɟɧɚ
ɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ. Ɍɨ ʁɟ ɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɥɨ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɭ ɩɪɟɬɜɚɪɚʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɭ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ. ɇɨɜɟ ɧɚɦɟɪɟ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɩɪɨɩɪɚʄɟɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ ɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɦ ɫɬɚʃɭ ɢ
ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨ-ɩɥɚɧɫɤɨɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɨɦ.
ɋɦɟɪɧɢɰɟ ɡɚ ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɟɨɫɤɢɯ ɧɚɫɟʂɚ:
•
ɤɜɚɥɢɬɟɬɟ ɠɢɜʂɟʃɚ ɧɚ ɫɟɥɭ ɭ ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɩɪɢɛɥɢɠɢɬɢ
ɝɪɚɞɫɤɨɦ ɧɚɱɢɧɭ ɠɢɜɨɬɚ (ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɭɪɟɻɟʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ, ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɧɚɫɟʂɚ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ʁɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɢ);
•
ɤɨɦɛɢɧɨɜɚʃɟ ɨɫɧɨɜɧɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɦ, ɭɫɥɭɠɧɢɦ ɢ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɤɢɦ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚ ɭɧɚɩɪɟɞɢʄɟ ɫɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬ
ɠɢɜʂɟʃɚ ɧɚ ɫɟɥɭ ɢ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɦɚɥɢɯ ɢ ɫɪɟɞʃɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯ
ɩɨɝɨɧɚ, ɡɚɧɚɬɫɜɚ, ɬɪɝɨɜɢɧɟ, ɫɟɪɜɢɫɧɟ ɭɫɥɭɝɟ, ɬɭɪɢɡɚɦ.
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•
ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ – ɬɟɪɦɨɦɢɧɟɪɚɥɧɢɯ ɜɨɞɚ ɭ
ɦɚɱɜɚɧɫɤɨɦ ɞɟɥɭ Ɉɩɲɬɢɧɟ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɩɨɜɪɬɚɪɫɬɜɚ, ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ (ɋɉȺ ɰɟɧɬɪɢ),
ɰɜɟʄɚɪɫɬɜɚ, ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɫɬɚɤɥɟɧɢɤɚ, ɩɥɚɫɬɟɧɢɤɚ ɢ ɫɥ.
•
ɫɬɢɦɭɥɢɫɚɬɢ ɢ ɞɪɭɝɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɚɨ : ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɫɟɪɜɢɫɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɨɤɨ
ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ, ɪɚɡɜɨʁ ɟɬɧɨ-ɡɚɧɚɬɚ ɢ ɩɥɚɫɦɚɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
ɤɪɨɡ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɭ ɩɨɧɭɞɭ, ɤɚɨ ɢ ɩɨɧɭɞɚ ɫɦɟɲɬɚʁɧɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ-ɫɟɨɫɤɢ ɬɭɪɢɡɚɦ ɭɡ
ɨɛɚɜɟɡɧɭ ɟɞɭɤɚɰɢʁɭ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ,
•
ɨɱɭɜɚʃɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɭɡ ɫɬɚɥɧɭ ɛɪɢɝɭ ɨ ɡɚɲɬɢɬɢ ɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟ, ɤɚɨ ɧɟɝɨɜɚʃɟ ɤɭɬɭɪɧɟ ɛɚɲɬɢɧɟ ɢ ɨɛɢɱɚʁɚ ɤɪɨɡ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɞɨɝɚɻɚʁɚ
(ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ, ɜɚɲɚɪɢ, ɩɥɢɜɚɱɢ ɦɚɪɚɬɨɧ, ɧɚɭɬɢɱɤɟ ɪɟɝɚɬɟ), ɨɱɭɜɚʃɟ ɚɦɛɢʁɟɧɬɚɥɧɢɯ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɫɟɥɚ ɢ ɨɤɨɥɢɧɟ.
ɉɪɨɫɬɨɪɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɫɟɥɚ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɠɢɜʂɟʃɚ ɭ ɫɟɥɢɦɚ ɛɚɡɢɪɚ ɫɟ
ɧɚ ɮɢɲɟɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɥɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ɢ ʁɚɱɚʃɭ ɟɤɨɧɫɨɦɫɤɟ ɫɧɚɝɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ. ɇɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ʃɢɯɨɜɨ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɭ ɬɪɠɢɲɧɟ
ɭɫɥɨɜɟ ɩɪɢɜɪɟɻɢɜɚʃɚ.
Ɍɨ ʄɟ ɫɟ ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɢ ɧɚɩɨɜɨʂɧɢʁɢɦ ɧɚɱɢɧɨɦ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ, ɭɫɥɭɠɧɢɯ ɢ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɤɢɯ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ.
ɉɥɚɧɢɪɚɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɫɟɨɫɤɢɯ ɧɚɫɟʂɚ, ɨɞɧɫɧɨ ɪɭɪɚɥɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɨɞɜɢʁɚʄɟ ɫɟ
ɤɪɨɡ:
•
ɭɤʂɭɱɟʃɟ ɫɟɥɚ ɭ ɨɩɲɬɢ ɪɚɡɜɨʁ ɩɪɨɫɬɨɪɚ (ɩɪɢɜɪɟɞɧɢ, ɤɭɥɬɭɪɧɢ,
ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ),
•
ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɦɟɻɭɨɞɧɨɫɚ ɝɪɚɞ – ɫɟɥɨ ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ ɢɧɮɪɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɢ ɦɪɟɠɟ ʁɚɜɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ,
•
ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ
ɭɪɟɻɟʃɚ ɚɬɚɪɚ ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ,
•
ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɭɧɭɬɚɪ ɝɪɚɧɢɰɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ
ɧɚɫɟʂɚ
ɭɫɦɟɪɚɜɚʃɟɦ
ɝɪɚɞʃɟ
ɧɚ
ɩɪɨɫɬɨɪɟ
ɫɚ
ɢɡɝɪɚɻɟɧɨɦ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ,
•
ɨɩɪɟɦɚʃɟ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ
ɧɚɫɟʂɚ
ɧɟɞɨɫɬɚʁɭʄɨɦ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ,
•
ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɭ ɩɨɧɭɞɭ ɫɟɥɚ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɭ ɨɤɪɭɠɟʃɭ.
ɇɟɝɚɬɢɜɧɟ ɞɟɦɨɝɪɚɮɫɤɟ ɬɟɞɟɧɰɢʁɟ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɫɟɨɫɤɢɯ ɧɚɫɟʂɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚʄɟ ɫɟ
ɤɪɨɡ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ, ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɦɪɟɠɟ, ɪɚɡɜɨʁ ɬɭɪɢɡɦɚ ɢ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɢɯ ɩɪɢɦɚɪɧɨʁ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨʁ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ.
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3. ɈɐȿɇȺ ɉɈɋɌɈȳȿȶȿȽ ɋɌȺȵȺ ɉɊɂɊɈȾɇɂɏ ɂ ȺɇɌɊɈɉɈȽȿɇɂɏ
ɄȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ɄɈɆȺɋȺɐɂɈɇɈȽ ɉɈȾɊɍɑȳȺ
3.1. ɈɐȿɇȺ ɋɌȺȵȺ ɉɊɂɊɈȾɇɂɏ ɄȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ɂ ɈȽɊȺɇɂɑȿȵȺ
ɉɈȾɊɍɑȳȺ ȽɊȺȾȺ ɋɊȿɆɋɄȺ ɆɂɌɊɈȼɂɐȺ
3.1.1. Ɉɫɧɨɜɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɩɨɥɨɠɚʁ
ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɭ ɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɨɦ ɞɟɥɭ ɋɪɛɢʁɟ, ʁɭɝɨɡɚɩɚɞɧɨɦ
ɞɟɥɭ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ, ɧɚ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɬɪɢʁɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢɯ ɰɟɥɢɧɚ: ɫɪɟɦɫɤɟ
ɪɚɜɧɢɰɟ, ɦɚɱɜɚɧɫɤɟ ɪɚɜɧɢɰɟ ɢ ɮɪɭɲɤɨɝɨɪɫɤɨɝ ɩɨɛɪɻɚ. ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɢɦɚ
ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɧɚ 44 ɫɬɟɩɟɧɢ ɢ 58 ɦɢɧɭɬɚ ɫɟɜɟɪɧɟ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɟ ɲɢɪɢɧɟ ɢ 19
ɫɬɟɩɟɧɢ 36 ɦɢɧɭɬɚ ɢɫɬɨɱɧɟ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɟ ɞɭɠɢɧɟ ɢ ɩɪɨɫɬɢɪɟ ɫɟ ɩɨ ʁɭɠɧɨɦ ɨɛɨɞɭ
ɫɪɟɦɫɤɟ ɥɟɫɧɟ ɬɟɪɚɫɟ ɢ ɧɚ ɚɥɭɜɢʁɚɥɧɨʁ ɪɚɜɧɢ ɥɟɜɟ ɨɛɚɥɟ ɪɟɤɟ ɋɚɜɟ, ɧɚ ɩɪɨɫɟɱɧɨʁ
ɧɚɞɦɨɪɫɤɨʁ ɜɢɫɢɧɢ ɨɞ 82 ɦ. Ƚɪɚɞɫɤɨ ɧɚɫɟʂɟ ɡɚɩɪɚɜɨ ʁɟ ɤɨɧɭɪɛɚɰɢʁɚ ɬɪɢ ɧɚɫɟʂɚ:
ɋɪɟɦɫɤɟ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɟ ɤɚɨ ɰɟɧɬɪɚɥɧɟ ɭɪɛɚɧɟ ɰɟɥɢɧɟ, ɫɭɫɟɞɧɟ Ɇɚɱɜɚɧɫɤɟ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɟ
ɧɚ ɞɟɫɧɨʁ ɨɛɚɥɢ ɪɟɤɟ ɋɚɜɟ ɢ ɧɚʁɜɟʄɟɝ ɫɟɥɚ ɩɨ ɛɪɨʁɭ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, Ʌɚʄɚɪɤɚ, ɧɚ
ɡɚɩɚɞɭ. Ƚɪɚɞ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɧɚ ɜɟɨɦɚ ɩɨɜɨʂɧɨɦ ɦɟɫɬɭ, ɫɜɟɝɚ 75 ɤɦ ɨɞ ɝɥɚɜɧɨɝ ɝɪɚɞɚ
ɡɟɦʂɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞɚ, ɫɚ ɤɨʁɢɦ ɝɚ ɜɟɡɭʁɟ ɚɭɬɨ-ɩɭɬ ȿ-70 ɟɜɪɨɩɫɤɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ. ɋɚ Ȼɟɨɝɪɚɞɨɦ ʁɟ
ɝɪɚɞ ɩɨɜɟɡɚɧ ɢ ʁɟɞɢɧɨɦ ɞɜɨɤɨɥɨɫɟɱɧɨɦ ɩɪɭɝɨɦ ɭ ɞɪɠɚɜɢ. Ɉɞ ɩɨɤɪɚʁɢɧɫɤɨɝ ɫɟɞɢɲɬɚ,
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɭɞɚʂɟɧ ʁɟ 50 ɤɦ. Ɉɞ ɝɪɚɧɢɰɟ ɫɚ ɪɟɩɭɛɥɢɤɨɦ ɏɪɜɚɬɫɤɨɦ ɝɪɚɞ ʁɟ ɭɞɚʂɟɧ
35 ɤɦ. ɉɨ ɨɜɨɦɟ ʁɟ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɧɚʁɛɥɢɠɚ Ɂɚɩɚɞɭ ɨɞ ɫɜɢɯ ɨɤɪɭɠɧɢɯ ɫɪɟɞɢɲɬɚ
ɧɚɲɟ ɡɟɦʂɟ.
ɉɨɥɨɠɚʁ ɭ ɛɥɢɠɨʁ ɨɤɨɥɢɧɢ, ɬɚɤɨɻɟ ʁɟ ɩɨɜɨʂɚɧ ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɝɪɚɞ ɧɚɫɬɚɨ ɧɚ
"ɧɚʁɬɚʃɟɦ" ɞɟɥɭ ɋɪɟɦɚ, ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɝɞɟ ɫɭ ɤɨɩɧɟɧɢ ɩɭɬɟɜɢ ɤɨʁɢ ɜɨɞɟ ɫɚ Ȼɚɥɤɚɧɚ ɢ
Ȼɟɨɝɪɚɞɚ ɧɚ ɢɫɬɨɤɭ, ɤɚ ɞɚɧɚɲʃɨʁ ɏɪɜɚɬɫɤɨʁ ɧɚ ɡɚɩɚɞɭ, ɧɚʁɛɥɢɠɢ ɜɨɞɟɧɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ
(ɪɟɰɢ ɋɚɜɢ). Ɉɜɢ ɩɭɬɟɜɢ ɨɜɞɟ ɩɪɚɜɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨ ɱɜɨɪɢɲɬɟ. ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ ɦɟɫɬɨ
ɋɪɟɦɫɤɟ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɟ ʁɟ ɩɨɜɨʂɧɨ, ʁɟɪ ʁɟ ɨɜɨ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɋɚɜɢ ɝɞɟ ʁɟ ɨɧɚ ɧɚʁɛɥɢɠɚ
Ɏɪɭɲɤɨʁ ɝɨɪɢ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɝɪɚɞ ʁɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɝɞɟ ʁɟ ɫɚɜɫɤɚ ɨɛɚɥɚ
ɧɚʁɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢʁɚ. ɍ ɩɪɨɲɥɨɫɬɢ ɫɭ ɞɟɥɨɜɢ ɢɫɬɨɱɧɨ ɢ ɡɚɩɚɞɧɨ ɨɞ ɝɪɚɞɚ ɛɢɥɢ ɢɡɭɡɟɬɧɨ
ɦɨɱɜɚɪɧɢ ɢ ɬɟɲɤɨ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢ, ɩɚ ʁɟ ɨɜɨ ɦɟɫɬɨ ɛɢɥɨ ɩɨɝɨɞɧɨ ɡɚ ɩɪɟɥɚɡɚɤ ɩɪɟɤɨ ɪɟɤɟ
ɢ ɭɩɪɚɜɭ ɧɚɞ ʃɨɦ ɭ ɨɜɨɦ ɞɟɥɭ ɬɨɤɚ. Ɉɜɚ ɨɤɨɥɧɨɫɬ ʁɟ ɛɢɥɚ ɢ ɛɢɬɧɚ ɫɚ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ
ɨɞɛɪɚɧɟ, ʁɟɪ ɫɭ ɨɤɨɥɧɟ ɦɨɱɜɚɪɟ ɛɢɥɟ ɢ "ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɛɟɞɟɦ" ɭ ɪɚɬɧɢɦ ɜɪɟɦɟɧɢɦɚ.
Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɫɟ ɩɪɨɫɬɢɪɟ ɧɚ ɞɜɚɞɟɫɟɬ ɬɪɢ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ
ɫɚɱɢʃɚɜɚʁɭ ɝɚ ɞɜɚɞɟɫɟɬ ɲɟɫɬ ɧɚɫɟʂɚ: 1. Ȼɟɲɟɧɨɜɚɱɤɢ ɉɪʃɚɜɨɪ, 2. Ȼɟɲɟɧɨɜɨ, 3.
Ȼɨɫɭɬ, 4. ȼɟɥɢɤɢ Ɋɚɞɢɧɰɢ, 5. Ƚɪɝɭɪɟɜɰɢ, 6. Ⱦɢɜɨɲ, 7. Ɂɚɫɚɜɢɰɚ 1 ɢ 8. Ɂɚɫɚɜɢɰɚ 2, 9.
ȳɚɪɚɤ, 10. Ʉɭɡɦɢɧ, 11. Ʌɚʄɚɪɚɤ, 12. Ʌɟɠɢɦɢɪ, 13. Ɇɚɧɻɟɥɨɫ, 14. Ɇɚɪɬɢɧɰɢ, 15.
Ɇɚɱɜɚɧɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ, 16. ɇɨʄɚʁ, 17. Ɋɚɜʃɟ, 18. Ɋɚɞɟɧɤɨɜɢʄ, 19. ɋɚɥɚɲ ɇɨʄɚʁɫɤɢ,
20. Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ, 21. ɋɪɟɦɫɤɚ Ɋɚɱɚ, 22. ɋɬɚɪɚ Ȼɢɧɝɭɥɚ, 23. ɑɚɥɦɚ, 24.
ɒɚɲɢɧɰɢ, 25. ɒɢɲɚɬɨɜɚɰ ɢ 26. ɒɭʂɚɦ.
Ʉɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ (23) ɫɭ : 1. Ȼɟɲɟɧɨɜɚɱɤɢ ɉɪʃɚɜɨɪ, 2. Ȼɟɲɟɧɨɜɨ, 3.
Ȼɨɫɭɬ, 4. ȼɟɥɢɤɢ Ɋɚɞɢɧɰɢ, 5. Ƚɪɝɭɪɟɜɰɢ, 6. Ⱦɢɜɨɲ, 7. Ɂɚɫɚɜɢɰɚ 1, 8. ȳɚɪɚɤ, 9. Ʉɭɡɦɢɧ,
10. Ʌɚʄɚɪɚɤ, 11. Ʌɟɠɢɦɢɪ, 12. Ɇɚɧɻɟɥɨɫ, 13. Ɇɚɪɬɢɧɰɢ, 14. Ɇɚɱɜɚɧɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ,
15. ɇɨʄɚʁ, 16. Ɋɚɜʃɟ, 17. Ɋɚɞɟɧɤɨɜɢʄ, 18. ɋɚɥɚɲ ɇɨʄɚʁɫɤɢ, 19. ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ,
20. ɋɪɟɦɫɤɚ Ɋɚɱɚ, 21. ɑɚɥɦɚ, 22. ɒɚɲɢɧɰɢ ɢ 23. ɒɭʂɚɦ.
3.1.2. Ƚɟɨɦɨɪɮɨɥɨɲɤɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
Ⱥɥɭɜɢʁɚɥɧɚ ɪɚɜɚɧ ɪɟɤɟ ɋɚɜɟ ɢɦɚ ɡɧɚɬɧɨ ɜɟʄɭ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɫɟɜɟɪɧɨ ɧɟɝɨ ʁɭɠɧɨ ɨɞ
ɪɟɤɟ. Ʉɨɞ ɋɪɟɦɫɤɟ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɟ ɨɧɚ ʁɟ ɧɚʁɭɠɚ. ɇɚɝɧɭɬɨɫɬ ɪɚɜɧɢ ɩɪɟɦɚ ɪɟɰɢ ɋɚɜɢ ʁɟ
ɜɟɨɦɚ ɦɚɥɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɭ ɫɤɨɪɨ ɫɜɢ ʁɭɠɧɨɮɪɭɲɤɨɝɨɪɫɤɢ ɩɨɬɨɰɢ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɞɨʃɢɦ
ɬɨɤɨɜɢɦɚ ɞɨɛɢɥɢ ɤɚɧɚɥɟ.
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

ɋɪɟɦɫɤɚ ɥɟɫɧɚ ɬɟɪɚɫɚ ʁɟ ɪɚɫɰɟɩɤɚɧɚ ɮɪɭɲɤɨɝɨɪɫɤɢɦ ɩɨɬɨɰɢɦɚ ɢ ɞɟɥɨɦ ɪɟɤɨɦ
ɋɚɜɨɦ.
Ɏɪɭɲɤɨɝɨɪɫɤɚ ɥɟɫɧɚ ɡɚɪɚɜɚɧ ɫɚ ɩɪɨɫɟɱɧɨɦ ɧɚɞɦɨɪɫɤɨɦ ɜɢɫɢɧɨɦ ɨɞ 120-140 ɦ
ɨɩɤɨʂɚɜɚ Ɏɪɭɲɤɭ ɝɨɪɭ. ɇɚɞɦɨɪɫɤɚ ɜɢɫɢɧɚ ɨɩɚɞɚ ɫɚ ɭɞɚʂɚɜɚʃɟɦ ɨɞ Ɏɪɭɲɤɟ ɝɨɪɟ ɧɚ
90-100 ɦ. Ʌɟɫɧɚ ɡɚɪɚɜɚɧ ʁɟ ɢɡɛɭɲɟɧɚ ɩɪɟɞɨɥɢɰɚɦɚ, ɞɨɥɨɜɢɦɚ ɢ ɦɚɥɢɦ ɞɟɩɪɟɫɢʁɚɦɚ.
Ⱦɨɥɢɧɟ ɮɪɭɲɤɨɝɨɪɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɚ ɢɦɚʁɭ ɨɛɥɢɤ ɞɨɥɨɜɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɲɢɪɟ ɢ ɩɪɟɬɜɚɪɚʁɭ ɭ
ɲɢɪɨɤɟ ɩɥɢɬɤɟ ɞɟɩɪɟɫɢʁɟ, ɢɫɬɨɱɧɨ ɨɞ Ȼɢɧɝɭɥɟ, ɡɚɩɚɞɧɨ ɨɞ ɑɚɥɦɟ ɢ ʁɭɝɨɡɚɩɚɞɧɨ ɨɞ
ȼɟɥɢɤɢɯ Ɋɚɞɢɧɚɰɚ.
Ɏɪɭɲɤɚ ɝɨɪɚ ɥɟɠɢ ɢɡɦɟɻɭ ɪɟɤɚ ɋɚɜɟ ɢ Ⱦɭɧɚɜɚ. ȳɭɠɧɨ ɨɞ Ɏɪɭɲɤɟ ɝɨɪɟ
ɩɪɨɫɬɢɪɟ ɫɟ Ɋɚɜɧɢ ɋɪɟɦ, ɚ ɡɚɩɚɞɧɨ ɫɪɟɦɫɤɨ ɢ ɫɥɚɜɨɧɫɤɨ ɡɚɬɚɥɚɫɚɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ.
Ɏɪɭɲɤɚ ɝɨɪɚ ɫɩɚɞɚ ɭ ɧɢɫɤɟ ɩɥɚɧɢɧɟ, ɫɨɱɢɜɚɫɬɨɝ ʁɟ ɨɛɥɢɤɚ, ɞɭɠɢɧɟ 78ɤɦ ɢ ɲɢɪɢɧɟ
15ɤɦ.
Ʌɟɫɧɚ ɡɚɪɚɜɚɧ (ɮɪɭɲɤɨɝɨɪɫɤɚ ɥɟɫɧɚ ɡɚɪɚɜɚɧ) ʁɟ ɧɚɫɬɚɥɚ ɧɚɜɟʁɚɜɚʃɟɦ
ɮɪɭɲɤɨɝɨɪɫɤɨɝ ɥɟɫɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɛɢɥɨ ɭɫɥɨɜʂɟɧɨ ɫɚɦɨɦ Ɏɪɭɲɤɨɦ ɝɨɪɨɦ ɤɨʁɚ ʁɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɚ ɩɪɟɱɚɝɭ ɢ ɡɚɞɪɠɚɜɚɥɚ ɥɟɫ. ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɥɟɫɧɚ ɬɟɪɚɫɚ ɢɦɚ ɡɧɚɬɧɨ
ɦɢɪɧɢʁɢ ɪɟʂɟɮ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɥɟɫɧɟ ɡɚɪɚɜɧɢ. Ȼɥɚɝɨ ɫɭ ɡɚɬɚɥɚɫɚɧɟ, ɫɚ ɡɚɨɛʂɟɧɢɦ ɢ
ɫɥɚɛɨ ɢɡɪɚɠɟɧɢɦ ɝɪɟɞɚɦɚ ɢ ɲɢɪɨɤɨ ɡɚɬɚɥɚɫɚɧɢɦ ɩɟɲɱɚɧɢɦ ɛɪɟɠɭʂɰɢɦɚ.
Ɇɢɧɟɪɨɥɨɲɤɢ ɫɚɫɬɚɜ ɬɟɪɚɫɧɨɝ ɥɟɫɚ, ɭɫɥɟɞ ɢɫɩɢɪɚʃɚ ɤɚɪɛɨɧɚɬɚ ɜɢɲɟ ɩɨɞɫɟʄɚ ɧɚ
ɝɥɢɧɭ.
3.1.3. ɉɟɞɨɥɨɲɤɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɢ ɩɟɞɨɥɨɲɤɢ
ɬɢɩɨɜɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɜɚɪɢʁɟɬɟɬɢɦɚ: ɱɟɪɧɨɡɟɦ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɜɚɪɢʁɟɬɟɬɢɦɚ ɧɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɨɞ 35803 ɯɚ, ɥɢɜɚɞɫɤɚ ɰɪɧɢɰɚ 4780 ɯɚ, ɪɢɬɫɤɚ ɰɪɧɢɰɚ 6560 ɯɚ, ɚɥɭɜɢʁɭɦ
10290ɯɚ, ɝɚʁʃɚɱɚ 6340 ɯɚ, ɩɚɪɚɪɟɧɞɡɢɧɚ ɧɚ ɥɟɫɭ 3380ɯɚ, ɦɨɱɜɚɪɧɨ ɝɥɟʁɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ
940ɯɚ, ɦɢɧɟɪɚɥɧɨ ɛɚɪɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ 5550ɯɚ ɢ ɩɚɪɚɩɨɞɡɨɥ 220ɯɚ.
ɉɥɨɞɧɨɫɬ ɢ ɜɨɞɧɨ – ɮɢɡɢɱɤɟ ɨɫɨɛɢɧɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɫɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ
ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɚ ɢ ɮɢɡɢɱɤɟ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢ ɨɞ ɪɟɤɟ ɋɚɜɟ, ɤɨʁɨʁ ɝɪɚɜɢɬɢɪɚ ɰɟɥɨɤɭɩɧɚ ɤɚɧɚɥɫɤɚ
ɦɪɟɠɚ. ɇɚʁɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢʁɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨɝ ɱɟɪɧɨɡɟɦɚ, ɛɟɫɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨɝ
ɱɟɪɧɨɡɟɦɚ, ɱɟɪɧɨɡɟɦɚ ɫɚ ɡɧɚɰɢɦɚ ɪɚɧɢʁɟɝ ɡɚɛɚɪɢɜɚʃɚ ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɭ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɦ ɞɟɥɭ
ɝɪɚɞɚ (ɤ.ɨ ȼɟɥɢɤɢ Ɋɚɞɢɧɰɢ, ɤ.ɨ. ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ). ɇɚ ɧɢɠɢɦ ɬɟɪɟɧɢɦɚ ɞɨɦɢɧɢɪɚʁɭ
ɪɢɬɫɤɟ ɰɪɧɢɰɟ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɟ, ɛɟɫɤɚɪɛɨɧɚɬɧɟ ɢ ɡɚɫɥɚʃɟɧɟ (ɤ.ɨ. Ɇɚɪɬɢɧɰɢ, ɤ.ɨ. Ʉɭɡɦɢɧ ɢ
ɤ.ɨ. Ʌɚʄɚɪɚɤ). ɍ ɪɟɨɧɭ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ʃɟɝɨɜɨɦ ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɞɟɥɭ (ɤ.ɨ. ɋɪɟɦɫɤɚ Ɋɚɱɚ, ɤ.ɨ.
Ȼɨɫɭɬ) ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɡɧɚɬɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɨɞ ɦɨɱɜɚɪɧɨ – ɝɥɟʁɧɢɦ ɡɟɦʂɢɲɬɢɦɚ ɢ
ɩɫɟɭɞɨɝɥɟʁɨɦ. ɉɨɪɟɞ ɋɚɜɟ ɫɭ ɡɧɚɬɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɨɞ ɚɥɭɜɢʁɚɥɧɢɦ ɢɥɨɜɚɫɬɨ –
ɝɥɢɧɚɫɬɢɦ ɡɟɦʂɢɲɬɟɦ.
3.1.4. Ʉɥɢɦɚɬɫɤɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
Ɉɫɧɨɜɭ ɡɚ ɚɧɚɥɢɡɭ ɤɥɢɦɚɬɫɤɢɯ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɝɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɟ
Ɇɢɬɪɨɜɢɰɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɩɨɞɚɰɢ ɫɚ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɲɤɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɭ ɋɪɟɦɫɤɨʁ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɢ
(ɬɚɛɟɥɚ 3.1).
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ
Ƚɪɚɞ ɋɆ
ɌȿɆɉȿɊȺɌɍɊȺ
ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɚɡɞɭɯɚ – ʁɚɧɭɚɪ (ºɐ)
ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɚɡɞɭɯɚ – ʁɭɥ (ºɐ)
ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɚɡɞɭɯɚ – ɝɨɞɢɲʃɚ (ºɐ)
ɋɪɟɞʃɢ ɛɪɨʁ ɦɪɚɡɧɢɯ ɞɚɧɚ – ɝɨɞɢɲʃɟ
ɋɪɟɞʃɢ ɛɪɨʁ ɬɪɨɩɫɤɢɯ ɞɚɧɚ – ɝɨɞɢɲʃɟ
ȼɅȺɀɇɈɋɌ ȼȺɁȾɍɏȺ
ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬ ɜɚɡɞɭɯɚ – ɝɨɞɢɲʃɚ (%)
ɌɊȺȳȺȵȿ ɋɂȳȺȵȺ ɋɍɇɐȺ
ɉɪɨɫɟɱɚɧ ɛɪɨʁ ɜɟɞɪɢɯ ɞɚɧɚ – ɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɪɨɫɟɱɚɧ ɛɪɨʁ ɨɛɥɚɱɧɢɯ ɞɚɧɚ – ɝɨɞɢɲʃɟ
ɉȺȾȺȼɂɇȿ
ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɩɚɞɚɜɢɧɚ – ɝɨɞɢɲʃɟ (ɦɦ)
ɉɈȳȺȼȿ
ɉɪɨɫɟɱɚɧ ɛɪɨʁ ɞɚɧɚ ɫɚ ɫɧɟɝɨɦ – ɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɪɨɫɟɱɚɧ ɛɪɨʁ ɞɚɧɚ ɫɚ ɫɧɟɠɧɢɦ ɩɨɤɪɢɜɚɱɟɦ – ɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɪɨɫɟɱɚɧ ɛɪɨʁ ɞɚɧɚ ɫɚ ɦɚɝɥɨɦ – ɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɪɨɫɟɱɚɧ ɛɪɨʁ ɞɚɧɚ ɫɚ ɝɪɚɞɨɦ – ɝɨɞɢɲʃɟ

-0,8
20,7
10,8
86,5
23,6
77,1
68,0
106,5
614,6
27,9
34,5
40,3
1,2

Ɍɚɛɟɥɚ 3.1: Ʉɥɢɦɚɬɫɤɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ
3.1.5. ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɤɚɨ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɪɟɫɭɪɫ ɱɢɧɢ 70% ɭɤɭɩɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ
Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ. ɍ ɰɢʂɭ ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɢ ɡɚɲɬɢɬɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚɛɪɚʃɟɧɨ ʁɟ ʃɟɝɨɜɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɭ ɞɪɭɝɟ ɫɜɪɯɟ. ɨɫɢɦ ɭ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɦ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɢ ɉɉȽɋɆ. Ɂɚɛɪɚʃɟɧɨ ʁɟ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɢ ɢɫɩɭɲɬɚʃɟ
ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɢ ɲɬɟɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚ ɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ. ɉɪɢɦɟɧɚ ɦɢɧɟɪɚɥɧɢɯ
ɻɭɛɪɢɜɚ ɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɚ. Ɉɛɪɚɞɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɦɨɪɚ
ɛɢɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɪɨɬɢɜɟɪɨɡɢɜɧɢɦ ɦɟɪɚɦɚ ɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚɦɚ ɨɛɪɚɞɟ.
ȼɚɧɲɭɦɫɤɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ ɭɡ ɩɭɬɟɜɟ ɢ ɤɚɧɚɥɟ ʁɟ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɡɚɲɬɢɬɬɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ.
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɭ ɋɊɉ ɢ ɞɟɥɭ ɇɉ Ɏɪɭɫɤɚ ɝɨɪɚ ɢɦɚ ɩɨɫɟɛɚɧ
ɬɪɟɬɦɚɧ ɢ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ʁɟ ɪɟɠɢɦɨɦ ɡɚɲɬɢɬɟ (ɩɨɞ ɪɟɠɢɦɨɦ ɡɚɲɬɢɬɟ 1. ɫɬɟɩɟɧɚ
ɡɚɛɪɚʃɭʁɟ ɫɟ ɫɜɚɤɚ ɜɪɫɬɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ...), ɚ ɭ ɡɚɲɬɢɬɧɨʁ ɡɨɧɢ
ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɫɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɡ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɭ ɩɪɢɦɟɧɭ ɜɟɲɬɚɱɤɢɯ ɻɭɛɪɢɜɚ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɯɟɦɢʁɫɤɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ.
ɍɪɟɻɟɧɨɫɬ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɧɢʁɟ ɞɨɛɪɚ ʁɟɪ ɡɚ ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɟɨ ɧɚɫɟʂɚ
ɧɢʁɟ ɭɪɚɻɟɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɚ.
3.1.6. ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɭ ɩɪɢɜɪɟɞɧɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ
ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɩɪɟɤɨ 40% ɭɤɭɩɧɨɝ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɞɨɯɨɬɤɚ, ɚ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɞɟɨ ɭɤɭɩɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ʁɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ. ɉɪɨɰɟɫ ɜɥɚɫɧɢɱɤɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɫɟ ɫɩɨɪɨ ɨɞɜɢʁɚ,ɚ ɞɨ ɫɚɞɚ ʁɟ
ɫɚɦɨ «Ɇɢɬɪɨɫɪɟɦ» ɩɨɤɪɟɧɭɨ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢʁɟ.
ɍ Ƚɪɚɞɭ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ, ɩɪɟɦɚ ɩɨɩɢɫɭ 2002. ɝɨɞɢɧɟ ɢɦɚ 8.858
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ/ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ, 1991. ɢɯ ʁɟ ɛɢɥɨ 10.718, ɚ 1981. 11.601.
ɉɪɨɰɟɫ ɫɦɚʃɟʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ʁɟ ɢɧɬɟɧɡɢɜɢɪɚɧ ɭ ɩɪɨɬɟɤɥɨʁ
ɞɟɰɟɧɢʁɢ.
ɉɨɫɟɞɨɜɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ ɧɚʁɜɟʄɚ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɫɚ
ɦɚɥɢɦ ɩɨɫɟɞɢɦɚ, ɢɡɦɟɻɭ 1 ɯɚ ɢ 3 ɯɚ ɤɨɪɢɲʄɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ, ɤɨʁɢɯ ɢɦɚ 58.8%.
Ƚɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɢɡɦɟɻɭ 3 ɢ 5 ɯɚ ɢɦɚ 13.3% , ɚ ɨɞ 5 ɞɨ 10 ɯɚ 18.6%. ȼɟʄɢɯ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ, ɢɡɧɚɞ 10ɯɚ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɢɦɚ 6.5%, ɲɬɨ ʁɟ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɩɪɨɫɟɤɚ Ɉɤɪɭɝɚ.
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ȼɟɥɢɱɢɧɫɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ʁɟ ʁɨɲ ɭɜɟɤ ɭɫɢɬʃɟɧɚ ɢ ɧɟ
ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ, ɤɨʁɚ ɛɢ
ɨɦɨɝɭʄɢɥɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɞɚ ɨɜɟ ɝɪɚɧɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɞɚɥɟɤɨ ɢɫɩɨɞ ɨɫɬɜɚɪɟɧɟ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɪɚɡɜɢʁɟɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɢ ɡɟɦɚʂɚ.
ɍ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɜɪɟɦɟ ɭ ɫɬɨɱɚɪɫɤɨʁ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ʁɟ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɩɨɦɚɤɚ,
ɢɚɤɨ ʁɟ ɡɧɚɱɚʁɧɢʁɟ ɫɦɚʃɟɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɝɨɜɟɞɚ, ɨɫɬɜɚɪɟɧ ʁɟ ɪɚɫɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɫɜɢʃɚ
ɢ ɩɨɫɟɛɧɨ ɨɜɚɰɚ. Ɉɜɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɟ ɫɭ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɟ ɢ ɡɚ ɰɟɨ Ɉɤɪɭɝ ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ.
3.2. ɈɋɇɈȼɇȿ ȾȿɆɈȽɊȺɎɋɄȿ ɄȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȿ ɇȺɋȿȴȺ ȾɂȼɈɒ
ɉɪɟɦɚ ɩɨɩɢɫɭ ɢɡ 2011. ɛɢɥɨ ʁɟ 1361 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ (ɩɪɟɦɚ ɩɨɩɢɫɭ ɢɡ 2002. ɛɢɥɨ ʁɟ
1585 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ).
ɍ ɧɚɫɟʂɭ Ⱦɢɜɨɲ ɠɢɜɢ 1096 ɩɭɧɨɥɟɬɧɢɯ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ, ɚ ɩɪɨɫɟɱɧɚ ɫɬɚɪɨɫɬ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɢɡɧɨɫɢ 41.8 ɝɨɞɢɧɟ (40.5 ɤɨɞ ɦɭɲɤɚɪɚɰɚ ɢ 43.1 ɤɨɞ ɠɟɧɚ).
Ɉɜɨ ɧɚɫɟʂɟ ʁɟ ɜɟɥɢɤɢɦ ɞɟɥɨɦ ɧɚɫɟʂɟɧɨ ɋɪɛɢɦɚ (ɩɪɟɦɚ ɩɨɩɢɫɭ ɢɡ 2011.
ɝɨɞɢɧɟ 92.61 %).
ɉɪɟɦɚ ɩɨɩɢɫɭ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨʁ ɨɩɲɬɢɧɢ ɢɦɚ 523 ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ,
ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɨɤɨ 80 % ɛɚɜɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɨɦ ɢ ɲɭɦɚɪɫɬɜɨɦ.
Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ʁɟ 541, ɨɞ ɱɟɝɚ ɫɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɨɦ ɢ ɲɭɦɚɪɫɬɜɨɦ ɛɚɜɢ
417.
3.3. ɈɐȿɇȺ ɋɌȺȵȺ ɍɊȿȭȿɇɈɋɌɂ ɂ ɄɈɊɂɒȶȿȵȺ ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇɈȽ
ɁȿɆȴɂɒɌȺ ɄɈɆȺɋȺɐɂɈɇɈȽ ɉɈȾɊɍɑȳȺ
ɋɟɞɚɦɞɟɫɟɬɢɯ ɢ ɨɫɚɦɞɟɫɟɬɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɞɜɚɞɟɫɟɬɨɝ ɜɟɤɚ ʁɟ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ƚɪɚɞɚ
ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɦ ɨɩɲɬɢɧɚɦɚ ɭɪɚɻɟɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɚ.
Ɉɫɬɜɚɪɟɧɢ ɫɭ ɡɧɚɱɚʁɧɢ ɟɮɟɤɬɢ ɭ ɜɢɞɭ ɫɦɚʃɟʃɚ ɛɪɨʁɚ ɩɚɪɰɟɥɚ ɢ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɩɪɨɫɟɱɧɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɚɪɰɟɥɟ, ɲɬɨ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ.
ɍ ɟɮɟɤɬɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ ɫɩɚɞɚʁɭ ɢ:
x ɤɪɱɟʃɟ ɢ ɪɚɡɨɪɚɜɚʃɟ ɲɢɛʂɚ ɢ ɠɢɜɢɰɚ ɞɭɠ ɦɟɻɚ,
x ɫɦɚʃɟʃɟ ɛɪɨʁɚ, ɞɭɠɢɧɟ ɢ ɲɢɪɢɧɟ ɦɟɻɚ, ɪɚɡɨɪɚ ɢ ɭɜɪɚɬɢɧɚ,
x ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɩɪɢɧɨɫɚ ɩɨ ɬɨɦ ɨɫɧɨɜɭ,
x ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɫɬɟɩɟɧɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ, ɤɚɨ ɢ
x ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɡɚɥɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ.
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɬɚɛɥɟ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɢɦ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ ɫɭ ɞɨɛɢɥɟ ɩɪɚɜɢɥɚɧ
ɨɛɥɢɤ, ɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɢ ɩɚɪɰɟɥɟ, ɱɢɦɟ ʁɟ ɨɦɨɝɭʄɟɧɨ ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɢʁɟ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ.
ɍɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ ɩɚɪɰɟɥɚ ɧɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɢɡɧɨɫɢ ɨɤɨ 8233
ɫɚ ɩɪɨɫɟɱɧɨɦ ɩɨɜɪɲɢɧɨɦ ɨɞ ɨɤɨ 0.54 ɯɚ, ɲɬɨ ɫɢɝɭɪɧɨ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɪɟɧɬɚɛɢɥɧɭ ɩɪɢɦɟɧɭ
ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɚɝɪɨɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɦɟɪɚ.
ɍɤɭɩɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ Ʉ.Ɉ. Ⱦɢɜɨɲ ɤɨʁɚ ɭɥɚɡɢ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɢɡɧɨɫɢ ɨɤɨ
4419 ɯɚ ɢ ɢɡɞɟʂɟɧɚ ʁɟ ɧɚ ɭɤɭɩɧɨ 8233 ɩɚɪɰɟɥɚ. ɍ ɬɚɛɟɥɢ 3.2. ɞɚɬ ʁɟ ɩɪɟɝɥɟɞ ɛɪɨʁɚ
ɩɚɪɰɟɥɚ ɢ ɥɢɫɬɨɜɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɫɚ ɩɪɨɫɟɱɧɨɦ ɩɨɜɪɲɢɧɨɦ ɩɚɪɰɟɥɟ ɢ ɩɨɫɟɞɚ.
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ɄɈ
Ⱦɢɜɨɲ

ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɉɪɨɫɟɱɧɚ
ɉɨɜɪɲɢɧɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ
Ȼɪɨʁ
Ȼɪɨʁ
ɤɨɦɚɫ.
ɩɨɫɟɞɚ
ɭɱɟɫɧɢɤɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɩɚɪɰɟɥɚ ɩɚɪɰɟɥɟ
[ɯɚ]
[ɯɚ]
[ɯɚ]
4419
8233
0.54
2.10
2103

Ɍɚɛɟɥɚ 3.2: ɉɪɟɝɥɟɞ ɛɪɨʁɚ ɩɚɪɰɟɥɚ ɢ ɥɢɫɬɨɜɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɫɚ ɩɪɨɫɟɱɧɨɦ
ɩɨɜɪɲɢɧɨɦ ɩɚɪɰɟɥɟ ɢ ɩɨɫɟɞɚ
ɍɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ ɥɢɫɬɨɜɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ʁɟ 2103, ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ʁɟ ɩɪɨɫɟɱɚɧ ɛɪɨʁ
ɩɚɪɰɟɥɚ ɩɨ ʁɟɞɧɨɦ ɥɢɫɬɭ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ 2.10.
ɍ ɬɚɛɟɥɢ 3.3. ɞɚɬ ʁɟ ɩɪɟɝɥɟɞ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ,
ɩɨ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɦ ɤɭɥɬɭɪɚɦɚ.

Ʉɭɥɬɭɪɚ
ɉɨɜɪɲɢɧɚ
(ɯɚ)

ȼɢɧɨɝɪɚɞ ȼɨʄʃɚɤ Ʌɢɜɚɞɚ
86

112

95

ȵɢɜɚ

ɉɚɲʃɚɤ

ɒɭɦɚ

2565

122

1151

Ɉɫɬɚɥɨ ɍɤɭɩɧɨ
288

4419

Ɍɚɛɟɥɚ 3.3: ɉɪɟɝɥɟɞ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɦ ɤɭɥɬɭɪɚɦɚ

ɍ ɬɚɛɟɥɢ 3.4. ɩɪɢɤɚɡɚɧɢ ɫɭ ɨɫɧɨɜɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɨ ɜɥɚɫɧɢɱɤɨʁ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ ɭ ɄɈ Ⱦɢɜɨɲ, ɩɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɜɨɞɟ ɭ ɤɚɬɚɫɬɚɪɭ
ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ.
ɄɈ

ɉɪɢɜɚɬɧɚ
ɫɜɨʁɢɧɚ (ɯɚ)

Ⱦɪɠɚɜɧɚ
ɫɜɨʁɢɧɚ (ɯɚ)

Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɚ
ɫɜɨʁɢɧɚ (ɯɚ)

ȳɚɜɧɚ
ɫɜɨʁɢɧɚ (ɯɚ)

Ⱦɢɜɨɲ

2692

1443

73

13

Ɉɫɬɚɥɢ
ɨɛɥɢɰɢ
ɫɜɨʁɢɧɟ (ɯɚ)
198

ɍɤɭɩɧɨ
(ɯɚ)
4419

Ɍɚɛɟɥɚ 3.4: Ɉɫɧɨɜɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɨ ɜɥɚɫɧɢɱɤɨʁ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ
ɡɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɭ ɨɩɲɬɢɧɭ Ⱦɢɜɨɲ
Ɇɨɠɟ ɫɟ ɭɨɱɢɬɢ ɞɚ ʁɟ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɧɚʁɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢʁɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ʃɢɜɚ
ɫɚ ɨɤɨ 2564 ɯɟɤɬɚɪɚ ɲɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ 58 %. ɍ ɨɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɫɬɚʃɟ ɭ ɤɚɬɚɫɬɪɭ
ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɭ ɡɧɚɱɚʁɧɨʁ ɦɟɪɢ ɫɟ ɧɟ ɩɨɤɥɚɩɚ ɫɚ ɫɬɚʃɟɦ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɟ
ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɩɪɨɦɟɧɚ ɧɚɱɢɧɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɢ ɨɛɥɢɤɚ ɫɜɨʁɢɧɟ ɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ
ɡɟɦʂɢɲɬɭ, ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɟ ɭ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨʁ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɢ.
3.4. ɈɐȿɇȺ ɋɌȺȵȺ ɒɍɆȺ ɂ ɒɍɆɋɄɈȽ ɁȿɆȴɂɒɌȺ
ɒɭɦɚɦɚ ɢ ɲɭɦɫɤɢɦ ɡɟɦʂɢɲɬɟɦ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ
ɝɚɡɞɭʁɟ ɒɭɦɫɤɨ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɨ „ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ“. ɒɭɦɫɤɨ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɨ „ɋɪɟɦɫɤɚ
Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ“ ɫɟ ɛɚɜɢ ɝɚɡɞɨɜɚʃɟɦ ɲɭɦɚɦɚ ɫɪɟɦɫɤɨɝ ɲɭɦɫɤɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɢ ɩɨɫɥɭʁɟ ɭ
ɫɚɫɬɚɜɭ ȳɚɜɧɨɝ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ „ȼɨʁɜɨɞɢɧɚ ɲɭɦɟ“.
ɉɪɟɞɭɡɟʄɟ ʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɭ ɩɟɬ ɪɚɞɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ - ɲɭɦɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɭ
Ɇɨɪɨɜɢʄɭ, ȼɢɲʃɢʄɟɜɭ, Ʉɥɟɧɤɭ ɢ Ʉɭɩɢɧɨɜɭ ɢ ɲɭɦɫɤɚ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɭ Ɇɨɪɨɜɢʄɭ, ɤɨʁɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɨɫɧɨɜɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɚ ɩɨɫɥɨɜɚ ɝɚɡɞɨɜɚʃɚ
ɲɭɦɚɦɚ ɢ ɞɢɪɟɤɰɢʁɟ ɞɟɥɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɫɚ ɫɟɞɢɲɬɟɦ ɭ ɋɪɟɦɫɤɨʁ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɢ, ɱɢʁɭ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɱɢɧɟ ɫɥɭɠɛɟ.
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɫɭ ɭɡɝɨʁ ɢ ɡɚɲɬɢɬɚ ɲɭɦɚ, ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ
ɡɚɲɬɢʄɟɧɢɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɞɨɛɪɢɦɚ, ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɢ ɨɛɧɨɜɚ ɲɭɦɚ, ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɲɭɦɫɤɨɝ
ɫɟɦɟɧɚ ɢ ɫɚɞɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɲɭɦɚ ɢ ɲɭɦɫɤɢɯ ɡɚɫɚɞɚ, ɥɨɜ ɢ
ɪɢɛɨɥɨɜ, ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ ɢ ɞɪ.
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

ɍɤɭɩɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɲɭɦɚ ɢ ɲɭɦɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɤɨʁɢɦɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ ɝɚɡɞɭʁɟ ʁɟ
42.644 ɯɟɤɬɚɪɚ. Ⱦɭɝɚ ɬɪɚɞɢɰɢʁɚ ɲɭɦɚɪɫɬɜɚ ɧɚ ɨɜɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚ ɢ ɬɪɚʁɧɨ ɝɚɡɞɨɜɚʃɟ,
ɲɬɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɡɚɞɨɜɨʂɟʃɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯ, ɟɤɨɥɨɲɤɢɯ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ
ɩɨɬɪɟɛɚ ɞɪɭɲɬɜɚ, ɞɨɜɟɥɨ ʁɟ ɞɚ ɧɚ 37.911 ɯɟɤɬɚɪɚ ɲɭɦɨɦ ɨɛɪɚɫɥɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɬɪɟɧɭɬɧɨ
ɢɦɚ 11,6 ɦɢɥ. ɦ3 ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ ɲɭɦɚ, ɬʁ. 306 ɦ3/ɯɚ.
ɇɚʁɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢʁɟ ɫɭ ɜɢɫɨɤɨ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɟ ɲɭɦɟ ɯɪɚɫɬɚ ɥɭɠʃɚɤɚ, ɤɨʁɟ ɱɢɧɟ 60 %
ɭɤɭɩɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ. ɉɨɪɟɞ ʃɢɯ ɫɭ ɜɟɨɦɚ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɟ ɢ ɲɭɦɟ ɩɨʂɫɤɨɝ ʁɚɫɟɧɚ, ɤɚɨ ɢ
ɛɪɡɨ ɪɚɫɬɭʄɟ ɩɥɚɧɬɚɠɟ ɤɥɨɧɫɤɢɯ ɬɨɩɨɥɚ. Ƚɨɞɢɲʃɢ ɩɪɢɪɚɫɬ ɫɜɢɯ ɲɭɦɚ ɢɡɧɨɫɢ
275.000 ɦ3.
ɇɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɤɨʁɢɦ ɝɚɡɞɭʁɟ ɒ.Ƚ. „ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ“ ʁɟ ɢɡɞɜɨʁɟɧɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ
ɥɨɜɢɲɬɚ ɤɚɨ ɢ ɡɚɲɬɢʄɟɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ.
ɍɤɭɩɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɩɨɞ ɲɭɦɨɦ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ
Ⱦɢɜɨɲ, ɤɨʁɟ ɭɥɚɡɟ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ, ɢɡɧɨɫɢ ɨɤɨ 1151 ɯɚ (26 %). ȼɟʄɢɧɚ ɲɭɦɚ
ʁɟ ɭ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ. ɒɭɦɟ ɫɭ ɩɪɨɲɚɪɚɥɟ ɱɢɬɚɜɭ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɭ ɜɢɞɭ ɫɢɬɧɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ, ɚ ɭ ɫɟɜɟɪɧɨɦ ɞɟɥɭ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ, ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ
ɲɭɦɫɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɤɨʁɢ ɡɚɭɡɢɦɚ ɜɟʄɢ ɞɟɨ ɭɤɭɩɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɲɭɦɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ.
ɒɢɤɚɪɟ ɢ ɞɪɜɟɧɚɫɬɨ-ɠɛɭɧɚɫɬɨ ɪɚɫɬɢʃɟ
ɉɨɫɟɛɧɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ʁɟ ɨɛɪɚɫɥɨɫɬ ɦɟɻɚ, ɩɨʂɫɤɢɯ
ɩɭɬɟɜɚ ɢ ɜɨɞɨɬɨɤɚ ɫɚ ɲɢɤɚɪɚɦɚ ɢ ɠɛɭɧɚɫɬɢɦ ɪɚɫɬɢʃɟɦ. ɉɪɨɰɟʃɭʁɟ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɭɤɭɩɧɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨɞ ɲɢɤɚɪɚɦɚ ɢ ɠɛɭɧɚɫɬɢɦ ɪɚɫɬɢʃɟɦ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɨɤɨ 44
ɯɟɤɬɚɪɚ.
ɍ Ɍɚɛɟɥɢ 3.5. ɞɚɬɚ ʁɟ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɞɪɜɟɧɚɫɬɨ-ɠɛɭɧɚɫɬɨɝ ɪɚɫɬɢʃɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɭɬɜɪɞɢɬɢ ʃɢɯɨɜɨ ɫɬɚʃɟ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ.
ȼɪɫɬɚ ɪɚɫɬɢʃɚ
ɋɢɬɧɨ ɠɛɭɧɚɫɬɨ
ɋɪɟɞʃɟ ɠɛɭɧɚɫɬɨ
Ʉɪɭɩɧɨ ɠɛɭɧɚɫɬɨ
ɇɢɫɤɨ ɲɢɛʂɟ
ɋɢɬɧɚ ɲɭɦɚ
ɋɪɟɞʃɚ ɲɭɦɚ
Ʉɪɭɩɧɚ ɲɭɦɚ

ɉɪɟɱɧɢɤ ɫɬɚɛɥɚ [ɰɦ]
ɦɚʃɟ ɨɞ 3
3-8
8-12
12-15
16-23
24-32
ɜɢɲɟ ɨɞ 32

ȼɢɫɢɧɚ ɫɬɚɛɥɚ [ɦ]
ɦɚʃɟ ɨɞ 3
3-5
5-6
6 ɢ ɜɢɲɟ
-

Ɍɚɛɟɥɚ 3.5: Ʉɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɞɪɜɟɧɚɫɬɨ-ɠɛɭɧɚɫɬɨɝ ɪɚɫɬɢʃɚ ɩɨ ɩɪɟɱɧɢɤɭ ɢ ɜɢɫɢɧɢ
ɫɬɚɛɥɚ
3.5. ɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊɇɂ ɋɂɋɌȿɆɂ
3.5.1. ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ɉɫɧɨɜɧɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ ɨɜɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ʁɟ ɚɭɬɨ-ɩɭɬ ȿ-70 (ɉɚɧɟɜɪɨɩɫɤɢ
ɤɨɪɢɞɨɪ X), ɤɚɨ ɩɭɬ ɧɚʁɜɢɲɟɝ ɧɢɜɨɚ, ɤɨʁɢ ɫɜɨʁɨɦ ɢɡɝɪɚɻɟɧɨɲʄɭ ɧɭɞɢ ɧɚʁɜɢɲɢ ɧɢɜɨ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɢ ɬɨ ɤɚɨ ɫɟɝɦɟɧɬ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɤɨʁɢ ɩɪɨɥɚɡɟ ɤɪɨɡ ɧɚɲɭ
ɡɟɦʂɭ. Ɉɜɚʁ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ ɤɭɦɭɥɢɲɟ ɝɨɬɨɜɨ ɫɚɜ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ ɭɫɦɟɪɚɜɚ ɝɚ ɞɨ ɠɟʂɟɧɢɯ ɨɞɪɟɞɢɲɬɚ.
Ⱦɪɠɚɜɧɢ ɩɭɬɟɜɢ ɂɂ ɪɟɞɚ ɫɜɨʁɨɦ ɢɡɝɪɚɻɟɧɨɲʄɭ ɨɦɨɝɭʄɭʁɭ ɦɟɻɭɪɟɝɢɨɧɚɥɧɟ
ɜɟɡɟ. ɉɨɫɬɨʁɟʄɚ ɬɪɚɫɚ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ 2 ɪɟɞɚ ɛɪ. 103, ɨɞ ɝɪɚɧɢɰɟ ɏɪɜɚɬɫɤɟ ɩɪɟɤɨ
ɒɢɞɚ ɞɨ Ʉɭɤɭʁɟɜɚɰɚ ɢ Ʉɭɡɦɢɧɚ, ɩɪɨɥɚɡɢ ɤɪɨɡ ɧɚɫɟʂɚ ɢ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɭɝɪɨɠɚɜɚ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɧɚɫɟʂɚ. Ⱦɪɠɚɜɧɢ ɩɭɬ 2 ɪɟɞɚ ɛɪ. Ɇ 18, ȿ-70 – ɋɪɟɦɫɤɚ Ɋɚɱɚ,
ɤɭɦɭɥɢɲɟ ɫɜɟ ɢɧɬɟɪɧɚɫɟʂɫɤɟ ɬɨɤɨɜɟ ɢ ɜɨɞɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɭ ɩɪɚɜɰɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ.
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚ ɦɪɟɠɚ ɭɧɭɬɚɪ ɝɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɫɜɨʁɨɦ ɢɡɝɪɚɻɟɧɨɲʄɭ
ɨɦɨɝɭʄɭʁɟ ɢɡɜɪɲɟʃɟ ɩɭɬɧɢɱɤɨɝ ɢ ɪɨɛɧɨɝ ɩɪɟɜɨɡɚ ɭɧɭɬɚɪ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɢ
ɨɤɪɭɠɟʃɚ. ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɝɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɜɟʄɢ ʁɟ ɛɪɨʁ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɤɨʁɢ ɫɭ
ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɢ ɜɪɥɨ ɫɭ ɜɚɠɧɢ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɧɚɫɟʂɚ ɢ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɰɟɧɬɪɚ.
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɢ ɩɭɬɟɜɢ ɫɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɢɡɝɪɚɻɟɧɨɫɬɢ, ɚɥɢ ɢ ɩɨɪɟɞ ɬɨɝɚ ɫɭ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ
ɢɧɬɟɪɧɚɫɟʂɫɤɨɝ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɚ. Ɉɜɢ ɩɭɬɟɜɢ, ɭ ɭɧɢʁɢ ɫɚ ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ,
ɫɥɭɠɟ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɜɟɡɚ ɢɡɦɟɻɭ ɧɚɫɟʂɚ ɢ ɫɢɪɨɜɢɧɫɤɨɝ ɡɚɥɟɻɚ - ɚɬɚɪɚ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ
ɜɪɟɦɟ ɭɛɢɪɚʃɚ ɥɟɬɢɧɟ. Ɉɫɧɨɜɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɞɪɭɦɫɤɨɝ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɫɭ ɞɚɬɟ ɭ
ɬɚɛɟɥɢ 3.6.

Ƚɪɚɞ (ɤɦ)
Ⱦɭɠɢɧɚ ɩɭɬɟɜɚ - ɭɤɭɩɧɨ
ɋɚɜɪɟɦɟɧɢ ɤɨɥɨɜɨɡ
ɭɤɭɩɧɨ
Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥɧɢ
ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɤɨɥɨɜɨɡ
ɭɤɭɩɧɨ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɢ
ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɤɨɥɨɜɨɡ
ɭɤɭɩɧɨ
Ʌɨɤɚɥɧɢ
ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɤɨɥɨɜɨɡ

253
240
48
48
102
89
103
103

ɍɞɟɨ ɭ ɞɭɠɢɧɢ
ɩɭɬɟɜɚ ɢɫɬɟ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ ɭ ɨɤɪɭɝɭ
(%)
21,59
23,51
20,08
20,08
27,42
25,21
18,36
24,01

Ɉɤɪɭɝ (ɤɦ)
1.172
1.021
239
239
372
353
561
429

Ɍɚɛɟɥɚ 3.6: Ʉɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɞɪɭɦɫɤɨɝ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ
ɍɪɟɻɟɧɨɫɬ ɚɬɚɪɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ʁɟ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɚ, ɚɥɢ ɫɟ ɭ ɩɥɚɧɫɤɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ
ɦɨɪɚʁɭ ɭɬɜɪɞɢɬɢ ɧɨɜɢ ɯɢʁɟɪɚɪɯɢʁɫɤɢ ɧɢɜɨɢ (ɪɚɞɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ) ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɦɨɝɥɚ
ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɡɚ ɩɭɬɟɜɟ ɫɚ ɧɚʁɜɟʄɢɦ ɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɨɦ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɚ ɧɚʁɜɟʄɢɦ ɡɧɚɱɚʁɟɦ ɭ ɚɬɚɪɭ.
ɀɟɥɟɡɧɢɱɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɝɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɟ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɟ ʁɟ ɩɪɢɫɭɬɚɧ
ɩɪɟɤɨ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɟ (ɝɥɚɜɧɟ) ɞɜɨɤɨɥɨɫɟɱɧɟ ɟɥɟɤɬɪɢɮɢɰɢɪɚɧɟ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟ ɩɪɭɝɟ ɧɚ
ɩɪɚɜɰɭ Ȼɟɨɝɪɚ - ɋɬɚɪɚ ɉɚɡɨɜɚ - ɒɢɞ - ɝɪɚɧɢɰɚ ɏɪɜɚɬɫɤɟ (ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɚ ɛɪ. 1, ȿ-70).
Ɉɜɚ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɚ ɩɪɭɝɚ ʁɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɫɟɝɦɟɧɬ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɩɪɭɝɚ (ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɭ ɤɨɪɢɞɨɪɭ X). Ɉɜɭ ɩɪɭɝɭ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɝɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ
ɩɪɚɬɟ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɢɝɧɚɥɧɨ-ɛɟɡɛɟɞɨɧɨɫɧɢɯ ɭɪɟɻɚʁɚ, ɦɚɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ
ɢɡɜɟɫɬɚɧ ɛɪɨʁ ɧɟɨɛɟɡɛɟɻɟɧɢɯ ɩɪɭɠɧɢɯ ɩɪɟɥɚɡɚ ɤɨʁɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɚ
ɦɟɫɬɚ ɫɚ ɜɟɥɢɤɨɦ ɭɝɪɨɠɟɧɨɲʄɭ. Ⱦɭɠ ɨɜɟ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟ ɩɪɭɝɟ ɢɧɫɬɚɥɢɫɚɧɢ ɫɭ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ (ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟ ɫɬɚɧɢɰɟ) ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢ. Ɂɧɚɱɚʁ ɨɜɟ ɩɪɭɝɟ ɭ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɦ ɞɟɤɚɞɚɦɚ ʁɟ ɛɢɨ ɜɟɥɢɤɢ (ɩɭɬɧɢɱɤɢ ɢ ɪɨɛɧɢ ɩɪɟɜɨɡ), ɦɟɻɭɬɢɦ ɟɤɫɩɚɧɡɢʁɨɦ
ɞɪɭɦɫɤɨɝ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɨɜɚʁ ɜɢɞ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ʁɟ ɢɡɝɭɛɢɨ ɧɚ ɡɧɚɱɚʁɭ. ɍɫɬɚɧɨɜʂɟʃɟɦ ɧɨɜɢɯ
ɝɪɚɧɢɰɚ ɨɜɚʁ ɜɢɞ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɞɨɠɢɜɟɨ ʁɟ ɪɟɧɟɫɚɧɫɭ, ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ ɩɨɧɨɜɨ ɚɤɬɢɜɢɪɚɧɚ
ɩɭɬɧɢɱɤɚ ɢ ɪɨɛɧɚ ɨɬɩɪɟɦɚ.
Ɂɧɚɱɚʁɧɚ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɚ ɜɟɡɚ ɫɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɨɦ Ȼɢɏ ʁɟ ʁɟɞɧɨɤɨɥɨɫɟɱɧɚ ɩɪɭɝɚ ɒɢɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɋɚɱɚ ɇɨɜɚ - Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɪɩɫɤɚ (ɥɨɤɚɥɧɚ ɛɪ. 14), ɚɥɢ ʁɟ ɫɚ ɜɪɥɨ ɥɨɲɢɦ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ ɧɨɫɢɜɨɫɬɢ ɢ ɭɦɚʃɟɧɨɦ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɨɧɨɦ ɛɪɡɢɧɨɦ (ɧɚʁɜɟʄɚ
ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɛɪɡɢɧɚ ɜɨɡɨɜɚ ʁɟ 60-70 ɤɦ/ɯ).
ȼɨɞɧɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɝɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɫɟ ɨɞɜɢʁɚ ɧɚ ɪɟɰɢ
ɋɚɜɢ ɢ ɦɚɥɨɝ ʁɟ ɨɛɢɦɚ. Ɋɚɡɥɨɝ ɡɚ ɬɨ ʁɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɡɚ
ɨɞɜɢʁɚʃɟ ɨɜɨɝ ɜɢɞɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ (ɩɪɢɫɬɚɧɢɲɬɚ), ɢɡɭɡɢɦɚʁɭʄɢ ɬɨɜɚɪɢɲɬɟ ɡɚ ɪɚɫɭɬɟ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɟ ɭ ɋɪɟɦɫɤɨʁ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɢ. Ɋɟɤɟ Ȼɨɫɭɬ ɧɢʁɟ ɩɥɨɜɧɚ, ʁɟɪ
ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɚ ɪɟɱɧɨɝ ɤɨɪɢɬɚ ɧɟ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɨɞɜɢʁɚʃɟ ɩɥɨɜɢɞɛɟ (ɦɚɥɟ
ɞɭɛɢɧɟ, ɡɚɦɭʂɟʃɟ).
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

