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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09
– испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 –
одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС,
132/14, 145/14 и 83/18), члана 32. став 1. тачка 5) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/07, 83/14 – други закон, 101/16 – други закон
и 47/18) и члана 39. став 1. тачка 7) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
брoj 10/18), Скупштина Града Пожаревца, на седници
одржаној 7. децембра 2018. године, донела је

ОДЛУКУ

o доношењу Плана генералне регулације
„Пожаревац 2“

Члан 1.

Овом одлуком доноси се План генералне регулације „Пожаревац 2“ (у даљем тексту: План).

Члан 2.

План је израдио Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Булевар краља Александра број 73/
II, Београд.

Члан 3.

Граница и обухват грађевинског подручја Пожаревца, дефинисани су нумерички повезивањем преломних тачака линија које чине границу плана са 372
тачке и координата приказаних табеларно у прилогу - Координате детаљних тачака границe Плана и
графичким прилогом „ Граница плана и постојећа
намена простора“ – карта 01.

Члан 4.

Планирано грађевинско подручје износи 917,04 ха,
колико износи и укупна површина обухвата Плана.
Грађевинско подручје је подељено на седам просторних целина у оквиру којих су површине јавних

намена дате на графичким прилозима „ План регулације и нивелације са решењем саобраћајне површине“ – карта 03.1, карта 03.2, карта 03.3.
Табеларним приказом Биланс површина планираних намена, планирана површина земљишта јавне
намене износи 221,5 ха, а површина земљишта осталих намена износи 695,54 ха.

Члан 5.

Спровођење плана се врши директном применом плана на основу датих параметара из правила
уређења и грађења и индиректно – прописаном обавезом разраде подручја израдом плана детаљне регулације и урбанистичких пројеката.
Границе обухвата подручја обавезне разраде израдом плана детаљне регулације и урбанистичких
пројеката, приказане су у графичком прилогу „ Начин спровођења плана“ – карта 11.

Члан 6.

Приликом спровођења планског документа у
делу регулације јавних површина, по указаној потреби неопходна је израда пројекта препарцелације
у складу са издатим условима органа јединице
локалне самоуправе надлежног за послове урбанизма, у циљу успостављања правилних регулација
које могу незнатно одступати од решења датих
Планом.

Члан 7.

Саставни део ове одлуке је:
КЊИГА 1: ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПОЖАРЕВАЦ 2“
– ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
I. ОПШТИ ДЕО
I.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
I.2. ОБУХВАТ ПЛАНА
I.3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
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II. ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
II.1. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ – ПОДЕЛА И
КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА
II.2. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
II.3. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
II.4. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
II.5. УСЛОВИ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОДНОШЕЊЕ
ОТПАДА
II.6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ
ДОБАРА И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА
II.7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ
ДОБАРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
II.8. ОСТАЛИ УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ И МЕРЕ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ
II.9. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ
II.10. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ
II.11. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

7. децембар 2018.

Члан 8.

Саставни део ове одлуке је Сагласност на Извештај
о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације „Пожаревац 2“ на животну средину, Одељења
за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца
број 14-501-240/2018 од 28. новембра 2018. године.

Члан 9.

Један примерак Плана чува се трајно у архиви
Градске управе Града Пожаревца, а два примерка
налазе се у Одељењу за урбанизам и грађевинске
послове Градске управе Града Пожаревца.

Члан 10.

План генералне регулације „Пожаревац 2“ евидентираће се у Централном регистру планских докумената, који води министарство надлежно за послове
просторног планирања и урбанизма.

Члан 11.

III. ПЛАНСКИ ДЕО – ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
III.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
III.2. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Након доношења, текстуални део Плана објављује
се у „Службеном гласнику Града Пожаревца“. План
се у целости објављује и у електронском облику и
доступан је јавности путем интернета.

IV. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
IV.1. ЛОКАЦИЈА ЗА ДАЉУ РАЗРАДУ
IV.2. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

ГРАФИЧКИ ДЕО
ПРИЛОЗИ
КЊИГА 2: ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПОЖАРЕВАЦ 2 АНАЛИТИЧКО – ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

Члан 12.

У Пожаревцу, 7. децембра 2018. године
Број 011-06-170/2018-1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

7. децембар 2018.
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ɉɅȺɇȽȿɇȿɊȺɅɇȿɊȿȽɍɅȺɐɂȳȿÄɉɈɀȺɊȿȼȺɐ³
,

ɈɉɒɌɂȾȿɈ

,

ɉɊȺȼɇɂɂɉɅȺɇɋɄɂɈɋɇɈȼ

, ɉɪɚɜɧɢɨɫɧɨɜ
ɉɪɚɜɧɢɨɫɧɨɜɡɚɢɡɪɚɞɭɢɞɨɧɨɲɟʃɟɨɜɨɝɉɥɚɧɚɱɢɧɟ
 Ɂɚɤɨɧ ɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɢ Äɋɥɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ³ ɛɪ ɢɫɩɪɚɜɤɚ ɍɋ
ɍɋɍɋɍɋɢ 
 ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɫɚɞɪɠɢɧɢɧɚɱɢɧɭɢɩɨɫɬɭɩɤɭɢɡɪɚɞɟɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝɢɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ
ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ÄɋɥɝɥɚɫɧɢɤɊɋ³ɛɪ ɢ
 Ɉɞɥɭɤɚ ɨ ɢɡɪɚɞɢ ɉɥɚɧɚ ɝɟɧɟɪɚɥɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ Äɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ³ Äɋɥɝɥɚɫɧɢɤ ɝɪɚɞɚ
ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ³ɛɪ 

, ɉɥɚɧɫɤɢɨɫɧɨɜ
ɉɥɚɧɫɤɢɨɫɧɨɜɡɚɢɡɪɚɞɭɢɞɨɧɨɲɟʃɟɨɜɨɝɉɥɚɧɚɱɢɧH
 Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɩɥɚɧɉɨɠɚɪɟɜɰɚ Äɋɥɝɥɚɫɧɢɤɝɪɚɞɚɉɨɠɚɪɟɜɰɚ³ɛɪ 
 ɉɪɨɫɬɨɪɧɢɩɥɚɧɝɪɚɞɚɉɨɠɚɪɟɜɰɚ Äɋɥɝɥɚɫɧɢɤɝɪɚɞɚɉɨɠɚɪɟɜɰɚ³ɛɪ 
 ɉɪɨɫɬɨɪɧɢ ɩɥɚɧ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɩɨɫɟɛɧɟ ɧɚɦɟɧɟ Ʉɨɫɬɨɥɚɱɤɨɝ ɭɝʂɟɧɨɝ ɛɚɫɟɧɚ Äɋɥɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ³
ɛɪ ɢ
 Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɉɨɞɭɧɚɜɫɤɨɝ ɢ Ȼɪɚɧɢɱɟɜɫɤɨɝ ɭɩɪɚɜɧɨɝ ɨɤɪɭɝɚ
ÄɋɥɝɥɚɫɧɢɤɊɋ³ɛɪ 
ɂɡɜɨɞɢ ɢɡ ɩɥɚɧɨɜɚ ɜɢɲɟɝ ɪɟɞɚ ɫɭ ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ ɚɧɚɥɢɬɢɱɤɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɨɧɟ ɨɫɧɨɜɟ ɨɜɨɝ
ɩɥɚɧɚ

,

ɈȻɍɏȼȺɌɉɅȺɇȺ

, Ƚɪɚɧɢɰɚɉɥɚɧɚ
Ƚɪɚɧɢɰɨɦ ɉɥɚɧɚ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧ ʁɟ ɞɟɨ ɝɪɚɞɚ ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ
ɉɨɠɚɪɟɜɚɰɢɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟɨɩɲɬɢɧɟȾɪɚɝɨɜɚɰɍɤɭɩɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɨɛɭɯɜɚɬɚɉɥɚɧɚʁɟɨɤɨKDD
Ƚɪɚɧɢɰɚɉɥɚɧɚɩɪɢɤɚɡɚɧɚʁɟɧɚɝɪɚɮɢɱɤɢɦɩɪɢɥɨɡɢɦɚ
ɇɚ ɫɟɜɟɪɧɨʁ ɫɬɪɚɧɢ ɝɪɚɧɢɰɚ ɉɥɚɧɚ ɝɟɧɟɪɚɥɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɩɨɱɢʃɟ ɨɞ ɫɟɜɟɪɧɨɝ ɬɟɦɟɧɚ
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɛɪ ɢ ɩɪɭɠɚ ɫɟ ɤɚ ʁɭɝɭ ɩɨ ɡɚɩɚɞɧɨʁ ɝɪɚɧɢɰɢ ɢɫɬɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɧɚɫɬɚɜʂɚ
ɩɪɟɦɚ ɡɚɩɚɞɭʁɭɠɧɨɦ ɝɪɚɧɢɰɨɦ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɛɪ  ɢ ɩɨɬɨɦ ɫɟɱɟ ɩɪɟɦɚʁɭɝɭ Ɋɚɬɚɪɫɤɭ
ɭɥɢɰɭ ɢ ɩɪɚɬɢ ɤɚ ʁɭɝɭ ɧɨɜɨɩɥɚɧɢɪɚɧɭ ɡɚɩɚɞɧɭ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɭ ɥɢɧɢʁɭ ɫɟɪɜɢɫɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ
ɞɪɠɚɜɧɨɝɩɭɬɚ,Ȼɪɟɞɚɛɪɨʁɫɟɱɟɩɪɟɦɚʁɭɝɭɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟɩɚɪɰɟɥɟɛɪ


            ɩɪɟɫɟɰɚ
Ɇɨɪɚɜɫɤɭɭɥɢɰɭɢɩɨɬɨɦɢɞɭʄɢɤɚʁɭɝɭɫɟɱɟɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟɩɚɪɰɟɥɟɛɪ
     ɢ  Ɉɞɚɬɥɟ ɝɪɚɧɢɰɚ ɉɥɚɧɚ ɧɚɫɬɚɜʂɚ ɤɚ ɡɚɩɚɞɭ ɭɡ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɢ ɩɪɚɜɚɰ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ ɢ ɫɟɱɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɛɪ     
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        ɩɨɬɨɦ ɤɚ ɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟɨɩɲɬɢɧɟȾɪɚɝɨɜɚɰɫɟɱɟɩɚɪɰɟɥɟɛɪ

ɢ
ɉɨɬɨɦɝɪɚɧɢɰɚɉɥɚɧɚɫɟɱɟɩɚɪɰɟɥɟɢɢɧɚɫɬɚɜʂɚɤɚʁɭɝɨɢɫɬɨɤɭɢɫɟɱɟɩɚɪɰɟɥɟɛɪ


ɩɨɬɨɦɝɪɚɧɢɰɚɉɥɚɧɚɫɟɱɟɩɚɪɰɟɥɟɭɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨʁɨɩɲɬɢɧɢɉɨɠɚɪɟɜɚɰɤɚɢɫɬɨɤɭɢɬɨɛɪ


             
ɉɨɬɨɦɝɪɚɧɢɰɚɩɥɚɧɚɧɚɫɬɚɜʂɚɤɚʁɭɝɭɩɪɚɬɟʄɢɡɚɩɚɞɧɭɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɭɥɢɧɢʁɭɧɨɜɨɩɥɚɧɢɪɚɧɟ
ɫɟɪɜɢɫɧɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟɞɪɠɚɜɧɨɝɩɭɬɚ,Ȼɪɟɞɚɛɪɨʁɢɫɟɱɟɩɚɪɰɟɥɟɛɪ
     ɡɚɬɢɦ ɤɩɛɪ  ɩɨɬɨɦ ɫɟɱɟ ɢ ɧɨɜɨɩɥɚɧɢɪɚɧɢ ɩɪɨɞɭɠɟɬɟɤ
ɭɥɢɰɟɂɥɢʁɟȽɨʁɤɨɜɢʄɚɢɧɚɫɬɚɜʂɚɞɚɩɪɟɫɟɰɚɤɩɛɪ
        ɫɜɟ ɞɨ ɭɤɪɲɬɚʃɚ ɫɚ  ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɨɦ
ɥɢɧɢʁɨɦɧɨɜɨɩɥɚɧɢɪɚɧɟɫɟɪɜɢɫɧɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟɧɚɤɩɛɪɝɞɟɝɪɚɧɢɰɚɫɤɪɟʄɟɤɚɡɚɩɚɞɭɢ
ɩɨɤɥɚɩɚ ɫɟ ɫɚ ɫɟɜɟɪɧɨɦ  ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɨɦ ɥɢɧɢʁɨɦ ɧɚɩɨɦɟɧɭɬɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɡɚɬɢɦ ɫɟɱɟ ɬɭ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɭɩɪɟɦɚʁɭɝɭɞɨɦɟɻɟɤɩɛɪɢɩɨɬɨɦɝɪɚɧɢɰɚɢɞɟɤɚʁɭɝɭɢɩɨɤɥɚɩɚɫɟɫɚ
ɡɚɩɚɞɧɨɦɦɟɻɨɦɤɩɛɪɞɨɭɤɪɲɬɚʃɚɫɚɫɟɜɟɪɧɨɦɝɪɚɧɢɰɨɦɤɩɛɪɨɞɚɬɥɟɫɤɪɟʄɟɤɚ
ɢɫɬɨɤɭɢɩɨɤɥɚɩɚɫɟɫɚʁɭɠɧɢɦɝɪɚɧɢɰɚɦɚɤɩɛɪɢɞɨɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɱɧɨɝɬɟɦɟɧɚɤɩɛɪ
 ɩɨɬɨɦ ɫɤɪɟʄɟ ɤɚʁɭɝɭ ɢ ɩɨɤɥɚɩɚ ɫɟ ɫɚ ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɝɪɚɧɢɰɨɦ ɤ ɩ ɛɪ ɞɨ ɭɤɪɲɬɚʃɚɫɚ
ɫɟɜɟɪɧɨɦɪɟɝɭɥɚɰɢʁɨɦɧɨɜɨɩɥɚɧɢɪɚɧɟɫɟɪɜɢɫɧɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟɤɪɟʄɭʄɢɫɟɩɪɟɦɚɡɚɩɚɞɭɫɟɱɟɤɩ
ɛɪ        Ɉɞɚɬɥɟ ɝɪɚɧɢɰɚ ɉɥɚɧɚ ɢɞɟ ɤɚ ʁɭɝɭ ɫɟɱɟ
ɞɪɠɚɜɧɢ ɩɭɬ ,Ȼ ɪɟɞɚ ɛɪɨʁ  ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɩɟɬʂɟ ɡɚ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɧɚ ɨɛɢɥɚɡɧɢɰɭ ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ ɬʁ
ɞɪɠɚɜɧɢ ɩɭɬ ,Ȼ ɪɟɞɚ ɛɪɨʁ  ɞɨ ɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɱɧɨɝ ɬɟɦɟɧɚ ɤ ɩ ɛɪ  ɢ ɩɨɬɨɦ ɫɟ ɩɪɭɠɚ
ʁɭɝɨɢɫɬɨɱɧɢɦ ɩɪɚɜɰɟɦ ɩɨ ɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɱɧɢɦ ɦɟɻɚɦɚ ɤ ɩ ɛɪ     
ɩɨɬɨɦ ɫɟ ɤɪɟʄɟ ɤɚ ɢɫɬɨɤɭ ʁɭɠɧɨɦ ɝɪɚɧɢɰɨɦ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟ ɥɢɧɢʁɟ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ ,Ȼ ɪɟɞɚ ɛɪɨʁ 
ɩɪɢɬɨɦ ɫɟɱɟ ɤ ɩ ɛɪ    ɨɛɚɜɢʁɚʁɭʄɢ ɨɤɨ ɩɟɬʂɟ ɡɚ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɧɚ ɭɥɢɰɭ ȭɭɪɟ
ȭɚɤɨɜɢʄɚ ɩɪɟɫɟɰɚ ɤ ɩ ɛɪ    ɚ ɡɚɬɢɦ ʁɭɝɨɢɫɬɨɱɧɨ ɩɪɟɤɨ ɤ ɩ ɛɪ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɟ ɩɪɭɝɟ Ɇɚɥɚ Ʉɪɫɧɚ  Ȼɨɪ  Ɋɚɫɩɭɬɧɢɰɚ  ȼɪɚɠɨɝɪɧɚɰ  ɞɨ ɬɪɨɦɟɻɟ ɤ ɩ ɛɪ 
 ɢ  ɩɨɬɨɦ  ɧɚɫɬɚɜʂɚ ɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɨɦ ɝɪɚɧɢɰɨɦ ɤ ɩ ɛɪ   
          
ɫɟɱɟ
ɀɟɥɟɡɧɢɱɤɭɭɥɢɰɭɢɧɚɫɬɚɜʂɚɤɚɢɫɬɨɤɭɫɟɜɟɪɧɨɦɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɨɦɥɢɧɢʁɨɦɧɨɜɨɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯɭɥɢɰɚ
ɐɚɪɚɍɪɨɲɚɢȴɭɛɢɱɟɜɫɤɨɦɞɨʁɭɠɧɨɝɬɟɦɟɧɚɤɩɛɪɩɨɬɨɦɝɪɚɧɢɰɚɉɥɚɧɚɨɛɢɥɚɡɢɬɭ
ɩɚɪɰɟɥɭ ɬɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ ɩɨɤɥɚɩɚ ɫɚ ʃɟɧɨɦ ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɢ ɫɟɜɟɪɧɨɦ ɝɪɚɧɢɰɨɦ ɢ ɞɚʂɟ ɢɞɭʄɢ ɤɚ
ɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɤɭɫɟɩɨɤɥɚɩɚɫɚɫɟɜɟɪɧɢɦɝɪɚɧɢɰɚɦɚɤɩɛɪɞɨɭɤɪɲɬɚʃɚɫɚ
ɡɚɩɚɞɧɨɦɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɨɦɥɢɧɢʁɨɦɭɥɢɰɟɚɩɪɢɥɚɩɪɟɥɚɡɢɩɪɟɤɨɪɟɝɢɨɧɚɥɧɟɩɪɭɝɟɆɚɥɚɄɪɫɧɚ±
Ȼɨɪ±Ɋɚɫɩɭɬɧɢɰɚ ȼɪɚɠɨɝɪɧɚɰ ɨɞɚɤɥɟɫɟɩɪɭɠɚɩɪɟɦɚɫɟɜɟɪɭɞɭɠɡɚɩɚɞɧɟɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟɥɢɧɢʁɟ
Ʉɨɫɨɜɫɤɟ ɭɥɢɰɟ ɞɨ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ ɫɚ ɧɨɜɨɩɥɚɧɢɪɚɧɨɦ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɨɦ ɤɨʁɚ ɜɨɞɢ ɞɨ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɢ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɧɚ ɞɟɥɭ ɤ ɩ ɛɪ ɨɞɚɤɥɟ ɝɪɚɧɢɰɚ ɫɤɪɟʄɟ ɩɪɟɦɚ ɡɚɩɚɞɭ  ɩɨ ɫɟɜɟɪɧɨʁ
ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɨʁ ɥɢɧɢʁɢ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɭɥɢɰɟ ɢ ɧɚɫɬɚɜʂɚ ɤɚ ɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɭ ɩɨɤɥɚɩɚʁɭʄɢ ɫɟ ɫɚ
ɧɨɜɨɩɥɚɧɢɪɚɧɨɦʁɭɝɨɡɚɩɚɞɧɨɦɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɨɦɥɢɧɢʁɨɦɫɬɚɪɟɩɪɭɝɟɉɨɠɚɪɟɜɚɰɁɚɛɟɥɚ Ⱦɭɛɪɚɜɢɰɚ 
ɫɟɱɟ ɭɥɢɰɭ ȭɭɪɚ ȭɚɤɨɜɢʄ ɢ ɧɚɫɬɚɜʂɚ ɤɚ ɫɟɜɟɪɭ ɞɭɠ ɢɫɬɨɱɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟɥɢɧɢʁɟ ɧɨɜɨɩɥɚɧɢɪɚɧɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɧɚ ɤ ɩ ɛɪ   ɩɨɬɨɦ ɫɟ ɩɨɧɨɜɨ ɩɨɤɥɚɩɚ ɫɚ ɧɨɜɨɩɥɚɧɢɪɚɧɨɦ
ʁɭɝɨɡɚɩɚɞɧɨɦ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɨɦ ɥɢɧɢʁɨɦ ɫɬɚɪɟ ɩɪɭɝɟ ɉɨɠɚɪɟɜɚɰɁɚɛɟɥɚ Ⱦɭɛɪɚɜɢɰɚ  ɫɟɱɟ Ɇɨɪɚɜɫɤɭ
ɭɥɢɰɭɩɚɩɪɟɦɚɫɟɜɟɪɭɞɭɠɢɫɬɨɱɧɟɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟɥɢɧɢʁɟɧɨɜɨɩɥɚɧɢɪɚɧɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟɧɚɤɩɛɪ
 ɢ  ɫɜɟ ɞɨ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ ɫɚ ɭɥɢɰɨɦ ȴɭɛɟ ɋɬɟɩɢʄɚ ɨɞɚɤɥɟ ɫɟ ɩɨɧɨɜɨ ɧɚɫɬɚɜʂɚ ɩɪɟɦɚ
ɫɟɜɟɪɭ ɞɭɠ ɧɨɜɨɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ʁɭɝɨɡɚɩɚɞɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟ ɥɢɧɢʁɟ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɫɬɚɪɟ ɩɪɭɝɟ ɞɨ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ
ɭɥɢɰɚɁɦɚʁȳɨɜɢɧɟɢɊɚɬɚɪɫɤɟȽɪɚɧɢɰɚɉɥɚɧɚɡɚɬɢɦɤɚɢɫɬɨɤɭɫɟɱɟɊɚɬɚɪɫɤɭɭɥɢɰɭɢɫɬɚɪɭɩɪɭɝɭ
ɉɨɠɚɪɟɜɚɰɁɚɛɟɥɚ Ⱦɭɛɪɚɜɢɰɚ  ɢ ɧɚɫɬɚɜʂɚ ɤɚ ɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɭ ɩɨɤɥɚɩɚʁɭʄɢ ɫɟ ɫɚ ɧɨɜɨɩɥɚɧɢɪɚɧɨɦ
ɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɨɦ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɨɦ ɥɢɧɢʁɨɦ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɩɪɭɝɟ ɞɨ ɤɪɢɜɢɧɟ ɧɚ ɤɨʁɨʁ ɩɨɞ ɩɪɚɜɢɦ ɭɝɥɨɦ
ɫɤɪɟʄɟɤɚʁɭɝɭɩɪɟɤɨɩɪɭɝɟɢɞɨɥɚɡɢɞɨɫɟɜɟɪɨɝɬɟɦɟɧɚɤɩɛɪɬʁɜɪɚʄɚɫɟɧɚɩɨɱɟɬɧɭɬɚɱɤɭ
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ɢɩɚɪɰɟɥɟɭɨɤɜɢɪɭɄɈȾɪɚɝɨɜɚɰɢ

 ɞɟɥɨɜɢ            
             


           




           


ɄɈɉɨɠɚɪɟɜɚɰɢ




ɄɈȾɪɚɝɨɜɚɰ
ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɧɟɩɨɞɭɞɚɪɧɨɫɬɢ ɫɩɢɫɤɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɫɚ ɨɛɭɯɜɚɬɨɦ ɉɥɚɧɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɝɪɚɧɢɰɟɞɚɬɟɧɚɝɪɚɮɢɱɤɢɦɩɪɢɥɨɡɢɦɚɜɚɠɢɨɛɭɯɜɚɬɢɡɝɪɚɮɢɱɤɢɯɩɪɢɥɨɝɚ

, Ƚɪɚɧɢɰɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚ
Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɫɜɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɡɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢɥɢ
ɡɚɲɬɢɬɭɐɟɨɨɛɭɯɜɚɬɉɥɚɧɚɝɟɧɟɪɚɥɧɟɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟɫɩɚɞɚɭɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɩɨɞɪɭɱʁɟ

,

ɉɈɋɌɈȳȿȶȿɋɌȺȵȿ

ɉɥɚɧ ɝɟɧɟɪɚɥɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ Äɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ³ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɭ ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɞɟɥɭ ɝɪɚɞɚ ɢɡɦɟɻɭ ɞɜɚ
ɞɪɠɚɜɧɚɩɭɬɚ,Ȼɪɟɞɚɢɞɜɟɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟɩɪɭɝɟɢɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɭɝɚɜɟʄɟɩɨɜɪɲɢɧɟɢɡɨɧɟɧɚɦɟʃɟɧɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɦɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚɢɡɧɚɱɚʁɧɟɫɩɨɪɬɫɤɨɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ ɯɢɩɨɞɪɨɦ 
ɍ ʁɭɠɧɨɦ ɞɟɥɭ ɉɥɚɧɚ ɞɭɠ ɝɥɚɜɧɟ ɝɪɚɞɫɤɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɢ ɩɨɬɟɡ ɭɡ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɭ ɩɪɭɝɭ
ɧɚɥɚɡɢɫɟɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚɡɨɧɚ
ɉɥɚɧɫɤɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɦɚɥɨ ɭɱɟɲʄɟ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɛɢɥɚɧɫ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨ ɧɚɦɟɧɚɦɚ ɞɚɬ ʁɟ ɭ Ɍɚɛɟɥɢ   ɢ ɬɨ ɭ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨʁ ɡɨɧɢ ɭ ʁɭɠɧɨɦ ɞɟɥɭ ɡɨɧɢ ɩɨɪɟɞ
ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟ ɩɪɭɝɟ ɢ ɞɭɠ ɝɥɚɜɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɨɤɨ  KD  ɭɡ ɜɟɥɢɤɨ ɭɱɟɲʄɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɤɨɨɞɭɤɭɩɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ ɢɫɩɨɪɬɫɤɨɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɤɨɦɩɥɟɤɫɚɏɢɩɨɞɪɨɦ ɩɪɟɤɨ
KD  ɉɪɨɢɡɜɨɞɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɫɤɥɚɞɢɲɬɚ ɦɚɝɚɰɢɧɢ ɢ ɫɟɪɜɢɫɢ  ɪɚɡɜɢʁɚʁɭ ɫɟ ɭ ɡɨɧɢ ɩɨɪɟɞ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟɤɨʁɚɜɨɞɢɩɪɟɦɚɨɛɢɥɚɡɧɢɰɢ ɭɥɢɰɚɆɨɪɚɜɫɤɚ 
ɉɨɪɨɞɢɱɧɨɫɬɚɧɨɜɚʃɟɧɢɫɤɟɫɩɪɚɬɧɨɫɬɢ ɉɉɉɤ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨʁɟɫɚɦɨɭɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɱɧɨɦ
ɞɟɥɭ ɩɨɪɟɞ ɩɪɭɝɟ ɉɨɠɚɪɟɜɚɰɁɚɛɟɥɚ ɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɩɪɟɦɚ ɨɛɢɥɚɡɧɢɰɢ ɭɥɢɰɟ Ɋɚɬɚɪɫɤɚ ɢ
Ɇɨɪɚɜɫɤɚ  ɢ ɡɚɭɡɢɦɚ ɦɚʃɟ ɨɞ  ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɥɚɧɫɤɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɉɨɪɨɞɢɱɧɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɫɚ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚɧɚɥɚɡɢɫɟɭɝɥɚɜɧɨɦɞɭɠɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ
ɍɨɤɜɢɪɭɩɥɚɧɫɤɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚɩɨɫɬɨʁɟɬɪɢɨɛʁɟɤɬɚʁɚɜɧɢɯɫɥɭɠɛɢɞɟɱʁɚɭɫɬɚɧɨɜɚ ɜɪɬɢʄ ɧɚ
ɨɛɨɞɭ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɡɨɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɞɨɦ ɡɚ ɫɬɚɪɟ ɤɨɞ ɏɢɩɨɞɪɨɦɚ  ɢ ɍɩɪɚɜɚ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟɩɨɥɢɰɢʁɟɭɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁɛɥɢɡɢɧɢɭɥɢɰɟȭɭɪɟȭɚɤɨɜɢʄɚ
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Ɉɞ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɩɥɚɧɫɤɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɟ ɡɚ ɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɟ
ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ ɝɪɚɞɚ ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ ɬɪɢ ɩɢʁɚɰɟ ɛɭɜʂɚ ɫɬɨɱɧɚ ɢ ɚɭɬɨ ɩɢʁɚɰɚ  ɤɚɨ ɢ ɞɜɟ ɧɟɭɪɟɻɟɧɟ
ɞɢɜʂɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ
Ⱦɭɠ ɝɥɚɜɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ȭɭɪɟ ȭɚɤɨɜɢʄɚ ɭ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨʁ ɡɨɧɢ ɥɨɰɢɪɚɧɢ ɫɭ ɨɛʁɟɤɬɢ
ɜɟɥɢɤɢɯ ɬɪɝɨɜɢɧɫɤɢɯ ɮɢɪɦɢ Ɇɚʃɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɟɭɫɥɭɠɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɢ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢ
ɫɭɭɞɟɥɨɜɢɦɚɞɭɠɩɭɬɧɢɯɩɪɚɜɚɰɚ
ɉɨɫɬɨʁɟʄɟ ɫɩɨɪɬɫɤɨɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɫɩɨɪɬɫɤɢ ɰɟɧɬɚɪ 
ɏɢɩɨɞɪɨɦɢɮɭɞɛɚɥɫɤɨɢɝɪɚɥɢɲɬɟ
Ɂɟɥɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɭɝɥɚɜɧɨɦɧɟɭɪɟɻɟɧɟɧɚɥɚɡɟɫɟɭɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨʁɡɨɧɢ
ɉɪɟɨɫɬɚɥɢ ɞɟɨ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɉɥɚɧɚ ɞɟɬɚʂɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ ʁɟ
ɡɚɩɭɲɬɟɧɢɧɟɨɛɪɚɻɢɜɚɧ
ɍɨɛɭɯɜɚɬɭɩɥɚɧɫɤɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚɧɟɧɚɥɚɡɟɫɟɡɚɲɬɢʄɟɧɚɧɟɩɨɤɪɟɬɧɚɤɭɥɬɭɪɧɚɞɨɛɪɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨɨɝɪɚɧɢɱɟʃɟɡɚɞɚʂɢɩɪɨɫɬɨɪɧɢɪɚɡɜɨʁɉɥɚɧɫɤɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚɜɟɡɚɧɨʁɟɡɚɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬ
ɭɫɤɥɚɻɢɜɚʃɚ ɞɚʂɟɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɡɨɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɚ ɡɨɧɨɦ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɚɫɩɨɪɬɚɢɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ

ɉɨɫɬɨʁɟʄɟ ɫɬɚʃɟ ʁɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɞɥɨɝɚ ɞɨɛɢʁɟɧɢɯ ɨɞ ɝɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɝɪɚɞɚ
ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ ɢ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɢɡ ɩɨɩɢɫɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ  ɭɫɥɨɜɚ ʁɚɜɧɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɨɪɝɚɧɚ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢɬɟɪɟɧɫɤɨɝɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ
ɉɨɞɥɨɝɟɩɪɢɛɚɜʂɟɧɟɡɚɩɨɬɪɟɛɟɢɡɪɚɞɟɉɥɚɧɚɫɭ
 ɞɢɝɢɬɚɥɧɟɨɪɬɨɮɨɬɨɩɨɞɥɨɝɟɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟFPɭWLIɢHFZɮɨɪɦɚɬɭ
 ȾɄɉ±ɞɢɝɢɬɚɥɧɢɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɩɥɚɧɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɭɪɚɡɦɟɪɢɢɭGZJɢVKS
ɮɨɪɦɚɬɭ
 ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨɬɨɩɨɝɪɚɮɫɤɢ ɩɥɚɧ ɭ ɪɚɡɦɟɪɢ   ɢɡɪɚɻɟɧ ɨɞ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɟ ɪɚɞʃɟ ɡɚ
ɨɛɚɜʂɚʃɟɝɟɨɞɟɬɫɤɢɯɩɨɫɥɨɜɚÄ*HR*LV³ɢɡȻɟɨɝɪɚɞɚ
 ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɩɥɚɧɡɚɭɪɚɡɦɟɪɢɞɨɛɢʁɟɧɨɞɊɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝɝɟɨɞɟɬɫɤɨɝɡɚɜɨɞɚ

ɌɚɛɟɥɚȻɢɥɚɧɫɩɨɜɪɲɢɧɚɩɨɧɚɦɟɧɚɦɚ±ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɫɬɚʃɟ
ɉɨɫɬɨʁɟʄɚɧɚɦɟɧɚ
ɭɩɪɚɜɚ
ɞɟɱʁɚɢɫɨɰɢʁɚɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
ɫɩɨɪɬɢɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ
ɤɚɧɚɥ
ɡɟɥɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɭɡɤɚɧɚɥ
ɢɧɮɪɚɫɬɭɤɬɭɪɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɢɨɛʁɟɤɬɢ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɢɨɛʁɟɤɬɢ
ɩɟɲɚɱɤɟɢɤɨɥɫɤɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɠɟɥɟɡɧɢɰɚ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟɧɢɫɤɟɫɩɪɚɬɧɨɫɬɢ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟɪɭɪɚɥɧɨɝɬɢɩɚ
ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɟɢɭɫɥɭɠɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɭɫɥɭɠɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɢɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɫɩɨɪɬɢɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚɨɫɬɚɥɟɧɚɦɟɧɟ
ɫɬɚɧɢɰɚɡɚɫɧɚɞɛɟɜɚʃɟɝɨɪɢɜɨɦ
ɧɟɢɡɝɪɚɻɟɧɨɡɟɦʂɢɲɬɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɍɤɭɩɧɨ
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ɉɅȺɇɋɄɂȾȿɈ±ɉɊȺȼɂɅȺɍɊȿȭȿȵȺ

,, ɄȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɑɇȿɐȿɅɂɇȿ±ɉɈȾȿɅȺɂɄɈɇɐȿɉɐɂȳȺɍɊȿȭȿȵȺ
,,ɉɨɞɟɥɚɧɚɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɟɰɟɥɢɧɟ
ɉɪɨɫɬɨɪ ɩɥɚɧɚ ɩɨɞɟʂɟɧ ʁɟ ɧɚ ɫɟɞɚɦ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɚɦɛɢʁɟɧɬɚɥɧɢɯ ɰɟɥɢɧɚ ɍ ɨɤɜɢɪɭ ʃɢɯ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ ɫɭ ɛɥɨɤɨɜɢ ɫɚ ɞɨɞɟʂɟɧɢɦ ɨɡɧɚɤɚɦɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɧɭɦɟɪɚɰɢʁɨɦ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ
ɰɟɥɢɧɚ ɉɨɞɟɥɚ ɧɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɟ ɩɪɨɫɬɨɪɧɟ ɰɟɥɢɧɟ ɭ ɨɜɨɦ ɉɥɚɧɭ ɢɡɜɪɲɟɧɚ ʁɟ ɩɪɟɦɚ
ɩɪɨɫɬɨɪɧɢɦɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɚɦɚ±ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɦɩɪɚɜɰɢɦɚ
ɉɪɨɫɬɨɪɧɨɚɦɛɢʁɟɧɬɚɥɧɚɰɟɥɢɧɚɧɚɥɚɡɢɫɟɭɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɨɦɞɟɥɭɩɥɚɧɚɞɭɠɞɪɠɚɜɧɨɝ
ɩɭɬɚ ,Ȼ ɪɟɞɚ  ɛɪɨʁ  ɇɚ ɫɟɜɟɪɭ ɰɟɥɢɧɚ  ɫɟ ɝɪɚɧɢɱɢ ɫɚ ɉȽɊ  ɫɬɚɪɨɦ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɨɦ ɩɪɭɝɨɦ ɧɚ
ɡɚɩɚɞɭɞɨɧɨɜɨɩɥɚɧɢɪɚɧɟɫɟɪɜɢɫɧɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟɧɚʁɭɝɭɆɨɪɚɜɫɤɨɦɭɥɢɰɨɦɢɧɚɢɫɬɨɤɭɫɟɩɪɭɠɚ
ɞɭɠɧɨɜɨɩɥɚɧɢɪɚɧɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟɤɨʁɚʁɟɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚɩɪɟɦɚȽɍɉɭɤɚɨɩɨɥɭɩɪɫɬɟɧɈɞɥɢɤɭʁɟɫɟɭ
ɧɚʁɜɟʄɟɦ ɩɪɨɰɟɧɬɭ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɩɨɞ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɦ ɢ ɭɫɥɭɠɧɢɦ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚ ɢ ɭ ɦɚʃɟɦ ɞɟɥɭ
ɪɭɪɚɥɧɨɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɫɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɚɨɛɭɯɜɚɬɚɢɩɨʁɚɫɡɚɲɬɢɬɧɨɝɡɟɥɟɧɢɥɚɞɭɠ
ɞɪɠɚɜɧɨɝɩɭɬɚ
ɉɪɨɫɬɨɪɧɨɚɦɛɢʁɟɧɬɚɥɧɚ ɰɟɥɢɧɚ  ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɭ ɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɱɧɨɦ ɞɟɥɭ ɩɥɚɧɚ ɐɟɥɢɧɚ ɫɟ
ɝɪɚɧɢɱɢ ɫɚ ɉȽɊ  ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɨɦ ɩɪɭɝɨɦ ɧɚ ɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɤɭ ɩɨɬɨɦ ɧɚ ɢɫɬɨɤɭ ɫɚ ɉȽɊ  ɫɚ
ɧɨɜɨɩɥɚɧɢɪɚɧɨɦ ɫɬɚɦɛɟɧɨɦ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɨɦ ɧɚ ʁɭɝɭ Ɇɨɪɚɜɫɤɨɦ ɭɥɢɰɨɦ ɢ ɧɚ ɡɚɩɚɞɭ ɞɭɠ
ɧɨɜɨɩɥɚɧɢɪɚɧɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟɤɨʁɚʁɟɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚɩɪɟɦɚȽɍɉɭɤɚɨɩɨɥɭɩɪɫɬɟɧɉɪɟɞɦɟɬɧɚɰɟɥɢɧɚ
ʁɟ ɜɟʄɢɦ ɞɟɥɨɦ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɡɚ ɩɨɪɨɞɢɱɧɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɍ ɫɤɥɨɩɭ ɨɜɟ ɰɟɥɢɧɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɟ ɫɭ ɢ ɦɚʃɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɟ ɢ ɭɫɥɭɠɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɜɟʄɟ ɩɚɪɤɨɜɫɤɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɫɚ ɪɟɤɭɥɬɢɜɢɫɚɧɨɦ
ɞɟɩɨɧɢʁɨɦɢɫɩɨɪɬɫɤɨɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɦɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚɚʁɟɞɚɧɞɟɨɰɟɥɢɧɟʁɟɩɨɞɪɭɪɚɥɧɢɦɫɬɚɧɨɜɚʃɟɦ
ɫɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ 
ɉɪɨɫɬɨɪɧɨɚɦɛɢʁɟɧɬɚɥɧɚɰɟɥɢɧɚɫɟɧɚɥɚɡɢɭɡɚɩɚɞɧɨɦɰɟɧɬɪɚɥɧɨɦɞɟɥɭɉȽɊɐɟɥɢɧɭ
ɞɨɬɢɱɟ ɧɨɜɨɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɫɟɪɜɢɫɧɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɤɨʁɚ ɫɥɭɠɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɦ ɩɪɢɤʂɭɱɢɜɚʃɭ ɧɚ
ɨɛɢɥɚɡɧɢɰɭ ɫɚ ɡɚɩɚɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɚ ɤɚɧɚɥ ʁɟ ɩɪɟɫɟɰɚ ɧɚ ʁɭɝɭ ɇɚɥɚɡɢ ɫɟ ɢɡɦɟɻɭ Ɇɨɪɚɜɫɤɟ ɭɥɢɰɟ ɧɚ
ɫɟɜɟɪɭɢɩɥɚɧɢɪɚɧɨɝ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨɝɩɨɥɭɩɪɫɬɟɧɚɧɚɢɫɬɨɤɭɂɡɦɟɻɭɨɜɢɯɫɚɨɛɪɚʄɚMɧɢɰɚʁɟɭɜɟʄɨʁ
ɦɟɪɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɫɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɦ ɢ ɭɫɥɭɠɧɢɦ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɨɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɦ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚ
ɤɚɨ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɡɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬ ± ɩɥɚɧɢɪɚɧɭ Ɍɋ  .9 ɧɚ ɤɩɛɪ
ɄɈɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ɍ ɰɟɥɢɧɢ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɬɢɩɚ ɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ
ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ  ɤɚɨ ɢ ɩɨʁɚɫ ɡɚɲɬɢɬɧɨɝ ɡɟɥɟɧɢɥɚ ɞɭɠ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ ɍ ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɨɜɟ ɰɟɥɢɧɟ ɫɚ
ɡɚɩɚɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɧɢ ɩɨʁɚɫ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɝ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ ɫɚ ɩɪɟɬɟɠɧɨɦ ɧɚɦɟɧɨɦ
ɪɭɪɚɥɧɨɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɫɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ 
ɉɪɨɫɬɨɪɧɨɚɦɛɢʁɟɧɬɚɥɧɚ ɰɟɥɢɧɚ  ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɡɨɧɭ ɨɤɨ ɯɢɩɨɞɪɨɦɚ ɨɤɪɭɠɟɧɭ ɭɥɢɰɚɦɚ
Ɇɨɪɚɜɫɤɨɦ ɢ ɂɥɢʁɟ Ƚɨʁɤɨɜɢʄɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɦ ɩɨɥɭɩɪɫɬɟɧɨɦ ɢ ɫɚ ɢɫɬɨɱɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɫɬɚɪɨɦ
ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɨɦ ɩɪɭɝɨɦ ɡɚ Ɂɚɛɟɥɭ  ɉɨ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɦ ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɟ ɫɭ ɫɩɨɪɬɫɤɨɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɯɢɩɨɞɪɨɦ ɢ ɡɚɲɬɢɬɧɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ  Ʉɚɧɚɥ ɩɪɟɫɟɰɚ ʁɭɝ ɰɟɥɢɧɟ ɍ ɰɟɥɢɧɢ ɫɭ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɟ
ʁɨɲ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɡɚ ɉɉɈȼ ɚɡɢɥ ɡɚ ɠɢɜɨɬɢʃɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬ ɢ ɦɚʃɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯɢɭɫɥɭɠɧɢɯɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɢɪɭɪɚɥɧɨɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɫɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ 
ɉɪɨɫɬɨɪɧɨɚɦɛɢʁɟɧɬɚɥɧɚ ɰɟɥɢɧɚ  ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪ ɢɡɦɟɻɭ ɨɛɢɥɚɡɧɢɰɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨɝ
ɩɪɚɜɚɰɚ ɤɚ ɝɪɚɞɭ ɭɥɢɰɟ ɂɥɢʁɟ Ƚɨʁɤɨɜɢʄɚ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɡɨɧɟ ɐɟɥɢɧɭ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ ɜɟɥɢɤɢ ɭɞɟɨ
ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ  ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɟ ɢ ɭɫɥɭɠɧɟ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɤɨʁɟɫɭɫɦɟɲɬɟɧɟɞɭɠɨɛɢɥɚɡɧɢɰɟɤɚɨɢɩɨʁɚɫɡɚɲɬɢɬɧɨɝɡɟɥɟɧɢɥɚɞɭɠɞɪɠɚɜɧɨɝɩɭɬɚ
ɉɪɨɫɬɨɪɧɨɚɦɛɢʁɟɧɬɚɥɧɚ ɰɟɥɢɧɚ  ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɜɟʄɢ ɞɟɨ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɡɨɧɟ ɞɭɠ ɫɟɜɟɪɧɟ
ɫɬɪɚɧɟɝɥɚɜɧɟɝɪɚɞɫɤɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɐɟɥɢɧɚɫɟ ɧɚɥɚɡɢʁɭɠɧɨ ɨɞɯɢɩɨɞɪɨɦɚ ɢɡɦɟɻɭ ɭɥɢɰɚ ȭɭɪɟ
ȭɚɤɨɜɢʄɚ ɢ ɂɥɢʁɟ Ƚɨʁɤɨɜɢʄɚ ɫɬɚɪɟ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟ ɩɪɭɝɟ ɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɟɬʂɭ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ ɛɪɨʁ 
ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɩɪɢɥɚɡɢ ɝɪɚɞɭ ɍ ɫɤɥɨɩɭ ɨɜɟ ɰɟɥɢɧɟ ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɢ
ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ ɭɩɪɚɜɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɫɬɚɧɢɰɚ ɡɚ ɫɧɚɞɛɟɜɚʃɟ ɝɨɪɢɜɚ ɧɨɜɨ ɩɨɫɥɨɜɚʃɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɟɡɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟɨɛʁɟɤɬɟɤɚɨɢɦɚʃɟɩɨɜɪɲɢɧɟɡɚɫɩɨɪɬɢɪɟɤɪɟɚɰɢʁɭɞɨɦɡɚɫɬɚɪɟɢ
ɩɚɪɤɨɜɫɤɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɍ ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɉɥɚɧɚ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɚ ɬɪɚɮɨ ɫɬɚɧɢɰɚ Ɍɋ  .9 ɧɚ
ɤɩɛɪɄɈɉɨɠɚɪɟɜɚɰ
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ɉɪɨɫɬɨɪɧɨɚɦɛɢʁɟɧɬɚɥɧɚ ɰɟɥɢɧɚ  ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɨʁɚɫ ɭ ʁɭɠɧɨɦ ɞɟɥɭ ɩɥɚɧɚ ɞɭɠ ɝɥɚɜɧɨɝ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨɝɩɪɚɜɰɚɤɚɉɨɠɚɪɟɜɰɭɢɡɦɟɻɭɭɥɢɰɟȭɭɪɟȭɚɤɨɜɢʄɚɢɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟɩɪɭɝɟɆɚɥɚɄɪɫɧɚ
 Ȼɨɪ  Ɋɚɫɩɭɬɧɢɰɚ  ȼɪɚɠɨɝɪɧɚɰ  ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɬɢɰɚɥɢ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɤɨʁɚɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟɨɜɭɰɟɥɢɧɭɍɨɤɜɢɪɭɩɪɟɞɦɟɬɧɟɰɟɥɢɧɟɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟɡɨɧɟɢɡɞɜɚʁɚ
ɫɟɢɦɚʃɚɩɨɜɪɲɢɧɚɧɚɦɟʃɟɧɚɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨʁɭɫɬɚɧɨɜɢ
Ɍɚɛɟɥɚɉɨɞɟɥɚɧɚɩɪɨɫɬɨɪɧɨɚɦɛɢʁɟɧɬɚɥɧɟɰɟɥɢɧɟɢɛɥɨɤɨɜɟ
ɐɟɥɢɧɚ

3 KD 





























ɍɄɍɉɇɈ 

Ȼɥɨɤɨɜɢɭɫɚɫɬɚɜɭɩɪɨɫɬɨɪɧɨ
ɚɦɛɢʁɟɧɬɚɥɧɢɯɰɟɥɢɧɚ
ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɢ ɭɫɥɭɠɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ Ɋɭɪɚɥɧɨ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ 
Ɂɚɲɬɢɬɧɨɡɟɥɟɧɢɥɨɭɡɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɭ



ɋɬɚɧɨɜɚʃɟ ɧɢɫɤɟ ɫɩɪɚɬɧɨɫɬɢ Ɋɭɪɚɥɧɨ 
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ 
ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚɢɭɫɥɭɠɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɉɚɪɤɋɩɨɪɬ 

ɢɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚɄɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ


ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɢ ɭɫɥɭɠɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ Ɋɭɪɚɥɧɨ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ 

ɉɨɫɥɨɜɧɨɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ  Ɂɚɲɬɢɬɧɨ

ɡɟɥɟɧɢɥɨ ɭɡ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɭ  ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɋɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ Ɋɭɪɚɥɧɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɫɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ  Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟ 
ɩɨɜɪɲɢɧɟɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
Ɋɭɪɚɥɧɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ
ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ  ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɢ ɭɫɥɭɠɧɟ 
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
Ɂɚɲɬɢɬɧɨ
ɡɟɥɟɧɢɥɨ
ɭɡ 
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɭ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɢ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ
ɉɨɫɥɨɜɧɨɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ  Ɋɭɪɚɥɧɨ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ 
ɉɚɪɤ ɋɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ ɍɩɪɚɜɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ 
ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɢɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟȾɟɱʁɚ

ɡɚɲɬɢɬɚɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ

ɇɚɦɟɧɟ



,,Ʉɨɧɰɟɩɰɢʁɚɭɪɟɻɟʃɚɩɪɨɫɬɨɪɚ
Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢɦ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚ ɫɭ ɝɟɧɟɪɚɥɧɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɚ
ɪɟɲɟʃɚ ɫɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɧɚɦɟɧɚɦɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢ ɝɟɧɟɪɚɥɧɢɦ ɩɪɚɜɰɢɦɚ ɤɨɪɢɞɨɪɚ ɡɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɭ ɢ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɭɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɉɥɚɧ ɫɟ ɪɚɞɢ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɨɜɚɧɨ ɫɚ ʁɨɲ ɩɟɬ ɩɥɚɧɨɜɚ ɝɟɧɟɪɚɥɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɡɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ɭ
ɨɛɭɯɜɚɬɭ Ƚɍɉɚ ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ ɉȽɊ Äɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ³ ± ɉȽɊ Äɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ³  ɬɟ ɫɟ ɰɟɥɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚ
Ƚɍɉɚɫɚɝɥɟɞɚɜɚɢɩɥɚɧɢɪɚɢɧɬɟɝɪɚɥɧɨɚɩɥɚɧɫɤɚɪɟɲɟʃɚɫɭɦɟɻɭɫɨɛɧɨɭɫɤɥɚɻɟɧɚ
ɉɥɚɧɫɤɨɩɨɞɪɭɱʁɟɉȽɊÄɉɨɠɚɪɟɜɚɰ³ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɟɞɚɧɞɟɨɤɨʁɢʁɟɧɟɢɡɝɪɚɻɟɧɢɤɨɪɢɫɬɢɫɟɡɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɞɪɭɝɢ ɝɞɟ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ ɩɨɫɥɨɜɚʃɟ ɭɫɥɭɝɟ 
ɩɪɟɬɟɠɧɨɩɨɪɨɞɢɱɧɨɫɬɚɧɨɜɚʃɟɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɨɛʁɟɤɬɢɢɩɨɜɪɲɢɧɟɉɥɚɧɨɦɝɟɧɟɪɚɥɧɟɪɟɚɝɭɥɚɰɢʁɟ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨʁɟɩɪɨɲɢɪɟʃɟɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɧɚɪɨɱɢɬɨɩɨɪɟɞɤɨɪɢɞɨɪɚɞɪɠɚɜɧɨɝɩɭɬɚ,Ȼ
ɍɨɞɧɨɫɭɧɚɩɨɫɬɨʁɟʄɟɫɬɚʃɟɧɨɜɟɡɨɧɟɩɨɪɨɞɢɱɧɨɝɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɨɤɨKD ɮɨɪɦɢɪɚɧɟɫɭɭ
ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɨɲɢɪɟʃɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɡɨɧɚ ɭ ɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɨɦ ɞɟɥɭ ɉɥɚɧɫɤɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɟɥɭ ɭ
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ɤɨɦɟ ʁɟ ɜɟʄ ɢɧɢɰɢɪɚɧɨ ɩɨɪɨɞɢɱɧɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɩɪɟɧɚɦɟɧɨɦ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɭ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɉɥɚɧɢɪɚ ɫɟ ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ ɨɜɟ ɡɨɧɟ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɫɬɚɦɛɟɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɪɨɡ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɩɪɚɜɢɥɧɟ ɛɥɨɤɨɜɫɤɟ ɦɚɬɪɢɰɟ ɢ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɛɥɨɤɨɜɚ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɭɥɢɱɧɢɯ ɤɨɪɢɞɨɪɚ ɭɪɛɚɧɨɝ ɦɨɛɢɥɢʁɚɪɚ
ɨɡɟɥɟʃɚɜɚʃɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɢɬɞ Ɍɚɤɨɻɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɢɯ ɡɨɧɚ ɩɪɢɦɟɬɚɧ ʁɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɩɪɚɬɟʄɢɯ
ɮɭɧɤɰɢʁɚɫɬɚɧɨɜɚʃɭɲɬɨɭɜɟɥɢɤɨʁɦɟɪɢɨɬɟɠɚɜɚɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚɨɜɨɝ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɍ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ɫɭ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɡɨɧɚ 
ɭɩɨɬɩɭʃɚɜɚʃɟ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɦ ɩɨɫɥɨɜɧɢɦ ɢ ɭɫɥɭɠɧɢɦ ɮɭɧɤɢɰɢʁɚɦɚ ɤɚɨ ɢ ɨɩɪɟɦɚʃɟ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɦɞɪɭɲɬɜɟɧɨɦɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɡɚɲɬɢɬɚ Ɍɚɤɨɻɟɩɨɠɟʂɧɨʁɟɭɨɤɜɢɪɭ
ɨɜɢɯɡɨɧɚɪɚɡɜɢʁɚɬɢɞɨɩɭɧɫɤɟɮɭɧɤɰɢʁɟɢɡɞɨɦɟɧɚɩɨɫɥɨɜɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɡɚɧɚɬɫɤɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɫɟɪɜɢɫɚɢɬɞɤɨʁɟɧɟɭɝɪɨɠɚɜɚʁɭɨɫɧɨɜɧɭɮɭɧɤɰɢʁɭɫɬɚɧɨɜɚʃɚ
ɉɪɨɲɢɪɟʃɟ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚʄɟ ɫɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɡɨɧɟ
ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɧɚ ɧɟɭɪɟɻɟɧɢɦ ɡɟɥɟɧɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɚ ɪɚɡɜɨʁ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɫɚ ɭɫɥɭɝɚɦɚ ɞɭɠ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɭɥɢɰɟɆɨɪɚɜɫɤɟ ɩɪɟɦɚɨɛɢɥɚɡɧɢɰɢɢɡɨɧɢɨɤɨɨɛɢɥɚɡɧɢɰɟ ɡɚɩɚɞɧɚɝɪɚɧɢɰɚɉɥɚɧɚ
ɝɟɧɟɪɚɥɧɟɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ 
ɉɥɚɧɢɪɚɧɨ ʁɟ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɩɨɫɥɨɜɧɨɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɟ ɡɨɧɟ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɩɢʁɚɰɚ
ɛɭɜʂɟ ɫɬɨɱɧɟ ɢ ɚɭɬɨ  ɇɚ ɡɚɩɚɞɧɨʁ ɝɪɚɧɢɰɢ ɫɩɨɪɬɫɤɨɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɏɢɩɨɞɪɨɦɚ
ɪɟɡɟɪɜɢɫɚɧ ʁɟ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɧɨɜɭ 7&  N9 Äɉɨɠɚɪɟɜɚɰ³ ɢ ɭɬɜɪɻɟɧ ʁɟ ɤɨɪɢɞɨɪ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɝ
ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚɍɪɟɻɟɧɟɡɟɥɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɮɨɪɦɢɪɚʄɟɫɟɭɡɨɧɢɏɢɩɨɞɪɨɦɚ ɞɭɠɢɫɬɨɱɧɟɝɪɚɧɢɰɟɢɭɡ
ɭɥɢɰɭ ɂɥɢʁɟ Ƚɨʁɤɨɜɢʄɚ  ɤɚɨ ɢ ɪɟɤɭɥɬɢɜɚɰɢʁɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɞɢɜʂɢɯ ɞɟɩɨɧɢʁɚ Ɍɚɤɨɻɟ
ɭɦɟɫɬɨʁɟɞɧɟɨɞɨɜɢɯɞɟɩɨɧɢʁɚ ɭɧɭɬɚɪɡɨɧɟɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚʁɟɪɟɤɭɥɬɢɜɚɰɢʁɚɢɮɨɪɦɢɪɚʃɟ
ɪɟɰɢɤɥɚɠɧɨɝ ɞɜɨɪɢɲɬɚ ɞɨɤ ɫɟ ɧɚ ɨɤɨɥɧɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɩɥɚɧɢɪɚ ɩɚɪɤɨɜɫɤɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɫɚ ɫɩɨɪɬɫɤɨ
ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɦɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ

,,ɉɥɚɧɢɪɚɧɚɩɪɟɬɟɠɧɚɧɚɦɟɧɚɩɪɨɫɬɨɪɚ
ɉɥɚɧ ɧɚɦɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ʁɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧ ɧɚ ɝɪɚɮɢɱɤɨɦ ɩɪɢɥɨɝɭ ± ɤɚɪɬɚ  Äɉɥɚɧ ɧɚɦɟɧɟ³ Ɋ ±


,, ɉɨɜɪɲɢɧɟʁɚɜɧɟɧɚɦɟɧɟ
ɉɨɜɪɲɢɧɟ ʁɚɜɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɨɞɪɟɻɭʁɭ ɫɟ ɡɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ɢɥɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ʁɚɜɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɢɥɢ
ʁɚɜɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɡɚɤɨʁɟʁɟɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟʁɚɜɧɨɝɢɧɬɟɪɟɫɚ










ɍɩɨɜɪɲɢɧɟʁɚɜɧɟɧɚɦɟɧɟɭɨɛɭɯɜɚɬɭɨɜɨɝɩɥɚɧɚɫɩɚɞɚʁɭ
ɞɟɱʁɚɢɫɨɰɢʁɚɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɢɨɛʁɟɤɬɢ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɢɨɛʁɟɤɬɢ
ɩɟɲɚɱɤɟɢɤɨɥɫɤɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɠɟɥɟɡɧɢɰɚ
ɩɚɪɤɢɧɡɢ
ɭɩɪɚɜɚ
ɫɩɨɪɬɢɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ
ɡɟɥɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ

ɇɚɝɪɚɮɢɱɤɢɦɩɪɢɥɨɡɢɦɚ±ɤɚɪɬɚÄɉɥɚɧɧɚɦɟɧɟ³Ɋ±ɢɤɚɪɬɚÄɉɥɚɧɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟɢ
ɧɢɜɟɥɚɰɢʁɟɢɪɟɲɟʃɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ³Ɋ±ɩɪɢɤɚɡɚɧɟɫɭɩɨɜɪɲɢɧɟɩɥɚɧɢɪɚɧɟɡɚ
ʁɚɜɧɟɧɚɦɟɧɟ

,, ɉɨɜɪɲɢɧɟɨɫɬɚɥɢɯɧɚɦɟɧɚ
ɉɨɜɪɲɢɧɟɨɫɬɚɥɢɯɧɚɦɟɧɚɨɞɜɨʁɟɧɟɫɭɨɞɩɨɜɪɲɢɧɚʁɚɜɧɟɧɚɦɟɧɟɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɢɦɥɢɧɢʁɚɦɚɢ
ɭʃɢɯɫɩɚɞɚʁɭ
 ɫɬɚɧɨɜɚʃɟɧɢɫɤɟɫɩɪɚɬɧɨɫɬɢ
 ɪɭɪɚɥɧɨɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɫɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ 
 ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɢɭɫɥɭɠɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
 ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɢɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ

Страна 12 – Број 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

7. децембар 2018.

 ɩɨɫɥɨɜɧɨɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
 ɫɬɚɧɢɰɟɡɚɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɝɨɪɢɜɨɦ
 ɨɫɬɚɥɟɡɟɥɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
ȼɪɫɬɟ ɢ ɧɚɦɟɧɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɚɞɢɬɢ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɨɫɬɚɥɟ ɧɚɦɟɧɟ ɞɚɬɟ ɫɭ
ɞɟɬɚʂɧɨ ɭ ɩɨɝɥɚɜʂɭ ,,, Äȼɪɫɬɚ ɢ ɧɚɦɟɧɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ³ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɚɜɢɥɚ ɝɪɚɻɟʃɚ ɢ ɩɪɢɤɚɡɚɧɟ ɧɚ
ɝɪɚɮɢɱɤɨɦɩɪɢɥɨɝɭ±ɤɚɪɬɚÄɉɥɚɧɧɚɦɟɧɟ³Ɋ±

,,Ʉɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɟɧɚɦɟɧɟ

Ɣ

ɠɟɥɟɡɧɢɰɚ
ɩɟɲɚɱɤɟɢɤɨɥɫɤɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɩɨɜɪɲ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɟɢɨɛʁɟɤɬɢ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɢɨɛʁɟɤɬɢ
ɞɟɱʁɚɢɫɨɰɢʁɚɥɧɚ
ɡɚɲɬɢɬɚ
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ɭɩɪɚɜɚ

;
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Ɣ

ɫɩɨɪɬɢ
ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ

Ɣ Ɣ Ɣ

; ; ; ;
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;

Ɣ

; ; ; ; ; ; ; ;

;

;



ɡɟɥɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ ;

ɩɚɪɤɢɧɡɢ

ɭɩɪɚɜɚ

ɫɩɨɪɬɢɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ

ɡɟɥɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ

ɪɭɪɚɥɧɨɫɬɚɧɨɜɚʃɟ
ɫɚɩɨʂɨɩɪɩɨɜɪɲ 
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟɧɢɫɤɟ
ɫɩɪɚɬɧɨɫɬɢ

ɡɚɲɬɢɬɧɨɡɟɥɟɧɢɥɨ
ɫɬɚɧɢɰɟɡɚɫɧɚɛɞ
ɟɜɚʃɟɝɨɪɢɜɨɦ
ɩɨɫɥɨɜɧɨɤɨɦɟɪɰɞɟɥ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɟɞɟɥɢ
ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ
ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚɢ
ɭɫɥɭɠɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ

ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ
ɧɚɦɟɧɚ
ɞɟɱʁɚɢɫɨɰɢʁɚɥɧɚ
Ɣ
ɡɚɲɬɢɬɚ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
;
ɩɨɜɪɲɢɧɟɢɨɛʁ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ
;
ɩɨɜɪɲɢɧɟɢɨɛʁ
ɩɟɲɚɱɤɟɢ
ɤɨɥɫɤɟ
;
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɩɨɜɪɲ

ɤɭɥɬɭɪɚ
ɦɚʃɟɤɨɦɟɪɰɢʁɢ
ɭɫɥɭɠɧɟɞɟɥ
ɦɚɥɢɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢ
ɩɨɝɨɧɢ

ɡɞɪɚɜɫɪɜɟɧɚɡɚɲɬɢɬɚ

ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɚɧɚɦɟɧɚ

ɌɚɛɟɥɚɄɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɟɧɚɦɟɧɟ

;
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Ɣ

; ;

; ; ; ; ;

ɫɬɚɧɨɜɚʃɟɧɢɫɤɟ
Ɣ Ɣ Ɣ ; ; ; Ɣ ; ; ;  ; Ɣ Ɣ ; ; ; Ɣ ; Ɣ
ɫɩɪɚɬɧɨɫɬɢ
ɪɭɪɚɥɧɨ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɫɚ
; ; Ɣ ; ; ; ; ; ;
 ; Ɣ ; ; ; ; ; Ɣ ; Ɣ
ɩɨʂɨɩɪɩɨɜɪɲ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɢ
; ; Ɣ Ɣ ; Ɣ Ɣ ;  Ɣ Ɣ Ɣ ; ; Ɣ ; ; Ɣ Ɣ ;
ɭɫɥɭɠɧɟɞɟɥ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɟɞɟɥɢ
; ; ; Ɣ ; Ɣ Ɣ  Ɣ ; ; ; ; ; Ɣ ; ; Ɣ ; ;
ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ
ɩɨɫɥɨɜɧɨ
ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɟ
Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ ; Ɣ  Ɣ Ɣ ; ; ; Ɣ ; Ɣ ; ; Ɣ ; ;
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɫɬɚɧɢɰɟɡɚɫɧɚɛɞ
; ; Ɣ Ɣ Ɣ  Ɣ Ɣ Ɣ ; ; Ɣ Ɣ ; Ɣ ; ; Ɣ ; ;
ɝɨɪɢɜɨɦ
ɨɫɬɚɥɨɡɚɲɬɢɬɧɨ
; ; ; ;  Ɣ ; ; ; ; ; Ɣ ; ; ; ; Ɣ Ɣ ; ;
ɡɟɥɟɧɢɥɨ
Ɣ±ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɨɩɥɚɧɢɪɚɧɚɧɚɦɟɧɚɦɨɠɟɞɚɫɟɩɪɨɦɟɧɢɭɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɭɧɚɦɟɧɭ
;±ɧɢʁɟɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɨɩɥɚɧɢɪɚɧɚɧɚɦɟɧɚɧɟɦɨɠɟɞɚɫɟɩɪɨɦɟɧɢɭɧɟɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɭɧɚɦɟɧɭ

ɂɡɧɢɦɧɨ ɤɚɨ ɞɨɩɭɧɫɤɚ ɧɚɦɟɧɚ ɩɨɫɥɨɜɧɨɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɦ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚ ɭ ɛɥɨɤɭ  ɩɨɪɟɞ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɏɢɩɨɞɪɨɦɚɞɨɡɜɨʂɚɜɚɫɟɜɢɲɟɩɨɪɨɞɢɱɧɨɫɬɚɧɨɜɚʃɟɦɚɤɫɢɦɚɥɧɟɫɩɪɚɬɧɨɫɬɢɞɨɉɭɫɤɥɚɞɭɫɚɩɪɚɜɢɥɢɦɚ
ɞɚɬɢɦɭɨɜɨɦɩɨɝɥɚɜʂɭ
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ɋɚɞɪɠɚʁɢ ʁɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɢ ɞɟɱɢʁɟ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɤɭɥɬɭɪɟ  ɫɟ ɦɨɝɭ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ ɭ ɡɨɧɚɦɚ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɩɪɟɧɚɦɟɧɨɦ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɤɚɨ ɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɨɦ ɞɨɝɪɚɞʃɨɦ ɢɥɢ ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭɡ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɩɪɨɩɢɫɚ ɡɚ ʁɚɜɧɟ
ɫɥɭɠɛɟɢɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟʂɚɭɡɨɧɢɭɤɨʁɨʁɫɟɝɪɚɞɢ
ɋɚɞɪɠɚʁɟ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɝɚɥɟɪɢʁɟ ɚɬɟʂɟɢ ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɟ ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ ɚɧɬɢɤɜɚɪɧɢɰɟ
ɤʃɢɠɚɪɟ ɢ ɫɥ  ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢ ɧɚ ɱɢɬɚɜɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɉɥɚɧɚ ɭ ɡɨɧɚɦɚ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ
ɩɨɫɥɨɜɧɢɦɢɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɦɡɨɧɚɦɚ
Ɇɚʃɢ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢ ɢ ɭɫɥɭɠɧɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɚ ɧɚɦɟɧɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɡɨɧɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢɥɢ ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ  ɫɩɨɪɬɫɤɨɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɢ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɭ ɰɟɥɢɧɢ  ɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɫɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɭɫɥɭɠɧɢɦ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɨɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɦ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚɉɨɞɦɚʃɢɦɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɦɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɫɟɬɪɝɨɜɢɧɚɧɚɦɚɥɨɞɨɤɫɟɭ
ɭɫɥɭɠɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɭɛɪɚʁɚʁɭ ɭɫɥɭɝɟ ɫɦɟɲɬɚʁɚ ɢ ɢɫɯɪɚɧɟ ɫɦɟɲɬɚʁɧɢ ɢ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ  ɢ
ɨɫɬɚɥɟ ɭɫɥɭɠɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ Ɇɚʃɢ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢ ɢ ɭɫɥɭɠɧɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɫɦɟɲɬɟɧɢ ɭ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦɫɬɚɦɛɟɧɢɦɢɞɪɭɝɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɭɩɪɢɡɟɦʂɭɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨɧɚɫɩɪɚɬɭɢɥɢɦɨɝɭɛɢɬɢɭ
ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɉɨɠɟʂɚɧ ʁɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ ɬɪɝɨɜɚɱɤɢɯ ɪɚɞʃɢ ɢ ɥɨɤɚɥɚ ɭ ɩɪɢɡɟɦʂɭ ɞɭɠ
ɝɥɚɜɧɢɯɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯɩɪɚɜɚɰɚ±ɭɥɢɰɚɊɚɬɚɪɫɤɚɍɫɥɭɠɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟɫɭɤɚɨɩɪɚɬɟʄɚ
ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɚ ɧɚɦɟɧɚ ɢ ɭ ɡɨɧɚɦɚ ɫɚ ɩɪɟɬɟɠɧɨɦ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɨɦ ɧɚɦɟɧɨɦ ɞɭɠ ɭɥɢɰɟ ȭɭɪɟ
ȭɚɤɨɜɢʄɚɍɨɤɜɢɪɭɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝɢɝɪɚɞɫɤɨɝɡɧɚɱɚʁɚɏɢɩɨɞɪɨɦɚ
ɦɨɝɭʄɚʁɟɢɡɝɪɚɞʃɚɨɛʁɟɤɬɚɡɚɭɫɥɭɝɟɫɦɟɲɬɚʁɚ ɨɛʁɟɤɚɬɜɢɫɨɤɨɝɬɭɪɢɡɦɚɯɨɬɟɥɤɚɡɢɧɨɢɞɪ 
Ʉɚɨɞɨɩɭɧɫɤɚɧɚɦɟɧɚɩɨɫɥɨɜɧɨɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɦɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚɭɛɥɨɤɭɩɨɪɟɞɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɏɢɩɨɞɪɨɦɚɞɨɡɜɨʂɚɜɚɫɟɜɢɲɟɩɨɪɨɞɢɱɧɨɫɬɚɧɨɜɚʃɟɭɡɩɪɢɦɟɧɭɫɥɟɞɟʄɢɯɩɪɚɜɢɥɚɝɪɚɻɟʃɚ
ɦɢɧɢɦɚɥɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɩɚɪɰɟɥɟʁɟP
ɧɚʁɦɚʃɚɲɢɪɢɧɚɮɪɨɧɬɚɩɚɪɰɟɥɟʁɟP
ɧɚʁɜɟʄɢɞɨɡɜɨʂɟɧɢɢɧɞɟɤɫɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ ɂɡ 
ɧɚʁɜɟʄɚɞɨɡɜɨʂɟɧɚɜɢɫɢɧɚɨɛʁɟɤɬɚP ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢɨɧɨɉ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɚɧɧɚɝɢɛɤɪɨɜɧɢɯɪɚɜɧɢ
ɪɚɫɬɨʁɚʃɚɨɛʁɟɤɬɚɨɞɛɨɱɧɢɯɝɪɚɧɢɰɚɩɚɪɰɟɥɟɧɚʁɦɚʃɟɜɢɫɢɧɟɨɛʁɟɤɬɚɚɥɢɧɟɦɚʃɟɨɞ
P ɢɡɭɡɟɬɧɨ  ɜɢɫɢɧɟ ɨɛʁɟɤɬɚ ɚɥɢ ɧɟ ɦɚʃɟ ɨɞ P ɭɤɨɥɢɤɨ ɨɛʁɟɤɚɬ ɧɟɦɚ ɨɬɜɨɪɟ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɧɚ ɛɨɱɧɢɦ ɮɚɫɚɞɚɦɚ ɪɚɫɬɨʁɚʃɟ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɢɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɢɫɩɚɞɟ
ɩɨɩɭɬ ɟɪɤɟɪɚ ɛɚɥɤɨɧɚ ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɚ ɢ ɫɥ  ɭɡ ɭɫɥɨɜ ɩɨɲɬɨɜɚʃɚ ɪɚɫɬɨʁɚʃɚ ɢɡɦɟɻɭ
ɫɭɫɟɞɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
 ɦɢɧɢɦɚɥɧɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɩɚɪɰɟɥɢ  ɧɟɡɚɫɬɪɬɟ ɡɟɥɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɦɢɧ ɭɞɢɪɟɤɬɧɨɦɤɨɧɬɚɤɬɭɫɚɬɥɨɦ 
 ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɩɚɪɤɢɪɚʃɟɧɚɩɚɪɰɟɥɢɩɦɫɬɚɧ







,,Ȼɢɥɚɧɫɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɌɚɛɟɥɚȻɢɥɚɧɫɩɨɜɪɲɢɧɚɩɨɧɚɦɟɧɚɦɚ
ɇɚɦɟɧɚ
ɭɩɪɚɜɚ
ɞɟɱʁɚɢɫɨɰɢʁɚɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
ɫɩɨɪɬɢɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ
ɡɚɲɬɢɬɧɨɡɟɥɟɧɢɥɨ
ɡɚɲɬɢɬɧɨɡɟɥɟɧɢɥɨɭɡɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɭ
ɩɚɪɤ
ɫɤɜɟɪ
ɢɧɮɪɚɫɬɭɤɬɭɪɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɢɨɛʁɟɤɬɢ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɢɨɛʁɟɤɬɢ
ɩɟɲɚɱɤɟɢɤɨɥɫɤɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɢɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɚɫɬɚɡɚ
ɠɟɥɟɡɧɢɰɚ
ɍɤɭɩɧɨɩɨɜɪɲɢɧɟʁɚɜɧɟɧɚɦɟɧɟ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟɧɢɫɤɟɫɩɪɚɬɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɢɭɫɥɭɠɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɢɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ
ɩɨɫɥɨɜɧɨɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɫɬɚɧɢɰɚɡɚɫɧɚɞɛɟɜɚʃɟɝɨɪɢɜɨɦ
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ɨɫɬɚɥɟɡɟɥɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ

ɪɭɪɚɥɧɨɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɫɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ 

ɞɟɱɢʁɚɢɫɨɰɢʁɚɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ

ɍɤɭɩɧɨɩɨɜɪɲɢɧɟɨɫɬɚɥɟɧɚɦɟɧɟ

ɍɤɭɩɧɨ


ɌɚɛɟɥɚɚȻɢɥɚɧɫɩɨɜɪɲɢɧɚ±ɨɞɧɨɫɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝɢɩɥɚɧɢɪɚɧɨɝɫɬɚʃɚ ɡɚɞɟɨɩɪɟɬɟɠɧɢɯɧɚɦɟɧɚ 
ɉɨɫɬɨʁɟʄɚɧɚɦɟɧɚ

ɉɥɚɧɢɪɚɧɚɧɚɦɟɧɚ

ɩɟɲɚɱɤɟɢɤɨɥɫɤɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟɧɢɫɤɟɫɩɪɚɬɧɨɫɬɢ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟɪɭɪɚɥɧɨɝɬɢɩɚ
ɪɭɪɚɥɧɨɫɬɚɧ ɫɚɩɨʂɨɩɩɨɜɪɲ 
ɤɨɦɟɪɰɢɭɫɥɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɩɨɫɥɨɜɧɨɤɨɦɟɪɰ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɢɡɜɭɫɥɞɟɥɢɫɤɥɚɞ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɢ ɭɫɥ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɟɞɟɥɢɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ

ɉɨɜɪɲɢɧɚ KD 
ɉɨɫɬɨʁɟʄɚɧɚɦɟɧɚ ɉɥɚɧɢɪɚɧɚɧɚɦɟɧɚ















,, ɈɉɒɌȺɉɊȺȼɂɅȺɍɊȿȭȿȵȺɉɊɈɋɌɈɊȺ
Ɉɩɲɬɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɭɪɟɻɟʃɚ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɫɟ ɧɚ ɰɟɥɨɦ ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɉɥɚɧɚ ɭɤɨɥɢɤɨ ɩɨɫɟɛɧɢɦ
ɩɪɚɜɢɥɢɦɚɧɢʁɟɞɪɭɝɚɱɢʁɟɨɞɪɟɻɟɧɨɁɚɞɟɥɨɜɟɨɛɭɯɜɚɬɚɤɨʁɢʄɟɛɢɬɢɩɪɟɞɦɟɬɞɚʂɟɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɟ
ɪɚɡɪɚɞɟɨɩɲɬɚɩɪɚɜɢɥɚɭɪɟɻɟʃɚɢɦɚʁɭɭɫɦɟɪɚɜɚʁɭʄɢɤɚɪɚɤɬɟɪ

,,Ɉɩɲɬɚɩɪɚɜɢɥɚɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ
Ɉɛɥɢɤɢɩɨɜɪɲɢɧɚɛɥɨɤɨɜɚɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɫɭɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɢɦɥɢɧɢʁɚɦɚɇɚɝɪɚɮɢɱɤɨɦɩɪɢɥɨɝɭ
ɤɚɪɬɚÄɉɥɚɧɧɚɦɟɧɟ´Ɋɞɚɬʁɟɩɪɢɤɚɡɦɪɟɠɟɛɥɨɤɨɜɚɭɨɛɭɯɜɚɬɭɉɥɚɧɚ
Ɋɟɝɭɥɚɰɢɨɧɚɥɢɧɢʁɚʁɟɥɢɧɢʁɚɤɨʁɚɪɚɡɞɜɚʁɚɩɨɜɪɲɢɧɟɨɞɪɟɻɟɧɟʁɚɜɧɟɧɚɦɟɧɟɨɞɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɞɪɭɝɟʁɚɜɧɟɢɥɢɨɫɬɚɥɟɧɚɦɟɧɟɢɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚʁɟɪɚɫɬɨʁɚʃɟɦɨɞɨɫɨɜɢɧɫɤɟɥɢɧɢʁɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟɢ
ɪɚɞɢʁɭɫɢɦɚ ɤɪɢɜɢɧɚ Ɋɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟ ɥɢɧɢʁɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧɟ ɫɭ ɭ ɝɪɚɮɢɱɤɨɦ ɩɪɢɥɨɝɭ ± ɤɚɪɬɚ  Äɉɥɚɧ
ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟɢɧɢɜɟɥɚɰɢʁɟɢɪɟɲɟʃɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ³Ɋ±
ɉɨɥɨɠɚʁ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ʁɟ ɭɬɜɪɻɟɧ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɨɦ ɥɢɧɢʁɨɦ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɭ
ʁɚɜɧɟ ɧɚɦɟɧɟ Ɉɜɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɭɬɜɪɻɟɧɟ ɫɭ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟ ɥɢɧɢʁɟ ɢ ɞɚɬɚ ɫɭ ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɢ
ɨɛɥɢɤɩɚɪɰɟɥɟɩɨɧɚɦɟɧɚɦɚɁɚɫɜɟɲɬɨɧɢʁɟɨɜɢɦɉɥɚɧɨɦɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨɩɪɢɦɟʃɭʁɭɫɟɩɪɚɜɢɥɚɢɡ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚɨɨɩɲɬɢɦɩɪɚɜɢɥɢɦɚɡɚɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɭɪɟɝɭɥɚɰɢʁɭɢɢɡɝɪɚɞʃɭ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ³
 
ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɢɯ ɥɢɧɢʁɚ ʁɚɜɧɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ʁɟ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɢɡɝɪɚɞʃɚ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɭɪɟɻɟʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɋɜɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɢɯ ɥɢɧɢʁɚ ʁɚɜɧɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢ ɫɭ ɡɚ ɭɤɥɚʃɚʃɟ ɚ ɞɨ ɩɪɢɜɨɻɟʃɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɨʁɧɚɦɟɧɢɞɨɡɜɨʂɟɧɨʁɟɢɫɤʂɭɱɢɜɨʃɢɯɨɜɨɬɟɤɭʄɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɨ ʁɟ ɢɫɩɪɚɜʂɚʃɟ ɚ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɢ ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɭɥɢɰɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ʁɚɜɧɢɯ
ɝɪɚɞɫɤɢ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɨɦɨɝɭʄɢɥɨ ɫɦɟɲɬɚʃɟ ɫɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɡɟɥɟɧɢɥɨ ɭɪɛɚɧɢ ɦɨɛɢɥɢʁɚɪ ɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ  ɢ ɧɟɫɦɟɬɚɧɨ ɨɞɜɢʁɚʃɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɟɲɚɱɤɨɤɨɥɫɤɨɢɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɨɤɪɟɬɚʃɟɨɤɭɩʂɚʃɟʂɭɞɢɢɛɨɪɚɜɚɤɧɚɨɬɜɨɪɟɧɨɦɩɪɨɫɬɨɪɭ ɭ
ɨɤɜɢɪɭ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ʁɚɜɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɇɨɜɟ ʁɚɜɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɫɭ ɬɚɤɨ ɞɚ ʃɢɯɨɜɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɡɚɯɬɟɜɚ ɧɚʁɦɚʃɢ ɦɨɝɭʄɢ ɨɛɢɦ ɪɭɲɟʃɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ ɡɚ
ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɟ ɨ ɪɭɲɟʃɭ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɩɪɨɛɢʁɚʃɚ ɧɨɜɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɫɭ ɫɬɚɪɨɫɬ ɛɨɧɢɬɟɬ
ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɢ ɝɚɛɚɪɢɬ ɢ ɜɢɫɢɧɚ  ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɨɛʁɟɤɬɚ ɤɚɨ ɢ ɡɧɚɱɚʁ
ɧɨɜɨɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɡɚ ɩɪɨɬɨɱɧɨɫɬ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɡɚ ɤɪɟɬɚʃɟ ɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɢɯ
ɜɨɡɢɥɚ
Ʌɢɧɢʁɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɫɭ ɢ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟ ɥɢɧɢʁɟ ɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɬɢɯ
ɩɚɪɰɟɥɚ ɧɟʄɟ ɛɢɬɢ ɩɨɫɟɛɧɨ ɩɪɢɤɚɡɚɧɢ ɩɨɩɪɟɱɧɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ ɨɫɨɜɢɧɟ ɨɫɨɜɢɧɫɤɟ ɬɚɱɤɟ ɢ ɞɪɭɝɢ
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɨɩɪɟɱɧɨɝ ɩɪɨɮɢɥɚ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɡɚ ɞɪɠɚɜɧɟ ɩɭɬɟɜɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɩɨ
ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɧɢ ɨɜɢ ɞɪɠɚɜɧɢ ɩɭɬɟɜɢ ɭ ɡɚɯɜɚɬɭ ɩɥɚɧɚ ɢ ɭ ɫɜɟɦɭ ʄɟ ɛɢɬɢ ɩɨɲɬɨɜɚɧɢ
ɟɥɟɦɟɧɬɢɢɡɩɨɫɬɨʁɟʄɟɬɟɯɧɢɱɤɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟɁɚɞɪɠɚɜɧɢɩɭɬ,Ȼɪɟɞɚɛɪɨʁɞɚɬɢɫɭɟɥɟɦɟɧɬɢ
ɚɥɢʄɟɭɫɜɟɦɭɛɢɬɢɩɨɲɬɨɜɚɧɢɟɥɟɦɟɧɬɢɢɡɩɨɫɬɨʁɟʄɟɬɟɯɧɢɱɤɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟɌɨɢɫɬɨɜɚɠɢɢɡɚ
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ɩɟɬʂɟ ɢɡɦɟɻɭ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ ,Ȼ ɪɟɞɚ ɛɪɨʁ  ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ ,,Ȼ ɪɟɞɚ ɛɪɨʁ  ɢ ɭɥɢɰɟ ȭɭɪɟ
ȭɚɤɨɜɢʄɚɢɩɟɬʂɭɢɡɦɟɻɭɞɪɠɚɜɧɨɝɩɭɬɚ,Ȼɪɟɞɚɛɪɨʁɢɞɪɠɚɜɧɨɝɩɭɬɚ,Ȼɪɟɞɚɛɪɨʁɤɨʁɟɫɭɭ
ɡɚɯɜɚɬɭɨɜɨɝɩɥɚɧɚ
Ɍɚɦɨ ɝɞɟ ɫɟ ɉɥɚɧɨɦ ɩɪɟɞɜɢɻɚʁɭ ɧɨɜɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɟ  ɫɟɪɜɢɫɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɚ
ɥɢɧɢʁɚɛɢʄɟɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɚɥɢɧɢʁɚɧɨɜɨɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ

,,Ɉɩɲɬɚɩɪɚɜɢɥɚɧɢɜɟɥɚɰɢʁɟ
ɉɥɚɧɨɦ ʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚ ɝɟɧɟɪɚɥɧɚ ɧɢɜɟɥɚɰɢʁɚ ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ȼɢɫɢɧɫɤɟ ɤɨɬɟ ɧɚ
ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɚɦɚɭɥɢɰɚɫɭɛɚɡɧɢɟɥɟɦɟɧɬɢɡɚɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟɧɢɜɟɥɚɰɢʁɟɨɫɬɚɥɢɯɬɚɱɚɤɚɤɨʁɟɫɟɞɨɛɢʁɚʁɭ
ɢɧɬɟɪɩɨɥɨɜɚʃɟɦ ɇɢɜɟɥɚɰɢɨɧɟ ɤɨɬɟ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɚ ɭɥɢɰɚ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ʁɚɜɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɧɢɜɟɥɚɰɢɨɧɢ
ɩɥɚɧ  ɞɚɬɟ ɫɭ ɧɚ ɝɪɚɮɢɱɤɨɦ ɩɪɢɥɨɝɭ ± ɤɚɪɬɚ  Äɉɥɚɧ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɢ ɧɢɜɟɥɚɰɢʁɟ ɢ ɪɟɲɟʃɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ³Ɋ±
ɍɞɚʂɨʁɩɥɚɧɫɤɨʁɪɚɡɪɚɞɢɢɩɪɢɢɡɪɚɞɢɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɬɟɯɧɢɱɤɟɢɬɟɯɧɢɱɤɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
ɦɨɝɭʄɚ ɫɭ ɦɚʃɚ ɨɞɫɬɭɩɚʃɚ ɨɞ ɡɚɞɚɬɢɯ ɧɢɜɟɥɟɬɚ ɚɤɨ ɬɚ ɨɞɫɬɭɩɚʃɚ ɧɟ ɪɟɦɟɬɟ ɨɫɧɨɜɧɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ±
ɧɢɜɟɥɚɰɢɨɧɢɩɥɚɧ±ɢɚɤɨɫɭɭɡɪɨɤɨɜɚɧɚɬɟɯɧɢɱɤɢɦɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɦɪɟɲɟʃɟɦɢɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɭ
ɚɠɭɪɧɨɦɬɨɩɨɝɪɚɮɫɤɨɦɩɥɚɧɭ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɟ ɧɢɜɟɥɚɰɢɨɧɟɤɨɬɟ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɚ ɭɥɢɰɚ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɚʁɚɜɧɟ ɧɚɦɟɧɟɭɫɤɥɚɻɟɧɟ ɫɭ ɫɚ
ɤɨɬɚɦɚ ɬɟɪɟɧɚ ɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɧɢɜɟɥɟɬɚɦɚ ɢɡɜɟɞɟɧɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ʁɚɜɧɟ ɧɚɦɟɧɟ
ɩɪɢɤɚɡɚɧɢɦ ɧɚ ɬɨɩɨɝɪɚɮɫɤɨɦ ɩɥɚɧɭ ɇɨɜɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɜɟɡɭʁɭ ɫɟ ɡɚ ɤɨɧɬɚɤɬɧɟ
ɧɢɜɟɥɚɰɢɨɧɨ ɜɟʄ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟ ɩɪɨɫɬɨɪɟ Ɂɚ ɧɨɜɨɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɤɚɨ ɢ ɨɧɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ɧɟ
ɩɨɫɬɨʁɢ ɜɢɫɢɧɫɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɚ ɫɦɚɬɪɚ ɫɟ ɞɚ ɫɟ ɤɨɬɚ ɧɢɜɟɥɟɬɟ ɩɨɤɥɚɩɚ ɫɚ ɤɨɬɨɦ ɬɟɪɟɧɚ Ⱥɩɫɨɥɭɬɧɟ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɤɨɬɚ ɧɢɜɟɥɟɬɟɞɚɬɟɫɭɧɚɪɚɫɤɪɫɧɢɰɚɦɚɁɚ ɧɨɜɨɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɤɚɨ ɢ ɨɧɟ ɡɚ
ɤɨʁɟɧɟɩɨɫɬɨʁɢɜɢɫɢɧɫɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɚɫɦɚɬɪɚɫɟɞɚɫɟɤɨɬɚɧɢɜɟɥɟɬɟɩɨɤɥɚɩɚɫɚɤɨɬɨɦɬɟɪɟɧɚ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɢɩɨɞɭɠɧɢɧɚɝɢɛɢʁɚɜɧɢɯɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚɭɬɜɪɻɭʁɭɫɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ
ɭɫɥɨɜɢɦɚɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɟɡɚɲɬɢɬɟ

,, ɍɋɅɈȼɂɁȺɍɊȿȭȿȵȿɂɂɁȽɊȺȾȵɍɉɈȼɊɒɂɇȺɂɈȻȳȿɄȺɌȺȳȺȼɇȿ
ɇȺɆȿɇȿ
ɉɨɜɪɲɢɧɚ ʁɚɜɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ʁɟɫɬɟ ɩɪɨɫɬɨɪ ɨɞɪɟɻɟɧ ɡɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ɢɥɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ʁɚɜɧɟ
ɧɚɦɟɧɟ ɢɥɢ ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ʁɚɜɧɨɝ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɩɨɫɟɛɧɢɦɡɚɤɨɧɨɦ ɭɥɢɰɟɬɪɝɨɜɢɩɚɪɤɨɜɢɢɞɪ 

,,ȳɚɜɧɟɫɥɭɠɛɟ
ɇɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɉɥɚɧɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ʁɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɢ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ
ÄȻɭɛɚɦɚɪɚ³ ɨɛʁɟɤɚɬ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ± ɞɨɦ ɡɚ ɩɟɧɡɢɨɧɟɪɟ ɢ ɫɬɚɪɚ ɥɢɰɚ Äɏɨɦɨʂɫɤɢ ɪɚʁ³ ɭ
ɩɪɢɜɚɬɧɨɦ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬ ɢɡ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɟ ɢ ɭɩɪɚɜɟ ± ɍɩɪɚɜɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ
ɩɨɥɢɰɢʁɟ
ɉɥɚɧɫɤɢɦ ɪɟɲɟʃɢɦɚ ɨɜɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ʁɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɢ ɡɚɞɪɠɚɜɚʁɭ ɫɟ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚ
Ⱦɨɡɜɨʂɚɜɚ ɫɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ɪɚɞɢ ɫɬɜɚɪɚʃɚ
ɛɨʂɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɩɨɛɨʂɲɚʃɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɢ
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟɫɚɧɚɰɢʁɟ 
ɇɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɉɥɚɧɚ ɧɢɫɭ ɪɟɡɟɪɜɢɫɚɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɧɚɦɟʃɟɧɟ ɡɚ ɨɛʁɟɤɬɟ ɢ ɫɚɞɪɠɚʁɟ ʁɚɜɧɢɯ
ɫɥɭɠɛɢ
ɋɚɞɪɠɚʁɢ ʁɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɢ ɞɟɱɢʁɟ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɤɭɥɬɭɪɟ  ɫɟ ɦɨɝɭ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ ɭ ɡɨɧɚɦɚ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɩɪɟɧɚɦɟɧɨɦ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɤɚɨ ɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɨɦ ɞɨɝɪɚɞʃɨɦ ɢɥɢ ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭɡ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɩɪɨɩɢɫɚ ɡɚ ʁɚɜɧɟ
ɫɥɭɠɛɟɢɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟʂɚɭɡɨɧɢɭɤɨʁɨʁɫɟɝɪɚɞɢ
Ⱦɚɬɢ ɫɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɡɚ ɫɜɚɤɭ ʁɚɜɧɭ ɧɚɦɟɧɭ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ
ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɧɨɜɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɍɤɨɥɢɤɨ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɩɪɟɦɚɲɭʁɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɟ ɦɨɝɭ ɫɟ
ɡɚɞɪɠɚɬɢ ɛɟɡ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɨɝɪɚɞʃɟ ɚ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚʁɭ ɫɟ ɪɚɞɨɜɢ ɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɢ
ɫɚɧɚɰɢʁɢ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨʁ ɫɚɧɚɰɢʁɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɦ ɢ ɬɟɤɭʄɟɦ ɨɞɪɠɚɜɚʃɭ ɍɤɨɥɢɤɨ ɫɭ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢ
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɦɚʃɢ ɨɞ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɞɨɡɜɨʂɟɧɢɯ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ
ɨɛʁɟɤɬɢɫɟɦɨɝɭɞɨɝɪɚɞɢɬɢɁɚɫɜɟʁɚɜɧɟɨɛʁɟɤɬɟɨɛɚɜɟɡɧɚʁɟɢɡɪɚɞɚɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝɩɪɨʁɟɤɬɚ
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,, Ⱦɟɱɢʁɚɡɚɲɬɢɬɚ
ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ÄȻɭɛɚɦɚɪɚ³ ʁɟ ɥɨɰɢɪɚɧɚ ɩɟɪɢɮɟɪɧɨ ɭ ʁɭɝɨɢɫɬɨɱɧɨɦ ɞɟɥɭ ɨɛɭɯɜɚɬɚ
ɉɥɚɧɚ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɢ ɫɚ ɉɥɚɧɨɦ ɝɟɧɟɪɚɥɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ  ɭ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨʁ ɡɨɧɢ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁ ɛɥɢɡɢɧɢ
ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟɩɪɭɝɟɇɚɥɚɡɢɫɟɧɚɩɚɪɰɟɥɢɨɞɨɤɨPðɢɪɚɞɢɭɨɛʁɟɤɬɭȻɊȽɉPð
ɌɚɛɟɥɚɉɨɞɚɰɢɨɩɨɫɬɨʁɟʄɨʁɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨʁɭɫɬɚɧɨɜɢÄȻɭɛɚɦɚɪɚ³
Ȼɪ


ɇɚɡɢɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɟ

Ⱥɞɪɟɫɚ

ȻɊȽɉ
ɨɛʁ Pð 

ÄȻɭɛɚɦɚɪɚ³

Ʉɨɫɨɜɫɤɚɛɛ



ɉɨɜɪɲɢɧɚ
Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ
ɩɚɪɰɟɥɟ
Ȼɪɨʁɞɟɰɟ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ
Pð 




ɉ
Pð 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɨ
ɞɟɬɟɬɭ



ɉɥɚɧɫɤɢɦ ɪɟɲɟʃɢɦɚ ɨɜɚʁ ɨɛʁɟɤɚɬ  ʁɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɢ ɡɚɞɪɠɚɜɚ ɫɟ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɨʁ ɥɨɤɚɰɢʁɢ
Ⱦɨɡɜɨʂɚɜɚ ɫɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ɪɚɞɢ ɫɬɜɚɪɚʃɚ
ɛɨʂɢɯɭɫɥɨɜɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚɤɜɚɥɢɬɟɬɚɭɫɥɭɝɚɢɩɨɛɨʂɲɚʃɚɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɩɪɟɦɚɩɚɪɚɦɟɬɪɢɦɚ
ɡɚɨɛʁɟɤɬɟɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɟɭɫɬɚɧɨɜɟ Ɍɚɛɟɥɚ 
Ⱦɭɝɨɪɨɱɧɨ ɤɚɞɚ ɫɟ ɫɬɜɨɪɟɢɡɝɪɚɞɟ ɞɨɜɨʂɧɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɪɟɲɢ
ɜɟɨɦɚ ɢɡɪɚɠɟɧ ɩɪɨɛɥɟɦ Äɩɪɟɬɪɩɚɧɢɯ³ ɜɪɬɢʄɚ ɢ ɩɪɢ ɬɨɦ ɨɤɨ  ɧɟɭɩɢɫɚɧɟ ɞɟɰɟ  ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ
ɢɡɦɟɲɬɚʃɟɭɤɢɞɚʃɟ ɞɟɱɢʁɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ÄȻɭɛɚɦɚɪɚ³ ɫɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɉɨɠɟʂɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɨɜɚʁ
ɨɛʁɟɤɚɬɩɪɟɧɚɦɟɧɢɡɚɧɟɤɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢʁɚɜɧɢɯɭɫɥɭɝɚɡɚɤɨʁɟɫɟɭɤɚɠɟɩɨɬɪɟɛɚ
Ɋɚɞɢ ɛɨʂɟ ɨɩɫɥɭɠɟɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟʂɚ ɬɪɟɛɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚɬɢ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ ɢ
ɭɦɪɟɠɚɜɚʃɟɫɚʁɚɜɧɢɦɫɟɤɬɨɪɨɦ
Ɍɚɤɨɻɟ ɫɚɞɪɠɚʁɢ ʁɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɢ ɞɟɱɢʁɟ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɤɭɥɬɭɪɟ  ɫɟ
ɦɨɝɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ ɭ ɡɨɧɚɦɚ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɩɪɟɧɚɦɟɧɨɦ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɤɚɨ ɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɨɦɞɨɝɪɚɞʃɨɦɢɥɢɢɡɝɪɚɞʃɨɦɨɛʁɟɤɚɬɚɭɡɨɛɚɜɟɡɧɨɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɩɪɨɩɢɫɚɡɚɬɟʁɚɜɧɟ
ɫɥɭɠɛɟɢɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟʂɚɭɡɨɧɢɭɤɨʁɨʁɫɟɝɪɚɞɢ
Ɉɩɲɬɚɩɪɚɜɢɥɚɭɪɟɻɟʃɚɢɝɪɚɻɟʃɚɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɩɪɢɩɥɚɧɢɪɚʃɭɨɛʁɟɤɚɬɚɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɞɚʁɟɫɟɢɡɝɪɚɞʃɢɤɨɦɛɢɧɨɜɚɧɢɯ
ɞɟɱɢʁɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ʁɚɫɥɟ ɢ ɜɪɬɢʄ  ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɝ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɱɢɦɟ ɫɟ ɩɨɫɬɢɠɟ ɞɚ ɨɛʁɟɤɬɢ ɡɚ ɫɜɟ
ɭɡɪɚɫɬɟɞɟɰɟɛɭɞɭɛɥɢɠɢɫɬɚɦɛɟɧɢɦɡɨɧɚɦɚɢɡɚɩɨɫɟɞɚɫɟɦɚʃɢɛɪɨʁɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɥɨɤɚɰɢʁɚɍ
ɨɛʁɟɤɬɢɦɚɞɟɱɢʁɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɞɨɡɜɨʂɟɧɟɫɭɢɫɤʂɭɱɢɜɨɧɚɦɟɧɟɜɟɡɚɧɟɡɚɞɟɱɢʁɟɭɫɬɚɧɨɜɟɩɪɨɩɢɫɚɧɟ
ɡɚɤɨɧɨɦɢɞɪɭɝɢɦɩɪɨɩɢɫɢɦɚ
Ɍɚɛɟɥɚɇɨɪɦɚɬɢɜɢɡɚɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɫɚʃɟɩɚɪɰɟɥɟɢɨɛʁɟɤɬɚɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɟɭɫɬɚɧɨɜɟ
Ʉɚɩɚɰɢɬɟɬ
ɉɚɪɰɟɥɚ
ȻɊȽɉɩɨɜɪɲɢɧɚɨɛʁɟɤɬɚ
ɋɩɪɚɬɧɨɫɬ

ɂɧɞɟɤɫɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɩɚɪɰɟɥɟ
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɨɪɚɫɬɨʁɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɥɢɧɢʁɟ
ɨɛʁɟɤɬɚɨɞɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟɥɢɧɢʁɟɩɚɪɰɟɥɟ
Ɋɚɫɬɨʁɚʃɚɨɛʁɟɤɬɚɨɞɛɨɱɧɢɯɝɪɚɧɢɰɚ
ɩɚɪɰɟɥɟ
Ɋɚɫɬɨʁɚʃɚɨɛʁɟɤɬɚɨɞɡɚɞʃɟɝɪɚɧɢɰɟ
ɩɚɪɰɟɥɟ
ȼɟɥɢɱɢɧɚɢɧɚɦɟɧɚɨɬɜɨɪɟɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚ

ɉɪɨɰɟɧɚɬ

ɨɡɟɥɟʃɟɧɢɯ

ɦɚɤɫɞɟɰɟ
± ɨɩɬɢɦɚɥɧɨ± Pɤɨɪɢɫɧɢɤɭ
ɦɢɧ±Pðɩɨɞɟɬɟɬɭ
ɦɚɤɫɉ ɦɨɝɭʄɚ ʁɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɫɩɪɚɬɧɨɫɬɢ ɉ ɫ
ɬɢɦ ɲɬɨ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɫɩɪɚɬɭ ɧɢʁɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧ ɫɦɟɲɬɚʁɛɨɪɚɜɚɤ
ɞɟɰɟ ʁɚɫɥɟɧɢɯ ɢ ɫɬɚɪɢʁɢɯ ɝɪɭɩɚ  ɜɟʄ ɫɚɦɨ ɩɪɚɬɟʄɟ ɢ
ɩɨɦɨʄɧɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ ɭɩɪɚɜɟ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɧɟɝɟ
ɤɚɛɢɧɟɬɢɩɟɞɚɝɨɝɚɩɫɢɯɨɥɨɝɚɢɫɥ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ
P
ɧɚʁɦɚʃɟP
ɧɚʁɦɚʃɟP
ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɨɛɟɡɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɧɚʁɦɚʃɟ  Pð ɨɬɜɨɪɟɧɨɝ
ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɩɨ ʁɟɞɧɨɦ ɞɟɬɟɬɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɬɨɝɚ ɦɢɧɢɦɭɦ 
ɨɡɟɥɟʃɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ
ɭɪɟɻɟɧɟ ɡɟɥɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɬɪɚɜɧɚɬɢ ɬɟɪɟɧɢ ± ɢɝɪɚɥɢɲɬɚ  ɢ
ɦɢɧɢɦɭɦ  ɧɟɡɚɫɬɪɬɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɭ ɞɢɪɟɤɬɧɨɦ ɤɨɧɬɚɤɬɭ
ɫɚɬɥɨɦ

ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ    ɧɟɡɚɫɪɬɟ ɡɟɥɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɭ ɞɢɪɟɤɬɧɨɦ
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ɝɪɚɻɩɚɪɰɟɥɟ

ɤɨɧɬɚɤɬɭɫɚɬɥɨɦɦɢɧ

Ɂɚɲɬɢɬɧɨɡɟɥɟɧɢɥɨ

ɉɨɨɛɨɞɭɩɚɪɰɟɥɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɮɨɪɦɢɪɚɬɢɡɚɲɬɢɬɧɢɡɟɥɟɧɢ
ɩɨʁɚɫ ɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɭɡ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɮɨɪɦɢɪɚɬɢ ɡɟɥɟɧɢ
ɡɚɲɬɢɬɧɢɩɨʁɚɫɞɪɜɟʄɚɢɲɢɛʂɚɪɚɞɢɡɚɲɬɢɬɟɨɞɩɪɚɲɢɧɟɢ
ɛɭɤɟ
ɉɆPɧɟɬɨɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɉɚɪɤɢɧɝʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɪɟɲɚɜɚɬɢɜɚɧɨɝɪɚɞɟɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɉɍ
ɚɥɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɭɞɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɭ
ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɢɥɢ ɚɤɨ ɬɨ ɧɢʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɭ
ɛɥɢɫɤɨɦɫɭɫɟɞɫɬɜɭ
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɨɝɪɚɞɢɬɢ
Ɉɝɪɚɻɢɜɚʃɟ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɭɪɚɞɢɬɢ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɦ ɨɝɪɚɞɨɦ ɫɚ
ɤɚɩɢʁɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɢ ɭɥɚɡ  Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɜɢɫɢɧɚ ɨɝɪɚɞɟ
ɢɡɧɨɫɢ  FP ɡɢɞɚɧɢ ɩɚɪɚɩɟɬɧɢ ɞɟɨ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɜɢɫɨɤ  FP ɚ ɨɫɬɚɬɚɤ ʁɟ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɚɧ
ɱɟɥɢɱɧɢ
ɩɪɨɮɢɥɢ
ɠɢɰɚ
ɫɚ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɨɦ
ɩɨɞɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɨɦ ɢ ɫɥ  ɦɨɝɭʄɚ ʁɟ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɚ
ɡɟɥɟɧɟɠɢɜɟ ɨɝɪɚɞɟ ɢ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɟ ɩɟɲɚɱɤɟ ɢ ɤɨɥɫɤɟ
ɤɚɩɢʁɟɫɭɭɫɤɥɚɞɭɫɚɨɩɲɬɢɦɢɡɝɥɟɞɨɦɨɝɪɚɞɟɢɨɬɜɚɪɚʁɭɫɟ
ɤɚɭɧɭɬɪɚɲʃɨɫɬɢɤɨɦɩɥɟɤɫɚ

ɉɚɪɤɢɪɚʃɟ

Ɉɝɪɚɻɢɜɚʃɟ

ɒɢɪɢɧɚɬɪɨɬɨɚɪɚɢɫɩɪɟɞɭɥɚɡɚ

Ɇɢɧɢɦɚɥɚɧ
ɫɬɟɩɟɧ
ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢɩɚɪɰɟɥɟ

Ɋɚɞɢ ɧɟɫɦɟɬɚɧɨɝ ɤɪɟɬɚʃɚ ɲɢɪɢɧɚ ɭɥɢɱɧɨɝ ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɢ
ɩɟɱɚɱɤɢɯ ɫɬɚɡɚ ɢɫɩɪɟɞ ɭɥɚɡɚ ɭ ɨɛʁɟɤɚɬ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɟɢɡɧɨɫɢFPɚɢɡɭɡɟɬɧɨFP
ɒɢɪɢɧɚ ɩɪɨɥɚɡɚ ɢɡɦɟɻɭ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɢɯ ɩɪɟɩɪɟɤɚ ɢɡɧɨɫɢ
ɧɚʁɦɚʃɟFP
ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɨɛʁɟɤɬɢ ɦɨɪɚʁɭ ɢɦɚɬɢ ɩɪɢɤʂɭɱɚɤ ɧɚ ɜɨɞɨɜɨɞɧɭ ɢ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɭ
ɦɪɟɠɭ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɭ
ɟɧɟɪɝɢʁɭ
ɢ
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɭ ɦɪɟɠɭ ɬɨɩɥɨɜɨɞɧɭ ɢɥɢ ɝɚɫɨɜɨɞɧɭ
ɦɪɟɠɭɢɥɢɞɪɭɝɢɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɢɡɜɨɪɟɧɟɪɝɢʁɟ


ɉɪɢɮɨɪɦɢɪɚʃɭɧɨɜɢɯɤɨɦɩɥɟɤɫɚɬɟɠɢɬɢɩɪɢɛɥɢɠɧɨɤɜɚɞɪɚɬɧɨɦɢɥɢɩɪɚɜɨɭɝɚɨɧɨɦɨɛɥɢɤɭ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɩɚɪɰɟɥɟɞɨɨɞɧɨɫɚɫɬɪɚɧɚɩɪɢɱɟɦɭʁɟɞɭɠɚɫɬɪɚɧɚɭɩɪɚɜɧɚɧɚɩɪɚɜɚɰɩɨɜɨʂɧɟ
ʁɭɠɧɟ ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɟ Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɚ ɩɚɪɰɟɥɚ ɦɨɪɚ ɢɦɚɬɢ ɞɢɪɟɤɬɚɧ ɩɪɢɥɚɡ ɫɚ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɨ
ɦɨɝɭʄɫɬɜɭɞɚɩɪɢɫɬɭɩɧɟɛɭɞɟɢɡɨɩɬɟɪɟʄɟɧɢɯɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ
ɉɨɬɪɟɛɧɨʁɟ ɢ ɩɨɠɟʂɧɨɥɨɤɚɰɢʁɭ ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɧɚ ɦɢɪɧɨɦ ɦɟɫɬɭ ɭɡ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɨɫɥɚʃɚʃɚ ɧɚ
ɜɟʄɟ ɡɟɥɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɢ ɧɚ ɞɨɜɨʂɧɨʁ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɛɭɤɟ ɞɢɦɚ ɝɚɫɧɢɯ
ɢɫɩɚɪɟʃɚ ɤɚɨ ɢ ɩɪɨɦɟɬɧɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɢ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɢɯ ɤɨɪɢɞɨɪɚ ɦɢɧ  P ɚ ɚɤɨ ɫɭ ɢɫɬɟ ɧɚ
ʁɭɠɧɨʁɫɬɪɚɧɢɦɢɧP ɋɭɫɟɞɧɢɨɛʁɟɤɬɢɫɜɢɯɧɚɦɟɧɚɧɚʁɭɠɧɨʁɢʁɭɝɨɢɫɬɨɱɧɨʁɫɬɪɚɧɢɭɨɞɧɨɫɭ
ɧɚ ɩɚɪɰɟɥɭ ɉɍ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɭ ɭɞɚʂɟɧɢ ɧɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨɦ ɪɚɫɬɨʁɚʃɭ ɨɞ ɞɜɟ ɫɜɨʁɟ ɜɢɫɢɧɟ ɍ ɰɢʂɭ
ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɞ ɧɟʁɨɧɢɡɭʁɭʄɟɝ ɡɪɚɱɟʃɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɞɟɱɢʁɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɲɤɨɥɚ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɞɟɱɢʁɢɯ ɢɝɪɚɥɢɲɬɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɜɢɰɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɞɟɱɢʁɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɢ ɞɟɱɢʁɢɯ
ɢɝɪɚɥɢɲɬɚ ɨɞ ɛɚɡɧɢɯ ɫɬɚɧɢɰɚ ɦɨɛɢɥɧɟ ɬɟɥɟɮɨɧɢʁɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɦɚʃɚ ɨɞ P Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚ
ɭɞɚʂɟɧɨɫɬɝɪɚɧɢɰɟɤɨɦɩɥɟɤɫɚɞɟɱɢʁɟɭɫɬɚɧɨɜɟɢɲɤɨɥɟɨɞɫɬɚɧɢɰɟɡɚɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɝɨɪɢɜɨɦɢɡɧɨɫɢ
P
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ʁɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɧɚ 
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɉɪɢ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɧɨɜɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ
ɧɨɜɚ ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɚ ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɰɢʂɭ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɟ ɝɪɚɞʃɟ D ɩɪɢ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɭ
ɨɛɪɚɬɢɬɢɩɚɠʃɭɞɚɫɨɛɟɡɚɛɨɪɚɜɚɤɞɟɰɟɢɦɚʁɭʁɭɠɧɭɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɭ
ɉɪɚɜɢɥɚɡɚɭɪɟɻɟʃɟʁɚɜɧɢɯɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɭɨɤɜɢɪɭɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɡɟɥɟɧɢɥɚ ʁɚɜɧɨɝ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɫɥɭɠɛɢ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɚ  ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɫɚɱɭɜɚɬɢ ɡɟɥɟɧɭ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɢ ɭɪɚɞɢɬɢ ɦɚɧɭɚɥ
ɜɚɥɨɪɢɡɚɰɢʁɟɄɜɚɥɢɬɟɬɧɭɜɟɝɟɬɚɰɢʁɭɫɚɱɭɜɚɬɢɚɩɨɫɬɨʁɟʄɭɩɨɞɦɥɚɞɢɬɢ
ɉɚɪɤɢɧɝ ɩɪɨɫɬɨɪɟ ɡɚɫɬɪɬɢ ɩɨɥɭɩɨɪɨɡɧɢɦ ɡɚɫɬɨɪɨɦ ɢ ɡɚɫɟɧɢɬɢ ɞɪɜɨɪɟɞɧɢɦ ɫɚɞɧɢɰɚɦɚ ɩɨ
ʁɟɞɧɨɫɬɚɛɥɨɧɚɫɜɚɤɚɩɚɪɤɢɧɝɦɟɫɬɚ
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɫɩɪɚɜɟ ɧɚ ɞɟɱɢʁɢɦ
ɢɝɪɚɥɢɲɬɢɦɚ ɩɟʃɚɥɢɰɟ ʃɢɯɚɥɢɰɟ ɤɥɚɰɤɚɥɢɰɟ ɩɪɨɜɥɚɱɧɢɰɟ ɜɪɬɟɲɤɟ ɤɭʄɢɰɟ ɢ ɞɪ  ɬɪɟɛɚ ɞɚ
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ɡɚɞɨɜɨʂɟɩɨɬɪɟɛɟɡɚɫɜɢɦɮɢɡɢɱɤɢɦɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚɞɟɰɟɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝɭɡɪɚɫɬɚɤɚɨɢɞɚɪɚɡɜɢʁɚʁɭ
ɦɚɲɬɭ ɢ ɩɨɞɫɬɢɱɭ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬ ɉɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɫɩɪɚɜɟ ɧɚ ɞɟɱɢʁɢɦ ɢɝɪɚɥɢɲɬɢɦɚ ɬɪɟɛɚ ɝɪɭɩɢɫɚɬɢ ɧɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɢɡɚɢɝɪɭɬɪɟɛɚɞɚɛɭɞɭɛɟɡɛɟɞɧɟɩɪɢɤɨɪɢɲʄɟʃɭɛɟɡɨɲɬɪɢɯɢɜɢɰɚɢɲɢʂɚɬɢɯɞɟɥɨɜɚ
ɞɨɛɪɨ ɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɫɚɧɟ ɢ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɟ ɡɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟ ɫɟ ɞɪɜɨ ɤɚɨ ɬɨɩɚɨ ɩɪɢɪɨɞɚɧ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ  Ɂɚɫɬɨɪɢ ɫɬɚɡɚ ɩɥɚɬɨɚ ɢ ɞɟɱɢʁɟɝ ɢɝɪɚɥɢɲɬɚ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɨɞ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɚ
ɫɩɪɚɜɟɡɚɢɝɪɭɞɟɰɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚȿɍ
ɉɚɪɰɟɥɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɨɝɪɚɞɢɬɢ ɮɢɤɫɧɨɦ ɨɝɪɚɞɨɦ ɭ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɢ ɫɚ ɠɢɜɨɦ ɨɝɪɚɞɨɦ ɢɥɢ
ɩɭɡɚɜɢɰɚɦɚɋɚɭɧɭɬɪɚɲʃɟɫɬɪɚɧɟɨɛɨɞɚɩɚɪɰɟɥɟɮɨɪɦɢɪɚɬɢɡɚɲɬɢɬɧɢɡɟɥɟɧɢɩɨʁɚɫɨɞɞɪɜɟɧɚɫɬɢɯ
ɢɠɛɭɧɚɫɬɢɯɜɪɫɬɚɩɨɫɟɛɧɨɭɤɨɧɬɚɤɬɧɨʁɡɨɧɢɫɚɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɦɤɨɦɩɥɟɤɫɢɦɚ
ɉɪɚɜɢɥɚɤɨɞɚɞɚɩɬɚɰɢʁɟɞɪɭɝɢɯɧɚɦɟɧɚɪɚɞɢɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
ɉɥɚɧɨɦ ɫɟ ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɭɱɟɲʄɚ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ ɭ ɞɨɦɟɧɭ ɞɟɱɢʁɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɍ
ɨɤɜɢɪɭ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɚɦɟɧɚ ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɫɯɨɞɧɨ ɧɨɜɨɧɚɫɬɚɥɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɤɚɨ ɢ
ɩɪɨɰɟɧɢ ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ ɫɥɭɠɛɭ ɛɪɢɝɟ ɨ ɞɟɰɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɞɟɱʁɢɯ ɜɪɬɢʄɚ
ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɯ ɜɚɫɩɢɬɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɋɚɞɪɠɚʁɢ ɨɜɟ ɧɚɦɟɧɟ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢ ɭ
ɫɤɥɨɩɭ ɩɨɪɨɞɢɱɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɭɡ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɦɢɧɢɦɚɥɧɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ ɡɚ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɭɡ ɨɛɚɜɟɡɚɧ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧ ɩɨɫɟɛɚɧ ɩɪɢɫɬɭɩ ɫɚ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ
ɝɪɚɞɢɤɚɨɩɨɫɟɛɚɧɨɛʁɟɤɚɬɡɚɬɭɧɚɦɟɧɭɢɥɢɩɨɲɬɨɜɚʃɟɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɡɚɚɞɚɩɬɢɪɚɧɟɩɪɨɫɬɨɪɟɡɚ
ɧɚɦɟɧɭɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ Ɍɚɛɟɥɚ 
Ⱦɨɡɜɨʂɚɜɚ ɫɟ ɢ ɩɪɟɬɜɚɪɚʃɟ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɢɥɢ ɧɟɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɟ ɡɚ ɞɧɟɜɧɢ
ɛɨɪɚɜɚɤ ɞɟɰɟ ɭ ɩɪɢɡɟɦʂɢɦɚ ɢ ɫɚ ɩɪɢɡɟɦʂɢɦɚ ɩɨɜɟɡɚɧɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚ ɤɨʁɢ ɱɢɧɟ ʁɟɞɧɢɫɬɜɟɧɭ
ɰɟɥɢɧɭɚɥɢɭɡɭɫɥɨɜɟɞɚɬɟɭɌɚɛɟɥɢ

Ɍɚɛɟɥɚɇɨɪɦɚɬɢɜɢɡɚɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɫɚʃɟɚɞɚɩɬɢɪɚɧɢɯɩɪɨɫɬɨɪɚɡɚɧɚɦɟɧɭɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ʉɚɩɚɰɢɬɟɬ
ȻɊȽɉ
ɉɪɢɥɚɡ
ȼɟɥɢɱɢɧɚɢɧɚɦɟɧɚɨɬɜɨɪɟɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚ
ɉɚɪɤɢɪɚʃɟ

ɞɨɞɚɬɧɢɭɫɥɨɜɢ

Ɇɢɧɢɦɚɥɚɧɫɬɟɩɟɧɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢɩɚɪɰɟɥɟ

ɦɚɤɫɞɟɰɟ
ɦɢɧ±Pðɩɨɞɟɬɟɬɭ
ɩɨɫɬɨʁɢɢɥɢʁɟɦɨɝɭʄɟɮɨɪɦɢɪɚɬɢɩɨɫɟɛɚɧɭɥɚɡ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɫɥɨɛɨɞɧɭɩɨɜɪɲɢɧɭɨɞPðɞɟɬɟɬɭɭɛɥɢɫɤɨɦ
ɨɤɪɭɠɟʃɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɛɥɨɤɨɜɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɛɥɨɤɨɜɚ
ɉɆPɧɟɬɨɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
 ɩɚɪɤɢɧɝ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɪɟɲɚɜɚɬɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ
ɩɚɪɰɟɥɟ ɭ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɢɥɢ ɚɤɨ ɬɨ ɧɢʁɟ
ɦɨɝɭʄɟɭɛɥɢɫɤɨɦɫɭɫɟɞɫɬɜɭ
ɩɨɫɬɨʁɢɧɚɱɢɧɡɚɪɟɲɚɜɚʃɟɭɬɢɰɚʁɚɞɨɞɚɬɧɟɛɭɤɟɧɚɫɭɫɟɞɧɟ
ɧɚɦɟɧɟ ɪɟɲɟɧɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɯɢɝɢʁɟɧɫɤɢ ɭɫɥɨɜɢ ɩɪɟɦɚ
ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɡɚ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɡɚ ɛɨɪɚɜɚɤ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ
ɛɪɨʁɞɟɰɟ
ɨɛʁɟɤɬɢ ɦɨɪɚʁɭ ɢɦɚɬɢ ɩɪɢɤʂɭɱɚɤ ɧɚ ɜɨɞɨɜɨɞɧɭ ɢ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɭ
ɦɪɟɠɭ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɭ
ɟɧɟɪɝɢʁɭ
ɢ
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɭ ɦɪɟɠɭ ɬɨɩɥɨɜɨɞɧɭ ɢɥɢ ɝɚɫɨɜɨɞɧɭ
ɦɪɟɠɭɢɥɢɞɪɭɝɢɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɢɡɜɨɪɟɧɟɪɝɢʁɟ



,, Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɢɫɨɰɢʁɚɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
ɇɚɩɨɞɪɭɱʁɭɉɥɚɧɚɩɨɫɬɨʁɢʁɟɞɚɧɨɛʁɟɤɚɬɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ±ɞɨɦɡɚɫɦɟɲɬɚʁɫɬɚɪɢɯɥɢɰɚ
Ⱦɨɦ ɡɚ ɡɚ ɩɟɧɡɢɨɧɟɪɟ ɢ ɫɬɚɪɚ ɥɢɰɚ Äɏɨɦɨʂɫɤɢ ɪɚʁ³ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɩɪɟɤɨ ɩɭɬɚ ɝɥɚɜɧɨɝ ɭɥɚɡɚ ɧɚ
ɏɢɩɨɞɪɨɦ ɧɚ ɩɚɪɰɟɥɢ ɨɞ ɨɤɨ  Pð Ɉɛʁɟɤɚɬ ʁɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁ  ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɭɤɭɩɧɟ
ȻɊȽɉɨɤɨPðɍɨɛʁɟɤɬɭɩɨɫɬɨʁɟɪɚɡɥɢɱɢɬɢɫɚɞɪɠɚʁɢɩɨɬɩɭɧɨɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɢɩɨɬɪɟɛɚɦɚɫɬɚɪɢʁɟɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɚ ʃɢɯɨɜɢɦ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɧɚɜɢɤɚɦɚ ɢ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɦ ɫɬɚʃɭ ɞɜɚɞɟɫɟɬ ɢ ɱɟɬɜɨɪɨɱɚɫɨɜɧɚ
ɥɟɤɚɪɫɤɚ ɧɟɝɚ ɮɢɡɢɤɚɥɧɚ ɬɟɪɚɩɢʁɚ ɩɨɥɭɩɨɤɪɟɬɧɢɦ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ ɧɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɭ ɫɭ ɫɜɟ ɜɪɫɬɟ
ɩɨɦɚɝɚɥɚ 
ɉɪɢ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɭ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɫɜɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ ɪɟɲɟʃɚ ɤɨʁɚ ʄɟ ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɢɦ ɢ ɯɟɧɞɢɤɟɩɢɪɚɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɧɟɨɦɟɬɚɧɨ ɢ ɤɨɧɬɢɧɭɥɚɧɨ ɤɪɟɬɚʃɟ ɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɭ ɫɜɟ
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ɫɚɞɪɠɚʁɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɚɢɢɡɝɪɚɞʃɟɨɛʁɟɤɚɬɚɤɨʁɢɦɚɫɟɨɫɢɝɭɪɚɜɚɧɟɫɦɟɬɚɧɨɤɪɟɬɚʃɟɢɩɪɢɫɬɭɩɨɫɨɛɚɦɚɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɞɟɰɢ ɢ ɫɬɚɪɢɦ ɨɫɨɛɚɦɚ Äɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ´ ɛɪɨʁ  ɢ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ
ɛɥɢɠɢɦɭɫɥɨɜɢɦɚɢɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚɡɚɩɪɭɠɚʃɟɭɫɥɭɝɚɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ´
ɛɪɨʁ 
Ɉɩɲɬɚɩɪɚɜɢɥɚɭɪɟɻɟʃɚɢɝɪɚɻɟʃɚɨɛʁɟɤɚɬɚɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
Ɉɩɲɬɚɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟʁɟɪɚɡɜɨʁɜɚɧɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɢɯɨɛɥɢɤɚ
ɩɨɦɨʄɢ ɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ± ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɞɧɟɜɧɢɯ ɰɟɧɬɚɪɚ ɧɚɦɟʃɟɧɢɯ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɡɚɫɦɟɲɬɚʁɨɞɪɚɫɥɢɯɢɫɬɚɪɢɯɥɢɰɚɢɡɚɫɦɟɲɬɚʁɞɟɰɟɢɨɦɥɚɞɢɧɟɫɚɩɨɪɟɦɟʄɚʁɢɦɚɭ
ɩɨɧɚɲɚʃɭ ɞɧɟɜɧɢ ɛɨɪɚɜɰɢ ɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁ ɞɟɰɟ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ɨɦɟɬɟɧɟ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ ɢ ɞɧɟɜɧɢ ɰɟɧɬɪɢ ɢ
ɤɥɭɛɨɜɢɡɚɨɞɪɚɫɥɚɢɫɬɚɪɚɥɢɰɚɞɧɟɜɧɢɰɟɧɬɪɢɢɤɥɭɛɨɜɢɡɚɨɞɪɚɫɥɚɢɫɬɚɪɚɥɢɰɚ 

Ⱦɨɦɡɚɫɦɟɲɬɚʁɫɬɚɪɢɯɥɢɰɚʁɟɭɫɬɚɧɨɜɚɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɫɦɟɲɬɚʁɚ
ɌɚɛɟɥɚɇɨɪɦɚɬɢɜɢɞɨɦDɡɚɫɦɟɲɬɚʁɫɬɚɪɢɯɥɢɰɚ
Ʉɚɩɚɰɢɬɟɬ
ɉɨɜɪɲɢɧɚɩɚɪɰɟɥɟ
ɉɨɜɪɲɢɧɚɨɛʁɟɤɬɚ
ɋɩɪɚɬɧɨɫɬ
ɂɧɞɟɤɫɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢɩɚɪɰɟɥɟ
ɦɢɧɢɦɚɥɧɨɪɚɫɬɨʁɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɥɢɧɢʁɟ
ɨɛʁɟɤɬɚɨɞɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟɥɢɧɢʁɟɩɚɪɰɟɥɟ
ɪɚɫɬɨʁɚʃɚɨɛʁɟɤɬɚɨɞɛɨɱɧɢɯɝɪɚɧɢɰɚ
ɩɚɪɰɟɥɟ
ɪɚɫɬɨʁɚʃɚɨɛʁɟɤɬɚɨɞɡɚɞʃɟɝɪɚɧɢɰɟ
ɩɚɪɰɟɥɟ
Ɂɟɥɟɧɢɥɨɢɦɨɛɢɥɢʁɚɪ

Ɉɝɪɚɻɢɜɚʃɟ
ɉɚɪɤɢɪɚʃɟ

ɉɪɢɥɚɡ

Ɇɢɧɢɦɚɥɚɧ
ɫɬɟɩɟɧ
ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢɩɚɪɰɟɥɟ

ɨɞɞɨɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Pɩɨɤɨɪɢɫɧɢɤɭ
Pɩɨɤɨɪɢɫɧɢɤɭ
ɦɚɤɫɉ ɩɨɠɟʂɧɨɩɚɜɢʂɨɧɫɤɢɬɢɩ 
ɦɚɤɫ
P
ɧɚʁɦɚʃɟP
ɧɚʁɦɚʃɟP
ɦɢɧ  ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɧɟɡɚɫɪɬɟ ɡɟɥɟɧɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɭɞɢɪɟɤɬɧɨɦɤɨɧɬɚɤɬɭɫɚɬɥɨɦ ɦɢɧ
ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ
ɡɟɥɟɧɢɥɨ ɭ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨʁ ɡɚɲɬɢɬɧɨʁ ɢ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨʁ
ɮɭɧɤɰɢʁɢɍɨɤɜɢɪɭɤɨɦɩɥɟɤɫɚɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢɩɪɨɫɬɨɪ
ɡɚ ɫɟɞɟʃɟ ɢ ɨɞɦɨɪ ɭ ɡɚɫɟɧɢ ± ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɟ ɢ ɧɚ
ɫɭɧɰɭ±ɤɥɭɩɟɡɚɫɟɞɟʃɟ 
Ɉɛɚɜɟɡɧɨʁɟɨɝɪɚɻɢɜɚʃɟɤɨɦɩɥɟɤɫɚɫɬɢɦɞɚɨɝɪɚɞɚ
ɬɪɟɛɚɞɚɛɭɞɟɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɚ
ɉ0ɧɚɡɚɩɨɫɥɟɧɚ ɢɥɢɉɆɧɚɤɪɟɜɟɬɚ 
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɞɟɤɜɚɬɚɧɩɟɲɚɱɤɢɩɪɢɫɬɭɩɤɚɨɢɩɨɫɟɛɚɧ
ɩɪɢɫɬɭɩ ɫɥɚɛɨ ɩɨɤɪɟɬɧɢɦ ɢ ɯɟɧɞɢɤɟɩɢɪɚɧɢɦ
ɥɢɰɢɦɚ

ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɨɛʁɟɤɬɢ ɦɨɪɚʁɭ ɢɦɚɬɢ ɩɪɢɤʂɭɱɚɤ ɧɚ ɜɨɞɨɜɨɞɧɭ ɢ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɭ ɦɪɟɠɭ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɭ ɟɧɟɪɝɢʁɭ ɢ
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɭ ɦɪɟɠɭ ɬɨɩɥɨɜɨɞɧɭ ɢɥɢ
ɝɚɫɨɜɨɞɧɭ ɦɪɟɠɭ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢ ɢɡɜɨɪ
ɟɧɟɪɝɢʁɟ


ɍɡɨɧɚɦɚɩɨɪɨɞɢɱɧɨɝɫɬɚɧɨɜɚʃɚɦɨɝɭɫɟɩɥɚɧɢɪɚɬɢɦɚʃɟɭɫɬɚɧɨɜɟɡɚɫɦɟɲɬɚʁɫɬɚɪɢɯɥɢɰɚ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ  ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɭɡ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɫɜɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ ɡɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ Ɂɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɨɜɚɤɜɢɯɫɚɞɪɠɚʁɚɨɛɚɜɟɡɧɚʁɟɢɡɪɚɞɚɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝɩɪɨʁɟɤɬɚ

Ⱦɧɟɜɧɢ ɰɟɧɬɚɪ Ʉɚɩɚɰɢɬɟɬɢ ɨɛʁɟɤɬɚ ɫɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ ɨɞɧɨɫɧɨ
ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɬɟɯɧɢɱɤɢɯɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɡɚɩɪɢɯɜɚɬɨɞɞɨɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɨɩɬɢɦɚɥɧɨɤɨɪɢɫɧɢɤɚ 
Ɍɚɛɟɥɚɇɨɪɦɚɬɢɜɢɡɚɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɫɚʃɟɩɚɪɰɟɥɟɢɨɛʁɟɤɬɚɞɧɟɜɧɢɯɰɟɧɬɚɪɚ
Ʉɚɩɚɰɢɬɢ
ɉɚɪɰɟɥɚ

ɨɞɞɨɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Pɤɨɪɢɫɧɢɤɭ
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ɈɛʁɟɤɚɬȻȽɊɉ
ɋɩɪɚɬɧɨɫɬ
ɂɧɞɟɤɫɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢɩɚɪɰɟɥɟ
ɦɢɧɢɦɚɥɧɨɪɚɫɬɨʁɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɥɢɧɢʁɟ
ɨɛʁɟɤɬɚɨɞɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟɥɢɧɢʁɟɩɚɪɰɟɥɟ
ɪɚɫɬɨʁɚʃɚɨɛʁɟɤɬɚɨɞɛɨɱɧɢɯɝɪɚɧɢɰɚ
ɩɚɪɰɟɥɟ
ɪɚɫɬɨʁɚʃɚɨɛʁɟɤɬɚɨɞɡɚɞʃɟɝɪɚɧɢɰɟ
ɩɚɪɰɟɥɟ
ɉɪɨɰɟɧɚɬɨɡɟɥɟʃɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ
Ɉɝɪɚɻɢɜɚʃɟ
ɉɚɪɤɢɪɚʃɟ
Ɇɢɧɢɦɚɥɚɧɫɬɟɩɟɧɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢɩɚɪɰɟɥɟ

Ⱦɨɞɚɬɧɟɭɫɥɭɝɟ
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Pɤɨɪɢɫɧɢɤɭ
ɦɚɤɫɉ
ɦɚɤɫ
P
ɧɚʁɦɚʃɟP
ɧɚʁɦɚʃɟP
ɦɢɧ  ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɧɟɡɚɫɪɬɟ ɡɟɥɟɧɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɟɭɞɢɪɟɤɬɧɨɦɤɨɧɬɚɤɬɭɫɚɬɥɨɦɦɢɧ
Ɉɛɚɜɟɡɧɨʁɟɨɝɪɚɻɢɜɚʃɟɤɨɦɩɥɟɤɫɚɫɬɢɦɞɚɨɝɪɚɞɚ
ɩɪɟɦɚɭɥɢɰɢɬɪɟɛɚɞɚɛɭɞɟɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɚ
ɉ0ɧɚɡɚɩɨɫɥɟɧɚ
ɨɛʁɟɤɬɢ ɦɨɪɚʁɭ ɢɦɚɬɢ ɩɪɢɤʂɭɱɚɤ ɧɚ ɜɨɞɨɜɨɞɧɭ ɢ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɭ ɦɪɟɠɭ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɭ ɟɧɟɪɝɢʁɭ ɢ
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɭ ɦɪɟɠɭ ɬɨɩɥɨɜɨɞɧɭ ɢɥɢ
ɝɚɫɨɜɨɞɧɭ ɦɪɟɠɭ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢ ɢɡɜɨɪ
ɟɧɟɪɝɢʁɟ
ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ
ɫɥɟɞɟʄɟ ɭɫɥɭɝɟ ɞɧɟɜɧɢ ɛɨɪɚɜɚɤ ɢɫɯɪɚɧɭ
ɪɚɡɧɨɲɟʃɟ ɯɪɚɧɟ ɭ ɫɬɚɧɨɜɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɩɪɚʃɟ
ɫɭɲɟʃɟɢɩɟɝɥɚʃɟɜɟɲɚɤɭɩɚʃɟɤɨɪɢɫɧɢɤɚɰɟɧɬɪɚ
ɭɫɥɭɝɟ ɚɧɢɦɚɰɢʁɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɫɟɪɜɢɫɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɍɡ
ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɭɨɤɜɢɪɭ ɢɫɬɨɝɨɛʁɟɤɬɚɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ
ɫɟɢɩɭɧɤɬɫɥɭɠɛɟɩɨɦɨʄɢɭɤɭʄɢ


ɉɨɛɨʂɲɚʃɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɩɨɦɨʄɢ ɨɫɟɬʂɢɜɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɦɨɝɭʄɟʁɟɪɟɲɚɜɚɬɢɫɬɢɦɭɥɚɰɢʁɨɦɩɪɢɜɚɬɧɨɝɫɟɤɬɨɪɚɡɚɨɬɜɚɪɚʃɟɞɧɟɜɧɢɯɰɟɧɬɚɪɚ
ɭɫɤɥɨɩɭɫɬɚɦɛɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɩɪɟɦɚɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɦɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚɡɚɨɜɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɁɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɨɜɚɤɜɢɯɫɚɞɪɠɚʁɚɨɛɚɜɟɡɧɚʁɟɢɡɪɚɞɚɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝɩɪɨʁɟɤɬɚ
Ɉɩɲɬɚɩɪɚɜɢɥɚɭɪɟɻɟʃɚɢɝɪɚɻɟʃɚɨɛʁɟɤɚɬɚɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɉɨɛɨʂɲɚʃɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɚ ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɪɟɲɚɜɚɬɢ ɫɬɢɦɭɥɚɰɢʁɨɦ
ɩɪɢɜɚɬɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ ɨɬɜɚɪɚʃɟɦ ɚɦɛɭɥɚɧɬɢ ɭ ɫɤɥɨɩɭ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɢɯ
ɧɚɦɟɧɚ ɇɚ ɢɫɬɢ ɧɚɱɢɧ ɩɪɢɜɚɬɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɞɚ ɛɭɞɟ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɚ ɢ ɭ ɩɪɨɲɢɪɟʃɭ
ɚɩɨɬɟɤɚɪɫɤɟɢɜɟɬɟɪɢɧɚɪɫɤɟɭɫɥɭɝɟ
Ɉɛɚɜʂɚʃɟ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɭ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨʁ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɢɜɚɬɧɨʁ ɩɪɚɤɫɢ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɯ ɭ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɭ ɨ ɛɥɢɠɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɡɚ
ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɭ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɨɛɥɢɰɢɦɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ
ɫɥɭɠɛɟ ɋɥɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɢ 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɧɚɦɟɧɟ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɟ
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɡɟɥɟɧɢɥɚ ʁɚɜɧɨɝ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɫɥɭɠɛɢ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ  ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɫɚɱɭɜɚɬɢ ɡɟɥɟɧɭ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɢ ɭɪɚɞɢɬɢ
ɦɚɧɭɚɥ ɜɚɥɨɪɢɡɚɰɢʁɟ Ʉɜɚɥɢɬɟɬɧɭ ɜɟɝɟɬɚɰɢʁɭ ɫɚɱɭɜɚɬɢ ɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɭ ɩɨɞɦɥɚɞɢɬɢ ɋɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ
ɫɬɪɚɧɟɨɛɨɞɚɩɚɪɰɟɥɟɮɨɪɦɢɪɚɬɢɡɚɲɬɢɬɧɢɡɟɥɟɧɢɩɨʁɚɫɨɞɞɪɜɟɧɚɫɬɢɯɢɠɛɭɧɚɫɬɢɯɜɪɫɬɚɩɨɫɟɛɧɨ
ɭɤɨɧɬɚɤɬɧɨʁɡɨɧɢɫɚɩɪɨɡɜɨɞɧɢɦɤɨɦɩɥɟɤɫɢɦɚ
ɉɪɢ ɢɡɛɨɪɭ ɛɢʂɧɢɯ ɜɪɫɬɚ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɛɢʂɤɟ ɤɨʁɟ ɩɨɫɟɞɭʁɭ ɜɟʄɭ ɛɢɨɥɨɲɤɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɢ
ɱɟɦɭɩɪɟɞɧɨɫɬɬɪɟɛɚɞɚɬɢɜɪɫɬɚɦɚɤɨʁɟɢɦɚʁɭɜɟʄɢɬɪɚɧɫɩɢɪɚɰɢɨɧɢɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢɞɭɠɢɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɢ
ɩɟɪɢɨɞɌɚɤɨɻɟɤɨɪɢɫɬɢɬɢɛɢʂɤɟɫɚɫɚɧɢɬɚɪɧɢɦɞɟɥɨɜɚʃɟɦ ɫɦɪɱɚɛɨɪʁɚɫɦɢɧɦɚɝɧɨɥɢʁɚɢɞɪ 
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɭɪɟɻɟʃɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɜɪɬɧɨɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɟ ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɚ ɡɟɥɟɧɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɟɧɚɭɥɚɡɧɨɢɡɥɚɡɧɨɦɩɪɚɜɰɭɤɨɦɩɥɟɤɫɚɤɚɨɢɢɫɩɪɟɞɫɚɦɨɝɨɛʁɟɤɬɚɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɭɪɟɞɢɬɢ
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɨɲɢɛʂɟɢɞɪɜɟʄɟɰɜɟɬɧɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢɞɪ 
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ɉɚɪɤɢɧɝ ɩɪɨɫɬɨɪɟ ɡɚɫɬɪɬɢ ɩɨɥɭɩɨɪɨɡɧɢɦ ɡɚɫɬɨɪɨɦ ɢ ɡɚɫɟɧɢɬɢ ɞɪɜɨɪɟɞɧɢɦ ɫɚɞɧɢɰɚɦɚ ɩɨ
ʁɟɞɧɨɫɬɚɛɥɨɧɚɫɜɚɤɚɩɚɪɤɢɧɝɦɟɫɬɚ
Ɉɩɲɬɚɩɪɚɜɢɥɚɭɪɟɻɟʃɚɢɝɪɚɻɟʃɚɫɚɞɪɠɚʁɚɤɭɥɬɭɪɟ
ɋɚɞɪɠɚʁɟ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɝɚɥɟɪɢʁɟ ɚɬɟʂɟɢ ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɟ ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ ɚɧɬɢɤɜɚɪɧɢɰɟ
ɤʃɢɠɚɪɟɢɫɥ ɦɨɝɭʄɟʁɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢɧɚɱɢɬɚɜɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭɉɥɚɧɚɭɡɨɧɚɦɚɫɬɚɧɨɜɚʃɚɩɨɫɥɨɜɧɢɦ
ɢɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɦɡɨɧɚɦɚ
ɋɚɞɪɠɚʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɬɚɦɛɟɧɨ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɩɪɟɧɚɦɟɧɨɦ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɤɚɨ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɨɦ ɞɨɝɪɚɞʃɨɦ ɢɥɢ ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭɡ ɨɛɚɜɟɡɧɨ
ɩɨɲɬɨɜɚʃɟɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟʂɚɭɬɨʁɡɨɧɢ
ɍ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚ ɫɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɢ
ɩɨɬɪɟɛɧɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɪɚɞɢɫɬɜɚɪɚʃɚɛɨʂɢɯɭɫɥɨɜɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚɤɜɚɥɢɬɟɬɚɭɫɥɭɝɚɢ
ɩɨɛɨʂɲɚʃɚɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ
Ⱥɤɨɫɟɪɟɚɥɢɡɭʁɭɤɚɨɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɨɛʁɟɤɬɢɧɟɨɩɯɨɞɧɚʁɟɩɪɢɦɟɧɚɩɪɚɜɢɥɚɭɪɟɻɟʃɚɢɝɪɚɻɟʃɚ
ɡɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɭ ɩɪɟɬɟɠɧɭ ɧɚɦɟɧɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨʁɟ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɉɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɭ ɨɜɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ʁɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɢɡɪɚɞɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɤɨʁɢɦ ɫɭ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɞɟɥɢɦɢɱɧɚ ɨɞɫɬɭɩɚʃɚ ɨɞ ɉɥɚɧɨɦ
ɡɚɞɚɬɢɯɩɪɚɜɢɥɚɡɚɨɞɪɟɻɟɧɭɧɚɦɟɧɭ

,,ɍɩɪɚɜɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟɩɨɥɢɰɢʁɟ
Ɉɞ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭɩɪɚɜɟ ɢ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɢ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɉɥɚɧɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɨɛʁɟɤɚɬ ɍɩɪɚɜɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟɩɨɥɢɰɢʁɟɍɤɭɩɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɤɨɦɩɥɟɤɫɚʁɟKD
Ɍɚɛɟɥɚɇɨɪɦɚɬɢɜɢɡɚɭɩɪɚɜɭɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟɩɨɥɢɰɢʁɟ
ɉɨɜɪɲɢɧɚɩɚɪɰɟɥɟ
ɉɨɜɪɲɢɧɚɨɛʁɟɤɬɚȻɊȽɉ
ɋɩɪɚɬɧɨɫɬ
ɂɧɞɟɤɫɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢɩɚɪɰɟɥɟ
ɉɪɨɰɟɧɚɬɨɡɟɥɟʃɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɩɚɪɰɟɥɟ
Ɉɝɪɚɻɢɜɚʃɟ
ɉɚɪɤɢɪɚʃɟ
Ɇɢɧɢɦɚɥɚɧ
ɫɬɟɩɟɧ
ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢɩɚɪɰɟɥɟ

ɦɢɧKD
Pɩɨɡɚɩɨɫɥɟɧɨɦ
ɦɚɤɫɉ
ɦɚɤɫ
ɦɢɧ  ɧɟɡɚɫɪɬɟ ɡɟɥɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɭ ɞɢɪɟɤɬɧɨɦ
ɤɨɧɬɚɤɬɭɫɚɬɥɨɦɦɢɧ
Ɉɛɚɜɟɡɧɨʁɟɨɝɪɚɻɢɜɚʃɟɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
 ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɨ ɧɚ  ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɧɚ  P
ɩɪɨɫɬɨɪɚ 
ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɨɛʁɟɤɬɢ ɦɨɪɚʁɭ ɢɦɚɬɢ ɩɪɢɤʂɭɱɚɤ ɧɚ ɜɨɞɨɜɨɞɧɭ ɢ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɭ ɦɪɟɠɭ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɭ ɟɧɟɪɝɢʁɭ ɢ
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɭ ɦɪɟɠɭ ɬɨɩɥɨɜɨɞɧɭ ɢɥɢ
ɝɚɫɨɜɨɞɧɭ ɦɪɟɠɭ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢ ɢɡɜɨɪ
ɟɧɟɪɝɢʁɟ

Ɉɩɲɬɚɩɪɚɜɢɥɚɭɪɟɻɟʃɚɢɝɪɚɻɟʃɚɭɩɪɚɜɟ
ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬ ɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɧɟ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ʃɢɯɨɜɨ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɨ
ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɧɢɬɢ ɤɨɪɢɫɬɟ ɩɨɫɟɛɧɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɜɟʄɫɟɭɫɤɥɚɻɭʁɭɫɚɩɨɫɟɛɧɢɦɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢɦɡɚɯɬɟɜɢɦɚ
ɡɚ ɨɞɪɟɻɟɧɭɫɥɭɠɛɭɨɞɧɨɫɧɨɭɫɬɚɧɨɜɭ
ɉɪɚɜɢɥɚɡɚɭɪɟɻɟʃɟʁɚɜɧɢɯɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɭɨɤɜɢɪɭɧɚɦɟɧɟɭɩɪɚɜɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟɩɨɥɢɰɢʁɟ
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɡɟɥɟɧɢɥɚ ʁɚɜɧɨɝ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɫɥɭɠɛɢ ɭɩɪɚɜɚ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟɩɨɥɢɰɢʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟɫɚɱɭɜɚɬɢɡɟɥɟɧɭɩɨɜɪɲɢɧɭɭɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦɝɪɚɧɢɰɚɦɚɢɭɪɚɞɢɬɢ
ɦɚɧɭɚɥɜɚɥɨɪɢɡɚɰɢʁɟɄɜɚɥɢɬɟɬɧɭɜɟɝɟɬɚɰɢʁɭɫɚɱɭɜɚɬɢɚɩɨɫɬɨʁɟʄɭɩɨɞɦɥɚɞɢɬɢ
ɉɚɪɤɢɧɝ ɩɪɨɫɬɨɪɟ ɡɚɫɬɪɬɢ ɩɨɥɭɩɨɪɨɡɧɢɦ ɡɚɫɬɨɪɨɦ ɢ ɡɚɫɟɧɢɬɢ ɞɪɜɨɪɟɞɧɢɦ ɫɚɞɧɢɰɚɦɚ ɩɨ
ʁɟɞɧɨɫɬɚɛɥɨɧɚɫɜɚɤɚɩɚɪɤɢɧɝɦɟɫɬɚ
ɋɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ ɫɬɪɚɧɟ ɨɛɨɞɚ ɩɚɪɰɟɥɟ ɮɨɪɦɢɪɚɬɢ ɡɚɲɬɢɬɧɢ ɡɟɥɟɧɢ ɩɨʁɚɫ ɨɞ ɞɪɜɟɧɚɫɬɢɯ ɢ
ɠɛɭɧɚɫɬɢɯɜɪɫɬɚɩɨɫɟɛɧɨɭɤɨɧɬɚɤɬɧɨʁɡɨɧɢɫɚɩɪɨɡɜɨɞɧɢɦɤɨɦɩɥɟɤɫɢɦɚ
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,,Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɢɨɛʁɟɤɬɢ
,, ɉɨɫɬɪɨʁɟʃɟɡɚɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɟɨɬɩɚɞɧɢɯɜɨɞɚ
ɇɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɉȽɊÄɉɨɠɚɪɟɜɚɰ³ɫɟɧɚɥɚɡɢɉɨɫɬɪɨʁɟʃɟɡɚɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɟɨɬɩɚɞɧɢɯɜɨɞɚ
ɉɉɈȼ  ɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɢ ɡɚɩɚɞɧɨ ɨɞ ɏɢɩɨɞɪɨɦɚ ɢ ɡɚɭɡɢɦɚ ɩɨɜɪɲɢɧɭ  KD ɍɫɥɨɜɟ ɡɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ɢ
ɢɡɝɪɚɞʃɭɉɉɈȼɞɚɬɢɫɭɭɩɨɝɥɚɜʂɭ,,

,, ɉɢʁɚɰɟ
ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɉȽɊ Äɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ³ ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɧɚɦɟɧɟ ɩɨɫɥɨɜɧɨɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɟ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɭ Ɇɨɪɚɜɫɤɨʁ ɭɥɢɰɢ ɭ ɆɁ Ȼɭɪʁɚɧ ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ  ɩɢʁɚɰɟ ± ɫɬɨɱɧɚ ɩɢʁɚɰɚ ɛɭɜʂɚ ɢ ɚɭɬɨ
ɩɢʁɚɰɚ
ɈɫɧɨɜɧɨɤɨɧɰɟɩɰɢʁɫɤɨɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟɭɩɨɝɥɟɞɭɪɚɡɜɨʁɚɩɢʁɚɱɧɢɯɩɪɨɫɬɨɪɚɭɉȽɊÄɉɨɠɚɪɟɜɚɰ
³ ɨɞɧɨɫɟ ɫɟ ɧɚ ʃɢɯɨɜɨ ɭɪɟɻɟʃɟ ɩɪɟɦɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ɢ
ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɯɢɝɢʁɟɧɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɧɚ ʃɢɦɚ ɉɪɢɦɚɪɧɢ ɰɢʂ ɭ ɨɜɨɦ ɞɨɦɟɧɭ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɢɯɭɫɥɨɜɚɧɚɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚɉɨɪɟɞɬɨɝɚɡɧɚɱɚʁɚɧɩɪɨɛɥɟɦɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɢɦɚɥɢɛɪɨʁ
ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɭ ʃɢɯɨɜɨʁ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁ ɨɤɨɥɢɧɢ ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ ɩɢʁɚɰɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ
ɩɥɚɧɢɪɚʃɟɧɨɜɢɯɩɚɪɤɢɧɝɦɟɫɬɚɭɨɤɜɢɪɭɩɚɪɰɟɥɚ
ɍɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɉȽɊ  ɡɚɞɪɠɚɜɚʁɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɫɬɨɱɧɚ ɛɭɜʂɚ ɢ ɚɭɬɨ ɩɢʁɚɰɚ ɫɚ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦɧɚɱɢɧɨɦɤɨɪɢɲʄɟʃɚɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟɪɟɲɚɜɚʃɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟɭɨɤɨɥɢɧɢɩɢʁɚɰɚ
ɭɡ ɭɫɥɨɜ ɞɚɫɟ ɧɚ ɩɚɪɰɟɥɚɦɚ ɨɜɟ ɧɚɦɟɧɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɞɨɫɬɚɜɧɢɦ ɜɨɡɢɥɢɦɚ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢ ɛɪɨʁ
ɩɚɪɤɢɧɝɦɟɫɬɚɍɭɩɪɚɜʂɚʃɭɩɢʁɚɱɧɢɦɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚɧɟɨɩɯɨɞɧɚʁɟɩɪɢɦɟɧɚɫɥɟɞɟʄɢɯɫɦɟɪɧɢɰɚ
 ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɩɢʁɚɰɚɢɩɢʁɚɱɧɢɯɩɪɨɫɬɨɪɚɢ
 ɪɟɲɚɜɚʃɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟɭɨɤɜɢɪɭɩɢʁɚɰɚ
ɋɬɨɱɧɚɩɢʁɚɰɚ
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɭɪɟɻɟʃɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɛʁɟɤɚɬɚ  ɫɬɨɱɧɟ ɩɢʁɚɰɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɭ ɫɜɟɦɭ ɫɟ
ɩɪɢɞɪɠɚɜɚɬɢ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɫɤɨɫɚɧɢɬɚɪɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɡɚ ɩɪɨɦɟɬ ɠɢɜɨɬɢʃɚ
ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ³ɛɪ 
ɋɬɨɱɧɚɩɢʁɚɰɚɦɨɪɚɞɚɢɫɩɭʃɚɜɚɫɥɟɞɟʄɟɭɫɥɨɜɟ
 ɞɚ ɛɭɞɟ ɨɝɪɚɻɟɧɚ ɨɝɪɚɞɨɦ ɤɨʁɚ ɨɧɟɦɨɝɭʄɚɜɚ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ʂɭɞɢɦɚ ɢ
ɠɢɜɨɬɢʃɚɦɚɜɢɫɢɧɟɧɚʁɦɚʃɟɦɫʁɟɞɧɢɦɭɥɚɡɨɦɢʁɟɞɧɢɦɢɡɥɚɡɨɦɫɚɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢʁɫɤɨɦ
ɛɚɪɢʁɟɪɨɦ ɧɚ ɭɥɚɡɭ ɢ ɢɡɥɚɡɭ ɢ ɧɚ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɜɨɞɟ ɩɨɞɚɰɢ ɨ ɭɥɚɫɤɭ ɢ ɢɡɥɚɫɤɭ ɠɢɜɨɬɢʃɚ ɢ
ɩɪɟɜɨɡɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
 ɞɚɢɦɚɧɚɬɤɪɢɜɟɧɟɪɚɦɩɟɡɚɭɬɨɜɚɪɢɢɫɬɨɜɚɪɠɢɜɨɬɢʃɚ
 ɞɚɢɦɚɩɨɫɟɛɧɨɨɛɟɥɟɠɟɧɟɩɪɨɫɬɨɪɟɡɚɪɚɡɥɢɱɢɬɟɜɪɫɬɟɢɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟɠɢɜɨɬɢʃɚ
 ɞɚɩɪɨɫɬɨɪɢɡɚɪɚɡɥɢɱɢɬɟɜɪɫɬɟɢɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟɠɢɜɨɬɢʃɚɛɭɞɭɞɨɜɨʂɧɨɩɪɨɫɬɪɚɧɢɢɭɫɤɥɚɞɭ
ɫɚɩɪɨɩɢɫɢɦɚɤɨʁɢɦɚɫɟɭɪɟɻɭʁɟɞɨɛɪɨɛɢɬɠɢɜɨɬɢʃɚ
 ɞɚ ɢɦɚ ɨɩɪɟɦʂɟɧɭ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɭ ɡɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɚ ɫɚ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɢɦ ɩɪɢɫɬɭɩɨɦ
ɐɟɧɬɪɚɥɧɨʁɛɚɡɢɩɨɞɚɬɚɤɚɨɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɭɠɢɜɨɬɢʃɚ
 ɞɚɢɦɚɩɪɢɫɬɭɩɩɢɬɤɨʁɜɨɞɢɫɩɪɢɛɨɪɨɦɡɚɩɪɚʃɟɢɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢʁɭɪɭɤɭ
 ɞɚ ɢɦɚ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢʁɭ ɩɪɟɜɨɡɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɜɪɲɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ
ɩɪɨɩɢɫɨɦ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɭɪɟɻɭʁɟ ɧɚɱɢɧ ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢʁɟ ɩɪɟɜɨɡɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɩɪɟɜɨɡɟ
ɩɨɲɢʂɤɟɠɢɜɨɬɢʃɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɫɢɪɨɜɢɧɟɢɨɬɩɚɰɢɠɢɜɨɬɢʃɫɤɨɝɩɨɪɟɤɥɚɤɚɨɢɨɩɪɟɦɭɡɚ
ɱɢɲʄɟʃɟɢɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢʁɭ
 ɞɚɢɦɚɨɞɜɨʁɟɧɢɩɪɨɫɬɨɪɡɚɭɝɢɧɭɥɟɠɢɜɨɬɢʃɟɢɢɡɨɥɚɰɢʁɭɩɨɜɪɟɻɟɧɢɯɠɢɜɨɬɢʃɚ
ɋɬɨɱɧɚɩɢʁɚɰɚɩɪɟɞɨɥɚɫɤɚɠɢɜɨɬɢʃɚɬɪɟɛɚɞɚɛɭɞɟɨɱɢɲʄɟɧɚɢɞɟɡɢɧɮɢɤɨɜɚɧɚɉɪɟɭɥɚɫɤɚ
ɧɚ ɫɬɨɱɧɭ ɩɢʁɚɰɭ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪ ɨɛɚɜʂɚ ɩɪɟɝɥɟɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɤɨʁɚ ɩɪɚɬɢ ɠɢɜɨɬɢʃɟ ɭ
ɩɪɨɦɟɬɭɭɫɤɥɚɞɭɫɚɡɚɤɨɧɨɦɤɨʁɢɦɫɟɭɪɟɻɭʁɟɜɟɬɟɪɢɧɚɪɫɬɜɨɀɢɜɨɬɢʃɚɧɚɫɬɨɱɧɨʁɩɢʁɚɰɢɦɨɠɟɞɚ
ɛɨɪɚɜɢ ɧɚʁɞɭɠɟ ɨɫɚɦ ɫɚɬɢ Ɉɜɥɚɲʄɟɧɚ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɫɤɚ ɫɬɚɧɢɰɚ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚ ɫɟ ɧɚʁɦɚʃɟ ʁɟɞɚɧ ɪɚɞɧɢ
ɞɚɧɩɪɟɩɥɚɧɢɪɚɧɨɝɨɤɭɩʂɚʃɚɠɢɜɨɬɢʃɚɧɚɫɬɨɱɧɨʁɩɢʁɚɰɢ
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ɊɨɛɧɚɩɢʁɚɰɚɡɚɩɪɨɞɚʁɭɧɟɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚÄɛɭɜʂɚ³ɩɢʁɚɰɚ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɬɪɝɨɜɢɧɢ Äɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ³ ɛɪ   ɩɨɞ ɩɢʁɚɱɧɨɦ
ɬɪɝɨɜɢɧɨɦɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɫɟÄɩɪɨɞɚʁɚɪɨɛɟɧɚɪɨɱɢɬɨɧɚɬɟɡɝɚɦɚɛɨɤɫɨɜɢɦɚɢɥɢɩɨɫɟɛɧɢɦɩɪɨɞɚʁɧɢɦ
ɨɛʁɟɤɬɢɦɚɢɬɨɩɪɨɢɡɜɨɞɚɞɨɦɚʄɟɪɚɞɢɧɨɫɬɢɢɡɚɧɚɬɫɤɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚɞɪɭɝɟɪɨɛɟɲɢɪɨɤɟɩɨɬɪɨɲʃɟ
ɤɚɨ ɢ ɩɪɭɠɚʃɟ ɩɪɚɬɟʄɢɯ ɭɫɥɭɝɚ³ Ɂɚ ɩɪɨɫɬɨɪɟ ɩɢʁɚɱɧɟ ɬɪɝɨɜɢɧɟ  Äɛɭɜʂɟ³ ɩɢʁɚɰɟ  ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ
ɢɫɩɭɧɢɬɢɫɥɟɞɟʄɚɩɪɚɜɢɥɚɭɨɛɥɚɫɬɢɤɨɦɭɧɚɥɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ





ȳɚɜɧɨɨɛɟɥɟɠɢɬɢɢɢɡɞɜɨʁɢɬɢɩɢʁɚɱɧɢɩɪɨɫɬɨɪɨɞɨɤɨɥɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚ
ȼɢɞɧɨɢɫɬɚɤɧɭɬɢɪɚɞɧɨɜɪɟɦɟɩɢʁɚɰɟɬʁɧɚɡɧɚɱɢɬɢɞɚɧɟɢɜɪɟɦɟɩɢʁɚɱɧɟɩɪɨɞɚʁɟ
Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢɩɪɨɫɬɨɪɟɡɚɩɪɢɫɭɫɬɜɨɢɪɚɞɧɚɞɥɟɠɧɢɯɢɧɫɩɟɤɰɢʁɚɡɚɜɪɟɦɟɨɞɜɢʁɚʃɚɩɢʁɚɰɟ
ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɬɪɝɨɜɢɧɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɚ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɫɟɦɟ ɢ ɫɚɞɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ
ɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɩɨɲɬɨɜɚɬɢɩɨɫɟɛɧɟɦɢɧɢɦɚɥɧɟɬɟɯɧɢɱɤɟɭɫɥɨɜɟɩɨɩɢɬɚʃɭɩɪɨɫɬɨɪɚɢʃɟɝɨɜɢɯ
ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɞɚɬɭ ɪɨɛɭ ɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɩɢɫɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɜɟɡɚɧɨɝ ɡɚ ɨɛɥɚɫɬ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ

Ɉɩɲɬɚɩɪɚɜɢɥɚɡɚɬɪɝɨɜɢɧɭɧɚɨɬɤɭɩɧɢɦɦɟɫɬɢɦɚɦɢɧɢɦɚɥɧɢɬɟɯɧɢɱɤɢɭɫɥɨɜɢɜɟɡɚɧɢɡɚ
ɩɪɨɫɬɨɪɢɢɡɝɪɚɞʃɭ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤD ɨ ɦɢɧɢɦɚɥɧɢɦ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɡɚ ɬɪɝɨɜɢɧɭ ɧɚ ɨɬɤɭɩɧɢɦ
ɦɟɫɬɢɦɚ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ³ɛɪ ɞɚɬɢɫɭɦɢɧɢɦɚɥɧɢɬɟɯɧɢɱɤɢɭɫɥɨɜɢɡɚɬɪɝɨɜɢɧɭɧɚ
ɨɬɤɭɩɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɝɞɟ ɫɟ ɜɪɲɢ ɨɬɤɭɩ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ ɞɨɦɚʄɢɯ ɠɢɜɨɬɢʃɚ ɨɞ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚɭɩɨɝɥɟɞɭɩɪɨɫɬɨɪɚɭɪɟɻɚʁɚɢɨɩɪɟɦɟɤɚɨɢɧɚɱɢɧɚɩɪɨɞɚʁɟ
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɢɬɟɯɧɢɱɤɢɭɫɥɨɜɢɜɟɡɚɧɢɡɚɩɢɬɚʃɟɩɪɨɫɬɨɪɚɢɢɡɝɪɚɞʃɟɨɬɤɭɩɧɢɯɦɟɫɬɚɫɭ
 Ɉɬɤɭɩɧɨɦɟɫɬɨɦɨɪɚɢɦɚɬɢɭɪɟɻɟɧɩɪɨɫɬɨɪɛɢɥɨɞɚʁɟɨɧɡɚɬɜɨɪɟɧɨɝɢɥɢɨɬɜɨɪɟɧɨɝɜɢɞɚ
 Ɉɬɤɭɩɧɨɦɟɫɬɨɧɟɦɨɠɟɛɢɬɢɫɦɟɲɬɟɧɨɩɨɪɟɞɻɭɛɪɢɲɬɚɞɟɩɨɧɢʁɚɧɟɫɚɧɢɬɚɪɧɢɯɧɭɠɧɢɤɚ
ɨɬɜɨɪɟɧɢɯɤɚɧɚɥɚɮɚɛɪɢɤɚɤɨʁɟɢɫɩɭɲɬɚʁɭɝɚɫɨɜɟɩɚɪɭɞɢɦɨɜɟɩɪɚɲɢɧɭɤɚɨɧɢɭɛɥɢɡɢɧɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɦɨɝɭ ɲɬɟɬɧɨ ɭɬɢɰɚɬɢ ɧɚ ɯɢɝɢʁɟɧɫɤɟ ɭɫɥɨɜɟ ɭ ɨɛʁɟɤɬɭ ɨɞɧɨɫɧɨ
ɯɢɝɢʁɟɧɫɤɭɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɪɢɡɜɨɞɚ
 ɋɥɨɛɨɞɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɨɤɨɨɬɤɭɩɧɨɝɦɟɫɬɚɫɟɭɪɟɻɭʁɭɚɩɪɢɥɚɡɧɢɩɭɬɟɜɢɤɚɨɛʁɟɤɬɭɢɧɬɟɪɧɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɢ ɩɥɚɬɨɢ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɢɡɝɪɚɻɭʁɭ ɫɟ ɨɞ ɱɜɪɫɬɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɛɟɬɨɧ ɚɫɮɚɥɬ
ɤɚɦɟɧɢɫɥ 
 Ɂɟɦʂɢɲɬɟ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɨɬɤɭɩɧɨɝ ɦɟɫɬɚ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɫɭɜɨ ɢ ɨɰɟɞɢɬɨ ɢ ɞɚ ʁɟ ɧɚʃɟɦɭ ɨɫɢɝɭɪɚɧɨ
ɨɞɜɨɻɟʃɟɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯɜɨɞɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɬɟɯɧɢɱɤɢɦɢɯɢɝɢʁɟɧɫɤɢɦɭɫɥɨɜɢɦɚ
 Ɉɬɤɭɩɧɨ ɦɟɫɬɨ ɫɜɨʁɨɦ ɧɚɦɟɧɨɦ ɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ ɧɟ ɫɦɟ ɭɝɪɨɠɚɜɚɬɢ ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ ɫɬɚʃɟ
ɜɨɞɚɬɥɚɜɚɡɞɭɯɚɢɞɪ 
 Ɉɬɤɭɩɧɨ ɦɟɫɬɨ ɫɜɨʁɨɦ ɧɚɦɟɧɨɦ ɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ ɧɟ ɫɦɟ ɨɬɟɠɚɜɚɬɢ ɧɨɪɦɚɥɧɨ ɨɞɜɢʁɚʃɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
 Ʉɨɞ ɨɬɤɭɩɧɨɝ ɦɟɫɬɚ ɫɜɟ ɮɟɤɚɥɧɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɬɟɤɭʄɟ ɨɬɩɚɞɧɟ ɦɚɬɟɪɢʁɟ ɦɨɪɚʁɭ ɫɟ ɨɞɜɨɞɢɬɢ ɭ
ʁɚɜɧɭ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɚ ɚɤɨ ɨɧɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɞɚ ɫɟ ɨɞɜɨɻɟʃɟ ɜɪɲɢ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɦ ɩɪɟɜɨɡɧɢɦ
ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɞɨ ɭɪɟɻɚʁɚ ɡɚ ɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɟ  ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɨ ɡɚɬɜɨɪɟɧɟ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɩɭɫɧɟ ɫɟɩɬɢɱɤɟ
ʁɚɦɟ
 Ʉɨɞɨɬɤɭɩɧɨɝɦɟɫɬɚɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɩɪɨɫɬɨɪɧɟɭɫɥɨɜɟɤɚɤɨɛɢɫɟɫɜɟɱɜɪɫɬɟɨɬɩɚɞɧɟ
ɦɚɬɟɪɢʁɟɫɚɤɭɩʂɚɥɟɧɚɨɞɪɟɻɟɧɨɦɢɭɪɟɻɟɧɨɦɦɟɫɬɭɭɫɤɥɚɞɭɫɚɩɪɨɩɢɫɢɦɚɨɯɢɝɢʁɟɧɫɤɨ 
ɬɟɯɧɢɱɤɨʁɡɚɲɬɢɬɢɢɡɚɲɬɢɬɢɱɨɜɟɤɨɜɟɫɪɟɞɢɧɟ ɡɚɬɜɨɪɟɧɟʁɚɦɟɢɞɪ 
 ɍɫɥɭɱɚʁɭɝɪɚɞʃɟɡɝɪɚɞɚɢɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɭɩɪɨɫɬɨɪɭɨɬɤɭɩɧɨɝɦɟɫɬɚɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɞɚ
ɫɟ
ɉɪɨɫɬɨɪɢʁɚɨɬɤɭɩɧɨɝɦɟɫɬɚɝɪɚɞɢɨɞɱɜɪɫɬɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 ɉɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɨɬɤɭɩɧɨɝ ɦɟɫɬɚ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɫɭɜɚ ɩɪɨɡɪɚɱɧɚ ɫɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɢ ɜɟɲɬɚɱɤɢɦ
ɨɫɜɟɬʂɟʃɟɦ ɡɚɲɬɢʄɟɧɚ ɨɞ ɜɥɚɝɟ ɢ ɫɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɦ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɨɦ ɤɚɨ ɢ ɞɚ ɨɬɤɭɩʂɟɧɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟɨɞɤɜɚɪɟʃɚɢɩɪɨɩɚɞɚʃɚ
  ɉɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɨɬɤɭɩɧɨɝ ɦɟɫɬɚ ɫɟ ɝɪɚɞɢ ɨɞ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɥɚɤɨ ɱɢɫɬɢ  ɩɟɪɟ ɢ
ɞɟɡɢɧɮɢɤɭʁɟ ɛɟɬɨɧɢɪɚɧɢɥɢ ɩɨɩɥɨɱɚɧ ɬɜɪɞɢɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɦ  ɤɚɦɟɧ  ɛɟɬɨɧɫɤɟ ɩɥɨɱɟ
ɰɢɝɥɚɢɞɪ ɢɦɨɪɚɫɟɪɟɞɨɜɧɨɨɞɪɠɚɜɚɬɢ

Страна 24 – Број 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

7. децембар 2018.

 Ɉɬɤɭɩɧɨɦɟɫɬɨɦɨɪɚɢɦɚɬɢɫɬɚɥɚɧɞɨɜɨɞɯɢɝɢʁɟɧɫɤɢɢɫɩɪɚɜɧɟɜɨɞɟɢɡʁɚɜɧɨɝɜɨɞɨɜɨɞɚɢɥɢ
ɧɚɞɪɭɝɢɧɚɱɢɧ
 ɇɚɨɬɤɭɩɧɨɦɦɟɫɬɭɱɜɪɫɬɟɨɬɩɚɞɧɟɦɚɬɟɪɢʁɟɫɚɤɭɩʂɚʁɭɫɟɭɯɢɝɢʁɟɧɫɤɢɦɩɨɫɭɞɚɦɚɢɨɞɥɚɠɭ
ɭɤɚɧɬɟɢɥɢɤɨɧɬɟʁɧɟɪɟɤɨʁɢɫɭɫɦɟɲɬɟɧɢɧɚɭɪɟɻɟɧɨɦɩɪɨɫɬɨɪɭ
 Ɉɬɤɭɩɧɨɦɟɫɬɨɦɨɪɚɢɦɚɬɢɯɢɝɢʁɟɧɫɤɢɢɡɝɪɚɻɟɧɫɚɧɢɬɚɪɧɢɱɜɨɪ
 Ɉɬɤɭɩɧɨɦɟɫɬɨɦɨɪɚɢɦɚɬɢɧɚʁɦɚʃɟʁɟɞɧɭɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɭɩɨɫɥɨɜɧɭɩɪɨɫɬɨɪɢʁɭɡɚɩɪɟɭɡɢɦɚʃɟ
ɨɬɤɭɩʂɟɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚɤɨʁɚʁɟɩɨɜɟɥɢɱɢɧɢɭɪɟɻɟɧɨɫɬɢɢɨɩɪɟɦɢɩɨɞɨɛɧɚɡɚɩɪɢɜɪɟɦɟɧɢ
ɫɦɟɲɬɚʁɨɬɤɭɩʂɟɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɨɫɢɦɭɫɥɭɱɚʁɭɞɚɨɬɤɭɩɧɨɦɟɫɬɨɧɟɫɚɞɪɠɢɩɪɨɫɬɨɪɢʁɭɡɚ
ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ  ɚɤɨ ɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ ɨɬɩɪɟɦɚʁɭ ɫɚ ɨɬɤɭɩɧɨɝ ɦɟɫɬɚ ɭ ɪɨɤɭ ɤɨʁɢ ɧɟ ɧɚɪɭɲɚɜɚ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢɫɜɨʁɫɬɜɚɩɪɨɢɡɜɨɞɚɤɨʁɢɫɟɨɬɤɭɩʂɭʁɭ 
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ± ɫɬɨɱɧɟ ɚɭɬɨ ɢ ɛɭɜʂɟ ɩɢʁɚɰɟ ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ
ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɞɪɜɨɪɟɞɚ ɫɚɞʃɨɦ ɞɪɜɨɪɟɞɧɢɯ ɫɬɚɛɚɥɚ ɭ ɫɚɞɧɟ ʁɚɦɟ ɩɨ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟɦ ɨɛɨɞɭ ɩɚɪɰɟɥɟ
ɩɨɫɟɛɧɨɭɤɨɧɬɚɤɬɧɨʁɡɨɧɢɫɚɨɫɬɚɥɢɦɧɚɦɟɧɚɦɚ

,, Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɞɜɨɪɢɲɬɟ
Ʌɨɤɚɰɢʁɚ ɪɟɰɢɤɥɚɠɧɨɝ ɞɜɨɪɢɲɬɚ ɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɚ ɨɞɧɨɲɟʃɚ ɨɬɩɚɞɚ ɞɚɬɚ ʁɟ ɭ ɩɨɝɥɚɜʂɭ ,,
ɍɫɥɨɜɢɡɚɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟɢɨɞɧɨɲɟʃɟɨɬɩɚɞɚ
ɉɪɚɜɢɥɚɡɚɭɪɟɻɟʃɟɢɢɡɝɪɚɞʃɭɪɟɰɢɤɥɚɠɧɨɝɞɜɨɪɢɲɬɚ












Ʌɨɤɚɰɢʁɚɪɟɰɢɤɥɚɠɧɨɝɞɜɨɪɢɲɬɚ ɦɨɪɚɞɚɡɚɞɨɜɨʂɢɫɥɟɞɟʄɟɭɫɥɨɜɟ
ɞɚɫɟɧɟɧɚɥɚɡɢɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɩɨɪɟɞɭɝɪɚɻɟɧɢɯɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɡɚɜɟɲɬɚɱɤɨɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟɤɚɨɢ
ɞɪɭɝɢɯɩɨɞɡɟɦɧɢɯɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɡɧɚɞɬɭɧɟɥɚɩɨɞɜɨɠʃɚɤɚɫɤɥɨɧɢɲɬɚɢɫɥ
ɞɚɫɟɧɟɧɚɥɚɡɢɧɚɦɚʃɨʁɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢɨɞNPɨɞɝɚɫɨɜɨɞɚɧɚɮɬɨɜɨɞɚɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ ɤɚɨɢɨɞ
ɛɟɧɡɢɧɫɤɢɯɫɬɚɧɢɰɚ ɢɥɢɫɬɚɧɢɰɚɡɚɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɧɚɮɬɨɦɢɝɚɫɨɦ
ɞɚɫɟɧɟ ɧɚɥɚɡɢɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɩɨɪɟɞ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɡɚɢɪɢɝɚɰɢʁɭɯɢɞɪɨɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɛɢɥɨɤɚɤɜɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɩɨɞɡɟɦɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɢɞɪ
ɪɟɰɢɤɥɚɠɧɨ ɞɜɨɪɢɲɬɟ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɥɨɰɢɪɚɧɨ ɭ ɧɚɬɤɪɢɜɟɧɨɦ ɨɬɜɨɪɟɧɨɦ ɨɛʁɟɤɬɭ
ɫɚ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɩɭɫɧɨɦ ɩɨɞɥɨɝɨɦ
ɞɚɫɟɨɧɟɦɨɝɭʄɢɢɫɬɢɰɚʃɟɩɚɞɚɜɢɧɫɤɢɯɜɨɞɚɤɨʁɟɫɭɞɨɲɟɥɭɤɨɧɬɚɤɬɫɚɨɬɩɚɞɨɦ
ɞɚɫɟɨɧɟɦɨɝɭʄɢɪɚɡɧɨɲɟʃɟɨɬɩɚɞɚɭɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁɛɥɡɢɢɧɢ
ɞɚɫɟɨɦɨɝɢʄɢɩɪɢɫɬɭɩɭɪɟɻɚʁɢɦɚɨɩɪɟɦɨɦɢɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚɡɚɞɨʁɚɜɭɭɝɚɲɟʃɟɩɨɠɚɪɚ
ɞɚ ʁɟ ɪɟɰɢɤɥɚɠɧɨ ɞɜɨɪɢɲɬɟ ɨɩɪɟɦʂɟɧɨ ɨɩɪɟɦɨɦ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɡɚ ɱɢɲʄɟʃɟ ɪɚɫɭɬɨɝ ɢɪ
ɚɡɥɢɜɟɧɨɝɨɬɩɚɞɚɭɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢɨɞɯɟɦɢʁɫɤɢɯɢɮɢɡɢɱɤɢɯɫɜɨʁɫɬɚɜɚɨɬɩɚɞɚ
ɭɬɢɰɚʁ ɪɚɞɚ ɪɟɰɢɤɥɚɠɧɨɝ ɞɜɨɪɢɲɬɚ ɧɚ ɨɤɨɥɧɨ ɡɟɦʂɢɬɟ ɢ ɨɛʁɟɤɬɟ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɫɜɟɞɟɧ ɧɚ
ɧɚʁɦɚʃɭɦɨɝɭʄɭɦɟɪɭɚɩɨɫɟɛɧɨɭɩɨɝɥɟɞɭɛɭɤɟɩɪɚɲɢɧɟɢɥɢɧɟɩɪɢʁɚɬɧɢɯɦɢɪɢɫɚ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟɨɛɚɜʂɚʃɟ ɪɟɞɨɜɧɨɝ ɱɢɲʄɟʃɚ ɢɩɪɚʃɟɪɚɞɧɢɯɢɦɚɧɢɩɭɥɚɬɢɜɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɞɚ ɫɟ ɭ ɪɟɰɢɤɥɚɠɧɨɦ ɞɜɨɪɢɲɬɭ ɨɦɨɝɭʄɢ ɨɞɜɨʁɟɧɨ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɧɨɝ ɩɚɩɢɪɚ ɦɟɬɚɥɚ
ɫɬɚɤɥɚ ɩɥɚɫɬɢɤɟ ɢ ɦɟɬɚɥɚ ɭ ɡɚɫɟɛɧɢɦ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢɦɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ  ɥɢɬɚɪɚ ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ
[[ PP ɢɥɢ [[ PP  ɢ ɢ ɤɚɛɚɫɬɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɭ ɦɟɬɚɥɧɢɦ
ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢɦɚɡɚɩɪɟɦɢɧɟP

,, Ⱥɡɢɥɡɚɠɢɜɨɬɢʃɟɢɩɪɨɫɬɨɪɡɚɢɡɜɨɻɟʃɟɠɢɜɨɬɢʃɚ
ɍ ɰɟɥɢɧɢ  ɭ ɛɥɨɤɭ  ɩɪɟɞɜɢɻɟɧʁɟ ɚɡɢɥ ɡɚ ɞɨɦɚʄɟ ɠɢɜɨɬɢʃɟ ɫɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ ɡɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ
ɚɡɢɥɫɤɢɯɢɞɪɭɝɢɯɠɢɜɨɬɢʃɚ
ɉɨɜɪɲɢɧɚɩɪɨɫɬɨɪɚɢɨɛʁɟɤɚɬɚɡɚɫɦɟɲɬɚʁɠɢɜɨɬɢʃɚɦɨɠɟɞɚɡɚɭɡɦɟɧɚʁɜɢɲɟ ɭɤɭɩɧɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɍɞɚʂɟɧɨɫɬ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɨɞ ɝɪɚɧɢɰɚ ɩɚɪɰɟɥɚ ɢɡɧɨɫɢ ɧɚʁɦɚʃɟ ɦ
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɚɡɢɥɚɨɝɪɚɞɢɬɢɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɦɨɝɪɚɞɨɦɜɢɫɢɧɟɦ
ɉɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɨɞɜɨʁɟɧɨ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɚɡɢɥɫɤɢɯ ɠɢɜɨɬɢʃɚ ɨɞ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɡɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ
ɫɥɨɛɨɞɧɨɤɪɟɬɚʃɟɢɞɪɭɝɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɞɪɭɝɢɯɞɨɦɚʄɢɯɠɢɜɨɬɢʃɚɭɡɩɪɚɬʃɭɜɥɚɫɧɢɤɚ
ɉɨɜɪɲɢɧɟ ɡɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɠɢɜɨɬɢʃɚ ɨɝɪɚɞɢɬɢ ɜɢɫɨɤɨɦ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɦ ɨɝɪɚɞɨɦ ɉɪɨɫɬɨɪɟ
ɨɩɪɟɦɢɬɢɫɬɚɧɞɚɪɞɧɢɦɪɟɤɜɢɡɢɬɢɦɚɡɚɢɝɪɭɠɢɜɨɬɢʃɚɤɟɫɚɦɚɡɚɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟɢɡɦɟɬɚɢɤɨɪɩɚɦɚɡɚ
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ɫɦɟʄɟ ɢ ɨɛHɡɛɟɞɢɬɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɚɞɟɤɜɚɬɚɧ ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɢ ɫɬɟɩɟɧɭ ɡɚɝɚɻɟʃɚ ɱɢɲʄɟʃɟ
ɩɪɨɦɟɧɚɡɟɦʂɟɢɫɚɧɢɪɚʃɟɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɲɤɨɝɡɚɝɚɻɟʃɚɡɟɦʂɢɲɬɚɢʁɚʁɚɰɪɟɜɧɢɯɩɚɪɚɡɢɬɚ 

ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɧɚɦɟɧɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɢ
ɨɛʁɟɤɬɢ
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɡɟɥɟɧɢɥɚ ʁɚɜɧɨɝ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɫɥɭɠɛɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɟɢɨɛʁɟɤɬɢ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟ ɫɚɱɭɜɚɬɢɡɟɥɟɧɭɩɨɜɪɲɢɧɭ ɭɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦɝɪɚɧɢɰɚɦɚɢɭɪɚɞɢɬɢ
ɦɚɧɭɚɥ ɜɚɥɨɪɢɡɚɰɢʁɟ Ʉɜɚɥɢɬɟɬɧɭ ɜɟɝɟɬɚɰɢʁɭ ɫɚɱɭɜɚɬɢ ɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɭ ɩɨɞɦɥɚɞɢɬɢ ɉɪɨɰɟɧɚɬ
ɨɡɟɥɟʃɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɝɪɚɻɩɚɪɰɟɥɟ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ   ɧɟɡɚɫɬɪɬɟ ɡɟɥɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɭ ɞɢɪɟɤɬɧɨɦ
ɤɨɧɬɚɤɬɭɫɚɬɥɨɦɦɢɧ
ɉɚɪɤɢɧɝ ɩɪɨɫɬɨɪɟ ɡɚɫɬɪɬɢ ɩɨɥɭɩɨɪɨɡɧɢɦ ɡɚɫɬɨɪɨɦ ɢ ɡɚɫɟɧɢɬɢ ɞɪɜɨɪɟɞɧɢɦ ɫɚɞɧɢɰɚɦɚ ɩɨ
ʁɟɞɧɨɫɬɚɛɥɨɧɚɫɜɚɤɚɩɚɪɤɢɧɝɦɟɫɬɚ

,,ɋɩɨɪɬɢɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ
ȳɚɜɧɢɝɪɚɞɫɤɢɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɩɪɨɫɬɨɪɢɫɟɭɪɟɻɭʁɭɡɚɫɜɟɫɬɚɧɨɜɧɢɤɟɉɨɠɚɪɟɜɰɚɫɚɰɢʂɟɦɞɚ
ɨɦɨɝɭʄɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨ ɨɞɜɢʁɚʃɟ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɫɤɥɚɻɟɧɢɯ ɫɚ ɡɚɲɬɢɬɨɦ ɢ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɦɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭʄɢɬɚɤɨɚɞɟɤɜɚɬɚɧɤɨɦɮɨɪɢɡɚɲɬɢɬɭɱɨɜɟɤɚɞɨɤɛɨɪɚɜɢɭ
ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɚɥɢ ɢ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɚʁɭʄɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɭɬɢɰɚʁɟ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɚɨɤɪɭɠɟʃɟ
ɍ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɪɟɩɨɪɭɱɟɧɟ ɦɢɧɢɦɚɥɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ
ɩɪɨɫɬɨɪɚɩɪɟɦɚɪɚɧɝɭɢɡɞɜɚʁɚʁɭɫɟ
 ɝɪɚɞɫɤɢɢɧɚɫɟʂɫɤɢɩɚɪɤɦɢɧKɚ
 ɝɪɚɞɫɤɢɫɩɨɪɬɫɤɢɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɰɟɧɬɚɪ ɋɊɐ ɦɢɧKɚɩɨɠɟʂɧɨKɚ
 ɧɚɫɟʂɫɤɢɊɐɦɢɧKDɩɨɠɟʂɧɨKɚɢ
 ɥɨɤɚɥɧɢɊɐɢɥɨɤɚɥɧɢɩɚɪɤɦɢɧKɚ
Ʉɨɧɰɟɩɰɢʁɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɭɪɟɻɟʃɚ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɢ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ʁɟ
Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢɦ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ ɋɩɨɪɬɫɤɨɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɫɭ ɩɪɨɫɬɨɪɧɟ
ɰɟɥɢɧɟɫɚɫɩɨɪɬɫɤɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚɧɚɦɟʃɟɧɢɦɡɚɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɬɪɟɧɢɧɝɟɢ
ɬɚɤɦɢɱɟʃɚɫɩɨɪɬɢɫɬɚɢɫɩɨɪɬɫɤɢɯɟɤɢɩɚɧɚɥɨɤɚɥɧɨɦɧɢɜɨɭɤɚɨɢɡɚɢɡɜɨɻɟʃɟɧɚɫɬɚɜɟɮɢɡɢɱɤɨɝ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɞɟɰɟ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ɉɥɚɧɢɪɚɧɨ ʁɟ   ɭɪɟɻɟʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ ɢ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɏɢɩɨɞɪɨɦɚ ɢ ɧɨɜɨɮɨɪɦɢɪɚɧɨɝ ɡɚɲɬɢɬɧɨɝ ɡɟɥɟɧɢɥɚ ɤɚɨ ɞɨɩɭɧɚ
ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɤɚɨ ɢ   ɫɩɨɪɬɫɤɨɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɭɡ ɩɚɪɤɨɜɫɤɭ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɭ
ɰɟɥɢɧɢ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɢ ɫɩɨɪɬɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɢ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ɡɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɭ ɫɩɨɪɬɫɤɭ ɧɚɦɟɧɭ ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɫɩɨɪɬɭ
Äɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ³ ɛɪ   ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɡɚɤɨɧɢɦɚ ɫɜɢ ɫɩɨɪɬɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɬɚɤɨɞɚɛɭɞɭɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɢɢɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢɥɢɰɢɦɚɫɚɩɨɫɟɛɧɢɦɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɞɟɰɚɫɬɚɪɟ
ɨɫɨɛɟɢɨɫɨɛɟɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ 
ɏɢɩɨɞɪɨɦ
ɉɨɠɚɪɟɜɚɱɤɢɯɢɩɨɞɪɨɦʁɟɧɚʁɫɬɚɪɢʁɢɫɩɨɪɬɫɤɢɨɛʁɟɤɚɬɭɉɨɠɚɪɟɜɰɭɢɨɤɨɥɢɧɢɢɡɝɪɚɞʃɚʁɟ
ɡɚɩɨɱɟɥɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɚ ɩɪɜɟ ɬɪɤɟ ɫɭ ɨɞɪɠɚɧɟ  ɝɨɞɢɧɟ Ⱦɚɧɚɫ ɨɧ ɫɩɚɞɚ ɭ ɧɚʁɭɪɟɻɟɧɢʁɟ
ɫɩɨɪɬɫɤɟɨɛʁɟɤɬɟɨɜɟɜɪɫɬɟɭɋɪɛɢʁɢɉɪɨɫɬɢɪɟɫɟɧɚɩɨɜɪɲɢɧɢɨɞɨɤɨKDɢɢɦɚɫɜɟɭɫɥɨɜɟɡɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɫɜɢɯ ɜɪɫɬɚ ɤɨʃɢɱɤɢɯ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɋɩɨɪɬɫɤɢ ɞɟɨ ɱɢɧɟ ɞɜɟ ɬɪɤɚɱɤɟ ɫɬɚɡɟ ɬɪɚɜɧɚɬɚ
ɫɬɚɡɚ ɞɭɝɚ ɨɤɨ  ɦ ɪɚɞɧɚ ɤɚɫɚɱɤɚ  ɫɬɚɡɚ ɫɚ ɩɨɞɥɨɝɨɦ ɨɞ ɲʂɚɤɟ ɞɭɝɚ ɨɤɨ  ɦ ɤɚɨ ɢ
ɫɤɚɤɚɥɢɲɬɟɡɚɩɪɟɩɨɧɫɤɟɭɬɚɤɦɢɰɟȾɟɨɯɢɩɨɞɪɭɦɚʁɟɛɟɬɨɧɫɤɚɬɪɢɛɢɧɚɫɚɫɟɞɢɲɬɚ
ɍ ɰɢʂɭ ɩɨɛɨʂɲɚʃɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɤɚɨ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɟ ɪɚɞɢ
ɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɦ ɫɩɨɪɬɫɤɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɭ
ɨɤɜɢɪɭ ɯɢɩɨɞɪɨɦɚ ɦɨɝɭʄɟ ɫɭ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɟ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɤɚɨ ɢ ɞɨɝɪɚɞʃɟ ɧɨɜɢɯ
ɨɬɜɨɪɟɧɢɯ ɢ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɯ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɢ ɩɪɚɬɟʄɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ
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ɍɫɥɨɜɢɢɩɪɚɜɢɥɚɡɚɏɢɩɨɞɪɨɦ
ɏɢɩɨɞɪɨɦ ɤɚɨ ɝɪɚɞɫɤɢ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ȽɊɐ  ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɨɬɜɨɪɟɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɧɚɦɟʃɟɧ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɭɝɪɚɞɚɉɨɠɚɪɟɜɰɚ
ɂɧɞɟɤɫɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢɡɚɨɛʁɟɤɚɬɯɢɩɨɞɪɨɦɚʁɟɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ
ɂɧɞɟɤɫ ɢɡɝɪɚɻɟɧɨɫɬɢ ʁɟ  ɢ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɟ ɩɨɦɨʄɧɟ ɢ ɩɪɚɬɟʄɟ ɩɪɨɫɬɨɪɟ
ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɛɟɬɨɧɫɤɟɬɪɢɛɢɧɟɧɚɫɦɟɲɬɚʁɧɟɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟ ɚɩɚɪɬɦɚɧɢɯɨɬɟɥ ɩɨɤɪɢɜɟɧɟɫɩɨɪɬɫɤɟ
ɬɟɪɟɧɟɢɞɪɭɝɟɨɛʁɟɤɬɟɜɢɫɨɤɨɝɪɚɞʃɟɉɨɦɨʄɧɢɢɩɪɚɬɟʄɢɨɛʁɟɤɬɢɫɭɫɩɪɚɬɧɨɫɬɢɉɉɉɤɞɨɤ
ʁɟɫɩɪɚɬɧɨɫɬɫɦɟɲɬɚʁɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɉɉɉɫɉɤ ɤɨɬɚɜɟɧɰɚʁɟɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɦɤɨɬɚɫɥɟɦɟɧɚʁɟ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɦ Ɍɪɢɛɢɧɟɫɚɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɨɦɫɭɞɨɦɜɢɫɢɧɟ
Ⱦɨɡɜɨʂɚɜɚ ɫɟ ɪɭɲɟʃɟ ɞɨɬɪɚʁɚɥɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɧɨɜɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɞɨɝɪɚɞʃɚ
ɧɚɞɝɪɚɞʃɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɭɩɨɬɩɭʃɚɜɚʃɟ ɩɨɬɪɟɛɧɢɦ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɦ  ɫɩɨɪɬɫɤɢɦ
ɩɨɦɨʄɧɢɦ ɢ ɩɪɚɬɟʄɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ ɭ ɨɬɜɨɪɟɧɨɦ ɢɥɢ ɡɚɬɜɨɪɟɧɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ Ⱦɨɡɜɨʂɚɜɚ ɫɟ
ɢɡɝɪɚɞʃɚɨɛʁɟɤɬɚɜɢɫɨɤɨɝɬɭɪɢɡɦɚ ɯɨɬɟɥɤɚɡɢɧɨɢɞɪ ɤɚɨɩɪɚɬɟʄɟɝɭɫɥɭɠɧɨɝɫɚɞɪɠɚʁɚɭɨɤɜɢɪɭ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɏɢɩɨɞɪɨɦɚ ɍ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɫɩɨɪɬɫɤɨ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɦ ɰɟɧɬɪɢɦɚ ɬɟɠɢɬɢ ɨɱɭɜɚʃɭ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝɡɟɥɟɧɢɥɚɢɫɬɚɧɞɚɪɞɭɨɞɦɢɧɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɍɨɤɜɢɪɭɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚʁɟ
ɦɨɝɭʄɟ ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɫɬɚɡɟ ɞɟɱɢʁɚ ɢɝɪɚɥɢɲɬɚ ɨɞɦɨɪɢɲɬɚ ɛɢɜɟɬɟ ɜɨɞɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɮɨɧɬɚɧɟ
ɫɤɭɥɩɬɭɪɟɢɬɞɈɛɟɡɛɟɞɢɬɢɚɞɟɤɜɚɬɧɨɨɝɪɚɻɢɜɚʃɟɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɦɨɝɪɚɞɨɦɞɨɜɢɫɢɧɟɦ
ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɦ ɩɪɨʁɟɤɬɨɦ ɫɭ ɦɨɝɭʄɟ ɤɨɪɟɤɰɢʁɟ ɨɜɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ
ɩɪɨʁɟɤɬɧɨɝɡɚɞɚɬɤɚ
ɍɫɥɨɜɢɢɩɪɚɜɢɥɚɡɚɫɩɨɪɬɫɤɨɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɤɨɦɩɥɟɤɫɚɭɡɩɚɪɤɨɜɫɤɭɩɨɜɪɲɢɧɭ

ɋɩɨɪɬɫɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɭ ɰɟɥɢɧɢ  ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɫɚ ɦɢɧɢɦɭɦ  ɢɧɞɟɤɫɚ ɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ ɩɚɪɰɟɥɟ
ɨɫɧɨɜɧɟ  ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɧɚɦɟɧɟ ɉɨɪɟɞ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɦɨɝɭʄɚ ʁɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɨɞ
ɭɤɭɩɧɨɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɢɧɞɟɤɫɚɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢɩɚɪɰɟɥɟɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɯɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɬɪɝɨɜɢɧɚɢ
ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ ɢɢɥɢʁɚɜɧɢɯɫɥɭɠɛɢ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɡɚɲɬɢɬɚɢɤɭɥɬɭɪɚ ɤɨʁɢɦɨɪɚʁɭɛɢɬɢɭɫɤɥɚɻɟɧɢ
ɫɚ ɫɩɨɪɬɫɤɨɦ ɧɚɦɟɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɦɢɧ  ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɞ ɱɟɝɚ ɫɭ ɧɟɡɚɫɪɬɟ
ɡɟɥɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɭɞɢɪɟɤɬɧɨɦɤɨɧɬɚɤɬɭɫɚɬɥɨɦɦɢɧ
ɍɨɛɪɚɱɭɧɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɧɟɭɥɚɡɟɬɪɚɜɧɚɬɢɫɩɨɪɬɫɤɢɬɟɪɟɧɢ
ɉɪɚɜɢɥɚɡɚɭɪɟɻɟʃɟʁɚɜɧɢɯɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɭɨɤɜɢɪɭɧɚɦɟɧɟɫɩɨɪɬɢɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ
ɍɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦɫɩɨɪɬɫɤɨɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɦɰɟɧɬɪɢɦɚɨɱɭɜɚɬɢɩɨɫɬɨʁɟʄɟɡɟɥɟɧɢɥɨɢɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɨɩɪɟɦɚʃɟ Ɇɟɫɬɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɢɡɥɨɠɟɧɚ ʁɚɤɢɦ ɫɭɧɱɟɜɢɦ ɡɪɚɰɢɦɚ ɩɨɬɪɟɛɟɧɨ ʁɟ ɨɡɟɥɟɧɢɬɢ
ɛɢʂɤɚɦɚ ɫɢɬɧɢʁɟɝ ɥɢɫɧɨɝ ɦɨɡɚɢɤɚ ɫɚ ɦɚʂɚɜɢɦ ɥɢɫɬɨɦ ɭ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɢ ɫɚ ɱɟɬɢɧɚɪɢɦɚ ɱɢʁɢ
ɚɫɢɦɢɥɚɰɢɨɧɢ ɨɪɝɚɧɢ ɧɚʁɜɢɲɟ ɭɩɢʁɚʁɭ ɫɭɧɱɟɜɟ ɡɪɚɤɟ ɢ ɞɚʁɭ ɡɟɥɟɧɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɦɟɤɨʄɭ
ɝɥɟɞɢɱɢʁɚɦɥɟɱɛɪɟɫɬɢɫɤɨɪɨɫɜɢɱɟɬɢɧɚɪɢ Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢɫɬɚɧɞɚɪɞɧɭɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭɢɫɢɫɬɟɦɡɚ
ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟɤɚɨɢɜɪɬɧɨɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɟɟɥɟɦɟɧɬɟ ɫɬɚɡɟɦɨɛɢɥɢʁɚɪ ɂɡɝɪɚɞʃɚɧɚɞɡɟɦɧɢɯɢɢɥɢ
ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɢʁɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɨɫɢɦ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɨɞ ɨɩɲɬɟɝ ɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɭɬɜɪɻɟɧɢɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɡɚɤɨɧɚ ɉɚɪɤɢɧɝ ɩɪɨɫɬɨɪɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ ɡɚɫɬɪɬɢ ɩɨɥɭɩɨɪɨɡɧɢɦ ɡɚɫɬɨɪɨɦ ɢ
ɡɚɫɟɧɢɬɢɞɪɜɨɪɟɞɧɢɦɫɚɞɧɢɰɚɦɚɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɛɥɨɧɚɫɜɚɤɚɩɚɪɤɢɧɝɦɟɫɬɚ
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɢ ɭɪɟɻɟʃɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɫɩɨɪɬɫɤɨɝ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɏɢɩɨɞɪɨɦ ɢ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ʁɚɜɧɢɯ  ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɟɨɩɯRɞɧɨ ʁɟ ɫɚɱɭɜɚɬɢ ɡɟɥɟɧɭ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ
ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɍɪɚɞɢɬɢ ɦɚɧɭɚɥ ɜɚɥɨɪɢɡɚɰɢʁɟ ɋɚɱɭɜɚɬɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɭ ɜɟɝɟɬɚɰɢʁɭ ɢ ɩɨɞɦɥɚɞɢɬɢ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɭ ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ  ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɧɟɡɚɫɬɪɬɟ ɡɟɥɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɭ ɞɢɪɟɤɬɧɨɦ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɫɚ ɬɥɨɦ ɦɢɧ   ɛɟɡ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɢɢɥɢɩɨɞɡɟɦɧɢɯɟɬɚɠɚ
ɉɪɢɥɢɤɨɦɭɪɟɻɟʃɚɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɭɨɤɜɢɪɭɫɩɨɪɬɫɤɨɝɤɨɦɩɥɟɤɫɚɭɰɟɥɢɧɢɧɟɨɩɯRɞɧɨ
ʁɟ ɫɚɱɭɜɚɬɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɭ ɜɟɝɟɬɚɰɢʁɭ ɡɚɬɟɱɟɧɭ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ ɢ ɭɤɥɨɩɢɬɢ ʁɟ ɭ ɧɨɜɨ ɩɟʁɡɚɠɧɨ ɭɪɟɻɟʃɟ
Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ  ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢ  ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɭ
ɞɢɪɟɤɬɧɨɦɤɨɧɬɚɤɬɭɫɚɬɥɨɦ ɛɟɡɩɨɞɡɟɦɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɢɥɢɩɨɞɡɟɦɧɢɯɟɬɚɠɚ 
Ɉɩɲɬɚɩɪɚɜɢɥɚɡɚɫɩɨɪɬɢɪɟɤɪɟɚɰɢʁɭ
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɨ ɭɞɚʂɟʃɟ ɢɡɦɟɻɭ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢɡɧɨɫɢ ɦ ɭɡ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɚ
ɨɛʁɟɤɚɬɚɮɢɡɢɱɤɨɦɜɟɡɨɦɧɚɜɢɲɢɦɟɬɚɠɚɦɚ
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ɋɜɢɨɛʁɟɤɬɢɭɨɤɜɢɪɭɫɩɨɪɬɫɤɨɝɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɨɪɚʁɭɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɭɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ
ɟɫɬɟɬɫɤɭɰɟɥɢɧɭɚɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢɫɤɥɨɩɨɛʁɟɤɚɬɚɦɨɪɚɛɢɬɢɭɫɤɥɚɻɟɧɫɚʃɢɯɨɜɨɦɫɩɨɪɬɫɤɨɦɢɥɢ
ɩɪɚɬɟʄɨɦɧɚɦɟɧɨɦ
ɂɡɝɪɚɻɢɜɚʃɟɡɚɫɟɛɧɢɯɩɚɪɰɟɥɚɨɩɪɟɞɟʂɟɧɢɯɡɚɨɜɭɧɚɦɟɧɭɢɧɚɦɟʃɟɧɢɯʁɚɜɧɨɦɤɨɪɢɲʄɟʃɭ
ɭɫɤɥɚɻɭʁɟɫɟɫɚɨɩɲɬɢɦɩɪɚɜɢɥɢɦɚɝɪɚɻɟʃɚɡɚɬɚʁɞɟɨɝɪɚɞɚɂɡɝɪɚɻɢɜɚʃɟɦɨɠɟɛɢɬɢɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ
ɛɚɥɨɧɯɚɥɟ ɢɬɪɚʁɧɨɈɩɪɟɦɚʃɟɩɪɨɫɬɨɪɚɨɫɬɜɚɪɭʁɟɫɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɁɚɤɨɧɨɦɨɫɩɨɪɬɭ
ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɨɬɜɨɪɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɢɢɥɢɝɚɪɚɠɧɢɩɪɨɫɬɨɪɡɚɫɬɚɰɢɨɧɢɪɚʃɟɜɨɡɢɥɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚɢɩɨɫɟɬɢɥɚɰɚ
Ɂɟɥɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɨɪɚʁɭ ɢɦɚɬɢ ɡɚɲɬɢɬɧɭ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɭ
ɩɨɛɨʂɲɚʃɟɦɢɤɪɨɤɥɢɦɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɯɢɝɢʁɟɧɫɤɭɢɫɨɰɢʁɚɥɧɭɮɭɧɤɰɢʁɭ
Ɍɚɤɨɻɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɫɩɨɪɬɭ Äɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ´ ɛɪɨʁ   ɢ ɞɪɭɝɢɦ
ɡɚɤɨɧɢɦɚ ɫɜɢ ɫɩɨɪɬɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɢ ɢ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢ ɥɢɰɢɦɚ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɞɟɰɚɫɬɚɪɟɨɫɨɛɟɢɨɫɨɛɟɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ 

Ɍɚɛɟɥɚɉɪɚɜɢɥɚɝɪɚɻɟʃɚɡɚɫɩɨɪɬɫɤɟɬɟɪɟɧɟ
ɨɫɧɨɜɧɚɧɚɦɟɧɚɩɪɨɫɬɨɪɚ
ɢɧɞɟɤɫɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢɩɚɪɰɟɥɟ

ɫɩɨɪɬɫɤɢɬɟɪɟɧɢɢɨɛʁɟɤɬɢ
ɢɧɞɟɤɫɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢɡɚɨɛʁɟɤɬɟɞɨ
ɢɧɞɟɤɫɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢɡɚɬɟɪɟɧɟɞɨ
ɫɩɪɚɬɧɨɫɬɨɛʁɟɤɬɚ
ɜɢɫɢɧɚɨɛʁɟɤɬɚɞɨɉɜɢɫɢɧɚɞɨɦ¶
ɭɫɥɨɜɢɡɚɫɥɨɛɨɞɧɟɢɡɟɥɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɩɪɨɰɟɧɚɬɫɥɨɛɨɞɧɢɯɢɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɧɚɩɚɪɰɟɥɢʁɟɦɢɧ
 ɧɟ ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɬɟɪɟɧɟ ɧɟɡɚɫɬɪɬɟ ɡɟɥɟɧɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɟɭɞɢɪɟɤɬɧɨɦɤɨɧɬɚɤɬɭɫɚɬɥɨɦɦɢɧ
ɪɟɲɟʃɟɩɚɪɤɢɪɚʃɚ
ɩɚɪɤɢɪɚʃɟɪɟɲɢɬɢɭɧɭɬɚɪɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɩɚɪɰɟɥɟ
ɩɚɪɤɢɧɝɩɪɨɫɬɨɪɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢɭɨɤɜɢɪɭɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɩɚɪɰɟɥɟ
ɛɪɨʁ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ  ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɨ ɧɚ  ɝɥɟɞɚɥɚɰɚ ɢ 
ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɨ ɧɚ  P ɤɨɪɢɫɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɪɨɫɬɨɪɚ
ɞɨɩɭɧɫɤɟɦɨɝɭʄɟɧɚɦɟɧɟ
ɦɢɧɢɦɚɥɧɢ
ɫɬɟɩɟɧ
ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢ ɨɛɚɜɟɡɚɧ ɩɪɢɤʂɭɱɚɤ ɧɚ ɜɨɞɨɜɨɞ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɬɨɩɥɚɧɭ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɦɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ
ɟɥɟɤɬɪɨɢɌɌɦɪɟɠɭ
ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɚ ɧɚ ɢɫɬɨʁ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨʁ ɩɚɪɰɟɥɢ ɦɨɝɭ ɫɟ ɝɪɚɞɢɬɢ
ɢɫɬɨʁɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨʁɩɚɪɰɟɥɢ
ɞɪɭɝɢɩɪɚɬɟʄɢɨɛʁɟɤɬɢ
ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɨɝɪɚɞɟ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɦɨɝɭ ɫɟ ɨɝɪɚɻɢɜɚɬɢ ɠɢɜɨɦ ɡɟɥɟɧɨɦ
ɨɝɪɚɞɨɦɢɥɢɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɦɨɝɪɚɞɨɦɞɨɜɢɫɢɧɟɨɞP



,,ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɢɨɛʁɟɤɬɢ
ȳɚɜɧɢɝɪɚɞɫɤɢɩɪɟɜɨɡ
Ɉɩɲɬɢ ɩɨɠɟʂɚɧ ɦɨɞɟɥ ɤɪɟɬɚʃɚ ɝɪɚɞɨɦ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɫɜɚ ɤɪɟɬɚʃɚ ȳȽɉ  ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨ ɜɨɡɢɥɨ
ɨɞɜɢʁɚʁɭɭɨɞɧɨɫɭɋɚɞɚɲʃɟɫɬɚʃɟɭɉɨɠɚɪɟɜɰɭɭɬɨɦɞɨɦɟɧɭɧɢʁɟɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɟʁɟɪȳȽɉ
ɭ ɤɥɚɫɢɱɧɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɧɢʁɟ ɞɨɜɨʂɧɨ ɚɮɢɪɦɢɫɚɧ ɋɬɨɝɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ ɬɪɟɛɚ
ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɨɜɚɬɢȳȽɉɚɮɢɪɦɢɫɚɬɢɌȺɄɋɂɩɪɟɜɨɡɢɭɡɫɬɢɦɭɥɚɰɢʁɭɨɛɚɫɢɫɬɟɦɚɭɦɚʃɢɬɢɤɪɟɬɚʃɚ
ɝɪɚɞɨɦɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɦɚɭɬɨɦɨɛɢɥɨɦ
ɈɫɧɨɜɧɢɭɫɥɨɜɢɡɚɚɮɢɪɦɚɰɢʁɭȳȽɉɫɭ
 ɨɫɧɨɜɚɬɢȳɉɡɚɬɭɮɭɧɤɰɢʁɭ
 ɩɨɞɪɟɞɢɬɢ ɩɪɨɮɢɥɟ ɭɥɢɰɚ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɝɥɚɜɧɢɯ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ȳȽɉ
ɢɧɨɜɢɪɚʃɟɦɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɟɢɜɟɪɬɢɤɚɥɧɟɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
 ɢɡɝɪɚɞʃɚɚɭɬɨɛɭɫɤɢɯɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚɫɚɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɚɦɚɢɡɝɪɚɞʃɚɨɤɪɟɬɧɢɰɚɢɞɪɢ
 ɭɜɨɻɟʃɟɞɨɜɨʂɧɨɝɛɪɨʁɚɩɨɥɚɡɚɤɚɢɩɨɬɪɟɛɧɭɭɱɟɫɬɚɥɨɫɬ
Ⱥɭɬɨɛɭɫɤɚɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚɦɨɪɚʁɭɫɟɩɥɚɧɢɪɚɬɢɜɚɧɤɨɥɨɜɨɡɚɞɪɠɚɜɧɢɯɩɭɬɟɜɚ
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ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɉɭɬɧɚɢɭɥɢɱɧɚɦɪɟɠɚ
ɉɥɚɧɫɤɨ ɪɟɲɟʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɩɪɨɢɫɬɟɤɥɨ ʁɟ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ɪɚɡɪɚɞɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɦɪɟɠɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢɦ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ ɤɚɨ ɢ
ɩɨʁɟɞɢɧɚ ɪɟɲɟʃɚ ɩɪɨɢɫɬɟɤɥɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɫɬɚʃɚ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɬɟɩɟɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɪɚɧɢʁɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɯ ɩɪɚɜɚɰɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɢ ɪɟɞɭɤɰɢʁɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ Ɂɧɚɱɚʁɚɧ ɮɚɤɬɨɪ ɭ
ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɭ ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɦɪɟɠɟ ɛɢɨ ʁɟ ɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟ ɞɚ ɫɟ ɭ ɲɬɨ ɜɟʄɨʁ ɦɟɪɢ ɩɨɲɬɭʁɟ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɚɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɚɪɟɝɭɥɚɰɢʁɚɢɢɡɝɪɚɻɟɧɨɫɬɧɚɬɟɪɟɧɭɈɫɢɦɬɨɝɚɩɨʁɟɞɢɧɚɩɥɚɧɫɤɚɪɟɲɟʃɚ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯɩɪɚɜɚɰɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɰɟɥɢɧɟÄɉɨɠɚɪɟɜɚɰ³ɬɪɟɛɚɩɨɫɦɚɬɪɚɬɢɭɲɢɪɟɦɤɨɧɬɟɤɫɬɭ
ɤɚɨɞɟɨɰɟɥɨɤɭɩɧɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟɦɪɟɠɟȽɪɚɞɚɉɨɠɚɪɟɜɰɚ
ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɪɚɡɜɨʁɧɢɦ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ ɢɡɝɪɚɻɟɧɨɫɬɢ ɬɟɪɟɧɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɦ
ɧɚɦɟɧɨɦ ɢ ɦɪɟɠɨɦ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɨɫɧɨɜɧɟ ɜɟɡɟ ɫɚ ɨɤɪɭɠɟʃɟɦ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɩɥɚɧɚ ʄɟ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚɬɢɩɭɬɧɨɦɦɪɟɠɨɦɩɨɜɟʄɭɬɜɪɻɟɧɢɦɩɪɚɜɰɢɦɚɫɚɛɢɪɧɢɯɭɥɢɰɚɞɪɠɚɜɧɢɯɢɨɩɲɬɢɧɫɤɢɯ
ɩɭɬɟɜɚɄɨɪɢɞɨɪɢɧɨɜɢɯɩɭɬɧɢɯɢɭɥɢɱɧɢɯɩɪɚɜɚɰɚɭɧɚʁɜɟʄɨʁɦɟɪɢɫɟɩɨɤɥɚɩɚʁɭɫɚɩɪɚɜɰɢɦɚɜɟʄ
ɭɬɜɪɻɟɧɢɯɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯɩɭɬɟɜɚ
Ɉɫɧɨɜɧɢ ɡɚɞɚɬɚɤ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɥɢɱɧɟ ɦɪɟɠɟ ʁɟ ɞɚ ɩɪɢɯɜɚɬɢ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɨɩɫɥɭɠɢ
ɥɨɤɚɥɧɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɢ ɬɨ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɭɜɨɻɟʃɟ ɞɚʂɢɧɫɤɨɝ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɦ
ɭɥɚɡɧɨɢɡɥɚɡɧɢɦɩɪɚɜɰɢɦɚ
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɫɢɫɬɟɦɭɥɢɱɧɟɦɪɟɠɟɬɪɟɛɚɞɚɩɪɭɠɢɡɧɚɱɚʁɧɚɩɨɛɨʂɲɚʃɚɧɚɧɢɜɨɭɥɨɤɚɥɧɢɯ
ɤɪɟɬɚʃɚ ɞɨɤ ʄɟ ɫɟ ɢɡɜɨɪɧɨɭɥɢɜɧɚ ɢ ɬɪɚɧɡɢɬɧɚ ɤɪɟɬɚʃɚ ɨɛɚɜʂɚɬɢ ɩɪɟɤɨ ɦɪɟɠɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ
ɩɪɢɦɚɪɧɢɯɢɫɚɛɢɪɧɢɯɭɥɢɰɚɤɚɨɢɨɩɲɬɢɧɫɤɢɯɢɞɪɠɚɜɧɢɯɢɩɭɬɟɜɚ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢɦ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɦ ɩɥɚɧɨɦ
ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ Äɋɥɭɠɛɟɧɢ  ɝɥɚɫɧɢɤ  ɝɪɚɞɚ  ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ³  ɛɪɨʁ    ɩɭɬɧɭ ɢ ɭɥɢɱɧɭ ɦɪɟɠɭ ɭ
ɨɛɭɯɜɚɬɭɩɥɚɧɚɱɢɧɟ
 Ⱦɪɠɚɜɧɢɩɭɬɟɜɢ
 Ɉɩɲɬɢɧɫɤɢɩɭɬɟɜɢ
 ɍɥɢɰɟ
 ɋɬɚɦɛɟɧɟɢɩɪɢɫɬɭɩɧɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ
ɉɪɟɦɚȽɟɧɟɪɚɥɧɨɦɭɪɚɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɦɩɥɚɧɭɩɥɚɧɢɪɚɧɚʁɟɢɡɝɪɚɞʃɚɧɨɜɢɯɭɥɢɰɚ
 ɫɩɨʂɧɢɩɨɥɭɩɪɫɬɟɧɤɨʁɢɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɜɟɡɭɢɡɦɟɻɭɭɥɢɰɟɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟɢɩɭɬɚɡɚȾɪɚɝɨɜɚɰ
ɩɭɬɚɡɚȾɪɚɝɨɜɚɰɢɩɭɬɚɡɚȻɪɟɠɚɧɟɩɭɬɚɡɚȻɪɟɠɚɧɟɢɭɥɢɰɟɁɚɛɟɥɫɤɟɭɥɢɰɟɁɚɛɟɥɫɤɟɢ
ɭɥɢɰɟɉɟʄɤɟ
 ɭɧɭɬɪɚɲʃɢ ɩɨɥɭɩɪɫɬɟɧ ɤɨʁɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɜɟɡɭ ɢɡɦɟɻɭ ɭɥɢɰɟ ȭɭɪɟ ȭɚɤɨɜɢʄɚ ɢ
ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɢ ɩɭɬɚ ɡɚ Ⱦɪɚɝɨɜɚɰ ɩɭɬɚ ɡɚ Ⱦɪɚɝɨɜɚɰ ɢ ɩɭɬɚ ɡɚ Ȼɪɟɠɚɧɟ
ɩɭɬɚɡɚȻɪɟɠɚɧɟɢɭɥɢɰɚȾɭɧɚɜɫɤɟȾɭɧɚɜɫɤɟɢɉɟʄɤɟ
 ɜɟɡɚɢɡɦɟɻɭɭɥɢɰɚɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟɢȭɭɪɟȭɚɤɨɜɢʄɚ
ɍɜɟɞɟɧɚʁɟɫɟɪɜɢɫɧɚɫɚɨɛɪɚɻɚʁɧɢɰɚɞɟɥɨɦɭɡɭɥɢɰɭȭɭɪɟȭɚɤɨɜɢʄɚɤɚɤɨɛɢɫɟɫɦɚʃɢɨɛɪɨʁ
ɩɪɢɤʂɭɱɚɤɚ ɢ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɞɨɩɪɢɧɟɥɨ ɧɟɫɦɟɬɚɧɨɦ ɨɞɜɢʁɚʃɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɝɥɚɜɧɨɦ ɝɪɚɞɫɤɨɦ
ɭɥɚɡɧɨɢɡɥɚɡɧɨɦ ɩɪɚɜɰɭ ɍɧɭɬɚɪ ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɡɨɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɫɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟ ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ
ɮɨɪɦɢɪɚʁɭ ɜɟɥɢɤɢ ɢ ɩɪɚɜɢɥɧɢ ɛɥɨɤɨɜɢ ɩɨɝɨɞɧɢ ɡɚ ɞɚʂɭ ɩɪɟɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɧɚɦɟɪɚɦɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚɢɬɚɤɨɞɚɫɜɢɧɨɜɨɮɨɪɦɢɪɚɧɢɛɥɨɤɨɜɢɞɨɛɢʁɭɧɟɩɨɫɪɟɞɚɧɩɪɢɫɬɭɩɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚʁɚɜɧɟ
ɧɚɦɟɧɟɤɚɤɨɛɢɫɟɫɬɜɨɪɢɥɢɭɫɥɨɜɢɞɚɫɟɩɪɨɫɬɨɪɩɪɢɜɟɞɟɩɥɚɧɢɪɚɧɨʁɧɚɦɟɧɢ
ɋɜɟ ɨɫɬɚɥɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɢ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɢ ɩɪɢɫɬɭɩɧɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ
Ɉɜɨʁɟɧɚʁɛɪɨʁɧɢʁɚɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɤɨʁɚɨɦɨɝɭʄɚɜɚɩɪɢɫɬɭɩɡɨɧɚɦɚɨɞɪɟɻɟɧɟɧɚɦɟɧɟɇɨɜɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ
ɤɨʁɟɩɪɢɩɚɞɚʁɭɨɜɨʁɤɚɬɟɝɨɪɢʁɢɩɥɚɧɢɪɚɧɟɫɭɤɚɨɞɨɩɭɧɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟɦɪɟɠɟɜɢɲɟɝɪɚɧɝɚɨɞɧɨɫɧɨ
ɤɚɨ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɨɜɢɦ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɩɨɫɥɨɜɧɢɦ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɢɥɢ ɫɬɚɦɛɟɧɢɦ ɡɨɧɚɦɚ ɉɪɢɥɢɤɨɦ
ɬɪɚɫɢɪɚʃɚ ɧɨɜɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɨɫɧɨɜɧɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ʁɟ ɛɢɨ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɢɡɝɪɚɻɟɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɬɟɪɟɧɭ ɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɟ ɚɥɢ ɭɡ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɡɚɤɨɧɚ ɢ ɩɪɨɩɢɫɚ ɤɨʁɢ ɪɟɝɭɥɢɲɭ ɨɜɭ ɨɛɥɚɫɬ
ɲɢɪɢɧɚ ɤɨɥɨɜɨɡɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɞ ɩɨɠɚɪɚ ɢ ɦɟɪɨɞɚɜɧɨɝ ɜɨɡɢɥɚ ɬɪɨɬɨɚɪ ɤɚɨ
ɨɛɚɜɟɡɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬ ɩɨɩɪɟɱɧɨɝ ɩɪɨɮɢɥɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ  ɩɨɥɭɩɪɟɱɧɢɰɢ ɫɤɪɟɬɚʃɚ ɧɚ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɚɦɚ ɢ
ɫɥɢɱɧɨ  Ɉɜɢɦ ɉɥɚɧɨɦ ɫɜɟ ɧɨɜɟ ɫɬɚɦɛɟɧɟ ɭɥɢɰɟ ɫɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɡɚ ɞɜɨɫɦɟɪɧɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɫɚ
ɤɨɥɨɜɨɡɨɦɲɢɪɢɧɟPɢɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨPɢɬɪɨɬɨɚɪɢɦɚɲɢɪɢɧɟP
Ɂɧɚɱɚʁɚɧɛɪɨʁɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɭɥɢɰɚɤɨʁɟɩɪɢɩɚɞɚʁɭɨɜɨʁɤɚɬɟɝɨɪɢʁɢɚɡɚɯɬɟɜɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɤɨʁɚ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ ɤɨɥɨɜɨɡɚ ɢɥɢ ɞɨɩɭɧɭ ɩɪɨɮɢɥɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɬɪɨɬɨɚɪɚ  ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɭ
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ɤɨɥɨɜɨɡɧɨɝɡɚɫɬɨɪɚɢɡɚɦɟɧɭɢɞɨɩɭɧɭɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɂɡɜɪɲɟɧɨʁɟɩɪɟɢɫɩɢɬɢɜɚʃɟɢɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɢɯ
ɥɢɧɢʁɚ ɫɜɢɯ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɭɥɢɰɚ Ɍɚɦɨ ɝɞɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɚ ɢɡɝɪɚɻɟɧɨɫɬ ɬɨ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ʁɟ ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ ɤɨɥɨɜɨɡɚ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɋɜɟ ɫɬɚɦɛɟɧɨ ɩɪɢɫɬɭɩɧɟ ɭɥɢɰɟ ɫɚ
ɲɢɪɢɧɨɦ ɤɨɥɨɜɨɡɚ ɦɚʃɨɦ ɨɞ P ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɫɭ ɡɚ ʁɟɞɧɨɫɦɟɪɧɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɢ ɨɧɟ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ
ɦɨɪɚʁɭ ɞɚ ɢɦɚʁɭ ɢɡɥɚɡ ɧɚ ɞɜɟ ʁɚɜɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɟ ɫɦɟʁɭ ɛɢɬɢ Äɫɥɟɩɟ³
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚ ɲɢɪɢɧɚ ɤɨɥɨɜɨɡɚ ʁɟɞɧɨɫɦɟɪɧɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɢɡɧɨɫɢ  P Ʉɨɞ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɭɥɢɰɚ
ɞɨɡɜɨʂɟɧɚɦɢɧɢɦɚɥɧɚɲɢɪɢɧɚɤɨɥɨɜɨɡɚɢɡɧɨɫɢPɚɭɢɡɭɡɟɬɧɢɦɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚPɩɨɞɭɫɥɨɜɨɦ
ɞɚɧɟɦɚʁɭɜɢɲɟɨɞɬɪɢɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɋɜɟ ɨɜɚɤɜɟ ɭɥɢɰɟ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɧɨ ɪɟɠɢɦɫɤɢɦ ɦɟɪɚɦɚ ɬɪɟɛɚ ɭɪɟɞɢɬɢ ɤɚɨ ɤɨɥɫɤɨ ɩɟɲɚɱɤɟ
ɭɥɢɰɟɊɚɞɢɫɟɨɭɥɢɰɚɦɚɫɚɦɚɥɢɦɞɭɠɢɧɚɦɚ

ɉɟɲɚɱɤɢɢɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɢɬɨɤɨɜɢ
ɉɟɲɚɱɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɤɚɨ ɧɚʁɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢʁɢ ɜɢɞ ɤɪɟɬɚʃɚ ɬɪɟɛɚ ɭɧɚɩɪɟɞɢɬɢ ɤɪɨɡ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɧɨɜɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɇɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɩɟɲɚɱɤɢɯ ɤɪɟɬɚʃɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɧɟɡɚɦɟɧʂɢɜɜɢɞɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟɩɚʁɟɩɨɛɨʂɲɚʃɟɭɫɥɨɜɟɨɜɨɝɜɢɞɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɢɡɭɡɟɬɧɨ
ɡɧɚɱɚʁɧɨɉɨɛɨʂɲɚʃɟɭɫɥɨɜɚɩɪɟɫɜɟɝɚɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɞɨɩɭɧɭɩɨɩɪɟɱɧɢɯɩɪɨɮɢɥɚɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɭɥɢɰɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɭɧɟɞɨɫɬɚʁɭʄɢɯɬɪɨɬɨɚɪɚɤɚɨɨɛɚɜɟɡɧɨɝɟɥɟɦɟɧɬɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ 
ɉɪɢɥɢɤɨɦɨɞɪɟɻɢɜɚʃɚɲɢɪɢɧɚɬɪɨɬɨɚɪɚɢɩɟɲɚɱɤɢɯɫɬɚɡɚɬɪɟɛɚɫɟɪɭɤɨɜɨɞɢɬɢɨɱɟɤɢɜɚɧɢɦ
ɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɨɦ ɩɟɲɚɱɤɢɯ ɬɨɤɨɜɚ ɩɪɢ ɱɟɦɭ ʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɤɨɧɢɦɚ ɢ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ
ɲɢɪɢɧɚ  P  ɂɡɭɡɟɬɧɨ ɲɢɪɢɧɚ ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɭ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɦ ɫɬɚɦɛɟɧɢɦ ɡɨɧɚɦɚ ɝɞɟ ɧɢʁɟ ɦɨɝɭʄɟ
ɩɪɨɲɢɪɟʃɟɛɟɡɡɧɚɱɚʁɧɢʁɟɝɨɛɢɦɚɪɭɲɟʃɚɨɛʁɟɤɚɬɚɦɨɠɟɛɢɬɢɢɦɚʃɚɨɞPɢɥɢɧɚɤɪɚɬɤɢɦ
ɩɨɬɟɡɢɦɚɩɟɲɚɱɤɢɬɨɤɨɜɢɦɨɝɭɛɢɬɢɜɨɻɟɧɢɡɚʁɟɞɧɨɫɚɦɨɬɨɪɧɢɦ ɤɨɥɫɤɨɩɟɲɚɱɤɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ 
ɉɨɥɨɠɚʁɬɪɨɬɨɚɪɚʃɢɯɨɜɚɞɢɦɟɧɡɢʁɚɢɭɪɛɚɧɚɨɩɪɟɦɚɤɨʁɚɫɟɞɭɠʃɢɯɩɨɫɬɚɜʂɚ ɬɪɟɛɚɞɚ
ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɩɭɧɭ ɮɢɡɢɱɤɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɩɟɲɚɤɚ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ Ɂɛɨɝ ɩɨɜɟʄɚʃɚ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢɨɞɜɢʁɚʃɚɩɟɲɚɱɤɨɝɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɩɪɢɦɟɧɢɬɢɫɥɟɞɟʄɟɦɟɪɟ
 ɮɢɡɢɱɤɨ ɪɚɡɞɜɚʁɚʃɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɜɢɞɨɜɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɭɡ ɢɡɦɟɲɬɚʃɟ ɬɟɪɟɬɧɨɝ ɢ ɬɪɚɧɡɢɧɨɝ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɢɡɡɨɧɚɫɚɧɚʁɢɧɬɟɧɡɢɜɧɢʁɢɦɩɟɲɚɱɤɢɦɫɚɨɛɪɚʄɚʁɟɦ
 ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɤɨɧɬɢɧɭɚɥɧɢɯɬɪɨɬɨɚɪɚɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯɲɢɪɢɧɚ
 ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɫɟɦɚɮɨɪɢɡɨɜɚɧɢɯ ɩɟɲɚɱɤɢɯ ɩɪɟɥɚɡɚ ɭ ɡɨɧɚɦɚ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ ɤɚɨ ɢ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɫɚ
ɢɧɬɟɡɢɜɧɢɦ ɩɟɲɚɱɤɢɦ ɬɨɤɨɜɢɦɚ ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɡɨɧɟ ɲɤɨɥɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭ
ɛɥɢɡɢɧɢɮɪɟɤɜɟɧɬɧɢɯɩɭɬɧɢɯɩɪɚɜɚɰɚɢ
 ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɡɚɲɬɢɬɧɢɯɨɝɪɚɞɚɧɚɬɪɨɬɨɚɪɢɦɚɭɡɨɧɚɦɚɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨɝɩɪɟɥɚɠɟʃɚɩɪɟɤɨɭɥɢɰɟ
ɲɤɨɥɟɜɪɬɢʄɢɞɨɦɡɞɪɚɜʂɚɚɭɬɨɛɭɫɤɚɫɬɚɧɢɰɚɢɬɞ 
Ɍɪɨɬɨɚɪɢ ɢ ɩɟɲɚɱɤɟ ɫɬɚɡɟ ɩɟɲɚɱɤɢ ɩɪɟɥɚɡɢ ɦɟɫɬɚ ɡɚ ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɭ
ɨɤɜɢɪɭ ɭɥɢɰɚ ɬɪɝɨɜɚ ɲɟɬɚɥɢɲɬɚ ɩɚɪɤɨɜɚ ɢ ɢɝɪɚɥɢɲɬɚ ɩɨ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɤɪɟʄɭ ɥɢɰɚ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚɭɩɪɨɫɬɨɪɭɫɭɦɟɻɭɫɨɛɧɨɩɨɜɟɡɚɧɢɢɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɢɡɚɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɭɢɫɚɧɚɝɢɛɢɦɚɤɨʁɢɧɟ
ɦɨɝɭɛɢɬɢɜɟʄɢɨɞ  ɚɢɡɭɡɟɬɧɨ  
Ʉɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɚ ɬɟɪɟɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ʁɟ ɩɨɝɨɞɧɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɨɝ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɟ ɫɬɚɡɟ ɫɭ ɞɟɨ ɲɢɪɟɝ ɩɥɚɧɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɨɝ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɉɨɠɚɪɟɜɰɚɩɨɫɟɛɧɨɰɟɧɬɪɚɥɧɟɡɨɧɟ
ɍ ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɉȽɊɚ Äɉɨɠɚɪɟɜɚɰ³ ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɟ ɫɬɚɡɟɫɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɭ ɤɨɪɢɞɨɪɭ ɭɥɢɰɟ
ȭɭɪɟȭɚɤɨɜɢʄɚɡɚɬɢɦɭɤɨɪɢɞɨɪɭɧɨɜɨɩɥɚɧɢɪɚɧɟɭɥɢɰɟɨɞɭɥɢɰɟȭɭɪɟȭɚɤɨɜɢʄɚɞɨɭɥɢɰɟɂɥɢʁɟ
Ƚɨʁɤɨɜɢʄɚ ɩɚ  ɭɥɢɰɨɦ ɂɥɢʁɟ Ƚɨʁɤɨɜɢʄɚ ɞɨ ɭɥɢɰɟ ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɢ ɭ ɧɨɜɨɩɩɥɚɧɢɪɚɧɢɦ ɭɥɢɰɚɦɚ ɭ
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨʁɡɨɧɢɤɨʁɚɫɟɧɚɥɚɡɢɢɡɦɟɻɭɭɥɢɰɚȭɭɪɟȭɚɤɨɜɢʄɚɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟɢɂɥɢʁɟȽɨʁɤɨɜɢʄɚ
ȼɨɻɟʃɟ ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɢɯ ɫɬɚɡɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨ ʁɟ ɢɡɞɜɨʁɟɧɨ ɨɞ ɦɨɬɨɪɧɨɝ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚɧɚɤɨʁɢɦɚɫɟɜɨɞɢɢɩɟɲɚɱɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɨɞʃɟɝɚɬɪɟɛɚɞɚɛɭɞɟɨɞɜɨʁɟɧɢɪɟɝɭɥɢɫɚɧ
ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɟɢɜɟɪɬɢɤɚɥɧɟɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
Ɉɫɧɨɜɧɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ɤɨʁɢ ʁɟ ɤɨɪɢɲʄɟɧ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɦɪɟɠɟ ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɢɯ ɫɬɚɡɚ
ɨɞɧɨɫɧɨ ɬɪɚɤɚ ɧɚ ɬɪɨɬɨɚɪɫɤɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ʁɟ ɛɢɨ ɞɚ ɫɟ ɤɪɟɬɚʃɟ ɩɟɲɚɤɚ ɧɢ ɧɚ ɤɨʁɢ ɧɚɱɢɧ ɧɟ
ɭɝɪɨɠɚɜɚ ɇɚɢɦɟ ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ ɲɢɪɢɧɚ ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɡɚ ɤɪɟɬɚʃɟ ɩɟɲɚɤɚ ʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɤɨɧɢɦɚ
ɡɚɞɪɠɚɧɚɧɚP
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ɉɚɪɤɢɪɚʃɟɜɨɡɢɥɚ
ɉɥɚɧɨɦ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ʁɚɜɧɨɝ ɩɚɪɤɢɧɝɚ ɭ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨʁ ɡɨɧɢ ɭ ɭɥɢɰɢ ȭɭɪɟ
ȭɚɤɨɜɢʄɚɡɚɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟɢɞɪɭɝɟɫɚɞɪɠɚʁɟɍɡɨɧɚɦɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɝɫɬɚɧɨɜɚʃɚɡɚɩɚɪɤɢɪɚʃɟɫɟ
ɩɥɚɧɢɪɚʁɭɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɟɝɚɪɚɠɟɭɡɚɯɜɚɬɭɩɚɪɰɟɥɚɤɚɨɢɩɚɪɤɢɪɚʃɟɢɡɜɚɧɝɚɪɚɠɚɧɚɩɚɪɰɟɥɢɞɨɤ
ʁɟ ɡɚ ɨɫɬɚɥɟ ɨɛʁɟɤɬɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɭɜɟɫɬɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ ɢ ɦɟɪɟʃɢɯɨɜɨɝ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɇɚ
ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ʄɟ ɫɟ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɧɚɦɟɧɟ ɢ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɨɛʁɟɤɬɚ ɭɫɥɨɜɢɬɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɝ ɛɪɨʁɚ
ɩɚɪɤɢɧɝɦɟɫɬɚ

ɋɬɚɧɢɰɟɡɚɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɝɨɪɢɜɨɦ
Ʌɨɤɚɰɢʁɚ ɧɨɜɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɡɚ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɝɨɪɢɜɨɦ ɩɥɚɧɢɪɚ ɫɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɨʁɚɫɚ ɡɚɲɬɢɬɧɨɝ
ɡɟɥɟɧɢɥɚɭɡɞɪɠɚɜɧɢɩɭɬ,Ȼɪɟɞɚɛɪɨʁ ɩɨʁɟɞɧɚɫɬɚɧɢɰɚɭɨɛɚɫɦɟɪɚ ɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɩɪɚɜɢɥɢɦɚɡɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɦ ɨɜɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɧɢɫɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɞɪɭɝɟ
ɥɨɤɚɰɢʁɟɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɫɬɚɧɢɰɚɡɚɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɝɨɪɢɜɨɦɚɭɤɨɥɢɤɨɫɟɡɚɬɨɭɤɚɠɟɩɨɬɪɟɛɚɦɨɝɭʄɚʁɟ
ʃɢɯɨɜɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɭɡ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɟ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɥɚɧɨɦ
ɭɬɜɪɻɟɧɢɦɩɪɚɜɢɥɢɦɚɨɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɨɫɬɢɧɚɦɟɧɚ
Ɂɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɫɬɚɧɢɰɚ ɡɚ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɝɨɪɢɜɨɦ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚʁɟ ɢɡɪɚɞɚɫɬɭɞɢʁɟ ɩɪɨɰɟɧɟ ɭɬɢɰɚʁɚ
ɧɚɠɢɜɨɬɧɭɫɪɟɞɢɧɭɢɞɪɭɝɚɡɚɤɨɧɨɦɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚɚɡɚɥɨɤɚɰɢʁɭɭɤɨɪɢɞɨɪɭʁɚɜɧɨɝ
ɩɭɬɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɩɪɢɛɚɜɢɬɢ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɭɩɪɚɜʂɚɱɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɉɨɪɟɞ ɨɫɧɨɜɧɟ ɧɚɦɟɧɟ
ɫɬɚɧɢɰɟ ɦɨɝɭ ɢɦɚɬɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɪɨɞɚʁɟ ɚɭɬɨ ɝɚɫɚ ɚ ɦɨɝɭ ɫɚɞɪɠɚɬɢ ɢ ɩɪɚɬɟʄɟ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɟ ɢ
ɭɫɥɭɠɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
Ɉɩɲɬɚɩɪɚɜɢɥɚɝɪɚɻɟʃɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɉɥɚɧɨɦ ɝɟɧɟɪɚɥɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɫɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɝɪɚɻɟʃɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɢ
ɡɚɲɬɢɬɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ʃɟɝɨɜɨɝ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢ ɞɟɮɢɧɢɲɭ ɫɟ ɞɟɬɚʂɧɢʁɨɦ ɩɥɚɧɫɤɨɦ ɪɚɡɪɚɞɨɦ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ ɚ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɭ ɝɪɚɧɢɱɧɢɦ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɦɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɦ
ɩɪɚɜɢɥɢɦɚɢɭɫɥɨɜɢɦɚɨɜɨɝɩɥɚɧɚ

-ɚɜɧɢɩɭɬɟɜɢ
ɉɭɬɧɭɦɪɟɠɭɧɟɤɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚɱɢɧɢɫɢɫɬɟɦɨɛʁɟɤɚɬɚɫɚɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɮɭɧɤɰɢʁɚɦɚɡɚɤɪɟɬɚʃɟɢ
ɦɢɪɨɜɚʃɟɭɱɟɫɧɢɤɚɭɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭɉɨɪɟɞɬɨɝɚɭɩɨʁɚɫɭɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟʁɚɜɧɨɝɩɭɬɚɫɟɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭɜɨɞɨɜɢ
ɩɨɞɡɟɦɧɟɢɧɚɞɡɟɦɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɢɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɩɨɜɪɲɢɧɟɡɚɨɡɟɥɟʃɚɜɚʃɟ
ɍ ɤɨɪɢɞɨɪɢɦɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɲɭ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɝɪɚɧɝɚʁɚɜɧɨɝɩɭɬɚɢɩɪɨɫɬɨɪɧɢɯɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ
ɇɚɨɫɧɨɜɭɁɚɤɨɧɚɨʁɚɜɧɢɦɩɭɬɟɜɢɦɚ ɋɥɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɢ
ɢ ɦɪɟɠɭɩɭɬɟɜɚɧɟɤɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚɱɢɧɟʁɚɜɧɢɢɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɩɭɬɟɜɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɚ 
ɋɜɢ ɩɭɬɟɜɢ ɭɬɜɪɻɟɧɢ ɉɥɚɧɨɦ ɝɟɧɟɪɚɥɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɫɭ ʁɚɜɧɢ ɩɭɬɟɜɢ ɢ ɦɨɪɚʁɭ ɫɟ
ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɬɢ ɩɨ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ɡɚ ʁɚɜɧɟ ɩɭɬɟɜɟ ɉɪɨɰɟɞɭɪɟ ɢɡɪɚɞɟ ɢ
ɭɫɜɚʁɚʃɚɩɪɨʁɟɤɚɬɚɤɚɨɢɫɚɦɨɝɪɚɻɟʃɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɦɨɪɚɫɟɫɩɪɨɜɨɞɢɬɢɭɫɜɟɦɭ
ɩɪɟɦɚ ɜɚɠɟʄɨʁ ɡɚɤɨɧɫɤɨʁ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɢ ɉɪɨɰɟɞɭɪɟ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɭ ɢ ɝɪɚɻɟʃɭ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɬɟɯɧɢɱɤɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɢɪɟɝɭɥɚɰɢʁɚɜɨɞɨɬɨɤɚɦɨɪɚʁɭ
ɫɟɨɛʁɟɞɢʃɚɜɚɬɢ

ɒɢɪɢɧɚɩɨʁɚɫɚɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟɢɲɢɪɢɧɚɡɚɲɬɢɬɧɨɝɩɨʁɚɫɚɩɭɬɚ
ɉɨʁɚɫ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ʁɟ ɩɪɨɫɬɨɪ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧ ɝɪɚɧɢɰɨɦ ɝɪɚɻɟʃɚ ʁɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ ɭɧɭɬɚɪ ɤɨɝɚ ɫɟ
ɢɡɜɨɞɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɡɚɯɜɚɬɢɩɪɢɥɢɤɨɦɢɡɝɪɚɞʃɟɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɢɥɢɨɞɪɠɚɜɚʃɚʁɚɜɧɨɝɩɭɬɚ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɜɚɠɟʄɟɝ ɡɚɤɨɧɚ ɨ ʁɚɜɧɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɱɥɚɧɚ  ɢ   ɡɚ ɬɪɚɫɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɢ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯʁɚɜɧɢɯɩɭɬɟɜɚɭɬɜɪɻɟɧɢɫɭ
 ɡɚɲɬɢɬɧɢɩɨʁɚɫɩɭɬɚɩɪɨɫɬɨɪɨɛɨɫɬɪɚɧɨɨɞɢɜɢɰɟɡɟɦʂɢɲɧɨɝɩɨʁɚɫɚɩɭɬɚɲɢɪɢɧɟPɡɚ
ɞɪɠɚɜɧɢɩɭɬ,ɪɟɞɚ ɡɚɚɭɬɨɩɭɬP Pɡɚɞɪɠɚɜɧɢɩɭɬ,,ɪɟɞɚPɡɚɨɩɲɬɢɧɫɤɢɩɭɬɢ
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 ɩɨʁɚɫɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɟɢɡɝɪɚɞʃɟɩɪɭɠɚɫɟɨɞɝɪɚɧɢɰɟɭɠɟɝɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɝɡɚɲɬɢɬɧɨɝɩɨʁɚɫɚɭ
ɲɢɪɢɧɢɨɞPɡɚɚɭɬɨɩɭɬPɡɚɨɫɬɚɥɟɞɪɠɚɜɧɟɩɭɬɟɜɟ,ɪɟɞɚPɡɚɞɪɠɚɜɧɢɩɭɬ,,
ɪɟɞɚɢPɡɚʁɚɜɧɢɨɩɲɬɢɧɫɤɢɩɭɬ
ɍɡɚɲɬɢɬɧɨɦɩɨʁɚɫɭʁɚɜɧɨɝɩɭɬɚɡɚɛɪɚʃɟɧɚʁɟɢɡɝɪɚɞʃɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɢɥɢɞɪɭɝɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɤɚɨ ɢ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɭɪɟɻɚʁɚ ɢ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɨɫɢɦ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɩɪɚɬɟʄɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ʁɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ ɤɚɨ ɢ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɭɪɟɻɚʁɚ ɢ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɤɨʁɢ ɫɥɭɠɟ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ
ʁɚɜɧɨɝɩɭɬɚɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɧɚʁɚɜɧɨɦɩɭɬɭɍɨɜɨɦɡɚɲɬɢɬɧɨɦɩɨʁɚɫɭʁɟɞɨɡɜɨʂɟɧɚɢɡɝɪɚɞʃɚɨɞɧɨɫɧɨ
ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɜɨɞɨɜɨɞɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɬɨɩɥɨɜɨɞɚ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟ ɩɪɭɝɟ ɢ ɫɥ ɤɚɨ ɢ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯɢɟɥɟɤɬɪɨɜɨɞɨɜɚɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɢɫɥɩɨɩɪɟɬɯɨɞɧɨɩɪɢɛɚɜʂɟɧɨʁ
ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢɭɩɪɚɜʂɚɱɚʁɚɜɧɨɝɩɭɬɚɤɨʁɚɫɚɞɪɠɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨɬɟɯɧɢɱɤɟɭɫɥɨɜɟ
ɍ ɩɨʁɚɫɭ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɟ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɡɚɛɪɚʃɟɧɨ ʁɟ ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɪɭɞɧɢɤɚ ɤɚɦɟɧɨɥɨɦɚ ɢ ɞɟɩɨɧɢʁɚ
ɨɬɩɚɞɚɢɫɦɟʄɚ