3.5.1.1. Ʉɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
ɋɟɨɫɤɨ ɧɚɫɟʂɟ Ⱦɢɜɨɲ ɜɟɡɭ ɫɚ ɝɪɚɞɨɦ ɨɫɬɜɚɪɭʁɭ ɚɫɜɚɥɬɧɢɦ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɩɭɬɟɦ ɭ
ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ ɨɤɨ 20 ɤɢɥɨɦɟɬɚɪɚ.
ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢ ɩɭɬɟɜɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ
ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ ɜɟɡɚ ɧɚɫɟʂɚ Ⱦɢɜɨɲ ɢ ɨɤɨɥɧɢɯ ɧɚɫɟʂɚ ɫɚ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ ɭ ɚɬɚɪɭ.
ɉɨʂɫɤɢ ɩɭɬɟɜɢ ɫɭ ɨɲɬɟʄɟɧɢ ɢ ɭɡɭɪɩɢɪɚɧɢ. Ɂɚ ɩɪɨɥɚɡ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɢ ɞɨɞɚɬɧɨ ɫɟ ɨɬɟɠɚɜɚ ɩɪɢɥɚɡ ɩɚɪɰɟɥɚɦɚ. Ⱦɟɨ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ʁɟ ɡɚɩɭɲɬɟɧ ɡɛɨɝ
ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɟ ɩɪɢɦɟɧɟ ɚɝɪɨɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɦɟɪɚ ɢ ɧɚ ɬɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɭʁɭ ɩɨ
ɩɪɚɜɢɥɭ ɦɚʃɢ ɩɪɢɧɨɫɢ, ɚ ɭʁɟɞɧɨ ɫɭ ɠɚɪɢɲɬɚ ɡɚ ɤɨɪɨɜɟ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɭ ɧɟɤɢ ɨɩɚɫɧɢ ɩɨ
ɡɞɪɚɜʂɟ ʂɭɞɢ (ɚɦɛɪɨɡɢʁɚ). Ɉɜɢ ɩɭɬɟɜɢ ɫɭ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɚ ɡɟɦʂɚɧɢɦ ɤɨɥɨɜɨɡɨɦ ɢ
ɦɨɪɚʁɭ ɫɟ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ ɭɪɟɞɢɬɢ.
ɋɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ, ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɄɈ Ⱦɢɜɨɲ, ɦɨɠɟ ɫɟ
ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɬɢ ɞɚ ɢɦɚ ɧɟɩɨɜɨʂɧɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɭ ɦɪɟɠɭ.
ɇɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɜɟɥɢɤɚ ɜɟʄɢɧɚ ɩɭɬɧɟ ɦɪɟɠɟ ʁɟ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ.
ɍ ɨɩɟɪɚɬɭ ɢ ɟɥɚɛɨɪɚɬɭ ɤɚɬɚɫɬɪɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɫɭ ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɢ ɩɭɬɟɜɢ
ɫɧɢɦʂɟɧɢ ɫɬɚɪɢɦ ɩɪɟɦɟɪɨɦ, ɞɨɤ ɫɬɚʃɟ ɨɜɟ ɩɭɬɧɟ ɦɪɟɠɟ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ, ɭ ɜɢɲɟ ɨɞ 50%
ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɨɞɫɬɭɩɚ ɨɞ ɜɚɠɟʄɟ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟ. Ɉɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɨɜɭ ɱɢʃɟɧɢɰɭ, ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɟ
ɭɬɜɪɞɢɬɢ ɬɚɱɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨɞ ɩɭɬɧɨɦ ɦɪɟɠɨɦ. ɉɪɨɰɟʃɭʁɟ ɫɟ ɞɚ ɬɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢɡɧɨɫɢ
ɨɤɨ 135 ɯɟɤɬɚɪɚ.
3.5.2. ɏɢɞɪɨɝɪɚɮɫɤɟ ɢ ɯɢɞɪɨɥɨɲɤɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɢɡɜɟɞɟɧɚ ʁɟ ɞɨɫɬɚ ɞɨɛɪɨ ɭɪɟɻɟɧɚ
ɦɪɟɠɚ ɤɚɧɚɥɚ, ɤɨʁɢ ɩɪɚɬɟ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɞɟɩɪɟɫɢʁɟ. Ʉɨɦɚɫɚɰɢɨɧɢɦ ɦɟɪɚɦɚ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ
ɤ.ɨ. ɭɪɚɻɟɧɚ ʁɟ ɦɪɟɠɚ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɮɨɪɦɢɪɚɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚ ɤɨʁɢ ɡɚ ɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬɟ ɢɦɚʁɭ
ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɜɨɞɨɬɨɤɟ ɤɨʁɢ ɝɪɚɜɢɬɢɪɚʁɭ ɩɪɟɦɚ ɪɟɰɢ ɋɚɜɢ. ɇɚ ɭɥɢɜɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ
ɪɟɰɢɩɢʁɟɧɚɬɚ - ɤɚɧɚɥɚ ɭ ɪɟɤɭ ɋɚɜɭ ɢɥɢ Ȼɨɫɭɬ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɫɟɞɚɦ ɰɪɩɧɢɯ ɫɬɚɧɢɰɚ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɨɞ 0,75 ɦ3/ɫɟɤ. ɞɨ 5 ɦ3/ɫɟɤ. Ɂɚɞɚɬɚɤ ɨɜɢɯ ɰɪɩɧɢɯ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ʁɟ ɞɚ
ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɟɜɚɤɭɚɰɢʁɢ ɫɚɤɭɩʂɟɧɢɯ ɜɢɲɤɨɜɚ ɜɨɞɟ ɫɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ
ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ. ɋɜɚɤɚ ɨɞ ɨɜɢɯ ɝɪɚɻɟɜɢɧɚ ɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɫɚɧɚ ʁɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɥɢɱɢɧɟ
ɫɭɜɢɲɧɟ ɜɨɞɟ, ɞɨɡɜɨʂɟɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɩɥɚɜʂɟʃɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɞɧɟɜɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɪɚɞɚ
ɰɪɩɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ. ɍ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɤ.ɨ. (ɋɪɟɦɫɤɚ Ɋɚɱɚ, Ȼɨɫɭɬ, Ʉɭɡɦɢɧ, Ʌɚʄɚɪɚɤ) ɧɚ
ɮɨɪɦɢɪɚɧɭ ɤɚɧɚɥɫɤɭ ɦɪɟɠɭ ɧɚɥɟɠɟ ɦɪɟɠɚ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɰɟɜɢ ɬʁ. ɭɪɟɻɟɧɢ ɞɪɟɧɚɠɧɢ
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɡɚɞɨɜɨʂɢɥɢ ɫɜɨʁɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɢ ɧɚɦɟɧɭ. Ɂɚɞɚɬɚɤ ɨɜɟ
ɞɪɟɧɚɠɟ ʁɟ ɞɚ ɫɬɚɬɢɱɤɢ ɧɢɜɨ ɩɨɞɡɟɦɧɟ ɜɨɞɟ ɫɧɢɡɢ ɢɫɩɨɞ 1,2 ɞɨ 1,4 ɦɟɬɪɚ. ɂɡ ɬɨɝ
ɪɚɡɥɨɝɚ ɪɚɡɦɚɤ ɞɪɟɧɨɜɚ ʁɟ ɞɨɫɬɚ ɝɭɫɬ ɨɞ 24 ɞɨ 36 ɦɟɬɚɪɚ, ɫɚ ɮɢɥɬɟɪɫɤɢɦ ɫɥɨʁɟɦ
ɲʂɭɧɤɚ ɨɞ 40 ɰɦ. Ɋɚɡɦɚɤ ɞɪɟɧɨɜɚ ɧɚ ɫɥɚɛɢʁɟ ɭɝɪɨɠɟɧɢɦ ɩɚɪɰɟɥɚɦɚ ʁɟ 48 ɞɨ 72
ɦɟɬɪɚ.
Ʉɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɚ ʁɟ, ɞɚ ʁɟ ɭ ɩɨɫɥɟɞʃɢɦ ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɨɩɚɞɚɨ ɨɛɢɦ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɭ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɤɚɧɚɥɫɤɟ ɦɪɟɠɟ ɡɛɨɝ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ, ɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɬɢɦ ɨɩɚɞɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ. Ɉɜɨ
ɨɩɚɞɚʃɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɨɝɥɟɞɚ ɫɟ ɤɪɨɡ ɩɨɪɚɫɬ ɨɲɬɟʄɟʃɚ ɭɫɟɜɚ ɨɞ ɫɭɜɢɲɧɢɯ ɜɨɞɚ
ɤɚɤɨ ɭ ɬɨɤɭ ɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ ɬɚɤɨ ɢ ɜɚɧ ʃɟɝɚ. ɍ ɬɨɤɭ 2010. ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɦɚʁɭ ɢ ʁɭɧɭ
ɩɚɥɨ ʁɟ ɛɥɢɡɭ 300 ɦɦ ɜɨɞɟɧɨɝ ɬɚɥɨɝɚ ɲɬɨ ʁɟ ɢɡɚɡɜɚɥɨ ɜɟɥɢɤɨ ɩɥɚɜʂɟʃɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ. Ɂɛɨɝ ɫɜɨʁɟ ɧɟɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɤɚɧɚɥɫɤɚ ɦɪɟɠɚ ɧɢʁɟ
ɛɢɥɚ ɭ ɫɬɚʃɭ ɞɚ ɫɚɜ ɜɢɲɚɤ ɜɨɞɟ ɨɞɜɟɞɟ ɞɨ ɝɥɚɜɧɨɝ ɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬɚ – ɪɟɤɟ ɋɚɜɟ, ɩɚ ʁɟ ɭ
ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ Ʉ.Ɉ. ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɜɟɥɢɤɢɯ ɨɲɬɟʄɚʃɚ ɬɟɤ ɧɢɤɥɢɯ ɭɫɟɜɚ, ɚ ɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ
ɩɚɪɰɟɥɚɦɚ ɲɬɟɬɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɢ ɞɨ 100 %. Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ʁɟ ɨɮɨɪɦɢɥɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɭ ɡɚ
ɩɪɨɰɟɧɭ ɲɬɟɬɚ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɥɚ ɞɚ ʁɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ
Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɩɨɩɥɚɜʂɟɧɨ ɛɥɢɡɭ 1100 ɯɚ ɨɛɪɚɞɢɜɨɝ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɫɚ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɩɪɨɰɟɧɬɨɦ ɩɨɩɥɚɜʂɟɧɨɫɬɢ.
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɛɪɞɨɜɢɬɨɫɬ ɬɟɪɟɧɚ ɫɟɜɟɪɧɨ ɨɞ ɋɪɟɦɫɤɟ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɟ ɢ
ɢɡɥɨɠɟɧɨɫɬɢ ɬɟɪɟɧɚ ʁɭɠɧɢɦ ɟɤɫɩɨɡɢɰɢʁɚɦɚ Ɏɪɭɲɤɟ Ƚɨɪɟ ɭ ɨɜɢɦ ɤ.ɨ. ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɫɟ
ɨɛɚɜʂɚ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɨ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɬɨɤɨɜɢɦɚ. ɇɟɤɢ ɨɞ ɨɜɢɯ ɤɚɧɚɥɚ ɫɭ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ
ɩɟɪɢɨɞɭ ɱɢɲʄɟɧɢ ɢ ɨɞɦɭʂɢɜɚɧɢ, ɚ ɧɚ ɧɟɤɢɦɚ ɫɟ ɨɜɟ ɦɟɪɟ ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɫɩɨɪɚɞɢɱɧɨ.
Ɉɜɢ ɤɚɧɚɥɢ ɢɦɚʁɭ ɛɭʁɢɱɧɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɬɟ ɫɟ ɦɟɪɟ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɫɚɦɨ ɭ
ɟɤɫɬɪɟɦɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ, ɦɚɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɞɟɬɚʂɧɭ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɢ ɨɜɟ
ɤɚɧɚɥɫɤɟ ɦɪɟɠɟ.
ɍ ɩɪɨɬɟɤɥɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ 2011. ɝɨɞɢɧɟ ɞɨ 2019. ɝɨɞɢɧɟ ɞɨɲɥɨ ʁɟ ɞɨ ɡɧɚɱɚʁɧɢʁɟ
ɫɚɪɚɞʃɟ ɢɡɦɟɻɭ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ „ɏɢɞɪɨɫɪɟɦ“, ɤɨʁɟ ɝɚɡɞɭʁɟ
ɜɨɞɚɦɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ, ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɭɥɚɝɚʃɚ ɧɨɜɰɚ ɭ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɢ ɱɢɲʄɟʃɟ
ɤɚɧɚɥɫɤɟ ɦɪɟɠɟ. Ɍɨɤɨɦ ʁɟɞɧɟ ɤɚɥɟɧɞɚɪɫɤɟ ɝɨɞɢɧɟ ɧɚ ɪɟɞɨɜɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ
ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɭɥɨɠɢ ɫɟ ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ 33.000.000,00 ɞɢɧɚɪɚ. ɇɚɜɟɞɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɢɫɭ
ɞɨɜɨʂɧɚ ɡɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɩɭɧɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭ ɫɦɢɫɥɭ
ɩɪɚɜɨɜɪɟɦɟɧɨɝ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɢ ɟɜɚɤɭɚɰɢʁɟ ɫɭɜɢɲɧɢɯ ɜɨɞɚ ɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ.
Ɂɚʁɟɞɧɢɱɤɢɦ
ɭɥɚɝɚʃɟɦ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɨɞ
ɡɚɤɭɩɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ, ɉɨɤɪɚʁɢɧɫɤɨɝ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬɚ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ, ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɲɭɦɚɪɫɬɜɨ ɢ ȳ.ȼ.ɉ. „ȼɨɞɟ
ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ“; ɭɫɩɟɲɧɨ ʁɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ʁɟɞɚɧ ɞɟɨ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ
ɤɚɧɚɥɫɤɟ ɦɪɟɠɟ.
3.5.2.1. ɏɢɞɪɨɝɪɚɮɫɤɟ ɢ ɯɢɞɪɨɥɨɲɤɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ
Ʉɚɬɚɫɬɚɪɫɤɚ ɨɩɲɬɢɧɚ Ⱦɢɜɨɲ ɩɪɢɩɚɞɚ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ “ȳɭɠɧɢ ɋɪɟɦ”.
ȼɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɫɢɫɬɟɦɨɦ ɋɪɟɦɫɤɟ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɟ ɭɩɪɚɜʂɚ Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɨ
ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ “ɏɂȾɊɈɋɊȿɆ”, ɭɥ. ɉɪɨɦɟɧɚɞɚ ɛɪ. 13, ɢɡ ɋɪɟɦɫɤɟ
Ɇɢɬɪɨɜɢɰɟ.
ɇɚ ɜɟɨɦɚ ɦɚɥɨʁ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ ɢɡɜɟɞɟɧɚ ʁɟ
ɦɪɟɠɚ ɤɚɧɚɥɚ, ɤɨʁɢ ɡɚ ɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬɟ ɢɦɚʁɭ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɜɨɞɨɬɨɤɟ ɤɨʁɢ ɝɪɚɜɢɬɢɪɚʁɭ ɩɪɟɦɚ
ɪɟɰɢ ɋɚɜɢ.
Ɂɛɨɝ ɧɢɫɤɨɝ ɧɢɜɨɚ ɜɨɞɟ ɭ ɤɚɧɚɥɫɤɨʁ ɩɪɢɦɚɪɧɨʁ ɢ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨʁ ɦɪɟɠɢ, ɭ ɜɪɟɦɟ
ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟɦ ɢ ɜɢɫɨɤɢɯ ɭɥɚɝɚʃɚ ɭ ɨɩɪɟɦɭ, ɨɜɚ ɚɝɪɨɬɟɯɧɢɱɤɚ ɦɟɪɚ ɤɨɞ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɫɟ ɧɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɭ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɟɦ ɨɛɢɦɭ. Ɍɪɟɧɭɬɧɨ
ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɪɟɰɢɡɧɚ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɯ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɤɨʁɢ
ɫɟ ɛɚɜɟ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟɦ ɢ ɤɨɪɢɫɬɟ ɜɨɞɧɟ ɪɟɫɭɪɫɟ. Ɍɨ ɫɭ ɫɩɨɪɚɞɢɱɧɢ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢ
ɩɨɜɪɬɚɪɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɛɚɜɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦ ɩɚɩɪɢɤɟ, ɛɨɫɬɚɧɚ, ɥɭɤɚ ɢɡ ɫɟɦɟɧɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɩɨɜɪɬɚɪɫɤɢɯ ɤɭɥɬɭɪɚ. Ɉɞ ɨɩɪɟɦɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢ ɤɨɪɢɫɬɟ ɬɢɮɨɧɟ,
ɤɢɲɧɚ ɤɪɢɥɚ ɢ ɨɩɪɟɦɭ ɬɢɩɚ ɤɚɩ ɩɨ ɤɚɩ.
Ʉɚɧɚɥɫɤɚ ɦɪɟɠɚ ɡɚ ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ʁɟ ɢɡɝɪɚɻɟɧɚ ɧɚ ɨɤɨ 25 % ɩɨɜɪɲɢɧɟ, ɬɚɦɨ
ɝɞɟ ʁɟ ɨɧɚ ɛɢɥɚ ɩɨɬɪɟɛɧɚ.
Ɇɟɻɭɬɢɦ ɡɚɞʃɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɧɟɦɚ ɢɧɬɟɡɢɜɧɨɝ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɤɚɧɚɥɫɤɟ ɦɪɟɠɟ, ɲɬɨ
ɡɧɚɬɧɨ ɫɦɚʃɭʁɟ ʃɟɧɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬ.
Ɍɟɪɢɬɨɪɢʁɭ Ʉ.Ɉ. Ⱦɢɜɨɲ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ ɜɢɫɨɤ ɧɢɜɨ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɚ. Ɋɟɝɭɥɢɫɚʃɟɦ
ɪɟɠɢɦɚ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɚ, ɢɡɜɪɲɢɥɨ ɛɢ ɫɟ ɨɞɜɨɻɟʃɟ ɜɢɲɤɚ ɜɨɞɟ ɢ ɭɨɩɲɬɟ, ɫɬɜɨɪɢɥɢ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚʃɟ ɭɪɟɻɟʃɭ ɡɟɦʂɢɲɧɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɨɦ.
Ɉ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬɢ ɭɪɟɻɟʃɚ ɜɨɞɧɨɝ ɪɟɠɢɦɚ ɤɪɨɡ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ, ɧɟ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɩɨɫɟɛɧɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟ, ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɡɛɨɝ ɫɜɟɬɫɤɢɯ
ɢɫɤɭɫɬɚɜɚ ɧɚ ɨɜɢɦ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ, ɤɨʁɚ ɫɭ ɭ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɜɪɟɦɟ ɫɬɢɝɥɚ ɢ ɤɨɞ ɧɚɫ.
ɉɪɨɰɟʃɭʁɟ ɫɟ ɞɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɚɪɰɟɥɚ ɜɨɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɦ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɢɡɧɨɫɢ ɨɤɨ 61 ɯɟɤɬɚɪɚ.
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

3.6. ɁȺɒɌɂɌȺ ɀɂȼɈɌɇȿ ɋɊȿȾɂɇȿ
ɇɚʁɢɡɪɚɠɟɧɢʁɢ ɭɝɪɨɠɚɜɚʁɭʄɢ ɮɚɤɬɨɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɢ ɢ
ɯɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɤɢ ɪɚɞɨɜɢ, ɤɚɨ ɢ ɯɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɤɚ ɪɟɲɟʃɚ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɜɨɞɟ ɭ
ɪɢɬɨɜɢɦɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɨɞɪɚɡɢɥɢ ɧɚ ɜɨɞɧɢ ɪɟɠɢɦ ɭ ɋɪɟɦɭ. ɉɨɞɢɡɚʃɟ
ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɢɯ ɧɚɫɢɩɚ ɭɡ ɋɚɜɭ ɲɟɡɞɟɫɟɬɢɯ ɝɨɞɢɧɚ 20. ɜɟɤɚ ɫɩɪɟɱɢɥɨ ʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢ
ɪɟɠɢɦ ɩɥɚɜʂɟʃɚ ɜɟɥɢɤɨɝ ɞɟɥɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɨɫɬɚɥɟ ɨɞɜɨʁɟɧɟ ɨɞ ɨɫɬɚɥɨɝ ɞɟɥɚ ɫɚ
ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ɧɚɫɢɩɚ. Ɉɬɟɠɚɧ ɩɪɨɬɨɤ ɜɨɞɟ, ɡɚɫɢɩɚʃɟ, ɡɚɦɭʂɢɜɚʃɟ ɢ ɡɚɪɚɫɬɚʃɟ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɛɚɪɚ ɢ ɤɚɧɚɥɚ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɫɬɚɪɢɯ ɪɭɤɚɜɚɰɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɟɫɭɞɧɢ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɚɧ
ɞɨɬɨɤ ɢ ɩɪɨɬɨɤ ɜɨɞɟ ɧɚ ɜɨɞɟɧɢɦ ɢ ɦɨɱɜɚɪɧɢɦ ɫɬɚɧɢɲɬɢɦɚ, ɩɪɢɞɨɧɨɫɟ ɫɦɚʃɟʃɭ
ɜɨɞɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ. ɋɚɜɚ, ɤɚɨ ɜɟɥɢɤɚ ɪɟɤɚ ɝɨɞɢɲʃɟ ɩɪɨɧɟɫɟ ɧɚ ɯɢʂɚɞɟ ɬɨɧɚ ɩɟɫɤɚ ɢ
ɱɟɫɬɢɰɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ʁɟɞɧɢɦ ɞɟɥɨɦ ɬɚɥɨɠɟ ɭ ɩɨɩɥɚɜɧɨɦ ɞɟɥɭ ɢ ɪɭɤɚɜɰɢɦɚ. ɇɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ
ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɫɬɚɥɧɨɝ ɩɨɞɢɡɚʃɚ, ɬʁ. ɭɩɥɢʄɚɜɚʃɚ ɪɢɬɚ.
ȿɤɨɥɨɲɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɝɭɛɢɬɚɤ ɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɫɬɚɧɢɲɬɚ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɲɭɦɚ ɥɭɠʃɚɤɚ, ɜɪɛɟ, ɛɟɥɟ ɢ ɰɪɧɟ ɬɨɩɨɥɟ, ɜɥɚɠɧɢɯ ɥɢɜɚɞɚ ɢ ɛɚɪɚ.
ɉɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɱɨɜɟɤɚ ɩɪɨɦɟʃɟɧ ʁɟ ɢ ɫɚɫɬɚɜ ɲɭɦɚ. ɋɜɟ ʁɟ ɦɚʃɟ ɯɪɚɫɬɨɜɢɯ ɲɭɦɚ, ɚ ɫɜɟ
ɜɢɲɟ ɲɭɦɫɤɢɯ ɤɭɥɬɭɪɚ ɟɭɪɨɚɦɟɪɢɱɤɢɯ ɬɨɩɨɥɚ, ɜɪɛɚ ɢ ɚɦɟɪɢɱɤɨɝ ʁɚɫɟɧɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ
ɡɚɭɡɟɥɢ ɫɬɚɧɢɲɬɚ ɩɨɩɥɚɜɧɢɯ ɲɭɦɚ, ɜɥɚɠɧɢɯ ɥɢɜɚɞɚ ɢ ɦɨɱɜɚɪɚ. ɂɫɩɚɲɚ ɫɬɨɤɟ ɢ
ɫɜɢʃɚ, ɞɚɧɚɫ ɧɢʁɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚ, ɚɥɢ ɡɚɬɨ ɭɡɝɨʁ ɥɨɜɧɟ ɞɢɜʂɚɱɢ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɞɢɜʂɢɯ
ɫɜɢʃɚ ɢ ʁɟɥɟɧɫɤɟ ɞɢɜʂɚɱɢ ɡɧɚɬɧɨ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɨɛɧɨɜɭ ɲɭɦɚ. ɇɟɤɚɞɚ ɫɭ ɫɟ ɥɢɜɚɞɟ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɭɡ ɋɚɜɭ ɤɨɫɢɥɟ, ɲɬɨ ʁɟ ɫɩɪɟɱɚɜɚɥɨ ʃɢɯɨɜɨ ɨɛɪɚɫɬɚʃɟ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɭ ɫɭɤɰɟɫɢʁɭ,
ɚ ɞɚɧɚɫ ʁɟ ɢɡɪɚɠɟɧɨ ɨɛɪɚɫɬɚʃɟ ɨɜɢɯ ɫɥɚɬɢɧɚ ɝɥɨɝɨɦ ɢ ɞɢɜʂɨɦ ɤɪɭɲɤɨɦ.
ɉɨɲɭɦʂɚɜɚʃɟ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɥɚɧɬɚɠɧɢɦ ɬɨɩɨɥɚɦɚ ɭ ɡɧɚɬɧɨʁ ɦɟɪɢ
ɫɦɚʃɭʁɟ ɩɥɚɜɧɭ ɡɨɧɭ ɤɨʁɚ ɭ ɜɪɟɦɟ ɜɢɫɨɤɢɯ ɜɨɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɨɫɧɨɜɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ ɭ ɤɨʁɨʁ
ɫɟ ɨɛɚɜʂɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɦɪɟɫɬ.
Ɋɢɛʂɢ ɫɜɟɬ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɦɟɪɢ ʁɟ ɭɝɪɨɠɟɧ ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɢ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɨɦ
ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɨɦ ɤɪɨɡ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɢ ɫɩɨɪɬɫɤɢ ɪɢɛɨɥɨɜ. Ɋɟɱɧɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɋɚɜɨɦ, ɚɥɢ ɢ
ɚɫɮɚɥɬɧɢ ɞɪɭɦɨɜɢ, ɲɭɦɫɤɢ ɢ ɫɟɨɫɤɢ ɩɭɬɟɜɢ, ɤɪɨɡ ɡɚɝɚɻɟʃɟ, ɭɡɧɟɦɢɪɚɜɚʃɟ ɢ ɢɡɦɟɧɟ
ɫɬɚɧɢɲɬɚ, ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ.
ɍ ɧɚɫɟʂɭ Ⱦɢɜɨɲ ɧɢʁɟ ɢɡɝɪɚɻɟɧɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɚ ɦɪɟɠɚ, ɩɚ ɫɟ ɨɞɜɨɻɟʃɟ
ɮɟɤɚɥɧɢɯ ɜɨɞɚ ɜɪɲɢ ɭ ɫɟɩɬɢɱɤɟ ʁɚɦɟ, ɚ ɫɭɜɢɲɧɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɟ ɜɨɞɟ ɫɟ ɨɞɜɨɞɟ
ɨɬɜɨɪɟɧɢɦ ɤɚɧɚɥɢɦɚ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɪɠɚɜɚʁɭ ɧɟɪɟɞɨɜɧɨ ɢ ɱɟɫɬɨ ɧɢɫɭ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ.
Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ, ɩɚ ɢ ɧɚɫɟʂɟ Ⱦɢɜɨɲ, ɫɟ ɭɛɪɚʁɚ ɭ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɫɪɟɞʃɟ
ɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢ ɜɟɬɪɨɦ, ɲɬɨ ʁɟ ɭɫɥɨɜɢɥɨ ɩɨʁɚɜɭ ɢɫɩɥɨɲʄɟɧɢɯ ɢ ɫɥɚɛɢʁɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ. ɒɬɟɬɟ ɨɞ ɟɨɥɫɤɟ ɟɪɨɡɢʁɟ ɫɟ ɭɨɱɚɜɚʁɭ ɢ ɤɨɞ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɜɪɲɢ
ɫɟ ɡɚɫɢɩɚʃɟ ɤɚɧɚɥɫɤɟ ɦɪɟɠɟ, ɲɬɨ ɛɢɬɧɨ ɭɦɚʃɭʁɟ ʃɟɧɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬ. Ɂɚɫɢɩɚʃɟ
ɛɢʂɚɤɚ ɢ ɨɝɨʂɚɜɚʃɟ ɤɨɪɟɧɨɜɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɞ ɭɬɢɰɚʁɟɦ ɜɟɬɪɚ ɭɦɚʃɭʁɭ ɩɪɢɧɨɫɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ.
ɋɚ ɟɤɨɥɨɲɤɨɝ ɚɫɩɟɤɬɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɪɟʄɢ ɞɚ ʁɟ ɫɪɟɞɢɧɚ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɡɚɝɚɻɟɧɚ ɢ ɬɨ ɢ
ɜɚɡɞɭɯ ɢ ɜɨɞɚ, ɚ ɧɚʁɜɢɲɟ ɡɛɨɝ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɞɢɜʂɢɯ ɞɟɩɨɧɢʁɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɜɨɞɨɜɨɞɚ ɢ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ. ɍ ɜɨɞɢ ʁɟ ɩɨɜɟʄɚɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ɬɟɲɤɢɯ ɦɟɬɚɥɚ ɢ ɨɪɝɚɧɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚ
ɤɨʁɢ ɫɭ ɲɬɟɬɧɢ ɡɚ ɡɞɪɚɜʂɟ.
Ɂɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɨɫɬɜɚɪɢɬɢ ɫɥɟɞɟʄɟ:
•
ɫɜɟɫɬɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɫɜɪɯɟ ɧɚ ɦɢɧɢɦɭɦ,
•
ɭɫɥɨɜɢɬɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭɥɚɝɚʃɟɦ ɭ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ʃɟɝɨɜɟ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ,
•
ɡɟɦʂɢɲɬɟ, ɧɟɩɨɜɨʂɧɨ ɡɚ ɪɚɬɚɪɫɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɭ ɞɪɭɝɟ
ɧɚɦɟɧɟ, ɚɥɢ ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ,
•
ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɦɟɥɢɨɪɚɰɢʁɭ ɥɨɲɢɯ ɡɟɦʂɢɲɬɚ,
•
ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɡɚɲɬɢɬɢɬɢ ɨɞ ɞɟɫɬɪɭɤɰɢʁɟ, ɟɪɨɡɢʁɟ, ɤɨɧɬɚɦɢɧɚɰɢʁɟ ɢ ɨɫɬɚɥɟ
ɞɟɝɪɚɞɚɰɢʁɟ
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

•
ɩɨɜɟʄɚɬɢ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɨɞ ɲɭɦɫɤɢɦ ɡɚɫɚɞɢɦɚ, ɤɪɨɡ ɩɨɞɢɡɚʃɟ
ɩɨʂɨɡɚɲɬɢɬɧɢɯ ɲɭɦɫɤɢɯ ɩɨʁɚɫɟɜɚ ɢɥɢ ɫɬɜɚɪɚʃɟɦ ɲɭɦɫɤɢɯ ɨɚɡɚ,
•
ɭɬɢɰɚɬɢ ɧɚ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ, ɩɚ ɢ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɛɢɨɥɨɲɤɢɯ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ,
•
ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɢ ɞɟɬɚʂɧɨɦ ɩɟɞɨɥɨɲɤɨɦ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɭ ɡɟɦʂɢɲɬɚ.
Ɉɜɚɤɨ ɮɨɪɦɢɪɚɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɨɱɭɜɚʃɚ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɢ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ, ɞɚʄɟ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ, ʁɟɪ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ʃɟɝɨɜɟ ɨɤɨɥɢɧɟ ɨɩɪɟɞɟʂɭʁɭ ʃɟɝɨɜɨ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ.
3.7. SWɈɌ ȺɇȺɅɂɁȺ
ɋɇȺȽȿ

ɋɅȺȻɈɋɌɂ
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ
࣭ɉɨɜɨʂɧɢ ɤɥɢɦɚɬɫɤɢ ɢ ɚɝɪɨɟɤɨɥɨɲɤɢ
࣭ɇɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɜɟɬɪɨɡɚɲɬɢɬɢɧɢɯ ɩɨʁɚɫɟɜɚ
ɭɫɥɨɜɢ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɛɢʂɧɟ
ɩɨɜɟʄɚɜɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɨɞ ɟɨɥɫɤɟ ɟɪɨɡɢʁɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ (ɜɟɥɢɤɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɤɜɚɥɢɬɟɧɨɝ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ;
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ; ɨɛɢɥɧɢ ɜɨɞɧɢ
࣭ɑɟɫɬɟ ɩɨɩɥɚɜɟ ɢ ɡɚɛɚɪɢɜɚʃɟ
ɪɟɫɭɪɫɢ);
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɡɛɨɝ
࣭Ɍɪɚɞɢɰɢʁɚ ɢ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ
ɧɟɞɨɜɨʂɧɢɯ ɢ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ ɩɪɟɪɚɞɟ;
ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ;
࣭Ƚɪɚɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ʁɚɤɭ ɫɢɪɨɜɢɧɫɤɭ ɛɚɡɭ ɭ
࣭ɇɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɨɧɟɦɨɝɭʄɚɜɚ ɭɥɚɝɚʃɟ ɭ ɤɭɩɨɜɢɧɭ ɧɨɜɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
ɨɩɪɟɦɟ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ
ɠɢɬɚɪɢɰɚ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɛɢʂɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ;
࣭Ɂɧɚɱɚʁɧɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢ ɡɚ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢʁɭ
࣭ɍɩɨɬɪɟɛɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɯɟɦɢʁɫɤɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɟɥɭ;
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ ɢɡɪɚɠɟɧ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɚ ɨɞɥɚɝɚʃɟɦ ɚɦɛɚɥɚɠɟ
࣭ɉɪɢɫɭɬɧɢ ɩɪɟɪɚɞɧɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ;
ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɢɯ ɚɝɪɨɯɟɦɢɤɚɥɢʁɚ;
࣭Ɋɚɡɜɢʁɟɧɚ ɫɜɟɫɬ ɨ ɭɞɪɭɠɢɜɚʃɭ - ɭɫɩɟɲɧɨ
࣭Ƚɚʁɟʃɟ ɟɤɫɬɟɧɡɢɜɧɢɯ ɭɫɟɜɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɧɟ
ɩɨɫɥɭʁɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɚ
ɢɫɤɨɪɢɲʄɚɜɚʁɭ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ;
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢ;
࣭ɉɨɫɬɨʁɚʃɟ ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɫɬɪɭɱɧɟ
ɫɥɭɠɛɟ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɢ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɫɤɢɯ ࣭Ʉɚɬɟɝɨɪɢɫɚʃɟ ɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɩɪɢɦɚɪɧɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɧɢʁɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨ;
ɫɥɭɠɛɢ;
࣭ɋɬɨɱɚɪɫɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ
ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚ ɢ ɪɚɡɜɢʁɟɧɚ;
࣭ɂɧɬɟɝɪɚɥɧɚ ɢ ɨɪɝɚɧɫɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ
ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɟ;
࣭ȼɟɨɦɚ ɫɥɚɛɨ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨ ɨɫɢɝɭɪɚʃɟ
ɭɫɟɜɚ ɨɞ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢɯ ɧɟɩɨɝɨɞɚ;
࣭ɇɟɞɨɜɨʂɧɢ ɫɤɥɚɞɢɲɧɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ ɢ
ɯɥɚɞʃɚɱɟ ɞɟɫɬɢɦɭɥɢɲɭ ɪɚɡɜɨʁ ɩɨɜɪɬɚɪɫɤɟ
ɢ ɜɨʄɚɪɫɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ;
࣭ɇɟɫɬɚɛɢɥɧɨ ɢ ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɬɪɠɢɲɬɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ;
࣭Ⱥɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɟɥɭ ɧɢɫɭ
ɞɨɜɨʂɧɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧɟ ɢ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɟ;
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ
ɆɈȽɍȶɇɈɋɌɂ

ɉɊȿɌȵȿ
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ
࣭Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɮɨɧɞɨɜɚ ȿɍ,
࣭ɇɟɩɨɜɨʂɧɨ ɩɨɫɥɨɜɧɨ ɨɤɪɭɠɟʃɟ: ɜɢɫɨɤɢ
ɩɨɫɟɛɧɨ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦɟɩɪɟɤɨɝɪɚɧɢɱɧɟ ɫɚɪɚɞʃɟ
ɩɨɪɟɡɢ ɧɚ ɡɚɪɚɞɟ ɧɚ ɫɟɤɬɨɪɭ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚɢ
ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝɭɞɪɭɠɢɜɚʃɚ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ;
ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤɚ; ɜɢɫɨɤɟ ɤɚɦɚɬɧɟ ɫɬɨɩɟ;
ɨɬɟɠɚɧɚ ɧɚɩɥɚɬɚ ɩɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚ; ɜɢɫɨɤɚ
࣭ȼɢɫɨɤɚ ɢ ɫɬɚɥɧɨ ɪɚɫɬɭʄɚ ɬɪɚɠʃɚ ɡɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɨɫɬ ɢ ɧɟɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬ ɭ ɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɚ ɫɚ ɨɡɧɚɤɚɦɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ;
ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ;
࣭ɉɪɨɦɟɧʂɢɜɚ
ɚɝɪɚɪɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ
࣭ɉɨɡɢɬɢɜɧɢ ɬɪɟɧɞɨɜɢ ɬɪɚɠʃɟ ɜɢɫɨɤɨ
ɧɟɞɨɜɨʂɧɚ ɛɭʇɟɬɫɤɚ ɩɨɞɲɤɚ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢɯ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚɦɚ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɦɚɥɢɦ ɡɚɧɚɬɫɤɢɦ ɩɨɝɨɧɢɦɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ;
ɩɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɪɟɰɟɩɬɭɪɚɦɚ;
࣭ɇɟɫɬɢɦɭɥɚɬɢɜɧɚ ɢ/ɢɥɢ ɧɟɩɨɫɬɨʁɟʄɚ
࣭ȼɢɫɨɤɟ ɰɟɧɟ ɢ ɜɢɫɨɤɚ ɢ ɫɬɚɥɧɨ ɪɚɫɬɭʄɚ
ɡɚɤɨɧɫɤɚ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɚ ɡɚ ɪɚɞ ɦɚɥɢɯ
ɬɪɚɠʃɚ ɡɚ ɨɪɝɚɧɫɤɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɚ ɢ
ɡɚɧɚɬɫɤɢɯ ɩɨɝɨɧɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɟɪɚɞɟ
ɩɪɟɪɚɻɟɜɢɧɚɦɚ ɨɞ ɨɪɝɚɧɫɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɧɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɧɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɭ,
ɫɜɟɬɫɤɨɦ ɬɪɠɢɲɬɭ;
ɩɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɪɟɰɟɩɬɭɪɚɦɚ;
࣭ȼɢɫɨɤɚ ɬɪɚɠʃɚ ɧɚ ɫɜɟɬɫɤɨɦ ɬɪɠɢɲɬɭ ɡɚ
࣭ɇɟɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ ɚɦɛɢʁɟɧɬɚ ɢ
ɛɪɟɧɞɢɪɚɧɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɚ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɦ
ɜɢɫɨɤ ɭɩɥɢɜ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɭ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɢ
ɭɡ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ;
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɟ ɨɞɥɭɤɟ;
࣭ɋɚɪɚɞʃɚ ɫɚ ɡɟɦʂɚɦɚ ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɭɧɢʁɟ (ɩɪɟ
࣭ɇɟɞɨɜɨʂɧɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ
ɫɜɟɝɚ ɏɪɜɚɬɫɤɨɦ ɢ Ɇɚɻɚɪɫɤɨɦ) ɢ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɟ ɧɚ ɞɨɦɚʄɟɦ ɬɪɠɢɲɬɭ ɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨ ɭɞɪɭɠɢɜɚʃɟ;
ɧɟɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɚ ɭɥɨɝɚ ɞɪɠɚɜɟ ɧɚ ɩɥɚɧɭ
ɡɚɲɬɢɬɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɟ;
࣭Ɂɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬ ɫɢɜɟ ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ, ɤɨʁɚ ɜɨɞɢ
ɧɟɥɨʁɚɥɧɨʁ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɢ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ
ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ;
࣭ɋɜɟ ɜɟʄɢ ɢ ɢɡɪɚɠɟɧɢʁɢ ɡɚɯɬɟɜɢ ɩɨɬɪɨɲɚɱɚ
ɧɚ ɫɜɟɬɫɤɨɦ ɬɪɠɢɲɬɭ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɯɪɚɧɟ, ɛɪɟɧɞɚ,
ɨɡɧɚɤɚ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ ɢ ɫɥ.
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4. ɉɊɈȽɊȺɆ ɄɈɆȺɋȺɐɂȳȿ
ɉɪɨɝɪɚɦɨɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ʄɟ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɢ ɤɨɧɰɟɩɬɢ ɤɚɨ ɢ ɪɟɲɟʃɚ
ɞɚɬɚ ɭ ɉɪɨɫɬɨɪɧɨɦ ɩɥɚɧɭ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ, ɤɚɨ ɢ ɭ ɞɪɭɝɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ
ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɭ ɨɜɨɦ ɉɪɨɝɪɚɦɭ.
ɋɚɝɥɚɫɧɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɢ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɰɢʂɟɜɢɦɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɦ ɭ
ɉɪɨɫɬɨɪɧɨɦ ɩɥɚɧɭ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ, ɨɜɢɦ ɉɪɨɝɪɚɦɨɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ʄɟ ɫɟ
ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ:
x ɪɚɡɜɨʁ ɢ ɭɪɟɻɟʃɟ ɫɟɥɚ, ɤɨʁɢ ʄɟ ɫɟ ɬɪɟɬɢɪɚɬɢ ɢɧɬɟɝɪɚɥɧɨ ɫɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦ ɢ
ɭɪɟɻɟʃɟɦ ɫɟɨɫɤɨɝ ɚɬɚɪɚ, ɤɚɨ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɢɯ ɪɚɡɜɨʁɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɢ
ɪɟɫɭɪɫɚ,
x ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɭɤɪɭɩʃɚɜɚʃɟ ɩɚɪɰɟɥɚ ɢ ɩɨɫɟɞɚ,
x ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɫɬɟɩɟɧɚ ɲɭɦɨɜɢɬɨɫɬɢ ɢ ɨɛɪɚɫɥɨɫɬɢ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɨɛɥɢɤɨɜɚʃɟɦ ɲɭɦɫɤɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚɫɬɚɥɢɯ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɨɞ ɲɬɟɬɧɨɝ ɞɟʁɫɬɜɚ ɜɟɬɪɚ,
x ɭɪɟɻɟʃɟ ɤɚɧɚɥɫɤɟ ɦɪɟɠɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɢ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ,
x ɭɪɟɻɟʃɟ ɦɪɟɠɟ ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɭɡ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ ɡɚɭɡɢɦɚʃɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɫɚ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢʁɨɦ ɢɡɜɪɲɟʃɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝ ɪɚɞɚ
ɤɨɞ ɭɛɢɪɚʃɚ ɥɟɬɢɧɟ,
x ɭɪɟɻɟʃɟ ɢɦɨɜɢɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɧɢɯ ɨɞɧɨɫɚ ɧɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɦɚ ɭ ɄɈ Ⱦɢɜɨɲ,
x ɞɪɠɚɜɧɢ ɩɪɟɦɟɪ ɢ ɢɡɪɚɞɚ ɤɚɬɚɫɬɪɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ.
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ɉɪɨɝɪɚɦ ʄɟ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢ ɬɚɤɨ ɲɬɨ ʄɟ ɫɟ:
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɢ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ ɢ ʃɟɧɟ ɩɨɞɤɨɦɢɫɢʁɟ (Ʉɨɦɢɫɢʁɭ ɡɚ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ ɨɛɪɚɡɭʁɟ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ),
ɫɚɫɬɚɜɢɬɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɚ ɦɚɫɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɮɚɤɬɢɱɤɨɝ ɫɬɚʃɚ (ɤɨʁɟ
ɭɬɜɪɻɭʁɟ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ, ɨ ɱɟɦɭ ɫɚɫɬɚɜʂɚ ɡɚɩɢɫɧɢɤ),
ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɚ ɩɪɨɰɟɧɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ, ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢɯ ɡɚɫɚɞɚ ɢ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ (ɤɨʁɭ ɜɪɲɢ ɩɨɞɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɭ ɩɪɨɰɟɧɭ ɡɟɦʂɢɲɬɚ, ɭ ɤɨʁɭ ɫɟ
ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɞɢɩɥɨɦɢɪɚɧɢ ɢɧɠɟʃɟɪ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ, ɤɨʁɢ ɪɚɞɢ ɧɚ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ
ɤɥɚɫɢɪɚʃɚ ɢ ɛɨɧɢɬɢɪɚʃɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɧɚʁɦɚʃɟ ɞɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɢɡ ɪɟɞɚ
ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ),
ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɝɟɨɞɟɬɫɤɢ ɪɚɞɨɜɢ ɧɚ ɫɧɢɦɚʃɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɪɟɨɧɚ Ʉ.Ɉ. Ⱦɢɜɨɲ,
ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɢ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɝɪɚɧɢɰɚ ɜɨɞɚ ɢ ɜɨɞɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ,
ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɢ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɝɪɚɧɢɰɚ ɲɭɦɚ ɢ ɲɭɦɫɤɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ,
ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɱɢɲʄɟʃɟ ɲɢɤɚɪɚ ɢ ɞɪɜɟɧɚɫɬɨɝ ɠɛɭʃɚ,
ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɦɪɟɠɟ ɩɨʂɫɤɢɯ (ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ) ɩɭɬɟɜɚ,
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ, ɞɨɧɟɬɢ ɧɚɱɟɥɚ ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ,
ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɪɚɫɩɨɞɟɥɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢɡ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ, ɞɨɧɟɬɢ ɪɟɲɟʃɚ ɨ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɢ ɢ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɭɜɨɻɟʃɟ ɭ ɧɨɜɢ ɩɨɫɟɞ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ.
Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥɢ ɪɚɞɨɜɢ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɢ ɨɜɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ ʄɟ ɫɟ:
ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɬɢ ɦɨɝɭʄɢ ɩɪɨʁɟɤɬɢ ɧɚ ɢɡɜɨɻɟʃɭ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɡɚɲɬɢɬɢ, ɭɪɟɻɟʃɭ ɢ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ,
ɭɬɜɪɞɢɬɢ ɝɥɨɛɚɥɧɢ ɩɪɟɞɦɟɪ ɢ ɩɪɟɞɪɚɱɭɧ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɢ ɢ ɨɛɧɨɜɢ
ɩɪɟɦɟɪɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɪɟɨɧɚ ɄɈ Ⱦɢɜɨɲ,
ɞɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɩɨɫɥɨɜɚ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɨɜɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ,
ɭɤɚɡɚɬɢ ɧɚ ɦɨɝɭʄɟ ɢɡɜɨɪɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɪɚɞɨɜɚ,
ɞɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɚ ɭɩɭɬɫɬɜɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɤɨɧɤɭɪɫɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ
ɪɚɞɨɜɚ.
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4.1. ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ ɄɈɆɂɋɂȳȿ ɁȺ ɄɈɆȺɋȺɐɂȳɍ
ɋɚɝɥɚɫɧɨ ɱɥɧɚɭ 35. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ, ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ
ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ʄɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɢ Ʉɨɦɢɫɢʁɭ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ, ɤɨʁɚ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ. Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ ɨɞ ɧɚʁɦɚʃɟ ɫɟɞɚɦ ɱɥɚɧɨɜɚ ɢ ɢɫɬɨ ɬɨɥɢɤɨ ɡɚɦɟɧɢɤɚ.
Ɂɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɢɦɟɧɭʁɟ ɫɟ ɞɢɩɥɨɦɢɪɚɧɢ ɩɪɚɜɧɢɤ ɫɚ ɩɨɥɨɠɟɧɢɦ
ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɢɦ ɢɫɩɢɬɨɦ, ɚ ɡɚ ɱɥɚɧɨɜɟ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɢɦɟɧɭʁɟ ɫɟ ɩɨ ʁɟɞɚɧ ɞɢɩɥɨɦɢɪɚɧɢ
ɢɧɠɟʃɟɪ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ, ɝɟɨɞɟɬɫɤɢ ɢɧɠɟʃɟɪ, ɞɢɩɥɨɦɢɪɚɧɢ ɢɧɠɟʃɟɪ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ
ɢɥɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɢ ɬɪɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ, ɚ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɢ
ɞɢɩɥɨɦɢɪɚɧɢ ɢɧɠɟʃɟɪ ɲɭɦɚɪɫɬɜɚ.
ɋɬɪɭɱɧɟ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɨɛɚɜʂɚ ɋɟɤɪɟɬɚɪ ɤɨɦɢɫɢʁɟ,
ɞɢɩɥɨɦɢɪɚɧɢ ɩɪɚɜɧɢɤ, ɤɨɝɚ ɢɦɟɧɭʁɟ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɢɡ ɪɟɞɨɜɚ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɭ ɝɪɚɞɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ.
Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɨɛɪɚɡɭʁɟ ɩɨɬɤɨɦɢɫɢʁɭ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɭ ɩɪɨɰɟɧɭ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ
ɩɨɬɤɨɦɢɫɢʁɭ ɡɚ ɩɪɨɰɟɧɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢɯ ɡɚɫɚɞɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ (ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɢ
ɞɪɭɝɟ ɩɨɬɤɨɦɢɫɢʁɟ).
Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɪɚɞ ɱɥɚɧɨɜɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ, ɩɨɬɤɨɦɢɫɢʁɚ ɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ ɤɨɦɢɫɢʁɟ, ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɡɚ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ, ɩɪɟɜɨɡ ɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ, ɤɚɨ ɢ ɪɚɞɧɨ ɜɪɟɦɟ ɡɚ ʃɢɯɨɜ ɪɚɞ.
4.2. ɍɌȼɊȭɂȼȺȵȿ ɎȺɄɌɂɑɄɈȽ ɋɌȺȵȺ
Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɫɚɫɬɚɜʂɚʃɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɜɪɲɢ ɫɟ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɮɚɤɬɢɱɤɨɝ
ɫɬɚʃɚ ɡɚ 2103 ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɢɡ ɄɈ Ⱦɢɜɨɲ ɢ ɫɚɫɬɚɜʂɚʁɭ Ɂɚɩɢɫɧɢɰɢ ɨ
ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭ ɮɚɤɬɢɱɤɨɝ ɫɬɚʃɚ.
ɍɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɮɚɤɬɢɱɤɨɝ ɫɬɚʃɚ ɜɪɲɢ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ. Ɉɛɡɢɪɨɦ ɧɚ
ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɭɱɟɫɧɢɤɚ, ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɦɨɠɟ ɮɨɪɦɢɪɚɬɢ ɩɨɬɤɨɦɢɫɢʁɭ ɡɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ
ɮɚɤɬɢɱɤɨɝ ɫɬɚʃɚ.
ɉɨɞɚɰɢ ɨ ɩɪɚɜɭ ɫɜɨʁɢɧɟ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɫɬɜɚɪɧɢɦ ɩɪɚɜɢɦɚ ɧɚ ɡɟɦʂɢɲɬɭ ɤɨʁɟ ɫɟ
ɭɧɨɫɢ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɭ ɦɚɫɭ, ɭɡɢɦɚ ɫɟ ɫɚ ɫɬɚʃɟɦ ɭ ɡɟɦʂɢɲɧɢɦ ɤʃɢɝɚɦɚ, ɤɚɬɚɫɬɪɭ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ, ɤɚɬɚɫɬɪɭ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɮɚɤɬɢɱɤɨ ɫɬɚʃɟ.
Ⱥɤɨ ɫɟ ɮɚɤɬɢɱɤɨ ɫɬɚʃɟ, ɤɨʁɟ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ ɧɢʁɟ ɫɩɨɪɧɨ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɩɪɚɜɚ ɫɜɨʁɢɧɟ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɜɚɪɧɢɯ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɟɦʂɢɲɬɭ, ɧɟ ɫɥɚɠɟ ɫɚ ɫɬɚʃɟɦ ɭ ɡɟɦʂɢɲɧɢɦ ɤʃɢɝɚɦɚ ɢ
ɤɚɬɚɫɬɪɭ ɡɟɦʂɢɲɬɚ, ɡɟɦʂɢɲɬɟ ʄɟ ɫɟ ɭɤʂɭɱɢɬɢ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɭ ɦɚɫɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɮɚɤɬɢɱɤɨɝ ɫɬɚʃɚ. Ɉɜɢɦ ɫɟ ɧɟ ɞɢɪɚʁɭ ɩɪɚɜɚ ɬɪɟʄɢɯ ɥɢɰɚ ɧɚ ɬɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ.
ɋɩɨɪɨɜɟ ɭɫɥɟɞ ɧɟɫɥɚɝɚʃɚ ɮɚɤɬɢɱɤɨɝ ɢ ɩɪɚɜɧɨɝ ɫɬɚʃɚ ɪɟɲɚɜɚ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɫɭɞ.
Ɉɜɢ ɫɩɨɪɨɜɢ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɫɟ ɯɢɬɧɢɦ.
Ⱦɨ ɩɪɚɜɨɫɧɚɠɧɨɫɬɢ ɩɪɟɫɭɞɟ ɨ ɫɩɨɪɭ, ɤɚɨ ɭɱɟɫɧɢɤ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɫɦɚɬɪɚʄɟ ɫɟ
ɮɚɤɬɢɱɤɢ ɤɨɪɢɫɧɢɤ ɡɟɦʂɢɲɬɚ.
Ɂɚɩɢɫɧɢɤ ɨ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭ ɮɚɤɬɢɱɤɨɝ ɫɬɚʃɚ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɫɚɞɪɠɢ:
x ɧɚɡɢɜ: Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ, Ʉɚɬɚɫɬɚɪɫɤɚ ɨɩɲɬɢɧɚ ______________,
x ɥɢɱɧɟ ɩɨɞɚɬɤɟ ɨ ɢɦɚɨɰɭ ɩɪɚɜɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚɡɢɜɭ, ɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɭ ɢ ɚɞɪɟɫɢ
ɩɪɚɜɧɨɝ ɥɢɰɚ,
x ȳɆȻȽ ɢɥɢ ɆȻ,
x ɛɪɨʁɟɜɢ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ, ɩɨɜɪɲɢɧɟ, ɧɚɡɢɜ ɩɨɬɟɫɚ, ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɭ ɤɭɥɬɭɪɭ ɢ
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɭ ɤɥɚɫɭ ɢ ɭɤɭɩɧɭ ɩɨɜɪɲɢɧɭ,
x ɛɪɨʁ ɞɨɫɚɞɚɲʃɟɝ: ɩɨɫɟɞɨɜɧɨɝ ɥɢɫɬɚ ɥɢɫɬɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ,
x ɬɟɪɟɬɟ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ,
x ɢɡʁɚɜɟ ɫɬɪɚɧɤɟ ɢ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɟ ɢɡʁɚɜɟ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰɚ ɫɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ, ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ, ɧɚ
ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɟɞɨɱɟɧɢɯ ɞɨɤɚɡɚ ɢ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɩɪɢɯɜɚɬɚ ɮɚɤɬɢɱɤɨ ɫɬɚʃɟ ɭɧɟɬɨ ɭ
Ɂɚɩɢɫɧɢɤ. ɍ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɭ ɡɚɩɢɫɧɢɤɚ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɭɩɢɫɚɬɢ ɩɪɨɦɟɧɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ
ɩɨɱɟɬɧɨ ɫɬɚʃɟ (ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨ ɫɬɚʃɟ) ɤɨɞ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɞɪɠɚɜɧɨʁ ɫɜɨʁɢɧɢ. ɇɩɪ.
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

x

ɉɚɪɰɟɥɚ ɛɪɨʁ _____ , ʁɟ ɩɪɟɲɥɚ ɭ ɞɪɭɝɢ ɡɚɩɢɫɧɢɤ ɛɪɨʁ ______ , ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ
ɩɪɚɜɧɨɝ ɩɨɫɥɚ _____________________ .
ɞɚɬɭɦ, ɩɨɬɩɢɫɟ ɫɬɪɚɧɚɤɚ ɢ ɨɜɥɚɲʄɟɧɨɝ ɥɢɰɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ.

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɡɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɮɚɤɬɢɱɤɨɝ ɫɬɚʃɚ ɫɟ ɩɪɟɭɡɢɦɚ (ɭ ɨɪɢɝɢɧɚɥɭ ɢɥɢ
ɤɨɩɢʁɢ) ɨɞ ɋɥɭɠɛɟ ɡɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨɝ ɡɚɜɨɞɚ ɭ
ɋɪɟɦɫɤɨʁ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɢ ɢ Ɂɟɦʂɢɲɧɨ-ɤʃɢɠɧɨɝ ɫɭɞɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ.
ɍɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɮɚɤɬɢɱɤɨɝ ɫɬɚʃɚ ɫɟ ɜɪɲɢ ɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɦɚ, ɤɨʁɟ
ɨɞɪɟɞɢ Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ (ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ ɦɨɪɚʁɭ ɢɦɚɬɢ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɩɪɢʁɟɦ
ɫɬɪɚɧɚɤɚ).
4.3. ɄɈɆȺɋȺɐɂɈɇȺ ɉɊɈɐȿɇȺ ȼɊȿȾɇɈɋɌɂ ɁȿɆȴɂɒɌȺ
Ʉɨɦɚɫɚɰɢɨɧɭ ɩɪɨɰɟɧɭ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢɡɜɨɞɢ ɩɨɬɤɨɦɢɫɢʁɚ ɭ ɤɨʁɭ ɫɟ, ɫɚɝɥɚɫɧɨ ɱɥɚɧɭ
35. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ, ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɞɢɩɥɨɦɢɪɚɧɢ ɢɧɠɟʃɟɪ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ, ɤɨʁɢ ɩɨɫɟɞɭʁɟ ɜɚɠɟʄɭ ɥɢɰɟɧɰɭ ɂɧɠɟʃɟɪɫɤɟ ɤɨɦɨɪɟ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɨɜɟ
ɜɪɫɬɟ ɩɨɫɥɨɜɚ.
ɉɨɫɥɨɜɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɩɪɨɰɟɧɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɢɡɜɨɞɢ ɝɟɨɞɟɬɫɤɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɩɨɫɟɞɭʁɟ ɜɚɠɟʄɭ ɥɢɰɟɧɰɭ ɡɚ ɩɨɫɥɨɜɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɩɪɨɰɟɧɟ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ.
Ɉ ɬɨʁ ɱɢʃɟɧɢɰɢ ɫɟ ɦɨɪɚ ɜɨɞɢɬɢ ɪɚɱɭɧɚ, ɩɚ ɫɟ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɫɚ ɡɚɤʂɭɱɟʃɟɦ
ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ ɢɡɜɨɻɟʃɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ, ɦɨɪɚ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɢ ɭɝɨɜɨɪ ɢɡɦɟɻɭ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ
Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɝɟɨɞɟɬɫɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɡɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ
ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨʁ ɩɪɨɰɟɧɢ, ɚ ɤɚɫɧɢʁɟ ɢ ɧɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨɦ ɤɥɚɫɢɪɚʃɭ ɡɟɦʂɢɲɬɚ.
Ʉɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɦ ɩɪɨɰɟɧɨɦ, ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ, ɫɟ
ɪɚɡɜɪɫɬɚɜɚʁɭ ɩɪɟɦɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨʁ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɭ ɧɚʁɜɢɲɟ ɨɫɚɦ ɤɥɚɫɚ (ɩɪɨɰɟɦɛɟɧɢɯ
ɪɚɡɪɟɞɚ) ɢ ɬɨ ɭɡɢɦɚʃɟɦ ɭ ɨɛɡɢɪ ɫɜɢɯ ɨɫɨɛɢɧɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ, ɤɚɤɨ ɫɭ ɨɧɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɟ ɭ
ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ. Ʉɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɚ ɨɰɟɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɪɚɡɜɪɫɬɚɧɢɯ ɭ ɪɚɡɪɟɞɟ ɢɫɤɚɡɭʁɟ ɫɟ ɩɪɨɫɟɱɧɢɦ
ɩɪɢɧɨɫɢɦɚ ɧɚʁɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢʁɢɯ ɪɚɬɚɪɫɤɢɯ ɤɭɥɬɭɪɚ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ (ɤɭɤɭɪɭɡ,
ɩɲɟɧɢɰɚ, ɲɟʄɟɪɧɚ ɪɟɩɚ, ɫɭɧɰɨɤɪɟɬ, ɞɭɜɚɧ ɢ ɞɪ.) ɢ ɩɪɨɦɟɬɧɨɦ ɜɪɟɞɧɨɲʄɭ ɡɟɦʂɢɲɬɚ.
ɉɪɨɜɨɻɟʃɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɩɪɨɰɟɧɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ʁɟ ɝɥɨɛɚɥɧɨ ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɨ
„ɍɩɭɬɫɬɜɨɦ ɨ ɧɚɱɢɧɭ ɜɪɲɟʃɚ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɢ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ („ɋɥ. Ƚɥɚɫɧɢɤ ɋɊɋ“ ɛɪ. 3/77)“.
ɉɪɟɦɚ ɨɜɨɦ ɍɩɭɬɫɬɜɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɫɟ ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢɨɧɨɦ ɢ
ɞɟɬɚʂɧɨɦ ɩɪɨɰɟɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɚ.
Ɉɪɢʁɟɧɬɚɰɢɨɧɚ ɩɪɨɰɟɧɚ (ɉɪɜɚ ɮɚɡɚ)
Ɉɪɢʁɟɧɬɚɰɢɨɧɨɦ ɩɪɨɰɟɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɫɟ ɛɪɨʁ ɩɪɨɰɟɧɛɟɧɢɯ ɪɚɡɪɟɞɚ ɢ
ʃɢɯɨɜ ɦɟɻɭɫɨɛɧɢ ɨɞɧɨɫ.
Ɋɚɡɜɪɫɬɚɜɚʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɧɛɟɧɟ ɪɚɡɪɟɞɟ ɜɪɲɢ ɫɟ ɩɪɟɦɚ:
ɛɨɧɢɬɟɬɭ ɡɟɦʂɢɲɬɚ, ɤɥɢɦɚɬɫɤɢɦ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦ ɱɢɧɢɨɰɢɦɚ.
Ȼɨɧɢɬɟɬ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɫɟ ɩɪɟɦɚ: ɞɭɛɢɧɢ, ɬɟɤɫɬɭɪɢ, ɝɟɨɥɨɲɤɨʁ ɩɨɞɥɨɡɢ,
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɩɪɨɰɟɫɭ, ɞɭɛɢɧɢ ɯɭɦɭɫɧɨɝ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚ, ɩɪɨɰɟɧɬɭ ɯɭɦɭɫɚ, ɩɨɞɡɟɦɧɨʁ ɜɨɞɢ,
ɞɪɟɧɢɪɚɧɨɫɬɢ, ɪɟʂɟɮɭ, ɧɚɝɢɛɭ, ɟɪɨɡɢʁɭ, ɡɚɛɚɪɟɧɨɫɬɢ, ɩɥɚɜɧɨɫɬɢ, ɡɚɫɥɚʃɟɧɨɫɬɢ ɢ
ɟɤɫɩɨɡɢɰɢʁɢ.
Ʉɥɢɦɚɬɫɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɞ ɭɬɢɰɚʁɚ ɧɚ ɛɨɧɢɬɟɬ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ʁɟɫɭ: ɫɪɟɞʃɚ
ɝɨɞɢɲʃɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɚɡɞɭɯɚ, ɫɪɟɞʃɟ ɝɨɞɢɲʃɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɩɚɞɚɜɢɧɚ, ɤɨɥɢɱɢɧɟ
ɩɚɞɚɜɢɧɚ ɭ ɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ, ɪɟɥɚɬɢɜɧɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬ ɜɚɡɞɭɯɚ ɢ ɢɧɞɟɤɫ ɫɭɲɟ ɡɚ
ɩɟɪɢɨɞ ʁɭɧɢ-ɚɜɝɭɫɬ.
ȿɤɨɧɨɦɫɤɢ ɱɢɧɢɨɰɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɭɡɢɦɚʁɭ ɭ ɨɛɡɢɪ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɨɰɟɧɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ʁɟɫɭ:
ɩɪɨɦɟɬɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɨɞ ɧɚɫɟʂɚ.
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

ɉɨɞɚɰɢ ɨ ɛɨɧɢɬɟɬɭ ɡɟɦʂɢɲɬɚ, ɤɥɢɦɚɬɫɤɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦ
ɱɢɧɢɨɰɢɦɚ ɭɧɨɫɟ ɫɟ ɭ ɡɚɩɢɫɧɢɤ ɨ ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢɨɧɨʁ ɩɪɨɰɟɧɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ.
ɇɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɜɪɲɢ ɫɟ ɪɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɚʃɟ ɭ ɰɢʂɭ ɨɞɚɛɢɪɚʃɚ ɦɟɫɬɚ
ɩɟɞɨɥɨɲɤɢɯ ɩɪɨɮɢɥɚ ɤɨʁɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɭ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɜɪɫɬɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ.
Ɂɚ ɫɜɚɤɢ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɢ ɩɪɨɰɟɧɛɟɧɢ ɪɚɡɪɟɞ ɜɪɲɢ ɫɟ ɢɡɛɨɪ ɢ ɨɩɢɫ ɭɝɥɟɞɧɢɯ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ, ɤɨʁɚ ɫɥɭɠɟ ɡɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɫɟɱɧɢɯ ɩɪɢɧɨɫɚ
ɧɚʁɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢʁɢɯ ɭɫɟɜɚ ɢ ɩɪɨɦɟɬɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ.
ɍ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɩɪɨɫɟɱɧɢɯ ɩɪɢɧɨɫɚ ɡɚ ɧɚʁɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢʁɟ ɭɫɟɜɟ
(ɩɲɟɧɢɰɚ, ɤɭɤɭɪɭɡ, ɥɭɰɟɪɤɚ, ɲɟʄɟɪɧɚ ɪɟɩɚ ɫɭɧɰɨɤɪɟɬ ɢ ɞɪ.), ɤɨɪɢɫɬɟ ɫɟ ɡɜɚɧɢɱɧɢ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɩɨɞɚɰɢ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɨɰɟɧɟ ɨ ɩɪɨɫɟɱɧɢɦ ɩɪɢɧɨɫɢɦɚ.
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɩɨ ɩɪɨɰɟɧɛɟɧɢɦ ɪɚɡɪɟɞɢɦɚ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɫɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɩɪɨɫɟɱɧɢɯ ɩɪɢɧɨɫɚ ɧɚʁɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢʁɢɯ ɭɫɟɜɚ ɢ ɩɪɨɦɟɬɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ.
ɉɪɨɫɟɱɧɢ ɩɪɢɧɨɫɢ ɩɪɜɨɝ ɩɪɨɰɟɧɛɟɧɨɝ ɪɚɡɪɟɞɚ ɭɡɢɦɚʁɭ ɫɟ ɤɚɨ ɮɚɤɬɨɪ ɡɚ
ɭɩɨɪɟɻɟʃɟ ɢ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɫɟ ɫɚ: 1,00 ɞɨɤ ɫɟ ɩɪɢɧɨɫɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ɩɪɨɰɟɧɛɟɧɢɯ ɪɚɡɪɟɞɚ
ɫɬɚɜʂɚʁɭ ɭ ɪɟɥɚɬɢɜɚɧ ɨɞɧɨɫ ɩɪɟɦɚ ɩɪɜɨɦ ɩɪɨɰɟɧɛɟɧɨɦ ɪɚɡɪɟɞɭ. ɇɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ ɫɟ
ɭɬɜɪɻɭʁɭ ɦɟɻɭɫɨɛɧɢ ɨɞɧɨɫɢ ɢɡɦɟɻɭ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɢɯ ɩɪɨɰɟɧɛɟɧɢɯ ɪɚɡɪɟɞɚ ɢ ɞɨɛɢʁɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɧɨɫɚ.
ɇɚ ɢɫɬɢ ɧɚɱɢɧ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɫɟ ɢ ɩɪɨɦɟɬɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɢɦ
ɩɪɨɰɟɧɛɟɧɢɦ ɪɚɡɪɟɞɢɦɚ.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɤɨʁɚ ɫɟ ɞɨɛɢʁɚ ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɧɨɫɚ ɢ ɩɪɨɦɟɬɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɜɪɲɢ
ɫɟ ɢɡɪɚɱɭɧɚɜɚʃɟ ɤɨɟɮɢɰɢʁɟɧɚɬɚ ɡɚ ɨɛɪɚɱɭɧ ɡɚ ɨɛɪɚɱɭɧ ɩɨ ɩɪɨɰɟɧɛɟɧɢɦ ɪɚɡɪɟɞɢɦɚ.
ɍ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢɨɧɟ ɩɪɨɰɟɧɟ ɜɨɞɢ ɫɟ ɡɚɩɢɫɧɢɤ ɭ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɭɧɨɫɟ ɫɥɟɞɟʄɢ ɩɨɞɚɰɢ:
- ɨɩɢɫ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ,
- ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭɬɜɪɻɟɧɢɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ
ɩɪɨɰɟɧɟ,
- ɨɩɢɫ ɭɝɥɟɞɧɢɯ ɡɟɦʂɢɲɬɚ,
- ɦɢɲʂɟʃɟ ɱɥɚɧɨɜɚ ɤɨɦɢɫɢʁɟ - ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɩɪɨɫɟɱɧɢɯ
ɩɪɢɧɨɫɚ ɡɚ ɧɚʁɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢʁɟ ɭɫɟɜɟ ɢ ɩɪɨɦɟɬɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ,
- ɛɪɨʁ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɢɯ ɩɪɨɰɟɧɛɟɧɢɯ ɪɚɡɪɟɞɚ ɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɭɬɜɪɻɟɧɟ ɩɭɬɟɦ
ɩɪɢɧɨɫɚ ɢ ɩɪɨɦɟɬɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ʃɢɯɨɜɨɦ ɦɟɻɭɫɨɛɧɢ ɨɞɧɨɫ,
- ɤɨɟɮɢɰɢʁɟɧɬɢ ɡɚ ɨɛɪɚɱɭɧ ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɤɚɥɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɩɨ
ɩɪɨɰɟɧɛɟɧɢɦ ɪɚɡɪɟɞɢɦɚ ɢ ʃɢɯɨɜ ɦɟɻɭɫɨɛɧɢ ɨɞɧɨɫ.
Ⱦɟɬɚʂɧɚ ɩɪɨɰɟɧɚ (Ⱦɪɭɝɚ ɮɚɡɚ)
Ⱦɟɬɚʂɧɨɦ ɩɪɨɰɟɧɨɦ ɜɪɲɢ ɫɟ ɪɚɡɜɪɫɬɚɜɚʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ
ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɟ ɩɪɨɰɟɧɛɟɧɟ ɪɚɡɪɟɞɟ.
Ɋɚɡɝɪɚɧɢɱɚɜɚʃɟ ɢ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɝɪɚɧɢɰɚ ɩɪɨɰɟɧɛɟɧɢɯ ɪɚɡɪɟɞɚ ɤɚɨ ɢ ɫɧɢɦɚʃɟ
ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚʃɟ ɨɜɢɯ ɝɪɚɧɢɰɚ ɜɪɲɢ ɫɟ ɧɚ ɥɢɰɭ ɦɟɫɬɚ.
ɉɪɟɝɥɟɞɧɢ ɩɥɚɧ ɫɬɚɪɨɝ ɫɬɚʃɚ ɫɚɞɪɠɢ: ɩɚɪɰɟɥɟ ɫɚ ɭɩɢɫɚɧɢɦ ɛɪɨʁɟɜɢɦɚ,
ɩɨɬɟɫɟ, ɧɚɡɢɜɟ ɫɭɫɟɞɧɢɯ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ ɢ ɩɪɨɰɟɧɛɟɧɟ ɪɚɡɪɟɞɟ ɨɛɨʁɟɧɟ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ ɛɨʁɚɦɚ.
ɉɪɟɝɥɟɞɧɢ ɩɥɚɧ ɫɬɚɪɨɝ ɫɬɚʃɚ ɢɡɪɚɻɭʁɟ ɫɟ ɭ ɪɚɡɦɟɪɢ 1:10.000 ɢɥɢ 1:5.000 ɢɥɢ
1:2.500.
ɉɪɟɝɥɟɞɧɢ ɩɥɚɧ ɫɬɚɪɨɝ ɫɬɚʃɚ, ɧɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɰɟɧɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭɰɪɬɚɜɚʁɭ
ɩɪɨɰɟɧɛɟɧɢ ɪɚɡɪɟɞɢ, ɢɡɥɚɠɟ ɫɟ ɧɚ ʁɚɜɧɢ ɭɜɢɞ.
ɋɧɢɦɚʃɟ ɝɪɚɧɢɰɚ ɩɪɨɰɟɧɛɟɧɢɯ ɪɚɡɪɟɞɚ ɜɪɲɢ ɫɟ ɮɨɬɨɝɪɚɦɟɬɪɢʁɫɤɢ,
ɨɪɬɨɝɨɧɚɥɧɨ, ɩɨɥɚɪɧɨ ɢɥɢ ɭɦɟɪɚʃɟɦ.
Ƚɪɚɧɢɰɟ ɩɪɨɰɟɧɛɟɧɢɯ ɪɚɡɪɟɞɚ ɢɫɰɪɬɚɜɚʁɭ ɫɟ ɧɚ ɫɤɢɰɚɦɚ ɞɟɬɚʂɚ,
ɮɨɬɨɫɤɢɰɚɦɚ ɢ ɤɨɧɬɚɤɬ ɤɨɩɢʁɚɦɚ ɡɟɥɟɧɢɦ ɬɭɲɟɦ (ɞɟɛʂɢɧɟ ɥɢɧɢʁɟ 0,2 ɦɦ) ɚ ɛɪɨʁɟɜɢ
ɩɪɨɰɟɧɛɟɧɢɯ ɪɚɡɪɟɞɚ ɢɫɩɢɫɭʁɭ ɚɪɚɩɫɤɢɦ ɛɪɨʁɟɜɢɦɚ ɡɟɥɟɧɢɦ ɬɭɲɟɦ.
Ʉɚɪɬɢɪɚʃɟ ɝɪɚɧɢɰɚ ɩɪɨɰɟɧɛɟɧɢɯ ɪɚɡɪɟɞɚ ɜɪɲɢ ɫɟ ɧɚ ɪɚɞɧɢɦ ɨɪɢɝɢɧɚɥɢɦɚ.
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

Ʌɢɧɢʁɟ ɝɪɚɧɢɰɚ ɩɪɨɰɟɧɛɟɧɢɯ ɪɚɡɪɟɞɚ ɢɫɰɪɬɚɜɚʁɭ ɫɟ ɡɟɥɟɧɢɦ ɬɭɲɟɦ (ɞɟɛʂɢɧɚ
ɥɢɧɢʁɟ 0,1-0,2 ɦɦ) ɚ ɛɪɨʁɟɜɢ ɩɪɨɰɟɧɛɟɧɢɯ ɪɚɡɪɟɞɚ ɢɫɩɢɫɭʁɭ ɭ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɨɞ 2 ɦɦ.
ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɪɚɞɧɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɢ ɧɢɫɭ ɢɡɪɚɻɟɧɢ ɭ Ƚɚɭɫ-Ʉɪɢɝɟɪɨɜɨʁ ɩɪɨʁɟɤɰɢʁɢ,
ɬɪɟɛɚ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɭ ɬɟɦɟɧɚ ɧɨɜɢɯ ɥɢɫɬɨɜɚ ɭ ɫɢɫɬɟɦ ɭ ɤɨɦɟ ɫɭ ɢɡɪɚɻɟɧɢ
ɪɚɞɧɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɢ.
ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɩɪɜɨʁ ɮɚɡɢ ɪɚɞɨɜɚ (ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢɨɧɚ ɩɪɨɰɟɧɚ) ɫɟ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɞɨɫɬɚɜʂɚ
Ʉɨɦɢɫɢʁɢ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ ɢ ɢɡɥɚɠɟ ɫɟ ɧɚ ʁɚɜɧɢ ɭɜɢɞ ɭ ɬɪɚʁɚʃɭ ɨɞ ɩɟɬɧɚɟɫɬ ɞɚɧɚ. ɇɚ
ɢɡɜɟɲɬɚʁ, ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɬɪɚʁɚʃɚ ɢɡɥɚɝɚʃɚ, ɦɨɝɭ ɫɬɚɜʂɚɬɢ
ɩɪɢɦɟɞɛɟ. ɉɨ ɢɫɬɟɤɭ ɪɨɤɚ ɡɚ ɢɡɥɚɝɚʃɟ ɧɚ ʁɚɜɧɢ ɭɜɢɞ, Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ
ɪɚɡɦɚɬɪɚ ɞɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɩɪɢɦɟɞɛɟ (ɩɢɫɦɟɧɟ ɢɥɢ ɭɫɦɟɧɟ). ɉɪɟ ɭɫɜɚʁɚʃɚ, ɩɪɢɦɟɞɛɟ ɧɚ
ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɭ ɩɪɨɰɟɧɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚ ɢ Ɉɞɛɨɪ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ,
ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɨɦ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ. Ɉ ɩɪɢɦɟɞɛɚɦɚ ɫɟ ɧɟ ɞɨɧɨɫɢ ɨɞɥɭɤɚ, ɧɢɬɢ ɫɟ ɨ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɩɪɢɦɟɞɛɢ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʁɭ ʃɢɯɨɜɢ ɩɨɞɧɨɫɢɨɰɢ.
x
x
x
x
x
x
x

ɉɪɟɝɥɟɞɧɢ ɩɥɚɧ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɩɪɨɰɟɧɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɫɚɞɪɠɢ ɧɚɪɨɱɢɬɨ:
ɝɪɚɧɢɰɟ ɪɚɡɪɟɞɚ,
ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɪɚɡɪɟɞɚ ɨɛɨʁɟɧɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ ɛɨʁɚɦɚ,
ɛɪɨʁɟɜɟ ɪɚɡɪɟɞɚ ɢɫɩɢɫɚɧɟ ɩɥɚɜɢɦ ɬɭɲɟɦ, ɚɪɚɩɫɤɢɦ ɛɪɨʁɟɜɢɦɚ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɨɤɨ 5
ɦɦ,
ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɨɞ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢɦ ɡɚɫɚɞɢɦɚ, ɫɬɚɥɧɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɢ ɧɟɩɥɨɞɧɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ,
ɩɟɞɨɥɨɲɤɟ ɩɪɨɮɢɥɟ, ɨɡɧɚɱɟɧɟ ɤɪɭɝɨɦ ɩɪɟɱɧɢɤɚ 3 ɦɦ, ɩɨɩɭʃɟɧɟ ɰɪɧɢɦ ɬɭɲɟɦ,
ɫɚ ɢɫɩɢɫɚɧɢɦ ɛɪɨʁɟɜɢɦɚ, ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɨɤɨ 4 ɦɦ, ɩɨɪɟɞ ɨɡɧɚɤɟ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɮɢɥɚ,
ɭɝɥɟɞɧɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɪɚɡɪɟɞ, ɨɡɧɚɱɟɧɚ ɤɜɚɞɪɚɬɢʄɢɦɚ, ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ
ɤɪɭɝ ɫɚ ɭɩɢɫɚɧɢɦ ɛɪɨʁɟɦ ɪɚɡɪɟɞɚ,
ɜɨɞɨɥɟɠɧɚ, ɜɨɞɨɩɥɚɜɧɚ ɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭɝɪɨɠɟɧɚ ɜɨɞɧɨɦ ɟɪɨɡɢʁɨɦ.

ɉɪɟɝɥɟɞɧɢ ɩɥɚɧ ɩɨɬɩɢɫɭʁɭ ɱɥɚɧɨɜɢ ɩɨɬɤɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɭ ɩɪɨɰɟɧɭ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ.
ɇɚɤɨɧ ɢɡɪɚɞɟ ɩɪɟɝɥɟɞɧɨɝ ɩɥɚɧɚ, ɩɨɬɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɩɪɨɰɟɧɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɫɚɫɬɚɜʂɚ ɤɨɧɚɱɧɢ ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁ.
ɉɪɟɝɥɟɞɧɢ ɩɥɚɧ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɩɪɨɰɟɧɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɨ
ɢɡɜɪɲɟɧɢɦ ɪɚɞɨɜɢɦɚ ɢɡɥɚɠɭ ɫɟ ɧɚ ʁɚɜɧɢ ɭɜɢɞ ɭ ɬɪɚʁɚʃɭ ɨɞ 15 ɞɚɧɚ. ɇɚ ɩɪɟɝɥɟɞɧɢ
ɩɥɚɧ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁ, ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ, ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɬɪɚʁɚʃɚ ɢɡɥɚɝɚʃɚ, ɦɨɝɭ
ɫɬɚɜʂɚɬɢ ɩɪɢɦɟɞɛɟ. ɍ ɬɨɤɭ ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɧɚ ʁɚɜɧɢ ɭɜɢɞ ɩɨɬɤɨɦɢɫɢʁɚ ɨɛʁɚɲʃɚɜɚ ɫɚɞɪɠɚʁ
ɩɪɟɝɥɟɞɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɨɝ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɨɞɛɨɪɭ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɢ ɭɱɟɫɧɢɰɢɦɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ.
Ɂɟɦʂɢɲɬɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɭ ɡɚɬɟɱɟɧɨɦ ɫɬɚʃɭ ɧɟ ɦɨɝɭ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ, ɚ ɤɨʁɚ ʄɟ ɫɟ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ, ɢɡɦɟɧɨɦ ɧɚɱɢɧɚ ʃɢɯɨɜɨɝ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤɭɥɬɭɪɢ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ: ɧɚɫɭɬɢ ɩɨʂɫɤɢ ɩɭɬɟɜɢ, ɤɚɧɚɥɢ ɡɚ ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ,
ɫɜɪɫɬɚɜɚʁɭ ɫɟ ɭ ɫɭɫɟɞɧɟ ɪɚɡɪɟɞɟ, ɭɦɚʃɟʃɟɦ ʃɢɯɨɜɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ
ɫɬɟɩɟɧɚ ɨɲɬɟʄɟʃɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ.
Ɂɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɩɨɞ ɫɬɚɥɧɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ: ɜɨɞɟɧɢ ɬɨɤɨɜɢ, ɩɭɬɟɜɢ ɫɚ
ɬɜɪɞɨɦ ɩɨɞɥɨɝɨɦ ɢ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟ ɩɪɭɝɟ, ɧɟ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɫɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬ, ɜɟʄ ɫɟ ɧɚ ɩɪɟɝɥɟɞɧɨɦ
ɩɥɚɧɭ ɢɫɩɢɫɭʁɟ ɧɚɱɢɧ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ.
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

4.4. ȽȿɈȾȿɌɋɄɂ ɊȺȾɈȼɂ ɇȺ ɉɊȿɆȿɊɍ ɄɈɆȺɋȺɐɂɈɇɈȽ ɉɈȾɊɍɑȳȺ ɂ ɈȻɇɈȼɂ
ɉɊȿɆȿɊȺ ȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɈȽ ɊȿɈɇȺ ɇȺɋȿȴȺ ȾɂȼɈɒ
4.4.1. ɉɪɟɦɟɪ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ
ɉɪɟɞɦɟɬ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɩɪɟɦɟɪɚ ɢ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɦ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɫɭ:
x ɝɪɚɧɢɰɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ,
x ɝɪɚɧɢɰɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɤɨʁɟ ɨɫɬɚʁɭ ɭ ɮɚɤɬɢɱɤɨɦ ɫɬɚʃɭ, ɫɬɚɥɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɢ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢɯ ɡɚɫɚɞɚ,
x ɩɪɨɦɟɧɟ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɮɚɤɬɢɱɤɨɝ ɫɬɚʃɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɭɬɜɪɻɟɧ ɨɛɚɜɟɡɚɧ
ɢɡɥɚɡɚɤ ɧɚ ɬɟɪɟɧ,
x ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɧɚɡɢɜɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ, ɜɨɞɚ, ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɢ ɞɪ.,
x ɪɟʂɟɮ ɡɟɦʂɢɲɬɚ,
x ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɞɚɰɢ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ (ɲɢɪɢɧɟ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ, ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢɬɞ.).
ɍ ɰɢʂɭ ɝɪɚɮɢɱɤɨɝ ɢ ɬɟɦɚɬɫɤɨɝ ɩɪɢɤɚɡɚ ɩɪɟɦɟɪɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢɯ
ɡɚɫɚɞɚ, ɤɚɨ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ ɩɪɟɝɥɟɞɧɟ ɨɫɧɨɜɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɢɡɪɚɻɭʁɟ ɫɟ
ɉɪɟɝɥɟɞɧɢ ɩɥɚɧ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɫɬɚʃɚ. Ʉɚɨ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɫɤɚ ɩɨɞɥɨɝɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɩɪɟɝɥɟɞɧɨɝ
ɩɥɚɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɫɬɚʃɚ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɥɭɠɟ ɤɨɩɢʁɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɢɥɢ
ɞɢɝɢɬɚɥɧɢ ɨɪɬɨɮɨɬɨ ɩɥɚɧɨɜɢ.
ɉɪɟɝɥɟɞɧɢ ɩɥɚɧ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɫɬɚʃɚ ɫɚɞɪɠɢ ɧɚɪɨɱɢɬɨ:
x ɝɪɚɧɢɰɭ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ (ɭɰɪɬɚɧɭ ɡɟɥɟɧɨɦ ɛɨʁɨɦ),
x ɝɪɚɧɢɰɭ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɪɟɨɧɚ (ɭɰɪɬɚɧɭ ɠɭɬɨɦ ɛɨʁɨɦ),
x ɝɪɚɧɢɰɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ (ɭɰɪɬɚɧɭ ʂɭɛɢɱɚɫɬɨɦ ɛɨʁɨɦ),
x ɩɚɪɰɟɥɟ ɫɚ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢɦ ɡɚɫɚɞɢɦɚ ɨɛɨʁɟɧɟ: ɲɭɦɟ-ɡɟɥɟɧɨɦ ɛɨʁɨɦ, ɜɨʄʃɚɰɢɫɦɟɻɨɦ ɛɨʁɨɦ, ɜɢɧɨɝɪɚɞɢ-ɫɢɜɨɦ ɛɨʁɨɦ, ɜɪɬɨɜɢ-ɠɭɬɨɦ ɛɨʁɨɦ, ɥɢɜɚɞɟ ɢ ɩɚɲʃɚɰɢ
- ʂɭɛɢɱɚɫɬɨɦ ɛɨʁɨɦ ɢ ɦɨɱɜɚɪɟ-ɩɥɚɜɨɦ ɛɨʁɨɦ,
x ɩɭɬɟɜɢ ɩɪɟɦɚ ɜɪɫɬɢ ɩɨɞɥɨɝɟ ɨɛɨʁɟɧɢ: ɚɫɮɚɥɬɧɢ-ɰɪɜɟɧɨɦ ɛɨʁɨɦ, ɦɚɤɚɞɚɦɫɤɢɰɪɜɟɧɚ ɲɪɚɮɭɪɚ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝ ɨɛɥɢɤɚ, ɲʂɭɧɤɨɜɢɬ-ɰɪɜɟɧɚ ɲɪɚɮɭɪɚ ɭ ʁɟɞɧɨɦ
ɫɦɟɪɭ, ɩɨʂɫɤɢ ɩɭɬ-ɰɪɧɨɦ ɛɨʁɨɦ,
x ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟ ɩɪɭɝɟ-ɨɛɨʁɟɧɟ ɰɪɧɨɦ ɛɨʁɨɦ ɢɫɩɪɟɤɢɞɚɧɨ,
x ɜɨɞɟɧɢ ɬɨɤɨɜɢ ɢ ɨɫɬɚɥɟ ɜɨɞɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ-ɫɜɟɬɥɨ ɩɥɚɜɨɦ ɛɨʁɨɦ,
x ɦɚʁɞɚɧɢ ɩɟɫɤɚ, ɩɨɡɚʁɦɢɲɬɚ ɡɟɦʂɟ, ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɪɨɜɨɜɢ, ɤɚɫɤɚɞɟ, ɫɤɥɚɞɨɜɢ ɢ
ɞɪ., -ɲɪɚɮɢɪɚɧɢ ɫɟɩɢʁɚ ɛɨʁɨɦ ɢ ɭɩɢɫɨɦ ɫɤɪɚʄɟɧɟ ɨɡɧɚɤɟ ɩɪɟɦɚ ɜɚɠɟʄɟɦ
ɬɨɩɨɝɪɚɮɫɤɨɦ ɤʂɭɱɭ.
4.4.2. Ɉɛɧɨɜɚ ɩɪɟɦɟɪɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɪɟɨɧɚ
Ɉɛɧɨɜɚ ɩɪɟɦɟɪɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɪɟɨɧɚ ɧɚɫɟʂɚ Ⱦɢɜɨɲ ʄɟ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ
ɫɚ ɜɚɠɟʄɢɦ ɝɟɨɞɟɬɫɤɢɦ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɢɡɪɚɻɟɧɨɝ Ƚɥɚɜɧɨɝ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɫɚ ɫɚɞɪɠɚʁɟɦ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɦ ɱɥɚɧɨɦ 25. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɞɪɠɚɜɧɨɦ ɩɪɟɦɟɪɭ ɢ
ɤɚɬɚɫɬɪɭ.
Ƚɥɚɜɧɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ʄɟ ɢɡɪɚɞɢɬɢ ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ 30 ɞɚɧɚ ɨɞ ɞɚɧɚ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɚ ɭɝɨɜɨɪɚ.
ɉɪɨʁɟɤɬɧɨ ɪɟɲɟʃɟ ɝɟɨɞɟɬɫɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɝɥɚɜɧɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɨɛɧɨɜɟ ɩɪɟɦɟɪɚ ɢ
ɢɡɪɚɞɟ ɤɚɬɚɫɬɪɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɪɟɨɧɚ ɧɚɫɟʂɚ Ⱦɢɜɨɲ ɫɚɞɪɠɢ:
1) ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɭ ɪɚɞɨɜɚ,
2) ɪɚɡɦɟɪɭ ɢ ɬɚɱɧɨɫɬ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ,
3) ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɪɚɞɨɜɚ ɢ ɨɫɬɜɚɪɟʃɟ ɡɚɞɚɬɟ ɬɚɱɧɨɫɬɢ,
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

4) ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɢ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɝɪɚɧɢɰɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɪɟɨɧɚ,
5) ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɟ ɝɟɨɞɟɬɫɤɟ ɬɚɱɤɟ ɡɚ ɩɪɟɦɟɪ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ (ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ
ɦɟɬɨɞɟ ɩɪɟɦɟɪɚ),
6) ɨɩɢɫ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɦɟɬɨɞɟ ɩɪɟɦɟɪɚ,
7) ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɦɚ (ɨ ɫɜɨʁɢɧɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɫɬɜɚɪɧɢɦ
ɩɪɚɜɢɦɚ ɢ ɧɚɱɢɧɭ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ),
8) ɩɨɫɟɛɧɟ ɩɪɟɩɨɪɭɤɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɛɚɡɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɤɚɬɚɫɬɪɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ.
ɉɪɟɦɟɪ ɝɪɚɧɢɰɚ ɩɚɪɰɟɥɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ʄɟ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɫɚ ɬɚɱɧɨɲʄɭ ɡɚ ɪɚɡɦɟɪɭ
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ 1:1000, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɱɥɚɧɨɦ 65. ɍɪɟɞɛɟ ɨ ɩɪɢɦɟɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ
ɝɥɨɛɚɥɧɨɝ ɩɨɡɢɰɢɨɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɟɦɟɪɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ (“ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ
Ɋɋ”, ɛɪ. 69/02).
Ɉɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɝɪɚɧɢɰɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɪɟɨɧɚ ɧɚɫɟʂɚ Ⱦɢɜɨɲ ʄɟ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɭ ɨɞɥɭɤɟ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɨ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɭ ɝɪɚɧɢɰɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɪɟɨɧɚ
ɧɚɫɟʂɚ Ⱦɢɜɨɲ (ɨɜɚ ɨɞɥɭɤɚ ɫɟ ɦɨɪɚ ɞɨɧɟɬɢ ɩɪɟ ɨɛɧɨɜɟ ɩɪɟɦɟɪɚ).
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɢ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɝɪɚɧɢɰɚ ɩɚɪɰɟɥɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɧɚɫɟʂɭ ʄɟ
ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɜɥɚɫɧɢɰɢ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɢɡɜɨɻɚɱɟɦ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɨɛɧɨɜɢ
ɩɪɟɦɟɪɚ.
ɂɡɜɨɻɚɱ ʄɟ, ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɛɟɬɨɧɫɤɟ ɢɥɢ ɤɚɦɟɧɟ ɛɟɥɟɝɟ, ɩɪɟɦɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚɦɚ ɢɡ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ (ɝɥɨɛɚɥɧɢ ɩɪɟɞɦɟɪ) ɢ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧɢɦ ɰɟɧɚɦɚ ɩɨ ɤɨɦɚɞɭ ɢɡ ɭɫɜɨʁɟɧɟ ɩɨɧɭɞɟ
ɢɡɜɨɻɚɱɚ ɪɚɞɨɜɚ, ɚ ɫɜɟ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ, ɢ ɬɨ ɡɚ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ:
x ɝɪɚɧɢɰɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ (ɨɤɨ 800 ɛɟɥɟɝɚ)
x ɝɪɚɧɢɰɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɪɟɨɧɚ (ɨɤɨ 400 ɛɟɥɟɝɚ)
x ɝɪɚɧɢɰɟ ɧɨɜɢɯ ɢ ɩɚɪɰɟɥɚ ɤɨʁɟ ɨɫɬɚʁɭ ɭ ɮɚɤɬɢɱɤɨɦ ɫɬɚʃɭ (ɨɤɨ 23000 ɛɟɥɟɝɚ).
ɢ ɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɜɚɬɢ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ
ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɨɞɜɢʁɚɥɨ ɧɟɫɦɟɬɚɧɨ (ɬɚɱɚɧ ɛɪɨʁ ɛɟɥɟɝɚ ʄɟ
ɫɟ ɭɬɜɪɞɢɬɢ ɝɥɚɜɧɢɦ ɩɪɨʁɟɤɬɨɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ, ɞɨɤ ʁɟ ɭ ɉɪɨɝɪɚɦɭ ɞɚɬ ɝɥɨɛɚɥɧɢ ɩɪɟɞɦɟɪ).
Ɉɫɢɦ ɪɚɞɨɜɚ ɤɨʁɢ ɫɩɚɞɚʁɭ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɢ ɩɪɟɦɟɪ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɢ
ɝɟɨɞɟɬɫɤɟ ɪɚɞɨɜɟ ɧɚ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɭ ɲɢɤɚɪɚ ɢ ɞɪɜɟɧɚɫɬɨɝ ɪɚɫɬɢʃɚ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ
ɡɚ ɤɪɱɟʃɟ.
4.5. ɍɌȼɊȭɂȼȺȵȿ ɋɌȺɅɇɂɏ ɈȻȳȿɄȺɌȺ ɂ ȾɍȽɈȽɈȾɂɒȵɂɏ ɁȺɋȺȾȺ ɇȺ
ɄɈɆȺɋȺɐɂɈɇɈɆ ɉɈȾɊɍɑȳɍ
ɉɨɞ ɩɨʁɦɨɦ ɫɬɚɥɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɫɟ
ɨɛʁɟɤɬɢ ɱɢʁɢ ʄɟ ɩɨɥɨɠɚʁ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɝɪɚɧɢɰɟ ɟɤɫɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɟ, ɨɫɬɚɬɢ ɧɟɩɪɨɦɟʃɟɧɟ ɢ
ɧɚɤɨɧ ɢɡɜɟɞɟɧɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɢ ɬɨ: ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ (ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚ ɢ
ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ),
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ
ɨɛʁɟɤɬɢ
ɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ,
ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɚ ɞɨɛɪɚ ɢ ɚɪɯɟɨɥɨɲɤɢ ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɢ, ɩɨʁɟɞɢɧɢ ɩɨʂɫɤɢ ɩɭɬɟɜɢ,
ɩɨɡɚʁɦɢɲɬɚ ɡɟɦʂɟ, ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɪɨɜɨɜɢ, ɚɪɯɟɨɥɨɲɤɚ ɧɚɥɚɡɢɲɬɚ, ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɢ ɞɪ.
ɋɬɚɥɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɢ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢ ɡɚɫɚɞɢ ɫɟ ɩɪɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɩɪɟɦɟɪɚ
ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʁɭ ɛɟɥɟɝɚɦɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ʃɢɯɨɜɢɯ ɜɥɚɫɧɢɤɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ. Ɏɚɤɬɢɱɤɨ
ɫɬɚʃɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɞɟɥɨɜɟ ɢɡɝɪɚɻɟɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɩɨɞ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢɦ
ɡɚɫɚɞɢɦɚ ɢɡ ɩɥɚɧɚ ɧɚɦɟɧɟ ɉɉȽɋɆ ɢ ɞɨɞɚɬɧɨ ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɨɝ ɢɡɞɪɚɻɟɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɩɨɞ ɲɭɦɚɦɚ ɫɚ ɨɪɬɨɮɨɬɨ ɩɥɚɧɚ.
ɍɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɫɬɚɥɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢɯ ɡɚɫɚɞɚ ɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɦ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɤɨʁɢ ɨɫɬɚʁɭ ɭ ɮɚɤɬɢɱɤɨɦ ɫɬɚʃɭ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɩɨɬɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɫɬɚɥɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢɯ ɡɚɫɚɞɚ, ɭɡ ɬɟɯɧɢɱɤɭ ɩɨɞɪɲɤɭ ɢɡɜɨɻɚɱɚ ɪɚɞɨɜɚ.
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

Ⱦɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢ ɡɚɫɚɞɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨ ɨɰɟɧɢ ɩɨɬɤɨɦɢɫɢʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢ ɡɚ ɤɪɱɟʃɟ
ɩɪɨɰɟʃɭʁɭ ɫɟ ɤɚɨ ɭɧɟɬɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɡɟɦʂɢɲɬɚ (ɩɪɢɩɚʁɚ ɫɟ ɫɭɫɟɞɧɨɦ ɩɪɨɰɟɦɛɟɧɨɦ
ɪɚɡɪɟɞɭ).
ɉɪɟ ɩɨɱɟɬɤɚ ɤɪɱɟʃɚ ɫɬɚɪɢɯ ɡɚɫɚɞɚ, ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ ɢ ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ
ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʁɭ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɨ ɜɪɟɦɟɧɭ ɩɨɱɟɬɤɚ ɤɪɱɟʃɚ, ɬɟ ɩɨɫɥɟ ɢɡɜɪɲɟɧɟ ɫɟɱɟ ɞɚʁɟ
ɜɥɚɫɧɢɤɭ ɪɨɤ ɨɞ ɫɟɞɚɦ ɞɚɧɚ ɡɚ ɭɤɥɚʃɚʃɟ ɞɪɜɧɟ ɦɚɫɟ. ɍ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ
ɢɡɧɨɫɢ ɞɪɜɧɭ ɦɚɫɭ ɧɚ ɨɞɪɟɻɟɧɭ ɥɨɤɚɰɢʁɭ, ɤɨʁɭ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ.
ɍɤɭɩɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɩɨɞ ɫɬɚɥɧɢɦ ɤɭɥɬɭɪɚɦɚ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ,
ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɩɪɟɦɚ ɫɬɚʃɭ ɭ ɤɚɬɚɫɬɪɭ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɢɡɧɨɫɢ ɨɤɨ 1854
ɨɞ ɱɟɝɚ ʁɟ 135 ɯɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, 61 ɯɚ ɜɨɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ, 92
ɧɟɩɥɨɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ, 86 ɯɚ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚ, 112 ɯɚ ɜɨʄʃɚɤɚ, 95 ɯɚ ɥɢɜɚɞɚ, 122
ɩɚɲʃɚɤɚ ɢ 1151 ɯɚ ɲɭɦɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ.

ɧɚ
ɯɚ,
ɯɚ
ɯɚ

4.6. ɍɌȼɊȭɂȼȺȵȿ ɂ ɈȻȿɅȿɀȺȼȺȵȿ ȽɊȺɇɂɐȺ ȼɈȾɈɌɈɄɈȼȺ
ɉɪɟɦɚ ɉɪɨɫɬɨɪɧɨɦ ɩɥɚɧɭ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨ ʁɟ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɜɨɞɨɪɟɝɭɥɚɰɢʁɚ, ɥɢɧɢʁɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɜɟɥɢɤɢɯ
ɫɩɨʂɚɲʃɢɯ ɢ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɜɨɞɚ.
ɍ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ʄɟ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɝɪɚɧɢɰɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ
ɜɨɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ, ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɤɨ 61 ɯɟɤɬɚɪɚ.
4.7. ɍɌȼɊȭɂȼȺȵȿ ɂ ɈȻȿɅȿɀȺȼȺȵȿ ȽɊȺɇɂɐȺ ɒɍɆȺ ɂ ɄɊɑȿȵȿ ɒɂɄȺɊȺ ɂ
ȾɊȼȿɇȺɋɌɈȽ ɊȺɋɌɂȵȺ
ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɲɭɦɫɤɢɦ ɫɨɪɬɢɦɟɧɬɢɦɚ ɢ ɲɭɦɚɦɚ ɤɚɨ ɟɤɨɥɨɲɤɢɦ
ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ, ɡɚɯɬɟɜɚ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢ ɜɢɲɟɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɲɭɦɚ ɢ ɲɭɦɫɤɨɝ
ɩɪɨɫɬɨɪɚ. ɑɟɫɬɨ ɫɟ ɧɚ ɢɫɬɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɫɭɫɪɟʄɟ ɜɢɲɟ ɧɚɦɟɧɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ʁɚɜʂɚ
ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟʃɟɦ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɲɭɦɚ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ
ɭɬɜɪɞɢɬɢ ɝɥɨɛɚɥɧɭ ɢ ɨɫɧɨɜɧɭ ɧɚɦɟɧɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɫɚɫɬɨʁɢɧɚ. Ƚɥɨɛɚɥɧɚ ɧɚɦɟɧɚ ɫɟ
ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɰɟɨ ɲɭɦɫɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ʁɟ ɫɚ ɨɩɲɬɢɦ ɰɢʂɟɜɢɦɚ ɝɚɡɞɨɜɚʃɚ, ɚ
ɨɫɧɨɜɧɚ ɧɚɦɟɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɲɭɦɚ.
ɋɜɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɲɭɦɚ ɦɨɝɭ ɫɟ ɫɜɪɫɬɚɬɢ ɭ ɫɥɟɞɟʄɟ ɝɪɭɩɟ:
x Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɟɤɨɥɨɲɤɢɯ (ɡɚɲɬɢɬɧɢɯ) ɮɭɧɤɰɢʁɚ.
x Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯ ɮɭɧɤɰɢʁɚ.
x Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯ ɮɭɧɤɰɢʁɚ.
ȿɤɨɥɨɲɤɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɡɚɲɬɢɬɧɟ, ɯɢɞɪɨɥɨɲɤɟ, ɤɥɢɦɚɬɫɤɟ,
ɯɢɝɢʁɟɧɫɤɨ - ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ.
ɉɪɨɢɡɜɨɞɧɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɲɭɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɟ ɫɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦ ɞɪɜɟɬɚ (ɬɟɯɧɢɱɤɨɝ
ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ), ɞɢɜʂɚɱɢ (ɤɪɭɩɧɟ ɢ ɫɢɬɧɟ), ɲɭɦɫɤɨɝ ɫɟɦɟɧɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɲɭɦɚ
(ɥɟɤɨɜɢɬɨ ɛɢʂɟ, ɩɟɱɭɪɤɟ, ɲɭɦɫɤɢ ɩɥɨɞɨɜɢ, ɫɦɨɥɚ ɢ ɞɪ.), ɤɚɨ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɤɢɫɟɨɧɢɤɚ
ɩɨɫɟɛɧɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɟ ɢ ɜɪɥɨ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɲɭɦɚ.
ɍ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɲɭɦɚ ɭɛɪɚʁɚʁɭ ɫɟ: ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨ - ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɟ, ɨɛɪɚɡɨɜɧɟ,
ɧɚɭɱɧɨ - ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɟ, ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ.
4.7.1. ɍɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɢ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɝɪɚɧɢɰɚ ɩɚɪɰɟɥɚ ɩɨɞ ɲɭɦɚɦɚ
Ƚɪɚɧɢɰɟ ɩɚɪɰɟɥɚ ɩɨɞ ɤɭɥɬɭɪɨɦ ɲɭɦɚ, ɤɚɨ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢɦ ɡɚɫɚɞɨɦ, ɨɛɟɥɟɠɢʄɟ
ɫɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɢɡ ɤɚɬɚɫɬɪɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɩɪɟɦɚ ɮɚɤɬɢɱɤɨɦ ɫɬɚʃɭ ɧɚ
ɬɟɪɟɧɭ.
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

Ɏɚɤɬɢɱɤɨ ɫɬɚʃɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɨɞ ɲɭɦɨɦ ɩɪɟɭɡɟɬɟ ɢɡ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟ
ɤɚɬɚɫɬɪɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɢ ɞɨɞɚɬɧɨ ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ. ɂ ʁɟɞɧɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɩɨɫɬɨʁɟ
ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ ɢ ɤɪɨɡ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɢɯ ɬɪɟɛɚ ɭɡɟɬɢ ɭ ɨɛɡɢɪ, ɢɫɩɪɚɜɢɬɢ ɢ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɬɢ ɝɪɚɧɢɰɟ ɢ ɞɨɧɟɬɢ ɞɟɮɢɧɢɬɢɜɧɟ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ʃɢɯɨɜɨɦ ɨɫɬɚɧɤɭ ɩɨɫɥɟ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ.
ɉɨɜɪɲɢɧɚ ɲɭɦɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɢɡɧɨɫɢ ɨɤɨ 1151
ɯɟɤɬɚɪɚ.
ɉɨɞɢɡɚʃɟ ɩɨʂɨɡɚɲɬɢɬɧɢɯ ɲɭɦɫɤɢɯ ɩɨʁɚɫɟɜɚ ɭɡ ɩɭɬɟɜɟ ɢ ɤɚɧɚɥɟ ʁɟ ɥɢɦɢɬɢɪɚɧɨ
ɲɢɪɢɧɨɦ ɨɜɢɯ ɤɨɪɢɞɨɪɚ, ɬɟ ʁɟ ɡɚ ɲɢɪɟ ɩɨʁɚɫɟɜɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ, ɭ ɨɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɞɨɜɨʂɧɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢɡ ɮɨɧɞɚ ɡɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɩɨɬɪɟɛɟ. ɍɫɥɟɞ
ɧɟɪɚɡɜɢʁɟɧɨɫɬɢ ɦɪɟɠɟ ɜɚɧɲɭɦɫɤɨɝ ɡɟɥɟɧɢɥɚ ɢ ɟɜɢɞɟɧɬɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚ ʃɟɝɨɜɨ
ɩɨɞɢɡɚʃɟ (ɫɦɚʃɟʃɟ ɭɞɚɪɚ ɜɟɬɪɚ, ɩɨɩɪɚɜʂɚʃɟ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ ɭ ɡɨɧɢ ɧɚɫɟʂɚ ɢ
ɫɦɚʃɟʃɟ „ɨɞɧɨɲɟʃɚ“ ɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɡɟɦʂɢɲɬɚ), ɦɪɟɠɭ ɩɨʂɨɡɚɲɬɢɬɧɢɯ
ɩɨʁɚɫɟɜɚ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɮɨɪɦɢɪɚɬɢ ɭɡ ɩɭɬɟɜɟ, ɤɚɧɚɥɟ ɢ ɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ ɧɚ
ɰɟɥɨʁ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ.
Ɂɚ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɩɨʂɨɡɚɲɬɢɬɧɢɯ ɲɭɦɫɤɢɯ ɩɨʁɚɫɟɜɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɢɡɪɚɞɢɬɢ ɉɪɨʁɟɤɚɬ
ɩɨʂɨɡɚɲɬɢɬɧɢɯ ɲɭɦɫɤɢɯ ɩɨʁɚɫɟɜɚ (ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɢɡɚɻɭʁɟ ɨɜɥɚɲʄɟɧɚ ɮɢɪɦɚ, ɤɨʁɚ ɩɨɫɟɞɭʁɟ
ɞɨɜɨʂɧɨ ɪɟɮɟɪɟɧɰɢ ɢ ɜɚɠɟʄɟ ɥɢɰɟɧɰɟ ɡɚ ɨɜɭ ɜɪɫɬɭ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɚ).
4.7.2. Ʉɪɱɟʃɟ ɲɢɤɚɪɚ ɢ ɞɪɜɟɧɚɫɬɨɝ ɪɚɫɬɢʃɚ
Ɂɚ ɲɢɤɚɪɟ ɢ ɞɪɜɟɧɚɫɬɨ ɪɚɫɬɢʃɟ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɜɢɫɢɧɟ, ɞɟɛʂɢɧɟ ɢ ɝɭɫɬɢɧɟ
ɪɚɫɬɢʃɚ, ɡɟɦʂɢɲɬɚ, ɦɚɲɢɧɚ ɢ ɨɪɭɻɚ, ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɫɟ ɫɥɟɞɟʄɢ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢ ɩɨɫɬɭɩɰɢ:
x ɫɟɱɟʃɟ ɪɚɫɬɢʃɚ ɫɚ ɤɚɫɧɢʁɢɦ ɝɪɚɛɭʂɚʃɟɦ ɨɞɫɟɱɟɧɟ ɞɪɜɟɧɟ ɦɚɫɟ ɭ ɝɨɦɢɥɟ (ɧɚ
ɪɚɫɬɨʁɚʃɭ ɨɞ 20-80 ɦ);
x ɡɚɨɪɚɜɚʃɟ ɫɢɬɧɨɝ ɢ ɫɪɟɞʃɟɝ ɪɚɫɬɢʃɚ;
x ɪɟɡɚʃɟ, ɞɪɨɛʂɟʃɟ ɢ ɡɚɬɪɩɚɜɚʃɟ ɫɬɪɭɝɨɬɢɧɚ ɭ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɢɦ
ɮɪɟɡɚɦɚ.
ɋɟɱɟʃɟ ɫɟ ɜɪɲɢ ɬɟɲɤɢɦ ɮɪɟɡɚɦɚ, ɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɫɥɨɠɟɧɨɝ ɦɢɤɪɨɪɟʂɟɮɚ,
ɲɢɤɚɪɚ ɢ ɞɪɜɟɧɚɫɬɨ ɪɚɫɬɢʃɟ ɫɟ ɫɟɱɟ ɛɭɥɞɨɠɟɪɢɦɚ ɧɚ ɬɪɚɤɬɨɪɢɦɚ ɤɥɚɫɟ 60 ɤW ɫɚ
ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɫɤɭɩʂɚ (ɝɪɚɛɭʂɚ) ɪɚɫɬɢʃɟ ɭ ɝɨɦɢɥɟ. ɇɚɤɨɧ ɫɟɱɟʃɚ ɭ
ɡɟɦʂɢɲɬɭ ɨɫɬɚʁɟ ɦɧɨɝɨ ɫɢɬɧɢɯ ɩɚʃɟɜɚ. ɇɚʁɦɚʃɢ ɩɚʃɟɜɢ ɫɟ ɨɞɦɚɯ ɡɚɨɪɚɜɚʁɭ, ɚɥɢ
ɭɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɩɪɟɱɧɢɤ ɤɨɪɟɧɚ ɜɟʄɢ ɨɞ 6-7 ɰɦ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɢɯ ʁɟ ɢɡɜɚɞɢɬɢ.
Ɂɚ ɤɪɱɟʃɟ ɲɭɦɫɤɨɝ ɪɚɫɬɢʃɚ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɫɟ ɛɭɥɞɨɠɟɪɢ ɢɥɢ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɟ ɦɚɲɢɧɟ,
ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɫɟ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɫɚ ɫɬɚɛɥɨɦ ɜɪɲɢ ɢ ɜɚɻɟʃɟ ɤɨɪɟɧɚ (ɛɭɥɞɨɠɟɪɨɦ ɫɟ ɦɨɠɟ
ɢɫɤɪɱɢɬɢ ɨɤɨ 0,3-0,4 ɯɚ/ɱɚɫ).
ɉɨɫɟɛɧɢɦ ɯɟɪɛɢɰɢɞɢɦɚ ɭɧɢɲɬɚɜɚ ɫɟ ɧɚ ɤɪɱɟɜɢɧɚɦɚ ɤɨɪɨɜ ɭɤɨɥɢɤɨ ɝɚ ɢɦɚ
ɦɧɨɝɨ, ɚ ɫɩɪɟɱɚɜɚ ɫɟ ɩɨɧɨɜɨ ɢɡɛɢʁɚʃɟ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɜɟɝɟɬɚɰɢʁɟ. Ɉɛɪɚɞɚ ɢ ɻɭɛɪɟʃɟ
ɢɫɤɪɱɟɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɩɨɱɟɬɤɭ ɫɭ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɟ. ɇɚɤɨɧ ɭɜɨɞɧɟ ɨɩɟɪɚɰɢʁɟ
ɪɨɬɚɰɢɨɧɢɦ ɨɪɭɻɢɦɚ, ɨɪɟ ɫɟ ɧɚ ɨɞɪɟɻɟɧɭ ɞɭɛɢɧɭ, ɜɟʄ ɩɪɟɦɚ ɨɫɨɛɢɧɚɦɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ.
Ɉɛɢɱɧɨ ɫɟ ɨɪɟ ɧɚ 40-50 ɰɦ, ɚ ɧɚ ɜɪɥɨ ɥɨɲɢɦ ɡɟɦʂɢɲɬɢɦɚ ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ ɢ ɭ ɜɢɲɟ
ɧɚɜɪɚɬɚ. ɇɚɤɨɧ ɨɪɚʃɚ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɫɟ ɬɚʃɢɪɚ ɢ ɞɪʂɚ. ɇɚʁɩɨɜɨʂɧɢʁɟ ɜɪɟɦɟ ɡɚ ɨɛɪɚɞɭ
ʁɟ ɥɟɬɨ ɢ ɪɚɧɚ ʁɟɫɟɧ. ɉɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟ ɫɟ ɞɚ ɫɟ ɭ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɫɚ ɦɚɥɨ ɯɭɦɭɫɚ ɭɧɨɫɢ ɫɬɚʁɫɤɨ
ɻɭɛɪɢɜɨ (300-400 ɤɝ/ɯɚ), ɚ ʁɚɤɨ ɤɢɫɟɥɚ ɞɚ ɫɟ ɤɚɥɰɢɮɢɰɢɪɚʁɭ (ɞɚ ɫɟ ɭ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɭɧɟɫɭ
ɤɪɟɱɧɚ ɻɭɛɪɢɜɚ). ɍ ɩɪɨɫɟɤɭ ɫɟ ɞɚʁɟ ɜɢɲɟ ɨɞ 2000 ɤɝ/ɯɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɨɝ ɇɉɄ ɻɭɛɪɢɜɚ ɭ
ɨɞɧɨɫɭ 1:2:0,7. ȼɟɨɦɚ ɫɭ ɜɚɠɧɚ ɮɨɫɮɨɪɧɚ ɻɭɛɪɢɜɚ (ɮɨɫɮɚɬɢɡɚɰɢʁɚ). ɇɚ ɤɢɫɟɥɢɦ
ɡɟɦʂɢɲɬɢɦɚ ɞɚʁɟ ɫɟ ɩɪɟɞɧɨɫɬ ɮɢɡɢɨɥɨɲɤɢɦ ɚɥɤɚɥɧɢɦ ɻɭɛɪɢɜɢɦɚ, ɛɨɝɚɬɢɦ
ɤɚɥɰɢʁɭɦɨɦ. ɇɚ "ɫɢɪɨɜɨ" ɢɫɤɪɱɟɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɞɨɥɚɡɟ "ɩɢɨɧɢɪɫɤɟ" ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɩɨ
ɩɪɚɜɢɥɭ: ɡɨɛ, ɤɪɨɦɩɢɪ, ɤɭɤɭɪɭɡ, ɫɭɧɰɨɤɪɟɬ, ɚ ɬɟɤ ɨɧɞɚ, ɤɚɞɚ ɫɟ ɩɪɢɧɨɫɢ ɫɬɚɛɢɥɢɡɭʁɭ,
ɞɨɥɚɡɟ ɦɚʃɟ ɨɫɟɬʂɢɜɟ ɤɭɥɬɭɪɟ.

80

31. 03. 2021

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 05

ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

ɉɪɨɰɟʃɭʁɟ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨɞ ɲɢɤɚɪɚɦɚ ɢ ɞɪɜɟɧɚɫɬɢɦ ɪɚɫɬɢʃɟɦ ɧɚ
ɨɛɪɚɫɥɢɦ ɦɟɻɚɦɚ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɢɫɤɪɱɢɬɢ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ, ɨɤɨ 44
ɯɟɤɬɚɪɚ. ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɱɧɨ ɭɫɚɦʂɟɧɨ ɞɪɜɟʄɟ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɬɚɤɨɻɟ
ɢɫɤɪɱɢɬɢ, ɚ ɭ ɢɡɭɡɟɬɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɬɨ ɦɨɝɭʄɟ, ɨɫɬɚɜɢɬɢ ɢɯ ɩɪɢɥɢɤɨɦ
ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɚ.
4.8. ɍɌȼɊȭɂȼȺȵȿ ɂ ɈȻȿɅȿɀȺȼȺȵȿ ȽɊȺɇɂɐȺ ɉɍɌɇɈȽ ɁȿɆȴɂɒɌȺ
Ƚɪɚɧɢɰɟ ɩɚɪɰɟɥɚ ɩɨɞ ɩɭɬɟɜɢɦɚ (ɞɪɠɚɜɧɢ, ɨɩɲɬɢɧɫɤɢ, ɥɨɤɚɥɧɢ ɢ
ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢ), ɨɛɟɥɟɠɢʄɟ ɫɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɢɡ ɤɚɬɚɫɬɪɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɢɥɢ
ɩɪɟɦɚ ɮɚɤɬɢɱɤɨɦ ɫɬɚʃɭ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ.
Ɏɚɤɬɢɱɤɨ ɫɬɚʃɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɨɞ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚɦɚ ɩɪɟɭɡɟɬɟ ɢɡ
ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɪɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɢ ɞɨɞɚɬɧɨ ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ. ɂ ʁɟɞɧɟ ɢ
ɞɪɭɝɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ ɢ ɤɪɨɡ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɢɯ ɬɪɟɛɚ ɭɡɟɬɢ ɭ ɨɛɡɢɪ, ɢɫɩɪɚɜɢɬɢ
ɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚɬɢ ɝɪɚɧɢɰɟ ɢ ɞɨɧɟɬɢ ɞɟɮɢɧɢɬɢɜɧɟ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ʃɢɯɨɜɨɦ ɨɫɬɚɧɤɭ ɩɨɫɥɟ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ (ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɟ ɩɭɬɟɜɟ).
ɉɪɨɰɟʃɭʁɟ ɫɟ ɞɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɭɬɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
ɢɡɧɨɫɢ ɨɤɨ 135 ɯɟɤɬɚɪɚ.
4.9. ɉɊɈȳȿɄɌɈȼȺȵȿ ɂ ɂɁȽɊȺȾȵȺ ɆɊȿɀȿ ɉɈȴɋɄɂɏ (ɇȿɄȺɌȿȽɈɊɂɋȺɇɂɏ)
ɉɍɌȿȼȺ
ɉɨɲɬɨ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɩɪɨɩɢɫɢ ɡɚ ɩɨʂɫɤɟ (ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɟ) ɩɭɬɟɜɟ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, ɨɜɢɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ ɫɟ ɞɚʁɭ ɨɫɧɨɜɧɟ ɫɦɟɪɧɢɰɟ ɡɚ ʃɢɯɨɜɨ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ.
ɉɨʂɫɤɢ ɩɭɬɜɢ ʄɟ ɫɟ ɢɡɝɪɚɞɢɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɝɥɚɜɧɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɤɨʁɢ ʄɟ ɫɟ ɢɡɪɚɞɢɬɢ ɭ
ɬɨɤɭ ɢɡɜɨɻɟʃɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɢ ɤɨʁɢ ʄɟ, ɨɫɢɦ ɨɩɲɬɢɯ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɯ ɞɟɥɨɜɚ ɡɚ
ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ (ɱɥɚɧ 26. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɞɪɠɚɜɧɨɦ ɩɪɟɦɟɪɭ ɢ ɤɚɬɚɫɬɪɭ), ɭ
ɩɪɨʁɟɤɬɧɨɦ ɪɟɲɟʃɭ ɢɦɚɬɢ ɫɥɟɞɟʄɚ ɩɨɝɥɚɜʂɚ:
x ɲɟɦɚ ɢ ɝɭɫɬɢɧɚ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ,
x ɲɢɪɢɧɚ ɢ ɩɨɩɪɟɱɧɢ ɩɪɨɮɢɥɢ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ,
x ɬɪɚɫɟ ɩɭɬɟɜɚ,
x ɪɚɫɬɨʁɚʃɚ ɢɡɦɟɻɭ ɩɭɬɟɜɚ,
x ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɚ ɞɭɠɟ ɫɬɪɚɧɟ ɩɚɪɰɟɥɚ,
x ɤɨɥɨɜɨɡɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ,
x ɭɤɪɲɬɚʃɟ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɫɚ ʁɚɜɧɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ.
4.9.1. ɒɟɦɚ ɢ ɝɭɫɬɢɧɚ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ
ɒɟɦɚ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɚ ɪɚɫɩɨɪɟɞɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɫɬɚɥɧɢɯ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ.
ɉɨʂɫɤɟ ɩɭɬɟɜɟ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɬɪɟɛɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɬɢ ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ
ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɧɟɫɦɟɬɚɧ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɫɭɫɟɞɧɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɬɚɛɥɟ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɭ
ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɥɚɤ ɩɪɢɫɬɭɩ ɩɚɪɰɟɥɚɦɚ ɫɭɫɟɞɧɢɯ
ɬɚɛɥɢ, ɤɚɨ ɢ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ.
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɪɟɠɟ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɡɚɞɨɜɨʂɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ, ɞɚ ɫɚɦɨ ɩɨʁɟɞɢɧɢ ɤɨɪɢɞɨɪɢ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢ ɬɨɤ ɢ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ
ʁɚɫɧɚ ɯɢʁɟɪɚɪɯɢʁɚ.
ɍɡɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɞɨɫɚɞɚɲʃɚ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɧɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɭ ɦɪɟɠɟ ɩɨʂɫɤɢɯ
ɩɭɬɟɜɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ, ɝɭɫɬɢɧɚ ɩɭɬɟɜɚ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɪɟɻɟ ɢɡɧɨɫ ɝɭɫɬɢɧɟ ɩɭɬɟɜɚ ɭ
ɫɬɚɪɨɦ ɫɬɚʃɭ, ɚ ɭ ɤɪɚʁʃɟɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɧɟ ɩɪɟɻɟ ɢɡɧɨɫ ɨɞ 60 ɦ/ɯɚ, ɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɩɨɞ ɩɨʂɫɤɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ʁɟ ɜɟʄɚ ɨɞ 3% ɨɞ ɭɤɭɩɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ.
4.9.2. ɒɢɪɢɧɚ ɢ ɩɨɩɪɟɱɧɢ ɩɪɨɮɢɥɢ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ
ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɩɨɱɟɬɤɭ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɞɚ ɛɭɞɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ ɦɟɪɨɞɚɜɧɢ
ɝɚɛɚɪɢɬɧɢ ɢ ɞɢɧɚɦɢɱɤɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨʁɢɯ ɬɪɟɛɚ ɪɚɡɥɢɤɨɜɚɬɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢ
ɩɪɨɫɬɨɪ ɢ ɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɫɚɬɢ ɩɭɬɧɟ ɟɥɟɦɟɧɬɟ. ɍ ɬɨɦ ɰɢʂɭ ɦɨɪɚʁɭ ɫɟ ɢɡɞɜɨʁɢɬɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɢ ɬɢɩɨɜɢ ɜɨɡɢɥɚ ɤɨʁɢ ɫɜɨʁɢɦ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭʁɭ
ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɩɭɬɚ. ɍ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɧɚɦɟɧɟ ɩɭɬɚ ɦɟɪɨɞɚɜɧɚ ɜɨɡɢɥɚ
ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɚ.
Ɂɚ ɧɚɫ ɫɭ ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɢ ɫɥɟɞɟʄɢ ɝɚɛɚɪɢɬɧɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ:
x ɞɭɠɢɧɚ ɜɨɡɢɥɚ,
x ɲɢɪɢɧɚ ɜɨɡɢɥɚ,
x ɜɢɫɢɧɚ ɜɨɡɢɥɚ.
ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢ ɩɪɨɮɢɥ ʁɟ ɩɪɨɫɬɨɪ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɦɨɝɭ ɧɚʄɢ ɮɢɡɢɱɤɟ ɤɨɧɬɭɪɟ
ɦɟɪɨɞɚɜɧɨɝ ɜɨɡɢɥɚ ɭ ɤɪɟɬɚʃɭ. Ɉɧ ʁɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɡɛɢɪɧɨɦ ɲɢɪɢɧɨɦ ɫɜɢɯ ɤɨɥɨɜɨɡɧɢɯ
ɬɪɚɤɚ ɢ ɜɢɫɢɧɨɦ ɏɞ = 4,20 ɦ, ɤɨʁɚ ɫɚɞɪɠɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɭ ɞɨɡɜɨʂɟɧɭ ɜɢɫɢɧɭ ɜɨɡɢɥɚ
ɭɜɟʄɚɧɭ ɡɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɞɢɧɚɦɢɱɤɢɯ ɨɫɰɢɥɚɰɢʁɚ ( ǻɏɞ = 0,20 ɦ ).
ɋɥɨɛɨɞɧɢ ɩɪɨɮɢɥ ʁɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢ ɩɪɨɮɢɥ ɭɜɟʄɚɧ ɩɨ ɲɢɪɢɧɢ ɢ ɜɢɫɢɧɢ ɡɛɨɝ
ɦɨɝɭʄɢɯ ɩɪɨɦɟɧɚ ɫɬɚɬɢɱɤɨɝ ɝɚɛɚɪɢɬɚ ɜɨɡɢɥɚ ɢɥɢ ɩɪɨɦɟɧɚ ɫɬɚʃɚ ɤɨɥɨɜɨɡɚ ɢ ɬɚʁ
ɩɪɨɮɢɥ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɨɫɥɨɛɨɻɟɧ ɫɜɢɯ ɫɬɚɥɧɢɯ ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɩɪɟɩɪɟɤɚ. ɍ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɭ
ɩɭɬɧɢɯ ɩɪɨɮɢɥɚ ɨɜɟ ɨɛɚɜɟɡɟ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɞɨɫɥɟɞɧɨ ɩɨɲɬɨɜɚɧɟ. ȼɢɫɢɧɚ ɤɨɞ
ɫɥɨɛɨɞɧɨɝ ɩɪɨɮɢɥɚ ɦɨɝɥɚ ɛɢ ɞɚ ɛɭɞɟ 4,50 ɦ.
ɉɨɩɪɟɱɧɢ ɩɪɨɮɢɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɪɜɭ ɩɨɥɚɡɧɭ ɩɪɨʁɟɤɰɢʁɭ ɭ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɭ ɩɭɬɚ ɢ
ɫɚɫɬɨʁɢ ɫɟ ɢɡ ɧɢɡɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɢ ɞɟɬɚʂɚ ɤɨʁɢ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɢɥɢ ɩɨɫɪɟɞɧɨ
ɫɥɭɠɟ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ.
ɉɪɟɦɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɭ ɨ ɧɚɱɢɧɭ ɜɪɲɟʃɚ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ (ɊȽɁ, 1996), ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɫɟ ɜɪɲɢ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɩɪɢɤɚɡɚɧ ɭ
ɬɚɛɟɥɢ 4.1.
Ʉɚɬɟɝɨɪɢʁɚ
ɩɨʂɫɤɨɝ ɩɭɬɚ
ɝɥɚɜɧɢ ɩɭɬ

ɒɢɪɢɧɚ
ɩɭɬɚ
(ɦ)
7-10

ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɩɭɬɚ

ɩɨɜɟɡɭʁɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɬɚɛɥɢ ɢ
ɩɪɢɦɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢ ( ɪɟɻɟ ɢ ɫɩɨʂɧɢ ) ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
ɫɚ ɫɚɛɢɪɧɢɯ ɢ ɩɪɢɫɬɭɩɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɩɪɟɦɚ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦ ɞɜɨɪɢɲɬɢɦɚ ɢ ɧɚɫɟʂɭ ɢ ɨɛɪɧɭɬɨ
ɫɚɛɢɪɧɢ ɩɭɬ
6-8
ɩɨɩɪɢɦɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɫɚ ɩɪɢɫɬɭɩɧɢɯ
ɩɭɬɟɜɚ ɢ ɩɪɟɧɨɫɢ ɝɚ ɧɚ ɝɥɚɜɧɢ ɢɥɢ ɬɜɪɞɟ
ɩɭɬɟɜɟ ɩɪɟɦɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦ ɞɜɨɪɢɲɬɢɦɚ ɢɥɢ
ɧɚɫɟʂɭ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ
ɩɪɢɫɬɭɩɧɢ
5-6
ɫɥɭɠɢ ɡɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ
ɩɭɬ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚ ɬɚɛɥɟ ɢ ɩɚɪɰɟɥɟ
ɭɧɭɬɚɪ ɬɚɛɥɟ
4ɦ
ɥɨɤɚɥɧɢ ɩɭɬ
ɫɥɭɠɢ ɡɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɢ
(ɢɡɭɡɟɬɧɨ 3ɦ) ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚ ɬɚɛɥɟ ɢ ɩɚɪɰɟɥɟ ɭɧɭɬɚɪ ɬɚɛɥɟ
Ɍɚɛɟɥɚ 4.1: Ʉɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ
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Ɂɛɨɝ ɜɟɥɢɤɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɜɚʁɚ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɭɬɟɜɟ, ɨɜɨ ɫɟ ɭ
ɩɪɚɤɫɢ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɧɟɫɩɪɨɜɨɞɢɜɨ, ɩɚ ɫɟ ɭ ɬɚɛɟɥɢ 4.2. ɞɚʁɟ ɧɨɜɢ ɩɪɟɞɥɨɝ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟ
ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ, ɫɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ ɩɨɩɪɟɱɧɢɯ ɩɪɨɮɢɥɚ.
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ
ɩɭɬɚ
ɝɥɚɜɧɢ
ɝɥɚɜɧɢ
ɫɚɛɢɪɧɢ
ɫɚɛɢɪɧɢ
ɩɪɢɫɬɭɩɧɢ
ɩɪɢɫɬɭɩɧɢ

ɬɢɩ ɩɭɬɚ
1
2
1
2
1
2

ɤɨɥɨɜɨɡɧɚ
ɬɪɚɤɚ ( ɦ )
5,50
5,00
4,50
3,50
3,00
2,50

ɛɚɧɤɢɧɚ (
ɦ)
1,00
0,75
0,75
0,50
0,50
0,50

ɩɥɚɧɭɦ ( ɦ
)
7,50
6,50
6,00
4,50
4,00
3,50

ɛɪɨʁ
ɬɪɚɤɚ
2
2
2
1
1
1

Ɍɚɛɟɥɚ 4.2: Ʉɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɫɚ ɥɟɦɟɧɬɢɦɚ ɩɨɩɪɟɱɧɢɯ ɩɪɨɮɢɥɚ
x
x

ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɭ ɩɪɨɮɢɥɭ ɫɟ ɦɨɝɭ ɫɜɪɫɬɚɬɢ ɭ ɞɜɟ ɝɪɭɩɟ ɢ ɬɨ :
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɭ ɨɫɧɨɜɧɨʁ ɪɚɜɧɢ ɤɨɥɨɜɨɡɚ ɢ ɱɢɧɟ ɧɚɞɝɪɚɞʃɭ ɩɥɚɧɭɦɚ
ɩɭɬɚ,
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɢ ɞɟɬɚʂɢ ɤɨʁɢ ɨɛɥɢɤɭʁɭ ɞɨʃɢ ɫɬɪɨʁ ɩɭɬɧɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ, ɬɡɜ. " ɬɪɭɩ
ɩɭɬɚ " .

ȼɪɫɬɚ, ɛɪɨʁ ɢ ɞɢɦɟɧɡɢʁɟ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɩɨɩɪɟɱɧɨɝ ɩɪɨɮɢɥɚ ɡɚɜɢɫɟ ɨɞ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
ɩɭɬɚ, ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɨɧɢɯ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɩɨɩɪɟɱɧɨɝ ɩɪɨɮɢɥɚ.
Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɩɨɩɪɟɱɧɨɝ ɩɪɨɮɢɥɚ ɡɚɜɢɫɟ ɨɞ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ ɩɨʂɫɤɨɝ ɩɭɬɚ ɢ
ɧɚɦɟɧɟ ɩɭɬɚ.
ɇɚ ɫɥɢɰɢ 4.1. ɞɚɬ ʁɟ ɲɟɦɚɬɫɤɢ ɩɪɢɤɚɡ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɤɨɥɨɜɨɡɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ
ɡɚ ɞɜɨɬɪɚɱɧɟ ɩɭɬɟɜɟ.

ɋɥɢɤɚ 4.1: ɒɟɦɚɬɫɤɢ ɩɪɢɤɚɡ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɤɨɥɨɜɨɡɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɡɚ ɞɜɨɬɪɚɱɧɟ
ɩɭɬɟɜɟ
ɉɨɥɚɡɟʄɢ ɨɞ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɟ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɩɭɬɟɜɚ ɢ ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɥɚɧɟɪɫɤɢɯ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ, ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɟ ɨɞ ɞɢɪɟɤɬɧɨɝ ɭɬɢɰɚʁɚ
ɧɚ ɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɫɚʃɟ ɩɨɩɪɟɱɧɨɝ ɩɪɨɮɢɥɚ (ɬɚɛɟɥɚ 4.3.).

ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨ
ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɟ
ɪɚɱɭɧɫɤɚ ɛɪɡɢɧɚ
ɛɪɨʁ ɜɨɡɧɢɯ ɬɪɚɤɚ

ȽɅȺȼɇɂ
ɉɍɌȿȼɂ
< 200 ɜɨɡɢɥɚ ɧɚ
ɞɚɧ
 50 ɤɦ/ɯ
2 ɜɨɡɧɟ ɬɪɚɤɟ

ɋȺȻɂɊɇɂ
ɉɍɌȿȼɂ
50-200 ɜɨɡɢɥɚ ɧɚ
ɞɚɧ
30-50 ɤɦ/ɯ
1-2 ɜɨɡɧɟ ɬɪɚɤɟ

ɉɊɂɋɌɍɉɇɂ
ɉɍɌȿȼɂ
< 50 ɜɨɡɢɥɚ ɧɚ
ɞɚɧ
< 30Ʉɦ/ɯ
1 ɜɨɡɧɚ ɬɪɚɤɚ

Ɍɚɛɟɥɚ 4.3: Ɉɫɧɨɜɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ ɩɪɟɦɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨʁ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɢ
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4.9.3. Ɍɪɚɫɟ ɩɭɬɟɜɚ
ɋɢɬɭɚɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɩɭɬɚ ɫɚɫɬɨʁɢ ɫɟ ɢɡ ɩɪɨʁɟɤɬɧɢɯ ɥɢɧɢʁɚ ɤɨʁɟ ɩɪɢɤɚɡɭʁɭ ɬɨɤ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɬɚɱɚɤɚ ɩɨɩɪɟɱɧɨɝ ɩɪɨɮɢɥɚ (ɨɫɨɜɢɧɟ ɤɨɥɨɜɨɡɚ, ɢɜɢɰɟ ɤɨɥɨɜɨɡɚ,
ɢɜɢɰɟ ɩɥɚɧɭɦɚ, ɝɪɚɧɢɰɟ ɬɪɭɩɚ ɩɭɬɚ, ɝɪɚɧɢɰɟ ɩɭɬɧɨɝ ɩɨʁɚɫɚ ɢ ɫɥ.) ɢ ɞɟɮɢɧɢɲɭ ʃɢɯɨɜ
ɩɨɥɨɠɚʁ ɭ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɨʁ ɪɚɜɧɢ (X, Y ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɟ). Ʉɨɞ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɝɟɨɦɟɬɪɢʁɫɤɟ
ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɱɢɧɟ ɩɪɚɜɰɢ ɢ ɤɪɭɠɧɟ ɤɪɢɜɢɧɟ.
ɍ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɭ ɩɭɬɟɜɚ ɩɪɚɜɟ ɥɢɧɢʁɟ ɫɥɭɠɟ ɤɚɨ ɩɨɦɨʄɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ
ɭ ɮɨɪɦɢɪɚʃɭ ɩɨɜɢʁɟɧɟ ɥɢɧɢʁɟ ɬɪɚɫɟ. Ɍɨ ɩɨɬɢɱɟ ɨɞ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɚɜɚɰ ɧɚʁɫɬɪɨɠɢʁɢ
ɝɟɨɦɟɬɪɢʁɫɤɢ ɟɥɟɦɟɧɚɬ, ɩɚ ɫɟ ɩɪɢɦɟʃɭʁɟ ɫɚɦɨ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ, ɤɨʁɟ
ɞɢɤɬɢɪɚʁɭ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɥɨɤɚɰɢʁɟ.
Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɤɨɞ ɦɪɟɠɟ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɭ ɪɚɜɧɢɱɚɪɫɤɢɦ ɬɟɪɟɧɢɦɚ ( ɝɞɟ ɫɟ ɫɚɞɚ ɢ
ɢɡɜɨɞɟ ɪɚɞɨɜɢ ɧɚ ɭɪɟɻɟʃɭ ɡɟɦʂɢɲɧɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ) ɭɝɥɚɜɧɨɦ
ɫɟ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɩɪɚɜɰɢ.
Ɋɚɞɢ ɫɚɜɥɚɻɢɜɚʃɚ ɬɟɪɟɧɫɤɢɯ ɩɪɟɩɪɟɤɚ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɫɟ ɤɪɢɜɟ ɥɢɧɢʁɟ ɩɨɝɨɞɧɢɯ
ɝɟɨɦɟɬɪɢʁɫɤɢɯ ɨɛɥɢɤɚ. ɇɚʁɩɪɨɫɬɢʁɢ ɨɛɥɢɤ ɤɪɢɜɟ ʁɟ ɤɪɭɠɧɢ ɥɭɤ. Ɍɨ ʁɟ ɤɪɢɜɚ ɱɢʁɚ ɥɢɧɢʁɚ
ɢɦɚ ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɭ ɡɚɤɪɢɜʂɟɧɨɫɬ (1/R=const.). Ɉɜɚ ɨɫɨɛɢɧɚ, ɭɡ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɭ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ, ɢɫɬɢɱɟ ɤɪɭɠɧɢ ɥɭɤ ɤɚɨ ɧɟɡɚɦɟɧʂɢɜ ɨɛɥɢɤ ɩɪɨʁɟɤɬɧɟ ɝɟɨɦɟɬɪɢʁɟ. ɇɨ, ɡɚ
ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɩɪɚɜɰɚ, ɨɜɚʁ ɨɛɥɢɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɭɬɢɰɚʁɟ ɜɨɡɢɥɚ ɭ ɤɪɟɬɚʃɭ, ɨ ɱɟɦɭ
ɫɟ ɭ ɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɫɚʃɭ ɦɨɪɚ ɜɨɞɢɬɢ ɪɚɱɭɧɚ.
ɍ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɨɥɚɡɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɩɪɢɦɟɧɚ ɤɪɭɠɧɢɯ ɥɭɤɨɜɚ ɱɢʁɢ ɪɚɞɢʁɭɫɢ ɥɟɠɟ ɭ
ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ minR  R  maxR.
Ɍɪɚɫɟ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ, ɝɞɟ ɝɨɞ ʁɟ ɬɨ ɦɨɝɭʄɟ, ɬɪɟɛɚ ɭɤɪɲɬɚɬɢ ɩɨɞ ɩɪɚɜɢɦ ɭɝɥɨɦ.
ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɬɨ ɧɢʁɟ ɦɨɝɭʄɟ, ɩɭɬɟɜɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɭɤɪɲɬɚɬɢ ɢ ɩɨɞ ɞɪɭɝɢɦ ɭɝɥɨɜɢɦɚ. Ɂɚ
ɭɤɪɲɬɚʃɟ ɫɟ ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɭ ɪɟɲɟʃɚ ɞɚɬɚ ɧɚ ɫɥɢɤɚɦɚ 4.2. ɢ 4.3.

ɋɥɢɤɚ 4.2: Ɋɚɫɤɪɫɧɢɰɚ ɫɩɨʁɧɨɝ ɢ ɝɥɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ ɡɚ ɜɨɡɢɥɨ ɫɚ ʁɟɞɧɨɦ ɩɪɢɤɨɥɢɰɨɦ

ɋɥɢɤɚ 4.3: Ɇɨɝɭʄɢ ɨɛɥɢɰɢ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɚ ɫɩɨʁɧɨɝ ɢ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɩɭɬɚ
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Ɂɚ ɦɢɦɨɢɥɚɠɟʃɟ ɜɨɡɢɥɚ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɫɭ ɦɢɦɨɢɥɚɡɧɢɰɟ. Ʉɚɤɨ ɨɧɟ ɢɡɝɥɟɞɚʁɭ ɢ
ɤɨʁɟ ɫɭ ɢɦ ɞɢɦɟɧɡɢʁɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɜɢɞɟɬɢ ɧɚ ɫɥɢɰɢ 4.4. ɢ ɭ ɬɚɛɟɥɢ 4.4.