ɉɪɚɜɢɥɚɝɪɚɻɟʃɚɩɨʁɚɫɚɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟʁɚɜɧɢɯɩɭɬɟɜɚ
 ȳɚɜɧɢɩɭɬɟɜɢɫɟɦɨɪɚʁɭɝɪɚɞɢɬɢɬɚɤɨɞɚɢɦɚʁɭɧɚʁɦɚʃɟɞɜɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟɢɞɜɟɢɜɢɱɧɟɬɪɚɤɟ
ɢɥɢ ɢɜɢɱʃɚɤɟ ɭ ɪɚɜɧɢ ɤɨɥɨɜɨɡɚ ɚ ɭɥɢɰɚ ɬɪɨɬɨɚɪ ɢ ɭɦɟɫɬɨ ɢɜɢɱɧɢɯ ɬɪɚɤɚ  ɢɜɢɱʃɚɤɟ
ɒɢɪɢɧɚɢɛɪɨʁɤɨɥɨɜɨɡɧɢɯɬɪɚɤɚɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟɫɭɤɚɬɟɝɨɪɢʁɨɦɩɭɬɚ
 ɒɢɪɢɧɚ ɤɨɥɨɜɨɡɚ ɧɚ ɞɪɠɚɜɧɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ , ɪɟɞɚ ɜɚɧ ɧɚɫɟʂɚ ʁɟ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ  P
ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢɜɢɱɧɟ ɬɪɚɤɟ ɨɞ  ɯ  P  ɨɞɧɨɫɧɨ  P ɫɚ ɢɡɞɢɝɧɭɬɢɦ ɢɥɢ ɭɩɭɲɬɟɧɢɦ
ɢɜɢɱʃɚɰɢɦɚ
 ɒɢɪɢɧɚ ɤɨɥɨɜɨɡɚ ɧɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɦ ɞɪɠɚɜɧɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ,, ɪɟɞɚ ʁɟ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ  P
ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɜɢɱɧɟɬɪɚɤɟɨɞɯP ɨɞɧɨɫɧɨPɫɚɢɡɞɢɝɧɭɬɢɦɢɜɢɱʃɚɰɢɦɚ
 ɇɚɞɪɠɚɜɧɢɦɩɭɬɟɜɢɦɚɤɨʁɢɩɪɨɥɚɡɟɤɪɨɡɧɚɫɟʂɟɧɚɦɟɫɬɚɨɛɚɜɟɡɧɚʁɟɢɡɝɪɚɞʃɚɨɛɨɫɬɪɚɧɢɯ
ɬɪɨɬɨɚɪɚɦɢɧɢɦɚɥɧɟɲɢɪɢɧɟP
 ɆɢɧɢɦɚɥɧɚɲɢɪɢɧɚɤɨɥɨɜɨɡɚɨɩɲɬɢɧɫɤɢɯʁɚɜɧɢɯɩɭɬɟɜɚʁɟP ɜɨɡɧɟɬɪɚɤɟɯPɢ
ɢɜɢɱɧɟɬɪɚɤɟɯP 
 ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɫɦɚʃɢɬɢ ɛɪɨʁ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɚ ɢɥɢ
ɩɪɢɤʂɭɱɚɤɚɨɩɲɬɢɧɫɤɢɯɢɥɢɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯɩɭɬɟɜɚɧɚɞɪɠɚɜɧɢɩɭɬɧɚɧɚʁɦɚʃɢɦɨɝɭʄɢ
ɛɪɨʁɚɭɰɢʂɭɩɨɜɟʄɚʃɚɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɢɩɨɜɟʄɚʃɚɧɢɜɨɚɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɧɚɞɪɠɚɜɧɨɦ
ɩɭɬɭ
 ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢ ɩɪɢɤʂɭɱɰɢ ɧɚ ɞɪɠɚɜɧɢ ɩɭɬ ɭɬɜɪɻɭʁɭ ɫɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɭɫɥɨɜɚ ɢ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ
ɭɩɪɚɜʂɚɱɚɞɪɠɚɜɧɢɦɩɭɬɟɜɢɦɚ
 ɍ ɡɚɲɬɢɬɧɨɦ ɩɨʁɚɫɭ ɫɚ ɞɢɪɟɤɬɧɢɦ ɩɪɢɫɬɭɩɨɦ ɧɚ ɞɪɠɚɜɧɢ ɩɭɬ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ʁɟ ɝɪɚɞɢɬɢ
ɫɬɚɧɢɰɟ ɡɚ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɦɨɬɨɪɧɢɯ ɜɨɡɢɥɚ ɝɨɪɢɜɨɦ ɚɭɬɨɫɟɪɜɢɫɟ ɨɛʁɟɤɬɟ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɢ
ɫɦɟɲɬɚʁɨɧɟɫɩɨɫɨɛʂɟɧɢɯɜɨɡɢɥɚɚɭɬɨɛɚɡɟɡɚɩɪɭɠɚʃɟɩɨɦɨʄɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɭɱɟɫɧɢɰɢɦɚɭ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭɚɫɜɟɬɨɧɚɨɫɧɨɜɭɩɥɚɧɫɤɨɝɞɨɤɭɦɟɧɬɚɡɚɧɚɜɟɞɟɧɟɬɢɩɨɜɟɨɛʁɟɤɚɬɚ
 ɉɪɢɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɩɪɢɥɚɡɧɨɝ ɧɚ ʁɚɜɧɢ ɩɭɬ ɜɪɲɢ ɫɟ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ʃɟɝɨɜɢɦ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟɦ ɫɚ
ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɢɥɚɡɧɢɦ ɢɥɢ ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɦ ɩɭɬɟɦ ɤɨʁɢ ʁɟ ɜɟʄ ɩɪɢɤʂɭɱɟɧ ɧɚ ʁɚɜɧɢ ɩɭɬ ɚ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚɧɚɤɨʁɢɦɚɨɜɨɧɢʁɟɦɨɝɭʄɟɩɪɢɤʂɭɱɢɜɚʃɟɩɪɢɥɚɡɧɨɝɩɭɬɚɜɪɲɢɫɟɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ
ɧɚʁɚɜɧɢɩɭɬɢɬɨɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨɧɚɩɭɬɧɢɠɟɝɪɟɞɚ
 ɁɟɦʂɚɧɢɩɨʁɚɫɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢɦɢɧɢɦɭɦPɨɞɤɪɚʁʃɟɬɚɱɤɟɩɨɩɪɟɱɧɨɝɩɪɨɮɢɥɚɧɨɜɨɩɥɚɧɢɪɚɧɟ
ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟɩɥɭɫPɩɥɚɧɢɪɚɬɢɩɪɨɫɬɨɪɡɚɩɨɫɬɨʁɚʄɟɢɩɥɚɧɢɪɚɧɟɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟɭɤɭɩɧɨP
ɨɛɨɫɬɪɚɧɨ
 ɉɨɜɟɡɢɜɚʃɟɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɢɧɨɜɢɯɫɚɞɪɠɚʁɚɩɥɚɧɢɪɚɬɢɢɫɤʂɭɱɢɜɨɧɚɩɪɢɤʂɭɱɰɢɦɚɤɨʁɢʄɟɫɟ
ɩɨɬɜɪɞɢɬɢ ɩɥɚɧɫɤɢɦ ɪɟɲɟʃɟɦ ɇɚ ɞɪɠɚɜɧɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɢ ɩɪɢɤʂɭɱɤɟ ɫɚ ɥɟɜɢɦ
ɫɤɪɟɬɚʃɢɦɚ ɫɚɦɨɬɢɩɚɭɥɢɜɢɡɥɢɜ 
 Ƚɟɨɦɟɬɪɢʁɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯɩɪɢɤʂɭɱɚɤɚɭɥɢɜɧɨɢɡɥɢɜɧɢɯɬɪɚɤɚɬɚɱɧɨɭɬɜɪɻɟɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɠɟ
ɩɪɟɰɢɡɧɨɫɟɭɬɜɪɞɻɭʁɭɩɪɨʁɟɤɬɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɨɦɩɪɢɥɢɤɨɦɢɡɪɚɞɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨɬɟɯɧɢɱɤɢɯ
ɭɫɥɨɜɚ
 Ɂɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢ ɩɪɢɤʂɭɱɚɤ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɛɟɧɡɢɧɫɤɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢɬɞ  ɧɚ ɞɪɠɚɜɧɟ ɩɭɬɟɜɟ ɜɚɧ ɧɚɫɟʂɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɬɪɚɤɟ ɡɚ ɭɫɩɨɪɟʃɟɭɛɪɡɚʃɟ
ɉɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɫɬɚɦɛɟɧɢ ɫɬɚɦɛɟɧɨɩɨɫɥɨɜɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɢ ɞɪ  ɧɚ
ɞɪɠɚɜɧɟ ɩɭɬɟɜɟ ɭɫɥɨɜʂɚɜɚ ɫɟ ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ ɩɚɪɚɥɟɥɧɨɝ ɫɟɪɜɢɫɧɨɝ ɩɭɬɚ ɤɨʁɢ ʄɟ ɩɨɜɟɡɢɜɚɬɢ
ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɞɭɠ ɩɭɬɧɨɝ ɩɪɚɜɰɚ ɍɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɫɟɪɜɢɫɧɢ ɩɭɬ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɭ ɡɚɥɟɻɭ ɥɨɤɚɰɢʁɚ
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ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɟ ɧɚ ɞɪɠɚɜɧɢ ɩɭɬ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɧɚ ɞɨɜɨʂɧɨ ɜɟɥɢɤɨɦ ɪɚɫɬɨʁɚʃɭ ɞɚ ɫɟ ɧɟ ɨɦɟɬɚ
ɨɞɜɢʁɚʃɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɧɚɢɫɬɨɦ
Ɂɟɦʂɚɧɢ ɩɭɬ ɤɨʁɢ ɫɟ ɭɤɪɲɬɚ ɢɥɢ ɩɪɢɤʂɭɱɭʁɟ ɧɚ ʁɚɜɧɢ ɩɭɬ ɦɨɪɚ ɫɟ ɢɡɝɪɚɞɢɬɢ ɫɚ ɬɜɪɞɨɦ
ɩɨɞɥɨɝɨɦɢɥɢɫɚɢɫɬɢɦɤɨɥɨɜɨɡɧɢɦɡɚɫɬɨɪɨɦɤɚɨɢʁɚɜɧɢɩɭɬɫɚɤɨʁɢɦɫɟɭɤɪɲɬɚɨɞɧɨɫɧɨɧɚ
ɤɨʁɢɫɟɩɪɢɤʂɭɱɭʁɟɭɲɢɪɢɧɢɨɞɧɚʁɦɚʃɟPɢɭɞɭɠɢɧɢɨɞɧɚʁɦɚʃɟPɡɚȾɉ,ɪɟɞɚ
PɡɚȾɉ,,ɪɟɞɚɢPɡɚɨɩɲɬɢɧɫɤɢɩɭɬɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢɨɞɢɜɢɰɟɤɨɥɨɜɨɡɚʁɚɜɧɨɝɩɭɬɚ
Ɋɚɞɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɩɭɬɟɜɚ ɨɞ ɫɩɢɪɚʃɚ ɢ ɨɞɪɨʃɚɜɚʃɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɚɤɨ ɩɪɢɪɨɞɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɞɨɩɭɲɬɚ ɞɚ ɤɨɫɢɧɟ ɭɫɟɤɚ ɡɚɫɟɤɚ ɢ ɧɚɫɢɩɚ ɤɚɨ ɢ ɞɪɭɝɟ ɤɨɫɢɧɟ ɭ ɩɭɬɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ ɛɭɞɭ
ɨɡɟɥɟʃɟɧɟɬɪɚɜɨɦɲɢɛʂɟɦɢɞɪɭɝɢɦɪɚɫɬɢʃɟɦɤɨʁɟɧɟɭɝɪɨɠɚɜɚɩɪɟɝɥɟɞɧɨɫɬɩɭɬɚ
Ɉɝɪɚɞɟɞɪɜɟʄɟɢɡɚɫɚɞɢɩɨɪɟɞɩɭɬɟɜɚɩɨɞɢɠɭɫɟɬɚɤɨɞɚɧɟɨɦɟɬɚʁɭɩɪɟɝɥɟɞɧɨɫɬɩɭɬɚɢɧɟ
ɭɝɪɨɠɚɜɚʁɭɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɈɝɪɚɞɟɞɪɜɟʄɟɢɡɚɫɚɞɢɩɨɪɟɞɩɭɬɟɜɚɫɟɦɨɪɚʁɭɭɤɥɨɧɢɬɢ
ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɢɥɢ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɟ ɩɭɬɚ ɞɨɻɟ ɞɨ ɡɚɤʂɭɱɤɚ ɞɚ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɭɬɢɱɭɧɚɩɪɟɝɥɟɞɧɨɫɬɩɭɬɚɢɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
Ɉɛʁɟɤɬɢ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɧɟ ɫɦɟʁɭ ɛɢɬɢ ɧɚ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢ ɦɚʃɨʁ ɨɞ  P ɩɨɪɟɞ
ɞɪɠɚɜɧɨɝɩɭɬɚ,,ɪɟɞɚɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢɨɞɫɩɨʂɧɟɢɜɢɰɟɡɟɦʂɢɲɧɨɝɩɨʁɚɫɚ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟɥɢɧɢʁɟ
ɨɞɧɨɫɧɨɩɭɬɧɟɩɚɪɰɟɥɟ 
Ⱦɭɠ ɫɜɢɯ ʁɚɜɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɡɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɨɨɞɜɨɻɟʃɟɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯɜɨɞɚɫɚɭɝɪɚɻɟɧɢɦɫɟɩɚɪɚɬɨɪɢɦɚɧɚɮɬɧɢɯɞɟɪɢɜɚɬɚ
ɧɚɞɪɠɚɜɧɢɦɩɭɬɟɜɢɦɚɤɨʁɢɡɚɥɚɡɟɭɡɚɲɬɢɬɧɟɡɨɧɟɜɨɞɨɢɡɜɨɪɢɲɬɚ
Ⱦɟɥɨɜɢ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɩɭɬɧɟ ɦɪɟɠɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢ ɭɥɢɰɟ ɭ ɧɚɫɟʂɭ ɦɨɝɭ ɫɟ ɧɚ ɡɚɯɬɟɜ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɨɪɝɚɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɟ ɪɚɡɪɚɞɨɦ ɤɪɨɡ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɭ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɭ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɭ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɢɡɝɪɚɞɢɬɢ ɤɚɨ ɭɥɢɰɚ ɫɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ ɤɨʁɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɧɚɫɟʂɚ
ɲɢɪɢɦɤɨɥɨɜɨɡɨɦɬɪɨɬɨɚɪɢɦɚɢɫɥ ɤɚɨɢɫɚɩɭɬɧɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚɤɨʁɢɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭɩɨɬɪɟɛɚɦɚ
ɧɚɫɟʂɚ
ɍɤɨɥɢɤɨɩɨɫɬɨʁɢɦɨɝɭʄɧɨɫɬɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢɲɢɪɢɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɢɩɨʁɚɫɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ
ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɥɟ ɢɜɢɱɧɟ ɪɚɡɞɟɥɧɟ ɬɪɚɤɟ ɫɚ ɡɟɥɟɧɢɥɨɦ ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɟ ɫɬɚɡɟ ɢ ɫɥ
ɍɤɨɥɢɤɨ ɬɨ ɧɢʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɟ ɫɬɚɡɟ ɫɟ ɦɨɝɭ ɜɨɞɢɬɢ ɭ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɦ ɩɨɩɪɟɱɧɨɦ
ɩɪɨɮɢɥɭɫɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɨɦɧɢɠɟɝɪɚɧɝɚɨɞɚɭɬɨɩɭɬɚ
Ʉɨɞ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ɢɦɚʁɭ ɡɚ ɰɢʂ ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ʁɟ ɢɡɪɚɞɚ
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɥɚɧɚ Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɞɟɥɨɜɚ ɩɭɬɧɟ ɦɪɟɠɟ ɦɨɪɚ ɨɛɭɯɜɚɬɢɬɢ ɫɜɟ ɟɥɟɦɟɧɬɟ
ɩɨɩɪɟɱɧɨɝɩɪɨɮɢɥɚ
ɇɚ ɩɪɟɞɥɨɝ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɯ ɫɥɭɠɛɢ ɢɥɢ ɩɪɟɜɨɡɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɨɛɚɜʂɚ ɥɢɧɢʁɫɤɢ ɩɪɟɜɨɡ ɩɭɬɧɢɤɚ ɧɚ
ʁɚɜɧɨɦɩɭɬɭɦɨɠɟɫɟɢɡɝɪɚɞɢɬɢɚɭɬɨɛɭɫɤɨɫɬɚʁɚɥɢɲɬɟɭɡɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɭɩɪɚɜʂɚɱɚʁɚɜɧɨɝɩɭɬɚ
ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɚɭɬɨɛɭɫɤɨɝ ɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ ɧɚ ʁɚɜɧɨɦ ɩɭɬɭ ɨɫɢɦ ɭɥɢɰɟ ɦɨɪɚ ɫɟ
ɢɡɝɪɚɞɢɬɢɜɚɧɤɨɥɨɜɨɡɚ
ɇɨɜɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɡɚ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɝɨɪɢɜɢɦɚ ɛɟɧɡɢɧɫɤɟ ɢ ɝɚɫɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ  ɤɚɨ ɩɪɚɬɟʄɢ ɩɭɬɧɢ
ɫɚɞɪɠɚʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɚɞɢɬɢ ɭɡ ɫɜɟ ʁɚɜɧɟ ɩɭɬɟɜɟ ɫɚɦɨ ɚɤɨ ɫɭ ɢɫɩɭʃɟɧɢ ɫɜɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢ
ɬɟɯɧɢɱɤɨɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɢɟɤɨɥɨɲɤɢɭɫɥɨɜɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɁɚɤɨɧɨɦɨɩɪɟɜɨɡɭɨɩɚɫɧɨɝɬɟɪɟɬɚ
ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪ  ɢ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɫɬɚɧɢɰɚ ɡɚ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ
ɝɨɪɢɜɨɦɦɨɬɨɪɧɢɯɜɨɡɢɥɚɢɭɫɤɥɚɞɢɲɬɚɜɚʃɭɢɩɪɟɬɚɤɚʃɭɝɨɪɢɜɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɋɎɊȳ
ɛɪɢɢɋɥȽɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪ 

Ɉɞɧɨɫɩɭɬɧɟɢɤɨɦɭɧɚɥɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ

 ɍɡɚɲɬɢɬɧɨɦɩɨʁɚɫɭʁɚɜɧɨɝɩɭɬɚɧɚɨɫɧɨɜɭɱɥɚɧɚɫɬɚɜɁɚɤɨɧɚɨʁɚɜɧɢɦɩɭɬɟɜɢɦɚ Äɋɥ
ɝɥɚɫɧɢɤɊɋ³ɛɪɢɢ ɦɨɠɟɞɚɫɟɝɪɚɞɢɨɞɧɨɫɧɨ
ɩɨɫɬɚɜʂɚɜɨɞɨɜɨɞɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɨɩɥɨɜɨɞɠɟɥɟɡɧɢɱɤɚɩɪɭɝɚɢɞɪɭɝɢɫɥɢɱɚɧɨɛʁɟɤɚɬɤɚɨɢ
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɟ ɢ ɟɥɟɤɬɪɨ ɜɨɞɨɜɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɢ ɫɥ ɩR ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ
ɩɪɢɛɚɜʂɟɧɨʁɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢɭɩɪɚɜʂɚɱɚʁɚɜɧɨɝɩɭɬɚɤɨʁɚɫɚɞɪɠɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨɬɟɯɧɢɱɤɟɭɫɥɨɜɟ
 ɂɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɫɟ ɦɨɝɭ ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɧɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɦ ɩɚɪɰɟɥɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɜɨɞɟ ɤɚɨ ʁɚɜɧɨ ɞɨɛɪɨ
ɩɭɬɟɜɢ Ɍɪɚɫɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɦɨɪɚ ɫɟ ɩɪɨʁɟɤɬɧɨ ɭɫɚɝɥɚɫɢɬɢ ɫɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ
ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɦɚɩɨɪɟɞɢɢɫɩɨɞɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɩɭɬɚ
 Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ
ɝɚɫɨɜɨɞɧɟ ɢ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɡɧɨɫɢ  P ɨɞ ɤɪɚʁʃɟ ɬɚɱɤɟ ɩɨɩɪɟɱɧɨɝ
ɩɪɨɮɢɥɚɞɪɠɚɜɧɢɯɩɭɬɟɜɚ ɧɨɠɢɰɟɭɫɟɤɚɢɥɢɧɚɫɢɩɚɢɥɢɫɩɨʂɧɟɢɜɢɰɟɨɞɜɨɞɧɨɝɤɚɧɚɥɚ 
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 ɍɤɪɲɬɚʃɟɫɜɢɯɜɪɫɬɚɜɨɞɨɜɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɫɚɞɪɠɚɜɧɢɦɩɭɬɟɦɢɡɜɚɧɧɚɫɟʂɚ
ɜɪɲɢɫɟɬɚɤɨɲɬɨɫɟɤɚɛɥɰɟɜɩɨɥɚɠɟɭɛɟɬɨɧɫɤɢɤɚɧɚɥɨɞɧɨɫɧɨɭɛɟɬɨɧɫɤɭɢɥɢɩɥɚɫɬɢɱɧɭ
ɰɟɜɭɜɭɱɟɧɭɭɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɨɢɡɛɭɲɟɧɨɬɜɨɪɬɚɤɨɞɚʁɟɦɨɝɭʄɚɡɚɦɟɧɚɤɚɛɥɚɛɟɡɪɚɫɤɨɩɚɜɚʃɚ
ɩɭɬɚ ɍɤɪɲɬɚʃɟ ɜɨɞɨɜɚ ɫɚ ɞɪɠɚɜɧɢɦ ɩɭɬɟɦ ɫɟ ɢɡɜɨɞɢ ɦɟɯɚɧɢɱɤɢɦ ɩɨɞɛɭɲɢɜɚʃɟɦ ɢɫɩɨɞ
ɬɪɭɩɚ ɩɭɬɚ ɭɩɪɚɜɧɨ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢ ɩɭɬ ɭ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨʁ ɡɚɲɬɢɬɧɨʁ ɰɟɜɢ Ɂɚɲɬɢɬɧɚ ɰɟɜ ɦɨɪɚ
ɛɢɬɢɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚɧɚɰɟɥɨʁɞɭɠɢɧɢɢɡɦɟɻɭɤɪɚʁʃɢɯɬɚɱɚɤɚɩɨɩɪɟɱɧɨɝɩɪɨɮɢɥɚɩɭɬɚɭɜɟʄɚɧɚ
ɡɚɩɨPɫɚɩɨɫɜɚɤɟɫɬɪɚɧɟ
 ȼɟɪɬɢɤɚɥɧɨɪɚɫɬɨʁɚʃɟɨɞɧɚʁɧɢɠɟɝɨɪʃɟɤɨɬɟɤɨɥɨɜɨɡɚɞɨɝɨɪʃɟɤɨɬɟɡɚɲɬɢɬɧɟɰɟɜɢɢɡɧɨɫɢ
ɦɢɧɢɦɚɥɧɨP
 Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚ ɞɭɛɢɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɢ ɡɚɲɬɢɬɧɢɯ ɰɟɜɢ ɢɫɩɨɞ ɩɭɬɧɨɝ ɤɚɧɚɥɚ ɡɚ
ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝɢɥɢɩɥɚɧɢɪɚɧɨɝ ɨɞɤɨɬɟɞɧɚɤɚɧɚɥɚɞɨɤɨɪʃɟɤɨɬɟɡɚɲɬɢɬɧɟɰɟɜɢ
ɢɡɧɨɫɢP
 ɉɪɟɞɦɟɬɧɟɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟɦɨɪɚʁɭɛɢɬɢɩɨɫɬɚɜʂɟɦɢɧɢɦɚɥɧɨPɨɞɤɪɚʁʃɟɬɚɱɤɟɩɨɩɪɟɱɧɨɝ
ɩɪɨɮɢɥɚ ɩɭɬɚ ɧɨɠɢɰɟ ɧɚɫɢɩɚ ɬɪɭɩɚ ɝɬɭɬɚ ɢɥɢ ɫɪɨʂʃɟ ɢɜɢɰɟ ɩɭɬɧɨɝ ɤɚɧɚɥɚ ɡɚ
ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨɢɜɢɰɟɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɧɨɝɤɨɥɨɜɨɡɚɭɤɨɥɢɤɨɫɟɬɢɦɟɧɟɪɟɦɟɬɢɪɟɠɢɦ
ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɚ ɤɨɥɨɜɨɡɚ ɇɚ ɦɟɫɬɢɦɚ ɝɞɟ ɧɢʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɡɚɞɨɜɨʂɢɬɢ ɨɜɟ  ɭɫɥɨɜɟ  ɦɨɪɚ ɫɟ
ɢɫɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɬɢɢɢɡɜɟɫɬɢɚɞɟɤɜɚɬɧɚɡɚɲɬɢɬɚɬɪɭɩɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɩɭɬɚ
 ɍɤɪɲɬɚʃɟɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɭɞɚʂɢɬɢɨɞɭɤɪɲɬɚʁɚɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚP

ɍɥɢɱɧɚɦɪɟɠɚ
ɇɚɨɫɧɨɜɭɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɭɩɭɬɫɬɚɜɚɡɚɩɥɚɧɢɪɚʃɟɢɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟɝɪɚɞɫɤɟɩɭɬɧɟɦɪɟɠɟ ɉȽɋ
ɉɆ  ɝɪɚɧɢɰɟ ɩɭɬɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟ ɫɭ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɢɦ ɥɢɧɢʁɚɦɚ ɤɨʁɟ ɪɚɡɞɜɚʁɚʁɭ ʁɚɜɧɭ
ɩɨɜɪɲɢɧɭɩɭɬɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɨɞɩɨɜɪɲɢɧɚɫɚɞɪɭɝɚɱɢʁɢɦɪɟɠɢɦɨɦɤɨɪɢɲʄɟʃɚ
Ɂɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɭ ɧɚɫɟʂɭ ɨɩɲɬɢɧɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɝɪɚɞ ɢɦɚʁɭ ɩɪɚɜɨ ɢ ɨɛɚɜɟɡɭ ɞɨɧɨɲɟʃɚ
ɩɥɚɧɨɜɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɪɟɝɭɥɢɲɟ ɡɚɲɬɢɬɧɢ ɩɨʁɚɫ ɢ ɩɨʁɚɫ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɟ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɲɬɢɬɧɨɝ
ɩɨʁɚɫɚ ʁɟ ɭ ɫɭɲɬɢɧɢ ɲɢɪɢɧɚ ɢɡɦɟɻɭ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɥɢɧɢʁɟ ɝɞɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɚ ɥɢɧɢʁɚ
ɬɪɟɛɚɞɚɛɭɞɟɩɨɜɭɱɟɧɚɭɨɞɧɨɫɭɧɚɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɭɥɢɧɢʁɭɡɚɲɢɪɢɧɭɡɚɲɬɢɬɧɨɝɩɨʁɚɫɚɢɬɨɤɨɞ
ɝɪɚɞɫɤɢɯɚɭɬɨɩɭɬɟɜɚɡɚɦ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨɦ 
ɝɥɚɜɧɟɝɪɚɞɫɤɟɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɦ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨɦ 
ɝɥɚɜɧɟɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɫɚɛɢɪɧɢɯɭɥɢɰɚɢɩɪɢɫɬɭɩɧɢɯɭɥɢɰɚɦ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨɦ 
ɉɨʁɚɫɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɟɝɪɚɞʃɟʁɟʁɟɞɧɚɤɡɚɲɬɢɬɧɨɦɩɨʁɚɫɭ
Ɋɟɝɭɥɚɰɢɨɧɚɥɢɧɢʁɚɦɨɪɚɫɟɮɨɪɦɢɪɚɬɢɢɭɜɢɫɢɧɫɤɨɦɩɨɝɥɟɞɭ
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɭ ɧɚɫɟʂɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɢɡɪɚɞɚ
Ƚɥɚɜɧɢɯ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɡɚ ɫɜɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟ ɭɡ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɡɚɤɨɧɫɤɟ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɟ Ɂɚɤɨɧ ɨ
ʁɚɜɧɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ Ɂɚɤɨɧ ɨ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ
ɤɨʁɟʁɚɜɧɢɩɭɬɟɜɢɢʃɢɯɨɜɢɟɥɟɦɟɧɬɢɦɨɪɚʁɭɞɚɢɫɩɭʃɚɜɚʁɭɫɚɝɥɟɞɢɲɬɚɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ 
ɤɚɨ ɢ Ɍɟɯɧɢɱɤɢɯ ɩɪɨɩɢɫɚ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɭɬɧɨɝ ɢɧɠɟʃɟɪɫɬɜɚ ɡɚ ɫɚɞɪɠɚʁɟ ɤɨʁɢ ɫɭ
ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɡɚɞɨɜɨʂɢɥɢ ɡɚɯɬɟɜɢ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɛɟɡɟɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɭ ɧɚɫɟʂɭ ɭ ɩɥɚɧɫɤɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɧɚɫɟʂɫɤɭ ɦɪɟɠɭ ɬɪɟɛɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɬɢ ɩɪɢɞɪɠɚɜɚʁɭʄɢ ɫɟ
ɫɥɟɞɟʄɢɯɩɪɟɩɨɪɭɤɚ
 ɭɤɨɥɢɤɨ ɧɢʁɟ ɞɪɭɝɚɱɢʁɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨ ɩɨɩɪɟɱɧɢ ɩɪɨɮɢɥɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɦɪɟɠɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ
ɨɫɬɚʁɭ ɤɚɨ ɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɦ ɫɬɚʃɭ ɫɚ ɨɛɚɜɟɡɧɨɦ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɨɦ ɤɨɥɨɜɨɡɧɨɝ ɡɚɫɬɨɪɚ ɧɚ
ɦɟɫɬɢɦɚɝɞɟʁɟɬɨɩɨɬɪɟɛɧɨ
 ɭɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦɢɡɝɪɚɻɟɧɢɦɞɟɥɨɜɢɦɚɧɚɫɟʂɢɦɚɪɟɝɭɥɚɰɢʁɚɭɥɢɰɚɨɫɬɚʁɟɧɟɩɪɨɦɟʃɟɧɚɨɫɢɦ
ɚɤɨ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ʃɟɧɨɦ ɢɡɦɟɧɨɦ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟɦ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨɝ ɪɟɲɟʃɚ
ɧɢɜɟɥɚɰɢʁɟɭɩɨɬɩɭʃɚɜɚʃɚɩɨɩɪɟɱɧɨɝɩɪɨɮɢɥɚɮɨɪɦɢɪɚʃɟɦɧɨɜɟʁɚɜɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɢɫɥ
 ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɩɥɚɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ
Äɨɩɲɬɢɧɫɤɢ ɩɭɬɟɜɢ³  ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɬɢ ɫɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨɦ ɲɢɪɢɧɨɦ ɤɨɥɨɜɨɡɚ ɨɞ  P ɫɚ
ɧɨɫɢɜɨɲʄɭɤɨɥɨɜɨɡɚɡɚɫɪɟɞʃɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁɫɚʁɟɞɧɨɫɬɪɚɧɢɦɧɚɝɢɛɨɦ ɭɤɨɥɢɤɨɧɢʁɟɞɪɭɝɚɱɢʁɟ
ɨɞɪɟɻɟɧɨɬɟɯɧɢɱɤɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɨɦ ɢɫɚɫɜɢɦɩɪɚɬɟʄɢɦɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ
 ɨɫɬɚɥɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɬɢ ɫɚ ɲɢɪɢɧɨɦ ɤɨɥɨɜɨɡɚ ɦɢɧɢɦɭɦ  P ɡɚ ɞɜɨɫɦɟɪɧɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɢɥɢɲɢɪɢɧɨɦPɡɚʁɟɞɧɨɫɦɟɪɧɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁɫɚɧɨɫɢɜɨɲʄɭɡɚɥɚɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁɢ
ʁɟɞɧɨɫɬɪɚɧɢɦɧɚɝɢɛɨɦɢɫɚɫɜɢɦɩɪɚɬɟʄɢɦɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ
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 ɲɢɪɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟ ɦɟɪɟ ɨɜɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɦɨɝɭʄɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɩɚɪɤɢɧɝ
ɩɨɜɪɲɢɧɚɢɡɜɚɧɤɨɥɨɜɨɡɚɢɮɨɪɦɢɪɚʃɟʁɟɞɧɨɫɬɪɚɧɢɯɢɥɢɨɛɨɫɬɪɚɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɡɚɲɬɢɬɧɨɝ
ɡɟɥɟɧɢɥɚ
 ɩɪɢɥɚɡɟɩɚɪɰɟɥɚɦɚɫɚɤɨɥɨɜɨɡɚɝɪɚɞɢɬɢɨɞɛɟɬɨɧɚɲɢɪɢɧɟɦɢɧɢɦɚɥɧɨPɢɪɚɞɢʁɭɫɚ
Pɫɚɡɚɰɟɜʂɟɧɨɦɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɨɦɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ
 ɩɪɢɦɟʃɢɜɚɬɢ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ ɪɚɞɢʁɭɫɟ ɤɪɢɜɢɧɚ ɦɢɧ  P ɨɞɧɨɫɧɨ ɦɢɧ  P ɬɚɦɨ ɝɞɟ ɫɟ
ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟɩɪɨɬɨɱɧɨɫɬɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɡɛɨɝɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɢɯɭɫɥɨɜɚ
 ɤɨɥɨɜɨɡɧɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɞɟɮɢɧɢɫɚɬɢ ɫɯɨɞɧɨ ɪɚɧɝɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɦɟɪɨɞɚɜɧɨɦ ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɭ
ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɨɡɢɥɚ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɩɨɩɪɟɱɧɨɝ ɩɪɨɮɢɥɚ ɩɨɞɭɠɧɢɯ ɢ ɩɨɩɪɟɱɧɢɯ
ɧɚɝɢɛɚɤɚɨɢɧɚɱɢɧɚɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɚɡɚɫɬɨɪɚ
 ɭɤɪɲɬɚʃɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɨɫɬɜɚɪɢɬɢ ɭ ɧɢɜɨɭ ɫɚ ɫɟɦɚɮɨɪɫɤɨɦ ɢɥɢ ɭɪɟɻɟɧɨɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɨɦ ɢ
ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɨɦɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ
 ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɪɟɲɚɜɚɬɢ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɢɦ ɨɬɢɰɚʃɟɦ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯ ɜɨɞɚ ɩɨɞɭɠɧɢɦ ɢ
ɩɨɩɪɟɱɧɢɦɩɚɞɨɦ ɭɫɢɫɬɟɦɭɡɚɬɜɨɪɟɧɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
 ɨɝɪɚɞɟɞɪɜɟʄɟɢɡɚɫɚɞɟɩɨɪɟɞʁɚɜɧɢɯɩɭɬɟɜɚɩɨɞɢɡɚɬɢɬɚɤɨɞɚɧɟɨɦɟɬɚʁɭɩɪɟɝɥɟɞɧɨɫɬʁɚɜɧɨɝ
ɩɭɬɚɢɧɟɭɝɪɨɠɚɜɚʁɭɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɨɞɜɢʁɚʃɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɢ
 ɡɚ ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ ɜɨɡɢɥɚ ɡɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɦɨɪɚ ɫɟ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɩɚɪɤɢɧɝɩɪɨɫɬɨɪ
ɉɨɩɪɟɱɧɢɩɪɨɮɢɥɢ
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɩɨɩɪɟɱɧɨɝ ɩɪɨɮɢɥɚ ɱɢɧɟ ɤɨɥɨɜɨɡɧɟ ɬɪɚɤɟ ɡɚ ɪɚɡɧɟ ɜɪɫɬɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɢ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚɫɬɚʃɚɢɪɚɡɞɟɥɧɟɬɪɚɤɟɤɨʁɢɦɚɫɟɜɪɲɢɢɧɬɟɪɧɨɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟʃɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ Ɋɚɞɢ ɥɚɤɲɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɡɚɰɢʁɟ ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɧɚɫɟʂɚ ɮɨɪɦɢɪɚʁɭ ɫɟ ɬɢɩɫɤɢ
ɝɟɨɦɟɬɪɢʁɫɤɢɩɨɩɪɟɱɧɢɩɪɨɮɢɥɢɢɬɨɝɪɚɞɫɤɢɚɭɬɨɩɭɬɡɚɞɟɧɢɜɟɥɢɫɚɧɟɭɤɪɲɬɚʁɟɢɩɨɫɬɨʁɢɲɟɫɬ
ɨɫɧɨɜɧɢɯɜɚɪɢʁɚɧɚɬɚɢɩɨɩɪɟɱɧɢɩɪɨɮɢɥɢɡɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟɤɨʁɟɫɟɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɭɤɪɲɬɚʁɭɚɬɨɫɭ
ɝɪɚɞɫɤɟ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɬɢɩɫɤɢɯ ɩɨɩɪɟɱɧɢɯ ɩɪɨɮɢɥɚ ɢ ɛɪɨʁɧɢ ɩɨɞɬɢɩɨɜɢ
ɇɚɪɚɜɧɨ ɡɚ ɫɚɛɢɪɧɟ ɢ ɩɪɢɫɬɭɩɧɟ ɭɥɢɰɟ ɩɨɩɪɟɱɧɢ ɩɪɨɮɢɥɢ ɫɭ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɢ ɢ ɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɢ ɢ
ɭɫɥɨɜʂɟɧɢ ɫɭ ɱɟɫɬɨ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɢɦɚ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɨɦ ɬɟɪɟɧɚ ɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɨɦ
ɢɡɝɪɚɻɟɧɨɲʄɭ
ɍɩɥɚɧɫɤɨɦɨɛɭɯɜɚɬɭÄɉɨɠɚɪɟɜɚɰ³ɧɟɩɨɫɬɨʁɟɝɪɚɞɫɤɢɚɭɬɨɩɭɬɟɜɢɬʁɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟɭɧɢɜɨɭ
ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɟ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ ɨɞɪɟɻɭʁɭ ɜɪɫɬɭ ɩɨɩɪɟɱɧɨɝ ɩɪɨɮɢɥɚ ɍ ɝɪɚɮɢɱɤɨɦ ɩɪɢɥɨɝɭ ɤɚɪɬɚ Ⱥ 
ɉɥɚɧ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɢ ɧɢɜɟɥɚɰɢʁɟ ɢ ɪɟɲɟʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ± ɩɨɩɪɟɱɧɢ ɩɪɨɮɢɥɢ Ɋ ± 
ɞɚɬɢ ɫɭ ɩɨɩɪɟɱɧɢ ɩɪɨɮɢɥɢ ɡɚ ɝɥɚɜɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɪɚɜɰɟ ɢ ɩɪɢɤɚɡɚɧɢ ɫɭ ɧɚʁɱɟɲʄɢ ɩɨɩɪɟɱɧɢ
ɩɪɨɮɢɥɢɡɚʁɟɞɧɨɫɦɟɪɧɟɢɞɜɨɫɦɟɪɧɟɩɪɢɫɬɭɩɧɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ

ɉɟɲɚɱɤɢɢɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
ɉɟɲɚɱɤɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɫɬɚɡɟ ɢ ɬɪɨɬɨɚɪɢ  ɫɭ ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬ ɩɨɩɪɟɱɧɨɝ ɩɪɨɮɢɥɚ ɫɜɢɯ
ɝɪɚɞɫɤɢɯɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚɈɧɟɫɟɨɛɚɜɟɡɧɨɮɢɡɢɱɤɢɢɡɞɜɚʁɚʁɭɭɩɨɫɟɛɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɤɨʁɟɫɭɡɚɲɬɢʄɟɧɟ
ɨɞɨɫɬɚɥɢɯɜɢɞɨɜɚɦɨɬɨɪɧɨɝɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɢɡɭɡɟɜɤɨɞɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɢɯɭɥɢɰɚɒɢɪɢɧɚɬɪɨɬɨɚɪɚɡɚɜɢɫɢ
ɨɞɧɚɦɟɧɟɢɚɬɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɨɤɨɥɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚɢɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɚɩɟɲɚɱɤɢɯɬɨɤɨɜɚɆɢɧɢɦɚɥɧɚɲɢɪɢɧɚ
ɬɪɨɬɨɚɪɚɡɚɤɪɟɬɚʃɟɩɟɲɚɤɚʁɟP ɞɜɚɩɟɲɚɱɤɚɦɨɞɭɥɚ ɚɡɚɤɪɟɬɚʃɟɢɢɧɜɚɥɢɞɚɫɚɩɨɦɚɝɚɥɢɦɚ
P
Ɋɚɡɜɨʁ ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɨɝ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢ ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɫɬɚɡɚ ɫɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ɭɬɜɪɻɟɧɨɦ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɨɦ ɢɥɢ ɭɤɨɥɢɤɨ ɬɨ ɩɨɫɬɨʁɟʄɚ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɚ
ɞɨɡɜɨʂɚɜɚ ɪɟɝɭɥɢɫɚɬɢ ɪɟɠɢɦɫɤɢɦ ɦɟɪɚɦɚ ɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɟ ɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɟ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟȾɜɨɫɦɟɪɧɟɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɟɫɬɚɡɟɭɡɩɨɫɬɨʁɟʄɟʁɚɜɧɟɩɭɬɟɜɟɦɨɪɚʁɭɞɚɢɦɚɬɢɲɢɪɢɧɭ
ɧɚʁɦɚʃɟ ɨɞ  P ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɦ ɲɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɞɜɚ ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɚ ɦɨɞɭɥɚ  ɚ ɭɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɬɨ
ɦɨɝɭʄɟɩɨɬɪɟɛɧɨɢɯʁɟɢɮɢɡɢɱɤɢɨɞɜɨʁɢɬɢɩɨʁɚɫɨɦɡɚɲɬɢɬɧɨɝɡɟɥɟɧɢɥɚɦɢɧɢɦɚɥɧɟɲɢɪɢɧɟP
ɪɚɞɢɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢɫɜɢɯɭɱɟɫɧɢɤɚɭɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ
Ɍɚɤɨɻɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɢɯ ɢ ɩɟɲɚɱɤɢɯ ɫɬɚɡɚ ɞɨ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ
ɢɥɢɩɪɨʁɟɤɬɨɦɭɬɜɪɻɟɧɢɯɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɢɯɢɩɟɲɚɱɤɢɯɩɪɟɥɚɡɚ
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ɋɬɚʁɚɥɢɲɬɚʁɚɜɧɨɝɩɪɟɜɨɡɚ
ɋɬɚʁɚɥɢɲɬɚʁɚɜɧɨɝɩɪɟɜɨɡɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɉɥɚɧɚɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢɩɪɟɦɚɫɥɟɞɟʄɢɦɩɪɟɩɨɪɭɤɚɦɚ
ɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɱɥɚɧɨɦ  ɢ  Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ʁɚɜɧɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɋɥ ɝɥ 3& ɛɪ  ɢ 
ɢ 
 ɉɨɱɟɬɚɤ ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɪɚʁ ɚɭɬɨɛɭɫɤɢɯ ɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɭɞɚʂɟɧ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ P ɨɞ
ɩɨɱɟɬɤɚɨɞɧɨɫɧɨɤɪɚʁɚɥɟɩɟɡɚɩɪɢɤʂɭɱɧɨɝɩɭɬɚɭɡɨɧɢɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ
 Ⱦɭɠɢɧɚɩɪɟɝɥɟɞɧɨɫɬɢɧɚɞɟɨɧɢɰɢɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɩɭɬɚɧɚɤɨʁɨʁɫɟɩɪɨʁɟɤɬɭʁɟɢɝɪɚɞɢɚɭɬɨɛɭɫɤɨ
ɫɬɚʁɚɥɢɲɬɟ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɧɚʁɦɚʃɟ  P ɞɭɠɢɧɟ ɡɚɭɫɬɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ ɜɨɡɢɥɚ ɭ ɧɚʁɧɟɩɨɜɨʂɧɢʁɢɦ
ɜɪɟɦɟɧɫɤɢɦɭɫɥɨɜɢɦɚ ɫɧɟɝɧɚɩɭɬɭ ɡɚɪɚɱɭɧɫɤɭɛɪɡɢɧɭɤɪɟɬɚʃɚɜɨɡɢɥɚɨɞNPK
 ɇɚɫɩɪɚɦɧɚ ɭɩɚɪɟɧɚ ɚɭɬɨɛɭɫɤɚɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚɩɨɪɟɞʁɚɜɧɨɝɩɭɬɚɩɪɨʁɟɤɬɭʁɭɫɟɢɝɪɚɞɟɬɚɤɨɞɚ
ɫɟɝɥɟɞɚʁɭʄɢɭɫɦɟɪɭɜɨɠʃɟɩɪɜɨɧɚɢɥɚɡɢɧɚɫɬɚʁɚɥɢɲɬɟɫɚɥɟɜɟɫɬɪɚɧɟɩɭɬɚɢɬɚɞɚɩɨɞɭɠɧɨ
ɪɚɫɬɨʁɚʃɟ ɞɜɚ ɧɚɫɩɪɚɦɧɚ ɚɭɬɨɛɭɫɤɚ ɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ ɨɞ ɤɪɚʁɚ ɥɟɜɨɝ ɞɨ ɩɨɱɟɬɤɚ ɞɟɫɧɨɝ  ɦɨɪɚ
ɢɡɧɨɫɢɬɢɦɢɧɢɦɚɥɧɨPɂɡɭɡɟɬɧɨɚɭɬɨɛɭɫɤɚɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚɫɟɦɨɝɭɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɬɢɢɝɪɚɞɢɬɢ
ɬɚɤɨɞɚɫɟɩɪɜɨɚɭɬɨɛɭɫɤɨɫɬɚʁɚɥɢɲɬɟɩɨɫɬɚɜʂɚɭɫɦɟɪɭɜɨɠʃɟɫɚɞɟɫɧɟɫɬɪɚɧɟɩɭɬɚɢɬɚɞɚ
ɦɟɻɭɫɨɛɧɢɪɚɡɦɚɤɤɪɚʁʃɢɯɬɚɱɚɤɚɚɭɬɨɛɭɫɤɢɯɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ ɨɞɤɪɚʁɚɞɟɫɧɨɝɞɨɩɨɱɟɬɤɚɥɟɜɨɝ 
ɧɟɫɦɟɛɢɬɢɦɚʃɢɨɞP
 ɒɢɪɢɧɚɤɨɥɨɜɨɡɚɚɭɬɨɛɭɫɤɢɯɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚɩɨɪɟɞɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɩɭɬɚɦɨɪɚɢɡɧɨɫɢɬɢP
 ȾɭɠɢɧɚɭɤʂɭɱɧɟɬɪɚɤɟɫɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɩɭɬɚɧɚɚɭɬɨɛɭɫɤɚɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚɦɨɪɚɢɡɧɨɫɢɬɢP
 ȾɭɠɢɧɚɭɤʂɭɱɧɟɬɪɚɤɟɫɚɚɭɬɨɛɭɫɤɢɯɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚɧɚɩɪɟɞɦɟɬɧɢɩɭɬɦɨɪɚɢɡɧɨɫɢɬɢP
 ȾɭɠɢɧɚɧɢɲɚɚɭɬɨɛɭɫɤɢɯɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚɦɨɪɚɢɡɧɨɫɢɬɢPɡɚʁɟɞɚɧɚɭɬɨɛɭɫɨɞɧɨɫɧɨPɡɚ
ɞɜɚɢɥɢɡɝɥɨɛɧɢɚɭɬɨɛɭɫ
 ɉɨɩɪɟɱɧɢɩɚɞɤɨɥɨɜɨɡɚɚɭɬɨɛɭɫɤɢɯɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚɦɨɪɚɛɢɬɢɦɢɧɢɦɭɦɨɞɢɜɢɰɟɤɨɥɨɜɨɡɚ
ɩɭɬɚ
 Ʉɨɥɨɜɨɡɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɚɭɬɨɛɭɫɤɢɯ ɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ʁɟɞɧɚɤɟ ɧɨɫɢɜɨɫɬɢ ɤɚɨ ɢ
ɤɨɥɨɜɨɡɧɚɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɩɭɬɚ
 Ⱥɭɬɨɛɭɫɤɚɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚɧɚɝɪɚɞɫɤɨʁɭɥɢɱɧɨʁɦɪɟɠɢɭɤɨɥɢɤɨɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɭɧɢɲɚɦɚɧɟɩɨɫɬɨʁɟ
ɩɪɨɫɬɨɪɧɢɭɫɥɨɜɢɦɨɝɭɛɢɬɢɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚɢɧɚɤɨɥɨɜɨɡɭɝɪɚɞɫɤɢɯɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ

ɉɨɫɟɛɧɢɭɫɥɨɜɢɤɨʁɢɦɚɫɟɩɨɜɪɲɢɧɟɢɨɛʁɟɤɬɢʁɚɜɧɟɧɚɦɟɧɟɱɢɧɟɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢɦɨɫɨɛɚɦɚɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦɭɫɤɥɚɞɭɫɚɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɞɚʂɟ ɪɚɡɪɚɞɟ ɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɉɥɚɧɚ ɨɛɚɜɟɡɧɚ ʁɟ ɩɪɢɦɟɧɚ ɨɞɪɟɞɛɢ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨ
ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɚ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɫɢɝɭɪɚɜɚ
ɧɟɫɦɟɬɚɧɨ ɤɪɟɬɚʃɟ ɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɞɟɰɢ ɢ ɫɬɚɪɢɦ ɨɫɨɛɚɦɚ ɋɥ ɝɥɚɫɧɢɤ
Ɋɋɛɪ 
Ɍɪɨɬɨɚɪɢɢɩɟɲɚɱɤɟɫɬɚɡɟ
Ɍɪɨɬɨɚɪɢ ɢ ɩɟɲɚɱɤɟ ɫɬɚɡɟ ɩɟɲɚɱɤɢ ɩɪɟɥɚɡɢ ɦɟɫɬɚ ɡɚ ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɭ
ɨɤɜɢɪɭ ɭɥɢɰɚ ɬɪɝɨɜɚ ɲɟɬɚɥɢɲɬɚ ɩɚɪɤɨɜɚ ɢ ɢɝɪɚɥɢɲɬɚ ɩɨ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɤɪɟʄɭ ɨɫɨɛɟ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɭɫɭɦɟɻɭɫɨɛɧɨɩɨɜɟɡɚɧɢɢɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɢɡɚɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɭɢɫɚɧɚɝɢɛɢɦɚ
ɤɨʁɢɧɟɦɨɝɭɛɢɬɢɜɟʄɢɨɞ  ɚɢɡɭɡɟɬɧɨ  
ɇɚʁɜɢɲɢ ɩɨɩɪɟɱɧɢ ɧɚɝɢɛ ɭɥɢɱɧɢɯ ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɢ ɩɟɲɚɱɤɢɯ ɫɬɚɡɚ ɭɩɪɚɜɧɨ ɧɚ ɩɪɚɜɚɰ ɤɪɟɬɚʃɚ
ɢɡɧɨɫɢ
ɍ ɤɨɪɢɞɨɪɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɟɲɚɱɤɢɯ ɤɪɟɬɚʃɚ ɧɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɫɟ ɫɬɭɛɨɜɢ ɪɟɤɥɚɦɧɢ ɩɚɧɨɢ ɢɥɢ
ɞɪɭɝɟɩɪɟɩɪɟɤɟɚɩɨɫɬɨʁɟʄɟɩɪɟɩɪɟɤɟɫɟɜɢɞɧɨɨɛɟɥɟɠɚɜɚʁɭ
Ⱦɟɥɨɜɢɡɝɪɚɞɚɤɚɨɲɬɨɫɭɛɚɥɤɨɧɢɟɪɤɟɪɢɜɢɫɟʄɢɪɟɤɥɚɦɧɢɩɚɧɨɢɢɫɥɤɚɨɢɞɨʃɢɞɟɥɨɜɢ
ɤɪɨɲʃɢɞɪɜɟʄɚɤɨʁɢɫɟɧɚɥɚɡɟɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɭɡɩɟɲɚɱɤɟɤɨɪɢɞɨɪɟɭɡɞɢɝɧɭɬɢɫɭɧɚʁɦɚʃɟFPɭ
ɨɞɧɨɫɭɧɚɩɨɜɪɲɢɧɭɩɨɤɨʁɨʁɫɟɩɟɲɚɤɤɪɟʄɟ
ɉɟɲɚɱɤɢɩɪɟɥɚɡɢ
Ɂɚɫɚɜɥɚɞɚɜɚʃɟɜɢɫɢɧɫɤɟɪɚɡɥɢɤɟɢɡɦɟɻɭɬɪɨɬɨɚɪɚɢɤɨɥɨɜɨɡɚɦɨɝɭɫɟɤɨɪɢɫɬɢɬɢɡɚɤɨɲɟɧɢ
ɢɜɢɱʃɚɰɢ ɱɢʁɢ ʁɟ ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɨɩɭɲɬɟɧɢ ɧɚɝɢɛ  ɲɢɪɢɧɚ ɧɚʁɦɚʃɟ  FP ɧɚ ɭɤɨɲɟɧɨɦ ɞɟɥɭ
ɢɜɢɱʃɚɤɚ ɢɡɜɟɞɟɧɨ ɬɚɤɬɢɥɧɨ ɩɨʂɟ ɭɩɨɡɨɪɟʃɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɦɢɧɢɦɚɥɧɟ ɜɢɫɢɧɟ ɨɞ  FP ɢɡɜɟɞɟɧɨ ʁɟ
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ɬɚɤɬɢɥɧɨɩɨʂɟɭɩɨɡɨɪɟʃɚɲɢɪɢɧɟɧɚʁɦɚʃɟFPɫɚɲɢɪɢɧɨɦɡɚɤɨɲɟɧɨɝɞɟɥɚɨɞɧɚʁɦɚʃɟFPɢ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɦɧɚɝɢɛɨɦɡɚɤɨɲɟɧɨɝɞɟɥɚɨɞ  
Ɇɟɫɬɚɡɚɩɚɪɤɢɪɚʃɟ
Ɇɟɫɬɚɡɚɩɚɪɤɢɪɚʃɟɜɨɡɢɥɚɤɨʁɚɤɨɪɢɫɬɟɨɫɨɛɟɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɭɩɪɟɞɜɢɻɚʁɭɫɟ
ɭɛɥɢɡɢɧɢɭɥɚɡɚɭɫɬɚɦɛɟɧɟɡɝɪɚɞɟɨɛʁɟɤɚɬɚɡɚʁɚɜɧɨɤɨɪɢɲʄɟʃɟɢɞɪɭɝɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭɫɟ
ɡɧɚɤɨɦɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɭɫɥɨɜɢɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɢɛɪɨʁɩɚɪɤɢɧɝɦɟɫɬɚɩɪɟɦɚɉɪɚɜɢɥɧɢɤɭɨɬɟɯɧɢɱɤɢɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ 
ɋɬɚʁɚɥɢɲɬɚʁɚɜɧɨɝɩɪɟɜɨɡɚ
ɇɚɫɬɚʁɚɥɢɲɬɢɦɚʁɚɜɧɨɝɩɪɟɜɨɡɚɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢɩɥɚɬɨ ɩɟɪɨɧ ɡɚɩɟɲɚɤɟɲɢɪɢɧɟɧɚʁɦɚʃɟ
FPɚɧɚɫɬɚʁɚɥɢɲɬɢɦɚɭɛɥɢɡɢɧɢɲɤɨɥɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɲɢɪɢɧɟɧɚʁɦɚʃɟFP

,, ɉɚɪɤɢɪɚʃɟ
ɋɜɢɦ ɧɨɜɨɩɥɚɧɢɪɚɧɢɦ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɦ ɩɚɪɰɟɥɚɦɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɫɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɫɚ ʁɚɜɧɢɯ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɉɪɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɭ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɡɚ ɫɬɚɰɢɨɧɢɪɚʃɟ ɜɨɡɢɥɚ ɡɚ ɧɨɜɨɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɨɛʁɟɤɬɟ
ɩɪɨɩɢɫɭʁɭɫɟɧɨɪɦɚɬɢɜɢɩɪɟɦɚɌɚɛɟɥɢ
Ɍɚɛɟɥɚɉɥɚɧɢɪɚɧɢɛɪɨʁɩɚɪɤɢɧɝɦɟɫɬɚɩɪɟɦɚɜɪɫɬɢɨɛʁɟɤɬɚ
ɜɪɫɬɚɨɛʁɟɤɬɚ
ɋɬɚɧɨɜɚʃɟ
ɉɪɢɜɪɟɞɚ
Ʉɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɫɚɞɪɠɚʁɢ

ɋɩɨɪɬɫɤɨɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɫɚɞɪɠɚʁɢ

ɬɪɟɛɚɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ
ɩɚɪɤɢɧɝɦɟɫɬɨɩɨɫɬɚɧɭ
 ɩɦ ɧɚ  P ȻɊȽɉ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯ
ɦɚɝɚɰɢɧɫɤɢɯɢɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɩɦɧɚPɪɚɞɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚɢɥɢɩɦɧɚ
ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚɫɬɨɥɚɫɚɫɬɨɥɢɰɟɢɥɢɩɦɧɚ
ɤɪɟɜɟɬɚɫɦɟɲɬɚʁɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚɡɚɜɢɫɧɨɨɞ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
 ɩɦ ɧɚ  ɡɚɩɨɫɥɟɧɚ   ɩɦ ɧɚ ɫɜɚɤɨɝ
ɢɝɪɚɱɚ ɢ ɱɥɚɧɚ ɭɩɪɚɜɟ   ɩɦ ɧɚ 
ɝɥɟɞɚɥɚɰɚ


.Rɞ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɟ ɫɬɚɦɛɟɧɟ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɩɚɪɤɢɪɚʃɟɦ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɭɧɭɬɚɪ
ɩɚɪɰɟɥɟ Ʉɚɞ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɨɫɬɚɥɚ ɩɨɫɥɨɜɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɚ ɢ ɞɪɭɝɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɨɧɞɚ ɫɟ ɛɪɨʁ ɩɚɪɤɢɧɝ
ɦɟɫɬɚɦɨɪɚɨɫɢɝɭɪɚɬɢɭɧɭɬɚɪɩɚɪɰɟɥɚɢɥɢɨɛʁɟɤɚɬɚɩɨɜɚɠɟʄɢɦɩɪɚɜɢɥɢɦɚɡɚɞɚɬɟɧɚɦɟɧɟ
ɉɚɪɤɢɪɚʃɟ ɜɨɡɢɥɚ ɡɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨʁ
ɩɚɪɰɟɥɢɢɡɜɚɧɩɨɜɪɲɢɧɟʁɚɜɧɨɝɩɭɬɚɢɥɢɭɝɚɪɚɠɢɭɫɤɥɚɞɭɫɚɩɚɪɚɦɟɬɪɢɦɚɡɚɩɥɚɧɢɪɚɧɭɧɚɦɟɧɭ
Ɉɫɧɨɜɧɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ ɡɚ ɛɭɞɭʄɟ ɫɬɚʃɟ ɤɨɞ ɞɨɝɪɚɞʃɟ ɢ ɧɨɜɟ ɫɬɚɦɛɟɧɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɧɚ
ʁɟɞɧɨɩɚɪɤɢɧɝɦɟɫɬɨɩɨɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚɢɡɧɨɫɟ
 ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟɦðɛɪɭɬɨɩɨɜɪɲɢɧɟ
 ɬɪɝɨɜɢɧɟɦðɛɪɭɬɨɩɨɜɪɲɢɧɟ
 ɡɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɨɫɥɨɜɧɢɨɛʁɟɤɚɬʁɟɞɧɨɩɚɪɤɢɧɝɦɟɫɬɨɧɚɦðɧɟɬɨɟɬɚɠɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
ȳɚɜɧɨ ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ ɞɟɥɚ Äɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɡɨɧɟ³ ɫɟ ɩɥɚɧɢɪɚ ɭɡ ɫɟɪɜɢɫɧɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɭ ɤɚɨ
ɭɩɪɚɜɧɨɭɡɤɨɥɨɜɨɡɧɭɩɨɜɪɲɢɧɭ
ȳɚɜɧɢɝɪɚɞɫɤɢɩɪɟɜɨɡʁɟɩɪɟɦɚɉȾɊɭɞɨɛɢɨɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚɧɚɧɚʁɩɨɝɨɞɧɢʁɟɦɩɨɥɨɠɚʁɭɭɭɥɢɰɢ
ȭɭɪɟȭɚɤɨɜɢʄɚɢɭɧɨɜɨɩɥɚɧɢɪɚɧɨɦɞɟɥɭɭɥɢɰɟɞɨɂɥɢʁɟȽɨʁɤɨɜɢʄɚ
ȳɚɜɧɚ ɩɚɪɤɢɪɚɥɢɲɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ ɭ ɛɪɨʁɭ
ɩɚɪɤɢɧɝɦɟɫɬɚɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟɡɚɩɪɢɥɚɡɩɚɪɤɢɧɝɦɟɫɬɢɦɚɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢɫɚɛɟɬɨɧɫɤɢɦɢɥɢɚɫɮɚɥɬɧɢɦ
ɡɚɫɬɨɪɨɦɉɨɞɥɨɝɟɩɚɪɤɢɪɚɥɢɲɬɚɦɨɝɭɛɢɬɢɦɚɤɚɞɚɦɫɤɟɚɫɮɚɥɬɧɟɪɚɡɧɟɜɪɫɬɟɩɨɩɥɨɱɚʃɚ ɤɚɦɟɧ
ɛɟɯɚɬɨɧɩɥɨɱɟɛɟɬɨɧɬɪɚɜɚɩɥɨɱɟɢɬɞ ɭɫɤɥɚɞɭɫɚɧɚɦɟɧɨɦɩɪɨɫɬɨɪɚɝɞɟɫɟɝɪɚɞɟɍɡɝɪɚɧɢɰɭɫɚ
ɡɨɧɨɦɫɬɚɧɨɜɚʃɚɩɥɚɧɢɪɚɬɢɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɡɚɲɬɢɬɧɨɝɡɟɥɟɧɨɝɩɨʁɚɫɚɧɚʁɦɚʃɟɲɢɪɢɧɟP
ɁɚɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟɨɛʁɟɤɚɬɚɫɚɪɚɡɥɢɱɢɬɨɦɧɚɦɟɧɨɦɩɪɢɦɟʃɢɜɚɬɢɧɨɪɦɚɬɢɜHɞɚɬHɭɩɨɝɥɚɜʂɭ
,,,ɬɚɛɟɥɚ
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ɍ ɡɨɧɚɦɚ ɩɨɪɨɞɢɱɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɡɚ ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ ɫɟ ɩɥɚɧɢɪɚʁɭ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟ ɝɚɪɚɠɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɩɚɪɰɟɥɚɤɚɨɢɦɨɝɭʄɧɨɫɬɩɚɪɤɢɪɚʃɚɢɡɜɚɧɝɚɪɚɠɚɧɚɩɚɪɰɟɥɢ
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɨɫɬɚɧɞɚɪɞɧɨɦɟɫɬɨɡɚɭɩɪɚɜɧɨɩɚɪɤɢɪɚʃɚɩɭɬɧɢɱɤɢɯɜɨɡɢɥɚʁɟ[Pɚɥɢ
ɫɟ ɩɪɟɞɥɚɠɟ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɜɟʄɢɯ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ [ P  ɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɞɢɦɟɧɡɢʁɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ
ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɚ ɉɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɨ ɡɚ ɭɩɪɚɜɧɨ ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ ɚɭɬɨɛɭɫɚ MH [P Ɇɢɧɢɦɚɥɧɨ ɦɟɫɬɨ ɡɚ
ɩɨɞɭɠɧɨ ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɚ ɢɡɧɨɫɢ [ P ɞɨɤ ʁɟ ɡɚ ɚɭɬɨɛɭɫɟ [ P Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ
ɩɚɪɤɢɧɝɦɟɫɬɚɤɨɞɤɨɫɨɝɩɚɪɤɢɪɚʃɚɞɚɬɟɫɭɭɫɥɟɞɟʄɨʁɬɚɛɟɥɢ
ɌɚɛɟɥɚȾɢɦɟɧɡɢʁɟɩɚɪɤɢɧɝɦɟɫɬɚɤɨɞɤɨɫɨɝɩɚɪɤɢɪɚʃɚ
Ɍɢɩɜɨɡɢɥɚ
ɉɭɬɧɢɱɤɢ
ɚɭɬɨɦɨɛɢɥ
Ⱥɭɬɨɛɭɫ

Į
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Ʉɨɞ ɭɩɪɚɜɧɨɝ ɩɚɪɤɢɪɚʃɚ ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɡɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɢɡɧɨɫɢ
[ P ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚ ɲɢɪɢɧɭ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɨɞ  P ɞɨɞɚʁɟ ɫɟ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚ ɤɨɥɢɰɚ
ɲɢɪɢɧɟ  P Ʉɨɞ ɞɜɚ ɫɭɫɟɞɧɚ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ ɞɚ ɤɨɪɢɫɬɟ ɢɫɬɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɚɤɨɥɢɰɚɨɞɧɨɫɧɨɞɚɲɢɪɢɧɚɞɜɚɫɭɫɟɞɧɚɦɟɫɬɚɡɚɨɫɨɛɟɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦɢɡɧɨɫɢP
      ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɚ ɩɚɪɤɢɧɝ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢ ʁɚɜɧɢɯ ɝɚɪɚɠɚ ɧɚʁɦɚʃɟ 
ɩɚɪɤɢɧɝɦɟɫɬɚɩɥɚɧɢɪɚɬɢɡɚɨɫɨɛɟɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
Ʉɨɞ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɢ ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɭɤɨɲɟɧɟ ɢɜɢɱʃɚɤɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɝ
ɧɚɝɢɛɚ  ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɧɟ ɲɢɪɢɧɟ  P ɡɚ ɫɢɥɚɡɚɤ ɤɨɥɢɰɚ ɫɚ ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɧɚ ɤɨɥɨɜɨɡ ɂɫɬɟ ɪɚɦɩɟ
ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢɧɚɫɜɢɦɦɟɫɬɢɦɚɝɞɟɫɟɩɪɟɥɚɡɢɫɚɬɪɨɬɨɚɪɚɧɚɤɨɥɨɜɨɡɢɥɢɨɛɪɧɭɬɨ
Ɋɟɲɟʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɪɢɤɚɡɚɧɨ ʁɟ ɧɚ ɝɪɚɮɢɱɤɨɦ ɩɪɢɥɨɝɭ ± ɤɚɪɬɚ  Äɉɥɚɧ
ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟɢɧɢɜɟɥɚɰɢʁɟɢɪɟɲɟʃɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ³Ɋ±

,, ɀɟɥɟɡɧɢɱɤɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɇɚɩɨɞɪɭɱʁɭɩɥɚɧɚɧɚɥɚɡɟɫɟ
 ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ʁɟɞɧɨɤɨɥɨɫɟɱɧɚ ɟɥɟɤɬɪɢɮɢɰɢɪɚɧɚ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɚ ɩɪɭɝɚ Ɇɚɥɚ ɄɪɫɧɚȻɨɪ
Ɋɚɫɩɭɬɧɢɰɚ  ȼɪɚɠɨɝɪɧɚɰ  ɭ ɞɭɠɢɧɢ ɨɤɨ ɤɦ ɨɞ ɧɚɫɩɪɚɦ ɥɦ  ɞɨ ɧɚɫɩɪɚɦ ɤɦ
 ɧɚ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ʁɚɜɧɢ ɩɭɬɧɢɱɤɢ ɩɭɬɧɢɱɤɢ ɢ ɬɟɪɟɬɧɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɉɭɬɧɢ
ɩɪɟɥɚɡɢ ɭ ɤɦ    ɢ  ɩɪɟɞɦɟɬɧɟ ɩɪɭɝɟ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɭɤɪɲɬɚʁɚ ɫɚ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɩɭɬɟɦ
ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɫɢɝɭɪɚɧɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɦ ɡɧɚɰɢɦɚ ɧɚ ɩɭɬɭ ɢ ɬɪɨɭɝɥɨɜɢɦɚ ɩɪɟɝɥɟɞɧɨɫɬɢ   
ɩɪɟɞɦɟɬɧɟɩɪɭɝɟɧɚɦɟɫɬɭɭɤɪɲɬɚʁɚɫɚɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɦɩɭɬɟɦɤɨʁɢʁɟɨɫɢɝɭɪɚɧɩɨɥɭɛɪɚɧɢɰɢɦɚ
ɫɚɫɜɟɬɥɨɫɧɢɦɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɦɡɧɚɰɢɦɚɧɚɩɭɬɭ
 ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɤɨɥɨɫɟɤɡɚɁɚɛɟɥɭ
ɉɪɟɞɜɢɻɚ ɫɟ ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɟɥɟɤɬɪɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɟ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟ
ɩɪɭɝɟ Ɇɚɥɚ ɄɪɫɧɚȻɨɪɊɚɫɩɭɬɧɢɰɚ  ȼɪɚɠɨɝɪɧɚɰ  ɫɚ ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɡɚ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ
ɡɧɚɱɚʁɧɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚɠɟɥɟɡɧɢɱɤɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɍɫɥɨɜɢɢɡɝɪɚɞʃɟ
ɇɚɨɫɧɨɜɭɁɚɤɨɧɚɨɠɟɥɟɡɧɢɰɢ ɋɥɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɢ Ɂɚɤɨɧɚɨɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢɢ
ɢɧɬɟɪɨɩɟɪɚɛɢɥɧɨɫɬɢɠɟɥɟɡɧɢɰɟ ɋɥɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɢ ɭɫɥɨɜɢɫɭɫɥɟɞɟʄɢ
 ɩɪɭɠɧɨɡɟɦʂɢɲɬɟɨɫɬɚʁɟʁɚɜɧɨɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɡɟɦʂɢɲɬɟɫɚɧɚɦɟɧɨɦɡɚɠɟɥɟɡɧɢɱɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
 ɞɪɭɦɫɤɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɩɚɪɚɥɟɥɧɨ ɫɚ ɩɪɭɝɨɦ ɜɚɧ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɱɢʁɢ ʁɟ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɠɟɥɟɡɧɢɰɚɚɥɢɬɚɤɨɞɚɪɚɡɦɚɤɢɡɦɟɻɭɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟɩɪɭɝɟɢɩɭɬɚɛɭɞɟɬɨɥɢɤɢɞɚɫɟ
ɢɡɦɟɻɭʃɢɯɦɨɝɭɩɨɫɬɚɜɢɬɢɫɜɢɭɪɟɻɚʁɢɢɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɩɨɬɪɟɛɧɢɡɚɨɛɚɜʂɚʃɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɧɚ
ɩɪɭɡɢ ɢ ɩɭɬɭ ɫ ɬɢɦ ɞɚ ɢɡɧɨɫɢ ɧɚʁɦɚʃɟ  ɦ ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢ ɨɞ ɨɫɨɜɢɧɟ ɧɚʁɛɥɢɠɟɝ ɤɨɥɨɫɟɤɚ ɞɨ
ɧɚʁɛɥɢɠɟɬɚɱɤɟɝɨɪʃɟɝɫɬɪɨʁɚɩɭɬɚ
 ɧɟɩɥɚɧɢɪɚɬɢɧɨɜɟɭɤɪɲɬɚʁɟɞɪɭɦɫɤɢɯɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚɫɚɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦɠɟɥɟɡɧɢɱɤɢɦɩɪɭɝɚɦɚɭ
ɧɢɜɨɭ
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 ɪɚɡɦɚɤ ɢɡɦɟɻɭ ɞɜɚ ɭɤɪɲɬɚʃɚ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ʁɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɭɞɟ
ɦɚʃɢ ɨɞ ɦ ɍɤɪɲɬɚʃɟ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɚ ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ
ɢɡɜɨɞɢ ɫɟ ɭɫɦɟɪɚɜɚʃɟɦ ɬɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɧɚ ɧɚʁɛɥɢɠɢ ʁɚɜɧɢ ɩɭɬ ɤɨʁɢ ɫɟ ɭɤɪɲɚɬɚ ɫɚ ɨɞɧɨɫɧɨɦ
ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɨɦ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ Ⱥɤɨ ɬɨ ɧɢʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɩɨɜɟɡɚɬɢ
ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɟ ɩɭɬɟɜɟ ɢ ɢɡɜɟɫɬɢ ʃɢɯɨɜɨ ɭɤɪɲɬɚʃɟ ɫɚ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɨɦ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ ɧɚ
ɡɚʁɟɧɢɱɤɨɦɦɟɫɬɭ
 ɨɛʁɟɤɬɟ ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɧɚ ɪɚɫɬɨʁɚʃɭ ɜɟʄɟɦ ɨɞ ɦ ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢ ɨɞ ɨɫɟ ɤɪɚʁʃɢɯ ɤɨɥɨɫɟɤɚ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɠɟɥɟɡɧɢɱɤɢɯɩɪɭɝɚɂɡɭɡɟɬɧɨɫɟɦɨɝɭɩɥɚɧɢɪɚɬɢɨɛʁɟɤɬɢɤɨʁɢɧɢɫɭɭɮɭɧɤɰɢʁɢ
ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɨɝɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɚɧɚɨɫɧɨɜɭɢɡɞɚɬɟɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢɭɩɪɚɜʂɚɱɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɤɨʁɚɫɟ
ɢɡɞɚʁɟ ɭ ɮɨɪɦɢ ɪɟɲɟʃɚ ɢ ɭɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɬɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɦ
ɩɥɚɧɨɦ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɤɨʁɚ ɩɪɨɩɢɫɭʁɟ ʃɢɯɨɜɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢ ɨ ɫɜɨɦ ɬɪɨɲɤɭ ɫɩɪɨɜɨɞɢ
ɩɪɨɩɢɫɚɧɟɦɟɪɟɡɚɲɬɢɬɟɬɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɍɤɨɥɢɤɨʁɟɡɛɨɝɩɪɨɫɬɨɪɧɢɯɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɚ ɪɚɫɬɨʁɚʃɭ ɦɚʃɟɦ ɨɞ ɦ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʃɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚ
ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɨʁɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɨɛʁɟɤɬɢɦɨɝɭɩɥɚɧɢɪɚɬɢɧɚɫɥɟɞɟʄɢɧɚɱɢɧ
 ɚ ɚɤɨɫɟɠɟɥɟɡɧɢɱɤɚɩɪɭɝɚɧɚɥɚɡɢɧɚɧɚɫɢɩɭɨɛʁɟɤɬɢɫɟɦɨɝɭɩɥɚɧɢɪɚɬɢɧɚɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢɨɞ
ɧɚʁɦɚʃɟ ɦ ɨɞ ɨɫɟ ɧɚʁɛɥɢɠɟɝ ɤɨɥɨɫɟɤɚ ɚɥɢ ɧɟ ɧɚ ɦɚʃɟ ɨɞ ɦ ɨɞ ɫɬɚɛɢɥɧɢɯ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟɜɭɱɟ
 ɛ ɚɤɨɫɟɠɟɥɟɡɧɢɱɤɚɩɪɭɝɚɧɚɥɚɡɢɧɚɧɚɫɢɩɭɨɛʁɟɤɬɢɫɟɦɨɝɭɩɥɚɧɢɪɚɬɢɧɚɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢɧɟ
ɦɚʃɨʁɨɞɦɨɞɧɨɠɢɰɟɧɚɫɢɩɚɚɥɢɧɟɦɚʃɟɨɞɦɨɞɨɫɟɧɚʁɛɥɢɠɟɝɤɨɥɨɫɟɤɚ
 ɰ ɨɛʁɟɤɬɟɩɥɚɧɢɪɚɬɢɜɚɧɝɪɚɧɢɰɚɡɟɦʂɢɲɬɫɱɢʁɢʁɟɤɨɪɢɫɧɢɤɠɟɥɟɡɧɢɰɚ
 ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦ ɉɥɚɧɨɜɢɦɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɩɪɟɞɜɢɞɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦ ɩɨʁɚɫɭ ɧɚɞɥɟɠɧɢɨɪɝɚɧ ɨɩɲɬɢɧɟ ɉɨɠɚɪɟɜɚɰʁɟ ɭ ɨɛɚɜɟɡɢ ɞɚ
ɩɪɟɞɭɡɦɟɫɜɟɦɟɪɟɡɚɲɬɢɬɟɨɛʁɟɤɚɬɚɨɞɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɭɬɢɰɚʁɚɨɞɜɢʁɚʃɚɠɟɥɟɡɧɢɱɤɨɝɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
ɛɭɤɚɜɢɛɪɚɰɢʁɚɮɢɡɢɱɤɚɡɚɲɬɢɬɚɥɢɰɚɢɨɛʁɟɤɚɬɚ ɍɤɨɥɢɤɨɧɟɦɚɲɬɟɬɧɢɯɭɬɢɰɚʁɚɭɫɥɟɞ
ɛɥɢɡɢɧɟɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟɩɪɭɝɟɧɚɩɪɟɞɦɟɬɧɟɨɛʁɟɤɬɟɢɫɬɨɛɢɬɪɟɛɚɥɨɧɟɞɜɨɫɦɢɫɥɟɧɨɧɚɡɧɚɱɢɬɢ
ɭɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦɉɥɚɧɨɜɢɦɚ
 ɭ ɡɚɲɬɢɬɧɨɦ ɩɪɭɠɧɨɦ ɩɨʁɚɫɭ ɧɚ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢ ɦ ɨɞ ɨɫɟ ɤɪɚʁʃɢɯ ɤɨɥɨɫɟɤɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ
ɩɪɭɝɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨʁ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɩɪɨɩɢɫɨɦ ɧɟ ɦɨɝɭ ɫɟ ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ
ɨɛʁɟɤɬɢ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɪɭɞɧɢɰɢ ɤɚɦɟɧɨɥɨɦɢ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɟɤɫɩɥɨɡɢɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɢɧɞɭɫɬɢʁɚɯɟɦɢʁɫɤɢɯɢɟɤɫɩɥɨɡɢɜɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɢɞɪɭɝɢɫɥɢɱɧɢɨɛʁɟɤɬɢ
 ɩɥɚɧɢɪɚɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɧɟ ɫɦɟʁɭ ɫɜɨʁɨɦ ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ ɧɢɬɢ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɨɦ ɭɝɪɨɡɢɬɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ
ɨɞɜɢʁɚʃɚɠɟɥɟɡɧɢɱɤɨɝɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
 ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɭɪɟɻɟʃɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɡɚɛɪɚʃɟɧɨʁɟ ɫɜɚɤɨ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɨɬɩɚɞɚ ɫɦɟʄɚ ɤɚɨ ɢ
ɢɡɥɢɜɚʃɟ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ ɭ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦ ɩɨʁɚɫɭ ɇɟ ɫɦɟ ɫɟ ɫɚɞɢɬɢ ɜɢɫɨɤɨ ɞɪɜɟʄɟ
ɩɨɫɬɚɜʂɚɬɢ ɡɧɚɤɨɜɢ ɢɡɜɨɪɢ ʁɚɤɟ ɫɜɟɬɥɨɫɬɢ ɢɥɢ ɛɢɥɨ ɤɨʁɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɢ ɫɩɪɚɜɟ ɤɨʁɟ ɛɨʁɨɦ
ɨɛɥɢɤɨɦɢɥɢɫɜɟɬɥɨɲʄɭɫɦɚʃɭʁɭɜɢɞʂɢɜɨɫɬɠɟɥɟɡɧɢɱɤɢɯɫɢɝɧɚɥɚɢɥɢɤɨʁɟɦɨɝɭɞɨɜɟɫɬɢɭ
ɡɚɛɭɧɭɪɚɞɧɢɤɟɭɜɟɡɢɡɧɚɱɟʃɚɫɢɝɧɚɥɧɢɯɡɧɚɤɨɜɚ
 ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯɜɨɞɚɫɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚɦɨɪɚɛɢɬɢɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɨɢɪɟɲɟɧɨ
ɬɚɤɨɞɚɫɟɜɨɞɢɧɚɫɭɩɪɨɬɧɭɫɬɪɚɧɭɨɞɬɪɭɩɚɠɟɥɟɡɧɢɱɤɢɯɩɪɭɝɚ
 ɭɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦɩɨʁɚɫɭɦɨɝɭɫɟɩɨɫɬɚɜʂɚɬɢɤɚɛɥɨɜɢɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɜɨɞɨɜɢɧɢɫɤɨɝɧɚɩɨɧɚ
ɡɚ ɨɫɜɟɬʂɚɜɚʃɟ ɬɟɥɟɝɪɚɮɫɤɟ ɢ ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɟ ɜɚɡɞɭɲɧɟ ɥɢɧɢʁɟ ɢ ɜɨɞɨɜɢ ɬɪɚɦɜɚʁɫɤɢ ɢ
ɬɪɨɥɟʁɛɭɫɤɢ ɤɨɧɬɚɤɬɧɢ ɜɨɞɨɜɢ ɢ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɰɟɜɨɜɨɞɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɜɨɞɨɜɢ ɢ
ɫɥɢɱɧɢɨɛʁɟɤɬɢɢɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɧɚɨɫɧɨɜɭɢɡɞɚɬɟɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢɭɩɪɚɜʂɚɱɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɤɨʁɟ
ɫɟɢɡɞɚʁɟɭɮɨɪɦɢɪɟɲɟʃɚ
 ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɩɚɪɚɥɟɥɧɨ ɜɨɻɟʃɟ ɬɪɚɫɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɚ ɬɪɚɫɨɦ
ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɢɯɩɪɭɝɚɚɥɢɜɚɧɝɪɚɧɢɰɟɠɟɥɟɡɧɢɱɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
 ɭɤɪɲɬɚʁɜɨɞɨɜɨɞɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜɨɞɚɢɞɪɭɝɢɯɰɟɜɨɜɨɞɚɫɚɠɟɥɟɡɧɢɱɤɢɦɩɪɭɝɚɦɚ
ʁɟɦɨɝɭʄɟɩɥɚɧɢɪɚɬɢɩɨɞɭɝɥɨɦɨɞɚɢɡɭɡɟɬɧɨɫɟɦɨɠɟɩɥɚɧɢɪɚɬɢɩɨɞɭɝɥɨɦɧɟɦɚʃɢɦ
ɨɞȾɭɛɢɧɚɭɤɨɩɚɜɚʃɚɢɫɩɨɞɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟɩɪɭɝɟɦɨɪɚɢɡɧɨɫɢɬɢɦɢɧɢɦɭɦɦɦɟɪɟɧɨ
ɨɞɤɨɬɟɝɨɪʃɟɢɜɢɰɟɩɪɚɝɚɞɨɤɨɬɟɝɨɪʃɟɢɜɢɰɟɡɚɲɬɢɬɧɟɰɟɜɢɰɟɜɨɜɨɞɚ ɩɪɨɞɭɤɬɜɨɞɚ 
 ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪ  
ɢɫɩɪɚɜɤɚ ɍɋ   ɍɋ ɍɋ ɍɋ   
ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɠɟɥɟɡɧɢɰɟ ɋɪɛɢʁɟ ɚɞ ɤɚɨ ɢɦɚɥɚɰ ʁɚɜɧɢɯ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɢɦɚ ɨɛɚɜɟɡɭ
ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɥɨɤɚɰɢʁɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɚ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɭɩɨɬɪɟɛɧɟɞɨɡɜɨɥɟɭɫɥɨɜɚɡɚɩɪɢɤʂɭɱɟʃɟɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭɦɪɟɠɭɤɚɨɢɡɚ
ɭɩɢɫ ɩɪɚɜɚ ɫɜɨʁɢɧɟ ɧɚ ɢɡɝɪɚɻɟɧɨɦ ɨɛʁɟɤɬɭ ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɬɢɦ ɫɜɢ ɨɫɬɚɥɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɡɚ
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ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɞɪɭɦɫɤɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɤɚɨ ɢ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɩɪɨɞɨɪ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɪɨɡ ɬɪɭɩ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟ ɩɪɭɝɟ ɰɟɜɨɜɨɞ ɝɚɫɨɜɨɞ ɨɩɬɢɱɤɢ ɢ
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɤɚɛɥɨɜɢ ɢ ɞɪɭɝɨ  ɛɢʄɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ
ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɠɟɥɟɡɧɢɰɟɋɪɛɢʁɟɚɞɤɪɨɡɨɛʁɟɞɢʃɟɧɭɩɪɨɰɟɞɭɪɭ
ɇɚɦɟɧɚɧɟɚɤɬɢɜɧɢɯɠɟɥɟɡɧɢɱɤɢɯɤɨɥɨɫɟɤɚ
Äɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɠɟɥɟɡɧɢɰɟ ɋɪɛɢʁɟ³ ɡɚɞɪɠɚɜɚ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɤɨɥɨɫɟɤɚ ɡɚ
Ɂɚɛɟɥɭɋɨɛɡɢɪɨɦɞɚʁɟɨɜɚʁɠɟɥɟɡɧɢɱɤɢɤɨɥɨɫɟɤɞɭɝɢɧɢɡɝɨɞɢɧɚɧɟɚɤɬɢɜɚɧɞɨɜɨɞɢɫɟɭɩɢɬɚʃɟ
ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɨɛɧɨɜɟɩɪɭɝɟɢʃɟɝɨɜɚɚɤɬɢɜɚɰɢʁɚ ɩɪɟɦɚȽɍɉɭ ɢɩɪɟɞɥɚɠɟɫɟɩɪɟɧɚɦɟɧɚɭɡɟɥɟɧɢ
ɤɨɪɢɞɨɪ  ɪɟɤɪɟɚɬɜɢɧɭ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɉɪɭɠɧɢ ɩɪɚɝɨɜɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɡɚɞɪɠɚɬɢ ɢ ɭɡ ɩɨɞɚɲɱɚɜɚʃɟ ɢɡɦɟɻɭ
ʃɢɯ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɬɪɢɦ ɫɬɚɡɭ ɡɚ ɬɪɱɚʃɟ ɢɥɢ ɲɟɬɚʃɟ ɢ ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɭ ɫɬɚɡɭ ɉɪɟɞɥɚɠɟ ɫɟ ɢ
ɨɡɟɥɟʃɚɜɚʃɟ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɞɜɨɫɬɪɭɤɢɦ ɞɪɜɨɪɟɞɨɦ ɤɨʁɢ ɛɢ ɛɢɨ ɢ ɬɚɦɩɨɧ ɡɨɧɚ ɢɡɦɟɻɭ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɢ
ɯɢɩɨɞɪɨɦɚ
Ɉɞɥɭɤɨɦ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ   ɝɪɚɞɚ ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ ɛɪɨʁ  ɨɞ  ɫɤɢɧɭɬ ʁɟ ɫɬɚɬɭɫ
ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟ ɩɪɭɝɟ ɭ ɞɟɥɭ ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɥɚɫɟ ɢ ɨɡɧɚɤɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɭɤɢɞɚʃɭ ʁɚɜɧɨɝ ɞɨɛɪɚ ɭ ɞɟɥɭ
ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɚ ɭ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚɦɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ Ɉɜɨɦ ɨɞɥɭɤɨɦ ɡɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɭ ɩɚɪɰɟɥɭ ɛɪɨʁ ɄɈ
ɉɨɠɚɪɟɜɚɰɩɨɜɪɲɢɧɟɯɟɤɬɚɪɚɭɤɢɞɚɫɟɫɬɚɬɭɫɤɭɥɬɭɪɟɤɥɚɫɟÄɠɟɥɟɡɧɢɱɤɚɩɪɭɝɚ³ɭɩɢɫɚɧɟ
ɭɩɨɫɟɞɨɜɧɢɥɢɫɬɛɪɨʁɡɚɄɈɉɨɠɚɪɟɜɚɰɤɨɞɋɥɭɠɛɟɡɚɤɚɬɚɫɬɚɪɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɉɨɠɚɪɟɜɚɰɢ
ɨɡɧɚɤɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ Äɠɟɥɟɡɧɢɱɤɚ ɩɪɭɝɚ³ ɢ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɨ Äʁɚɜɧɨ ɞɨɛɪɨ³ ɭ ɡɟɦʂɢɲɧɨɤʃɢɠɧɢ ɭɥɨɠɚɤ
ɋɉɁ,,ɡɚɄɈɉɨɠɚɪɟɜɚɰɤɨɞɈɫɧɨɜɧɨɝɫɭɞɚɭɉɨɠɚɪɟɜɰɭɈɞɪɟɻɭʁɟɫɟɞɚɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɚɩɚɪɰɟɥɚɛɪɨʁ
ɄɈɉɨɠɚɪɟɜɚɰɢɦɚɫɬɚɬɭɫɧɟɢɡɝɪɚɻɟɧɨɝɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɋɨɛɡɢɪɨɦɞɚɫɟɭÄɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨʁɡɨɧɢ³ɧɟɩɪɟɞɜɢɻɚɱɢɫɬɚɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚɤɚɨɩɪɟɬɟɠɧɚɧɚɦɟɧɚ
ɢ ɞɚ ɞɭɝɢ ɧɢɡ ɝɨɞɢɧɚ ɮɚɪɛɢɤɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɧɟɤɚɞ ɩɨɫɥɨɜɚɥɟ ɢ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɫɥɨɜɚɥɟ  ɜɢɲɟ ɧɟ
ɩɨɫɬɨʁɟɫɨɛɡɢɪɨɦɞɚɫɟɢɡɦɟɧɢɨɢɧɚɱɢɧɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɫɢɪɨɜɢɧɚɢɪɨɛɟɢɞɚɫɟɫɜɟɜɢɲɟɩɪɟɥɚɡɢɧɚ
ɩɨɫɥɨɜɧɨɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɟɢɭɫɥɭɠɧɟɫɚɞɪɠɚʁɟɢɧɚɦɚʃɭɩɪɢɜɪɟɞɭɫɚɦɚʃɢɦɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɦɩɨɝɨɧɢɦɚ
ɢɥɢɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɨɦɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɩɨɝɨɧɢɫɤɥɚɞɢɲɬɚɯɥɚɞʃɚɱɟ 
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɩɪɚɜɰɢɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯɤɨɥɨɫɟɤɚ ɩɪɟɦɚȽɍɉɭ ɫɟɧɟɡɚɞɪɠɚɜɚʁɭɉɪɟɧɚɦɟɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɫɟɞɟɥɨɦɩɪɟɞɜɢɻɚɭɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɚɞɟɥɨɦɭʁɚɜɧɨɡɚɲɬɢɬɧɨɡɟɥɟɧɢɥɨɤɚɨɡɨɧɚɡɚɲɬɢɬɟ
ɨɞ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯ ɩɨɝɨɧɚɈɜɢɦ ɉɥɚɧɨɦ ɡɚɤɨɪɢɞɨɪ ɧɟɚɤɬɢɜɧɨɝɠɟɥɟɡɧɢɱɤɨɝ ɤɨɥɨɫɟɤɚ ɩɪɟɞɜɢɻɚɫɟ
ɢɡɪɚɞɚ ɩɥɚɧɚ ɞɟɬɚʂɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ Ɍɪɚɫɭ ɛɢɜɲɟ ɩɪɭɝɟ ɭɫɤɨɝ ɤɨɥɨɫɟɤɚ Ⱦɭɛɪɚɜɢɰɚɉɨɠɚɪɟɜɚɰ
ɦɨɝɭʄɟʁɟɩɥɚɧɢɪɚɬɢɤɚɨɡɟɥɟɧɢɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɤɨɪɢɞɨɪɭɤɨɦɟʁɟɡɚɛɪɚʃɟɧɚɢɡɝɪɚɞʃɚɫɚɩɟɲɚɱɤɨ
ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɢɦɫɬɚɡɚɦɚɢɩɭɧɤɬɨɜɢɦɚɨɞɦɨɪɢɲɬɢɦɚɞɟɱʁɢɦɢɝɪɚɥɢɲɬɢɦɚ

,, ɐɢɜɢɥɧɢɜɚɡɞɭɲɧɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
ɍɨɛɭɯɜɚɬɭɉȽɊÄɉɨɠɚɪɟɜɚɰ³ɧɚɥɚɡɢɫɟɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɨɫɪɟɞɫɬɜɨÄɇȻȾɉɨɠɚɪɟɜɚɰ³ȵɟɝɨɜɟ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɟ ɭ :*6 ɤɨɨɪɞɢɧɚɧɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɭ 1  C CC ɢ ȿ  C CC Ɂɚɲɬɢɬɧɚ
ɡɨɧɚɨɤɨɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɨɝɫɪɟɞɫɬɜɚɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟɫɭɭɉɪɚɜɢɥɧɢɤɭɨɭɫɥɨɜɢɦɚɡɚɢɡɞɚɜɚʃɟɩɨɬɜɪɞɟɡɚ
ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɢɥɢ ɭɪɟɻɚʁɚ ɤɨʁɢ ɟɦɢɬɭʁɭ ɢɥɢ ɪɟɮɥɟɤɬɭʁɭ ɪɚɞɢɨɡɪɚɱɟʃɟ
ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪ  ɢ ɡɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢ ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɢ ɭɪɟɻɚʁ ɇȻȾ ɡɚɲɬɢɬɧɚ ɡɨɧɚ ʁɟ
ɰɢɥɢɧɞɚɪ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɥɭɩɪɟɱɧɢɤɚ U ɦ  ɢ ɜɢɫɢɧɟ K ɦ ɚ ɡɚɬɢɦ ɤɨɧɭɫ ɩɨɞ ɭɝɥɨɦ ɨɞ  ɞɨ
ɪɚɫɬɨʁɚʃɚ5 ɦ
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ɋɥɢɤɚɁɚɲɬɢɬɧɚɡɨɧɚɨɤɨɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɨɝɭɪɟɻɚʁɚ

ɍɫɤɥɚɞɭɫɚɱɥɚɧɨɦɁɚɤɨɧɚɨɜɚɡɞɭɲɧɨɦɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪ
   ɢ   ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢɥɢ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɢ ɭɪɟɻɚʁɚ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɢɥɢ ɢɡɜɚɧ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɚɟɪɨɞɪɨɦɚ ɚ ɤɨʁɢ ɤɚɨ ɩɪɟɩɪɟɤɚ ɦɨɝɭ ɞɚ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ
ɜɚɡɞɭɲɧɨɝɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɢɥɢɩɨɱɥɚɧɭɢɫɬɨɝɡɚɤɨɧɚɦɨɝɭɞɚɭɬɢɱɭɧɚɪɚɞɪɚɞɢɨɭɪɟɻɚʁɚɤɨʁɢɫɟ
ɤɨɪɢɫɬɟɭɜɚɡɞɭɲɧɨʁɩɥɨɜɢɞɛɢɦɨɪɚɞɚɫɟɩɪɢɛɚɜɢɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬȾɢɪɟɤɬɨɪɚɬɚ

,,ȳɚɜɧɟɡɟɥɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɤɨɧɫɤɨɦ ɢ ɩɥɚɧɫɤɨɦ ɨɫɧɨɜɨɦ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢ ɫɭ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɬɢɩɨɜɢʁɚɜɧɢɯɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɤɚɨɫɚɫɬɚɜɧɢɞɟɨʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɝɫɢɫɬɟɦɚɉɥɚɧɢɪɚɧɟɫɭ
 ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɟɝɪɚɞɫɤɟɡɟɥɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɤɨʁɟɫɟɪɟɚɥɢɡɭʁɭɧɚɫɨɩɫɬɜɟɧɨʁɩɚɪɰɟɥɢ
ɚ ɩɚɪɤɨɜɢ±ɭɰɟɥɢɧɢɤɨɞɪɟɤɭɥɬɢɜɢɫɚɧɟɞɟɩɨɧɢʁɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟKɚ ɭɰɟɥɢɧɢ ɤɨɞ
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟKɚ ɢɛ ɫɤɜɟɪɨɜɢɭɰɟɥɢɧɢɩɨɜɪɲɢɧɟKɚɢɭɰɟɥɢɧɢKɚ
 ɩɨɜɟɡɭʁɭʄɟɝɪɚɞɫɤɟɡɟɥɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɞɪɜɨɪɟɞɢ ɞɭɠɭɥɢɰɟȭɭɪɟȭɚɤɨɜɢʄɚ ɡɚɲɬɢɬɧɢɩɨʁɚɫ
ɭɡ ɞɪɠɚɜɧɢ ɩɭɬ Ⱦɉ Ȼ  ɢ ɞɟɥɨɦ ɞɭɠ Ⱦɉ Ȼ  ɢ ɡɚɲɬɢɬɧɢ ɩɨʁɚɫ ɡɟɥɟɧɢɥɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɯɢɩɨɞɪɨɦɚ
ɍ ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɉɥɚɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɡɟɥɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ  ɢ ʁɚɜɧɟ ɡɟɥɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ 
ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɟɡɟɥɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɡɟɥɟɧɢɥɨʁɚɜɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɞɟɱʁɚɭɫɬɚɧɨɜɚ ɞɚɬɨɭɩɨɝɥɚɜʂɭ,, 
ɢɭɩɪɚɜɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟɩɨɥɢɰɢʁɟ ɞɚɬɨɭɩɨɝɥɚɜʂɭ,, ɡɟɥɟɧɢɥɨɭɨɤɜɢɪɭɫɩɨɪɬɫɤɨɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ
ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɞɚɬɨɭɩɨɝɥɚɜʂɭ,, ɤɚɨɢɡɟɥɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɫɥɭɠɛɢɫɬɨɱɧɚɛɭɜʂɚɢ
ɚɭɬɨɩɢʁɚɰɚ ɞɚɬɨɭɩɨɝɥɚɜʂɭ,, 
Ɉɩɲɬɢɭɫɥɨɜɢɢɩɪɚɜɢɥɚɡɚɡɟɥɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɍɰɢʂɭɭɪɟɻɟʃɚɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɢɨɡɟɥɟʃɚɜɚʃɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟ
 ɫɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɟ ɞɢɫɩɨɡɢɰɢʁɟ ɫɜɢɯ ɬɢɩɨɜɚ ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟ ɨɜɢɦ
ɉɥɚɧɨɦ
 ɩɨɲɬɨɜɚɬɢɩɪɨɰɟɧɚɬɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬɢɡɟɥɟɧɢɥɚɭɨɞɧɨɫɭɧɚɬɢɩɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ
 ɭɪɟɻɢɜɚʃɭ ʁɚɜɧɢɯ ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɨɡɟɥɟʃɚɜɚʃɭ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɪɟɬɯɨɞɟ
ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɲɤɚɩɟɞɨɥɨɲɤɚɤɥɢɦɚɬɫɤɚɢɛɢɨɥɨɲɤɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚ
 ɫɚɱɭɜɚɬɢɤɜɚɥɢɬɟɬɧɭɜɟɝɟɬɚɰɢʁɭɡɚɬɟɱɟɧɭɧɚɬɟɪɟɧɭɢɭɤɥɨɩɢɬɢʁɟɭɧɨɜɨɩɟʁɡɚɠɧɨɭɪɟɻɟʃɟ
 ɤɨɪɢɫɬɢɬɢɢɫɤʂɭɱɢɜɨɫɚɞɪɠɚʁɟɤɨʁɢɫɭɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɤɚɨɞɨɡɜɨʂɟɧɢɭɨɤɜɢɪɭʁɚɜɧɢɯɡɟɥɟɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ
 ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɛɨɪɚ ɦɨɛɢɥɢʁɚɪɚ ɜɨɞɢɬɢ ɪɚɱɭɧɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚɞɨɜɨʂɟ ɟɫɬɟɬɫɤɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ ɭ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɦɛɢʁɟɧɬɚɥɧɢɯɢɫɩɨɦɟɧɢɱɤɢɯɜɪɟɞɧɨɫɬɢɩɪɨɫɬɨɪɚ
 ɡɚɨɡɟɥɟʃɚɜɚʃɟɤɨɪɢɫɬɢɬɢɥɢɲʄɚɪɫɤɟɡɢɦɡɟɥɟɧɟɢɱɟɬɢɧɚɪɫɤɟɞɪɜɟɧɚɫɬɟɢɠɛɭɧɚɫɬɟɜɪɫɬɟ
ɰɜɟɬɧɟ ɜɪɫɬɟ ɬɪɚʁɧɢɰɟ ɩɟɪɟɧɟ ɪɭɠɟ  ɬɪɚɜʃɚɤɟ ɩɨɤɪɢɜɚɱɟ ɬɥɚ ɩɭɡɚɜɢɰɟ ɢ ɞɪ
ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɚɭɬɨɯɬɨɧɟ ɜɪɫɬɟ ɜɟɝɟɬɚɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨʁ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨʁ ɜɟɝɟɬɚɰɢʁɢ
ɩɪɢɥɚɝɨɞʂɢɜɟɧɚɥɨɤɚɥɧɟɭɫɥɨɜɟɫɪɟɞɢɧɟɢɡɛɟɝɚɜɚɬɢɢɧɜɚɧɡɢɜɧɟɢɚɥɟɪɝɟɧɟɜɪɫɬɟ
 ɞɪɜɨɪɟɞɧɚ ɫɬɚɛɥɚ ɭ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ʁɚɜɧɢɯ ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɭ ɲɤɨɥɨɜɚɧɟ
ɫɚɞɧɢɰɟ ɥɢɲʄɚɪɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɟ ɜɢɫɢɧɟ  P ɫɬɚɛɥɨ ɱɢɫɬɨ ɨɞ ɝɪɚɧɚ ɞɨ ɜɢɫɢɧɟ ɨɞ  P ɢ
ɩɪɫɧɨɝɩɪɟɱɧɢɤɚɧɚʁɦɚʃɟFP
ɂɡɛɨɪɫɚɞɧɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɢɡɜɪɲɢɬɢɭɫɤɥɚɞɭɫɚɭɫɥɨɜɢɦɚɫɪɟɞɢɧɟɢɭɤɥɨɩɢɬɢɝɚɭɚɦɛɢʁɟɧɬ
ɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚɦɟɧɭ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɇɢɜɟɥɚɰɢɨɧɨɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɢɦ ɪɟɲɟʃɟɦ ɬɟɪɟɧɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɨɦ
ɩɨɩɪɟɱɧɢɯ ɢ ɩɨɞɭɠɧɢɯ ɩɚɞɨɜɚ ɧɚ ɫɬɚɡɚɦɚ ɢ ɩɥɚɬɨɢɦɚ ɩɨɦɨʄɭ ɪɢɝɨɥɚ ɢ ɫɥɢɜɧɢɤɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɭ
ɜɨɞɭɨɞɜɟɫɬɢɞɨɤɢɲɧɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɢɥɢɧɚɫɥɨɛɨɞɧɟɡɟɥɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɍ ɰɢʂɭ ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɭɪɟɻɢɜɚʃɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ
ɫɦɢɫɥɭ
 ɩɪɢɩɪɟɦɚʃɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɢ ɭɪɟɻɟʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɤɨʁɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚ
ɢɫɬɪɚɠɧɟɪɚɞɨɜɟɤɚɨɲɬɨɫɭɢɡɪɚɞɚɝɟɨɞɟɬɫɤɢɯɢɞɪɭɝɢɯɩɨɞɥɨɝɚɩɪɨʁHɤɬɧɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
ɫɚɧɢɪɚʃɟɢɧɢɜɟɥɚɰɢʁɚɬɟɪɟɧɚɢɞɪɭɝɨ
 ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɧɚɦɟʃɟɧɨɝ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɡɟɥɟɧɭ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɤɨʁɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɡɚɪɟɞɨɜɧɢɪɟɠɢɦɤɨɪɢɲʄɟʃɚɡɟɥɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ ɜɨɞɨɜɨɞɚʁɚɜɧɟ
ɪɚɫɜɟɬɟɢɞɪ ɭɫɤɥɚɞɭɫɚɩɪɨʁɟɤɬɨɦɨɩɪɟɦɚʃɟɨɛɭɯɜɚɬɚɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦɨɫɧɨɜɧɟɨɩɪɟɦɟɤɚɨ
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ɲɬɨ ɫɭ ɫɬɚɡɟ ɢ ɩɥɚɬɨɢ ɩɪɟ ɩɪɨɰɟɫɚ ɨɡɟɥɟʃɚɜɚʃɚ  ɢ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ ɦɨɛɢɥɢʁɚɪɚ ɩɨɫɥɟ
ɩɪɨɰɟɫɚɨɡɟɥɟʃɚɜɚʃɚ 
 ɨɡɟɥɟʃɚɜɚʃɟɡɟɦʂɢɲɬɚɧɚɦɟʃɟɧɨɝɡɚʁɚɜɧɭɡɟɥɟɧɭɩɨɜɪɲɢɧɭɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɫɚɞʃɭɫɚɞɧɢɰɚ
ɡɚɫɧɢɜɚʃɟ ɬɪɚɜʃɚɤɚ ɰɜɟɬʃɚɤɚ ɪɭɠɢɱʃɚɤɚ ɢ ɞɪɭɝɟ ɜɟɝɟɬɚɰɢʁɟ ɭɱɟɲʄɟ ɚɭɬɨɬɯɨɧɢɯ
ɞɪɜɟɧɚɫɬɢɯ ɢ ɠɛɭɧɚɫɬɢɯ ɜɪɫɬɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɨɡɟɥɟʃɚɜɚʃɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ  ɚ
ɦɨɝɭʄɟʁɟɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɢ ɩɪɢɦɟɪɤɟɟɝɡɨɬɚ ɡɚɤɨʁɟʁɟɩɨɬɜɪɻɟɧɨ ɞɚ ɫɟɞɨɛɪɨ ɚɞɚɩɬɢɪɚʁɭ ɞɚɬɢɦ
ɭɫɥɨɜɢɦɚɫɪɟɞɢɧɟ
 ɩɪɢ ɨɫɜɟɬʂɚɜɚʃɭ ʁɚɜɧɢɯ ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ ɨɞɨɝɚɜɚɪɭʁɭʄɚ ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɪɟɲɟʃɚ ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɮɭɧɤɰɢʁɨɦ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɚ ɢɡɜɨɪɟ ʁɚɜɧɟ ɪɚɫɜɟɬɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɭɫɦɟɪɢɬɢɤɚɬɥɭ
Ɉɛɚɜɟɡɧɨ ʁɟ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɨɡɟɥɟʃɟɧɢɯ ɩɚɪɤɢɧɝɚ ɫɚ ɩɨɪɨɡɧɨɦ ɩɨɞɥɨɝɨɦ ɇɚ ɩɚɪɤɢɧɝ
ɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚɩɥɚɧɢɪɚɫɟɡɚɫɬɨɪɨɞɪɟɰɢɤɥɢɪɚʁɭʄɢɯɩɨɥɢɟɬɢɥɟɧɫɤɢɯɢɥɢɛɟɬɨɧɫɤɢɯɪɚɫɬɟɪɟɥɟɦɟɧɚɬɚ
ɫɚ ɡɚɬɪɚɜʃɟɧɢɦ ɫɩɨʁɧɢɰɚɦɚ ɢ ɫɚɞʃɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɨɞɧɟɝɨɜɚɧɢɯ ɞɪɜɨɪɟɞɧɢɯ ɫɚɞɧɢɰɚ ɧɢɠɢɯ ɥɢɲʄɚɪɚ
ɩɪɟɱɧɢɤɚɤɪɨɲʃɢPɡɚɡɚɫɟɧɭɩɚɪɤɢɧɝɦɟɫɬɚȾɪɜɨɪɟɞɟɫɚɞɢɬɢɧɚɩɚɪɤɢɧɡɢɦɚɬɚɤɨɞɚɫɜɚɤɨ
ɫɬɚɛɥɨɫɬɜɚɪɚɡɚɫɟɧɭɧɚɧɚʁɦɚʃɟɞɜɚɩɚɪɤɢɧɝɦɟɫɬɚɈɬɜɨɪɢɡɚɫɚɞɧɢɰɟɞɪɜɨɪɟɞɚɫɭɲɢɪɢɧɟ
P ɭ ɪɚɜɧɢ ɫɚ ɤɨɬɨɦ ɩɨɞɥɨɝɟ ɭɨɤɜɢɪɟɧɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ ɢɜɢɱʃɚɰɢɦɚ ɩɨɤɪɢɜɟɧɢ ɪɟɲɟɬɤɚɫɬɢɦ
ɡɚɲɬɢɬɧɢɰɢɦɚ ɨɞ ɥɢɜɟɧɨɝ ɝɜɨɠɻɚ ɢɥɢ ɡɚɫɬɨɪɨɦ ɨɞ ɤɪɭɩɧɟ ɪɢɡɥɟ Ɂɚ ɨɡɟɥɟʃɚɜɚʃɟ ɦɨɝɭ ɫɟ
ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ $FHU FDPSHVWUH $FHU SODWDQRLGHV *ORERVD &DUSLQX EHWXOXV )DVWLJLDWD 7LOLD FRUGDWD ɢ
ɞɪɭɝɟ
ȳɚɜɧɚ ɡɟɥɟɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɚɦɨ ɭ ɫɜɪɯɭ ɡɚ ɤɨʁɭ ʁɟ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ɂɡɭɡɟɬɧɨ
ʁɚɜɧɚɡɟɥɟɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɦɨɠɟɞɚɫɟɤɨɪɢɫɬɢɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨɡɚɩɪɢɪɟɞɛɟɤɭɥɬɭɪɧɟɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟɢɭ
ɥɢɱɧɟɫɜɪɯɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɩɪɨɩɢɫɢɦɚɤɨʁɢɪɟɝɭɥɢɲɭɨɜɭɦɚɬɟɪɢʁɭ
ɉɪɟɦɚ ɭɫɥɨɜɢɦɚ Ɂɚɜɨɞɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɩɪɢɪɨɞɟ ɮɨɪɦɢɪɚɬɢ ɡɚɲɬɢɬɧɢ ɡɟɥɟɧɢ ɩɨʁɚɫ
ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɨɤɨ ɰɟɥɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɨɞ ɠɛɭɧɚɫɬɢɯ ɢ ɞɪɜɟɧɚɫɬɢɯ ɚɭɬɨɯɬɨɧɢɯ ɜɪɫɬɚ ɭɡ ɭɩɨɬɪɟɛɭ
ɥɢɫɬɨɩɚɞɧɢɯɢɱɟɬɢɧɚɪɫɤɢɯɜɪɫɬɚɤɚɤɨɛɢɩɨʁɚɫɛɢɨɭɮɭɧɤɰɢʁɢɰɟɥɟɝɨɞɢɧɟɭɰɢʂɭɡɚɲɬɢɬɟɨɞ
ɡɚɝɚɻɟʃɚɝɚɫɨɜɢɦɚɩɪɚɲɢɧɨɦɛɭɤɨɦȼɟɝɟɬɚɰɢʁɚɢɦɚɭɥɨɝɭɢɜɢɡɭɟɥɧɟɛɚɪɢʁɟɪɟɩɪɟɦɚɨɤɪɭɠɟʃɭ
ɍɡɨɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɮɨɪɦɢɪɚɬɢɡɚɲɬɢɬɧɟɩɨʁɚɫɟɜɟɨɞɜɢɲɟɪɟɞɧɨɝɢɜɢɲɟɫɩɪɚɬɧɨɝɡɟɥɟɧɢɥɚ
ɭɤɨɧɬɚɤɬɧɢɦɡɨɧɚɦɚɫɚɫɬɚɧɨɜɚʃɟɦɋɜɟɦɚɧɢɩɭɥɚɬɢɜɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɦɨɪɚʁɭɛɢɬɢɚɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟɦɚ
ɫɥɨɛɨɞɧɟɨɡɟɥɟʃɟɧɟɍɡɨɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɟɜɚɤɭɚɰɢʁɭɢɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɟɨɬɩɚɞɧɢɯɜɨɞɚɜɪɲɢɬɢɩɪɟɤɨ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɨɝɫɢɫɬɟɦɚɫɚɤɨɥɟɤɬɨɪɨɦɡɚɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɟɨɬɩɞɚɧɢɯɜɨɞɚ

,, Ɂɚɲɬɢɬɧɨɡɟɥɟɧɢɥɨɤɨɞɏɢɩɨɞɪɨɦɚ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɨ ʁɟ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɡɚɲɬɢɬɧɨɝ ɡɟɥɟɧɢɥɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɏɢɩɨɞɪɨɦɚ ɭ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨʁ ɡɨɧɢ ɫɚ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟɦ ɉɪɨɫɬɨɪ ɭɪɟɞɢɬɢ ɩɪɟɦɚ ɨɩɲɬɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɡɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɩɚɪɤɨɜɫɤɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɉɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɬɪɢɦ ɫɬɚɡɭ ɇɢʁɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɡɚ ɢɝɪɭ ɩɚɫɚ ɍ ɤɨɧɬɚɤɧɨʁ ɡɨɧɢ ɫɚ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟɦɩɥɚɧɢɪɚɬɢɩɨɞɢɡɚʃɟɡɚɲɬɢɧɨɝɡɟɥɟɧɨɝɩɨʁɚɫɚɦɢɧɢɦɚɥɧɟɲɢɪɢɧɟP