ɋɥɢɤɚ 4.4: Ɇɢɦɨɢɥɚɡɧɢɰɟ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ
ɩɭɬɚ
ɝɥɚɜɧɢ 1
ɝɥɚɜɧɢ 2
ɫɚɛɢɪɧɢ 1
ɫɚɛɢɪɧɢ 2
ɩɪɢɫɬɭɩɧɢ 1
ɩɪɢɫɬɭɩɧɢ 2

ɪɚɫɬɨʁɚʃɟ ɢɡɦɟɻɭ
ɦɢɦɨɢɥɚɡɧɢɰɟ (ɦ)

ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ dp (ɦ)

50 – 150
150 - 250
200 – 400
300 - 500

1,00
2,00
2,00
2,50

ɤɨɥɨɜɨɡɧɚ ɬɪɚɤɚ
(ɦ)
5,50
5,00
4,50
3,50
3,00
2,50

Ɍɚɛɟɥɚ 4.4: ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɦɢɦɨɢɥɚɡɧɢɰɟ
Ⱦɭɠɢɧɚ ɦɢɦɨɢɥɚɡɧɢɰɟ Lɦ ɛɢɪɚ ɫɟ ɬɚɤɨ ɞɚ ɧɚ ʃɨʁ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɚɪɤɢɪɚ ɧɚʁɞɭɠɟ
ɜɨɡɢɥɨ ɤɨʁɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨʁɚɜɢ. Ɋɟɰɢɦɨ, ɧɚɲɢɦ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ
ɧɚʁɞɭɠɟ ɜɨɡɢɥɨ ɤɚɦɢɨɧ ɫ ɩɪɢɤɨɥɢɰɨɦ ɞɭɠɢɧɟ 18,00 ɦ. ɉɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ʁɟ ɞɭɠɢɧɚ
ɦɢɦɨɢɥɚɡɧɢɰɟ 19,00 ɦ, ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ ɧɨɪɦɚɥɧɢɦ ɦɚɧɟɜɪɢɫɚʃɟɦ ɦɨɝɭʄɟ ɭɩɚɪɤɢɪɚɬɢ
ɤɚɦɢɨɧ ɫ ɩɪɢɤɨɥɢɰɨɦ.
4.9.4. Ɋɚɫɬɨʁɚʃɚ ɢɡɦɟɻɭ ɩɭɬɟɜɚ
ɉɪɨʁɟɤɬɭʁɭ ɫɟ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ: ɞɭɠɢɧɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɢ ɲɢɪɢɧɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɬɚɛɥɟ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɨɫɟɞɚ ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɢ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ, ɧɚɱɢɧɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ,
ɨɛɢɦɚ ɢ ɪɚɫɩɨɪɟɞɚ ɫɬɚɥɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ (ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ). Ɋɚɫɬɨʁɚʃɟ ɢɡɦɟɻɭ
ɩɭɬɟɜɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɭɠɢɧɚ ɬɚɛɥɟ ɬɪɟɛɚɥɚ ɛɢ ɞɚ ɛɭɞɟ ɨɞɪɟɻɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɚɧɚɥɢɡɟ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɩɨɫɟɞɚ ɢ ɨɱɟɤɢɜɚɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɛɭɞɭʄɟɝ ɩɨɫɟɞɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɚɪɰɟɥɚ ɭɱɟɫɧɢɤɚ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ.
Ⱦɭɠɢɧɚ (lp) ɢ ɲɢɪɢɧɚ (šp) ɩɚɪɰɟɥɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɢɦɚʁɭ ɨɩɬɢɦɚɥɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɬʁ. ɞɚ
ɛɭɞɭ ɭ ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɨɫɬɢɠɟ ɨɩɬɢɦɚɥɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ .
Ɉɩɬɢɦɚɥɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɚ f, lp i šp, ɡɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɚɪɰɟɥɚ (ɩɨɫɟɞɚ),
ɞɚɬɟ ɫɭ ɭ ɬɚɛɟɥɢ 4.5.
ɉɨɜɪɲɢɧɚ
ɩɚɪɰɟɥɚ
-ɩɨɫɟɞɚ
(ɯɚ)
0.5
1
2
4
5
6
8
10

lp (m)

šp

(m) f

lp (m)

šp (m)

fopt

153
210
283
365
392
414
447
471

33
47
71
110
127
145
179
212

4. 70
4.44
4.00
3.33
3.08
2.86
2.50
2.22

158
223
316
447
500
547
632
707

32
45
63
89
100
109
126
141

5
5
5
5
5
5
5
5

Ɍɚɛɟɥɚ 4.5: Ɉɩɬɢɦɚɥɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɚ f, lp i šp, ɡɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɚɪɰɟɥɚ
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

4.9.5. Ɉɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɚ ɞɭɠɟ ɫɬɪɚɧɟ ɩɚɪɰɟɥɚ
ɉɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟ ɫɟ ɞɚ ɞɭɠɟ ɫɬɪɚɧɟ ɩɚɪɰɟɥɚ, ɝɞɟ ɝɨɞ ʁɟ ɬɨ ɦɨɝɭʄɟ, ɛɭɞɭ
ɨɪɢʁɟɧɬɢɫɚɧɟ ɭ ɨɩɬɢɦɚɥɧɨʁ ɡɨɧɢ ɤɨʁɭ ɱɢɧɟ ɩɪɚɜɚɰ ɫɟɜɟɪ-ʁɭɝ ɢ ɩɪɚɜɚɰ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨɝ
ɜɟɬɪɚ.
4.9.6. Ʉɨɥɨɜɨɡɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ
ɉɨʂɫɤɢ ɩɭɬɟɜɢ ʄɟ ɭ ɨɜɨʁ ɮɚɡɢ ɢɡɜɨɻɟʃɚ ɪɚɞɨɜɚ ɛɢɬɢ ɫɚ ɡɟɦʂɚɧɢɦ ɡɚɫɬɨɪɨɦ.
Ɂɚ ɞɪɭɝɢ ɬɢɩ ɤɨɥɨɜɨɡɧɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɤɨɪɢɫɬɢʄɟ ɫɟ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɚ ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɪɟɲɟʃɚ ɫɚɝɥɚɫɧɨ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɨ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɭ ʁɚɜɧɢɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ.
4.9.7. ɍɤɪɲɬɚʃɟ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɫɚ ʁɚɜɧɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ
Ʉɨɞ ɭɤɪɲɬɚʃɚ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɫɚ ʁɚɜɧɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɦɨɪɚʁɭ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ
ɩɨɫɟɛɧɚ ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ʁɚɜɧɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ (Ǝɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɝɥɚɫɧɢɤ ɊɋƎ, ɛɪ. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012, 104/2013) ɢ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ
ɞɨɧɟɬɢɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ʃɟɝɚ.
Ɋɚɫɤɪɫɧɢɰɚ ɢɥɢ ɭɤɪɲɬɚʃɟ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɝ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɨɝ ɩɭɬɚ, ɤɚɨ ɢ
ɭɥɢɰɟ, ɫɚ ɞɪɠɚɜɧɢɦ ɩɭɬɟɦ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɢɤʂɭɱɚɤ ɧɚ ɞɪɠɚɜɧɢ ɩɭɬ, ɦɨɠɟ ɫɟ ɝɪɚɞɢɬɢ ɭɡ
ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ȳɚɜɧɨɝ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɡɚ ɩɭɬɟɜɟ ɋɪɛɢʁɟ. ɋɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɫɚɞɪɠɢ ɧɚɪɨɱɢɬɨ:
ɩɨɫɟɛɧɟ ɭɫɥɨɜɟ ɢɡɝɪɚɞʃɟ, ɩɨɬɪɟɛɧɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɭ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɢ ɨɩɪɟɦɭ.
ɇɢʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɝ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɨɝ ɩɭɬɚ,
ɤɚɨ ɢ ɭɥɢɰɟ, ɫɚ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɦ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɦ ɩɭɬɟɦ, ɤɚɨ ɢ ɭɥɢɰɨɦ ɤɨʁɢ ɜɟʄ
ɢɦɚʁɭ ɢɡɜɟɞɟɧɭ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɭ, ɭɤɪɲɬɚʃɟ ɢɥɢ ɩɪɢɤʂɭɱɚɤ ɧɚ ɞɪɠɚɜɧɢ ɩɭɬ.
Ɂɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɉɪɨɫɬɨɪɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɭɬɜɪɻɭʁɭ ɫɟ
ɩɪɚɜɢɥɚ ɝɪɚɻɟʃɚ ɢ ɭɪɟɻɟʃɚ ɭ ɤɨɪɢɞɨɪɢɦɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ.
ɉɨʁɚɫ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɬɜɪɻɟɧɢɯ ɩɥɚɧɨɦ, ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɤɪɚʁʃɟ
ɬɚɱɤɟ ɡɟɦʂɢɲɧɨɝ ɩɨʁɚɫɚ ɫɚ ɨɛɟ ɫɬɪɚɧɟ. ɍ ɩɪɚɤɫɢ ɬɨ ʁɟ ɢɡɥɨɦʂɟɧɚ ɥɢɧɢʁɚ ɤɨʁɚ ɨɞɜɚʁɚ
ʁɚɜɧɨ ɨɞ ɨɫɬɚɥɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ. ɍ ɩɨʁɚɫɭ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɫɜɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɝɨɪʃɟɝ ɢ
ɞɨʃɟɝ ɫɬɪɨʁɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɤɨʁɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɫɥɭɠɟ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
ɨɞɧɨɫɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ.
ɉɉȽɋɆ-ɨɦ ɫɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ
ɦɪɟɠɟ ɜɚɧ ɧɚɫɟʂɟɧɨɝ ɦɟɫɬɚ.
Ɂɟɦʂɢɲɧɢ ɩɨʁɚɫ ʁɟ ɧɟɩɪɟɤɢɧɭɬɚ ɡɟɦʂɢɲɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɫɚ ɨɛɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭɫɟɤɚ ɢ
ɧɚɫɢɩɚ ʁɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ, ɲɢɪɢɧɟ ɧɚʁɦɚʃɟ 1.0 ɦ ɦɟɪɟɧɨ ɧɚ ɫɩɨʂɧɭ ɫɬɪɚɧɭ ɨɞ ɥɢɧɢʁɟ
ɤɪɚʁʃɢɯ ɬɚɱɚɤɚ ɩɨɩɪɟɱɧɨɝ ɩɪɨɮɢɥɚ.
Ɂɚɲɬɢɬɧɢ ɩɨʁɚɫ ʁɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭɡ ɡɟɦʂɢɲɧɢ ɩɨʁɚɫ, ɧɚ ɫɩɨʂɧɭ ɫɬɪɚɧɭ,
ɱɢʁɚ ɲɢɪɢɧɚ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ ɩɭɬɚ:
x ɞɪɠɚɜɧɢ ɩɭɬɟɜɢ 1. ɪɟɞɚ-ɚɭɬɨɩɭɬɟɜɟ ɢɡɧɨɫɢ 40.0 ɦ,
x ɞɪɠɚɜɧɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɭɬɟɜɢ 1. ɪɟɞɚ ɢɡɧɨɫɢ 20.0 ɦ,
x ɞɪɠɚɜɧɢ ɩɭɬɟɜɢ 2. ɪɟɞɚ ɢɡɧɢɨɫɢ 10.0 ɦ,
x ɨɩɲɬɢɧɫɤɢ ɩɭɬɟɜɢ ɢɡɧɨɫɢ 5.0 ɦ.
ɍ ɡɚɲɬɢɬɧɨɦ ɩɨʁɚɫɭ ɩɨɪɟɞ ʁɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ ɜɚɧ ɧɚɫɟʂɚ, ɡɚɛɪɚʃɟɧɚ ʁɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ɤɚɨ ɢ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ, ɭɪɟɻɚʁɚ ɢ
ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ, ɨɫɢɦ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɪɚɬɟʄɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ʁɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ,
ɤɚɨ ɢ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ, ɭɪɟɻɚʁɚ ɢ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɤɨʁɢ ɫɥɭɠɟ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ʁɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ ɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ʁɚɜɧɨɦ ɩɭɬɭ.
ɍ ɡɚɲɬɢɬɧɨɦ ɩɨʁɚɫɭ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɝɪɚɞɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɫɬɚɜʂɚ, ɜɨɞɨɜɨɞ,
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ, ɬɨɩɥɨɜɨɞ, ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɚ ɩɪɭɝɚ ɢ ɞɪɭɝɢ ɫɥɢɱɚɧ ɨɛʁɟɤɚɬ, ɤɚɨ ɢ
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɟ ɢ ɟɥɟɤɬɪɨ ɜɨɞɨɜɟ, ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ, ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɢ ɫɥ., ɩɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ
ɩɪɢɛɚɜʂɟɧɨʁ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜʂɚɱɚ ʁɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ ɤɨʁɚ ɫɚɞɪɠɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɭɫɥɨɜɟ. ɍɩɪɚɜʂɚɱ ʁɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ ɞɭɠɚɧ ʁɟ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɢɡɜɨɻɟʃɚ
ɉɨʁɚɫ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɟ ɝɪɚɞʃɟ ʁɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɫɚ ɫɩɨʂɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɡɚɲɬɢɬɧɨɝ ɩɨʁɚɫɚ
ɧɚ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚ ɜɪɫɬɚ ɢ ɨɛɢɦ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɫɬɟ ɲɢɪɢɧɟ ɤɚɨ ɢ
ɡɚɲɬɢɬɧɢ ɩɨʁɚɫ. ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɩɨʁɚɫɭ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɟ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ʁɟ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɧɟɬɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢɯ ɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɤɨʁɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ ɬɚʁ ɩɨʁɚɫ. ɍ
ɩɨʁɚɫɭ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɟ ɝɪɚɞʃɟ ɡɚɛɪɚʃɟɧɨ ʁɟ ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɪɭɞɧɢɤɚ, ɤɚɦɟɧɨɥɨɦɚ ɢ
ɞɟɩɨɧɢʁɚ ɨɬɩɚɞɚ ɢ ɫɦɟʄɚ.
ɉɪɢɤʂɭɱɚɤ ɩɪɢɥɚɡɧɨɝ ɩɭɬɚ ɧɚ ʁɚɜɧɢ ɩɭɬ ɦɨɠɟ ɫɟ ɝɪɚɞɢɬɢ ɫɚɦɨ ɭɡ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ
ɭɩɪɚɜʂɚɱɚ ʁɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ.
Ɋɚɫɤɪɫɧɢɰɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɭɤɪɲɬɚʁ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɝ ɢɥɢ ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɨɝ ɩɭɬɚ ɢ ɞɪɠɚɜɧɨɝ
ɩɭɬɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɝɪɚɞɢɬɢ ɫɚɦɨ ɭɡ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ȳɚɜɧɨɝ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ.
Ɂɟɦʂɚɧɢ ɩɭɬ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɢɤʂɭɱɭʁɟ ɧɚ ʁɚɜɧɢ ɩɭɬ ɦɨɪɚ ɢɦɚɬɢ ɤɨɥɨɜɨɡ ɫɚ ɬɜɪɞɨɦ
ɩɨɞɥɨɝɨɦ ɢɥɢ ɢɫɬɢ ɤɚɨ ɢ ʁɚɜɧɢ ɩɭɬ ɧɚʁɦɚʃɟ ɲɢɪɢɧɟ 5.0 ɦ ɧɚ 40.0 ɦ ɡɚ ɩɭɬ 1. ɪɟɞɚ, 20
ɦ ɡɚ ɩɭɬ 2. ɪɟɞɚ ɢ 10 ɦ ɡɚ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢ ɩɭɬ ɦɟɪɟɧɨ ɨɞ ɢɜɢɰɟ ɤɨɥɨɜɨɡɚ ʁɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ.
ȼɚɡɞɭɲɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɢɡɧɚɞ ɤɨɥɨɜɨɡɚ ʁɟ 7.0 ɦ ɚ ɫɥɨɛɨɞɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɢɡɧɚɞ ɤɨɥɨɜɨɡɚ
ʁɟ 4.5 ɦ (4,75 ɦ ɤɨɞ ɚɭɬɨɩɭɬɚ).
ɍɩɪɚɜʂɚɱ ʁɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ ɦɨɪɚ ɫɚ ɜɥɚɫɧɢɰɢɦɚ ɫɭɫɟɞɧɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɞɚ ɫɤɥɨɩɢ ɭɝɨɜɨɪ
ɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ ɨɛʁɟɤɬɟ ɡɚ ɨɞɜɨɻɟʃɟ ɜɨɞɟ ɢɥɢ ɞɪɭɝɟ ɨɛʁɟɤɬɟ ɢɥɢ ɭɪɟɻɚʁɟ
ɡɚɲɬɢɬɟ ɩɭɬɚ ɭɤɨɥɢɤɨ ɢɯ ɧɟ ɦɨɠɟ ɪɚɫɩɨɪɟɞɢɬɢ ɭ ɡɟɦʂɢɲɧɨɦ ɩɨʁɚɫɭ.
4.10. ȽɊɍɉɂɋȺȵȿ ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇɂɏ ɉȺɊɐȿɅȺ ɂ ɉɈɋȿȾȺ
Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢɥɨ ɝɪɭɩɢɫɚʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɢ ɩɨɫɟɞɚ ɦɨɪɚ ɫɟ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɢɡɪɚɞɢɬɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɚ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɡɚ ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ
ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɢ ɬɨ:
1. ɤʃɢɝɚ ɮɨɧɞɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ,
2. ɢɫɤɚɡɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ,
3. ɩɪɟɝɥɟɞ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɬɚɛɥɢ ɭ ɧɨɜɨɦ ɫɬɚʃɭ,
4. ɤɨɟɮɢɰɢʁɟɧɬ ɨɞɛɢɬɤɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɩɨɬɪɟɛɟ.
ɋɚɝɥɚɫɧɨ ɱɥɚɧɭ 38. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ, ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɧɚɫɟʂɚ (ɡɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɦɪɟɠɟ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɢ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ, ɡɚ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɧɚɫɟʂɚ).
Ɂɟɦʂɢɲɬɟ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɫɪɚɡɦɟɪɧɨ ɭɧɟɬɨʁ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɭ
ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɭ ɦɚɫɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɭɧɟɬɨʁ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ, ɢ ɬɨ ɛɟɡ ɧɚɤɧɚɞɟ.
ɋɚɝɥɚɫɧɨ ɱɥɚɧɭ 42. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ, Ǝɭɤɭɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɞɚʁɟ ɢɡ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɦɚʃɚ ɧɢɬɢ ɜɟʄɚ ɨɞ 10%
ɨɞ ɭɤɭɩɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭɧɟɬɨɝ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɭ ɦɚɫɭ (ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɭɦɚʃɟʃɟ
ɡɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɩɨɬɪɟɛɟ), ɚ ɭɤɭɩɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɞɚʁɟ ɢɡ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ
ɦɚɫɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɦɚʃɚ ɧɢɬɢ ɜɟʄɚ ɨɞ 20% ɨɞ ɭɤɭɩɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭɧɟɬɨɝ ɭ
ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɭ ɦɚɫɭ, ɨɫɢɦ ɚɤɨ ɫɟ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɢ ɭɱɟɫɧɢɤ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɞɪɭɝɚɱɢʁɟ ɧɟ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɟʁɭƎ.
ɇɚɩɨɦɟɧɚ:
ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɨɪɝɚɧɫɤɨʁ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɦɨɠɟ ɞɚ
ɛɭɞɟ ɩɨɞ ɨɪɝɚɧɫɤɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦ.
Ɇɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ ɩɪɟɤɨ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ ɦɨɠɟ ɞɚ ɭɩɪɚɜʂɚ
ɨɩɪɟɞɟʂɟɧɢɦ ɡɟɦʂɢɲɬɟɦ ɭ ɞɪɠɚɜɧɨʁ ɫɜɨʁɢɧɢ ʁɟ Ɉɜɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɨɛɢʁɚ ɧɚ ɡɧɚɱɚʁɭ
ɩɨɝɨɬɨɜɨ ɲɬɨ ɡɚɢɫɬɚ ɢɦɚ ɨɞɪɟɻɟɧ ɛɪɨʁ ɩɨɞɧɨɫɢɥɚɰɚ ɡɚɯɬɟɜɚ ɡɚ ɪɟɫɬɢɬɭɰɢʁɭ ɭ
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨʁ ɨɩɲɬɢɧɢ Ⱦɢɜɨɲ. ɇɚɢɦɟ ɞɜɚɞɟɫɟɬɚɤ ɡɚɯɬɟɜɚ ɡɚɢɫɬɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɪɟɞ
Ⱥɝɟɧɰɢʁɨɦ, ɚ ɞɨ ɬɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɫɦɨ ɞɨɲɥɢ ɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɦ ɤɨɧɬɤɬɭ ɫɚ ɦɟɲɬɚɧɢɦɚ ɧɚ
ɬɪɢɛɢɧɢ ɤɨʁɭ ɫɦɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥɢ ɞɚ ɦɟɲɬɚɧɟ ɭɩɨɡɧɚɦɨ ɫɚ ɡɧɚɱɚʁɟɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ, ɚ ɢ
ɩɪɟɤɨ ɞɪɭɝɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ.
ɋɜɚɤɚɤɨ ɛɥɢɡɢɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɧɚɫ ɨɛɚɜɟɡɭʁɟ ɞɚ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɪɚɞɨɜɟ ɭɫɤɥɚɞɢɦɨ ɫɚ
Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɨɞɛɪɚɧɢ, ɚ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ɱɥɚɧɨɦ 102 ɫɬɚɜ 2 ɤɨʁɢ ɤɚɠɟ ɞɚ ɪɚɞɨɜɢ ɧɚ
ɩɪɟɦɟɪɭ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɝɪɚɧɢɱɧɨɦ ɩɨʁɚɫɭ ɢ ɩɪɢɨɛɚɥɧɢɦ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɦ ɩɥɨɜɧɢɦ
ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɢ ɪɚɞɨɜɢ ɧɚ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɭ ɫ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ ɩɪɟɦɟɪɢɦɚ ɫɭɫɟɞɧɢɯ ɡɟɦɚʂɚ
ɦɨɝɭ ɫɟ ɢɡɜɨɞɢɬɢ ɫɚɦɨ ɩɨ ɩɪɟɞɯɨɞɧɨ ɩɪɢɛɚɜʂɟɧɨʁ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ
ɨɞɛɪɚɧɟ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɛɟɡɛɟɞɨɧɨɫɧɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɨɞɛɪɚɧɟ
4.10.1. ɇɚɱɟɥɚ ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ
ɉɪɟ ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢɡ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ, ɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɜɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ, ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɝ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ, ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɇɚɱɟɥɚ ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ
ɄɈ Ⱦɢɜɨɲ.
ɇɚɱɟɥɚ ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɨɫɧɨɜɧɢ ɨɤɜɢɪɧɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɝɚ ɫɟ ɭɫɦɟɪɚɜɚʁɭ ɬɟɧɢɱɤɚ ɪɟɲɟʃɚ ɢ ɩɨɫɬɭɩɰɢ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɧɨɜɨɝ ɫɬɚʃɚ ɩɨɫɟɞɚ, ɭɪɟɻɟʃɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɢ ɦɟɪɚ ɤɨʁɟ
ɬɪɟɛɚ ɫɩɪɨɜɟɫɬɢ.
ɇɚɱɟɥɢɦɚ ɫɟ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ, ɩɪɨɩɢɫɭʁɟ:
x ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɫɚ ɢɫɬɢɦ ɢɥɢ ɫɥɢɱɧɢɦ
ɤɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ (ɩɪɟɦɚ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɨɫɟɞɚ, ɦɟɫɬɭ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ, ɨɛɥɢɰɢɦɚ
ɫɜɨʁɢɧɟ, ɫɬɚɪɨɫɧɨʁ ɞɨɛɢ ɱɥɚɧɨɜɚ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ, ɜɪɫɬɢ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ
ɢ ɞɪ.),
x ɧɚɱɢɧ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɮɚɤɬɢɱɤɨɝ ɫɬɚʃɚ,
x ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɢ ɧɚɱɢɧ ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɢ ɝɪɭɩɢɫɚʃɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ,
x ɪɟɞɨɫɥɟɞ ɩɨɡɢɜɚʃɚ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɡɚ ɭɡɢɦɚʃɟ ɢɡʁɚɜɚ (ɠɟʂɚ) ɨ ɩɪɟɞɥɨɝɭ
ɝɪɭɩɢɫɚʃɚ ɢ ɪɚɫɩɨɞɟɥɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢɡ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ,
x ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɡɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɚɬɚɪɭ ɡɚ ɨɩɲɬɟ ɩɨɬɪɟɛɟ (ɩɨʂɫɤɢ ɩɭɬɟɜɢ,
ɩɨʂɨɡɚɲɬɢɬɧɢ ɲɭɦɫɤɢ ɩɨʁɚɫɟɜɢ, ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦ ɤɚɧɚɥɚ ɡɚ ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ
ɢ ɞɪ.),
x ɨɛɚɜɟɡɟ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ: ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɫɭ ɞɭɠɧɢ, ɞɚ
ɛɟɡ ɧɚɤɧɚɞɟ, ɭɤɥɨɧɟ ɞɪɜɧɭ ɦɚɫɭ ɫɚ ɦɟɻɚ ɢ ɩɚɪɰɟɥɚ ɩɨɞ ɞɟɝɪɚɞɢɪɚɧɢɦ
ɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɢɦ ɡɚɫɚɞɢɦɚ),
x ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɢ ɧɚɱɢɧ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢɯ ɡɚɫɚɞɚ ɢ ɫɬɚɥɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ,
x ɧɚɱɢɧ ɢ ɜɪɟɦɟ ɭɛɢɪɚʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɭɫɟɜɚ,
x ɧɚɱɢɧ ɢ ɜɪɟɦɟ ɩɪɟɞɚʁɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɧɨɜɟ ɩɨɫɟɞɟ,
x ɜɢɫɢɧɭ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɤɨʁɟ ʄɟ ɫɧɨɫɢɬɢ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɢ ɧɚɱɢɧ ɭɩɥɚɬɟ
ɬɪɨɲɤɨɜɚ, ɢ ɞɪ.
ɋɚɝɥɚɫɧɨ ɱɥɚɧɭ 36. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ Ǝɜɥɚɫɧɢɤ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɧɟɦɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɭɥɚɝɚʃɚ ɭ ɨɛʁɟɤɚɬ ɢɥɢ ɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɢ ɡɚɫɚɞ ɧɚ ɡɟɦʂɢɲɬɭ ɭ
ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨʁ ɦɚɫɢ, ɚɤɨ ʁɟ ɬɚ ɭɥɚɝɚʃɚ ɢɡɜɪɲɢɨ ɩɨɫɥɟ ɞɚɧɚ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚ ɨɞɥɭɤɟ ɨ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟƎ.
ɇɚɱɟɥɚ ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɫɟ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɭɡɢɦɚʁɭ ɭ ɨɛɡɢɪ ɩɪɢɥɢɤɨɦ
ɢɡɪɚɞɟ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɦɪɟɠɟ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ.
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

4.10.2. Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ
Ɋɚɫɩɨɞɟɥɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɜɪɲɢ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ, ɤɨʁɭ ɫɚɝɥɚɫɧɨ
ɱɥɚɧɭ 35. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ, ɨɛɪɚɡɭʁɟ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ
Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ.
Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ ɨɞ ɧɚʁɦɚʃɟ ɫɟɞɚɦ ɱɥɚɧɨɜɚ ɢ ɢɫɬɨ ɬɨɥɢɤɨ ɡɚɦɟɧɢɤɚ.
Ɂɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɢɦɟɧɭʁɟ ɫɟ ɞɢɩɥɨɦɢɪɚɧɢ ɩɪɚɜɧɢɤ ɫɚ ɩɨɥɨɠɟɧɢɦ
ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɢɦ ɢɫɩɢɬɨɦ, ɚ ɡɚ ɱɥɚɧɨɜɟ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɢɦɟɧɭʁɟ ɫɟ ɩɨ ʁɟɞɚɧ: ɞɢɩɥɨɦɢɪɚɧɢ
ɢɧɠɟʃɟɪ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ, ɞɢɩɥɨɦɢɪɚɧɢ ɝɟɨɞɟɬɫɤɢ ɢɧɠɟʃɟɪ, ɞɢɩɥɨɦɢɪɚɧɢ ɢɧɠɟʃɟɪ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɢɥɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ, (ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɢ ɞɢɩɥɨɦɢɪɚɧɢ ɢɧɠɟʃɟɪ
ɲɭɦɚɪɫɬɜɚ) ɢ ɬɪɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ.
ɋɬɪɭɱɧɟ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɨɛɚɜʂɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɤɨɦɢɫɢʁɟ,
ɞɢɩɥɨɦɢɪɚɧɢ ɩɪɚɜɧɢɤ ɤɨɝɚ ɢɦɟɧɭʁɟ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɢɡ ɪɟɞɨɜɚ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɭ ɝɪɚɞɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ.
Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɨɛɪɚɡɭʁɟ ɩɨɬɤɨɦɢɫɢʁɭ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɭ ɩɪɨɰɟɧɭ ɡɟɦʂɢɲɬɚ.
ɍ ɩɨɬɤɨɦɢɫɢʁɭ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɭ ɩɪɨɰɟɧɭ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɨɞɪɟɻɭʁɭ ɫɟ ɞɢɩɥɨɦɢɪɚɧɢ
ɢɧɠɟʃɟɪ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ (ɤɨɝɚ ɨɞɪɟɻɭʁɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢ ɝɟɨɞɟɬɫɤɢ ɡɚɜɨɞ), ɤɨʁɢ ɪɚɞɢ ɧɚ
ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ ɤɥɚɫɢɪɚʃɚ ɢ ɛɨɧɢɬɢɪɚʃɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɧɚʁɦɚʃɟ ɞɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɢɡ ɪɟɞɚ
ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ.
4.10.3. Ɉɞɛɨɪ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ
ɋɚɝɥɚɫɧɨ ɱɥɚɧɭ 37. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ, ɭɱɟɫɧɢɰɢ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɦɨɝɭ ɮɨɪɦɢɪɚɬɢ Ɉɞɛɨɪ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ ɤɨʁɢ: ɡɚɫɬɭɩɚ ɢɧɬɟɪɟɫɟ ɭɱɟɫɧɢɤɚ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ, ɩɪɢɩɪɟɦɚ ɩɪɟɞɥɨɝɟ ɡɚ ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɞɨɫɬɚɜʂɚ ɤɨɦɢɫɢʁɢ ɡɚ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ, ɪɚɡɦɚɬɪɚ ɢɡɜɟɲɬɚʁɟ ɨ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨʁ ɩɪɨɰɟɧɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɪɚɫɩɨɞɟɥɢ
ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ.
Ɉɞɛɨɪ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ ɧɟ ɨɞɥɭɱɭʁɟ ɨ ɩɪɚɜɢɦɚ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ.
4.10.4. Ɋɚɫɩɨɞɟɥɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ
x
x
x
x
x
x

Ɋɚɫɩɨɞɟɥɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɫɟ ɦɨɪɚ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɬɚɤɨ ɞɚ:
ɫɜɚɤɢ ɭɱɟɫɧɢɤ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɞɨɛɢʁɟ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ, ɚ ɩɨ
ɦɨɝɭʄɫɬɜɭ ɢɫɬɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɤɨʁɢ ɩɪɭɠɚ ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ ʁɟɞɧɚɤɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɭ
ɩɨɝɥɟɞɭ ɧɚɱɢɧɚ ɨɛɪɚɞɟ,
ɫɜɚɤɢ ɭɱɟɫɧɢɤ ɞɨɛɢʁɟ ɲɬɨ ɛɨʂɟ ɡɚɨɤɪɭɠɟɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɢ ɧɚ ɦɚʃɟɦ ɛɪɨʁɭ
ɦɟɫɬɚ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ʁɟ ɭɧɟɨ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɭ ɦɚɫɭ, ɭɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɭɧɟɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɧɚ ɞɜɚ
ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɦɟɫɬɚ,
ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɞɨɞɟʂɟɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɪɚɡɥɢɤɨɜɚɬɢ ɜɢɲɟ ɨɞ 10% ɨɞ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɭɧɟɬɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɭ ɦɚɫɭ (ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɭɦɚʃɟʃɟ ɡɚ
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɩɨɬɪɟɛɟ), ɨɫɢɦ ɚɤɨ ɫɟ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɢ ɭɱɟɫɧɢɤ ɞɪɭɝɚɱɢʁɟ ɧɟ ɫɩɨɪɚɡɭɦɟʁɭ,
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɞɨɞɟʂɟɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɪɚɡɥɢɤɨɜɚɬɢ ɜɢɲɟ ɨɞ 20% ɨɞ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭɧɟɬɨɝ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɭ ɦɚɫɭ,
ɭɱɟɫɧɢɤ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɞɨɛɢʁɟ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɩɪɚɜɢɥɧɢʁɟɝ ɨɛɥɢɤɚ ɢ ɧɚ ɦɚʃɟɦ (ɢɥɢ
ɢɫɬɨɦ) ɛɪɨʁɭ ɦɟɫɬɚ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ʁɟ ɭɧɟɨ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɭ ɦɚɫɭ,
ɞɨɞɟʂɟɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ʁɟ ɧɚ ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ ɢɫɬɨɦ ɨɞɫɬɨʁɚʃɭ ɨɞ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɞɜɨɪɢɲɬɚ ɤɚɨ ɢ ɭɧɟɬɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ, ɫɚ ɫɥɢɱɧɢɦ ɭɬɢɰɚʁɟɦ ɜɨɞɚ ɧɚ
ɢɫɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ.

Ɋɚɫɩɨɞɟɥɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɜɪɲɢ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ʃɟɧɚ
ɩɨɬɤɨɦɢɫɢʁɚ, ɤɨʁɚ:
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ
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ɩɨɡɢɜɚ ɭɱɟɫɧɢɤɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɧɚ ɭɫɦɟɧɭ ɪɚɫɩɪɚɜɭ ɢ ɭɡɢɦɚ ɢɡʁɚɜɟ ɨ ɩɪɟɞɥɨɝɭ
ɝɪɭɩɢɫɚʃɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢɡ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ (ɭɡɢɦɚʃɟ ɠɟʂɚ),
ɜɨɞɢ ɤʃɢɝɭ ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɭ ɤɨʁɭ ɭɩɢɫɭʁɟ ɧɚɡɢɜɟ ɢɥɢ ɥɢɱɧɟ
ɩɨɞɚɬɤɟ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɭɡɢɦɚʃɚ ɢɡʁɚɜɚ ɨ ɝɪɭɩɢɫɚʃɭ ɢ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢɡ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɢɡɪɚɡɢɥɢ ɠɟʂɭ ɞɚ ɢɦ ɡɟɦʂɢɲɬɟ
ɛɭɞɟ ɞɨɞɟʂɟɧɨ ɭ ʁɟɞɧɨʁ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɬɚɛɥɢ,
ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɩɪɟɞɥɨɝ ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢɡ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ,
ɢɡɥɚɠɟ ɩɥɚɧ ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɧɚ ʁɚɜɧɢ ɭɜɢɞ,
ɜɪɲɢ ɢɡɪɚɞɭ ɪɟɲɟʃɚ ɨ ɪɚɫɩɨɞɟɥɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ,
ɭɜɨɞɢ ɭɱɟɫɧɢɤɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɭ ɧɨɜɢ ɩɨɫɟɞ.

4.11. ɊȿɒȿȵȺ Ɉ ɊȺɋɉɈȾȿɅɂ ɄɈɆȺɋȺɐɂɈɇȿ ɆȺɋȿ
Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ ɞɨɧɨɫɢ ɪɟɲɟʃɚ ɨ ɪɚɫɩɨɞɟɥɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ
(ɉɊɂɅɈȽ 8).
Ⱦɢɫɩɨɡɢɬɢɜ ɪɟɲɟʃɚ ɨ ɪɚɫɩɨɞɟɥɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɫɚɞɪɠɢ:
1) ɢɦɟ, ɩɪɟɡɢɦɟ ɢ ɦɟɫɬɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚɡɢɜ ɢ ɫɟɞɢɲɬɟ ɭɱɟɫɧɢɤɚ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ;
2) ɩɨɞɚɬɤɟ ɨ ɡɟɦʂɢɲɬɭ ɭɧɟɬɨɦ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɭ ɦɚɫɭ ɧɚ ɤɨɦɟ ɩɪɟɫɬɚʁɟ ɩɪɚɜɨ
ɫɜɨʁɢɧɟ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ;
3) ɢɡɧɨɫ ɭɦɚʃɟʃɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭɧɟɬɨɝ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɭ ɦɚɫɭ ɡɚ
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɩɨɬɪɟɛɟ;
4) ɩɨɞɚɬɤɟ ɨ ɡɟɦʂɢɲɬɭ (ɛɪɨʁ ɩɚɪɰɟɥɟ, ɛɪɨʁ ɬɚɛɥɟ, ɩɨɬɟɫ-ɡɜɚɧɨ ɦɟɫɬɨ,
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɢ ɤɥɚɫɚ, ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬ) ɤɨʁɟ ɭɱɟɫɧɢɤ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ
ɞɨɛɢʁɚ ɢɡ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ;
5) ɪɨɤ ɭ ɤɨɦɟ ʁɟ ɭɱɟɫɧɢɤ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɞɭɠɚɧ ɞɚ ɩɪɟɞɚ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɭɧɟɬɨ ɭ
ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɭ ɦɚɫɭ ɢ ɪɨɤ ɭ ɤɨɦɟ ʁɟ ɭɱɟɫɧɢɤ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɞɭɠɚɧ ɞɚ ɨɛɚɜɢ ɫɤɢɞɚʃɚ
ɩɥɨɞɨɜɚ ɢ ɭɫɟɜɚ.
ɉɪɢɩɪɟɦɭ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɪɟɲɟʃɚ ɨ ɪɚɫɩɨɞɟɥɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɜɪɲɢ
ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɢ.
4.12. ȽȿɈȾȿɌɋɄɈ ɈȻȿɅȿɀȺȼȺȵȿ ɇɈȼɂɏ ɉȺɊɐȿɅȺ ɂ ɈȻȳȿɄȺɌȺ ɂ ɍȼɈȭȿȵȿ
ɍ ɉɈɋȿȾ ɍɑȿɋɇɂɄȺ ɄɈɆȺɋȺɐɂȳȿ
ɂɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ ʄɟ ɧɚʁɤɫɚɧɢʁɟ ɞɨ ɤɪɚʁɚ ɫɟɞɦɨɝ ɦɟɫɟɰɚ ɬɪɟʄɟ ɝɨɞɢɧɟ ɢɡɜɨɻɟʃɚ
ɪɚɞɨɜɚ, ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɭɜɨɻɟʃɟ ɭ
ɩɨɫɟɞ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ.
Ɉɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɩɚɪɰɟɥɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ʃɢɯɨɜɨ ɨɦɟɻɚɜɚʃɟ ɫɚ ɫɜɢɦ ɩɨɬɪɟɛɧɢɦ
ɤɨɧɬɪɨɥɚɦɚ ʄɟ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɛɟɡ ɩɪɢɫɭɫɬɜɚ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ.
ɂɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ ʄɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɞɨɜɨʂɚɧ ɛɪɨʁ ɛɟɬɨɧɫɤɢɯ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɚɦɟɧɢɯ
ɛɟɥɟɝɚ, ɚ ɬɚɱɚɧ ɛɪɨʁ ʄɟ ɫɟ ɭɬɜɪɞɢɬɢ ɩɪɟ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɚ ɧɨɜɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɡɚ ɨɦɟɻɚɜɚʃɟ
ɩɚɪɰɟɥɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ɩɪɟɦɚ ɞɢɦɟɧɡɢʁɚɦɚ ɜɚɠɟʄɢɦ ɡɚ ɨɜɭ ɜɪɫɬɭ ɝɟɨɞɟɬɫɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ.
ɍɜɨɻɟʃɟ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɭ ɩɨɫɟɞ ɜɪɲɢ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɫɚ ɢɡɜɨɻɚɱɟɦ ɪɚɞɨɜɚ.
ɍɜɨɻɟʃɟ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɫɟ ɜɪɲɢ ɬɚɤɨ ɲɬɨ ɭɱɟɫɧɢɤ ɩɨ ɩɪɢʁɟɦɭ ɧɨɜɨɝ ɩɨɫɟɞɚ
ɩɨɬɩɢɫɭʁɟ Ɂɚɩɢɫɧɢɤ ɨ ɭɜɨɻɟʃɭ ɭ ɩɨɫɟɞ ɤɨʁɢ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ, ɫɚɞɪɠɢ:
1. ɧɚɡɧɚɤɭ, ɝɞɟ ɫɭ ɫɚɞɪɠɚɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɨ ɩɚɪɰɟɥɚɦɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɭɱɟɫɧɢɤ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ
ɭɧɟɨ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɭ ɦɚɫɭ ɢ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɦɭ ɩɪɟɫɬɚʁɟ ɩɪɚɜɨ ɫɜɨʁɢɧɟ;
2. ɢɡɧɨɫ ɭɦɚʃɟʃɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭɧɟɬɨɝ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɭ ɦɚɫɭ;
3. ɩɨɞɚɬɤɟ ɨ ɡɟɦʂɢɲɬɭ ɤɨʁɟ ɭɱɟɫɧɢɤ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɞɨɛɢʁɚ ɢɡ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ
(ɛɪɨʁ ɬɚɛɥɟ, ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɢ ɛɪɨʁ ɩɚɪɰɟɥɟ, ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɚ) ɢ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ
ɫɬɢɱɟ ɩɪɚɜɨ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨɝ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ.
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

4.13. ɈɋɇɂȼȺȵȿ ɄȺɌȺɋɌɊȺ ɇȿɉɈɄɊȿɌɇɈɋɌɂ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɜɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɞɨɛɢʁɟɧɢɯ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ, ɢɡɜɪɲɢʄɟ ɫɟ
ɨɫɧɢɜɚʃɟ ɤɚɬɚɫɬɪɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ. Ɉɫɧɢɜɚʃɟ ɤɚɬɚɫɬɪɚ
ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɜɪɲɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢ ɝɟɨɞɟɬɫɤɢ ɡɚɜɨɞ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚ ɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ
ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɢ.
4.14. ȽȿɈȾȿɌɋɄɈ-ɌȿɏɇɂɑɄɂ ɊȺȾɈȼɂ ɇȺ ɄɈɆȺɋȺɐɂȳɂ
Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɪɚɞɨɜɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ
Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ, ɩɪɚʄɟʃɚ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɢɡɜɨɻɟʃɚ ɪɚɞɨɜɚ, ɩɪɢɩɪɟɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ ʁɚɜɧɨ
ɧɚɞɦɟɬɚʃɟ ɢ ɢɡɪɚɞɭ ɤɨɧɤɭɪɫɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ, ɝɟɨɞɟɬɫɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɪɚɞɨɜɢ ɧɚ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɭɩɢɫɚɬɢ ɩɨ ɮɚɡɚɦɚ ɢ ɬɨ:
1. ɎȺɁȺ - ɉɊȿɌɏɈȾɇɂ ɊȺȾɈȼɂ
(ɪɚɞɨɜɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɢɡɜɨɞɟ ɧɚɤɨɧ ɭɜɨɻɟʃɚ ɢɡɜɨɻɚɱɚ ɭ ɩɨɫɚɨ)
x ɢɡɪɚɞɚ ɝɥɚɜɧɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ,
x ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɮɚɤɬɢɱɤɨɝ ɫɬɚʃɚ,
x ɢɡɪɚɞɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɟɨɞɟɬɫɤɢɯ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢɯ ɬɚɱɚɤɚ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɢ
ɩɪɟɦɟɪ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɢ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɬɚɛɥɢ, ɩɚɪɰɟɥɚ ɢ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ,
x ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ, ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɢ ɫɧɢɦɚʃɟ ɝɪɚɧɢɰɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ
(ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ) ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɩɪɟɦɟɪɚ, ɫɚ ɢɡɪɚɞɨɦ
ɫɤɢɰɟ ɢ ɡɚɩɢɫɧɢɤɚ ɨɦɟɻɚɜɚʃɚ
x ɢɡɪɚɞɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɩɪɟɦɟɪɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ:
- ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɢ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɝɪɚɧɢɰɚ ɫɬɚɥɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɢɯ
ɡɚɫɚɞɚ,
- ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɢ ɩɪɟɦɟɪ ɩɨɞɪɭɱʁɚ (ɫɬɚɥɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɢɯ ɡɚɫɚɞɚ ɫɚ
ɬɚɱɧɨɲʄɭ ɡɚ ɪɚɡɦɟɪɭ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ 1:2500),
- ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɢ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟʃɟ ɩɚɪɰɟɥɚ ɩɨɞ ɲɭɦɫɤɢɦ ɡɟɦʂɢɲɬɟɦ,
- ɩɪɟɦɟɪ ɝɪɚɧɢɰɚ ɩɚɪɰɟɥɚ, ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɞɟɥɨɜɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɲɭɦɫɤɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ,
- ɢɡɪɚɞɚ ɩɪɟɝɥɟɞɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɫɬɚʃɚ,
x ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ (ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɚ ɩɪɨɰɟɧɚ) ɡɟɦʂɢɲɬɚ,
x ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɟ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ
ɩɥɚɧɫɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ.
2. ɎȺɁȺ - ɉɊɈȳȿɄɌɈȼȺȵȿ ɂ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳȺ ɉɊɈȳȿɄȺɌȺ
x
x
x
x

ɩɪɟɭɡɢɦɚʃɟ (ɢɥɢ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ) ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚ ɝɪɚɧɢɰɚ ɤɚɧɚɥɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ
ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ, ɩɨʂɨɡɚɲɬɢɬɧɢɯ ɲɭɦɫɤɢɯ ɩɨʁɚɫɟɜɚ, ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɞɪ.,
ɩɪɟɭɡɢɦɚʃɟ (ɢɥɢ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ) ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚ ɬɚɱɚɤɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɚɧɚɥɨɝɧɢɯ
ɩɥɚɧɨɜɚ ɢ ɢɡɪɚɞɚ ȾɄɉ-ɚ ɫɬɚɪɨɝ ɫɬɚʃɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ,
ɢɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɩɨʂɫɤɢɯ (ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ) ɩɭɬɟɜɚ, ɢɡɥɚɝɚʃɟ ɧɚ ʁɚɜɧɢ ɭɜɢɞ,
ɤɨɪɟɤɰɢʁɟ ɧɚɤɨɧ ɢɡɥɚɝɚʃɚ,
ɢɡɪɚɞɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɢ ɝɪɭɩɢɫɚʃɚ ɩɚɪɰɟɥɚ:
- ɢɡɪɚɞɚ ɤʃɢɝɟ ɮɨɧɞɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɫɬɚɪɨɝ ɫɬɚʃɚ,
- ɢɡɪɚɞɚ ɢɫɤɚɡɚ ɢ ɫɭɦɚɪɧɢɤɚ ɢɫɤɚɡɚ ɫɬɚɪɨɝ ɫɬɚʃɚ,
- ɧɭɦɟɪɢɫɚʃɟ ɧɨɜɨɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɢɯ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɬɚɛɥɢ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ,

91

Број 05

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

31. 03. 2021

ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

x

x

- ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɧɨɜɨɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɢɯ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɬɚɛɥɢ,
- ɢɡɪɚɞɚ ɤʃɢɝɟ ɮɨɧɞɚ ɦɚɫɟ ɧɨɜɨɝ ɫɬɚʃɚ ɢ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɤɨɟɮɢɰɢʁɟɧɬɚ ɨɞɛɢɬɤɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɩɨɬɪɟɛɟ (ɡɚ ɞɨɝɪɚɞʃɭ ɤɚɧɚɥɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ
ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ, ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɩɨʂɨɡɚɲɬɢɬɧɢɯ ɲɭɦɫɤɢɯ ɩɨʁɚɫɟɜɚ, ɦɪɟɠɭ ɩɨʂɫɤɢɯ
ɩɭɬɟɜɚ, ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɪɟɨɧɚ);
ɪɚɫɩɨɞɟɥɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɢ ɝɪɭɩɢɫɚʃɟ ɩɚɪɰɟɥɚ:
- ɢɡɥɚɝɚʃɟ ɢɫɤɚɡɚ ɫɬɚɪɨɝ ɫɬɚʃɚ ɢ ɭɡɢɦɚʃɟ ɠɟʂɚ ɨ ɝɪɭɩɢɫɚʃɭ,
- ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɩɨɡɢɰɢʁɟ ɧɨɜɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɢ ɩɨɫɟɞɚ (ɝɪɭɩɢɫɚʃɟ), ɢɡɪɚɞɚ
ɩɪɟɝɥɟɞɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɢ ɢɡɥɚɝɚʃɟ ɧɚ ʁɚɜɧɢ ɭɜɢɞ (30
ɞɚɧɚ),
- ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɩɪɢɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɝ ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɢ ɝɪɭɩɢɫɚʃɟ
ɩɨɫɟɞɚ ɢ ɩɚɪɰɟɥɚ,
- ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɬɚɱɚɤɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɩɚɪɰɟɥɚ ɧɨɜɨɝ ɩɨɫɟɞɚ;
ɢɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨɝ ɨɛɟɥɟɥɟɠɚɜɚʃɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ɬɚɛɥɢ ɢ ɩɚɪɰɟɥɚ.

3. ɎȺɁȺ – ɁȺȼɊɒɇɂ ɄɈɆȺɋȺɐɂɈɇɂ ɊȺȾɈȼɂ
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨɝ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɬɚɛɥɢ,
ɩɚɪɰɟɥɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ,
ɢɡɪɚɞɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ (ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɛɚɡɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ),
ɧɭɦɟɪɚɰɢʁɚ ɩɚɪɰɟɥɚ,
ɢɡɪɚɞɚ ɢɫɤɚɡɚ ɧɨɜɨɝ ɫɬɚʃɚ ɢ ɫɭɦɚɪɧɢɤɚ ɢɫɤɚɡɚ,
ɢɡɪɚɞɚ ɡɚɩɢɫɧɢɤɚ ɨ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨʁ ɩɪɢɦɨɩɪɟɞɚʁɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢɡ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ
ɦɚɫɟ,
ɭɜɨɻɟʃɟ ɭ ɩɨɫɟɞ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ (ɢɡɜɪɲɟʃɟ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɟ ɩɪɢɦɨɩɪɟɞɚʁɟ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ),
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨ ɤɥɚɫɢɪɚʃɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ,
ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɪɟɲɟʃɚ ɨ ɪɚɫɩɨɞɟɥɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ,
ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɛɚɡɟ ɤɚɬɚɫɬɪɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɢ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɥɢɫɬɨɜɚ
ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ (Ʌɇ) ɫɚ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɭɩɢɫɚɧɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ,
ɢɡɪɚɞɚ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ (ɩɨɫɟɛɧɨ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɭ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɢ).

4.15. ɋȺȾɊɀȺȳ ȽɅȺȼɇɈȽ ɉɊɈȳȿɄɌȺ ɄɈɆȺɋȺɐɂȳȿ
ɉɪɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɢɡɪɚɞɢɬɢ ɝɥɚɜɧɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ. Ɂɛɨɝ ɫɜɨʁɟ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢ, ɨɜɚʁ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɢɡɪɚɻɭʁɟ ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɢ.
Ƚɥɚɜɧɢ ɩɪɨʁɟɤɬ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɚɞɪɠɢ ɫɥɟɞɟʄɟ ɩɨɞɩɪɨʁɟɤɬɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɢɤɚɡɭʁɭ ɭ
ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɫɜɟɫɤɚɦɚ, ɢ ɬɨ:
ɋȼȿɋɄȺ 1.
ɋȼȿɋɄȺ 2.
ɋȼȿɋɄȺ 3.
ɋȼȿɋɄȺ 4.
ɋȼȿɋɄȺ 5.
ɋȼȿɋɄȺ 6.

ȽɊȺɇɂɐȺ ɄɈɆȺɋȺɐɂɈɇɈȽ ɉɈȾɊɍɑȳȺ ɂ ɄȺɌȺɋɌȺɊɋɄȿ ɈɉɒɌɂɇȿ
ɄɈɆȺɋȺɐɂɈɇɂ ɉɊȿɆȿɊ ɄȺɌȺɋɌȺɊɋɄɂɏ ɉȺɊɐȿɅȺ ɉɈȾ ɋɌȺɅɇɂɆ
ɁȺɋȺȾɂɆȺ ɂ ɈȻȳȿɄɌɂɆȺ
ɍɌȼɊȭɂȼȺȵȿ ɎȺɄɌɂɑɄɈȽ ɋɌȺȵȺ
ɆɊȿɀȺ ɉɈȴɋɄɂɏ ɉɍɌȿȼȺ, ȼɈȾɈɌɈɄɈȼȺ, ɒɍɆȺ ɂ ɉɈȴɈɁȺɒɌɂɌɇɂɏ
ɒɍɆɋɄɂɏ ɉɈȳȺɋȿȼȺ ɂ ɄɊɑȿȵȺ ɒɂɄȺɊȺ ɂ ȾɊȼȿɇȺɋɌɈȽ ɊȺɋɌɂȵȺ
ɄȵɂȽȺ ɎɈɇȾȺ ɄɈɆȺɋȺɐɂɈɇȿ ɆȺɋȿ ɂ ɂɋɄȺɁɂ ɁȿɆȴɂɒɌȺ
ɊȺɋɉɈȾȿɅȺ ɄɈɆȺɋȺɐɂɈɇȿ ɆȺɋȿ ɂ ɊȺɑɍɇȺȵȿ ȿɅȿɆȿɇȺɌȺ ɁȺ
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ
ɋȼȿɋɄȺ 7.
ɋȼȿɋɄȺ 8.
ɋȼȿɋɄȺ 9.
ɋȼȿɋɄȺ 10.
ɋȼȿɋɄȺ 11.
ɋȼȿɋɄȺ 12.

ɈȻȿɅȿɀȺȼȺȵȿ ɉȺɊɐȿɅȺ ɇɈȼɈȽ ɋɌȺȵȺ
ȽȿɈȾȿɌɋɄȿ ɊȿɎȿɊȿɇɌɇȿ ɌȺɑɄȿ ɇȺ ɄɈɆȺɋȺɐɂɈɇɈɆ ɉɈȾɊɍɑȳɍ
ȽȿɈȾȿɌɋɄɈ ɈȻȿɅȿɀȺȼȺȵȿ ɉȺɊɐȿɅȺ ɇɈȼɈȽ ɋɌȺȵȺ ɂ ɍȼɈȭȿȵȿ ɍ
ɉɈɋȿȾ ɍɑȿɋɇɂɄȺ ɄɈɆȺɋȺɐɂȳȿ
ɄȺɌȺɋɌȺɊɋɄɈ ɄɅȺɋɂɊȺȵȿ ɁȿɆȴɂɒɌȺ
ɊȿɒȿȵȺ Ɉ ɊȺɋɉɈȾȿɅɂ ɄɈɆȺɋȺɐɂɈɇȿ ɆȺɋȿ
ȾɂȽɂɌȺɅɇɂ ɄȺɌȺɋɌȺɊɋɄɂ ɉɅȺɇ ɂ ɇɍɆȿɊȺɐɂȳȺ ɄȺɌȺɋɌȺɊɋɄɂɏ
ɉȺɊɐȿɅȺ ɂ ɈȻȳȿɄȺɌȺ
ɎɈɊɆɂɊȺȵȿ ȻȺɁȿ ɉɈȾȺɌȺɄȺ ɄȺɌȺɋɌɊȺ ɇȿɉɈɄɊȿɌɇɈɋɌɂ ɂ ɂɁɊȺȾȺ
ɅɂɋɌɈȼȺ ɇȿɉɈɄɊȿɌɇɈɋɌɂ ɋȺ ɉɊɂȼɊȿɆȿɇɈ ɍɉɂɋȺɇɂɆ ɉɈȾȺɐɂɆȺ

5. ɆɈȽɍȶɂ ɉɊɈȳȿɄɌɂ ɇȺ ɂɁȼɈȭȿȵɍ ɊȺȾɈȼȺ ɇȺ ɁȺɒɌɂɌɂ, ɍɊȿȭȿȵɍ ɂ
ɄɈɊɂɒȶȿȵɍ ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇɈȽ ɁȿɆȴɂɒɌȺ
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ, ɲɭɦɚɪɫɬɜɚ ɢ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɟ, ɍɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ, ɫɜɚɤɟ ɝɨɞɢɧɟ ɪɚɫɩɢɫɭʁɟ ɤɨɧɤɭɪɫ ɡɚ ɞɨɞɟɥɭ ɛɟɫɩɨɜɪɚɬɧɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ:.
1. ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɩɥɨɞɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɞɢɜɨɝ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ (ɋɢɫɬɟɦɚɬɫɤɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɩɥɨɞɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɞɢɜɨɝ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɜɪɲɢ ɫɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɍɪɟɞɛɟ ɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɩɥɨɞɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɞɢɜɨɝ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ("ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪɨʁ 104/04)),
2.
ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɨɛɪɚɞɢɜɨɝ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ
(ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ, ɯɭɦɢɡɚɰɢʁɚ, ɮɨɫɮɚɬɢɡɚɰɢʁɚ, ɤɚɥɢɡɚɰɢʁɚ, ɝɢɩɫɨɜɚʃɟ ɢ ɫɥ., ɫɚ
ɩɨɞɪɢɜɚʃɟɦ ɩɨɞɨɪɚɧɢɱɧɨɝ ɫɥɨʁɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ),
3. ɩɪɟɬɜɚɪɚʃɟ ɧɟɨɛɪɚɞɢɜɨɝ ɭ ɨɛɪɚɞɢɜɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ,
4. ɛɢɨɥɨɲɤɚ ɪɟɤɭɥɬɢɜɚɰɢʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ,
5. ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɨɛɪɚɞɢɜɨɝ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ,
6. ɦɟɥɢɨɪɚɰɢʁɚ ɥɢɜɚɞɚ ɢ ɩɚɲʃɚɤɚ.
Ɉɩɲɬɢ ɭɫɥɨɜ ɡɚ ɩɨɞɧɨɲɟʃɟ ɡɚɯɬɟɜɚ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɛɟɫɩɨɜɪɚɬɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ
ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ʁɟ ɞɚ ɢɫɬɚ ɢɦɚ ɭɫɜɨʁɟɧ Ƚɨɞɢɲʃɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚɲɬɢɬɟ,
ɭɪɟɻɟʃɚ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ, ɧɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɞɚɥɚ
ɍɩɪɚɜɚ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ, ɤɚɨ ɢ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɨɜɚʁ ɩɪɨɝɪɚɦ. Ɉɛɟ
ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɧɨɫɬɢ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɭɫɜɨʁɟɧɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɨɪɝɚɧɚ ȳɅɋ.
ɉɪɢʁɚɜɟ ɡɚ ɛɟɫɩɨɜɪɚɬɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɟ ɩɨɞɧɨɫɟ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ,
ɲɭɦɚɪɫɬɜɚ ɢ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɞɟ - ɍɩɪɚɜɢ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ,
ɇɟɦɚʃɢɧɚ 22-26.
ɉɪɚɜɨ ɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɭɱɟɲʄɟ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɡɚ ɞɨɞɟɥɭ ɛɟɫɩɨɜɪɚɬɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɫɭ
ɞɚɬɢ ɩɪɟɦɚ ɜɪɫɬɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
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6. ɂɆɉɅȿɆȿɇɌȺɐɂȳȺ ɉɊɈȽɊȺɆȺ ɄɈɆȺɋȺɐɂȳȿ
6.1. ɍɑȿɋɇɂɐɂ ɍ ɂɆɉɅȿɆȿɇɌȺɐɂȳɂ ɉɊɈȽɊȺɆȺ ɄɈɆȺɋȺɐɂȳȿ
ɍ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɢ ɢ ɢɡɜɨɻɟʃɭ ɪɚɞɨɜɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ
ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɫɭɛʁɟɤɬɢ ɫɚɝɥɚɫɧɨ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɨ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɢ, ɞɪɠɚɜɧɨɦ ɩɪɟɦɟɪɭ ɢ ɤɚɬɚɫɬɪɭ,
ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ ɢ ɪɚɞɭ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚ ɨɛɚɜɟɡɚ ɨ
ɭɱɟɲʄɭ ɭ ɢɡɜɨɻɟʃɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɢ ɬɨ:
1. Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ
Ɉɫɧɨɜɧɢ ɫɭɛʁɟɤɚɬ ɢ ɧɨɫɢɥɚɰ ɫɜɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɢɡɜɨɻɟʃɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ʁɟɫɬɟ
Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ, ɤɨʁɚ ɫɚɝɥɚɫɧɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ (ɁɉɁ):
x ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɭɪɟɻɭʁɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɨɦ (ɱɥɚɧ
32. ɁɉɁ);
x ɞɨɧɨɫɢ ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ (ɱɥɚɧ 32. ɁɉɁ);
x ɞɨɫɬɚɜʂɚ ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɧɚ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ,
ɲɭɦɚɪɫɬɜɚ ɢ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɞɟ (ɱɥɚɧ 32. ɫɬɚɜ 2. ɁɉɁ);
x ɞɨɧɨɫɢ Ɉɞɥɭɤɭ ɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ (ɱɥɚɧ 34. ɁɉɁ);
x ɪɟɲɟʃɟɦ ɨɛɪɚɡɭʁɟ Ʉɨɦɢɫɢʁɭ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ (ɱɥɚɧ 35. ɁɉɁ);
x ɢɦɟɧɭʁɟ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ (ɱɥɚɧ 35. ɁɉɁ);
x ɞɨɧɨɫɢ ɇɚɱɟɥɚ ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ;
x ɞɨɧɨɫɢ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɧɚɤɧɚɞɚɦɚ ɡɚ ɪɚɞ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɨɫɬɭɩɤɚ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ;
x ɢɦɟɧɭʁɟ ɤɨɦɢɫɢʁɟ (ɩɨ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɨ ʁɚɜɧɢɦ ɧɚɛɚɜɤɚɦɚ) ɡɚ ɢɡɛɨɪ ɢɡɜɨɻɚɱɚ
ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɢ ɢ ɡɚ ɜɪɲɟʃɟ ɧɚɞɡɨɪɚ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɪɚɞɨɜɚ;
x ɡɚɤʂɭɱɭʁɟ ɭɝɨɜɨɪɟ ɫɚ:
- ɢɡɜɨɻɚɱɟɦ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɢ ɢ ɨɛɧɨɜɢ
ɩɪɟɦɟɪɚ,
- ɢɡɜɨɻɚɱɟɦ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɜɪɲɟʃɭ ɧɚɞɡɨɪɚ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɪɚɞɨɜɚ;
x ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɭ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭ ɞɟɥɚ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɢɡ:
- ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɤɨʁɚ ɨɫɬɜɚɪɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɡɚɤɭɩɚ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ,
- ɞɪɭɝɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɩɪɟɦɚ ɤɨɧɤɭɪɫɢɦɚ ɤɨʁɟ ɨɛʁɚɜʂɭʁɟ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ,
ɲɭɦɚɪɫɬɚɜɚ ɢ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɟ, ɤɚɨ ɦɟɪɚ ɡɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ.
x ɡɚɤʂɭɱɭʁɟ ɭɝɨɜɨɪ ɫɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢɦ ɝɟɨɞɟɬɫɤɢɦ ɡɚɜɨɞɨɦ ɨ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɦ ɭɫɬɭɩɚʃɭ
ɫɜɢɯ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨ-ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ.
x

x

Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ, ɫɚɝɥɚɫɧɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɨ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ:
ɭɪɟɻɭʁɟ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɩɨɫɥɨɜɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ,
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɭ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ, ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ, ɡɚɲɬɢɬɭ, ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ, ɪɚɡɜɨʁ ɢ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɥɨɤɚɥɧɢɦ (ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɦ) ɢ ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ, ɤɚɨ ɢ
ɭɥɢɰɚɦɚ ɭ ɧɚɫɟʂɭ ((ɬɚɱɤɚ 12) ɱɥɚɧ 20. Ɂɚɤɨɧɚ).
ɞɨɧɨɫɢ ɨɫɧɨɜɟ ɡɚɲɬɢɬɟ, ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɢ ɭɪɟɻɟʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ
ɫɬɚɪɚ ɫɟ ɨ ʃɢɯɨɜɨɦ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ, ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɟɪɨɡɢɜɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ, ɫɬɚɪɚ ɫɟ ɨ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɩɚɲʃɚɤɚ ɢ ɨɞɥɭɱɭʁɟ ɨ ɩɪɢɜɨɻɟʃɭ ɩɚɲʃɚɤɚ ɞɪɭɝɨʁ ɤɭɥɬɭɪɢ ((ɬɚɱɤɚ
20) ɱɥɚɧ 20. Ɂɚɤɨɧɚ).
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2. Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ
ɋɜɢɦ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɬɚɪɚ
ɨ: ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɫɜɢɯ ɪɚɞɨɜɚ, ɩɪɚʄɟʃɭ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɢɡɜɨɻɟʃɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɢ
ʃɢɯɨɜɨɦ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨɦ ɭɫɤɥɚɻɢɜɚʃɭ, ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢ ɭ ɪɚɞɭ ɢ ɞɪ.
Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ, ɤɚɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɝɪɚɞɫɤɨ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨ ɬɟɥɨ, ɜɪɲɢ ɢ
ɫɥɟɞɟʄɟ ɩɨɫɥɨɜɟ:
x ɨɛɪɚɡɭʁɟ ɩɨɬɤɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ: ɩɪɨɰɟɧɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ, ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ
ɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɢɯ ɡɚɫɚɞɚ, ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɮɚɤɬɢɱɤɨɝ ɫɬɚʃɚ, ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ
ɦɚɫɟ, ɩɪɢɦɨɩɪɟɞɚʁɭ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɞɪɭɝɚ ɫɬɪɭɱɧɚ ɬɟɥɚ;
x ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɮɚɤɬɢɱɤɨ ɫɬɚʃɟ;
x ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɭ ɜɪɲɟʃɭ ɩɪɨɰɟɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ;
x ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ;
x ɭɫɜɚʁɚ ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɜɥɚɲʄɟɧɚ ɁɉɁ-ɭ ɢ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɞɨɧɟɬɢɦ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ʃɟɝɚ (ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɦɪɟɠɟ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ, ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɢɫɩɪɚɜɤɟ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ
ɥɢɧɢʁɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɪɟɨɧɚ, ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɩɨʂɨɡɚɲɬɢɬɧɢɯ ɲɭɦɫɤɢɯ ɩɨʁɚɫɟɜɚ,
ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ);
x ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɪɨɤ ɡɚ ɢɡɥɚɝɚʃɟ ɩɪɟɝɥɟɞɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɢ
ɪɟɲɚɜɟ ɩɪɢɦɟɞɛɟ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɧɚ ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ;
x ɜɪɲɢ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɭ ɩɪɢɦɨɩɪɟɞɚʁɭ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢɡ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɢ ɞɨɧɨɫɢ
ɡɚɩɢɫɧɢɤ ɨ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨʁ ɩɪɢɦɨɩɪɟɞɚʁɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ;
x ɞɨɧɨɫɢ ɪɟɲɟʃɚ ɨ ɪɚɫɩɨɞɟɥɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ (ɱɥɚɧ 43. ɁɉɁ);
x ɨɛɚɜʂɚ ɢ ɞɪɭɝɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɭɬɜɪɻɟɧɟ ɨɞɥɭɤɨɦ ɨ ʃɟɧɨɦ ɮɨɪɦɢɪɚʃɭ.
3. Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɪɛɢʁɚ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɪɛɢʁɚ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɢ ɩɪɟɤɨ
ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɚɜɚ, ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ʁɚɜɧɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ:

ɫɜɨʁɢɯ

ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ

Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ, ɲɭɦɚɪɫɬɜɚ ɢ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɟ:
x

ɭ ɞɪɭɝɨɦ ɫɬɟɩɟɧɭ ɪɟɲɚɜɚ ɠɚɥɛɟ ɧɚ ɪɟɲɟʃɟ ɨ ɪɚɫɩɨɞɟɥɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ
(ɱɥɚɧ 44. ɁɉɁ).

ɍɩɪɚɜɚ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ:
x
x

ɞɚʁɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ (ɱɥɚɧ 32. ɫɬɚɜ 2. ɁɉɁ);
ɞɨɞɟʂɭʁɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɪɚɞɨɜɚ ɢ ɩɪɚɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ Ƚɨɞɢɲʃɟɝ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚɲɬɢɬɟ, ɭɪɟɻɟʃɚ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɭ ɋɪɛɢʁɭ (ɱɥɚɧ 79. ɁɉɁ).

Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢ ɝɟɨɞɟɬɫɤɢ ɡɚɜɨɞ:
x
x
x

ɡɚɤʂɭɱɭʁɟ ɫɩɨɪɚɡɭɦ ɫɚ Ƚɪɚɞɨɦ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɢ ɭɫɬɭɩɚ, ɛɟɡ ɧɚɤɧɚɞɟ, ɫɜɭ
ɝɟɨɞɟɬɫɤɨ - ɬɟɯɧɢɱɤɭ ɢ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɡɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɢɯ
ɪɚɞɨɜɚ;
ɜɪɲɢ, ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɪɚɞɨɦ ɝɟɨɞɟɬɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɭ ɢ ɢɡɜɨɻɟʃɭ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɢ,
ɜɪɲɢ ɩɪɢʁɟɦ ɝɟɨɞɟɬɫɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ, ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɢ ɨɜɟɪɭ ɟɥɚɛɨɪɚɬɚ,
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

x
x

ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɭ ɢɡɥɚɝɚʃɭ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɩɪɟɦɟɪɚ ɢ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨɝ ɤɥɚɫɢɪɚʃɚ ɧɚ
ʁɚɜɧɢ ɭɜɢɞ,
ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɜɟɪɟɧɢɯ, ɟɥɚɛɨɪɚɬɚ ɜɪɲɢ ɢɡɪɚɞɭ ɧɨɜɨɝ ɤɚɬɚɫɬɪɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ.

ȳɚɜɧɚ ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɚ ɢ ɩɨɤɪɚʁɢɧɫɤɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
x

x
x

ȳɚɜɧɨ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ "ɋɪɛɢʁɚɲɭɦɟ" - ɞɨɧɨɫɢ ɉɪɨɝɪɚɦ ɝɚɡɞɨɜɚʃɚ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦ
ɲɭɦɚɦɚ, ɢ ɜɪɲɢ ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɩɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɡɚ ɞɨɞɟɥɭ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɩɨ
ɝɨɞɢɲʃɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɛɭʇɟɬɫɤɨɝ ɮɨɧɞɚ ɡɚ ɲɭɦɟ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ,
ȳɚɜɧɨ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ "ɋɪɛɢʁɚɜɨɞɟ" - ɞɨɧɨɫɢ ɝɨɞɢɲʃɢ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɜɨɞɚɦɚ,
ȳɚɜɧɨ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ „ɉɭɬɟɜɢ ɋɪɛɢʁɟ" - ɞɚʁɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɟ ɩɨʂɫɤɨɝ
ɩɭɬɚ ɧɚ ɞɪɠɚɜɧɢ ɢɥɢ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢ ɩɭɬ.