,, Ɂɚɲɬɢɬɧɨɡɟɥɟɧɢɥɨɭɡɞɪɠɚɜɧɟɩɭɬɟɜɟ
ɇɚ ɩɨɬɟɡɢɦɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɢ ɧɨɜɨ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɩɭɬɧɟ ɦɪɟɠɟ ɭ ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ Ƚɉ ɭ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɫɚ
ɩɪɨɫɬɨɪɧɢɦ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ ɬɪɟɛɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɡɚɲɬɢɬɧɟ ɩɨʁɚɫɟɜɟ ɩɪɨɬɢɜ ɛɭɤɟ ɩɪɚɲɢɧɟ ɢ ɨɞ
ɛʂɟɫɤɚɲɢɪɢɧɟPɢɫɩɨɪɚɞɢɱɧɨɦɚʃɟɲɢɪɢɧɟɭɤɨɥɢɤɨʁɟɧɟɨɩɯɨɞɧɨɞɚɫɟɫɚɱɭɜɚʁɭɩɨɫɬɨʁɟʄɢ
ɥɟɝɚɥɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɭ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɢ ɞɪɜɟʄɚ ɝɭɫɬɟ ɤɪɨɲʃɟ ɢ ɠɛɭʃɚ ɤɚɨ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ ɭɫɟɤɚ ɢ ɧɚɫɢɩɚ
ɉɥɚɧɢɪɚɫɟɭɪɟɻɢɜɚʃɟɡɚɲɬɢɬɧɨɝɩɨʁɚɫɚɞɭɠɩɪɭɝɟ
ɍ ɡɨɧɚɦɚ ɭɥɚɡɧɢɯ ɩɪɚɜɚɰɚ ɭ ɝɪɚɞ ɨɛɢɥɚɡɧɢɰɚ ɢ ɞɪɠɚɜɧɢ ɩɭɬ ,Ȼ  ɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚ ɝɞɟ ɫɟ
ɩɥɚɧɢɪɚ ɜɟʄɢ ɫɩɟɤɬɚɪ ɦɨɝɭʄɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɯɢɩɟɪɦɚɪɤɟɬɢ ɲɨɩɢɧɝ ɦɨɥɨɜɢ ɜɟɥɟɬɪɠɧɢɰɟ ɢ ɞɪɭɝɢ
ɜɟɥɢɤɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɩɨɫɥɨɜɧɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ  ɢ ɭ ɡɨɧɚɦɚ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ
ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɨɡɟɥɟʃɚɜɚʃɟ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɚɪɤɢɧɝɚ ɜɢɫɨɤɢɦ ɡɚɫɚɞɨɦ Ǧ ɞɪɜɟʄɟɦ ɤɚɨ ɢ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɩɪɚɬɟʄɢɯ
ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɬɚɦɨ ɝɞɟ ʁɟ ɬɨ ɦɨɝɭʄɟ Ɉɛɚɜɟɡɧɨ ʁɟ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɨɡɟɥɟʃɟɧɢɯ ɩɚɪɤɢɧɝɚ ɫɚ
ɩɨɪɨɡɧɨɦɩɨɞɥɨɝɨɦ
ɎɨɪɦɢɪɚʃɟɡɚɲɬɢɬɧɨɝɩɨʁɚɫɚɡɟɥɟɧɢɥɚʁɟɩɥɚɧɢɪɚɧɨɭɡɞɪɠɚɜɧɢɩɭɬȾɉȻɢɞɟɥɨɦɞɭɠ
Ⱦɉ Ȼ  ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɞ ɛɭɤɟ ɩɪɚɲɢɧɟ ɢ ɨɞ ɛʂɟɫɤɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɟ ɲɢɪɢɧɟ P ɢ
ɫɩɨɪɚɞɢɱɧɨ ɦɚʃɟ ɲɢɪɢɧɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɦ ɪɟɲɟʃɟɦ Ɂɚɲɬɢɬɧɢ ɡɟɥɟɧɢ ɩɨʁɚɫ ɬɪɟɛɚ ɞɚ
ɱɢɧɟɜɪɫɬɟɤɨʁɟɢɦɚʁɭɜɟʄɭɦɨʄɚɩɫɨɪɛɰɢʁɟɲɬɟɬɧɢɯɡɚɝɚɻɭʁɭʄɢɯɦɚɬɟɪɢʁɚɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚɛɭɤɟɚɧɟ
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ɭɝɪɨɠɚɜɚʁɭɧɟɨɩɯɨɞɧɭɜɢɞʂɢɜɨɫɬɡɚɜɨɡɚɱɟɢɛɟɡɛɟɞɧɨɨɞɜɢʁɚʃɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɉɪɢɥɢɤɨɦɮɨɪɦɢɪɚʃɚ
ɡɚɲɬɢɬɧɨɝɡɟɥɟɧɨɝɩɨʁɚɫɭɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟɩɨɲɬɨɜɚɬɢɫɥɟɞɟʄɟɭɫɥɨɜɟɢɩɪɚɜɢɥɚ
 ɮɨɪɦɢɪɚʃɭɡɚɲɬɢɬɧɢɯɡɟɥɟɧɢɯɩɨʁɚɫɟɜɚɩɪɟɬɯɨɞɟɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɲɤɚɩɟɞɨɥɨɲɤɚɤɥɢɦɚɬɫɤɚɢ
ɛɢɨɥɨɲɤɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚ
 ɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɩɪɢɦɟɧɢɬɢɧɢɡɬɟɯɧɢɱɤɨɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɢɛɢɨɥɨɲɤɨɟɤɨɥɨɲɤɢɯɦɟɪɚ
 ɬɢɩɨɜɢ ɡɚɫɚɞɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɭ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɚ ɫɨɥɢɬɟɪɧɚ  ɫɬɚɛɥɚ ɭ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɢ ɫɚ ɲɢɛʂɟɦ
ɜɢɲɟɪɟɞɧɢ ɞɪɜɨɪɟɞɢ ɞɪɜɟɧɚɫɬɨɠɛɭɧɚɫɬɟ ɝɪɭɩɚɰɢʁɟ ɢɢɥɢ ɤɨɧɬɢɧɭɚɥɧɢ ɦɚɫɢɜɢ
ɥɢɲʄɚɪɫɤɢɯɢɱɟɬɢɧɚɪɫɤɢɯɞɪɜɟɧɚɫɬɢɯɢɠɛɭɧɚɫɬɢɯɜɪɫɬɚ
 ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɡɚɲɬɢɬɧɢɡɟɥɟɧɢɩɨʁɚɫɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɬɢɤɚɨɫɚɧɢɬɚɪɧɨɡɚɲɬɢɬɧɟɡɚɫɚɞɟ
 ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɩɪɚɬɨɜɧɨɫɬ ɡɚɲɬɢɬɧɨɝ ɡɟɥɟɧɨɝ ɩɨʁɚɫɚ ɭɩɨɬɪɟɛɧɨɦ ɡɟʂɚɫɬɟ ɠɛɭɧɚɫɬɟ ɢ
ɞɪɜɟɧɚɫɬɟɜɟɝɟɬɚɰɢʁɟ
 ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɟɝɟɬɚɰɢʁɟ ɡɚɲɬɢɬɧɨɝ ɡɟɥɟɧɨɝ ɩɨʁɚɫɚ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɭ ɤɨɪɟɥɚɰɢʁɢ ɫɚ
ɮɭɧɤɰɢʁɨɦɤɨʁɭɢɫɬɢɬɪɟɛɚɞɚɨɛɚɜɢ
 ɞɨɡɜɨʂɟɧɨʁɟɮɨɪɦɢɪɚʃɟɫɰɟɧɫɤɢɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɢɯɚɦɛɢʁɟɧɚɬɚɱɢɦɟɛɢɫɟɢɡɛɟɝɥɨɡɚɬɜɚɪɚʃɟ
ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɢ ɭɛɥɚɠɢɥɚ ɦɨɧɨɬɨɧɢʁɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɭɡ ɬɪɚɫɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɥɟ
ɡɧɚɱɚʁɧɟɜɢɡɭɪɧɟɬɚɱɚɤɟɢɩɪɚɜɰɢɫɚɝɥɟɞɚɜɚʃɚ
 ɧɚɪɚɜɧɨɦɬɟɪɟɧɭɞɨɜɨʂɧɚʁɟɜɢɫɢɧɚɡɚɫɚɞɚɨɞɨɤɨPɚɤɨʁɟɬɟɪɟɧɭɜɢɞɭɤɨɪɢɬɚɡɚɫɚɞɢ
ɦɨɪɚʁɭɞɚɛɭɞɭɜɢɲɢ
 ɡɚɲɬɢɬɧɢɡɟɥɟɧɢɩɨʁɚɫɟɜɢɦɨɝɭɫɟɤɨɪɢɫɬɢɬɢɡɚɫɩɨɧɬɚɧɭɪɟɤɪɟɚɰɢʁɭɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚɢɡɝɪɚɞʃɨɦ
ɩɟɲɚɱɤɢɯɢɢɥɢɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɢɯɫɬɚɡɚ
 ɡɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɡɚɲɬɢɬɧɢɯ ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨʁɚɫɟɜɚ ɩɪɢɦɚɪɧɨ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɛɢʂɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ
ɞɪɜɟɧɚɫɬɟ ɜɪɫɬɟ ɲɢɛʂɟ ɬɪɚɜʃɚɰɢ ɩɨɤɪɢɜɚɱɢ ɬɥɚ   ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ʁɟ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɫɥɟɞɟʄɢɯ
ɟɥɟɦɟɧɚɬɚɩɨɜɪɲɢɧɟɡɚɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɭ ɩɟɲɚɱɤɟɫɬɚɡɟ ɢɦɨɛɢɥɢʁɚɪɚɢɨɩɪɟɦɚ ɤɥɭɩɟ 
 ɫɚɱɭɜɚɬɢɤɜɚɥɢɬɟɬɧɭɞɪɜɟɧɚɫɬɭɜɟɝɟɬɚɰɢʁɭɢɢɧɬɟɝɪɢɫɚɬɢʁɟɭɮɨɪɦɭɩɥɚɧɢɪɚɧɨɝɡɚɲɬɢɬɧɨɝ
ɡɟɥɟɧɨɝɩɨʁɚɫɚ
 ɩɟɲɚɱɤɟɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɟɢɢɥɢɬɪɢɦɫɬɚɡɟɬɪɟɛɚɮɨɪɦɢɪɚɬɢɧɟɡɚɜɢɫɧɨʁɟɞɧɟɨɞɞɪɭɝɢɯɡɚ
ɡɚɫɬɨɪɟ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɟ ɢ ɬɪɚʁɧɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɟ ɛɟɡɛɟɞɧɟ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɭ ɫɜɢɦ
ɜɪɟɦɟɧɫɤɢɦɭɫɥɨɜɢɦɚ
 ɩɨɠɟʂɧɨ ʁɟ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɩɨɥɭɩɨɪɨɡɧɢɯ ɢ ɩɨɪɨɡɧɢɯ ɡɚɫɬɨɪɚɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ 
ɩɚɞɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɡɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɭ ɱɢɦɟ ɫɟ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɞɪɟɧɚɠɚ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯ ɜɨɞɚ ɤɚ
ɨɤɨɥɧɨɦ ɩɨɪɨɡɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ ɢɥɢ ɤɢɲɧɨʁ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɡɚ ɲɬɚ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɞɪɟɧɚɠɧɟɟɥɟɦɟɧɬɟ ɡɟɦʂɚɧɟɪɢɝɨɥɟɪɢɝɨɥɟɤɚɧɚɥɟɬɟɤɚɧɚɥɢ 
 ɧɢʁɟɞɨɡɜɨʂɟɧɚɢɡɝɪɚɞʃɚɧɚɞɡɟɦɧɢɯɢɢɥɢɩɨɞɡɟɦɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɟɬɚɠɚ
 ɤɚɞɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɚ ɲɢɪɢɧɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɝ ɡɚɲɬɢɬɧɨɝ ɡɟɥɟɧɨɝ ɩɨʁɚɫɚ ɧɟ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚ ɩɨɬɪɟɛɟ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚɨɫɧɨɜɧɟɮɭɧɤɰɢʁɟɢɫɬɢɦɨɠɟɞɚɫɟɩɨɞɢɝɧɟɧɚɜɟɲɬɚɱɤɢɢɡɝɪɚɻɟɧɨɦɧɚɫɢɩɭɚ
ɭɰɢʂɢɩɨʁɚɱɚɜɚʃɚɟɮɟɤɬɚɡɚɲɬɢɬɟ
Ɂɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢ ɡɟɥɟɧɢ ɩɨʁɚɫ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦ ɉɥɚɧɨɦ ɫɟ ɩɪɟɞɥɚɠɟ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ
ɩɥɚɧɬɚɠɚ ɜɪɛɟ 6DOL[ 9LPLQDOLV  ɤɚɨ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝ ɪɟɲɟʃɚ ɡɚ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɱɢɫɬɨɦ ɟɧɟɪɝɢʁɨɦ
ɉɪɟɦɚɜɚɠɟʄɟɦɪɚɡɜɪɫɬɚɜɚʃɭɤɭɥɬɭɪɚɧɚɞɥɟɠɧɨɝɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚɝɚʁɟʃɟɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟɜɪɛɟɧɟɫɩɚɞɚɭ
ɲɭɦɚɪɫɬɜɨ ɜɟʄ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɉɪɢɧɨɫ ɛɢɨɦɚɫɟ ɛɟɡ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɚɝɪɨɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɦɟɪɚ
ɢɡɧɨɫɢWKDɉɪɢɦɟɧɨɦɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯɦɟɪɚɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚɩɪɢɧɨɫɢɩɪɟɥɚɡɟɱɚɤWKD
ɍɡɨɧɢɨɤɨɞɪɠɚɜɧɢɯɩɭɬɟɜɚɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟɫɟɩɪɢɦɟɧɚɚɭɬɨɯɬɨɧɢɯɛɪɡɨɪɚɫɬɭʄɢɯɜɪɫɬɚɤɨʁɟ
ɢɦɚʁɭɮɢɬɨɰɢɞɧɨɢɛɚɤɬɟɪɢɰɢɞɧɨɞɟʁɫɬɜɨɢɢɡɪɚɠɟɧɟɟɫɬɟɬɫɤɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢɂɡɛɟɝɚɜɚɬɢɜɪɫɬɟɤɨʁɟɫɭ
ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɫɚɧɟɤɚɨɚɥɟɪɝɟɧɟ ɬɨɩɨɥɟɢɫɥ ɤɚɨɢɢɜɚɡɢɜɧɟ ɛɚɝɪɟɦɤɢɫɟɥɨɞɪɜɨɢɫɥ 

,, Ɂɚɲɬɢɬɧɨɡɟɥɟɧɢɥɨ ɞɪɜɨɪɟɞ ɭɡɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ
ɍ ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɉɥɚɧɚ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ʁɟɞɧɨɫɬɪɚɧɢ ɞɪɜɨɪɟɞ ɩɥɚɬɚɧɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɨɫɬɢɪɟ ɞɭɠ ɞɟɫɧɟ
ɫɬɪɚɧɟ ɭɥɢɰɟ ȭɭɪɟ ȭɚɤɨɜɢʄɚ ɢɡ ɩɪɚɜɰɚ ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ  ɢ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɞɨɛɪɨɦ ɫɬɚʃɭ Ɉɫɢɦ
ɪɟɞɨɜɧɢɯɦɟɪɚɧɟɝɟɤɨʁɟɫɟɫɩɪɨɜɨɞɟɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɢɡɜɪɲɢɬɢɩɨɩɭɧɭɞɪɜɨɪɟɞɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɉɥɚɧɨɦ
Ⱦɨɡɜɨʂɟɧɢɪɚɞɨɜɢɭɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦɞɪɜɨɪɟɞɢɦɚɫɭɭɤɥɚʃɚʃɟɫɭɜɢɯɢɛɨɥɟɫɧɢɯɫɬɚɛɚɥɚɭɤɥɚʃɚʃɟɭ
ɫɥɭɱɚʁɭɨɩɲɬɟɝɢɧɬɟɪɟɫɚɭɬɜɪɻɟɧɨɝɧɚɨɫɧɨɜɭɡɚɤɨɧɚɫɚɞʃɟɧɨɜɨɝɞɪɜɟʄɚɢɧɟɝɟɫɬɚɛɚɥɚ
Ɂɟɥɟɧɢɥɨ ɞɭɠ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ȭɭɪɟ ȭɚɤɨɜɢʄ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ɭ ɜɢɞɭ ɞɜɨɫɬɪɚɧɢɯ ɞɪɜɨɪɟɞɚ
Ʉɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɢɧɬɟɧɡɢɜɢɪɚɥɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢ ɭɬɢɰɚʁɢ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɢɡɦɟɻɭ ɞɪɜɨɪɟɞɚ
ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɫɚɞʃɭ ɭɤɪɚɫɧɨɝ ɲɢɛʂɚ ɱɢɦɟ ɛɢ ɫɟ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɩɨɩɭɧɢɨ ɩɪɨɫɬɨɪ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ
ɞɪɜɨɪɟɞɧɟɫɚɞɧɢɰɟ ɜɢɫɢɧɚɞɟɛɥɚɱɢɫɬɨɝɨɞɝɪɚɧɚɦɢɧP Ⱦɨɞɚɬɧɢɟɮɟɤɚɬɨɜɚɤɜɨɝɞɪɜɨɪɟɞɚʁɟɫɬɟ
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ɫɦɚʃɟʃɟ ɨɞɛɥɟɫɤɚ ɧɚɧɨɫɚ ɩɪɚɲɢɧɟ ɫɧɟɝɚ ɤɚɨ ɢ ɜɢɡɭɟɥɧɚ ɢ ɮɢɡɢɱɤɚ ɛɚɪɢʁɟɪɚ ȼɪɫɬɟ ɭɤɪɚɫɧɨɝ
ɲɢɛʂɚɤɨʁɟɫɟɩɪɟɞɥɚɠɭɫɭɜɪɫɬɟɤɨʁɟɞɨɛɪɨɩɨɞɧɨɫɟɨɪɟɡɢɜɚʃɟɤɚɤɨɫɜɨʁɢɦɞɢɦɟɧɡɢʁɚɦɚɧɟɛɢ
ɭɝɪɨɠɚɜɚɥɟ ɫɬɚɡɟ ɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɉɪɟɩɨɪɭɱɭʁɭ ɫɟ ɫɥɟɞɟʄɟ ɜɪɫɬɟ %HUEHULV VS &RUQXV DOED
(XRQ\PXVMDSRQLFD0DKRQLDDTXLIROLXP6SLUDHDVS'HXW]LDVFDEUD/LJXVWUXP$XFXEDMDSRQLFD
Ⱦɪɜɨɪɟɞɢɫɭɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɤɚɨɥɢɧɢʁɫɤɨɡɟɥɟɧɢɥɨɧɚɪɚɡɞɟɥɧɨʁɬɪɚɰɢɢɡɦɟɻɭɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɢɯ
ɫɬɚɡɚ ɢ ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɤɨɞ ɫɟɪɜɢɫɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɭɡ ɭɥɢɰɭ ȭɭɪɟ ȭɚɤɨɜɢʄɚ  ɢ ɢɡɦɟɻɭ ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɢ
ɤɨɥɨɜɨɡɚɢɢɦɚʁɭɫɥɟɞɟʄɟɫɚɧɢɬɚɪɧɟɭɥɨɝɟ
 ɫɦɚʃɟʃɟ ɚɟɪɨɡɚɝɚɻɟʃɚ ɪɚɡɧɟ ɡɚɝɚɻɢɜɚɱɟ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɩɪɚɲɢɧɚ ɱɟɫɬɢɰɟ ɡɟɦʂɟ ɚɫɮɚɥɬɚ
ɫɭɥɮɢɬɢɧɢɬɪɚɬɢɚɦɨɧɢʁɚɤɛɢʂɤɟɡɚɞɪɠɚɜɚʁɭɧɚɥɢɫɬɨɜɢɦɚɢɝɪɚɧɚɦɚ 
 ɭɬɢɰɚʁɧɚɫɚɫɬɚɜɜɚɡɞɭɯɚ ɨɛɨɝɚʄɢɜɚʃɟɜɚɡɞɭɯɚɤɢɫɟɨɧɢɤɨɦɢɫɦɚʃɟʃɟɭɝʂɟɧɞɢɨɤɫɢɞɚ 
 ʁɨɧɢɡɚɰɢʁɚɜɚɡɞɭɯɚ ɫɬɜɚɪɚʃɟɧɟɝɚɬɢɜɧɨɧɚɟɥɟɤɬɪɢɫɚɧɢɯʁɨɧɚɤɢɫɟɨɧɢɤɚ 
 Ɏɢɬɨɧɰɢɞɧɚɫɜɨʁɫɬɜɚ ɟɦɢɬɨɜɚʃɟɮɢɬɨɧɰɢɞɚɤɨʁɢɭɧɢɲɬɚɜɚʁɭɛɚɤɬɟɪɢʁɟɭɜɚɡɞɭɯɭ 
 ɋɧɢɠɟʃɟ ɝɪɚɞɫɤɟ ɛɭɤɟ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɞɪɜɟʄɟ ɭ ɤɢɨɦɛɢɧɚɰɢʁɢ ɫɚ ɭɤɪɚɫɧɢɦ ɲɢɛʂɟɦ ɤɚɤɨ ɛɢ
ɞɪɜɨɪɟɞɛɢɨɤɨɦɩɚɤɬɧɢʁɢ 
 ɋɬɜɚɪɚʃɟɡɚɫɟɧɟɧɚɞɩɟɲɚɱɤɢɦɢɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɢɦɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚɦɚ
 ɋɦɚʃɟʃɟɛɭɤɟɭɞɚɪɚɜɟɬɪɨɜɚ
ɇɚɫɥɨɛɨɞɧɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚɩɨɫɟʁɚɬɢɬɪɚɜʃɚɤ
Ɂɚ ɞɪɜɨɪɟɞɟ ɨɞɚɛɪɚɬɢ ɜɪɫɬɟ ɤɨʁɟ ɭ ɲɬɨ ɜɟʄɨʁ ɦɟɪɢ ɢɫɩɭʃɚɜɚʁɭ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɡɚɯɬɟɜɟ ɢ ɞɚ ɫɭ
ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɨɬɩɨɪɧɟ ɧɚ ɭɫɥɨɜɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʄɟ ɫɟ ɪɚɡɜɢʁɚɬɢ ɩɨʁɚɱɚɧɨ ɚɟɪɨɡɚɝɚɻɟʃɟ  ɉɪɟɞɥɚɠɭ ɫɟ
ɫɥɟɞɟʄɟ ɜɪɫɬɟ ɩɥɚɬɚɧ 3ODWDQXV ɚFHULIROLD  ɦɥɟɱ $FHU SODWDQRLGHV  ɝɨɪɫɤɢ ʁɚɜɨɪ $FHU
SVHXGRSODWDQXV  ɤɨɩɪɢɜɢʄ &HOWLVDXVWUDOLV ɥɭɠʃɚɤ 4XHUFXVUREXU ɰɪɜɟɧɢɯɪɚɫɬ 45XEUD ɌLOLD
DPHULFDQD ɫɪɟɛɪɧɚ ɥɢɩɚ 7LOLD DUJHQWHD  ʁɚɪɟɛɢɤɚ 6RUEXV DXFXSDULD   ɞɭɝɨɢɝɥɢɱɚɜɚ ʁɟɥɚ $ELHV
FRQFRORU ɛɨɞʂɢɤɚɜɚɫɦɪɱɚ 3LFHDSXQJHQV .RHOUHXWHULDSDQLFXODWD
ɋɚɞʃɭ ɜɪɲɢɬɢ ɭ ɫɜɟɦɚ ɩɪɟɦɚ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ɢ ɧɨɪɦɚɦɚ ɧɚʁɛɨʂɟ ɫɚɞɧɢɰɚɦɚ
ɫɬɚɪɨɫɬɢɨɞɞɨɝɨɞɢɧɚɧɚɪɚɫɬɨʁɚʃɭɧɟɦɚʃɟɦɨɞɦ
ɀɢɜɚ ɨɝɪɚɞɚ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɤɚɨ ɥɢɧɢʁɫɤɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ ɧɚ ɪɚɡɞɟɥɧɨʁ ɬɪɚɰɢ ɢɡɦɟɻɭ ɬɪɨɬɨɚɪɚ
ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɢɯ ɫɬɚɡɚ ɢ ɤɨɥɨɜɨɡɚ ɉɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɫɭ ɜɪɫɬɟ ɤɨʁɟ ɩɨɞɧɨɫɟ ɝɪɚɞɫɤɟ ɭɫɥɨɜɟ ɢ ɫɜɟ ɦɟɪɟ
ɧɟɝɟ ɤɨʁɟ ɬɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɚ ɬɨ ɫɭ ɱɟɫɬɚ ɨɪɟɡɢɜɚʃɚ ɤɚɤɨ ɛɢʂɤɟ ɧɟ ɛɢ ɫɜɨʁɢɦ ɞɢɦɟɧɡɢʁɚɦɚ
ɭɝɪɨɠɚɜɚɥɟɫɬɚɡɟɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟɒɢɪɢɧɚɠɢɜɟɨɝɪɚɞɟɧɟɫɦɟɛɢɬɢɜɟʄɚɨɞFPɚɜɢɫɢɧɚɧɟɫɦɟ
ɨɦɟɬɚɬɢ ɧɨɪɦɚɥɧɨ ɨɞɜɢʁɚʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɉɪɟɞɥɚɠɭ ɫɟ ʁɟɞɧɨɪɟɞɧɟ ɨɝɪɚɞɟ ɫɥɟɞɟʄɟ ɜɪɫɬɟ ɤɚɥɢɧɚ
/LJXVWUXP YXOJDUH  ʁɚɩɚɧɫɤɚ ɤɭɪɢɤɚ (YRQ\PXV MDSRQLFD  ɫɭɪɭɱɢɰɚ ʁɚɩɚɧɫɤɚ VSLUDHD MDSRQLFD 
ɠɭɬɢɤɚ ȼHUEHULV YXOJDULV  ɋɚɞɧɢɰɟ ɫɚɞɢɬɢ ɭ ɫɜɟɦɭ ɩɪɟɦɚ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɧɚɦɟɻɭɫɨɛɧɨɦ ɪɚɫɬɨʁɚʃɭ
FPɭɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢɨɞɜɪɫɬɟɫɬɚɪɨɫɬɢɧɟɦɚʃɟɨɞɝɨɞɢɧɟ
ɉɥɚɧɨɦ ɫɟ ɡɚɞɪɠɚɜɚʁɭ ɫɜɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɞɪɜɨɪɟɞɢ ɢ ɡɟɥɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɭɧɭɬɚɪ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ
ɤɨɪɢɞɨɪɚɉɨɫɬɨʁɟʄɟɞɪɜɨɪɟɞɟɬɪɟɛɚɡɚɞɪɠɚɬɢɭɡɩɨɫɬɟɩɟɧɭɡɚɦɟɧɭɩɪɟɫɬɟɪɟɥɢɯɢɫɭɜɢɯɫɬɚɛɚɥɚ
ɍɪɚɞɢɬɢ ɩɨɩɢɫ ɞɪɜɨɪɟɞɚ ɭ ɝɪɚɞɭ ɢ ɫɬɭɞɢʁɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɥɨɰɢɪɚʃɚ ɧɨɜɢɯ ɞɪɜɨɪɟɞɚ ɉɪɨɲɢɪɢɬɢ
ɦɪɟɠɭɞɪɜɨɪɟɞɚɝɞɟɝɨɞʁɟɦɨɝɭʄɟɬʁɝɞɟʁɟɩɪɨɮɢɥɭɥɢɰɟɩɪɟɤɨɦȾɚɛɢɫɟɮɨɪɦɢɪɚɨɞɪɜɨɪɟɞ
ɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɞɚɫɭɢɫɩɭʃɟɧɢɫɥɟɞɟʄɢɭɫɥɨɜɢɲɢɪɢɧɚɬɪɨɬɨɚɪɚɦɢɧɢɦɚɥɧɨPɨɞɱɟɝɚʁɟɬɪɨɬɨɚɪ
ɲɢɪɢɧɟPɡɚɤɪɟɬɚʃɟɩɟɲɚɤɚɢɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɜɟɪɬɢɤɚɥɧɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɢɫɬɭɛɨɜɚ
ɨɫɜɟɬʂɟʃɚ ɚ ɞɪɜɨɪɟɞɧɚ ɫɬɚɛɥɚ ɫɟ ɫɚɞɟ ɭ ɫɚɞɧɟ ʁɚɦɟ ɩɪɟɱɧɢɤɚ P ɇɨɜɢ ɞɪɜɨɪɟɞɢ ɫɟ ɦɨɝɭ
ɮɨɪɦɢɪɚɬɢɭɫɚɞɧɢɦʁɚɦɚɦɚɭɬɪɨɬɨɚɪɭɢɭɨɤɜɢɪɭɞɪɭɝɢɯɮɨɪɦɢɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɭɪɟɝɭɥɚɰɢʁɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ±ɬɪɚɜɧɟɛɚɲɬɢɰɟ ɢɜɢɱɧɟɪɚɡɞɟɥɧɟɬɪɚɤɟɲɢɪɢɧɚɢɜɢɱɧɟɪɚɡɞɟɥɧɟɬɪɚɤɟɦ ɢ
ɪɚɡɞɟɥɧɚ ɨɫɬɪɜɚ ɫɪɟɞʃɟ ɪɚɡɞɟɥɧɟ ɬɪɚɤɟ  ɲɢɪɢɧɚ ɫɪɟɞʃɟ ɪɚɡɞɟɥɧɟ ɬɪɚɤɟ  ɦ  Ɋɚɫɬɨʁɚʃɟ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɥɢɧɢʁɟɨɞɨɫɨɜɢɧɟɞɪɜɨɪɟɞɧɨɝɫɬɚɛɥɚɦ
ɍɭɥɢɰɚɦɚɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɦɩɥɚɧɨɦɤɚɨɢɭɝɥɚɜɧɢɦɬɪɝɨɜɚɱɤɢɦɭɥɢɰɚɦɚɫɚɲɢɪɢɧɨɦɬɪɨɬɨɚɪɚ
ɜɟʄɨɦ ɨɞ  ɦ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɩɨɞɢɡɚɬɢ ɞɪɜɨɪɟɞɟ Ʉɨɞ ɩɪɢɦɚɪɧɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚɫɭ ɨɛɚɜɟɡɧɢ ɞɜɨɫɬɪɭɤɢ
ɞɪɜɨɪɟɞɢ ɉɪɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢ ɭɥɢɰɚ ɨɛɚɜɟɡɧɚ ʁɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɨɜɢɯ ɞɪɜɨɪɟɞɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɩɪɨɫɬɨɪɧɢɦ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ ȼɪɫɬɟ ɩɪɢɥɚɝɨɞɢɬɢ ɜɢɫɢɧɢ ɡɝɪɚɞɚ ɢ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɋɚɞʃɭ
ɭɫɤɥɚɞɢɬɢ ɫɚ ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɨɦ ɭɥɢɰɟ ɚ ɪɚɫɬɨʁɚʃɚ ɢɡɦɟɻɭ ɫɚɞɧɢɰɚ ɩɪɢɥɚɝɨɞɢɬɢ ɜɪɫɬɢ ɞɪɜɟʄɚ ɭ
ɞɪɜɨɪɟɞɭ ɢ ɫɬɚɧɢɲɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɋɚɝɥɟɞɚɬɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɫɚɞʃɟ ɭ ʁɟɞɧɨɫɦɟɪɧɢɦ ɩɟɲɚɱɤɢɦ
ɭɥɢɰɚɦɚ ɢ ɡɨɧɚɦɚ Ⱦɭɠ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɭ ɧɨɜɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɞɪɜɨɪɟɞɟ ɫɚɞɧɢɰɟ ɧɚ
ɧɚʁɦɚʃɟɦ ɪɚɫɬɨʁɚʃɭ ɨɞ  ɦ ɉɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɫɚɞʃɭ ɲɤɨɥɨɜɚɧɢɯ ɫɚɞɧɢɰɚ Ⱦɨɡɜɨʂɟɧɢ ɪɚɞɨɜɢ ɭ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɞɪɜɨɪɟɞɢɦɚ ɫɭ ɭɤɥɚʃɚʃɟ ɫɭɜɢɯ ɢ ɛɨɥɟɫɧɢɯ ɫɬɚɛɚɥɚ ɭɤɥɚʃɚʃɟ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɨɩɲɬɟɝ
ɢɧɬɟɪɟɫɚɭɬɜɪɻɟɧɨɝɧɚɨɫɧɨɜɭɡɚɤɨɧɚɫɚɞʃɟɧɨɜɨɝɞɪɜɟʄɚɢɧɟɝɟɫɬɚɛɚɥɚɍɜɨɻɟʃɟɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ
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ɜɢɞɨɜɚ ɨɡɟɥɟʃɚɜɚʃɚ ɭ ɭɥɢɰɚɦɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɡɛɨɝ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɧɢʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢ ɞɪɜɨɪɟɞ
ɠɚɪɞɢʃɟɪɟɩɭɡɚɜɢɰɟ 

,, ɉɚɪɤ
ɉɚɪɤɨɜɢɫɟɩɪɢɦɚɪɧɨɤɨɪɢɫɬɟɡɚɨɞɦɨɪɲɟɬʃɭɡɚɛɚɜɭɢɢɝɪɭɍɪɟɻɭʁɭɫɟɭɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢɨɞ
ɜɪɫɬɟɡɧɚɱɚʁɚɢɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚɁɚɩɥɚɧɢɪɚɧɟɩɚɪɤɨɜɫɤɟɩɨɜɪɲɢɧɟɭɨɤɜɢɪɭɰɟɥɢɧɟɢ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɚɞɟɤɜɚɬɧɟɩɪɢɫɬɭɩɟɢɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟɋɚɞɪɠɚʁɟɨɞɚɛɢɪɚɬɢɬɚɤɨɞɚɫɟɡɚɞɨɜɨʂɟɩɨɬɪɟɛɟ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚɢɝɪɭɩɢɫɚɬɢ ɢɯɬɚɤɨɞɚɫɟɢɡɛɟɝɚɜɚʁɭɤɨɧɮɥɢɤɬɢɭɤɨɪɢɲʄɟʃɭ
ɩɪɨɫɬɨɪɚɌɟɠɢɬɢɜɢɲɟɧɚɦɟɧɫɤɨɦɤɨɪɢɲʄɟʃɭɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɯɢɡɚɬɜɨɪɟɧɢɯɩɪɨɫɬɨɪɚɆɨɝɭ
ɫɟɩɥɚɧɢɪɚɬɢɨɛʁɟɤɬɢɭɮɭɧɤɰɢʁɢɨɞɪɠɚɜɚʃɚɩɚɪɤɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɨɛʁɟɤɬɢɨɞɨɩɲɬɟɝɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɭɬɜɪɻɟɧɢɧɚɨɫɧɨɜɭɡɚɤɨɧɚɦɚʃɢɨɬɜɨɪɟɧɢɚɦɮɢɬɟɚɬɪɢɡɚɤɭɥɬɭɪɧɟɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟɢʁɚɜɧɢɬɨɚɥɟɬ
ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɫɜɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɡɚʁɟɞɧɨ ɧɟ ɫɦɟʁɭ ɞɚ ɡɚɭɡɢɦɚʁɭ ɜɢɲɟ ɨɞ  ɭɤɭɩɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɩɚɪɤɚɇɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
 ɦɢɧɢɦɚɥɧɨɩɨɜɪɲɢɧɟɩɚɪɤɚɩɨɞɜɟɝɟɬɚɰɢʁɨɦ ɨɡɟɥɟʃɟɧɨ ɧɟɡɚɫɬɪɬɟɡɟɥɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɭ
ɞɢɪɟɤɬɧɨɦɤɨɧɬɚɤɬɭɫɚɬɥɨɦ ɛɟɡɩɨɞɡɟɦɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɢɥɢɩɨɞɡɟɦɧɢɯɟɬɚɠɚ ɞɨɤɨɫɬɚɥɢɯ
ɦɨɠɟɛɢɬɢɩɨɞɫɬɚɡɚɦɚɩɥɚɬɨɢɦɚɞɟɱɢʁɢɦɢɝɪɚɥɢɲɬɢɦɚɢɨɬɜɨɪɟɧɢɦɬɟɪɟɧɢɦɚ
 ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɟ ɢ ɲɤɨɥɨɜɚɧɟ ɫɚɞɧɢɰɟ ɜɢɫɨɤɟ ɞɪɜɟɧɚɫɬɟ ɜɟɝɟɬɚɰɢʁɟ ɥɢɫɬɨɩɚɞɧɚ ɢ
ɱɟɬɢɧɚɪɫɤɚ  ɥɢɫɧɨ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɟ ɢ ɰɜɟɬɧɟ ɮɨɪɦɟ ɥɢɫɬɨɩɚɞɧɨɝ ɢ ɡɢɦɡɟɥɟɧɨɝ ɠɛɭʃɚ ɢ
ɫɟɡɨɧɫɤɨɰɜɟʄɟ
 ɬɪɚɜɧɚɬɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
 ɜɪɬɧɨɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɟ ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɫɬɟɩɟɧɢɰɟ ɫɬɚɡɟ ɨɝɪɚɞɟ ɜɨɞɟɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɦɨɛɢɥɢʁɚɪ ɢ
ɞɪ ɡɚɫɬɨɪɟɧɚɞɟɱɢʁɢɦɢɝɪɚɥɢɲɬɢɦɚɢɫɩɨɪɬɫɤɢɦɬɟɪɟɧɢɦɚɨɞɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɚ
ɫɩɪɚɜɟɡɚɢɝɪɭɞɟɰɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚȿɍɫɚɞɪɠɚʁɟɡɚɫɜɟɫɬɚɪɨɫɧɟɝɪɭɩɟɬɟɦɚɬɫɤɢ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɫɚɧɟ ɦɢɪɚɧɨɞɦɨɪɢɝɪɚɞɟɱɢʁɟɢɝɪɚɥɢɲɬɟɫɩɨɪɬɫɤɢɬɟɪɟɧɢɢɞɪ 
 ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɭɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭɢɫɢɫɬɟɦɡɚɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ
 ɨɝɪɚɻɢɜɚʃɟɩɚɪɤɚ
  ɩɚɞɚ ɬɟɪɟɧɚ ɫɬɚɡɚ ɩɥɚɬɨɚ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɬɟɪɟɧɚ  ɱɢɦɟ ɫɟ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɧɨɪɦɚɥɧɚ ɞɪɟɧɚɠɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯ ɜɨɞɚ ɤɚ ɨɤɨɥɧɨɦ ɩɨɪɨɡɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ ɢɥɢ ɤɢɲɧɨʁ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɡɚ ɲɬɚ ʁɟ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɞɪɟɧɚɠɧɟɟɥɟɦɟɧɬɟ ɡɟɦʂɚɧɟɪɢɝɨɥɟɪɢɝɨɥɟɤɚɧɚɥɟɬɟɤɚɧɚɥɢ 
Ɂɚ ɩɚɪɤɨɜɫɤɭ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɭ ɰɟɥɢɧɢ  ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ʁɟ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɡɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɩɚɫɚ
Ɏɨɪɦɢɪɚɬɢ ʁɟ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨ ɨɞ ʁɚɜɧɢɯ ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɧɭ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚɢɞɟɮɢɧɢɫɚɬɢɢɡɪɚɞɨɦȽɥɚɜɧɨɝɩɪɨʁɟɤɬɚɩɟʁɡɚɠɧɨɝɭɪɟɻɟʃɚɩɚɪɤɚɉɪɨɫɬɨɪɡɚɢɡɜɨɻɟʃɟ
ɩɚɫɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ MH ɥɨɰɢɪɚɧ ɧɚ ɪɭɛɭ ɩɚɪɤɚ ɢɡɨɥɨɜɚɧ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɨɞ ɞɟɱɢʁɢɯ
ɢɝɪɚɥɢɲɬɚ ɢ ɨɝɪɚɻɟɧ ɜɢɫɨɤɨɦ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɦ ɨɝɪɚɞɨɦ ɉɪɨɫɬɨɪ ɨɩɪɟɦɢɬɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɢɦ
ɪɟɤɜɢɡɢɬɢɦɚ ɡɚ ɢɝɪɭ ɩɚɫɚ ɤɟɫɚɦɚ ɡɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɢɡɦɟɬɚ ɢ ɤɨɪɩɚɦɚ ɡɚ ɫɦɟʄɟ ɢ ɨɛHɡɛɟɞɢɬɢ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɚɞɟɤɜɚɬɚɧ ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɢ ɫɬɟɩɟɧɭ ɡɚɝɚɻɟʃɚ ɱɢɲʄɟʃɟ ɩɪɨɦɟɧɚ ɡɟɦʂɟ ɢ
ɫɚɧɢɪɚʃɟɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɲɤɨɝɡɚɝɚɻɟʃɚɡɟɦʂɢɲɬɚɢʁɚʁɚɰɪɟɜɧɢɯɩɚɪɚɡɢɬɚ 

,, ɋɤɜɟɪ
ɉɪɚɜɢɥɚ ɭɪɟɻɟʃɚ ɢ ɝɪɚɻɟʃɚ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɫɭ ɭɫɥɨɜʂɟɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɨɦ ɩɨɥɨɠɚʁɟɦ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɚ
ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɢ ɩɪɢɦɚɪɧɨɦ ɮɭɧɤɰɢʁɨɦ ɫɤɜɟɪɚ ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɡɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɭ
ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɭɜɚɠɢɬɢ ɩɪɚɜɰɟ ɩɟɲɚɱɤɨɝ ɢ ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɨɝ ɤɪɟɬɚʃɚ Ɂɚ ɡɚɫɬɨɪɟ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɟɢɬɪɚʁɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɟɛɟɡɛɟɞɧɟɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɭɫɜɢɦɜɪɟɦɟɧɫɤɢɦɭɫɥɨɜɢɦɚɉɨɠɟʂɧɨʁɟ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɩɨɥɭɩɨɪɨɡɧɢɯ ɢ ɩɨɪɨɡɧɢɯ ɡɚɫɬɨɪɚ ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ  ɩɚɞɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɡɚ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɭɱɢɦɟɫɟɨɦɨɝɭʄɚɜɚɞɪɟɧɚɠɚɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯɜɨɞɚɤɚɨɤɨɥɧɨɦɩɨɪɨɡɧɨɦɡɟɦʂɢɲɬɭɢɥɢ
ɤɢɲɧɨʁ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɡɚ ɲɬɚ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɞɪɟɧɚɠɧɟ ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɡɟɦʂɚɧɟ ɪɢɝɨɥɟ
ɪɢɝɨɥɟɤɚɧɚɥɟɬɟɤɚɧɚɥɢ 
Ɉɫɧɨɜɧɟɟɥɟɦɟɧɬɟɫɤɜɟɪɚɬɪɟɛɚɞɚɱɢɧɟɩɥɚɬɨɢɫɬɚɡɟɢɪɚɡɥɢɱɢɬɟɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟɡɚɫɚɞɚɋɬɚɡɟɢ
ɩɥɚɬɨɢɬɪɟɛɚɞɚɱɢɧɟɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɫɤɜɟɪɚɧɟɡɚɫɬɪɬɟɡɟɥɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɭɞɢɪɟɤɬɧɨɦɤɨɧɬɚɤɬɭɫɚ
ɬɥɨɦ  ɨɞ ɬɨɝɚ ɰɜɟɬʃɚɰɢ   ɨɛʁɟɤɬɢ ɞɨ  ɨɞ ɭɤɭɩɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ Ɂɧɚɱɚʁɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ
ɫɤɜɟɪɚɫɭɢɭɪɛɚɧɢɦɨɛɢɥɢʁɚɪɟɥɟɦɟɧɬɢɫɩɨʂɧɨɝɨɫɜɟɬʂɟʃɚɢɫɥɭɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢɨɞɨɩɬɟɪɟʄɟɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɧɨɜɨɝ ɫɤɜɟɪɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ  KD ɦɨɝɭ ɞɚ ɛɭɞɭ ɩɨɞɢɝɧɭɬɢ
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ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɨɛʁɟɤɬɢɨɞɨɩɲɬɟɝɢɧɬɟɪɟɫɚɭɬɜɪɻɟɧɢɧɚɨɫɧɨɜɭɡɚɤɨɧɚɩɪɢɱɟɦɭɭɤɭɩɧɨɦɨɝɭɞɚ
ɡɚɭɡɦɭɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɩɨɜɪɲɢɧɟɫɤɜɟɪɚɇɢʁɟɞɨɡɜɨʂɟɧɨɮɨɪɦɢɪɚʃɟɩɪɨɫɬɨɪɚɡɚɢɝɪɭɩɚɫɚ
ɋɤɜɟɪɭɰɟɥɢɧɢɨɡɟɥɟɧɢɬɢɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɦɩɪɢɦɟɪɰɢɦɚɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɢɯɜɪɫɬɚɥɢɫɬɨɩɚɞɧɨɝɢ
ɱɟɬɢɧɚɪɫɤɨɝ ɞɪɜɟʄɚ ɢ ɭɤɪɚɫɧɢɦ ɲɢɛʂɟɦ ɩɨɫɟʁɚɬɢ ɬɪɚɜʃɚɤɟ Ɂɛɨɝ ɫɜɨɝ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɩɪɟɝɥɟɞɧɨɫɬ ɢ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɭɪɛɚɧɢɦ ɦɨɛɢɥɢʁɚɪɨɦ ɤɨʁɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɫɬɢɥɭ ɩɟʁɡɚɠɧɨɝ ɭɪɟɻɟʃɚ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɝɬɢɩɚɫɤɜɟɪɚ
ɋɤɜɟɪɭɰɟɥɢɧɢɨɡɟɥɟɧɢɬɢɤɚɨɩɨɜɪɲɢɧɭɧɚɦɟʃɟɧɭɤɪɚʄɟɦɡɚɞɪɠɚɜɚʃɭɢɨɞɦɨɪɭɪɚɞɧɢɤɚ
ɢ ɩɨɫɟɬɢɥɚɰɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɩɚ ɨɫɢɦ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ±ɯɢɝɢʁɟɧɫɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɚ ɞɚ ɢɫɩɭɧɢ ɢ ɟɫɬɟɬɫɤɨ ±
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɟɭɫɥɨɜɟɡɟɥɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɈɞɚɛɪɚɬɢɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɢʁɟɜɪɫɬɟɥɢɫɬɨɩɚɞɧɨɝɢɱɟɬɢɧɚɪɫɤɨɝ
ɞɪɜɟʄɚ ɢ ɭɤɪɚɫɧɨɝ ɲɢɛʂɚ ɩɨɫɟʁɚɬɢ ɬɪɚɜʃɚɤɟ ɢ ɨɩɥɟɦɟɧɢɬɢ ɭɪɛɚɧɢɦ ɦɨɛɢɥɢʁɚɪɨɦ ɩɚɪɤɨɜɫɤɢ
ɤɚɧɞɟɥɚɛɪɢɤɥɭɩɟɤɚɧɬɟɡɚɨɬɩɚɬɤɟɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɢɡɚɫɬɨɪɢɢɫɥ 
Ɉɩɲɬɢɭɫɥɨɜɢɢɩɪɚɜɢɥɚɡɚɡɟɥɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
 ɍɰɢʂɭɭɪɟɻɟʃɚɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɢɨɡɟɥɟʃɚɜɚʃɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟ
 ɫɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɟ ɞɢɫɩɨɡɢɰɢʁɟ ɫɜɢɯ ɬɢɩɨɜɚ ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟ ɨɜɢɦ
ɉɥɚɧɨɦ
 ɩɨɲɬɨɜɚɬɢɩɪɨɰɟɧɚɬɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬɢɡɟɥɟɧɢɥɚɭɨɞɧɨɫɭɧɚɬɢɩɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ
 ɭɪɟɻɢɜɚʃɭ ʁɚɜɧɢɯ ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɨɡɟɥɟʃɚɜɚʃɭ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɪɟɬɯɨɞɟ
ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɲɤɚɩɟɞɨɥɨɲɤɚɤɥɢɦɚɬɫɤɚɢɛɢɨɥɨɲɤɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚ
 ɫɚɱɭɜɚɬɢɤɜɚɥɢɬɟɬɧɭɜɟɝɟɬɚɰɢʁɭɡɚɬɟɱɟɧɭɧɚɬɟɪɟɧɭɢɭɤɥɨɩɢɬɢʁɟɭɧɨɜɨɩɟʁɡɚɠɧɨɭɪɟɻɟʃɟ
 ɤɨɪɢɫɬɢɬɢɢɫɤʂɭɱɢɜɨɫɚɞɪɠɚʁɟɤɨʁɢɫɭɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɤɚɨɞɨɡɜɨʂɟɧɢɭɨɤɜɢɪɭʁɚɜɧɢɯɡɟɥɟɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ
 ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɛɨɪɚ ɦɨɛɢɥɢʁɚɪɚ ɜɨɞɢɬɢ ɪɚɱɭɧɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚɞɨɜɨʂɟ ɟɫɬɟɬɫɤɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ ɭ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɦɛɢʁɟɧɬɚɥɧɢɯɢɫɩɨɦɟɧɢɱɤɢɯɜɪɟɞɧɨɫɬɢɩɪɨɫɬɨɪɚ
 ɡɚɨɡɟɥɟʃɚɜɚʃɟɤɨɪɢɫɬɢɬɢɥɢɲʄɚɪɫɤɟɡɢɦɡɟɥɟɧɟɢɱɟɬɢɧɚɪɫɤɟɞɪɜɟɧɚɫɬɟɢɠɛɭɧɚɫɬɟɜɪɫɬɟ
ɰɜɟɬɧɟ ɜɪɫɬɟ ɬɪɚʁɧɢɰɟ ɩɟɪɟɧɟ ɪɭɠɟ  ɬɪɚɜʃɚɤɟ ɩɨɤɪɢɜɚɱɟ ɬɥɚ ɩɭɡɚɜɢɰɟ ɢ ɞɪ
ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɚɭɬɨɯɬɨɧɟ ɜɪɫɬɟ ɜɟɝɟɬɚɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨʁ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨʁ ɜɟɝɟɬɚɰɢʁɢ
ɩɪɢɥɚɝɨɞʂɢɜɟɧɚɥɨɤɚɥɧɟɭɫɥɨɜɟɫɪɟɞɢɧɟɢɡɛɟɝɚɜɚɬɢɢɧɜɚɧɡɢɜɧɟɢɚɥɟɪɝɟɧɟɜɪɫɬɟ
 ɞɪɜɨɪɟɞɧɚ ɫɬɚɛɥɚ ɭ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ʁɚɜɧɢɯ ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɭ ɲɤɨɥɨɜɚɧɟ
ɫɚɞɧɢɰɟ ɥɢɲʄɚɪɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɟ ɜɢɫɢɧɟ  P ɫɬɚɛɥɨ ɱɢɫɬɨ ɨɞ ɝɪɚɧɚ ɞɨ ɜɢɫɢɧɟ ɨɞ  P ɢ
ɩɪɫɧɨɝɩɪɟɱɧɢɤɚɧɚʁɦɚʃɟFP
ɂɡɛɨɪɫɚɞɧɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɢɡɜɪɲɢɬɢɭɫɤɥɚɞɭɫɚɭɫɥɨɜɢɦɚɫɪɟɞɢɧɟɢɭɤɥɨɩɢɬɢɝɚɭɚɦɛɢʁɟɧɬ
ɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚɦɟɧɭ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɇɢɜɟɥɚɰɢɨɧɨɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɢɦ ɪɟɲɟʃɟɦ ɬɟɪɟɧɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɨɦ
ɩɨɩɪɟɱɧɢɯ ɢ ɩɨɞɭɠɧɢɯ ɩɚɞɨɜɚ ɧɚ ɫɬɚɡɚɦɚ ɢ ɩɥɚɬɨɢɦɚ ɩɨɦɨʄɭ ɪɢɝɨɥɚ ɢ ɫɥɢɜɧɢɤɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɭ
ɜɨɞɭɨɞɜɟɫɬɢɞɨɤɢɲɧɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɢɥɢɧɚɫɥɨɛɨɞɧɟɡɟɥɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɍ ɰɢʂɭ ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɭɪɟɻɢɜɚʃɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ
ɫɦɢɫɥɭ
 ɩɪɢɩɪɟɦɚʃɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɢ ɭɪɟɻɟʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɤɨʁɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚ
ɢɫɬɪɚɠɧɟɪɚɞɨɜɟɤɚɨɲɬɨɫɭɢɡɪɚɞɚɝɟɨɞɟɬɫɤɢɯɢɞɪɭɝɢɯɩɨɞɥɨɝɚɩɪɨʁHɤɬɧɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
ɫɚɧɢɪɚʃɟɢɧɢɜɟɥɚɰɢʁɚɬɟɪɟɧɚɢɞɪɭɝɨ
 ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɧɚɦɟʃɟɧɨɝ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɡɟɥɟɧɭ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɤɨʁɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɡɚɪɟɞɨɜɧɢɪɟɠɢɦɤɨɪɢɲʄɟʃɚɡɟɥɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ ɜɨɞɨɜɨɞɚʁɚɜɧɟ
ɪɚɫɜɟɬɟɢɞɪ ɭɫɤɥɚɞɭɫɚɩɪɨʁɟɤɬɨɦɨɩɪɟɦɚʃɟɨɛɭɯɜɚɬɚɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦɨɫɧɨɜɧɟɨɩɪɟɦɟɤɚɨ
ɲɬɨ ɫɭ ɫɬɚɡɟ ɢ ɩɥɚɬɨɢ ɩɪɟ ɩɪɨɰɟɫɚ ɨɡɟɥɟʃɚɜɚʃɚ  ɢ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ ɦɨɛɢɥɢʁɚɪɚ ɩɨɫɥɟ
ɩɪɨɰɟɫɚɨɡɟɥɟʃɚɜɚʃɚ 
 ɨɡɟɥɟʃɚɜɚʃɟɡɟɦʂɢɲɬɚɧɚɦɟʃɟɧɨɝɡɚʁɚɜɧɭɡɟɥɟɧɭɩɨɜɪɲɢɧɭɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɫɚɞʃɭɫɚɞɧɢɰɚ
ɡɚɫɧɢɜɚʃɟ ɬɪɚɜʃɚɤɚ ɰɜɟɬʃɚɤɚ ɪɭɠɢɱʃɚɤɚ ɢ ɞɪɭɝɟ ɜɟɝɟɬɚɰɢʁɟ ɭɱɟɲʄɟ ɚɭɬɨɬɯɨɧɢɯ
ɞɪɜɟɧɚɫɬɢɯ ɢ ɠɛɭɧɚɫɬɢɯ ɜɪɫɬɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɨɡɟɥɟʃɚɜɚʃɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ  ɚ
ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɢ ɩɪɢɦɟɪɤɟ ɟɝɡɨɬɚ ɡɚ ɤɨʁɟʁɟɩɨɬɜɪɻɟɧɨ ɞɚ ɫɟ ɞɨɛɪɨ ɚɞɚɩɬɢɪɚʁɭ ɞɚɬɢɦ
ɭɫɥɨɜɢɦɚɫɪɟɞɢɧɟ
 ɩɪɢ ɨɫɜɟɬʂɚɜɚʃɭ ʁɚɜɧɢɯ ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ ɨɞɨɝɚɜɚɪɭʁɭʄɚ ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɪɟɲɟʃɚ ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɮɭɧɤɰɢʁɨɦ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɚ ɢɡɜɨɪɟ ʁɚɜɧɟ ɪɚɫɜɟɬɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɭɫɦɟɪɢɬɢɤɚɬɥɭ
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Ɉɛɚɜɟɡɧɨ ʁɟ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɨɡɟɥɟʃɟɧɢɯ ɩɚɪɤɢɧɝɚ ɫɚ ɩɨɪɨɡɧɨɦ ɩɨɞɥɨɝɨɦ ɇɚ ɩɚɪɤɢɧɝ
ɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚɩɥɚɧɢɪɚɫɟɡɚɫɬɨɪɨɞɪɟɰɢɤɥɢɪɚʁɭʄɢɯɩɨɥɢɟɬɢɥɟɧɫɤɢɯɢɥɢɛɟɬɨɧɫɤɢɯɪɚɫɬɟɪɟɥɟɦɟɧɚɬɚ
ɫɚ ɡɚɬɪɚɜʃɟɧɢɦ ɫɩɨʁɧɢɰɚɦɚ ɢ ɫɚɞʃɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɨɞɧɟɝɨɜɚɧɢɯ ɞɪɜɨɪɟɞɧɢɯ ɫɚɞɧɢɰɚ ɧɢɠɢɯ ɥɢɲʄɚɪɚ
ɩɪɟɱɧɢɤɚɤɪɨɲʃɢPɡɚɡɚɫɟɧɭɩɚɪɤɢɧɝɦɟɫɬɚȾɪɜɨɪɟɞɟɫɚɞɢɬɢɧɚɩɚɪɤɢɧɡɢɦɚɬɚɤɨɞɚɫɜɚɤɨ
ɫɬɚɛɥɨɫɬɜɚɪɚɡɚɫɟɧɭɧɚɧɚʁɦɚʃɟɞɜɚɩɚɪɤɢɧɝɦɟɫɬɚɈɬɜɨɪɢɡɚɫɚɞɧɢɰɟɞɪɜɨɪɟɞɚɫɭɲɢɪɢɧɟ
P ɭ ɪɚɜɧɢ ɫɚ ɤɨɬɨɦ ɩɨɞɥɨɝɟ ɭɨɤɜɢɪɟɧɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ ɢɜɢɱʃɚɰɢɦɚ ɩɨɤɪɢɜɟɧɢ ɪɟɲɟɬɤɚɫɬɢɦ
ɡɚɲɬɢɬɧɢɰɢɦɚ ɨɞ ɥɢɜɟɧɨɝ ɝɜɨɠɻɚ ɢɥɢ ɡɚɫɬɨɪɨɦ ɨɞ ɤɪɭɩɧɟ ɪɢɡɥɟ Ɂɚ ɨɡɟɥɟʃɚɜɚʃɟ ɦɨɝɭ ɫɟ
ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ $FHU FDPSHVWUH $FHU SODWDQRLGHV *ORERVD &DUSLQX EHWXOXV )DVWLJLDWD 7LOLD FRUGDWD ɢ
ɞɪɭɝɟ
ȳɚɜɧɚ ɡɟɥɟɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɚɦɨ ɭ ɫɜɪɯɭ ɡɚ ɤɨʁɭ ʁɟ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ɂɡɭɡɟɬɧɨ
ʁɚɜɧɚɡɟɥɟɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɦɨɠɟɞɚɫɟɤɨɪɢɫɬɢɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨɡɚɩɪɢɪɟɞɛɟɤɭɥɬɭɪɧɟɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟɢɭ
ɥɢɱɧɟɫɜɪɯɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɩɪɨɩɢɫɢɦɚɤɨʁɢɪɟɝɭɥɢɲɭɨɜɭɦɚɬɟɪɢʁɭ
ɉɪɟɦɚ ɭɫɥɨɜɢɦɚ Ɂɚɜɨɞɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɩɪɢɪɨɞɟ ɮɨɪɦɢɪɚɬɢ ɡɚɲɬɢɬɧɢ ɡɟɥɟɧɢ ɩɨʁɚɫ
ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɨɤɨ ɰɟɥɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɨɞ ɠɛɭɧɚɫɬɢɯ ɢ ɞɪɜɟɧɚɫɬɢɯ ɚɭɬɨɯɬɨɧɢɯ ɜɪɫɬɚ ɭɡ ɭɩɨɬɪɟɛɭ
ɥɢɫɬɨɩɚɞɧɢɯɢɱɟɬɢɧɚɪɫɤɢɯɜɪɫɬɚɤɚɤɨɛɢɩɨʁɚɫɛɢɨɭɮɭɧɤɰɢʁɢɰɟɥɟɝɨɞɢɧɟɭɰɢʂɭɡɚɲɬɢɬɟɨɞ
ɡɚɝɚɻɟʃɚɝɚɫɨɜɢɦɚɩɪɚɲɢɧɨɦɛɭɤɨɦȼɟɝɟɬɚɰɢʁɚɢɦɚɭɥɨɝɭɢɜɢɡɭɟɥɧɟɛɚɪɢʁɟɪɟɩɪɟɦɚɨɤɪɭɠɟʃɭ
ɍɡɨɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɮɨɪɦɢɪɚɬɢɡɚɲɬɢɬɧɟɩɨʁɚɫɟɜɟɨɞɜɢɲɟɪɟɞɧɨɝɢɜɢɲɟɫɩɪɚɬɧɨɝɡɟɥɟɧɢɥɚ
ɭɤɨɧɬɚɤɬɧɢɦɡɨɧɚɦɚɫɚɫɬɚɧɨɜɚʃɟɦɋɜɟɦɚɧɢɩɭɥɚɬɢɜɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɦɨɪɚʁɭɛɢɬɢɚɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟɦɚ
ɫɥɨɛɨɞɧɟɨɡɟɥɟʃɟɧɟɍɡɨɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɟɜɚɤɭɚɰɢʁɭɢɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɟɨɬɩɚɞɧɢɯɜɨɞɚɜɪɲɢɬɢɩɪɟɤɨ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɨɝɫɢɫɬɟɦɚɫɚɤɨɥɟɤɬɨɪɨɦɡɚɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɟɨɬɩɞɚɧɢɯɜɨɞɚ

,,ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟɦɪɟɠɟɢɨɛʁɟɤɬɢ
ɋɜɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɦɪɟɠɟ ɩɥɚɧɢɪɚʁɭ ɫɟ ɭ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɨɦ ɩɨʁɚɫɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɫɚ
ɪɚɫɩɨɪɟɞɨɦ ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧ ɡɚ ɫɜɚɤɭ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ ɦɪɟɠɭ ɉɪɨɦɟɧɚ ɩɨɥɨɠɚʁɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɦɪɟɠɚ ɭ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɨɦ ɩɪɨɮɢɥɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚ ɫɟ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ
ɤɚɞɚ ʁɟ ɬɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɡɛɨɝ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ ɭɡ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɜɚɠɟʄɢɯ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɨ
ɞɨɡɜɨʂɟɧɢɦ ɪɚɫɬɨʁɚʃɢɦɚ ɤɨɞ ɩɚɪɚɥɟɥɧɨɝ ɩɨɥɚɝɚʃɚ ɢ ɭɤɪɲɬɚʃɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɜɨɞɨɜɚ ɢ ɧɟ
ɫɦɚɬɪɚ ɫɟ ɢɡɦɟɧɨɦ ɉɥɚɧɚ Ⱦɨɡɜɨʂɟɧɨ ʁɟ ɜɪɲɢɬɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɢ ɫɚɧɚɰɢʁɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɢɫɬɢɦ ɢɥɢ ɜɟʄɢɦ ɩɪɟɱɧɢɰɢɦɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢɦɚ  ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ
ɩɨɬɪɟɛɚɚɥɢɩɨɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦɬɪɚɫɚɦɚ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɟ ɦɪɟɠɟ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧɢ ɫɭ ɧɚ ɝɪɚɮɢɱɤɨɦ ɩɪɢɥɨɝɭ ± ɤɚɪɬɚ
Äɋɢɧɯɪɨɧɩɥɚɧɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ³Ɋ±

,, ȼɨɞɨɜɨɞɧɚɦɪɟɠɚ
ɉɨɠɚɪɟɜɚɱɤɢ ɜɨɞɨɜɨɞ ɉȼ  ʁɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ Ɇɨɪɚɜɫɤɨɦɥɚɜɫɤɨɝ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɜɨɞɨɦ ɧɚɫɟʂɚ Ɉɫɧɨɜɧɚ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɚ ɉɨɠɚɪɟɜɚɱɤɨɝ ɜɨɞɨɜɨɞɧɨɝ
ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ ʁɟ ɜɟʄ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɢɥɢ ʁɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɬɟ ɞɚʂɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ± ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚ
ɜɨɞɨɜɨɞɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ ɧɨɜɚ ɧɚɫɟʂɚ ɢ ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ ± ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɫɤɢ ɬɪɟɛɚ ɭɫɤɥɚɻɢɜɚɬɢ ɫɚ ɬɢɦ
ɩɥɚɧɨɜɢɦɚ
ȼɨɞɨɜɨɞɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ±ɢɡɜɨɪɢɲɬɚɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɢɩɪɟɧɨɫɧɢɫɢɫɬɟɦɢɢɩɪɚɬɟʄɢɨɛʁɟɤɬɢ
ɉɨɥɚɡɢɲɬɟ ɋɚ ɝɥɟɞɢɲɬɚ ɭɪɛɚɧɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢʁɭ ɩɥɚɧɨɜɚ ɧɚ
ɞɟɥɨɜɟ Ƚɪɚɞɚ  ɉɨɠɚɪɟɜɚɱɤɢ ɜɨɞɨɜɨɞ ɉȼ  ɫɟ ɦɨɪɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚɬɢ ɤɚɨ ɯɢɞɪɚɭɥɢɱɤɨɭɩɪɚɜʂɚɱɤɚ
ɰɟɥɢɧɚ ɧɚ ɱɢʁɭ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ ɭɬɢɱɭ ɫɜɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɢ ɰɟɜɨɜɨɞɢ ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɢ
ɩɭɦɩɧɟɢɛɭɫɬɟɪɫɬɚɧɢɰɟɚɥɢɢɡɨɧɟɡɚɲɬɢɬɟɢɡɜɨɪɢɲɬɚɤɨʁɟɫɭɢɡɜɚɧɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɤɨʁɚɫɟɩɥɚɧɫɤɢ
ɪɚɡɦɚɬɪɚɂɫɩɚɞɢɡɮɭɧɤɰɢʁɟɛɢɥɨɤɨɝɟɥɟɦɟɧɬɚɨɞɪɚɠɚɜɚɫɟɧɚɰɟɨɫɢɫɬɟɦ
Ɉɫɧɨɜɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɭ ɜɨɞɨɦ ɝɪɚɞɚ ɫɭ  ɮɥɭɤɬɭɚɰɢʁɚ ɢɡɞɚɲɧɨɫɬɢ ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ
ɡɚɜɢɫɧɨ ɨɞ ɫɬɚʃɚ ɧɢɜɨɚ ɭ Ɇɨɪɚɜɢ  ɝɟɧɟɪɚɥɧɨ ɫɧɢɠɟʃɟ ɧɢɜɨɚ ɩɨɞɡɟɦɧɟ ɜɨɞɟ ɭ ɦɨɪɚɜɫɤɨɦ
ɚɥɭɜɢɨɧɭ  ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɜɨɞɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɥɟɬɢ ɤɚɞɚ ɫɟ ɩɨɬɪɨɲʃɚ ɩɨɜɟʄɚ ɡɚ ɨɤɨ  /V ɚ ɤɚɞɚ ɫɟ
ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɫɦɚʃɭʁɟ ɢɡɞɚɲɧɨɫɬ ɛɭɧɚɪɚ ɧɚ ɢɡɜɨɪɢɲɬɭ Ʉʂɭɱ  ɩɨɝɨɪɲɚʃɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɜɨɞɟ ɩɨɫɟɛɧɨ
ɆȾɄ ɩɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɭ ɧɢɬɪɚɬɚ  ɧɟɞɨɜɨʂɚɧ ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɫɤɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ɫɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɨɫɬɜɚɪɢɬɢ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɚɯɢɞɪɚɭɥɢɱɤɚɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬɫɢɫɬɟɦɚɭɦɚɥɨɜɨɞɧɢɦɢɯɚɜɚɪɢʁɫɤɢɦɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ
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ɉɪɨɰɟʃɭʁɟ ɫɟ ɭ ɞɚɧɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɟ ɩɨɬɪɨɲʃɟ  ɞɚ ɫɭ ɞɚɧɚɲʃɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚ ɜɨɞɨɦ ɝɪɚɞɚ
ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ · /V ɨɞɧɨɫɧɨ · /V ɭ ɧɟɤɢɦ ɞɚʂɢɦ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢɦ ɯɨɪɢɡɨɧɬɢɦɚ ɭɫɥɨɜɧɨ
ɨɤɨ
ɍɡɨɧɢȽɪɚɞɚɭɬɟɠɢɲɬɭɤɨɧɡɭɦɧɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚɉȼɫɟɪɚɡɜɢʁɚɭɜɢɞɭɩɪɫɬɟɧɚɫɬɟɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɫɚɢɡɜɨɪɢɲɬɢɦɚɤɨʁɚɫɟɧɚɥɚɡɟɧɚɤɪɚʁɟɜɢɦɚɫɢɫɬɟɦɚɢɫɚɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɢɦɤɪɚɰɢɦɚɩɪɟɦɚɧɚɫɟʂɢɦɚ
ɩɨɨɛɨɞɭ
ɍɤɭɩɧɚɡɚɩɪɟɦɢɧɚɫɜɢɯɪɟɡɟɪɜɨɚɪɚɭɫɢɫɬɟɦɭɬɪɟɛɚɞɚɨɛɟɡɛɟɞɢɞɚɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚɡɚɩɪɟɦɢɧɚ
ɩɨɤɨɪɢɫɧɢɤɭɧɟɛɭɞɟɦɚʃɚɨɞ/ɤɨɪɢɫɧɢɤɋɚɝɥɟɞɢɲɬɚɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚɉȼɨɞ
ɜɟɥɢɤɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɫɭ ɚ  ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɢ Ʉʂɭɱ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨ î P  ɫɚ ɩɭɦɩɧɢɦ ɫɬɚɧɢɰɚɦɚ ɩɪɟɦɚ
ɉɨɠɚɪɟɜɰɭ ɢ ɩɪɟɦɚ ɩɪɚɜɰɭ Ʌɭɱɢɰɚ ± ɉɪɭɝɨɜɨ ɛ  Ɋ Ɍɭɥɛɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨ î P  Ɋ ɑɚɱɚɥɢɰɚ
P.'.3 PQP 
Ɉɛɧɨɜɨɦ ɦɪɟɠɟ ɉɨɠɚɪɟɜɚɱɤɢ ɜɨɞɨɜɨɞ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɝɭɛɢɬɤɟ ɫɜɟɞɟ ɧɚ ɦɚʃɟ ɨɞ  ɢ ɞɚ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɭɩɨɬɪɨɲʃɭɞɨɜɟɞɟɭɝɪɚɧɢɰɟɧɟɜɟʄɟɨɞɨɤɨ/ɤɨɪɢɫɧɢɤ∙дɚɧɌɢɭɫɥɨɜɢɫɭɪɟɚɥɧɢɢ
ɨɫɬɜɚɪʂɢɜɢɧɚɤɨɧɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɫɢɫɬɟɦɚɚɥɢɢɧɚɤɨɧɭɜɨɻɟʃɚɪɟɚɥɧɟɰɟɧɟɜɨɞɟɢɫɚʃɢɦɚɉȼ
ɦɨɠɟɞɚɫɚɡɚɯɬɟɜɚɧɨɦɜɢɫɨɤɨɦɨɛɟɡɛɟɻɟɧɨɲʄɭɩɨɞɦɢɪɭʁɟɩɨɬɪɟɛɟɬɨɝɜɚɠɧɨɝɜɨɞɨɜɨɞɧɨɝɫɢɫɬɟɦɚ
ɢɡɧɚɜɟɞɟɧɢɯɢɡɜɨɪɢɲɬɚɈɱɟɤɭʁɟɫɟɞɚɛɢɡɚɯɬɟɜɤɨɧɡɭɦɚɭɞɚɧɭɦɚɤɫɢɦɚɥɧɟɩɨɬɪɨɲʃɟɨɫɬɚʁɚɨɭ
ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɞɨ ɨɤɨ  /V Ɋɟɚɥɧɚ ɰɟɧɚ ɜɨɞɟ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɢ ɭɫɥɨɜ ɛɟɡ ɤɨɝɚ ɫɟ ɧɟ ɦɨɝɭ ɨɫɬɜɚɪɢɬɢ
ɰɢʂɧɢɡɚɯɬɟɜɢɭɞɨɦɟɧɭɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚɧɚɫɟʂɚɜɨɞɨɦɌɚɰɟɧɚɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɞɚɫɟʃɨɦɟɩɨɤɪɢɜɚʁɭɫɜɢ
ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɩɪɨɫɬɟ ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɟ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ ɤɚɨ ɢ ɨɤɨ  ɨɞ ɬɪɨɲɤɨɜɚ
ɩɪɨɲɢɪɟɧɟ ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɨɤɪɢɥɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɢ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɚ ɲɬɨ ʁɟ
ɧɟɨɩɯɨɞɚɧɭɫɥɨɜɡɚɧɨɪɦɚɥɧɢɪɚɡɜɨʁɫɢɫɬɟɦɚ
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɚ ɫɢɫɬɟɦɚ  Ʉɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɚ ɉȼ ɫɚɞɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɟ ɧɚ ɫɥɟɞɟʄɢ
ɧɚɱɢɧ ɚ Ƚɥɚɜɧɨɢɡɜɨɪɢɲɬɟʁɟ Ʉʂɭɱ ɭɦɨɪɚɜɫɤɨɦɚɥɭɜɢɨɧɭɭɡɨɧɢɫɚɞɚɫɬɚɛɢɥɢɡɨɜɚɧɨɝɦɟɚɧɞɪɚ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɭɡɜɨɞɧɨ ɨɞ ȴɭɛɢɱɟɜɫɤɨɝ ɦɨɫɬɚ ɉȽɊ Äɉɨɠɚɪɟɜɚɰ³   Ɂɚɯɜɚɬɚ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɨɞ  KD ɢ
ɫɚɫɬɨʁɢ ɫɟ ɨɞ  ɛɭɲɟɧɢɯ ɛɭɧɚɪɚ ɩɪɟɱɧɢɤɚ  PP ɭɤɭɩɧɨɝ ɪɚɱɭɧɫɤɨɝ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ  /V ɭɡ
ɩɪɨɫɟɱɧɭɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɭɨɞɨɤɨ/VɉɪɨɫɟɱɧɚɞɭɛɢɧɚɛɭɧɚɪɚɢɡɧɨɫɢPȾɟɛʂɢɧɚɚɥɭɜɢɨɧɚɭ
ɬɨʁ ɡɨɧɢ ɢɡɧɨɫɢ · P ɚ ɞɟɛʂɢɧɚ ɲʂɭɧɤɨɜɚ ʁɟ · P ɇɚ ɢɡɜɨɪɢɲɬɭ Ʉʂɭɱ  ɜɨɞɚ ɫɟ ɧɟ
ɬɪɟɬɢɪɚ ɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɟɦ ɭ ɉɉȼ ɜɟʄ ɫɟ ɩɨɫɥɟ ɯɥɨɪɢɫɚʃɚ ɢɫɩɨɪɭɱɭʁɟ ɩɨɬɪɨɲɚɱɢɦɚ Ȼɭɧɚɪɢ ɫɭ
ɨɩɪɟɦʂɟɧɢ ɩɭɦɩɧɢɦ ɚɝɪɟɝɚɬɢɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɜɨɞɚ ɩɨɬɢɫɤɭʁɟ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɤɚ ɩɨɬɪɨɲɚɱɢɦɚ ɩɨɬɢɫɧɢɦ
ɰɟɜɨɜɨɞɨɦ¡¡PPɤɨʁɢɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɢɩɨɬɢɫɧɨɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢɰɟɜɨɜɨɞɤɨʁɢʁɟɩɨɜɟɡɚɧɫɚ
ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɨɦ ³Ɍɭɥɛɚ´ ɤɨʁɢ ʁɟ ɝɥɚɜɧɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢ ɪɟɡɟɪɜɨɚɪ ɡɚ ɩɨɬɪɨɲɚɱɟ ɥɨɰɢɪɚɧɟ ɭ ,
ɜɢɫɢɧɫɤɨʁ ɡɨɧɢ ɩɨɠɚɪɟɜɚɱɤɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ Ɉɜɚʁ ɪɟɡɟɪɜɨɚɪ ɭ ɯɢɞɪɚɭɥɢɱɤɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ɤɨɧɬɪɚɪɟɡɟɪɜɨɚɪ ɲɬɨ ʁɟ ɜɪɥɨ ɩɨɜɨʂɧɨ ɡɚ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ ɜɨɞɨɜɨɞɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɩɪɜɟ
ɜɢɫɢɧɫɤɟɡɨɧɟɚɢɦɚɫɥɟɞɟʄɟɨɫɧɨɜɧɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ.Ⱦ.ɉ PQP9 P
ɇɚɬɨɦɦɟɫɬɭɫɟɦɨɪɚɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɩɪɨɫɬɨɪɡɚʁɨɲʁɟɞɧɭɪɟɡɟɪɜɨɚɪɫɤɭɤɨɦɨɪɭʁɟɪʁɟɧɚɬɨɦɦɟɫɬɭ
ɧɟɨɩɯɨɞɚɧɤɚɩɚɰɢɬɟɬîP
ɉɨɬɢɫɧɢ ɰɟɜɨɜɨɞ ¡ ɩɭɦɩɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ³Ɍɭɥɛɚ´ ʁɟ ɝɥɚɜɧɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢ ɜɨɞ ,, ɜɢɫɢɧɫɤɟ
ɡɨɧɟɫɚɧɢɡɜɨɞɧɢɦɭɫɥɨɜɨɦɭɪɟɡɟɪɜɨɚɪɭ³ɑɚɱɚɥɢɰɚ´ɥɨɰɢɪɚɧɨɦɧɚɢɫɬɨɢɦɟɧɨɦɛɪɞɭɊɟɡɟɪɜɨɚɪ
ɑɚɱɚɥɢɰɚ ɤɨʁɢ ɭ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɢ ,, ɜɢɫɢɧɫɤɟ ɡɨɧɟ ɢɦɚ ɭɥɨɝɭ ɤɨɧɬɪɚɪɟɡɟɪɜɨɚɪɚ ɢɫɬɨɜɟɬɧɨ ɭɥɨɡɢ Ɋ
Ɍɭɥɛɚ ɭ , ɜɢɫɢɧɫɤɨʁ ɡɨɧɢ  ʁɟ ɫɥɟɞɟʄɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ Ɋ ɑɚɱɚɥɢɰɚ ɄȾɄɉ 
Pɧɦ9 PɂɧɚɬɨɦɦɟɫɬɭɬɪɟɛɚɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢɩɪɨɫɬɨɪɡɚɲɢɪɟʃɟɊɑɚɱɚɥɢɰɚɫɚ
ʁɨɲ ʁɟɞɧɨɦ ɤɨɦɨɪɨɦ ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɪɟɡɟɪɜɨɪɫɤɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɧɚ ɑɚɱɚɥɢɰɢ ɫɦɟɲɬɟɧɨ ʁɟ ɯɢɞɪɨɮɨɪɫɤɨ
ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɟ ɏɉ ɑɚɱɚɥɢɰɚ ɡɚ ɞɢɪɟɤɬɚɧ ɩɥɚɫɦɚɧ ɜɨɞɟ ɭ ɬɪɟʄɭ ɜɢɫɢɧɫɤɭ ɡɨɧɭ ɇɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɬɚ ɬɪɢ
ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɚ ± Ʉʂɭɱ Ɍɭɥɛɚ ɢ ɑɚɱɚɥɢɰɚ  ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ ɯɢɞɪɚɭɥɢɱɤɭ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ ɢ ɩɨɭɡɞɚɧɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɉȼ ɢ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɬɪɢ ɜɢɫɢɧɫɤɟ ɡɨɧɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭɫɥɨɜɧɨ ɭ ɨɩɫɟɡɢɦɚ
ɫɥɢɤɚ    , ɜɢɫɢɧɫɤɚ ɡɨɧɚ ɞɨ  Pɧɦ  ,, ɜɢɫɢɧɫɤɚ ɡɨɧɚ · Pɧɦ  ,,, ɜɢɫɢɧɫɤɚ ɡɨɧɚ
·Pɧɦ
Ⱦɢɫɬɪɢɛɭɰɢɨɧɚɦɪɟɠɚɉɨɠɚɪɟɜɰɚʁɟɧɚɱɟɥɧɨɩɪɫɬɟɧɚɫɬɚɢɡɤɨʁɟɫɟɢɡɞɜɚʁɚʁɭɝɪɚɧɟɫɢɫɬɟɦɚ
ɢ ɪɚɡɜɢʁɚɥɚ ɫɟ ɭɩɨɪɟɞɨ ɫɚ ɲɢɪɟʃɟɦ ɝɪɚɞɚ ɢ ɩɨɜɟʄɚʃɟɦ ɛɪɨʁɚ ɩɨɬɪɨɲɚɱɚ ɇɚʁɜɟʄɢ ɩɪɨɮɢɥɢ
ɰɟɜɨɜɨɞɚɭɩɨɫɬɨʁɟʄɨʁɦɪɟɠɢɢɦɚʁɭɜɪɟɞɧɨɫɬɨɞ·PPɚɢɡɜɟɞɟɧɢɫɭɞɭɠɝɥɚɜɧɢɯɩɪɚɜɚɰɚ
ɩɨɬɪɨɲʃɟɭɫɢɫɬɟɦɭ
ɉɨɬɢɫɧɢ ɰɟɜɨɜɨɞ ɫɚ ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ ³Ʉʂɭɱ´ ɢɡɜɟɞɟɧ ɤɚɨ ¡¡ ɝɥɚɜɧɢ ʁɟ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢ
ɜɨɞ ɭ , ɜɢɫɢɧɫɤɨʁ ɡɨɧɢ ɫɚ ɜɟʄɢɦ ɛɪɨʁɟɦ ɩɪɢɤʂɭɱɟɧɢɯ ɥɚɬɟɪɚɥɚ ɉɨɬɢɫɧɢ ɰɟɜɨɜɨɞ ɫɚ ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ
Ɇɟɦɢɧɚɰ ¡¡ ʁɟ ɯɢɞɪɚɭɥɢɱɤɢ ɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢʁɫɤɢ ɩɚɪɚɥɟɥɚɧ ɭɡɜɨɞɧɨɦ ɞɟɥɭ ɩɨɬɢɫɚ ¡ ɫɚ
ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ ³Ʉʂɭɱ´ ɇɚ ɭɥɚɫɤɭ ɭ ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ɭ ɭɥɢɰɢ ȭɭɪɟ ȭɚɤɨɜɢʄɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɚ ʁɟ ɩɪɜɚ ɜɟɡɚ
ɝɥɚɜɧɢɯ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢɯ ɜɨɞɨɜɚ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɋɥɟɞɟʄɟ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ʁɟ ɧɚ ɫɚɦɨʁ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɢ
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ɩɨɦɟɧɭɬɟ ɭɥɢɰɟ ɢ ɭɥɢɰɟ Ʉɨɫɬɟ Ⱥɛɪɚɲɟɜɢʄɚ ɨɞ ɤɨʁɟ ɫɟ ɫɢɫɬɟɦ ɪɚɡɜɢʁɚ ɤɚ ɢɫɬɨɱɧɢɦ ɢ ɡɚɩɚɞɧɢɦ
ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɝɪɚɞɚ ɇɚɜɟɞɟɧɢɦ ɰɟɜɨɜɨɞɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɞɟɥɭ ɢɡɦɟɻɭ ɞɜɚ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɚ ɩɚɪɚɥɟɥɧɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭʁɟ ɫɟ ɱɚɫɨɜɧɨ ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɟ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɝ ɝɪɚɞɚ ȵɢɯɨɜɨ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɭ ɩɪɫɬɟɧ ɨɤɨ
ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɝ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ʁɟ ɰɟɜɨɜɨɞɨɦ ¡ Ɉɫɢɦ ɜɟɥɢɤɨɝ ɛɪɨʁɚ ɞɢɪɟɤɬɧɢɯ
ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɚ ɧɚ ɝɥɚɜɧɟ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢɨɧɟ ɥɢɧɢʁɟ ɭ ɦɪɟɠɢ ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ ɫɭ ɢɡɜɟɞɟɧɢ ɢ ɥɚɬɟɪɚɥɧɢ
ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢɨɧɢ ɩɪɚɜɰɢ ± ɤɚ Ɂɚɛɟɥɢ ¡   ɤɚ ɧɚɫɟʂɭ ȶɢɪɢɤɨɜɚɰ ¡¡  ɢ ɤɚɫɚɪɧɢ ³ȼɟʂɤɨ
Ⱦɭɝɨɲɟɜɢʄ´ ¡¡¡  Ɇɚɞɚ ʁɟ ɦɪɟɠɚ ɩɪɜɟ ɜɢɫɢɧɫɤɟ ɡɨɧɟ ɧɚɱɟɥɧɨ ɩɪɫɬɟɧɚɫɬɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚ
ɧɨɜɨɢɡɝɪɚɻɟɧɚ ɧɚɫɟʂɚ ɫɭ ɩɪɢɤʂɭɱɟɧɚ ɰɟɜɨɜɨɞɢɦɚ ɧɟɩɪɢɦɟɪɟɧɨ ɦɚɥɟ ɩɪɨɩɭɫɧɟ ɦɨʄɢ ɲɬɨ ʁɟ
ɨɫɧɨɜɧɢɪɚɡɥɨɝɪɟɫɬɪɢɤɰɢʁɚɭɩɟɪɢɨɞɢɦɚɩɨɜɟʄɚɧɟɩɨɬɪɨɲʃɟ
ɉɨɪɟɞ ɜɟʄ ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɝɥɚɜɧɢɯ ɝɪɚɧɚ ɢɡ ɩɪɚɜɰɚ ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ ³Ʉʂɭɱ´ ɧɚ ɩɪɚɜɰɢɦɚ Ɋ ɢ ɉɋ
ɄʂɭɱĺɊɌɭɥɛɚɤɚɨɢɝɪɚɧɟɧɚɢɫɬɨɦɩɪɚɜɰɭɢɡɢɡɜɨɪɢɲɬɚɆɟɦɢɧɚɰɤʂɭɱɧɢɫɭɡɚɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ
ɱɢɬɚɜɨɝɉȼɢɫɥɟɞɟʄɢɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɢɰɟɜɨɜɨɞɢɢɩɪɚɬɟʄɢɨɛʁɟɤɬɢ
 Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥɧɢ ɰɟɜɨɜɨɞ ¡ Ɋȳɚɝɨɞɢɰɚ ĺ Ɋ Ʉɥɟɧɨɜɢɤ ĺ Ɋ ȶɢɪɤɨɜɚɰ ĺ Ɋ Ɍɭɥɛɚ ¡
¡ 
 Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥɧɢɰɟɜɨɜɨɞɧɢ ɡɚɩɚɞɧɢɩɨɥɭɩɪɫɬɟɧ ɢɡɜɨɪɢɲɬɟɊɢɉɋȳɚɝɨɞɢɰɚĺȼɌɉɟɬɤɚĺ
Ⱦɭɛɪɚɜɢɰɚ ĺ Ȼɚɬɨɜɚɰ ĺ Ȼɪɟɠɚɧɟ ĺ ɀɢɜɢɰɚ ĺ ȼɌ Ⱦɪɚɝɨɜɚɰ ĺ ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ɜɟɡɚ ɫɚ
ɉɨɠɚɪɟɜɰɟɦɢɩɪɟɤɨɁɚɛɟɥɟɩɪɚɬɟʄɢɨɛʁɟɤɬɢɜɨɞɨɬɨɪɚʃɟɜɢȼɌɉɟɬɤɚɢȼɌȾɪɚɝɨɜɚɰ
 ȳɭɠɧɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɢɤɪɚɤ ÄɄʂɭɱ³ ĺ Ʌɭɱɢɰɚ ĺ ɉɪɭɝɨɜɨ ĺ ɉɨʂɚɧɚ ɩɪɚɬɟʄɢ ɨɛʁɟɤɬɢ Ɋ ɢ
ɉɋɄʂɭɱɊɢɉɋɉɪɭɝɨɜɨɊɢɉɋɉɨʂɚɧɚɊɅɚɧɰɢɫɚɜɟɡɨɦɊɅɚɧɰɢɩɪɟɦɚɊɑɚɱɚɥɢɰɚɢ
ɊɌɭɥɛɚ
 ɂɫɬɨɱɧɢ ɫɩɨʂɧɢ ɩɪɫɬɟɧ Ɋ ɢ ɉɋ ɉɪɭɝɨɜɨ ĺ Ɋ Ʌɚɧɰɢ ĺ Ɋ Ʉɪɢɜɚʁɚ ĺ Ɋ ȶɢɪɤɨɜɚɰ ɫɚ
ɢɫɬɨɱɧɢɦɤɪɚɤɨɦɤɚɊɢɉɋȾɨɥɨɜɢĺɊȻɚɪɟĺɉɋɢɊȻɟɪɚʃɟ
 ɉɨɭɡɞɚɧɚɭɫɩɨɫɬɚɜɚɫɢɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɨɝɤɪɚɤɚɊȶɢɪɤɨɜɚɰĺȻɋɄɥɢɱɟɜɚɰĺɊɄɥɢɱɟɜɚɰĺ
ȻɋɊɟɱɢɰɚĺɊɊɟɱɢɰɚ
ɉɨɪɟɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɚ ɢ ɉɋ ɭ ɢɡɜɨɪɢɲɬɢɦɚ Ɋ Ʉʂɭɱ î P ɫɚ ɞɜɟ ɉɋ ɉɋ
ɄʂɭɱɉɨɠɚɪɟɜɚɰɢɉɋɄʂɭɱɉɪɭɝɨɜɨɊȳɚɝɨɞɢɰɚPɫɚɉɋȳɚɝɨɞɢɰɚɢɏɋɈɫɬɪɨɜɨɤɚɨɢɭ
ȽɪɚɞɭɌɭɥɛɚ îP ɢɑɚɱɚɥɢɰɚ P ɡɚɯɢɞɪɚɭɥɢɱɤɭɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬɰɟɥɨɝɫɢɫɬɟɦɚɜɟɨɦɚɫɭ
ɛɢɬɧɢɢɫɥɟɞɟʄɢɨɛʁɟɤɬɢ±ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɢ Ɋ ɜɨɞɨɬɨɪʃɟɜɢ ȼɌ ɩɭɦɩɧɟ ɉɋ ɢɛɭɫɬɟɪɫɬɚɧɢɰɟ Ȼɋ 
ɊɉɪɭɝɨɜɨPɫɚɉɋɉɪɭɝɨɜɨɨɞɜɟɥɢɤɨɝɡɧɚɱɚʁɚɡɚ,,ɜɢɫɢɧɫɤɭɡɨɧɭɊɄɥɟɧɨɜɢɤɡɚɩɪɟɦɢɧɟ
PɊȶɢɪɤɨɜɚɰPɊɢ ɉɋɅɚɧɰɢ P ɡɚ ,,ɜɢɫɢɧɫɤɭɡɨɧɭ ȾɨɥɨɜɢPȼɌ
ɉɟɬɤɚ  P ȼɌ Ⱦɪɚɝɨɜɚɰ  P Ɋ Ʉɪɢɜɚʁɚ  P Ɋ Ȼɚɪɟ  P Ɋ Ʉɨɫɬɨɥɚɰ  P ɉ
ɄɥɢɱɟɜɚɰPɊɉɨʂɚɧɟPɊɢɉɋȻɟɪɚʃɟPɢɨɫɬɚɥɢɨɛʁɟɤɬɢɩɪɢɤɚɡɚɧɢɧɚɫɥɢɰɢ
ɍɤɨɥɢɤɨ ɭ ɧɟɤɨʁ ɞɚʂɨʁ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɞɨɻɟ ɞɨ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɚ ȼɨɞɨɜɨɞɚ ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ɫɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨ
ɦɨɝɭʄɢɦɢɩɥɚɧɢɪɚɧɢɦɆɨɪɚɜɫɤɨɦɥɚɜɫɤɢɦɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɦɫɢɫɬɟɦɨɦɬɨɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟɫɟɦɨɠɟɜɪɥɨ
ɩɨɝɨɞɧɨɨɫɬɜɚɪɢɬɢɩɪɟɤɨɪɟɡɟɪɜɨɚɪɚɤɨʁɢɛɢɫɟɧɚɥɚɡɢɥɢɧɚɬɡɜɉɨɠɚɪɟɜɚɱɤɨʁɝɪɟɞɢ
ɉɪɚɜɢɥɚɝɪɚɻɟʃɚɜɨɞɨɜɨɞɧɟɦɪɟɠɟɢɨɛʁɟɤɚɬɚ
 ɉɪɨʁɟɤɬɟɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɭɥɢɱɧɟɜɨɞɨɜɨɞɧɟɦɪɟɠɟɢɩɪɢɤʂɭɱɚɤɚɨɛʁɟɤɚɬɚɧɚʃɭɪɚɞɢɬɢɩɪɟɦɚ
ɬɟɯɧɢɱɤɢɦɩɪɨɩɢɫɢɦɚɢɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚɭɬɜɪɻɟɧɢɦɧɚɧɢɜɨɭɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɫɥɭɠɛɢɉɨɠɚɪɟɜɰɚ
ɍɤɨɥɢɤɨ ɧɟɤɢ ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɢʁɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɞɨɥɟ ɧɚɜɟɞɟɧɟ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ
 ɇɨɜɟ ɰɟɜɨɜɨɞɟ ɩɨ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɜʂɚɬɢ ɭɡ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɭ ɡɟɥɟɧɨɦ ɩɨʁɚɫɭ ɢ ɞɭɠ
ɬɪɨɬɨɚɪɚ
 ȾɭɛɢɧɚɭɤɨɩɚɜɚʃɚɤɨɞɜɨɞɨɜɨɞɧɟɦɪɟɠɟɦɨɪɚɞɚɨɛɟɡɛɟɞɢɧɚʁɦɚʃɟPɫɥɨʁɚɡɟɦʂɟɢɡɧɚɞ
ɰɟɜɢ
 ɇɚʁɦɚʃɢ ɩɪɟɱɧɢɤ ɰɟɜɨɜɨɞɚ ɭ ʁɚɜɧɨʁ ɜɨɞɨɜɨɞɧɨʁ ɦɪɟɠɢ ʁɟ PP Ɂɚ ɭɥɢɱɧɟ ɰɟɜɨɜɨɞɟ ɧɚ
ɤɨʁɢɦɚɫɟɭɝɪɚɻɭʁɭɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɢɯɢɞɪɚɧɬɢɧɚʁɦɚʃɢɩɪɟɱɧɢɤɰɟɜɨɜɨɞɚɭʁɚɜɧɨʁɜɨɞɨɜɨɞɧɨʁ
ɦɪɟɠɢʁɟPP
 Ⱦɭɠʁɚɜɧɟɜɨɞɨɜɨɞɧɟɦɪɟɠɟɭɝɪɚɻɭʁɭɫɟɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɢɯɢɞɪɚɧɬɢɢɬɨɧɚɞɡɟɦɧɢɝɞɟɝɨɞɬɨ
ɥɨɤɚɥɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚʁɭ ɬɚɦɨ ɝɞɟ ɧɟ ɨɦɟɬɚʁɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ Ɋɚɫɬɨʁɚʃɟ ɢɡɦɟɻɭ ɫɩɨʂɧɢɯ
ɯɢɞɪɚɧɚɬɚ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɧɚɦɟɧɟ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɛʁɟɤɬɚ ɫ ɬɢɦ ɞɚ ɫɟ ɩɨɠɚɪ ɧɚ
ɫɜɚɤɨɦɨɛʁɟɤɬɭɦɨɠɟɝɚɫɢɬɢɫɚɧɚʁɦɚʃɟɞɜɚɫɩɨʂɧɚɯɢɞɪɚɧɬɚȾɨɡɜɨʂɟɧɨɪɚɫɬɨʁɚʃɟɢɡɦɟɻɭ
ɞɜɚ ɯɢɞɪɚɧɬɚ ɢɡɧɨɫɢ ɧɚʁɜɢɲɟ P ɍ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɩɪɟɬɟɠɧɨ
ɫɬɚɦɛɟɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɪɚɫɬɨʁɚʃɟ ɢɡɦɟɻɭ ɫɩɨʂɧɢɯ ɯɢɞɪɚɧɚɬɚ ɢɡɧɨɫɢ ɧɚʁɜɢɲɟ P Ɋɚɫɬɨʁɚʃɟ
ɯɢɞɪɚɧɚɬɚɨɞɡɢɞɚɨɛʁɟɤɬɚɢɡɧɨɫɢɧɚʁɦɚʃɟPɚɧɚʁɜɢɲɟP
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 ɉɨɬɪɟɛɚɧɩɪɢɬɢɫɚɤɭɫɩɨʂɧɨʁɯɢɞɪɚɧɬɫɤɨʁɦɪɟɠɢɨɞɪɟɻɭʁɟɫɟɩɪɨɪɚɱɭɧɨɦɭɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢɨɞ
ɜɢɫɢɧɟ ɨɛʁɟɤɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɲɬɢɬɟ ɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɦ ɨɤɪɭɠɟʃɭ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɚɥɢ ɧɟ ɫɦɟ ɛɢɬɢ
ɧɢɠɢɨɞɛɚɪɚ
 ɍɡɨɧɢɜɢɫɨɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɧɚɦɟɫɬɭɩɪɢɤʂɭɱɤɚɯɢɞɪɚɧɬɫɤɟɦɪɟɠɟɧɚʁɚɜɧɭɜɨɞɨɜɨɞɧɭɦɪɟɠɭ
ɩɨɫɬɚɜʂɚɫɟɩɪɢɤʂɭɱɚɤɡɚɜɚɬɪɨɝɚɫɧɨɜɨɡɢɥɨɬɚɤɨɞɚɫɟɨɫɢɦɧɚɩɚʁɚʃɚɜɚɬɪɨɝɚɫɧɨɝɜɨɡɢɥɚ
ɜɨɞɨɦ ɜɨɞɚ ɢɡ ɜɨɡɢɥɚ ɦɨɠɟ ɩɨɬɢɫɤɢɜɚɬɢ ɤɚ ɨɛʁɟɤɬɭ ɤɨʁɢ ɫɟ ɝɚɫɢ Ⱥɤɨ ʁɟ ʁɚɜɧɚ ɦɪɟɠɚ
ɧɚɦɟʃɟɧɚ ɡɚ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɜɨɞɨɦ ɡɚ ɩɢʄɟ ɩɪɢɤʂɭɱɚɤ ɡɚ ɜɚɬɪɨɝɚɫɧɨ ɜɨɡɢɥɨ ɧɟ ɫɦɟ ɞɚ ɫɟ
ɤɨɪɢɫɬɢɡɚɩɨɬɢɫɤɢɜɚʃɟɜɨɞɟɤɚɨɛʁɟɤɬɭɤɨʁɢɫɟɝɚɫɢ
 ɉɪɢɤʂɭɱɟʃɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɢ ɜɨɞɨɜɨɞ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɢɡɜɟɫɬɢ ɩɪɟɤɨ
ɜɨɞɨɦɟɪɚɭɜɨɞɨɦɟɪɧɨɦɨɤɧɭɉɪɢɤʂɭɱɚɤɨɞɭɥɢɱɧɟɰɟɜɢɞɨɜɨɞɨɦɟɪɧɨɝɨɤɧɚɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɬɢ
ɭɩɪɚɜɨʁɥɢɧɢʁɢɨɞɧɨɫɧɨɭɩɪɚɜɧɨɧɚɭɥɢɱɧɭɰɟɜɛɟɡɢɤɚɤɜɢɯɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɢɯɢɜɟɪɬɢɤɚɥɧɢɯ
ɩɪɟɥɨɦɚ ȼɨɞɨɦɟɪ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɭ ɜɨɞɨɦɟɪɧɨɦ ɨɤɧɭ ɧɚ P ɭɧɭɬɚɪ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟ ɥɢɧɢʁɟ
ɨɞɧɨɫɧɨɭɩɨɫɟɛɚɧɨɪɦɚɧɧɢɲɭ ɭɤɨɥɢɤɨʁɟɜɨɞɨɦɟɪɭɨɛʁɟɤɬɭȼɨɞɨɦɟɪɩɨɫɬɚɜɢɬɢɧɚɦɢɧ
ɫP ɨɞ ɞɧɚ ɲɚɯɬɚ Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ ɜɨɞɨɦɟɪɧɨɝ ɨɤɧɚ ɡɚ ɧɚʁɦɚʃɢ ɜɨɞɨɦɟɪ ɫɭ [[P
Ⱦɢɦɟɧɡɢɨɧɢɫɚʃɟɜɨɞɨɦɟɪɚɢɡɜɪɲɢɬɢɧɚɨɫɧɨɜɭɯɢɞɪɚɭɥɢɱɤɨɝɩɪɨɪɚɱɭɧɚ
 ȼɨɞɨɜɨɞɧɢ ɩɪɢɤʂɭɱɚɤ ʁɟ ɰɟɜɧɢ ɫɩɨʁ ɨɞ ɭɥɢɱɧɟ ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ ɦɪɟɠɟ ɞɨ ɡɚɬɜɚɪɚɱɚ ɢɡɚ
ɜɨɞɨɦɟɪɚ ɍɧɭɬɪɚɲʃɟ ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟɫɭ ɢɧɬɟɪɧɚ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɜɨɞɨɜɨɞɚ ɨɞ
ɡɚɬɜɚɪɚɱɚɤɨʁɢɫɟɧɚɥɚɡɢɭɜɨɞɨɦɟɪɧɨɦɨɤɧɭɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɢɡɚɜɨɞɨɦɟɪɚɋɜɚɤɚɡɝɪɚɞɚɤɨʁɚɫɟ
ɧɚɥɚɡɢ ɭ ɭɥɢɰɢ ɢɥɢ ɝɪɚɧɢɱɢ ɫɚ ɭɥɢɰɨɦ ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɢɡɝɪɚɻɟɧɚ ɭɥɢɱɧɚ ɜɨɞɨɜɨɞɧɚ ɢ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɚɦɪɟɠɚɦɨɪɚɞɚɫɟɫɩɨʁɢɫɚɬɨɦɦɪɟɠɨɦɭɪɨɤɭɨɞɦɟɫɟɰɢ
 ɋɤɥɨɧɢɲɬɟ ɡɚ ɜɨɞɨɦɟɪ ɲɚɯɬ ɦɨɪɚ ɞɚ ɫɟ ɨɞɪɠɚɜɚ ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ ɭɜɟɤ ɱɢɫɬɨ ɫɭɜɨ ɢ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨ ɢ ɞɚ ʁɟ ɜɨɞɨɦɟɪ ɡɚɲɬɢʄɟɧ ɨɞ ɦɪɚɡɚ ɨɲɬɟʄɟʃɚ ɢ ɤɪɚɻɟ Ɉ ɨɞɪɠɚɜɚʃɭ
ɫɤɥɨɧɢɲɬɚɡɚɜɨɞɨɦɟɪɫɬɚɪɚʁɭɫɟɜɥɚɫɧɢɰɢɡɝɪɚɞɟɨɞɧɨɫɧɨɫɬɚɧɨɜɚɚɭɫɬɚɦɛɟɧɨʁɡɝɪɚɞɢɭ
ɨɩɲɬɢɧɫɤɨʁɢɞɪɠɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢɩɪɟɞɭɡɟʄɟɤɨɦɟʁɟɩɨɜɟɪɟɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟɬɢɯɡɝɪɚɞɚ
 Ɂɚɛɪɚʃɟɧɨ MH ɚ  Ȼɟɫɩɪɚɜɧɨ ɢ ɫɚɦɨɜɨʂɧɨ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɜɨɞɨɜɨɞɧɨɝ ɩɪɢɤʂɭɱɤɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
ɧɟɨɜɥɚɲʄɟɧɨɝ ɥɢɰɚ ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɢ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ȳɉ ɛ 
ɉɨɜɟɡɢɜɚʃɟɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯɜɨɞɨɜɨɞɧɢɯɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɫɩɨʁɟɧɢɯɧɚʁɚɜɧɢɜɨɞɨɜɨɞɫɚɜɨɞɨɜɨɞɧɢɦ
ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɦɚɢɭɪɟɻɚʁɢɦɚɤɨʁɢɞɨɛɢʁɚʁɭɜɨɞɭɢɡɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɝɢɡɜɨɪɢɲɬɚ ɜ ɍɝɪɚɻɢɜɚʃɟ
ɰɟɜɧɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɧɚ ɜɨɞɨɜɨɞɧɨɦ ɩɪɢɤʂɭɱɤɭ ɢɫɩɪɟɞ ɜɨɞɨɦɟɪɚ ɝ  ɉɪɢɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɜɨɞɨɜɨɞɧɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɧɚ ʁɚɜɧɢ ɜɨɞɨɜɨɞ ɩɪɟɤɨ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɜɨɞɨɜɨɞɧɢɯ
ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɫɭɫɟɞɧɟɢɥɢɞɪɭɝɟɡɝɪɚɞɟɤɚɨɢɨɦɨɝɭʄɚɜɚʃɟɬɚɤɜɨɝɩɪɢɤʂɭɱɟʃɚ
 ɉɥɚɧɢɪɚɧɚ ɩɪɨɲɢɪɟʃɚ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ ɦɪɟɠɟ ɭ ɧɨɜɢɦ ɭɥɢɰɚɦɚ ɜɪɲɢɬɢ ɭ
ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɢɦ ɤɨɪɢɞɨɪɢɦɚ ɭ ʁɚɜɧɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɋɚ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ ɞɚʂɟɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɢ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɚɜɨɞɨɜɨɞɧɟɦɪɟɠɟɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɢɡɦɟɫɬɢɬɢɩɨɫɬɨʁɟʄɟɬɪɚɫɟɜɨɞɨɜɨɞɧɟɦɪɟɠɟɤɨʁɟ
ɢɞɭ ɢɫɩɨɞ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɭ ɧɨɜɟ ɤɨɪɢɞɨɪɟ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɟ ɭ ʁɚɜɧɢɦ
ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ

,, Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɚɦɪɟɠɚ
Ɉɬɩɚɞɧɟ ɜɨɞɟ ɢɡ ɛɭɞɭʄɢɯ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɤɚɨ ɢ ɜɨɞɟ ɢɡ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɩɪɟɱɢɲʄɟɧɟ ɩɚ ɧɚɤɨɧ ɬɨɝɚ
ɢɫɩɭɲɬɟɧɟ ɭ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬ ɢɥɢ ɭ ʁɚɜɧɭ ɮɟɤɚɥɧɭ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ Ɇɟɲɚʃɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯ
ɨɬɩɚɞɧɢɯɜɨɞɚɛɟɡɩɪɟɞɬɪɟɬɦɚɧɚɫɚɨɬɩɚɞɧɢɦɜɨɞɚɦɚɢɡɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚɡɚɛɪɚʃɟɧɨʁɟɡɛɨɝɲɬɟɬɧɨɝ
ɞɟɥɨɜɚʃɚɧɚɩɪɨɰɟɫɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɚ
Ɇɪɟɠɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɚ ɜɨɞɚ ɨɬɢɱɟ ɫɥɨɛɨɞɧɨ
ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢɦɨɪɮɨɥɨɝɢʁɢɬɟɪɟɧɚɊɚɞɢɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚɢɨɞɜɨɻɟʃɚɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯɜɨɞɚɤɨʁɟɫɟɫɥɢɜɚʁɭ
ɫɚɨɤɨɥɧɢɯɛɪɞɚɫɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɫɬɪɟɥɢɲɬɚɩɨɥɢɝɨɧɚɢɞɪɭɝɢɯɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯɫɚɞɪɠɚʁɚ
ɩɥɚɧɢɪɚ ɫɟ ɢɡɪɚɞɚ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɫɩɪɟɱɢɥɨ ɡɚɞɪɠɚɜɚʃɟ ɜɨɞɟ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɟɪɨɡɢɜɧɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɚɄɚɧɚɥɟɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɬɢɬɚɤɨɞɚɝɪɚɜɢɬɢɪɚʁɭɤɚɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦɜɨɞɨɬɨɤɨɜɢɦɚ
Ʉɨɧɰɟɩɰɢʁɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɉɨɥɚɡɢɲɬɚ ɡɚ ɤɚɧɚɥɢɫɚʃɟ ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ ɫɭ
ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɬɪɢɤɬɧɟ ɫɟɩɚɪɚɰɢʁɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɡɚ ɨɬɩɚɞɧɟ ɜɨɞɟ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɡɚ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɟɜɨɞɟɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɩɪɨɲɢɪɟʃɟɨɛɭɯɜɚɬɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɡɚɨɬɩɚɞɧɟɜɨɞɟɝɪɚɞɫɤɨɝ
ɧɚɫɟʂɚɉɨɠɚɪɟɜɚɰɢɝɪɚɜɢɬɢɪɚʁɭʄɢɯɧɚɫɟʂɚɩɪɨɲɢɪɟʃɟɤɢɲɧɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɭɪɟɻɟʃɚɤɚɧɚɥɚ
ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ± Ȼɪɟɠɚɧɟ ɤɚɨ ɝɥɚɜɧɨɝ ɨɞɜɨɞɧɢɤɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ ɉɉɈȼ ɫɚ
ɦɟɯɚɧɢɱɤɢɦɢɛɢɨɥɨɲɤɢɦɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɟɦɩɪɟɞɭɡɟʄɚɢɡɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟɡɨɧɟɉɨɠɚɪɟɜɰɚɦɨɝɭɞɚ
ɭɩɭɲɬɚʁɭɨɬɩɚɞɧɟɜɨɞɟɭɝɪɚɞɫɤɢɤɨɥɟɤɬɨɪɤɨʁɢɜɨɞɢɩɪɟɦɚɉɉɈȼɩɨɞɭɫɥɨɜɨɦɞɚɩɪɟɞɬɪɟɬɦɚɧɨɦ
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ɢɫɬɟ ɞɨɜɟɞɭ ɞɨ ɧɢɜɨɚ ɆȾɄ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɤɨʁɚ ɩɪɢɦɟɧɨɦ
ɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɟɦ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ ɭ ɫɜɨɦ ɤɪɭɝɭ ɢɫɬɟ ɞɨɜɟɞɟ ɞɨ ɧɢɜɨɚ ɆȾɄ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧ ɡɚ ,,ɛ
ɤɥɚɫɭ ɦɨɝɭ ɩɪɟɱɢɲʄɟɧɟ ɜɨɞɟ ɭɩɭɲɬɚɬɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɭ Ȼɪɟɠɚɧɫɤɢ ɤɚɧɚɥ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɤɨʁɚ ɡɛɨɝ
ɫɜɨɝɩɨɥɨɠɚʁɚɧɟɦɨɝɭɞɚɫɟɩɪɢɤʂɭɱɟɧɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟɫɢɫɬɟɦɟɨɛɚɜɟɡɧɚɫɭɞɚɩɪɨɛɥɟɦɨɬɩɚɞɧɢɯ
ɜɨɞɚɪɟɲɟɩɪɨɩɢɫɧɢɦɜɨɞɨɞɪɠɢɜɢɦɫɟɩɬɢɱɤɢɦʁɚɦɚɦɚ
Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚɡɚɨɬɩɚɞɧɟɜɨɞɟ
Ʉɨɧɰɟɩɰɢʁɚɢɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɚɫɢɫɬɟɦɚ
ɋɢɫɬɟɦ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢMɟ ɡɚ ɨɬɩɚɞɧɟ ɜɨɞɟ ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ ʁɟ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧ ɢ ɫɜɟ ɨɬɩɚɞɧɟ ɜɨɞɟ ɫɟ
ɫɢɫɬɟɦɨɦɤɨɥɟɤɬɨɪɚɫɚɤɭʂɚʁɭɢɞɨɜɨɞɟɞɨɉɉɈȼ ɤɨʁɟɧɢʁɟɭɮɭɧɤɰɢʁɢɨɞɩɨɱɟɬɤɚɬɢɯɝɨɞɢɧɚ 
ɨɞɚɤɥɟ ɫɟ ɢɫɩɭɲɬɚʁɭ ɭ Ȼɪɟɠɚɧɫɤɢ ɤɚɧɚɥ Ɍɚʁ ɤɚɧɚɥ ʁɟ ɝɥɚɜɧɢ ɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬ ɢ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɢ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯ ɜɨɞɚ ɢ ɩɪɟɤɨ ʃɟɝɚ ɫɟ ɫɚɞɚ ɬɚʁ ɟɮɥɭɟɧɬɧɢ ɫɚɞɪɠɚʁ ɭɩɭɲɬɚ ɭ ȼɆɨɪɚɜɭ ɛɟɡ
ɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɚɭɡɜɨɞɧɨɨɞɫȻɪɟɠɚɧɟɁɛɨɝɬɨɝɚɬɚʁɤɚɧɚɥɢɦɚɚɩɫɨɥɭɬɧɢɩɪɨɫɬɨɪɧɢɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢ
ɦɨɪɚɫɟɲɬɢɬɢɬɢɢɨɧɢɧɟɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɪɢɞɨɪɨɤɨʃɟɝɚ
ɉɪɢɤʂɭɱɟɧɨɫɬɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɧɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭɡɧɚɬɧɨɡɚɨɫɬɚʁɟɭɨɞɧɨɫɭɧɚɩɪɢɤʂɭɱɟʃɟɧɚ
ɜɨɞɨɜɨɞ ɤɨʁɟ ʁɟ ɭ Ƚɪɚɞɭ ɛɥɢɡɭ  Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɫɜɢɯ ɞɟɫɟɬ ɦɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ Ƚɪɚɞɚ
ɉɨɠɚɪɟɜɰɚɚɥɢɆɁ ȻɭɪʁɚɧɋɨɩɨɬɊɚɞɧɚɆɚɥɚɑɚɱɚɥɢɰɚȼɚɫɚɉɟɥɚɝɢʄɉɚɪɤɢȻɭɥɟɜɚɪɧɢɫɭ ɭ
ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɩɪɢɤʂɭɱɟɧɟ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɢ ɫɢɫɬɟɦ Ɍɨɤɨɦ ɢɡɪɚɞɟ  Ƚɉ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɩɪɢɤʂɭɱɟɧɨɫɬ ɧɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɭ Ƚɪɚɞɭ ɛɢɥɨ ʁɟ ɨɤɨ  ɚ ɫɚɞɚ ɫɟ ɨɰɟʃɭʁɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɩɟɥɚ ɧɚ ɨɤɨ

ɉɨɫɬɨʁɟɬɪɢɝɥɚɜɧɚɮɟɤɚɥɧɚɤɨɥɟɤɬɨɪɚɤɨʁɢɦɚɫɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭʁɟɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɚɨɬɩɚɞɧɚɜɨɞɚɞɨ
ɝɪɚɞɫɤɨɝɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɟɨɬɩɚɞɧɢɯɜɨɞɚɝɪɚɞɚɉɨɠɚɪɟɜɰɚɫɬɚɪɢɝɪɚɞɫɤɢɤɨɥɟɤɬɨɪ
FPʁɭɠɧɢɤɨɥɟɤɬɨɪɩɪɟɱɧɢɤɚPPɡɚɩɚɞɧɢɤɨɥɟɤɬɨɪɩɪɟɱɧɢɤɚPP
ɉɨɫɬɨʁɟʄɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɚɦɪɟɠɚɫɟɫɚɫɬɨʁɢɨɞɰɟɜɨɜɨɞɚɩɪɟɱɧɢɤɚ
    ɢ  Ⱦɭɠɢɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɦɪɟɠɟ ɮɟɤɚɥɧɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ʁɟ
ɨɤɨ  NP ɉɨɫɬɨʁɟʄɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɚ ɦɪɟɠɚ ɢ ɞɟɨ ɩɥɚɧɢɪɚɧ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɞɨ  ɝɞɟ ɝɥɚɜɧɟ ɝɪɚɧɟ
ɫɢɫɬɟɦɚɱɢɧɟɫɥɟɞɟʄɢɤɨɥɟɤɬɨɪɢ
 Ʉɨɥɟɤɬɨɪ  ɍɥȻɨɠɟ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄɚ  ĺ ɤɨɞ ɭɥ ȼɭɤɚ Ʉɚɪɚʇɢʄɚ ɩɪɟɥɚɡɢ ɭ  ĺ
ɤɪɨɡɬɭɭɥɢɰɭɢɩɪɟɤɨɉɢɨɧɢɪɫɤɨɝɬɪɝɚĺɭɥȼɟʂɤɚȼɥɚɯɨɜɢʄɚĺɫɜɟɞɨɭɥɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɟ
ɝɞɟɫɟɭɥɢɜɚɭɤɨɥɟɤɬɨɪ
 ɄɨɥɟɤɬɨɪɨɞɭɝɥɚɭɥɌɪɲʄɚɧɫɤɟɢɂɡɜɨɪɫɤɟĺɞɨɭɥȵɟɝɨɲɟɜɟɝɞɟɫɤɪɟʄɟɩɪɟɦɚ
ɭɥ Ⱦɚɜɨɪɢʁɚɧɤɟ ɉɚɭɧɨɜɢʄ ɢ ɞɚʂɟ ɭɥɌɚɤɨɜɫɤɨɦ ɝɞɟ ɧɚ ɭɝɥɭ ɫɚ ɭɥ Ⱦɭɧɚɜɫɤɨɦ ɩɪɟɥɚɡɢ ɭ
ĺɭɥɇɟɦɚʃɢɧɨɦɞɨɭɥɢɜɚɭɤɨɥɟɤɬɨɪ
 ɄɨɥɟɤɬɨɪɩɨɥɚɡɢɨɞɭɝɥɚɭɥȳɨɜɚɧɚɒɟɪɛɚɧɨɜɢʄɚɢɆɨɲɟɉɢʁɚɞɟĺɧɚɫɬɚɜʂɚɞɨ
ɭɝɥɚɫɚɭɥȳɭɝȻɨɝɞɚɧɨɜɨɦɝɞɟɩɪɟɥɚɡɢɭɢɞɚʂɟɭɥɅɨɥɟɊɢɛɚɪɚɞɨɭɥɢɜɚɭɤɨɥɟɤɬɨɪ
ɬʁɞɨɭɥɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɟ
 Ʉɨɥɟɤɬɨɪɩɨɥɚɡɢɨɞɐɋ ɭɛɥɢɡɢɧɢɨɩɲɬɟɛɨɥɧɢɰɟɤɨɞɭɥȼɨʁɜɨɞɟȾɨɛɪʃɰɚ ĺ
ɫɤɪɟʄɟɩɪɟɦɚɝɪɨɛʂɭɢɢɞɟɞɨɭɥɈɯɪɢɞɫɤɟɨɞɚɤɥɟɫɟɜɟɠɟɫɚɭɥɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɨɦɧɚɭɝɥɭɫɚ
ɭɥ ȼɟʂɤɚ ȼɥɚɯɨɜɢʄɚ ɩɪɟɥɚɡɢ ɭ ʁɚʁɚɫɬɢ ɩɪɨɮɢɥ  ɤɪɟʄɭʄɢ ɫɟ ɞɚʂɟ ɫɜɟ ɞɨ ɐɋ ɭ
ɛɥɢɡɢɧɢɭɥɂɥɢʁɟȽɨʁɤɨɜɢʄɚ
 ɄɨɥɟɤɬɨɪPPɩɨɥɚɡɢɨɞɭɝɥɚɭɥɁɟɥɟɧɝɨɪɫɤɟɢɒɭɦɚɞɢʁɫɤɟĺɭɥȻɟɨɝɪɚɞɫɤɨɦɞɨ
ɭɝɥɚɫɚɭɥȾɚɥɦɚɬɢɧɫɤɨɦɝɞɟɩɪɟɥɚɡɢɭĺɭɥȭɭɪɻɚȻɪɚɧɤɨɜɢʄɚɝɞɟɫɟɭɩɪɟɫɟɤɭɫɚ
ɭɥɅɨɥɟɊɢɛɚɪɚɭɥɢɜɚɭɤɨɥɟɤɬɨɪ
 ɂɡɐɋɩɨɥɚɡɢɤɨɥɟɤɬɨɪʁɚʁɚɫɬɨɝɩɪɨɮɢɥɚɞɨɭɥɢɜɚɭɉɉɈȼɬʁɞɨɐɋ
 ɍɐɋɭɥɢɜɚʁɭɫɟɰɟɜɨɜɨɞɤɨʁɢɩɨɥɚɡɢɢɡɭɥɊɚɞɟɋɥɨɛɨɞɟɢɞɚʂɟɭɥɁɦɚʁȳɨɜɚɧɚ
ɤɨɥɟɤɬɨɪɤɨʁɢɩɪɨɥɚɡɢɭɥɁɦɚʁȳɨɜɚɧɚɫɚɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟ
 ɂɡ ɐɋ  ɢɡɥɚɡɢ ɤɨɥɟɤɬɨɪ  ɤɨʁɢ ɫɟ ɭ ɭɥȼɥɚɞɢɦɢɪɚ Ʉɚɪɢʄɚ ɢ ɞɚʂɟ ɩɨɪɟɞ ɯɢɩɨɞɪɨɦɚ
ɭɫɦɟɪɚɜɚɧɚɩɨɫɬɪɨʁɟʃɟɐɋ
 ɐɋ  ɋɬɚɪɚ  ʁɟ ɦɚɥɨɝ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɢɚɤɨ ɫɟ ɫɜɟ ɨɬɩɚɞɧɟ ɜɨɞɟ ɢɡ ɤɚɫɚɪɧɟ ɢ ɫɚ ɠɢɜɢɧɚɪɫɤɟ
ɮɚɪɦɟ ɜɨɞɢ ɞɨ ʃɟ  ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɰɟɜɨɜɨɞɨɦ   ɜɟɠɟ ɫɚ ɐɋ  ɇɈȼȺ ɢ ɞɚʂɟ ɩɪɟɤɨ
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟɡɨɧɟɧɚɩɨɫɬɪɨʁɟʃɟɐɋɉɨɫɥɟɐɋ ɇɨɜɚ ɤɨɥɟɤɬɨɪɩɨɜɟʄɚɜɚɫɟɧɚ