6.2. ɋɂɋɌȿɆȺɌɂɁȺɐɂȳȺ ɊȺȾɈȼȺ ɂ ɊȺȾɇɂɏ ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ ɂ ȼɊȿɆȿ ɌɊȺȳȺȵȺ
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɚ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɢ ɪɚɞɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ʁɟ
ɫɚɱɢʃɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɨɜɨɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɭ, ɚ ɜɪɟɦɟ ɡɚ ʃɢɯɨɜɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ʁɟ ɞɚɬɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɰɟɧɟ ʃɢɯɨɜɨɝ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɝ ɬɪɚʁɚʃɚ ɢ ɭɤɭɩɧɨ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɡɚ ɡɚɜɪɲɟɬɚɤ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɢ.
1. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɚ ɪɚɞɨɜɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɛɧɨɜɢ ɩɪɟɦɟɪɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɪɟɨɧɚ ɄɈ Ⱦɢɜɨɲ
Ɋɟɞ
ɛɪɨʁ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ɊȺȾɈȼɂ, ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ ɂ ȵɂɏɈȼɂ ɇɈɋɂɈɐɂ
ɂɡɪɚɞɚ ɝɥɚɜɧɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɨɛɧɨɜɟ ɩɪɟɦɟɪɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɪɟɨɧɚ ɄɈ
Ⱦɢɜɨɲ (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɝɟɨɞɟɬɫɤɢɯ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢɯ ɬɚɱɚɤɚ ɡɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢ
ɩɪɟɦɟɪ ɩɨɞɪɭɱʁɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
Ɉɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɢ ɩɪɟɦɟɪ ɝɪɚɧɢɰɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɪɟɨɧɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ
ɪɚɞɨɜɚ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ Ʉɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɦ ɤɨɦɢɫɢʁɨɦ)
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɢ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɝɪɚɧɢɰɚ ɩɚɪɰɟɥɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
(ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɜɥɚɫɧɢɰɢɦɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ)
Ʉɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢ ɩɪɟɦɟɪ ɝɪɚɧɢɰɚ ɩɚɪɰɟɥɚ, ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɞɟɥɨɜɚ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɪɟʂɟɮɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
ɂɡɪɚɞɚ
ɫɤɢɰɚ
ɩɪɟɦɟɪɚ
ɫɚ
ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟɦ
ɩɨɞɚɬɚɤɚ
ɨ
ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɦɚ ɢ ɢɦɚɨɰɢɦɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɦɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ
ɫɚ ɮɚɤɬɢɱɤɢɦ ɫɬɚʃɟɦ (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
ɂɡɪɚɞɚ ɫɩɢɫɤɚ ɤɭʄɚ ɢ ɚɡɛɭɱɧɨɝ ɫɩɢɫɤɚ ɜɥɚɫɧɢɤɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
Ʉɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨ ɤɥɚɫɢɪɚʃɟ
ɂɡɪɚɞɚ ɞɢɝɢɬɚɥɧɨɝ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨɝ ɩɥɚɧɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
ɇɭɦɟɪɚɰɢʁɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɢ ɪɚɱɭɧɚʃɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ
ɪɚɞɨɜɚ)
Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɥɢɫɬɨɜɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɫɚ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɭɩɢɫɚɧɢɦ
ɩɨɞɚɰɢɦɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
ɂɡɪɚɞɚ ɬɟɯɧɢɱɤɨɝ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
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ȼɪɟɦɟ
ɬɪɚʁɚʃɚ
(ɪɚɞɧɢɯ ɞɚɧɚ
ɢɥɢ ɦɟɫɟɰɢ)
30 ɞɚɧɚ
30 ɞɚɧɚ
25 ɞɚɧɚ
15 ɞɚɧɚ
130 ɞɚɧɚ
25 ɞɚɧɚ
5 ɞɚɧɚ
10 ɞɚɧɚ
45 ɞɚɧɚ
20 ɞɚɧɚ
30 ɞɚɧɚ
30 ɞɚɧɚ
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɚ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɢ ɭ ɄɈ
Ⱦɢɜɨɲ
Ɋɟɞ
ɛɪɨʁ
0.
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

ȽȿɈȾȿɌɋɄɈ -ɌȿɏɇɂɑɄɂ ɊȺȾɈȼɂ ɂ ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ ɂ
ȵɂɏɈȼɂ ɇɈɋɂɈɐɂ
ɉɊɂɉɊȿɆɇɂ ɊȺȾɈȼɂ ɂ ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ
Ⱦɨɧɨɲɟʃɟ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ (ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ
Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ) ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ, ɲɭɦɚɪɫɬɜɚ ɢ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
Ⱦɨɧɨɲɟʃɟ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ (ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ
ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ)
Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ (ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ
Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ)
ɂɦɟɧɨɜɚʃɟ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ (ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ
ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ)
Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɨɞɛɨɪɚ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ (Ɇɟɫɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ Ⱦɢɜɨɲ)
Ⱦɨɧɨɲɟʃɟ ɧɚɱɟɥɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ (ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ)
ɂɡɛɨɪ ɢɡɜɨɻɚɱɚ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɢ ɞɟɥɨɜɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ
Ⱦɢɜɨɲ (ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ)

0.8

ɂɡɛɨɪ ɢɡɜɨɻɚɱɚ ɡɚ ɜɪɲɟʃɟ ɧɚɞɡɨɪɚ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɢ (ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ
Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ)

1.
1.1
1.2

1. ɎȺɁȺ – ɉɊȿɌɏɈȾɇɂ ɊȺȾɈȼɂ
ɂɡɪɚɞɚ ɝɥɚɜɧɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
ɍɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɮɚɤɬɢɱɤɨɝ ɫɬɚʃɚ (ɢɡɜɨɞɢ Ʉɨɦɚɫɚɰɢɨɧɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɢ
ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
ɂɡɪɚɞɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɟɨɞɟɬɫɤɢɯ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢɯ ɬɚɱɚɤɚ ɡɚ
ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɢ
ɩɪɟɦɟɪ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ
ɢ
ɝɟɨɞɟɬɫɤɨ
ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɬɚɛɥɢ, ɩɚɪɰɟɥɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
(ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
ɍɬɜɪɻɢɜɚʃɟ, ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɢ ɫɧɢɦɚʃɟ ɝɪɚɧɢɰɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ (ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ) (ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɢ ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
ɂɡɪɚɞɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɢ ɩɪɟɦɟɪɚ ɲɭɦɫɤɨɝ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
ɍɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ (ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɚ ɩɪɨɰɟɧɚ) ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɫɚ
ɢɡɥɚɝɚʃɟɦ
ɉɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɟ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɢ
ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ ɩɥɚɧɫɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ
ɪɚɞɨɜɚ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɨɦ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ)
2. ɎȺɁȺ – ɉɊɈȳȿɄɌɈȼȺȵȿ ɂ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳȺ

1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

ɉɪɟɭɡɢɦɚʃɟ (ɢɥɢ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ) ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚ ɝɪɚɧɢɰɚ ɤɚɧɚɥɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ
ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ, ɩɨʂɨɡɚɲɬɢɬɧɢɯ ɲɭɦɫɤɢɯ ɩɨʁɚɫɟɜɚ, ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
(ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
ɉɪɟɭɡɢɦɚʃɟ (ɢɥɢ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ) ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚ ɬɚɱɚɤɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɚɧɚɥɨɝɧɢɯ
ɩɥɚɧɨɜɚ ɢ ɢɡɪɚɞɚ ȾɄɉ-ɚ ɫɬɚɪɨɝ ɫɬɚʃɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ
ɪɚɞɨɜɚ)
ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɩɨʂɫɤɢɯ (ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ) ɩɭɬɟɜɚ, ɢɡɥɚɝɚʃɟ ɧɚ ʁɚɜɧɢ ɭɜɢɞ,
ɤɨɪɟɤɰɢʁɟ ɧɚɤɨɧ ɢɡɥɚɝɚʃɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
ɂɡɪɚɞɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɢ ɝɪɭɩɢɫɚʃɚ ɩɚɪɰɟɥɚ
(ɢɡɪɚɞɚ ɤʃɢɝɟ ɮɨɧɞɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɫɬɚɪɨɝ ɫɬɚʃɚ, ɢɡɪɚɞɚ ɢɫɤɚɡɚ ɢ
ɫɭɦɚɪɧɢɤɚ
ɢɫɤɚɡɚ
ɫɬɚɪɨɝ
ɫɬɚʃɚ,
ɧɭɦɟɪɢɫɚʃɟ
ɧɨɜɨɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɢɯ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɬɚɛɥɢ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɧɨɜɨɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɢɯ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɬɚɛɥɢ, ɢɡɪɚɞɚ ɤʃɢɝɟ ɮɨɧɞɚ ɦɚɫɟ ɧɨɜɨɝ
ɫɬɚʃɚ ɢ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɤɨɟɮɢɰɢʁɟɧɬɚ ɨɞɛɢɬɤɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ
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ȼɪɟɦɟ
ɬɪɚʁɚʃɚ
(ɤɚɥ. ɞɚɧɚ)

30 ɞɚɧɚ
5 ɞɚɧɚ
5 ɞɚɧɚ
2 ɞɚɧɚ
2 ɞɚɧɚ
5 ɞɚɧɚ
ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɨ
ʁɚɜɧɢɦ
ɧɚɛɚɜɤɚɦɚ
(15 ɞɚɧɚ)
ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɨ
ʁɚɜɧɢɦ
ɧɚɛɚɜɤɚɦɚ (15
ɞɚɧɚ)

60 ɞɚɧɚ
265 ɞɚɧɚ
225 ɞɚɧɚ

40 ɞɚɧɚ
555 ɞɚɧɚ
135 ɞɚɧɚ
60 ɞɚɧɚ
60 ɞɚɧɚ
370 ɞɚɧɚ
165 ɞɚɧɚ
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ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɩɨɬɪɟɛɟ) (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)

2.5
2.6
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

220 ɞɚɧɚ

Ɋɚɫɩɨɞɟɥɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɢ ɝɪɭɩɢɫɚʃɚ ɩɚɪɰɟɥɚ (ɢɡɜɨɞɢ
Ʉɨɦɚɫɚɰɢɨɧɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɢ ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨɝ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ɬɚɛɥɢ ɢ ɩɚɪɰɟɥɚ
(ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
3. ɎȺɁȺ – ɁȺȼɊɒɇɂ ɄɈɆȺɋȺɐɂɈɇɂ ɊȺȾɈȼɂ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨɝ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɬɚɛɥɢ, ɩɚɪɰɟɥɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
ɂɡɪɚɞɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
ɇɭɦɟɪɚɰɢʁɚ ɩɚɪɰɟɥɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
ɂɡɪɚɞɚ ɢɫɤɚɡɚ ɧɨɜɨɝ ɫɬɚʃɚ ɢ ɫɭɦɚɪɧɢɤɚ ɢɫɤɚɡɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
ɂɡɪɚɞɚ ɡɚɩɢɫɧɢɤɚ ɨ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨʁ ɩɪɢɦɨɩɪɟɞɚʁɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɢɡ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ (ɢɡɜɨɞɢ Ʉɨɦɚɫɚɰɢɨɧɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɢ ɢɡɜɨɻɚɱ
ɪɚɞɨɜɚ)
ɍɜɨɻɟʃɟ ɭ ɩɨɫɟɞ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ (ɢɡɜɪɲɟʃɟ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɟ
ɩɪɢɦɨɩɪɟɞɚʁɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ) (ɢɡɜɨɞɢ Ʉɨɦɚɫɚɰɢɨɧɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɢ
ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
Ʉɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨ ɤɥɚɫɢɪɚʃɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
Ⱦɨɧɨɲɟʃɟ ɪɟɲɟʃɚ ɨ ɪɚɫɩɨɞɟɥɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ (ɜɪɲɢ
Ʉɨɦɚɫɚɰɢɨɧɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ)
Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɛɚɡɟ ɤɚɬɚɫɬɪɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɢ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɥɢɫɬɨɜɚ
ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ (Ʌɇ) ɫɚ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɭɩɢɫɚɧɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ
ɪɚɞɨɜɚ)
ɂɡɪɚɞɚ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ

280 ɞɚɧɚ
135 ɞɚɧɚ
330 ɞɚɧɚ
370 ɞɚɧɚ
30 ɞɚɧɚ
225 ɞɚɧɚ
85 ɞɚɧɚ

220 ɞɚɧɚ
130 ɞɚɧɚ
295 ɞɚɧɚ
110 ɞɚɧɚ
60 ɞɚɧɚ

6.3. ɉɊȿȾɆȿɊ ɂ ɉɊȿȾɊȺɑɍɇ ȽȿɈȾȿɌɋɄɈ – ɌȿɏɇɂɑɄɂɏ ɊȺȾɈȼȺ ɇȺ
ɄɈɆȺɋȺɐɂȳɂ ɄȺɌȺɋɌȺɊɋɄȿ ɈɉɒɌɂɇȿ ȾɂȼɈɒ
ɍ ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɬɚɛɟɥɚɦɚ ɞɚɬ ʁɟ ɩɪɟɞɦɟɪ ɢ ɩɪɟɞɪɚɱɭɧ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ
ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɢ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɂɁȼɈȭȺɑȺ ɊȺȾɈȼȺ.
ɉɪɟɞɦɟɪ ɢ ɩɪɟɞɪɚɱɭɧ ʁɟ ɭɬɜɪɻɟɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ:
x ɭɤɭɩɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ,
x ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɪɚɞɨɜɚ ɩɨ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ,
x ɜɪɟɦɟɧɚ ɡɚ ɢɡɜɪɲɟʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɬɜɪɻɟɧɨɝ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɢɯ
ɝɟɨɞɟɬɫɤɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ (Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢ ɝɟɨɞɟɬɫɤɢ ɡɚɜɨɞ, 2002. ɝɨɞɢɧɚ), ɨɞɧɨɫɧɨ
ɩɪɨɫɟɱɧɢɯ ɞɧɟɜɧɢɯ ɭɱɢɧɚɤɚ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɪɚɞɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ,
x ɩɪɨɰɟɧɟ ɩɚɭɲɚɥɧɨɝ (ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢɨɧɨɝ) ɜɪɟɦɟɧɚ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ,
x ɩɪɨɫɟɱɧɢɯ ɛɪɭɬɨ ɰɟɧɚ ɪɚɞɚ ɝɟɨɞɟɬɫɤɢɯ ɫɬɪɭɱʃɚɤɚ ɢ ɩɨɦɨʄɧɢɯ ɪɚɞɧɢɤɚ
(ɮɢɝɭɪɚɧɚɬɚ) ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɋɪɛɢʁɟ.
ɉɪɟɞɦɟɪ ɢ ɩɪɟɞɪɚɱɭɧ ɪɚɞɨɜɚ ʄɟ ɫɥɭɠɢɬɢ ɤɚɨ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ
ɢɡɜɨɻɟʃɭ ɪɚɞɨɜɚ ɫɚ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦ, ɤɚɨ ɢ ɫɚɝɥɟɞɚɜɚʃɚ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ
ɭɤɭɩɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ʃɢɯɨɜɨɝ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ ɢ ɢɫɩɥɚɬɚ ɢɡɜɪɲɟɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ.
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

1. ɉɪɟɞɦɟɪ ɢ ɩɪɟɞɪɚɱɭɧ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɨɛɧɨɜɢ ɩɪɟɦɟɪɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɪɟɨɧɚ ɄɈ
ʪ̨̛̹̏

3.1
3.2

1 ɫɬɪ

5 ɬɚɱ
/ɞɚɧ
(2 ɫɬɪ
+2
ɮɢɝ)
20 ɬɚɱ
Ɉɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɢ ɩɪɟɦɟɪ ɝɪɚɧɢɰɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɪɟɨɧɚ 128ɯɚ
/ɞɚɧ
(ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
400
(1 ɫɬɪ
ɬɚɱ.
+2 ɮɢɝ)
350 ɞɢɧ
400
ɇɚɛɚɜɤɚ ɛɟɥɟɝɚ ɡɚ ɨɦɟɻɚɜɚʃɟ ɝɪɚɧɢɰɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɛɟɥɟɝ /ɛɟɥɟɝɚ
ɪɟɨɧɚ, ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ 7×7×40 ɰɦ
350 ɞɢɧ
ɇɚɛɚɜɤɚ ɛɟɥɟɝɚ ɡɚ ɨɦɟɻɚɜɚʃɟ ɩɚɪɰɟɥɚ ɭ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɦ 3000
ɛɟɥɟɝ /ɛɟɥɟɝɚ
ɪɟɨɧɭ, ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ 7×7×40 ɰɦ

ɇɨɪɦɚ ɞɚɧɚ

3

ɂɡɪɚɞɚ ɝɥɚɜɧɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɨɛɧɨɜɟ ɩɪɟɦɟɪɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ 128ɯɚ
ɪɟɨɧɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɝɟɨɞɟɬɫɤɢɯ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢɯ ɬɚɱɚɤɚ ɡɚ 128ɯɚ
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢ ɩɪɟɦɟɪ ɩɨɞɪɭɱʁɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
150
ɬɚɱɚɤ
ɚ

Ⱦɧɟɜɧɢ
ɭɱɢɧɚɤ
ʁɟɞɧɨɝ ɫɬɪɭɱʃɚɤɚ (ɯɚ)

2

Ʉɨɥɢɱɢɧɚ
(ɯɚ,ɞɚɧɚ,.)

Ɋɟɞɧɢ ɛɪɨʁ
1

ɊȺȾɈȼɂ ɂ ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ

ɍɤɭɩɧɨ
ɞɢɧ

30

780000.00

30

1680000.00

21

1050000.00

400
300
0

140000.00
1050000.00

4

ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɢ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɝɪɚɧɢɰɚ ɩɚɪɰɟɥɚ ɢ 128ɯɚ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)

10ɯɚ/
ɞɚɧ
(1 ɫɬɪ)

13

728000.00

5

Ʉɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢ ɩɪɟɦɟɪ ɝɪɚɧɢɰɚ ɩɚɪɰɟɥɚ, ɨɛʁɟɤɚɬɚ, 128ɯɚ
ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɞɟɥɨɜɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɪɟʂɟɮɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)

1 ɯɚ/
ɞɚɧ
(2 ɫɬɪ
+2 ɮɢɝ)

128

7168000.00

6

ɂɡɪɚɞɚ ɫɤɢɰɚ ɩɪɟɦɟɪɚ ɫɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟɦ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ 128ɯɚ
ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɦɚ
ɢ
ɢɦɚɨɰɢɦɚ
ɩɪɚɜɚ
ɧɚ
523
ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɦɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɮɚɤɬɢɱɤɢɦ ɫɬɚʃɟɦ Ʌɇ
(ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
ɂɡɪɚɞɚ ɫɩɢɫɤɚ ɤɭʄɚ ɢ ɚɡɛɭɱɧɨɝ ɫɩɢɫɤɚ ɜɥɚɫɧɢɤɚ
523
Ʌɇ

6ɯɚ/
ɞɚɧ
(1 ɫɬɪ)

22

1100000.00

4

220000.00

128ɯɚ

20ɯɚ/
ɞɚɧ
(1 ɫɬɪ)
3ɯɚ/
ɞɚɧ
(1 ɫɬɪ)
50ɩɚɪ/
ɞɚɧ
(1 ɫɬɪ)
20 Ʌɇ/
ɞɚɧ
(1 ɫɬɪ)

7

511000.00

43

1032000.00

16

128000.00

27

189000.00

30

300000.00
16076000.00
(136 711 €)

7

8

Ʉɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨ ɤɥɚɫɢɪɚʃɟ

9

ɂɡɪɚɞɚ ɞɢɝɢɬɚɥɧɨɝ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨɝ ɩɥɚɧɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ) 128ɯɚ

10

ɇɭɦɟɪɚɰɢʁɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)

11

Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɥɢɫɬɨɜɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ (Ʌɇ) ɫɚ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ
ɭɩɢɫɚɧɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)

12

ɂɡɪɚɞɚ ɬɟɯɧɢɱɤɨɝ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)

ɩɚɪɰɟɥɚ

ɢ

ɪɚɱɭɧɚʃɟ

785
ɩɚɪɰ.
523
Ʌɇ
ȳɟɞɚɧ
ɢɡɜɟɲ
-ɬɚʁ

ɍɤɭɩɧɨ:

140
ɜɥɚɫɧ./
ɞɚɧ
(1 ɫɬɪ)

ɇɚɩɨɦɟɧɚ: ɨɛɪɚɱɭɧ ɭ ɟɜɪɢɦɚ ʁɟ ɢɡɜɪɲɟɧ ɧɚ ɛɚɡɢ ɫɪɟɞʃɟɝ ɤɭɪɫɚ ɞɢɧɚɪɚ ɩɪɟɦɚ ɟɜɪɭ
ɨɞ 117.5912 (ɧɚ ɞɚɧ 10.01.2020. – ɤɭɪɫɧɚ ɥɢɫɬɚ ɛɪ. 5, ɇȻɋ-ɚ).
ɍɤɭɩɧɚ ɩɪɟɞɪɚɱɭɧɫɤɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɨɛɧɨɜɢ
ɩɪɟɦɟɪɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɪɟɨɧɚ ɄɈ Ⱦɢɜɨɲ ɢɡɧɨɫɢ 16 076 000.00 ɞɢɧɚɪɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ
136 711 ɟɜɪɚ (ɛɟɡ ɉȾȼ-ɚ).
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

1.3

1.4
1.4.1
1.5
1.5.1

1.5.2
1.5.3
1.6
1.7

2.
2.1

2.2

2.3

1. ɎȺɁȺ – ɉɊȿɌɏɈȾɇɂ ɊȺȾɈȼɂ
ɂɡɪɚɞɚ ɝɥɚɜɧɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ
(ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
ɍɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɮɚɤɬɢɱɤɨɝ ɫɬɚʃɚ (ɢɡɜɨɞɢ
Ʉɨɦɚɫɚɰɢɨɧɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɢ ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)

4419ɯɚ

1
ɫɬɪɭɱ.

4419ɯɚ
2103
ɭɱɟɫɧɢɤɚ

8 ɭɱɟɫ/
ɞɚɧ
(1 ɫɬɪ)
20ɯɚ/ɞɚ
(1 ɫɬɪ+
2 ɮɢɝ)

ɂɡɪɚɞɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɟɨɞɟɬɫɤɢɯ
ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢɯ ɬɚɱɚɤɚ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɢ ɩɪɟɦɟɪ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɢ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɬɚɛɥɢ, ɩɚɪɰɟɥɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
(ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ) (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
ɍɬɜɪɻɢɜɚʃɟ, ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɢ ɫɧɢɦɚʃɟ
ɝɪɚɧɢɰɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ (ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ
ɨɩɲɬɢɧɟ) (ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɢ ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
ɇɚɛɚɜɤɚ ɛɟɥɟɝɚ ɡɚ ɨɦɟɻɚɜɚʃɟ ɝɪɚɧɢɰɟ
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ, ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ 7×7×40 ɰɦ
ɂɡɪɚɞɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɢ
ɩɪɟɦɟɪɚ ɲɭɦɫɤɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
ɋɧɢɦɚʃɟ ɮɚɤɬɢɱɤɨɝ ɫɬɚʃɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɢ ɢɡɪɚɞɚ ɩɪɟɝɥɟɞɧɨɝ ɩɥɚɧɚ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɫɬɚʃɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ
(ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɢ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟʃɟ ɩɚɪɰɟɥɚ
ɩɨɞ ɲɭɦɫɤɢɦ ɡɟɦʂɢɲɬɟɦ (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)

4419ɯɚ

ɉɪɟɦɟɪ ɝɪɚɧɢɰɚ ɩɚɪɰɟɥɚ, ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ
ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɞɟɥɨɜɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɲɭɦɫɤɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
ɍɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ (ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɚ
ɩɪɨɰɟɧɚ) ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɫɚ ɢɡɥɚɝɚʃɟɦ

1151ɯɚ
678 ɩ.

ɉɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɟ
ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ
ɩɥɚɧɫɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ
Ʉɨɦɢɫɢʁɨɦ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ)
2. ɎȺɁȺ – ɉɊɈȳȿɄɌɈȼȺȵȿ ɂ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳȺ
ɉɪɟɭɡɢɦɚʃɟ (ɢɥɢ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ) ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚ
ɝɪɚɧɢɰɚ ɤɚɧɚɥɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ,
ɩɨʂɨɡɚɲɬɢɬɧɢɯ ɲɭɦɫɤɢɯ ɩɨʁɚɫɟɜɚ,
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
ɉɪɟɭɡɢɦɚʃɟ (ɢɥɢ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ) ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚ
ɬɚɱɚɤɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɚɧɚɥɨɝɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɢ
ɢɡɪɚɞɚ ȾɄɉ-ɚ ɫɬɚɪɨɝ ɫɬɚʃɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɩɨʂɫɤɢɯ (ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ)
ɩɭɬɟɜɚ, ɢɡɥɚɝɚʃɟ ɧɚ ʁɚɜɧɢ ɭɜɢɞ, ɤɨɪɟɤɰɢʁɟ
ɧɚɤɨɧ ɢɡɥɚɝɚʃɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)

ɇɨɪɦɚ
ɞɚɧ

100

ɇɨɪɦɚ ɞɚɧɚ

1.2

ɊȺȾɈȼɂ ɂ ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ

Ⱦɧɟɜɧɢ
ɭɱɢɧɚɤ
ʁɟɞɧɨɝ ɫɬɪɭɱ

1.
1.1

Ʉɨɥɢɱɢɧɚ
(ɯɚ,ɞɚɧɚ…)

Ɋɟɞɧɢ ɛɪɨʁ

2.ɉɪɟɞɦɟɪ ɢ ɩɪɟɞɪɚɱɭɧ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨ - ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɢ

ɍɤɭɩɧɨ
ɞɢɧ

60

1560000.00

263

2893000.00

221

5083000.00

4419ɯɚ
800
ɬɚɱɚɤɚ

20ɬɚɱ/ɞ
(2 ɫɬɪ+
3 ɮɢɝ)

40

1040000.00

800
ɛɟɥɟɝɚ

350 ɞɢɧ
/ɛɟɥɟɝɚ

800

280000.00

4419ɯɚ

554
3268ɯɚ

10 ɯɚ/ɞ
(2 ɫɬɪ+
2 ɮɢɝ)

1151ɯɚ
678 ɩ.

14 ɯɚ/ɞ
(2 ɫɬɪ+
2 ɮɢɝ)
8 ɯɚ/ɞ
(2 ɫɬɪ+
2 ɮɢɝ)

3268ɯɚ

25ɯɚ/ɞ
(2 ɫɬɪ+
2 ɮɢɝ)
(1 ɫɬɪ)

4419ɯɚ

(1 ɫɬɪ)

4419ɯɚ

12 ɯɚ/
ɞɚɧ
(1 ɫɬɪ)

3268ɯɚ

20 ɯɚ/
ɞɚɧ
(1 ɫɬɪ)



327

18312000.00

83

4648000.00

144

8064000.00

131

3930000.00

60

960000.00

60

660000.00

369

2952000.00

164

1804000.00
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ
ɂɡɪɚɞɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ
ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɢ ɝɪɭɩɢɫɚʃɚ ɩɚɪɰɟɥɚ
(ɢɡɪɚɞɚ ɤʃɢɝɟ ɮɨɧɞɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ
ɫɬɚɪɨɝ ɫɬɚʃɚ, ɢɡɪɚɞɚ ɢɫɤɚɡɚ ɢ ɫɭɦɚɪɧɢɤɚ
ɢɫɤɚɡɚ ɫɬɚɪɨɝ ɫɬɚʃɚ, ɧɭɦɟɪɢɫɚʃɟ
ɧɨɜɨɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɢɯ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɬɚɛɥɢ ɢ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɧɨɜɨɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɢɯ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɬɚɛɥɢ,
ɢɡɪɚɞɚ ɤʃɢɝɟ ɮɨɧɞɚ ɦɚɫɟ ɧɨɜɨɝ ɫɬɚʃɚ ɢ
ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɤɨɟɮɢɰɢʁɟɧɬɚ ɨɞɛɢɬɤɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɩɨɬɪɟɛɟ) (ɢɡɜɨɻɚɱ
ɪɚɞɨɜɚ)
Ɋɚɫɩɨɞɟɥɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɢ ɝɪɭɩɢɫɚʃɚ
ɩɚɪɰɟɥɚ (ɢɡɜɨɞɢ Ʉɨɦɚɫɚɰɢɨɧɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɢ
ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨɝ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɚ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ɬɚɛɥɢ ɢ ɩɚɪɰɟɥɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
3. ɎȺɁȺ – ɁȺȼɊɒɇɂ ɄɈɆȺɋȺɐɂɈɇɂ
ɊȺȾɈȼɂ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨɝ
ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɬɚɛɥɢ,
ɩɚɪɰɟɥɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)

3268ɯɚ

15 ɯɚ/
ɞɚɧ
(1 ɫɬɪ)

218

1526000.00

3268ɯɚ

12 ɯɚ/
ɞɚɧ
(1 ɫɬɪ)

273

3003000.00

3268ɯɚ

25 ɯɚ/
ɞɚɧ

131

1310000.00

3268ɯɚ

10ɯɚ/
ɞɚɧ
(2 ɫɬɪ+
2 ɮɢɝ)

327

9810000.00

3.1.1

ɇɚɛɚɜɤɚ ɛɟɥɟɝɚ ɡɚ ɨɦɟɻɚɜɚʃɟ ɩɚɪɰɟɥɚ ɭ
ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɦ ɢ ɲɭɦɫɤɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ, ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ
7×7×40 ɰɦ

20000
belega

350 din
/belega

2000
0

7000000.00

3.2

ɂɡɪɚɞɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ
ɪɚɞɨɜɚ)

4419ɯɚ

12 ɯɚ/
ɞɚɧ
(1 ɫɬɪ)

369

2952000.00

3.3

ɇɭɦɟɪɚɰɢʁɚ ɩɚɪɰɟɥɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)

160ɩɚɪ/
ɞɚɧ
(1 ɫɬɪ)

30

210000.00

3.4

ɂɡɪɚɞɚ ɢɫɤɚɡɚ ɧɨɜɨɝ ɫɬɚʃɚ ɢ ɫɭɦɚɪɧɢɤɚ
ɢɫɤɚɡɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
ɂɡɪɚɞɚ ɡɚɩɢɫɧɢɤɚ ɨ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨʁ
ɩɪɢɦɨɩɪɟɞɚʁɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢɡ
ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ (ɢɡɜɨɞɢ Ʉɨɦɚɫɚɰɢɨɧɚ
ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɢ ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ)
ɍɜɨɻɟʃɟ ɭ ɩɨɫɟɞ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ
(ɢɡɜɪɲɟʃɟ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɟ ɩɪɢɦɨɩɪɟɞɚʁɟ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ) (ɢɡɜɨɞɢ Ʉɨɦɚɫɚɰɢɨɧɚ
ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɢ ɢɡɜɨɻɚɱ ɪɚɞɨɜɚ
Ʉɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨ ɤɥɚɫɢɪɚʃɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ

4700
ɩɚɪɰɟɥ
ɚ
4419ɯɚ

20ɯɚ/ɞ
(1 ɫɬɪ)

221

1768000.00

3268ɯɚ

40ɯɚ/
ɞɚɧ
(1 ɫɬɪ)

82

574000.00

3268ɯɚ

15ɯɚ/
ɞɚɧ
(2 ɫɬɪ+
2 ɮɢɝ)

218

6540000.00

4419ɯɚ

35ɯɚ/ɞɚɧ
(1 ɫɬɪ+
2 ɮɢɝ)

127

2921000.00

4419ɯɚ

15ɯɚ/
ɞɚɧ
(1 ɫɬɪ)

295

2065000.00

4419ɯɚ
2103
Ʌɇ

20 Ʌɇ/
ɞɚɧ
(1 ɫɬɪ)

106

848000.00

3
ɤʃɢɝɟ

20ɞɚɧɚ
/ɤʃɢɝɚ

60

360000.00

2.4

2.5
2.6
3.
3.1

3.5

3.6

3.7
3.8
3.9

3.10

Ⱦɨɧɨɲɟʃɟ ɪɟɲɟʃɚ ɨ ɪɚɫɩɨɞɟɥɢ
ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ (ɩɪɢɩɪɟɦɚ ɢɡɜɨɻɚɱ ɚ
ɞɨɧɨɫɢ Ʉɨɦɚɫɚɰɢɨɧɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ)
Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɛɚɡɟ ɤɚɬɚɫɬɪɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɢ
ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɥɢɫɬɨɜɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ (Ʌɇ) ɫɚ
ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɭɩɢɫɚɧɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ
ɪɚɞɨɜɚ)
ɂɡɪɚɞɚ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ (ɢɡɜɨɻɚɱ
ɪɚɞɨɜɚ)

93073000.00
ɍɤɭɩɧɨ :
(791496€)
ɇɚɩɨɦɟɧɚ: ɨɛɪɚɱɭɧ ɭ ɟɜɪɢɦɚ ʁɟ ɢɡɜɪɲɟɧ ɧɚ ɛɚɡɢ ɫɪɟɞʃɟɝ ɤɭɪɫɚ ɞɢɧɚɪɚ ɩɪɟɦɚ ɟɜɪɭ
ɨɞ 117.5912 (ɧɚ ɞɚɧ 10.01.2020. – ɤɭɪɫɧɚ ɥɢɫɬɚ ɛɪ. 5, ɇȻɋ-ɚ).

101

Број 05

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

31. 03. 2021

ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

ɍɤɭɩɧɚ ɩɪɟɞɪɚɱɭɧɫɤɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɢ ɄɈ
Ⱦɢɜɨɲ ɢɡɧɨɫɢ 93 073 000.00 ɞɢɧɚɪɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ 791 496 ɟɜɪɚ (ɛɟɡ ɉȾȼ-ɚ).
6.4. ɇȺȾɁɈɊ ɇȺȾ ɂɁȼɈȭȿȵȿɆ ȽȿɈȾȿɌɋɄɈ-ɌȿɏɇɂɑɄɂɏ ɊȺȾɈȼȺ ɇȺ
ɄɈɆȺɋȺɐɂȳɂ
ɇɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɢ ɢɡɜɨɞɢ
Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢ ɝɟɨɞɟɬɫɤɢ ɡɚɜɨɞ. ȳɟɞɢɧɢɰɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɫɭ ɨɫɥɨɛɨɻɟɧɟ ɩɥɚʄɚʃɚ.
6.5. ɉɊȿȾɆȿɊ ɂ ɉɊȿȾɊȺɑɍɇ ɈɋɌȺɅɂɏ ɊȺȾɈȼȺ ɂ ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ ɄɈȳɂ ɋȿ
ɈȾɇɈɋȿ ɇȺ ȽɊȺȾ ɋɊȿɆɋɄȺ ɆɂɌɊɈȼɂɐȺ
Ɉɫɢɦ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɨɛɧɨɜɟ ɩɪɟɦɟɪɚ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɪɟɨɧɚ ɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɭ ɄɈ Ⱦɢɜɨɲ, ɨɫɬɚɥɢ ɪɚɞɨɜɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɡɚ ɤɨʁɟ
Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɦɨɪɚ ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɭ ɢ ɫɥɟɞɟʄɢ:
Ɋɟɞ.
Ȼɪ.

1.

2.

3.
4.

5.

Ⱦɚɧɚ, ɦɟɫɟɰɢ,
ɤɨɦɚɞɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɪɚɞɨɜɢ

Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɢ ɪɚɞ Ʉɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɤɨɦɢɫɢʁɟ
(ɫɟɞɚɦ ɱɥɚɧɨɜɚ)
ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɤɨɦɢɫɢʁɟ

36 ɦɟɫɟɰɢ

ɋɟɤɪɟɬɚɪ ɤɨɦɢɫɢʁɟ

36 ɦɟɫɟɰɢ

ɑɥɚɧ ɤɨɦɢɫɢʁɟ- ɞɢɩɥ.ɢɧɠ. ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ

60 ɪɚɞɧɢɯ ɞɚɧɚ

ɑɥɚɧ ɤɨɦɢɫɢʁɟ- ɞɢɩɥ.ɢɧɠ. ɲɭɦɚɪɫɬɜɚ (ɢɥɢ
ɭɪɛɚɧɢɫɬɚ)

25 ɪɚɞɧɢɯ ɞɚɧɚ

ɑɥɚɧ ɤɨɦɢɫɢʁɟ- ɞɢɩɥ.ɢɧɠ. ɝɟɨɞɟɡɢʁɟ

100 ɪɚɞɧɢɯ ɞɚɧɚ

ɑɥɚɧɨɜɢ ɤɨɦɢɫɢʁɟ – ɬɪɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ
ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ
ɉɨɞɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɮɚɤɬɢɱɤɨɝ
ɫɬɚʃɚ – ɬɪɢ ɱɥɚɧɚ
ɉɨɞɤɨɦɢɫɢʁɚ
ɡɚ
ɩɪɨɰɟɧɭ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ – ɬɪɢ ɱɥɚɧɚ
ɉɨɞɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢɯ
ɡɚɫɚɞɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɤ. ɩɨɞɪɭɱʁɭ – ɬɪɢ ɱɥɚɧɚ
ɉɨɞɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ
ɦɚɫɟ – ɬɪɢ ɱɥɚɧɚ
Ɉɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɡɚ ɪɚɞ
Ʉɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɢ ɩɪɢʁɟɦ ɫɬɪɚɧɚɤɚ
(ɫɚ
ɝɪɟʁɚʃɟɦ)
ɫɚ
ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɫɤɢɦ
ɧɚɦɟɲɬɚʁɟɦ, ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ
Ɉɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɪɚɱɭɧɚɪɚ, ɲɬɚɦɩɚɱɚ ɡɚ
ɲɬɚɦɩɭ ɢɬɞ.
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɫɤɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ
ɉɨɡɢɜɚʃɟ ɫɬɪɚɧɚɤɚ

3 ɩɭɬɚ ɩɨ 36
ɦɟɫɟɰɢ
(3 ɩɭɬɚ ɩɨ 6
ɦɟɫɟɰɢ) ɩɭɬɚ 2
3 ɩɭɬɚ ɩɨ 1 ɦɟɫɟɰ

ɉɪɟɜɨɡ ɱɥɚɧɨɜɚ ɤɨɦɢɫɢʁɟ

3400 ɥɢɬɚɪɚ
ɝɨɪɢɜɚ
ɨɞɪɠɚɜ. ɜɨɡɢɥɚ

ɍɤɭɩɧɨ :
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3 ɩɭɬɚ ɩɨ 1 ɦɟɫɟɰ
3 ɩɭɬɚ ɩɨ 5
ɦɟɫɟɰɢ
36 ɦɟɫɟɰa

ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɟɧɚ
(ɞɢɧ)

50000/
ɦɟɫɟɰ ɧɟɬɨ
40000/
ɦɟɫɟɰ ɧɟɬɨ
5000/ɞɚɧ
ɧɟɬɨ
5000/ɞɚɧ
ɧɟɬɨ
5000/ɞɚɧ
ɧɟɬɨ
21000/
ɦɟɫɟɰ ɧɟɬɨ
21000/
ɦɟɫɟɰ ɧɟɬɨ
21000/
ɦɟɫɟɰ ɧɟɬɨ
21000/
ɦɟɫɟɰ ɧɟɬɨ
21000/
ɦɟɫɟɰ ɧɟɬɨ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ
(ɞɢɧ)

1800000.00
1260000.00
300000.00
125000.00
500000.00
2268000.00
756000.00
63000.00
63000.00
315000.00

35000
/ɦɟɫɟɰ
Ɍɟɥ:5000
/ɦɟɫɟɰ

1440000.00

ɛɟɡ ɉȾȼɚ
ɛɟɡ ɉȾȼɚ

250000.00
200000.00

ɩɚɭɲ
ɩɚɭɲ
30 ɦɟɫɟɰɢ

20000
/ɦɟɫɟɰ
ɧɟɬɨ

160 ɞɢɧ/ɥ
ɫɚ ɉȾȼɚ
ɛɟɡ ɉȾȼɚ

600000.00
544000.00
100000.00
10 584 000.00
(90 007 €)
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6.6. ɍɄɍɉɇȺ ɉɊȿȾɊȺɑɍɇɋɄȺ ȼɊȿȾɇɈɋɌ ɋȼɂɏ ɊȺȾɈȼȺ ɇȺ ɈȻɇɈȼɂ ɉɊȿɆȿɊȺ
ȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɈȽ ɊȿɈɇȺ ɂ ɉɊɈȼɈȭȿȵɍ ɄɈɆȺɋȺɐɂȳȿ
ɍɤɭɩɧɚ ɩɪɟɞɪɚɱɭɧɫɤɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɫɜɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɛɧɨɜɢ ɩɪɟɦɟɪɚ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɪɟɨɧɚ ɢ ɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɭ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨʁ ɨɩɲɬɢɧɢ Ⱦɢɜɨɲ, ɫɚ
ɢɧɬɟɪɧɢɦ ɬɪɨɲɤɨɜɢɦɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɢɡɧɨɫɢ 119 733 000.00 ɞɢɧɚɪɚ
(1 018 214 ɟɜɪɚ).
6.7. ɍɄɍɉɇȺ ɉɊȿȾɊȺɑɍɇɋɄȺ ȼɊȿȾɇɈɋɌ ɊȺȾɈȼȺ ɇȺ ɄɊɑȿȵɍ ɒɂɄȺɊȺ ɂ
ȾɊȼȿɇȺɋɌɈȽ ɊȺɋɌɂȵȺ ɇȺ ɄɈɆȺɋȺɐɂɈɇɈɆ ɉɈȾɊɍɑȳɍ
Ɋɟɞ.
Ȼɪ.

1.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɪɚɞɨɜɢ

Ʉɪɱɟʃɟ ɲɢɤɚɪɚ ɢ ɞɪɜɟɧɫɬɨɝ ɪɚɫɬɢʃɚ

ɏɟɤɬɚɪɚ

ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɟɧɚ
(ɞɢɧ)

44 ɯɟɤɬɚɪɚ

28 ɞɢɧ/ɦ2

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ
(ɞɢɧ)

12320000.00
12320000.00
(104770€ )

ɍɤɭɩɧɨ:

ɍ ɉɪɨɝɪɚɦɭ ʁɟ ɞɚɬɚ ɝɥɨɛɚɥɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɲɢɤɚɪɚ ɢ ɞɪɜɟɧɚɫɬɨɝ ɪɚɫɬɢʃɚ ɡɚ
ɤɪɱɟʃɟ, ɞɨɤ ʄɟ ɫɟ ɬɚɱɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɭɬɜɪɞɢɬɢ Ƚɥɚɜɧɢɦ ɩɪɨʁɟɤɬɨɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɢ
ɉɪɨʁɟɤɬɨɦ ɩɟʁɡɚɠɧɨɝ ɭɪɟɻɟʃɚ ɚɬɚɪɚ ɄɈ Ⱦɢɜɨɲ.
6.8. ɍɄɍɉɇȺ ɉɊȿȾɊȺɑɍɇɋɄȺ ȼɊȿȾɇɈɋɌ ɂɇȼȿɋɌɂɐɂɈɇɂɏ ɊȺȾɈȼȺ ɇȺ
ɄɈɆȺɋȺɐɂɈɇɈɆ ɉɈȾɊɍɑȳɍ
ɍ ɧɚɪɟɞɧɨʁ ɬɚɛɟɥɢ ʁɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧɚ ɭɤɭɩɧɚ ɩɪɟɞɪɚɱɭɧɫɤɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɢɯ
ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ.
Ɋɟɞ.
Ȼɪ.

1.
2.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɪɚɞɨɜɢ

ɉɨɲʂɭɧɱɚɜɚʃɟ ɩɨʂɫɤɢɯ
ɩɭɬɟɜɚ
Ɋɚɜɧɚʃɟ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ

ɏɟɤɬɚɪɚ

ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɟɧɚ
(ɞɢɧ)

6 ɤɦ x 4 ɦ = 24 000 ɦ2

880 ɞɢɧ/ɦ2

12 ɤɦ x 4 ɦ = 48 000 ɦ2

220 ɞɢɧ/ɦ2

ɍɤɭɩɧɨ:

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ
(ɞɢɧ)

21120000.00
10560000.00
31680000.00
(269408€ )

ɍ ɉɪɨɝɪɚɦɭ ʁɟ ɞɚɬɚ ɝɥɨɛɚɥɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɡɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ, ɞɨɤ ʄɟ ɫɟ ɬɚɱɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɭɬɜɪɞɢɬɢ Ƚɥɚɜɧɢɦ ɩɪɨʁɟɤɬɨɦ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ.
6.9. ɊȿɄȺɉɂɌɍɅȺɐɂȳȺ ɐȿɇȺ ɋȼɂɏ ɊȺȾɈȼȺ ɇȺ ɄɈɆȺɋȺɐɂȳɂ
ɍɤɭɩɧɚ ɩɪɟɞɪɚɱɭɧɫɤɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɫɜɢɯ ɝɟɨɞɟɬɫɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɨɛɧɨɜɢ ɩɪɟɦɟɪɚ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɪɟɨɧɚ ɢ ɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɭ ɄɈ Ⱦɢɜɨɲ, ɛɟɡ ɢɧɬɟɪɧɢɯ ɬɪɨɲɤɨɜɚ
Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ, ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɢɯ ɢ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɤɪɱɟʃɭ ɲɢɤɚɪɚ ɢ ɞɪɜɟɧɚɫɬɨɝ
ɪɚɫɬɢʃɚ ɢɡɧɨɫɢ 109 149 000.00 ɞɢɧɚɪɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ 928 207 ɟɜɪɚ (ɛɟɡ ɉȾȼ-ɚ).
ɍɤɭɩɧɚ ɩɪɟɞɪɚɱɭɧɫɤɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɫɜɢɯ ɝɟɨɞɟɬɫɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɨɛɧɨɜɢ ɩɪɟɦɟɪɚ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɪɟɨɧɚ ɢ ɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɭ ɄɈ Ⱦɢɜɨɲ, ɫɚ ɢɧɬɟɪɧɢɦ ɬɪɨɲɤɨɜɢɦɚ
Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ, ɛɟɡ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɢɯ ɢ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɤɪɱɟʃɭ ɲɢɤɚɪɚ ɢ
ɞɪɜɟɧɚɫɬɨɝ ɪɚɫɬɢʃɚ ɢɡɧɨɫɢ 119 733 000.00 ɞɢɧɚɪɚ (1 018 214 ɟɜɪɚ).
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

ɍɤɭɩɧɚ ɩɪɟɞɪɚɱɭɧɫɤɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɫɜɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɨɛɧɨɜɢ ɩɪɟɦɟɪɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɪɟɨɧɚ ɢ ɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɭ ɄɈ Ⱦɢɜɨɲ, ɫɚ ɢɧɬɟɪɧɢɦ ɬɪɨɲɤɨɜɢɦɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ
Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɢɦ ɢ ɪɚɞɨɜɢɦɚ ɧɚ ɤɪɱɟʃɭ ɲɢɤɚɪɚ ɢ ɞɪɜɟɧɚɫɬɨɝ ɪɚɫɬɢʃɚ
ɢɡɧɨɫɢ 163 733 000.00 ɞɢɧɚɪɚ (1 392 392 ɟɜɪɚ).
6.10. ȾɂȳȺȽɊȺɆ ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ ɇȺ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ ȽȿɈȾȿɌɋɄɈ ɌȿɏɇɂɑɄɂɏ
ɊȺȾɈȼȺ ɇȺ ɄɈɆȺɋȺɐɂȳɂ
ɍɤɭɩɚɧ ɪɨɤ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɫɜɢɯ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɢ ɭ ɄɈ
Ⱦɢɜɨɲ ʁɟ 36 ɦɟɫɟɰɢ.
Ʉɪɚʁʃɢ ɪɨɤ ɭɜɨɻɟʃɚ ɭ ɩɨɫɟɞ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɭ ɄɈ Ⱦɢɜɨɲ ʁɟ ɤɪɚʁ ɫɟɞɦɨɝ
ɦɟɫɟɰɚ ɬɪɟʄɟ ɝɨɞɢɧɟ ɢɡɜɨɻɟʃɚ ɪɚɞɨɜɚ, ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɨɧɢ ɢɡɜɨɞɟ ɩɪɟɦɚ ɞɢɧɚɦɢɰɢ ɞɚɬɨʁ
ɭ ɧɚɪɟɞɧɨɦ ɝɚɧɬɨɝɪɚɦɭ, ɭ ɤɨɦɟ ɫɭ ɞɚɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɧɢ ɪɨɤɨɜɢ ɢɡɜɨɻɟʃɚ ɫɜɢɯ ɪɚɞɨɜɚ.
Ƚɚɧɬɨɝɪɚɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
RAD0VI I
AKTIVN.

1 godina

2 godina

I FAZA - PRETHODNI RADOVI
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

II FAZA - PROJEKTOVANJE I REALIZACIJA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

III FAZA – ZAVRŠNI KOMASACIONI RADOVI
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
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7. ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȺ ȺɇȺɅɂɁȺ ɂ ɈɐȿɇȺ ɉɊɈȽɊȺɆȺ - ɉɊȿɌɏɈȾɇȺ ɋɌɍȾɂȳȺ
ɈɉɊȺȼȾȺɇɈɋɌɂ
x
x
x
x
x

ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɚɧɚɥɢɡɟ:
ɩɨɬɪɟɛɚ ɭɪɟɻɟʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ,
ɩɨɬɪɟɛɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɡɚ ɚɠɭɪɧɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɩɪɟɦɟɪɚ ɢ ɤɚɬɚɫɬɪɚ
ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ,
ɢɡɜɨɞʂɢɜɨɫɬɢ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɪɚɞɨɜɚ (ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢɥɚ ɧɚ ɨɩɢɫ ɢ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟ
ɮɢɡɢɱɤɟ ɢɡɜɨɞʂɢɜɨɫɬɢ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ ɬɟɯɧɢɱɤɨ - ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɯ
ɪɟɲɟʃɚ),
ɫɚɝɥɟɞɚɜɚʃɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ ɮɨɪɦɟ ɜɨɻɟʃɚ ɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɢ ɨɛɧɨɜɟ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɩɪɟɦɟɪɚ ɢ ɨɫɧɢɜɚʃɚ ɤɚɬɚɫɬɪɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ,
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɫɥɢɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɋɪɛɢʁɟ,
ɢɡɜɪɲɟɧɚ ʁɟ ɮɢɧɚɧɢʁɫɤɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɰɟɧɚ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɢ ɨɜɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ.

Ⱥɧɚɥɢɡɚ ʁɟ ɫɚɱɢʃɟɧɚ ɩɨ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɢ ɨɛʁɚɜʂɟɧɨʁ ɭ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɭ ɨ ɫɚɞɪɠɢɧɢ,
ɨɛɢɦɭ ɢ ɧɚɱɢɧɭ ɢɡɪɚɞɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɫɬɭɞɢʁɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɭɞɢʁɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɢ ɡɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ("ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪɨʁ 80/05).
7.1. ɈɋɇɈȼɇɂ ɉɈȾȺɐɂ Ɉ ɍɑȿɋɇɂɐɂɆȺ ɂ ɂɇȼȿɋɌɂɌɈɊɂɆȺ
7.1.1. Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɭ Ƚɪɚɞɭ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ʄɟ ɫɟ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɛɭʇɟɬɚ ɝɪɚɞɚ.
7.1.2. Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ, ɲɭɦɚɪɫɬɜɚ ɢ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɟ - ɍɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ (Ȼɟɨɝɪɚɞ, Ɉɛɢɥɢʄɟɜ ɜɟɧɚɰ, 9-11)
ȼɥɚɞɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɞɨɧɟɥɚ ʁɟ ɍɪɟɞɛɭ ɨ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɢɡɜɨɻɟʃɚ
ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɡɚɲɬɢɬɢ, ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɢ ɭɪɟɻɟʃɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ”, ɛɪɨʁ 29/13) ɡɚ ɞɨɞɟɥɭ ɛɟɫɩɨɜɪɚɬɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɩɭɬɟɦ ɤɨɧɤɭɪɫɚ:
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɫɚɜɟɬɨɞɚɜɧɢɦ ɫɬɪɭɱɧɢɦ ɫɥɭɠɛɚɦɚ, ʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ, ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɦ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚ-ɮɢɡɢɱɤɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɢ
ʁɚɜɧɨɦ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɭ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ:
ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɩɥɨɞɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɞɢɜɨɝ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ, ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ, ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɨ
ɝɪɭɩɢɫɚʃɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ, ɭɪɟɻɟʃɟ (ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɭ) ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ, ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ/ɢɥɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ, ɩɪɢɜɨɻɟʃɟ ɤɭɥɬɭɪɢ ɨɛɪɚɞɢɜɨɝ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ, ɦɟɥɢɨɪɚɰɢʁɢ ɥɢɜɚɞɚ ɢ ɩɚɲʃɚɤɚ, ɞɚɜɚʃɟ ɭ ɡɚɤɭɩ
ɨɛɪɚɞɢɜɨɝ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ, ɫɬɭɞɢʁɫɤɨ-ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢ ɪɚɞɨɜɢ ɢ ɩɪɨʁɟɤɬɢ,
ɞɪɭɝɢ ɪɚɞɨɜɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
ɇɚɜɟɞɟɧɚ ɥɢɰɚ ɦɨɝɭ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɚɦɨ ɩɨɞ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɢ ɡɚ
ɪɚɞɨɜɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚɦɟɧɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢ ɨɜɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ.
ȼɢɫɢɧɚ ɭɱɟɲʄɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɫɟ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɧɚɦɟɧɟ
ɭɥɚɝɚʃɚ ɢ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɧɚ ɤɨɦɟ ʄɟ ɫɟ ɜɪɲɢɬɢ ɧɚɦɟɪɚɜɚɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ ɢ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ
ɩɪɟɞɪɚɱɭɧɫɤɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɭɥɚɝɚʃɚ.
ȳɟɞɢɧɢɰɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɫɥɟɞɟʄɟ
ɪɚɞɨɜɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚɦɟɧɟ ɢɡ ɨɜɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ:
x ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ (ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɢ ɪɚɞɨɜɢ, ɝɟɨɞɟɬɫɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɪɚɞɨɜɢ ɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɪɚɞɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ);
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x
x
x
x

ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɨ ɝɪɭɩɢɫɚʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ (ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɢ ɪɚɞɨɜɢ,
ɝɟɨɞɟɬɫɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɪɚɞɨɜɢ ɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɪɚɞɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɨɝ ɝɪɭɩɢɫɚʃɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ);
ɭɪɟɻɟʃɟ (ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɭ) ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ;
ɫɬɭɞɢʁɫɤɨ-ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɟ ɪɚɞɨɜɟ ɢ ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ʁɟɞɢɧɢɰɭ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɲɬɢɬɟ, ɭɪɟɻɟʃɚ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ;
ɂɉȺ ɩɪɨʁɟɤɚɬ.

ȳɟɞɢɧɢɰɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɞɨɜɟ
ɢɡ ɬɚɱ. 1) - 4) ɚɤɨ ʁɟ ɭɫɜɨʁɢɥɚ Ƚɨɞɢɲʃɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ, ɭɪɟɻɟʃɟ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ 2020. ɝɨɞɢɧɭ, ɤɚɨ ɢ ɚɤɨ ɡɚ ɪɚɞɨɜɟ ɢɡ ɬɚɱ. 1) - 3) ɨɜɟ
ɝɥɚɜɟ ɞɨɫɬɚɜɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɢɥɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ, ɚ ɡɚ ɪɚɞɨɜɟ ɢɡ ɬɚɱɤɟ 4) ɚɤɨ
ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɪɟɞɥɨɝ ɡɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɫɬɭɞɢʁɫɤɨ-ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɨɝ ɪɚɞɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɲɬɢɬɟ,
ɭɪɟɻɟʃɚ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ, ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɬɪɨɲɤɨɜɚ
(ɨɜɟɪɟɧɭ ɢ ɩɨɬɩɢɫɚɧɭ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɝ ɥɢɰɚ), ɞɚɬɭɦ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɝ ɩɨɱɟɬɤɚ ɢ ɪɨɤ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧ ɡɚ ɡɚɜɪɲɟɬɚɤ ɪɚɞɨɜɚ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɢɡɜɨɻɟʃɚ ɪɚɞɨɜɚ.
ȳɟɞɢɧɢɰɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɞɨɜɟ
ɢɡ ɬɚɱɤɟ 5) ɨɜɟ ɝɥɚɜɟ ɚɤɨ ɞɨɫɬɚɜɢ ɭɝɨɜɨɪ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɚɝɟɧɰɢʁɟ ɤɨʁɚ
ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɢɪɚ ɂɉȺ ɩɪɨʁɟɤɚɬ, ɢɡɚɛɪɚɧɨʁ ɨɞ ȿɍ, ɤɨʁɢɦ ɞɨɤɚɡɭʁɟ ɞɚ ʁɟ ɬɚ ʁɟɞɢɧɢɰɚ
ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɨɞɚɛɪɚɧɚ ɡɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɂɉȺ ɩɪɨʁɟɤɬɚ.
7.1.3. Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢ ɝɟɨɞɟɬɫɤɢ ɡɚɜɨɞ Ȼɟɨɝɪɚɞ, Ȼɭɥ. ɜɨʁɜɨɞɟ Ɇɢɲɢʄɚ 39,
x
x
x

ɍ ɪɟɚɥɢɡɰɢʁɢ ɨɜɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ, Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢ ɝɟɨɞɟɬɫɤɢ ɡɚɜɨɞ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɤɪɨɡ:
ɢɡɥɚɝɚʃɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɩɪɟɦɟɪɚ ɧɚ ʁɚɜɧɢ ɭɜɢɞ,
ɩɪɟɝɥɟɞ ɢ ɩɪɢʁɟɦ ɟɥɚɛɨɪɚɬɚ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ,
ɢɡɪɚɞɭ ɛɚɡɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɢ ɨɫɧɢɜɚʃɟ ɤɚɬɚɫɬɪɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ

ɋɚɝɥɚɫɧɨ ɱɥɚɧɭ 5. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɞɪɠɚɜɧɨɦ ɩɪɟɦɟɪɭ ɢ ɤɚɬɚɫɬɪɭ, ɤɚɞɚ ɫɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɨɛɧɨɜɢ ɩɪɟɦɟɪɚ ɢ ɢɡɪɚɞɢ ɤɚɬɚɫɬɪɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ
ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ ɨɞ ɩɨɤɥɨɧɚ (ɞɨɧɚɰɢʁɚ), ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ
ɩɪɚɜɧɢɯ ɢ ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɥɢɰɚ, ɭɝɨɜɨɪɨɦ ɫɟ ɨɞɪɟɻɭʁɭ ɪɚɞɨɜɢ ɤɨʁɢ ʄɟ ɫɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ ɢɡ
ɬɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ.
ɉɨɲɬɨ Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɢ ɭ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɨɛɧɨɜɢ
ɩɪɟɦɟɪɚ, ɬɚɞɚ ʄɟ ɨɧɚ ɭɝɨɜɨɪɨɦ ɫɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢɦ ɝɟɨɞɟɬɫɤɢɦ ɡɚɜɨɞɨɦ ɞɟɮɢɧɢɫɚɬɢ
ɦɟɻɭɫɨɛɧɟ ɨɞɧɨɫɟ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɪɚɞɨɜɚ ɤɨʁɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ, ɤɚɨ ɢ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɛɟɧɟɮɢɬɚ ɤɨʁɟ
ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɩɨ ɬɨɦ ɨɫɧɨɜɭ.
7.1.4. ɍɱɟɫɧɢɰɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ, ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɰɢ ɢ ɡɟɦʂɨɪɚɞɧɢɱɤɟ ɡɚɞɪɭɝɟ ɢ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ (ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ) ɦɨɝɭ ɩɚɪɬɢɰɢɩɢɪɚɬɢ ɭ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɢ.
ȵɢɯɨɜɨ ɭɱɟɲʄɟ ɛɢ ɛɢɥɨ ɫɪɚɡɦɟɪɧɨ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɭɧɟɬɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ,
ɫɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɞɨ 15 % ɨɞ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ. Ɉɜɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɛɢ ɫɟ ɩɥɚɧɢɪɚɥɢ ɭ
ɪɚɬɚɦɚ ɬɨɤɨɦ ɰɟɥɨɝ ɢɡɜɨɪɟʃɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɪɛɢʁɚ ɧɟɦɚ ɨɛɚɜɟɡɭ ɭ ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɰɢʁɢ, ɢɡ ɫɬɚɜɚ 1. ɢ 2. ɨɜɟ ɬɚɱɤɟ ɡɚ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɫɜɨʁɢɧɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɫɜɨʁɫɬɜɭ ʁɟɞɧɨɝ ɨɞ ɭɱɟɫɧɢɤɚ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ.
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7.2. ɈɐȿɇȺ ɉɊɈȽɊȺɆȺ
7.2.1. Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɢɫɩɥɚɬɢɜɨɫɬɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɄɈ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ
ɂɫɩɥɚɬɢɜɨɫɬ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɭ ɄɈ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ, ɦɨɠɟ ɫɟ
ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɢ ɨ ɩɨɜɟʄɚʃɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɢɧɨɫɚ ɡɚ ɞɚɬɨ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ.
ɂɫɩɥɚɬɢɜɨɫɬ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ʁɟ ɫɥɨɠɟɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ, ʁɟɪ ɨɧɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ,
ɩɪɢɪɨɞɧɟ, ɩɪɚɜɧɟ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɟ. ɉɪɢ ɬɨɦɟ ɫɟ ɟɮɟɤɬɢ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɢ ɩɪɚɜɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚ ɧɟ ɦɨɝɭ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɨ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨ
ɦɟɪɢɬɢ ɩɪɢɦɟɧɨɦ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɚ. ȼɪɟɞɧɨɜɚʃɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ʁɟ ɫɥɨɠɟɧ ɩɪɨɛɥɟɦ,
ʁɟɪ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɟ ɝɪɭɩɟ (ɦɚɥɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢ,
Ⱦɪɠɚɜɧɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ, ɥɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɢ ɞɪɭɝɢ). ɂɡ ɬɨɝ ɪɚɡɥɨɝɚ ʁɟ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɨ
ɨɰɟʃɢɜɚʃɟ ɟɮɟɤɚɬɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɞɨɫɬɚ ɬɟɲɤɨ ɢ ɦɨɝɭ ɩɪɟɜɥɚɞɚɬɢ ɫɭɛʁɟɤɬɢɜɧɟ,
ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɟ ɨɰɟɧɟ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɧɢ ɤɨɞ ʁɟɞɧɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɟ ɝɪɭɩɟ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɦɢɲʂɟʃɟ ɨ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɢ, ɨɫɢɦ ɲɬɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢ ɢ ɞɚ
ɩɨʁɟɞɢɧɚ ɦɢɲʂɟʃɚ ɮɨɤɭɫɢɪɚʁɭ ɩɪɨɛɥɟɦɟ (Podhrázská, 2015).
Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɨɞɧɨɫɟ ɫɟ ɧɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɭɪɚɥɧɢɯ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɢ ɫɦɚʃɟʃɚ ɦɢɝɪɚɰɢʁɟ ɤɚ ɭɪɛɚɧɢɦ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ.
ɉɪɢɪɨɞɧɢ ɟɮɟɤɬɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɨɞɧɨɫɟ ɫɟ ɧɚ ɨɱɭɜɚʃɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ,
ɫɦɚʃɟʃɟ ɢɥɢ ɟɥɢɦɢɧɢɫɚʃɟ ɭɬɢɰɚʁɚ ɟɪɨɡɢɨɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚ. Ɇɟɪɟʃɟ ɨɜɢɯ ɟɮɟɤɚɬɚ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɚɦɚ ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɭɡ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟ ɨ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɟ ɲɬɟɬɟ ɤɨʁɚ
ɛɢ ɧɚɫɬɚɥɚ ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɧɟ ɛɢ ɢɡɜɪɲɢɥɨ ɭɪɟɻɟʃɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ ʁɟ ɩɨɫɬɭɩɚɤ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɧɚʁɟɮɢɤɚɫɧɢʁɟ ɢ ɧɚʁɟɤɨɧɨɦɢɱɧɢʁɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɡɚ ɩɨɫɬɢɡɚʃɟ ɨɜɢɯ ɰɢʂɟɜɚ.
ɉɪɚɜɧɢ ɟɮɟɤɬɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɨɝɥɟɞɚʁɭ ɫɟ ɭ ɩɨɜɟʄɚʃɭ ɫɬɟɩɟɧɚ ɩɪɚɜɧɟ ɭɪɟɻɟɧɨɫɬɢ
ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɦɨɠɟ ɦɟɪɢɬɢ ɛɪɨʁɟɦ ɧɟɪɟɲɟɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɪɟ ɢ ɩɨɫɥɟ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ. Ɉɜɚʁ ɟɮɟɤɚɬ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɬɟɲɤɨ ʁɟ ɩɪɟɰɢɡɧɨ ɢɡɪɚɡɢɬɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɦɚ, ɚɥɢ ɧɟɫɭɦʃɢɜɨ ʁɟ ɞɚ ɩɪɚɜɧɚ ɧɟɭɪɟɻɟɧɨɫɬ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɚ ɭ ɡɧɚɱɚʁɧɨʁ ɦɟɪɢ
ɦɨɠɟ ɞɟɥɨɜɚɬɢ ɞɟɫɬɢɦɭɥɚɬɢɜɧɨ ɧɚ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɟ.
ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɝɟɨɞɟɬɫɤɟ ɨɫɧɨɜɟ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ, ɤɨʁɚ
ɬɪɚʁɧɨ ɨɫɬɚʁɟ, ɬɚɤɨɻɟ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɩɨɜɟʄɚʃɭ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɡɟɦʂɢɲɬɟɦ.
ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɚ ɧɟɫɭɦʃɢɜɨ ɢɦɚ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɟɮɟɤɬɟ, ɚɥɢ ɡɛɨɝ ɧɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ʃɢɯɨɜɨɝ ɩɪɟɰɢɡɧɨɝ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ
ɦɟɪɟʃɚ ɨɧɢ ɧɟʄɟ ɛɢɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɚʂɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɭ
ɄɈ Ⱦɢɜɨɲ.
ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɟɮɟɤɚɬɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ
ȿɤɨɧɨɦɫɤɢ ɟɮɟɤɬɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɦɨɝɭ ɫɟ ɦɟɪɢɬɢ ɤɪɨɡ ɭɤɭɩɧɨ ɩɨɜɟʄɚʃɟ
ɪɟɧɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ.
ɉɪɟɦɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨʁ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ: ɉɟʁɚɧɨɜɢʄ, 2009), ɤɨʁɚ ɫɟ ɛɚɜɢ
ɚɝɪɨɛɢɡɧɢɫɨɦ, ɪɟɧɬɚɛɢɥɧɨɫɬ ɫɟ ɦɨɠɟ ɦɟɪɢɬɢ ɧɚ ɞɜɚ ɧɚɱɢɧɚ:
Re ntabi ln ost

Re alizovani višak proizvoda
Ost var ena realizacija

(1)

Re alizovani višak proizvoda
Uložena poslovna sredstva

(2)

ɢɥɢ
Re ntabi ln ost
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

Ʉɚɤɨ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɭ, ɭɥɚɝɚʃɚ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ ɫɟ ɦɨɝɭ
ɩɨɫɦɚɬɪɚɬɢ ɤɚɨ ɭɥɚɝɚʃɚ ɭ ɩɨɫɥɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɨɞɚɤɥɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɫɥɟɞɢ ɞɚ ɮɨɪɦɭɥɚ
(2) ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚ ɨɰɟɧɭ ɢɫɩɥɚɬɢɜɨɫɬɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ.
Ɏɨɪɦɭɥɚ (2), ɩɪɢɦɟʃɟɧɚ ɧɚ ɨɰɟɧɭ ɪɟɧɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɦɨɠɟ ɢɦɚɬɢ
ɫɥɟɞɟʄɢ ɨɛɥɢɤ:
R pp

PrPOSLE  PrPRE
TK
 (TPRE  TPOSLE )
n

' Pr
Tn  'T

(3)

ɝɞɟ ʁɟ:
Rpp – ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɪɟɧɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɭɫɥɟɞ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ;
Prposle – ɩɪɢɧɨɫɢ ɩɨɫɥɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ;
Prpre – ɩɪɢɧɨɫɢ ɩɪɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ;
Tpre – ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɩɪɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ;
Tposle – ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɩɨɫɥɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ;
– ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ;
Tk
n
– ɛɪɨʁ ɝɨɞɢɧɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʄɟ ɫɟ ɟɤɫɩɥɨɚɬɢɫɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ;
ǻPr – ɪɚɡɥɢɤɚ ɩɪɢɧɨɫɚ ɩɨɫɥɟ ɢ ɩɪɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ;
ǻT
– ɪɚɡɥɢɤɚ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɩɪɟ ɢ ɩɨɫɥɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɢ
Tn
– n-ɬɢ ɞɟɨ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ (ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɛɪɨʁɭ ɝɨɞɢɧɚ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɨɱɟɤɭʁɟ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɨɞ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ).
ɍ ɮɨɪɦɭɥɢ (3), ɭɥɨɠɟɧɚ ɩɨɫɥɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨ ɝɨɞɢɧɢ ɫɭ ʁɟɞɧɚɤɚ ɧ-ɬɨɦ ɞɟɥɭ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ ɢ ɭɦɚʃɭʁɭ ɫɟ ɡɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɟɮɟɤɬɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ (ɨɞɧɨɫɧɨ ɡɚ
ɫɦɚʃɟʃɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɭɤɪɭɩʃɚɜɚʃɚ
ɩɨɫɟɞɚ).
ɍɤɭɩɧɚ ɪɟɧɬɚɛɢɥɧɨɫɬ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ʁɟ ɚɝɪɟɝɚɬɧɢ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪ ɤɨʁɢ
ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ ɭɤɭɩɧɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɟɮɟɤɬɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɡɚ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɄɈ Ⱦɢɜɨɲ. Ⱦɚ ɛɢ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɚ ɛɢɥɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɟɧɬɚɛɢɥɧɚ, ɦɨɪɚ ɞɚ ɜɚɠɢ Rpp > 1. ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɭɤɭɩɧɟ
ɪɟɧɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ʁɟ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɟ ɢ ɢɦɩɥɢɰɢɪɚ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɪɚɞɨɜɟ, ɚɥɢ ɧɟ
ɞɚʁɟ ɩɪɟɰɢɡɧɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɭ ɨ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ ɟɮɟɤɬɢɦɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ, ɤɨʁɢ ɩɪɢɤɚɡɭʁɭ
ɞɢɪɟɤɬɚɧ ɨɞɧɨɫ ɭɥɚɝɚʃɚ ɢ ɨɱɟɤɢɜɚɧɨɝ ɩɨɜɪɚʄɚʁɚ, ɧɚ ɭɥɨɠɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ
ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ.
R pp

' Pr
Tn  'T

(4)

Ʉɚɤɨ ɭɤɭɩɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɧɢɫɭ ɩɨɡɧɚɬɢ, ɦɨɠɟ ɫɟ
ɭɫɜɨʁɢɬɢ ǻɌ=0 . ɉɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚ ɞɚ ɫɟ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɧɟʄɟ
ɫɦɚʃɢɬɢ ɩɨɫɥɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ, ɫɢɝɭɪɧɨ ɧɢʁɟ ɬɚɱɧɚ, ʁɟɪ ɫɟ ɤɪɨɡ ɟɮɟɤɬɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ
ɨɩɬɢɦɢɡɭʁɭ ɩɭɬɧɚ ɢ ɤɚɧɚɥɫɤɚ ɦɪɟɠɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɡɛɨɝ ʃɢɯɨɜɨɝ ɧɟɩɨɡɧɚɜɚʃɚ, ɭɫɜɨʁɢʄɟ
ɫɟ ɞɚ ɫɭ ɨɜɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ʁɟɞɧɚɤɢ, ɩɚ ɮɨɪɦɭɥɚ (4) ɞɨɛɢʁɚ ɨɛɥɢɤ:
R pp

' Pr
Tn

(5)

ɢ ɞɚʂɟ
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R pp

' Pr
T
n

(6)

ɨɞɧɨɫɧɨ
R pp

n ' Pr
T

(7)

Ɂɚ ɄɈ Ⱦɢɜɨɲ, ɩɪɟɦɚ ɮɨɪɦɭɥɢ (7) (ɚɤɨ ɫɟ ɭɫɜɨʁɢ ɞɚ ʁɟ n=6 ; ǻPr = 17.790.840 ɊɋȾ ɢ Ɍ=
93.073.000 ɊɋȾ), ɞɨɛɢʁɚ ɫɟ:
RPP

6 * 17 790 840 RSD
1.15
93 073 000 RSD

Ɍɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɤɨɟɮɢɰɢʁɟɧɬ ɪɟɧɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɧɚ ɲɟɫɬ
ɝɨɞɢɧɚ ɢɦɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ 1.15, ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ ʁɟ ɪɟɧɬɚɛɢɥɧɚ ɭ
ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ ɩɟɬ ɞɨ ɲɟɫɬ ɝɨɞɢɧɚ. Ɍɪɟɛɚ ɢɦɚɬɢ ɭ ɜɢɞɭ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɧɢɫɭ
ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɤɨʁɢ ɞɨɞɚɬɧɨ ɩɨɜɟʄɚɜɚʁɭ ɪɟɧɬɚɛɢɥɧɨɫɬ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ. Ɍɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɟɮɟɤɬɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɫɢɝɭɪɧɨ ɩɨɜɟʄɚɜɚʁɭ ɪɟɧɬɚɛɢɥɧɨɫɬ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ ɧɚ ɤɪɚʄɢ ɩɟɪɢɨɞ. ȼɪɟɞɧɨɫɬɢ ɭ ɮɨɪɦɭɥɢ (7) ɭɫɜɨʁɟɧɟ
ɫɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɱɟɤɢɜɚɧɨɝ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɩɨɫɥɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ
ɄɈ Ⱦɢɜɨɲ ɤɨʁɢ ɢɡɧɨɫɢ 12.5%, ɩɪɨɫɟɱɧɨɝ ɩɪɢɧɨɫɚ ɨɞ 3200 ɤɝ/ɯɚ ɢ ɰɟɧɟ ɠɢɬɚɪɢɰɚ ɨɞ 17
ɊɋȾ/ɤɝ.
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɟɮɟɤɚɬɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟ ɧɚ ɧɨɜɱɚɧɨɦ ɢɡɪɚɡɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɭɜɟʄɚɧɢɯ ɩɪɢɧɨɫɚ ɩɨɫɥɟ ɢɡɜɪɲɟɧɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɢ ʃɢɯɨɜɨɝ ɩɨɪɟɻɟʃɚ ɫɚ ɜɟɥɢɱɢɧɨɦ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ. ɉɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɦ ɜɪɟɞɧɨɜɚʃɭ ɟɮɟɤɚɬɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ, ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ
ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɫɚɦɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɫɚ ɞɨɜɨʂɧɨɦ ɫɢɝɭɪɧɨɲʄɭ ɢ ɤɨʁɢ
ɫɭ ɞɨɤɚɡɚɧɢ ɭ ɞɨɫɚɞɚɲʃɨʁ ɩɪɚɤɫɢ.
ɉɪɟɦɚ ɫɬɪɭɱɧɨʁ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚɤɨɧ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɨɫɬɜɚɪɢɬɢ ɫɥɟɞɟʄɟ
ɦɟɪʂɢɜɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɟɮɟɤɬɟ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨʁ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ:
- ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɡɚ 10% ɢ
- ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɩɪɢɧɨɫɚ ɭɫɥɟɞ ɛɨʂɟ ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɟ ɩɚɪɰɟɥɚ ɡɚ 2.5%.
ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɜɟʄɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ,
ɧɨɜɨ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯ ɯɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ (ɡɚ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɢ ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ) ɦɨɠɟ
ɜɚɪɢɪɚɬɢ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢɯ ɜɚɪɢʁɚɰɢʁɚ ɤɥɢɦɚɬɫɤɢɯ ɩɪɢɥɢɤɚ
(ɧɢɜɨ ɩɚɞɚɜɢɧɚ ɢ ɫɥɢɱɧɨ). Ɉɜɢ ɟɮɟɤɬɢ ɦɨɝɭ ɫɟ ɢɡɪɚɡɢɬɢ ɩɨɜɟʄɚʃɟɦ ɩɪɢɧɨɫɚ ɢɡɦɟɻɭ
15% ɢ 25%.
Ɂɚ ɪɟɚɥɧɢ ɫɰɟɧɚɪɢɨ ɩɨɜɪɚʄɚʁɚ, ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭɥɨɠɟɧɚ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ, ɦɨɝɭ ɫɟ
ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɫɚɦɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ
ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɩɪɢɧɨɫɚ ɭɫɥɟɞ ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɟ ɩɚɪɰɟɥɚ, ɞɨɤ ɫɟ ɡɚ ɨɩɬɢɦɢɫɬɢɱɤɢ ɫɰɟɧɚɪɢɨ
ɦɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɢ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɩɪɢɧɨɫɚ ɭɫɥɟɞ ɢɫɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚ (ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ, ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ, ɫɦɚʃɟʃɟ ɝɭɛɢɬɚɤɚ ɭɫɥɟɞ ɫɦɚʃɟʃɚ
ɭɬɢɰɚʁɚ ɟɪɨɡɢɨɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚ ɢ ɫɥ.).
Ɋɟɚɥɧɢ ɫɰɟɧɚɪɢɨ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɟɮɟɤɚɬɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɧɚ ɝɨɞɢɲʃɟɦ ɧɢɜɨɭ
ɢɡɪɚɠɚɜɚ ɫɟ ɮɨɪɦɭɥɨɦ:
C 'P  (1  'p )  S  c  P  'p  S  c
(8)
ɝɞɟ ʁɟ:
C – ɭɤɭɩɚɧ ɝɨɞɢɲʃɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɟɮɟɤɚɬ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ;
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

ǻP – ɭɤɭɩɧɨ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɭ %;
ǻp – ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɩɪɢɧɨɫɚ ɭɫɥɟɞ ɛɨʂɟ ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɟ ɩɚɪɰɟɥɚ ɭ %;
ʌ – ɩɪɨɫɟɱɧɢ ɩɪɢɧɨɫɢ ɩɨ ʁɟɞɢɧɢɰɢ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɢ
c – ɫɪɟɞʃɚ ɰɟɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ.
Ɂɚ ɄɈ Ⱦɢɜɨɲ, ɩɪɢɦɟɧɨɦ ɮɨɪɦɭɥɟ (8), ɭɡ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɭ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɟ
ɠɢɬɚɪɢɰɟ, ɞɚ ʁɟ ɩɪɢɧɨɫ ɩɪɨɫɟɱɚɧ ɢ ɞɚ ɜɚɠɟ ɰɟɧɟ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɧɨʁ ɛɟɪɡɢ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ
ɧɚ ɞɚɧ 13.01.2020. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɚɨ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɢɡɪɚɡ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɢɯ ɟɮɟɤɚɬɚ,
ɞɨɛɢʁɚ ɫɟ:
C

2565 * 0.1 *1.025 * 3200

kg
kg
* 17 RSD  2565 * 0.025 * 3200 *17 RSD
ha
ha

C 14 302 440 RSD  3 488 400 RSD 17 790 840

Ⱥɤɨ ʁɟ ɰɟɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɡɚ ɄɈ Ⱦɢɜɨɲ C k
ɞɚ ʁɟ ɩɟɪɢɨɞ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜɪɚʄɚʁɭ:
t

Ck
C

93 073 000 RSD , ɨɧɞɚ ɫɥɟɞɢ

5.23

ɉɪɢ ɪɟɚɥɧɨɦ ɫɰɟɧɚɪɢʁɭ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɜɪɚʄɚʁɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɭɥɨɠɟɧɢɯ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ
ɢɡɧɨɫɢ ɧɟɲɬɨ ɦɚɥɨ ɜɢɲɟ ɨɞ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɚ.
Ⱥɤɨ ɫɟ ɭɪɚɱɭɧɚʁɭ ɢ ɟɮɟɤɬɢ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚ ɨɞ 20%
ɨɧɞɚ ɫɥɟɞɢ:
t

Ck
1.2 * C

4.36

ɨɞɧɨɫɧɨ, ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɨɩɬɢɦɢɫɬɢɱɤɨɝ ɫɰɟɧɚɪɢʁɚ, ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɜɪɚʄɚʁɚ ɭɥɚɝɚʃɚ ɭ
ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɪɚɞɨɜɟ ɭ ɄɈ Ⱦɢɜɨɲ ɢɡɧɨɫɢ ɧɟɲɬɨ ɦɚɥɨ ɜɢɲɟ ɨɞ ɱɟɬɢɪɢ ɝɨɞɢɧɟ.
ɁȺɄȴɍɑȺɄ
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɟɮɟɤɬɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɭ ɄɈ Ⱦɢɜɨɲ ɨɩɪɚɜɞɚɜɚʁɭ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɭ ɡɚ ɩɟɬ ɞɨ
ɲɟɫɬ ɝɨɞɢɧɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɢɪɟɤɬɧɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɟɮɟɤɬɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɞɨɫɚɞɚɲʃɢɯ ɢɫɤɭɫɬɚɜɚ, ɭɤɚɡɭʁɭ ɧɚ ɜɢɫɨɤɭ ɢɫɩɥɚɬɢɜɨɫɬ ɩɪɨʁɟɤɬɚ.
ɍɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɭ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɭɡɦɭ ɢ ɞɭɝɨɪɨɱɧɨ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɪɟɧɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ, ɤɚɨ ɢ ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɟɮɟɤɬɢ,
ɨɧɞɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɫɥɟɞɢ ɞɚ ʁɟ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɢɫɩɥɚɬɢɜ.
Ⱦɨɞɚɬɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɞɨɛɢʁɟɧɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɨɦ, ɤɨʁɟ ɧɟɦɚʁɭ ɫɜɨʁ ɞɢɪɟɤɬɚɧ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɢɡɪɚɡ, ɚɥɢ ɫɭ ɞɨɤɚɡɚɧɨ ɩɪɢɫɭɬɧɟ (ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɩɪɚɜɧɟ ɭɪɟɻɟɧɨɫɬɢ
ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɚ, ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɝɟɨɞɟɬɫɤɟ ɨɫɧɨɜɟ, ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ
ɡɟɦʂɢɲɬɟɦ, ɫɦɚʃɟʃɟ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɟ ɲɬɟɬɟ ɭɫɥɟɞ ɫɬɜɚɪɚʃɚ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɟɮɢɤɚɫɧɭ
ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɚɞɟɤɜɚɬɧɟ ɯɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɤɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢʁɚ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɨɛɪɚɞɟ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɞɪɭɝɨ) ɞɨɞɚɬɧɨ ɭɜɟʄɚɜɚʁɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɭ ɄɈ Ⱦɢɜɨɲ.
ɍɪɟɻɟʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ, ɤɚɨ ɥɨɝɢɱɧɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɢɯ
ɪɚɞɨɜɚ, ɢɦɚ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɭ ɭɜɟʄɚʃɟ ʃɟɝɨɜɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ.
ɋɚɠɟɬɨ ɪɟɱɟɧɨ: ɞɢɪɟɤɬɧɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɟɮɟɤɬɢ ɨɩɪɚɜɞɚɜɚʁɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ ɭ ɄɈ
Ⱦɢɜɨɲ, ɞɨɤ ɩɪɚɬɟʄɢ ɟɮɟɤɬɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ, ɢɚɤɨ ɫɟ ɧɟ ɦɨɝɭ ɩɪɟɰɢɡɧɨ ɩɪɨɰɟɧɢɬɢ ɢ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɢɡɪɚɡɢɬɢ ɭ ɮɚɡɢ ɢɞɟʁɧɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ, ɞɨɞɚɬɧɨ ɭɜɟʄɚɜɚʁɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɄɈ Ⱦɢɜɨɲ, ɝɞɟ ʄɟ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ.
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7.2.2. Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɚ (ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ) ɨɰɟɧɚ
ɇɚɤɨɧ ɭɪɟɻɟʃɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɋɪɛɢʁɟ ɭɨɱɟɧɟ ɫɭ, ɩɨɪɟɞ ɧɚɬɭɪɚɥɧɢɯ ɢ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɪɚɡɥɢɤɟ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨʁ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɫɬɚʃɟ ɩɪɟ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ, ɩɚ ɫɟ ɬɨ ɨɱɟɤɭʁɟ ɢ ɧɚɤɨɧ ɢɡɜɟɞɟɧɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ʉ.Ɉ. Ⱦɢɜɨɲ.
ɇɚɤɨɧ ɭɪɟɻɟʃɚ ɡɟɦʂɢɲɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɱɟɤɭʁɟ ɫɟ ɞɚ ʄɟ ɞɨʄɢ ɞɨ ɡɧɚɱɚʁɧɢɯ
ɩɪɨɦɟɧɚ ɭ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ. Ɉɜɨ ɫɟ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ
ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɟ ɜɨɞɧɨ-ɜɚɡɞɭɲɧɨɝ ɪɟɠɢɦɚ ɧɚ ɡɟɦʂɢɲɬɭ ɢ ɩɨɜɟʄɚʃɭ ɩɚɪɰɟɥɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ
ɩɨɫɟɞɚ. ɇɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɫɬɜɚɪɚʁɭ ɫɟ ɢɡɜɚɧɪɟɞɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ, ɝɞɟ ʄɟ ɞɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɝ ɢɡɪɚɠɚʁɚ ɞɨʄɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɝɚʁɟɧɢɯ ɤɭɥɬɭɪɚ.
Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɟɮɟɤɬɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɲɭ ɤɚɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢ ɭɱɢɧɰɢ ɨɜɨɝ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ (ɩɪɢɦɚɪɧɢ, ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢ ɢ ɧɟɦɟɪʂɢɜɢ) ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɭɤɭɩɧɨɝ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ ɢ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɫɭ:
Ⱥ. ɂɡɜɪɲɟʃɟɦ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɢ, ɤɚɨ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɫɥɟɞɢ:
1. ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɩɪɢɧɨɫɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɭɫɥɟɞ:
x ɞɨɝɪɚɞʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɢ ɨɞɜɨɻɟʃɟ ɫɭɜɢɲɧɢɯ ɜɨɞɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ
ɩɨɛɨʂɲɚʃɚ ɜɨɞɧɨ-ɜɚɡɞɭɲɧɨɝ ɪɟɠɢɦɚ ɭ ɡɟɦʂɢɲɬɭ (ɩɪɢɧɨɫɢ ɨɤɨɥɧɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ
ɫɟ ɩɨɜɟʄɚɜɚʁɭ ɞɨ 10%),
x ɛɨʂɟ ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɟ ɩɚɪɰɟɥɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɫɬɪɚɧɟ ɫɜɟɬɚ (ɩɪɢɧɨɫɢ ɫɟ ɩɨɜɟʄɚɜɚʁɭ
ɡɚ 5 ɞɨ 10%),
x ɫɦɚʃɟʃɚ ɩɨʁɚɜɚ ɟɪɨɡɢʁɟ ɜɟɬɪɨɦ ɭɫɥɟɞ ɩɨɞɢɡɚʃɚ ɩɨʂɨɡɚɲɬɢɬɧɢɯ ɲɭɦɫɤɢɯ
ɩɨʁɚɫɟɜɚ (ɩɪɢɧɨɫɢ ɫɟ ɩɨɜɟʄɚɜɚʁɭ ɞɨ 5%),
x ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɛɪɚɞɢɜɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭɫɥɟɞ ɤɪɱɟʃɚ ɲɢɤɚɪɚ ɢ ɞɪɜɟɧɫɬɨɝ
ɪɚɫɬɢʃɚ ɧɚ ɦɟɻɚɦɚ.

x
x

x
x
x
x

2. ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɩɪɢɧɨɫɚ ɭɫɥɟɞ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɨɛɪɚɞɢɜɢɯ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɡɛɨɝ:
ɫɦɚʃɟʃɚ ɛɪɨʁɚ, ɞɭɠɢɧɟ ɢ ɲɢɪɢɧɟ ɦɟɻɚ, ɪɚɡɨɪɚ ɢ ɭɜɪɚɬɢɧɚ (ɩɪɢɧɨɫɢ ɫɟ
ɩɨɜɟʄɚɜɚʁɭ ɞɨ 2,5%),
ɩɪɢɜɨɻɟʃɚ ɤɭɥɬɭɪɢ ɧɟɨɛɪɚɞɢɜɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɭ ɨɛɪɚɞɢɜɟ (ɩɪɢɧɨɫɢ ɫɟ ɩɨɜɟʄɚɜɚʁɭ
ɞɨ 2,5%).
3. ɋɦɚʃɟʃɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɢ ɝɭɛɢɬɚɤɚ ɭ ɩɨɫɥɨɜɚʃɭ ɢ ɩɨɜɟʄɚʃɟ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɞɚ ɭɫɥɟɞ:
ɫɦɚʃɟʃɚ ɛɪɨʁɚ ɩɚɪɰɟɥɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɬɪɨɲɤɨɜɚ (ɫɦɚʃɟʃɟ ɩɪɟɜɨɡɚ
ɩɨ ʁɟɞɧɨɦ ɯɟɤɬɚɪɭ ɩɨɫɥɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ʁɟ ɢ ɞɨ 40% ɨɞ ɭɤɭɩɧɢɯ ɩɪɟɻɟɧɢɯ
ɤɢɥɨɦɟɬɚɪɚ), ɭɫɥɟɞ ɝɪɭɩɢɫɚʃɚ ɩɨɫɟɞɚ,
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɧɟɫɦɟɬɚɧɟ ɩɪɢɦɟɧɟ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ
ɦɚɲɢɧɚ ɢ ɧɨɜɢɯ ɚɝɪɨɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɦɟɪɚ ɧɚ ɜɟʄɢɦ ɩɚɪɰɟɥɚɦɚ ɢ ɩɚɪɰɟɥɚɦɚ
ɩɪɚɜɢɥɧɨɝ ɨɛɥɢɤɚ,
ɫɦɚʃɟʃɚ ɩɪɚɡɧɢɯ ɯɨɞɨɜɚ ɦɚɲɢɧɚ ɢ ɪɚɞɧɢɤɚ ɧɚ ɫɚɦɨʁ ɩɚɪɰɟɥɢ ɢ ɫɦɚʃɟʃɟ
ɜɪɟɦɟɧɚ ɨɛɪɚɞɟ ɩɨɫɟɞɚ,
ɭɲɬɟɞɚ ɭ ɫɟɦɟɧɭ ɞɨ 20% ɭɫɥɟɞ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɚɪɰɟɥɚ.

Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɤɨʁɟ ɧɚɫɬɚʁɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ, ɤɨʁɟ ɫɟ
ɞɟɮɢɧɢɲɭ ɤɚɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢ ɭɱɢɧɰɢ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ, ɦɨɝɭ ɫɟ
ɫɜɪɫɬɚɬɢ ɭ:
x

1. ɉɪɢɦɚɪɧɟ ɢɥɢ ɞɢɪɟɤɬɧɟ ɤɨɪɢɫɬɢ
ɤɨʁɟ ɢɦɚʁɭ ɩɨɬɪɨɲɚɱɢ ɪɨɛɚ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɚ ɱɢʁɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɨɦɨɝɭʄɭʁɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɚ,
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

x

x
x
x
x

x
x
x
x

ɜɟʄɚ ɧɚɛɚɜɤɚ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɫɦɚʃɟʃɟ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ
ɠɢɜɨɦ ɪɚɞɧɨɦ ɫɧɚɝɨɦ.
2. ɋɟɤɭɧɞɚɪɧɟ ɢɥɢ ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɟ ɤɨɪɢɫɬɢ
ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɟ ɦɪɟɠɟ ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ, ɢ ɩɥɚɧɫɤɨ
ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢ ɛɪɨʁɚ ɛɭɞɭʄɢɯ ɦɨɫɬɨɜɚ ɢ ɩɪɟɥɚɡɚ ɩɪɟɤɨ ɤɚɧɚɥɚ,
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɦɚʃɟɝ ɨɛɢɦɚ,
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɟɤɫɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢɨɧɢɯ ɩɨʁɚɫɟɜɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ
ɫɯɨɞɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɚɬɚɪɚ,
ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɦɪɟɠɟ ɩɨʂɨɡɚɲɬɢɬɧɢɯ ɲɭɦɫɤɢɯ ɩɨʁɚɫɟɜɚ ɤɨʁɢ ʄɟ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɞɨɩɪɢɧɟɬɢ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɢ ɩɨɲɭɦʂɟɧɨɫɬɢ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, ɚ
ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɢ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ.
3. ɇɟɦɟɪʂɢɜɟ ɤɨɪɢɫɬɢ, ɬʁ. ɨɧɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɧɟ ɪɚɡɦɟʃɭʁɭ ɧɚ ɬɪɠɢɲɬɭ ɢ
ɬɟɲɤɨ ɢɯ ʁɟ, ɢɥɢ ɧɟɦɨɝɭʄɟ ɢɡɪɚɡɢɬɢ ɭ ɧɨɜɱɚɧɨʁ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɨɫɬɜɚɪɟʃɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚ,
ɩɪɨɦɟɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ,
ɛɪɠɟ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɢ ɭɜɨɻɟʃɟ ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɚ ɪɚɡɜɨʁɚ
ɢ ɩɪɢɜɪɟɻɢɜɚʃɚ,
ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɩɨɞɢɡɚʃɟɦ ɩɨʂɨɡɚɲɬɢɬɧɢɯ ɩɨʁɚɫɟɜɚ ɢ
ɫɦɚʃɟʃɟ ɫɬɟɩɟɧɚ ɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ, ɢ ɞɪ..

Ȼ. Ɉɛɧɨɜɨɦ ɩɪɟɦɟɪɚ ɢ ɨɫɧɢɜɚʃɟɦ ɤɚɬɚɫɬɪɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɡɚ ɄɈ Ⱦɢɜɨɲ:
1.
Ɏɨɪɦɢɪɚʄɟ
ɫɟ
ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚ
ɞɢɝɢɬɚɥɧɚ
ɛɚɡɚ
ɩɪɨɫɬɨɪɧɢɯ
ɚɥɮɚɧɭɦɟɪɢɱɤɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɤɚɬɚɫɬɪɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ.
2. Ɉɦɨɝɭʄɢʄɟ ɫɟ ɚɭɬɨɦɚɬɫɤɨ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɱɢɦɟ ʄɟ
ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɥɟɞɟʄɟ:
x ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɢ ɩɪɚʄɟʃɟ ɞɧɟɜɧɢɯ ɩɪɢʁɚɜɚ ɢ ɩɪɨɦɟɧɚ ɧɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɦɚ;
x ɞɧɟɜɧɚ ɚɠɭɪɧɨɫɬ ɛɚɡɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɦɚ;
x ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ ɚɥɮɚɧɭɦɟɪɢɱɤɢɯ ɢ ɝɪɚɮɢɱɤɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ
ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɦɚ ɭ ɞɢɝɢɬɚɥɧɨɦ ɢ ɚɧɚɥɨɝɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɦɢɧɭɬɚ
ɩɨ ɡɚɯɬɟɜɭ, ɚɤɨ ʁɟ ɡɚɯɬɟɜ ɢɫɤɚɡɚɧ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɋɄɇ;
x ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ ɚɥɮɚɧɭɦɟɪɢɱɤɢɯ ɢ ɝɪɚɮɢɱɤɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ
ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɦɚ (ɫɭɞɨɜɢ, ɛɚɧɤɟ, ɨɪɝɚɧɢ ɭɩɪɚɜɟ, ɨɪɝɚɧɢ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ,
ɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɫɭɛʁɟɤɬɢ ɢ ɝɪɚɻɚɧɢ) ɭ ɞɢɝɢɬɚɥɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ ɭ ɬɪɟɧɭɬɤɭ, ɚɤɨ ʁɟ ɡɚɯɬɟɜ
ɢɫɤɚɡɚɧ ɩɪɟɤɨ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ, ɢɥɢ ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɦɢɧɭɬɚ ɚɤɨ ʁɟ ɡɚɯɬɟɜ ɢɫɤɚɡɚɧ
ɧɚ ɲɚɥɬɟɪɭ ɥɨɤɚɥɧɟ ɋɄɇ.
3. Ɏɨɪɦɢɪɚʄɟ ɫɟ ɞɢɝɢɬɚɥɧɚ ɛɚɡɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢɯ ɢ ɚɥɮɚɧɭɦɟɪɢɱɤɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ
ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɭ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɭ ɞɢɝɢɬɚɥɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ:
x ɫɦɚʃɭʁɟ ɫɟ ɜɪɟɦɟ ɡɚ ʃɢɯɨɜɭ ɢɡɪɚɞɭ ɡɚ ɨɤɨ 30%, ɢ
x ɨɦɨɝɭʄɭʁɟ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ ɩɥɚɧɨɜɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɡɥɚɝɚʃɟ ɧɚɰɪɬɚ ɩɥɚɧɨɜɚ
ɧɚ ʁɚɜɧɢ ɭɜɢɞ.
4. Ɏɨɪɦɢɪɚʄɟ ɫɟ ɛɚɡɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɭɪɟɻɟʃɚ, ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
(ɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɚ ɢ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɚɪɚɧɠɦɚɧɚ, ɢɡɪɚɞɭ ɤɚɬɚɫɬɪɚ
ɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɢɯ ɡɚɫɚɞɚ, ɪɟɝɢɫɬɪɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɢ ɢɡɪɚɞɭ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ).
5. Ɉɛɟɡɛɟɞɢʄɟ ɫɟ ɞɢɪɟɤɬɧɚ (on line) ɜɟɡɚ ɫɚ ɛɚɡɨɦ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɤɚɬɚɫɬɪɚ
ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɬɚɫɬɪɚ ɜɨɞɨɜɚ
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɨɛɪɚɱɭɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɪɚɱɭɧɚ ɩɨɪɟɡɚ ɧɚ
ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɦɟɬ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪ.).
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6. ɉɨɜɟʄɚʄɟ ɫɟ ɩɪɨɞɚʁɚ ɝɟɨɞɟɬɫɤɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ
(ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɞɢɝɢɬɚɥɧɢɯ ɝɟɨɞɟɬɫɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ) ɢ ɨɫɬɜɚɪɟʃɟ ɜɟʄɟ ɞɨɛɢɬɢ ɨɞ
ʃɢɯɨɜɟ ɩɪɨɞɚʁɟ ɡɚ ɨɤɨ 45% ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ƎɛɟɡƎ ɉɪɨɝɪɚɦɚ. ɉɨɞɚɰɢ ɡɚ ɄɈ
Ⱦɢɜɨɲ ʄɟ ɛɢɬɢ ɞɨɫɬɭɩɧɢ ɭ ɨɛɥɢɤɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɧɨɫɢɥɚɰɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ (ɐȾ ɢɥɢ
ɞɢɪɟɤɬɧɚ ɢɫɩɨɪɭɤɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬɨɦ), ɱɢɦɟ ʄɟ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ʃɢɯɨɜɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɢ ɫɦɚʃɢɬɢ ɰɟɧɚ ɬɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ.
7. ɋɦɚʃɢʄɟ ɫɟ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɞɨɫɚɞɚɲʃɟɝ ɪɚɞɚ ɋɥɭɠɛɟ ɡɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪ
ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɡɚ ɨɤɨ 30%, ɤɚɞɚ ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɩɨɞɚɰɢ ɡɚ ɄɈ Ⱦɢɜɨɲ.
Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɟɮɟɤɬɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ʁɨɲ ɦɨɝɭ ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ ɨɫɧɢɜɚʃɟɦ ɤɚɬɚɫɬɪɚ
ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ ɨɜɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɫɭ ɢ:
x ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɢ ɩɨɞɪɲɤɚ ɬɪɚʁɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ (ɢɡ ɬɨɝ
ɪɚɡɥɨɝɚ ɢ Ƚɪɚɞ ɦɨɪɚ ɞɚ ɛɪɢɧɟ ɨ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚ ɨ
ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɦɚ),
x ɩɨɞɪɲɤɚ ɟɤɨɧɨɦɢʁɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ɜɟʄ ɫɚɞɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ.
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ɉɊɂɅɈȽ 2: ɉɊɂɆȿɊ ɈȾɅɍɄȿ Ɉ ɋɉɊɈȼɈȭȿȵɍ ɄɈɆȺɋȺɐɂȳȿ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɥɚɧɚ 34. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ“, ɛɪ. 62/06,
65/08, 41/09, 112/2015, 80/2017 ɢ 95/2018) ɢ ɱɥɚɧɚ _________ Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɧɚ
ɫɜɨʁɨʁ ɫɟɞɧɢɰɢ ɨɞɪɠɚɧɨʁ ɞɚɧɚ _________ , ɞɨɧɟɥɚ ʁɟ
ɈȾɅɍɄɍ
ɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɭ Ʉ.Ɉ. ___________, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ.
ɑɥɚɧ 1.
Ɉɞɪɟɻɭʁɟ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨʁ ɨɩɲɬɢɧɢ
___________, Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ.
ɑɥɚɧ 2.
ɉɪɟɞɦɟɬ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ (ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɚ ɦɚɫɚ) ɫɭ ɫɜɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɭ ɭɤɭɩɧɨʁ
ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɨɞ ________ ɯɟɤɬɚɪɚ.
Ƚɪɚɧɢɰɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɢɡ ɫɬɚɜɚ 1. ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ ɨɩɢɫɚɧɚ ʁɟ ɭ ɉɪɨɝɪɚɦɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ.
ɑɥɚɧ 3.
ɍɱɟɫɧɢɰɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɫɭ ɜɥɚɫɧɢɰɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɦ ɦɚɫɨɦ ɢ ɫɜɚ
ɞɪɭɝɚ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɧɚ ɬɢɦ ɡɟɦʂɢɲɬɢɦɚ ɢɦɚʁɭ ɫɬɜɚɪɧɚ ɩɪɚɜɚ ɢɥɢ ɧɚ ɡɚɤɨɧɭ ɡɚɫɧɨɜɚɧ ɩɪɚɜɧɢ
ɢɧɬɟɪɟɫ.
ɑɥɚɧ 4.
Ʉɨɦɚɫɚɰɢʁɭ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɜɟ Ɉɞɥɭɤɟ ɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ, ɫɩɪɨɜɨɞɢ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ, ɤɨʁɭ Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɨɛɪɚɡɭʁɟ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɪɟɲɟʃɟɦ.
ɑɥɚɧ 5.
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨ ɩɨɫɥɨɜɚʃɟ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢ Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɟ
ɢ ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ.
ɑɥɚɧ 6.
Ɉɞ ɞɚɧɚ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɜɪɲɢɬɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɢ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢɯ ɡɚɫɚɞɚ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ.
ɑɥɚɧ 7.
ɉɨɫɬɭɩɚɤ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢʄɟ ɫɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ ɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ
ɫɚ ɇɚɱɟɥɢɦɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɨʁɚ ʄɟ ɞɨɧɟɬɢ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ.
ɑɥɚɧ 8.
Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢ ɝɟɨɞɟɬɫɤɢ ɡɚɜɨɞ, ɋɥɭɠɛɚ ɡɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɋɊȿɆɋɄȺ ɆɂɌɊɈȼɂɐȺ
ɡɚɛɟɥɟɠɢʄɟ ɭ ɤɚɬɚɫɬɚɪɭ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ.
ɑɥɚɧ 9.
Ɉɜɚ ɨɞɥɭɤɚ ɫɬɭɩɚ ɧɚ ɫɧɚɝɭ ɨɫɦɨɝ ɞɚɧɚ ɨɞ ɞɚɧɚ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚ ɭ ''ɋɥɭɠɛɟɧɨɦ ɥɢɫɬɭ Ƚɪɚɞɚ
ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ".
ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɋɊȻɂȳȺ
ȽɊȺȾ ɋɊȿɆɋɄȺ ɆɂɌɊɈȼɂɐȺ
ɋɄɍɉɒɌɂɇȺ ȽɊȺȾȺ
Ȼɪɨʁ: ___________
ɋɊȿɆɋɄȺ ɆɂɌɊɈȼɂɐȺ _____________ 2020. Ƚɨɞɢɧɟ
ɉɊȿɋȿȾɇɂɄ ɋɄɍɉɒɌɂɇȿ
________________________
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

ɉɊɂɅɈȽ 3: ɉɊɂɆȿɊ ɉɊȺȼɂɅɇɂɄȺ Ɉ ɇȺɄɇȺȾȺɆȺ ɁȺ ɊȺȾ ɄɈɆɂɋɂȳȿ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɥɚɧɚ
ɋɬɚɬɭɬɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ, ɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɱɥɚɧɨɦ
Ɋɟɲɟʃɚ ɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɭ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨʁ ɨɩɲɬɢɧɢ
___________, ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɢ ɨɞɪɠɚɧɨʁ ɞɚɧɚ
_______. ɝɨɞɢɧɟ ɞɨɧɟɥɚ ʁɟ:
ɉɊȺȼɂɅɇɂɄ
Ɉ ɇȺɄɇȺȾȺɆȺ ɁȺ ɊȺȾ ɄɈɆɂɋɂȳȿ ɁȺ ɋɉɊɈȼɈȭȿȵȿ ɉɈɋɌɍɉɄȺ ɄɈɆȺɋȺɐɂȳȿ ɍ
ɄȺɌȺɋɌȺɊɋɄɈȳ ɈɉɒɌɂɇɂ ___________, ȽɊȺȾ ɋɊȿɆɋɄȺ ɆɂɌɊɈȼɂɐȺ
ɑɥɚɧ 1.
Ɉɜɢɦ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɫɟ ɜɢɫɢɧɚ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɪɚɞ ɱɥɚɧɨɜɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ (ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ: Ʉɨɦɢɫɢʁɚ), ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ,
ɱɥɚɧɨɜɚ ɩɨɬɤɨɦɢɫɢʁɚ, ɫɬɪɭɱɧɢɯ ɪɚɞɧɢɯ ɬɟɥɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰɚ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢɯ ɧɚ
ɨɛɚɜʂɚʃɭ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ, ɩɪɢɥɢɤɨɦ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ.
ɑɥɚɧ 2.
ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ ɢ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ, ɫɟɤɪɟɬɚɪɭ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ, ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɩɨɬɤɨɦɢɫɢʁɚ ɢ
ɫɬɪɭɱɧɢɯ ɪɚɞɧɢɯ ɬɟɥɚ ɡɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɪɚɞʃɢ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɢ
ɞɪɭɝɢɦ ɥɢɰɢɦɚ (ɫɥɭɠɛɟɧɚ ɥɢɰɚ, ɢ ɞɪ.) ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢɯ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɧɚ
ɨɛɚɜʂɚʃɭ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ, ɩɪɢɩɚɞɚ ɧɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɜɪɟɦɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɢ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɬɢɦ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ, ɤɚɨ ɢ ɧɚɤɧɚɞɚ
ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɩɪɟɜɨɡɚ ɩɨɞ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɢ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɭɬɜɪɻɟɧ ɨɜɢɦ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ.
ɑɥɚɧ 3.
ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ ɢ ɡɚɦɟɧɢɤɭ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ, ɩɪɢɩɚɞɚ ɧɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɪɚɞ ɭ ɜɢɫɢɧɢ
ɨɞ _______ ɞɢɧɚɪɚ, ɞɨɤ ɨɫɬɚɥɢɦ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ, ɫɟɤɪɟɬɚɪɭ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ,
ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɩɨɞɤɨɦɢɫɢʁɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɬɟɥɚ ɤɨʁɟ ɢɦɟɧɭʁɟ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɩɪɢɩɚɞɚ ɧɚɤɧɚɞɚ ɡɚ
ɪɚɞ ɭ ɜɢɫɢɧɢ ɨɞ
ɞɢɧɚɪɚ.
ɑɥɚɧ 4.
ɇɚɤɧɚɞɚ ɢɡ ɱɥɚɧɚ 3. ɨɜɨɝ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɫɟ ɡɚɜɢɫɧɨ ɨɞ ɜɪɟɦɟɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝ
ɧɚ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ. Ɂɚ ɪɚɞ ɤɨʁɢ ɬɪɚʁɟ ɦɚʃɟ ɨɞ ɨɫɚɦ ɱɚɫɨɜɚ ɞɧɟɜɧɨ, ɚ ɜɢɲɟ
ɨɞ ɱɟɬɢɪɢ ɱɚɫɚ ɞɧɟɜɧɨ, ɧɚɤɧɚɞɚ ɫɟ ɭɦɚʃɭʁɟ ɡɚ 50 %.
ɑɥɚɧ 5.
ɉɪɟɜɨɡ ɥɢɰɚ ɢɡ ɱɥɚɧɚ 2. ɨɜɨɝ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ
Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚɚ. ɍɤɨɥɢɤɨ ɥɢɰɚ ɢɡ ɱɥɚɧɚ 2. ɨɜɨɝ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɤɨɪɢɫɬɟ ɭɫɥɭɝɟ ʁɚɜɧɨɝ
ɩɪɟɜɨɡɚ ɩɪɢɩɚɞɚ ɢɦ ɧɚɤɧɚɞɚ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɩɪɟɜɨɡɚ ɧɚ ɪɚɞ ɢ ɫɚ ɪɚɞɚ, ɭ ɜɢɫɢɧɢ ɰɟɧɟ
ɩɪɟɜɨɡɚ ɭ ʁɚɜɧɨɦ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ.
ɑɥɚɧ 6.
ɂɫɩɥɚɬɚ ɧɚɤɧɚɞɟ ɭɬɜɪɻɟɧɟ ɨɜɢɦ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɜɪɲɢʄɟ ɫɟ ɩɨ ɨɜɟɪɟɧɢɦ ɢɫɩɥɚɬɧɢɦ
ɥɢɫɬɨɜɢɦɚ ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɭ ʃɟɝɨɜɨɦ ɨɞɫɭɫɬɜɭ ɡɚɦɟɧɢɤɚ
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ, ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɫɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɟ
ɩɨɡɢɰɢʁɟ, Ȼɭʇɟɬɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ.
ɑɥɚɧ 7.
ȿɜɢɞɟɧɰɢʁɭ ɢ ɡɚɩɢɫɧɢɤ ɨ ɜɪɟɦɟɧɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɦ ɧɚ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɢ ɭ ɜɟɡɢ
ɬɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɡɚ ɥɢɰɚ ɢɡ ɱɥɚɧɚ 2. ɨɜɨɝ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɚ, ɤɚɨ ɢ ɢɫɩɥɚɬɧɟ ɥɢɫɬɟ ɢɡ ɱɥɚɧɚ 6.

118

31. 03. 2021

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 05
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ɨɜɨɝ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɜɨɞɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ.
Ɉɛɪɚɱɭɧ ɢ ɢɫɩɥɚɬɭ ɧɚɤɧɚɞɚ ɜɪɲɢ Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɛɭʇɟɬ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɟ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ
Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ, ɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟ ɞɨ 10. ɭ ɦɟɫɟɰɭ ɡɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ ɦɟɫɟɰ.
ɑɥɚɧ 8.
Ɉɜɚʁ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤ ɫɬɭɩɚ ɧɚ ɫɧɚɝɭ ɨɫɦɨɝ ɞɚɧɚ
„ɋɥɭɠɛɟɧɨɦ ɥɢɫɬɭ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ “.
ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɋɊȻɂȳȺ
ȽɊȺȾ ɋɊȿɆɋɄȺ ɆɂɌɊɈȼɂɐȺ
ɋɄɍɉɒɌɂɇȺ ȽɊȺȾȺ
Ȼɪɨʁ: ___________
ɋɊȿɆɋɄȺ ɆɂɌɊɈȼɂɐȺ _____________ 2020. Ƚɨɞɢɧɟ
ɉɊȿɋȿȾɇɂɄ ɋɄɍɉɒɌɂɇȿ
________________________
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

ɉɊɂɅɈȽ 4: ɉɊɂɆȿɊ ɊȿɒȿȵȺ Ɉ ɈȻɊȺɁɈȼȺȵɍ ɄɈɆɂɋɂȳȿ ɁȺ ɄɈɆȺɋȺɐɂȳɍ
ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɋɊȻɂȳȺ
ȽɊȺȾ ɋɊȿɆɋɄȺ ɆɂɌɊɈȼɂɐȺ
Ȼɪɨʁ: __________
ɋɊȿɆɋɄȺ ɆɂɌɊɈȼɂɐȺ, _______2020. ɝɨɞɢɧɟ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɥɚɧɚ 35. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ“,
ɛɪ. 62/06, 65/08, 41/09, 112/15, 80/17 ɢ 95/18), ɱɥɚɧɚ
____
ɋɬɚɬɭɬɚ
Ƚɪɚɞɚ
_____
Ɉɞɥɭɤɟ ɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɭ
ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɢ ɱɥɚɧɚ
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨʁ ɨɩɲɬɢɧɢ ___________, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ, ɋɄɍɉɒɌɂɇȺ ȽɊȺȾȺ,
ɧɚ ɫɜɨʁɨʁ ɫɟɞɧɢɰɢ ɨɞɪɠɚɧɨʁ ɞɚɧɚ
.ɝɨɞɢɧɟ, ɞɨɧɟɥɚ ʁɟ:
Ɋȿɒȿȵȿ
ɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɭ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨʁ ɨɩɲɬɢɧɢ
___________, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ
ɑɥɚɧ 1.
ɍ Ʉɨɦɢɫɢʁɭ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɭ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨʁ ɨɩɲɬɢɧɢ ___________, Ƚɪɚɞ
ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɢɦɟɧɭʁɭ ɫɟ ɫɟɞɚɦ ɱɥɚɧɨɜɚ ɢ ɢɫɬɨ ɬɨɥɢɤɨ ɡɚɦɟɧɢɤɚ, ɩɪɟɦɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɞɨɧɟɬɨɦ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɢ
ɨɞɪɠɚɧɨʁ ɞɚɧɚ ________. ɝɨɞɢɧɟ
ɑɥɚɧ 2.
ɍ Ʉɨɦɢɫɢʁɭ ɫɟ ɢɦɟɧɭʁɭ ɫɥɟɞɟʄɚ ɥɢɰɚ:
1.
, ɞɢɩɥ. ɩɪɚɜɧɢɤ – ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ
, ɞɢɩɥ. ɩɪɚɜɧɢɤ – ɡɚɦɟɧɢɤ
2.
, ɞɢɩɥ. ɢɧɠ. ɩɨʂ. – ɱɥɚɧ
, ɞɢɩɥ. ɢɧɠ. ɩɨʂ. – ɡɚɦɟɧɢɤ
3.
, ɞɢɩɥ ɢɧɠ. ɝɟɨɞ – ɱɥɚɧ
, ɞɢɩɥ ɢɧɠ. ɝɟɨɞ – ɡɚɦɟɧɢɤ
4.
, ɞɢɩɥ ɢɧɠ. ɚɪɯ. – ɱɥɚɧ
, ɞɢɩɥ. ɢɧɠ. ɚɪɯ. – ɡɚɦɟɧɢɤ
5.
, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ, - ɱɥɚɧ
, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ – ɡɚɦɟɧɢɤ
6.
, ɩɪɟɞɫ. ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦ., ɡɟɦʂɨɪɚɞɧɢɤ – ɱɥɚɧ
, ɩɪɟɞɫ. ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦ,ɡɟɦʂɨɪɚɞɧɢɤ – ɡɚɦɟɧɢɤ
7.
, ɩɪɟɞɫ. ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦ., ɡɟɦʂɨɪɚɞɧɢɤ, – ɱɥɚɧ
, ɩɪɟɞɫ. ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦ, ɡɟɦʂɨɪɚɞɧɢɤ – ɡɚɦɟɧɢɤ
ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɫɟ ɢɦɟɧɭʁɭ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɭ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨʁ ɨɩɲɬɢɧɢ ___________, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ.
ɑɥɚɧ 3.
Ɂɚɞɚɬɚɤ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɢɡ ɱɥɚɧɚ 1. ɨɜɨɝ Ɋɟɲɟʃɚ ʁɟ ɞɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ ɢ ɧɚɱɟɥɢɦɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ:
x
ɫɩɪɨɜɟɞɟ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨʁ ɨɩɲɬɢɧɢ ___________,
Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ,
x
ɨɛʁɟɞɢʃɭʁɟ ɪɚɞ ɫɜɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ɜɪɲɟ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɭ
ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ,
x
ɨɛɪɚɡɭʁɟ ɩɨɬɤɨɦɢɫɢʁɟ (ɡɚ ɩɪɨɰɟɧɭ ɡɟɦʂɢɲɬɚ, ɡɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ
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x

ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢɯ ɡɚɫɚɞɚ),
ɨɛɚɜʂɚ ɢ ɞɪɭɝɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ
ɡɟɦʂɢɲɬɭ ɢ ɇɚɱɟɥɢɦɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ.

ɑɥɚɧ 4.
ɋɬɪɭɱɧɟ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɨɛɚɜʂɚʄɟ ɫɟɤɪɟɬɚɪ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ,
____________________ , ɞɢɩɥ. ɩɪɚɜɧɢɤ.
ɑɥɚɧ 5.
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨ ɩɨɫɥɨɜɚʃɟ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɜɨɞɢʄɟ Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɟ ɢ ɛɭʇɟɬ Ƚɪɚɞɚ
ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ, ɚ ɧɚɥɨɝɨɞɚɜɚɰ ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɢ ɢɫɩɥɚɬɭ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɚ ɭ ʃɟɝɨɜɨɦ ɨɞɫɭɫɬɜɭ ɡɚɦɟɧɢɤ
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ.
ɑɥɚɧ 6.
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɪɚɞɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ, ɩɨɬɤɨɦɢɫɢʁɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɭɱɧɢɯ ɬɟɥɚ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ ɤɨʁɢ
ɜɪɲɟ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɢɞɭ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ.
ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɪɚɞ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɢ ɱɥɚɧɨɜɚ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰɚ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢɯ ɧɚ
ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ, ɛɥɢɠɟ ʁɟ ɭɪɟɻɟɧɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɧɚɤɧɚɞɚɦɚ, ɧɚ
ɤɨʁɢ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɞɚʁɟ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ.
ɑɥɚɧ 7.
Ɉɜɨ ɪɟɲɟʃɟ ɨɛʁɚɜɢɬɢ ɭ „ɋɥɭɠɛɟɧɨɦ ɥɢɫɬɭ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ“.
ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɋɊȻɂȳȺ
ȽɊȺȾ ɋɊȿɆɋɄȺ ɆɂɌɊɈȼɂɐȺ
ɋɄɍɉɒɌɂɇȺ ȽɊȺȾȺ
Ȼɪɨʁ: ___________
ɋɊȿɆɋɄȺ ɆɂɌɊɈȼɂɐȺ _____________ 2020. Ƚɨɞɢɧɟ
ɉɊȿɋȿȾɇɂɄ ɋɄɍɉɒɌɂɇȿ
________________________
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ɉɊɂɅɈȽ 5: ɉɊɂɆȿɊ ɇȺɑȿɅȺ ɄɈɆȺɋȺɐɂȳȿ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ____ ɱɥɚɧɚ ɋɬɚɬɭɬɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɢ ____ ɱɥɚɧɚ Ɉɞɥɭɤɟ ɨ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɭ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨʁ ɨɩɲɬɢɧɢ ___________, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ
Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ“, ɛɪɨʁ ___ ), ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ
Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ, ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɢ ɨɞɪɠɚɧɨʁ ɞɚɧɚ ___________ 2020. ɝɨɞɢɧɟ
ɞɨɧɟɥɚ ʁɟ
ɈȾɅɍɄɍ
Ɉ ɇȺɑȿɅɂɆȺ ɄɈɆȺɋȺɐɂȳȿ ɍ ɄȺɌȺɋɌȺɊɋɄɈȳ ɈɉɒɌɂɇɂ ___________, ȽɊȺȾ
ɋɊȿɆɋɄȺ ɆɂɌɊɈȼɂɐȺ
I ɈɉɒɌȿ ɈȾɊȿȾȻȿ
ɑɥɚɧ 1.
Ɉɜɢɦ ɧɚɱɟɥɢɦɚ ɭɪɟɻɭʁɟ ɫɟ:
1. ɉɪɟɞɦɟɬ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ;
2. ɍɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɮɚɤɬɢɱɤɨɝ ɫɬɚʃɚ;
3. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɢ ɝɪɭɩɢɫɚʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ;
4. Ʉɨɦɚɫɚɰɢɨɧɚ ɩɪɨɰɟɧɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ;
5. ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɦɪɟɠɟ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ;
6. Ⱦɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢ ɡɚɫɚɞɢ ɢ ɫɬɚɥɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ;
7. Ɉɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɩɨɬɪɟɛɟ;
8. ȼɪɟɦɟ ɢ ɧɚɱɢɧ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɟ ɩɪɢɦɨɩɪɟɞɚʁɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢɡ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ;
9. Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ;
10. Ɋɟɲɟʃɟ ɨ ɪɚɫɩɨɞɟɥɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ;
11. Ɉɫɬɚɥɟ ɨɞɪɟɞɛɟ.
ɑɥɚɧ 2.
Ʉɨɦɚɫɚɰɢʁɭ ɭ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨʁ ɨɩɲɬɢɧɢ ___________, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ
ɫɩɪɨɜɨɞɢ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ (ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ: Ʉɨɦɢɫɢʁɚ) ɮɨɪɦɢɪɚɧɚ ɨɞɥɭɤɨɦ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ, ɛɪɨʁ __________ɨɞ ___________ ɝɨɞɢɧɟ.
ɑɥɚɧ 3.
ɍ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɫɜɢ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɫɭ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɢ, ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ
ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɩɨɫɟɞɚ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɤɨʁɟɝ ɫɭ ɭɧɟɥɢ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɭ ɦɚɫɭ ɢ ɛɟɡ
ɨɛɡɢɪɚ ɞɚ ɥɢ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɢɦɚɨɰɢɦɚ ɩɪɚɜɚ ɫɜɨʁɢɧɟ ɧɚ ɡɟɦʂɢɲɬɭ ɭ ʁɚɜɧɨʁ (ɞɪɠɚɜɧɨʁ),
ɡɚɞɪɭɠɧɨʁ ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨʁ ɫɜɨʁɢɧɢ.
ɑɥɚɧ 4.
ɋɜɟ ɪɚɞʃɟ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ ɢ ɢɡɜɨɻɚɱɢ ɪɚɞɨɜɚ ɜɪɲɟ
ʁɚɜɧɨ, ɭɡ ɭɱɟɲʄɟ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ.
ɍɱɟɫɧɢɰɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɭ ɬɨɤɭ ɰɟɥɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɢɦɚʁɭ ɩɪɚɜɨ ɭɜɢɞɚ ɭ ɩɢɫɦɟɧɟ
ɢɫɩɪɚɜɟ (ɡɚɩɢɫɧɢɤɟ ɨ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭ ɮɚɤɬɢɱɤɨɝ ɫɬɚʃɚ, ɢɫɤɚɡɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ, ɩɪɟɝɥɟɞɧɟ
ɩɥɚɧɨɜɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɩɪɨɰɟɧɟ, ɦɪɟɠɟ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ) ɢ ɨɫɬɚɥɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ.
Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ʁɟ ɞɭɠɧɚ ɞɚ ɭɱɟɫɧɢɤɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɩɪɭɠɢ ɫɜɚ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ ɢ ɞɚ ɧɚ
ɭɜɢɞ ɩɨɞɚɬɤɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɨɦ.
ɍ ɬɨɤɭ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɦɨɝɭ ɩɨɞɧɨɫɢɬɢ ɩɪɢɝɨɜɨɪɟ ɢ ɞɪɭɝɚ
ɩɪɚɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭ, ɫɤɥɚɞɭ ɡɚ ɡɚɤɨɧɨɦ.
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ɑɥɚɧ 5.
ɍ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɧɢʁɟ ɞɨɩɭɲɬɟɧ ɩɨɜɪɚʄɚʁ ɭ ɩɪɟɻɚɲʃɟ ɫɬɚʃɟ ɢ ɨɛɧɨɜɚ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ.
II ɉɊȿȾɆȿɌ ɄɈɆȺɋȺɐɂȳȿ
ɑɥɚɧ 6.
ɉɪɟɞɦɟɬ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɫɭ ɫɜɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɜɚɧɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɦ ɪɟɨɧɭ (ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ,
ɲɭɦɫɤɚ ɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɩɨɞ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ) ɭ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨʁ ɨɩɲɬɢɧɢ ___________, Ƚɪɚɞ
ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ.
III ɍɌȼɊȭɂȼȺȵȿ ɎȺɄɌɂɑɄɈȽ ɋɌȺȵȺ
ɑɥɚɧ 7.
ɉɨɞɚɰɢ ɨ ɩɪɚɜɭ ɫɜɨʁɢɧɟ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɚɜɢɦɚ ɧɚ ɡɟɦʂɢɲɬɭ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɭɧɨɫɟ ɭ
ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɭ ɦɚɫɭ, ɭɡɢɦɚʁɭ ɫɟ ɫɚ ɫɬɚʃɟɦ ɢɡ ɤɚɬɚɫɬɪɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɜɨɞɢ
ɋɥɭɠɛɚ ɡɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɭ Ƚɪɚɞɭ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ, Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝ
ɝɟɨɞɟɬɫɤɨɝ ɡɚɜɨɞɚ, ɢɥɢ ɫɟ ɭɡɢɦɚʁɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɮɚɤɬɢɱɤɨɝ ɫɬɚʃɚ.
Ʉɚɞɚ ɫɟ ɫɬɚʃɟ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ ɧɟ ɫɥɚɠɟ ɫɚ ɫɬɚʃɟɦ ɭ Ʉɚɬɚɫɬɪɭ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ, ɡɟɦʂɢɲɬɟ
ɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɫɟ ɭɧɨɫɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɮɚɤɬɢɱɤɨɝ ɫɬɚʃɚ, ɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɱɥɚɧɨɦ 45. ɫɬɚɜ 2.
Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ.
ɍ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɮɚɤɬɢɱɤɨɝ ɫɬɚʃɚ ɦɨɝɭ ɫɟ, ɛɟɡ ɬɚɤɫɢ ɢ ɩɨɪɟɡɚ, ɜɪɲɢɬɢ:
x
ɢɡɦɟɧɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɢɦɚɨɰɢɦɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɦɚ,
x
ɫɩɨɪɚɡɭɦɧɚ ɡɚɦɟɧɚ ɩɚɪɰɟɥɚ-ɡɟɦʂɢɲɬɚ,
x
ɩɨɤɥɨɧɢ ɩɚɪɰɟɥɚ-ɡɟɦʂɢɲɬɚ,
x
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ ɩɪɨɦɟɬɭ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɢɦɚɥɢ ɩɪɨɩɢɫɚɧɭ ɮɨɪɦɭ (ɩɢɫɚɧɢ ɛɟɡ
ɫɭɞɫɤɟ ɨɜɟɪɟ ɢ ɭɫɦɟɧɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɰɟɥɨɫɬɢ ɢɡɜɪɲɟɧɢ),
x
ɨɫɬɚɜɢɧɫɤɚ ɪɚɫɩɪɚɜɚ (ɫɚɦɨ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɚɤɨ ɫɭ ɩɪɢɫɭɬɧɢ ɫɜɢ ɧɚɫɥɟɞɧɢɰɢ ɢ ɚɤɨ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɧɨ ɨɞɪɟɞɟ ɞɟɨɛɭ ɢ ɧɚɱɢɧ ɞɟɨɛɟ),
x
ɭɝɨɜɨɪɢ ɨ ɞɨɠɢɜɨɬɧɨɦ ɢɡɞɪɠɚɜɚʃɭ;
x
ɛɪɢɫɚʃɟ ɩɪɚɜɚ ɩɥɨɞɨɭɠɢɜɚʃɚ,
x
ɪɚɡɜɪɝɧɭʄɟ ɢɦɨɜɢɧɫɤɢɯ (ɫɭɜɥɚɫɧɢɱɤɢɯ) ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ,
x
ɨɫɬɚɥɢ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɬɤɪɢɜɚʁɭ ɭ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɮɚɤɬɢɱɤɨɝ ɫɬɚʃɚ
(ɨɬɤɪɢɜɚʃɟ ɧɢɲɬɚɜɢɯ ɭɝɨɜɨɪɚ ɢ ɞɪ.).
Ɋɚɞʃɟ ɢɡ ɫɬɚɜɚ 2. ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ ɫɟ ɦɨɝɭ ɜɪɲɢɬɢ ɞɨ ɩɨɱɟɬɤɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɭɡɢɦɚʃɚ ɢɡʁɚɜɚ ɨ
ɝɪɭɩɢɫɚʃɭ ɩɨɫɟɞɚ (ɭɡɢɦɚʃɟ ɠɟʂɚ).
ɍɬɜɪɻɟɧɨ ɮɚɤɬɢɱɤɨ ɫɬɚʃɟ ɫɟ ɭɧɨɫɢ ɭ Ɂɚɩɢɫɧɢɤ ɨ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭ ɮɚɤɬɢɱɤɨɝ ɫɬɚʃɚ, ɤɨɝɚ
ɩɨɬɩɢɫɭʁɭ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ.
ɋɩɨɪɨɜɟ ɭɫɥɟɞ ɧɟɫɥɚɝɚʃɚ ɮɚɤɬɢɱɤɨɝ ɢ ɩɪɚɜɧɨɝ ɫɬɚʃɚ ɪɟɲɚɜɚ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɫɭɞ.
IV ɉɊɂɇɐɂɉɂ ɊȺɋɉɈȾȿɅȿ ɄɈɆȺɋȺɐɂɈɇȿ ɆȺɋȿ ɂ ȽɊɍɉɂɋȺȵȺ
ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇɈȽ ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇɈȽ ɁȿɆȴɂɒɌȺ ɍɑȿɋɇɂɄȺ ɄɈɆȺɋȺɐɂȳȿ
4.1. Ɉɩɲɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɢ ɝɪɭɩɢɫɚʃɚ ɩɨɫɟɞɚ
ɑɥɚɧ 8.
ɋɜɚɤɢ ɜɥɚɫɧɢɤ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɞɨɛɢʁɚ ɢɡ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢ ɨɞ ɧɚɫɟʂɚ, ɤɚɨ ɢ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɤɨʁɢ ɩɪɭɠɚ ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ ʁɟɞɧɚɤɟ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɧɚɱɢɧɚ ɨɛɪɚɞɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɢɦɚɨ ɩɪɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ.
ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɫɟ ɰɟɧɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɭɤɭɩɧɟ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢ ɫɜɢɯ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɤɨʁɟ ʁɟ
ɭɱɟɫɧɢɤ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɭɧɟɨ ɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɞɨɛɢɨ ɢɡ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ.
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

ɉɪɢ ɪɚɫɩɨɞɟɥɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢɡ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɫɜɚɤɢ ɭɱɟɫɧɢɤ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɦɨɪɚ ɞɚ
ɞɨɛɢʁɟ ɲɬɨ ɛɨʂɟ ɡɚɨɤɪɭɠɟɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ, ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɩɪɚɜɢɥɧɢʁɟɝ ɨɛɥɢɤɚ ɢ ɧɚ ɦɚʃɟɦ
ɛɪɨʁɭ ɦɟɫɬɚ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ʁɟ ɭɧɟɨ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɭ ɦɚɫɭ ɭɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɭɧɟɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɧɚ ɞɜɚ
ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɦɟɫɬɚ.
ɑɥɚɧ 9.
ɍɤɭɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɞɚʁɟ ɢɡ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɦɚʃɚ
ɧɢɬɢ ɜɟʄɚ ɨɞ 10% ɨɞ ɭɤɭɩɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭɧɟɬɨɝ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɭ ɦɚɫɭ
(ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɭɦɚʃɟʃɟ ɡɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɩɨɬɪɟɛɟ), ɚ ɭɤɭɩɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɤɨʁɚ
ɫɟ ɞɚʁɟ ɢɡ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɦɚʃɚ ɧɢɬɢ ɜɟʄɚ ɨɞ 20% ɨɞ ɭɤɭɩɧɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭɧɟɬɨɝ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɭ ɦɚɫɭ, ɨɫɢɦ ɚɤɨ ɫɟ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɢ ɭɱɟɫɧɢɤ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɞɪɭɝɚɱɢʁɟ ɧɟ ɫɩɨɪɚɡɭɦɟʁɭ.
ɑɥɚɧ 10.
ɉɨɫɥɟ ɭɫɜɚʁɚʃɚ ɩɪɟɝɥɟɞɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɩɪɨɰɟɧɟ ɢ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ,
ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɭɩɨɡɧɚʁɟ ɫɜɚɤɨɝ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɫɚ ɫɬɚʃɟɦ ɭ ɢɫɤɚɡɭ ɡɟɦʂɢɲɬɚ, ɭɡɢɦɚ
ʃɟɝɨɜɭ ɢɡʁɚɜɭ ɨ ɩɪɟɞɥɨɝɭ ɝɪɭɩɢɫɚʃɚ (ɠɟʂɭ) ɢ ɪɚɫɩɨɞɟɥɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɤɨʁɟ ɦɭ ɩɪɢɩɚɞɚ
ɢɡ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ, ɢ ɨ ɬɨɦɟ ɫɚɫɬɚɜʂɚ ɡɚɩɢɫɧɢɤ.
ɍ ɡɚɩɢɫɧɢɤ ɫɟ ɭɧɨɫɢ ɢ ɩɪɢɦɟɞɛɚ ɧɚ ɢɫɤɚɡ ɡɟɦʂɢɲɬɚ.
ɑɥɚɧ 11.
ɉɪɟɞɥɨɝ ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢɡ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɢɤɚɡɭʁɭ ɧɚ
ɩɪɟɝɥɟɞɧɨɦ ɩɥɚɧɭ ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ, Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ ɢɡɥɚɠɟ ɧɚ ʁɚɜɧɢ
ɭɜɢɞ.
ɉɪɟɝɥɟɞɧɢ ɩɥɚɧ ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɫɚɞɪɠɢ ɧɚɪɨɱɢɬɨ: ɝɪɚɮɢɱɤɢ ɩɪɢɤɚɡ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ, ɝɪɚɧɢɰɟ ɩɚɪɰɟɥɚ ɫɜɢɯ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɫɚ ɭɩɢɫɚɧɢɦ ɛɪɨʁɟɦ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɝ ɢɫɤɚɡɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ.
Ɋɨɤ ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɩɪɟɝɥɟɞɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ʁɟ ɧɚʁɦɚʃɟ ɩɟɬɧɚɟɫɬ ɞɚɧɚ.
ɇɚ ɩɪɟɞɥɨɝ ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢɡ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɦɨɝɭ
ɞɚ ɫɬɚɜɟ ɩɪɢɦɟɞɛɟ.
Ɉ ɩɪɢɦɟɞɛɚɦɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ ɪɟɲɚɜɚ ɫɜɟ ɞɨ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɟ ɩɪɢɦɨɩɪɟɞɚʁɟ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɞɨɛɢʁɟɧɨɝ ɢɡ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ.
ɑɥɚɧ 12.
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɧɚɫɬɨʁɚʄɟ ɫɟ, ɭɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɬɨ ɦɨɝɭʄɟ, ɞɚ ɫɟ
ɪɚɧɢʁɟɦ ɜɥɚɫɧɢɤɭ ɩɨɧɨɜɨ ɞɨɞɟɥɟ ɡɚɥɢɜɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɛɭɧɚɪɢ, ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢ ɡɚɫɚɞɢ
ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɭ ɨɧɢ ɩɨɞɢɝɧɭɬɢ ɢɥɢ ɫɚɝɪɚɻɟɧɢ ɩɪɟ ɩɨɱɟɬɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ.
ɑɥɚɧ 13.
ȼɥɚɫɧɢɰɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɤɨʁɢ ɩɨɫɟɞɭʁɭ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɩɨɪɟɞ ɬɜɪɞɢɯ ɩɭɬɟɜɚ, ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɞɨɛɢʄɟ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɭɡ ɬɜɪɞɢ ɩɭɬ.
4.2. ɉɨɫɟɛɧɟ ɨɞɪɟɞɛɟ ɨ ɝɪɭɩɢɫɚʃɭ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɑɥɚɧ 14.
ɍɱɟɫɧɢɰɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɛɢʄɟ ɩɨɡɢɜɚɧɢ ɧɚ ʁɚɜɧɭ ɪɚɫɩɪɚɜɭ ɨ ɝɪɭɩɢɫɚʃɭ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɤɨʁɭ
ɫɩɪɨɜɨɞɢ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɢ ʃɟɧɚ ɬɟɥɚ ɬɚɤɨ ɞɚ ɩɪɜɨ ɛɭɞɭ ɩɨɡɢɜɚɧɢ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ
ɨɛʁɟɤɬɟ, ɜɨʄʃɚɤɟ ɢ ɜɢɧɨɝɪɚɞɟ, ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ ɜɟʄɢ ɩɨɫɟɞ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɬɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɛɨʂɟɝ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɢɡ ɜɢɲɢɯ ɩɪɨɰɟɦɛɟɧɢɯ ɪɚɡɪɟɞɚ, ɬɟ ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ ɝɪɭɩɢɫɚɧɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɧɚ ʁɟɞɧɨɦ ɦɟɫɬɭ.
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ɑɥɚɧ 15.
ɍɱɟɫɧɢɰɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɨʁɢ ɱɢɧɟ ʁɟɞɧɨ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɨ (ɪɨɞɢɬɟʂ ɢ ɞɟɰɚ, ɫɭɩɪɭɠɧɢɰɢ,
ɛɪɚʄɚ ɢ ɫɥɢɱɧɨ) ɛɢʄɟ ɧɚɞɟʂɟɧɢ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɬɚɤɨ ɞɚ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɞɨɛɢʁɭ ʁɟɞɧɨ ɭɡ
ɞɪɭɝɨ.
ɑɥɚɧ 16.
ɍɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɱɥɚɧɨɜɢ ɫɜɢɯ ɫɬɚɪɚɱɤɢɯ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɭɫɚɝɥɚɫɟ,
ʃɢɯɨɜɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɫɟ ɦɨɠɟ ɝɪɭɩɢɫɚɬɢ ɧɚ ʁɟɞɧɨɦ ɦɟɫɬɭ ɢ ɱɢɧɢɬɢ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ.
ɑɥɚɧ 17.
ɉɨɫɟɞɧɢɰɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɤɨʁɢ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɮɚɤɬɢɱɤɨɝ ɫɬɚʃɚ ɧɢɫɭ ɞɨɤɚɡɚɥɢ
ɩɪɚɜɨ ɫɜɨʁɢɧɟ, ɚ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ʁɟ ɨɫɬɚɥɨ ɭ ɩɨɫɟɞɭ, ɤɚɨ ɢ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ
ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɪɚɫɩɪɚɜɢ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɥɚɝʃɚ ɫɬɚɪɨɝ (ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɝ) ɫɬɚʃɚ ɤɚɨ ɢ
ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɧɨɜɨɝ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ (ɥɢɰɟ ɧɟɩɨɡɧɚɬɨɝ ɛɨɪɚɜɢɲɬɚ ɢ
ɫɥɢɱɧɨ) ɥɨɰɢɪɚʄɟ ɫɟ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ, ɚɤɨ ʁɟ ɬɨ ɦɨɝɭʄɟ, ɧɚ ʁɟɞɧɨɦ ɦɟɫɬɭ.
ɑɥɚɧ 18.
Ɂɚ ɭɤɭɩɧɢ ɩɨɫɟɞ ɫɭɜɥɚɫɧɢɤɚ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ, ɫɟ ɜɪɲɢ ɮɢɡɢɱɤɚ ɞɟɨɛɚ, ɢ ɚɤɨ ʁɟ
ɬɨ ɦɨɝɭʄɟ, ɥɨɰɢɪɚʄɟ ɫɟ ʁɟɞɚɧ ɩɨɪɟɞ ɞɪɭɝɨɝ.
ɑɥɚɧ 19.
ȼɥɚɫɧɢɰɢ ɦɨɝɭ ɢɡɪɚɡɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɭ ɞɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɧɚɞɟɥɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɞɨɛɢʁɭ ɩɨɫɟɞ
ɮɨɪɦɢɪɚɧ ɩɨɪɟɞ ɩɨɫɟɞɚ ɫɜɨʁɢɯ ɫɪɨɞɧɢɤɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰɚ ɫɚ ɤɨʁɢɦɚ ɨɛɪɚɻɭʁɭ ɡɟɦʂɭ,
ɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ʄɟ ɢɦɚɬɢ ɭ ɜɢɞɭ ɨɜɚɤɜɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ., ɚɤɨ ʁɟ ɬɨ ɦɨɝɭʄɟ
ɛɟɡ ɧɚɪɭɲɚɜɚʃɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɱɥɚɧɚ 16. ɨɜɢɯ ɧɚɱɟɥɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ.
ɑɥɚɧ 20.
ɍɱɟɫɧɢɰɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ ɡɚɤʂɭɱɟɧ ɭɝɨɜɨɪ ɨ ɞɨɠɢɜɨɬɧɨɦ ɢɡɞɪɠɜɚʃɭ ɢ
ɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɢ ɭɝɨɜɨɪ ɨ ɡɚɤɭɩɭ ɢ ɩɥɨɞɨɭɠɢɜɚʃɭ, ɥɨɰɢɪɚʄɟ ɫɟ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ, ɢ ɭɤɨɥɢɤɨ
ʁɟ ɬɨ ɦɨɝɭʄɟ, ɭɡ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɞɚɜɚɨɰɚ ɢɡɞɪɠɚɜɚʃɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɡɚɤɭɩɨɩɪɢɦɰɚ ɢɥɢ
ɩɥɨɞɨɭɠɢɜɚɨɰɚ.
ɑɥɚɧ 21.
ɍɱɟɫɧɢɰɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɨʁɢ ɫɚɱɢʃɚɜɚʁɭ ɢɫɬɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɨ ɦɨɝɭ ɨɞ
Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɬɪɚɠɢɬɢ ɞɚ ɢɦ ɫɟ ɞɨɞɟɥɢ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ʁɟɞɧɨ ɩɨɪɟɞ ɞɪɭɝɨɝ ɭ ɰɢʂɭ ɥɚɤɲɟɝ ɢ
ɟɤɨɧɨɦɢɱɧɨɝ ɨɛɪɚɻɢɜɚʃɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ.
Ɂɚɯɬɟɜ ɢɡ ɫɬɚɜɚ 1. ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ʁɟ ɞɭɠɧɚ ɭɡɟɬɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɢ ɧɚɫɬɨʁɚɬɢ ɞɚ ɫɟ
ɬɚɤɜɢɦ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɭɞɨɜɨʂɢ, ɝɞɟ ʁɟ ɬɨ ɦɨɝɭʄɟ.
ɑɥɚɧ 22.
ɍɱɟɫɧɢɰɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɭɤɨɥɢɤɨ ɛɭɞɭ ɞɨɛɢɥɢ ɢɡ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɧɢɠɢɯ
ɩɪɨɰɟɦɛɟɧɢɯ ɪɚɡɪɟɞɚ ɩɨɲɬɨ ɧɟ ɦɨɝɭ ɞɨɛɢɬɢ ɧɚɤɧɚɞɭ ɭ ɡɟɦʂɢɲɬɭ, ɪɚɡɥɢɤɚ ɢɦ ɫɟ
ɧɚɞɨɤɧɚɻɭʁɟ ɭ ɧɨɜɰɭ.
ɑɥɚɧ 23.
ɍɱɟɫɧɢɰɢɦɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɨʁɢ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɧɢɫɭ
ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɪɚɫɩɪɚɜɢ, ɨɛɟɡɛɟɞɢʄɟ ɫɟ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɩɪɟɦɚ ɫɬɚʃɭ ɤɨʁɟ ɫɟ ɜɨɞɢ ɭ
ɤɚɬɚɫɬɪɭ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ.
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V ɄɈɆȺɋȺɐɂɈɇȺ ɉɊɈɐȿɇȺ ɁȿɆȴɂɒɌȺ
ɑɥɚɧ 24.
ɍ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɩɪɨɰɟɧɟ, ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɫɟ ɪɚɡɜɪɫɬɚɜɚʁɭ ɭ ɩɪɨɰɟɦɛɟɧɟ ɪɚɡɪɟɞɟ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɟɞɨɥɨɲɤɨɝ ɫɚɫɬɚɜɚ ɢ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɤɚɨ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɞ
ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ.
Ɂɟɦʂɢɲɬɚ ɫɥɢɱɧɨɝ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɢ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɫɜɪɫɬɚɜɚʁɭ ɫɟ ɭ ɩɨɫɟɛɧɟ ɪɚɡɪɟɞɟ. Ȼɪɨʁ
ɩɪɨɰɟɦɛɟɧɢɯ ɪɚɡɪɟɞɚ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɩɟɞɨɥɨɲɤɟ ɪɚɡɧɨɥɢɤɨɫɬɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ, ɚ ɦɟɻɭɫɨɛɧɢ
ɨɞɧɨɫ ɩɪɨɰɟɦɛɟɧɢɯ ɪɚɡɪɟɞɚ ɩɪɨɢɡɢɥɚɡɢ ɢɡ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɝɪɭɩɢɫɚɧɢɯ ɩɨ ɩɪɨɰɟɦɛɟɧɢɦ ɪɚɡɪɟɞɢɦɚ ɢ ɬɪɠɢɲɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ.
ɉɨɞɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɭ ɩɪɨɰɟɧɭ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɫɚɫɬɚɜʂɚ ɡɚɩɢɫɧɢɤ ɨ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨʁ
ɩɪɨɰɟɧɢ ɢ ɞɨɫɬɚɜʂɚ ɝɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɢ.
ɉɪɟɝɥɟɞɧɢ ɩɥɚɧ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɩɪɨɰɟɧɟ ɢ ɡɚɩɢɫɧɢɤ ɨ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨʁ ɩɪɨɰɟɧɢ ɢɡɥɚɠɭ
ɫɟ ɧɚ ʁɚɜɧɢ ɭɜɢɞ ɭ ɬɪɚʁɚʃɭ ɨɞ 15 ɞɚɧɚ.
ɇɚ ɉɪɟɝɥɟɞɧɢ ɩɥɚɧ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɩɪɨɰɟɧɟ ɢ Ɂɚɩɢɫɧɢɤ ɨ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨʁ ɩɪɨɰɟɧɢ,
ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɬɪɚʁɚʃɚ ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɬɚɜʂɚʁɭ ɩɪɢɦɟɞɛɟ.
ɉɨ ɢɫɬɟɤɭ ɪɨɤɚ ɡɚ ɢɡɥɚɝɚʃɟ ɧɚ ʁɚɜɧɢ ɭɜɢɞ ɉɪɟɝɥɟɞɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɩɪɨɰɟɧɟ ɢ
ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ ɩɪɢɦɟɞɛɢ, Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɤɨɧɚɱɧɨ ɭɫɜɚʁɚ ɉɪɟɝɥɟɞɧɢ ɩɥɚɧ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ
ɩɪɨɰɟɧɟ.
VI ɉɊɈȳȿɄȺɌ ɆɊȿɀȿ ɉɈȴɋɄɂɏ ɉɍɌȿȼȺ
ɑɥɚɧ 25.
Ɇɪɟɠɚ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ʄɟ ɫɟ ɢɡɝɪɚɞɢɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɝɥɚɜɧɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ.
ɉɪɟɝɥɟɞɧɢ ɩɥɚɧ ɦɪɟɠɟ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɢɡɥɚɠɟ ɫɟ ɧɚ ʁɚɜɧɢ ɭɜɢɞ ɭ ɬɪɚʁɚʃɭ ɨɞ 15
ɞɚɧɚ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɦɚ ɦɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ.
ɇɚ ɉɪɟɝɥɟɞɧɢ ɩɥɚɧ ɦɪɟɠɟ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ, ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɬɪɚʁɚʃɚ
ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɬɚɜʂɚʁɭ ɩɢɫɦɟɧɟ ɩɪɢɦɟɞɛɟ.
ɉɨ ɢɫɬɟɤɭ ɪɨɤɚ ɡɚ ɢɡɥɚɝɚʃɟ ɧɚ ʁɚɜɧɢ ɭɜɢɞ ɉɪɟɝɥɟɞɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɦɪɟɠɟ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ
ɢ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ ɩɪɢɦɟɞɛɢ, Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɤɨɧɚɱɧɨ ɭɫɜɚʁɚ ɉɪɟɝɥɟɞɧɢ ɩɥɚɧ.
ɉɪɟ ɤɨɧɚɱɧɨɝ ɭɫɜɚʁɚʃɚ ɉɪɟɝɥɟɞɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɦɪɟɠɟ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɦɨɪɚ
ɩɪɢɛɚɜɢɬɢ ɦɢɲʂɟʃɟ Ɉɞɛɨɪɚ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ.
ɑɥɚɧ 26.
ɍ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɚ ɦɪɟɠɟ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɧɚɫɬɨʁɚʄɟ ɫɟ ɞɚ ɫɟ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢ
ɡɚɫɚɞɢ ɢ ɬɪɚʁɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɭɤɥɨɩɟ ɭ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɦɪɟɠɟ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɢ ɧɟʄɟ ɫɟ ɪɭɲɢɬɢ
ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɞɚ ɥɢ ɫɭ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢ ɫɚ ɞɨɡɜɨɥɨɦ ɢɥɢ ɛɟɡ ɞɨɡɜɨɥɟ.
ɑɥɚɧ 27.
Ɂɟɦʂɢɲɬɟ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɤɨʁɟ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚ ɩɨɜɪɬɚɪɫɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ
(ɛɚɲɬɟ) ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ʄɟ ɫɟ ɭɤɥɨɩɢɬɢ ɭ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɦɪɟɠɟ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɫɚ ɢɫɬɨɦ
ɧɚɦɟɧɨɦ.
VII ȾɍȽɈȽɈȾɂɒȵɂ ɁȺɋȺȾɂ ɂ ɋɌȺɅɇɂ ɈȻȳȿɄɌɂ
ɑɥɚɧ 28.
ȼɢɧɨɝɪɚɞɢ, ɜɨʄʃɚɰɢ, ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɩɨɞ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢɦ ɡɚɫɚɞɢɦɚ ɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɧɚ
ɤɨʁɢɦɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɨɛʁɟɤɬɢ, ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɨɫɬɚʁɭ ɪɚɧɢʁɢɦ ɜɥɚɫɧɢɰɢɦɚ, ɭɱɟɫɧɢɰɢɦɚ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ, ɚ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɢ ɫɟ ɢɦɚ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɫɚɦɨ ɢɫɩɪɚɜɤɚ
ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɢɯ ɦɟɻɧɢɯ ɥɢɧɢʁɚ.
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ɑɥɚɧ 29.
Ⱥɤɨ ʁɟ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɧɚ ɤɨɦɟ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɧɟɤɢ ɨɛʁɟɤɚɬ, ɜɨʄʃɚɤ, ɜɢɧɨɝɪɚɞ ɢɥɢ ɥɭɰɟɪɢɲɬɟ
ɨɞɭɡɟɬɨ ɧɟɤɨɦ ɭɱɟɫɧɢɤɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɭ ɰɢʂɭ ɝɪɭɩɢɫɚʃɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ, ɨɧɞɚ ʁɟ ɪɚɧɢʁɟɦ
ɜɥɚɫɧɢɤɭ ɞɭɠɚɧ ɢɫɩɥɚɬɢɬɢ ɩɪɚɜɢɱɧɭ ɧɚɤɧɚɞɭ ɧɨɜɢ ɢɦɚɨɰ ɩɪɚɜɚ – ɭɱɟɫɧɢɤ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ.
ɉɪɚɜɢɱɧɚ ɧɚɤɧɚɞɚ ɫɟ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɛɢɜɲɟɝ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɢ ɧɨɜɨɝ ɢɦɚɨɰɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ.
VIII ɈȻȿɁȻȿȭȿȵȿ ɁȿɆȴɂɒɌȺ ɁȺ ɁȺȳȿȾɇɂɑɄȿ ɉɈɌɊȿȻȿ
ɑɥɚɧ 30.
ɍ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɫɟ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɡɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɧɚɫɟʂɚ
(ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɦɪɟɠɟ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɢ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɭ ɜɨɞɨɬɨɤɨɜɚ, ɡɚ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɧɚɫɟʂɚ).
Ɂɟɦʂɢɲɬɚ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɫɪɚɡɦɟɪɧɨ ɭɧɟɬɨʁ ɩɨɜɪɲɢɧɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɬɨ ɛɟɡ ɧɚɤɧɚɞɟ.
Ⱥɤɨ ɫɟ ɭɫɥɟɞ ɫɦɚʃɟʃɚ ɦɪɟɠɟ ɩɭɬɟɜɚ ɢ ɜɨɞɨɬɨɤɨɜɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ʁɚɜɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɩɨɜɟʄɚ
ɭɤɭɩɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɛɪɚɞɢɜɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨʁ ɦɚɫɢ ɢɫɬɚ ɩɨɫɬɚʁɟ ʁɚɜɚɧɚ
ɫɜɨʁɢɧɚ.
IX ȼɊȿɆȿ ɂ ɇȺɑɂɇ ɉɊɂȼɊȿɆȿɇȿ ɉɊɂɆɈɉɊȿȾȺȳȿ ɁȿɆȴɂɒɌȺ ɂɁ
ɄɈɆȺɋȺɐɂɈɇȿ ɆȺɋȿ
ɑɥɚɧ 31.
ɉɪɢɜɪɟɦɟɧɚ ɩɪɢɦɨɩɪɟɞɚʁɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢɡ ɤɨɦɚɫɚɰɨɢɧɟ ɦɚɫɟ ɨɬɩɨɱɟʄɟ ɤɚɞ ɫɟ ɫɬɟɤɧɭ
ɫɜɢ ɮɚɤɬɢɱɤɢ ɢ ɮɨɪɦɚɥɧɨ-ɩɪɚɜɧɢ ɭɫɥɨɜɢ.
ɉɪɢɜɪɟɦɟɧɚ ɩɪɢɦɨɩɪɟɞɚʁɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢɡɜɪɲɢʄɟ ɫɟ ɩɪɟ ɞɨɧɨɲɟʃɚ Ɋɟɲɟʃɚ ɨ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ, ɨ ɱɟɦɭ ʄɟ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɫɚɱɢɧɢɬɢ Ɂɚɩɢɫɧɢɤ ɨ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨʁ
ɩɪɢɦɨɩɪɟɞɚʁɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ.
ɑɥɚɧ 32.
ɋɜɢ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɞɭɠɧɢ ɫɭ ɞɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɢɦɨɩɪɟɞɚʁɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɨɱɢɫɬɟ
ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɪɟɞɚʁɟ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɭ ɦɚɫɭ. ɍɱɟɫɧɢɤ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɞɭɠɚɧ ʁɟ ɞɚ
ɨɱɢɫɬɢ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɨɞ ɩɚʃɟɜɚ, ɲɢɛʂɚ, ɨɞ ɫɥɚɦɟ, ɫɟɧɚ, ɤɭɤɭɪɭɡɨɜɢɧɟ ɢ ɫɥɢɱɧɨɝ ɞɨ
ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɟ ɩɪɢɦɨɩɪɟɞɚʁɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɩɨɫɟɞ.
Ⱥɤɨ ɭɱɟɫɧɢɤ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɢɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɫɬɚɜɨɜɚ
Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ʄɟ ɞɚɬɢ ɧɚɥɨɝ ɞɚ ɫɟ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɪɚɞɨɜɢ ɢɡɜɪɲɟ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɬɨɝ ɭɱɟɫɧɢɤɚ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ.
X ɌɊɈɒɄɈȼɂ ɄɈɆȺɋȺɐɂȳȿ
ɑɥɚɧ 33.