 Ʉɨɥɟɤɬɨɪɤɨʁɢɩɨɥɚɡɢɨɞɭɥȼɥɚɫɬɢɦɢɪɚɐɚɪɟɜɰɚɫɚɧɚɩɪɟɫɟɤɭɫɚʁɭɠɧɢɦɤɨɥɟɤɬɨɪɨɦ
ɩɪɟɥɚɡɢ ɭ  ɩɚ ɨɩɚɫɭʁɭʄɢ Ƚɨɪʃɭ Ɇɚɥɭ ɧɚ ɩɪɟɫɟɤɭ ɫɚ ɭɥ ɇɢɤɨɥɟ ɋɢɦɢʄɚ ɩɪɟɥɚɡɢ ɭ
ɝɞɟɫɟɩɪɢɤʂɭɱɭʁɟɧɚɐɋ ɇɨɜɚ 
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 ȳɭɠɧɢɤɨɥɟɤɬɨɪɩɨɥɚɡɢɢɡɭɥȺɥɟɤɫɟɇɟɧɚɞɨɜɢʄɚɢɧɚɫɬɚɜʂɚɫɟɭɭɥɚɩɪɢɥɚɝɞɟɫɟ
ɭɥɢɜɚɭɤɨɥɟɤɬɨɪɢɡɧɚɩɨɦɟɧɟ
 ɈɞɉɉɈȼɞɨȻɪɟɠɚɧɫɤɨɝɤɚɧɚɥɚɜɨɞɚɫɟɨɞɜɨɞɢɤɨɥɟɤɬɨɪɨɦɩɪɟɱɧɢɤɚ
ɍ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɦ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɫɬɨʁɢ  ɰɪɩɧɢɯ ɫɬɚɧɢɰɚ ɐɋ  Ʌɨɤɚɰɢʁɟ ɡɚ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɧɨɜɟ ɐɋ ɢɦɚʁɭ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɫɚ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ ɡɚɭɡɟʄɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɧɚ
ɥɨɤɚɰɢʁɢ ɢ ɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɦ ɨɤɪɭɠɟʃɭ ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɞɪɭɝɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ ɧɟ ɫɦɟ ɨɦɟɬɚɬɢ ʃɢɯɨɜɨ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟɪɟɦɨɧɢɡɚɦɟɧɚɨɩɪɟɦɟ
ɑɚɫɨɜɧɨɩɪɨɬɢɰɚʁɧɨɨɩɬɟɪɟʄɟʃɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɦɟʃɚɡɚɜɢɫɧɨɨɞɜɪɫɬɟɤɨɪɢɫɧɢɤɚɧɚʁɜɟʄɟʁɟ
ɭ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɫɚ ɩɨɪɨɞɢɱɧɢɦ ɤɭʄɚɦɚ ɨɩɫɟɝ ɨɞ · ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɪɨɫɟɱɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ  ɭ ɜɟʄɢɦ
ɡɝɪɚɞɚɦɚʁɟɨɩɫɟɝɦɚʃɢ · ɚʁɨɲʁɟɦɚʃɚɭɦɚɥɨʁɩɪɢɜɪɟɞɢɢɩɪɢɜɪɟɞɢ · 
ɉɨɪɟɞ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɟ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ
ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ ɝɪɚɞɫɤɚ ɡɨɧɚ ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ Ɂɚɛɟɥɚ ȴɭɛɢɱɟɜɨ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚ ɡɨɧɚ  ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɭ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɫɟ ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɢ ɭ ɫɟɨɫɤɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɉɪɭɝɨɜɨ
ɅɭɱɢɰɚɢɉɨʂɚɧɚɈɬɩɚɞɧɟɜɨɞɟɢɡɨɜɢɯɫɟɨɫɤɢɯɧɚɫɟʂɚɡɚʁɟɞɧɨɫɚɨɬɩɚɞɧɢɦɜɨɞɚɦɚȴɭɛɢɱɟɜɚɫɭ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɟ ɤɚɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɝɥɚɜɧɢɯ ɭɡɪɨɤɚ ɭɝɨɪɠɚɜɚʃɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ ɜɨɞɟ ɡɚ ɩɢʄɟ
³Ʉʂɭɱ´ ɬɚɤɨ ɞɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭ ɨɜɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɡɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚɧ
ɡɚɞɚɬɚɤ
Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢɦ ɩɪɨʁɟɤɬɨɦ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɞɚʂɟɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɋɚ ɝɥɟɞɢɲɬɚ
ɭɪɛɚɧɨɝɩɥɚɧɢɪɚʃɚɛɢɬɧɟɫɭɫɥɟɞɟʄɟɱɢʃɟɧɢɰɟɭɰɟɥɨɫɬɢɫɟɡɚɞɪɠɚɜɚɩɨɫɬɨʁɟʄɚɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɚ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɚ ɫɜɢɦ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɤɨɥɟɤɬɨɪɫɤɢɦ ɩɪɚɜɰɢɦɚ  ɤɨɥɟɤɬɨɪɢ ɫɟ ɜɨɞɟ
ɤɨɪɢɞɨɪɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɝɚɛɚɪɢɬɭ ɭɥɢɰɚ ɩɚ ɧɟɦɚ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɡɚɭɡɟʄɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚ  ɧɚ ɧɟɤɢɦ ɩɨɬɟɡɢɦɚ
ʁɚɜɢʄɟ ɫɟ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚɦɟɧɟ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ ɜɟʄɢɦ ɩɪɟɱɧɢɤɨɦ ɲɬɨ ɧɟ ɫɬɜɚɪɚɞɨɞɚɬɧɟ ɩɪɨɫɬɨɪɧɟ ɡɚɯɬɟɜɟ
ʁɟɪɫɟɫɜɟɡɚɞɪɠɚɜɚɭɩɪɨɫɬɨɪɭɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝɭɥɢɱɧɨɝɤɨɪɢɞɨɪɚɩɪɟɞɜɢɻɚɫɟɭɜɨɻɟʃɟɞɨɞɚɬɧɢɯɐɋ
ɧɚɩɨɬɟɡɢɦɚɲɢɪɟʃɚɦɪɟɠɟɩɪɟɦɚɨɛɨɞɭɝɪɚɞɚɲɬɨɧɟɫɬɜɚɪɚɩɨɫɟɛɧɟɩɪɨɫɬɨɪɧɟɡɚɯɬɟɜɟʁɟɪɫɟɬɟ
ɐɋ ɫɦɟɲɬɚʁɭ ɩɨɞɡɟɦɧɨ ɚɥɢ ɫɟ ɦɨɪɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɡɚ ʃɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɩɪɢɫɬɭɩ ɩɪɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɭ 
ɲɢɪɟʃɟɦɪɟɠɟɧɚɨɛɨɞɧɟɞɟɥɨɜɟɝɪɚɞɚɨɛɚɜʂɚɫɟɩɨɩɪɚɜɢɥɭɰɟɜɢɦɚɪɟɻɟɚɬɨɲɢɪɟʃɟ
ɦɪɟɠɟʁɟɩɨɫɟɛɧɨɚɤɬɭɚɥɧɨɭɆɁȻɭɪʁɚɧɋɨɩɨɬȽɨɪʃɚɆɚɥɚɑɚɱɚɥɢɰɚȼɚɫɚɉɟɥɚɝɢʄɢɁɚɛɟɥɚɍ
ɆɁ  Ȼɭɪʁɚɧ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɫɟ ɐɋ ɧɚ ɭɤʂɭɱɟʃɭ ɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɭ ɦɪɟɠɭ ɢɡɦɟɻɭ ɩɪɭɝɟ ɢ Ɋɚɬɚɪɫɤɟ ɭɥ  ɭ
ɝɨɪʃɟɦ ɞɟɥɭ ɋɨɩɨɬɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɚ ɦɪɟɠɚ  ɞɨ ɐɋ ɚ ɨɞ ɐɋ  ɞɨ ɐɋ  ɞɨ ɭɝɥɚ ɭɥ
ɉɪɢɲɬɢɧɫɤɟ ɢ ɭɥ Ɉɯɪɢɞɫɤɟ ɢ ɞɚʂɟ  ɭɥ Ɉɯɪɢɞɫɤɨɦ ɞɨ ɐɋ  ɭ ɆɁ Ƚɨɪʃɚ Ɇɚɥɚ ɲɢɪɟʃɟ
ɦɪɟɠɟ ɰɟɜɢɦɚ   ɡɛɨɝ ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɚ ɫɟɥɚ Ʌɭɱɢɰɚ ɉɨʂɚɧɚ ɢ ɉɪɭɝɨɜɨ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦ Ƚɪɚɞɚ
ɉɨɠɚɪɟɜɰɚɰɟɜɨɜɨɞɨɦɰɟɜɤɨʁɚɩɨɥɚɡɢɨɞɭɝɥɚɭɥɦɚɪɬɚɢɭɥȺɥɟɤɫɟɇɟɧɚɞɨɜɢʄɚɡɚɦɟɧɢɬɢ
ɫɚɚɤɨɥɟɤɬɨɪɨɞɭɥɋɬɚɪɢɧɟɇɨɜɚɤɚɞɨɭɥɇɢɤɨɥɟɋɢɦɢʄɚɫɚɰɟɜɢɩɪɟɱɧɢɤɚɭɆɁ
ɑɚɱɚɥɢɰɚ ɲɢɪɟʃɟ ɦɪɟɠɟ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟɦ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɫɢɫɬɟɦ ɰɟɜɢɦɚ  ɭ ɆɁ ȼɚɫɚ ɉɟɥɚɝɢʄ
ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɟɩɪɟɨɫɬɚɥɨɝɞɟɥɚ ɧɚɫɟʂɚ ɧɚɩɨɫɬɨʁɟʄɭɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɭɦɪɟɠɭ  ɧɚȳɭɠɧɢɤɨɥɟɤɬɨɪɧɚ
ɤɨɦɟʁɟɡɛɨɝɫɩɪɟɱɚɜɚʃɚɡɚɝɭɲɟʃɚɢɢɡɥɢɜɚʃɚɞɟɨɧɚɤɨɧɢɡɥɚɡɚɢɡɐɋɩɨɜɟʄɚɧɫɚɧɚ
ɭɆɁɉɚɪɤɲɢɪɟʃɟɦɪɟɠɟɫɚɚɤɨɥɟɤɬɨɪɭɭɥɆɨɲɟɉɢʁɚɞɟɩɪɟɱɧɢɤɚɡɛɨɝɫɩɪɟɱɚɜɚʃɚ
ɢɡɥɢɜɚʃɚɩɪɟɥɚɡɢɭɭɆɁȻɭɥɟɜɚɪɤɨʁɢɢɦɚɤɨɥɟɤɬɨɪɟɡɛɨɝɲɢɪɟʃɚɧɚɫɟʂɚɤɚɢɫɬɨɤɭ
ɲɢɪɟʃɟɦɪɟɠɟɫɚɭɡɦɨɝɭʄɧɨɫɬɩɨɜɟʄɚʃɚɩɪɟɱɧɢɤɚɧɟɤɢɯɰɟɜɢɭɧɚɫɟʂɭɁɚɛɟɥɚ
ɨɬɩɚɞɧɟɜɨɞɟɢɡɬɨɝɤɨɦɩɥɟɤɫɚɭɩɭʄɭʁɭɫɟ ɞɭɠɩɭɬɚɉɨɠɚɪɟɜɚɰȾɭɛɪɚɜɢɰɚɞɨɐɋɨɞɚɤɥɟɞɚʂɟ
ɢɞɟɧɚɉɉɈȼɉɨɠɚɪɟɜɚɰɩɨɲɬɨɧɢʁɟɦɨɝɭʄɟɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɨɬɟɱɟʃɟɩɪɟɞɜɢɻɚʁɭɫɟɞɜɟɐɋ ɐɋɢ
ɐɋ 
Ⱦɨ ɤɪɚʁɚ ɩɪɨʁɟɤɬɧɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɩɪɢɤʂɭɱɢɬɢ ɢ ɧɚɫɟʂɟ Ɂɚɛɟɥɚ ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɢ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɢɫɢɫɬɟɦɇɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɧɚɫɟʂɚɁɚɛɟɥɚɩɥɚɧɢɪɚɧɚʁɟɐɋɤɨʁɚʄɟɨɬɩɚɞɧɟɜɨɞɟɢɡ
ɁɚɛɟɥɟɤɨɥɟɤɬɨɪɨɦɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɜɚɬɢɭɁɚɩɚɞɧɢɤɨɥɟɤɬɨɪɢɐɋɉɥɚɧɨɦʁɟɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚɢ
ɐɋ ɛɪ  ɤɨʁɚ ʄɟ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢɬɢ ɧɚ ɭɝɥɭ Ɂɦɚʁ ȳɨɜɢɧɟ ɢ Ⱦɭɧɚɜɫɤɟ ɭɥɢɰɟ ɢ ɤɨʁɚ ʄɟ ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ
ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɢɡɫɜɢɯɭɥɢɰɚɫɚɞɭɛɢɧɚɦɚɤɨʁɟɧɟɩɪɟɥɚɡɟPɫɟɦɧɚɞɟɥɭɭɛɥɢɡɢɧɢ
ɫɚɦɟ ɐɋ  Ɉɞ ɐɋ  ɞɨ ɐɋ  ɩɥɚɧɢɪɚɧ ʁɟ ɤɨɥɟɤɬɨɪ  ɤɨʁɢ ɜɨɞɟ ɫɚ ɫɥɢɜɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɐɋ 
ɞɨɜɨɞɢ ɞɨ ɐɋ  ɢ ɞɚʂɟ Ɂɚɩɚɞɧɢɦ ɤɨɥɟɤɬɨɪɨɦ ɩɪɟɦɚ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɭ Ɍɚɤɨɻɟ ɫɭ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɢ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɢ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɢɤʂɭɱɢɥɟ ɢ ɆɁ ÄɊɚɞɧɚɆɚɥɚ³ ɢɆɁÄɋɨɩɨɬ³ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟʁɨɲ ɞɜɟ ɰɪɩɧɟ
ɫɬɚɧɢɰɟɐɋɛɪɢɐɋɛɪɐɋɫɟɧɚɥɚɡɢɭɛɥɢɡɢɧɢɋɤɚɞɚɪɫɤɟɭɥɢɰɟɢʃɟɧɨɫɥɢɜɧɨɩɨɞɪɭɱʁɟ
ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɧɚ ɫɟɜɟɪɧɨɦ ɞɟɥɭ ɆɁ ÄɊɚɞɧɚ ɦɚɥɚ³ ɉɪɟɩɭɦɩɚɧɟ ɨɬɩɚɞɧɟ ɜɨɞɟ ɫɟ ɤɨɥɟɤɬɨɪɨɦ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭʁɭ ɞɨ ɐɋ  ɢ ɞɚʂɟ Ɂɚɩɚɞɧɢɦ ɤɨɥɟɤɬɨɪɨɦ  ɞɨ ɐɋ  ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɡɚ
ɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɟ ɐɋ  ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɧɚ ɫɟɜɟɪɧɨɦ ɞɟɥɭ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɆɁ Äɋɨɩɨɬ³ ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚʁɫɟɜɟɪɧɢʁɟɝ
ɞɟɥɚɝɪɚɞɚɉɨɠɚɪɟɜɰɚɈɬɩɚɞɧɟɜɨɞɟɫɚɬɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚɬɚɤɨɻɟɝɪɚɜɢɬɢɪɚʁɭɤɚɁɚɩɚɞɧɨɦɤɨɥɟɤɬɨɪɭ
ɬʁɤɚɐɋ
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ɉɨɲɬɨ ɫɟ ɉɉɈȼ ɡɚɞɪɠɚɜɚ ɧɚ ɢɫɬɨɦ ɦɟɫɬɭ ɡɚɞɪɠɚɜɚ ɫɟ ɞɨɫɚɞɚɲʃɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɚ ɞɨɜɨɞɚ ɞɨ
ɬɨɝɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɤɚɨɢɤɨɧɰɟɩɰɢʁɚɰɟɜɨɜɨɞɚɤɨʁɢɦɫɟɢɫɩɭɲɬɚɩɪɟɱɢɲʄɟɧɚɜɨɞɚɭȻɪɟɠɚɧɫɤɢɤɚɧɚɥ
ɲɬɨɫɟɪɚɡɦɚɬɪɚɭɩɨɫɟɛɧɨɦɩɨɝɥɚɜʂɭ
Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɡɚɨɬɩɚɞɧɟɜɨɞɟ
Ɂɚ ɞɚʂɢ ɪɚɡɜɨʁ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɡɚ ɨɬɩɚɞɧɟ ɜɨɞɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɫɟ ɫɥɟɞɟʄɢ ɩɪɨʁɟɤɬɧɢ ɢ ɢɡɜɨɻɚɱɤɢ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɢɭɫɥɨɜɢɤɨʁɢɫɭɭɫɜɨʁɟɧɢɭȽɟɧɟɪɚɥɧɨɦɩɪɨʁɟɤɬɭ
 Ɇɢɧɢɦɚɥɧɢɩɪɟɱɧɢɰɢɤɨɥɟɤɬɨɪɚɫɭ
 Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɢɢɦɢɧɢɦɚɥɧɢɧɚɝɢɛɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɢɯɰɟɜɢɭɫɥɨɜʂɟɧɢɫɭɛɪɡɢɧɨɦɬɟɱɟʃɚɤɚɤɨ
ɛɢɫɟɨɛɟɡɛɟɞɢɥɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɡɚɩɪɨɧɨɫɤɚɧɚɥɫɤɨɝɫɚɞɪɠɚʁɚɛɟɡɢɫɬɚɥɨɠɚɜɚʃɚ
ɇɚʁɦɚʃɚɛɪɡɢɧɚɫɬɪɭʁɚʃɚɜɨɞɟɬɪɟɛɚɞɚɛɭɞɟPVɩɪɢɞɭɛɢɧɢɩɭʃɟʃɚɤɚɧɚɥɚɨɞɞɨFP
ɢɥɢ  PV ɤɚɞɚ ʁɟ ɤɚɧɚɥ ɩɭɧ ɞɨ ɜɪɯɚ ʁɟɪ ɫɭ ɬɟ ɛɪɡɢɧɟ ɞɨɜɨʂɧɟ ɡɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɱɜɪɫɬɢɯ
ɱɟɫɬɢɰɚ ɭ ɫɭɫɩɟɧɡɢʁɢ ɍɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɨɜɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɨɝɭ ɩɨɫɬɢʄɢ ɦɨɪɚʁɭ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢɬɢ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɦɟɪɟ ɱɟɲʄɟ ɢɫɩɢɪɚʃɟ ɢɞɪ  Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɛɪɡɢɧɚ ɫɬɪɭʁɚʃɚ ʁɟ
ɭɫɜɨʁɟɧɚɞɚɢɡɧɨɫɢPVɤɚɞɚʁɟɤɚɧɚɥɢɫɩɭʃɟɧɞɨɜɪɯɚ ɇɚʁɦɚʃɢɢɧɚʁɜɟʄɢɧɚɝɢɛɢɤɚɧɚɥɚ
ɡɚɜɢɫɟɨɞɩɪɟɱɧɢɤɚɤɚɧɚɥɚɢɢɡɧɨɫɟɩɪɟɦɚȽɉ ɩɪɜɚɰɢɮɪɚɧɚʁɦɚʃɢɧɚɝɢɛɞɪɭɝɚɧɚʁɜɟʄɢɭ
Å 
 ɂɫɩɭʃɟɧɨɫɬ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɭ ɧɨɪɦɚɥɧɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬ
ɤɨɥɟɤɬɨɪɚɩɪɢɦɟɪɨɞɚɜɧɢɦɪɚɱɭɧɫɤɢɦɩɪɨɬɢɰɚʁɢɦɚ·ɚɥɢɜɚɪɢɪɚɡɚɜɢɫɧɨɨɞɦɟɫɬɚɭ
ɦɪɟɠɢ ɤɨɥɟɤɬɨɪɢɫɭɦɚʃɟɢɫɩɭʃɟɧɢɭɭɡɜɨɞɧɢɦɞɟɥɨɜɢɦɚ 
 Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚ ɞɭɛɢɧɟ ɭɤɨɩɚɜɚʃɚ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ ɡɚ ɨɬɩɚɞɧɟ ɜɨɞɟ ɧɚʁɦɚʃɚ ɞɭɛɢɧɚ ʁɟ ɭɫɥɨɜʂɟɧɚ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɨɝ ɩɪɢɤʂɭɱɢɜɚʃɚ ɤɭʄɧɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɧɚ ɭɥɢɱɧɢ ɰɟɜɨɜɨɞ ɢ
ɢɡɧɨɫɢPɞɨɬɟɦɟɧɚɰɟɜɢ
 Ɂɚɛɪɚʃɭʁɟ ɫɟ ɩɪɢɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɧɚ ɤɢɲɧɭ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɨɥɭɤɚ ɢ ɨɞɜɨɞɚ ɤɢɲɧɢɯ ɜɨɞɚ ɢɡ
ɞɜɨɪɢɲɬɚ
 ɋɬɪɢɤɬɧɨ ɫɟ ɦɨɪɚʁɭ ɩɨɲɬɨɜɚɬɢ ɭɫɥɨɜɢ ɨ ɆȾɄ ɟɮɥɭɟɧɚɬɚ ɭ ɨɬɩɚɞɧɢɦ ɜɨɞɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ
ɭɩɭɲɬɚʁɭɭɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭɡɚɨɬɩɚɞɧɟɜɨɞɟʁɟɪʁɟɬɨɩɪɟɞɭɫɥɨɜɡɚɫɬɚɛɢɥɚɧɢɟɮɟɤɬɢɜɚɧɪɚɞ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɝɉɉɈȼ
ɉɪɚɜɢɥɚɝɪɚɻɟʃɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɡɚɨɬɩɚɞɧɟɜɨɞɟ
 ɉɪɨʁɟɤɬɟɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɭɥɢɱɧɟɦɪɟɠɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɡɚɨɬɩɚɞɧɟɜɨɞɟɢʃɟɧɢɯɩɪɢɤʂɭɱɚɤɚɞɨ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɪɚɞɢɬɢ ɩɪɟɦɚ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚ ɧɚɞɥɟɠɧɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɍɤɨɥɢɤɨɧɟɤɢɩɪɨʁɟɤɬɧɢɢɢɡɜɨɻɚɱɤɢɩɪɨɛɥɟɦɧɢʁɟɞɨɜɨʂɧɨʁɚɫɧɨɞɟɮɢɧɢɫɚɧ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɨɤɜɢɪɧɟ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɜɨɞɟ ɭ
ɧɚɫɬɚɜɤɭ
 Ɇɢɧɢɦɚɥɧɢɩɪɟɱɧɢɰɢɤɨɥɟɤɬɨɪɚɫɭ
 Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɢɢɦɢɧɢɦɚɥɧɢɧɚɝɢɛɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɢɯɰɟɜɢɭɫɥɨɜʂɟɧɢɫɭɛɪɡɢɧɨɦɬɟɱɟʃɚɤɚɤɨ
ɛɢɫɟɨɛɟɡɛɟɞɢɥɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɡɚɩɪɨɧɨɫɤɚɧɚɥɫɤɨɝɫɚɞɪɠɚʁɚɛɟɡɢɫɬɚɥɨɠɚɜɚʃɚ
ɇɚʁɦɚʃɚɛɪɡɢɧɚɫɬɪɭʁɚʃɚɜɨɞɟɬɪɟɛɚɞɚɛɭɞɟPVɩɪɢɞɭɛɢɧɢɩɭʃɟʃɚɤɚɧɚɥɚɨɞɞɨFP
ɢɥɢ  PV ɤɚɞɚ ʁɟ ɤɚɧɚɥ ɩɭɧ ɞɨ ɜɪɯɚ ʁɟɪ ɫɭ ɬɟ ɛɪɡɢɧɟ ɞɨɜɨʂɧɟ ɡɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɱɜɪɫɬɢɯ
ɱɟɫɬɢɰɚ ɭ ɫɭɫɩɟɧɡɢʁɢ ɍɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɨɜɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɨɝɭ ɩɨɫɬɢʄɢ ɦɨɪɚʁɭ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢɬɢ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɦɟɪɟ ɱɟɲʄɟ ɢɫɩɢɪɚʃɟ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ ɢ ɞɪ  Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɛɪɡɢɧɚ
ɫɬɪɭʁɚʃɚɨɤɜɢɪɧɨɫɟɭɫɜɚʁɚɞɚɢɡɧɨɫɢPVɤɚɞɚʁɟɤɚɧɚɥɢɫɩɭʃɟɧɞɨɜɪɯɚ
 ɇɚʁɦɚʃɢ ɢ ɧɚʁɜɟʄɢ ɧɚɝɢɛɢ ɤɚɧɚɥɚ ɡɚɜɢɫɟ ɨɞ ɩɪɟɱɧɢɤɚ ɤɚɧɚɥɚ ɢ ɢɡɧɨɫɟ ɩɪɟɦɚ Ƚɉ ɩɪɜɚ
ɰɢɮɪɚɧɚʁɦɚʃɢɧɚɝɢɛɞɪɭɝɚɧɚʁɜɟʄɢɭÅ 
 ɂɫɩɭʃɟɧɨɫɬ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɭ ɧɨɪɦɚɥɧɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬ
ɤɨɥɟɤɬɨɪɚɩɪɢɦɟɪɨɞɚɜɧɢɦɪɚɱɭɧɫɤɢɦɩɪɨɬɢɰɚʁɢɦɚ·ɚɥɢɜɚɪɢɪɚɡɚɜɢɫɧɨɨɞɦɟɫɬɚɭ
ɦɪɟɠɢ ɤɨɥɟɤɬɨɪɢɫɭɦɚʃɟɢɫɩɭʃɟɧɢɭɭɡɜɨɞɧɢɦɞɟɥɨɜɢɦɚ 
 Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚ ɞɭɛɢɧɟ ɭɤɨɩɚɜɚʃɚ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ ɡɚ ɨɬɩɚɞɧɟ ɜɨɞɟ ɧɚʁɦɚʃɚ ɞɭɛɢɧɚ ʁɟ ɭɫɥɨɜʂɟɧɚ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɨɝ ɩɪɢɤʂɭɱɢɜɚʃɚ ɤɭʄɧɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɧɚ ɭɥɢɱɧɢ ɰɟɜɨɜɨɞ ɢ
ɢɡɧɨɫɢPɞɨɬɟɦɟɧɚɰɟɜɢ
 ɋɬɪɨɝɨɫɟɡɚɛɪɚʃɭʁɟɩɪɢɤʂɭɱɢɜɚʃɟɧɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭɡɚɨɬɩɚɞɧɟɜɨɞɟɨɥɭɤɚɢɨɞɜɨɞɚɤɢɲɧɢɯ
ɜɨɞɚɢɡɞɜɨɪɢɲɬɚ
 ɋɬɪɢɤɬɧɨ ɫɟ ɦɨɪɚʁɭ ɩɨɲɬɨɜɚɬɢ ɭɫɥɨɜɢ ɨ ɆȾɄ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨʁ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɢ 
ɟɮɥɭɟɧɚɬɚ ɭ ɨɬɩɚɞɧɢɦ ɜɨɞɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɭɩɭɲɬɚʁɭ ɭ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɡɚ ɨɬɩɚɞɧɟ ɜɨɞɟ ʁɟɪ ʁɟ ɬɨ
ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɡɚɫɬɚɛɢɥɚɧɢɟɮɟɤɬɢɜɚɧɪɚɞɩɥɚɧɢɪɚɧɨɝɉɉɈȼɌɨɜɚɠɢɧɟɫɚɦɨɧɚɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
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ɫɭɛʁɟɤɬɟɭɩɨɫɟɛɧɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚɜɟʄɢɡɚɩɨɪɨɞɢɱɧɟɩɨɫɥɨɜɟɭɤɭʄɧɨʁɪɚɞɢɧɨɫɬɢɤɨʁɢɭɧɢɡɭ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɚɦɨɝɭɞɚɢɫɩɭɲɬɚʁɭɭɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭɨɩɚɫɧɟɬɨɤɫɢɱɧɟɦɚɬɟɪɢʁɟɤɨʁɟɦɨɝɭɞɚɢɡɛɚɰɟ
ɢɡɮɭɧɰɤɢʁɟɉɉɈȼ
ɁɚɛɪɚʃɟɧɨMH ɚ Ȼɟɫɩɪɚɜɧɨɢɫɚɦɨɜɨʂɧɨɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɢɯɩɪɢɤʂɭɱɤɚɨɞɫɬɪɚɧɟ
ɧɟɨɜɥɚɲʄɟɧɨɝ ɥɢɰɚ ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɢ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ȳɉ ɛ 
ɉɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ʁɟɞɧɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɧɚ ɨɞɜɨɞɟ ɩɪɟɦɚ
ɤɢɲɧɨʁ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɜ  ɉɪɢɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɧɚ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɭ ɦɪɟɠɭ ɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɪɟɤɨ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɫɭɫɟɞɧɟ
ɢɥɢɞɪɭɝɟɡɝɪɚɞɟɤɚɨɢɨɦɨɝɭʄɚɜɚʃɟɬɚɤɜɨɝɩɪɢɤʂɭɱɟʃɚ
ɋɜɚɤɚ ɡɝɪɚɞɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɭ ɭɥɢɰɢ ɢɥɢ ɝɪɚɧɢɱɢ ɫɚ ɭɥɢɰɨɦ ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɢɡɝɪɚɻɟɧɚ ɭɥɢɱɧɚ
ɜɨɞɨɜɨɞɧɚ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɚ ɦɪɟɠɚ ɦɨɪɚ ɞɚ ɫɟ ɫɩɨʁɢ ɫɚ ɬɨɦ ɦɪɟɠɨɦ ɉɪɟɦɚ ɞɢɧɚɦɢɰɢ
ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ ɦɪɟɠɟ ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚɦɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɛɥɨɤɨɜɚ
ɭɤɢɞɚʄɟɫɟɤɨɪɢɲʄɟʃɚɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɢɝɪɚɞʃɚɧɨɜɢɯɫɟɩɬɢɱɤɢɯʁɚɦɚ
Ɉɛʁɟɤɬɢɤɨʁɟɫɟɩɪɢɤʂɭɱɭʁɭɧɚɜɨɞɨɜɨɞɭɨɛɚɜɟɡɢɫɭɞɚɫɟɨɞɦɚɯɩɨɜɟɠɭɢɧɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɢ
ɫɢɫɬɟɦɨɬɩɚɞɧɢɯɜɨɞɚɭɤɨɥɢɤɨʁɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚɤɨɥɟɤɬɨɪɫɤɚɦɪɟɠɚɤɨʁɚɬɨɨɦɨɝɭʄɚɜɚɇɚɤɨɧ
ɬɨɝɚɫɟɡɚɛɪɚʃɭʁɟɞɚʂɟɤɨɪɢɲʄɟʃɟɪɚɧɢʁɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ ɫɟɩɬɢɱɤɢɯʁɚɦɚ 
Ʉɨɪɢɲʄɟʃɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɢ ɝɪɚɞʃɚ ɧɨɜɢɯ ɫɟɩɬɢɱɤɢɯ ʁɚɦɚ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɩɭɫɧɢɯ ɛɟɡ
ɩɪɟɥɢɜɚ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɫɚɦɨ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚ ɞɨ ɢɡɝɪɚɞʃɟ
ɤɨɥɟɤɬɨɪɫɤɟɦɪɟɠɟɤɨʁɚɨɦɨɝɭʄɚɜɚɫɩɨʁɫɚɬɨɦɦɪɟɠɨɦ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɦɨɠɟ ɩɪɨɩɢɫɚɬɢ ɪɨɤ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɢ ɧɚɱɢɧ ɭɤɥɚʃɚʃɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ
ɫɚɧɤɰɢʁɟɢɫɥɭɠɛɭɧɚɞɥɟɠɧɭɡɚɢɡɜɪɲɟʃɟɨɜɟɨɞɥɭɤɟ

Ʉɢɲɧɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɋɬɚʃɟɢɩɪɚɜɰɢɪɚɡɜɨʁɚ
ɍ ɩɨɝɥɟɞɭ ɨɛɭɯɜɚɬɚ Ƚɪɚɞɚ ɪɚɡɜɨʁ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɡɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɟ ɜɨɞɟ ɡɚɨɫɬɚʁɟ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁɟɦ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɡɚ ɨɬɩɚɞɧɟ ɜɨɞɟ Ʉɢɲɧɨɦ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ ʁɟ ɩɨɤɪɢɜɟɧɨ ɲɢɪɟ ɝɪɚɞɫɤɟ ʁɟɡɝɪɨ Ƚɥɚɜɧɢ
ɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬɡɚɫɚɤɭɩʂɚʃɟɫɜɢɯɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯɜɨɞɚʁɟȻɪɟɠɚɧɫɤɢɤɚɧɚɥɢɭʃɟɝɚɫɟɜɨɞɟɢɡɤɢɲɧɟ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭɜɨɞɟ ɛɟɡ ɢɤɚɤɜɨɝ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɝ ɩɪɟɞɬɪɟɬɦɚɧɚ ɟɮɥɭɟɧɟɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɩɢɪɚʁɭ ɡɚ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢɫɬɚɥɨɠɚɜɚʃɚ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪ ɦɚɫɬɢ ɢ ɭʂɚ  Ɋɚɞɢ ɫɟ ɨ ɢɡɪɚɡɢɬɨ ɡɚɝɚɻɭʁɭʄɢɦ
ɟɮɥɭɟɧɬɢɦɚɲɬɨʁɟɭɡɪɨɱɧɢɤɜɟɥɢɤɨɝɡɚɝɚɻɟʃɚɤɚɧɚɥɚȾɪɭɝɢɜɟɥɢɤɢɩɪɨɛɥɟɦʁɟɢɱɢʃɟɧɢɰɚɞɚɫɟ
ɧɚ ɧɢɡɭ ɦɟɫɬɚ ɭ ɤɢɲɧɭ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɭɜɨɞɟ ɨɬɩɚɞɧɟ ɜɨɞɟ ɢɡ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɫɟɪɜɢɫɧɢɯ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɚɭɬɨɩɟɪɢɨɧɢɰɟ ɢɫɩɢɪɚʃɟ ɩɥɚɬɨɚ ɨɤɨ ɛɟɧɡɢɧɫɤɢɯ ɫɬɚɧɢɰɚ ɢɬɞ  ɲɬɨ ʁɟ ɜɢɞ ɞɨɞɚɬɧɨɝ
ɡɚɝɚɻɟʃɚɨɩɚɫɧɢɦɩɨɥɭɬɚɧɬɢɦɚ ɞɟɬɟɪʇɟɧɬɢɬɟɲɤɢɦɟɬɚɥɢɧɚɮɬɧɢɞɟɪɢɜɚɬɢ 
ɍ ɭɠɟɦ ʁɟɡɝɪɭ ɝɪɚɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɬɪɢ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ ɨɞɜɨɻɟʃɚ ɤɢɲɧɟ ɜɨɞɟ ȼɟʄɢ ɞɟɨ ɦɪɟɠɟ ɢɦɚ
ɢɫɩɭɫɬ ɭ Ȼɪɟɠɚɧɫɤɢ ɤɚɧɚɥ ɧɚ ɡɚɩɚɞɭ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɟ ɭɥɢɰɟ ɞɪɭɝɢ ʁɭɠɧɢ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ ɫɟ
ɢɡɥɢɜɚɭȻɪɟɠɚɧɫɤɢɤɚɧɚɥɤɨɞɯɢɩɨɞɪɨɦɚɚɬɪɟʄɢʁɟɢɡɥɢɜɭɋɟɜɟɪɧɢɤɚɧɚɥȻɪɟɠɚɧɫɤɢɤɚɧɚɥʁɟɭ
ɭɡɜɨɞɧɨɦɞɟɥɭɨɛɥɨɠɟɧɞɢɦɟɧɡɢʁɚ[PȳɟɞɚɧɞɟɨɤɚɧɚɥɚɭɤɭɩɧɟɞɭɠɢɧɟRɞaPʁɟɡɚɰɟɜʂɟɧ
ɢɬɨɢɡɦɟɻɭɞɜɚɨɬɜɨɪɟɧɚɞɟɥɚɬʁɧɚɞɟɥɭɝɞɟɫɟɧɚɥɚɡɢɯɢɩɨɞɪɨɦ
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɤɢɦ ɦɨɞɟɥɨɦ ʁɟ ɩɪɨɜɟɪɚɜɚɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɡɚ ɦɟɪɨɞɚɜɧɟ
ɩɚɞɚɜɢɧɟɤɨʁɟɫɟɨɛɢɱɧɨɤɨɪɢɫɬɟɭɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚɦɚɭɛɪɨʁɧɢɦɝɪɚɞɨɜɢɦɚɡɚɤɢɲɟɬɪɚʁɚʃɚɦɢɧɢ
ɩɪɨɫɟɱɧɨɝɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɚɨɞ/s∙haɉɪɟɦɚɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚɢɫɩɢɬɢɜɚʃɚɦɨɞɟɥɚɤɨʁɢʁɟɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɡɚ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɚ ɬɪɚʁɚʃɚ ɤɢɲɟ ɧɚʁɜɟʄɚ ɢɡɥɢɜɚʃɚ ɫɟ ʁɚɜʂɚʁɭ ɩɪɢ ɤɢɲɢ ɬɪɚʁɚʃɚ W   PLQ ɇɚʁɜɟʄɚ
ɢɡɥɢɜɚʃɚɫɟʁɚɜʂɚʁɭɧɚɤɨɥɟɤɬɨɪɭɩɪɟɱɧɢɤɚɭɭɥȳɭɝȻɨɝɞɚɧɨɜɨʁɢɧɚɤɨɥɟɤɬɨɪɭɭ ɭɥ
ȼɨʁɫɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɦɨɞɟɥɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ɫɭ ɤɨɥɟɤɬɨɪɢ ɭ ɜɟʄɟɦ ɞɟɥɭ ɝɪɚɞɚ
ɩɨɬɩɭɧɨ ɢɫɩɭʃɟɧɢ ɢ ɞɚ ɫɟ ɧɚɛɪɨʁɧɢɦ ɪɟɜɢɡɢɨɧɢɦ ɨɤɧɢɦɚʁɚɜʂɚ ɢɡɥɢɜɚʃɟɡɚ ɧɚɜɟɞɟɧɭ ɪɚɱɭɧɫɤɭ
ɤɢɲɭɇɚʁɭɝɪɨɠɟɧɢʁɟɫɭɭɥɢɰɟɂɜɟɅɨɥɟɊɢɛɚɪɚ  ɝɞɟɫɟɢɧɚɥɚɡɢɝɥɚɜɧɢɤɢɲɧɢ
ɤɨɥɟɤɬɨɪɞɟɨɭɥɢɰɟɆɨɲɟɉɢʁɚɞɟ  ȳɭɝȻɨɝɞɚɧɨɜɚ  Ʉɨɫɨɜɫɤɚ  ɑɟɞɟȼɚɫɨɜɢʄɚ
  ȼɨʁɫɤɟ ɋɪɛɢʁɟ   ȼɟɥɢɤɚ ɢɡɥɨɜɚʃɚ ɫɭ ɢ ɭ ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɭɥɢɰɚɦɚ ɭɥ Ɇɨɲɟ ɉɢʁɚɞɟ
 ɤɨɞɭɥɢɜɚɢɡɭɥɌɚɛɚɱɤɚɑɚɪɲɢʁɚ  ɢɒɭɦɚɞɢʁɫɤɟ  
ɉɨɫɬɨʁɟʄɚ ɦɪɟɠɚ ɡɚ ɤɢɲɧɟ ɜɨɞɟ ɭ ɝɪɚɞɭ ɧɟ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚ ɩɪɨʁɟɤɬɧɟ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɢɫɚɧɢɬɚɰɢʁɟɁɛɨɝɬɨɝɚɫɭɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟɞɨɝɪɚɞʃɟɧɨɜɢɯɤɨɥɟɤɬɨɪɚɩɨɜɟʄɚɜɚʃɟɩɪɟɫɟɤɚ
ɧɚ ɧɟɤɢɦ ɞɟɨɧɢɰɚɦɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɫɟ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɤɚɨ Äɭɫɤɚ ɝɪɥɚ³ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɡ ɡɚɞɪɠɚɜɚʃɟ ɨɫɧɨɜɧɟ
ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɟɨɞɜɨɞʃɟɤɨʁɚɜɟʄɩɨɫɬɨʁɢɫɚȻɪɟɠɚɧɫɤɢɦɤɚɧɚɥɨɦɤɚɨɝɥɚɜɧɢɦɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬɨɦɇɟɤɢɨɞ
ɜɚɠɧɢʁɢɯ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢɦ ɩɪɨʁɟɤɬɨɦ ɨɡɧɚɱɚɜɚʃɟ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ ɩɪɟɦɚ Ƚɉ
ɤɢɲɧɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ 
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ɇɚ ȼɚɪɨɲɤɨɦ ɛɪɞɭ ɫɟ ɩɥɚɧɢɪɚ ɤɨɥɟɤɬɨɪɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɤɢɲɧɟ ɤɚɧɚɥɢɚɡɰɢʁɟ Ⱦɟɨ ɫɥɢɜɚ
ȼɚɪɨɲɤɨɝɛɪɞɚɫɟ ɩɪɢɯɜɚɬɚɢɜɨɞɢɤɨɥɟɤɬɨɪɨɦɩɨɪɟɞɩɪɭɝɟ ɂɫɬɨɱɧɢɨɛɨɞɧɢɤɨɥɟɤɬɨɪɚɞɟɨ
ɫɥɢɜɚ ɫɟ ɨɞɜɨɞɢ ɞɪɭɝɢɦ ɤɨɥɟɤɬɨɪɨɦ ɂɫɬɨɱɧɢ ɨɛɨɞɧɢ ɤɨɥɟɤɬɨɪ   ɞɨ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ ɭ ɭɥ Ȼɨɠɟ
ȾɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄɚɢɞɚʂɟɞɨɪɟɬɟɧɡɢʁɟÄɁɜɟɡɞɚ³ɉɥɚɧɢɪɚɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɡɟɪɟɬɟɧɡɢʁɭʁɟɨɤɨP
ɂɫɬɨɱɧɢ ɨɛɨɞɧɢ ɤɨɥɟɤɬɨɪ  ɩɪɢɦɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɟ ɜɨɞɟ ɫɚ ɫɥɢɜɚ ɢɫɩɨɞ ɭɥ ɏɚʁɞɭɤ ȼɟʂɤɨɜɟ
ɩɪɟɦɚɪɟɬɟɧɡɢʁɢÄȻɚɪɚ³ɉɨɜɪɲɢɧɚɡɟɪɟɬɟɧɡɢʁɭÄȻɚɪɚ³ʁɟɨɤɨPɂɫɬɨɱɧɢɨɛɨɞɧɢɤɨɥɟɤɬɨɪ
ɩɪɢɦɚɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɟɜɨɞɟɫɚɫɥɢɜɚɤɨʁɢɩɪɢɤɭɩʂɚɂɫɬɨɱɧɢɤɨɥɟɤɬɨɪȻ ɭɭɥɏɚʁɞɭɤȼɟʂɤɨɜɚ ɤɚɨɢ
ɢɡɤɨɥɟɤɬɨɪɚɂɫɬɨɱɧɢɤɪɚɤȾɟɨɧɢɡɜɨɞɧɨɨɞɩɨɫɬɨʁɟʄɟɪɟɬɟɧɡɢʁɟÄȻɚɪɚ³ɫɚɤɭɩʂɚɞɟɨɜɨɞɟɤɨʁɚ
ɫɟ ɩɪɟɥɢʁɟ ɢɡ ɩɨɦɟɧɭɬɟ ɪɟɬɟɧɡɢʁɟ ɤɚɨ ɢ ɜɨɞɭ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɚ ɂɫɬɨɱɧɢɦ ɤɨɥɟɤɬɨɪɨɦ  ɢ ɞɟɨ
ɞɚʂɟ ɧɢɡɜɨɞɧɨ ɩɪɟɤɨ ɍɥ ɇɟɦɚʃɟ Ɍɨɦɢʄɚ ɉɢɨɧɢɪɫɤɨɝ ɬɪɝɚ ɍɥ ȼɟʂɤɚ ȼɥɚɯɨɜɢʄɚ ɞɨ ɭɥɢɜɚ ɭ
ɪɟɬɟɧɡɢʁɭÄɁɜɟɡɞɚ³
ɄɨɥɟɤɬɨɪÄɚ³ɞɨɪɟɬɟɧɡɢʁɟÄɑɚɱɚɥɢɰɚ³ ɭɥɎɢɥɢɩɚȼɢɲʃɢʄɚɢȭɭɪɟȾɚɧɢɱɢʄɚɞɨɪɟɬɟɧɡɢʁɟ
Äɑɚɱɚɥɢɰɚ³ ɢɄɨɥɟɤɬɨɪÄɛ³ɞɨɪɟɬɟɧɡɢʁɟÄɑɚɱɚɥɢɰɚ³ ɭɥɒɟɫɬɚɞɨɪɟɬɟɧɡɢʁɟÄɑɚɱɚɥɢɰɚ³ ɢɞɭɞɨ
ɧɨɜɨɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɟ ɪɟɬɟɧɡɢʁɟ Äɑɚɱɚɱɥɢɰɚ³ ɚ ɢɡ ʃɟ ɜɨɞɚ ɞɚʂɟ ɩɪɟɥɢɜɚ ɭ ɂɫɬɨɱɧɢ ɤɪɚɤ  ɩɚ ɭ
ɂɫɬɨɱɧɢ ɤɨɥɟɤɬɨɪ Äɚ³ ɞɨ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ Ʉɧɟɡ Ɇɢɥɨɲɟɜ ȼɟɧɚɰ Ɂɚɯɬɟɜɚɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɡɟ ɪɟɬɟɧɡɢʁɭ
Äɑɚɱɚɥɢɰɚ³ʁɟɨɤɨP
ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɥɟɤɬɨɪÄȻ³ɜɨɞɢɩɪɚɜɰɟɦɭɥɏɚʁɞɭɤȼɟʂɤɨɜɚɩɚɭɂɫɬɨɱɧɢɨɛɨɞɧɢɤɨɥɟɤɬɨɪ
ɞɨɤɨɥɟɤɬɨɪɚɄɧɟɡɆɢɥɨɲɟɜȼɟɧɚɰɢɞɚʂɟɭȻɪɟɠɚɧɫɤɢɤɚɧɚɥ
ɋɟɜɟɪɧɢ ɤɨɥɟɤɬɨɪ Äɛ³ ± ɭ ɭɥ Ɇɢɥɨɲɚ ɉɨɰɟɪɰɚ ɢ ɂɥɢʁɟ Ȼɢɪɱɚɧɢɧɚ ɞɨ ɭɥɢɜɚ ɢɡɥɢɜɚ ɭ
ɧɨɜɨɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɭ ɪɟɬɟɧɡɢʁɭ ÄɄɚɫɚɪɧɚ³ ɋɟɜɟɪɧɢ ɤɨɥɟɤɬɨɪ Ä³ ɭ ɞɨ ɢɡɥɢɜɚ ɭ ɧɨɜɨɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɭ
ɪɟɬɟɧɡɢʁɭÄɄɚɫɚɪɧɚ³ɉɨɬɪɟɛɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɡɟɪɟɬɟɧɡɢʁɭÄɄɚɫɚɪɧɚ³ʁɟɨɤɨPɋɟɜɟɪɧɢɤɨɥɟɤɬɨɪ
Ä³±ɭɥɍɡɭɧɆɢɪɤɨɜɨɦɞɨɭɝɥɚɭɥɉɪɢɲɬɢɧɫɤɟɢɈɯɪɢɞɫɤɟɩɨɬɨɦɭɥɉɪɢɲɬɢɧɫɤɨɦɭɥɊɚɞɟ
ɋɥɨɛɨɞɟɝɞɟɫɟɢɡɥɢɜɚɭɧɨɜɨɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɭɪɟɬɟɧɡɢʁɭÄɁɜɟɡɞɚ³ɋɟɜɟɪɧɢɤɨɥɟɤɬɨɪÄ³ɨɞɭɥɁɦɚʁ
ȳɨɜɢɧɟ ɢ Ɂɚɛɟɥɫɤɟ ɭɥ Ⱦɪɜɚɪɫɤɨɦ ɢ Ɇɨɪɚɜɫɤɨɦ ɢ ɞɚʂɟ ɬɪɚɫɨɦ ɩɨɪɟɞ ɏɢɩɨɞɪɨɦɚ ɞɨ ɍɥɢɜɚ ɭ
Ȼɪɟɠɚɧɫɤɢɤɚɧɚɥ±ɂɡɥɢɜ
ɍɭɥɁɚɛɟɥɫɤɨʁɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧʁɟɤɚɧɚɥɬɪɚɩɟɡɧɨɝɨɛɥɢɤɚɫɚɧɚɝɢɛɨɦɨɤɨ ɫɚɨɛɟɫɬɪɚɧɟ
ɭɥɢɰɟ ɫɚɢɡɥɢɜɨɦɭɧɨɜɨɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɭɪɟɬɟɧɡɢʁɭÄɁɚɛɟɥɚ³ ɧɚɨɤɨPɨɞɩɨɱɟɬɤɚɤɚɧɚɥɚ ɩɨɪɟɞ
ɁɚɛɟɥɫɤɨɝɩɭɬɚɉɥɚɧɢɪɚɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɡɟɪɟɬɟɧɡɢʁɭÄɁɚɛɟɥɚ³ʁɟɨɤɨPɉɪɢɤɪɚʁɭɭɥɁɚɛɟɥɫɤɟ
ʁɟ ɞɪɭɝɢ ɤɪɚɤ ɤɚɧɚɥɚ ɤɨʁɢ ɢɞɟ ɞɨ ɭɝɥɚ ɫɚ ɭɥ Ɋɚɞɟ ɋɥɨɛɨɞɟ ɢ ȼɟʂɤɚ ȼɥɚɯɨɜɢʄɚ ɝɞɟ ʁɟ ɢɡɥɢɜ ɭ
ɧɨɜɨɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɭ ɪɟɬɟɧɡɢʁɭ ÄɁɜɟɡɞɚ³ Ɂɚɯɬɟɜɚɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɡɚ ɪɟɬɟɧɡɢʁɭ ʁɟ ɨɤɨ P ɍ ɭɥ
Ɋɚɬɚɪɫɤɨʁ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧ ɤɚɧɚɥ ɬɪɚɩɟɡɧɨɝ ɨɛɥɢɤɚ ɫɚ ɧɚɝɢɛɨɦ ɨɞ  ɢ ɞɭɛɢɧɨɦ ɨɤɨ P ɤɨʁɢ ɫɟ
ɭɥɢɜɚɭɋɟɜɟɪɧɢɄɨɥɟɤɬɨɪɭɭɥȾɪɜɚɪɫɤɨʁ
ȳɭɠɧɢ ɫɥɢɜ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɞɟɨ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɢɡɦɟɻɭ ɭɥ ɐɚɧɟ Ȼɚɛɨɜɢʄ ɢ ɉɢɨɧɢɪɫɤɨɝ ɨɞɪɟɞɚ
ɩɪɟɦɚ ɩɪɭɡɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɧɚ ɫɟɜɟɪɭ ɤɨɥɟɤɬɨɪɨɦ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɢ ɞɟɨ ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɡɨɧɟ ɆɁ
ȼɚɫɚ ɉɟɥɚɝɢʄ  ɢ ɰɟɨ ɫɥɢɜ ɆɁ Ƚɨɪʃɚ Ɇɚɥɚ ȳɭɠɧɢ ɤɚɧɚɥ Äɛ³ ± ɨɞ ɭɝɥɚ ɭɥ 9, Ʌɢɱɤɟ Ⱦɢɜɢɡɢʁɟ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɚɐɚɪɟɜɰɚɞɟɥɨɦɭɥɚɩɪɢɥɚɢɞɚʂɟɩɚɪɚɥɟɥɧɨɫɚɩɪɭɝɨɦɞɨɫɩɨʁɚɫɚȳɭɠɧɢɦɤɚɧɚɥɨɦ
Äɚ³ ɚ ɡɚɬɢɦ ɤɨɥɟɤɬɨɪ ɩɨɪɟɞ ɊɈ Ɉɤɬɨɛɚɪ ɊɈ Ʌɢɬɚɫ ɩɚ ɭɥ ȭɭɪɟ ȭɚɤɨɜɢʄɚ ɩɨɪɟɞ Ɇɂɉɚ ɞɨ
ɭɥɢɜɚ ɭ Ȼɪɟɠɚɧɫɤɢ ɤɚɧɚɥ ɧɢɡɜɨɞɧɨ ɨɞ ɏɢɩɨɞɪɨɦɚ  ɂɡɥɢɜ   ȳɭɠɧɢ ɤɚɧɚɥ Äɚ³ ± ɨɞ ɭɝɥɚ ɍɥ
ȼɥɚɫɬɢɦɢɪɚɐɚɪɟɜɰɚɢ9,ɅɢɱɤɟȾɢɜɢɡɢʁɟɭɥ9,ɅɢɱɤɟȾɢɜɢɡɢʁɟȺɥɟɤɫɚɧɞɪɚɂɜɚɧɨɜɢʄɚȺɥɟɤɫɟ
ɇɟɧɚɞɨɜɢʄɚɞɟɥɨɦ ɭɥɚɩɪɢɥɚɡɚɬɢɦ ɭɥɆɥɚɞɟɧɚɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄɚɢɞɚʂɟɧɚɫɟɜɟɪɩɪɟɦɚɩɪɭɡɢ
ȳɭɠɧɢɤɚɧɚɥÄɚ³±ɢɦɚɭɥɢɜɟɬɪɚɤɚɧɚɥɚɢɡɍɥɅɢɱɤɟȾɢɜɢɡɢʁɟɆɚɪɬɚɢȾɟɱɚɧɫɤɟ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ  ɭ ɭɥ ȼɨʁɫɤɟ ɋɪɛɢʁɟ Ɂɚɞɪɠɚɜɚ ɫɟ ɩɪɟɱɧɢɤ ɤɨɥɟɤɬɪɚ ɚ
ɭɜɨɞɟɧɨɜɟɤɨɬɟɪɟɜɢɡɢɨɧɢɯɨɤɚɧɚ ɫɬɢɦɞɚɫɟʁɟɞɚɧɞɟɨɨɞɭɥɆɢɥɨɲɚɈɛɢɥɢʄɚɩɪɟɦɚɫɟɜɟɪɭɞɟɨ
ʁɟɋɟɜɟɪɧɨɝɤɨɥɟɤɬɨɪɚÄ³ɜɨɞɢɞɨɧɨɜɨɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɟɪɟɬɟɧɡɢʁɟÄɄɚɫɚɪɧɚ³ɚɞɪɭɝɢʁɭɠɧɨɞɨɭɥɢɜɚ
ɭɧɨɜɨɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɢɤɨɥɟɤɬɨɪɭɭɥȻɨɠɟȾɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄɚ

Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɡɚɤɢɲɧɟɜɨɞɟ
ɂɡɛɨɪɪɚɱɭɧɫɤɟɤɢɲɟɢɨɬɢɰɚʁɚɡɚɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɫɚʃɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟȽɟɧɟɪɚɥɧɢɦɩɪɨʁɟɤɬɨɦʁɟ
ɭɫɜɨʁɟɧɨ ɢ ɬɨ ɫɟ ɦɨɠɟ ɩɪɢɯɜɚɬɢɬɢ ʁɟɪ ɫɟ ɬɚʁ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦ ɱɟɫɬɨ ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚ ɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɞɚ ʁɟ ɦɟɪɨɞɚɜɧɢ ɩɨɜɪɚɬɧɢ ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɤɢɲɟ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɯ
ɩɪɨɬɨɤɚɢɡɚɩɪɟɦɢɧɚ ɨɞɝɨɞɢɧɟ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨʄɚ 
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɢɩɪɟɱɧɢɰɢɭɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɢɦɢɧɢɦɚɥɧɢɩɪɟɱɧɢɤɰɟɜɢɤɢɲɧɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɨɞ
PP ɤɪɭɠɧɢɩɪɨɮɢɥ 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɢ ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɧɢ ɩɚɞɨɜɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɢɯ ɰɟɜɢ ɛɪɡɢɧɟ ɭ ɰɟɜɢɦɚ  ɇɚʁɦɚʃɢ ɢ
ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɨɩɭɲɬɟɧɢ ɧɚɝɢɛ ɞɧɚ ɤɚɧɚɥɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢ ɫɭ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɛɪɡɢɧɟ ɫɬɪɭʁɚʃɚ ɤɚɧɚɥɫɤɨɝ
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ɫɚɞɪɠɚʁɚ Ȼɪɡɢɧɚ ɬɟɱɟʃɚ ɜɨɞɟ ɭ ɤɚɧɚɥɭ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɦɚʃɚ ɨɞ  PV ɩɪɢ ɞɭɛɢɧɢ ɩɭʃɟʃɚ
ɤɚɧɚɥɚ ɨɞ  ɞɨ  FP ɨɞɧɨɫɧɨ  PV ɤɚɞɚ ʁɟ ɤɚɧɚɥ ɩɭɧ ɞɨ ɜɪɯɚ ʁɟɪ ɫɭ ɬɟ ɛɪɡɢɧɟ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟɱɜɪɫɬɢɯɱɟɫɬɢɰɚɭɫɭɫɩɟɧɡɢʁɢɍɤɨɥɢɤɨɫɟɨɜɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢɧɟɦɨɝɭɩɨɫɬɢʄɢɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɬɟɯɧɢɱɤɟɦɟɪɟ ɱɟɲʄɟɢɫɩɢɪɚʃɟɢɞɪ Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɚɛɪɡɢɧɚɫɬɪɭʁɚʃɚɨɞ
PV ɤɚɞɚ ʁɟ ɤɚɧɚɥ ɢɫɩɭʃɟɧ ɞɨ ɜɪɯɚ Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɢ ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɧɢ ɞɨɡɜɨʂɟɧɢ ɧɚɝɢɛɢ ɞɧɚ ɡɚɜɢɫɟ ɨɞ
ɩɪɟɱɧɢɤɚ ɤɨɥɟɤɬɨɪɫɤɟ ɰɟɜɢ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢɦ ɩɪɨʁɟɤɬɨɦɟ ʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨ ɞɚ ɫɟ ɡɚɜɢɫɧɨ ɨɞ ɩɪɟɱɧɢɤɚ
ɭɫɜɚʁɚʁɭɦɢɧɢɦɚɥɧɢɢɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɩɚɞɨɜɢɨɤɜɢɪɧɨɭɨɩɫɟɡɢɦɚ ɩɪɜɚɰɢɮɪɚɧɚʁɦɚʃɢɞɪɭɝɚɧɚʁɜɟʄɢ
ɞɨɩɭɲɬɟɧ ɩɚɞ ɭ Å  ɡɚ ɰɟɜɨɜɨɞɟ ¡  ¡  ¡  ¡  ¡
¡
Ɋɟɜɢɡɢɨɧɚ ɨɤɧɚ Ɋɟɜɢɡɢɨɧɚ ɨɤɧɚ ɫɟ ɦɨɪɚʁɭ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɧɚ ɫɜɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɩɪɨɦɟɧɟ ɩɪɚɜɰɚ
ɰɟɜɢɩɪɨɦɟɧɟɩɪɟɱɧɢɤɚɰɟɜɢɩɪɨɦɟɧɟɧɚɝɢɛɚɞɧɚɭɤɪɲɬɚʃɚɰɟɜɢ
ɉɭʃɟʃɟ ɰɟɜɢɤɨɥɟɤɬɨɪɚ ɉɪɢ ɦɟɪɞɚɜɧɨɦ ɩɪɨɬɨɤɭ ɤɨɥɟɤɬɨɪɢ ɦɨɝɭ ɞɚ ɛɭɞɭ ɢɫɥɭʃɟɧɢ ɭ
ɰɟɥɨɫɬɢ  
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɟ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɟ ɞɭɛɢɧɟ ɭɤɨɩɚɜɚʃɚ Ɇɢɧɢɦɚɥɧɟ ɞɭɛɢɧɟ ɭɤɨɩɚɜɚʃɚ ɤɢɲɧɢɯ
ɤɨɥɟɤɬɨɪɚɫɟɩɪɨɩɢɫɭʁɭɤɚɨɡɚɲɬɢɬɚɨɞɫɦɪɡɚɜɚʃɚɢɬɚɞɚʁɟɧɟɦɚʃɚɨɞPɨɞɬɟɦɟɧɚɰɟɜɢ ɚɤɨ
ʁɟ ɤɨɥɟɤɬɨɪɫɤɟ ɰɟɜ ɢɡɜɚɧ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɨ ɨɩɫɟɝɭ  · P ɭɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɧɚ
ɤɨɥɨɜɨɡɭ ɡɚɜɢɫɧɨ ɨɞ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɝ ɨɫɨɜɢɧɫɤɨɝ ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɚ Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɞɭɛɢɧɚ ɭɤɨɩɚɜɚʃɚ ɡɚɜɢɫɢ
ɨɞ ɬɨɩɨɝɪɚɮɫɤɢɯ ɝɟɨɥɨɲɤɢɯ ɢ ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɤɚɨ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ ɢɡɜɨɻɟʃɚ ɚɥɢ ɧɟ
ɤɨɥɟɬɨɪɫɤɢ ɪɨɜ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɛɭɞɟ ɜɟʄɢ ɨɞ ɨɤɨ  P ɂɦɚʁɭʄɢ ɬɨ ɭ ɜɢɞɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɟ
ɝɪɚɧɢɰɟɭɤɨɩɚɜɚʃɚɧɚʁɦɚʃɚPɞɨɬɟɦɟɧɚɰɟɜɢɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚPɞɨɞɧɚɪɨɜɚɇɢɜɨɩɨɞɡɟɦɧɢɯ
ɜɨɞɚɧɚɧɟɤɢɦɞɟɥɨɜɢɦɚȽɪɚɞɚʁɟɨɤɜɢɪɧɨɨɤɨPɩɚɞɭɛɢɧɭɭɤɨɩɚɜɚʃɚɨɞɚɛɪɚɬɢɞɚɰɟɜɨɜɨɛɭɞɟ
ɢɡɧɚɞɨɩɫɟɝɚɩɨɞɡɟɦɧɢɯɜɨɞɚ
ɋɩɚʁɚʃɟ ɤɚɧɚɥɚ ɉɨɞɪɭɱʁɟ Ƚɪɚɞɚ ɧɚʁɜɟʄɢɦ ɞɟɥɨɦ ɥɨɰɢɪɚɧɨ ɧɚ ɪɚɜɧɨɦ ɬɟɪɟɧɭ ɫɚ ɜɟɨɦɚ
ɦɚɥɢɦɧɚɝɢɛɢɦɚɞɨɡɜɨʂɚɜɚɫɟɫɩɚʁɚʃɟɤɚɧɚɥɚɭɨɤɧɢɦɚɬɚɤɨɞɚɫɟɩɨɤɥɚɩɚʁɭɤɨɬɟɞɧɚɤɚɧɚɥɚɦɚɞɚ
ɬɨ ɧɢʁɟ ɧɚʁɩɨɜɨʂɧɢʁɚ ɲɟɦɚ ɫɩɚʁɚʃɚ ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɝɟɧɟɪɚɥɧɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɪɚɞɟ ɞɚʂɟ
ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚɦɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɛɥɨɤɨɜɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ
ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɪɟɲɟʃɚ ɤɨʁɢɦ ɛɢ ɫɟ ɩɨɛɨʂɲɚɥɨ ɫɩɚʁɚʃɟ ɤɚɧɚɥɚ ɫɚ ɛɨʂɢɦ ɯɢɞɪɚɭɥɢɱɤɢɦ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ

ɉɪɚɜɢɥɚɝɪɚɻɟʃɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɡɚɤɢɲɧɟɜɨɞɟ
 ɉɪɨʁɟɤɬɟ ɭɥɢɱɧɟ ɦɪɟɠɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɡɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɟ ɜɨɞɟ ɢ ɩɪɢɤʂɭɱɚɤɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɞɨ ɬɟ
ɦɪɟɠɟ ɪɚɞɢɬɢ ɩɪɟɦɚ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚ ɧɚɞɥɟɠɧɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɍɤɨɥɢɤɨɧɟɤɢɩɪɨʁɟɤɬɧɢɢɢɡɜɨɻɚɱɤɢɩɪɨɛɥɟɦɧɢʁɟɞɨɜɨʂɧɨʁɚɫɧɨɞɟɮɢɧɢɫɚɧ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚɢɩɪɨɩɢɫɢɦɚɤɨɪɢɫɬɢɬɢɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟɤɨʁɢɫɟɧɚɜɨɞɟɭɧɚɫɬɚɜɤɭ
 ɂɡɛɨɪɪɚɱɭɧɫɤɟɤɢɲɟɢɨɬɢɰɚʁɚɡɚɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɫɚʃɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɭɫɜɨʁɢɬɢɧɚɧɚɱɢɧɤɚɤɨʁɟ
ɬɨɭɫɜɨʁɟɧɨɭȽɟɧɟɪɚɥɧɨɦɩɪɨʁɟɤɬɭɤɢɲɧɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɌɚʁɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɫɟɱɟɫɬɨɤɨɪɢɫɬɢɡɚ
ɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɫɚʃɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɞɚ ʁɟ ɦɟɪɨɞɚɜɧɢ ɩɨɜɪɚɬɧɢ ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧɚ
ɤɢɲɟɢɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɯɩɪɨɬɨɤɚɢɡɚɩɪɟɦɢɧɚ ɨɞɝɨɞɢɧɟ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨʄɚ 
 Ɇɢɧɢɦɚɥɧɢɩɪɟɱɧɢɰɢɭɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɢɦɢɧɢɦɚɥɧɢɩɪɟɱɧɢɤɰɟɜɢɤɢɲɧɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɨɞ
PP ɤɪɭɠɧɢɩɪɨɮɢɥ 
 Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɢ ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɧɢ ɩɚɞɨɜɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɢɯ ɰɟɜɢ ɛɪɡɢɧɟ ɭ ɰɟɜɢɦɚ  ɇɚʁɦɚʃɢ ɢ
ɧɚʁɜɟʄɢɞɨɩɭɲɬɟɧɢɧɚɝɢɛɞɧɚɤɚɧɚɥɚɩɪɨɩɢɫɚɧɢɫɭɭɨɞɧɨɫɭɧɚɛɪɡɢɧɟɫɬɪɭʁɚʃɚɤɚɧɚɥɫɤɨɝ
ɫɚɞɪɠɚʁɚȻɪɡɢɧɚɬɟɱɟʃɚɜɨɞɟɭɤɚɧɚɥɭɧɟɬɪɟɛɚɞɚɛɭɞɟɦɚʃɚɨɞPVɩɪɢɞɭɛɢɧɢɩɭʃɟʃɚ
ɤɚɧɚɥɚɨɞɞɨFPɨɞɧɨɫɧɨPVɤɚɞɚʁɟɤɚɧɚɥɩɭɧɞɨɜɪɯɚʁɟɪɫɭɬɟɛɪɡɢɧɟɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɱɜɪɫɬɢɯ ɱɟɫɬɢɰɚ ɭ ɫɭɫɩɟɧɡɢʁɢ ɍɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɨɜɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɨɝɭ ɩɨɫɬɢʄɢ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟɩɪɟɞɭɡɟɬɢɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɬɟɯɧɢɱɤɟɦɟɪɟ ɱɟɲʄɟɢɫɩɢɪɚʃɟɢɞɪ Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɚ
ɛɪɡɢɧɚ ɫɬɪɭʁɚʃɚ ɨɞ  PV ɤɚɞɚ ʁɟ ɤɚɧɚɥ ɢɫɩɭʃɟɧ ɞɨ ɜɪɯɚ Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɢ ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɧɢ
ɞɨɡɜɨʂɟɧɢ ɧɚɝɢɛɢ ɞɧɚ ɡɚɜɢɫɟ ɨɞ ɩɪɟɱɧɢɤɚ ɤɨɥɟɤɬɨɪɫɤɟ ɰɟɜɢ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢɦ ɩɪɨʁɟɤɬɨɦɟ ʁɟ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨɞɚɫɟɡɚɜɢɫɧɨɨɞɩɪɟɱɧɢɤɚɭɫɜɚʁɚʁɭɦɢɧɢɦɚɥɧɢɢɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɩɚɞɨɜɢɨɤɜɢɪɧɨɭ
ɨɩɫɟɡɢɦɚ ɩɪɜɚɰɢɮɪɚɧɚʁɦɚʃɢɞɪɭɝɚɧɚʁɜɟʄɢɞɨɩɭɲɬɟɧɩɚɞ ɭÅ ɡɚɰɟɜɨɜɨɞɟ¡
¡  ¡  ¡  ¡  ¡  ɍɤɨɥɢɤɨ ɬɨ
ɬɨɩɨɝɪɚɮɫɤɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚɯɬɟɜɚʁɭ ɦɨɠɟ ɫɟ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦ ɢɡɦɟɧɢɬɢ ɭɡ ɩɨɫɟɛɚɧ ɯɢɞɪɚɭɥɢɱɤɢ
ɩɪɨɪɚɱɭɧɬɨɝɞɟɥɚɦɪɟɠɟ
 Ɋɟɜɢɡɢɨɧɚ ɨɤɧɚ Ɋɟɜɢɡɢɨɧɚ ɨɤɧɚ ɫɟ ɦɨɪɚʁɭ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɧɚ ɫɜɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɩɪɨɦɟɧɟ ɩɪɚɜɰɚ
ɰɟɜɢɩɪɨɦɟɧɟɩɪɟɱɧɢɤɚɰɟɜɢɩɪɨɦɟɧɟɧɚɝɢɛɚɞɧɚɭɤɪɲɬɚʃɚɰɟɜɢ
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 ɉɭʃɟʃɟ ɰɟɜɢɤɨɥɟɤɬɨɪɚ ɉɪɢ ɦɟɪɞɚɜɧɨɦ ɩɪɨɬɨɤɭ ɤɨɥɟɤɬɨɪɢ ɦɨɝɭ ɞɚ ɛɭɞɭ ɢɫɥɭʃɟɧɢ ɭ
ɰɟɥɨɫɬɢ  
 Ɇɢɧɢɦɚɥɧɟ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɟ ɞɭɛɢɧɟ ɭɤɨɩɚɜɚʃɚ Ɇɢɧɢɦɚɥɧɟ ɞɭɛɢɧɟ ɭɤɨɩɚɜɚʃɚ ɤɢɲɧɢɯ
ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ ɫɟ ɩɪɨɩɢɫɭʁɭ ɤɚɨ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɫɦɪɡɚɜɚʃɚ ɢ ɬɚɞɚ ʁɟ ɧɟ ɦɚʃɚ ɨɞ  P ɨɞ ɬɟɦɟɧɚ
ɰɟɜɢ ɚɤɨ ʁɟ ɤɨɥɟɤɬɨɪɫɤɟ ɰɟɜ ɢɡɜɚɧ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɭ ɨɩɫɟɝɭ · P
ɭɤɨɥɢɤɨʁɟɧɚɤɨɥɨɜɨɡɭɡɚɜɢɫɧɨɨɞɩɥɚɧɢɪɚɧɨɝɨɫɨɜɢɧɫɤɨɝɨɩɬɟɪɟʄɟʃɚɆɚɤɫɢɦɚɥɧɚɞɭɛɢɧɚ
ɭɤɨɩɚɜɚʃɚɡɚɜɢɫɢɨɞɬɨɩɨɝɪɚɮɫɤɢɯɝɟɨɥɨɲɤɢɯɢɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤɢɯɭɫɥɨɜɚɤɚɨɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ
ɢɡɜɨɻɟʃɚɚɥɢɤɨɥɟɤɬɨɪɫɤɢɪɨɜɧɟɛɢɬɪɟɛɚɥɨɞɚɛɭɞɟɞɭɛʂɢɨɞɨɤɨPɂɦɚʁɭʄɢɬɨɭɜɢɞɭ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟɫɭɫɥɟɞɟʄɟɝɪɚɧɢɰɟɭɤɨɩɚɜɚʃɚɧɚʁɦɚʃɚPɞɨɬɟɦɟɧɚɰɟɜɢɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚP
ɞɨɞɧɚɪɨɜɚɇɢɜɨɩɨɞɡɟɦɧɢɯɜɨɞɚɧɚɧɟɤɢɦɞɟɥɨɜɢɦɚȽɪɚɞɚʁɟɨɤɜɢɪɧɨɨɤɨPɩɚɞɭɛɢɧɭ
ɭɤɨɩɚɜɚʃɚɨɞɚɛɪɚɬɢɬɚɤɨɞɚɰɟɜɨɜɨɞɛɭɞɟɢɡɧɚɞɨɩɫɟɝɚɩɨɞɡɟɦɧɢɯɜɨɞɚ
 ɋɩɚʁɚʃɟɤɚɧɚɥɚɉɨɞɪɭɱʁɟȽɪɚɞɚɧɚʁɜɟʄɢɦɞɟɥɨɦɥɨɰɢɪɚɧɨɧɚɪɚɜɧɨɦɬɟɪɟɧɭɫɚɜɟɨɦɚɦɚɥɢɦ
ɧɚɝɢɛɢɦɚɞɨɡɜɨʂɚɜɚɫɟɫɩɚʁɚʃɟɤɚɧɚɥɚɭɨɤɧɢɦɚɬɚɤɨɞɚɫɟɩɨɤɥɚɩɚʁɭɤɨɬɟɞɧɚɤɚɧɚɥɚɦɚɞɚ
ɬɨɧɢʁɟɧɚʁɩɨɜɨʂɧɢʁɚɲɟɦɚɫɩɚʁɚʃɚɇɚɨɫɧɨɜɭɝɟɧɟɪɚɥɧɨɝɩɪɨʁɟɤɬɚɩɪɢɥɢɤɨɦɢɡɪɚɞɟɞɚʂɟ
ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚɦɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɛɥɨɤɨɜɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ
ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɪɟɲɟʃɚ ɤɨʁɢɦ ɛɢ ɫɟ ɩɨɛɨʂɲɚɥɨ ɫɩɚʁɚʃɟ ɤɚɧɚɥɚ ɫɚ ɛɨʂɢɦ ɯɢɞɪɚɭɥɢɱɤɢɦ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ
 Ɍɚɦɨɝɞɟɦɟɻɭɫɨɛɧɢɩɨɥɨɠɚʁɤɨɥɟɤɬɨɪɚɤɢɲɧɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɡɚɨɬɩɚɞɧɟɜɨɞɟ
ɬɨ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɡɚ ɤɢɲɧɟ ɜɨɞɟ ɫɚɦɨ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɜɟɡɨɦ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɝɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɩɨɜɟɠɟɫɚɤɨɥɟɤɬɨɪɨɦɡɚɨɬɩɚɞɧɟɜɨɞɟɚɥɢɫɚɦɨɧɚɬɚʁɧɚɱɢɧɞɚɫɟ
ɫɚɦɨɦɚɥɢɞɟɨɤɢɲɧɢɯɜɨɞɚɨɧɢɯɤɨʁɟɢɫɩɢɪɚʁɭ ɤɨɥɨɜɨɡ ɢɥɢɤɨʁɟɧɚɫɬɚʁɭɩɪɚʃɟɦɭɥɢɰɚ 
ɩɪɟɥɢɜɚɭɤɨɥɟɤɬɨɪɡɚɨɬɩɚɞɧɟɜɨɞɟɋɦɢɫɚɨɬɟɦɟɪɟʁɟɞɚɫɟɧɚʁɡɚɩɪʂɚɧɢʁɟɜɨɞɟɫɚɭɥɢɰɚɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚɨɧɟɤɨʁɟɧɚɫɬɚʁɭɧɚɭɡɥɚɡɧɨʁɝɪɚɧɢɯɢɞɪɨɝɪɚɦɚɨɬɢɰɚʁɚɭɜɟɞɭɭɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɡɚ ɨɬɩɚɞɧɟ ɜɨɞɟ ɢ ɭɫɦɟɪɟ ɩɪɟɦɚ ɉɉɈȼ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɫɦɚʃɢɥɨ ɡɚɝɚɻɟʃɟ ɤɨʁɟ ɢɡɚɡɢɜɚ ɤɢɲɧɚ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚɢɡɥɢɜɚʃɟɦɭȻɪɚɠɚɧɫɤɢɤɚɧɚɥ
 ɂɤɚɧɚɥɉɨɠɚɪɟɜɚɰ±Ȼɪɟɠɚɧɟʁɟɨɛʁɟɤɚɬɤɨʁɢɦɨɪɚɞɚɢɦɚɩɨɬɩɭɧɭɩɪɨɫɬɨɪɧɭɡɚɲɬɢɬɭʁɟɪ
ʁɟɬɨʁɟɞɢɧɢɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬɡɚɨɞɜɨɻɟʃɟɨɬɩɚɞɧɢɯɢɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯɜɨɞɚɫɚɩɨɞɪɭɱʁɭɉɨɠɚɪɟɜɰɚ
ɍɤɭɩɧɚ ɞɭɠɢɧɚ ɤɚɧɚɥɚ ɢɡɧɨɫɢ  P ɋɬɚɰɢɨɧɚɠɚ ɤɦ  ʁɟ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɭɥɢɜɚ ɭ ȼɟɥɢɤɭ
ɆɨɪɚɜɭɤɨɞɫȻɪɟɠɚɧɚɚɤɦɭɭɪɛɚɧɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭɉɨɠɚɪɟɜɰɚɤɨɞɫɩɨɪɬɫɤɨɝɰɟɧɬɪɚ
Ɂɚɞɪɠɚɜɚɫɟʃɟɝɨɜɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɭɝɪɚɞɭɫɚɛɟɬɨɧɢɪɚɧɨɦɤɢɧɟɬɨɦɦɢɧɨɪɤɨɪɢɬɚɤɚɧɚɥɚ
ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ[FPɪɚɞɢɡɚɲɬɢɬɟɩɨɞɡɟɦʂɚɨɞɢɧɮɢɥɬɪɚɰɢʁɟɡɚɝɚɻɭʁɭʄɢɯɫɭɩɫɬɚɧɰɢɞɨɤ
ʁɟ ɟɜɚɤɭɚɰɢʁɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɨɞɚ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ʁɟ ɭ ɧɟɨɛɥɨɠɟɧɨɦ ɦɚʁɨɪ ɤɨɪɢɬɭ ɤɨʁɟ ʁɟ
ɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɫɚɧɨɧɚɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɩɪɨɬɢɰɚʁɨɞ PVɁɚɞɪɠɚɜɚɫɟɢɩɨɩɨɬɪɟɛɢɤɨɪɢɝɭʁɟ ɭ
ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ ɢɫɬɢɦ ɝɚɛɚɪɢɬɢɦɚ ɢ ɧɚ ɢɫɬɨɦ ɦɟɫɬɭ ɤɢɧɚɬɢɪɚɧɢ ɞɟɨɤɚɧɚɥɚ ɫɜɟ ɞɨ ɭɥɢɜɚ ɭ ȼ
Ɇɨɪɚɜɭ ɇɚ ɞɟɥɭ ɤɪɨɡ ɋɐ ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ɧɚ ɫɬɚɰɢɨɧɚɠɢ ɨɞ ɤɦ  ± ɤɦ  ɤɚɧɚɥ ʁɟ
ɢɡɝɪɚɻɟɧ ɤɚɨ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢ ɛɟɬɨɧɫɤɢ ɤɚɧɚɥ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝ ɩɨɩɪɟɱɧɨɝ ɩɪɟɫɟɤɚ ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ [
FPɢɬɚɤɜɨɪɟɲɟʃɟɫɟɡɚɞɪɠɚɜɚɢɞɚʂɟɉɪɢɨɪɢɬɟɬɢɦɚɩɨɬɩɭɧɨɭɪɟɞɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟɤɚɧɚɥɚɢ
ɱɢɬɚɜɨɝɤɨɪɢɞɨɪɚɞɭɠʃɟɝɨɜɨɝɬɨɤɚȻɪɟɠɚɧɫɤɢɤɚɧɚɥɦɨɠɟɞɚɨɫɬɚɧɟɨɬɜɨɪɟɧɭɩɨɫɬɨʁɟʄɟɦ
ɞɟɥɭ ɚ ɦɨɠɟ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɢ ɞɚ ɫɟ ɡɚɬɜɨɪɢ ɭ ɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɞɚ ɫɟ ɭɪɚɞɢ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɚɩɪɨʁɟɤɬɧɨɬɟɯɧɢɱɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ

ɉɨɫɬɪɨʁɟʃɟɡɚɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɟɨɬɩɚɞɧɢɯɜɨɞɚ
ɉɨɫɬɪɨʁɟʃɟɡɚɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɟɨɬɩɚɞɧɢɯɜɨɞɚ ɉɉɈȼ ɉɨɠɚɪɟɜɰɚɢɡɝɪɚɻɟɧɨʁɟɩɨɱɟɬɤɨɦ
ɬɢɯɝɨɞɢɧɚɉɥɚɧɢɪɚɧɨʁɟɡɚȿɋɚɥɢʁɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚʁɟɞɧɚɨɞɬɪɢɩɥɚɧɢɪɚɧɟɮɚɡɟɡɚ
ȿɋɉɉɈȼʁɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨɧɚɥɨɤɚɰɢʁɢɢɡɚɯɢɩɨɞɪɨɦɚɄɚɨɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬɡɚɩɪɢɯɜɚɬɚʃɟɩɪɟɱɢɲʄɟɧɢɯ
ɜɨɞɚɤɨɪɢɲʄɟɧʁɟȻɪɟɠɚɧɫɤɢɤɚɧɚɥɉɨɫɬɪɨʁɟʃɟʁɟɛɢɥɨɭɩɨɝɨɧɭɞɨɬɢɯɝɨɞɢɧɚɤɚɞɚʁɟɩɪɟɫɬɚɥɨ
ʃɟɝɨɜɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɡɛɨɝ ɫɜɟ ɜɟʄɢɯ ɬɟɲɤɨʄɚ ɭ ɨɞɪɠɚɜɚʃɭ ɚɥɢ ɢ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ʁɟ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɟ
ɩɨɫɬɚɥɨ ɩɨɞɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɫɚɧɨ ɡɚ · ɩɭɬɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ ɞɨɦɟɧɭ ɛɢɨɥɨɲɤɨɝ ɬɪɟɬɦɚɧɚ ɉɪɟɩɭɲɬɟɧɨ
ɜɪɟɦɟɧɭ ɢ ɧɟɨɞɪɠɚɜɚʃɭ ɉɉɈȼ ʁɟ ɫɜɟ ɜɢɲɟ ɩɪɨɩɚɞɚɥɨ ɢ ɭ ɞɨɦɟɧɭ ɨɩɪɟɦɟ ɚɥɢ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɭ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɋɚɞɚ ɫɟ ɫɚ ɩɪɚɜɨɦ ɩɪɨɰɟʃɭʁɟ ɞɚ ɧɢʁɟ ɦɨɝɭʄɚ ʃɟɝɨɜɚ ɨɛɧɨɜɚ ɩɨ ɢɫɬɨʁ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɢ ɜɟʄ ɞɚ ʁɟ ɟɤɨɧɨɦɢɱɧɢʁɟ ɢ ɦɧɨɝɨ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɝɪɚɞɢ ɧɨɜɨ ɉɉɈȼ ɩɨ ɧɨɜɨʁ
ɫɚɜɪɟɦɟɧɢʁɨʁɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɢ
ȽɟɧɟɪɚɥɧɢɦɩɥɚɧɨɦɉɨɠɚɪɚɜɰɚɢɩɥɚɧɨɜɢɦɚɪɚɡɜɨʁɚɤɚɧɚɥɢɡɟɰɢʁɟɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨʁɟɞɚɉɉɈȼ
ɉɨɠɚɪɟɜɚɰɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚɨɬɩɚɞɧɟɜɨɞɟɫɥɟɞɟʄɢɯɧɚɫɟʂɚȽɪɚɞɚɉɨɠɚɪɟɜɰɚɨɫɬɚɥɢɯɧɚɫɟʂɚɢɡɨɧɚɭ
ɨɤɜɢɪɭ ɝɪɚɧɢɰɟ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ Ɂɚɛɟɥɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚ ɡɨɧɚ ȴɭɛɢɱɟɜɨ  ɫɟɥɚ
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ɉɪɭɝɨɜɨ ɉɨʂɚɧɚ ɢ Ʌɭɱɢɰɚ ɲɬɨ ʁɟ ɨɞ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɛɨɝ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢɡɜɪɨɢɲɬɚ Ʉʂɭɱ
ɉɪɨɰɟʃɭʁɟ ɫɟ ɞɚ ʄɟ ɩɨɬɪɟɛɚɧ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ ɉɉɈȼ ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɩɪɨʁɟɤɬɧɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ ɢ ɧɚɤɨɧ
ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɚɫɜɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚɛɢɬɢɡɚɨɤɨȿɋȽɟɧɟɪɚɥɧɢɦɩɥɚɧɨɦɉɨɠɚɪɟɜɰɚɡɚɞɪɠɚɧɚʁɟ
ɢɫɬɚ ɥɨɤɚɡɢʁɚ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɉɉɈȼ Ɍɚ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ʁɟ ɩɨɝɨɞɧɚ ɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɤɨɧɰɟɩɬ ɨɞɜɨɻɟʃɚ
ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯ ɜɨɞɚɫɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɝɪɚɞɚ ɢ ɧɟɡɚɦɟɧʂɢɜɟ ɭɥɨɝɟ Ȼɪɟɠɚɧɫɤɨɝ ɤɚɧɚɥɚ ɭ ɬɨɦ
ɩɪɨɰɟɫɭɌɚɥɨɤɚɰɢʁɚɨɛɭɯɜɚɬɚɩɪɨɫɬɨɪɜɟɥɢɱɢɧɟɨɤɨ[PɭɤɭɩɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟKɚɚɤɨɬɟ
ɬɟɪɟɧɚ ɫɭ ɭ ɨɩɫɟɝɭ · Pɧɦ ɉɪɟɱɢɲʄɟɧɟ ɨɬɩɚɞɧɟ ɜɨɞɟ ɫɭ ɭɩɭʄɢɜɚɧɟ ɭ Ȼɪɟɠɚɧɫɤɢ ɤɚɧɚɥ
ɤɨɥɟɤɬɨɪɨɦPPɭɤɭɩɧɟɞɭɠɢɧɟPɫɚɩɨɞɭɠɧɢɦɩɚɞɨɦÅɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɨɤɨ/V
Ȼɪɟɠɚɧɫɤɢ ɤɚɧɚɥ ɢɦɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ ɨɤɨ  PV ɡɚ ɞɭɛɢɧɭ  P  ɢ ɬɟ ɫɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɞɨ ɫɚɞɚ ɧɢɫɭ
ɩɪɟɤɨɪɚɱɢɜɚɥɟɚɥɢɫɭɬɨɤɨɦɩɨɜɨɞʃɚɞɨɫɬɢɝɧɭɬɢɧɢɜɨɢɫɚɫɜɢɦɛɥɢɡɭɤɨɬɟPɧɦɧɚɤɨʁɨʁ
ɫɟɧɚɥɚɡɢɩɥɚɬɨɨɤɨɥɧɨɝɬɟɪɟɧɚ
Ɂɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɉɉɈȼ ɢɫɩɢɬɢɜɚɧɟ ɫɭ ɞɜɟ ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ ÄȺ³ ± ɤɨʁɚ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɤɨʁɟʁɟɦɨɝɭʄɟɡɚɞɪɠɚɬɢɡɚɦɟɧɭɨɩɪɟɦɟɢɞɨɝɪɚɞʃɭɫɚɦɨɧɟɤɢɯɧɟɞɨɫɬɚʁɭʄɢɯ
ɞɟɥɨɜɚ ÄȻ³ ± ɧɚɩɭɲɬɚʃɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɢɫɬɨɦ ɦɟɫɬɭ ɧɨɜɨɝ
ɉɉɈȼɩɨɩɪɢɧɰɢɩɭ6%5ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ µ6HTXHQFLQJ%DWFK5HDFWRU¶ ɤɨʁɚʁɟɩɪɨɫɬɨɪɧɨɤɨɦɩɚɤɬɧɢʁɚɢ
ɡɧɚɬɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢʁɚ ɨɞ ɪɚɧɢʁɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ ɇɚʁɜɟʄɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɜɚɪɢʁɚɧɬɢ ʁɟ ɧɚ ɞɟɥɭ ɩɪɢɦɚɪɧɨɝ ɢ
ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨɝ ɛɢɨɥɨɲɤɨɝ ɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɚɍɜɚɪɢʁɚɧɬɢÄȺ³ɜɨɞɚɫɟɧɚɤɨɧɩɪɟɞɬɪɟɬɦɚɧɚɭɩɭʄɭʁɟɧɚ
ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɬɚɥɨɠɧɢɤɟ ɚ ɩɨɬɨɦ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɟ ɛɢɨɥɨɲɤɨɝ ɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɚ ɛɢɨɚɟɪɚɰɢɨɧɢ ɛɚɡɟɧ
ɧɚɤɧɚɞɧɢ ɬɚɥɨɠɧɢɤ ɪɟɰɢɪɤɭɥɚɰɢʁɚ ɚɤɬɢɜɧɨɝ ɦɭʂɚ  ɞɨɤ ɫɟ ɜɚɡɞɭɯ ɭɜɨɞɢ ɭ ɛɢɨɚɟɪɚɰɢɨɧɟ ɛɚɡɟɧɟ
ɩɨɦɨʄɭ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯ ɬɭɪɛɢɧɫɤɢɯ ɦɟɲɚɥɢɰɚ ɍ ɜɚɪɢʁɚɧɬɢ ÄȻ³ ɢɡɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ʁɟ ɮɚɡɚ ɩɪɢɦɚɪɧɨɝ
ɬɚɥɨɠɟʃɚɚɜɨɞɚɫɟɧɚɤɨɧɩɪɟɞɬɪɟɬɦɚɧɚɭɩɭʄɭʁɟɭ6%5ɪɟɚɤɰɢɨɧɟɛɚɡɟɧɟɍʁɟɞɧɨɦʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɦ
ɨɛʁɟɤɬɭ6%5ɛɚɡɟɧɚɨɞɢɝɪɚɜɚʁɭɫɟɩɪɨɰɟɫɢɛɢɨɥɨɲɤɟɨɤɫɢɞɚɰɢʁɟɚɟɪɨɛɧɟɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢʁɟɚɤɬɢɜɧɨɝ
ɦɭʂɚ ɢʃɟɝɨɜɨɝɬɚɥɨɠɟʃɚɁɚɪɚɡɥɢɤɭɨɞɜɚɪɢʁɚɧɬɟ ÄȺ³ɭɜɚɪɢʁɚɧɬɢ ÄȻ³ɧɚɤɧɚɞɧɢɬɚɥɨɠɧɢɰɢɧɟ
ɩɨɫɬɨʁɢȼɚɡɞɭɯɫɟɭɛɢɨɚɟɪɚɰɢɨɧɟɛɚɡɟɧɟɭɜɨɞɢɩɨɦɨʄɭɞɢɮɭɡɨɪɚɫɢɫɬɟɦɨɦɞɭɛɢɧɫɤɟɚɟɪɚɰɢʁɟ
ɉɨɞɪɨɛɧɨɦɬɟɯɧɨɟɤɨɧɨɦɫɤɨɦɚɧɚɥɢɡɨɦɨɞɚɛɪɚɧɚʁɟɜɚɪɢʁɚɧɬɚÄȻ³ɡɛɨɝɫɥɟɞɟʄɢɯɪɚɡɥɨɝɚ
ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɟ ɩɨ 6%5 ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɢ ʁɟ ɤɨɦɩɚɤɬɧɢʁɟ ɢ ɢɦɚ ɦɚʃɢ ɛɪɨʁ ɩɪɨɰɟɫɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɚ ɥɢɧɢʁɢ
ɜɨɞɟ ɢ ɧɚ ɥɢɧɢʁɢ ɦɭʂɚ ɭ ɩɨɪɟɻɟʃɭ ɫɚ Äɤɥɚɫɢɱɧɢɦ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɟɦ³  ɛɪɠɢ ʁɟ ɨɞɡɢɜ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ
ɢɡɧɟɧɚɞɧɟ ɮɥɭɤɬɭɚɰɢʁɟ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɨɬɩɚɞɧɟ ɜɨɞɟ ɢ ɩɨɫɬɢɡɚʃɟ ɫɬɚɛɢɥɧɨɝ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɚ  ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɫɟ ɛɨʂɢ ɟɮɚɤɚɬ ɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ ɭɤɥɚʃɚʃɭ ɛɢɨɪɚɡɝɪɚɞɢɜɢɯ
ɨɪɝɚɧɫɤɢɯɦɚɬɟɪɢʁɚɢɮɨɫɮɨɪɚɚɤɬɢɜɧɢɦɭʂʁɟɚɟɪɨɛɧɨɫɬɚɛɢɥɢɡɨɜɚɧ ɫɢɦɭɥɬɚɧɚɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢʁɚɭ
6%5ɛɚɡɟɧɭ ɦɚʃɢʁɟɛɪɨʁɢɧɫɬɚɥɢɫɚɧɟɨɩɪɟɦɟɚɢɫɬɚʁɟɪɟɥɚɬɢɜɧɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɢʁɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ
ɥɚɤɲɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟɉɉɈȼɢɦɚʃɢɛɪɨʁɨɫɨɛʂɚ
ɉɨɲɬɨʁɟɩɪɨɫɬɨɪɪɟɡɟɪɜɢɫɚɧɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɉɉɈȼɜɟɨɦɚɩɨɝɨɞɚɧɩɨɫɜɢɦɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚ
ɩɨɥɨɠɚʁ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɝɪɚɞ ɞɪɭɝɚ ɧɚɫɟʂɚ Ȼɪɟɠɚɧɫɤɢ ɤɚɧɚɥ ɤɚɨ ɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬ ɜɢɫɢɧɫɤɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɢ
ɜɟɥɢɱɢɧɚɩɥɚɧɢɪɚɧɟɩɚɪɰɟɥɟ ʃɟɝɨɜɚɩɪɨɫɬɨɪɧɚɡɚɲɬɢɬɚɡɚɬɭɧɚɦɟɧɭɢɦɚɚɩɫɨɥɭɬɧɢɩɪɢɨɪɢɬɟɬ
ɂɤɚɧɚɥɉɨɠɚɪɟɜɚɰ±Ȼɪɟɠɚɧɟʁɟɨɛʁɟɤɚɬɤɨʁɢɦɨɪɚɞɚɢɦɚɩɨɬɩɭɧɭɩɪɨɫɬɨɪɧɭɡɚɲɬɢɬɭʁɟɪ
ʁɟ ɬɨ ʁɟɞɢɧɢ ɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬ ɡɚ ɨɞɜɨɻɟʃɟ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯ ɜɨɞɚ ɫɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ
ɂɡɝɪɚɻɟɧ ʁɟ ɬɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɤɚɨ  ɨɬɜɨɪɟɧɢ ɡɟɦʂɚɧɢ ɤɚɧɚɥ ɫɚ ɧɚɦɟɧɨɦ ɞɚ ɟɜɚɤɭɢɲɟ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɟ ɢ
ɩɨɞɡɟɦɧɟ ɜɨɞɟ ɢɡ ɨɤɨɥɢɧɟ ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ ɭ ȼɟɥɢɤɭ Ɇɨɪɚɜɭ ɍɤɭɩɧɚ ɞɭɠɢɧɚ ɤɚɧɚɥɚ ɢɡɧɨɫɢ  P
ɋɬɚɰɢɨɧɚɠɚɤɦʁɟɧɚɦɟɫɬɭɭɥɢɜɚɭȼɟɥɢɤɭɆɨɪɚɜɭɤɨɞɫȻɪɟɠɚɧɚɚɤɦɭɭɪɛɚɧɨɦ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ ɤɨɞ ɫɩɨɪɬɫɤɨɝ ɰɟɧɬɪɚ Ʉɚɧɚɥ ɫɟ ɤɚɫɧɢʁɟ ɤɨɪɢɫɬɢɨ ɢ ɡɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɨɬɩɚɞɧɢɯ
ɜɨɞɚɩɪɟɱɢɲʄɟɧɢɯɚɤɚɫɧɢʁɟɢɧɟɩɪɟɱɢɲʄɟɧɢɯɧɚɤɨɧɩɪɟɫɬɚɧɤɚɪɚɞɚɉɉɈȼɲɬɨʁɟɭɝɪɨɠɚɜɚɥɨ
ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɚɤɜɢɮɟɪɚ ɬɟ ʁɟ ɭɪɚɻɟɧɚ ɞɟɥɢɦɢɱɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɤɚɧɚɥɚ Ȼɟɬɨɧɢɪɚɧɚ ʁɟ
ɤɢɧɟɬɚ ɦɢɧɨɪ ɤɨɪɢɬɚ ɤɚɧɚɥɚ ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ [ FP ɪɚɞɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɩɨɞɡɟɦʂɚ ɨɞ ɢɧɮɢɥɬɪɚɰɢʁɟ
ɡɚɝɚɻɭʁɭʄɢɯɫɭɩɫɬɚɧɰɢɞɨɤʁɟɟɜɚɤɭɚɰɢʁɚɜɟɥɢɤɢɯɜɨɞɚɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚʁɟɭɧɟɨɛɥɨɠɟɧɨɦɦɚʁɨɪɤɨɪɢɬɭ
ɤɨʁɟʁɟɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɫɚɧɨɧɚɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɩɪɨɬɢɰɚʁɨɞPVɄɢɧɟɬɢɪɚʃɟʁɟɭɪɚɻɟɧɨɫɤɨɪɨɰɟɥɨɦ
ɞɭɠɢɧɨɦ ɤɚɧɚɥɚ ɨɫɢɦ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɫɬɨɬɢɧɚ ɦɟɬɚɪɚ ɩɪɟ ɭɥɢɜɚ ɭ ȼ Ɇɨɪɚɜɭ ɇɚ ɞɟɥɭ ɤɪɨɡ ɋɐ
ɉɨɠɚɪɟɜɚɰɧɚɫɬɚɰɢɨɧɚɠɢɨɞɤɦ±ɤɦɤɚɧɚɥʁɟɢɡɝɪɚɻɟɧɤɚɨɡɚɬɜɨɪɟɧɢɛɟɬɨɧɫɤɢɤɚɧɚɥ
ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɩɨɩɪɟɱɧɨɝɩɪɟɫɟɤɚɞɢɦɟɧɡɢʁɚ[FPɉɪɢɨɪɢɬɟɬɢɦɚɡɚɜɪɲɟɬɚɤɡɚɬɜɚɪɚʃɚɤɚɧɚɥɚ
ɧɢɡɜɨɞɧɨɨɞɩɪɭɝɟɧɚɞɟɨɧɢɰɢɤɪɨɡɯɢɩɨɞɪɨɦɭɞɭɠɢɧɢɨɞɨɤɨɦɧɚɫɬɚɰɢɨɧɚɠɢɨɞɤɦ
±ɤɦɤɚɨɢɩɨɬɩɭɧɨɭɪɟɞɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟɤɚɧɚɥɚɢɱɢɬɚɜɨɝɤɨɪɢɞɨɪɚɞɭɠʃɟɝɨɜɨɝɬɨɤɚ
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,, ȿɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚɦɪɟɠɚ
ɉɨɞɪɭɱʁɟɉɥɚɧɚɝɟɧɟɪɚɥɧɟɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟɝɪɚɞɚɉɨɠɚɪɟɜɰɚɧɚɩɚʁɚɫɟɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɦɟɧɟɪɝɢʁɨɦ
ɢɡ ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɟ  N9 ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ɢɧɫɬɚɥɢɫɚɧɟ ɫɧɚɝɟ  [ 09$ ɩɭɬɟɦ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɟ
ɦɪɟɠɟɧɚɩɨɧɚN9N9ɢN9
ɉɨɞɪɭɱʁɟ ɉɥɚɧɚ ɝɟɧɟɪɚɥɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ Äɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ³ ʁɟ ɩɨɤɪɢɜɟɧɨ ɢɡɝɪɚɻɟɧɨɦ
ɟɥɟɤɬɪɨɦɪɟɠɨɦɤɨʁɚɫɟɪɚɡɜɢʁɚɥɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɞɨɫɚɞɚɲʃɢɦɩɥɚɧɫɤɢɦɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ
ɇɚɩɨɞɪɭɱʁɭɩɥɚɧɚɝɟɧɟɪɚɥɧɟɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟÄɉɨɠɚɪɟɜɚɰ³ɧɚɥɚɡɢɫɟɌɋN9Äɉɨɠɚɪɟɜɚɰ
³ɌɚɤɨɻɟɉɥɚɧɝɟɧɟɪɚɥɧɟɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟÄɉɨɠɚɪɟɜɚɰ³ɨɛɭɯɜɚɬɚɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɟN9ɤɨʁɟɫɟ
ɧɚɩɚʁɚʁɭɢɡɌɋN9Äɉɨɠɚɪɟɜɚɰ³ɧɚʁɜɟʄɢɦɞɟɥɨɦɚɦɚʃɢɛɪɨʁɢɡɌɋN9Äɋɟɜɟɪ³
ɇɚɨɫɧɨɜɭ³ɋɬɭɞɢʁɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚ´ɤɨʁɚʁɟɢɡɝɪɚɻɟɧɚɨɞɫɬɪɚɧɟɂɧɫɬɢɬɭɬɚ³ɇɢɤɨɥɚ
Ɍɟɫɥɚ´ɢɡȻɟɨɝɪɚɞɚɩɨɤɚɡɭʁɟɫɟɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬɲɬɨɯɢɬɧɢʁɟɢɡɝɪɚɞʃɟɌɋN9ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ´
ɫɚ ɩɪɢɤʂɭɱɧɢɦ ɞɜɨɫɬɪɭɤɢɦ  N9 ɜɨɞɨɦ Ɍɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɚ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɧɚɩɚʁɚʃɚ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɦɟɧɟɪɝɢʁɨɦɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟɡɨɧɟɝɪɚɞɚɉɨɠɚɪɟɜɰɚɤɚɨɢɞɜɨɫɬɪɭɤɨɝɧɚɩɚʁɚʃɚɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ
Ɍɋ  N9 ɭ ɝɪɚɞɭ ɉɨɠɚɪɟɜɰɭ ɢ ɩɨɛɨʂɲɚʃɚ ɧɚɩɚʁɚʃɚ ɤɭɩɚɰɚ ɧɚ ɲɢɪɟɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ
ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ
Ʌɨɤɚɰɢʁɚ Ɍɋ  N9 ³ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ´ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ʁɟ ɤɨɞ ɯɢɩɨɞɪɨɦɚ ɭ ɉɨɠɚɪɟɜɰɭ ɧɚ
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨʁ ɩɚɪɰɟɥɢ ɛɪ  ɤɨ ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ɇɚ  N9 ɧɚɩɨɧɫɤɨɦ ɧɢɜɨɭ Ɍɋ  N9
³ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ´ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ʁɟ ɫɩɨʂɧɨ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɟ ɫɚ ɞɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɚɛɢɪɧɢɰɚ ɢ ɭɤɭɩɧɨ ɩɟɬ ɩɨʂɚ
ɌɊ  Ⱦȼ  ɊȿɁ  Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɚ  N9 ʁɟ ɫɚ ɞɜɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɫɧɚɝɟ
09$ɉɨɫɬɪɨʁɟʃɚN9ɢN9ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚɫɭɡɚɭɧɭɬɪɚɲʃɭɦɨɧɬɚɠɭ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɢɤɚɛɥɨɜɫɤɢɪɚɫɩɥɟɬN9ɌɋN9³ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ´
Ⱦɜɚ ɤɚɛɥɚ [NP  ɬɢɩɚ ;+( $ [ [PP  N9 ɢ ɨɩɬɢɱɤɢ ɤɚɛɚɥ ɡɚ ɧɚɩɚʁɚʃɟ
ɞɟɥɚɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝɞɜɨɫɬɪɭɤɨɝN9ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚɤɨʁɢɢɞɟɩɪɟɦɚɌɋN9³ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ´
Ⱦɜɚ ɤɚɛɥɚ ɬɢɩɚ ;+( $ [ [PP  N9 ɢ ɨɩɬɢɱɤɢ ɤɚɛɚɥ ɡɚ ɧɚɩɚʁɚʃɟ Ɍɋ N9
³ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ   ɐɟɧɬɚɪ´ ɋɚ ɨɜɚ ɞɜɚ ɤɚɛɥɚ ɦɨʄɢ ʄɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɧɟɫɟ ɫɧɚɝɚ ɨɞ 09$ ɩɪɟɦɚ Ɍɋ
N9³ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ´
ɑɟɬɢɪɢɤɚɛɥɚ [NP ɬɢɩɚ;+($[ [PP N9ɢɨɩɬɢɱɤɢɤɚɛɚɥɡɚɧɚɩɚʁɚʃɟɌɋ
N9 ³ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ´ ɋɜɚ ɱɟɬɢɪɢ ɤɚɛɥɚ ɛɢʄɟ ɩɨɜɟɡɚɧɚ ɧɚ ɫɚɛɢɪɧɢɰɟ N9 ɭ Ɍɋ N9
³ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ´
Ⱦɜɚɤɚɛɥɚ [NP ɬɢɩɚ;+($[ [PP N9ɢɨɩɬɢɱɤɢɤɚɛɚɥɡɚɧɚɩɚʁɚʃɟɌɋ
N9³ɉɨɠɚɪɟɜɚɰɋɟɜɟɪ´
Ʉɚɛɚɥ ɬɢɩɚ ;+( $ [ [PP  N9 ɢ ɨɩɬɢɱɤɢ ɤɚɛɚɥ ɡɚ ɩɨɩɪɟɱɧɭ ɜɟɡɭ ɨɞ Ɍɋ
N9³ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ´ ɊɉN9³ɋɬɚɪɚ´ ɞɨɌɋN9³ɉɨɠɚɪɟɜɚɰɐɟɧɬɚɪ´
ɍ ɰɢʂɭ ɞɜɨɫɬɪɚɧɨɝ ɧɚɩɚʁɚʃɚ ɡɚ Ɍɋ N9 ³Ʉɨɫɬɨɥɚɰ ´ ɢ Ɍɋ N9 ³Ʉɨɫɬɨɥɚɰ ´
ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ʁɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɧɚɞɡɟɦɧɨɝ ɜɨɞɚ N9 ɨɞ Ɍɋ N9 ³ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ´ ɞɨ Ɍɋ N9
³Ʉɨɫɬɨɥɚɰ´ɞɭɠɢɧɟɨɤɨNPɫɚɩɪɨɜɨɞɧɢɰɢɦɚ$OýHPP
ɉɪɟɞɜɢɻɟɧɢɤɚɛɥɨɜɫɤɢɪɚɫɩɥɟɬN9ɌɋN9³ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ´
Ʉɚɛɚɥ NP ɬɢɩɚ;+($[ [PP N9ɩɪɟɦɚɌɋN9³Ɏɟɤɚɥɢʁɚ´
Ʉɚɛɚɥ NP ɬɢɩɚ;+($[ [PP N9ɩɪɟɦɚɫɟɥɭɀɢɜɢɰɚ
Ʉɚɛɚɥ NP ɬɢɩɚ;+($[ [PP N9ɩɪɟɦɚɌɋN9³Ȼɨɪɫɤɚ´
Ʉɚɛɚɥ NP ɬɢɩɚ;+($[ [PP N9ɩɪɟɦɚɌɋN9³ɋɬɢɲɤɚ´
Ʉɚɛɚɥ NP ɬɢɩɚ;+($[ [PP N9ɩɪɟɦɚɌɋN9³Ȼɪɨʁ´
Ⱦɜɚ ɤɚɛɥɚ NPNP  ɬɢɩɚ ;+( $ [ [PP  N9 ɤɨʁɢɦɚ ʄɟ ɫɟ ɧɚɩɨʁɢɬɢ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢN9ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɡɚȾɪɚɝɨɜɚɰ
Ɍɪɢ ɤɚɛɥɚ [NP  ɬɢɩɚ ;+( $ [ [PP  N9 ʄɟ ɧɚɩɨʁɢɬɢ ɲɟɫɬ ɧɨɜɢɯ Ɍɋ
N9ɤɨʁɟʄɟɫɥɭɠɢɬɢɡɚɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɧɨɜɟɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟɡɨɧɟɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɦɟɧɟɪɝɢʁɨɦ
ɉɟɬɤɚɛɥɨɜɚ [NP ɬɢɩɚ;+($[ [P N9ɩɪɟɦɚɌɋN9³ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ´
ɒɟɫɬɤɚɛɥɨɜɚɬɢɩɚ;+($[ [PP N9ɩɪɟɦɚɰɟɧɬɪɭɝɪɚɞɚ
ɍ ɰɢʂɭ ɧɚɩɚʁɚʃɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɦ ɟɧɟɪɝɢʁɨɦ ɛɭɞɭʄɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɧɨɜɨʁ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨʁ ɡɨɧɢ
³ɋɟɜɟɪɧɢ ɛɥɨɤ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɡɨɧɟ´ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɢɡɝɪɚɞɢɬɢ ɲɟɫɬ ɧɨɜɢɯ ɆȻɌɋ N9 ɫɧɚɝɟ
N9$ɍɩɪɜɨʁɮɚɡɢɫɭɢɡɝɪɚɻɟɧɟɞɜɟɌɋN9ɢɬɨ³ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚɡɨɧɚ´ɢ³ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚ
ɡɨɧɚ´ɞɨɤɛɢɭɞɪɭɝɨʁɮɚɡɢɛɢɥɟɢɡɝɪɚɻɟɧɟɨɫɬɚɥɟɱɟɬɢɪɢɌɋN9ɭɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨʁɡɨɧɢ
Ɂɚɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɝʁɟɞɧɨɜɪɟɦɟɧɨɝɨɩɬɟɪɟʄɟʃɚɡɚɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨɩɨɞɪɭɱʁɟɤɨɪɢɲʄɟɧɢ
ɫɭ ɩɨɞɚɰɢ ɨ ɧɚɦɟɧɢ ɢ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢɯ ɰɟɥɢɧɚ ɢ ɢɫɤɭɫɬɜɟɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚ ɨ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɦɨɩɬɟɪɟʄɟʃɭɢɬɨ
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ɡɚɫɬɚɧɨɜɚʃɟ:P
ɡɚɨɫɬɚɥɟɨɛʁɟɤɬɟ:P
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɞɚɬɢɯ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ ɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɚ ɭɡ ɫɚɝɥɟɞɚɜɚʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ
ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɞɨɲɥɨɫɟɞɨɩɨɞɚɬɤɚɨɩɨɬɪɟɛɧɨɦɛɪɨʁɭɨɞɧɨɜɢɯɌɋɤ9
ɉɨɫɬɨʁɟʄɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟɌ&  ɤ9 ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɬɢ ɢ ɩɨɜɟʄɚɬɢɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟɚ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ
ɨɞɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟɩɨʁɟɞɢɧɢɯɩɨɬɪɨɲɚɱɚɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟɟɧɟɪɝɢʁɟ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɟ ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɟ ɢɡɝɪɚɞɢɬɢ ɤɚɨ ɫɥɨɛɨɞɧɨɫɬɨʁɟʄɟ ɦɨɧɬɚɠɧɨ ɛɟɬɨɧɫɤɟ ɢ ɤɚɨ ɫɬɭɛɧɟ
ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɟɉɪɟɞɦɟɬɧɟɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɟɢɡɝɪɚɞɢɬɢɧɚɫɥɨɛɨɞɧɢɦɢɡɟɥɟɧɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ

ɌɚɱɚɧɫɬɚɥɚɧɛɪɨʁɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɚN9ɤɨʁɟɫɟɧɚɩɚʁɚʁɭɢɡɝɨɪɟɩɨɦɟɧɭɬɢɯɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɚ
N9ɧɢʁɟɦɨɝɭʄɟɨɞɪɟɞɢɬɢɩɨɡɨɧɚɦɚɩɥɚɧɚɡɛɨɝɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɜɢɲɟɫɬɪɚɧɨɝɧɚɩɚʁɚʃɚʁɟɪɫɜɟ
ɡɚɜɢɫɢɨɞɬɪɟɧɭɬɧɨɝɭɤɥɨɩɧɨɝɫɬɚʃɚ
ɍ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɞɨɛɢʁɟɧɢɯ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɟ ɧɨɜɢɯ ɩɨɬɪɨɲɚɱɚ ɧɚ
ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɭ ɦɪɟɠɭ ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɧɨɜɢɯ ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɚ N9 ɫɚ ɩɪɢɤʂɭɱɧɢɦ N9
ɜɨɞɨɜɢɦɚɢɢɡɝɪɚɞʃɭɧɢɫɤɨɧɚɩɨɧɫɤɟɦɪɟɠɟN9
ɇɚɧɚɩɨɧɫɤɨɦɧɢɜɨɭN9ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚʁɟɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɩɨɫɬɨʁɟʄɟɧɢɫɤɨɧɚɩɨɧɫɤɟɦɪɟɠɟ
ɤɨʁɚɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɡɚɦɟɧɭ ɞɪɜɟɧɢɯɫɬɭɛɨɜɚɚɪɦɢɪɚɧɨɛɟɬɨɧɫɤɢɦɤɚɨɢɩɪɨɜɨɞɧɢɤɚɨɞ$OýHɭɠɟɬɚ
ɫɚɦɨɧɨɫɢɜɢɦɤɚɛɥɨɜɫɤɢɦɫɧɨɩɨɦ
Ƚɪɚɮɢɱɤɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɨɦ ɭ ɩɪɢɥɨɝɭ ɧɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɉɥɚɧɚ ɝɟɧɟɪɚɥɧɟ
ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟɞɚɬɨʁɟɩɨɫɬɨʁɟʄɟɫɬɚʃɟɢɩɥɚɧɢɪɚɧɚɝɪɚɞʃɚɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɟɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟɦɪɟɠɟɢ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ

Ɉɩɲɬɢɭɫɥɨɜɢɭɪɟɻɟʃɚɢɢɡɝɪɚɞʃɟɟɥɟɤɬɪɨɦɪɟɠɟɢɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɉɪɚɜɢɥɚɡɚN9ɢN9
ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɬɭ ɛɭɞɭʄɭ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɫɜɚɤɚ ɝɪɚɞʃɚ ɢɫɩɨɞ ɢɥɢ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚɉȽɊʁɟɭɫɥɨɜʂɟɧɚ
 ÄɁɚɤɨɧɨɦɨɟɧɟɪɝɟɬɢɰɢ³ ÄɋɥɝɥɚɫɧɢɤɊɋ´ɛɪ 
 ÄɁɚɤɨɧɨɦɨɩɥɚɧɢɪɚʃɭɢɢɡɝɪɚɞʃɢ´ ÄɋɥɝɥɚɫɧɢɤɊɋ³ɛɪɢɫɩɪ
 ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ     ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ   ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ ɢ  
ɨɞɥɭɤɚɍɋɢ 
 ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦɨɬɟɯɧɢɱɤɢɦɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɧɚɞɡɟɦɧɢɯɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯɜɨɞɨɜɚ
ɧɚɡɢɜɧɨɝɧɚɩɨɧɚɨɞɤѴɞɨɤѴ´ ÄɋɥɥɢɫɬɋɎɊȳ³ɛɪɨʁɢɡɝɨɞÄɋɥɥɢɫɬɋɊȳ³
ɛɪɨʁɢɡɝɨɞ 
 Äɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦɨɬɟɯɧɢɱɤɢɦɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚɡɚɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɧɚɡɢɜɧɨɝɧɚɩɨɧɚ
ɢɡɧɚɞ9³ ÄɋɥɥɢɫɬɋɎɊȳ³ɛɪɨʁ 
 Äɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚ ɡɚ ɭɡɟɦʂɟʃɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ
ɧɚɡɢɜɧɨɝɧɚɩɨɧɚɢɡɧɚɞ9´ ÄɋɥɥɢɫɬɋɊȳ³ɛɪɨʁ 
 ÄɁɚɤɨɧɨɦ ɨ ɡɚɲɬɢɬɢ ɨɞ ɧɟʁɨɧɢɡɭʁɭʄɢɯ ɡɪɚɱɟʃɚ³ Äɋɥ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ³ ɛɪɨʁ   ɫɚ
ɩɪɢɩɚɞɚʁɭʄɢɦ ɩɪɚɜɢɥɧɢɰɢɦɚ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɩɨɫɟɛɧɨ ɢɡɞɜɚʁɚɦɨ Äɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ
ɧɟʁɨɧɢɡɭʁɭʄɢɦ ɡɪɚɱɟʃɢɦɚ´ Äɋɥ Ƚɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ³ ɛɪ   ɢ Äɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɢɡɜɨɪɢɦɚ
ɧɟʁɨɧɢɡɭʁɭʄɢɯ ɡɪɚɱɟʃɚ ɨɞ ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɜɪɫɬɚɦɚ ɢɡɜɨɪɚ ɧɚɱɢɧɭ ɢ ɩɟɪɢɨɞɭ ʃɢɯɨɜɨɝ
ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɚ³ ÄɋɥȽɥɚɫɧɢɤɊɋ³ɛɪ 
 Ä65361&Ɍɟɯɧɢɱɤɢɦɭɫɥɨɜɢɦɚɡɚɲɬɢɬɟɩɨɞɡɟɦɧɢɯɦɟɬɚɥɧɢɯɰɟɜɨɜɨɞɚɨɞɭɬɢɰɚʁɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ´ ÄɋɥɥɢɫɬɋɎɊȳ´ɛɪɨʁ 
 Ä65361&Ɂɚɲɬɢɬɨɦɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯ
ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ
ɨɞ
ɭɬɢɰɚʁɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɁɚɲɬɢɬɚɨɞɨɩɚɫɧɨɫɬɢ´
 ɤɚɨ ɢ Ä6536 1&  Ɂɚɲɬɢɬɨɦ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɨɞ ɭɬɢɰɚʁɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɁɚɲɬɢɬɚɨɞɫɦɟɬʃɢ³ ɋɥɥɢɫɬɋɎɊȳɛɪɨʁ 
ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɝɪɚɞʃɟ ɢɫɩɨɞ ɢɥɢ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ʁɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ȳɉ
Äȿɥɟɤɬɪɨɦɪɟɠɚɋɪɛɢʁɟ´ɩɪɢɱɟɦɭɜɚɠɟɫɥɟɞɟʄɢɭɫɥɨɜɢ
 ɋɚɝɥɚɫɧɨɫɬɛɢɫɟɞɚɥɚɧɚȿɥɚɛɨɪɚɬɤɨʁɢɂɧɜɟɫɬɢɬɨɪɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɬɪɟɛɚɞɚɨɛɟɡɛɟɞɢ
ɭɤɨɦɟʁɟɞɚɬɬɚɱɚɧɨɞɧɨɫɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚɢɨɛʁɟɤɚɬɚɱɢʁɚʁɟɢɡɝɪɚɞʃɚɩɥɚɧɢɪɚɧɚɭɡɡɚɞɨɜɨʂɟʃɟ
ɝɨɪɟ ɩɨɦɟɧɭɬɢɯ ɩɪɨɩɢɫɚ ɢ ɡɚɤɨɧɚ ɢ ɢɫɬɢ ɦɨɠɟ ɢɡɪɚɞɢɬɢ ɩɪɨʁɟɤɬɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ʁɟ
ɨɜɥɚɲʄɟɧɚ ɡɚ ɬɟ ɩɨɫɥɨɜɟ Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɢɡɪɚɞɟ ȿɥɚɛɨɪɚɬɚ ɩɚɞɚʁɭ ɭ ɰɟɥɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ
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ɂɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɪɚɞɟ ȿɥɚɛɨɪɚɬɚ ɩɪɨɪɚɱɭɧɟ ɫɢɝɭɪɧɨɫɧɢɯ
ɜɢɫɢɧɚɢɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢ ɡɚɧɚɞɡɟɦɧɟɨɛʁɟɤɬɟ ɭɪɚɞɢɬɢɡɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭɩɪɨɜɨɞɧɢɤɚɨɞɋɭ
ɫɤɥɚɞɭɫɚɬɟɯɧɢɱɤɢɦɭɩɭɬɫɬɜɨɦȳɉȿɆɋɌɍȾȼɁɚɢɡɪɚɞɭȿɥɚɛɨɪɚɬɚɤɨɪɢɫɬɢɬɢɩɨɞɚɬɤɟ
ɢɡ ɩɪɨʁɟɤɬɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ ɤɨʁɟ ȳɉ Äȿɥɟɤɬɪɨɦɪɟɠɚ³ɧɚ ɡɚɯɬɟɜ ɞɨɫɬɚɜʂɚ ɢ
ɩɨɞɚɬɤɟɞɨɛɢʁɟɧɟɧɚɬɟɪɟɧɭɝɟɨɞɟɬɫɤɢɦɫɧɢɦɚʃɟɦɤɨʁɢɫɟɨɛɚɜʂɚʁɭɨɬɪɨɲɤɭɂɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ȿɥɚɛɨɪɚɬ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɨɫɬɚɜɢɬɢ ɭ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ ɬɪɢ ɩɪɢɦɟɪɤɚ ɞɜɚ
ɩɪɢɦɟɪɤɚ ɨɫɬɚʁɭ ɭ ɬɪɚʁɧɨɦ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ ȳɉ Äȿɥɟɤɬɪɨɦɪɟɠɚ ɋɪɛɢʁɟ´  ɤɚɨ ɢ ɭ ɞɢɝɢɬɚɥɧɨʁ
ɮɨɪɦɢɍ ȿɥɚɛɨɪɚɬɭ ɩɪɢɤɚɡɚɬɢ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɟ ɪɚɞɨɜɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɦɟɻɭɫɨɛɧɢ
ɨɞɧɨɫɭɫɤɥɚɞɢɨɫɚɩɪɨɩɢɫɢɦɚ
ɉɪɟɬɯɨɞɧɨɧɚɜɟɞɟɧɢɭɫɥɨɜɢɜɚɠɟɩɪɢɥɢɤɨɦɢɡɪɚɞɟ
 ȿɥɚɛɨɪɚɬɚ ɨ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ ɝɪɚɞʃɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɡɚɲɬɢɬɧɨɦ ɩɨʁɚɫɭ ɞɚɥɟɤɨɜɨɜɞɚ
ɁɚɲɬɢɬɧɢɩɨʁɚɫɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚɢɡɧɨɫɢPɫɚɨɛɟɫɬɪɚɧɟɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚɧɚɩɨɧɫɤɨɝɧɢɜɨɚɤʦ 
ɨɞ ɤɪɚʁʃɟɝ ɮɚɡɧɨɝ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɚɇɚɩɨɦɟɧɚ ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɫɟ ɩɥɚɧɢɪɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɬɭɛɨɜɚ
ʁɚɜɧɟ ɪɚɫɜɟɬɟ ɭ ɡɚɲɬɢɬɧɨɦ ɩɨʁɚɫɭ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɢɫɬɟ ɭɜɚɠɢɬɢ ɩɪɢ ɢɡɪɚɞɢ
ȿɥɚɛɨɪɚɬɚ
 ȿɥɚɛɨɪɚɬɚ ɭɬɢɰɚʁɚ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ ɧɚ ɩɨɬɟɧɰɢɨɧɚɥɧɨ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɨɛʁɟɤɬɟ ɨɞ ɟɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɝ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ Ɉɜɚʁ ɭɬɢɰɚʁ ɡɚ ɰɟɜɨɜɨɞɟ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɧɚɫɟʂɟɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɬɢɧɚɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨʁɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢɞɨPɨɞɨɫɟɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ
 ȿɥɚɛɨɪɚɬɚɭɬɢɰɚʁɚɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚɧɚɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɟɜɨɞɨɜɟɈɜɚʁɭɬɢɰɚʁɭɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢɨɞ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɟ ɨɬɩɨɪɧɨɫɬɢ ɬɥɚ ɢ ɧɚɫɟʂɟɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɬɢ ɧɚ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨʁ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢ ɞɨ P ɨɞ ɨɫɟ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɝɪɚɞʃɟ
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯɜɨɞɨɜɚ
ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɫɟ ɢɡ ȿɥɚɛɨɪɚɬɚ ɭɬɜɪɞɢ ɤɨɥɢɡɢʁɚ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ ɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɫɚ
ɩɪɚɬɟʄɨɦ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ ɢ ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɭɬɜɪɞɢ ʁɚɜɧɢ ɨɩɲɬɢ  ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɢ
ɞɨɫɬɚɜɢ ɧɚɥɨɝ ɦɟɪɚ ɡɚ ɢɡɦɟɲɬɚʃɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɢɥɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ  ɨɞɫɬɪɚɧɟ ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɞɚɫɟ
 ɉɪɢɫɬɭɩɢ ɫɤɥɚɩɚʃɭ ɍɝɨɜɨɪɚ ɨ ɩɨɫɥɨɜɧɨɬɟɯɧɢɱɤɨʁ ɫɚɪɚɞʃɢ ɪɚɞɢ ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɚ ɦɟɻɭɫɨɛɧɢɯ
ɩɪɚɜɚɢɨɛɚɜɟɡɚɢɡɦɟɻɭȳɉÄȿɥɟɤɬɪɨɦɪɟɠɚɋɪɛɢʁɟ´ɢɫɜɢɯɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯɩɪɚɜɧɢɯɫɭɛʁɟɤɚɬɚɭ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɟ ɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ÄɁɚɤɨɧɨɦ ɨ
ɟɧɟɪɝɟɬɢɰɢ´ Äɋɥ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ´ ɛɪ   ɢ ÄɁɚɤɨɧɨɦ ɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɢ´ Äɋɥ
ɝɥɚɫɧɢɤɊɋ´ɛɪɨʁɢɫɩɪɚɜɤɚɨɞɥɭɤɚɍɋ
ɨɞɥɭɤɚɍɋɢɨɞɥɭɤɚɍɋɨɞɥɭɤɚɍɋɢ 
 Ɉ ɬɪɨɲɤɭ ɂɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɚ ɧɚ ɛɚɡɢ ɩɪɨʁɟɤɬɧɢɯ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɭɫɜɨʁɟɧɢɯ ɧɚ
ɋɬɪɭɱɧɨɦɩɚɧɟɥɭȳɉÄȿɥɟɤɬɪɨɦɪɟɠɚɋɪɛɢʁɟ´ɭɪɚɞɢɬɟɯɧɢɱɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚɡɚɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ
ɢɥɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɢɞɨɫɬɚɜɢȳɉÄȿɥɟɤɬɪɨɦɪɟɠɚɋɪɛɢʁɟ´ɧɚɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ
 Ɉ ɬɪɨɲɤɭ ɂɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɬɤɥɚʃɚʃɟ ɫɜɢɯ ɤɨɥɢɡɢʁɚ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɧɢɯ ȿɥɚɛɨɪɚɬɨɦ  ɢɡɜɪɲɢ ɩɪɟ
ɩɨɱɟɬɤɚɛɢɥɨɤɚɤɜɢɯɪɚɞɨɜɚɧɚɩɥɚɧɢɪɚɧɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚɭɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁɛɥɢɡɢɧɢɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ
 ɉɪɟ ɩɨɱɟɬɤɚ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ ɨ ɬɨɦɟ ɨɛɚɜɟɫɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ȳɉ
Äȿɥɟɤɬɪɨɦɪɟɠɚɋɪɛɢʁɟ´
ɉɪɟɩɨɪɭɤɚʁɟɞɚɫɟɛɢɥɨɤɨʁɢɨɛʁɟɤɚɬɩɥɚɧɢɪɚɜɚɧɡɚɲɬɢɬɧɨɝɩɨʁɚɫɚɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚɤɚɤɨɛɢɫɟ
ɢɡɛɟɝɥɚ ɢɡɪɚɞɚ ȿɥɚɛɨɪɚɬɚ ɨ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ ɝɪɚɞʃɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɡɚɲɬɢɬɧɨɦ ɩɨʁɚɫɭ
ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ ɢ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ Ɍɚɤɨɻɟ ɩɪɟɩɨɪɭɤɚ ʁɟ ɢ ɞɚ
ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ ɪɚɫɬɨʁɚʃɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɩɪɚɬɟʄɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɨɞ ɛɢɥɨ ɤɨɝ
ɞɟɥɚɫɬɭɛɚɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚɛɭɞɟɦɲɬɨɧɟɢɫɤʂɭɱɭʁɟɩɨɬɪɟɛɭɡɚȿɥɚɛɨɪɚɬɨɦ
Ɉɫɬɚɥɢɨɩɲɬɢɬɟɯɧɢɱɤɢɭɫɥɨɜɢ
 ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɜɨɻɟʃɚ ɪɚɞɨɜɚ ɤɚɨ ɢ ɤɚɫɧɢʁɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɜɨɞɢɬɢ ɪɚɱɭɧɚ ɞɚ ɫɟ ɧɟ ɧɚɪɭɲɢ ɫɢɝɭɪɧɨɫɧɚ ɭɞɚɝɶɟɧɨɫɬ ɨɞ  P ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɟ
ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚɧɚɩɨɧɫɤɨɝɧɢɜɨɚɤʦ 
 ɂɫɩɨɞ ɢ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ ɧɟ ɫɚɞɢɬɢ ɜɢɫɨɤɨ ɞɪɜɟʄɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɫɜɨʁɢɦ ɪɚɫɬɨɦ ɦɨɠɟ
ɩɪɢɛɥɢɠɢɬɢɧɚɦɚʃɟɨɞPɭɨɞɧɨɫɭɧɚɩɪɨɜɨɞɧɢɤɟɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚɧɚɩɨɧɫɤɨɝɧɢɜɨɚɤʦ 
ɤɚɨɢɭɫɥɭɱɚʁɭɩɚɞɚɞɪɜɟɬɚ

7. децембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Страна 61 – Број 12

 Ɂɚɛɪɚʃɟɧɨʁɟɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɪɫɤɚɥɢɰɚɢɜɨɞɟɭɦɥɚɡɭɡɚɡɚɥɢɜɚʃɟɭɤɨɥɢɤɨɩɨɫɬɨʁɢɦɨɝɭʄɧɨɫɬ
ɞɚɫɟɦɥɚɡɜɨɞɟɩɪɢɛɥɢɠɢɧɚɦɚʃɟɨɞPɨɞɩɪɨɜɨɞɧɢɤɚɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚɧɚɩɨɧɫɤɨɝɧɢɜɨɚ
ɤʦ 
 Ɂɚɛɪɚʃɟɧɨʁɟɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟɥɚɤɨɡɚɩɚʂɢɜɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɭɡɚɲɬɢɬɧɨɦɩɨʁɚɫɭɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ
 ɇɢɫɤɨɧɚɩɨɧɫɤɟ ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɟ ɩɪɢɤʂɭɱɤɟ ɩɪɢɤʂɭɱɤɟ ɧɚ ɤɚɛɥɨɜɫɤɭ ɬɟɥɟɜɢɡɢʁɭ ɢ ɞɪɭɝɟ
ɩɪɢɤɝɶɭɱɤɟɢɡɜɟɫɬɢɩɨɞɡɟɦɧɨɭɫɥɭɱɚʁɭɭɤɪɲɬɚʃɚɫɚɞɚɥɟɤɨɜɨɞɨɦ
 ɋɜɟ ɦɟɬɚɥɧɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɟɥɟɤɬɪɨɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɝɪɟʁɚʃɟ ɢ ɫɥ  ɢ ɞɪɭɝɢ ɦɟɬɚɥɧɢ ɞɟɥɨɜɢ
ɨɝɪɚɞɟɢɫɥ ɦɨɪɚʁɭɞɚɛɭɞɭɩɪɨɩɢɫɧɨɭɡɟɦʂɟɧɢɇɚɪɨɱɢɬɨɜɨɞɢɬɢɪɚɱɭɧɚɨɢɡʁɟɞɧɚɱɟʃɭ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚ
 ɉɪɢɥɢɤɨɦɢɡɜɨɻɟʃɚɛɢɥɨɤɚɤɜɢɯɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɪɚɞɨɜɚɧɢɜɟɥɚɰɢʁɟɬɟɪɟɧɚɡɟɦʂɚɧɢɯɪɚɞɨɜɚ
ɢɢɫɤɨɩɚɭɛɥɢɡɢɧɢɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚɧɢɧɚɤɨʁɢɧɚɱɢɧɫɟɧɟɫɦɟɭɝɪɨɡɢɬɢɫɬɚɬɢɱɤɚɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ
ɫɬɭɛɨɜɚɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚɌɟɪɟɧɢɫɩɨɞɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚɫɟɧɟɫɦɟɧɚɫɢɩɚɬɢ
ɉɨɬɪɟɛɧɨʁɟɞɚɭɬɟɤɫɬɭɚɥɧɨɦɞɟɥɭɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɩɥɚɧɚɛɭɞɟɧɚɜɟɞɟɧɨɞɚʁɟɭɨɛɢɱɚʁɟɧɚɩɪɚɤɫɚ
ɞɚ ɫɟ ɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɤɨɪɢɞɨɪɢɦɚ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ ɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɫɤɢɦ ɫɬɚɧɢɰɚɦɚ
ɪɚɡɜɨɞɧɢɦ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɢɦɚ  ɦɨɝɭ ɢɡɜɨɞɢɬɢ ɫɚɧɚɰɢʁɟ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɟ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɚɤɨ ɬɨ ɭ
ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ ɡɛɨɝ ɩɨɬɪɟɛɚ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ ɢ ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɭɞɟ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ
ɐɟɥɨɤɭɩɧɭɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɭɦɪɟɠɭɢɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɟɝɪɚɞɢɬɢɧɚɨɫɧɨɜɭɝɥɚɜɧɢɯɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
ɭɫɤɥɚɞɭɫɚɜɚɠɟʄɢɦɡɚɤɨɧɫɤɢɦɩɪɨɩɢɫɢɦɚ
ɉɪɚɜɢɥɚɡɚɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɟN9ɫɭ

 ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɭ ɝɪɚɞɢɬɢ ɤɚɨ ɦɨɧɬɚɠɧɨɛɟɬɨɧɫɤɭ ɡɢɞɧɭ ɢɥɢ ɤɚɨ ɫɬɭɛɧɭ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɦɚɥɟ
ɝɭɫɬɢɧɟ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨɝ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɨɞɫɭɫɟɞɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ
ɦɨɪɚɢɡɧɨɫɢɬɢɧɚʁɦɚʃɟP
 ɚɤɨɫɟɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɚɫɦɟɲɬɚɭɩɪɫɬɨɪɢʁɟɭɫɤɥɨɩɭɨɛʁɟɤɬɚɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɦɨɪɚɢɫɩɭʃɚɜɚɬɢɭɫɥɨɜɟ
ɝɪɚɻɟʃɚɢɡɜɚɠɟʄɢɯɡɚɤɨɧɫɤɢɯɩɪɨɩɢɫɚ
 ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɟɝɪɚɞɢɬɢɡɚɪɚɞɧɚN9ɧɚɩɨɧɫɤɨɦɧɢɜɨɭɢ
 ɤɨɞɢɡɛɨɪɚɥɨɤɚɰɢʁɟɌɋɜɨɞɢɬɢɪɚɱɭɧɚɨɫɥɟɞɟʄɟɦɞɚɛɭɞɟɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚɲɬɨʁɟɦɨɝɭʄɟɛɥɢɠɟ
ɬɟɠɢɲɬɭ ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɚ ɞɚ ɩɪɢɤʂɭɱɧɢ ɜɨɞɨɜɢ ɛɭɞɭ ɲɬɨ ɤɪɚʄɢ ɚ ɪɚɫɩɥɟɬ ɜɨɞɨɜɚ ɲɬɨ
ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɢʁɢ ɨ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɥɚɤɨɝ ɩɪɢɥɚɡɚ ɪɚɞɢ ɦɨɧɬɚɠɟ ɢ ɡɚɦɟɧɟ ɨɩɪɟɦɟ ɨ ɦɨɝɭʄɢɦ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢɦɚ ɨɞ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɚ ɢ ɫɥ ɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɢ ɧɚɞɡɟɦɧɢɯ
ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɭɨɤɪɭɠɟʃɭɌɋɢɭɬɢɰɚʁɭɌɋɧɚɠɢɜɨɬɧɭɫɪɟɞɢɧɭ
ɉɪɚɜɢɥɚɡɚɜɨɞɨɜɟɢN9ɫɭ
  N9 ɢ  N9 ɦɪɟɠɭ ɝɪɚɞɢɬɢ ɩɨɞɡɟɦɧɨ ɭ ɝɪɚɞɫɤɨɦ ɬɤɢɜɭ ɤɚɛɥɨɜɫɤɢɦ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
ɞɢɪɟɤɬɧɢɦ ɩɨɥɚɝɚʃɟɦ ɭ ɡɟɦʂɭ ɢ ɧɚɞɡɟɦɧɨ ɧɚ ɛɟɬɨɧɫɤɨɦ ɫɬɭɛɨɜɢɦɚ ɫɚ ɝɨɥɢɦ
ɩɪɨɜɨɞɧɢɰɢɦɚ ɚ ɧɚ ɩɟɪɢɮɟɪɢʁɢ ɧɚɫɟʂɚ ɧɚɞɡɟɦɧɨ ɧɚ ɛɟɬɨɧɫɤɨɦ ɫɬɭɛɨɜɢɦɚ ɫɚ ɝɨɥɢɦ
ɩɪɨɜɨɞɧɢɰɢɦɚ
 ɞɭɛɢɧɚɭɤɨɩɚɜɚʃɚɤɚɛɥɨɜɚɧɟɫɦɟɛɢɬɢɦɚʃɚɨɞPɡɚɤɚɛɥɨɜɟɧɚɩɨɧɚɞɨN9ɨɞɧɨɫɧɨ
PɡɚɤɚɛɥɨɜɟN9
 ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɭɦɪɟɠɭɩɨɥɚɝɚɬɢɧɚʁɦɚʃɟPɨɞɬɟɦɟʂɚɨɛʁɟɤɚɬɚɢPɨɞɤɨɥɨɜɨɡɚɚ
ɝɞɟʁɟɦɨɝɭʄɟɦɪɟɠɭɩɨɥɚɝɚɬɢɭɫɥɨɛɨɞɧɢɦɡɟɥɟɧɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ
 ɭɤɪɲɬɚʃɟ ɤɚɛɥɨɜɫɤɨɝ ɜɨɞɚ ɫɚ ɩɭɬɟɦ ɢɡɜɚɧ ɧɚɫɟʂɚ ɜɪɲɢ ɫɟ ɬɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ ɤɚɛɥ ɩɨɥɚɠɟ ɭ
ɛɟɬɨɧɫɤɢ ɤɚɧɚɥ ɨɞɧɨɫɧɨ ɭ ɛɟɬɨɧɫɤɭ ɢɥɢ ɩɥɚɫɬɢɱɧɭ ɰɟɜ ɭɜɭɱɟɧɭ ɭ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɨ ɢɡɛɭɲɟɧ
ɨɬɜɨɪ ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ ɦɨɝɭʄɚ ɡɚɦɟɧɚ ɤɚɛɥɚ ɛɟɡ ɪɚɫɤɨɩɚɜɚʃɚ ɩɭɬɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɢ ɪɚɡɦɚɤ ɢɡɦɟɻɭ
ɝɨɪʃɟɢɜɢɰɟɤɚɛɥɨɜɫɤɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɢɩɨɜɪɲɢɧɟɩɭɬɚɬɪɟɛɚɞɚɢɡɧɨɫɢɧɚʁɦɚʃɟP
 ɦɟɻɭɫɨɛɧɢ ɪɚɡɦɚɤ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ ɤɚɛɥɨɜɚ ɜɢɲɟɠɢɥɧɢɯ ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɚɛɥɨɜɫɤɨɝ ɫɧɨɩɚ ɬɪɢ
ʁɟɞɧɨɠɢɥɧɚɤɚɛɥɚ ɭɢɫɬɨɦɪɨɜɭɨɞɪɟɻɭʁɟɫɟɧɚɨɫɧɨɜɭɫɬɪɭʁɧɨɝɨɩɬɟɪɟʄɟʃɚɚɥɢɧɟɫɦɟɞɚ
ɛɭɞɟɦɚʃɢɨɞPɩɪɢɩɚɪɚɥɟɥɧɨɦɜɨɻɟʃɭɨɞɧɨɫɧɨPɩɪɢɭɤɪɲɬɚʃɭɞɚɫɟɨɛɟɡɛɟɞɢ
ɞɚɫɟɭɪɨɜɭɤɚɛɥɨɜɢɦɟɻɭɫɨɛɧɨɧɟɞɨɞɢɪɭʁɭɢɡɦɟɻɭɤɚɛɥɨɜɚɦɨɠɟɰɟɥɨɦɞɭɠɢɧɨɦɬɪɚɫɟɞɚ
ɫɟɩɨɫɬɚɜɢɧɢɡɨɩɟɤɚɤɨʁɟɫɟɦɨɧɬɢɪɚʁɭɧɚɫɚɬɢɰɟɧɚɦɟɻɭɫɨɛɧɨɦɪɚɡɦɚɤɭɨɞP
 ɩɪɢ ɩɚɪɚɥɟɥɧɨɦ ɜɨɻɟʃɭ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ ɢ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯ ɤɚɛɥɨɜɚ ɧɚʁɦɚʃɟ ɪɚɫɬɨʁɚʃɟ
ɦɨɪɚɛɢɬɢPɡɚɤɚɛɥɨɜɟɧɚɩɨɧɚN9N9ɢN9ɨɞɧɨɫɧɨPɡɚɤɚɛɥɨɜɟɧɚɩɨɧɚ
N9
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 ɩɪɢɭɤɪɲɬɚʃɭɫɚɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɦɤɚɛɥɨɜɢɦɚɧɚʁɦɚʃɟɪɚɫɬɨʁɚʃɟɦɨɪɚɛɢɬɢɜɟʄɟɨɞ
P ɚ ɭɝɚɨ ɭɤɪɲɬɚʃɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɧɚʁɦɚʃɟ  ɩɨ ɦɨɝɭʄɫɬɜɭ ɲɬɨ
ɛɥɢɠɟ  ɚ ɜɚɧ ɧɚɫɟʂɟɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɧɚʁɦɚʃɟ  ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɤɚɛɥ ɫɟ
ɩɨɥɚɠɟɢɫɩɨɞɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯɤɚɛɥɨɜɚ
 ɧɢʁɟɞɨɡɜɨʂɟɧɨɩɚɪɚɥɟɥɧɨɩɨɥɚɝɚʃɟɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯɤɚɛɥɨɜɚɢɡɧɚɞɢɥɢɢɫɩɨɞɰɟɜɢɜɨɞɨɜɨɞɚɢ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
 ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɢ ɪɚɡɦɚɤ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨɝ ɤɚɛɥɚ ɨɞ ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ ɢɥɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ ɰɟɜɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ
ɢɡɧɨɫɢɧɚʁɦɚʃɟPɡɚɤɚɛɥɨɜɟN9ɨɞɧɨɫɧɨɧɚʁɦɚʃɟPɡɚɨɫɬɚɥɟɤɚɛɥɨɜɟ
 ɩɪɢ ɭɤɪɲɬɚʃɭ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɤɚɛɥ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɭɞɟ ɩɨɥɨɠɟɧ ɢɫɩɨɞ ɢɥɢ ɢɡɧɚɞ ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ ɢɥɢ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟɰɟɜɢɧɚɪɚɫɬɨʁɚʃɭɨɞɧɚʁɦɚʃɟPɡɚɤɚɛɥɨɜɟN9ɨɞɧɨɫɧɨɧɚʁɦɚʃɟP
ɡɚɨɫɬɚɥɟɤɚɛɥɨɜɟ
 ɭɤɨɥɢɤɨɧɟɦɨɝɭɞɚɫɟɩɨɫɬɢɝɧɭɪɚɡɦɚɰɢɢɡɩɪɟɬɯɨɞɧɟɞɜɟɬɚɱɤɟɧɚɬɢɦɦɟɫɬɢɦɚɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ
ɤɚɛɥɫɟɩɪɨɜɥɚɱɢɤɪɨɡɡɚɲɬɢɬɧɭɰɟɜ
 ɧɢʁɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ɩɚɪɚɥɟɥɧɨ ɩɨɥɚɝɚʃɟ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ ɤɚɛɥɨɜɚ ɢɡɧɚɞ ɢɥɢ ɢɫɩɨɞ ɰɟɜɢ
ɝɚɫɨɜɨɞɚɢ
 ɪɚɡɦɚɤɢɡɦɟɻɭɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨɝɤɚɛɥɚɢɝɚɫɨɜɨɞɚɩɪɢɭɤɪɲɬɚʃɭɢɩɚɪɚɥɟɥɧɨɦɜɨɻɟʃɭɬɪɟɛɚɞɚ
ɛɭɞɟɭɧɚɫɟʂɟɧɢɦɦɟɫɬɢɦɚPɨɞɧɨɫɧɨɢɡɜɚɧɧɚɫɟʂɟɧɢɯɦɟɫɬɚPɊɚɡɦɚɰɢɦɨɝɭɞɚɫɟ
ɫɦɚʃɟɞɨPɚɤɨɫɟɤɚɛɥɩɨɥɨɠɢɭɡɚɲɬɢɬɧɭɰɟɜɞɭɠɢɧɟɧɚʁɦɚʃɟPɫɚɨɛɟɫɬɪɚɧɟɦɟɫɬɚ
ɭɤɪɲɬɚʃɚɢɥɢɰɟɥɨɦɞɭɠɢɧɨɦɩɚɪɚɥɟɥɧɨɝɜɨɻɟʃɚ
Ɉɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɨɫɬɚɥɢɯ ɫɢɝɭɪɧɢɯ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢ ɢ ɜɢɫɢɧɚ ɨɞ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɚɨ ɢ ɭɤɪɲɬɚʃɟ
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ ɜɨɞɨɜɚ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɢ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɦɚ ɜɪɲɢɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɜɚɠɟʄɨɦ
ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɨɦɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɧɚɞɡɟɦɧɢɯɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯɜɨɞɨɜɚɧɚɡɢɜɧɨɝɧɚɩɨɧɚɨɞN9ɞɨN9
ɉɨɫɟɛɧɚɩɪɚɜɢɥɚɡɚɭɪɟɻɟʃɟɢɢɡɝɪɚɞʃɭɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɟɤ9ɉɨɠɚɪɟɜɚɰɤɩ
ɄɈɉɨɠɚɪɟɜɚɰɨɩɲɬɢɧɚɉɨɠɚɪɟɜɚɰ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɬɪɚɮɨ ɫɬɚɧɢɰɟ  ɤ9 ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ  ʁɟ ɨɞ ɫɭɲɬɢɧɫɤɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɤɨɪɟɤɬɧɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨɝɫɢɫɬɟɦɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚɉɨɠɚɪɟɜɰɚɢɱɢɬɚɜɨɝȻɪɚɧɢɱɟɜɫɤɨɝ
ɨɤɪɭɝɚ ɤɨʁɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɨɫɚɦ ɨɩɲɬɢɧɚ ɉɥɚɧɢɪɚɧɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɪɟɲɟʃɟ Ɍɋ  ɤ9ɤ9ɤ9
ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ  ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɜɟʄɭ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɟɥɟɤɬɪɨ ɫɧɚɞɛɟɜɚʃɚ ɩɨɬɪɨɲɚɱɚ ɧɚ ɤɨɧɡɭɦɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
ɨɝɪɚɧɤɚ ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ɢ ɞɭɝɨɪɨɱɧɨ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɩɨɪɚɫɬ ɩɨɬɪɨɲʃɟ ɭ ɞɟɥɭ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɟ ɦɪɟɠɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɫɤɟ ɫɬɚɧɢɰɟ  ɤ9ɤ9 ɤ9 ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ  ɩɥɚɧɢɪɚ ɫɟ ɭ ɰɢʂɭ
ɧɚɩɚʁɚʃɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɦ ɟɧɟɪɝɢʁɨɦ ɲɢɪɟɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ɢ ɤɚɨ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢ
ɨɫɧɨɜ ɪɚɡɜɨʁɚ ɫɜɢɯ ɜɪɫɬɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɨɞ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɞɨ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟ ɢ ɬɭɪɢɡɦɚ ɨɜɨɝ ɤɪɚʁɚ ɭ
ɢɫɬɨɱɧɨɦɞɟɥɭɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟ
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɧɚ ɤɨɦɟ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɬɪɚɮɨ ɫɬɚɧɢɰɚ  ɤ9ɤ9ɤ9 ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ  ɡɚɭɡɢɦɚ
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɭɩɚɪɰɟɥɭɛɪɨʁɄɈɉɨɠɚɪɟɜɚɰɢɢɦɚɩɨɜɪɲɢɧɭɨɤɨKDȽɪɚɧɢɰɚɩɚɪɰɟɥɟɌɋʁɟ
ɛɥɢɠɟɨɞɪɟɻɟɧɚɧɚɝɪɚɮɢɱɤɨɦɩɪɢɥɨɝɭɤɚɪɬɚÄɉɥɚɧɧɚɦɟɧɟ³
Ʌɨɤɚɰɢʁɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɧɚ ɨɤɨ  ɤɦ ɭ ɩɪɚɜɨʁ ɥɢɧɢʁɢ ɡɚɩɚɞɧɨ ɨɞ ɰɟɧɬɪɚ ɝɪɚɞɚ ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ ɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɞɨʃɟʁɟɩɪɜɢɦɩɭɬɟɦɥɟɜɨɨɞɨɞɜɨʁɤɚɤɚɤɚɩɢʁɢɏɢɩɨɞɪɨɦɚɉɨɠɚɪɟɜɚɰɤɚɞɚɫɟɤɪɟɧɟɤɚ
ɡɚɩɚɞɭɆɨɪɚɜɫɤɨɦɭɥɢɰɨɦɉɥɚɧɢɪɚɬɢɢɡɝɪɚɞʃɭɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɟɭʁɟɞɧɨʁɟɬɚɩɢɈɛʁɟɤɚɬɩɥɚɧɢɪɚɬɢ
ɩɪɢɡɟɦɚɧɢɩɨɞɟɥɢɬɢɧɚɤɨɦɚɧɞɧɢɢɩɨɝɨɧɫɤɢɞɟɨɚɩɨɝɨɧɫɤɢɩɨɞɟɥɢɬɢɧɚɞɜɚɞɟɥɚɩɨɫɬɪɨʁɟʃɟ
N9ɢɩɨɫɬɪɨʁɟʃɟN9.ɨɦɚɧɞɧɨɩɨɝɨɧɫɤɭɡɝɪɚɞɭɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɬɢɧɚɨɫɧɨɜɭɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɯɡɚɯɬɟɜɚ
ɢɩɨɞɥɨɝɚɟɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɚɠɧɨɝɞɟɥɚɉɪɨʁɟɤɬɨɜɚɬɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɟɫɬɚɡɟɭɧɭɬɚɪɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɟɲɢɧɢɪɧɟ
ɦɫɚɦɢɧɢɦɚɥɧɢɦɩɨɥɭɩɪɟɱɧɢɤɨɦɤɪɢɜɢɧɟɦɧɚɦɟʃɟɧɟɡɚɩɪɟɜɨɡɦɚʃɨɦɞɢɡɚɥɢɰɨɦɧɨɫɢɜɨɫɬɢ
ɞɨɬɨɧɚȽɥɚɜɧɭɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɫɬɚɡɭɡɚɩɪɟɜɨɡɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɬɟɲɤɢɦɜɨɡɢɥɢɦɚɨɞɭɥɚɡɧɟɤɚɩɢʁɟ
ɢ ɩɪɢɫɬɭɩɧɢ ɩɭɬ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɬɢ ɲɢɪɢɧɟ ɦ ɫɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɢɦ ɩɨɥɭɩɪɟɱɧɢɤɨɦ ɤɪɢɜɢɧɟ ɦ ɜɨɞɟʄɢ
ɪɚɱɭɧɚ ɨ ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɭ ɜɭɱɧɨɝ ɜɨɡɚ ɫɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɦ ɫɧɚɝɟ 09$ Ɉɤɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ
ɬɪɨɬɨɚɪ ɭ ɲɢɪɢɧɢ ɨɞ ɦ ɢ ɞɟɛʂɢɧɟ ɰɦ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɧɚ ɫɥɨʁɭ ɧɚɛɢʁɟɧɨɝ ɲʂɭɧɤɚ Ɉɛʁɟɤɚɬ
ɨɩɪɟɦɢɬɢɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɦɚɜɨɞɨɜɨɞɚɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɤɚɨɢɟɥɟɤɬɪɨɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɢɨɝɪɚɞɢɬɢɊɟɲɢɬɢ
ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯɜɨɞɚɩɥɚɬɨɚɢɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢɨɡɟɥɟʃɚɜɚʃɟɦɢɧɨɞɭɤɭɩɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɩɚɪɰɟɥɟ

Ɍɟɯɧɢɱɤɢɩɨɞɚɰɢɨɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɢ
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɫɤɚɫɬɚɧɢɰɚʁɟɛɟɡɩɨɫɚɞɟ
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ɌɊȺɇɋɎɈɊɆȺɐɂȳȺ
Ɉɞɧɨɫɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɟ


N9
ɋɧɚɝɚɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɟ


[    09$

ɉɈɋɌɊɈȳȿȵȿN9
Ɍɢɩɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ



ɫɩɨʂɧɨɜɚɡɞɭɯɨɦɢɡɨɥɨɜɚɧɨ
ɋɢɫɬɟɦɫɚɛɢɪɧɢɰɚ 


ɞɜɨɫɬɪɭɤɢ

ɉɈɋɌɊɈȳȿȵȿN9
Ɍɢɩɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ
ɭɧɭɬɪɚɲʃɟɦɟɬɚɥɨɦɨɤɥɨɩʂɟɧɨɜɚɡɞɭɯɨɦɢɡɨɥɨɜɚɧɨɫɚɢɡɜɥɚɱɢɜɢɦʄɟɥɢʁɚɦɚ
ɋɢɫɬɟɦɫɚɛɢɪɧɢɰɚ 


ʁɟɞɧɨɫɬɪɭɤɢ

ɉɈɋɌɊɈȳȿȵȿN9
Ɍɢɩɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ
ɭɧɭɬɪɚɲʃɟɦɟɬɚɥɨɦɨɤɥɨɩʂɟɧɨɜɚɡɞɭɯɨɦɢɡɨɥɨɜɚɧɨɫɚɢɡɜɥɚɱɢɜɢɦʄɟɥɢʁɚɦɚ
ɋɢɫɬɟɦɫɚɛɢɪɧɢɰɚ 


ʁɟɞɧɨɫɬɪɭɤɢ

ɇȺɉɈɇɋɄɂɇɂȼɈɂ
ɉɨɝɨɧɫɤɢɧɚɩɨɧɢ 


N9N9N9ɢN9+]
ɉɨɦɨʄɧɢɧɚɩɨɧɢɢɧɚɩɨɧɢɫɢɝɭɪɧɨɫɧɨɝɧɚɩɚʁɚʃɚ9'&9$&+]



ɇȺɑɂɇɉɊɂɄȴɍɑȿȵȺɇȺɆɊȿɀɍN9
ɇɚɞɡɟɦɧɢ ɞɜɨɫɬɪɭɤɢɦ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɨɦ N9 ɧɚ ɱɟɥɢɱɧɨɪɟɲɟɬɤɚɫɬɢɦ ɫɬɭɛɨɜɢɦɚ ɩɨ
ɫɢɫɬɟɦɭɭɥɚɡɢɡɥɚɡɉɪɢɤʂɭɱɟʃɟʁɟɢɡɜɟɞɟɧɨɩɪɟɫɟɰɚʃɟɦɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝN9ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚɛɪȻ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ±ɄɨɫɬɨɥɚɰȺɤɨɞɫɬɭɛɧɨɝɦɟɫɬɚɛɪ

ɉɈȽɈɇɋɄɂɍɋɅɈȼɂ
ɚ ɆɪɟɠɚN9ɪɚɞɢɭɩɪɫɬɟɧɭɇɚɩɚʁɚʃɟɌɋN9Äɉɨɠɚɪɟɜɚɰ³ʁɟɞɜɨɫɬɪɚɧɨɢɡ
ɩɪɚɜɰɚɌɋN9ɋɦɟɞɟɪɟɜɨɢɢɡɩɪɚɜɰɚɊɉN9ɄɨɫɬɨɥɚɰȺ
ɛ ɆɪɟɠɚN9ʁɟɪɚɞɢʁɚɥɧɚɫɚɞɜɨɫɬɪɚɧɢɦɧɚɩɚʁɚʃɟɦɌɋN9
ɜ  ɇɟɭɬɪɚɥɧɚ ɬɚɱɤɚ ɦɪɟɠɟ  ʁɟ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɭɡɟɦʂɟɧɚ ɧɟɭɬɪɚɥɧɚ ɬɚɱɤɚ ɦɪɟɠɟ N9 ʁɟ
ɭɡɟɦʂɟɧɚɩɪɟɤɨɧɢɫɤɨɨɦɫɤɟɢɦɩɟɞɚɧɫɟɫɚɨɝɪɚɧɢɱɟʃɟɦɫɬɪɭʁɟɡɟɦʂɨɫɩɨʁɚɧɚȺɚɧɟɭɬɪɚɥɧɚ
ɬɚɱɤɚ ɦɪɟɠɟ N9 ʁɟ ɢɡɨɥɨɜɚɧɚ ɭ ɩɪɜɨʁ ɮɚɡɢ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɭɡɟɦʂɟʃɟ ɧɟɭɬɪɚɥɧɟ ɬɚɱɤɟ
ɦɪɟɠɟN9ɭɤɚɫɧɢʁɨʁɮɚɡɢ
ɝ  ɉɨɞɚɰɢ ɨ ɫɧɚɝɚɦɚ ɢ ɫɬɪɭʁɚɦɚ ɤɪɚɬɤɢɯ ɫɩɨʁɟɜɚ ɧɚ ɫɚɛɢɪɧɢɰɚɦɚ N9 ɉɪɟɦɚ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɦɫɬɚʃɭɦɪɟɠɟɨɤɨɝɨɞɢɧɟɤɨʁɢɫɭɩɪɢɛɚɜʂɟɧɢɨɞɫɬɪɭɱɧɢɯɫɥɭɠɛɢȳɉȿɆɋɢ
ɌɉȾɢɪɟɤɰɢʁɟɡɚɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɭɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟɟɧɟɪɝɢʁɟ
ɞ Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɚɢɡɨɥɚɰɢʁɟɩɪɟɦɚ-86,(&-861%2ɢɜɚɠɟʄɢɦɩɪɟɩɨɪɭɤɚɦɚ
ɋɜɢɨɫɬɚɥɢɞɟɬɚʂɧɢʁɢɩɨɞɚɰɢɫɟɧɚɥɚɡɟɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɢɩɥɚɧɚ

Ɍɚɛɟɥɚɉɨɫɟɛɧɚɩɪɚɜɢɥɚɡɚɭɪɟɻɟʃɟɢɢɡɝɪɚɞʃɭɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɟɤ9ɉɨɠɚɪɟɜɚɰɤɩ
Ɍɢɩɨɛʁɟɤɬɚ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢʁɚɨɛʁɟɤɬɚ
Ȼɪɨʁɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟɩɚɪɰɟɥɟ
Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɟ
ɤɨɦɚɧɞɧɟ
ɡɝɪɚɞɟ

Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɫɤɚɫɬɚɧɢɰɚ
Ƚ
ɄɩɄɈɉɨɠɚɪɟɜɚɰɨɩɲɬɢɧɚɉɨɠɚɪɟɜɚɰ

ɍɤɭɩɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɩɚɪɰɟɥɟɩɚɪɰɟɥɚ
KDDP 

ɍɤɭɩɧɚȻɊȽɉɧɚɞɡɟɦɧɨ
P 

ɍɤɭɩɧɚȻɊɍɌɈɢɡɝɪɚɻɟɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚ
P 

ɍɤɭɩɧɚɇȿɌɈɩɨɜɪɲɢɧɚ
P 

ɉɨɜɪɲɢɧɚɩɪɢɡɟɦʂɚ
P 
ɉɨɜɪɲɢɧɚ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɩɨɞ P
ɨɛʁɟɤɬɨɦɡɚɭɡɟɬɨɫɬ
ɋɩɪɚɬɧɨɫɬ ɧɚɞɡɟɦɧɢɯ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɉ
ɟɬɚɠɚ 
ɋɩɪɚɬɧɚɜɢɫɢɧɚ
PɢP
Ȼɪɨʁɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɯʁɟɞɢɧɢɰɚ

Ȼɪɨʁɩɚɪɤɢɧɝɦɟɫɬɚ
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Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɤɨɦɚɧɞɧɟɡɝɪɚɞɟ

Ɋɚɡɜɨɞɧɨɩɨɫɬɪɨʁɟʃɟ
N9
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Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɚɮɚɫɚɞɟ
Ɉɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɚɫɥɟɦɟɧɚ
ɇɚɝɢɛɤɪɨɜɚ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɚɤɪɨɜɚ
ȳɟɞɚɧɫɢɫɬɟɦɫɚɛɢɪɧɢɰɚɫɚɭɤɭɩɧɨɩɨʂɚ
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ɋɢɥɢɤɚɬɧɚɨɩɟɤɚ
ɂɫɬɨɤɡɚɩɚɞ

ɑɟɥɢɱɧɢɬɪɚɩɟɡɚɫɬɢɥɢɦ


Ⱦɟɬɚʂɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɟ ɬɪɚɮɨ ɫɬɚɧɢɰɟ ɞɚɬɢ ɫɭ ɭ ɂɞɟʁɧɨɦ ɪɟɲɟʃɭ ɡɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɬɪɚɮɨ ɫɬɚɧɢɰɟ  ɤ9 ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ  ɤɩ  ɄɈ ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ɨɞ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ
ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ÄȿɉɋȾɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ³ Ȼɟɨɝɪɚɞ  ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɨ ɭ ɚɧɥɢɬɢɱɤɨ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɨɧɨʁɨɫɧɨɜɢɨɜɨɝɩɥɚɧɚ
ɉɨɫɟɛɧɢɭɫɥɨɜɢɡɚɢɡɦɟɲɬɚʃɟɪɚɡɜɨɞɧɨɝɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚN9³ɋɬɚɪɚ´ɧɚɤɩɛɪ
ɉɨɫɬɨʁɟʄɟɪɚɡɜɨɞɧɨɩɨɫɬɪɨʁɟʃɟɧɚɥɚɡɢɫɟɧɚɧɚɤɩɛɪɤɨʁɚʁɟɭɞɪɠɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢɫɚ
ɩɪɚɜɨɦɤɨɪɢɲʄɟʃɚɤɨʁɟɢɦɚɄɨɧɰɟɪɧȻɚɦɛɢɚɞɉɨɠɚɪɟɜɚɰɉɨɫɬɪɨʁɟʃɟʁɟɛɢɬɧɨɡɚɱɢɬɚɜɫɢɫɬɟɦ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚ ɟɥɟɤɬɪɨɦɪɟɠɟ ɡɚ ɝɪɚɞ ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɡɛɨɝ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɭɰɟɥɨʁɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨʁɡɨɧɢɬɟɢɡɦɟɲɬɚʃɟɫɚɩɨɫɬɨʁɟʄɟɥɨɤɚɰɢʁɟɡɚɯɬɟɜɚ
ɜɟʄɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɫɬɭɞɢʁɟ ɩɪɨɰɟɧɟ ɭɬɢɰɚʁɚ ɧɚ ɨɤɨɥɢɧɭ ɉɥɚɧɨɦ ɫɟ ɨɫɬɚɜʂɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ
ɢɡɦɟɲɬɚʃɚ ɨɜɨɝ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɧɚ ɞɪɭɝɭ ɥɨɤɚɰɢʁɭ ɭɤɨɥɢɤɨ ɂɧɜɟɫɬɢɬɨɪ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ ɢɡɦɟɲɬɚʃɟ ɢ
ɨɛɚɜɟɡɧɭɢɡɪɚɞɭɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝɩɪɨʁɟɤɬɚ
Ɂɚɲɬɢɬɧɢɩɨʁɚɫɡɚɟɥɟɤɬɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟɜɨɞɨɜɟɢɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɫɤɭɫɬɚɧɢɰɭ
ɍɡɚɲɬɢɬɧɨɦɩɨʁɚɫɭɢɫɩɨɞɢɡɧɚɞɢɥɢɩɨɪɟɞɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɫɭɩɪɨɬɧɨɡɚɤɨɧɭ
ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɧɟ ɦɨɝɭ ɫɟ ɝɪɚɞɢɬɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɢɡɜɨɞɢɬɢ ɞɪɭɝɢ ɪɚɞɨɜɢ ɧɢɬɢ
ɡɚɫɚɻɢɜɚɬɢɞɪɜɟʄɟɢɞɪɭɝɨɪɚɫɬɢʃɟȼɥɚɫɧɢɰɢɢɧɨɫɢɨɰɢɞɪɭɝɢɯɩɪɚɜɚɧɚɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɦɚɤɨʁɟɫɟ
ɧɚɥɚɡɟ ɭ ɡɚɲɬɢɬɧɨɦ ɩɨʁɚɫɭ ɢɫɩɨɞ ɢɡɧɚɞ ɢɥɢ ɩɨɪɟɞ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɧɟ ɦɨɝɭ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚɬɢ
ɪɚɞɨɜɟ ɢɥɢ ɞɪɭɝɟ ɪɚɞʃɟ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɧɟɦɨɝɭʄɚɜɚ ɢɥɢ ɭɝɪɨɠɚɜɚ ɪɚɞ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɛɟɡ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨɝ ɫɭɛʁɟɤɬɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɜɥɚɫɧɢɤ ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɤ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨɝ
ɨɛʁɟɤɬɚ
Ɂɚɲɬɢɬɧɢ ɩɨʁɚɫ ɡɚ ɧɚɞɡɟɦɧɟ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɜɨɞɨɜɟ ɫɚ ɨɛɟ ɫɬɪɚɧɟ ɨɞ ɜɨɞɚ ɨɞ ɤɪɚʁʃɟɝ
ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɚɢɦɚɲɢɪɢɧɭɦɟɬɚɪɚɡɚɧɚɩɨɧɫɤɢɧɢɜɨN9
Ɂɚɲɬɢɬɧɢ ɩɨʁɚɫ ɡɚ ɩɨɞɡɟɦɧɟ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɜɨɞɨɜɟ ɤɚɛɥɨɜɟ  ɢɡɧɨɫɢ ɨɞ ɢɜɢɰɟ
ɚɪɦɢɪɚɧɨɛɟɬɨɧɫɤɨɝɤɚɧɚɥɚ ɡɚɧɚɩɨɧɫɤɢɧɢɜɨN9ɞɨN9ɦɟɬɚɪ ɡɚɧɚɩɨɧɫɤɢɧɢɜɨN9
ɦɟɬɪɚ ɡɚɧɚɩɨɧɫɤɢɧɢɜɨɢɡɧɚɞN9ɦɟɬɪɚ
Ɂɚɲɬɢɬɧɢɩɨʁɚɫɡɚɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɫɤɟɫɬɚɧɢɰɟɧɚɨɬɜɨɪɟɧɨɦ ɡɚɧɚɩɨɧɫɤɢɧɢɜɨɞɨN9
ɦɟɬɚɪɚ ɡɚɧɚɩɨɧɫɤɢɧɢɜɨN9ɢɢɡɧɚɞɦɟɬɚɪɚ

,, ȿɥɟɤɬɪɨɧɫɤɚɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɚɦɪɟɠɚ
ȽɟɧɟɪɚɥɧɢɦɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɦɩɥɚɧɨɦɝɪɚɞɚɉɨɠɚɪɟɜɰɚɡɚɩɨɞɪɭɱʁɟɤɨʁɟɨɛɪɚɻɭʁɟɨɜɚʁɉȽɊ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ʁɟ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨ
ɭɫɥɭɠɧɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɉɪɨɢɡɜɨɞɧɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢ ɫɭ ɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɨʁ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨʁ ɡɨɧɢ ɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɫɟ ɫɚ ɩɨɫɬɨʁHʄɢɯ Kɚ ɩɥɚɧɢɪɚ ɧɚ Kɚ ɉɪɨɢɡɜɨɞɧɨ ɭɫɥɭɠɧɟ ɫɭ ɥɨɰɢɪɚɧɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ
ɨɤɨ ɫɟɜɟɪɧɟ ɨɛɢɥɚɡɧɢɰɟ ɝɪɚɞɚ ɢ ɩɭɬɚ ɡɚ Ⱦɪɚɝɨɜɚɰ ɉɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ʁɟ ɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɛɪɨʁɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɢ ɩɨɪɨɞɢɱɧɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɧɢɫɤɟ ɫɩɪɚɬɧɨɫɬɢ ɍɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ ɧɨɜɢɯ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɯʁɟɞɢɧɢɰɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭʁɟ  ɋɜɢ ɧɨɜɨɩɥɚɧɢɪɚɧɢ ɫɭ ɤɚɨ ɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɬɚɤɨɻɟ ɭ ɡɨɧɢ
Ȼɪɟɠɚɧɫɤɨɝɩɭɬɚ
ɈɜɢɦɉȽɊɬɪɟɛɚɫɬɜɨɪɢɬɢɫɜɟɩɨɬɪɟɛɧɟɭɫɥɨɜɟɞɚɩɨɫɬɨʁɟʄɢɢɧɨɜɨɩɥɚɧɢɪɚɧɢɤɨɪɢɫɧɢɰɢɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭɩɥɚɧɚɦɨɝɭɞɚɞɨɛɢʁɭɫɜɟɫɚɜɪɟɦɟɧɟɫɟɪɜɢɫɟɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɯɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ
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ɉɪɟɦɚɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚɩɥɚɧɢɪɚʃɚɦɪɟɠɚɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɯɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚɢɭɫɥɨɜɢɦɚ
ɤɨʁɟʁɟɫɚɞɚɲʃɢɨɩɟɪɚɬɨɪɨɜɢɯɫɟɪɜɢɫɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚÄɌɟɥɟɤɨɦɋɪɛɢʁɚ³ɞɨɫɬɚɜɢɨɡɚɩɨɬɪɟɛɟ
ɢɡɪɚɞɟɨɜɨɝɩɥɚɧɚɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟ
 ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɲɢɪɟʃɟ ɦɪɟɠɟ ɨɩɬɢɱɤɢɯ ɤɚɛɥɨɜɚ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟɦ ɤɚɛɥɨɜɫɤɟ ȿɄ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɞɭɠ ɧɨɜɢɯ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɢ ɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ  ɢ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
 ɩɥɚɧɢɪɚɬɢɩɨɬɩɭɧɭɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɨɞɪɭɱʁɚɫɚɤɪɚɬɤɨɦɩɪɟɬɩɥɚɬɧɢɱɤɨɦɩɟɬʂɨɦɤɨʁɚʄɟ
ɞɚ ɨɦɨɝɭʄɢ ɲɢɪɨɤɨɩɨʁɚɫɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ Ɇɛɫɟɤ  ɲɬɨ ɜɟʄɟɦ ɛɪɨʁɭ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ Ɉɜɨ ɫɟ
ɩɨɫɬɢɠɟ  ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦ  ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɨɩɪɟɦɟ ɦɭɥɬɢɫɟɪɜɢɫɧɢɯ ɩɪɢɫɬɭɩɧɢɯ
ɱɜɨɪɨɜɚ  ɬɢɩɚ ɆɋȺɇ  ɡɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɟ ɪɟɞɚ   ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɢ ɦɢɧɢ ɂɉȺɇ ɡɚ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɟ  ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɩɨɜɟɡɚɧɢ ɨɩɬɢɱɤɢɦ ɤɚɛɥɨɜɢɦɚ ɢ
ɪɭɬɟɪɢɦɚ ɚɝɪɟɝɚɰɢɨɧɢɦɫɜɢɱɟɜɢɦɚ ɜɟɥɢɤɢɯɛɪɡɢɧɚ
ɈɩɬɢɱɤɢɦɤɚɛɥɨɜɢɦɚɫɟɧɚȿɄɦɪɟɠɭɩɨɜɟɡɭʁɭ
 ɆɋȺɇɢɦɢɧɢɂɉȺɇɱɜɨɪɨɜɢɜɟɥɢɤɢɛɢɡɧɢɫɤɨɪɢɫɧɢɰɢɢɧɬɟɪɧɟɬɩɪɨɜɚʁɞɟɪɢɦɟɞɢʁɫɤɢ
ɨɩɟɪɚɬɨɪɢɞɪɠɚɜɧɟɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟɚɤɚɞɟɦɫɤɟɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ
ȿɄɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚɫɟɪɟɚɥɢɡɭʁɟɫɚ
 ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɢɦɨɤɧɢɦɚɡɚɩɨɥɚɝɚʃɟɨɫɧɨɜɧɢɯɤɚɛɥɨɜɚɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɩɚɪɢɰɚ
 ɦɢɧɢɨɤɧɢɦɚɨɞɦɨɧɬɚɠɧɢɯɟɥɟɦɟɧɚɬɚɡɚɨɩɬɢɱɤɟɢɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɟɤɚɛɥɨɜɟɞɨɩɚɪɢɰɚ
ɉɪɢɫɬɭɩɧɚɦɪɟɠɚɫɟɪɟɚɥɢɡɭʁɟɫɚ
 ɛɚɤɚɪɧɢɦ ɤɚɛɥɨɜɢɦɚ '6/ &DW  ɤɨʁɢ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ ɲɢɪɨɤɨɩɨʁɚɫɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɞɨ  Ɇɯɡ
Ⱦɭɠɢɧɚɩɪɟɬɩɥɚɬɧɢɱɤɟɩɟɬʂɟɡɚɤɨɪɢɫɧɢɤɚɧɟɫɦɟɞɚɛɭɞɟɜɟʄɚɨɞɤɦ
 ɨɩɬɢɱɤɢɦɤɚɛɥɨɜɢɦɚɩɨɩɪɢɧɰɢɩɭɜɥɚɤɧɨɞɨɤɭʄɟ )77+ ɢɥɢɜɥɚɤɧɨɞɨɡɝɪɚɞɟ )77% ɫɚ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢɦɚɢɥɢɜɢɲɟɜɥɚɤɚɧɚ
 ɩɨɥɚɝɚʃɟ ɨɜɢɯ ɤɚɛɥɨɜɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢ ɭ ɬɡɜ ɦɢɧɢ ɪɨɜɨɜɢɦɚ ɭ ɰɢʂɭ ɫɦɚʃɟʃɚ
ɬɪɨɲɤɨɜɚɢɭɛɪɡɚʃɚɢɡɝɪɚɞʃɟ
ȼɨɞɟʄɢ ɪɚɱɭɧɚ ɨ ɝɨɪɟ ɢɡɧɟɬɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ȿɄ ɦɪɟɠɟ ɡɚ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɨɜɨɝ ɉȽɊ
ɦɨɠɟɫɟɧɚɨɫɧɨɜɭɛɪɨʁɚɢɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝɪɚɫɩɨɪɟɞɚɭɤɭɩɧɨɨɱɟɤɢɜɚɧɨɝɛɪɨʁɚɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ȿɄɭɫɥɭɝɚ
ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢɫɥɟɞɟʄɟ
 ɧɢʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɧɨɜɢɯ ɆɋȺɇ ɱɜɨɪɨɜɚ ɜɟʄ ɫɟ ɫɜɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɦɨɝɭ
ɡɚɞɨɜɨʂɢɬɢ ɩɪɟɤɨ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɦɭɥɬɢɫɟɪɜɢɫɧɢɯ ɱɜɨɪɨɜɚ Ɂɚɛɟɥɫɤɢ ɩɭɬ  Ȼɪɟɠɚɧɫɤɢ ɩɭɬ ɢ
ɋɨɩɨɬ
 ɫɜɢɧɨɜɢɤɨɪɢɫɧɢɰɢɢɧɨɜɟɭɫɥɭɝɟɨɛɟɡɛɟɞɢʄɟɫɟɩɨɦɨʄɭɧɨɜɢɯɦɢɧɢɂɉȺɇɱɜɨɪɨɜɚɤɨʁɢ
ʄɟɫɟɩɪɟɦɚɨɩɪɟɞɟɥɟʃɭɫɬɪɭɱɧɟɫɥɭɠɛɟÄɌɟɥɟɤɨɦɚɋɪɛɢʁɚ³ɨɩɬɢɱɤɢɦɤɚɛɥɨɜɢɦɚɩɨɜɟɡɚɬɢ
ɧɚ ɌɄ ɰɟɧɬɚɪ ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ  Ȼɪɨʁ ɢ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɦɢɧɢ ɂɉȺɇ ɱɜɨɪɨɜɚ  ɧɟ ɦɨɝɭ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ
ɭɧɚɩɪɟɞɚɛɢʄɟɦɨɧɬɢɪɚɧɢɭɬɢɩɫɤɢɦɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢɦɚɡɚɫɩɨʂɧɭɦɨɧɬɚɠɭɡɚɤɨʁɟʁɟɩɨɬɪɟɛɧɨ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɩɪɨɫɬɨɪɜɟɥɢɱɢɧɟɯɦɢɥɢɭɧɭɬɚɪɩɨɫɥɨɜɧɢɯɡɝɪɚɞɚ
Ⱦɭɠ ɡɧɚɬɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɧɨɜɨɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɤɨʁɟ ɫɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɲɭ ɭ
ɡɧɚɱɚʁɧɨɦɨɛɢɦɭɩɥɚɧɢɪɚɫɟɢɡɝɪɚɞʃɚȿɄɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɫɚɦɢɧɢɨɤɧɢɦɚɨɞɦɨɧɬɚɠɧɢɯɟɥɟɦɟɧɚɬɚ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɚȿɄɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚɩɪɢɤɚɡɚɧɚʁɟɧɚɞɟɬɚʂɧɢɦɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚɭɪɚɡɦɟɪɢɚɪɟɚɥɢɡɭʁɟ
ɫɟɫɚɰɟɜɢɢɨɤɧɢɦɚɞɚɬɢɦɭɬɚɱɤɢɬɟɯɧɢɱɤɢɯɭɫɥɨɜɚ
Ɍɟɯɧɢɱɤɢɭɫɥɨɜɢ
Ɉɜɢɦɉɥɚɧɨɦɝɟɧɟɪɚɥɧɟɪɟɭɥɚɰɢʁɟɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɫɭɬɟɯɧɢɱɤɢɭɫɥɨɜɢɢɩɪɚɜɢɥɚɤɨʁɢɦɨɪɚʁɭ
ɛɢɬɢ ɩɨɲɬɨɜɚɧɢ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɡɚɲɬɢɬɢɥɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɥɢɩɨɬɪɟɛɧɢɭɫɥɨɜɢɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɧɨɜɟ
 Ɂɚɲɬɢɬɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɚɛɥɨɜɫɤɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɩɨɞɡɟɦɧɢɯɤɚɛɥɨɜɚɢɧɚɞɡɟɦɧɟɦɪɟɠɟ
 ɭ ɮɚɡɢ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟɦ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɧɨɜɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢɥɢ ɬɪɚɫɚ ɞɪɭɝɢɯ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɧɟʄɟ ɭɝɪɨɡɢɬɢ ȿɄ ɨɛʁɟɤɬɟ ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɤɚɞɚ ɬɨ ɧɢʁɟ
ɦɨɝɭʄɟɢɡɛɟʄɢɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢɩɨɫɟɛɧɟɦɟɪɟɡɚɲɬɢɬɟɢɥɢɢɡɦɟɲɬɚʃɟȿɄɨɛʁɟɤɚɬɚ
 ɭɮɚɡɢɩɪɢɩɪɟɦɟɡɚɩɨɱɟɬɚɤɪɚɞɨɜɚɭɡɨɧɢɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ȿɄɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟɦ
ʃɟɧɨɝ ɬɚɱɧɨɝ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ ɭɡ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ
ɦɢɤɪɨɥɨɰɢɪɚʃɟɦɧɚɨɫɧɨɜɭɝɟɨɞɟɬɫɤɨɝɫɧɢɦɤɚɬɪɚɝɚɱɟɦɤɚɛɥɨɜɚɢɥɢɲɥɢɰɨɜɚʃɟɦ
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 ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɭɥɢɰɚ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɤɚɛɥɨɜɫɤɟ ȿɄ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɢɥɢ ɤɚɛɥɨɜɫɤɟ ɦɪɟɠɟ ɝɞɟ ʁɟ ɤɚɛɥ ɩɨɥɨɠɟɧ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɭ ɡɟɦʂɭ ɢɥɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ
ɧɨɜɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɝɞɟ ȿɄ ɨɛʁɟɤɬɢ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɉɨɫɟɛɧɨ ʁɟ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɩɨɥɚɝɚʃɟ 39& ɢɥɢ
3+' ɰɟɜɢ ɩɪɟɱɧɢɤɚ  PP ɡɚ ɩɪɟɥɚɡ ɤɚɛɥɚ ɧɚ ɞɪɭɝɭ ɫɬɪɚɧɭ ɭɥɢɰɟɌɚɦɨ ɝɞɟ ɩɨɫɬɨʁɟ
ɤɚɛɥɨɜɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ  ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɬɪɚɫɟ ɡɚ ɩɨɥɚɝɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɤɚɛɥɨɜɚ ɇɨɜɟ ɬɪɚɫɟ
ɡɚɭɡɢɦɚɬɢɫɚɦɨɭɢɡɭɡɟɬɧɢɦɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ
 Ʉɨɪɢɞɨɪɟ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ȿɄ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɢɥɢ ɤɚɛɥ  ɭ
ʁɚɜɧɨʁɩɨɜɪɲɢɧɢɞɭɠɫɜɢɯɭɥɢɰɚɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚɄɚɛɥɨɜɫɤɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚɫɟɝɪɚɞɢɫɚ39&
ɢɥɢ3(+'ɰɟɜɢɦɚ PPɫɚɦɢɧɢɦɚɥɧɨɬɪɢɰɟɜɢɢɨɤɧɢɦɚɧɚɪɚɫɬɨʁɚʃɭɨɤɨPɧɚ
ɩɪɚɜɰɭɢɛɥɚɠɢɦɩɪɨɦɟɧɚɦɚɩɪɚɜɰɚɞɢɦɟɧɡɢʁɚ[PɢɞɭɛɢɧɟPɇɚɦɟɫɬɢɦɚ
ɪɚɱɜɚʃɚɨɤɧɚɫɭɞɢɦɟɧɡɢʁɚ[ɢɞɭɛɢɧɟPɐɟɜɢɫɟɩɨɥɚɠɭɭɪɨɜɭɫɥɨʁɟɜɢɦɚ
ɩɨɰɟɜɢɬɚɤɨɞɚɡɚɜɪɲɧɢɫɥɨʁɰɟɜɢɛɭɞɟɧɚɞɭɛɢɧɢPɫɚɡɚɲɬɢɬɧɢɦɫɥɨʁɟɦɩɟɫɤɚɨɤɨ
ɢ  P ɢɡɧɚɞ ɰɟɜɢɍ ʁɟɞɧɨʁ ɨɞ ɰɟɜɢ ȿɄ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɤɚɞɚ ɫɟ ɨɰɟɧɢ ɞɚ ʁɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɛɥɨɤ ɨɞ  ɉȿ ɰɟɜɢ ɩɪɟɱɧɢɤɚ  PP ɪɚɞɢ ɩɪɨɜɥɚɱɟʃɚ ɜɟʄɟɝ ɛɪɨʁɚ
ɨɩɬɢɱɤɢɯɤɚɛɥɨɜɚɄɨɞɞɢɪɟɤɬɧɨɝɩɨɥɚɝɚʃɚɤɚɛɥɨɜɚɭɪɨɜɨɧʁɟɞɢɦɟɧɡɢʁɚɯPɉɨɪɟɞ
ɤɚɛɥɚɫɟɩɨɥɚɠɭɢɉȿɰɟɜɢPPɭɤɨʁɟʄɟɤɚɫɧɢʁɟɦɨʄɢɞɚɫɟɭɜɥɚɱɟɨɩɬɢɱɤɢɤɚɛɥɨɜɢɡɚ
ɲɢɪɨɤɨɩɨʁɚɫɧɟ ȿɄ ɫɟɪɜɢɫɟ Ɂɚ ɫɥɭɱɚʁɟɜɟ ɤɚɞ ʁɟ ɞɭɠɢɧɚ ɰɟɜɢ ɜɟʄɚ ɨɞ  P ɰɟɜɢ ɫɟ
ɧɚɫɬɚɜʂɚʁɭɝɚɫɧɨɧɟɩɪɨɩɭɫɧɢɦɫɩɨʁɧɢɰɚɦɚɚɤɪɚʁɟɜɢɫɟɭɨɤɧɢɦɚɩɪɨɩɢɫɧɨɡɚɬɜɚɪɚʁɭ
 ɆɢɤɪɨɥɨɤɚɰɢʁɟɩɨɜɪɲɢɧɟɯPɧɚʁɚɜɧɨʁɩɨɜɪɲɢɧɢɡɚɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ RXWGRRUɤɚɛɢɧɟɬɚɢɥɢ
ɬɢɩɫɤɨɝɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚɡɚɫɦɟɲɬɚʁ06$1ɨɜɚɉɨɠɟʂɧɨɭɡɝɥɚɜɧɭɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɭɫɬɚɦɛɟɧɨɝɢɥɢ
ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɛɥɨɤɚ ɉɪɢɫɬɭɩ ɦɢɤɪɨɥɨɤɚɰɢʁɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ʁɟ ɞɢɪɟɤɬɚɧ ɢ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɚɧ ɤɚɤɨ ɡɚ
ɨɫɨɛʂɟɬɚɤɨɢɡɚɭɜɨɞɤɚɛɥɨɜɚɢɩɪɢɥɚɡɫɥɭɠɛɟɧɢɯɜɨɡɢɥɚɉɨɬɪɟɛɧɨʁɟɡɚɦɢɤɪɨɥɨɤɚɰɢʁɟ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɧɚɩɚʁɚʃɟɢɬɨɬɪɨɮɚɡɧɨɧɚɢɡɦɟɧɢɱɧɨʁɟɞɧɨɜɪɟɦɟɧɟɦɚɤɫɢɦɚɥɧɟɫɧɚɝɟN:
Ɉɜɢɨɛʁɟɤɬɢɧɟɟɦɢɬɢʁɭ ɧɢɤɚɤɜɨɟɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɟɬɧɨɡɪɚɱɟʃɟɢɧɟɩɨɫɬɨʁɟɩɨɫɟɛɧɢɭɫɥɨɜɢɡɚ
ʃɢɯɨɜɭɭɞɚʂɟɧɨɫɬɨɞɨɫɬɚɥɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
 ȻDɡɧɟɫɬɚɧɢɰɟɦɨɛɢɥɧɟɬɟɥɟɮɨɧɢʁɟɦɨɝɭɫɟɢɡɜɚɧɰɟɧɬɪɚɥɧɟɝɪɚɞɫɤɟɡɨɧɟɩɨɫɬɚɜʂɚɬɢɧɚ
ɦɢɤɪɨɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɯ P ɫɚ ɞɢɪɟɤɬɧɢɦ ɢ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɢɦ ɩɪɢɫɬɭɩɨɦ ɤɚɤɨ ɡɚ
ɨɫɨɛʂɟɬɚɤɨɢɡɚɩɪɢɥɚɡɫɥɭɠɛɟɧɢɯɜɨɡɢɥɚɁɚɨɜɟȿɄɨɛʁɟɤɬɟɬɪɟɛɚɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɧɚɩɚʁɚʃɟɢ
ɬɨɬɪɨɮɚɡɧɨɧɚɢɡɦɟɧɢɱɧɨɧɚɩɚʁɚʃɟʁɟɞɧɨɜɪɟɦɟɧɟɦɚɤɫɢɦɚɥɧɟɫɧɚɝɟN:
 ɉɪɟɦɚɩɪɨɩɨɡɢɰɢʁɚɦɚɉɪɨɫɬɨɪɧɨɝɩɥɚɧɚȽɪɚɞɚɉɨɠɚɪɟɜɰɚɦɢɧɢɦɚɥɧɚɩɨɬɪɟɛɧɚɭɞɚʂɟɧɨɫɬ
ɛɚɡɧɢɯ ɫɬɚɧɢɰɚ ɦɨɛɢɥɧɟ ɬɟɥɟɮɨɧɢʁɟ ɨɞ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɛɨɥɧɢɰɚ ɩɨɪɨɞɢɥɢɲɬɚ ɞɟɱɢʁɢɯ ɜɪɬɢʄɚ
ɲɤɨɥɚ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɞɟɱɢʁɢɯ ɢɝɪɚɥɢɲɬɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɜɢɰɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɞɟɱɢʁɟɝ ɜɪɬɢʄɚ ɢ ɞɟɱɢʁɢɯ
ɢɝɪɚɥɢɲɬɚɧɟɦɨɠɟɛɢɬɢɦɚʃɚɨɞP
 Ⱦɨɡɜɨʂɚɜɚɫɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɞɚɫɟɧɚɞɨɦɢɧɚɧɬɧɢɦɫɬɚɦɛɟɧɢɦɢɩɨɫɥɨɜɧɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚɭɭɠɨʁɢ
ɲɢɪɨʁ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨʁ ɝɪɚɞɫɤɨʁ ɡɨɧɢ ɩɨɫɬɚɜɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɜɢɫɢɧɟ P ɡɚ ɚɧɬɟɧɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦ
ɦɨɛɢɥɧɟɬɟɥɟɮɨɧɢʁɟ
 Ɂɚ ɨɜɟ ɨɛʁɟɤɬɟ ɨɛɚɜɟɡɧɚ ʁɟ ɢɡɪɚɞɚ ɫɬɭɞɢʁɟ ɨ ɩɪɨɰɟɧɢ ɭɬɢɰɚʁɚ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ ɢ
ɩɨɲɬɨɜɚʃɟɩɪɨɩɢɫɚɢɫɬɚɧɞɚɪɞɚɤɨʁɢɪɟɝɭɥɢɲɭɡɚɲɬɢɬɭɨɞɧɟʁɨɧɢɡɭʁɭʄɟɝɡɪɚɱɟʃɚ
 ɂɡɪɚɞɭ ɫɢɧɯɪɨɧ ɩɥɚɧɚ ɤɨɪɢɞɨɪɚ ȿɄ ɭɫɤɥɚɞɢɬɢ ɫɚ ɤɨɪɢɞɨɪɢɦɚ ɨɫɬɚɥɢɯ ɢɦɚɥɚɰɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɞɚɛɢɫɟɨɛɟɡɛɟɞɢɥɚɦɨɝɭʄɧɨɫɬɧɟɫɦɟɬɚɧɨɝɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚɫɜɢɯɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɭ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢɦɤɨɪɢɞɨɪɢɦɚ
 ɉɨɲɬɨɜɚʃɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨɝ  ɪɚɫɬɨʁɚʃɚ ɬɪɚɫɚ ȿɄ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ  ɫɚ ɬɪɚɫɚɦɚ ɞɪɭɝɢɯ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ
Ɍɚɛɟɥɚɉɪɨɩɢɫɚɧɚɪɚɫɬɨʁɚʃɚɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɨɞɬɪɚɫɚɞɪɭɝɟɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 
Ɋ
ɛɪ

ȼɪɫɬɚɩɨɞɡɟɦɧɨɝɢɥɢɧɚɞɡɟɦɧɨɝ
ɨɛʁɟɤɬɚ









ȼɨɞɨɜɨɞɧɟɰɟɜɢɩɪɟɱɧɢɤɚɞɨɦɦ
ȼɨɞɨɜɨɞɧɟɰɟɜɢɩɪɟɱɧɢɤɚɩɪɟɤɨɦɦ
ȼɨɞɨɜɨɞɧɟɰɟɜɢɤɭʄɧɢɩɪɢɤʂɭɱɚɤ
ɐɟɜɨɜɨɞɨɞɜɨɞɧɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
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ɛɟɡɦɟɯɚɧɢɱɤɟ
ɡɚɲɬɢɬɟ
ɫɚ ɦɟɯɚɧɢɱɤɨɦ
ɡɚɲɬɢɬɨɦ


Ɉɞ ɭɩɨɪɢɲɬɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ ɜɨɞɨɜɚ ɩɪɟɤɨ Ʉȼ ɛɟɡ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɝɭɡɟɦʂɟʃɚ

Ɉɞɧɟɭɡɟɦʂɟɧɢɯɞɪɜɟɧɢɯɭɩɨɪɢɲɬɚ



Ɉɞɛɟɬɨɧɫɤɢɯɢɱɟɥɢɱɧɢɯɭɡɟɦʂɟɧɢɯ


ɭɩɨɪɢɲɬɚɩɪɟɤɨɄȼɫɚɧɟɩɨɫɪɟɞɧɢɦɭɡɟɦʂɟʃɟɦ
 ɐɟɜɢɝɚɫɨɜɨɞɚ



Ƚɚɫɨɜɨɞ±ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɚɦɪɟɠɚ
 ɦɢɧ 
 ɦɢɧ 

Ɉɞɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟɥɢɧɢʁɟɡɝɪɚɞɚɭɧɚɫɟʂɭ



Ɉɞɞɨʃɟɢɜɢɰɟɧɚɫɢɩɚɠɟɥɟɡɧɢɱɤɢɯɩɪɭɝɚ


ɩɭɬɟɜɚɢɚɭɬɨɩɭɬɟɜɚ

Ɉɞɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɢɪɟɡɟɪɜɨɚɪɚɫɚɡɚɩɚʂɢɜɢɦ


ɢɟɤɫɩɥɨɡɢɜɧɢɦɝɨɪɢɜɨɦ
 ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɡɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɡɚɲɬɢɬɧɨɝ ɩɨʁɚɫɚ ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɟ ɦɪɟɠɟ ɢ
ɩɪɢɩɚɞɚʁɭʄɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɪɚɞɢɨɤɨɪɢɞɨɪɚ ɢ ɡɚɲɬɢɬɧɟ ɡɨɧɟ ɢ ɧɚɱɢɧɭ ɢɡɜɨɻɟʃɚ ɪɚɞɨɜɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɝɪɚɞʃɟ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɋɥɥɢɫɬɊɋɛɪ 


 Ⱦɚ ɜɟʄɢ ɫɬɚɦɛɟɧɢ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬɢ ɨɞ ɬɚɱɤɟ ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɚ ɧɚ ȿɄ ɦɪɟɠɭ ɞɨ ɬɚɱɤɟ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɟ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɦɨɪɚʁɭ ɢɦɚɬɢ ɩɪɢɜɨɞɧɭ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ Ɉɧɚ ʁɟ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɬɪɢ 3(+' ɰɟɜɢ   PP ɫɚ ɨɤɧɢɦɚ ɧɚ ɩɪɚɜɰɭ ɢ ɫɤɪɟɬɚʃɢɦɚ ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ
[ P ɢ ɞɭɛɢɧɟ  P ɚ ɧɚ ɦɟɫɬɢɦɚ ɪɚɱɜɚʃɚ ɨɤɧɢɦɚ ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ   [  P ɢ
ɞɭɛɢɧɟPɐɟɜɢɫɟɩɨɥɚɠɭɭɪɨɜɬɚɤɨɞɚɝɨɪʃɚɢɜɢɰɚɰɟɜɢɛɭɞɟɧɚɞɭɛɢɧɢPɫɚ
ɡɚɲɬɢɬɧɢɦɫɥɨʁɟɦɩɟɫɤɚɨɤɨɢPɢɡɧɚɞɰɟɜɢɌɚɱɤɭɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɟɫɦɟɫɬɢɬɢɭɩɨɫɟɛɧɭ
ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɭ ɩɨɜɪɲɢɧɟ  P  ɫɚ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɢɦ ɧɢɫɤɨɧɚɩɨɧɫɤɢɦ ȿȿ ɩɪɢʂɭɱɤɨɦ ɢ ɦɟɪɟʃɟɦ
ɭɬɪɨɲɟɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɍ ʃɨʁ ʄɟ ɛɢɬɢ ɫɦɟɲɬɟɧɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢ  ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢ ȿɄ ɭɪɟɻɚʁɢ ɍ ɢɫɬɨʁ
ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɢʁɟɢɡɚɜɪɲɟɬɚɤɰɟɜɢɩɪɢɜɨɞɧɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɄɨɞɦɚʃɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɭɝɪɚɞɢɬɢɨɪɦɚɧ
ɡɚɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɟɭɪɟɻɚʁɟɦɢɧɢɦɚɥɧɢɯɞɢɦɟɧɡɢʁɚ[PɢɤɨɪɢɫɧɟɞɭɛɢɧɟP
 ȾɚɅɨɤɚɰɢʁɫɤɚɞɨɡɜɨɥɚɦɨɪɚɫɚɞɪɠɚɬɢɭɫɥɨɜɟɌɟɥɟɤɨɦɚɤɨʁɢɬɪɟɛɚɞɚɭɬɜɪɞɢɧɚɤɨʁɨʁɬɚɱɤɢ
ɫɜɨʁɟɦɪɟɠɟɦɨɠɟɡɚɞɨɜɨʂɢɬɢɩɨɬɪɟɛɭɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
 Ⱦɚ ɩɪɨʁɟɤɬɢ ɫɜɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɲɭ ɢɥɢ ɝɪɚɞɟ ɭ ɡɨɧɢ  ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ȿɄ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɦɨɪɚʁɭɞɨʄɢɭɌɟɥɟɤɨɦɪɚɞɢɭɫɚɝɥɚɲɚɜɚʃɚ
 Ⱦɚ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɧɚɞɡɨɪ ɪɚɞɧɢɤɚ Ɍɟɥɟɤɨɦ ɋɪɛɢʁɚ ɚɤɨ ɢɡɜɨɞɢ ɪɚɞɨɜɟ ɭ ɡɨɧɢ ȿɄ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɢɥɢɪɚɞɨɜɟɧɚɩɪɢʂɭɱɤɭɫɜɨɝɨɛʁɟɤɬɚɧɚȿɄɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ

,, Ɍɨɩɥɨɜɨɞɧɚɦɪɟɠɚ
ɇɚɨɫɧɨɜɭɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɩɥɚɧɫɤɢɯɚɤɚɬɚɬɟɯɧɢɱɤɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟɢɭɫɥɨɜɚɢɡɞɚɬɢɯɨɞɫɬɪɚɧɟ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɝɞɢɫɬɪɢɛɭɬɟɪɚɬɨɩɥɨɬɧɟɟɧɟɪɝɢʁɟȳɉÄɌɨɩɥɢɮɢɤɚɰɢʁɚ³ɉɨɠɚɪɟɜɚɰɫɜɢɩɨɫɬɨʁɟʄɢɨɛʁɟɤɬɢ
ɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢ ɡɚ ɝɪɚɞʃɭ ɧɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɉȽɊɚ ɩɪɢɤʂɭɱɭʁɭ ɫɟ ɧɚ
ɬɨɩɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɢ ɫɢɫɬɟɦɫɢɫɬɟɦ ɞɚʂɢɧɫɤɨɝ ɝɪɟʁɚʃɚ ɬʁ ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɬɨɩɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɟ
ɦɪɟɠɟɫɬɜɚɪɚʁɭɫɟɬɟɯɧɢɱɤɢɩɪɟɞɭɫɥɨɜɢɢɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢɡɚʃɢɯɨɜɨɩɪɢɤʂɭɱɟʃɟ
ɉɪɢɤʂɭɱɟʃɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɨɛɚɜʂɚ ɫɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɜɚɠɟʄɢɦ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɟɧɟɪɝɟɬɢɰɢ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ
ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɤɚɨ ɢ ɝɪɚɞɫɤɨɦ Ɉɞɥɭɤɨɦ ɨ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɢ ɧɚɱɢɧɭ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ ɬɨɩɥɨɬɧɨɦ
ɟɧɟɪɝɢʁɨɦ ɈɜRɦ ɨɞɥɭɤɨɦ ɩɪɨɩɢɫɭʁɭ ɫɟ ɭɫɥɨɜɢ ɢ ɧɚɱɢɧ ɫɢɝɭɪɧɨɝ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨɝ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ
ɬɨɩɥɨɬɧɨɦ ɟɧɟɪɝɢʁɨɦ ɤɨʁɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬ ɡɚ ɝɪɟʁɚʃɟ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɢ ɩɪɢɩɪɟɦɭ
ɩɨɬɪɨɲɧɟ ɬɨɩɥɟ ɜɨɞɟ ɭɫɥɨɜɢ ɢ ɧɚɱɢɧ ɩɪɭɠɚʃɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɤɚɨ ɢ  ɦɟɻɭɫɨɛɧɢ ɨɞɧɨɫɢ
ɢɡɦɟɻɭɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯɫɭɛʁɟɤɚɬɚɢɤɭɩɚɰɚɬɨɩɥɨɬɧɟɟɧɟɪɝɢʁɟ
ɉɪɢɩɥɚɧɢɪɚʃɭɞɭɝɨɪɨɱɧɢɯɩɪɚɜɚɰɟɪɚɡɜɨʁɚɬɨɩɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɨɝɫɢɫɬɟɦɚɧɟɨɩɯɨɞɧɨɢɯ
ʁɟɭɫɚɝɥɚɫɢɬɢɫɚɪɚɡɜɨʁɟɦɝɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟɨɞɧɨɫɧɨɭɬɜɪɞɢɬɢɨɩɬɢɦɚɥɧɚɩɨɞɪɭɱʁɚȽɪɚɞɚɡɚʁɟɞɚɧ
ɢɡɚɞɪɭɝɢɫɢɫɬɟɦɤɚɤɨɛɢɫɟɢɡɛɟɝɥɨɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨɩɪɟɤɥɚɩɚʃɟ

ɉɨɞɪɭɱʁɟɉɥɚɧɚɝɟɧɟɪɚɥɧɟɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟÄɉɨɠɚɪɟɜɚɰ³ɩɪɟɫɬɚɜʂɚɩɨɞɪɭɱʁɟɉɨɠɚɪɟɜɰɚɝɞɟɫɭ
ɧɚ ɪɚɡɜɢʁɟɧɢ ɬɨɩɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɢ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɢɤʂɭɱɟɧɢ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɭ ɬɨʁ
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨʁɡɨɧɢ
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ɍɬɚɛɟɥɢɞɚɬʁɟɩɪɟɝɥɟɞɩɪɢɤʂɭɱɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɡɩɨɫɬɨʁɟʄɟɬɟɯɧɢɱɤɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟɭɡ
ɧɚɜɨɻɟʃɟɚɞɪɟɫɚɢɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɭɢɡɝɪɚɻɟɧɨɦɬɨɩɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɨɦɫɢɫɬɟɦɭ

7ɚɛɟɥDɉɪɟɝɥɟɞɩɪɢɤʂɭɱɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɧɚɬɨɩɥɨɜɨɞɧɭɦɪɟɠɟ
ɇɚɡɢɜɌɉɋ

Ɉɡɧɚɤɚ
Ɍɉɋ

ȼɪɫɬɚ
Ɍɉɋ

ȺɍɌɈɄɍȶȺ
ɒɍɆȺȾɂȳȺ



ɆɁɌɉɋ

ɆɅȿɄȺɊȺ



ɆɁɌɉɋ

ɉɊȿȾɍɁȿȶȿ
ɁȺɉɍɌȿȼȿ



ɁɈɇɋɄȺ

ɅɂɌȺɋ



ɆɁɌɉɋ

ɆȺɊɄɈɉ



ɆɁɌɉɋ

ȾȿɅɌȺ
ɆȺ;ɂ



ɆɁɌɉɋ

ȺɞɪɟɫɚɌɉɋ
ȭɍɊȿ
ȭȺɄɈȼɂȶȺȻȻ
ȭɍɊȿ
ȭȺɄɈȼɂȶȺȻȻ
ȭɍɊȿ
ȭȺɄɈȼɂȶȺȻȻ
ȭɍɊȿ
ȭȺɄɈȼɂȶȺȻȻ
ȭɍɊȿ
ȭȺɄɈȼɂȶȺɛɪ
ȭɍɊȿ
ȭȺɄɈȼɂȶȺȻȻ

ɋɧɚɝɚ
ɪɚɡɦɟʃɢ
ɜɚɱɚ

Ⱥɞɪɟɫɟ ɩɪɢɤʂɭɱɟɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚɧɚɁɌɉɋ



ȺɭɬɨɤɭʄɚɊɟɦɨɧɬ



ɆɅȿɄȺɊȺ



ɉɪɟɞɭɡɟʄɟ ɡɚ ɩɭɬɟɜɟ
Ȼɚɦɛɢɢɀɢɬɨɫɬɢɝ



ɅɂɌȺɋ










Ƚɪɚɮɢɱɤɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɨɦ ɞɚɬɚ ʁɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɝɪɚɞʃɚ ɬɨɩɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɟ ɦɪɟɠɟ ɢ
ɬɨɩɥɨɩɪɟɞɚʁɧɢɯ ɫɬɚɧɢɰɚ ɧɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɉɥɚɧɚ ɝɟɧɟɪɚɥɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɤɚɨ ɢ ɧɚɱɢɧ
ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɚɫɜɢɯɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɢɛɭɞɭʄɢɯɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ɍɪɚɫɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɬɨɩɥɨɜɨɞɚ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɫɭ ɨɩɬɢɦɚɥɧɨ ɢ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɬɚɤɨ ɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ
ɧɚʁɰɟɥɢɫɯɨɞɧɢʁɟ ɪɟɲɟʃɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɪɚɡɦɟɲɬɚʁ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɤɨɬɥɚɪɧɢɰɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢɯ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ
ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɝ ɩɨɪɚɫɬɚ ɬɨɩɥɨɬɧɨɝ ɤɨɧɡɭɦɚ ɢ ɧɚʁɡɚɞ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɨɫɬɚɥɢɯ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɜɨɞɨɜɚ Ɉɧɟ ɫɭ ɞɚɬɟ ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢɨɧɨ ɭ ɜɢɞɭ ɡɚɲɬɢɬɧɨɝ ɤɨɪɢɞɨɪɚ ɢ ɦɨɝɭ ɫɟ
ɦɟʃɚɬɢɢɡɪɚɞɨɦɩɨɫɟɛɧɟɬɟɯɧɢɱɤɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟɡɚɝɪɚɞʃɭ
Ɍɚɱɚɧ ɛɪɨʁ ɢ ɞɢɫɩɨɡɢɰɢʁɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɬɨɩɥɨɩɪɟɞɚʁɧɢɯ ɫɬɚɧɢɰɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɦɟʃɚɬɢ ɩɪɢɥɢɤɨɦ
ɢɡɪɚɞɟɢɨɜɟɪɟɞɚʂɟɬɟɯɧɢɱɤɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟɡɚɝɪɚɞʃɭɉɥɚɧɢɪɚɧɟɡɨɧɫɤɟɬɨɩɥɨɩɪɟɞɚʁɧɟɫɬɚɧɢɰɟ
ɫɦɟɫɬɢɬɢ ɭ ɩɨɫɟɛɧɟ ɡɚ ɬɨ ɢɡɝɪɚɻɟɧɟ ɨɛʁɟɤɬɟ ɢɥɢ ɭ ɩɪɢɡɟɦʂɚ ɫɭɬɟɪɟɧɟ  ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɢɦ ɩɪɢɫɬɭɩɧɭ ɤɨɥɫɤɨɩɟɲɚɱɤɭ ɫɬɚɡɭ Ɉɧɟ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɨɩɪɟɦʂɟɧɟ ɩɪɢɤʂɭɱɤɨɦ ɧɚ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɭɟɧɟɪɝɢʁɭ
ɋɯɨɞɧɨɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɦɩɚɪɚɦɟɬɪɢɦɚɞɚɬɢɯɨɜɢɦɩɥɚɧɨɦɩɪɢɥɢɤɨɦɛɭɞɭʄɟɢɡɪɚɞɟɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɲɢɪɟʃɭ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɚʂɢɧɫɤɨɝ ɝɪɟʁɚʃɚ ɧɚ ɨɜɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
ɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɢɡɜɪɲɢɬɢɩɪɨɜɟɪɭɚɧɚɥɢɡɟɬɨɩɥɨɬɧɨɝɤɨɧɡɭɦɚɡɚɩɨɫɬɨʁɟʄɟɢɩɥɚɧɢɪɚɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɤɚɨ
ɨɫɧɨɜ ɡɚ ɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɫɚʃɟ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɢ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɟ ɰɟɜɧɟ ɦɪɟɠɟ ɢ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ
ɬɨɩɥɨɬɧɢɯɩɨɞɫɬɚɧɢɰɚ
ɇɚɫɜɚɤɨʁɨɞɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯɡɨɧɚɜɟɡɚɧɢɯɡɚɡɨɧɫɤɟɬɨɩɥɨɩɪɟɞɚʁɧɟɫɬɚɧɢɰɟɝɪɚɞɢɫɟɤɨɦɩɥɟɬɧɚ
ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɚ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɚ  ɦɪɟɠɚ ɫɚ ɩɪɢɤʂɭɱɧɢɦ ɬɨɩɥɨɜɨɞɢɦɚ ɞɨ ɫɜɚɤɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɩɪɚɜɢɥɢɦɚɝɪɚɞʃɟɨɩɢɫɚɧɢɦɭɧɚɫɬɚɜɤɭ
ɇɚ ɫɜɚɤɨʁ ɨɞ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ ɡɨɧɚ ɜɟɡɚɧɢɯ ɡɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɟ ɬɨɩɥɨɩɪɟɞɚʁɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɝɪɚɞɢ ɫɟ
ɤɨɦɩɥɟɬɧɚɩɪɟɧɨɫɧɚ ɩɪɢɦɚɪɧɚ ɦɪɟɠɚɫɚɩɪɢɤʂɭɱɧɢɦɜɪɟɥɨɜɨɞɨɦɞɨɫɜɚɤɨɝɨɛʁɟɤɬɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚ
ɩɪɚɜɢɥɢɦɚɝɪɚɞʃɟ
ɋɜɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɟ ɤɨɬɥɚɪɧɢɰɟ ɭ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɢɤʂɭɱɭʁɭ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦ
ɞɚʂɢɧɫɤɨɝ ɝɪɟʁɚʃɚ ɫɟ ɝɚɫɟ ɢɥɢ ɩɪɟɬɜɚɪɚʁɭ ɭ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɟ ɬɨɩɥɨɩɪɟɞɚʁɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɭɡ ɞɨɝɪɚɞʃɭ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɟɨɩɪɟɦɟ
Ɍɨɩɥɨɩɪɟɞɚʁɧɟɫɬɚɧɢɰɟɦɨɝɭʄɟʁɟɩɨɫɬɚɜʂɚɬɢɢɧɚɞɪɭɝɢɦɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚɧɚɤɨɧɭɫɜɚʁɚʃɚɉɥɚɧɚ
ɝɟɧɟɪɚɥɧɟɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɛɭɞɭʄɢɦɲɢɪɟʃɟɦɫɢɫɬɟɦɚɞɚʂɢɧɫɤɨɝɝɪɟʁɚʃɚ

Ɉɩɲɬɚɩɪɚɜɢɥɚɭɪɟɻɟʃɚɢɢɡɝɪɚɞʃɟ
ɉɪɢɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɭɩɪɟɧɨɫɧɟɢɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɟɦɪɟɠɟɦɨɪɚʁɭɛɢɬɢɭɡɟɬɢɭɨɛɡɢɪɫɜɢɭɬɢɰɚʁɢ
ɨɤɨɥɢɧɟ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɞɪɭɝɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢ ɜɨɞɨɜɢ ɩɨɦɟɪɚʃɟɤɥɢɡɚʃɟ ɡɟɦʂɟ ɞɪɜɟʄɟ ɡɝɪɚɞɟ ɢɥɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɢ ɫɜɟɞɟɧɢ ɧɚ ɧɚʁɧɢɠɢ ɦɨɝɭʄɢ ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜ ɧɢɜɨ Ʉɨɞ ɭɤɪɲɬɚʃɚ ɢ ɭɩɨɪɟɞɧɨɝ ɜɨɻɟʃɚ
ɩɪɟɧɨɫɧɟ ɢɥɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɟ ɦɪɟɠɟ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɜɨɞɨɜɢɦɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ
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ɜɚɠɟʄɢɯ ɩɪɨɩɢɫɚ ɤɚɨ ɢ ɡɚɯɬɟɜɚ ɢɫɩɨɪɭɱɢɨɰɚ ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɢ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ
ɜɨɞɨɜɚ
Ʉɨɞ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɚ ɡɝɪɚɞɟ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɝ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɱɢʁɚ ʁɟ ɢɜɢɰɚ ɢɥɢ ɝɚɛɚɪɢɬ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟʁɚɦɟɭɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁɛɥɢɡɢɧɢɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝɩɪɟɧɨɫɧɟɢɥɢɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɟɦɪɟɠɟɩɨɬɪɟɛɧɨ
ʁɟɩɪɨʁɟɤɬɨɦɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢɦɟɪɟɤɨʁɟʄɟɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɫɢɝɭɪɧɨɢɧɟɨɦɟɬɚɧɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɩɪɟɧɨɫɧɟ
ɢɥɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɟ ɦɪɟɠɟ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɝɪɚɞʃɟ ɉɪɨʁɟɤɬɧɨ ɪɟɲɟʃɟ ɦɨɪɚ ɩɨɬɜɪɞɢɬɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɟɪ
ɬɨɩɥɨɬɧɟɟɧɟɪɝɢʁɟɊɚɞɨɜɢɦɨɪɚʁɭɛɢɬɢɢɡɜɟɞɟɧɢɬɚɤɨɞɚɧɟɩɪɨɭɡɪɨɤɭʁɭɦɟɯɚɧɢɱɤɚɨɲɬɟʄɟʃɚɧɚ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɦ ɰɟɜɨɜɨɞɭ ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɧɨɝ ɨɲɬɟʄɟʃɚ ɩɪɟɧɨɫɧɟ ɢɥɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɟ ɦɪɟɠɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ʁɟ ɞɭɠɚɧ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɚɧɚɰɢʁɭ ɩɪɟɧɨɫɧɟ ɢɥɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɟ
ɦɪɟɠɟɤɨʁɚɫɟɫɩɪɨɜɨɞɢɩɨɞɧɚɞɡɨɪɨɦɞɢɫɬɪɢɛɭɬɟɪɚɬɨɩɥɨɬɧɟɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɂɚɯɬɟɜɚɧɚɨɞɫɬɨʁɚʃɚɫɭɞɚɬɚɭɫɥɟɞɟʄɨʁɬɚɛɟɥɢ

ɌɚɛɟɥɚɁɚɯɬɟɜɚɧɚɨɞɫɬɨʁɚʃɚɨɞɬɨɩɥɨɬɧɟɦɪɟɠɟ
ɑɢɫɬɨɨɞɫɬɨʁɚʃɟ FP 
Ɂɝɪɚɞɚɤɨɦɭɧɜɨɞ
ȽɚɫɨɜɨɞɞɨEDU
ȽɚɫɨɜɨɞɩɪɟɤɨEDU
ȼɨɞɨɜɨɞ
Ⱦɪɭɝɢɩɪɟɧɨɫɧɚɢɥɢɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɚɦɪɟɠɚ
Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɋɢɝɧɚɥɧɢɤɚɛɥɬɟɥɟɤɨɦɤɚɛɥɞɨN9
N9ɤɚɛɥɨɜɢɢɥɢʁɟɞɚɧN9ɤɚɛɥ
ɉɪɟɤɨN9ɤɚɛɥɨɜɢɢɥɢɤɚɛɥɩɪɟɤɨN9
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Ɇɢɧɢɦɚɥɧɨ ɨɞɫɬɨʁɚʃɟ ɩɪɟɧɨɫɧɟ ɢɥɢ
ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɟɦɪɟɠɟɨɞɩɨɫɬɨʁɟʄɟɡɝɪɚɞɟ
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ɉɨɨɞɪɟɞɛɚɦɚɩɪɚɜɢɥɧɢɤɚɨɬɟɯɧɢɱɤɢɦɡɚɯɬɟɜɢɦɚɡɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɭɪɚɞɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟɝɚɫɨɜɨɞɚɫɚɪɚɞɧɢɦ
ɩɪɢɬɢɫɤɨɦɞRɢɭɤʂɭɱɢɜɲɢEDU


















ɉɪɟɧɨɫɧɚɦɪɟɠɚɢɩɪɢɦɚɪɧɢɩɪɢɤʂɭɱɰɢɡɚɡɨɧɫɤɟɬɨɩɥɨɩɪɟɞɚʁɧɟɫɬɚɧɢɰɟɝɪɚɞɟɫɟɭʁɚɜɧɢɦ
ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɨɪɝɚɧɚ ɝɪɚɞɚ ɉɨɠɚɪɟɜɚɰɚ ɚ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɫɜɢɯ
ʁɚɜɧɢɯɩɪɟɞɭɡɟʄɚȺɤɨɩɨɬɪɟɛɟɧɚɥɚɠɭɞɚɫɟɭɞɟɥɭɬɪɚɫɟɩɪɨɻɟɤɪɨɡɩɪɢɜɚɬɧɭɩɚɪɰɟɥɭɧɟɨɩɯɨɞɧɨ
ʁɟɩɪɢɛɚɜɢɬɢɜɚɥɢɞɧɭɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɜɥɚɫɧɢɤɚɬɟɩɚɪɰɟɥɟ
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɫɚʃɚ ɩɪɟɱɧɢɤɚ ɰɟɜɨɜɨɞɚ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɦɪɟɠɟ ɩɨɥɚɡɢ ɫɟ ɨɞ ɚɧɚɥɢɡɟ
ɬɨɩɥɨɬɧɨɝ ɤɨɧɡɭɦɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɞɨɤ ɫɭ ɫɧɚɝɟ ɛɭɞɭʄɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭɪɚɻɟɧɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɩɪɨɰɟɧɟȾɢɦɟɧɡɢɨɧɢɫɚʃɟ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɦɪɟɠɟ ɢɡɛɨɪ ɩɪɟɱɧɢɤɚ  ɜɪɲɢ ɫɟ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɬɨɩɥɨɬɧɟ
ɫɧɚɝɟ ɤɨʁɭ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɩɪɟɧɟɬɢ ɦɪɟɠɨɦ ɤɚɨ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɟɩɨɪɭɱɟɧɢɯ ɛɪɡɢɧɚ ɭ ɦɪɟɠɢ ɂɡɛɨɪ
ɞɟɛʂɢɧɟ ɡɢɞɚ ɰɟɜɨɜɨɞɚ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɪɢɬɢɫɰɢɦɚ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɦɚ ɤɨʁɢ
ɜɥɚɞɚʁɭɭɫɢɫɬɟɦɭɢɫɬɚɧɞɚɪɞɧɢɦɞɟɛʂɢɧɚɦɚɰɟɜɢɤɨʁɟɫɟɦɨɝɭɧɚʄɢɧɚɧɚɲɟɦɬɪɠɢɲɬɭ
ɐɟɜɨɜɨɞɫɟɢɡɜɨɞɢɛɟɫɤɚɧɚɥɧɨɫɢɫɬɟɦɨɦɮɚɛɪɢɱɤɢɩɪɟɞɢɡɨɥɨɜɚɧɢɯɤɪɭɬɢɯɱɟɥɢɱɧɢɯɰɟɜɢ
ɡɚ ɪɚɡɜɨɞ ɜɪɟɥɟ ɜɨɞɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɞɨ & ɢ ɩɪɢɬɢɫɤɚ ɞɨ  EDU ɢɡɪɚɻɟɧɢɯ ɢɫɩɢɬɚɧɢɯ ɢ
ɨɛɟɥɟɠɟɧɢɯ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɋɊɉɋ ȿɇ  ɫɚɱɢʃɟɧɢɯ ɨɞ    ɪɚɞɧɟ ɱɟɥɢɱɧɟ ɛɟɲɚɜɧɟ ɰɟɜɢ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚɉȽɏɬɟɯɧɢɱɤɢɯɭɫɥɨɜɚɢɡɪɚɞɟɢɢɫɩɨɪɭɤɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɋɊɉɋȿɇɦɟɪɚ
ɢɩɨɞɭɠɧɟɦɚɫɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɋɊɉɋȿɇɫɚɤɪɚʁɟɜɢɦɚɰɟɜɢɩɪɢɩɪɟɦʂɟɧɢɦɡɚɡɚɜɚɪɢɜɚʃɟ
ɭɫɤɥɚɞɭɫɚɋɊɉɋɂɋɈɬɨɩɥɨɬɧɟɢɡɨɥɚɰɢʁɟɨɞɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɫɤɟɬɜɪɞɟɩɟɧɟɫɪɟɞʃɟ
ɝɭɫɬɢɧɟNJPñɨɛɥɨɠɧɟɰɪɧɨɨɛɨʁɟɧɟɩɨɥɢɟɬɢɥɟɧɫɤɟɰɟɜɢɧɚʁɦɚʃɟɝɭɫɬɢɧɟNJPñ
ɞɜɨɠɢɱɧɨɝɫɢɫɬɟɦɚɡɚɞɨʁɚɜɭɰɭɪɟʃɚɫɚɱɢʃɟɧɨɝɨɞɫɢɝɧɚɥɧɟɢɚɥɚɪɦɧɟɛɚɤɚɪɧɟɠɢɰɟɩɪɟɱɧɢɤɚ
PPɢɡɪɚɻɟɧɢɯɢɢɫɩɢɬɚɧɢɯɭɫɤɥɚɞɭɫɚɋɊɉɋȿɇɭɞɜɟɪɚɡɥɢɱɢɬɟɛɨʁɟ
Ɍɨɩɥɨɩɪɟɞɚʁɧɚɫɬɚɧɢɰɚ Ɍɉɋ ɫɥɭɠɢɡɚɡɚɝɪɟɜɚʃɟɜɨɞɟÄɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨɝ³ɤɪɭɝɚɤɨʁɚɫɟɪɚɡɜɨɞɢ
ɩɨ ɝɪɟʁɧɢɦ ɬɟɥɢɦɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ Ɂɚɝɪɟɜɚʃɟ ɜɨɞɟ Äɫɟɤɭɧɞɚɪɚ³ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɩɪɟɤɨ
ɢɧɫɬɚɥɢɫɚɧɢɯɢɡɦɟʃɢɜɚɱɚɬɨɩɥɨɬɟÄɜɨɞɚɜɨɞɚ³ɜɪɟɥɨɦɜɨɞɨɦɢɡɩɪɢɦɚɪɧɨɝɤɪɭɝɚɉɚɪɚɦɟɬɪɢɪɚɞɚ
ɫɭɫɥɟɞɟʄɢ
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ɉɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁ ɨɩɪɟɦɟ ɡɨɧɫɤɟ ɬɨɩɥɨɩɪɟɞɚʁɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝɨɛʁɟɤɬɚɢɥɢɤɚɨɧɨɜɢɨɛʁɟɤɚɬɤɨʁɢɫɟɧɚɦɟɧɫɤɢɝɪɚɞɢ
Ⱦɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɭ ɦɪɟɠɭ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɜɨɞɢɬɢ ʁɚɜɧɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɝɨɪɝɚɧɚɝɪɚɞɚɉɨɠɚɪɟɜɚɰɚɚɩɨɭɫɥɨɜɢɦɚɫɜɢɯʁɚɜɧɢɯɩɪɟɞɭɡɟʄɚȺɤɨɩɨɬɪɟɛɟɧɚɥɚɠɭɞɚ
ɫɟ ɭ ɞɟɥɭ ɬɪɚɫɟ ɩɪɨɻɟ ɤɪɨɡ ɩɪɢɜɚɬɧɭ ɩɚɪɰɟɥɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɩɪɢɛɚɜɢɬɢ ɜɚɥɢɞɧɭ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ
ɜɥɚɫɧɢɤɚɬɟɩɚɪɰɟɥɟɉɪɢɥɢɤɨɦɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɫɚʃɚɩɪɟɱɧɢɤɚɰɟɜɨɜɨɞɚɫɟɤɭɧɞɚɪɧɟɦɪɟɠɟɩɨɥɚɡɢɫɟ
ɨɞɩɪɨɰɟɧɟɫɧɚɝɟɛɭɞɭʄɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɐɟɜɨɜɨɞɫɟɢɡɜɨɞɢɛɟɫɤɚɧɚɥɧɨɫɢɫɬɟɦɨɦɮɚɛɪɢɱɤɢɩɪɟɞɢɡɨɥɨɜɚɧɢɯɤɪɭɬɢɯɱɟɥɢɱɧɢɯɰɟɜɢ
ɡɚɪɚɡɜɨɞɜɪɟɥɟɜɨɞɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɞɨ&ɢɩɪɢɬɢɫɤɚɞɨEDUɢɡɪɚɻɟɧɢɯɢɫɩɢɬɚɧɢɯɢɨɛɟɥɟɠɟɧɢɯ
ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɋɊɉɋ ȿɇ  ɫɚɱɢʃɟɧɢɯ ɨɞ    ɪɚɞɧɟ ɱɟɥɢɱɧɟ ɛɟɲɚɜɧɟ ɰɟɜɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɉȽɏɬɟɯɧɢɱɤɢɯɭɫɥɨɜɚɢɡɪɚɞɟɢɢɫɩɨɪɭɤɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɋɊɉɋȿɇɦɟɪɚɢɩɨɞɭɠɧɟ
ɦɚɫɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɋɊɉɋȿɇɫɚɤɪɚʁɟɜɢɦɚɰɟɜɢɩɪɢɩɪɟɦʂɟɧɢɦɡɚɡɚɜɚɪɢɜɚʃɟɭɫɤɥɚɞɭ
ɫɚɋɊɉɋɂɋɈɬɨɩɥɨɬɧɟɢɡɨɥɚɰɢʁɟɨɞɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɫɤɟɬɜɪɞɟɩɟɧɟɫɪɟɞʃɟɝɭɫɬɢɧɟ
NJPñɨɛɥɨɠɧɟɰɪɧɨɨɛɨʁɟɧɟɩɨɥɢɟɬɢɥɟɧɫɤɟɰɟɜɢɧɚʁɦɚʃɟɝɭɫɬɢɧɟNJPñɞɜɨɠɢɱɧɨɝ
ɫɢɫɬɟɦɚ  ɡɚ ɞɨʁɚɜɭ ɰɭɪɟʃɚ ɫɚɱɢʃɟɧɨɝ ɨɞ ɫɢɝɧɚɥɧɟ ɢ ɚɥɚɪɦɧɟ ɛɚɤɚɪɧɟ ɠɢɰɟ ɩɪɟɱɧɢɤɚ  PP
ɢɡɪɚɻɟɧɢɯ ɢ ɢɫɩɢɬɚɧɢɯ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɋɊɉɋ ȿɇ  ɭ ɞɜɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɛɨʁɟɌɚɦɨ  ɝɞɟ ʁɟ ɬɨ
ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɭ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨʁ ɦɪɟɠɢ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɩɪɟɞɢɡɨɥɨɜɚɧɢɯɮɥɟɤɫɢɛɢɥɧɢɯɰɟɜɢɭɫɤɥɚɞɭɫɚɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚɝɪɭɩɟ6536(1
ɐɟɜɢ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɭ ɪɨɜ ɩɪɨɫɟɱɧɟ ɞɭɛɢɧɟ ɢɡɦɟɞʁɭ  ɢ  P ɲɬɨ ʁɟ ɭɫɥɨɜʂɟɧɨ ɨɫɬɚɥɢɦ
ɩɨɞɡɟɦɧɢɦ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɦɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚɦɚ ɢ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɨɦ ɬɟɪɟɧɚ ɐɟɜɢ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɭ
ɫɢɬɧɨɦɩɟɫɤɭɫɚɞɟɛʂɢɧɨɦɫɥɨʁɚFɦɢɫɩɨɞɢɢɡɧɚɞɰɟɜɢɉɪɟɩɨɥɚɝɚʃɚɰɟɜɢɭɪɨɜɞɧɨɪɨɜɚɫɟ
ɧɚɫɢɩɚ ɠɭɬɢɦ ɩɟɫɤɨɦ ɝɪɚɧɭɥɚɰɢʁɟ PP ɢ ɩɪɨɫɟɱɧɟ ɞɟɛʂɢɧɟ FP ɉɨ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɭ ɫɩɚʁɚʃɭ
ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɭ ɢ ɢɡɨɥɚɰɢʁɢ ɫɩɨʁɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɰɟɜɢ ɫɟ ɡɚɬɪɩɚɜɚʁɭ ɠɭɬɢɦ ɩɟɫɤɨɦ ɢɫɬɟ ɝɪɚɧɭɥɚɰɢʁɟ ɭ
ɜɢɫɢɧɢ ɨɞ FP ɢɡɧɚɝ ɝɨɪʃɟ ɢɜɢɰɟ ɰɟɜɨɜɨɞɚ ɍɫɩɨɧ ɢ ɩɚɞ ɰɟɜɨɜɨɞɚ ɢɡɜɨɞɢ ɫɟ ɩɪɟɦɚ
ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɢ ɬɟɪɟɧɚ ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɫɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɬɪɟɛɚ ɩɨɲɬɨɜɚɬɢ ɞɚ ɩɚɞ ɰɟɜɨɜɨɞɚ ɛɭɞɟ ɩɪɟɦɚ
Ɍɉɋɭ ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɨɞɜɚɡɞɭɲɟʃɟ ɜɪɲɢ ɧɚ ɨɞɡɪɚɱɧɢɦ ɫɭɞɢʄɢɦɚ ɧɚ ɜɪɯɭ ɜɟɪɬɢɤɚɥɚ ɚ ɩɪɚɠʃɟʃɟ ɭ
Ɍɉɋ
Ƚɪɚɧɢɰɭɝɪɚɞʃɟɨɜɨɝɞɟɥɚɫɢɫɬɟɦɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭɩɪɢɤʂɭɱɧɟɲɚɯɬɟɫɚɡɚɩɨɪɧɨɦɚɪɦɚɬɭɪɨɦ
ɤɨʁɟ ɫɟ ɫɦɟɲɬɚʁɭ ɭ ɩɚɪɰɟɥɢ ɤɭɩɰɚ ɧɚʁɞɚʂɟ  ɦɟɬɚɪ ɨɞ ɝɪɚɧɢɰɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɤɚ ɭɥɢɰɢ ɢ ɤɚ ɫɭɫɟɞɧɨɦ
ɩɥɚɰɭɉɪɢɤʂɭɱɧɢ ɬɨɩɥɨɜɨɞ ɡɚɨɛʁɟɤɚɬ ɤɭɩɰɚɝɪɚɞɢ ɫɟ ɧɚɤɨɧ ɫɤɥɚɩɚʃɚ ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɭ ɧɚ
ɬɨɩɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɢɫɢɫɬɟɦɝɪɚɞɚɉɨɠɚɪɟɜɰɚɋɜɢɪɚɞɨɜɢɨɛɚɜʂɚʁɭɫɟɭɩɚɪɰɟɥɢɤɭɩɰɚɢɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ
ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɰɟɜɨɜɨɞɚɢɡɦɟɻɭɩɪɢɤʂɭɱɧɟɲɚɯɬɟɢɩɪɚɞɜɢɻɟɧɨɝɦɟɫɬɚɭɝɪɚɞʃɟɦɟɪɧɨɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɨɝ
ɫɟɬɚ Ɇɟɪɧɨɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɢ ɫɟɬ ɡɚ ɨɛʁɟɤɚɬ ɤɭɩɰɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɦɟɫɬɨ ɩɪɟɭɡɢɦɚʃɚ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɨɞ
ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɟɪɚɦɟɫɬɨɝɪɚɧɢɰɟɝɪɚɞʃɟɤɚɨɢɦɟɫɬɨɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟʃɚɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢɡɚɩɪɟɞɚɬɭɟɧɟɪɝɢʁɭ
ɆɊɋ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɩɨɝɨɞɧɨ ɦɟɫɬɨ ɨɞɪɟɻɟɧɨ ɨɛɨɫɬɪɚɧɨɦ ɫɚɝɥɚɫɧɨɲʄɭ ɤɭɩɰɚ ɢ
ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɟɪɚ ɢ ɩɨɜɟɡɭʁɟ ɫɟ ɫɚ ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɧɚ ɩɪɢɤʂɭɱɧɢ ɬɨɩɥɨɜɨɞɚ ɫɚ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ɧɚ
ɭɧɭɬɪɚɲʃɭ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɭɨɛʁɟɤɬɚɤɭɩɰɚ Ɇɟɪɧɨɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɢ ɫɟɬ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟɞɢɫɬɪɢɛɭɬɟɪ ɬɨɩɥɨɬɧɟ
ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɢ ɬɨ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɚ ɡɝɪɚɞɟ ɧɚ Ɍɋ Ɍɪɨɲɤɨɜɟ ɧɚɛɚɜɤɟ ɢ ɭɝɪɚɞʃɟ ɨɜɢɯ ɭɪɟɻɚʁɚ
ɫɧɨɫɢɤɭɩɚɰɭɨɤɜɢɪɭɬɪɨɲɤɨɜɚɩɪɢɤʂɭɱɟʃɚȾɢɫɬɪɢɛɭɬɟɪɬɨɩɥɨɬɧɟɟɧɟɪɝɢʁɟʁɟɞɭɠɧɚɧɞɚɢɯɤɚɨ
ɫɜɨʁɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭɝɪɚɞɢ ɜɪɲɢ ɪɟɞɨɜɧɭ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɨɞɪɠɚɜɚ ɩɨɩɪɚɜɤɚɦɚ ɢ ɡɚɦɟɧɚɦɚ
ɨɩɪɟɦɟ ɆɊɋ  ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɟ ɩɪɟɝɥɟɞɟ ɢ ɨɜɟɪɭ ɢ ɜɪɲɢ ɦɟɪɟʃɟ ɢ ɨɛɪɚɱɭɧ ɢɫɩɨɪɭɱɟɧɟ
ɬɨɩɥɨɬɧɟɟɧɟɪɝɢʁɟɉɥɨɦɛɟɨɩɪɟɦɟɆɊɋɫɟɧɟɫɦɟʁɭɨɲɬɟʄɢɜɚɬɢɢɥɢɨɞɫɬɪɚʃɢɜɚɬɢɌɢɩɜɟɥɢɱɢɧɭ
ɢɧɚɱɢɧɭɝɪɚɞʃɟɆɊɋɨɞɪɟɻɭʁɟɞɢɫɬɪɢɛɭɬɟɪɬɨɩɥɨɬɧɟɟɧɟɪɝɢʁɟɢɞɨɫɬɚɜʂɚɢɯɤɭɩɰɭɤɚɨɩɨɫɟɛɚɧ
ɩɪɢɥɨɝɬɟɯɧɢɱɤɢɯɭɫɥɨɜɚ

,, Ƚɚɫɨɜɨɞɧɚɦɪɟɠɚ
Ƚɚɫɨɜɨɞɜɢɫɨɤɨɝɩɪɢɬɢɫɤɚ
ɍ ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɉȽɊ ɢɡɝɪɚɻɟɧ ʁɟ ɝɚɫɨɜɨɞ ɜɢɫɨɤɨɝ ɩɪɢɬɢɫɤɚ ɢ ɬɨ ɞɟɨ ɞɟɨɧɢɰɟ ɊȽ 
ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ±ɈɫɬɪɨɜɨɩɪɟɱɧɢɤɚPPɨɞȽɊɑÄɉɨɠɚɪɟɜɚɰ³ɞɨȽɊɑÄɈɫɬɪɨɜɨ³ɭɞɭɠɢɧɢɨɞɨɤɨ
ɦɟɬɚɪɚ
ȽɚɫɨɜɨɞʁɟɢɡɝɪɚɻɟɧɩɪɟɤɨɫɥɟɞɟʄɢɯɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯɩɚɪɰɟɥɚɭɝɪɚɧɢɰɚɦɚɉȽɊɚ
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Ɂɚɲɬɢɬɧɢ ɩɨʁɚɫ ɨɞ  ɦɟɬɚɪɚ ɨɞ ɢɡɝɪɚɻɟɧɨɝ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɩɪɨɫɬɢɪɟ ɫɟ ɩɪɟɤɨ ɫɥɟɞɟʄɢɯ
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɭ ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɉȽɊɚ       
              ɢ

Ƚɚɫɨɜɨɞɫɪɟɞʃɟɝɩɪɢɬɢɫɤɚ
ɍ ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɉȽɊ ɩɨɫɬɨʁɟ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢ ɝɚɫɨɜɨɞɢ ɫɪɟɞʃɟɝ ɩɪɢɬɢɫɤɚ SPD[  EDU  ɞɟɥɨɜɢ
ɞɟɨɧɢɰɚɢɫɬɨɱɧɨɝɝɚɫɨɜɨɞɚɨɡɧɚɤɟȽɆɢʁɭɠɧɨɝɝɚɫɨɜɨɞɚɨɡɧɚɤɟȽɆɢɬɨ
 ɞɟɨɞɟɨɧɢɰɟȽɆɊɋÄɉɨɠɚɪɟɜɚɰ³±ɋɒ ɉɒ ɡɚʁɭɠɧɢɤɪɚɤɝɚɫɨɜɨɞɚɨɡɧɚɤɟȽɆ
 ɉɪɟɞɦɟɬɧɚ ɞɟɨɧɢɰɚ ɢɡɜɟɞɟɧɨɝ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ʁɟ ɩɪɟɱɧɢɤɚ ¡ [ PP ɢ ɞɭɠɢɧɟ  P ɍ
ɝɪɚɧɢɰɚɦɚɉȽɊɚɢɡɝɪɚɻɟɧʁɟɞɟɨɞɟɨɧɢɰɟɞɭɠɢɧɟɨɤɨɦɟɬɚɪɚ
 Ɉɞ ȽɆɊɋ Äɉɨɠɚɪɟɜɚɰ³ ɝɚɫɨɜɨɞ ɫɟ ɜɨɞɢ ɭ ɩɪɚɜɰɭ ɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɚ ɞɨ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɝ ɩɭɬɚ
Ⱦɪɚɝɨɜɚɰ±ɉɨɠɚɪɟɜɚɰɝɞɟɫɤɪɟʄɟɭɩɪɚɜɰɭɢɫɬɨɤɚɢɜɨɞɢɩɨɪɟɞɨɜɨɝɩɭɬɚɡɚɬɢɦɝɚɫɨɜɨɞ
ɫɤɪɟʄɟ ɭ ʁɭɝɨɢɫɬɨɱɧɨɦ ɩɪɚɜɰɭ ɞɭɠ ɡɟɦʂɚɧɨɝ ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɨɝ ɩɭɬɚ ɚ ɩɨɬɨɦ ɜɨɞɢ ɭ
ɢɫɬɨɱɧɨɦ ɩɪɚɜɰɭ ɩɪɟɤɨ ɩɚɪɰɟɥɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ Ɂɚɬɢɦ ɧɚɫɬɚɜʂɚ ɭ ɩɪɚɜɰɭ
ɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɤɚ ɭɤɪɲɬɚ ɫɟ ɫɚ Ⱦɪɠɚɜɧɢɦ ɩɭɬɟɦ ,Ȼ ɪɟɞɚ ɛɪ ɉɨɠɚɪɟɜɚɰȼȽɪɚɞɢɲɬɟ
ȽɨɥɭɛɚɰȾɆɢɥɚɧɨɜɚɰɉɨɪɟɱɤɢɦɨɫɬɜɟɡɚɫɚȾɉɛɪɢɜɨɞɢɞɨɫɟɤɰɢʁɫɤɨɝɲɚɯɬɚɋɒ
 ɞɟɨɧɢɰɚɋɒ ɉɒ ɉɒ ɡɚɆɊɋÄɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚɡɨɧɚ³ 
 Ⱦɟɨɧɢɰɚ ɋɟɤɰɢʁɫɤɢ ɲɚɯɬ ɋɒ ɉɪɢɤʂɭɱɧɢ ɲɚɯɬ ɉɒ  ± ɉɪɢɤʂɭɱɚɤ ɡɚ ɆɊɋ
Äɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚ ɡɨɧɚ³ ɢ ɩɪɢɤʂɭɱɧɢ ɝɚɫɨɜɨɞ ɡɚ ɆɊɋ Äɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚ ɡɨɧɚ³ ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɭ
ɝɪɚɧɢɰɚɦɚɉȽɊɚɉɨɢɡɥɚɡɭɢɡɋɒɝɚɫɨɜɨɞɧɚɫɬɚɜʂɚ ɭ ɭ ɩɪɚɜɰɭɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɤɚɚɨɤɨ
ɦɟɬɚɪɚ ɚ ɡɚɬɢɦ ɭɥɚɡɢ ɭ ɤɨɪɢɞɨɪ Ɇɨɪɚɜɫɤɟ ɭɥɢɰɟ ɢ ɭ ɢɫɬɨɱɧɨɦ ɩɪɚɜɰɭ ɫɟ ɜɨɞɢ ʁɭɠɧɨɦ
ɫɬɪɚɧɨɦɆɨɪɚɜɫɤɟɭɥɢɰɟɫɜɟɞɨɩɪɢɤʂɭɱɤɚɡɚɆɊɋÄɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚɡɨɧɚ³
 ɉɪɢɤʂɭɱɧɢɝɚɫɨɜɨɞɡɚɆɊɋÄɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚɡɨɧɚ³ʁɟɩɪɟɱɧɢɤɚ¡[PPɢɞɭɠɢɧɟɰɰɚ
 P ɇɚɤɨɧ ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɚ ɩɪɢɤʂɭɱɧɢ ɝɚɫɨɜɨɞ ɡɚ ɆɊɋ Äɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚ ɡɨɧɚ³ ɩɪɟɥɚɡɢ
ɆɨɪɚɜɫɤɭɭɥɢɰɭɢɧɚɤɩɛɪɄɨɉɨɠɚɪɟɜɚɰɧɚɤɨʁɨʁʁɟɢɡɝɪɚɻɟɧɚɆɊɋ
 ɞɟɨɞɟɨɧɢɰɟɉɒ ɡɚɆɊɋÄɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚɡɨɧɚ³ ɉɒ ɡɚɆɊɋÄȶɢɪɢɤɨɜɚɰ³ 
 ɉɪɟɞɦɟɬɧɚ ɞɟɨɧɢɰɚ ɢɡɜɟɞɟɧɨɝ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ʁɟ ɩɪɟɱɧɢɤɚ ¡ [ ɦɦ ɢ ɞɭɠɢɧɟ  P ɢ
ɤɨɦɩɥɟɬɧɚ  ɭ ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɉȽɊɚ ʁɟ ɢɡɜɟɞɟɧɚ ɭ ɞɭɠɢɧɢ ɨɤɨ  ɦɟɬɚɪɚ ʁɭɠɧɨɦ ɫɬɪɚɧɨɦ
Ɇɨɪɚɜɫɤɟɭɥɢɰɟ
 ɞɟɨɞɟɨɧɢɰɟɋɒ ɉɒ ±ɉɒ ɡɚɆɊɋÄȻɭɫɢʁɚ³ 
 ɉɪɟɞɦɟɬɧɚ ɞɟɨɧɢɰɚ ɢɡɜɟɞɟɧɨɝ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ʁɟ ɩɪɟɱɧɢɤɚ ¡ [ ɦɦ ɢ ɞɭɠɢɧɟ  P ɍ
ɝɪɚɧɢɰɚɦɚɉȽɊɚɢɡɝɪɚɻɟɧʁɟɞɟɨɞɟɨɧɢɰɟɞɭɠɢɧɟɨɤɨɦɟɬɚɪɚɨɞɧɨɫɧɨɞɨɭɤɪɲɬɚʃɚ
ɫɚ ɟɥɟɤɬɪɢɮɢɰɢɪɚɧɨɦ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɨɦ ɩɪɭɝɨɦ ɛɪ  Ɇ Ʉɪɫɧɚ ± Ȼɨɪ ± Ɋɚɫɩɭɬɧɢɰɚ  ±
ȼɪɚɠɨɝɪɧɚɰ
 Ɉɞ ɉɒ ɝɚɫɨɜɨɞ ɫɟ ɜɨɞɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɄɈ ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ɭ ɩɪɚɜɰɭ ʁɭɝɚ ɢ ʁɭɝɨɢɫɬɨɤɚ
ɧɚʁɜɟʄɢɦ ɞɟɥɨɦ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦ ɡɟɦʂɢɲɬɟɦ ɭɤɪɲɬɚ ɫɟ ɫɚ ɭɪɟɻɟɧɢɦ ɤɨɪɢɬɨɦ ɪɟɤɟ Ɋɟɫɚɜɱɢɧɟ
ɢɫɬɨɱɧɨ ɨɞ ɨɛɢɥɚɡɧɢɰɟ ɧɚ ɩɭɬɭ ɉɨɠɚɪɟɜɚɰȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɢ ɩɨɬɨɦ ɧɚɫɬɚɜʂɚ ɩɪɚɜɚɰɟɦ
ʁɭɝʁɭɝɨɢɫɬɨɤʁɭɝɨɡɚɩɚɞɩɪɟɤɨɩɪɢɜɚɬɧɢɯɩɚɪɰɟɥɚɡɟɦʂɢɲɬɟɦɎɚɛɪɢɤɟɲɟʄɟɪɚɭɫɬɟɱɚʁɭ
ɢɉɂɄɉɨɠɚɪɟɜɚɰɡɚɬɢɦɭɩɪɚɜɰɭʁɭɝɨɢɫɬɨɤɚɡɟɦʂɢɲɬɟɦɎɚɛɪɢɤɟɲɟʄɟɪɚɭɫɬɟɱɚʁɭɢɉɂɄ
ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ɩɚɪɚɥɟɥɧɨ ɫɚ ɫɟɪɜɢɫɧɨɦ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɨɦ ɩɪɟɫɟɰɚ ɞɜɨɤɨɥɨɫɟɱɧɭ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɭ
ɩɪɭɝɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ Äɒɟʄɟɪɚɧɚ³  ɩɨɞ ɩɪɚɜɢɦ ɭɝɥɨɦ ɢ ɧɚɫɬɚɜʂɚ ɢɫɬɢɦ ɩɪɚɜɰɟɦ
ɩɪɟɫɟɰɚ ɫɟɪɜɢɫɧɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɭ ɧɚɤɨɧ ɱɟɝɚ ɫɟ ɜɨɞɢ ɭ ɩɪɚɜɰɭ ʁɭɝɨɢɫɬɨɤɚ ɩɚɪɚɥɟɥɧɨ ɫɚ
ɢɫɬɨɦɡɟɦʂɢɲɬɟɦȳɉÄȴɭɛɢɱɟɜɨ³ɢɦɚʃɢɯɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɫɭɛʁɟɤɚɬɚɩɪɟɫɟɰɚȾɪɠɚɜɧɢɩɭɬ,Ȼ
ɪɟɞɚ ɛɪ  ɜɟɡɚ ɫɚ ɞɪɠɚɜɧɢɦ ɩɭɬɟɦ ȺɉɨɠɚɪɟɜɚɰɄɭɱɟɜɨɆɚʁɞɚɧɩɟɤɇɟɝɨɬɢɧɞɪɠɚɜɧɚ
ɝɪɚɧɢɰɚ ɫɚ Ȼɭɝɚɪɫɤɨɦ ɝɪɚɧɢɱɧɢ ɩɪɟɥɚɡ Ɇɨɤɪɚʃɟ  ɢ ɩɪɟ ɟɥɟɤɬɪɢɮɢɰɢɪɚɧɟ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟ
ɩɪɭɝɟɛɪɆɄɪɫɧɚ±Ȼɨɪ±Ɋɚɫɩɭɬɧɢɰɚ±ȼɪɚɠɨɝɪɧɚɰɢɡɥɚɡɢɢɡɝɪɚɧɢɰɚɉȽɊ
ɇɚɜɟɞɟɧɢ ɞɟɥɨɜɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɫɪɟɞʃɟɝ ɩɪɢɬɢɫɤɚ ɢɡɜɟɞɟɧɢ ɫɭ ɩɪɟɤɨ ɫɥɟɞɟʄɢɯ
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɧɚ ɄɈ ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ɤɩɛɪ       





Страна 72 – Број 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

7. децембар 2018.

Ɇɟɪɧɨɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟɫɬɚɧɢɰɟ ɆɊɋ 
ɍɝɪɚɧɢɰɚɦɚɉȽɊɩɨɫɬɨʁɢɢɡɝɪɚɻɟɧɚɦɟɪɧɨɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɚɫɬɚɧɢɰɚɆɊɋÄɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚɡɨɧɚ³
ɧɚɤɩɛɪɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚPK
Ƚɚɫɨɜɨɞɧɢɫɤɨɝɩɪɢɬɢɫɤɚ
ɍɝɪɚɧɢɰɚɦɚɉȽɊɩɨɫɬɨʁɟɢɡɝɪɚɻɟɧɢɝɚɫɨɜɨɞɢɧɢɫɤɨɝɩɪɢɬɢɫɤɚ SPD[ EDU ɢɬɨɞɟɨȾȽɆ
Äɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚɡɨɧɚ³ɭɢɫɬɨɱɧɨɦɞɟɥɭɩɨɞɪɭɱʁɚɉȽɊ
ɉɨɱɟɬɚɤ ɢɡɜɟɞɟɧɟ ȾȽɆ³ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚ ɡɨɧɚ³ ʁɟ ɧɚ ɢɡɥɚɡɭ ɢɡ ɆɊɋ ³ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚ ɡɨɧɚ Ɉɞ
ɆɊɋ ɝɚɫɨɜɨɞ ɫɟ ɪɚɱɜɚ ɧɚ ɞɜɟ ɝɥɚɜɧɟ ɝɪɚɧɟ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ ɢɡɜɟɞɟɧɟ ɫɟɜɟɪɧɨɦ ɫɬɪɚɧɨɦ Ɇɨɪɚɜɫɤɟ
ɭɥɢɰɟɢɫɬɨɱɧɭɩɪɟɱɧɢɤɚȾɇɢɡɚɩɚɞɧɭɩɪɟɱɧɢɤɚȾɇ
ɂɫɬɨɱɧɚɝɥɚɜɧɚɝɪɚɧɚɫɧɚɛɞɟɜɚʄɟʁɭɠɧɢɞɟɨɦɪɟɠɟɢɩɨɬɪɨɲɚɱɟɢɫɬɨɱɧɨɨɞɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ
ɤɨɥɨɫɟɤɚÄɉɪɟɩɨɪɨɞɁɚɛɟɥɚ³ɉɪɟɤɨɡɚɩɚɞɧɟɝɥɚɜɧɟɝɪɚɧɟɫɧɚɛɞɚɜɚʃɚɫɧɚɛɞɟɜɚʄɟɫɟɩɨɬɪɨɲɚɱɢɭ
ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɞɟɥɭ Ɇɨɪɚɜɫɤɟ ɭɥɢɰɟ ɤɚɨ ɢ ɩɨɬɪɨɲɚɱɢ ɭ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɦ ɞɟɥɭ ɦɪɟɠɟ ɡɚɩɚɞɧɨ ɨɞ
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝɤɨɥɨɫɟɤɚ³ɉɪɟɩɨɪɨɞɁɚɛɟɥɚ³
ɂɫɩɪɟɞ ɭɤɪɲɬɚʁɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɤɨɥɨɫɟɤɚ ³ɉɪɟɩɨɪɨɞ Ɂɚɛɟɥɚ³ ɢ Ɇɨɪɚɜɫɤɟ ɭɥɢɰɟ ɢɫɬɨɱɧɚ
ɝɥɚɜɧɚɝɪɚɧɚɫɟɪɚɱɜɚɭɢɫɬɨɱɧɨɦɩɪɚɜɰɭɆɨɪɚɜɫɤɨɦɭɥɢɰɨɦɧɚɫɬɚɜʂɚɝɚɫɨɜɨɞɩɪɟɱɧɢɤɚȾɇ
ɞɨɤɤɪɚɤɩɪɟɱɧɢɤɚȾɇɩɪɟɥɚɡɢɆɨɪɚɜɫɤɭɭɥɢɰɭɢɞɚʂɟ ɜɨɞɢɭɩɪɚɜɰɭʁɭɝɚɩɨɪɟɞɯɢɩɨɞɪɨɦɚ
ɡɚɬɢɦɫɤɪɟʄɟɭɡɚɩɚɞɧɨɦɩɪɚɜɰɭɭɥɂɥɢʁɟȽɨʁɤɨɜɢʄɚɚɩɨɬɨɦɩɨɧɨɜɨɧɚɫɬɚɜʂɚɭʁɭɠɧɨɦɩɪɚɜɰɭ
Ⱦɟɨɧɢɰɚ ɩɪɟɱɧɢɤɚ Ⱦɇ   ɧɚɫɬɚɜʂɚ ɭ ʁɭɠɧɨɦ ɩɪɚɜɰɭ ɩɪɟɦɚ ɭɥ ȭɭɪɟ ȭɚɤɨɜɢʄɚ ɞɨɤ ɞɟɨɧɢɰɚ
ɩɪɟɱɧɢɤɚȾɇɜɨɞɢɭɢɫɬɨɱɧɨɦɩɪɚɜɰɭɢɪɚɱɜɚɫɟɧɚɝɪɚɧɟɩɪɟɱɧɢɤɚȾɇɈɜɚʁɞɟɨɝɚɫɨɜɨɞɚ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧʁɟɡɚɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɩɨɬɪɨɲɱɚɭɩɥɚɧɢɪɚɧɨʁɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨʁɡɨɧɢ
Ɂɚɩɚɞɧɢ ɤɪɚɤ ɝɥɚɜɧɟ ɝɪɚɧɟ ɩɪɟɱɧɢɤɚ Ⱦɇ  ɩɨɥɨɠɟɧ ʁɟ Ɇɨɪɚɜɫɤɨɦ ɭɥɢɰɨɦ ɢ ɪɚɱɜɚ ɫɟ
ʁɟɞɚɧ ɤɪɚɤ ɧɚɫɬɚɜʂɚ ɡɚɩɚɞɧɨ Ɇɨɪɚɜɫɤɨɦ ɭɥɢɰɨɦ ɩɪɟɱɧɢɤɚ Ⱦɇ  ɚ ɞɪɭɝɢ ɫɟ ɨɞɜɚʁɚ ɫɟɜɟɪɧɨ
ɭɥɢɰɨɦ ȴɭɛɟ ɋɬɟɩɢʄɚ ɩɪɟɱɧɢɤɚ Ⱦɇ  Ɂɚɩɚɞɧɢ ɤɪɚɤ ɫɟ ɩɨɬɨɦ ɭ Ɇɨɪɚɜɫɤɨʁ ɭɥɢɰɢ ɪɚɱɜɚ ɧɚ ɞɜɚ
ɩɚɪɚɥɟɥɧɚ ɤɪɚɤɚ Ⱦɇ  ɢ Ⱦɇ  ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢ ɫɚ ʁɟɞɧɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ Ɇɨɪɚɜɫɤɟ ɭɥɢɰɟɇɚ
ɫɟɜɟɪɧɨɦ ɤɪɚɤɭ ɫɟ ɨɞɜɚʁɚʁɭ ɨɝɪɚɧɰɢ ɩɪɟɱɧɢɤɚ Ⱦɇ  ɢ  ɭɭɥ ȼɪɬɥɚɪɫɤɚ ɉɚɥɦɨɬɢʄɟɜɚ ɢ
ȽɪɚɱɚɧɢɱɤɚȴɭɛɟɋɬɟɩɢʄɚɇɢɤɨɥɟɉɚɲɢʄɚȾɢɦɢɬɪɢʁɚɉɚɜɥɨɜɢʄɚɢɊɚɬɚɪɫɤɚɭɥɢɰɚ

ɉɥɚɧɢɪɚɧɨɫɬɚʃɟ
Ƚɚɫɨɜɨɞɜɢɫɨɤɨɝɩɪɢɬɢɫɤɚ
ɍ ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɉȽɊ ɧɟ ɩɥɚɧɢɪɚ ɫɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɢ ɝɚɫɨɜɨɞɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɜɢɫɨɤɨɝ
ɩɪɢɬɢɫɤɚ
Ƚɚɫɨɜɨɞɫɪɟɞʃɟɝɩɪɢɬɢɫɤɚɢɦɟɪɧɨɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟɫɬɚɧɢɰɟ ɆɊɋ 
ɍ ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɉȽɊ ɦɨɝɭʄɚ ʁɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɩɪɢɤʂɭɱɧɢɯ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɫɪɟɞʃɟɝ ɩɪɢɬɢɫɤɚ SPD[ 
EDU ɢɦɟɪɧɨɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɢɯɫɬɚɧɢɰɚɡɚɩɨɬɪɨɲɚɱɟɱɢʁɢʁɟɤɚɩɚɰɢɬɟɬɜɟʄɢɨɞPK
Ƚɚɫɨɜɨɞɧɢɫɤɨɝɩɪɢɬɢɫɤɚ
ɍ ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɉȽɊ ɦɨɝɭʄɚ ʁɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɧɢɫɤɨɝ ɩɪɢɬɢɫɤɚ SPD[  EDU  ɤɚɨ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ ɩɪɢɤʂɭɱɰɢ ɡɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɢɥɢ ɧɨɜɟ ɩɨɬɪɨɲɚɱɟ ɢɥɢ ɞɨɝɪɚɞʃɚ ± ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ
ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢɯɦɪɟɠɚȾȽɆÄɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚɡɨɧɚ³
ɉɪɚɜɢɥɚɭɪɟɻɟʃɚɢɩɪɚɜɢɥɚɢɡɝɪɚɞʃɟ
ɉɪɢɪɨɞɧɢ ɝɚɫ ɩɪɢ ɫʁɟɞɢʃɚɜɚʃɭ ɫɚ ɤɢɫɟɨɧɢɤɨɦ ɨɛɪɚɡɭʁɟ ɝɨɪɢɜɭ ɫɦɟɲɭ ɤɨʁɚ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɦɚ ɭ ɫɦɟɲɢ ɝɚɫɚ ɢ ɜɚɡɞɭɯɚ ɨɞ ɧɟɤɟ ɦɢɧɢɦɚɥɧɟ ɞɨʃɚ ɝɪɚɧɢɰɚ ɟɤɫɩɥɨɡɢɜɧɨɫɬɢ  ɞɨ
ɧɟɤɟɦɚɤɫɢɦɚɥɧɟ ɝɨɪʃɚɝɪɚɧɢɰɚɟɤɫɩɥɨɡɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢɩɨʁɚɜɢɢɡɜɨɪɚɬɨɩɥɨɬɟ ɩɥɚɦɟɧɚɜɚɪɧɢɰɟ 
ɦɨɠɟɟɤɫɩɥɨɞɢɪɚɬɢɜɟɥɢɤɨɦɫɧɚɝɨɦȾɚɛɢɫɟɬɨɫɩɪɟɱɢɥɨɤɨɞɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɚɢɢɡɝɪɚɞʃɟɝɚɫɨɜɨɞɧɟ
ɦɪɟɠɟɢɨɛʁɟɤɚɬɚɨɛɚɜɟɡɧɨʁɟɩɨɲɬɨɜɚʃɟɢɩɪɢɦɟɧɚɫɜɢɯɜɚɠɟʄɢɯɡɚɤɨɧɚɩɪɚɜɢɥɧɢɤɚɢɬɟɯɧɢɱɤɢɯ
ɭɫɥɨɜɚɢɩɪɨɩɢɫɚɢɡɝɚɫɧɟɩɪɢɜɪɟɞɟ
 ɁɚɤɨɧɚɨɟɧɟɪɝɟɬɢɰɢÄɋɥɝɥɚɫɧɢɤɊɋ³ɛɪ
 ɁɚɤɨɧɚɨɩɥɚɧɢɪɚʃɭɢɢɡɝɪɚɞʃɢÄɋɥɝɥɚɫɧɢɤɊɋ³ɛɪɛɪ
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 Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɰɟɜɨɜɨɞɧɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɝɚɫɨɜɢɬɢɯ ɢ ɬɟɱɧɢɯ ɭɝʂɨɜɨɞɨɧɢɤɚ Äɋɥɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ³
ɛɪ 
 ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɡɚ ɧɟɫɦɟɬɚɧ ɢ ɛɟɡɛɟɞɚɧ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ ɝɚɫɚ ɝɚɫɨɜɨɞɢɦɚ
ɩɪɢɬɢɫɤɚɜɟʄɟɝɨɞɖɚɝ ©ɋɥɝɥɚɫɧɢɤɊɋªɛɪ 
 ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚɨɭɫɥɨɜɢɦɚɡɚɧɟɫɦɟɬɚɧɭɢɛɟɡɛɟɞɧɭɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɭɩɪɢɪɨɞɧɨɝɝɚɫɚɝɚɫɨɜɨɞɢɦɚ
ɩɪɢɬɢɫɤɚɞɨɖɚɝ ©ɋɥɝɥɚɫɧɢɤɊɋªɛɪ ɢ
 Ɍɟɯɧɢɱɤɢɯɭɫɥɨɜɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɝɚɫɨɜɨɞɚɢɨɛʁɟɤɚɬɚɭɡɚɲɬɚɬɧɨɦɩɨʁɚɫɭɝɚɫɨɜɨɞɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɢɞɪ
Ɍɢɦɟɫɟɦɨɪɚɨɫɢɝɭɪɚɬɢɛɟɡɛɟɞɚɧɢɩɨɭɡɞɚɧɪɚɞɝɚɫɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɤɚɨɢɡɚɲɬɢɬɚʂɭɞɢ
ɢɢɦɨɜɢɧɟɬʁɫɩɪɟɱɢɬɢɦɨɝɭʄɧɨɫɬɲɬɟɬɧɢɯɭɬɢɰɚʁɚɨɤɨɥɢɧɟɧɚʃɭɢʃɟɧɚɨɤɨɥɢɧɭ

Ƚɚɫɨɜɨɞɜɢɫɨɤɨɝɩɪɢɬɢɫɤɚ ɛɚɪɆɈɉɛɚɪ 
Ɂɚɝɚɫɨɜɨɞɟɜɢɫɨɤɨɝɩɪɢɬɢɫɤɚɭɬɜɪɻɭʁɭɫɟɫɥɟɞɟʄɚɩɪɚɜɢɥɚ
 ɍɫɜɟɦɭɫɟɩɪɢɞɪɠɚɜɚɬɢɨɞɪɟɞɛɢɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚɨɭɫɥɨɜɢɦɚɡɚɧɟɫɦɟɬɚɧɢɛɟɡɛɟɞɚɧɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ ɝɚɫɚ ɝɚɫɨɜɨɞɢɦɚ ɩɪɢɬɢɫɤɚ ɜɟʄɟɝ ɨɞ   ɛɚɪ Äɋɥ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ³ ɛɪ  ɢ
  ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɢɡɦɟɧɟ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɦɟʃɚʁɭ ɨɞɪɟɞɛɟ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɭ ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ
ɭɪɟɻɟʃɚɩɪɢɦɟɧɢɬɢɨɞɪɟɞɛɟɜɚɠɟʄɟɝɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɤɚɨɩɪɚɜɧɨɝɚɤɬɚɜɢɲɟɝɪɟɞɚ 
 ɡɚɲɬɢɬɧɢɩɨʁɚɫɧɚɫɟʂɟɧɢɯɡɝɪɚɞɚʁɟɩɪɨɫɬɨɪɭɤɨɦɟɝɚɫɨɜɨɞɭɬɢɱɟɧɚɫɢɝɭɪɧɨɫɬɬɨɝɨɛʁɟɤɬɚ
ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢ ɨɞ ɫɩɨʂɧɢɯ ɢɜɢɰɚ ɡɝɪɚɞɚ ɲɢɪɢɧɚ ɡɚɲɬɢɬɧɨɝ ɩɨʁɚɫɚ ɧɚɫɟʂɟɧɢɯ ɡɝɪɚɞɚ ɛɟɡ
ɨɛɡɢɪɚɧɚɩɪɟɱɧɢɤɝɚɫɨɜɨɞɚʁɟɦɟɬɚɪɚɂɡɭɡɟɬɧɨɝɚɫɨɜɨɞɫɟɦɨɠɟɩɨɥɚɝɚɬɢɭɡɚɲɬɢɬɧɨɦ
ɩɨʁɚɫɭɧɚɫɟʂɟɧɢɯɡɝɪɚɞɚɩɨɞɭɫɥɨɜɨɦɞɚɫɟɧɟɭɝɪɨɠɚɜɚɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬɨɛʁɟɤɬɚɩɪɢɱɟɦɭɫɟɡɚ
ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɞɟɛʂɢɧɟ ɡɢɞɚ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɤɨɪɢɫɬɢ ɩɪɨʁɟɤɬɧɢ ɮɚɤɬɨɪ ɧɚʁɜɢɲɟ  ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ
ɤɥɚɫɭ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɢ ɝɚɫɨɜɨɞ ɫɟ ɭ ɩɨʁɚɫɭ ɧɚɫɟʂɟɧɢɯ ɡɝɪɚɞɚ ɢɫɩɢɬɭʁɟ ɪɚɞɢɨɝɪɚɮɫɤɢ ɭ ɨɛɢɦɭ
 ɍ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɪɚɫɬɨʁɚʃɚ ɨɛʁɟɤɬɚ ɞɨ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɫɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɞɨɞɚɬɧɟ ɦɟɪɟ
ɡɚɲɬɢɬɟɤɚɨɲɬɨɫɭɩɨɜɟʄɚɧɚɞɭɛɢɧɚɭɤɨɩɚɜɚʃɚɝɚɫɨɜɨɞɚɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɝɚɫɨɜɨɞɚɭɡɚɲɬɢɬɧɭ
ɰɟɜ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɡɚɲɬɢɬɧɢɯ ɩɥɨɱɚ ɢɡɧɚɞ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɩɨɜɟʄɚɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ
ɤɚɬɨɞɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɨɲɬɟʄɟʃɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɟ ɛɟɡ ɨɬɤɨɩɚɜɚʃɚ ɤɚɨ ɢ ɞɪɭɝɟ ɫɥɢɱɧɟ ɦɟɪɟ
ɉɪɢɢɡɝɪɚɞʃɢɝɚɫɨɜɨɞɚɧɟɫɦɟɫɟɭɝɪɨɡɢɬɢɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬɨɛʁɟɤɬɚ
 Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚ ɪɚɫɬɨʁɚʃɚ ɫɩɨʂɧɟ ɢɜɢɰɟ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɨɞ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢɥɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɩɚɪɚɥɟɥɧɢɯɫɚɝɚɫɨɜɨɞɨɦɫɭ
ɌɚɛɟɥɚɆɢɧɢɦɚɥɧɚɪɚɫɬɨʁɚʃɚɫɩɨʂɧɟɢɜɢɰɟɩɨɞɡɟɦɧɢɯɝɚɫɨɜɨɞɚɨɞɞɪɭɝɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɥɢ
ɨɛʁɟɤɚɬɚɩɚɪɚɥɟɥɧɢɯɫɚɝɚɫɨɜɨɞɨɦ
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ɇɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢ ɩɭɬɟɜɢ ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢ ɨɞ ɫɩɨʂɧɟ ɢɜɢɰɟ
ɡɟɦʂɢɲɧɨɝɩɨʁɚɫɚ 
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɢ ɩɭɬɟɜɢ ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢ ɨɞ ɫɩɨʂɧɟ ɢɜɢɰɟ
ɡɟɦʂɢɲɧɨɝɩɨʁɚɫɚ 
Ⱦɪɠɚɜɧɢ ɩɭɬɟɜɢ ,, ɪɟɞɚ ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢ ɨɞ ɫɩɨʂɧɟ ɢɜɢɰɟ
ɡɟɦʂɢɲɧɨɝɩɨʁɚɫɚ 
Ⱦɪɠɚɜɧɢ ɩɭɬɟɜɢ , ɪɟɞɚ ɨɫɢɦ ɚɭɬɨɩɭɬɟɜɚ ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢ
ɨɞɫɩɨʂɧɟɢɜɢɰɟɡɟɦʂɢɲɧɨɝɩɨʁɚɫɚ 








Ⱦɪɠɚɜɧɢ ɩɭɬɟɜɢ , ɪɟɞɚ  ɚɭɬɨɩɭɬɟɜɢ ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢ ɨɞ
ɫɩɨʂɧɟɢɜɢɰɟɡɟɦʂɢɲɧɨɝɩɨʁɚɫɚ 



































ɀɟɥɟɡɧɢɱɤɢ ɤɨɥɨɫɟɰɢ ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢ ɨɞ ɫɩɨʂɧɟ ɢɜɢɰɟ
ɩɪɭɠɧɨɝɩɨʁɚɫɚ 
ɉɨɞɡɟɦɧɢ ɥɢɧɢʁɫɤɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢ
ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢɨɞɫɩɨʂɧɟɢɜɢɰɟɨɛʁɟɤɬɚ 

ɨɛʁɟɤɬɢ

ɇɟɪɟɝɭɥɢɫɚɧ ɜɨɞɨɬɨɤ ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢ ɨɞ ɢɜɢɰɟ ɤɨɪɢɬɚ
ɦɟɪɟɧɨɭɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɨʁɩɪɨʁɟɤɰɢʁɢ 
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Ɋɟɝɭɥɢɫɚɧ ɜɨɞɨɬɨɤ ɢɥɢ ɤɚɧɚɥ ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢ ɨɞ ɛɪɚʃɟɧɟ
ɧɨɠɢɰɟɧɚɫɢɩɚɦɟɪɟɧɨɭɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɨʁɩɪɨʁɟɤɰɢʁɢ 
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ɇɚɜɟɞɟɧɚ ɪɚɫɬɨʁɚʃD ɫɟ ɦɨɝɭ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɫɦɚʃɢɬɢ ɭɡ ɩɪɢɦɟɧɭ ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɦɟɪD ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ
ɫɦɚʃɟʃɟ ɩɪɨʁɟɤɬɧɨɝ ɮɚɤɬɨɪɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɞɭɛɢɧɟ ɭɤɨɩɚɜɚʃɚ ɢɥɢ ɩɪɢɦɟɧɚ ɦɟɯɚɧɢɱɤɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɩɪɢ
ɢɫɤɨɩɚɜɚʃɭ Ɇɢɧɢɦɚɥɧɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɪɚɫɬɨʁɚʃɟ ɩɪɢ ɭɤɪɲɬɚʃɭ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɫɚ ɩɨɞɡɟɦɧɢɦ ɥɢɧɢʁɫɤɢɦ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚʁɟP
 Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚ ɪɚɫɬɨʁɚʃɚ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɨɞ ɧɚɞɡɟɦɧɟ ɟɥɟɤɬɪɨ ɦɪɟɠɟ ɢ ɫɬɭɛɨɜɚ
ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨɪɚɫɬɨʁɚʃɟɫɟɪɚɱɭɧɚɨɞɬɟɦɟʂɚɫɬɭɛɚɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚɢɭɡɟɦʂɢɜɚɱɚ ɫɭ
ɌɚɛɟɥɚɆɢɧɢɦɚɥɧɚɪɚɫɬɨʁɚʃɚɩɨɞɡɟɦɧɢɯɝɚɫɨɜɨɞɚɨɞɧɚɞɡɟɦɧɟɟɥɟɤɬɪɨɦɪɟɠɟɢɫɬɭɛɨɜɚ
ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ


ɩɚɪɚɥɟɥɧɨɜɨɻɟʃɟ
P






.Y
N98N9
N98N9
N98N9
N98N9

ɩɪɢɭɤɪɲɬɚʃɭ
P







 Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚɪɚɫɬɨʁɚʃɚɨɛʁɟɤɚɬɚɤɨʁɢɫɭɫɚɫɬɚɜɧɢɞɟɥɨɜɢɝɚɫɨɜɨɞɚɨɞɞɪɭɝɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɫɭ
ɌɚɛɟɥɚɆɢɧɢɦɚɥɧɚɪɚɫɬɨʁɚʃɚɨɛʁɟɤɚɬɚɤɨʁɢɫɭɫɚɫɬɚɜɧɢɞɟɥɨɜɢɝɚɫɨɜɨɞɚɨɞɞɪɭɝɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ




Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɢɞɪɭɝɢɨɛʁɟɤɬɢ

ɨɛʁɟɤɬɢ ɤɨʁɢ ɫɭ
ɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢɭP 

ɇɚ
Ɂɢɞɚɧɟɢɥɢ ɨɬɜɨɪɟɧɨɦ
ɢɥɢ ɩɨɞ
ɦɨɧɬɚɠɧɟ
ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢ
ɰRɦ

ɋɬɚɦɛɟɧɟɢɩɨɫɥɨɜɧɟɡɝɪɚɞɟ 

ɝɚɫɨɜɨɞɚ

ɉɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɡɚ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ
ɡɚɩɚʂɢɜɢɯ ɢ ɝɨɪɢɜɢɯ ɬɟɱɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚɩɚʂɢɜɢɯ
ɝɚɫɨɜɚ ɢ ɫɬɚɧɢɰɚ ɡɚ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɝɨɪɢɜɨɦ
ɩɪɟɜɨɡɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɭ ɞɪɭɦɫɤɨɦ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ
ɦɚʃɢɯ ɩɥɨɜɢɥɚ ɦɚʃɢɯ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɢ
ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɜɚɡɞɭɯɨɩɥɨɜɚ 

Ʉɨɦɩɪɟɫɨɪɫɤɟ
ɫɬɚɧɢɰɟ



POUG
Pñɝɨɞ

!POUG
Pñɝɨɞ





































ɉɪɨɢɡɜɨɞɧɟɮɚɛɪɢɱɤɟɡɝɪɚɞɟɢ ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ 

Ɍɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɟ 

ɞɟɥɨɜɢ

ɆɊɋɆɋɢɊɋ

 !
PñK
PñK




ȿɥɟɤɬɪɢɱɧɢɜɨɞɨɜɢ ɧɚɞɡɟɦɧɢ 

ɫɚɫɬɚɜɧɢ



Ɂɚɫɜɟɨɛʁɟɤɬɟ
N98

ȼɢɫɢɧɚɫɬɭɛɚP 

N98N9

ȼɢɫɢɧɚɫɬɭɛɚP

N98N9

ȼɢɫɢɧɚɫɬɭɛɚP

N98

ȼɢɫɢɧɚɫɬɭɛɚP
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ɀɟɥɟɡɧɢɱɤɟɩɪɭɝɟɢɨɛʁɟɤɬɢ
ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɤɨɥɨɫɟɰɢ
















Ⱦɪɠɚɜɧɢɩɭɬɟɜɢ,ɪɟɞɚɚɭɬɨɩɭɬɟɜɢ
Ⱦɪɠɚɜɧɢɩɭɬɟɜɢ,ɪɟɞɚɨɫɢɦɚɭɬɨɩɭɬɟɜɚ
















Ⱦɪɠɚɜɧɢɩɭɬɟɜɢ,,ɪɟɞɚ





Ɉɩɲɬɢɧɫɤɢɩɭɬɟɜɢ





ȼɨɞɨɬɨɤɨɜɢ
ɢɡɜɚɧɜɨɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɒɟɬɚɥɢɲɬɚɢɩɚɪɤɢɪɚɥɢɲɬɚ 





Ɉɫɬɚɥɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ 





ɨɜɚɪɚɫɬɨʁɚʃɚɫɟɧɟɨɞɧɨɫɟɧɚɨɛʁɟɤɬɟɤɨʁɢɫɭɭɮɭɧɤɰɢʁɢɝɚɫɨɜɨɞɧɨɝɫɢɫɬɟɦɚ
ɚɥɢɧɟɦɚʃɟɨɞP
ɚɥɢɧɟɦɚʃɟɨɞPɈɜɨɪɚɫɬɨʁɚʃɟɫɟɦɨɠɟɫɦɚʃɢɬɢɧɚPɡɚɜɨɞɨɜɟɤɨɞɤɨʁɢɯʁɟɢɡɨɥɚɰɢʁɚ
ɜɨɞɚɦɟɯɚɧɢɱɤɢɢɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨ ɩɨʁɚɱɚɧɚ


 ɁɚɡɢɞɚɧɟɢɥɢɦɨɧɬɚɠɧɟɨɛʁɟɤɬɟɪɚɫɬɨʁɚʃɟɫɟɦɟɪɢɨɞɡɢɞɚɨɛʁɟɤɬɚɁɚɧɚɞɡɟɦɧɟɨɛʁɟɤɬɟɧɚ
ɨɬɜɨɪɟɧɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɪɚɫɬɨʁɚʃɟ ɫɟ ɦɟɪɢ ɨɞ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨɝ ɦɟɫɬɚ ɢɫɬɢɰɚʃɚ ɝɚɫɚ Ɋɚɫɬɨʁɚʃɟ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɨɞ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɢɯ ɩɪɭɝɚ ɦɟɪɢ ɫɟ ɨɞ ɫɩɨʂɧɟ ɢɜɢɰɟ ɩɪɭɠɧɨɝ ɩɨʁɚɫɚ ɚ ɪɚɫɬɨʁɚʃɟ ɨɞ
ʁɚɜɧɢɯɩɭɬɟɜɚɦɟɪɢɫɟɨɞɫɩɨʂɧɟɢɜɢɰɟɡɟɦʂɢɲɧɨɝɩɨʁɚɫɚ
 ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɨɧɢ ɩɨʁɚɫ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ʁɟ ɩɪɨɫɬɨɪ ɭ ɤɨɦ ɫɟ ɧɟ ɫɦɟʁɭ ɩɨɫɬɚɜʂɚɬɢ ɬɪɚʁɧɢ ɢɥɢ
ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɢɨɛʁɟɤɬɢɡɚɜɪɟɦɟɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɟɝɚɫɨɜɨɞɚɢɥɢɩɪɟɞɭɡɢɦɚɬɢɞɪɭɝɚɞɟʁɫɬɜɚɤɨʁɚɛɢ
ɦɨɝɥɚ ɞɚ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɫɬɚʃɟ ɩɨɝɨɧ ɢɥɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ɧɚ ɝɚɫɨɜɨɞɭ ɫɟɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ
ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɍ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɩɪɢɬɢɫɤɚ ɢ ɩɪɟɱɧɢɤɚ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɲɢɪɢɧɚ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨʁɚɫɚ
ɝɚɫɨɜɨɞɚʁɟ
Ɍɚɛɟɥɚɒɢɪɢɧɚɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɨɧɨɝɩɨʁɚɫɚ
ɒɂɊɂɇȺȿɄɋɉɅɈȺɌȺɐɂɈɇɈȽɉɈȳȺɋȺ

 P 

ɉɪɟɱɧɢɤɝɚɫɨɜɨɞɚɞɨ'1



ɉɪɟɱɧɢɤɝɚɫɨɜɨɞɚɢɡɧɚɞ'1ɞɨ'1



ɉɪɟɱɧɢɤɝɚɫɨɜɨɞɚɢɡɧɚɞ'1ɞɨ'1
ɉɪɟɱɧɢɤɝɚɫɨɜɨɞɚɢɡɧɚɞ'1





ȼɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢɡ ɬɚɛɟɥɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɭɤɭɩɧɭ ɲɢɪɢɧɭ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨʁɚɫɚ ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨ
ʁɟɞɧɚɩɨɥɨɜɢɧɚɞɚɬɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢɩɪɨɫɬɢɪɟɫɚɨɛɟɫɬɪɚɧɟɨɫɟɝɚɫɨɜɨɞɚɄɨɞɩɚɪɚɥɟɥɧɢɯɝɚɫɨɜɨɞɚɱɢʁɢ
ɫɟ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɨɧɢ ɩɨʁɚɫɟɜɢ ɞɨɞɢɪɭʁɭ ɢɥɢ ɩɪɟɤɥɚɩɚʁɭ ɭɤɭɩɧɚ ɲɢɪɢɧɚ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨʁɚɫɚ
ɫɚɫɬɨʁɢ ɫɟ ɢɡ ɡɛɢɪɚ ɪɚɫɬɨʁɚʃɚ ɦɟɻɭ ɝɚɫɨɜɨɞɢɦɚ ɢ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɲɢɪɢɧɟ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨʁɚɫɚ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯ ɝɚɫɨɜɨɞɚ Ⱥɤɨ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɨɧɢ ɩɨʁɚɫ ʁɟɞɧɨɝ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɩɨɬɩɭɧɨ ɨɛɭɯɜɚɬɚ
ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɨɧɢɩɨʁɚɫɞɪɭɝɨɝɝɚɫɨɜɨɞɚɭɤɭɩɧɚɲɢɪɢɧɚɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɨɧɨɝɩɨʁɚɫɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɲɢɪɢɧɭ
ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɨɧɨɝɩɨʁɚɫɚɝɚɫɨɜɨɞɚɜɟʄɟɝɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɨɧɨɝɩɨʁɚɫɚ
ɍ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɨɧɨɦ ɩɨʁɚɫɭ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɦɨɝɭ ɫɟ ɝɪɚɞɢɬɢ ɫɚɦɨ ɨɛʁɟɤɬɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ
ɝɚɫɨɜɨɞɚ
ɍ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɨɧɨɦ ɩɨʁɚɫɭ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɧɟ ɫɦɟʁɭ ɫɟ ɢɡɜɨɞɢɬɢ ɪɚɞɨɜɢ ɢ ɞɪɭɝɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɫɤɢɯ ɫɬɚɧɢɰɚ ɩɭɦɩɧɢɯ ɫɬɚɧɢɰɚ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɢ ɧɚɞɡɟɦɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɚ
ɫɬɚɥɧɢɯ ɤɚɦɩ ɦɟɫɬɚ ɜɨɡɢɥɚ ɡɚ ɤɚɦɩɨɜɚʃɟ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɚ ɫɢɥɢɪɚɧɟ ɯɪɚɧɟ ɢ ɬɟɲɤɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭʁɭʄɢɯɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɤɚɨɢɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɨɝɪɚɞɟɫɚɬɟɦɟʂɨɦɢɫɥ ɢɡɭɡɟɜɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɪɚɞɨɜɚ ɞɭɛɢɧɟ ɞɨ  ɦɟɬɚɪɚ ɛɟɡ ɩɢɫɦɟɧɨɝ ɨɞɨɛɪɟʃɚ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ȳɉ
ɋɪɛɢʁɚɝɚɫ
ɍ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɨɧɨɦ ɩɨʁɚɫɭ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɡɚɛɪɚʃɟɧɨ ʁɟ ɫɚɞɢɬɢ ɞɪɜɟʄɟ ɢ ɞɪɭɝɨ ɪɚɫɬɢʃɟ ɱɢʁɢ
ɤɨɪɟɧɢɞɨɫɟɠɭɞɭɛɢɧɭɜɟʄɭɨɞPɨɞɧɨɫɧɨɡɚɤɨʁɟʁɟɩɨɬɪɟɛɧɨɞɚɫɟɡɟɦʂɢɲɬɟɨɛɪɚɻɭʁɟɞɭɛʂɟɨɞ
P
 Ɉɛʁɟɤɬɢ ɧɚɦɟʃɟɧɢ ɡɚ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɢɥɢ ɛɨɪɚɜɚɤ ʂɭɞɢ ɧɟ ɦɨɝɭ ɫɟ ɝɪɚɞɢɬɢ ɧɚ ɪɚɫɬɨʁɚʃɢɦɚ
ɦɚʃɢɦɨɞɦɟɬɚɪɚɨɞɨɫɨɜɢɧɟɩɨɞɡɟɦɧɨɝɱɟɥɢɱɧɨɝɝɚɫɨɜɨɞɚɩɪɢɬɢɫɤɚ ɛɚɪɆɈɉ
ɛɚɪ 
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 ɁɚɲɬɢɬɧɢɩɨʁɚɫɝɚɫɨɜɨɞɚʁɟɩɨʁɚɫɲɢɪɢɧɟɨɞPɫɚɨɛɟɫɬɪɚɧɟɨɞɝɚɫɨɜɨɞɚɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢɨɞ
ɨɫɟɝɚɫɨɜɨɞɚɭɤɨɦɞɪɭɝɢɨɛʁɟɤɬɢɭɬɢɱɭɧɚɫɢɝɭɪɧɨɫɬɝɚɫɨɜɨɞɚɁɚɩɥɚɧɢɪɚʃɟɢɢɡɝɪɚɞʃɭ
ɨɛʁɟɤɚɬɚɭɨɜɨɦɡɚɲɬɢɬɧɨɦɩɨʁɚɫɭɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟɩɪɢɛɚɜɢɬɢɭɫɥɨɜɟɈɩɟɪɚɬɨɪɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝ
ɫɢɫɬɟɦɚȳɉɋɪɛɢʁɚɝɚɫ
Ƚɚɫɨɜɨɞɫɪɟɞʃɟɝɩɪɢɬɢɫɤɚ ɛɚɪɆɈɉɛɚɪ 
Ɂɚ ɝɚɫɨɜɨɞɟ ɫɪɟɞʃɟɝ ɩɪɢɬɢɫɤɚ ɢ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭʄɟ ɦɟɪɧɨ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɭɬɜɪɻɭʁɭ ɫɟ
ɫɥɟɞɟʄɚɩɪɚɜɢɥɚ
 ɍ ɫɜɟɦɭ ɫɟ ɩɪɢɞɪɠɚɜɚɬɢ ɨɞɪɟɞɛɢ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɡɚ ɧɟɫɦɟɬɚɧɭ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɭ
ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ ɝɚɫɚ ɝɚɫɨɜɨɞɢɦɚ ɩɪɢɬɢɫɤɚ ɞɨ  ɛɚɪ Äɋɥ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ³ ɛɪ
  ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɢɡɦɟɧɟ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɦɟʃɚʁɭ ɨɞɪɟɞɛɟ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɭ ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ
ɭɪɟɻɟʃɚɩɪɢɦɟɧɢɬɢɨɞɪɟɞɛɟɜɚɠɟʄɟɝɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɤɚɨɩɪɚɜɧɨɝɚɤɬɚɜɢɲɟɝɪɟɞɚ 
 Ɇɢɧɢɦɚɥɧɨ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɚ ɪɚɫɬɨʁɚʃɚ ɩɨɞɡɟɦɧɨɝ ɉȿ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɩɪɢɬɢɫɤɚ  ɛɚɪ
ɆɈɉɛɚɪ ɨɞɫɬɚɦɛɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɨɛʁɟɤɚɬɚɭɤɨʁɢɦɚɫɬɚɥɧɨɢɥɢɩɨɜɪɟɦɟɧɨɛɨɪɚɜɢɜɟʄɢ
ɛɪɨʁʂɭɞɢ ɨɞɛɥɢɠɟɢɜɢɰɟɰɟɜɢɞɨɬɟɦɟʂɚɨɛʁɟɤɬɚ ɢɡɧɨɫɢP
 Ɇɢɧɢɦɚɥɧɨ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɚ ɪɚɫɬɨʁɚʃɚ ɩɨɞɡɟɦɧɨɝ ɱɟɥɢɱɧɨɝ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɩɪɢɬɢɫɤɚ 
ɛɚɪɆɈɉɛɚɪ ɨɞɫɬɚɦɛɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɨɛʁɟɤɚɬɚɭɤɨʁɢɦɚɫɬɚɥɧɨɢɥɢɩɨɜɪɟɦɟɧɨɛɨɪɚɜɢ
ɜɟʄɢɛɪɨʁʂɭɞɢ ɨɞɛɥɢɠɟɢɜɢɰɟɰɟɜɢɞɨɬɟɦɟʂɚɨɛʁɟɤɬɚ ɢɡɧɨɫɢP
 Ɇɢɧɢɦɚɥɧɨɞɨɡɜɨʂɟɧɨɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɚɪɚɫɬɨʁɚʃɚɩɨɞɡɟɦɧɨɝɱɟɥɢɱɧɨɝɝɚɫɨɜɨɞɚɩɪɢɬɢɫɤɚ 
ɛɚɪɆɈɉɛɚɪ ɨɞɫɬɚɦɛɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɨɛʁɟɤɚɬɚɭɤɨʁɢɦɚɫɬɚɥɧɨɢɥɢɩɨɜɪɟɦɟɧɨɛɨɪɚɜɢ
ɜɟʄɢɛɪɨʁʂɭɞɢ ɨɞɛɥɢɠɟɢɜɢɰɟɰɟɜɢɞɨɬɟɦɟʂɚɨɛʁɟɤɬɚ ɢɡɧɨɫɢP
 Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɪɚɫɬɨʁɚʃɚ ɫɩɨʂɧɟ ɢɜɢɰɟ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɱɟɥɢɱɧɢɯ ɝɚɫɨɜɨɞɚ   ɛɚɪ
ɆɈɉɛɚɪ ɢɱɟɥɢɱɧɢɯɢɉȿɝɚɫɨɜɨɞɚ ɛɚɪɆɈɉɛɚɪ ɫɚɞɪɭɝɢɦɝɚɫɨɜɨɞɢɦɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢɞɪɭɝɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚɫɭ
ɌɚɛɟɥɚɆɢɧɢɦɚɥɧɚɞɨɡɜɨʂɟɧɚɪɚɫɬɨʁɚʃɚɫɩɨʂɧɟɢɜɢɰɟɩɨɞɡɟɦɧɢɯɱɟɥɢɱɧɢɯɢɝɚɫɨɜɨɞɚɢɱɟɥɢɱɧɢɯɢɉȿ
ɝɚɫɨɜɨɞɚɫɚɞɪɭɝɢɦɝɚɫɨɜɨɞɢɦɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢɞɪɭɝɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚ
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɨɪɚɫɬɨʁɚʃɟ P 

ɍɤɪɲɬɚʃɟ

Ƚɚɫɨɜɨɞɢɦɟɻɭɫɨɛɧɨ



ɉɚɪɚɥɟɥɧɨ
ɜɨɻɟʃɟ


Ɉɞɝɚɫɨɜɨɞɚɞɨɜɨɞɨɜɨɞɚɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ





Ɉɞɝɚɫɨɜɨɞɚɞɨɜɪɟɥɨɜɨɞɚɢɬɨɩɥɨɜɨɞɚ





Ɉɞɝɚɫɨɜɨɞɚɞɨɩɪɨɯɨɞɧɢɯɤɚɧɚɥɚɜɪɟɥɨɜɨɞɚɢɬɨɩɥɨɜɨɞɚ





ɈɞɝɚɫɨɜɨɞɚɞɨɧɢɫɤɨɧɚɩɨɧɫɤɢɯɢɜɢɫɨɤɨɧɚɩɨɧɫɤɢɯɟɥɄɚɛɥɨɜɚ





Ɉɞɝɚɫɨɜɨɞɚɞɨɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯɢɨɩɬɢɱɤɢɯɤɚɛɥɨɜɚ





Ɉɞɝɚɫɨɜɨɞɚɞɨɜɨɞɨɜɚɯɟɦɢʁɫɤɟɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟɢɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɯɮɥɭɢɞɚ





Ɉɞ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɞɨ ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɚ  ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɢɰɟ ɡɚ
ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɝɨɪɢɜɨɦ ɩɪɟɜɨɡɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɭ ɞɪɭɦɫɤɨɦ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ 
ɪɚɫɬɨʁɚʃɟɫɟɦɟɪɢɞɨɝɚɛɚɪɢɬɚɪɟɡɟɪɜɨɚɪɚ 
Ɉɞɝɚɫɨɜɨɞɚɞɨɢɡɜɨɪɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɢɨɛʁɟɤɚɬɚɡɚɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ
ɡɚɩɚʂɢɜɢɯɢɝɨɪɢɜɢɯɬɟɱɧɨɫɬɢɭɤɭɩɧɨɝɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɧɚʁɜɢɲɟɦ
Ɉɞɝɚɫɨɜɨɞɚɞɨɢɡɜɨɪɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɢɨɛʁɟɤɚɬɚɡɚɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ
ɡɚɩɚʂɢɜɢɯ ɢ ɝɨɪɢɜɢɯ ɬɟɱɧɨɫɬɢ ɭɤɭɩɧɨɝ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɜɢɲɟ ɨɞ  ɦ ɚ
ɧɚʁɜɢɲɟɦ
Ɉɞɝɚɫɨɜɨɞɚɞɨɢɡɜɨɪɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɢɨɛʁɟɤɚɬɚɡɚɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ
ɡɚɩɚʂɢɜɢɯɢɝɨɪɢɜɢɯɬɟɱɧɨɫɬɢɭɤɭɩɧɨɝɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɩɪɟɤɨɦ
Ɉɞɝɚɫɨɜɨɞɚɞɨɢɡɜɨɪɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɢɨɛʁɟɤɚɬɚɡɚɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ
ɡɚɩɚʂɢɜɢɯɝɚɫɨɜɚɭɤɭɩɧɨɝɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɧɚʁɜɢɲɟɦ
Ɉɞɝɚɫɨɜɨɞɚɞɨɢɡɜɨɪɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɢɨɛʁɟɤɚɬɚɡɚɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ
ɡɚɩɚʂɢɜɢɯɝɚɫɨɜɚɭɤɭɩɧɨɝɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɜɟʄɟɝɨɞɦɚɧɚʁɜɢɲɟɦ
Ɉɞɝɚɫɨɜɨɞɚɞɨɢɡɜɨɪɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɢɨɛʁɟɤɚɬɚɡɚɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ
ɡɚɩɚʂɢɜɢɯɝɚɫɨɜɚɭɤɭɩɧɨɝɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɩɪɟɤɨɦ
Ɉɞɝɚɫɨɜɨɞɚɞɨɲɚɯɬɨɜɚɢɤɚɧɚɥɚ
Ɉɞɝɚɫɨɜɨɞɚɞɨɜɢɫɨɤɨɝɡɟɥɟɧɢɥɚ
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Ɋɚɫɬɨʁɚʃɚɢɡɨɜɟɬɚɛɟɥɟɦɨɝɭɫɟɢɡɭɡɟɬɧɨɫɦɚʃɢɬɢɧɚɤɪɚɬɤɢɦɞɟɨɧɢɰɚɦɚɝɚɫɨɜɨɞɚɞɭɠɢɧɟ
ɞɨ  P ɭɡ ɩɪɢɦɟɧɭ ɮɢɡɢɱɤɨɝ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ ɨɞ ɨɲɬɟʄɟʃɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɤɚɫɧɢʁɢɯ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ ɧɚ
ɝɚɫɨɜɨɞɭ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦ ɜɨɞɭ ɚɥɢ ɧɟ ɦɚʃɟ ɨɞ  P ɩɪɢ ɩɚɪɚɥɟɥɧɨɦ ɜɨɻɟʃɭ ɨɫɢɦ ɪɚɫɬɨʁɚʃɚ ɨɞ
ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɞɨ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɡɚ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ ɡɚɩɚʂɢɜɢɯ ɢ ɝɨɪɢɜɢɯ ɬɟɱɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚɩɚʂɢɜɢɯ
ɝɚɫɨɜɚ
 Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚɞɨɡɜɨʂɟɧɚɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɚɪɚɫɬɨʁɚʃɚɫɩɨʂɧɟɢɜɢɰɟɩɨɞɡɟɦɧɢɯɝɚɫɨɜɨɞɚ ɛɚɪ
ɆɈɉɛɚɪ ɨɞɧɚɞɡɟɦɧɟɟɥɟɤɬɪɨɦɪɟɠɟɢɫɬɭɛɨɜɚɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚɫɭ
ɌɚɛɟɥɚɆɢɧɢɦɚɥɧɚɞɨɡɜɨʂɟɧɚɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɚɪɚɫɬɨʁɚʃɚɫɩɨʂɧɟɢɜɢɰɟɩɨɞɡɟɦɧɢɯɝɚɫɨɜɨɞɚɨɞ
ɧɚɞɡɟɦɧɟɟɥɟɤɬɪɨɦɪɟɠɟɢɫɬɭɛɨɜɚɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ
ɇɚɡɢɜɧɢɧɚɩɨɧ
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ɉɚɪɚɥɟɥɧɨ
ɜɨɻɟʃɟ






 ɆɢɧɢɦɚɥɧɚɞɭɛɢɧɚɭɤɨɩɚɜɚʃɚɝɚɫɨɜɨɞɚʁɟPɨɞɤɨɬɟɬɟɪɟɧɚɞɨɝɨɪʃɟɢɜɢɰɟɰɟɜɢ
 Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚ ɞɭɛɢɧɚ ɭɤɨɩɚɜɚʃɚ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ʁɟ  P ɨɞ ɝɨɪʃɟ ɤɨɬɟ ɤɨɥɨɜɨɡɧɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ
ɩɭɬɚ ɞɨ ɝɨɪʃɟ ɢɜɢɰɟ ɰɟɜɢ Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚ ɞɭɛɢɧɚ ɭɤɨɩɚɜɚʃɚ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ʁɟ  P ɨɞ ɞɧɚ
ɧɟɪɟɝɭɥɢɫɚɧɢɯɤɨɪɢɬɚɜɨɞɟɧɢɯɬɨɤɨɜɚɨɞɧɨɫɧɨPɨɞɞɧɚɪɟɝɭɥɢɫɚɧɢɯɤɨɪɢɬɚɜɨɞɟɧɢɯ
ɬɨɤɨɜɚɞɨɝɨɪʃɟɢɜɢɰɟɰɟɜɢ
 ɇɚ ɭɤɪɲɬɚʃɭ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɫɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɩɪɭɝɚɦɚ ɜɨɞɨɬɨɤɨɜɢɦɚ ɤɚɧɚɥɢɦɚ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɢɦɚ
ɧɚɡɢɜɧɨɝɧɚɩɨɧɚɩɪɟɤɨɤȼɭɝɚɨɨɫɟɝɚɫɨɜɨɞɚɩɪɟɦɚɬɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚɦɨɪɚɞɚɢɡɧɨɫɢɢɡɦɟɻɭ
 ɢ  ɇɚ ɭɤɪɲɬɚʃɭ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɫɚ ɝɪɚɞɫɤɢɦɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚɦɚ ɞɪɠɚɜɧɢɦɩɭɬɟɜɢɦɚ , ɢ ,,
ɪɟɞɚ ɢ ɚɭɬɨɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɚɨ ɢ ɜɨɞɨɬɨɤɨɜɢɦɚ ɫɚ ɜɨɞɧɢɦ ɨɝɥɟɞɚɥɨɦ ɲɢɪɢɦ ɨɞ  P ɭɝɚɨ ɨɫɟ
ɝɚɫɨɜɨɞɚɩɪɟɦɚɬɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚɩɨɩɪɚɜɢɥɭɦɨɪɚɞɚɢɡɧɨɫɢɍɝɚɨɭɤɪɲɬɚʃɚɧɚɦɟɫɬɢɦɚ
ɝɞɟ ʁɟ ɬɨ ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ʁɟ ɫɦɚʃɢɬɢ ɧɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ  Ɂɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ
ɭɤɪɲɬɚʃɚ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɫɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɫɚ ɭɝɥɨɦ ɦɚʃɢɦ ɨɞ  ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ
ɩɪɢɛɚɜɢɬɢɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɭɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɭɩɪɚɜʂɚɱɚɨɞɧɨɫɧɨɨɩɟɪɚɬɨɪɚɧɚɞɬɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚ
 ɉɪɢɥɢɤɨɦɭɤɪɲɬɚʃɚɝɚɫɨɜɨɞɫɟɩɨɩɪɚɜɢɥɭɩɨɫɬɚɜʂɚɢɡɧɚɞɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɍɤɨɥɢɤɨɫɟɦɨɪɚ
ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɢɫɩɨɞ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ ɞɨɞɚɬɧɟ ɦɟɪɟ ɪɚɞɢ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɚ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨɝ
ɩɪɨɞɨɪɚɝɚɫɚɭɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
 ɇɚɞɡɟɦɧɨ ɩɨɥɚɝɚʃɟ ɱɟɥɢɱɧɢɯ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ʁɟ ɫɚɦɨ ɭ ɤɪɭɝɭ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯ
ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɧɚ ɦɨɫɬɨɜɢɦɚ ɧɚ ɩɪɟɥɚɡɢɦɚ ɩɪɟɤɨ ɤɚɧɚɥɚ ɢ ɜɨɞɟɧɢɯ ɬɨɤɨɜɚ ɇɚɞɡɟɦɧɨ
ɩɨɥɚɝɚʃɟɝɚɫɨɜɨɞɚɨɞɩɨɥɢɟɬɢɥɟɧɫɤɢɯɰɟɜɢ ɭɞɚʂɟɦɬɟɤɫɬɭɉȿɰɟɜɢ ɧɢʁɟɞɨɡɜɨʂɟɧɨ
Ʉɚɤɨ ʁɟ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ ɝɚɫɚ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɩɨɜɟɡɚɧɚ ɫɚ ɦɨɝɭʄɧɨɲʄɭ
ɧɚɫɬɚʁɚʃɚ ɡɚɩɚʂɢɜɟ ɢɥɢ ɟɤɫɩɥɨɡɢɜɧɟ ɫɦɟɲɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɧɚɤɨɧ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɭ ɬɨɤɭ
ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɡɚɲɬɢɬɭ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɧɟ ɛɢ ɧɚɪɭɲɢɥɚ ɧɟɫɦɟɬɚɧɚ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɚ
ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚɝɚɫɚɢɥɢɫɟɭɝɪɨɡɢɥɚɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬʂɭɞɢɢɢɦɨɜɢɧɟɢɬɨ
 ɂɡɝɪɚɞʃɨɦ ɧɨɜɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɟ ɫɦɟ ɫɟ ɭɝɪɨɡɢɬɢ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɢ ɩɨɭɡɞɚɧ ɪɚɞ
ɝɚɫɨɜɨɞɚ
 ɍ ɡɚɲɬɢɬɧɨɦ ɩɨʁɚɫɭ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɧɟ ɫɦɟʁɭ ɫɟ ɢɡɜɨɞɢɬɢ ɪɚɞɨɜɢ ɢ ɞɪɭɝɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɡɭɡɟɜ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɪɚɞɨɜɚɞɭɛɢɧɟɞɨPɛɟɡɩɢɫɦɟɧɨɝɨɞɨɛɪɟʃɚɨɩɟɪɚɬɨɪɚɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝ
ɫɢɫɬɟɦɚ
 ɍ ɡɚɲɬɢɬɧɨɦ ɩɨʁɚɫɭ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɡɚɛɪɚʃɟɧɨ ʁɟ ɫɚɞɢɬɢ ɞɪɜɟʄɟ ɢ ɞɪɭɝɨ ɪɚɫɬɢʃɟ ɱɢʁɢ ɤɨɪɟɧɢ
ɞɨɫɟɠɭɞɭɛɢɧɭɜɟʄɭɨɞPɨɞɧɨɫɧɨɡɚɤɨʁɟʁɟɩɨɬɪɟɛɧɨɞɚɫɟɡɟɦʂɢɲɬɟɨɛɪɚɻɭʁɟɞɭɛʂɟɨɞ
P
 Ɂɚɲɬɢɬɧɢɩɨʁɚɫɝɚɫɨɜɨɞɚʁɟ
 ɡɚɱɟɥɢɱɧɟɝɚɫɨɜɨɞɟɆɈɉɛɚɪɩɨɦɨɞɨɫɟɝɚɫɨɜɨɞɚɧɚɨɛɟɫɬɪɚɧɟ
 ɡɚɉȿɝɚɫɨɜɨɞɟɆɈɉɛɚɪɩɨɦɨɞɨɫɟɝɚɫɨɜɨɞɚɧɚɨɛɟɫɬɪɚɧɟ
 ɡɚɱɟɥɢɱɧɟɝɚɫɨɜɨɞɟɆɈɉɛɚɪɩɨɦɨɞɨɫɟɝɚɫɨɜɨɞɚɧɚɨɛɟɫɬɪɚɧɟ
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Ƚɚɫɨɜɨɞɧɢɫɤɨɝɩɪɢɬɢɫɤɚ ɆɈɉɛɚɪ 
Ɂɚɝɚɫɨɜɨɞɟɧɢɫɤɨɝɩɪɢɬɢɫɤɚɭɬɜɪɻɭʁɭɫɟɫɥɟɞɟʄɚɩɪɚɜɢɥɚ
 ɍ ɫɜɟɦɭ ɫɟ ɩɪɢɞɪɠɚɜɚɬɢ ɨɞɪɟɞɛɢ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɡɚ ɧɟɫɦɟɬɚɧɭ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɭ
ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ ɝɚɫɚ ɝɚɫɨɜɨɞɢɦɚ ɩɪɢɬɢɫɤɚ ɞɨ  ɛɚɪ Äɋɥ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ³ ɛɪ
  ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɢɡɦɟɧɟ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɦɟʃɚʁɭ ɨɞɪɟɞɛɟ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɭ ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ
ɭɪɟɻɟʃɚɩɪɢɦɟɧɢɬɢɨɞɪɟɞɛɟɜɚɠɟʄɟɝɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɤɚɨɩɪɚɜɧɨɝɚɤɬɚɜɢɲɟɝɪɟɞɚ 
 Ɇɢɧɢɦɚɥɧɨ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɚ ɪɚɫɬɨʁɚʃɚ ɩɨɞɡɟɦɧɨɝ ɱɟɥɢɱɧɨɝ ɢɥɢ ɉȿ ɝɚɫɨɜɨɞɚ
ɧɢɫɤɨɝ ɩɪɢɬɢɫɤɚ  ɆɈɉ   ɛɚɪ  ɨɞ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɬɚɥɧɨ ɢɥɢ
ɩɨɜɪɟɦɟɧɨɛɨɪɚɜɢɜɟʄɢɛɪɨʁʂɭɞɢ ɨɞɛɥɢɠɟɢɜɢɰɟɰɟɜɢɞɨɬɟɦɟʂɚɨɛʁɟɤɬɚ ɢɡɧɨɫɢɦ
ɌɚɛɟɥɚɆɢɧɢɦɚɥɧɚɞɨɡɜɨʂɟɧɚɪɚɫɬɨʁɚʃɚɫɩɨʂɧɟɢɜɢɰɟɩɨɞɡɟɦɧɢɯɱɟɥɢɱɧɨɝɢɥɢɉȿɝɚɫɨɜɨɞɚɧɢɫɤɨɝ
ɩɪɢɬɢɫɤɚ ɆɈɉɛɚɪ ɫɚɞɪɭɝɢɦɝɚɫɨɜɨɞɢɦɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢɞɪɭɝɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚɫɭ
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɨɪɚɫɬɨʁɚʃɟ P 

ɍɤɪɲɬɚʃɟ

Ƚɚɫɨɜɨɞɢɦɟɻɭɫɨɛɧɨ



ɉɚɪɚɥɟɥɧɨ
ɜɨɻɟʃɟ


Ɉɞɝɚɫɨɜɨɞɚɞɨɜɨɞɨɜɨɞɚɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
Ɉɞɝɚɫɨɜɨɞɚɞɨɜɪɟɥɨɜɨɞɚɢɬɨɩɥɨɜɨɞɚ
Ɉɞɝɚɫɨɜɨɞɚɞɨɩɪɨɯɨɞɧɢɯɤɚɧɚɥɚɜɪɟɥɨɜɨɞɚɢɬɨɩɥɨɜɨɞɚ
ɈɞɝɚɫɨɜɨɞɚɞɨɧɢɫɤɨɧɚɩɨɧɫɤɢɯɢɜɢɫɨɤɨɧɚɩɨɧɫɤɢɯɟɥɄɚɛɥɨɜɚ
Ɉɞɝɚɫɨɜɨɞɚɞɨɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯɢɨɩɬɢɱɤɢɯɤɚɛɥɨɜɚ
Ɉɞɝɚɫɨɜɨɞɚɞɨɜɨɞɨɜɚɯɟɦɢʁɫɤɟɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟɢɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɯɮɥɭɢɞɚ
Ɉɞ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɞɨ ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɚ  ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɢɰɟ ɡɚ
ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɝɨɪɢɜɨɦ ɩɪɟɜɨɡɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɭ ɞɪɭɦɫɤɨɦ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ 
ɪɚɫɬɨʁɚʃɟɫɟɦɟɪɢɞɨɝɚɛɚɪɢɬɚɪɟɡɟɪɜɨɚɪɚ 
Ɉɞɝɚɫɨɜɨɞɚɞɨɢɡɜɨɪɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɢɨɛʁɟɤɚɬɚɡɚɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ
ɡɚɩɚʂɢɜɢɯɢɝɨɪɢɜɢɯɬɟɱɧɨɫɬɢɭɤɭɩɧɨɝɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɧɚʁɜɢɲɟɦ
Ɉɞɝɚɫɨɜɨɞɚɞɨɢɡɜɨɪɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɢɨɛʁɟɤɚɬɚɡɚɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ
ɡɚɩɚʂɢɜɢɯ ɢ ɝɨɪɢɜɢɯ ɬɟɱɧɨɫɬɢ ɭɤɭɩɧɨɝ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɜɢɲɟ ɨɞ  ɦ ɚ
ɧɚʁɜɢɲɟɦ
Ɉɞɝɚɫɨɜɨɞɚɞɨɢɡɜɨɪɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɢɨɛʁɟɤɚɬɚɡɚɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ
ɡɚɩɚʂɢɜɢɯɢɝɨɪɢɜɢɯɬɟɱɧɨɫɬɢɭɤɭɩɧɨɝɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɩɪɟɤɨɦ
Ɉɞɝɚɫɨɜɨɞɚɞɨɢɡɜɨɪɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɢɨɛʁɟɤɚɬɚɡɚɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ
ɡɚɩɚʂɢɜɢɯɝɚɫɨɜɚɭɤɭɩɧɨɝɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɧɚʁɜɢɲɟɦ
Ɉɞɝɚɫɨɜɨɞɚɞɨɢɡɜɨɪɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɢɨɛʁɟɤɚɬɚɡɚɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ
ɡɚɩɚʂɢɜɢɯɝɚɫɨɜɚɭɤɭɩɧɨɝɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɜɟʄɟɝɨɞɦɚɧɚʁɜɢɲɟɦ
Ɉɞɝɚɫɨɜɨɞɚɞɨɢɡɜɨɪɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɢɨɛʁɟɤɚɬɚɡɚɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ
ɡɚɩɚʂɢɜɢɯɝɚɫɨɜɚɭɤɭɩɧɨɝɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɩɪɟɤɨɦ
Ɉɞɝɚɫɨɜɨɞɚɞɨɲɚɯɬɨɜɚɢɤɚɧɚɥɚ
Ɉɞɝɚɫɨɜɨɞɚɞɨɜɢɫɨɤɨɝɡɟɥɟɧɢɥɚ
















































Ɋɚɫɬɨʁɚʃɚɢɡɨɜɟɬɚɛɟɥɟɦɨɝɭɫɟɢɡɭɡɟɬɧɨɫɦɚʃɢɬɢɧɚɤɪɚɬɤɢɦɞɟɨɧɢɰɚɦɚɝɚɫɨɜɨɞɚɞɭɠɢɧɟ
ɞɨ  P ɭɡ ɩɪɢɦɟɧɭ ɮɢɡɢɱɤɨɝ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ ɨɞ ɨɲɬɟʄɟʃɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɤɚɫɧɢʁɢɯ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ ɧɚ
ɝɚɫɨɜɨɞɭ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦ ɜɨɞɭ ɚɥɢ ɧɟ ɦɚʃɟ ɨɞ  P ɩɪɢ ɩɚɪɚɥɟɥɧɨɦ ɜɨɻɟʃɭ ɨɫɢɦ ɪɚɫɬɨʁɚʃɚ ɨɞ
ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɞɨ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɡɚ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ ɡɚɩɚʂɢɜɢɯ ɢ ɝɨɪɢɜɢɯ ɬɟɱɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚɩɚʂɢɜɢɯ
ɝɚɫɨɜɚ
ɌɚɛɟɥɚɆɢɧɢɦɚɥɧɚɞɨɡɜɨʂɟɧɚɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɚɪɚɫɬɨʁɚʃɚɫɩɨʂɧɟɢɜɢɰɟɩɨɞɡɟɦɧɢɯɝɚɫɨɜɨɞɚɆɈɉɛɚɪ
ɨɞɧɚɞɡɟɦɧɟɟɥɟɤɬɪɨɦɪɟɠɟɢɫɬɭɛɨɜɚɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚɫɭ
ɇɚɡɢɜɧɢɧɚɩɨɧ
N98
N98N
N98N9
N98

Ɇɢɧɢɦɚɥɧɨɪɚɫɬɨʁɚʃɟ P 
ɍɤɪɲɬɚʃɟ
ɉɚɪɚɥɟɥɧɨ
ɜɨɻɟʃɟ
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 Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚ ɞɭɛɢɧɚ ɭɤɨɩɚɜɚʃɚ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ʁɟ  P ɨɞ ɝɨɪʃɟ ɤɨɬɟ ɤɨɥɨɜɨɡɧɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ
ɩɭɬɚ ɞɨ ɝɨɪʃɟ ɢɜɢɰɟ ɰɟɜɢ Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚ ɞɭɛɢɧɚ ɭɤɨɩɚɜɚʃɚ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ʁɟ  P ɨɞ ɞɧɚ
ɧɟɪɟɝɭɥɢɫɚɧɢɯɤɨɪɢɬɚɜɨɞɟɧɢɯɬɨɤɨɜɚɨɞɧɨɫɧɨɦɨɞɞɧɚɪɟɝɭɥɢɫɚɧɢɯɤɨɪɢɬɚɜɨɞɟɧɢɯ
ɬɨɤɨɜɚɞɨɝɨɪʃɟɢɜɢɰɟɰɟɜɢ
 ɇɚ ɭɤɪɲɬɚʃɭ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɫɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɩɪɭɝɚɦɚ ɜɨɞɨɬɨɤɨɜɢɦɚ ɤɚɧɚɥɢɦɚ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɢɦɚ
ɧɚɡɢɜɧɨɝɧɚɩɨɧɚɩɪɟɤɨɤȼɭɝɚɨɨɫɟɝɚɫɨɜɨɞɚɩɪɟɦɚɬɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚɦɨɪɚɞɚɢɡɧɨɫɢɢɡɦɟɻɭ
 ɢ  ɇɚ ɭɤɪɲɬɚʃɭ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɫɚ ɝɪɚɞɫɤɢɦɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚɦɚ ɞɪɠɚɜɧɢɦɩɭɬɟɜɢɦɚ , ɢ ,,
ɪɟɞɚ ɢ ɚɭɬɨɩɭɬɟɜɢɦɚ ɤɚɨ ɢ ɜɨɞɨɬɨɤɨɜɢɦɚ ɫɚ ɜɨɞɧɢɦ ɨɝɥɟɞɚɥɨɦ ɲɢɪɢɦ ɨɞ  ɦ ɭɝɚɨ ɨɫɟ
ɝɚɫɨɜɨɞɚɩɪɟɦɚɬɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚɩɨɩɪɚɜɢɥɭɦɨɪɚɞɚɢɡɧɨɫɢɍɝɚɨɭɤɪɲɬɚʃɚɧɚɦɟɫɬɢɦɚ
ɝɞɟ ʁɟ ɬɨ ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ʁɟ ɫɦɚʃɢɬɢ ɧɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ  Ɂɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ
ɭɤɪɲɬɚʃɚ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɫɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɫɚ ɭɝɥɨɦ ɦɚʃɢɦ ɨɞ  ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ
ɩɪɢɛɚɜɢɬɢɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɭɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɭɩɪɚɜʂɚɱɚɨɞɧɨɫɧɨɨɩɟɪɚɬɨɪɚɧɚɞɬɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚ
 ɉɪɢɥɢɤɨɦɭɤɪɲɬɚʃɚɝɚɫɨɜɨɞɫɟɩɨɩɪɚɜɢɥɭɩɨɫɬɚɜʂɚɢɡɧɚɞɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɍɤɨɥɢɤɨɫɟɦɨɪɚ
ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɢɫɩɨɞ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ ɞɨɞɚɬɧɟ ɦɟɪɟ ɪɚɞɢ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɚ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨɝ
ɩɪɨɞɨɪɚɝɚɫɚɭɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
 ɇɚɞɡɟɦɧɨ ɩɨɥɚɝɚʃɟ ɱɟɥɢɱɧɢɯ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ʁɟ ɫɚɦɨ ɭ ɤɪɭɝɭ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯ
ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɧɚ ɦɨɫɬɨɜɢɦɚ ɧɚ ɩɪɟɥɚɡɢɦɚ ɩɪɟɤɨ ɤɚɧɚɥɚ ɢ ɜɨɞɟɧɢɯ ɬɨɤɨɜɚ ɇɚɞɡɟɦɧɨ
ɩɨɥɚɝɚʃɟɝɚɫɨɜɨɞɚɨɞɩɨɥɢɟɬɢɥɟɧɫɤɢɯɰɟɜɢ ɭɞɚʂɟɦɬɟɤɫɬɭɉȿɰɟɜɢ ɧɢʁɟɞɨɡɜɨʂɟɧɨ
Ɇɟɪɧɟ Ɇɋ  ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟ Ɋɋ  ɢ ɦɟɪɧɨɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟ ɆɊɋ  ɫɬɚɧɢɰɟ   ɛɚɪ  ɆɈɉ   
ɛɚɪ 
Ɇɟɪɧɟ Ɇɋ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟ Ɋɋ ɢɦɟɪɧɨɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟ ɆɊɋ ɫɬɚɧɢɰɟ ɛɚɪɆɈɉ
ɛɚɪ  ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ ɆɊɋ ɫɟ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɜɪɫɬɟ ɢ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɦɨɝɭ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɭ ɩɨɫɟɛɧɨɦ
ɨɛʁɟɤɬɭɧɚɨɬɜɨɪɟɧɨɦɩɪɨɫɬɨɪɭɢɩɨɞɡɟɦʂɨɦ
ɁɚɆɊɋɭɬɜɪɻɭʁɭɫɟɫɥɟɞɟʄɚɩɪɚɜɢɥɚ
 ɍ ɫɜɟɦɭ ɫɟ ɩɪɢɞɪɠɚɜɚɬɢ ɨɞɪɟɞɛɢ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɡɚ ɧɟɫɦɟɬɚɧɭ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɭ
ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ ɝɚɫɚ ɝɚɫɨɜɨɞɢɦɚ ɩɪɢɬɢɫɤɚ ɞɨ  ɛɚɪ Äɋɥ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ³ ɛɪ
  ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɢɡɦɟɧɟ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɦɟʃɚʁɭ ɨɞɪɟɞɛɟ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɭ ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ
ɭɪɟɻɟʃɚɩɪɢɦɟɧɢɬɢɨɞɪɟɞɛɟɜɚɠɟʄɟɝɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɤɚɨɩɪɚɜɧɨɝɚɤɬɚɜɢɲɟɝɪɟɞɚ 
 ɇɚ ɭɥɚɡɧɨɦ ɝɚɫɨɜɨɞɭ ɭ ɆɊɋ ɤɚɨ ɢ ɧɚ ɫɜɢɦ ɢɡɥɚɡɧɢɦ ɝɚɫɨɜɨɞɢɦɚ ɢɡ ɆɊɋ ɦɨɪɚʁɭ ɫɟ
ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɟ ɫɥɚɜɢɧɟ ɍɥɚɡɧɚ ɢ ɢɡɥɚɡɧɟ ɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɟ ɫɥɚɜɢɧɟ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ
ɭɞɚʂɟɧɟɨɞɆɊɋɧɚʁɦɚʃɟPɚɧɚʁɜɢɲɟPɢɦɨɝɭɛɢɬɢɫɦɟɲɬɟɧɟɢɢɡɜɚɧɨɝɪɚɞɟɆɊɋ
ɍɫɥɭɱɚʁɭɤɚɞɚɫɭɭɥɚɡɧɚɢɢɥɢɢɡɥɚɡɧɚɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɚɫɥɚɜɢɧɚɢɡɜɚɧɨɝɪɚɞɟɆɊɋɢɫɬɟɫɟ
ɦɨɪɚʁɭɡɚɲɬɢɬɢɨɞɧɟɨɜɥɚɲʄɟɧɨɝɪɭɤɨɜɚʃɚɢɦɚɧɢɩɭɥɚɰɢʁɟ
 ɆɊɋ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɨɝɪɚɻɟɧɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɫɩɪɟɱɢɨ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɟɨɜɥɚɲʄɟɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ Ɉɝɪɚɞɚ
ɆɊɋɦɨɪɚɞɚɨɛɭɯɜɚɬɢɡɨɧɟɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢɦɨɪɚɛɢɬɢɦɢɧɢɦɚɥɧɟɜɢɫɢɧɟPɆɊɋɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ
ɞɨ1PKɧɟɦɨɪɚʁɭɞɚɢɦɚʁɭɨɝɪɚɞɭɍɤɨɥɢɤɨʁɟɆɊɋɧɚɨɬɜɨɪɟɧɨɦɩɪɨɫɬɨɪɭɫɚɢɥɢɛɟɡ
ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɟɨɝɪɚɞɚɦɨɪɚɛɢɬɢɭɞɚʂɟɧɚɦɢɧɢɦɚɥɧɨP ɨɞɆɊɋȺɤɨɫɟɆɊɋɧɚɥɚɡɢɭ
ɨɝɪɚɻɟɧɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɢ ɛɟɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɟ ɨɝɪɚɞɟ ɚɥɢ ɜɢɞɧɨ
ɨɛɟɥɟɠɟɧɚɬɚɛɥɚɦɚɭɩɨɡɨɪɟʃɚɢɡɚɲɬɢʄɟɧɚɨɞɭɞɚɪɚɜɨɡɢɥɚ
ɌɚɛɟɥɚɆɢɧɢɦɚɥɧɚɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɚɪɚɫɬɨʁɚʃɚɆɊɋɆɋɢɊɋɨɞɫɬɚɦɛɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɨɛʁɟɤɚɬɚɭɤɨʁɢɦɚ
ɫɬɚɥɧɨɢɥɢɩɨɜɪɟɦɟɧɨɛɨɪɚɜɢɜɟʄɢɛɪɨʁʂɭɞɢɫɭ

Ʉɚɩɚɰɢɬɟɬ
PK

023ɧɚɭɥɚɡɭ
023EDU

ɭɡ ɨɛʁɟɤɚɬ ɨɬɜɨɪɢ ɧɚ
ɨɛʁɟɤɬɭ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ
ɜɚɧɡɨɧɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
P ɢɥɢ ɭɡ ɨɛʁɟɤɚɬ ɧɚ
ɨɞɨɞ ɡɢɞ ɢɥɢ ɩɪɟɦɚ ɡɢɞɭ
ɛɟɡɨɬɜɨɪɚ 
ɨɞ  ɞɨ
P

ɨɞ  ɞɨ
P

ɞɨ

EDU023EDU

EDU023EDU

 P ɢɥɢ ɭɡ ɨɛʁɟɤɚɬ ɧɚ
ɡɢɞɢɥɢɩɪɟɦɚɡɢɞɭɛɟɡ
ɨɬɜɨɪɚ 
 P ɢɥɢ ɭɡ ɨɛʁɟɤɚɬ ɧɚ
ɡɢɞɢɥɢɩɪɟɦɚɡɢɞɭɛɟɡ
ɨɬɜɨɪɚ 

 P ɢɥɢ ɭɡ ɨɛʁɟɤɚɬ ɧɚ
ɡɢɞ ɢɥɢ ɩɪɟɦɚ ɡɢɞɭ ɛɟɡ
ɨɬɜɨɪɚ 

P

P

P

P

P
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ɌɚɛɟɥɚɆɢɧɢɦɚɥɧɚɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɚɪɚɫɬɨʁɚʃɚɆɊɋɆɋɢɊɋɨɞɨɫɬɚɥɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɫɭ

Ɉɛʁɟɤɚɬ
ɀɟɥɟɡɧɢɱɤɚɢɥɢɬɪɚɦɜɚʁɫɤɚɩɪɭɝɚ
Ʉɨɥɨɜɨɡɝɪɚɞɫɤɢɯɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ
Ʌɨɤɚɥɧɢɩɭɬ
Ⱦɪɠɚɜɧɢɩɭɬɨɫɢɦɚɭɬɨɩɭɬɚ
Ⱥɭɬɨɩɭɬ
ɂɧɬɟɪɧɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ
ȳɚɜɧɚɲɟɬɚɥɢɲɬɚ
ɂɡɜɨɪ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɢɰɟ ɡɚ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɝɨɪɢɜɨɦ
ɩɪɟɜɨɡɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɭ ɞɪɭɦɫɤɨɦ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ ɦɚʃɢɯ
ɩɥɨɜɢɥɚɦɚʃɢɯɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɢɫɩɨɪɬɫɤɢɯɜɚɡɞɭɯɨɩɥɨɜɚ
ɂɡɜɨɪɨɩɚɫɧɨɫɬɢɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɢɨɛʁɟɤɚɬɚɡɚɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ
ɡɚɩɚʂɢɜɢɯɢɝɨɪɢɜɢɯɬɟɱɧɨɫɬɢɢɡɚɩɚʂɢɜɢɯɝɚɫɨɜɚ
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɫɤɚɫɬɚɧɢɰɚ
ɇɚɞɡɟɦɧɢɟɥɟɤɬɪɨɜɨɞɨɜɢ
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ȼɢɫɢɧɚɫɬɭɛɚP 
N98 ȼɢɫɢɧɚ ɫɬɭɛɚ  
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P 
 N9  ȼɢɫɢɧɚ ɫɬɭɛɚ  
8   P 
N9
 N9  ȼɢɫɢɧɚ ɫɬɭɛɚ  
8
P 

ɚɥɢɧɟɦɚʃɟɨɞP
 ɚɥɢ ɧɟ ɦɚʃɟ ɨɞ  P Ɉɜɨ ɪɚɫɬɨʁɚʃɟ ɫɟ ɦɨɠɟ ɫɦɚʃɢɬɢ ɧɚ  P ɡɚ ɜɨɞɨɜɟ ɤɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟ
ɢɡɨɥɚɰɢʁɚɜɨɞɚɦɟɯɚɧɢɱɤɢɢɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɩɨʁɚɱɚɧɚ


ɇɢɜɨ ɛɭɤɟ ɦɟɪɟɧ ɧɚ ɨɝɪɚɞɢ ɫɬɚɧɢɰɟ ɚɤɨ ʁɟ ɢɡɝɪɚɻɟɧɚ ɧɚ ɨɬɜɨɪɟɧɨɦ  ɢɥɢ ɧɚ ɫɩɨʂɚɲʃɟɦ
ɡɢɞɭ ɫɬɚɧɢɰɟ ɚɤɨ ʁɟ ɭ ɡɝɪɚɞɢ ɢɥɢ ɤɭʄɢɰɢ  ɧɟ ɫɦɟ ɩɪɟʄɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɨɞ  G% ɡɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨ
ɩɨɞɪɭɱʁɟ

,, ɋɌȿɉȿɇɄɈɆɍɇȺɅɇȿɈɉɊȿɆȴȿɇɈɋɌɂȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɈȽ
ɁȿɆȴɂɒɌȺ
Ɂɚ ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɥɨɤɚɰɢʁɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɞɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɚ ɩɚɪɰɟɥɚ ɢɦɚ ɩɪɢɫɬɭɩ ʁɚɜɧɨʁ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨʁ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ɢɡɝɪɚɻɟɧɚ ɢɥɢ ɉɥɚɧɨɦ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ Ɂɚ ɢɡɞɚɜɚʃɟ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɞɨɡɜɨɥɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɞɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɚ ɩɚɪɰɟɥɚ ɢɦɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɚ ɧɚ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɭɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɭɜɨɞɨɜɨɞɧɭɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɭɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ

,, ɍɋɅɈȼɂɁȺɉɊɂɄɍɉȴȺȵȿɂɈȾɇɈɒȿȵȿɈɌɉȺȾȺ
Ɍɟɪɢɬɨɪɢʁɚ ɝɪɚɞɚ ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ ɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɧɢ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɉɥɚɧɚ ɝɟɧɟɪɚɥɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ
ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ʁɨɲɭɜɟɤɧɢʁɟɭɤʂɭɱɟɧɚɭɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɫɢɫɬɟɦɭɩɪɚɜʂɚʃɚɨɬɩɚɞɨɦɜɟʄɫɟɨɬɩɚɞɢɡ
ɩɪɨɫɬɨɪɧɟ ɰɟɥɢɧɟ  ɨɞɥɚɠɟ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɭ ɝɪɚɞɫɤɭ ɧɟɫɚɧɢɬɚɪɧɭ ɞɟɩɨɧɢʁɭ ³ȳɟɪɟɦɢɧɨ ɩɨʂɟ³ ɭ ɆɁ
ɋɨɩɨɬ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɉȽɊ  ɍ ɩɥɚɧɫɤɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɩɥɚɧɢɪɚ ɫɟ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɨɛɢɦɚ
ɩɪɭɠɚʃɚ ɭɫɥɭɝɚ ɢ ʁɚɱɚʃɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɨɩɪɟɦɟ ɢ
ɫɥ 
ɍ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɪɟɬɦɚɧɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɫɟ ɡɚɬɜɚɪɚʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɧɟɫɚɧɢɬɚɪɧɟ
ɝɪɚɞɫɤɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ³ȳɟɪɟɦɢɧɨ ɩɨʂɟ³ ɤɚɨ ɢ ɩɪɟɭɫɦɟɪɚɜɚʃɟ ɫɜɢɯ ɬɨɤɨɜɚ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɭ
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ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɭɞɟɩɨɧɢʁɭ ɡɚɩɨɞɪɭɱʁɟɨɩɲɬɢɧɚɝɪɚɞɨɜɚɉɨɞɭɧɚɜɫɤɨɝɢȻɪɚɧɢɱɟɜɫɤɨɝɨɤɪɭɝɚȼɟɥɢɤɚ
ɉɥɚɧɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɚ ɉɚɥɚɧɤɚ ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɀɚɚɪɢ ɀɚɝɭɛɢɰɚ
ɄɭɱɟɜɨɆɚɥɨɐɪɧɢʄɟɉɟɬɪɨɜɚɰɢȽɨɥɭɛɚɰ ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɚɩɪɟɦɚɫɬɪɚɬɟɲɤɢɦ
ɫɦɟɪɧɢɰɚɦɚ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ ɋɪɛɢʁɟ  ɝɨɞɢɧɟ ɉɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɩɥɚɧɚ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɉɨɞɭɧɚɜɫɤɨɝ ɢ Ȼɪɚɧɢɱɟɜɫɤɨɝ
ɭɩɪɚɜɧɨɝɨɤɪɭɝɚ
ɉɨɪɟɞɬɨɝɚɭɩɥɚɧɫɤɨɦɩɟɪɢɨɞɭɩɪɟɞɜɢɻɚɫɟɢɭɫɬɚɧɨɜʂɚɜɚʃɟɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɨɝɫɢɫɬɟɦɚ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚɨɬɩɚɞɨɦɧɚɧɢɜɨɭɩɪɨɫɬɨɪɧɟɰɟɥɢɧɟɇɚɜɟɞɟɧɢɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɢɫɢɫɬɟɦɫɩɪɨɜɨɞɢɨ
ɛɢ ɫɟ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟɦ ɩɪɢɦɚɪɧɨ ɫɟɥɟɤɬɨɜɚɧɨɝ ɨɪɝɚɧɫɤɨɝ ɢ ɧɟɨɪɝɚɧɫɤɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨʁ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɫɬɚɧɢɰɢɧɚɥɨɤɚɰɢʁɢɨɩɲɬɢɧɫɤɟɞɟɩɨɧɢʁɟ ³ȳɟɪɟɦɢɧɨɩɨʂɟ³ɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦɦɨɛɢɥɧɢɯ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɫɬɚɧɢɰɚɡɚɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟɢɨɬɤɭɩɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɯɫɢɪɨɜɢɧɚɧɚɝɪɚɞɫɤɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭ ɉɥɚɧɢɪɚ
ɫɟ ɥɨɰɢɪɚʃɟ ɪɟɰɢɤɥɚɠɧɨɝ ɞɜɨɪɢɲɬɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɡɚɬɜɨɪɟɧɟ ɞɢɜʂɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɭ ɆɁ Ȼɭɪʁɚɧɤɚɨɢ
ɩɪɟɬɜɚɪɚʃɟɦɚʃɟɞɢɜʂɟɦɢɝɪɢɪɚʁɭʄɟɞɟɩɨɧɢʁɟɧɚɥɨɤɚɰɢʁɢɩɨɪɟɞɯɢɩɨɞɪɨɦɚɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨʁɭɥɢɰɢ
ɭɆɁȼɚɫɚɉɟɥɚɝɢʄɭɩɚɪɤɨɜɫɤɭɩɨɜɪɲɢɧɭ
ɇɚɨɫɧɨɜɭɫɜɢɯɧɚɜɟɞɟɧɢɯɩɥɚɧɫɤɢɯɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟʁɟɞɚɫɟɭɩɨɪɟɞɨɫɚɨɬɜɚɪɚʃɟɦ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɟɞɟɩɨɧɢʁɟɡɚɩɨɞɪɭɱʁɟȻɪɚɧɢɱɟɜɫɤɨɝɨɤɪɭɝɚ ɢɥɢɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɩɪɢɤʂɭɱɢɜɚʃɟɧɚɞɪɭɝɭ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɭ ɞɟɩɨɧɢʁɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɦ ɫɩɨɪɚɡɭɦɢɦɚ  ɢɡɜɪɲɢ ɪɟɤɭɥɬɢɜɚɰɢʁɚ ɝɪɚɞɫɤɟ
ɞɟɩɨɧɢʁɟ ³ȳɟɪɟɦɢɧɨ ɩɨʂɟ³ ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɢ ɤɪɚɬɤɨɬɪɚʁɧɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ  ɝɨɞɢɧɚ ɞɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɟɞɟɩɨɧɢʁɟ ɢɡɚɬɜɚɪɚʃɟɱɢɲʄɟʃɟɢɪɟɦɟɞɢʁɚɰɢʁɚɞɢɜʂɢɯɫɦɟɬɥɢɲɬɚɞɟɬɚʂɧɨɝɟɨɥɨɲɤɨ
ɢ ɯɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɤɨ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɚ ɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁ ɛɥɢɡɢɧɢ ɫɜɢɯ
ɞɟɩɨɧɢʁɚ ɫɚɧɢɬɚɪɧɟ ɢ ɧɟɫɚɧɢɬɚɪɧɢɯ  ɡɛɨɝ ɩɪɨɰɟɧɟ ɟɤɨɥɨɲɤɟ ɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɉɥɚɧɫɤɨ
ɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟʁɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚɬɪɚɧɫɮɟɪɫɬɚɧɢɰɟɧɚɥɨɤɚɰɢʁɢɩɨɫɬɨʁɟʄɟɨɩɲɬɢɧɫɤɟɞɟɩɨɧɢʁɟ³ȳɟɪɟɦɢɧɨ
ɩɨʂɟ³
ɍ ɩɨɝɥɟɞɭ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɫɟ ɩɪɟɫɦɟɪɚɜɚʃɟ ɭɤɭɩɧɢɯ ɬɨɤɨɜɚ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɚ
ɫɤɥɚɞɢɲɬɚ ɡɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɨɬɩɚɞ ɤɨʁɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ɧɚɤɧɚɞɧɨ ɨɞɪɟɻɟɧɚ Ⱦɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɨɩɚɫɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɫɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɭ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ ɜɪɲɢɬɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ ɢ
ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɢɧɮɟɤɬɢɜɧɨɝ ɢ ɞɪɭɝɨɝ ɨɩɚɫɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɢ ɫɜɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɩɪɨɞɭɤɨɜɚɧɨɝ ɨɩɚɫɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ
ɩɪɟɞɚɜɚɬɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ ɢɧɫɢɬɭɰɢʁɚɦɚ ɧɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɚ ɩɪɟɨɫɬɚɥɢ ɧɟɨɩɚɫɧɢ ɨɬɩɚɞ ɞɚɜɚɬɢ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ ɧɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɇɚ ɫɥɢɱɚɧ ɧɚɱɢɧ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɪɟɝɭɥɢɫɚɬɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ
ɨɩɚɫɧɢɦɨɬɩɚɞɨɦɞɪɭɝɢɯɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭʄɢɤɚɨɨɛɚɜɟɡɭɫɜɚɤɨɦɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɭɞɚɚɞɟɤɜɚɬɧɨ
ɭɩɪɚɜʂɚɫɚɰɟɥɨɤɭɩɧɢɦɤɨɥɢɱɢɧɚɦɚɨɩɚɫɧɨɝɨɬɩɚɞɚ
Ɉɫɬɚɥɢ ɨɩɚɫɧɢ ɨɬɩɚɞ ɛɢʄɟ ɩɪɟɭɫɦɟɪɚɜɚɧ ɧɚ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟ ɡɚ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɇɢɲɤɨɝ
ɨɤɪɭɝɚ ɤɨɦɟ ɩɪɟɦɚ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ ɝɪɚɜɢɬɢɪɚ ɢ ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ  ɞɨɤ ʄɟ ɫɟ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ ɨɩɚɫɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɢɡ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɛɚɬɟɪɢʁɟ ɚɤɭɦɭɥɚɬɨɪɢ ɭʂɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢ ɨɬɩɚɞ  ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɝɪɚɞɚ ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ ɜɪɲɢɬɢ ɤɪɨɡ ɰɟɧɬɪɟ ɡɚ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ʁɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɫɚɛɢɪɧɨɝ ɩɭɧɤɬɚ ɯɥɚɞʃɚɱɚ  ɡɚ ɭɝɢɧɭɥɟ ɠɢɜɨɬɢʃɟ ɢ ɤɨɧɮɢɫɤɚɬɟ ɡɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɟɝɪɚɞɚɉɨɠɚɪɟɜɰɚ
Ɉɛɚɜɟɡɚ ɫɚɤɭɩʂɚʃɚ ɢ ɨɞɜɨɠɟʃɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ʁɟ ɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɫɤɚ ɨɩɪɟɞɟʂɟʃɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚʄɟ ɫɟ ɤɪɨɡ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɡɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɭ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɢɥɨɤɚɥɧɢɯɜɥɚɫɬɢɢɫɬɟʁɤɯɨɥɞɟɪɚɡɚɭɩɪɚɜʂɚʃɟɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦɨɬɩɚɞɨɦɢɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɨɤɜɢɪɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɦɟɪɚ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɚɬɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚɱɜɪɫɬɢɦɨɬɩɚɞɨɦɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɉɨɠɚɪɟɜɰɚ
ɍɜɨɻɟʃɟɫɢɫɬɟɦɚɭɩɪɚɜʂɚʃɚɨɬɩɚɞɨɦɦɨɪɚɫɟɨɞɜɢʁɚɬɢɭɮɚɡɚɦɚɢɬɨ
 ɉɪɜɚɮɚɡɚ ɝɨɞɢɧɚ  ±ʁɚɱɚʃɟɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚʁɚɜɧɨɝɩɪɟɞɭɡɟʄɚɡɚɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɨɞɥɚɝɚʃɟɨɬɩɚɞɚ ȳɄɉɄɨɦɭɧɚɥɧɟɫɥɭɠɛɟɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ɲɬɨɭɤʂɭɱɭʁɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɫɚɧɚɰɢʁɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɝɪɚɞɫɤɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ³ȳɟɪɟɦɢɧɨ ɩɨʂɟ³ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ʌɨɤɚɥɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚɨɬɩɚɞɨɦɭɩɨɪɟɞɨɫɚɩɨɞɢɡɚʃɟɦʁɚɜɧɟɫɜɟɫɬɢɢɟɞɭɤɚɰɢʁɟɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
 Ⱦɪɭɝɚɮɚɡɚ ɝɨɞɢɧɚ ±ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɫɢɫɬɟɦɚɭɩɪɚɜʂɚʃɚɱɜɪɫɬɢɦɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦɨɬɩɚɞɨɦ
ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ ɤɪɨɡ ɩɪɟɭɫɦɟɪɚɜɚʃɟ ɫɜɢɯ ɬɨɤɨɜɚ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɭ ɞɟɩɨɧɢʁɭ ɡɚ
Ȼɪɚɧɢɱɟɜɫɤɢ ɨɤɪɭɝ ɢɥɢ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨ ɩɪɢɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɧɚ ɞɪɭɝɭ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɭ ɞɟɩɨɧɢʁɭ ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɦ ɫɩɨɪɚɡɭɦɢɦɚ  ɪɚɡɜɨʁɟɦ ɬɪɚɧɫɮɟɪ ɫɬɚɧɢɰɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɪɟɤɭɥɬɢɜɢɫɚɧɟɞɟɩɨɧɢʁɟ³ȳɟɪɟɦɢɧɨɩɨʂɟ³ɢɪɟɰɢɤɥɚɠɧɨɝɞɜɨɪɢɲɬɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɉȽɊɧɚ
ɥɨɤɚɰɢʁɢɫɬɚɪɟɞɟɩɨɧɢʁɟɭɆɁȻɭɪʁɚɧ
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Ɍɪɚɧɫɮɟɪ ɫɬɚɧɢɰɚ ³ȳɟɪɟɦɢɧɨ ɩɨʂɟ³ ɛɢʄɟ ɫɚɛɢɪɧɨɝ ɬɢɩɚ ɫɚ ɫɟɥɟɤɰɢʁɨɦ ɨɬɩɚɞɚ Ɉɧɚ ʄɟ
ɩɪɢɯɜɚɬɚɬɢ ɫɜɟ ɬɨɤɨɜɟ ɨɬɩɚɞɚ ɫɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ Ƚɪɚɞɚ ɢɡ ɫɚɛɢɪɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɭ Ʉɨɫɬɨɥɰɭ ɫɟɨɫɤɢɯ
ɧɚɫɟʂɚ Ȼɚɪɟ Ȼɚɬɨɜɚɰ Ȼɟɪɚʃɟ Ȼɪɚɞɚɪɚɰ Ȼɪɟɠɚɧɟ Ȼɭɛɭɲɢɧɚɰ Ȼɪɚɬɢɧɚɰ Ⱦɪɚɝɨɜɚɰ Ⱦɭɛɪɚɜɢɰɚ
ɀɢɜɢɰɚɅɭɱɢɰɚɄɚɫɢɞɨɥɆɚʂɭɪɟɜɚɰɇɚɛɪɻɟɉɨʂɚɧɚɉɪɭɝɨɜɨɌɪʃɚɧɟɢȶɢɪɢɤɨɜɚɰ ɍʃɨʁʄɟ
ɫɟɜɪɲɢɬɢɫɟɥɟɤɰɢʁɚɪɟɰɢɤɥɚɛɢɥɧɢɯɦɚɬɟɪɢʁɚɧɚɥɢɧɢʁɢɡɚɫɟɥɟɤɰɢʁɭɨɬɩɚɞɚɦɚɧɭɟɥɧɨɢɡɞɜɚʁɚʃɟɢ
ɩɪɢɩɪɟɦɚ ɪɟɰɢɤɥɚɛɢɥɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɡɚ ɞɚʂɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɪɟɰɢɤɥɚɠɭ ɛɚɥɢɪɚʃɟɦ  ɢ ɩɪɟɬɨɜɚɪ
ɨɫɬɚɬɤɚɨɬɩɚɞɚɭɤɨɧɬɟʁɧɟɪɟɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɨɞɥɚɝɚʃɟɧɚɪɟɝɢɨɧɚɥɧɭɫɚɧɢɬɚɪɧɭɞɟɩɨɧɢʁɭɌɪɚɧɫɮɟɪ
ɫɬɚɧɢɰɚɛɢɛɢɥɚɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɡɚɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚɫɚɥɢɧɢʁɨɦɡɚɦɚɧɭɟɥɧɨɢɡɞɜɚʁɚʃɟɨɬɩɚɞɚ
ȿɜɚɤɭɚɰɢʁɚ ɨɩɚɫɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɤɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɦ ɫɤɥɚɞɢɲɬɢɦɚ ɜɪɲɢʄɟ ɫɟ ɭ ɨɜɨʁ ɮɚɡɢ ɤɚɨ ɢ
ɪɟɤɭɥɬɢɜɚɰɢʁɚɡɟɦʂɢɲɬɚɧɚɤɨʁɢɦɚɫɭɫɟɧɚɥɚɡɢɥɟɞɟɩɨɧɢʁɟɪɚɞɢɩɪɢɜɨɻɟʃɚɧɨɜɢɦɧɚɦɟɧɚɦɚ
ɉɚɪɚɥɟɥɧɨ ɫ ɨɛɟ ɮɚɡɟ ɜɪɲɢʄɟɫɟ ɢ ɡɚɭɫɬɚɜʂɚʃɟɞɨɫɚɞɚɲʃɟɝ ɬɪɟɧɞɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɟ ɞɢɫɩɟɪɡɢʁɟ
ɞɟɩɨɧɢʁɚ ɞɭɠ ɩɭɬɟɜɚɪɟɱɧɢɯ ɬɨɤɨɜɚ ɢ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɫɟɨɫɤɢɯ ɢ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɧɚɫɟʂɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨ
ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟɨɪɝɚɧɫɤɨɝɢɧɟɨɪɝɚɧɫɤɨɝɨɬɩɚɞɚɩɪɟɪɚɞɚɨɪɝɚɧɫɤɨɝɨɬɩɚɞɚɧɚɥɨɤɚɥɧɨɦɧɢɜɨɭɢɞɚʂɚ
ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚɧɟɨɪɝɚɧɫɤɨɝɨɬɩɚɞɚɤɪɚʁʃɢɦɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚɬʁɨɬɤɭɩʂɢɜɚɱɢɦɚɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɯɫɢɪɨɜɢɧɚ
ɢɞɪ
Ɏɚɡɧɨɫɬ ɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ ɡɚ ɝɪɚɞɫɤɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ
ɞɢɪɟɤɬɧɨ ʄɟ ɡɚɜɢɫɢɬɢ ɨɞ ɩɪRɰHɧH ʃɢɯRɜH ɢɡɜRɞʂɢɜRɫɬɢ Rɞ ɫɬɪDɧH RɩɲɬɢɧɫɤH ɭɩɪDɜH ɢ ɨɞ
ɮɢɧDɧɫɢMɫɤɢɯɦRɝɭʄɧRɫɬɢɡDɪHɲDɜDʃHRɜRɝɩɪRɛɥHɦD
ɍɫɥɨɜɢɡɚɭɪɟɻɟʃɟɢɢɡɝɪɚɞʃɭɪɟɰɢɤɥɚɠɧɨɝɞɜɨɪɢɲɬɚ
Ⱦɟɩɨɧɢʁɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɩɨ Ƚɍɉɭ ɩɪɢɩɚɞɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɭɡ ɡɨɧɟ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɲɬɨ ʁɟ
ɧɟɩɪɢɦɟɪɟɧɨɩɪɨɫɬɨɪɧɨɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɢɭɤɢɞɚɫɟɉɥɚɧɢɪɚɫɟɪɟɰɢɤɥɚɠɧɨɞɜɨɪɢɲɬɟɤɨʁɟɦɨɪɚɛɢɬɢ
ɧɚɩɪɨɩɢɫɚɧɨʁɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢɨɞɡɨɧɚɫɬɚɧɨɜɚʃɚʁɟɪɫɭɨɩɚɫɧɚɩɨɡɞɪɚɜʂɟɢɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬʂɭɞɢ
Ɉɫɧɢɜɚʃɟɦ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ  ɪɟɰɢɤɥɚɠɧɨɝ ɞɜɨɪɢɲɬɚ ɭ ɰɟɥɢɧɢ  ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ
ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɦ ɨɛɨɞɨɦ ɩɚɪɰɟɥɟ ɡɚɲɬɢɬɧɢ ɡɟɥɟɧɢ ɩɨʁɚɫ  ɭ ɰɢʂɭ ɫɚɧɢɬɚɪɧɟ ɢ ɜɢɡɭɟɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ
ɨɤɨɥɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ Ɉɞɚɛɢɪ ɜɪɫɬɚ ɢ ɝɭɫɬɢɧɚ ɫɚɞʃɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɮɭɧɤɰɢʁɨɦ
ɡɚɲɬɢɬɧɨɝ ɡɟɥɟɧɨɝ ɩɨʁɚɫɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢɦɚ ɜɪɫɬɟ ɨɬɩɚɞɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɤɥɚɞɢɲɬɢ Ɂɟɥɟɧɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɟɭɞɢɪɟɤɬɧɨɦɤɨɧɬɚɤɬɭɫɚɬɥɨɦɬɪɟɛɚɞɚɛɭɞɭɡɚɫɬɭɩʂɟɧɟɦɢɧɢɦɚɥɧɨɊɟɰɢɤɥɚɠɧɨ
ɞɜɨɪɢɲɬɟ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ ɨɞ ɫɥɟɞɟʄɟɝ ɧɚɜɨɡɧɚ ɪɚɦɩɚ ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɚ ɛɟɬɨɧɫɤɢ ɩɥɚɬɨ ɡɟɥɟɧɢ ɩɨʁɚɫ
ɤɨɧɬɟʁɧɟɪ ɡɚ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɛɟɥɟ ɬɟɯɧɢɤɟ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪ ɡɚ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɫɬɚɪɨɝ ɧɚɦɟɲɬɚʁɚ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪ ɡɚ
ɨɞɥɚɝɚʃɟɩɚɩɢɪɚɢɤɚɪɬɨɧɚɤɨɧɬɟʁɧɟɪɡɚɨɞɥɚɝɚʃɟɦɟɬɚɥɚɤɨɧɬɟʁɧɟɪɡɚɨɞɥɚɝɚʃɟɛɢʂɧɢɯɨɬɩɚɞɚ
ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɡɚɨɞɥɚɝɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɲɭɬɚɤɨɧɬɟʁɧɟɪɡɚɨɞɥɚɝɚʃɟɩɥɚɫɬɢɤɟɢɧɚʁɥɨɧɚɤɨɧɬɟʁɧɟɪɡɚ
ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɟ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪ ɡɚ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɬɟɤɫɬɢɥɚ ɢ ɤɨɠɟ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪ ɡɚ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɫɬɚɤɥɚ
ɩɨɪɬɢɪɫɤɚ ɤɭʄɢɰɚ ɫɚɧɢɬɚɪɧɢ ɱɜɨɪ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪ ɡɚ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɫɬɚɪɟ ɝɭɦɟ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪ ɡɚ ɨɞɥɚɝɚʃɟ
ɥɢɦɟɧɤɢ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪ ɡɚ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɨɪɝɚɧɫɤɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪ ɡɚ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɨɪɝɚɧɫɤɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɢ
ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɢɨɬɩɚɞɧɢɯɜɨɞɚ

,, ɍɋɅɈȼɂɂɆȿɊȿɁȺɒɌɂɌȿɄɍɅɌɍɊɇɂɏȾɈȻȺɊȺɂɄɍɅɌɍɊɇɈȽ
ɇȺɋɅȿȭȺ
ɇɚɨɫɧɨɜɭɚɤɚɬɚɨɭɫɥɨɜɢɦɚɱɭɜɚʃɚɨɞɪɠɚɜɚʃɚɤɨɪɢɲʄɟʃɚɢɭɬɜɪɻɟɧɢɦɦɟɪɚɦɚɡɚɲɬɢɬɟ
ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɢ ɞɨɛɚɪɚ ɤɨʁɚ ɭɠɢɜɚʁɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɡɞɚɨ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɢ ɡɚɜɨɞ ɡɚ
ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɛɪ ɨɞ   ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɨʁɟ ɞɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
ɉɥɚɧɚ ɧɟɦɚ ɭɬɜɪɻɟɧɢɯ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɢɯ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɞɨɛɚɪɚ ɤɨʁɚ ɭɠɢɜɚʁɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɢɯɚɪɯɟɨɥɨɲɤɢɯɥɨɤɚɥɢɬɟɬɚɧɢɬɢɨɛʁɟɤɚɬɚɧɚɪɨɞɧɨɝɝɪɚɞɢɬɟʂɫɬɜɚ

Ɉɩɲɬɟ ɦɟɪɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɭɫɥɨɜɢ ɱɭɜɚʃɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯ
ɚɪɯɟɨɥɨɲɤɢɯɥɨɤɚɥɢɬɟɬɚ
 ɂɡɜɨɻɟʃɟɡɟɦʂɚɧɢɯɪɚɞɨɜɚɛɢɥɨɤɨʁɟɜɪɫɬɟɜɪɲɢɫɟɩɪɟɦɚɭɫɥɨɜɢɦɚɊɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝɡɚɜɨɞɚ
ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɍɫɥɨɜɢ ɫɟ ɭɬɜɪɻɭʁɭ ɫɯɨɞɧɨ ɡɚɤɨɧɫɤɨʁ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢɚɩɨɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦɩɨɞɧɟɬɨɦɡɚɯɬɟɜɭ
 ɂɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɢɡɜɨɻɚɱɪɚɞɨɜɚɫɭɞɭɠɧɢɞɚɨɩɨɱɟɬɤɭɢɡɜɨɻɟʃɚɡɟɦʂɚɧɢɯɪɚɞɨɜɚɨɛɚɜɟɫɬɟ
ɨɜɚʁɊɟɝɢɨɧɚɥɧɢɡɚɜɨɞɧɚʁɦɚʃɟɩɟɬɧɚɟɫɬɞɚɧɚɪɚɧɢʁɟɭɩɢɫɚɧɨʁɮɨɪɦɢɢɞɚɨɛɟɡɛɟɞɟɫɜɟ
ɩɨɬɪɛɧɟɭɫɥɨɜɟɡɚʃɢɯɨɜɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɢɚɪɯɟɨɥɨɲɤɢɧɚɞɡɨɪ
 ɂɡɜɨɻɚɱʁɟɞɭɠɚɧɞɚ
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ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɬɨɤɨɦ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚɢɻɟ ɧɚ ɚɪɯɟɨɥɨɲɤɚ ɧɚɥɚɡɢɲɬɚ ɢɥɢ ɚɪɯɟɨɥɨɲɤɟ ɩɪɟɞɦɟɬɟ
ɨɞɦɚɯɢɛɟɡɨɞɥɚɝɚʃɚɩɪɟɤɢɧɟɪɚɞɨɜɟɢɨɛɚɜɟɫɬɢɊɟɝɢɨɧɚɥɧɢɡɚɜɨɞɡɚɡɚɲɬɢɬɭɫɩɨɦɟɧɢɤɚ
ɤɭɥɬɭɪɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨɤɚɨɢ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɦɟ ɦɟɪɟ ɞɚɫɟ ɧɚɥɚɡ ɧɟ ɭɧɢɲɬɢ ɢ ɧɟ ɨɲɬɟɬɢ ɢ ɞɚɫɟ
ɫɚɱɭɜɚɧɚɦɟɫɬɭɢɭɩɨɥɨɠɚʁɭɭɤɨɦɟʁɟɨɬɤɪɢɜɟɧ
 ɂɧɜɟɫɬɢɬɨɪʁɟɞɭɠɚɧɞɚ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɡɚɲɬɢɬɭɱɭɜɚʃɟɩɭɛɥɢɤɨɜɚʃɟɢɢɡɥɚɝɚʃɟɞɨɛɪɚɤɨʁɟ
ɭɠɢɜɚɩɪɟɬɯɨɞɧɭɡɚɲɬɢɬɭɤɨʁɟɫɟɨɬɤɪɢʁɟɩɪɢɥɢɤɨɦɢɡɜɨɻɟʃɚɪɚɞɨɜɚ

,, ɍɋɅɈȼɂɂɆȿɊȿɁȺɒɌɂɌȿɉɊɂɊɈȾɇɂɏȾɈȻȺɊȺɂɀɂȼɈɌɇȿ
ɋɊȿȾɂɇȿ
ɉɪɟɦɚ ɭɫɥɨɜɢɦɚ Ɂɚɜɨɞɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɩɪɢɪɨɞɟ ɛɪ ɨɞ  ɝɨɞɢɧɟ ɭ
ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɉɥɚɧɚ ɧɟɦɚ ɡɚɲɬɢʄɟɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧ ɢɥɢ ɩɨɤɪɟɧɭɬ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɡɚɲɬɢɬɟ
ɟɤɨɥɨɲɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɥɨɲɤɢɯ ɤɨɪɢɞɨɪɚ ɟɤɨɥɨɲɤɟ ɦɪɟɠɟ Ɋɋ ɧɢɬɢ
ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɢɯɩɪɢɪɨɞɧɢɯɞɨɛɚɪɚ
ɍɫɤɥɚɻɢɜɚʃɟ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɪɚɡɜɨʁɚ ɫ ɩɨɬɪɟɛɟɦɚ ɢ ɰɢʂɟɜɢɦɚ ɨɱɭɜɚʃɚ
ɩɪɢɪɨɞɟ ɡɚɫɧɢɜɚʄɟ ɫɟ ɧɚ ɩɨɬɩɭɧɨɦ ɩɨɲɬɨɜɚʃɭ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɯ ɦɟɪɚ ɢ ɪɟɠɢɦɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɉɨɲɬɭʁɭʄɢ ɨɫɧɨɜɧɟ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɩɪɢɪɨɞɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɭ ɡɚɤɨɧɫɤɭ ɢ
ɩɥɚɧɫɤɭ ɨɫɧɨɜɭ ɤɚɨ ɢ ɚɤɬɭɟɥɧɨ ɫɬɚʃɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɚ ɩɪɨɦɨɜɢɲɟ
ɡɚɲɬɢɬɭ ɨɱɭɜɚʃɟ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɪɟɫɭɫɪɚ ±ɲɭɦɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭɡ Ɇɥɚɜɭ ɲɭɦɚ ɢ
ɲɭɦɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɤɚɨɢɨɞɪɠɢɜɨɤɨɪɢɲʄɟʃɟɢɭɩɪɚɜʂɚʃɟɍɰɢʂɭɨɱɭɜɚʃɚɩɪɟɞɟɨɧɨɝɨɛɪɚɫɰɚ
ɡɚɫɧɨɜɚɧɨɝ ɧɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɨɞɧɨɫɚ ɢɡɝɪɚɻɟɧɨɝ ɢ ɨɬɜɨɪɟɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɭ
ɢɡɝɪɚɻɢɜɚʃɚ ɤɚɨ ɢ ɩɪɟɞɟɨɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɭɧɭɬɚɪ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɩɪɟɞɟɥɚ ± ɩɨʁɚɫɟɜɢ ɡɟɥɟɧɢɥɚ ɝɪɭɩɟ
ɫɬɚɛɚɥɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɚ ɫɬɚɛɥɚ ɤɨɲɚɧɢɰɟ ɦɟɻɟ ɠɢɜɢɰɟ ɢ ɫɥ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦ ɉɥɚɧɨɦ ɫɟ ɚɮɢɪɦɢɲɟ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɟɤɨɥɨɲɤɟ ɦɪɟɠɟ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɨɱɭɜɚʃɟɦ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɜɟɝɟɬɚɰɢʁɟ ɢ
ɮɨɪɦɢɪɚʃɟɦɧɨɜɢɯɡɚɫɚɞɚɭɮɨɪɦɢɦɟɻɚɠɢɜɢɰɚɞɪɜɨɪɟɞɚɢɝɪɭɩɚɫɬɚɛɚɥɚɢɡɦɟɻɭɩɚɪɰɟɥɚɢɞɪ
ɍɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɬɨɤɨɦ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚɢɻɟ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɞɨɛɪɨ ɤɨʁɟʁɟ ɝɟɨɥɨɲɤɨɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɲɤɨɝ ɢɥɢ
ɦɢɧɟɪɚɥɨɲɤɨɩɟɬɪɨɝɪɚɮɫɤɨɝɩɨɪɟɤɥɚɚɡɚɤɨʁɟɫɟɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚɞɚɢɦɚɫɜɨʁɫɬɜɚɩɪɢɪɨɞɧɨɝɞɨɛɪɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɨɛɚɜɟɫɬɢɬɢɁɚɜɨɞɡɚɡɚɲɬɢɬɭɩɪɢɪɨɞɟɋɪɛɢʁɟɢɩɪɟɞɭɡɟɬɢɫɜɟɦɟɪɟɤɚɤɨɧɟɛɢɞɨɲɥɨ
ɞɨɨɲɬɟʄɟʃɚɞɨɞɨɥɚɫɤɚɨɞɝɨɜɨɪɧɨɝɥɢɰɚ
ɍ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɉɥɚɧɚ ɨɛɚɜɟɡɧɚ ʁɟ ɩɪɢɦɟɧɚ ɦɟɪɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɨɞɧɨɫɧɨ
ɞɢɜʂɢɯ ɜɪɫɬɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɫɬɚɧɢɲɬɚ ɩɪɟɞɟɥɚ ɢ ɝɟɨɧɚɫɥɟɻɚ ɭɬɜɪɻɟɧɢɯ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ
ɡɚɲɬɢɬɢɩɪɢɪɨɞɟ ÄɋɥɝɥɚɫɧɢɤɊɋ³ɛɪɢ 
ɈɫɧɨɜɧɚɩɥɚɧɫɤɚɩɨɫɬɚɜɤɚʁɟɞɚɫɟɉɥɚɧɨɦɝɟɧɟɪɚɥɧɟɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟÄɉɨɠɚɪɟɜɚɰ³ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɤɨɧɰɟɩɰɢʁɟɢɪɟɲɟʃɚɡɚɡɚɲɬɢɬɭɩɪɨɫɬɨɪɚɢɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɭɬɜɪɻɟɧɢɯɉɪɨɫɬɨɪɧɢɦ
ɩɥɚɧɨɦ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ Äɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ³ ɛɪ   Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢɦ
ɩɥɚɧɨɦ ɡɚ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɉɨɞɭɧɚɜɫɤɨɝ ɢ Ȼɪɚɧɢɱɟɜɫɤɨɝ ɭɩɪɚɜɧɨɝ ɨɤɪɭɝɚ Äɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ³ ɛɪ
  Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢɦ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ Äɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ ɝɪɚɞɚ ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ³
ɛɪɨʁ ɉɪɨɫɬɨɪɧɢɦɩɥɚɧɨɦɝɪɚɞɚɉɨɠɚɪɟɜɰɚ Äɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɝɪɚɞɚɉɨɠɚɪɟɜɰɚ³ɛɪɨʁ
  ɤɚɨ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɩɥɚɧɨɜɢɦɚ ɜɢɲɟɝ ɪɟɞɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɨɧɟɬɢ ɡɚ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɝɪɚɞɚ ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ 
ɉɪɨɫɬɨɪɧɢɩɥɚɧɩɨɞɪɭɱʁɚɩɨɫɟɛɧɟɧɚɦɟɧɟɄɨɫɬɨɥɚɱɤɨɝɭɝʂɟɧɨɝɛɚɫɟɧɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ
ɛɪ ɢɧɬɟɝɪɢɫɚʃɟɦɚɫɩɟɤɬɚɡɚɲɬɢɬɟɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɭɩɥɚɧɫɤɚɪɟɲɟʃɚɭɜɟɡɢɫɚɧɚɦɟɧɨɦ
ɭɪɟɻɟʃɟɦ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɡɚɲɬɢɬɨɦ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦ ɪɟɫɭɪɫɚ ɪɚɡɜɨʁɟɦ ɢ ɪɚɡɦɟɲɬɚʁɟɦ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɢɧɚɫɟʂɚɭɩɪɚɜʂɚʃɚɨɬɩɚɞɨɦɢɞɪ
ɂɚɤɨ ʁɟ ɩɪɟɦɚ ɉɪɨɫɬɨɪɧɨɦ ɩɥɚɧɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɝɪɚɞ ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ɫɜɪɫɬɚɧ ɭ ɩɨɞɪɭɱʁɚ
ɡɚɝɚɻɟɧɟɢɞɟɝɪɚɞɢɪɚɧɟɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɩɪɨɫɬɨɪɧɚɰɟɥɢɧɚɛɢɦɨɝɥɚɞɚɫɟɭɛɪɨʁɢɭɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɫɚ
ɭɝɪɨɠɟɧɨɦɠɢɜɨɬɧɨɦɫɪɟɞɢɧɨɦɆɟɻɭɬɢɦɡɛɨɝɫɜɨʁɢɯɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢɧɚɦɢɤɪɨɧɢɜɨɭɢɡɜɪɲɟɧɨʁɟ
ɢ ɡɨɧɢɪɚʃɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ Ɂɚɲɬɢɬɚ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɫɩɪɨɜɨɞɢʄɟɫɟɞɢɮɟɪɟɧɰɢɪɚɧɨɩɪɟɦɚɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɦɩɪɨɫɬɨɪɧɨɟɤɨɥɨɲɤɢɦɡɨɧɚɦɚ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ  ɩɪɢɦɟɧɨɦ ɪɟɠɢɦɚ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɢ ɭɪɟɻɟʃɚ
ɩɪɨɫɬɨɪɚɢɦɟɪɚɡɚɲɬɢɬɟɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɈɜɚɤɜɚɩɪɨɫɬɨɪɧɚɞɢɮɟɪɟɧɰɢʁɚɰɢʁɚɩɥɚɧɫɤɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɚMHɢɡɚɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟɭɬɢɰɚʁɚɩɥɚɧɫɤɢɯɪɟɲɟʃɚɧɚɠɢɜɨɬɧɭɫɪɟɞɢɧɭɤɨʁɢɫɭɫɚɫɬɚɜɧɢɞɟɨ
ɋɬɪɚɬɟɲɤɟɩɪɨɰɟɧɟɭɬɢɰɚʁɚɩɥɚɧɚɧɚɠɢɜɨɬɧɭɫɪɟɞɢɧɭ
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ɇɚɨɫɧɨɜɭɩɪɨɰɟɧɟɦɨɝɭʄɟɝɟɤɨɥɨɲɤɨɝɨɩɬɟɪɟʄɟʃɚɩɨʁɟɞɢɧɢɯɩɪɨɫɬɨɪɧɢɯɰɟɥɢɧɚɦɨɝɭɫɟ
ɢɡɞɜɨʁɢɬɢ ɫɥɟɞɟʄɟ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɯɨɦɨɝɟɧɟ ɡɨɧɟ ɢ ɩɨʁɚɫɟɜɢ ɫɚ ɪɢɡɢɤɨɦ ɨɞ ɡɚɝɚɻɢɜɚʃɚ ɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟ
 ɤɨɪɢɞɨɪ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ ɩɪɜɨɝ ɪɟɞɚ  ɤɚɨ ɢ ɤɨɪɢɞɨɪɢ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɞɪɭɝɨɝ ɪɟɞɚ ɫɚ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɦɨɩɬɟɪɟʄɟʃɟɦɜɟʄɢɦɨɞɜɨɡɢɥɚɞɚɧ
 ɦɢɝɪɢɪɚʁɭʄɟɧɟɫɚɧɢɬɚɪɧɟɞɟɩɨɧɢʁɟɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɟɄɚɬɚɫɬɪɨɦɨɩɲɢɧɫɤɢɯɢɞɢɜʂɢɯɞɟɩɨɧɢʁɚ
Ⱥɝɟɧɰɢʁɟ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɢ Ʌɨɤɚɥɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ
ɨɬɩɚɞɨɦȽɪɚɞɚ ɉɨɠɚɪɟɜɰɚɫɚɧɟɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɦɩɪɚɜɢɥɢɦɚɞɟɩɨɧɨɜɚʃɚɨɬɩɚɞɚɤɨʁɟɡɚɝɚɻɭʁɭ
ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɩɨɞɡɟɦɧɟ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɟ ɜɨɞɟ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɢɦ ɬɨɤɫɢɱɧɢɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ
ɤɨɪɢɫɬɟɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɥɟɤɨɜɢɛɨʁɟɩɟɫɬɢɰɢɞɢɦɢɧɟɪɚɥɧɚɻɭɛɪɢɜɚɢɫɥ ɧɟɪɚɡɝɪɚɞɢɜɢɦ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɦɚ ɩɥɚɫɬɢɤɚɢɫɥ ɢɤɚɛɚɫɬɢɦɨɬɩɚɞɨɦɢɡɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚɤɚɨɢɩɪɨɰɟɞɧɢɦɜɨɞɚɦɚ
ɢɡɬɟɥɚɞɟɩɨɧɢʁɟ
 ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚɡɨɧɚ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɦɨɞɢɮɢɤɨɜɚɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɭ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɩɪɟɦɚ ɫɬɟɩɟɧɭ
ɡɚɝɚɻɟɧɨɫɬɢ ɭɬɜɪɻɟɧɢɯ ɉɪɨɫɬɨɪɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚʁɭ ɫɟ ɱɟɬɢɪɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
ɩɪɟɦɚ ɨɱɟɤɢɜɚɧɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɡɚɝɚɻɟɧɨɫɬɢ ɢ ɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɧɢɯ
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɢɦɩɪɢɬɢɫɤɨɦ
ɉɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚ ɫɟ ɞɚ ɫɟ ɧɢʁɟɞɧɚ ɨɞ ɡɨɧɚ ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɜɪɫɬɚɬɢ ɭ ɡɨɧɟ ɫɚ
ɧɚʁɜɢɲɢɦ , ± ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɜɢɫɨɤɢɦ ɢ ,, ± ɜɟɨɦɚ ɜɢɫɨɤɢɦ  ɫɬɟɩɟɧɨɦ ɡɚɝɚɻɟɧɨɫɬɢ ɤɚɨ ɧɢ ɩɨɞɪɭɱɟ
ɧɟɡɧɚɬɧɨɝɫɬɟɩɟɧɚɡɚɝɚɻɟɧɨɫɬɢ ɛɟɡɫɬɚɥɧɢɯɡɚɝɚɻɟʃɚɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɟɝɟɧɟɡɟ 
ɍ ɡɚɲɬɢɬɧɢɦ ɩɨʁɚɫɟɜɢɦɚ ɞɭɠ ʁɚɜɧɨɝ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ , ɪɟɞɚ ±  ɡɨɧɢ ɫɟɪɜɢɫɧɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɚɦɛɢʁɟɧɬɚɥɧɚɰɟɥɢɧɚ ɢɭɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨʁɡɨɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɚɦɛɢʁɟɧɬɚɥɧɚ
ɰɟɥɢɧɚ ɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ ɦɢɝɪɢɪɚʁɭʄɟɞɟɩɨɧɢʁɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɦɨɠɟɞɚɛɭɞɟ
ɢɫɚɜɢɫɨɤɢɦɫɬɟɩɟɧɨɦɡɚɝɚɻɟʃɚ
ȾɭɠɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟɩɪɭɝɟɆɚɥɚɄɪɫɧɚɉɨɠɚɪɟɜɚɰȻɨɪɊɚɫɩɭɬɧɢɰɚ ȼɪɚɠɨɝɪɧɚɰ ɤɚɨɢ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɧɚɦɟʃɟɧɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ ɚɦɛɢʁɟɧɬɚɥɧɟ ɰɟɥɢɧɟ
 ɤɜɚɥɢɬɟɬɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɦɨɠɟɞɚɛɭɞɟɢɫɚɫɪɟɞʃɢɦɫɬɟɩɟɧɨɦɡɚɝɚɻɟʃɚ
ɇɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ ɚɦɛɢʁɟɧɬɚɥɧɢɯ ɰɟɥɢɧɚ  ɯɢɩɨɞɪɨɦ   ɩɨɪɨɞɢɱɧɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ  
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ ɛɢʄɟ ɨɱɭɜɚɧ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧ ɜɢɲɢɤɜɚɥɢɬɟɬ ɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɫɚ ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɦɚɥɢɦ ɢ
ɧɟɡɧɚɬɧɢɦɫɬɟɩɟɧɨɦɡɚɝɚɻɟɧɨɫɬɢ Ɍɚɛɟɥɚ 