Ɍɪɨɲɤɨɜɟ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ, ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɪɚɞɚ
Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ ɢ ʃɟɧɢɯ ɩɨɬɤɨɦɢɫɢʁɚ ɢ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɢɯ ɭɥɚɝɚʃɚ ɭ
ɜɟɡɢ ɫɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɫɧɨɫɟ Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɢ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ, ɲɭɦɚɪɫɬɜɚ ɢ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɟ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɫɟ ɞɟɨ ɬɪɲɤɨɜɚ ɦɨɠɟ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ ɢ ɢɡ ɪɚɡɧɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɮɨɧɞɨɜɚ ɢ ɞɨɧɚɰɢʁɚ.
ɉɨɞ ɬɪɨɲɤɨɜɢɦɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɫɟ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɨɧɢɯ ɪɚɞʃɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ
ɪɚɞɨɜɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɢɥɢ ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɢɡɜɨɞɟ ɪɚɞɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ.
ɉɨɞ ɬɪɨɲɤɨɜɢɦɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɢɯ ɭɥɚɝɚʃɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɫɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ: ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɧɨɜɟ ɦɪɟɠɟ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ, ɦɚʃɢɯ ɩɪɨɩɭɫɬɚ ɧɚ ɜɨɞɨɬɨɤɨɜɢɦɚ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯ
ɧɚɤɨɧ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɧɨɜɟ ɦɪɟɠɟ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ, ɭɤɥɚʃɚʃɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ɤɪɱɟʃɟ ɲɢɤɚɪɚ ɢ
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ɱɢɲʄɟʃɟ ɢ ɪɚɜɧɚʃɟ ɬɟɪɟɧɚ.
XI Ɋȿɒȿȵȿ Ɉ ɊȺɋɉɈȾȿɅɂ ɄɈɆȺɋȺɐɂɈɇȿ ɆȺɋȿ
ɑɥɚɧ 34.
Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɞɨɧɨɫɢ ɪɟɲɟʃɚ ɨ ɪɚɫɩɨɞɟɥɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ.
ɉɪɨɬɢɜ ɪɟɲɟʃɚ ɨ ɪɚɫɩɨɞɟɥɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɭɱɟɫɧɢɤ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɦɨɠɟ ɢɡʁɚɜɢɬɢ ɠɚɥɛɭ
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ, ɲɭɦɚɪɫɬɜɚ ɢ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ 15 ɞɚɧɚ ɨɞ ɞɚɧɚ
ʃɟɝɨɜɨɝ ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɚ.
ɑɥɚɧ 35.
Ⱦɨ ɩɪɚɜɧɨɫɧɚɠɧɨɫɬɢ ɪɟɲɟʃɚ ɨ ɪɚɫɩɨɞɟɥɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢɡ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ, ɫɩɨɪɨɜɢ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɢɡɦɟɻɭ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɩɨʁɚɜɟ (ɫɦɟɬʃɟ ɩɨɫɟɞɚ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ
ɞɨɞɟʂɟɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ), ɢ ɫɩɨɪɨɜɢ ɨ ɧɚɤɧɚɞɢ ɲɬɟɬɟ ɢɡɦɟɻɭ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɢ ɢɡɜɨɻɚɱɚ
ɪɚɞɨɜɚ (ɲɬɟɬɟ ɧɚ ɭɫɟɜɢɦɚ ɢ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢɦ ɡɚɫɚɞɢɦɚ ɢɡɚɡɜɚɧɟ ɤɪɱɟʃɟɦ ɢ ɱɢɲʄɟʃɟɦ
ɬɟɪɟɧɚ, ɢɫɤɨɩɨɦ ɜɨɞɨɬɨɤɨɜɚ ɢ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨ- ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ) ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ ɪɟɲɚɜɚʁɭ
ɩɨɪɚɜɧɚʃɟɦ ɩɪɟɞ Ʉɨɦɢɫɢʁɨɦ.
XII ɈɋɌȺɅȿ ɈȾɊȿȾȻȿ
ɑɥɚɧ 36.
ɍɱɟɫɧɢɰɢɦɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ, ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɪɚɞɨɜɚ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ, ɞɨɲɥɨ ɞɨ
ɨɲɬɟʄɟʃɚ ʃɢɯɨɜɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ, ɢɦɚʁɭ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɧɚɤɧɚɞɭ ɡɚ ɫɬɜɚɪɧɭ ɲɬɟɬɭ ɭɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɡɟɦʂɢɲɬɟ
ɛɢɥɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɤɭɥɬɭɪɢ ɚ ɧɟ ɢɡɝɭɛʂɟɧɭ ɞɨɛɢɬ ɭɫɥɟɞ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɫɭ ɛɢɥɢ ɫɩɪɟɱɟɧɢ ɭ ɨɛɪɚɞɢ
ɫɜɨɝ ɩɨɫɟɞɚ.
ɍɱɟɫɧɢɰɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɢɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɝ ɫɬɚɜɚ ɞɭɠɧɢ ɫɭ ɩɪɢʁɚɜɢɬɢ ɲɬɟɬɭ Ʉɨɦɢɫɢʁɢ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ
ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ 30 ɞɚɧɚ ɨɞ ɞɚɧɚ ɫɚɡɧɚʃɚ ɡɚ ɲɬɟɬɭ ɚ ɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟ ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ 60 ɞɚɧɚ ɨɞ ɞɚɧɚ ɧɚɫɬɚɧɤɚ
ɲɬɟɬɟ.
ɋɬɜɚɪɧɭ ɲɬɟɬɭ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɩɨɞɤɨɦɢɫɢʁɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ, ɚ
ɫɩɨɪɚɡɭɦ ɨ ɧɚɤɧɚɞɢ ɲɬɟɬɟ ɡɚɤʂɭɱɭʁɟ ɫɟ ɢɡɦɟɻɭ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɢ ɨɲɬɟʄɟɧɨɝ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ.
ɑɥɚɧ 37.
ɋɜɟ ɫɥɭɠɛɟɧɨɫɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɟ ɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ, ɩɪɟɫɬɚʁɭ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟ.
ɑɥɚɧ 38.
ɉɪɟɫɬɚʄɟ ɫɟ ɫɚ ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦ ɫɬɚɪɢɯ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ, ɭ ɦɨɦɟɧɬɭ ɭɜɨɻɟʃɚ ɭ
ɩɨɫɟɞ ɧɚɞɟʂɟɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ.
ɑɥɚɧ 39.
ɋɬɜɚɪɧɢ ɬɟɪɟɬɢ ɭɩɢɫɚɧɢ ɧɚ ɫɬɚɪɨɦ ɩɨɫɟɞɭ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɩɪɟɧɨɫɟ ɫɟ ɧɚ ɧɨɜɨɞɨɛɢʁɟɧɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟ.
ɑɥɚɧ 40.
ɍɱɟɫɧɢɰɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɞɭɠɧɢ ɫɭ ɞɚ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɭɧɟɬɨ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɭ ɦɚɫɭ (ɫɬɚɪɢ ɩɨɫɟɞ) ɨɱɢɫɬɟ
ɨɞ ɤɭɤɭɪɭɡɨɜɢɧɟ, ɫɥɚɦɟ, ɫɟɧɚ ɢ ɞɪɭɝɨ, ɧɚʁɞɨɰɧɢʁɟ ɭ ɪɨɤɭ ɞɨ 1. ɧɨɜɟɦɛɪɚ ɬɟɤɭʄɟ ɝɨɞɢɧɟ.
Ⱥɤɨ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɟ ɩɪɟɦɚ ɨɛɚɜɟɡɢ ɢɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɝ ɫɬɚɜɚ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ʄɟ ɫɟ
ɨɱɢɫɬɢɬɢ ɨ ɬɪɨɲɤɭ ɭɱɟɫɧɢɤɚ.
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ
XIII ɁȺȼɊɒɇȺ ɈȾɊȿȾȻȺ
ɑɥɚɧ 41.
ɇɚɱɟɥɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɫɬɭɩɚʁɭ ɧɚ ɫɧɚɝɭ ɨɫɦɨɝ ɞɚɧɚ ɨɞ ɞɚɧɚ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚ ɭ „ɋɥɭɠɛɟɧɨɦ ɥɢɫɬɭ
Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ “.

ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɋɊȻɂȳȺ
ȽɊȺȾ ɋɊȿɆɋɄȺ ɆɂɌɊɈȼɂɐȺ
ɋɄɍɉɒɌɂɇȺ ȽɊȺȾȺ
Ȼɪɨʁ: ___________
ɋɊȿɆɋɄȺ ɆɂɌɊɈȼɂɐȺ _____________ 2020. ɝɨɞɢɧɟ
ɉɊȿɋȿȾɇɂɄ ɋɄɍɉɒɌɂɇȿ
________________________
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ɉɊɂɅɈȽ 6: ɉɊɂɆȿɊ ɉɈɁɂȼȺ ɁȺ ɋɌɊȺɇɄɍ ɋȺ ȾɈɋɌȺȼɇɂɐɈɆ
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

ɉɊɂɅɈȽ 7: ɉɊɂɆȿɊ ɁȺɉɂɋɇɂɄȺ Ɉ ɍɌȼɊȭɂȼȺȵɍ ɎȺɄɌɂɑɄɈȽ ɋɌȺȵȺ
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

ɉɊɂɅɈȽ 8: ɉɊɂɆȿɊ ɊȿɒȿȵȺ Ɉ ɊȺɋɉɈȾȿɅɂ ɄɈɆȺɋȺɐɂɈɇȿ ɆȺɋȿ
ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɋɊȻɂȳȺ
Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ
Ʉ.ɨ. ___________
ɄɈɆɂɋɂȳȺ ɁȺ ɄɈɆȺɋȺɐɂȳɍ
Ȼɪɨʁ: ___________
Ⱦɚɬɭɦ: ___________
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɥɚɧɚ 43. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ ("ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪ.
62/06, 65/08, 41/09, 112/15, 80/17 ɢ 95/18) Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ
ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɢ ɨɞɪɠɚɧɨʁ ɞɚɧɚ ______________ ɞɨɧɟɥɚ ʁɟ
Ɋȿɒȿȵȿ
Ɉ ɊȺɋɉɈȾȿɅɂ ɄɈɆȺɋȺɐɂɈɇȿ ɆȺɋȿ
1. ɍɱɟɫɧɢɤɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ, ɢɦɚɨɰɭ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɦɚ
Ɇɟɫɬɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ
ɂɦɟ (ɢɦɟ ʁɟɞɧɨɝ ɪɨɞɢɬɟʂɚ) ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ
ɧɚɡɢɜ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ
-ɫɟɞɢɲɬɟ, ɭɥɢɰɚ,
(ȳɆȻȽ/ɆȻ)
ɤɭʄɧɢ ɛɪɨʁ

Ȼɪɨʁ
ɢɫɤɚɡɚ

ɩɪɟɫɬɚʁɟ ɩɪɚɜɨ ɫɜɨʁɢɧɟ ɧɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɦɚ - ɡɟɦʂɲɢɬɭ ɭɧɟɬɨɦ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɭ ɦɚɫɭ, ɢ ɬɨ:
Ȼɪɨʁ ɩɚɪɰɟɥɟ
ɨɫɧɨɜɧɢ

ɉɨɬɟɫ-ɡɜɚɧɨ
ɦɟɫɬɨ

Ʉɚɬ.
ɤɭɥɬɭɪɚ

Ʉɚɬ.
ɤɥɚɫɚ

ɩɨɞɛɪɨʁ

ɉɨɜɪɲɢɧɚ
ɯɚ

Ɋɚɡɪɟɞ
1.ɪɚɡɪɟɞ
2.ɪɚɡɪɟɞ
3.ɪɚɡɪɟɞ
4.ɪɚɡɪɟɞ
5.ɪɚɡɪɟɞ
6.ɪɚɡɪɟɞ
7.ɪɚɡɪɟɞ
8.ɪɚɡɪɟɞ
Ȼɟɡ ɪɚɡɪɟɞɚ

ɉɨɜɪɲɢɧɚ

ɍɱɟɫɧɢɤ ɭɧɨɫɢ ɭ
ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɭ ɦɚɫɭ
ɍɦɚʃɟʃɟ ɡɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ
ɩɨɬɪɟɛɟ
ɍɤɭɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɡɚ
ɧɚɞɟɥɭ
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ȼɪɟɞɧɨɫɬ
(ɭ ɜɪɟɞɧɨɫɧɢɦ ʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚ)
Ȼɪɨʁ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɩɨ
ɪɚɡɪɟɞɚ
ɪɚɡɪɟɞɢɦɚ

ȼɪɟɞɧɨɫɬ
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ
2. ɍɱɟɫɧɢɤɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɞɨɞɟʂɭʁɟ ɫɟ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɢɡ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ, ɢ ɬɨ:
Ȼɪɨʁ
ɩɚɪɰɟɥɟ

Ȼɪɨʁ
ɬɚɛɥɟ

ɉɨɬɟɫɡɜɚɧɨ
ɦɟɫɬɨ

Ʉɚɬ.
ɤɭɥɬɭɪɚ

Ʉɚɬ.
Ʉɥɚɫɚ

ɉɨɜɪɲɢɧɚ

ȼɪɟɞɧɨɫɬ
(ɭ ɜɪɟɞɧɨɫɧɢɦ ʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚ)
Ȼɪɨʁ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɩɨ
ɪɚɡɪɟɞɚ
ɪɚɡɪɟɞɢɦɚ

ɍɄɍɉɇɈ:
1.ɪɚɡɪɟɞ
2.ɪɚɡɪɟɞ
3.ɪɚɡɪɟɞ
4.ɪɚɡɪɟɞ
5.ɪɚɡɪɟɞ
6.ɪɚɡɪɟɞ
7.ɪɚɡɪɟɞ
8.ɪɚɡɪɟɞ
Ȼɟɡ ɪɚɡɪɟɞɚ
ɍɱɟɫɧɢɤ ɞɨɛɢʁɚ ɢɡ
ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ
Ⱦɭɝɭʁɟ
ɉɨɬɪɚɠɭʁɟ

ɇɚ ɞɨɞɟʂɟɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɢɡ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ, ɭɱɟɫɧɢɤ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɫɬɢɱɟ ɩɪɚɜɨ ɫɜɨʁɢɧɟ ɩɨ
ɩɪɚɜɧɨɫɧɚɠɧɨɫɬɢ ɨɜɨɝ ɪɟɲɟʃɚ ɨ ɪɚɫɩɨɞɟɥɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ.
3. ɍɱɟɫɧɢɤ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɞɨɛɢɨ ʁɟ ɢɡ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɢɫɬɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɤɚɨ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɤɨʁɭ ʁɟ ɭɧɟɨ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɭ ɦɚɫɭ, ɭɦɚʃɟɧɭ ɡɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɡɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ
ɩɨɬɪɟɛɟ. ɉɪɨɰɟɧɚɬ ɭɦɚʃɟʃɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɭɫɜɨʁɢɥɚ ʁɟ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɭɫɜɚʁɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɦɪɟɠɟ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɦ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ.
4. ɉɪɢɦɨɩɪɟɞɚʁɚ ɞɨɞɟʂɟɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɢɡɜɪɲɟɧɚ ɩɨ Ɂɚɩɢɫɧɢɤɭ ɨ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨʁ
ɩɪɢɦɨɩɪɟɞɚʁɢ, ɛɪɨʁ __, ɨɞ ɞɚɧɚ ___, ɩɨ ɩɪɚɜɧɨɫɧɚɠɧɨɫɬɢ ɨɜɨɝ ɪɟɲɟʃɚ, ɫɦɚɬɪɚ ɫɟ ɤɨɧɚɱɧɨɦ.
5. ɍɱɟɫɧɢɤ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ʁɟ ɞɭɠɚɧ ɞɚ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɭɧɟɬɨ ɭ ɤɨɦɚɫɚɫɚɰɢɨɧɭ ɦɚɫɭ ɨɱɢɫɬɢ ɨɞ
ɲɢɤɚɪɚ, ɞɪɜɟɧɚɫɬɨɝ ɠɛɭʃɚ, ɤɭɤɭɪɭɡɨɜɢɧɟ ɫɥɚɦɟ ɢ ɫɟɧɚ, ɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟ ɞɨ ___________ ɝɨɞɢɧɟ .
6. ɇɚ ɞɨɞɟʂɟɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɭɩɢɫɭʁɭ ɫɟ ɫɥɟɞɟʄɢ ɬɟɪɟɬɢ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ:
___________________________________________________________

Ɉɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟ
Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ, ɫɯɨɞɧɨ ɱɥ. 31. ɢ 34. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ
("ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪ. 62/06, 65/08, 41/09, 112/15, 80/17 ɢ 95/18), ɞɨɧɟɨ ʁɟ ɨɞɥɭɤɭ ɛɪɨʁ
___________ ɨɞ ______. ɝɨɞɢɧɟ ɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɭ ɤ.ɨ. ___________, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ
Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ.
ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɫɚ ɞɨɧɨɲɟʃɟɦ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ, ɫɯɨɞɧɨ ɱɥɚɧɭ 35. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɨ ʁɟ Ʉɨɦɢɫɢʁɭ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ
ɢ ɩɨɬɤɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɭ ɩɪɨɰɟɧɭ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢɯ ɡɚɫɚɞɚ ɢ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ.
ɍ ɫɦɢɫɥɭ ɱɥɚɧɚ 33. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ:

x

x

ɢɡɜɪɲɟɧɚ ʁɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɚ ɩɪɨɰɟɧɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɤɨʁɚ ɭɥɚɡɟ ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɭ ɦɚɫɭ, ɫɚ
ɩɪɟɝɥɟɞɧɨɦ ɤɚɪɬɨɦ ɩɪɨɰɟɦɛɟɧɢɯ ɪɚɡɪɟɞɚ ɢ ɬɚɛɟɥɨɦ ʃɢɯɨɜɨɝ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨɝ
ɪɟɥɚɬɢɜɧɨɝ ɨɞɧɨɫɚ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɢɡɥɨɠɟɧɚ ɧɚ ʁɚɜɧɢ ɭɜɢɞ ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ 15 ɞɚɧɚ ɢ ɤɨʁɚ
ʁɟ ɭɫɜɨʁɟɧɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ.
ɭɬɜɪɻɟɧɨ ʁɟ ɮɚɤɬɢɱɤɨ ɫɬɚʃɟ ɩɨɫɟɞɚ ɡɚ ɫɜɚɤɨɝ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ, ɢɡɥɚɝɚʃɟɦ
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

x

ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɫɬɚʃɚ ɛɚɡɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɤɚɬɚɫɬɪɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ ɄɈ ___________ , ɨ ɱɟɦɭ
ʁɟ ɡɚ ɫɜɚɤɨɝ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɫɚɫɬɚɜʂɟɧ ɡɚɩɢɫɧɢɤ,
ɭɬɜɪɻɟɧɢ ɫɭ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢ ɡɚɫɚɞɢ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɢ ɫɚ ɩɪɟɝɥɟɞɧɨɦ ɤɚɪɬɨɦ ɢɡɥɨɠɟɧɢ ɧɚ
ʁɚɜɧɢ ɭɜɢɞ ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ 15 ɞɚɧɚ ɢ ɭɫɜɨʁɟɧɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ.

ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ, ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɢ ɩɪɟɭɡɟɬɢɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢɯ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ,
ɢɡɪɚɻɟɧ ʁɟ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɦɪɟɠɟ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ. ɉɪɨʁɟɤɚɬ ʁɟ ɢɡɥɨɠɟɧ ɧɚ ʁɚɜɧɢ ɭɜɢɞ ɭ ɬɪɚʁɚʃɭ ɨɞ
15 ɞɚɧɚ ɢ ɧɚɤɨɧ ɬɨɝɚ ɭɫɜɨʁɟɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɢ.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ Ɂɚɩɢɫɧɢɤɚ ɨ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭ ɮɚɤɬɢɱɤɨɝ ɫɬɚʃɚ ɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɩɚɪɰɟɥɚ ɡɚ ɫɜɚɤɨɝ
ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ʁɟ ɫɚɫɬɚɜʂɟɧ ɂɫɤɚɡ ɡɟɦʂɢɲɬɚ.
ɉɪɟ ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢɡ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ʁɟ ɞɨɧɟɨ ɇɚɱɟɥɚ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ, ɛɪɨʁ ɨɞ _______ ɝɨɞɢɧɟ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ.
Ɂɚ ɪɚɫɩɨɞɟɥɭ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢɡ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɫɜɚɤɢ ɭɱɟɫɧɢɤ ʁɟ ɩɨɫɟɛɧɨ
ɩɨɡɢɜɚɧ ɞɚ ɫɟ ɭɩɨɡɧɚ ɫɚ ɫɬɚʃɟɦ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɩɪɟ ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɭ ɂɫɤɚɡɭ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɞɚ ɞɚ
ɢɡʁɚɜɭ ɝɞɟ ɠɟɥɢ ɞɚ ɦɭ ɫɟ ɝɪɭɩɢɲɟ ɡɟɦʂɢɲɬɟ, ɨ ɱɟɦɭ ʁɟ ɫɚɫɬɚɜʂɟɧ ɡɚɩɢɫɧɢɤ.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɇɚɱɟɥɚ ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɢ ɢɡʁɚɜɚ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɨ ɝɪɭɩɢɫɚʃɭ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ ʁɟ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɥ. 40. ɢ 42. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ,
ɫɚɫɬɚɜɢɥɚ ɉɪɟɞɥɨɝ ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɢ ɝɪɚɮɢɱɤɢ ɝɚ ɩɪɢɤɚɡɚɥɚ ɧɚ ɩɪɟɝɥɟɞɧɨɦ
ɩɥɚɧɭ. ɉɪɟɞɥɨɝ ɪɚɫɩɨɞɟɥɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɢɡɥɨɠɟɧ ʁɟ ɧɚ ʁɚɜɧɢ ɭɜɢɞ ɭ ɜɪɟɦɟɧɭ ɨɞ ɞɨ ɧɚ
ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɫɬɚɜɟ ɩɪɢɦɟɞɛɟ.
ɉɨɫɥɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ ɩɪɢɦɟɞɛɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ, ɭɱɟɫɧɢɤ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ʁɟ
ɩɢɫɦɟɧɨ ɨɛɚɜɟɲɬɟɧ ɨ ɪɚɡɥɨɡɢɦɚ ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɟ ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɚ ɩɪɢɦɟɞɛɢ, ɧɚɤɨɧ ɱɟɝɚ
ʁɟ ɢɡɜɪɲɟɧɚ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɚ ɩɪɢɦɨɩɪɟɞɚʁɚ, ɨ ɱɟɦɭ ʁɟ ɫɚɫɬɚɜʂɟɧ ɡɚɩɢɫɧɢɤ, ɚ ɤɨʁɚ ʄɟ ɫɟ ɩɨ
ɩɪɟɜɧɨɫɧɚɠɧɨɫɬɢ ɨɜɨɝ ɪɟɲɟʃɚ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɤɨɧɚɱɧɨɦ.
ɂɡɧɨɫ ɧɚɤɧɚɞɚ ɭ ɞɢɧɚɪɢɦɚ ɡɚ ɜɢɲɟ ɢɥɢ ɦɚʃɟ ɞɨɛɢʁɟɧɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ, ɭɬɜɪɻɟɧɚ ʁɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ ɩɨ ɢɫɬɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚ ɡɚ ɫɜɟ ɭɱɟɫɧɢɤɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ, ɚ ɧɚ ɛɚɡɢ
ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɚ ɞɢɧɚɪɫɤɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ʁɟɞɢɧɢɰɟ (ɪɚɡɪɟɞɚ) ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɩɪɨɰɟɧɟ.
ɉɪɢɦɟɧɨɦ ɱɥɚɧɚ 192. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɨɩɲɬɟɦ ɭɩɪɚɜɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ("ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɋɊȳ", ɛɪ. 33/97,
31/01, "ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪɨʁ 18/16 ɢ 95/18) ɢ ɱɥɚɧɚ 43. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ
ɡɟɦʂɢɲɬɭ, Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ ɞɨɧɟɥɚ ʁɟ ɪɟɲɟʃɟ ɤɚɨ ɭ ɞɢɫɩɨɡɢɬɢɜɭ.
ɉɈɍɄȺ Ɉ ɉɊȺȼɇɈɆ ɅȿɄɍ
ɉɪɨɬɢɜ ɨɜɨɝ ɪɟɲɟʃɚ ɭɱɟɫɧɢɤ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɦɨɠɟ ɢɡʁɚɜɢɬɢ ɠɚɥɛɭ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɢɥɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ 15 ɞɚɧɚ ɨɞ ɞɚɧɚ ʃɟɝɨɜɨɝ ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɚ. ɀɚɥɛɚ ɫɟ
ɩɨɞɧɨɫɢ ɩɪɟɤɨ ɨɜɟ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ.

Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ
ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄ
Ⱦɨɫɬɚɜɢɬɢ:
x ɍɱɟɫɧɢɤɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ,
x

Ⱥɪɯɢɜɢ

x

Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɨɦ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨɦ ɡɚɜɨɞɭ
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɢɜɨɲ, Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ

ɉɊɂɅɈȽ 9: ɉɊɂɆȿɊ ɁȺɉɂɋɇɂɄȺ Ɉ ɉɊɂȼɊȿɆȿɇɈȳ ɉɊɂɆɈɉɊȿȾȺȳɂ
ɁȿɆȴɂɒɌȺ ɂ ɈȻȳȿɄȺɌȺ ɂɁ ɄɈɆȺɋȺɐɂɈɇȿ ɆȺɋȿ
ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɋɊȻɂȳȺ
Ƚɪɚɞ: ɋɊȿɆɋɄȺ ɆɂɌɊɈȼɂɐȺ
Ʉɚɬɚɫɬɚɪɫɤɚ ɨɩɲɬɢɧɚ: ___________
ɄɈɆɂɋɂȳȺ ɁȺ ɄɈɆȺɋȺɐɂȳɍ
Ȼɪɨʁ: _____________(Ȼɪɨʁ ɢɫɤɚɡɚ)
Ⱦɚɬɭɦ: _____________
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɥɚɧɚ 35. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ ("ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪ.
62/06, 65/08, 41/09, 112/15, 80/17 ɢ 95/18) Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ
Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ, ɫɚɫɬɚɜɢɥɚ ʁɟ ɫɥɟɞɟʄɢ
ɁȺɉɂɋɇɂɄ
Ɉ ɉɊɂȼɊȿɆȿɇɈȳ ɉɊɈɆɈɉɊȿȾȺȳɂ ɁȿɆȴɂɒɌȺ ɂ ɈȻȳȿɄȺɌȺ ɂɁ ɄɈɆȺɋȺɐɂɈɇȿ ɆȺɋȿ
ɁȺ Ʉ.Ɉ. ___________
_____ , ɭ ___________ ɱɚɫɨɜɚ.

ɉɪɢɜɪɟɦɟɧɚ ɩɪɢɦɨɩɪɟɞɚʁɚ ɡɚɩɨɱɟɬɚ ʁɟ ɞɚɧɚ
ɉɊɂɋɍɌɇɂ:

1.ɍɱɟɫɧɢɤ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ: _____________________________
2.ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ: ___________________________
3.Ƚɟɨɞɟɬɫɤɢ ɫɬɪɭɱʃɚɤ: _____________________________
ɍɱɟɫɧɢɤɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ʁɟ ɫɚɨɩɲɬɟɧɨ ɞɚ ʁɟ ɩɨɡɜɚɧ ɪɚɞɢ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɟ ɩɪɢɦɨɩɪɟɞɚʁɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢɡ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɚɞɪɠɚɧɢ ɭ ɂɫɤɚɡɭ ɛɪɨʁ _________ , ɄɈ___________.
ɉɨɤɚɡɚɧɟ ɫɭ ɦɭ ɦɟɻɧɟ ɛɟɥɟɝɟ ɩɚɪɰɟɥɟ-ɚ ɤɨʁɭ-ɟ ɞɨɛɢʁɚ ɢɡ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɟ ɦɚɫɟ ɭ ɄɈ
___________ ɢ ɬɨ:
Ȼɪɨʁ ɬɚɛɥɟ

ɉɪɢɜɪɟɦɟɧɢ
ɛɪɨʁ ɩɚɪɰɟɥɟ

ɉɨɥɨɠɚʁ
ɩɚɪɰɟɥɟ ɭ
ɬɚɛɥɢ

ɉɨɜɪɲɢɧɚ
ɯɚ ɚɪɢ ɦ2

ȼɪɟɞɧɨɫɬ

ɉɪɢɦɟɞɛɚ

ɍɱɟɫɧɢɤ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɭ ɜɟɡɢ ɩɪɟɞʃɟ ɩɪɢɦɨɩɪɟɞɚʁɟ ɢɡʁɚɜʂɭʁɟ ɫɥɟɞɟʄɟ
______________________________________________________________________
ɉɪɢɦɨɪɟɞɚʁɚ ʁɟ ɡɚɜɪɲɟɧɚ ɞɚɧɚ ________ ɭ _________ ɱɚɫɨɜɚ.
Ɉɜɚʁ ɡɚɩɢɫɧɢɤ ɫɚɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ ɧɚ ɥɢɰɭ ɦɟɫɬɚ ɞɚɧɚ _______
2020. ɝɨɞɢɧɟ
Ɂɚɩɢɫɧɢɤ ɫɭ ɩɪɨɱɢɬɚɥɢ ɢ ɩɨɬɩɢɫɭʁɭ:
ɍɱɟɫɧɢɤ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ:

Ƚɟɨɞɟɬɫɤɢ ɫɬɪɭɱʃɚɤ:
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Члан 3.

На основу члана 34. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени
гласник РС“, бр. 62/06, 65/08, 41/09, 112/2015,
80/2017 и 95/2018-др.закон), члана 15. став 1.
тачка 9. и члана 41. став 1. тачка 6. Статута
града Сремска Митровица („Службени лист
града Сремска Митровица“, бр.3/2019 и 5/2019испр.) Скупштина града Сремска Митровица
на седници одржаној дана 31.03.2021.године,
донела је:

Учесници комасације су власници
земљишта која су обухваћена комасационом
масом и сва друга лица која на тим земљиштима
имају стварна права или на закону заснован
правни интерес.
Члан 4.
Комасацију, на основу ове Одлуке о
спровођењу комасације, спроводи Комисија
за спровођење комасације, коју Скупштина
Града Сремска Митровица образује посебним
решењем.

ОДЛУКУ

Члан 5.
Финансијско пословање Комисије
за спровођење комасације спроводи управа
надлежна за послове буџета града Сремска
Митровица.

О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ У
К.О. ДИВОШ,
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 6.
Од дана објављивања одлуке о
спровођењу комасације не може се вршити
изградња објеката и подизање вишегодишњих
засада на комасационом подручју.

Члан 1.
Одређује се уређење пољопривредног
земљишта комасацијом (у даљем тексту:
комасација) у катастарској општини Дивош,
град Сремска Митровица.

Члан 7.
Поступак комасације спроводиће се на
основу Закона о пољопривредном земљишту
и у складу са Начелима комасације која ће
донети Скупштина Града Сремска Митровица.

Члан 2.
Предмет комасације (комасациона маса)
су сва земљишта на комасационом подручју
у укупној површини од 4419 хектара.

Члан 8.

Граница комасационог подручја из
става 1. овог члана описана је у Програму
комасације.

Републички геодетски завод, Служба
за катастар непокретности СРЕМСКА
МИТРОВИЦА забележиће у катастру
непокретности спровођење комасације.
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Члан 9.

На основу члана 32. став 3. Закона
о пољопривредном земљишту („Службени
гласник РС“, бр. 62/06, 65/08, 41/09, 112/2015,
80/2017 и 95/2018-др.закон), члана 15. став 1.
тачка 9. и члана 41. став 1. тачка 6. Статута
града Сремска Митровица („Службени лист
града Сремска Митровица“, бр. 3/2019 и 5/2019испр.) Скупштина града Сремска Митровица
на седници одржаној дана 31.03.2021.године,
донела је:

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

ОДЛУКУ
О НАЧЕЛИМА КОМАСАЦИЈЕ У
КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ ДИВОШ,
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 461-9/2021-I
Дана: 31.03.2021.године
Сремска Митровица

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Члан 1.

Илија Недић, с.р.

Овим начелима уређује се:
1. Предмет комасације;
2. Утврђивање фактичког стања;
3. Принципи расподеле комасационе масе
и груписања пољопривредног земљишта
учесника комасације;
4. Комасациона процена земљишта;
5. Пројекат мреже пољских путева;
6. Дугогодишњи засади и стални објекти;
7. Обезбеђење земљишта за заједничке
потребе;
8. Време и начин привремене примопредаје
земљишта из комасационе масе;
9. Трошкови комасације;
10. Решење о расподели комасационе масе;
11. Остале одредбе.
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II ПРЕДМЕТ КОМАСАЦИЈЕ
Члан 2.
Члан 6.

Комасацију у катастарској општини
Дивош, Град Сремска Митровица спроводи
Комисија за комасацију (у даљем тексту:
Комисија) формирана решењем Скупштина
Града Сремска Митровица.

Предмет комасације су сва земљишта
у ванграђевинском реону (пољопривредна,
шумска и земљишта под објектима) у
катастарској општини Дивош, Град Сремска
Митровица.

Члан 3.
У поступку комасације сви учесници
комасације су равноправни, без обзира на
величину поседа и квалитет земљишта којег
су унели у комасациону масу и без обзира
да ли се ради о имаоцима права својине на
земљишту у јавној (државној) задружној или
приватној својини.

III УТВРЂИВАЊЕ ФАКТИЧКОГ
СТАЊА
Члан 7.
Подаци о праву својине и другим
правима на земљишту и објектима који се
уносе у комасациону масу, узимају се са стањем
из катастра непокретности који води Служба
за катастар непокретности у Граду Сремска
Митровица, Републичког геодетског завода,
или се узимају на основу фактичког стања.

Члан 4.
Све радње у поступку комасације
Комисија за комасацију и извођачи радова
врше јавно, уз учешће учесника комасације.

Када се стање на терену не слаже са
стањем у Катастру непокретности, земљиште
и објекти се уносе на основу фактичког стања,
а у складу са чланом 45. став 2. Закона о
пољопривредном земљишту.

Учесници комасације у току целог
поступка комасације имају право увида у
писмене исправе (записнике о утврђивању
фактичког стања, исказе земљишта, прегледне
планове комасационе процене, мреже пољских
путева) и осталу документацију.

У поступку утврђивања фактичког стања могу
се, без такси и пореза, вршити:

Комисија је дужна да учеснику
комасације пружи сва потребна обавештења
и да на увид податке у вези са комасацијом.
У току поступка комасације учесници
комасације могу подносити приговоре и друга
правна средства у складу са законом.

-

измена података о имаоцима права на
непокретностима,

-

споразумна замена парцела-земљишта,

-

поклони парцела-земљишта,

-

спровођење уговора о промету који нису
имали прописану форму (писани без
судске овере и усмени који су у целости
извршени),

-

оставинска расправа (само у случају
ако су присутни сви наследници и ако
споразумно одреде деобу и начин деобе),

Члан 5.
У поступку комасације није допуштен
повраћај у пређашње стање и обнова постука.
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-

уговори о доживотном издржавању,

-

брисање права плодоуживања,

-

развргнуће имовинских (сувласничких)
заједница,

-

остали случајеви који се откривају у
поступку утврђивања фактичког стања
(откривање ништавних уговора и др.).
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При расподели земљишта из комасационе
масе сваки учесник комасације мора да добије
што боље заокружено земљиште, земљиште
правилнијег облика и на мањем броју места
него што је унео у комасациону масу уколико је унео земљиште на два или више места.
Члан 9.

Радње из става 2. овог члана се могу вршити
до почетка поступка узимања изјава о груписању поседа (узимање жеља).

Укупна вредност земљишта које се даје из
комасационе масе не може бити мања нити
већа од 10% од укупне вредности земљишта
унетог у комасациону масу (укључујући и
умањење за заједничке потребе), а укупна
површина земљишта које се даје из комасационе
масе не може бити мања нити већа од 20%
од укупне површине земљишта унетог у у
комасациону масу, осим ако се комисија и
учесник комасације другачије не споразумеју.

Утврђено фактичко стање се уноси у Записник о утврђивању фактичког стања, кога потписују учесници у поступку и председник
Комисије за комасацију.
Спорове услед неслагања фактичког и правног
стања решава надлежни суд.

Члан 10.
IV ПРИНЦИПИ РАСПОДЕЛЕ
КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ И
ГРУПИСАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА УЧЕСНИКА
КОМАСАЦИЈЕ

После усвајања прегледног плана комасационе процене и пројекта комасације, комисија упознаје сваког учесника комасације са
стањем у исказу земљишта, узима његову
изјаву о предлогу груписања (жељу) и расподели земљишта које му припада из комасационе масе, и о томе саставља записник.

4.1. Општи принципи расподеле комасационе масе и груписања поседа

У записник се уноси и примедба на исказ
земљишта.

Члан 8.

Члан 11.

Сваки власник земљишта добија из комасационе масе земљиште одговарајуће вредности и удаљености од насеља, као и положаја
који пружа приближно једнаке могућности
у погледу начина обраде које је имао пре комасације.

Предлог расподеле земљишта из комасационе
масе који се приказују на прегледном плану
расподеле земљишта, Комисија за комасацију
излаже на јавни увид.
Прегледни план расподеле земљишта садржи
нарочито: графички приказ пројеката комасације, границе парцела свих учесника комасације са уписаним бројем одговарајућег
исказа земљишта.

Просечна удаљеност се цени на основу укупне
удаљености свих земљишта које је учесник
комасације унео и земљишта која је добио из
комасационе масе.
139

Број 05

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Рок излагања прегледног плана расподеле
земљишта је најмање петнаест дана.

31. 03. 2021

браћа и слично ) биће надељени по правилу
тако да земљиште добију једно уз друго.

На предлог расподеле земљишта из комасационе масе учесници комасације могу да
ставе примедбе.

Члан 16.
Уколико се чланови свих старачких домаћинстава учесника комасације усагласе, њихово
пољопривредно земљиште се може груписати
на једном месту и чинити комплекс.

О примедбама Комисија за комасацију решава
све до привремене примопредаје земљишта
добијеног из комасационе масе.
Члан 12.

Члан 17.

Приликом расподеле комасационе масе настојаће се, уколико је то могуће, да се ранијем власнику поново доделе заливни системи, бунари, дугогодишњи засади уколико
су они подигнути или саграђени пре почетка
комасације.

Поседници земљишта који у поступку утврђивања фактичког стања нису доказали право
својине, а земљиште је остало у поседу, као и
земљиште власника који нису присуствовали
расправи приликом излагања старог (претходног) стања као и приликом утврђивања
новог положаја земљишта (лице непознатог
боравишта и слично) лоцираће се по правилу,
ако је то могуће, на једном месту.

Члан 13.
Власници земљишта који поседују земљиште
поред тврдих путева, у поступку комасације
добиће земљиште уз тврди пут.

Члан 18.
За укупни посед сувласника учесника
комасације, се врши физичка деоба, и ако је
то могуће, лоцираће се један поред другог.

4.2. Посебне одредбе о груписању
земљишта

Члан 19.

Члан 14.

Власници могу изразити потребу да приликом наделе земљишта добију посед формиран поред поседа својих сродника или других
лица са којима обрађују земљу, а Комисија
ће имати у виду овакву потребу учесника
комасације, ако је то могуће без нарушавања
основних принципа у смислу члана 16. ових
начела комасације.

Учесници комасације биће позвани на јавну
расправу о груписању земљишта коју спроводи Комисија и њена тела тако да прво буду
позивани учесници који имају објекте, воћњаке
и винограде, учесници који имају већи посед
земљишта и то земљишта бољег квалитета
из виших процембених разреда, те који имају
груписано земљиште на једном месту.

Члан 20.

Члан 15.

Учесници који имају закључен уговор о
доживотном издржавању и вишегодишњи
уговор о закупу и плодоуживању, лоцираће

Учесници комасације који чине једно
домаћинство ( родитељ и деца, супружници,
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закупопримца или плодоуживаоца.
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процембених разреда зависи од педолошке
разноликости земљишта, а међусобни
однос процембених разреда произилази из
производне вредности земљишта груписаних по
процембеним разредима и тржишне вредности
земљишта.

Члан 21.
Учесници комасације који сачињавају исто
пољопривредно газдинство могу од Комисије
тражити да им се додели земљиште једно
поред другог у циљу лакшег и економичног
обрађивања земљишта.

Поткомисија за комасациону процену земљишта
саставља записник о комасационој процени
и доставља га Комисији. Прегледни план
комасационе процене и записник о комасационој
процени излажу се на јавни увид у трајању
од 15 дана.

Захтев из става 1. овог члана Комисија је
дужна узети у обзир и настојати да се таквим
захтевима удовољи, где је то могуће.

На Прегледни план комасационе процене и
Зписник о комасационој процени, учесници
комасације за време трајања излагања могу
да стављају примедбе.

Члан 22.

По истеку рока за излагање на јавни увид
Прегледног плана комасационе процене и
разматрања примедби, Комисија коначно
усваја Прегледни план комасационе процене.

Уколико учесници комасације буду добили
из комасационе масе земљиште нижих
процембених разреда, пошто не могу добити
накнаду у земљишту, разлика ће им се
надокнадити у новцу.

VI ПРОЈЕКАТ МРЕЖЕ ПОЉСКИХ
ПУТЕВА

Члан 23.
Учесницима комасације који у поступку расподеле комасационе масе нису присуствовали расправи, обезбедиће се земљиште према
стању које се води у катастру непокретности.

Члан 25.
Мрежа пољских путева ће се изградити на
основу главног пројекта.

V КОМАСАЦИОНА ПРОЦЕНА
ЗЕМЉИШТА

Прегледни план мреже пољских путева излаже се на јавни увид у трајању од 15 дана у
просторима месне заједнице.

Члан 24.

На Прегледни план мреже пољских путева,
учесници комасације за време трајања излагања могу да стављају писмене примедбе.

У поступку комасационе процене, земљишта се
разврставају у процембене разреде на основу
педолошког састава и положаја земљишта
као и других услова који су од значаја за
утврђивање вредности земљишта.

По истеку рока за излагање на јавни увид
Прегледног плана мреже пољских путева
и разматрања примедби, Комисија коначно
усваја Прегледни план.
Пре коначног усвајања Прегледног плана
мреже пољских путева Комисија мора прибавити мишљење Одбора учесника комасације.

Земљишта сличног квалитета и положаја
сврставају се у посебне разреде.Број
141

Број 05

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

31. 03. 2021

VIII ОБЕЗВЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРЕБЕ

Члан 26.
У поступку пројектовања мреже пољских
путева настојаће се да се дугогодишњи засади
и трајни објекти уклопе у пројекат мреже
пољских путева и неће се рушити без обзира да
ли су изграђени са дозволом или без дозволе.

Члан 30.
У поступку комасације обезбеђује се земљиште
за заједничке потребе насеља (земљишта за
изградњу мреже пољских путева и регулацију водотокова, за комуналне и друге потребе насеља).

Члан 27.

Земљишта обезбеђују учесници комасације
сразмерно унетој површини, односно вредности земљишта и то без накнаде.

Земљиште у комасационом подручју које се
користи за повртарску производњу (баште)
по правилу ће се уклопити у пројекат мреже
пољских путева са истом наменом.

Ако се услед смањења мреже путева и водотокова и осталих јавних објеката повећа
укупна површина обрадивог земљишта у комасационој маси иста постаје јавна својина.

VII ДУГОГОДИШЊИ ЗАСАДИ И
СТАЛНИ ОБЈЕКТИ

IX ВРЕМЕ И НАЧИН ПРИВРЕМЕНЕ
ПРИМОПРЕДАЈЕ ЗЕМЉИШТА ИЗ
КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ

Члан 28.
Виногради, воћњаци, земљишта под дугогодишњим засадима и земљишта на којима
постоје објекти, по правилу остају ранијим
власницима, учесницима комасације, а у комасацији се има евентуално извршити само
исправка неправилних међних линија.

Члан 31.
Привремена примопредаја земљишта из комасационе масе отпочеће кад се стекну сви
сви фактички и формално – правни услови.
Привремена примопредаја земљишта извршиће се пре доношења Решења о расподели
комасационе масе, о чему ће Комисија сачинити Записник о привременој примопредаји
земљишта.

Члан 29.
Ако је земљиште на коме се налази неки објекат, воћњак, виноград или луцериште одузето
неком учеснику комасације у циљу груписања
земљишта, онда је ранијем власнику дужан
исплатити правичну накнаду нови ималац
права – учесник комасације.

Члан 32.
Сви учесници комасације дужни су да приликом примопредаје земљишта очисте земљиште
које се предаје у комасациону масу. Учесник
комасације дужан је да очисти земљиште од
пањева, шибља, од сламе, сена, кукурузовине и сличног до привремене примопредаје
земљишта у посед.

Правична накнада се утврђује посредством
Комисије за комасацију на основу споразума бившег власника и новог имаоца права на
напокретности.
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Члан 35.

Ако учесник комасације не поступи у складу
са одредбама из наведених ставова Комисија
ће дати налог да се потребни радови изврше
на терет тог учесника комасације.

До правноснажности решења о расподели
земљишта из комасационе месе, спорови који
се у поступку комасације између учесника комасације појаве (сметње поседа привремено
додељеног земљишта) и спорови о накнади
штете између учесника комасације и извођача
радова (штете на усевима и дугогодишњим
засадима изазване крчењем и чишћењем терена, ископом водотокова и извођење геодетско – техничких радова) могу да се решавају
поравнањем пред Комисијом.

X ТРОШКОВИ КОМАСАЦИЈЕ
Члан 33.
Трошкове геодетско-техничких радова у
поступку комасације, трошкове рада Комисије
за комасацију и њених поткомисија и трошкове
инвестиционих улагања у вези са спровођењем
комасације сноси Град Сремска Митровица,
при чему се део трошкова може финансирати
и из других извора.

XII ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.

Под трошковима инвестиционих улагања
подразумевају се трошкови оних радњи,
односно радова који се искључиво или претежно
изводе ради комасације.

Учесницима комасације, којима је извођењем
радова у поступку комасације, дошло до
оштећења њихових парцела, имају право на
накнаду за стварну штету уколико је земљиште
било приведено култури а не изгубљену добит услед тога што су били спречени у обради поседа.

Под трошковима инвестиционих улагања
подразумевају се нарочито: трошкови изградње
нове мреже пољских путева, мањих пропуста
на водотоковима изграђених након пројекта
нове мреже пољских путева, уклањање објеката,
крчење шикара и чишћење и равнање терена.

Учесници комасације из претходног става
дужни су пријавити штету Комисији за комасацију у року од 30 дана од дана сазнања за
штету а најкасније у року од 60 дана од дана
настанка штете.

XI РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ
КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ

Стварну штету утврђује поткомисија образована од стране Комисије за комасацију, а споразум о накнади штете закључује се између
Комисије и оштећеног учесника комасације.

Члан 34.
Комисија доноси решење о расподели комасационе масе.

Члан 37.

Против решења о расподели комасационе
масе учесник комасације може изјавити жалбу
Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде у року од 15 дана од дана његовог достављања.

Све службености установљене на пољопривредном земљишту, престају да постоје.
Члан 38.
Престаће се са употребом и коришћењем
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76.
На основу члана 27. став 10. и члана
29. став 2. и члана 30. став 1. тачка 1. Закона
о јавној својини („Службени гласник РС“,
број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016
- др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и
153/2020), члана 3. став 1. тачка 2. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп
ствари у јавној својини, односно прибављања
и уступања искоришћавања других имовинских
права, као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС“, број 16/2018), члана 20 Одлуке
о прибављању, располагању и управљању
стварима у јавној својини Града Сремска
Митровица („Службени лист Града Сремска
Митровица, број 17/2016) и члана 41 став 1
тачка 20 Статута Града Сремска Митровица
(„Службени лист Града Сремска Митровица“,
број 3/2019 и 5/2019), Скупштина Града Сремска
Митровица, на седници дана 31.03.2021.
године, донела је

старих атарских пољских путева, у моменту
увођења у посед надељеног земљишта.
Члан 39.
Стварни терети уписани на старом поседу
учесника комасације преносе се на новодобијено земљиште.
Члан 40.
Учесници комасације дужни су да земљиште
унето у комасациону масу (стари посед) очисте
од кукурузовине, сламе, сена и друго, најдоцније у року до 1. новембра текуће године.
Ако учесници комасације не поступе према
обавези из предходног става земљиште ће се
очистити о трошку учесника.

XIII ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 41.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „ Службеном листу Града
Сремска Митровица“,

ЗАКЉУЧАК
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА О
ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ
У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ОТУЂЕЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ, ПУТЕМ РАЗМЕНЕ, БЕЗ
НАКНАДЕ

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 461-10/2021-I
Дана: 31.03.2021.године
Сремска Митровица

I
Град Сремска Митровица, Улица
Светог Димитрија број 13, МБР: 08898774
је титулар јавне својине на непокретности и
то парцеле број:

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, с.р.
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V
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

- 7409/4, потес/улица “Заједнице”, градско
грађевинско земљиште, њива 3 класе, у
површини од 0.92.75 ха, са забележбом
обавезе плаћања накнаде за промену намене пољопривредног земљишта, уписана у
лист непокретности број 1029 к.о. Сремска
Митровица

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

II
Република Србија је титулар јавне
својине на непокретности и то парцеле број:

Број: 46-25/2021-I
Дана: 31.03.2021.године

 7409/3, потес/улица “Заједнице”, градско
грађевинско земљиште, земљиште под
зградом - објектом у површини од 0.91.08
ха, са уписаним објектом у “В” листу –
магистрални пут – државни пут 1 реда
– објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи, са правом коришћења ЈП
“Путеви Србије”, уписана у извод из листа непокретности број 6397 к.о. Сремска
Митровица

Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, с.р.

III
Град Сремска Митровица покреће поступак прибављања непокретности у јавну
својину и отуђење непокретности из јавне
својине, непосредном погодбом, путем размене, без накнаде и то тако што, своју парцелу наведену у тачки I овог закључка мења за
парцелу у јавној својини Републике Србије,
наведене у тачки II овог закључка.

IV
Ради спровођења поступка непосредне
погодбе Скупштина Града ће формирати
комисију која ће по окончаном поступку
непосредне погодбе, записник са одговарајућим
предлогом доставити Скупштини.
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77.
На основу чл. 18, чл. 22 став13, чл. 27
ст.10 Закона о јавној својини („Сл.Гласник
РС“ бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016- и
др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) и чл.41.
тачка 20. Статута Града Сремска Митровица
(„Сл.лист Града Сремска Митровица“ бр.
3/2019 и 5/2019- испр.), Скупшина Града
Сремска Митровица је, на својој седници
одржаној 31.03.2021. године, донела

спрат- пословни простор- једна просторија,
површине 27м2, на адреси ул.28.марта;
- кп 4728/9, лн 1029 ко Сремска Митровица, број посебног дела 3, пословни простор за који није утврђена делатност, први
спрат- пословни простор- једна просторија,
површине 30м2, на адреси ул.28.марта;
- кп 4208/8, лн 1029 ко Сремска Митровица, број објекта 1, пословна зграда за
коју није утврђена делатност, површине
296м2, на адреси ул.Краља Петра Првог
бр.5/1,
- кп 4777/1, лн 771 ко Сремска Митровица, број објекта 3, број посебног дела 1,
пословни простор за који није утврђена
делатност, приземље- пословни просторједна просторија, на адреси ул.Паробродска;

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ПРАВА
КОРИШЋЕЊА ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА- ОПШТИНЕ
СРЕМСКА МИТРОВИЦА, И ЈП
ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ,
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И
ПУТЕВЕ ОПШТИНЕ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

- кп 4777/1, лн 771 ко Сремска Митровица, број објекта 3, број посебног дела 2,
пословни простор за који није утврђена
делатност, приземље- пословни просторједна просторија, на адреси ул.Паробродска

I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је престало право
коришћења ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ,
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПУТЕВЕ
ОПШТИНЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА на
непокретностима уписане на којима је Град
Сремска Митровица уписан као носилац
права јавне својине са обимом удела 1/1 дела
непокретности и то:

УТВРЂУЈЕ СЕ да је престало
право коришћења ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА- ОПШТИНЕ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА на непокретностима уписане
на којима је Град Сремска Митровица уписан
као носилац права јавне својине са обимом
удела 1/1 дела непокретности и то:
- кп 4728/9, лн 1029 ко Сремска Митровица, број посебног дела 1, пословни
простор за који није утврђена делатност,
приземље- једна просторија, површине
61м2, на адреси ул.28.марта;

- кп 4728/7, лн 21242 ко Сремска Митровица, број објекта 1, број посебног дела
3, пословни простор за који није утврђена
делатност, приземље- пословни просторједна просторија, површине 20м2, на адреси ул.28.марта;

- кп 4728/9, лн 1029 ко Сремска Митровица, број посебног дела 2, пословни простор за који није утврђена делатност, први

- кп 4744/19, лн 21242 ко Сремска Митровица, број објекта 1, број посебног дела 8,
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покретним стварима у јавној својини које
су им пренете на коришћење (чл.18).
-

„право коришћења на непокретности у
јавној својини из чл.18.Закона престаје у
случају њеног отуђења из јавне својине
на основу одлуке Владе, односно надлежног органа аутономне покрајине, односно
јединице локалне самоуправе, независно
од воље носиоца права коришћења на тој
непокретности, у случају престанка носиоца права коришћења, као и у другим
случајевима утврђеним законом“( 22.став
13)

-

„о прибављању и располагању стварима
у својини јединице локалне самоправе под
условима прописаним законом, одлучује
орган јединице локалне самоуправе одређен
у складу са законом и статутом јединице
локалне самоуправе“ (чл.27.ст10)

II
На основу овог решења код РГЗСлужба за катастар непокретности Сремска
Митровица, извршиће се брисање уписа
ЈП Дирекције за изградњу града- општине
Сремска Митровица и ЈП за грађевинско
земљиште, комуналне делатности и путеве
општина Сремска Митровица као корисника.
III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.

- Чланом 41 тач. 20 Статута Града Сремска
Митровица, прописано да Скупштина
„обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и др.важећим прописима“.

Образложење
Имајући у виду да је Град Град Сремска
Митровица носилац права јавне својине са
обимом удела од 1/1 дела на непокретностима
наведеним у ставу I овог решења и да је на
истима у РГЗ СКН уписано право коришћења
јавних предузећа која више не постоје, и
која ће се брисати из регистра привредних
субјеката, наводимо да је Законом:

Сходно свему наведеном, решено је као
у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

- прописано да су носиоци права јавне својине РС, аутономна покрајина и општина,
односно град, а да установе, јавне агенције
и друге организације чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или
јединица локалне самоуправе, које немају
статус државног органа и организације, органа аутономне покрајине, односно органа
јединице локалне самоуправе или јавног
предузећа, односно друштва капитала,
имају право коришћења на непокретним и

Број: 46-26/2021-I
Дана: 31.03.2021.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, с.р.
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78.
На основу члана 41. став 1. тачка 20.
Статута Града Сремске Митровице, („Сл.лист
града Сремска Митровица“ бр.3/2019 и 5/2019),
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 31.03.2021.године, донела је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о
раду код послодавца ЈКП „Водовод“ Сремска
Митровица.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 023-25/2021-I
Дана: 31.03.2021.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, с.р.
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На основу члана 3. Закона о раду ("Службени гласник РС'', бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/2017 Одлука УС, 113/2017 и 95/2018 аутентично тумачење), одредби
Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији
републике Србије (Службени гласник РС 27/2015, 36/2017 Анекс I, 5/2018 Анекс II, 21/2018
Споразум, 94/2019 Анекс III и 142/2020 Анекс IV) и одредби Посебног-територијалног
колективног уговора за јавна предузећа и привредна друштва у комуналној делатности
чији је оснивач Град Сремска Митровица (Службени лист Града Сремска Митровица број
4/2015, 4/2018) в.д.директора ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица (у даљем тексту
Послодавац), доноси
ПРАВИЛНИК О РАДУ
КОД ПОСЛОДАВЦА ЈКП ‘’ВОДОВОД’’ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником, у складу са Законом о раду, Посебним колективним уговором
за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије и Посебнимтериторијалним колективним уговором за јавна предузећа и привредна друштва у
комуналној делатност чији је оснивач Град Сремска Митровица уређују се права, обавезе
и одговорности запослених код послодавца ЈКП ''Водовод'' Сремска Митровица чији је
оснивач Град Сремска Митровица.
Члан 2.
Послодавац, у смислу овог Правилника је Јавно комунално предузеће „Водовод“
Сремска Митровица које је у складу са Законом основано за вршење комуналне
делатности ‘’снабевање водом за пиће крајњих корисника и делатности пружања услуга
пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода’’
Запосленим, у смислу овог Правилника, сматра се лице које је у складу са Законом
засновало радни однос код Послодавца.
Члан 3.
Уколико се прописима вишег ранга утврде већа права запослених примењиваће се
непосредно одредбе прописа вишег ранга.
Члан 4.
Послодавaц организујe извршење посла, обезбеђује квалитет и обим услуга и
производа из своје делатности и исплату зарада, обрачунату на основу критеријума
утврђених Законом и овим Правилником.
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II ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА
Услови за заснивање радног односа
Члан 5.
Радни однос са послодавцем може да заснује лице које испуњава, поред законом
утврђених услова, и друге услове потребне за рад на одређеним пословима утврђене
Правилником о организацији и ситематизацији послова код послодавца.
Правилником о организацији и систематизацији послова утврђују се организациони
делови, назив и опис посла, врста и степен захтеване стручне спреме, односно
образовања, потребан број извршилаца и други посебни услови за рад на тим пословима.
Када су за вршење одређених послова Правилником о организацији и
систематизацији послова предвиђена два узастопна степена стручне спреме, предност
има кандидат са вишим степеном стручне спреме, ако испуњава и остале услове.
У опису посла обавезно се наводе исти или сродни послови које запослени у току
рада може привремено да обавља, у складу са Законом.
Члан 6.
Директор је дужан да, пре доношења Правилника о организацији и
систематизацији послова, као и у случају измена и допуна Правилника, којима се
директно утиче на права и обавезе запослених код послодавца, прибави мишљење
репрезентативног синдиката.
Начин заснивања радног односа
Члан 7.
Одлуку о потреби заснивања радног односа доноси послодавац, односно
директор.
Члан 8.
Оглас за попуну слободних радних места може да садржи само услове за
обављање послова утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова.
Члан 9.
Изабрани кандидат на основу конкурса објављеног у средствима јавног
информисања, заснива радни однос закључивањем Уговора о раду са послодавцем,
након чега је послодавац дужан да истог пријави организацијама обавезног социјалног
осигурања, односно надлежном органу у складу са Законом.
Уговором о раду прецизира се дан почетка рада, од када запослени остварује
права, обавезе и одговорности из радног односа.
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Члан 10.
За попуњавање слободних радних места која нису оглашена у средствима јавног
информисања, а попуњава их запослени који је већ у радном односу код послодавца,
запослени са послодавцем закључује анекс Уговора о раду.
Ступање на рад
Члан 11.
Запослени остварује права, обавезе и одговорности из радног односа од дана
ступања на рад.
Ако запослени не ступи на рад даном утврђеним уговором о раду, сматра се да
није засновао радни однос, осим ако је спречен да ступи на рад из оправданих разлога.
Оправданим разлогом у смислу става 2. овог члана сматра се:
1.
2.
3.
4.
5.

болест запосленог;
смртни случај члана уже породице;
тежа болест члана уже породице;
виша сила и
позив војних или државних органа.

О разлозима из става 3. овог члана, запослени је дужан да обавести послодавца
одмах по наступању наведених околности.

Пробни рад
Члан 12.
Уговором о раду, као услов за заснивање радног односа, може да се предвиди
пробни рад за обављање једног или више повезаних, односно сродних послова
уговорених уговором о раду, на основу Правилника о организацији и систематизацији
послова
Пробни рад не може да траје дуже од 6 месеци. Дужина пробног рада утврђује се
зависно од сложености посла и степена стручне спреме.
Члан 13.
Стручне и друге радне способности запосленог на пробном раду прати и оцењује
Комисија, састављена од 3 члана од којих два именује послодавац, а једног члана
репрезентативни синдикат.
Чланови комисије морају имати најмање исти степен стручне спреме одређене
врсте занимања као и запослени који се налази на пробном раду.
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Комисија је дужна да мишљење о резултатима пробног рада у виду извештаја
достави директору и запосленом који се налазио на пробном раду најкасније задњег дана
пробног рада. На основу Извештаја послодавац, односно овлашћено лице код
послодавца закључује или отказује Уговор о раду са запосленим.
За време трајања пробног рада, запослени или послодавац могу да откажу уговор
о раду.
Уколико уговор отказује послодавац, дужан је да наведе разлоге због којих даје
отказ пре истека времена трајања пробног рада, односно своју оцену и мишљење о
способности запосленог. У овом случају отказни рок износи 5 радних дана.

Радни однос са непуним радним временом
Члан 14.
Радни однос може да се, изузетно, заснује на одређено или неодређено време, за
рад са радним временом краћим од пуног радног времена (непуно радно време), али не
краћим од четири часа дневно.
Правилником о организацији и систематизацији послова утврђују се послови који
могу да се обављају са непуним радним временом.

Радни однос за обављање послова ван просторија послодавца
Члан 15.
Радни однос може да се заснује и за обављање послова ван просторија
послодавца, а обухвата рад на даљину и рад од куће, у складу са законом.
Одредбе овог Правилника о заради, распореду радног времена, прековременом
раду, прерасподели радног времена, ноћном раду, одморима и одсуствима примењује се
и на запослене који су засновали радни однос за обављање послова ван просторија
послодавца.
Приправници
Члан 16.
Заснивање радног односа у својству приправника може да се врши са лицем које
први пут заснива радни однос за занимање за које је то лице стекло одређену врсту и
степен стручне спреме, као и са лицем које је радило краће од времена утврђеног за
приправнички стаж у степену стручне спреме која је услов за рад на тим пословима,
утврђеним Правилником о организацији и ситематизацији послова, или законом.
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Уговором о раду се између осталог, утврђује дужина трајања приправничког
стажа, да ли се заснива радни однос на одређено или неодређено време, начин
обучавања, постојање обавезе полагања приправничког испита и начин полагања, као и
статус запосленог после положеног, односно неположеног стручног испита.
Стручна обука приправника за самостално обављање послова траје:
за приправнике са завршеном високом школом ...........................до 12 месеци,
за приправнике са завршеном вишом школом ...............................до 9 месеци,
за приправнике са завршеном средњом школом ..........................до 6 месеци.
Након истека приправничког стажа, под условом да је у уговору о раду предвиђена
обавеза полагања приправничког испита, приправник полаже испит пред Комисијом од 3
члана, коју сачињавају лица која имају најмање исти степен стручне спреме, одређене
врсте занимања, као и приправник.




Приправник је дужан да пријаву за полагање приправничког испита, поднесе
директору, најмање 15 дана пре истека приправничког стажа.
Ако приправник не поднесе пријаву за полагање испита, или је поднесе, а не
приступи његовом полагању, сматра се да није положио.
Именовање Комисије из става 2. овог члана је у надлежности директора.

Члан 17.
Полагање приправничког испита састоји се из усменог и писменог дела.
Писмени део испита састоји се од обраде теме из области послова за које се
приправник обучавао и стручно оспособљавао за самостални рад.
На усменом делу испита врши се провера знања и оспособљености приправника.
При провери знања и оспособљености, Комисија има дужност да оцени са колико је
успеха приправник савладао програм обуке и колико се обучио и оспособио за
самостално обављање послова конкретног радног места.
На основу резултата показаних на испиту, Комисија доноси оцену "положио" или
"није положио" .
О току стручног испита води се записник.
Приправнику који положи приправнички испит, издаје се Уверење о положеном
испиту.
Уверење из претходног става садржи: назив послова за које се приправник
оспособљавао за самосталан рад, датум када је приправник полагао испит, оцену, име
чланова Комисије за полагање испита, степен и врста њихове стручне спреме, као и
потпис послодавца.
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Приправнику који је засновао радни однос на неодређено време, а није положио
стручни испит, престаје радни однос по истеку приправничког стажа.
Члан 18.
Приправник који је засновао радни однос на одређено време, може да након
истека приправничког стажа, остане у радном односу, односно да закључи уговор о раду
на неодређено време, под условом да је у току приправничког стажа постизао добре
резултате и да је реч о неопходном стручном кадру, о чему одлуку доноси директор, на
предлог непосредног руководиоца.
Члан 19.
За време трајања приправничког стажа приправник има права, обавезе и
одговорности као и други запослени код послодавца.
Приправник је дужан да се, у току рада код послодавца, у свему придржава
одредаба позитивних прописа, овог Правилника, уговора о раду и других аката
послодавца.

III РАДНО ВРЕМЕ
Пуно радно време
Члан 20.
Радно време износи, по правилу, 40 часова недељно, у складу са законом.
Запосленом млађем од 18 година живота пуно радно време износи 35 часова
недељно.
Скраћено радно време
Члан 21.
Пуно радно време се скраћује запосленом који ради на нарочито тешким,
напорним и по здравље штетним пословима.
Скраћивање радног времена се врши сразмерно штетном утицају на здравље,
односно радну способност запосленог у зависности од специфичности послова и
задатака основне делатности послодавца, а највише 10 часова недељно.
Послови на којима се скраћује пуно радно време утврђују се Правилником о
организацији и систематизацији послова у складу са законима који регулишу материју
безбедности и заштите на раду и другим прописима, а на основу стручне анализе
референтне институције уз пуно учешће репрезентативних синдиката.
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Рад дужи од пуног радног времена (прековремени рад)
Члан 22.
Рад дужи од пуног радног времена може да се уведе у случају више силе,
изненадног повећања обима посла, када је неопходно да се у одређеном року заврши
посао који није планиран.
Рад дужи од пуног радног времена не може да траје дуже од осам часова
недељно, а запослени не може да ради дуже од 12 часова дневно, укључујући и
прековремени рад.
Уколико прековремени рад траје дуже од 2 часа дневно, послодавац је обавезан
да запосленом омогући паузу од 45 минута, која се урачунава у пуно радно време.
Члан 23.
Налог запосленом да ради дуже од пуног радног времена даје се у писаном
облику од стране овлашћеног лица, осим у хитним случајевима када се даје усмени налог
с тим да се исти, у року од три (3) дана, мора потврдити писменим решењем.
Распоред радног времена
Члан 24.
Одлуку о утврђивању радног времена и распореду радног времена у оквиру радне
недеље доноси директор.
Послодавац је дужан да обавести запосленог о распореду и промени распореда
радног времена, најмање пет дана унапред.
У случају наступања непредвиђених околности и то: неопходности да се заврши
процес рада чије би одлагање довело до штетних последица и ради откљањана квара на
средствима рада чије би одлагање утицало на настанак штетних последица, послодавац
је дужан да обавести запосленог о промени распореда радног времена у року од три дана
унапред, али не краће од 48 часова унапред.
У циљу бољег коришћења средстава рада, рационалнијег коришћења радног
времена и извршења одређених послова у утврђеним роковима, директор предузећа
може донети одлуку о прерасподели радног времена не везујући одлуку за календарску
годину, у трајању дужем од 6 месеци а не дужем од 9 месеци како је то утвђено ставом
3 члана 57 Закона о раду.
Приправност
Члан 25.
За време приправности запослени се не може удаљити из места боравка и дужан
је да послодавцу достави број телефона на који је доступан.
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Ако је запослени коме је уведена приправност долазио на интервенцију, време
ефективног рада по позиву рачуна се као прековремени рад.
Запосленом се приправност може одредити највише четири дана у току месеца, по
унапред утврђеном месечном распореду.

IV ОДМОРИ И ОДСУСТВОВАЊА СА РАДА
Годишњи одмор
Члан 26.
Запослени има право да у току године користи годишњи одмор у трајању од
најмање 20 радних дана.
Дужину и време коришћења годишњег одмора утврђује директор решењем,
применом свих мерила и критеријума. Решење се уручује запосленом најкасније 15 дана
пре дана почетка коришћења годишњег одмора.
У случају коришћења колективног годишњег одмора решење о годишњем одмору
може да се објави на огласној табли најмање 15 дана пре дана одређеног за почетак
коришћења колективног годишњег одмора.
Колективни годишњи одмор послодавац може одредити у најдужем трајању од 10
радних дана.
Члан 27.
Дужина годишњег одмора утврђује се тако што се законски минимум од 20 радних
дана увећава према следећим мерилима и критеријумима:
1. дужина стажа осигурања
-за сваких навршених 5 година стажа осигурања...............................................1 радни дан
2. услови рада
-за рад у отежаним условима (бука, вибрација, осветљење, влага и сл.)........2 радна дана
3. сложености послова
- I, II степен стручне спреме ................................................................................1 радни дан
- III степен стручне спреме....................................................................................2 радна дана
- IV, V I VI степен стручне спреме........................................................................3 радна дана
- VII степен стручне спреме................................................................................. 4 радна дана
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4. здравственог и социјалног статуса
-статуса инвалида рада и ратног војног инвалида..............................................3 радна дана
-статуса самохраног родитеља са дететом до 14 год. …..................................2 радна дана
-статуса родитеља који има више од троје деце до 14 год................................2 радна дана
- запосленом који се стара о члану уже породице (брачни друг и деца запосленог или
његовог брачног друга) који је ометен у развоју, има тешко телесно оштећење или болест
услед које је потпуно или врло слабо покретан...................................................2 радна дана
5. доприноса на раду - по предлогу непосредног руководиоца....................до 5 радних дана
Запослени има право на годишњи одмор, по основу примене свих наведених
критеријума у трајању од најдуже 30 радних дана.
Приликом утврђивања дужине годишњег одмора радна недеља се рачуна као пет
(5) радних дана.
Члан 28.
Време коришћења годишњег одмора утврђује се, по правилу, планом коришћења
годишњег одмора за сваку календарску годину, који доноси директор или лице које он
овласти, уз претходну консултацију са запосленим, водећи рачуна о равноправности
запослених у коришћењу термина.
Послодавац може да измени време коришћења годишњег одмора ако то захтевају
потребе посла и ако то не проузрокује трошкове за запосленог, најкасније 5 радних дана
пре дана одређених за коришћење годишњег одмора.

Одсуствовање са рада уз накнаду зараде (плаћено одсуство)
Члан 29.
Послодавац је дужан да запосленом омогући плаћено одсуство у укупном трајању
до (7) радних дана, у календарској години у случају:
1. ступања запосленог у брак – пет (5) радних дана;
2 .ступање у брак члана уже породице – три (3) радна дана;
3. порођаја супруге- пет (5) радних дана
4. порођаја ћерке или снахе – три (3) радна дана;
5.заштите и отклањања штетних последица у домаћинству проузрокованих елементарном
непогодом – три (3) радна дана;
6. селидбе сопственог домаћинства на подручју истог насељеног места – два (2) радни
дан, а из једног у друго насељено место – три (3) радна дана;
7. полагања стручног или другог испита – три (3) радна дана, а укупно шест (6) радних
дана у току једне календарске године;
8. учествовања на радно – производним такмичењима која организује синдикат у дане
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такмичења
9. коришћење организованог рекреативног одмора у циљу превенције радне
инвалидности по предлогу здравствених установа или лекарске комисије –седам(7)
радних дана
10. коришћења рекреативно превентивног одмора са упутом Синдиката- седам(7) радних
дана
11.теже болести члана уже породице – седам (7) радних дана;
12. смрти члана уже породице- пет (5) радних дана
13.смрти члана уже породице брачног друга запосленог -3 радна дана
14. учествовање на семинарима и стручним предавањима из области рада и радног
законодавства- за дане семинара
15. давања крви- два (2) узастопна дана за сваки случај добровољног давања крви,
укључујући и дан давања крви с тим што је запослени дужан да о намери одсуствовања
ради давања крви прибави сагласност непосредно предпостављеног а за случај да се
приликом прегледа који претходи давању крви утврди да здравље запосленог не
дозвољава давање крви запослени је дужан да се јави на рад одмах након тога с тим што
се сати одсуствовања рачунају као радни сати;
16.Православним хришћанима, за дане крсне славе у трајању од 2 радна дана и то на дан
крсне славе и наредни дан или дан који предходи дану крсне славе. Запослени је дужан
да приликом пријема у радни однос пријави коју крсну славу слави као и датум славе и
да о коришћењу тога права недељу дана пре коришћења обавести непосредно
претпостављеног.
17. пратња детета, усвојеника или пасторка први дан у основну школу -1(један) радни дан
18.одлазак на терапије и лекарске контроле особа са инвалидитетом – у дане терапије
Запослени је дужан да уз писмени захтев за коришћење плаћеног одсуства или
најкасније 7 дана након коришћења истог достави послодавцу доказ о основаности
коришћења одсуства.
Рок из претходног става може се изузетно продужити уколико је достављање
доказа условљено издавањем одговарајуће документације од стране надлежног органа, с
тим да је запослени одмах по издавању таквог документа дужан да исти без одлагања
достави послодавцу у складу са правилима канцеларијског пословања.
Плаћена одсуства у случајевима из става 1. тач. 3, 12, 16 и 18. овог члана се не
урачунавају у укупан број дана плаћеног одсуства у току календарске године.
Члан 30.
Члановима уже породице у смислу члана 30. тачке 2,11. и 12. и члана 32. овог
уговора сматрају се брачни друг, деца, браћа, сестре, родитељи, усвојилац, усвојеник,
старатељ и друга лица која живе у заједничком породичном домаћинству са запосленим.

Одсуство без накнаде зараде (неплаћено одсуство )
Члан 31.
Запослени има право на неплаћено одсуство у случају:
1. неговања члана уже породице - двадесет(20) радних дана

158

31. 03. 2021

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 05

2. смрти сродника који нису наведени у члану 30. овог уговора-два (2) радна дана
3. стручног усавршавања- пет (пет) радних дана
4. обављања приватних послова – пет (пет) радних дана
Послодавац може, на захтев запосленог, да запосленом омогући коришћење
неплаћеног одсуства у другим случајевима и у дужем трајању од трајања предвиђеног у
ставу 1. овог члана, најдуже годину дана, када то не ремети процес рада.
За случајеве неплаћеног одсуства запослени је дужан да послодавцу поднесе
писмени захтев о којем одлучује директор писменим решењем.
За време неплаћеног одсуства запосленом мирују права и обавезе из радног
односа, у складу са законом.

V БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА И ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 32.
Запослени има право и дужност да буде упознат са опасностима на раду, са
заштитним средствима и мерама за отклањање опасности, као и са правима и
дужностима у вези са безбедношћу и заштитом здравља на раду.
Послодавац је дужан да запосленом обезбеди све потребне услове безбедности и
заштите здравља на раду у складу са законима и другим прописима који регулишу ову
материју.
При планирању и увођењу нових погона и метода рада, послодавац је дужан да
омогући синдикату увид у ток поступка, ради благовременог предузимања мера за
спречавање настајања разлога и могућих штетних утицаја на живот и здравље
запослених.
Представници синдиката имају право да буду непосредно упознати са
примењеним мерама безбедности и здравља на раду и условима рада на свим
пословима и да директору предлажу предузимање прописаних мера заштите. Директор је
дужан да у року од 15 дана обавести представнике синдиката о предузетим мерама.
Члан 33.
Заштита запослених на раду уређује се Правилником о безбедности и заштити
здравља на раду.
Члан 34.
Послодавац је дужан да, на свој терет, колективно осигура запослене код
одговарајуће организације осигурања, за случај смрти, повреде на раду, смањења или
губитка радне способности.

159

Број 05

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

31. 03. 2021

Послодавац је дужан да, поред осигурања из става 1. овог члана, осигура
запослене који раде на радним местима са посебним условима рада, у увећаном износу
од повреда на раду и професионалних обољења.
Осигурање се врши применом општих услова у висини коју утврђује послодавац.
Члан 35.
Послодавац је дужан да планира и о свом трошку обезбеди систематски преглед
за запослене на пословима са повећаним ризиком, а по оцени послодавца и за друге
запослене.
Члан 36.
У циљу превенције радне инвалидности и рекреативног одмора запослених
послодавац је дужан да, уз исплату месечне зараде запосленима, обезбеди средства у
висини од најмање 0,15% на бруто масу средстава исплаћених на име зараде
Средства из става 1. овог члана послодавац је дужан уплатити у одговарајући
Фонд за рекреативни одмор и превенцију радне инвалидности при Савезу самосталних
синдиката за Град Сремску Митровицу и Општину Шид.
Члан 37.
Запослени под утицајем алкохола или средстава зависности не сме започети,
односно наставити рад.
Запослени је дужан да се подвргне контроли да ли је под утицајем алкохола или
других средстава зависности у случајевима и на начин утврђен општим актом који доноси
послодавац.

VI

ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА
Члан 38.

Запослени има право на одговарајућу зараду која се утврђује у складу са Законом,
овим Правилником и уговором о раду.
Запосленима се гарантује једнака зарада за исти рад или рад исте вредности који
остварују код послодавца.
Зараду у смислу става 1. овог члана, чини : зарада за обављени рад и време
проведено на раду, зарада по основу доприноса запосленог пословном успеху
послодавца (награде, бонуси и сл.) и друга примања по основу радног односа у складу са
овим Правилником и уговором о раду.
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1. ЗАРАДА ЗА ОБАВЉЕНИ РАД И ВРЕМЕ ПРОВЕДЕНО НА РАДУ

Члан 39.
Зарада за обављени рад и време проведено на раду састоји се од:




основне зараде,
дела зараде за радни учинак, и
увећане зараде.

1.1.Основна зарада
Члан 40.
Основна зарада утврђује се за све послове предвиђене Правилником о
организацији и систематизацији послова код послодавца.
Основну зараду посла чини производ вредности цене рада за најједноставнији
посао, коефицијента посла и часова проведених на раду.
Члан 41.
Вредност цене рада за запослене, за текући месец утврђује се на основу
планиране месечне масе средстава за зараде на годишњем нивоу.
Одлуку о висини најниже цене рада доноси директор.
Члан 42.
Маса зарада запослених, утврђује се Програмом пословања предузећа за
одговарајућу годину у складу са политиком зарада коју утврди Влада Републике Србије
одговарајућим прописима и на који сагласност да Скупштина Града Сремске Митровице.
Члан 43.
Вредност посла - коефицијент утврђује се на основу сложености, одговорности,
услова рада и стручне спреме, која је услов за обављање одређеног посла, полазећи од
специфичности послова код послодаваца.
Послодавац Правилником утврђује и разрађује послове по групама послова,
полазећи од стручне спреме и утврђује коефицијент за сваки посао:
НК радника
КВ радника
IV средња стручна спрема
VI виша стручна спрема
VII висока стручна спрема

од 1,80
од 2,00
од 2,20
од 2,80
од 3,80

За радна места руковођења закључно са извршним директором, директор
предузећа утврђује својом одлуком додатне коефицијенте у распону 0,10 до 2,00.
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За специјалне услове рада утврђује се додатни коефицијент у распону од 0,10 до
1,00
Пре промене коефицијената, послодавац је дужан да затражи мишљење
синдиката. Уколико се синдикат не изјасни у року од 5 дана од затраженог мишљења,
сматраће се да је мишљење дато.
Члан 44.
Зарада из члана 39. овог Правилника, уговара се на основу следећих критеријума:
-квалитета и благовремености
специфичности послова,

у

испуњавању

радних

задатака

полазећи

од

- радне дисциплине,
- одговорности према раду и средствима рада,
- радног искуства,
- степена стручне спреме и оспособљености запосленог за послове на којима ради и
- других критеријума од значаја за процену обима и квалитета, односно радног доприноса
запосленог полазећи од специфичности основне делатности јавног предузећа.
1.2. Део зараде за радни учинак
Члан 45.
Зарада запосленог може се по основу радног доприноса-учинка
1. увећати највише за 20%
2. умањити највише за 20%
Члан 46.
Директор, на предлог непосредног руководиоца, утврђује радни допринос сваког
запосленог на следећи начин:






НАРОЧИТО УСПЕШАН (увећање зараде за 16-20%): изузетним залагањем
запослени је извршио обим рада изнад предвиђеног у оквиру свог радног
времена , у најкраћим роковима , одговарајућег квалитета, без надзора и
додатних упутстава, уз смањење трошкова и сл.;
УСПЕШАН (увећање зараде за 1-15%): учинак запосленог и квалитет рада је
изнад просека уз изражену самосталност у раду;
ДЕЛИМИЧНО НЕУСПЕШАН (умањење зараде за 1-10%): учинак и квалитет
рада су испод просека, одговорност у раду смањена са повременим грешкама и
потребан је повремен надзор;
НЕУСПЕШАН (умањење зараде за 11-20%): учинак је недовољан,
неквалитетан са честим грешкама, непоштовање рокова, нарушена радна
дисциплина, повремено ометања осталих радника, потребан чешћи надзор.

Непосредни руководилац запосленог је дужан да предлог за увећање или
смањење зараде сачини у писаној форми.
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Предлог из претходног става овог члана мора да садржи конкретне разлоге за
увећање или смањење зараде уз навођење доказа за исто.
Предлог непосредног руководиоца мора бити уручен запосленом.

1.3. Увећана зарада
Члан 47.
Запослени има право на увећану зараду у висини утврђеној општим актом и
уговором о раду и то:
1. за рад на дан празника који је нерадни дан 110% од основице
2. за рад ноћу, ако такав рад није вреднован при утврђивању основне зараде
26% од основице
3. за прековремени рад 26% од основице
4. по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену
у радном односу( у даљем тексту: минули рад) 0,4 % од основице.
Ако су се истовремено стекли услови за увећање зараде по више основа
утврђених у ставу 1.овог члана, проценат увећане зараде не може бити нижи од збира
процената по сваком од основа увећања.
Основицу за обрачун увећане зараде чини основна зарада утврђена у складу са
Законом, Колективним уговором, Правилником и уговором о раду.
Члан 48.
Запослени има право на део зараде по основу доприноса пословном успеху
послодавца (награде, бонуси и сл.) а што се ближе уређује уговором о раду.
2.- НАКНАДА ЗАРАДЕ

Члан 49.
Послодавац је дужан да запосленом исплати накнаду зараде за време
одсуствовања са рада, у висини просечне зараде запосленог у претходних дванаест (12)
месеци, за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадан дан, годишњег
одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа, као и у
следећим случајевима:
 православци на дан крсне славе и дан који претходи крсној слави или дан након
крсне славе,
 католици и припадници других хришћанских верских заједница – на први дан
Божића и у дане Ускршњих празника почев од Великог петка закључно са другим
даном Ускрса према њиховом календару,
 припадници исламске заједнице – на први дан Рамазанског бајрама и први дан
Курбанског бајрама,
 припадници јеврејске заједнице – на први дан Јом Кипура


давања ткива и других органа у хумане сврхе;
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присуствовање седницама и семинарима државних органа, органа управе и
локалне самоуправе, органа привредне коморе, удружења послодаваца, органа
управљања код послодавца, органа синдиката и савеза синдиката;
 стручног оспособљавања и усавршавања ради потребе процеса рада код
послодавца;
 учешћа на радно- производном такмичењу, изложбама иновација и других видова
стваралаштва.
Послодавац има право на рефундацију исплаћене накнаде зараде из става 1. овог
члана, у случају одсуствовања са рада због војне вежбе или одазивања на позив
државног органа, односно органа на чији позив се запослени одазвао, ако законом није
другачије одређено.


Члан 50.
Послодавац је дужан да запосленом исплати накнаду зараде у висини од 85%
просечне зараде запосленог у претходних дванаест (12) месеци, и то:
 за време прекида рада до кога је дошло наредбом надлежног државног органа
или надлежног органа послодавца, због необезбеђивања заштите на раду која
је услов даљег обављања рада без угрожавања живота и здравља запослених
и других лица и у другим случајевима, у складу са законом;
 за време чекања на распоређивање на друге послове, на преквалификацију
или доквалификацију, за време преквалификације или доквалификације, за
време чекања на распоређивање, за време чекања на упућивање на рад код
другог послодавца- запосленог који је утврђен да представља вишак
запослених;
 за време прекида рада до ког је дошло без кривице запосленог, најдуже 45
радних дана у календарској години или дуже уз сагласност ресорног министра
за рад и гранског синдиката.
Члан 51.
Запослени има право на накнаду зараде за време одсуствовања са рада због
привремене неспососбности за рад до 30 дана, и то:
 у висини од 80 % просечне зараде запосленог у претходних дванаест месеци
пре месеца у којем је наступила неспособност за рад, проузрокована болешћу
и повредом ван рада, али не мање од минималне зараде;
 у висини од 100 % просечне зараде у претходних дванест месеци пре месеца у
којем је наступила неспособност за рад, проузрокована повредом на раду или
професионалним обољењем, али не мање од минималне зараде.
Члан 52.
Под просечном зарадом оствареном у претходних дванаест месеци подразумева
се зарада за обављени рад и време проведено на раду, зарада по основу доприноса
запосленог пословном успеху послодавца и друга примања по основу радног односа која
имају карактер зараде, у складу са законом и овим Правилником.
3. НАКНАДА ТРОШКОВА

Члан 53.
Послодавац је дужан да запосленом обезбеди накнаду трошкова за:
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1. Долазак и одлазак са рада најмање у висини цене најниже претплатне превозне
карте у јавном саобраћају, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз, при чему је
за послодавца обавезујуће да надокнади трошкове превоза запосленом према месту
становања наведеном у уговору о раду.
Накнада трошкова превоза из претходног става обезбеђује се запосленом у
готовини или претплатном превозном картом.
Запослени који накнаду трошкова остварује у готовини има право на накнаду само
за дане рада.
Запослени има право на накнаду трошкова превоза максимално у висини
претплатне карте најудаљенијег места на територији Града.
2. дневницу за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, у
складу са Правилником
3. дневну накнаду за повећане трошкове рада и боравка на терену (теренски
додатак) у висини 3% просечне месечне зараде по запосленом у Републици, према
последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, а
ако није обезбеђен смештај и исхрана запосленом и на накнаду трошкова смештаја и
исхране;
4. коришћење сопственог аутомобила у службене сврхе до износа 30% цене једног
литра погонског горива по пређеном километру;
5. месечну исхрану у току рада за дане проведене на раду у висини до 20%
просечне месечне зараде у Републици Србији, према последњем објављеном податку
надлежног надлежног органа;
6. регрес за коришћење годишњег одмора, ако запослени има право на годишњи
одмор у трајању од најмање 20 радних дана, у висини до просечне месечне зараде у
Републици Србији према последњем објављеном податку надлежног органа, увећан у
складу са чланом 66 став 2 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној
делатности на територији Републике Србије, а сразмеран део регреса за коришћење
годишњег одмора, ако запослени има право на годишњи одмор у трајању краћем од 20
радних дана. Регрес за коришћење годишњег одмора исплаћује се на месечном нивоу
приликом исплате зараде за месец.
Накнаду за исхрану у смислу става 1. алинеја 5) овог Правилника, послодавац
може уговорити и са лицем које врши привремене или повремене послове.
Дневницу из става 1. алинеја 2) послодавац може исплатити и лицу које није у
радном односу код послодавца, а које је послодавац ангажовао ради обављања посла,
односно вршења функције.
4. ДРУГА ПРИМАЊА

Члан 54.
Послодавац је дужан да запосленом :
 исплати отпремнину при одласку у пензију у висини три (3) бруто просечне
зараде запосленог у моменту исплате, с тим да тако исплаћена отпремнина не
може бити нижа од три просечне бруто зараде по запосленом код послодавца у
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моменту исплате, односно три просечне бруто зараде по запосленом
исплаћене у Републици према последњем објављеном податку надлежног
органа, ако је то за запосленог повољније;
уплати премију запосленом за колективно осигурање од последица незгода и
колективно осигурање за случај тежих болести и хируршких интервенција,
најмање у висини најниже основице утврђене код осигуравајућег друштва са
којим се закључује Уговор о осигурању.

Послодавац запосленом на неодређено време:
 уплаћује приликом коначне исплате месечне зараде премију за добровољно
додатно пензијско осигурање најмање у висини неопорезивог износа.
Члан 55.
Уговором између послодавца и запосленог, могу се уредити услови и начин
остваривања накнаде по основу иновације, рационализације и других видова
стваралаштва.
Члан 56.
Послодавац је дужан да запосленом исплати:
1. Помоћ породици запосленог у случају смрти запосленог, у висини трошкова
погребних услуга, према приложеним рачунима овлашћеног предузећа које је извршило
погребне услуге, као и накнаду у висини две просечне зараде исплаћене код послодавца
у претходном месецу, у односу на месец у коме је настао случај.
2. Деца преминулог запосленог која се налазе на редовном школовању, остварују
право на стипендију за све време редовног школовања, до навршених 26 година живота у
износу од 20% просечне бруто зараде исплаћене код послодавца у месецу који претходи
месецу исплате.
Деца из претходног става која понављају годину губе право на стипендију.
3. Помоћ запосленом у случају смрти члана уже породице (брачни/ванбрачни друг,
деца/усвојеници и родитеља/усвојиоца запосленог) у висини трошкова погребних услуга,
према приложеним рачунима овлашћеног предузећа које је извршило погребне услуге као
и накнаду у висини једне просечне зараде исплаћене код послодавца у претходном
месецу, у односу на месец у коме је настао случај.
4. Јубиларну награду за навршених 10,20,30 и 40 година непрекидног стажа код
послодавца




за 10 година - у висини до једне просечне зараде исплаћене код Послодавца у
месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде
за 20 година - у висини до две просечне зараде исплаћене код Послодавца у
месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде
за 30 година - у висини до три просечне зараде исплаћене код Послодавца у
месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде
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за 40 година-у висини до четири просечне зараде исплаћене код послодавца у
месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде
као и за јубилеј предузећа 10, 20, 30, 40 година постојања ЈКП „Водовод“ (одлуку о
времену, начину и висини исплате ових примања доноси директор)


Члан 57.
Послодавац је обавезан да, доносе одлуку о:


давању поклон пакетића деци запослених старости до 12 година живота, за
Нову годину
Члан 58.

Послодавац може, на основу предлога синдиката, да доносе одлуку о одобравању
зајма запосленим ради набавке зимнице, огрева и уџбеника у висини највише до једне
просечне месечне зараде у РС према последњем објављеном податку. Зајам се додељује
након претходно враћеног зајма за ове намене са роком враћања од 12 до 24 месеца.
Висину, услове давања и рок отплате зајма својом одлуком одређују директор.
Члан 59.
Послодавац може запосленом да одобри исплату солидарне помоћи у следећим
случајевима:







дуже и теже болести запосленог или чланова његове уже породице, (брачни
друг и деца );
здравствене рехабилитације или наступа теже инвалидности запосленог или
члана његове уже породице;
превенције болести запосленог;
ублажавања последица елементарних и других непогода;
обављених хируршких интервенција на запосленом;
дуже хоспитализације запосленог.

Висину солидарне помоћи у току године признаје се на основу уредне
документације (фактура, профактура и слично) а све у складу са одредбама Правилника
о остваривању права на пореска изузимања за примања по основу помоћи због
уништења или оштећења имовине, организоване социјалне или хуманитарне помоћи,
стипендија и кредита ученика и студената, хранарина спортиста аматера и права на
пореско ослобођење за примања по основу солидарне помоћи за случај болести. Одлуку
по захтеву до висине неопорезивог износа доноси директор предузећа а изнад тог износа
Надзорни одбор.


солидарна помоћ запосленим, ради ублажавања неповољног материјалног
положаја, у висини према критеријумима које утврђује директор
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стипендије за школовање студената-деце запослених, за прва три
струдента са ранг листе формиране на основу просека оствареног у
претходној години а максимално до висине неопорезивог износа

5. ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ

Члан 60.
Када послодавац у пословању оствари добит по годишњем обрачуну, део добити
који остане након измирених обавеза према држави и оснивачу, може распоредити
запосленима (уз сагласност оснивача) према споразуму са синдикатом за конкретну
годину.
6. МИНИМАЛНА ЗАРАДА

Члан 61.
Услед поремећаја пословања - пословање са губитком, или недостатак посла, .
запосленима се може исплаћивати минимална зарада.
Члан 62.
Послодавац минималну зараду из члана 62. може исплаћивати на основу посебне
одлуке надлежног органа донете уз мишљење репрезентативних синдиката у периоду не
дужем од шест месеци у току календарске године.
Приликом доношења одлуке, послодавац ће заједно са репрезентативним
синдикатима, прецизирати рокове за исплате разлике између исплаћене минималне
зараде и зараде запосленог коју би остварио на пословима на које је распоређен.
VII ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 63.
Послодавац може да утврди да је запослени вишак у складу са Програмом
решавања вишка запослених, када се за то стекну услови, у случајевима предвиђеним
Законом
Програм из става 1. овог члана доноси надлежни орган послодавца по претходно
прибављеном мишљењу синдиката.
Уколико синдикат не достави своје мишљење у року од 15 дана, сматраће се да је
сагласан са предложеним програмом.
Послодавац је дужан да узме у обзир мишљење и предлоге синдиката и да га
обавести о свом ставу у року који не може бити дужи од 8 дана.
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Уколико надлежни орган послодавца не достави Програм на мишљење синдикату,
односно ако у утврђеном року о свом ставу не обавести синдикат, сва појединачна акта о
утврђивању вишка запослених су ништавна, односно запосленима не може престати
радни однос.
Програм мора да садржи: разлоге престанка потребе за њиховим радом; укупан
број запослених код послодавца; број, квалификациону структуру, године старости, стаж
осигурања и послове које обављају; критеријуме за утврђивање вишка, мере којима се
стварају услови за њихово запошљавање и рок у коме ће се дати отказ, као и средства за
решавање социјално-економског положаја вишка зашпослених.
Мере односно начин решавања вишка запослених из претходног става овог члана
су :
премештај на друге послове у оквиру одговарајуће врсте и степена стручне
спреме;
 рад код другог послодавца у оквиру одговарајуће врсте и степена стручне спреме
до максималне удаљености до 50 км. од места пребивалишта запосленог;
 преквалификација или доквалификација запослених;
 непуно радно време, али не краће од половине пуног радног времена;
 исплата отпремнине.
Послодавац је дужан да запослене благовремено и потпуно обавештава о свим
активностима везаним за утврђивање вишкова запослених
и да их упозна са
могућностима решавања њиховог радно - правног статуса.


Члан 64.
Одређивање запослених за чијим је радом престала потреба врши комисија од 5
чланова од којих по два именују послодавац и синдикат, док се један именује на предлог
оснивача, применом критеријума утврђених овим Правилником.
Критеријуми из става један овог уговора се примењују по следећем редоследу и
то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

резултати рада
имовно стање
дужина радног стажа
број чланова породице који остварују зараду
здравствено стање запосленог
број деце на школовању

Наведени критеријуми се примењују и у ситуацији када постоји вишак запослених,
а послодавац нема законску обавезу израде Програма технолошког вишка, уколико на
радном месту за које утврђује вишак постоји више извршилаца.
Члан 65.
Резултате рада запосленог комисија утврђује проценом: квалитета рада
запосленог; самосталности у раду и иновативности; ефикасности у раду, доприноса у
раду, односа према раду, радним задацима и средствима рада, а везано за извршавање
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послова радног места, плана рада и других показатеља, као и дужине и разлога за
коришћење неплаћеног одсуства.
Резултати рада из ст. 1. и 2. овог члана утврђују се за период од најмање годину
дана.
Члан 66.
Ако запослени остварују једнаке резултате рада, примењује се допунски
критеријум: имовно стање запосленог.
Имовно стање запосленог се утврђује на основу:
1. оствареног прихода по члану заједничког породичног домаћинства по
основу зараде, другог примања и прихода од имовине у последњој
календарској години;
2. тржишне вредности непокретности који у својини има запослени или члан
његовог заједничког породичног домаћинства.
Приход и тржишна вредност непокретности, у смислу става 2. овог члана, утврђује
се на основу документације, односно исправа надлежног органа.
Имовно стање запосленог утврђује надлежни орган послодавца.
Предност има запослени са слабијим имовним стањем.
Члан 67.
Ако запослени остварују једнаке резултате рада и имају једнако имовно стање,
примењују се следећи кретеријуми по редоследу како су наведени:
1. дужина радног стажа, при чему предност има запослени са дужим радним
стажом;
2. број чланова породице који остварују зараду, при чему предност има
запослени са мањим бројем чланова који остварују зараду
3. здравствено стање запосленог и чланова његове уже породице, при чему
предност има
запослени, ако он или члан његове уже породице болује од тежег
обољења, према налазу надлежног здравственог органа;
4. број деце на школовању, при чему предност има запослени који има више
деце на школовању.
Члан 68.
Послодавац не може донети одлуку о престанку радног односа по основу вишка
инвалиду рада који је инвалидност стекао радом код тог послодавца, без његове
сагласности, као ни запосленој са 25 година, односно запосленом са 30 година стажа
осигурања.
Члан 69.
Запосленом који је проглашен вишком, а не може да му се обезбеди ни један од
начина за решавање радно - правног статуса из члана 64. овог Правилника, може да
престане радни однос под условом да му послодавац претходно исплати отпремнину у
висини:
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У висини 40% износа зараде
за сваку годину радног стажа;
У висини 45% износа зараде
за сваку годину радног стажа;
У висини 50% износа зараде
за сваку годину радног стажа;
У висини 55% износа зараде
за сваку годину радног стажа;

Зарадом у смислу става 1. овог члана сматра се просечна зарада запосленог
исплаћена у последња три месеца која претходе месецу исплате отпремнине.
VIII ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ
Члан 70.
Запослени се обавезују да у своје име и за свој рачун, као и у име и за рачун
другог правног или физичког лица, без сагласности послодавца не могу обављати
послове утврђене уговором о раду на територији Града Сремске Митровице.
IX

НАКНАДА ШТЕТЕ
Члан 71.

Запослени је одговоран за штету коју на раду или у вези са радом, намерно или
крајњом непажњом, проузрокује послодавцу, у складу са законом и овим Правилником.
Постојање штете, њену висину, околности под којима је настала, ко је штету
проузроковао и како се надокнађује, утврђује Комисија коју именује послодавац, а у којој
се налази и представник синдиката.
Члан 72.
Поступак за утврђивање одговорности запосленог за штету, покреће се Решењем
Комисије.
Комисија је дужна да донесе Решење о покретању поступка за утврђивање
одговорности у року од пет дана од дана пријема пријаве о проузрокованој штети
послодавцу или личном сазнању чланова комисије да је штета проузрокована.
Пријава из става 2. овог члана нарочито садржи: име и презиме запосленог који је
штету проузроковао, време, место и начин извршења штетне радње, доказе који указују
да је запослени проузроковао штету и предлог послодавцу да покрене поступак за
утврђивање одговорности запосленог за штету.
Члан 73.
Решење о покретању поступка за утврђивање одговорности запосленог за штету
доноси се у писаном облику и нарочито садржи: име и презиме запосленог, послове на
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које је запослени распоређен, време место и начин извршења штетне радње и доказе који
указују да је запослени извршио штетну радњу.
Кад донесе Решење о покретању поступка за утврђивање одговорности
запосленог за штету, Комисија заказује расправу.
Члан 74.
Висина штете утврђује се на основу ценовника или књиговодствене евиденције
ствари.
Ако се висина штете не може утврдити у тачном износу, односно на основу
ценовника или књиговодствене евиденције, или би утврђивање њеног износа
проузроковало несразмерне трошкове, висина накнаде штете утврђује се у паушалном
износу проценом штете у поступку вештачења од стране стручног лица
Члан 75.
Кад утврди све чињенице и околности од утицаја на одговорност запосленог,
комисија предлаже послодавцу да се запослени обавеже да надокнади штету или да се
ослобађа од одговорности.
Члан 76.
Ако комисија нађе да је запослени дужан да надокнади штету, може предложити
послодавцу да запослени штету надокнади у новцу, или ако је то немогуће, поправком
или довођењем оштећене ствари у стање у коме је постојало пре наступања штете.
Комисија може, у зависности од социјалног стања запосленог и његове породице,
да предложи послодавцу да запослени накнади штету у више рата, да се накнада штете
умањи за одређени проценат или да се запослени ослободи накнаде штете.
Члан 77.
Коначно решење о накнади штете доноси директор.
Решењем којим се запослени обавезује да надокнади штету одређује се начин и
рок накнаде штете.
Члан 78.
О том да ли пристаје или не пристаје да надокнади штету, запослени је дужан да
да писмену изјаву.
Ако запослени не пристане да надокнади штету или у року од три месеца од дана
давања изјаве да пристаје да штету надокнади, не надокнади штету, о штети одлучује
надлежни суд.
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Члан 79.
Ако запослени претрпи повреду или штету на раду или у вези са радом,
послодавац је дужан да му надокнади штету, у складу са законом и овим Правилником.
Ако се у року од 30 дана од дана претрпљене штете или повреде из става један
овог члана послодавац и запослени не споразумеју о накнади штете, запослени има
право да накнаду штете захтева пред надлежним судом.

X УДАЉЕЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ СА РАДА
Члан 80.
Запослени може да буде привремено удаљен са рада:
ако је против њега започето кривично гоњење у складу са законом због
кривичног дела учињеног на раду или у вези са радом;
 или ако је учинио повреду радне обавезе или непоштовање радне дисциплине
која угрожава имовину послодавца у вредности већој од 300.000,00 динара
 ако је природа повреде радне обавезе, односно непоштовања радне
дисциплине таква да не може да настави рад код послодавца пре истека рока
за давање одговора на упозорење;
Удаљење из претходног става овог члана може трајати најдуже три месеца и у том
периоду послодавац је дужан да запосленог врати на рад или да му откаже уговор о раду
или изрекне другу меру, ако за то постоје разлози утврђени законом и овим Правилником.


Ако је против запосленог започето кривично гоњење у складу са законом због
кривичног дела учињеног на раду или у вези са радом, удаљење може да траје до
правноснажног окончања тог поступка.

IX ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
1. Отказ од стране послодавца
Члан 81.
Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом у случајевима предвиђеним
Законом и у следећим случајевима повреде радне обавезе
1. неизвршавање, неблаговремено, несавесно и немарно извршавање радне
обавезе;
2. ако злоупотреби положај или прекорачи овлашћења;
3. ако нецелисходно и неодговорно користи средства рада;
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4. ако не користи или ненаменски користи обезбеђена средства или опрему за
личну заштиту на раду;
5. ако прекрши обавезу забране конкуренције утврђену уговором о раду;
6. одавања службене, пословне или друге тајне утврђене одговарајућим актом;
7. давање нетачних података, ако је то било од битног утицаја на доношење
одлуке;
8. одбијање извршења радног задатка;
9. неовлашћена послуга средствима повереним запосленом за извршење послова
радног места;
10. Израда или посредовање у изради нелегалних прикључака на јавну водоводу
или канализациону мрежу;
11. Оштећење средстава рада умишљајно или из крајње непажње;
12. Проузроковање штете већег обима;
и повреде радне дисциплине по следећем:
1. ако неоправдано одбије да обавља послове и извршава налоге послодавца у
складу са законом;
2. ако не достави потврду о спречености за рад у свему како је то уређено чланом
103 Закона о раду;
3. ако злоупотреби право на одсуствовање због привремене спречености за рад;
4. због доласка на рад под дејством алкохола или других опојних средстава ,
односно употребе алкохола или других опојних средстава у току радног времена;
5. ако његово понашање представља радњу извршења кривичног дела учињеног
на раду и у вези са радом, независно од тога дали је против запосленог покренут
кривични поступак за кривично дело;
6. ако је дао нетачне
односа;

податке који су били

одлучујући за заснивање радног

7. ако запослени који ради на пословима са повећаним ризиком, односно на
пословима на којима је као услов за рад утврђена посебна здравствена
способност, одбије да буде подвргнут оцени здравствене способности;
8. ако не поштује радну дисциплину прописану актом послодавца, односно ако је
његово понашање такво да не може наставити рад код послодавца;
9. ако одбије да се подвргне тестирању на дах присуства алкохола у организму;
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10. ако неоправдано изостане са рада 3 радна дана узастопно с тим што се као
узастопни дани рачунају неоправдана одсуствовања са рада дани који претходе
данима у којима запослени не ради и дана који следе након дана у којима
запослени не ради или са прекидима 5 радних дана у току календарске године;
11. ако изазове тучу или нереде у предузећу или учествује у радњама изазивања,
нередима или тучи у току рада у предузећу, на терену или на службеном путу.

Члан 82.
Отказ Уговора о раду доноси се као мера за повреду радних обавеза, односно
непоштовања радне дисциплине и то, ако је извршавањем повреде радне обавезе или
непоштовањем радне дисциплине учињена знатна материјална штета и изазвани тежи
поремећаји у процесу рада, ако повреда траје дуже или се понавља, ако је повреда
учињена са намером или грубом непажњом, а посебно ако је извршена из
користољубља.
Члан 83.
Појмови из претходних чланова имају следеће значење:
1. знатна материјална штета и већи губици - умањење вредности имовине
послодавца у висини од најмање 600.000,00 динара;
2. намера - постоји када је извршилац починио повреду радне обавезе или није
поштовао радну дисциплину, а да је притом био свестан могућих штетних
последица;
3. груба непажња - постоји када је извршилац био свестан да штетна последица
може наступити, али је олако држао да она неће наступити;
4. користољубље - постоји ако је извршилац повреде остварио или имао намеру
да оствари било какву противправну имовинску корист за себе или другог.
2. Начин и поступак утвђивања да запослени не остварује резултате рада односно
нема потребна знања и способности за обављења послова на којима ради
Члан 84.
Ако у периоду од најмање три (3) месеца узастопно запослени не остварује
предвиђене резултате рада или не покаже потребна знања и способности за обављање
послова на којима ради, послодавац може да запосленом откаже уговор о раду или
изрекне неку од мера у складу са Законом, ако му је претходно доставио писано
обавештење у вези са недостацима у његовом раду, а које обавезно садржи упутства за
побољшање рада и рок од 60 радних дана за реализацију, а запослени то не учини у
остављеном року.
У случају да запослени не побољша рад у року из става 1. овог члана непосредни
руководилац запосленог, који је пратио рад запосленог након достављеног писаног
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обавештења, предлаже директору да покрене поступак за утврђивање резултата рада
односно поступак за утврђивање потребних знања и способности запосленог за
обављање послова на којима ради.
Предлог којим се иницира покретање поступка из претходног става овог члана
даје се у писаној форми и садржи: име и презиме запосленог као и разлоге због којих се
предлаже покретање поступка.
По пријему предлога директор образује посебну комисију која се састоји од 3
члана од којих два именује послодавац и једног синдикат,а који морају имати најмање
исти степен стручне спреме, врсте занимања као и запослени чији се резултати рада
односно знања и способности проверавају.
Комисија из претходног става овог се образује за сваки случај посебно.
Члан 85.
Комисија из претходног члана овог Правилника утвђује чињенично стање на један од
следећих начина:
увидом у радну документацију запосленог (радни налози, планови рада, радне
листе и сл.);
 непосредним увидом у рад запосленог;
 узимањем изјава од запосленог, непосредног руководиоца запосленог и од других
запослених који су имали увид у рад запосленог;
 тестирањем запосленог из делокруга послова које обавља (путем израде писменог
рада или практично) и
 на други погодан начин.
Поступак утврђивања провере резултата рада, односно знања и способности
запосленог је хитан и мора се окончати у року од 15 дана од дана подношења захтева.


Комисија доноси оцену и доставља је директору.
Запослени чији су се резултати рада, односно потребна знања и способности
утврђивали има право да се изјасни на дату оцену.
Ако Комисија утврди да запослени не остварује одговарајуће резултате рада,
односно да нема потребна знања и способности за обављање послова директор ће
запосленом понудити обављање другог одговарајућег посла, а ако таквог посла нема,
послодавац може запосленом отказати уговор о раду, по законом утврђеној процедури.
Члан 86.
Запослени коме је уговор о раду отказан зато што не остварује потребне резултате
рада или што нема потребна знања и способности, а што је утврђено на начин и по
поступку предвиђеном овим Правилником, има право и дужност да остане на раду у
трајању од најмање осам (8), а најдуже тридест дана (30), у зависности од укупног стажа
осигурања, и то:
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x 10 дана, ако је навршио 10 година стажа осигурања;
x 20 дана, ако је навршио преко 10 до 20 година стажа осигурања;
x 30 дана, ако је навршио преко 20 година стажа осигурања.
Уколико се запослени и послодавац споразумеју, запосленом може да престане радни
однос и пре истека отказног рока из става 1. овог члана, уз обавезу послодавца да
запосленом исплати накнаду зараде у висини просечне зараде запосленог остварене у
претходних 12 месеци и то: за 10 дана – 1/3; 20 дана – 2/3 и 30 дана целу накнаду.
Пре него што запосленом откаже уговор о раду директор је дужан да му, уколико
запослени није искористио годишњи одмор у целини или деллимично, исплати новчану
наканду у висини просечне зараде остварене у претходних 12 месеци, сразмерно броју
дана неискоришћеног годишњег одмора, која има карактер накнаде штете.

XI

ОСТВАРИВАЊЕ И ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ

1. Заштита права запослених у случају прекида рада без кривице запослених
Члан 87.
Директор може упутити запосленог на плаћено одсуство због прекида рада до којег
је дошло без кривице запосленог у трајању до 45 радних дана у календарској години од
дана доношења и издавања решења запосленом, са обавезом пријављивања на посао по
позиву директора у року од 3 дана од дана позива.
Члан 88.
Запослени за чијим радом је привремено престала потреба може бити упућен на
плаћено одсуство у случају наступања следећих околности, чије је трајање привремено:
1. смањење обима укупног пословања послодавца или појединих делова процеса
рада:
2. више силе или других околности на које послодавац није могао утицати, а које се
неповољно одражавају на укупно обављање делатности и пословање послодавца.
Члан 89.
Упућивање запослених на плаћено одсуство реализује
добровољности, равномерности и узајамне солидарности.

се

по

принципу

Применом принципа добровољности запослени се упућују на плаћено одсуство по
распореду пријављивања, до мере која задовољава тренутни обим послова у
организационој целини.
Принцип равномерности се примењује у случају да нема довољно добровољно
пријављених запослених за плаћено одсуство, према редоследу који се одређује на
основу дужине радног стажа, почев од радника са најмање стажа.
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Члан 90.
Применом принципа узајамне солидарности, на плаћено одсуство неће се
упућивати:
1. самохрани родитељ
2. запослени који једини издржава породицу
3. запослени чији је брачни друг у истом периоду на плаћеном одсуству
Члан 91.
Појединачно трајање плаћеног одсуства не може бити дуже од 30 радних дана,а
одређује се зависно од процеса рада, осим у случају добровољног пријављивања
запосленог, када може трајати најдуже 45 радних дана.
Члан 92.
За време плаћеног одсуства запослени има право на накнаду зараде у складу са
чланом 50. овог уговора.
Члан 93.
Упућивање на плаћено одсуство запосленог због прекида рада без његове кривице
не може бити коришћено као основ за трајно утврђивање престанка потреба за радом
запосленог.

2.Заштита појединачних права и решавање спорова
Члан 94.
У случају настанка спора између послодавца и запосленог, спорна питања се
најпре могу решавати споразумно.
Када послодавац и запослени не могу споразумно решити спорно питање, спор
могу изнети пред Арбитра.
Арбитра споразумом одређују стране у спору, из реда стручњака у области која је
предмет спора.
Рок за покретање поступка пред арбитром је три дана од дана достављања
решења запосленом. Арбитар је дужан да донесе одлуку у року од 10 дана од дана
подношења захтева за споразумно решавање спорних питања.
Одлука арбитра је коначна и обавезује стране у спору.

178

31. 03. 2021

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 05

Члан 95.
За време трајања поступка пред арбитром због отказа уговора о раду, запосленом
мирује радни однос.
Ако арбитар не донесе одлуку у року од из става 4. члана 94. овог Правилника,
решење о отказу уговора о раду постаје извршно.
Члан 96.
Запослени коме је повређено право или синдикат ако га запослени овласти, могу у
року од 60 дана од дана достављања решења, односно сазнања за повреду права,
покренути спор пред надлежним судом.

XII

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 97.
Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку по ком је и

донет.
Члан 98.
На сва питања која нису регулисана овим Правилником непосредно се примењују
одредбе Закона, Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној
делатности на територији Републике Србије и Посебног-територијалног колективног
уговора за јавна предузећа и привредна друштва у комуналној делатности чији је оснивач
Град Сремска Митровица.
Члан 99.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Акт о о елементима за
утврђивање зараде и начину утврђивања зараде, накнаде зараде и другим примањима са
свим изменама и допунама.
Овај Правилник ступа на снагу даном добијања сагласности од Оснивача и
примењује се осмог дана након објављивања на огласној табли предузећа после
добијања сагласности.

в.д. директор ЈКП „Водовод“
Борислав Бабић, маст.екон.
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79.
На основу члана 41. и 44а Закона о
култури („Сл.гласник РС“ број 72/2009, 13/2016
и 30/2016-испр.и 6/2020) и члана 41. став 1.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, број
3/2019 и 5/2019) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 31.03.2021.
године, донела је

III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА

Број: 022-69/2021-I
Дана: 31.03.2021.године

УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД „САВА“

Сремска Митровица

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, с.р.

I
ЗОРИЦА КОЧИЋ БРЊА из Срем.
Митровице, Драгиње Никшић 43 разрешава
се дужности председника Управног одбора
Центра за социјални рад „Сава“ у Сремској
Митровици.
II
ЈОВИЦА ПЕТРОВИЋ из Лаћарка,
Триве Витасовића 73А именује се за
председника Управног одбора Центра за
социјални рад „Сава“ у Сремској Митровици.

180

31. 03. 2021

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 05

80.

81.

На основу члана 45. и 48а Закона о
култури („Сл.гласник РС“ број 72/2009, 13/2016
и 30/2016-испр.и 6/2020) и члана 41. став 1.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, број
3/2019 и 5/2019) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 31.03.2021.
године, донела је

На основу члана 45. и 48а Закона о
култури („Сл.гласник РС“ број 72/2009, 13/2016
и 30/2016-испр.и 6/2020) и члана 41. став 1.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, број
3/2019 и 5/2019) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 31.03.2021.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА

I
ВОЈИСЛАВ КРСТИЋ из Сремске
Митровице, Матије Хуђи 45/2 именује се за
члана Управног одбора Завода за заштиту
споменика културе Сремска Митровица.

НАДЗОРНОГ ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ
„ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРОВИЋ“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

II
I

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

ВЛАТКО ХРГОВИЋ из Сремске
Митровице разрешава се дужности члана
Надзорног одбора Библиотеке „Глигорије
Возаровић“ Сремска Митровица из реда
Националног савета Хрватске националне
мањине.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-72/2021-I

II

Дана: 31.03.2021.године
Сремска Митровица

ВЕРА ХРГОВИЋ из Сремске
Митровице именује се за члана Надзорног
одбора Библиотеке „Глигорије Возаровић“
Сремска Митровица из реда Националног
савета Хрватске националне мањине.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, с.р.
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82.
На основу члана 45. и 48а Закона о
култури („Сл.гласник РС“ број 72/2009, 13/2016
и 30/2016-испр.и 6/2020) и члана 41. став 1.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“, број
3/2019 и 5/2019) Скупштина града Сремска
Митровица, на седници одржаној 31.03.2021.
године, донела је

III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

РЕШЕЊЕ
Број: 022-51/2021-I

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА

Дана: 31.03.2021.године
Сремска Митровица

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА
ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
I

Илија Недић, с.р.

ЈОВИЦА ПЕТРОВИЋ из Лаћарка,
Триве Витасовића 73А разрешава се дужности
члана Надзорног одбора Завода за заштиту
споменика културе Сремска Митровица.

II
ВЛАДИМИР МАНОЈЛОВИЋ из
Сремске Митровице, Босутски пут 35 именује
се за члана Надзорног одбора Завода за заштиту
споменика културе Сремска Митровица.
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83.
На основу члана 41. став 1. тачка 9.
Статута града Сремска Митровица („Сл.лист
града Сремска Митровица“, број 3/2019 и
5/2019) Скупштина града Сремска Митровица,
на седници одржаној 31.03.2021.године,
донела је

III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

РЕШЕЊЕ
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ АТЛЕТСКИ СТАДИОН У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Број: 022-70/2021-I
Дана: 31.03.2021.године
I

Сремска Митровица

НЕВЕНКА БИРОВЉЕВ из Сремске
Митровице, Радиначки пут, број 8 именује се
за члана Надзорног одбора установе Атлетски
стадион у Сремској Митровици.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, с.р.

II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-71/2021-I
Дана: 31.03.2021.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, с.р.
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84.
На основу члана 116. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018- др. закон,
10/2019, 27/2018- др. закон и 6/2020) и члана
41. став 1. тачка 20. Статута града Сремска
Митровица („Службени лист града Сремска
Митровица“, бр. 3/2019 и 5/2019) Скупштина
града Сремска Mитровица на седници одржаној
31.03.2021. године, донела је

II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

РЕШЕЊЕ

Број: 022-50/2021-I

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Дана: 31.03.2021.године
Сремска Митровица

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН
ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ У
МАРТИНЦИМА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Илија Недић, с.р.
I
ДАНИЈЕЛ МИМИЋ из Мартинаца,
Јованке Габошац 29 разрешава се дужности
члана Школског одбора Основне школе
„Јован Јовановић Змај“ у Мартинцима, из
реда локалне самоуправе.
II
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ из
Мартинаца, Савска 94 именује се за члана
Школског одбора Основне школе „Јован
Јовановић Змај“ у Мартинцима, из реда
локалне самоуправе.
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85.
На основу члана 45. Статута Града
Сремске Митровице, („Службени лист
Града Сремска Митровица“, број 3/2019 и
5/2019), члана 54. 55. и 64. став 1. тачка
6. Пословника Скупштине Града Сремска
Митровица („Службени лист Града Сремска
Митровица“, број 5/2019) Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
дана 31.03.2021.године, донела је

II
АЛЕКСАНДАР ВУЈИЋ из Мартинаца, Савска 122 именује са за члана Одбора за
урбанизам и стамбено-комуналне делатности
Скупштине града Сремска Митровица.

III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 02-33/2021-I
Дана: 31.03.2021.године
Сремска Митровица
I
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

СТЕФАН ВУЧИЋ из Сремске
Митровице, Тимочке дивизије 42 разрешава
се дужности члана Одбора за урбанизам и
стамбено-комуналне делатности Скупштине
града Сремска Митровица.

Илија Недић, с.р.
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86.
На основу члана 35. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени
гласник РС“, бр. 62/06, 65/08, 41/09, 112/2015,
80/2017 и 95/2018-др.закон), члана 15. став 1.
тачка 9. и члана 41. став 1. тачка 20. Статута
града Сремска Митровица („Службени лист
града Сремска Митровица“, бр. 3/2019 и
5/2019-испр.) Скупштина Града Сремска
Митровица је дана 31.03.2021.године, донела

4. СЛАВКО ЈОНИЋ, дипломирани инжењер
архитектуре,
5. ЂОРЂЕ МИЈАТОВИЋ, пољопривредник
6. ДУШКО РАДИЧИЋ, пољопривредник
7. ЕМИЛ ЛАЗОР, пољопривредник
- за заменика председника:
ДАНИЈЕЛА МЕЂЕДОВИЋ, дипломирани
правник

РЕШЕЊЕ

- за заменике чланова:

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ ЗА
КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ ДИВОШ И
ИМЕНОВАЊУ ЊЕНИХ ЧЛАНОВА

1. ДЕСАНКА СТУПАР, дипломирани инжењер пољопривреде,
2. БРАНИМИР МАГЛИЋ, специјалиста струковни инжењер геодезије,
3. ЗВОНКО АБЈАНОВИЋ, дипломирани инжењер шумарства,
4. ДРАГАН БЕКАВАЦ, дипломирани инжењер
архитектуре,

I

5. ЗЛАТКО ТАТЉАК, пољопривредник

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење
комасације на јединственом подручју
катастарске општине Дивош (у даљем тексту:
Комисија).

6. ДРАГАН МИКИЋ, пољопривредник
7. ЗДРАВКО ЖИВКОВИЋ, пољопривредник
III

II

За секретара Комисије именује се:

У Комисију се именују:
-

МИЛОШ МИШКОВИЋ, дипломирани правник

за председника:

ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ, дипломирани правник
IV

- за чланове:

Задатак Комисије је да у складу са Законом
о пољопривредном земљишту („Службени
гласник РС“, бр. 62/06, 65/08, 41/09, 112/2015,
80/2017 и 95/2018-др.закон ) и начелима
комасације, спроведе поступак уређења
пољопривредног земљишта комасацијом у
катастарској општини Дивош, обједињује

1. МАРИНА МАКСИМОВИЋ, дипломирани
инжењер пољопривреде,
2. ЉУБИНКА МАГЛИЋ, специјалиста струковни инжењер геодезије,
3. МИЛАН ЋИРИЋ, дипломирани инжењер
шумарства,
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87.
рад свих органа и организација које обављају
послове у поступку комасације, образује
поткомисије за комасациону процену земљишта,
за процену вредности дугогодишњих засада
и објеката као и друга стручна тела за
предузимање појединих радњи у поступку
комасације, обавља и друге послове.

На основу чл. 42. Закона о правима
пацијената („Сл. гласник РС“ бр. 45/2013
и 25-2019-други закон), а у вези са чл. 13.
Закона о здравственој заштити („Сл. гласник
РС“ бр. 25/2019), чл. 41. став. 1.тачка 20.
Статута Града Сремска Митровица („Сл.
лист Града Сремска Митровица“ бр.3/2019 и
5/2019) и чл. 80. Пословника Скупштине Града
Сремска Митровица („Сл. лист Града Сремска
Митровица“ бр. 5/2019), Скупштина Града
Сремска Митровица, на седници одржаној
дана 31.03.2021. године, донела је,

Стручне и административне послове
Комисије обавља секретар Комисије.
V
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.

РЕШЕЊЕ
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА
ЗДРАВЉЕ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 02-34/2021-I
Дана: 31.03.2021.године

I

Сремска Митровица

ОБРАЗУЈЕ се Савет за здравље
(у даљем тексту Савет) као посебно радно
тело Скупштине града Сремска Митровица,
на период од четири године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, с.р.

II
У Савет се именују:
1. Др Драган Малобабић– председник Савета – Општа болница Сремска Митровица
2. Дражен Риђошић – заменик председника
Савета – локална самоуправа
3. Мирослав Јокић – члан Савета – локална
самоуправа
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2) у областима јавног здравља из члана 5.
Закона о јавном здрављу :
- мeђусeктoрска сaрaдња, кooрдинaциjа,
пoдстицaњe, oргaнизaциjа и усмeрaвaњe
спрoвoђeњa aктивнoсти у oблaсти дeлoвaњa
jaвнoг здрaвљa нa нивoу града, зajeдничкoм
aктивнoшћу сa oргaнима града, нoсиoцимa
aктивнoсти и другим учeсницимa у систeму
jaвнoг здрaвљa;

5. Др Адил Елхаг – члан Савета – Дом
здравља Сремска Митровица
6. Момир Гајић – члан Савета – Републички
фонд за здравствено осигурање, филијала
Сремска Митровица

- праћење извeштajа зaвoдa зa jaвнo здрaвљe
o aнaлизи здрaвствeнoг стaњa стaнoвништвa
нa тeритoриjи града који за то нaмeнски
oпрeдeљена срeдствa у oквиру пoсeбних
прoгрaмa из oблaсти jaвнoг здрaвљa из
члaнa 14. Зaкoнa о јавном здрављу, кao и
прeдлaгање мeра зa њихoвo унaпрeђeњe,
укључуjући мeрe зa рaзвoj интeгрисaних
услугa у граду;

III
Задаци Савета су:
1) у области заштите права пацијената надлежан
је за здравствене установе на примарном
нивоу здравствене заштите, део приватне
праксе (поликлиника), здравствене установе на секундарном и терцијарном нивоу,
организационе јединице високошколских
установа здравствене струке које обављају
здравствену делатност, друга правна лица
за које је посебним законом предвиђено да
обављају и одређене послове из здравствене делатности и здравственог осигурања,
тако што:
- разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављених и прикупљених доказа и утврђених
чињеница;
- о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и пружаоца здравствене
услуге на кога се приговор односи и даје
одговарајуће препоруке;
- разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права пацијената
и предлаже мере за заштиту и промоцију
права пацијената;
- подноси годишњи извештај о раду и предузетим мерама за заштиту права пацијената Скупштини града и министарству
надлежном за послове здравља, а ради
информисања и остваривања потребне
сарадње извештај се доставља и Заштитнику грађана.

- дoношење прeдлoга плaнa jaвнoг здрaвљa нa
нивoу града, кojи усвaja Скупштинa града
и прaти њeгoвo спрoвoђeњe крoз пoсeбнe
прoгрaмe из oблaсти jaвнoг здрaвљa;
-

иницирaње и прaћење спрoвoђeња
aктивнoсти прoмoциje здрaвљa и спрoвoђeњa
мeрa зa oчувaњe и унaпрeђeњe здрaвљa,
спрeчaвaњa и сузбиjaњa зaрaзних и
хрoничних нeзaрaзних бoлeсти, пoврeдa
и фaктoрa ризикa нa тeритoриjи града
крoз пoсeбнe прoгрaмe из oблaсти jaвнoг
здрaвљa;

- дaвање мишљeњa нa извeштaj o oствaривaњу
пoсeбних прoгрaмa у oблaсти jaвнoг здрaвљa,
кoje дoнoси град;
- учeствовање у рaзличитим oблaстимa
дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa у кризним и
вaнрeдним ситуaциjaмa из члaнa 11. Закона
о јавном здрављу;
- jaчaње кaпaцитeта нoсилaцa aктивнoсти
и учeсникa у oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг
здрaвљa;
- oбaвeштaвaње jaвнoсти o свoм рaду;
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VII
Даном ступања на снагу овог Решења
престаје да важи Решење о образовању Савета
за здравље („Службени лист Града Сремска
Митровица“, бр. 19/2016 )

- извeштaвaње Скупштине града, Завода зa
jaвнo здрaвљe и надлежног управног органа
који се бави пословима јавног здравља
односно здравља o свoм рaду у oблaстимa
дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa;

VIII

- подношење годишњег извештаја о раду
и предузетим мерама Скупштини града
и заводу зa jaвнo здрaвљe у oблaстимa
дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa.

Oво Решење ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Сл.листу града
Сремска Митровица“.

3) обављање и других послова и задатака
у складу и на начин утврђен одредбама
одредбама Статута града, Пословника
Скупштине града и Пословника Савета
за здравље.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

IV

Број: 02-35/2021-I

Савет доноси Пословник којим се
регулише рад Савета.

Дана: 31.03.2021.године
Сремска Митровица

V
Ради реализације задатака Савета из
овог Решења средства се обезбеђују у буџету
града. Председнику, заменику председника и
члановима Савета за здравље припада новчана
накнада за учешће у раду Савета. Висина и
начин исплате накнаде одређују се посебним
актом који доноси Градоначелник.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, с.р.

VI
Стручне и административне послове
за потребе Савета обавља Градска управа за
социјалну заштиту и заштиту животне средине.
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88.
На основу члана 41 ст. 1 тачка 20 Статута Града Сремска Митровица („Службени
лист Града Сремска Митровица“, бр. 3/2019
и 5/2019-испр.) и члана 8 ст. 1 Одлуке о подизању и одржавању споменика на територији
Града Сремска Митровица („Службени гласник РС“ бр. 7/2018), Скупштина Града Сремска Митровица на седници одржаној дана
31.03.2021.године, донела је

Одлуком о подизању и одржавању споменика
на територији Града Сремска Митровица
(„Службени гласник РС“ бр. 7/2018).
Админитративно-техничке послове за
потребе Одбора обављаће Служба за послове
скупштине града у Градској управи за опште и
заједничке послове и имовину града Сремска
Митровица.
III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О
ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕН-ПЛОЧЕ
ПАЛИМ ВОЈНИЦИМА КРАЉЕВИНЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ У АПРИЛСКОМ РАТУ

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за спровођење
Одлуке о постављању спомен-плоче палим
војницима Краљевине Југославије у Априлском
рату (у даљем тексту: Одбор) у следећем
саставу:

Број: 02-32/2021-I
Дана: 31.03.2021.године
Сремска Митровица

- Татјана Јесретић, историчар уметности-конзерватор, Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

- Обрад Вученовић, саобраћајни инжењер-урбаниста, ЈП за послове урбанизма „Урбанизам“ Сремска Митровица,

Илија Недић, с.р.

- Горана Лемајић, дипломирани историчар,
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица.
II
Задатак одбора је да донесе одлуку о
начину избора идејног решења и спроведе
поступак избора на један од начина утврђен
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II

На основу члана 41 ст. 1 тачка 20 Статута Града Сремска Митровица („Службени
лист Града Сремска Митровица“, бр. 3/2019
и 5/2019-испр.) и члана 8 ст. 1 Одлуке о подизању и одржавању споменика на територији
Града Сремска Митровица („Службени гласник РС“ бр. 7/2018), Скупштина Града Сремска Митровица на седници одржаној дана
31.03.2021.године, донела је

Задатак одбора је да донесе одлуку о
начину избора идејног решења и спроведе
поступак избора на један од начина утврђен
Одлуком о подизању и одржавању споменика
на територији Града Сремска Митровица
(„Службени гласник РС“ бр. 7/2018).
Админитративно-техничке послове за
потребе Одбора обављаће Служба за послове
скупштине града у Градској управи за опште и
заједничке послове и имовину града Сремска
Митровица.

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ

III

ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕН
БИСТЕ АДОЛФУ СВАТОПЛУКУ
ОСВАЛДУ

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

I

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за спровођење
Одлуке о постављању спомен бисте Адолфу
Сватоплуку Освалду (у даљем тексту: Одбор)
у следећем саставу:

Број: 02-31/2021-I

- Татјана Јесретић, историчар уметности-конзерватор, Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица,

Дана: 31.03.2021.године
Сремска Митровица

- Обрад Вученовић, саобраћајни инжењер-урбаниста, ЈП за послове урбанизма „Урбанизам“ Сремска Митровица,
- Горана Лемајић, дипломирани историчар,
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, с.р.
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90.

На основу члана 19. став 1. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп
ствари у јавној својини ,односно прибављања
и уступања искоришћавања других имовинских
права, као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС“, број 16/2018), члана 20. став
2. Одлуке о прибављању, располагању и
управљању стварима у јавној својини Града
Сремска Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица, број 17/2016), члана 41.
тачка 20. Статута Града Сремска Митровица
(„Службени лист Града Сремска Митровица“,
број 3/2019 и 5/2019), Скупштина Града
Сремска Митровица, на седници одржаној
дана 31.03.2021. године, донела је

31. 03. 2021

за послове урбанизма “Урбанизам” Сремска Митровица
2.СЛАВКО ЈОНИЋ, дипл. инж. арх. - запослени у Градској управи за урбанизам,
просторно планирање и изградњу објеката
Града Сремска Митровица,
3.СМИЉАНА ЋИРИЋ, дипл. правник - запослена у Градској управи за урбанизам,
просторно планирање и изградњу објеката
Града Сремска Митровица
II
Задатак Комисије је да спроведе поступак
прибављања непокретности у јавну својину
и отуђење непокретности из јавне својине
непосредном погодбом, путем размене, без
накнаде.
По окончању поступка размене непосредном
погодбом, записник са одговарајућим предлогом доставиће се Скупштини Града Сремска
Митровица, као надлежном органу.

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ОТУЂЕЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ, ПУТЕМ РАЗМЕНЕ, БЕЗ
НАКНАДЕ

Рад Комисије обављаће се у радно време.
III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Сл.листу
града Сремска Митровица“.

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за прибављање
непокретности у јавну својину и отуђење
непокретности из јавне својине непосредном
погодбом, путем размене, без накнаде и у
исту се именују:
-за председника
ВЛАДИМИР ПЕТРЕЊ, дипл. правник –
запослени у Јавном предузећу за послове
урбанизма “Урбанизам” Сремска Митровица

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 463-51/2021-I
Дана: 31.03.2021.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

-за чланове:
1.ОБРАД ВУЧЕНОВИЋ, дипл. инж. саобраћаја - запослени у Јавном предузећу

Илија Недић, с.р.
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91.
На основу члана 104. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, број 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019
и 6/2020), члана 3 став 2 и члана 4. Уредбе
о критеријумима за доношење акта о мрежи
јавних предшколских установа и акта о мрежи
јавних основних школа („Сл. гласник. РС“, број
21/2018), и члана 41. став 1. тачка 6. Статута
Града Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица“ бр. 3/2019 и 5/209испр.), Скупштина Града Сремска Митровица
на седници одржаној дана 29.10.2020. године
доноси

Члан 2.
Мења се чл. 4 ст. 2 тако што се у тачки
5 бришу речи:“Шишатовац“.
Члан 3.
Мења се чл. 4 ст. 3 тако што се у тачки
4 бришу речи „Шишатовцу и“.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“, а биће објављена
по добијању сагласности Владе Аутономне
Покрајине Војводине.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О МРЕЖИ ЈАВНИХ
ОСНОВНИХ ШКОЛА НА
ТЕРИТОРИЈИ

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 610-3/2020-I
Дана: 29.10.2020.године
Сремска Митровица

Члан 1.
Мења се чл. 3 ст. 1 алинеја 1 Одлуке
о мрежи јавних основних школа („Службени
лист Града Сремска Митровица“ бр.
8/2019-пречишћен текст) тако што иста
сада гласи:

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Илија Недић, мастер историчар, с.р.

„девет основних матичних школа и
деветнаест издвојених одељења за образовање
ученика узраста од првог до четвртог, односно
осмог разреда.“
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ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

92.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
I

АП ВОЈВОДИНА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Градска управа за пољопривреду

У Одлуци о утврђивању накнаде за
коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини без правног основа на
територији града Сремска Митровица за
2012/2013 годину број 320-35/2018-ХI од
8.10.2018. године у тачки II након става 1.
додаје се став 2. који гласи:

Радно тело за спровођење поступка јавног
оглашавања за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини на територији
Града Сремска Митровица за 2020. годину
Број: 320-35/2018-ХI
Дана: 26.3.2021. године

„Висина накнаде из тачке II став 1 .
одлуке, примењиваће се и у случају коришћења
пољопривредног земљишта без правног основа
у поступку вансудских поравнања и у другим
катастарским општинама територије града
Сремска Митровица у производно-економској
2012/2013 години.“

Сремска Митровица
На основу чл. 64а Закона о
пољопривредном земљишту ( Службени
гласник Реп.Србије бр.62/06, 65/08-и др. закон
и 49/09 ) и тачке III Решења о о образовању
радног тела за давање у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини
у граду Сремска Митровица за 2020. годину,
на седници одржаној дана 26.3.2021. године
донело је:

II
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ

председник,Богдан Кузмић с.р.

О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА ЗА 2012/2013
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93.
I

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Овим закључком утврђује се висина
накнаде за коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини без правног
основа у поступку закључивања вансудских
поравнања, по агроекономским година на
територији града Сремска Митровица.

Градска управа за пољопривреду
Радно тело за спровођење поступка
јавног оглашавања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној
својини на територији Града Сремска
Митровица за 2020. годину

II

Број: 320-22/2021-ХI
Дана: 26.3.2021. године

Накнада за коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини без правног
основа у поступку вансудских поравнања,
по хектару површине, утврђује се у еврима а
прерачунаваће се у динаре по средњем курсу
Народне Банке Србије на дан доношења овог
закључка.

Сремска Митровица

На основу чл. 64а Закона о
пољопривредном земљишту ( Службени гласник
Реп.Србије бр.62/06, 65/08-и др. закон и 49/09 ),
члана 5. Закона о изменама и допунама закона
о пољопривредном земљишту ( Службени
гласник Реп.Србије бр.112/2015 ) и тачке III
Решења о образовању радног тела за давање
у закуп и на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини у граду Сремска
Митровица за 2020. годину, на седници
одржаној дана 26.3.2021. године донело је:

III
Висина накнаде из тачке I закључка
утврђује се у висини од:
- 384,78 евра/ха за агро – економску 2010/2011
годину, што по средњем курсу Народне
Банке Србије на дан доношења закључка
износи 45.242,16 динара/ха,
- 471,87 евра/ха за агро - економску 2011/2012
годину, што по средњем курсу Народне
Банке Србије на дан доношења закључка
износи 55.482,14 динара/ха,

ЗАКЉУЧАК
О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

- 592,07 евра/ха за агро - економску 2013/2014
годину, што по средњем курсу Народне
Банке Србије на дан доношења закључка
износи 69.615,18 динара/ха,
- 1.894,83 евра/ха за агро - економску
2015/2016 годину, што по средњем курсу
195
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Образложење

Народне Банке Србије на дан доношења
закључка износи 222.792,79 динара/ха,
- 1.702,44 евра/ха за агро - економску
2016/2017 годину, што по средњем курсу
Народне Банке Србије на дан доношења
закључка износи 200.171,70 динара/ха,

Радно тело за давање у закуп и на
коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини у граду Сремска Митровица
за 2020. годину образовано решењем
Градоначелника Града Сремска Митровица
број 02-47/2020-II од 9.6.2020. године између
осталог имало је задатак да утврди висину
накнаде за коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини без правног
основа, а које је обухваћено Годишњим
програмом заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на терторији
Града Сремске Митровице, у поступцима
вансудских поравнања.

- 1.693,74 евра/ха за агро - економску
2017/2018 годину, што по средњем курсу
Народне Банке Србије на дан доношења
закључка износи 199.148,76 динара/ха,
- 1.523,52 евра/ха за агро - економску
2018/2019 годину, што по средњем курсу
Народне Банке Србије на дан доношења
закључка износи 179.134,42 динара/ха,
- 1.438,17 евра/ха за агро - економску
2019/2020 годину, што по средњем курсу
Народне Банке Србије на дан доношења
закључка износи 169.099,02 динара/ха.

Полазећи од Инструкције за реализацију
вансудских поравнања Министартсва
пољопривреде, шумарства и водопривреде
број: 320-11-05707/2015-14, члана 64а Закона
о пољопривредном земљишту ( Службени
гласник Реп.Србије бр.62/06, 65/08-и др.
закон и 49/09 ) и члана 5. Закона о изменама и
допунама закона о пољопривредном земљишту
( Службени гласник Реп.Србије бр.112/2015 )
Радно тело је на седници одржаној 26.3.2021.
године донело закључак о висини накнада
за коришћење пољопривредног земљишта
у државној својини без правног основа у
поступку вансудског поравнања.

IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу
града Сремска Митровица“.

Овако утврђене висине накнаде ће се
јединствено примењивати за све случајеве
коришћења пољопривредног земљишта у
државној својини без правног основа на
територији Града Сремска Митровица за
побројане агро-економске године.
председник,Богдан Кузмић с.р.
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