ɌDɛHɥDɄDɬHɝRɪɢMHɤɜDɥɢɬHɬDɠɢɜRɬɧHɫɪHɞɢɧHɧDɩRɞɪɭɱMɭȽɪɚɞɚɉɨɠɚɪɟɜɰɚ
ɋɬHɩHɧ
ɡDɝDɻHɧRɫɬɢ

ȼ

ȼɂɋ2Ʉ

ɋ

ɋɊ(Ⱦȵɂ

Ɇ

Ɇ$Ʌɂ

2ɩɢɫ

ɉRɞɪɭɱMH

ɩRɜɪHɦHɧR ɜHʄH ɩɪHɤRɪDɱHʃH ɡDɲɬɢɬɧɢɩRMDɫHɜɢɞɭɠɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝɞɪɠɚɜɧɨɝɩɭɬɚɩɪɜɨɝ
Ƚȼɂ ɆȾɄ ɜRɞD ɢ ɡHɦʂɢɲɬD ɪɟɞɚ
ɧɢɜRDɛɭɤH
ɦɢɝɪɢɪɚʁɭʄɟɧɚɫɚɧɢɬɚɪɧɟɞɟɩɨɧɢʁɟ
ɩRɜɪHɦHɧɢ ɩɪRɛɥHɦɢ ɭ ɩɪɢɤɭɩʂDʃɭ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚɡɨɧɚɭɉȺɐ
ɢ ɬɪHɬɦDɧɭ ɢɧɞɭɫɬɪɢMɫɤRɝ ɢ ɫɟɪɜɢɫɧɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚɭɉȺɐ
ɤRɦɭɧDɥɧRɝRɬɩDɞD

ɫɪHɞʃɢɪɢɡɢɤRɞɭɞHɫD
ɩRɜɪHɦHɧR ɦDʃH ɩɪHɤRɪDɱHʃH ɡDɲɬɢɬɧɢ ɩRMDɫ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟ ɩɪɭɝɟ Ɇɚɥɚ Ʉɪɫɧɚ 
Ƚȼɂ ɆȾɄ ɜRɞD ɢ ɡHɦʂɢɲɬD ɉɨɠɚɪɟɜɚɰȻɨɪɊɚɫɩɭɬɧɢɰɚ ȼɪɚɠɨɝɪɧɚɰ 
ɧɢɜRDɛɭɤH
ɉȺɐ
ɩRɜɪHɦHɧɢ
ɩɪRɛɥHɦɢ
ɭ
ɩɪɢɤɭɩʂDʃɭ
ɢ
ɬɪHɬɦDɧɭ
ɩRʂRɩɪɢɜɪHɞɧRɝ ɢ ɤRɦɭɧDɥɧRɝ
RɬɩDɞDɢɨɞɜɨɻɟʃɭɨɬɩɚɞɧɢɯɜɨɞɚ
ɡDɝDɻHʃH ɱɢɧɢɥDɰD ɠɢɜRɬɧH ɉȺɐ  ɯɢɩɨɞɪɨɦ   ɩɨɪɨɞɢɱɧɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ  ɢ 
ɫɪHɞɢɧHɭɞRɡɜRʂHɧɢɦɝɪDɧɢɰDɦD ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ 


Ɂɚɲɬɢɬɚɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɧɚɩɥɚɧɫɤɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭɨɫɬɜɚɪɢɜɚʄɟɫɟɤɪɨɡ
 ɫɦDʃHʃHɧɢɜRDHɦɢɫɢMHɢɡɩRɫɬRMHʄɢɯɢɡɜRɪDɡDɝDɻɢɜDʃDɜDɡɞɭɯD
 ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɜɚɡɞɭɯɚ ɨɞ ɡɚɝɚɻɟʃɚ ɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɦ
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɦɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɦɢɩɨɫɥɨɜɧɢɦɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ
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    ɢɡɪɚɞɭ ɤɚɬɚɫɬɪɚ ɡɚɝɚɻɢɜɚɱɚ ɜɚɡɞɭɯɚ ɭɫɩRɫɬDɜʂDʃH ɫɢɫɬHɦD ɦRɧɢɬRɪɢɧɝD ɤɜDɥɢɬHɬD
ɜDɡɞɭɯD ɧɚ ɜɢɲɟ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ (ɜɪRɩɫɤRɦ ɞɢɪHɤɬɢɜRɦ R
ɩɪRɰHɧɢ ɢ ɭɩɪDɜʂDʃɭ ɤɜDɥɢɬHɬRɦ DɦɛɢMHɧɬɚɥɧRɝ ɜDɡɞɭɯD (ɋ  ɢ ɫɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ
ɡɚɲɬɢɬɢ ɜɚɡɞɭɯɚ Äɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ³  ɢ ɍɪɟɞɛɨɦ ɨ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɡɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ
ɡɚɯɬɟɜɢɦɚɤɜɚɥɢɬɟɬɚɜɚɡɞɭɯɚ Äɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤ3&³ɛɪ 
   ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɭ ɚɤɰɢɞɟɧɬɧɢɯ ɡɚɝɚɻɟʃɚ ɜɚɡɞɭɯɚ ɜɨɞɟ ɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢɡ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɫɥ
    ɢɡɪɚɞɚ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɟɤɨɥɨɲɤɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚɨɬɩɚɞɨɦɡɚɩɨɞɪɭɱʁɟɝɪɚɞɚɉɨɠɚɪɟɜɰɚ
  ɩɨɜɟʄɚʃɟɫɬɟɩɟɧɚɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬɢɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɨɫɬɚʃɭɢɡɚɲɬɢɬɢɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɢ
   ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɫɜɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɧɚ ɩɥɚɧɫɤɨɦ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ

,, ɈɋɌȺɅɂɍɊȻȺɇɂɋɌɂɑɄɂɍɋɅɈȼɂɂɆȿɊȿɁȺɒɌɂɌȿɀɂȼɈɌȺɂ
ɁȾɊȺȼȴȺȴɍȾɂ
Ⱦɨɡɜɨʂɟɧɚ ʁɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɫɤɥɨɧɢɲɬɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɪɨɰɟɧɨɦ ɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢ ɢ ɡɨɧɚɦɚ
ɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢɭɫɜɟɦɭɩɪɟɦɚɜɚɠɟʄɢɦɩɪɨɩɢɫɢɦɚɍɪɚɞɢɬɢɍɉ

,, Ɂɚɲɬɢɬɚɨɞɪɚɬɧɢɯɪɚɡɚɪɚʃɚ
Ɂɚɲɬɢɬɚɨɞɪɚɬɧɢɯɪɚɡɚɪɚʃɚɩɥɚɧɢɪɚɫɟ
 ɭ ɫɤɥɨɧɢɲɬɢɦɚ ɨɫɧɨɜɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɬɩɨɪɧɨɫɬɢ .3D ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɢ ɭ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ
ɩɨɫɟɛɧɟɧɚɦɟɧɟ
 ɭ ɫɤɥɨɧɢɲɬɢɦɚ ɞɨɩɭɧɫɤɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɬɩɨɪɧɨɫɬɢ .3D ɩɨɫɟɛɧɚ ɧɚɦɟɧɚ ɨɛʁɟɤɬɢ ʁɚɜɧɟ
ɧɚɦɟɧɟ 
 ɭ ɩɨɪɨɞɢɱɧɢɦ ɫɤɥɨɧɢɲɬɢɦɚ ɨɬɩɨɪɧɨɫɬɢ .3D ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɧɢɫɤɟ ɫɩɪɚɬɧɨɫɬɢ ɭ ɜɢɫɨɤɨɦ
ɫɬɟɩɟɧɭɡɚɲɬɢɬɟ ɢ
 ɭɡɚɤɥɨɧɢɦɚ ɭɫɜɢɦɨɫɬɚɥɢɦɡɨɧɚɦɚ 
Ʉɚɨ ɞɪɭɝɢ ɡɚɲɬɢɬɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɤɨɪɢɫɬɟ ɫɟ ɩɨɞɪɭɦɫɤɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɩɨɞɡɟɦɧɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ ɭ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɦɢɞɪɭɝɢɦɡɝɪɚɞɚɦɚɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɟɡɚɫɤɥɚʃɚʃɟʂɭɞɢɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯɞɨɛɚɪɚ
ɉɪɢɥɢɤɨɦɢɡɝɪɚɞʃɟɫɬɚɦɛɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɫɚɩɨɞɪɭɦɢɦɚɧɚɞɩɨɞɪɭɦɫɤɢɦɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɦɚɝɪɚɞɢ
ɫɟɨʁɚɱɚɧɚɩɥɨɱɚɤɨʁɚɦɨɠɟɞɚɢɡɞɪɠɢɭɪɭɲɚɜɚʃɟɨɛʁɟɤɬɚɫɯɨɞɧɨɁɚɤɨɧɭɨɜɚɧɪɟɞɧɢɦɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ
Äɋɥɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ³ ɛɪ  ɢ   ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɧɨɜɢɯ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪʁɟɞɭɠɚɧɞɚɩɪɢɥɚɝɨɞɢɬɟɨɛʁɟɤɬɟɡɚɫɤɥɚʃɚʃɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɭɫɤɥɨɧɢɲɬɚɩɥɚɧɢɪɚɬɢɭɫɤɥɚɞɭɫɚɩɪɨɰɟɧɨɦɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢɢɡɨɧɚɦɚɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢ
ɢɩɥɚɧɨɦɡɚɲɬɢɬɟɢɫɩɚɫɚɜɚʃɚɭɫɜɟɦɭɩɪɟɦɚɜɚɠɟʄɢɦɩɪɨɩɢɫɢɦɚȻɥɢɠɟɭɫɥɨɜɟɡɚɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ
ɨɞɪɟɻɭʁɟ ȳɚɜɧɨ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ ɡɚ ɫɤɥɨɧɢɲɬɚ ɧɚ ɡɚɯɬɟɜ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ ɉɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟ ɫɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ
ɞɜɨɧɚɦɟɧɫɤɢɯɫɤɥɨɧɢɲɬɚɩɨɥɭɭɤɨɩɚɧɢɯɢɥɢɭɤɨɩɚɧɢɯɁɚɢɡɝɪɚɞʃɭɫɤɥɨɧɢɲɬɚɨɛɚɜɟɡɧɚʁɟɢɡɪɚɞɚ
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝɩɪɨʁɟɤɬɚ

,, Ɂɚɲɬɢɬɚɨɞɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯɧɟɩɨɝɨɞɚ
ɉɨɞɪɭɱʁɟɩɥɚɧɚɩɨɞɥɨɠɧɨʁɟɭɨɞɪɟɻɟɧɨʁɦɟɪɢɨɩɚɫɧɨɫɬɢɦɚɨɞɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯɧɟɩɨɝɨɞɚɢɬɨ
ɨɞɡɟɦʂɨɬɪɟɫɚɩɨɠɚɪɚɜɪɟɦɟɧɫɤɢɯɧɟɩɨɝɨɞɚ ɩɨɫɟɛɧɨɡɢɦɫɤɢɯ ɢɞɪ
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ɉɪɟɦɚ ɤɚɪɬɢ ɫɟɢɡɦɢɱɤɨɝ ɯɚɡɚɪɞɚ ɡɚ ɩɨɜɪɚɬɧɢ ɩɟɪɢɨɞ  ɝɨɞɢɧɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ
ɋɟɢɡɦɨɥɨɲɤɢɯ ɭɫɥɨɜɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝ ɫɟɢɡɦɨɥɨɲɤɨɝ ɡɚɜɨɞɚ ɛɪ ɨɞ  ɝɨɞɢɧɟ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɚɧ ɫɬɟɩɟɧ ɫɟɢɡɦɢɱɤɨɝ ɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɚ ʁɟ 9,,9,,, ɫɢɥɚɧ ɡɟɦʂɨɬɪɟɫɲɬɟɬɚɧ ɡɟɦʂɨɬɪɟɫ  ɩɨ
ȿɜɪɨɩɫɤɨʁ ɦɚɤɪɨɫɟɢɡɦɢɱɤɨʁ ɫɤɚɥɢ (06 ɉɪɟɦɚ ɤɚɪɬɢ ɫɟɢɡɦɢɱɤɨɝ ɯɚɡɚɪɞɚ ɡɚ ɩɨɜɪɚɬɧɢ ɩɟɪɢɨɞ
 ɝɨɞɢɧɚ ɩɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɝ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɨɝ ɭɛɪɡɚʃɚ 3*$ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨʁ ɫɬɟɧɢ
YV PV ɤɨʁɚʁɟɬɚɤɨɻɟɫɚɫɬɚɜɧɢɞɟɨɋɟɢɡɦɨɥɨɲɤɢɯɭɫɥɨɜɚɩɨɞɪɭɱʁɟɉɥɚɧɚɧɚɥɚɡɢɫɟɭɡɨɧɢ
J
Ɂɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɡɟɦʂɨɬɪɟɫɚɜɚɠɟɩɪɚɤɬɢɱɧɨɢɫɬɢɭɫɥɨɜɢɤɚɨɡɚɨɞɛɪɚɧɭɢɡɚɲɬɢɬɭɨɞɪɚɬɧɢɯ
ɪɚɡɚɪɚʃɚ ɍ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɢ ɩɪɨɬɢɜ ɡɟɦʂɨɬɪɟɫɚ ɨɛɚɜɟɡɧɚ ʁɟ ɩɪɢɦɟɧɚ ɜɚɠɟʄɢɯ ɚɫɟɢɡɦɢɱɤɢɯ ɩɪɨɩɢɫɚ
ɩɪɢɫɚɧɚɰɢʁɢɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɢɢɡɝɪɚɞʃɢɧɨɜɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɉɪɢɩɪɨɪɚɱɭɧɭɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɨɛʁɟɤɚɬɚɦɨɪɚʁɭ
ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ ɨɞɪɟɞɛɟ ɢɡ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɜɢɫɨɤɨɝɪɚɞʃɟɭɫɟɢɡɦɢɱɤɢɦɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ ÄɋɥɥɢɫɬɋɎɊȳ³ɛɪɢ 
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɚɤɰɢɞɟɧɚɬɚ ɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɧɟɩɨɝɨɞɚ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɢ ɦɟɪɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɩɨɞɪɭɱʁɚɨɫɬɜɚɪɭʁɭɫɟ
 ɦɟɪɚɦɚɡɚɲɬɢɬɟɨɞɡɢɦɫɤɢɯɢɥɟɬʃɢɯɧɟɩɨɝɨɞɚ
 ɦɟɪɚɦɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɞ ɲɭɦɫɤɢɯ ɩɨɠɚɪɚ ɤɚɨ ɧɚʁɨɩɚɫɧɢʁɟ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɟ ɧɟɩɨɝɨɞɟ ɤɨʁɚ ɦɨɠɟ
ɡɚɯɜɚɬɢɬɢɲɢɪɟɩɨɞɪɭɱʁɟɉɥɚɧɚ
 ɦɟɪɚɦɚɡɚɲɬɢɬɟɨɞɡɟɦʂɨɬɪɟɫɚ
 ɦɟɪɚɦɚɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɫɬɢ

,, Ɂɚɲɬɢɬɚɨɞɬɟɯɧɢɱɤɨɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɯɧɟɫɪɟʄɚ ɩɨɠɚɪɚɟɤɫɩɥɨɡɢʁɚ« 
Ɇɟɪɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɞ ɩɨɠɚɪɚ ɢ ɟɤɫɩɥɨɡɢʁɚ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɫɭ ɍɫɥɨɜɢɦɚ Ɉɞɫɟɤɚ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɭ
ɡɚɲɬɢɬɭ Ɉɞɟʂɟʃɚ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɭ ɉɨɠɚɪɟɜɰɭ ɋɟɤɬɨɪɚ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɛɪ ɨɞ  ɝɨɞɢɧɟ ɢ
ɬɨ
 ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɨɞɪɟɞɢɬɢ ɢɡɜɨɪɢɲɬɟ ɜɨɞɟ ɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ ɝɪɚɞɫɤɟ ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ ɦɪɟɠɟ ɤɨʁɚ
ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟɞɨɜɨʂɧɭɤɨɥɢɱɢɧɭɜɨɞɟɡɚɝɚɲɟʃɟɩɨɠɚɪɚ
 ɍɞɚʂɟɧɨɫɬ ɢɡɦɟɻɭ ɡɨɧɚ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɟ ɨɛʁɟɤɬɟ ɢ ɨɛʁɟɤɬɟ ʁɚɜɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɢ ɡɨɧɟ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟɡɚɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟɨɛʁɟɤɬɟɢɨɛʁɟɤɬɟɫɩɟɰɢʁɚɥɧɟɧɚɦɟɧɟ
 ɉɪɢɫɬɭɩɧɟɩɭɬɟɜɟɢɩɪɨɥɚɡɟɡɚɜɚɬɪɨɝɚɫɧɚɜɨɡɢɥɚ
 Ȼɟɡɛɟɞɧɨɫɧɟ ɩɨʁɚɫɟɜɟ ɢɡɦɟɻɭ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɫɩɪɟɱɚɜɚ ɲɢɪɟʃɟ ɩɨɠɚɪɚ ɢ ɟɤɫɩɥɨɡɢʁɚ
ɫɢɝɭɪɧɨɫɧɟɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢɢɡɦɟɻɭɨɛʁɟɤɚɬɚɢɥɢʃɢɯɨɜɨɩɨɠɚɪɧɨɨɞɜɚʁɚʃɟ
 Ɇɨɝɭʄɧɨɫɬɟɜɚɤɭɚɰɢʁɟɢɫɩɚɫɚɜɚʃɚʂɭɞɢ
ɉɥɚɧɨɦ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ɭɪɟɻɟʃɟ ɢ ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ ɦɪɟɠɟ ɭɥɢɰɚ ɢ ʃɢɯɨɜɨ ɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɟ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚɡɚɲɬɢɬɟɨɞɩɨɠɚɪɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɬɟɯɧɢɱɤɢɦɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ
Ɂɚɲɬɢɬɚɨɞɩɨɠɚɪɚɩɪɟɞɜɢɻɚɫɥɟɞɟʄɟɦɟɪɟɤɨʁɟʁɟɩɨɬɪɟɛɧɨɩɪɢɦɟɧɢɬɢɩɪɢɢɡɪɚɞɢɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
 ɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɢɢɡɝɪɚɞʃɭɭɥɢɱɧɟɯɢɞɪɚɧɬɫɤɟɦɪɟɠɟɩɪɟɫɜɟɝɚɧɚ
ɝɥɚɜɧɢɦ ɩɭɬɧɢɦ ɩɪɚɜɰɢɦɚ ɢ ɭ ɪɟʁɨɧɢɦɚ ɜɟʄɢɯ ɱɟɬɢɧɚɪɫɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢ ɢɡɜɨɻɟʃɟ
ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ ɯɢɞɪɚɧɬɫɤɟ ɦɪɟɠɟ ɭ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɫɯɨɞɧɨ ɜɚɠɟʄɢɦ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɨ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚɡɚɫɩɨʂɧɭɢɭɧɭɬɪɚɲʃɭɯɢɞɪɚɧɬɫɤɭɦɪɟɠɭɡɚɝɚɲɟʃɟɩɨɠɚɪɚ
 ɨɛʁɟɤɬɢɦɨɪɚʁɭɛɢɬɢɢɡɜɟɞɟɧɢɭɫɤɥɚɞɭɫɚɁɚɤɨɧɨɦɨɡɚɲɬɢɬɢɨɞɩɨɠɚɪɚ
 ɨɛʁɟɤɬɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢɭɫɤɥɚɞɭɫɚɜɚɠɟʄɢɦɬɟɯɧɢɱɤɢɦɩɪɟɩɨɪɭɤɚɦɚɋɊɉɋ
 ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɮɚɡɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɞɚ ɫɜɚɤɚ ɮɚɡɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ɬɟɯɧɢɱɤɨɟɤɨɧɨɦɫɤɭɰɟɥɢɧɭ
 ɩɪɢɫɬɭɩɧɟ ɩɭɬɟɜɟ ɞɨ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɢ ɢɡɜɟɫɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɜɚɠɟʄɢɦ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ
ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚ ɡɚ ɩɪɢɫɬɭɩɧɟ ɩɭɬɟɜɟ ɨɤɪɟɬɧɢɰɟ ɢ ɭɪɟɻɟʃɟ ɩɥɚɬɨɚ ɡɚ ɜɚɬɪɨɝɚɫɧɚ
ɜɨɡɢɥɚɭɛɥɢɡɢɧɢɨɛʁɟɤɚɬɚɩɨɜɟʄɚɧɨɝɪɢɡɢɤɚɨɞɩɨɠɚɪɚ
 ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɝɚɪɚɠɚ ɡɚ ɩɭɬɧɢɱɤɟ ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɟ ɩɪɨʁɟɤɬɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ
ɭɪɚɞɢɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɜɚɠɟʄɢɦ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɝɚɪɚɠɚ ɡɚ
ɩɭɬɧɢɱɤɟɚɭɬɨɦɨɛɢɥɟɨɞɩɨɠɚɪɚɢɟɤɫɩɥɨɡɢʁɚ
 ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɭ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɭ ɭ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɬɢ ɢ ɢɡɜɟɫɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɜɚɠɟʄɢɦ
ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦɨɬɟɯɧɢɱɤɢɦɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚɡɚɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟɜɢɫɨɤɨɝɧɚɩɨɧɚ
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 ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ ɢ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɝɪɨɦɨɛɪɚɧɫɤɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɨɞ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɨɝ
ɩɪɚɠʃɟʃɚ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɪɚɱɭɧɚɬɨɝ ɧɢɜɨɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɭɪɚɞɢɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɡɚɲɬɢɬɢ ɨɞ ɩɨɠɚɪɚ ɜɚɠɟʄɢɦ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚ ɡɚ
ɡɚɲɬɢɬɭɨɛʁɟɤɚɬɚɨɞɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɨɝɩɪɚɠʃɟʃɚɢɋɊɉɋɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ
 ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɟ ɢ ɤɥɢɦɚɬɢɡɚɰɢʁɟ ɭ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɜɚɠɟʄɢɦ
ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦɨɬɟɯɧɢɱɤɢɦɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚɡɚɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɭɢɤɥɢɦɚɬɢɡɚɰɢʁɭ
 ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɧɭ ɨɬɩɨɪɧɨɫɬ ɧɚ ɩɨɠɚɪ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɨɛʁɟɤɬɚ ɫɯɨɞɧɨ ɜɚɠɟʄɟɦ ɋɊɉɋ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɭ
 ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢɭɩɨɬɪɟɛɭɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɢɨɩɪɟɦɟɡɚɤɨʁɟɫɟɦɨɝɭɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɢɡɜɟɲɬɚʁɢɢɚɬɟɫɬɧɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɞɨɦɚʄɢɧ ɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢʁɚ ɢ ɨɜɥɚɲʄɟɧɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɡɚ
ɢɡɞɚɜɚʃɟɚɬɟɫɬɚ
 ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ ɨɞɪɟɞɛɟ ɜɚɠɟʄɢɯ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚ ɡɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ ɢ
ɢɡɜɨɻɟʃɟɡɚɜɪɲɧɢɯɪɚɞɨɜɚɭɝɪɚɻɟɜɢɧɚɪɫɬɜɭ
 ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɫɢɝɭɪɧɭɟɜɚɤɭɚɰɢʁɭʂɭɞɢɭɩɨɬɪɟɛɨɦɧɟɝɨɪɢɜɢɯɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɜɚɠɟʄɢɦ
ɋɊɉɋɫɬɚɧɞɚɪɞɨɦɭɨɛɪɚɞɢɟɧɬɟɪɢʁɟɪɚɢɢɡɛɨɪɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɨɬɩɨɪɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɩɨɠɚɪ ɤɚɨ ɢ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ ɜɪɚɬɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɫɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ ɫɦɟɪɨɦ ɢ ɧɚɱɢɧɨɦ
ɨɬɜɚɪɚʃɚ
ɉɪɢ ɢɡɪɚɞɢ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ ɢ ɨɫɬɚɥɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ
ɩɪɨɩɢɫɟɢɫɬɚɧɞɚɪɞɟɫɚɨɛɚɜɟɡɧɨɦɩɪɢɦɟɧɨɦ

,, ɂɇɀȿȵȿɊɋɄɈȽȿɈɅɈɒɄɂɍɋɅɈȼɂ
Ƚɟɨɥɨɲɤɢɫɚɫɬɚɜɡɟɦʂɢɲɬɚ
Ƚɟɨɥɨɲɤɭ ɝɪɚɻɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɢɡɝɪɚɻɭʁɭ ɫɟɞɢɦɟɧɬɧɟ ɫɬɟɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɟ
ɬɜɨɪɟɜɢɧɚɦɚ  ɩɚɥɟɨɡɨʁɫɤɟ ɬɟɪɰɢʁɚɪɧɟ ɢ ɤɜɚɪɬɚɪɧɟ ɫɬɚɪɨɫɬɢ ɋɚɦɭ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɬɟɪɟɧɚ ɩɪɟɤɪɢɜɚʁɭ
ɤɜɚɪɬɚɪɧɢ ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ ɧɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɢ ɫɭ ɩɥɟɢɫɬɨɰɟɧɫɤɢɦ
ɧɚɫɥɚɝɚɦɚ ɩɪɚɲɢɧɚɫɬɢɯ ɝɥɢɧɚ ɥɟɫɚ ɢ ɥɟɫɨɢɞɧɢɯ ɝɥɢɧɚ ɩɟɫɤɨɜɢɦɚ ɢ ɡɚɝɥɢʃɟɧɢ ɩɟɫɤɨɜɢɦɚ  ɢ
ɯɨɥɨɰɟɧɫɤɢɦɚɥɭɜɢʁɚɥɧɢɦɧɚɧɨɫɢɦɚɪɟɤɟȼɟɥɢɤɟɆɨɪɚɜɟɅɟɫɧɟɧɚɫɥɚɝɟɩɨɤɪɢɜɚʁɭɧɚʁɜɢɲɟɞɟɥɨɜɟ
ɬɟɪɟɧɚɈɜɞɟʁɟɥɟɫɞɟɛʂɢɧɟɦɢɩɨɱɢʃɟɝɥɢɧɨɜɢɬɨɦɜɚɪɢʁɚɧɬɨɦɬɤɡ³Ȼɚɪɫɤɢɥɟɫ´
Ⱥɥɭɜɢʁɭɦ ɭ ɭɠɟɦ ɫɦɢɫɥɭ ɢɡɝɪɚɻɟɧ ʁɟ ɨɞ ɮɚɰɢʁɚ ɩɨɜɨɞʃɚ ɢ ɤɨɪɢɬɚ ɉɨɜɨɞɚʃɫɤɟ ɧɚɫɥɚɝɟ
ɩɨɤɪɢɜɚʁɭɚɥɭɜɢʁɚɥɧɟɪɚɜɧɢɚɢɡɝɪɚɻɟɧɟɫɭɨɞɩɟɫɤɨɜɚɢɩɟɫɤɨɜɢɬɢɯɫɟɞɢɦɟɧɚɬɚɞɟɛʂɢɧɟɨɞ
ɦ
Ɏɚɰɢʁɚɤɨɪɢɬɚɢɡɝɪɚɻɟɧɚʁɟɨɞɩɟɫɤɨɜɢɬɨɲʂɭɧɤɨɜɢɬɢɯɫɟɞɢɦɟɧɚɬɚɩɪɨɫɟɱɧɟɞɟɛʂɢɧɟɨɤɨ
ɦɆɚɤɫɢɦɚɥɧɚɞɟɛʂɢɧɚɩɟɫɤɨɜɢɬɨɲʂɭɧɤɨɜɢɬɢɯɧɚɫɥɚɝɚɫɟɤɪɟʄɟɨɤɨɦ
ɂɧɠHʃɟɪɫɤɨɝɟɨɥɨɲɤɢ ɫɚɫɬɚɜ ɢ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ ɬɟɪɟɧɚ  ɍ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɦ ɩɨɝɥɚɜʂɢɦɚ ɜɟʄ ʁɟ
ɧɚɩɨɦɟɧɭɬ ɫɚɫɬɚɜ ɬɟɪɟɧ ɢ ɭ ɢɧɠɢʃɟɪɫɤɨ ±ɝɟɨɥɨɲɤɨɦ ɫɦɢɫɥɭ Ɂɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɭ  ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɧɚ ɨɜɨɦ
ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɭ ɰɢʂɭ ɩɨɬɩɭɧɟ ɝɟɨɬɟɯɧɢɱɤɟ ɢɞɟɧɬɢɮɤɚɰɢʁɟ ɢ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɬɥɚ
ɨɛɚɜɟɡɧɨɢɡɜɪɲɟɞɟɬɚʂɧɚɝɟɨɥɨɲɤɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɧɚɨɜɨʁɥɨɤɚɰɢʁɢ
ɏɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤɟɢɯɢɞɪɨɝɪɚɮɫɤɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɬɟɪɟɧɚ
Ɍɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ɨɩɲɬɢɧɟ ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ɭ ɯɢɞɪɨɥɨɲɤɨɦ ɩɨɝɥɟɞɭ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ ɭɬɢɰɚʁ ɬɪɢ ɜɟɥɢɤɚ
ɪɟɱɧɚɬɨɤɚ±ȼɟɥɢɤɟɆɨɪɚɜɟɆɥɚɜɟɢȾɭɧɚɜɚȼɟɥɢɤɚɆɨɪɚɜɚʁɟɪɚɡɜɢʁɟɧɚɭɮɨɫɢɥɧɨɦɡɚɥɢɜɭ
ɍɨɤɜɢɪɭɉɥɚɧɚɝɟɧɟɪɚɥɧɟɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟɭɦɨɪɮɨɥɨɲɤɨɦɩɨɝɥɟɞɭɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚɰɟɥɢɧɚɰɟɥɢɦ
ɫɜɨʁɢɦɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦɥɟɠɢɧɚɲɢɪɨɤɨʁɧɢɠɨʁɪɟɱɧɨʁɬɟɪɚɫɢɚɩɪɟɤɨɦɨʄɧɟɚɥɭɜɢʁɚɥɧɟɪɚɜɧɢɪɟɤɟ
ȼɟɥɢɤɟ Ɇɨɪɚɜɟ Ɍɟɪɟɧ ɭ ɨɜɨʁ ɡɨɧɢ ʁɟ ɢɡɪɚɡɢɬɨ ɪɚɜɚɧ ɫɚ ɦɚɥɨɦ ɞɟɩɪɟɫɢʁɨɦ ɭ ɫɪɟɞɢɲʃɟɦ ɞɟɥɭ
ɬɟɪɟɧɚɫɚɥɨɤɚɥɧɢɦɞɟɥɨɜɢɦɚɧɚɝɢɛɚɞɨ
ɉɪɨɫɬɨɪɧɚɤɨɦɟɫɟɩɥɚɧɢɪɚɢɡɝɪɚɞʃɚÄɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟɡɨɧɟ³ɨɛɭɯɜɚɬɚɬɟɪɟɧɟɤɨʁɢɫɩɚɞɚʁɭɭ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭ  ɫɬɚɛɢɥɧɢɯ ɢ ɭɫɥɨɜɧɨ ɫɬɚɛɢɥɧɢɯ ɬɟɪɟɧɚ Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɨɜɢɯ ɬɟɪɟɧɚ ɡɚ ɭɪɛɚɧɢɡɚɰɢʁɭ
ɭɫɥɨɜʂɚɜɚ ɧɢɜɟɥɚɰɢɨɧɨ ɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɨ ɞɪɟɧɢɪɚʃɟ ɢ
ɨɞɜɨɻɟʃɟɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯɜɨɞɚȼɟʄʁɟɧɚɩɨɦɟɧɭɬɨɞɚɝɟɨɥɨɲɤɭɝɪɚɻɭɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚɢɡɝɪɚɻɭʁɭ
ɫɟɞɢɦɟɧɬɧɟɫɬɟɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɟɬɜɨɪɟɜɢɧɚɦɚɩɚɥɟɨɡɨʁɫɤɟɬɟɪɰɢʁɚɪɧɟɢɤɜɚɪɬɚɪɧɟɫɬɚɪɨɫɬɢɋɚɦɭ
ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɬɟɪɟɧɚ ɩɪɟɤɪɢɜɚʁɭ ɤɜɚɪɬɚɪɧɢ ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ ɧɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɢ ɫɭ ɩɥɟɢɫɬɨɰɟɧɫɤɢɦ ɧɚɫɥɚɝɚɦɚ ɩɪɚɲɢɧɚɫɬɢɯ ɝɥɢɧɚ ɥɟɫɚ ɢ ɥɟɫɨɢɞɧɢɯ ɝɥɢɧɚ
ɩɟɫɤɨɜɢɦɚɢɡɚɝɥɢʃɟɧɢɩɟɫɤɨɜɢɦɚɢɯɨɥɨɰɟɧɫɤɢɦɚɥɭɜɢʁɚɥɧɢɦɧɚɧɨɫɢɦɚɪɟɤɟȼɟɥɢɤɟɆɨɪɚɜɟ
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Ⱦɟɥɭɜɢʁɚɥɧɨɟɥɭɜɢʁɚɥɧɚɪɚɫɩɚɞɢɧɚɩɨɤɪɢɜɚɩɪɚɤɬɢɱɧɨɰɟɥɭɩɚɞɢɧɭɉɨɠɚɪɟɜɚɱɤɟɝɪɟɞɟɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɚ ʁɟ ɩɪɚɲɢɧɚɫɬɨ  ɩɟɫɤɨɜɢɬɨɝɥɢɧɨɜɢɬɢɦ ɫɟɞɢɦɟɧɬɢɦɚ ɥɟɫɨɢɞɧɨɝ ɯɚɛɢɬɭɫɚ ɍ ɜɢɲɦ
ɞɟɥɨɜɢɦɚɩɚɞɢɧɟɫɟɞɢɦɟɧɬɢɫɭɤɪɭɩɧɢʁɟɝɡɪɧɚɫɚɞɨɫɬɚɤɨɧɤɪɟɰɢʁɚ&ɚ&Ɉɩɨɪɟɤɥɨɦɢɡɥɟɫɚɞɨɤʁɟ
ɭ ɩɨɞɧɨɠʁɭ ɩɚɞɢɧɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚ ɮɢɧɚ ɩɪɚɲɢɧɚɫɬɨ  ɝɥɢɧɨɜɢɬɚ ɮɪɚɤɰɢʁɚ ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɢɫɬɪɚɠɧɢɯ
ɪɚɞɨɜɚ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɝɟɨɥɨɲɤɢɯ ɢ ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɢ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɚ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɛɭɞɭʄɟ Äɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɡɨɧɟ³ ɢɡɞɜɨʁɟɧɨ ʁɟ ɜɢɲɟ ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɲɤɢɯ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ ɢ ɢɡɞɚɧɢ
ɮɨɪɦɢɪɚɧɢɯɭʃɢɦɚ
ȼɨɞɨɧɨɫɧɢɯɨɪɢɡɨɧɬÄ,,³ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧʁɟɚɥɭɜɢʁɚɥɧɢɦɩɟɫɤɨɜɢɬɨɲʂɭɧɤɨɜɢɬɢɦɧɚɫɥɚɝɚɦɚ
ɪɟɤɟȼɟɥɢɤɟɆɨɪɚɜɟɩɪɢɫɭɬɚɧɧɚɞɭɛɢɧɢPɧɚɰɟɥɨɦɢɫɬɪɚɠɧɨɦɩɪɨɫɬɨɪɭɂɡɞɚɧʁɟɫɚ
ɫɥɨɛɨɞɧɢɦɧɢɜɨɨɦɉɨʁɚɜɚɇɢɜɨɚɩɨɞɡɟɦɧɟɜɨɞɟʁɟɧɚɞɭɛɢɧɢɨɞPɢɭɬɨɤɭɝɨɞɢɧɟɜɚɪɢɪɚɭ
ɩɪɨɫɟɤɭP
Ʉɥɢɦɚɬɫɤɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
Ʉɥɢɦɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ʁɟ ɭɦɟɪɟɧɨɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɧɚ Ɉɬɜɨɪɟɧɨɫɬ ɤɚ ɉɚɧɨɧɫɤɨʁ ɧɢɡɢʁɢ ɢ
Ʉɚɪɩɚɬɢɦɚ ɤɪɨɡ ȭɟɪɞɚɩɫɤɭ ɤɥɢɫɭɪɭ  ɭɫɥɨɜʂɚɜɚ ʁɚɤ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɧɢ ɭɬɢɰɚʁ Ʌɟɬɚ ɫɭ ɱɟɫɬɨ ɩɨɞ
ɭɬɢɰɚʁɟɦȺɡɨɪɫɤɨɝɚɧɬɢɰɢɤɥɨɧɚɫɚɞɨɫɬɚɫɬɚɛɢɥɧɢɦɜɪɟɦɟɧɫɤɢɦɩɪɢɥɢɤɚɦɚɢɩɨɜɪɟɦɟɧɢɦɤɪɚʄɢɦ
ɩʂɭɫɤɨɜɢɦɚɥɨɤɚɥɧɨɝɤɚɪɚɤɬɟɪɚɁɢɦɢɫɭɜɪɟɦɟɧɫɤɟɩɪɢɥɢɤɟɩɨɞɭɬɢɰɚʁɟɦɰɢɤɥɨɧɫɤɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɫɚ Ⱥɬɥɚɧɬɫɤɨɝ ɨɤɟɚɧɚ ɢ ɋɪɟɞɨɡɟɦɧɨɝ ɦɨɪɚ ɤɚɨ ɢ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝ ɚɧɬɢɰɢɤɥɨɧɚ ȳɟɫɟɧ ʁɟ ɬɨɩɥɢʁɚ ɨɞ
ɩɪɨɥɟʄɚ ɭ ɩɪɨɫɟɤɭ ɡɚ ɨɋ ɋɪɟɞʃɚ ɝɨɞɢɲʃɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɚɡɞɭɯɚ ɢɡɧɨɫɢ  ɨɋ ɇɚʁɯɥɚɞɧɢʁɢ
ɦɟɫɟɰʁɟʁɚɧɭɚɪɫɚɫɪɟɞʃɨɦɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɦɨɞ±ɨɋɚɧɚʁɬɨɩɥɢʁɢʁɟʁɭɥɫɚ ɨɋɬɟʁɟɝɨɞɢɲʃɚ
ɚɦɩɥɢɬɭɞɚ  ɨɋ Ⱥɩɫɨɥɭɬɧɢ ɦɢɧɢɦɭɦɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɜɚɡɞɭɯɚ ɢɫɩɨɞ  ɨɋ ʁɚɜʂɚʁɭ ɫɟ ɨɞ
ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ ɞɨ ɦɚʁɚ Ɇɪɚɡɧɢɯ ɞɚɧɚ ɩɪɨɫɟɱɧɨ ɝɨɞɢɲʃɟ ɢɦɚ  ɚ ɥɟɞɟɧɢɯ ɫɚɦɨ  ɍɱɟɫɬɚɥɨɫɬ
ɬɨɩɥɢɯ ɢ ʁɚɤɨ ɬɨɩɥɢɯ ɞɚɧɚ ɢɡɧɨɫɢ ɩɪɨɫɟɱɧɨ ɝɨɞɢɲʃɟ  ɨɞɧɨɫɧɨ  ɞɚɧɚ ɋɪɟɞʃɚ ɝɨɞɢɲʃɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɨɝ ɩɪɢɬɢɫɤɚ ɢɡɧɨɫɢ  PP+J Ɇɚɤɫɢɦɭɦ ʁɟ ɭ ʁɭɥɭ  PP+J  ɚ
ɦɢɧɢɦɚɥɚɧɭʁɚɧɭɚɪɭ PP+J ɋɪɟɞʃɚɝɨɞɢɲʃɚɢɧɫɨɥɚɰɢʁɚɢɡɧɨɫɢɱɚɫɨɜɚɇɚʁɫɭɧɱɚɧɢʁɢ
ɦɟɫɟɰ ʁɟ ɚɜɝɭɫɬ ɫɚ ɩɪɨɫɟɤɨɦ ɨɞ  ɱɚɫɨɜɚ ɚ ɧɚʁɤɪɚʄɟ ɨɫɭɧɱɚɜɚʃɟ ʁɟ ɭ ɞɟɰɟɦɛɪɭ ɫɚ ɫɜɟɝɚ 
ɱɚɫɇɚʁɱɟɲʄɢɜɟɬɪɨɜɢɫɭɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɢɢɡɚɩɚɞɧɢɚɧɚʁɪɟɻɢʁɭɝɨɡɚɩɚɞɧɢɍɱɟɫɬɚɥɨɫɬɬɢɲɢɧɚʁɟ
ɫɜɟɝɚÅɇɚʁɜɟʄɭɫɪɟɞʃɭɛɪɡɢɧɭɜɟɬɪɨɜɢɢɦɚʁɭɭɦɚɪɬɭ PV ɚɧɚʁɦɚʃɭɭɚɜɝɭɫɬɭ PV 
Ɂɚ ɩɥɭɜɢɨɦɟɬɪɢʁɫɤɢ ɪɟɠɢɦ ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ ɢ ɨɤɨɥɢɧɟ ɨɞ ɜɟɥɢɤɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɫɭ ɞɟɩɪɟɫɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɟ
ɤɪɟʄɭɩɪɟɤɨȳɚɞɪɚɧɚɢȿɝɟʁɫɤɨɝɦɨɪɚɢɨɞȭɟɧɨɜɫɤɨɝɡɚɥɢɜɚɤɚɐɪɧɨɦɦɨɪɭɋɪɟɞʃɚɝɨɞɢɲʃɚɫɭɦɚ
ɩɚɞɚɜɢɧɚ ɢɡɧɨɫɢ  PP ɩɪɢ ɱɟɦɭ ʁɟ ɧɚʁɤɢɲɨɜɢɬɢʁɢ ɦɟɫɟɰ ʁɭɧ ɚ ɧɚʁɫɭɜʂɢ ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ
ɉɨɫɦɚɬɪɚɧɨɩɨɝɨɞɢɲʃɢɦɞɨɛɢɦɚɧɚʁɜɟʄɭɜɢɫɢɧɭɩɚɞɚɜɢɧɚɢɦɚɥɟɬɨ PP ɚɧɚʁɦɚʃɭʁɟɫɟɧ
 PP  ɞɨɤ ʁɟ ɡɢɦɢ ɫɪɟɞʃɚ ɜɢɫɢɧɚ ɩɚɞɚɜɢɧɚ  PP ɚ ɭ ɩɪɨɥɟʄɟ  PP ɉɚɞɚɜɢɧɟ ɭ
ɨɛɥɢɤɭɫɧɟɝɚɩɪɨɫɟɱɧɨɫɟɝɨɞɢɲʃɟ ʁɚɜʂɚʁɭɞɚɧɞɨɤɭɱɟɫɬɚɥɨɫɬɞɚɧɚɫɚɫɧɟɠɧɢɦɩɨɤɪɢɜɚɱɟɦ
ɢɡɧɨɫɢɝɨɞɢɲʃɟɞɚɧɚɆɚɝɥɚɫɟɝɨɞɢɲʃɟʁɚɜʂɚɞɚɧɚɧɟɩɨɝɨɞɟɞɚɧɚɚɝɪɚɞɞɚɧɚ
ɝɨɞɢɲʃɟɢɬɨɧɚʁɱɟɲʄɟɭʁɭɧɭ

,, ɉɈɋȿȻɇɂɍɋɅɈȼɂɉɊɂɋɌɍɉȺɑɇɈɋɌɂ
ɍɫɤɥɚɞɭɫɚɨɞɪɟɞɛɚɦɚɁɚɤɨɧɚɨɫɩɪɟɱɚɜɚʃɭɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟɨɫɨɛɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɋɥ
ɝɥDɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪ   ɢ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤD ɨ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɚ ɢ
ɢɡɝɪɚɞʃɟɨɛʁɟɤɚɬɚɤɨʁɢɦɚɫɟɨɫɢɝɭɪɚɜɚɧɟɫɦɟɬɚɧɨɤɪɟɬɚʃɟɢɩɪɢɫɬɭɩɨɫɨɛɚɦɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɞɟɰɢɢɫɬɚɪɢɦɨɫɨɛɚɦɚ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ³ɛɪ ɩɨɫɟɛɧɢɭɫɥɨɜɢɡɚɧɟɫɦɟɬɚɧɨɤɪɟɬɚʃɟ
ɢɩɪɢɫɬɭɩɨɫɨɛɚɦɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦɞɟɰɢɢɫɬɚɪɢɦɨɫɨɛɚɦɚɨɫɬɜɚɪɭʁɟɫɟɧɚɫɥɟɞɟʄɢɧɚɱɢɧ
 ɭʁɚɜɧɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɩɪɢɫɬɭɩɥɢɰɢɦɚɫɚɩɨɫɟɛɧɢɦɩɨɬɪɟɛɚɦɚɧɚɤɨɬɭɩɪɢɡɟɦʂɚ
ɫɩɨʂʃɢɦ ɢɥɢ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɦ ɪɚɦɩɚɦɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɟɲɢɪɢɧɟ FP ɢ ɧɚɝɢɛɚ    ɞɨ 
 
 ɧɚ ɩɟɲɚɱɤɢɦ ɩɪɟɥɚɡɢɦɚ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ʁɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɢ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɨɛɨɪɟɧɟ ɢɜɢɱʃɚɤɟ
ɤɚɤɨɛɢɫɟɧɟɭɬɪɚɥɢɫɚɥɚɜɢɫɢɧɫɤɚɪɚɡɥɢɤɚɢɡɦɟɻɭɬɪɨɬɨɚɪɚɢɤɨɥɨɜɨɡɚ
 ɧɚɫɟɦɚɮɨɪɢɦɚɩɨɫɬɚɜɢɬɢɡɜɭɱɧɭɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ȳɚɜɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɭɪɚɻɟɧɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɚ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɫɢɝɭɪɚɜɚ ɧɟɫɦɟɬɚɧɨ
ɤɪɟɬɚʃɟɢɩɪɢɫɬɭɩɨɫɨɛɚɦɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦɞɟɰɢɢɫɬɚɪɢɦɨɫɨɛɚɦɚ ÄɋɥɝɥɚɫɧɢɤɊɋ³ɛɪ 
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,, ɆȿɊȿȿɇȿɊȽȿɌɋɄȿȿɎɂɄȺɋɇɈɋɌɂɂɁȽɊȺȾȵȿ
Ʉɨɧɰɟɩɰɢʁɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɭɬɜɪɻɟɧɚ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦ ɪɚɡɜɨʁɚ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɟ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɞɨ  ɝɨɞɢɧɟ ɫɚ ɩɪɨʁɟɤɰɢʁɚɦɚ ɞɨ  ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɭɫɦɟɪɟɧɚ ɤɚ ɩɨɜɟʄɚʃɭ
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢɦɨɠɟɫɟɩɪɢɦɟɧɢɬɢɢɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɉȽɊɉɨɠɚɪɟɜɰɚ
ɍɨɤɜɢɪɭɉɥɚɧɫɤɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚɦɨɪɚɫɟɩɪɢɫɬɭɩɢɩɨɜɟʄɚʃɭɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢɢɡɚɲɬɢɬɢ
ɫɜɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɡɚɲɬɢɬɢ ɨɤɨɥɢɧɟ ɫɦɚʃɟʃɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɭɜɨɡɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɬʁ
ɫɬɢɦɭɥɢɫɚɬɢ ɡɚɦɟɧɭ ɭɜɨɡɧɢɯ ɝɨɪɢɜɚ ɞɨɦɚʄɢɦ ɢɡɜɨɪɢɦɚ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɢ ɭɤʂɭɱɢɬɢ ɨɛɧɨɜʂɢɜɟ ɢɡɜɨɪɟ
ɟɧɟɪɝɢʁɟɭɩɪɨɝɪɚɦɟɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ
ɍɫɥɨɜɢɢɦɟɪɟɡɚɩɨɫɬɢɡɚʃɟɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢɢɭɩɨɬɪɟɛɭɈɂȿ
ɇɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɉȽɊ  ɉɨɠDɪɟɜɰɚ ɫɬɚɦɛɟɧɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɡɝɪɚɞɟ ɦɨɝɭ ɧɚʁɜɢɲɟ ɞɨɩɪɢɧɟɬɢ
ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦɤɨɪɢɲʄɟʃɭɟɧɟɪɝɢʁɟɢɬɨɩɭɬɟɦɩɨɛɨʂɲɚʃɚɬɨɩɥɨɬɧɢɯɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚɢɢɡɝɪɚɞʃɨɦɧɨɜɢɯɫɚɩɨɛɨʂɲɚɧɨɦɢɡɨɥɚɰɢʁɨɦɩɪɢɦɟɧɨɦɩɚɫɢɜɧɟɫɨɥɚɪɧɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ
ɫɦɚʃɟʃɟɦɪɚɫɯɥɚɞɧɢɯɫɬɚɤɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɤɨɧɬɪɨɥɨɦɢɪɟɝɭɥɚɰɢʁɨɦɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢʁɨɦ
ɢɡɪɚɞɨɦɢɨɛɪɚɞɨɦɫɩɨʂɧɢɯɩɪɨɡɨɪɚɢɜɪɚɬɚɢɬɞ
Ɇɟɪɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ ɭ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɭ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɢ
ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɢ ɡɝɪɚɞɚ ɤɚɨ ɢ  ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɚʂɢɧɫɤɨɝ ɝɪɟʁɚʃɚ ɢɧɞɭɫɬɢʁɫɤɨʁ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ
ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɢɤɚɨɢɭɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ
ɍɫɟɤɬɨɪɭɡɝɪɚɞɚɪɫɬɜɚɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢɫɥɟɞɟʄɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
 ɩɪɟɥɚɡɚɤɫɚɝɪɟʁɚʃɚɧɚɟɥɟɤɬɪɢɱɧɭɟɧɟɪɝɢʁɭɧɚɞɪɭɝɟɜɢɞɨɜɟɟɧɟɪɝɢʁɟ
 ɩɪɟɥɚɡɚɤ ɫɚ ɩɚɭɲɚɥɧɨɝ ɧɚ ɨɛɪɚɱɭɧ ɡɚ ɝɪɟʁɚʃɟ ɢ ɩɪɢɩɪɟɦɭ ɬɨɩɥɟ ɜɨɞɟ ɩɪɟɦɚ ɢɡɦɟɪɟɧɨʁ
ɩɨɬɪɨɲʃɢɬɨɩɥɨɬɧɟɟɧɟɪɝɢʁɟ
 ɨɫɧɢɜɚʃɟ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɧɢɯ ɮɨɧɞɨɜɚ ɡɚ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ
ɡɝɪɚɞɚɢ
 ɡɚɧɨɜɟɡɝɪɚɞɟɤɨʁɟʄɟɫɟɝɪɟʁɚɬɢɢɡɫɢɫɬɟɦɚɞɚʂɢɧɫɤɨɝɢɥɢɰɟɧɬɪɚɥɧɨɝɝɪɟʁɚʃɚ
 ɭɜɟɫɬɢɨɛɚɜɟɡɭɩɪɢɩɪɟɦɟɬɨɩɥɟɜɨɞɟɭɩɨɞɫɬɚɧɢɰɚɦɚɢɤɨɬɥɚɪɧɢɰɚɦɚɨɜɢɯɫɢɫɬɟɦɚ
 ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɨɞɧɨɫɧɨ
ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɞɚɜɚʃɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɞɨɡɜɨɥɚ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɨɝ ɩɪɢʁɟɦɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɬɪɟɛɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɬɢ ɞɚ ɥɢ ɫɭ ɩɨɲɬɨɜɚɧɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ ɩɪɨɩɢɫɢ ɢ ɩɪɚɜɢɥɧɢɰɢ ɫɚ ɨɛɚɜɟɡɧɨɦ
ɩɪɢɦɟɧɨɦɨɞɧɨɫɧɨɥɨɤɚɥɧɟɩɪɟɩɨɪɭɤɟɢɭɩɭɬɫɬɜɚɡɚɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨɤɨɪɢɲʄɟʃɟɟɧɟɪɝɢʁɟɢ
 ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɨɫɜɟɬʂɟʃɚ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɧɚ ʁɚɜɧɢɦ ɡɝɪɚɞɚɦɚ ɭɩɪɚɜɚ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɚɭɫɬɚɧɨɜɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚʁɚɜɧɨɝɨɫɜɟɬʂɟʃɚɧɚɫɟʂɟɧɢɯɦɟɫɬɚ
ɋɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɧɨɜɢɯ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɚ ɜɢɲɢ ɧɢɜɨ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɧɭɠɧɨ ʁɟ ɭɪɚɞɢɬɢ ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɫɦɚʃɟʃɚ ɬɨɩɥɨɬɧɢɯ
ɝɭɛɢɬɚɤɚɢɩɪɟɞɭɡɟɬɢɪɚɞɨɜɟɧɚɩɨɛɨʂɲɚʃɭɬɨɩɥɨɬɧɟɢɡɨɥɚɰɢʁɟɢɛɨʂɟɝɡɚɩɬɢɜɚʃɚɩɪɨɡɨɪɚ
ɇɚʁɜɟʄɢ ɞɟɨ ɭɲɬɟɞɚ ɦɨɪɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɟ ɭ ɜɟʄ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɤɨʁɢ ʄɟ ɫɟ ɢ ɞɚʂɟ
ɤɨɪɢɫɬɢɬɢɚɝɪɚɻɟɧɢɫɭɭɞɨɛɚʁɟɮɬɢɧɟɟɧɟɪɝɢʁɟɤɚɞɚɧɢʁɟɜɨɻɟɧɨɪɚɱɭɧɚɨɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨʁɩɨɬɪɨɲʃɢ
ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɭ ʃɢɦɚ ɉɨɜɨʂɧɢɦ ɤɪɟɞɢɬɢɦɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɨɦ ɩɨɬɪɨɲɚɱɚ ɦɟɪɟʃɟɦ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦ ɰɟɧɚɦɚ
ɬɨɩɥɨɬɧɟɟɧɟɪɝɢʁɟɢɩɪɢɪɨɞɧɨɝɝɚɫɚɝɪɚɻɚɧɢʄɟɛɢɬɢɫɬɢɦɭɥɢɫɚɧɢɞɚɫɚɦɢɜɪɲɟɢɡɨɥɚɰɢʁɭɫɜɨʁɢɯ
ɫɬɚɧɨɜɚ ɭ ɰɢʂɭ  ɫɦɚʃɟʃɚ ɩɨɬɪɨɲʃɟ ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɢ ɦɚʃɢɯ ɩɥɚʄɚʃɚ ɍ ɬɨɦ ɩɨɝɥɟɞɭ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɛɪɠɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɪɟɚɥɧɢɯ ɰɟɧɚ ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɢ ɝɚɫɚ ɢ ɩɪɟɥɚɡɚɤ ɧɚ ɦɟɪɟʃɟ
ɭɬɪɨɲɤɚɬɨɩɥɨɬɧɟɟɧɟɪɝɢʁɟɡɚɲɬɚɝɪɚɞɢɦɚɢɧɝɟɪɟɧɰɢʁɟ
ɍ ɰɢʂɭ ɫɦɚʃɟʃɚ ɩɨɬɪɨɲʃɟ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɭ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɦ ɛɨʁɥɟɪɢɦɚ ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ
ɭɜɨɻɟʃɟɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟɫɚɧɢɬɚɪɧɟɩɨɬɪɨɲɧɟɬɨɩɥɟɜɨɞɟɭɦɧɨɝɟɩɨɫɬɨʁɟʄɟɫɬɚɧɨɜɟɇɚɨɜɚʁɧɚɱɢɧɛɢ
ɫɟ ɫɚ ɦɚɥɢɦ ɭɥɚɝɚʃɟɦ ɭ ɩɨɞɫɬɚɧɢɰɚɦɚ ɢɡɦɟʃɢɜɚɱ ɬɨɩɥɨɬɟ ɩɭɦɩɚ ɢ ɰɟɜɧɢ ɪɚɡɜɨɞ ɞɨ ɫɬɚɧɨɜɚ 
ɩɨɫɬɢɝɥɟ ɡɧɚɬɧɟ ɭɲɬɟɞɟ ɭ ɩɨɬɪɨɲʃɢ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɢ ɩɨɜɟʄɚɨ ɫɬɟɩɟɧ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɪɚɞɚ
ɬɨɩɥɨɬɧɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɢ ɦɪɟɠɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ ɝɞɟ ʄɟ ɛɢɬɢ ɭɜɟɞɟɧɚ ɫɩɪɟɝɧɭɬɚ  ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟɢɬɨɩɥɨɬɧɟɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ʉɚɨ ɦɟɪɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɬɪɟɛɚ ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ ɭɜɨɻɟʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɚʂɢɧɫɤɨɝ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɧɚ ɫɜɢɦ ɝɪɟʁɧɢɦ ɢ ɝɚɫɧɢɦ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʃɟ ɫɜɢɦ ɩɨɬɪɨɲɚɱɢɦɚ ɞɚ ɭɝɪɚɞɟ
ɦɟɪɚɱɟ ɬɨɩɥɨɬɟ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ ɝɚɫɚ ɢ ɞɚ ɩɥɚʄɚʁɭ ɩɪɟɦɚ ɭɬɪɨɲɟɧɨʁ ɩɨɬɪɨɲʃɢ ɨɜɢɯ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɪɚɡɜɨʁ ɫɨɮɬɟɪɚ ɡɚ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɭ ɢ ɨɛɪɚɞɭ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɪɚɞɚ ɬɨɩɥɨɬɧɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɝɚɫɧɢɯ
ɫɬɚɧɢɰɚɦɪɟɠɟɩɪɟɞɚʁɧɢɯɫɬɚɧɢɰɚɢɩɨɬɪɨɲɚɱɚɇɚɨɫɧɨɜɭɬɢɯɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢɯɩɚɤɟɬɚɭɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ
ɨɞɦɟɬɟɨɪɨɥɨɲɤɢɯɩɨɞɚɬɚɤɚɦɨɝɭʄɟʁɟɞɚɥɟɤɨɛɪɠɟɩɥɚɧɢɪɚɬɢɢɭɬɢɰɚɬɢɧɚɪɚɞɫɢɫɬɟɦɚ
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ɋɬɚɧɞɚɪɞɢɢɩɪɨɩɢɫɢɫɚɨɛɚɜɟɡɧɨɦɩɪɢɦɟɧɨɦ
 ɋɊɋȾȿ ɋɩɨʂɧɢ ɩɪɨɡɨɪɢ ɢ ɛɚɥɤɨɧɫɤɚ ɜɪɚɬɚ ± ɡɚɯɬɟɜɢ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɩɪɨɩɭɫɬʂɢɜɨɫɬɢ
ɜɚɡɞɭɯɚɢɜɨɞɟ
 ɋɊɋȾȿ ɋɩɨʂɧɢ ɩɪɨɡɨɪɢ ɢ ɛɚɥɤɨɧɫɤɚ ɜɪɚɬɚ ± ɦɟɬɨɞɟ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɚ ɩɪɨɩɭɫɬʂɢɜɨɫɬɢ
ɜɚɡɞɭɯɚɢɜɨɞɟ
 ɋɊɋɆȿɉɪɨɪɚɱɭɧɩɨɬɪɟɛɧɟɤɨɥɢɱɢɧɟɬɨɩɥɨɬɟɡɚɝɪɟʁɚʃɟɢɡɝɪɚɞɚ
 ɋɊɉɋȳ Ɍɟɯɧɢɱɤɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ ɢ ɝɪɚɻɟʃɟ ɡɝɪɚɞɚ ɨɜɞɟ ɫɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɞɨɡɜɨʂɟɧɢɭɤɭɩɧɢɬɨɩɥɨɬɧɢɝɭɛɢɰɢɤɨʁɟɦɨɠɟɞɚɢɦɚɩɨɫɦɚɬɪɚɧɚɡɝɪɚɞɚ 
 ɋɊɉɋȳ Ɇɟɬɨɞɟ ɩɪɨɪɚɱɭɧɚ ɤɨɟɮɢɰɢʁɟɧɚɬɚ ɩɪɨɥɚɡɚ ɬɨɩɥɨɬɟ ɭ ɡɝɪɚɞɚɦɚ ɋɬɚɧɞɚɪɞ
ɛɥɢɠɟɞɟɮɢɧɢɲɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɟɥɟɦɟɧɬɟɡɚɩɪɢɦɟɧɭȳɍɋȳ
 ɍ ɫɜɢɦ ɡɝɪɚɞɚɦɚ ɢɥɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɦɚ ɝɞɟ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɜɟʄɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɫɜɟɠɟɝ ɜɚɡɞɭɯɚ ɤɨʁɚ
ɩɪɟɥɚɡɢɢɡɦɟɧɚɜɚɡɞɭɯɚɧɚɱɚɫɭɩɪɨɫɬɨɪɢʁɢ ɨɛɚɜɟɡɧɨɫɟɭɝɪɚɻɭʁɭɢɡɦɟʃɢɜɚɱɢɬɨɩɥɨɬɟ
ɡɚɩɨɜɪɚɬɚɤɬɨɩɥɨɬɟɨɞɜɟɞɟɧɨɝɜɚɡɞɭɯɚ ɩɪɟɦɚɋɊɉɋȳ 
ɉɪɟɩɨɪɭɤɟɡɚɩɥɚɧɢɪɚʃɟɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟɢɢɡɝɪɚɞʃɭɪɚɞɢɩɨɫɬɢɡɚʃɚȿȿɢɤɨɪɢɲʄɟʃɟɈɂȿ
 ɡɚɞɨɜɨʂɢɬɢɭɫɥɨɜɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝɤɨɪɢɲʄɟʃɚɫɦɟɲɬɚʁɧɨɝɢɪɚɞɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚɨɞɧɨɫɧɨɞɚɧɟɬɨ
ɩɨɜɪɲɢɧɟɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭɭɫɥɨɜɟɢɧɨɪɦɚɬɢɜɟɡɚɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɭɧɚɦɟɧɭɛɪɨʁɤɨɪɢɫɧɢɤɚɢɛɪɨʁ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
 ɜɨɞɢɬɢɪɚɱɭɧɚɨɩɪɚɜɢɥɧɨʁɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɢɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɭɧɭɬɪɚɲʃɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭɫɦɟɲɬɚʁɧɢɯɢ
ɨɫɬɚɥɢɯ ɝɥɚɜɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɛʁɟɤɬɚ ɩɪɢɥɚɝɨɞɢɬɢ ɭ ɧɚʁɜɟʄɨʁ ɦɨɝɭʄɨʁ ɦɟɪɢʁɭɠɧɨʁ
ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɢ ɤɚ ɫɟɜɟɪɧɨʁ ɫɬɪɚɧɢ ɨɪɢʁɟɧɬɢɫɚɬɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɤɚɨ ɢ
ɩɨɦɨʄɧɟɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ
 ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɭ ɫɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚ ɫɟɜɟɪɧɨʁ ɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɱɧɨʁ ɢ ɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɨʁ ɫɬɪɚɧɢ ɩɪɟɞɜɢɻɚʁɭ
ɩɪɨɡɨɪɢɜɟɥɢɱɢɧɟʁɟɞɧɚɤɟɢɥɢɦɚʃɟɨɞɩɨɜɪɲɢɧɟɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟɇɚʁɭɠɧɨʁʁɭɝɨɢɫɬɨɱɧɨʁɢ
ʁɭɝɨɡɚɩɚɞɧɨʁ ɫɬɪɚɧɢ ɬɚɞɚ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɩɪɨɡɨɪɢ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɜɟʄɢ ɨɞ  ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ
ɬɚɤɨ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɤɨɪɢɫɬɢɥɚ ɫɭɧɱɟɜɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɭ ɡɢɦɫɤɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɉɨɤɪɟɬɧɨɦ
ɬɨɩɥɨɬɧɨɦɡɚɲɬɢɬɨɦɬɪɟɛɚɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɡɚɲɬɢɬɭɬɢɯɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɨɞɩɪɟɤɨɦɟɪɧɨɝɩɪɟɝɪɟɜɚʃɚ
ɢɧɟɩɨɜɨʂɧɨɝɨɫɜɟɬʂɟʃɚ ɥɟɬɢɤɚɨɢɨɞɩɪɟɤɨɦɟɪɧɢɯɝɭɛɢɬɚɤɚɤɚɞɚɫɭɧɰɚɧɟɦɚ
 ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɟɮɢɤɚɫɧɟ ɫɢɫɬɟɦɟ ɪɚɫɜɟɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɤɨʁɢ ʄɟ ɛɢɬɢ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɤɪɨɡɢɡɪɚɞɭɬɟɯɧɢɱɤɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
 ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟɫɟɤɨɪɢɲʄɟʃɟɲɬɟɞʂɢɜɢɯɩɨɬɪɨɲɚɱɚɟɧɟɪɝɢʁɟ
 ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɚ ɢ ɢɡɜɨɻɟʃɚ ɩɪɢɞɪɠɚɜɚ ɩɪɟɩɨɪɭɤɚ ɞɚɬɢɯ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɚ ʁɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ
ɚɤɬɢɜɧɢɯɢɩɚɫɢɜɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɡɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɫɭɧɱɟɜɟɟɧɟɪɝɢʁɟ
 ɡɚ ɫɜɟ ɨɛʁɟɤɬɟ ɝɞɟ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɫɭɧɱɟɜɟ ɢ ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɧɟ
ɟɧɟɪɝɢʁɟɬɪɟɛɚɭɪɚɞɢɬɢɬɟɯɧɨɟɤɨɧɨɦɫɤɢɟɥɚɛɨɪɚɬɢ
 ɬɟɯɧɨɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɧɚʁɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɢʁɢ ɫɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚ ɝɪɟʁɚʃɟ ɬɨɩɥɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɟ ɜɨɞɟ ɫɭɧɱɟɜɨɦ
ɟɧɟɪɝɢʁɨɦ
 ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟɫɟɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɪɚɫɜɟɬɧɢɯɬɟɥɚɫɚɮɨɬɨɧɚɩɨɧɫɤɢɦɩɚɧɟɥɢɦɚɪɚɞɢɢɫɤɨɪɢɲʄɟʃɚ
ɫɨɥɚɪɧɟɟɧɟɪɝɢʁɟɢɪɚɰɢɨɧɚɥɧɟɩɨɬɪɨɲʃɟɟɧɟɪɝɢʁɟ
 ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟ ɫɟ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɨɛɧɨɜʂɢɜɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɫɨɥɚɪɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɡɚ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɭ ɬɨɩɥɭ ɜɨɞɭ ɭɝɪɚɞʃɚ ɬɟɪɦɚɥɧɢɯ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ  ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ
ɭɝɪɚɞʃɚ39ɩɚɧɟɥɚ 
Ɇɟɪɟɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢɢɡɝɪɚɞʃɟ
 ɩɨɛɨʂɲɚʃɟɬɟɪɦɢɱɤɢɯɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɨɦɨɬɚɱɚɡɝɪɚɞɟ ɤɪɨɜɚɩɨɞɚɡɢɞɨɜɚ 
 ɡɚɦɟɧɚ ɫɬɨɥɚɪɢʁɟ ɤɨɞ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɭɝɪɚɻɢɜɚʃɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɟɮɢɤɚɫɧɟ
ɫɬɨɥɚɪɢʁɟɭɧɨɜɟɨɛʁɟɤɬɟ
 ɭɩɨɬɪɟɛɚɲɬɟɞʂɢɜɢɯɫɢʁɚɥɢɰɚɡɚɨɫɜɟɬʂɚɜɚʃɟɩɪɨɫɬɨɪɚ
 ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɚɩɚɪɚɬɚɭɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɭɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨɝɪɚɡɪɟɞɚÄȺ³
 ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɨɛɧɨɜʂɢɜɢɯɢɡɜɨɪɚɭɰɢʂɭɝɪɟʁɚʃɚɨɛʁɟɤɚɬɚɢɩɪɢɩɪɟɦɭɩɨɬɪɨɲɧɟɬɨɩɥɟɜɨɞɟ
ɬɟɪɦɚɥɧɢɤɨɥɟɤɬɨɪɢɤɨɬɥɨɜɢɧɚɩɟɥɟɬɬɨɩɥɨɬɧɟɩɭɦɩɟɢɞɪ 
 ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚɢɢɥɢɡɚɦɟɧɚɤɨɬɥɨɜɚɢɤɨɬɥɨɜɫɤɟɨɩɪɟɦɟɢɬɨɩɥɨɬɧɢɯɩɨɞɫɬɚɧɢɰɚ
 ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɚɦɟɪɟʃɟɢɭɩɪɚɜʂɚʃɟɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦɬɨɩɥɨɬɧɟɟɧɟɪɝɢʁɟɡɚɡɚɝɪɟɜɚʃɟɨɛʁɟɤɚɬɚ
 ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɭɨɛʁɟɤɬɚɝɞɟɝɨɞʁɟɬɨɦɨɝɭʄɟɜɪɲɢɬɢɩɪɢɧɭɞɧɢɦɩɭɬɟɦɫɚɪɟɤɭɩɟɪɚɰɢʁɨɦ
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 ɤɨɞɢɡɝɪɚɞʃɟɧɨɜɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɬɟɠɢɬɢɢɡɝɪɚɞʃɢɩɚɫɢɜɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɍɜɨɻɟʃɟɦ ɦɟɪɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ   ɦɨɝɭ ɫɟ ɩɨɫɬɢʄɢ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɭɲɬɟɞɟ ɫɜɢɯ ɬɢɩɨɜɚ
ɟɧɟɪɝɢʁɟɚɩɨɫɟɛɧɨɦɟɪɟɤɨʁɟɧɟɡɚɯɬɟɜɚʁɭɜɟʄɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɟɬɪɨɲɤɨɜɟ ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɟɬɟɪɦɨɫɬɚɬɚɧɚ
ɪɚɞɢʁɚɬɨɪɢɦɚ ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɟ ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɚ ɧɚ ɛɨʁɥɟɪɢɦɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ  ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ ɨɫɜɟɬʂɟʃɚ
ɢɫɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɪɚɫɜɟɬɟ ɢ ɭɪɟɻɚʁɚ ɤɚɞɚ ɫɟ ɧɟ ɛɨɪɚɜɢ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɢ  ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɤɭʄɧɢɯ
ɭɪɟɻɚʁɚɢɫɥ 

,,, ɉɅȺɇɋɄɂȾȿɈ±ɉɊȺȼɂɅȺȽɊȺȭȿȵȺ
Ɉɩɲɬɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɝɪɚɻɟʃɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɪɨɩɢɫɭʁɭ ɨɜɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɜɚɠɟ ɡɚ ɰɟɨ ɨɛɭɯɜɚɬ ɩɥɚɧɚ ɚ
ɩɨɫɟɛɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɝɪɚɻɟʃɚ ɜɚɠɟ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟ ɡɨɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɂɡɝɪɚɞʃɚ
ɨɛʁɟɤɚɬɚɦɨɪɚɞɚɛɭɞɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɜɚɠɟʄɢɦɁɚɤɨɧɨɦɨɩɥɚɧɢɪɚʃɭɢɢɡɝɪɚɞʃɢɩɪɚɜɢɥɢɦɚɝɪɚɻɟʃɚ
ɢɡɨɜɨɝɩɥɚɧɚɢɬɟɯɧɢɱɤɢɦɩɪɨɩɢɫɢɦɚ

,,, ɈɉɒɌȺɉɊȺȼɂɅȺȽɊȺȭȿȵȺ
,,, ȼɪɫɬɚɢɧɚɦɟɧɚɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɇɢʁɟɞɨɡɜɨʂɟɧɚɢɡɝɪɚɞʃɚɢɥɢɛɢɥɨɤɚɤɜɚɩɪɨɦɟɧɚɭɩɪɨɫɬɨɪɭɤɨʁɚɛɢɦɨɝɥɚɞɚɧɚɪɭɲɢɢɥɢ
ɭɝɪɨɡɢ ɨɛʁɟɤɚɬ ɢɥɢ ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɧɚ ɫɭɫɟɞɧɨʁ ɩɚɪɰɟɥɢ ɇɢɫɭ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɤɨʁɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɟ ɧɢɜɨ
ɛɭɤɟɚɟɪɨɡɚɝɚɻɟʃɚɢɨɬɩɚɞɧɟɦɚɬɟɪɢʁɟɤɨʁɟɦɨɝɭɞɚɭɝɪɨɡɟɞɪɭɝɟɧɚɦɟɧɟɭɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɦɨɤɪɭɠɟʃɭ
Ɂɚɛɪɚʃɟɧɚʁɟɢɡɝɪɚɞʃɚɨɧɢɯɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɫɤɥɚɞɢɲɬɚɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟɢɞɪɭɝɟɪɨɛɟ
ɜɟɥɢɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɡɚɭɡɝɨʁɫɬɨɤɟɢɠɢɜɢɧɟɢɞɪɭɝɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɤɨʁɢɧɟɩɨɜɨʂɧɨɭɬɢɱɭɧɚɜɚɡɞɭɯɜɨɞɟ
ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɢ ɲɭɦɟ ɢɥɢ ɢɡɝɥɟɞɨɦ ɩɪɟɤɨɦɟɪɧɨɦ ɛɭɤɨɦ ɢɥɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢ ɧɚɱɢɧ ɦɨɝɭ ɧɚɪɭɲɢɬɢ ɢɥɢ
ɭɧɢɲɬɢɬɢɩɪɢɪɨɞɧɟɢɨɫɬɚɥɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢɩɨɞɪɭɱʁɚɚɩɨɫɟɛɧɨɥɟɩɨɬɭɩɪɟɞɟɥɚ
ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɤɨʁɢ ɧɟ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨʁ ɢɥɢ ʃɨʁ ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɨʁ  ɩɪɟɬɟɠɧɨʁ
ɧɚɦɟɧɢɡɚɞɪɠɚɜɚʁɭɫɟɞɨɩɪɢɜɨɻɟʃɚɡɟɦʂɢɲɬɚɧɚɦɟɧɢɫɬɢɦɲɬɨʁɟɡɚɛɪɚʃɟɧɚʃɢɯɨɜɚɞɨɝɪɚɞʃɚ
ɚɞɨɡɜɨʂɟɧɢɫɭɪɚɞɨɜɢɧɚɬɟɤɭʄɟɦɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɦɨɞɪɠɚɜɚʃɭɫɚɧɚɰɢʁɢɢɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨʁɫɚɧɚɰɢʁɢ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚɫɭɞɨɡɜɨʂɟɧɢɫɚɦɨɭɮɭɧɤɰɢʁɢɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɚɩɥɚɧɢɪɚɧɨʁɧɚɦɟɧɢ
ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɨɝɥɚɜʂɟɦ ,, Äɉɨɜɪɲɢɧɟ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɚɦɟɧɚ³ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɜɚɤɟ ɩɪɟɬɟɠɧɟ
ɧɚɦɟɧɟ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɨɜɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɦɨɝɭʄɚ ʁɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɦɟɧɚ ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɢɯ ɫɚ
ɩɪɟɬɟɠɧɨɦ ɚ ɩɪɟɦɚ ɬɚɛɟɥɢ  ÄɄɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧH ɧɚɦɟɧH³ ȿɜɟɧɬɭɚɥɧɚ ɩɪɨɦɟɧɚ ɢ ɩɪɟɰɢɡɧɨ
ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɧɚɦɟɧɟ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɫɟ ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɦ ɩɪɨʁɟɤɬɨɦ ɫ ɬɢɦ ɞɚ ɧɢʁɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɩɪɨɦɟɧɚ
ɧɚɦɟɧɟ ɭ ɰɟɥɨɦ ɛɥɨɤɭ ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɪɨɦɟɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɧɟɤɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɭ ɞɚʂɨʁ ɪɚɡɪɚɞɢ
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɦ ɩɪɨʁɟɤɬɨɦ ɭ ɞɪɭɝɭ ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɭ ɧɚɦɟɧɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɬɚɛɟɥɨɦ   ɜɚɠɟ ɩɪɚɜɢɥɚ
ɝɪɚɻɟʃɚ ɡɚ ɨɧɭ ɨɞ ɬɟ ɞɜɟ ɧɚɦɟɧɟ ɡɚ ɤɨʁɭ ɫɭ ɪɟɫɬɪɢɤɬɢɜɧɢʁɚ ɧɢɠɢ ɢɧɞɟɤɫ ɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ ɧɢɠɚ
ɫɩɪɚɬɧɨɫɬɨɛʁɟɤɚɬɚɢɞɪ 
ȼɪɫɬɚɢɧɚɦɟɧɚɨɛʁɟɤɚɬɚɤɨʁɢɫɟɦɨɝɭɝɪɚɞɢɬɢɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚʁɚɜɧɢɯɧɚɦɟɧɚɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟɫɭ
ɭɩɨɝɥɚɜʂɭ,,Äɉɨɜɪɲɢɧɟʁɚɜɧɢɯɧɚɦɟɧɚ³ɢɩɨɝɥɚɜʂɢɦɚ,,,,,,ɇɚɩɚɪɰɟɥɚɦɚɤɨʁɟɫɭ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɡɚ ʁɚɜɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɦɨɝɭ ɫɟ ɩɨɞɢɡɚɬɢ ɫɚɦɨ ɨɛʁɟɤɬɢ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɧɚɦɟɧɚ ɇɚ
ʁɚɜɧɢɦɡɟɥɟɧɢɦɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚɡɚɛɪɚʃɟɧɚʁɟɢɡɝɪɚɞʃɚɨɛʁɟɤɚɬɚɜɢɫɨɤɨɝɪɚɞʃɟ
ɋɜɢɩɥɚɧɢɪɚɧɢɫɚɞɪɠɚʁɢɨɡɧɚɱɟɧɢɫɭɧɚɝɪɚɮɢɱɤɢɦɩɪɢɥɨɡɢɦɚɩɪɢɥɨɡɢɦɚ±ɤɚɪɬɚÄɉɥɚɧ
ɧɚɦɟɧɟ³Ɋ±ɢɤɚɪɬɚÄɉɥɚɧɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟɢɧɢɜɟɥɚɰɢʁɟɢɪɟɲɟʃɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ³Ɋ
±


,,, ɍɫɥɨɜɢɡɚɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɭɩɪɟɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɭɢɮɨɪɦɢɪɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɩɚɪɰɟɥɟ
ɉɨɥɨɠɚʁ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ʁɟ ɭɬɜɪɻɟɧ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɨɦ ɥɢɧɢʁɨɦ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɭ
ʁɚɜɧɟɧɚɦɟɧɟɈɜɢɦɩɥɚɧɨɦɭɬɜɪɻɭʁɭɫɟɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟɥɢɧɢʁɟɨɞɧɨɫɧɨɢɡɞɜɚʁɚʁɭɫɟɩɨɜɪɲɢɧɟʁɚɜɧɟ
ɧɚɦɟɧɟɨɞɩɨɜɪɲɢɧɚɨɫɬɚɥɢɯɧɚɦɟɧɚɆɟɻɧɟɥɢɧɢʁɟɢɡɦɟɻɭɩɚɪɰɟɥɚɨɫɬɚɥɢɯɧɚɦɟɧɚɤɚɨɢɢɡɦɟɻɭ
ɩɚɪɰɟɥɚ ɤɨʁɟ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɢɫɬɨʁ ʁɚɜɧɨʁ ɧɚɦɟɧɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ  ɨɞɪɟɻɭʁɭ ɫɟ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚɉɥɚɧɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɫɦɟɪɧɢɰɚɦɚɞɚɬɢɦɭɩɪɚɜɢɥɢɦɚɭɪɟɻɟʃɚɢɩɪɚɜɢɥɢɦɚɝɪɚɻɟʃɚɤɪɨɡ
ɢɡɪɚɞɭɩɪɨʁɟɤɚɬɚɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɟɢɩɪɟɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɟ
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Ⱦɨɡɜɨʂɚɜɚɫɟɞɟɨɛɚɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯɩɚɪɰɟɥɚɞɨɦɢɧɢɦɭɦɚɭɬɜɪɻɟɧɨɝɨɜɢɦɩɥɚɧɨɦɡɚɩɨʁɟɞɢɧɟ
ɧɚɦɟɧɟ ɪɚɞɢ ɤɨɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚɬɟɱɟɧɟ ɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɟ ɭ ɰɢʂɭ ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ
ɨɩɬɢɦɚɥɧɢɯɜɟɥɢɱɢɧɚɢɨɛɥɢɤɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɨɛʁɟɤɚɬɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɪɟɲɟʃɢɦɚɢɡɉɥɚɧɚɩɪɚɜɢɥɢɦɚɨ
ɝɪɚɻɟʃɭ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɤɚɨ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ
ɤɨɪɢɞɨɪɚ
Ⱦɨɡɜɨʂɚɜɚ ɫɟ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɧɨɜɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɫɩɚʁɚʃɟɦ ɞɟɥɨɜɚ ɞɜɟ ɢɥɢ ɜɢɲɟ
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯɩɚɪɰɟɥɚɩɨɞɭɫɥɨɜɨɦɞɚɧɨɜɨɮɨɪɦɢɪɚɧɚɩɚɪɰɟɥɚɧɢʁɟɦɚʃɚɨɞɦɢɧɢɦɭɦɚɭɬɜɪɻɟɧɨɝ
ɨɜɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɧɚɦɟɧɟ Ɇɚʃɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɮɨɪɦɢɪɚɬɢ ɫɚɦɨ ɡɚ ɨɛʁɟɤɬɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɋɩɚʁɚʃɟ ɩɚɪɰɟɥɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɩɪɟɬɟɠɧɢɯ ɧɚɦɟɧɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ʁɟ
ɭɤɨɥɢɤɨɫɭɬɟɧɚɦɟɧɟɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɟɭɡɨɛɚɜɟɡɧɭɩɪɟɬɯɨɞɧɭɢɡɪɚɞɭɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝɩɪɨʁɟɤɬɚ
Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɚɩɚɪɰɟɥɚɢɦɚɨɛɥɢɤɤɨʁɢɨɦɨɝɭʄɚɜɚɢɡɝɪɚɞʃɭɨɛʁɟɤɬɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɪɟɲɟʃɢɦɚɢɡ
ɩɥɚɧɚ ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ ɫɬɪɭɤɟ ɢ ɜɚɠɟʄɢɦ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɇɨɜɨɮɨɪɦɢɪɚɧɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ
ɢɦɚʁɭɨɛɥɢɤɲɬɨɛɥɢɠɭɩɪɚɜɨɭɝɚɨɧɢɤɭɢɥɢɬɪɚɩɟɡɭɫɚɛɨɱɧɢɦɦɟɻɚɦɚɭɩɪɚɜɧɢɦɧɚɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɭ
ɥɢɧɢʁɭɚɨɞɫɬɭɩɚʃɚɫɭɦɨɝɭʄɚɢɡɭɡɟɬɧɨɭɰɢʂɭɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɚɬɟɪɟɧɭɢɥɢɡɚɬɟɱɟɧɨʁɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɢ
ɉɪɢɢɡɪɚɞɢɩɪɨʁɟɤɚɬɚɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɟɢɩɪɟɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɟɜɨɞɢɬɢɪɚɱɭɧɚɞɚɩɪɟɨɫɬɚɥɢɩɪɨɫɬɨɪɭɛɥɨɤɭ
ɤɨʁɢ ɩɪɢɩɚɞɚ ɫɭɫɟɞɧɢɦ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɦ ɩɚɪɰɟɥɚɦɚ ɢɫɩɭʃɚɜɚ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɧɨɜɢɯ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɩɚɪɰɟɥɚ
ɂɡɭɡɟɬɚɤ ɨɞ ɝɨɪɟɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥɚ ɫɭ ɩɚɪɰɟɥɟ ɤɨʁɟ ɧɚɫɬɚʁɭ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɚ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ ɪɟɞɨɜɧɭ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɚ ɤɨʁɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɞɧɟ ɭɤɨɥɢɤɨ ɧɟɦɚ ɞɨɜɨʂɧɨ
ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɡɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɟ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɢ ɨɛɥɢɤɚ ɍ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɚɪɰɟɥɟ ɫɟ
ɮɨɪɦɢɪɚʁɭɬɚɤɨɞɚɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭɧɚʁɦɚʃɟɡɟɦʂɢɲɬɟɢɫɩɨɞɨɛʁɟɤɬɚɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɡɚɲɬɢɬɧɢɬɪɨɬɨɚɪɨɤɨ
ɨɛʁɟɤɬɚ ɨɫɢɦ ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɟɨ ɩɨɩɪɟɱɧɨɝ ɩɪɨɮɢɥɚ ʁɚɜɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ  ɤɚɨ ɢ
ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɭ ɩɪɨʁɟɤɰɢʁɭ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɟɬɚɠɚ ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɭ ɨɧɟ ɜɟʄɟ ɨɞ ɩɪɢɡɟɦʂɚ Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɟ
ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ ɪɟɞɨɜɧɭ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɨɛɚɜɟɡɧɚ ʁɟ ɢɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɟ ɨɞɧɨɫɧɨ
ɩɪɟɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɟ Ƚɪɚɧɢɰɟ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɟɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɟ ɭɬɜɪɻɭʁɭ ɫɟ ɬɚɤɨ ɞɚ
ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭɰɟɥɭɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɭɩɚɪɰɟɥɭɢɥɢɜɢɲɟʃɢɯɧɚɤɨʁɢɦɚɫɟɧɚɥɚɡɢɨɛʁɟɤɚɬɢɥɢɜɢɲɟɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɡɚɤɨʁɟɬɪɟɛɚɮɨɪɦɢɪɚɬɢɡɟɦʂɢɲɬɟɡɚɪɟɞɨɜɧɭɭɩɨɬɪɟɛɭ
Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɚ ɩɚɪɰɟɥɚ ɦɨɪɚ ɢɦɚɬɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚ ʁɚɜɧɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɭ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɂɡɭɡɟɬɧɨ
ɞɨɡɜɨʂɟɧ ʁɟ ɩɨɫɪɟɞɚɧ ɩɪɢɫɬɭɩ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɧɚ ʁɚɜɧɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɭ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɩɪɟɤɨ
ɫɭɤɨɪɢɫɧɢɱɤɟɩɨɜɪɲɢɧɟɒɢɪɢɧɚɬɡɜɩɪɢɜɚɬɧɨɝɩɪɢɥɚɡɚʁɟPɞɨɤɫɟʃɟɝɨɜɚɞɭɠɢɧɚɨɞɪɟɻɭʁɟ
ɭɫɤɥɚɞɭɫɚɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɢɦɩɪɨɩɢɫɢɦɚ
ɍɤɨɥɢɤɨ ɛɭɞɭ ɩɪɨɝɥɚɲɟɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɚ ɞɨɛɪɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɟ ɢ
ɩɪɟɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɟɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɧɚɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɧɚ ɧɚɥɚɡɟ ɩɨɬɪɟɛɧɢɫɭ ɭɫɥɨɜɢ ɢ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɝɡɚɜɨɞɚɡɚɡɚɲɬɢɬɭɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɭɥɬɭɪɟ
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɟ ɞɢɦɟɧɡɢʁɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɡɚ ɫɜɚɤɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɭ ɧɚɦɟɧɭ ɞɚɬɟ ɫɭ ɭ
ɩɨɫɟɛɧɢɦɩɪɚɜɢɥɢɦɚɝɪɚɻɟʃɚ

,,, ɉɨɥɨɠɚʁɨɛʁɟɤɚɬɚɧɚɩɚɪɰɟɥɢ
Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɚɥɢɧɢʁɚɫɟɭɬɜɪɻɭʁɟɨɜɢɦɩɥɚɧɨɦɭɨɞɧɨɫɭɧɚɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɭɥɢɧɢʁɭɢɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ɤɪɚʁʃɭ ɥɢɧɢʁɭ ɞɨ ɤɨʁɟ ɫɟ ɦɨɠɟ ɜɪɲɢɬɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɧɚɞɡɟɦɧɨɝ ɝɚɛɚɪɢɬɚ ɡɝɪɚɞɟ ɩɪɟɦɚ
ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɨʁ ɥɢɧɢʁɢ Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɥɢɧɢʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟ ɫɭ ɭ ɝɪɚɮɢɱɤɨɦ ɩɪɢɥɨɝɭ ± ɤɚɪɬɚ  Äɉɥɚɧ
ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟɢɧɢɜɟɥɚɰɢʁɟɢɪɟɲɟʃɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ³Ɋ±
ɉɨɞɡɟɦɧɚ ɢ ɧɚɞɡɟɦɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɚ ɥɢɧɢʁɚ ɫɟ ɩɨɤɥɚɩɚʁɭ ɢɡɭɡɟɜ ɭɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ
ɝɪɚɻɟʃɚɨɞɪɟɻɟɧɨɞɪɭɝɚɱɢʁɟ
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚ ɪɚɫɬɨʁɚʃɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɨɞ ɛɨɱɧɢɯ ɢ ɡɚɞʃɢɯ ɝɪɚɧɢɰɚ ɩɚɪɰɟɥɟ ɞɚɬɚ ɫɭ ɭ ɩɨɫɟɛɧɢɦ
ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ ɝɪɚɻɟʃɚ ɉɪɨɩɢɫɚɧɚ ɪɚɫɬɨʁɚʃɚ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɥɢɧɢʁɟ ɧɟ ɨɞɧɨɫɟ ɫɟ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɟ
ɧɢɫɤɨɝɪɚɞʃɟɢɭɪɟɻɟʃɟɬɟɪɟɧɚɭɤɨɥɢɤɨʃɢɯɨɜɚɜɢɫɢɧɚɧɟɩɪɟɥɚɡɢɦɚɤɫɢɦɚɥɧɭɞɨɡɜɨʂɟɧɭɜɢɫɢɧɭ
ɨɝɪɚɞɟ

,,, ɍɫɥɨɜɢɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɞɪɭɝɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɧɚɢɫɬɨʁɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨʁɩɚɪɰɟɥɢ
ɇɚ ɫɜɢɦ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɦ ɩɚɪɰɟɥɚɦɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ʁɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɜɢɲɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɭɡ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɥɢɧɢʁɚ ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨɝ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɡɟɥɟɧɢɯ ɢ
ɫɥɨɛɨɞɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɞɚɬɨɝɭɩɨɫɟɛɧɢɦɩɪɚɜɢɥɢɦɚɝɪɚɻɟʃɚɡɚɫɜɚɤɭɩɪɟɬɟɠɧɭɧɚɦɟɧɭȾɨɡɜɨʂɟɧɚ
ʁɟ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɨʁ ɧɚɦɟɧɢ ɩɪɢ ɱɟɦɭ ʁɟ ɨɞɧɨɫ ȻɊȽɉ
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ɨɛʁɟɤɬɚ ɩɪɟɬɟɠɧɟ ɢ ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɟ ɧɚɦɟɧɟ   ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɪɨɦɟɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɰɟɥɟ
ɩɚɪɰɟɥɟɢɡɩɥɚɧɢɪɚɧɟɩɪɟɬɟɠɧɟɭɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɭɨɛɚɜɟɡɧɚʁɟɢɡɪɚɞɚɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɇɚ ɩɚɪɰɟɥɚɦɚ ɭ ɡɨɧɚɦɚ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɧɢɫɤɟ ɫɩɪɚɬɧɨɫɬɢ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ʁɟ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɩɨɦɨʄɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚɭɮɭɧɤɰɢʁɢɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɝɚɪɚɠɚɛɚɲɬɟɧɫɤɚɤɭʄɢɰɚ ɭɡɭɫɥɨɜɞɚɫɟɧɚɥɚɡɟɭɡɚɞʃɟɦɞɟɥɭ
ɩɚɪɰɟɥɟȾɨɡɜɨʂɟɧɨʁɟɢɩɨɞɢɡɚʃɟɦɚʃɢɯɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɚɡɚɩɚɪɤɢɧɝɦɟɫɬɚɢɥɢɫɟɧɢɰɚ

,,, ɍɫɥɨɜɢɡɚɨɛɧɨɜɭɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɦɨɝɭ ɫɟ ɡɚɞɪɠɚɬɢ ɭɤɨɥɢɤɨ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨʁ ɧɚɦɟɧɢ ɢ ɧɚɱɢɧɭ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɚɩɪɨɫɬɨɪɚȾɨɡɜɨʂɚɜɚɫɟʃɢɯɨɜɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚɢɥɢɫɚɧɚɰɢʁɚɤɚɨɢɡɚɦɟɧɚ
ɧɨɜɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɭɫɥɨɜɚ ɞɚɬɢɯ ɨɜɢɦ ɩɥɚɧɨɦ Ⱥɤɨ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɨɛʁɟɤɚɬ ɧɚ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨʁɩɚɪɰɟɥɢɧɟɨɞɝɨɜɚɪɚɭɫɥɨɜɢɦɚɢɡɨɜɨɝɩɥɚɧɚɞɨɡɜɨʂɟɧɢɫɭɫɚɦɨɪɚɞɨɜɢɧɚɬɟɤɭʄɟɦɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɦɨɞɪɠɚɜɚʃɭɫɚɧɚɰɢʁɢɢɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨʁɫɚɧɚɰɢʁɢɬɨɝɨɛʁɟɤɬɚ

,,, ɉɪɚɜɢɥɚɡɚɨɝɪɚɻɢɜɚʃɟ
ɋɬɚɧɨɜɚʃɟɧɢɫɤɟɫɩɪɚɬɧɨɫɬɢȽɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɩɚɪɰɟɥɟɦɨɝɭɫɟɨɝɪɚɻɢɜɚɬɢɡɢɞɚɧɨɦɨɝɪɚɞɨɦɞɨ
ɜɢɫɢɧɟɨɞP ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢɨɞɤɨɬɟɬɪɨɬɨɚɪɚ ɢɥɢɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɦɨɝɪɚɞɨɦɞɨɜɢɫɢɧɟɨɞP
Ɍɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɦɨɝɪɚɞɨɦɫɟɫɦɚɬɪɚɨɧɚɤɨʁɚɢɦɚɦɢɧɢɦɚɥɧɭɩɪɨɡɢɪɧɨɫɬɨɞ
ɋɬɚɧɨɜɚʃɟɪɭɪɚɥɧɨɝɬɢɩɚɉɚɪɰɟɥɟɫɟɦɨɝɭɨɝɪɚɻɢɜɚɬɢɡɢɞɚɧɨɦɨɝɪɚɞɨɦɞɨɜɢɫɢɧɟɨɞ
P ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢɨɞɤɨɬɟɬɪɨɬɨɚɪɚ ɢɥɢɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɦɨɝɪɚɞɨɦɞɨɜɢɫɢɧɟɨɞPȾɨɡɜɨʂɟɧɨʁɟ
ɩɪɟɝɪɚɻɢɜɚʃɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɰɟɥɢɧɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟʃɟ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɢ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝɞɟɥɚɩɚɪɰɟɥɚɫɬɚɦɛɟɧɨɝɢɩɨɫɥɨɜɧɨɝɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɝɞɟɥɚɩɚɪɰɟɥɟ ɭɡɭɫɥɨɜɞɚɜɢɫɢɧɚɬɟ
ɨɝɪɚɞɟɧɟɦɨɠɟɛɢɬɢɜɟʄɚɨɞɜɢɫɢɧɟɫɩɨʂɧɟɨɝɪɚɞɟ
Ɉɝɪɚɞɚ ɧɚ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɨʁ ɥɢɧɢʁɢ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɜɢɫɨɤɚ ɧɚʁɜɢɲɟ P ɢ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ
ɢɥɢ ɩɨɬɩɭɧɨ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɚ ɢɥɢ Äɠɢɜɚ³ ɨɝɪɚɞɚ ɍɤɨɥɢɤɨ ɨɝɪɚɞɚ ɢɦɚ ɡɢɞɚɧɭ ɫɨɤɥɭ ɫɨɤɥɚ ɧɟ ɫɦɟ
ɛɢɬɢ ɜɢɲɚ ɨɞ P Ȼɨɱɧɟ ɢ ɡɚɞʃɚ ɫɬɪɚɧɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɦɨɝɭ ɫɟ ɨɝɪɚɻɢɜɚɬɢ ɠɢɜɨɦ ɨɝɪɚɞɨɦ
ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɬɧɨɦ ɨɝɪɚɞɨɦ ɞɨ ɜɢɫɢɧɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ P ɢɥɢ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɨɦ ɡɢɞɚɧɟ ɢ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɟ
ɨɝɪɚɞɟɫɬɢɦɲɬɨɜɢɫɢɧɚɡɢɞɚɧɨɝɞɟɥɚɧɟɫɦɟɞɚɩɪɟɻɟP
Ʉɚɩɢʁɟ ɧɚ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɨʁ ɥɢɧɢʁɢ ɧɟ ɫɦɟʁɭ ɫɟ ɨɬɜɚɪɚɬɢ ɧɚ ɫɩɨʂɚ ɜɚɧ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟ ɥɢɧɢʁɟ
Ɉɝɪɚɞɚ ɫɬɭɛɨɜɢ ɨɝɪɚɞɟ ɢ ɤɚɩɢʁɟ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨʁ ɥɢɧɢʁɢ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɝɪɚɻɭʁɟ Ɂɚ ɫɜɚɤɭ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɭ ɩɚɪɰɟɥɭ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɚɦɨ ʁɟɞɧɨɝ ɤɨɥɫɤɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ Ⱦɨɞɚɬɧɢ ɤɨɥɫɤɢ
ɭɥɚɡɞɨɡɜɨʂɟɧʁɟɭɢɡɭɡɟɬɧɢɦɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɭɫɥɨɜɢɦɚɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɟɡɚɲɬɢɬɟɍɤɨɥɢɤɨ
ɩɚɪɰɟɥɚɢɡɥɚɡɢɧɚɜɢɲɟɭɥɢɰɚɩɪɟɦɚɫɜɚɤɨʁʁɟɞɨɡɜɨʂɟɧɨɩɨɫɬɚɜɢɬɢɤɨɥɫɤɢɩɪɢɫɬɭɩ
Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɩɚɪɰɟɥɟɧɚɦɟʃɟɧɟɩɨɫɥɨɜɧɨɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɦɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚɦɨɝɭɫɟɨɝɪɚɻɢɜɚɬɢ
ɡɢɞɚɧɨɦɨɝɪɚɞɨɦɞɨɜɢɫɢɧɟɨɞP ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢɨɞɤɨɬɟɬɪɨɬɨɚɪɚ ɢɥɢɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɦɨɝɪɚɞɨɦ
ɞɨɜɢɫɢɧɟɨɞPɉɚɪɰɟɥɟɧɚɦɟʃɟɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɦɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚɢɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɭɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ
ɦɚɥɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɟ ɩɨɝɨɧɟ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɢ ɭɫɥɭɠɧɢɦ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚ ɦɨɝɭ ɫɟ ɨɝɪɚɻɢɜɚɬɢ
ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɦɨɝɪɚɞɨɦɦɚɤɫɢɦɚɥɧɟɜɢɫɢɧɟP
Ɉɛʁɟɤɬɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɝɪɚɻɭʁɭ ɫɟ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɦ ɢɥɢ Äɠɢɜɨɦ³ ɨɝɪɚɞɨɦ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɟ ɜɢɫɢɧɟ  P ɢɡɭɡɟɬɧɨ P ɭɤɨɥɢɤɨ ɞɪɭɝɚɱɢʁɟ ɧɢʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧɨ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ
ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ Ⱦɨɡɜɨʂɟɧɨ ʁɟ ɨɝɪɚɻɢɜɚʃɟ ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɟ Ɉɝɪɚɞɚ ɦɨɪɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɚ ɨɞ
ɞɪɜɟɬɚɢɥɢɦɟɬɚɥɚɫɚɩɭɧɢɦɞɟɥɨɦ ɫɨɤɥɨɦ ɜɢɫɢɧɟɞɨPɨɞɤɚɦɟɧɚɨɩɟɤɟɢɥɢɛɟɬɨɧɚ
Ɉɛɚɜɟɡɧɨ ʁɟ ɨɝɪɚɻɢɜɚʃɟ ɡɨɧɟ ɉɉɈȼ ɢ ɦɟɪɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɡɚ ɝɚɫɨɜɨɞ Ɉɝɪɚɞɚ ɦɨɪɚ ɞɚ ɛɭɞɟ
ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɚɦɢɧɢɦɚɥɧɟɜɢɫɢɧɟP
ɉɪɨɫɬɨɪ ɨɤɨ ɚɧɬɟɧɫɤɨɝ ɫɬɭɛɚ   P  ɨɝɪɚɞɢɬɢ Ɉɝɪɚɞɭ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨʁ
ɩɚɪɰɟɥɢɢɥɢɧɚɝɪɚɧɢɰɢɩɚɪɰɟɥɟɭɞɨɝɨɜɨɪɭɫɚɫɭɫɟɞɨɦȼɪɚɬɚɢɤɚɩɢʁɟɧɚɭɥɢɱɧɨʁɨɝɪɚɞɢɧɟɦɨɝɭ
ɫɟɨɬɜɚɪɚɬɢɜɚɧɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟɥɢɧɢʁɟɆɢɧɢɦɚɥɧɚɜɢɫɢɧɚɨɝɪɚɞɟʁɟP
ɌɟɪɟɧɢɡɚɫɩɨɪɬɨɜɟɫɥɨɩɬɨɦɦɨɝɭɢɦɚɬɢɡɚɲɬɢɬɧɭɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɭɨɝɪɚɞɭɞɨɜɢɫɢɧɟɨɞP
ɨɞ ɠɢɱɚɧɨɝ ɩɥɟɬɢɜɚ ɫɚ ɨɤɰɢɦɚ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɭɫɤɥɚɻɟɧɟ ɫɚ ɜɟɥɢɱɢɧɨɦ ɥɨɩɬɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɭ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦɫɩɨɪɬɭ
ɇɢʁɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɩɨɬɩɨɪɧɢɯ ɡɢɞɨɜɚ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɢ ɩɚɪɰɟɥɟ ɍɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ
ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɧɢɜɟɥɚɰɢʁɭ ɢ ɤɚɫɤɚɞɢɪɚʃɟ ɬɟɪɟɧɚ ɭɡ ɩɪɢɦɟɧɭ ɩɨɬɩɨɪɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɡɚ ʃɢɯ ɜɚɠɟ
ɩɪɚɜɢɥɚɨɪɚɫɬɨʁɚʃɭɨɞɫɭɫɟɞɧɢɯɩɚɪɰɟɥɚɢɨɛʁɟɤɚɬɚɢɫɬɚɤɚɨɡɚɫɚɦɟɨɛʁɟɤɬɟȼɢɫɢɧɚɩɨɬɩɨɪɧɨɝ
ɡɢɞɚɦɨɠɟɛɢɬɢɦɚɤɫɢɦɭɦPɊɚɫɬɨʁɚʃɟɫɟɪɚɱɭɧɚɨɞɝɪɚɧɢɰɟɩɚɪɰɟɥɟɞɨɩɨɬɩɨɪɧɨɝɡɢɞɚɤɚɨ
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ɧɚʁɦɚʃɟPɆɨɝɭʄɚʁɟɢɡɝɪɚɞʃɚɢɜɢɲɟɩɨɬɩɨɪɧɢɯɡɢɞɨɜɚɫɬɢɦɞɚɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɡɢɞɧɟɦɨɠɟɞɚ
ɛɭɞɟɜɢɲɢɨɞPɚɫɥɟɞɟʄɢɧɚɦɢɧɢɦɭɦPɨɞɩɪɟɬɯɨɞɧɨɝ

,,, Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɩɪɢɫɬɭɩɚɩɚɪɰɟɥɢɢɩɪɨɫɬɨɪɚɡɚɩɚɪɤɢɪɚʃɟɜɨɡɢɥɚ
ɋɜɚɤɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɚ ɩɚɪɰɟɥɚ ɦɨɪɚ ɢɦɚɬɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɚ ʁɚɜɧɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɭ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɒɢɪɢɧɚ
ɤɨɥɫɤɨɩɟɲɚɱɤɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɢɡɧɨɫɢ ɧɚʁɦɚʃɟ P ɂɡɭɡɟɬɧɨ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚ ɫɟ ɩɪɢɫɬɭɩ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ
ɩɚɪɰɟɥɚ ɧɚ ʁɚɜɧɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɭ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɩɪɟɤɨ ɢɧɬɟɪɧɢɯ ɫɭɤɨɪɢɫɧɢɱɤɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɤɨʁɟɧɢɫɭʁɚɜɧɟ
Ɂɚ ɩɚɪɤɢɪɚʃɟ ɜɨɡɢɥɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɦɨɪɚ ɫɟ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʁ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨʁ ɩɚɪɰɟɥɢ ɉɪɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɭ ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɡɚ ɫɬɚɰɢɨɧɢɪɚʃɟ ɜɨɡɢɥɚ ɡɚ ɧɨɜɨɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɨɛʁɟɤɬɟ ɩɪɨɩɢɫɭʁɭ ɫɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɩɪɟɦɚ
ɫɥɟɞɟʄɨʁɬɚɛɟɥɢ
Ɍɚɛɟɥɚɇɨɪɦɚɬɢɜɢɡɚɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɫɚʃɟɩɚɪɤɢɧɝɩɪɨɫɬɨɪɚɭɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢɨɞɧɚɦɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɇɚɦɟɧɚ
ɋɬɚɦɛɟɧɢɨɛʁɟɤɬɢ
ɉɨɫɥɨɜɧɢɨɛʁɟɤɬɢ
Ɍɪɝɨɜɢɧɟ
ɏɨɬɟɥɢ
Ɇɨɬɟɥɢ
Ɋɟɫɬɨɪɚɧɢɤɚɮɚɧɟ
Ȼɢɨɫɤɨɩɞɜɨɪɚɧɟ
Ȼɨɥɧɢɰɚ
ɋɩɨɪɬɫɤɟɞɜɨɪɚɧɟɫɬɚɞɢɨɧɢɫɩɨɪɬɫɤɢɬɟɪɟɧɢ
ɒɤɨɥɟ

ɉɆɧɚ
ɫɬɚɧ
Pɛɪɭɬɨɩɨɜɪɲɢɧɟ
Pɛɪɭɬɨɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɤɪɟɜɟɬɚ
ɫɨɛɭ
ɫɟɞɟʄɚɦɟɫɬɚ
ɫɬɨɥɢɰɚ
ɤɪɟɜɟɬɚ
ɝɥɟɞɚɥɚɰɚ
ɭɱɢɨɧɢɰɭ



ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɚ ɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɫɚʃɟ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɞɚɬɚ ɫɭ ɭ ɩɨɝɥɚɜʂɭ ,, Äɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɟɢɨɛʁɟɤɬɢ³

,,, ɉɪɚɜɢɥɚɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɝɨɛɥɢɤɨɜɚʃɚ
Ɏɨɪɦɚ ɢ ɢɡɝɥɟɞ ɧɨɜɨɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɞɚ ɛɭɞɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɬɟɤɨɜɢɧɚɦɚ
ɟɜɪɨɩɫɤɟɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɦɚɚɦɛɢʁɟɧɬɚɥɧɟɰɟɥɢɧɟɢɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟɨɤɨɥɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɤɚɨɢ
ɧɚɫɪɩɫɤɨʁɤɭɥɬɭɪɧɨʁɛɚɲɬɢɧɢ
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɨɛɥɢɤɨɜɚʃɟɨɛʁɟɤɚɬɚɬɪɟɛɚɞɚɛɭɞɟɫɚɜɪɟɦɟɧɨɭɞɭɯɭɦɨɞɟɪɧɟɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ
ɢɥɢɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɦɞɭɯɭȺɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɨɛʁɟɤɚɬɚɬɪɟɛɚɞɚɬɟɠɢɜɢɫɨɤɢɦɟɫɬɟɬɫɤɢɦɞɨɦɟɬɢɦɚɭɫɤɥɚɞɭ
ɫɚ ɥɨɤɚɰɢʁɨɦ ɢ ʃɟɧɢɦ ɡɧɚɱɚʁɟɦ ɭ ɝɪɚɞɫɤɨɦ ɬɤɢɜɭ ɢ ɞɚ ɨɞɪɚɠɚɜɚ ɚɮɢɪɦɚɬɢɜɚɧ ɨɞɧɨɫ ɩɪɟɦɚ
ɨɛʁɟɤɬɢɦɚɭɨɤɪɭɠɟʃɭ
ɇɚɜɟʄɢɦɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɦɢɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟɫɟɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟÄɡɟɥɟɧɢɯ
ɤɪɨɜɨɜɚ³ɢɜɟɪɬɢɤɚɥɧɨɨɡɟɥɟʃɚɜɚʃɟɤɚɞɝɨɞɡɚɬɨɩɨɫɬɨʁɟɭɫɥɨɜɢ

,,, ɉɈɋȿȻɇȺɉɊȺȼɂɅȺȽɊȺȭȿȵȺ
,,, ɋɬɚɧɨɜɚʃɟɧɢɫɤɟɫɩɪɚɬɧɨɫɬɢ
ɋɬɚɧɨɜɚʃɟ ɢɡɜɚɧ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɰɟɧɬɪɚ ɱɢɧɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɡɨɧɟ ɩɨɪɨɞɢɱɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɧɢɫɤɟ
ɫɩɪɚɬɧɨɫɬɢ ɉɨɞ ɨɜɢɦ ɬɢɩɨɦ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɫɟ ɨɛʁɟɤɬɢ ɡɚ ɫɬɚɥɧɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɢɥɢ
ɩɨɜɪɟɦɟɧɢ ɛɨɪɚɜɚɤ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɬɢɩɨɥɨɝɢʁɟ ɫɥɨɛɨɞɧɨɫɬɨʁɟʄɢ ɞɜɨʁɧɢ ɭ ɧɢɡɭ  ɫɚ ɧɚʁɜɢɲɟ ɱɟɬɢɪɢ
ɫɬɚɦɛɟɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɟ ɫɩɪɚɬɧɨɫɬɢ ɉɨɉɉɤ ɉɥɚɧɢɪɚ ɫɟ ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ ɨɜɟ ɡɨɧɟ ɢ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɫɬɚɦɛɟɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɪɨɡ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɩɪɚɜɢɥɧɟ ɛɥɨɤɨɜɫɤɟ
ɦɚɬɪɢɰɟɢɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟɫɬɚɦɛɟɧɢɯɛɥɨɤɨɜɚɢɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢɩɪɨɫɬɨɪɚ
ɋɨɛɡɢɪɨɦɧɚɬɨɞɚɨɜɚɡɨɧɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɩɪɨɞɭɠɟɬɚɤɝɪɚɞɫɤɨɝɰɟɧɬɪɚɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨʁɟɞɚɫɟɭɨɤɜɢɪɭ
ʃɟ ɪɚɡɜɢʁɚʁɭ ɫɚɞɪɠɚʁɢ ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢ ɮɭɧɤɰɢʁɚɦɚ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɰɟɧɬɪɚ ɭɡ ɚɮɢɪɦɢɰɢʁɭ ɩɪɚɬɟʄɢɯ
ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɤɨʁɢ ɦɭ ɧɟɞɨɫɬɚʁɭ ɍ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɭɡ ɩɨɬɟɡɟ ɝɥɚɜɧɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚ ɫɟ
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ɪɚɡɜɢʁɚʃɟɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɯɢɭɫɥɭɠɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɨʁɟɧɟɭɝɪɨɠɚɜɚʁɭɮɭɧɤɰɢʁɭɫɬɚɧɨɜɚʃɚɨɞɧɨɫɧɨ
ɧɟɢɡɚɡɢɜɚʁɭɡɚɝɚɻɟʃɟɢɛɭɤɭ
Ɇɚʃɢ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢ ɢ ɭɫɥɭɠɧɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɚ ɧɚɦɟɧɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɥɢɩɨɫɟɛɧɢɨɛʁɟɤɬɢɍɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɟɫɚɞɪɠɚʁɟɫɟɭɛɪɚʁɚʁɭɬɪɝɨɜɢɧɚɧɚɦɚɥɨ
ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ±ɪɟɫɬɨɪɚɧɢɫɦɟɲɬɚʁɧɢɨɛʁɟɤɬɢɢɫɥɄɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɟɧɚɦɟɧɟɦɨɝɭɛɢɬɢɭɩɪɢɡɟɦʂɭ
ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ ɧɚ ɫɩɪɚɬɭ ɉɨɠɟʂɚɧ ʁɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ ɬɪɝɨɜɚɱɤɢɯ ɪɚɞʃɢ ɢ ɥɨɤɚɥɚ ɭ ɩɪɢɡɟɦʂɭ ɞɭɠ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨɝ ɩɪɚɜɚɰɚ ± ɭɥɢɰɚ Ɋɚɬɚɪɫɤɚ Ɍɚɤɨɻɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ʁɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɢɯ ɡɨɧɚ ɪɚɡɜɢʁɚɬɢ
ɞɨɩɭɧɫɤɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɢɡ ɞɨɦɟɧɚ ɩɨɫɥɨɜɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɡɚɧɚɬɫɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
ɫɟɪɜɢɫɚɢɬɞɤɨʁɟɧɟɭɝɪɨɠɚɜɚʁɭɨɫɧɨɜɧɭɮɭɧɤɰɢʁɭɫɬɚɧɨɜɚʃɚ
Ʉɨɦɩɚɬɚɛɢɥɧɚɧɚɦɟɧɚɦɨɝɭɛɢɬɢɢɫɚɞɪɠɚʁɢʁɚɜɧɢɯɫɥɭɠɛɢ ɞɟɱɢʁɟɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɤɭɥɬɭɪɟ  ɭ ɡɨɧɚɦɚ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɩɪɟɧɚɦɟɧɨɦ ɤɚɨ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɨɦ
ɞɨɝɪɚɞʃɨɦ ɢɥɢ ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭɡ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɩɪɨɩɢɫɚ ɡɚ ʁɚɜɧɟ ɫɥɭɠɛɟ ɢ
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟʂɚɭɡɨɧɢɭɤɨʁɨʁɫɟɝɪɚɞɢ
ɋɩɨɪɬɫɤɨɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ  ɦɨɝɭ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢ ɤɚɨ ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɚ ɧɚɦɟɧɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɫɬɚɦɛɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ±ɞɟɱɢʁɚɢɝɪɚɥɢɲɬɚɬɟɪɟɬɚɧɟɧɚɨɬɜɨɪɟɧɨɦɤɨɲɚɪɤɚɢɫɥ

Ɍɚɛɟɥɚɉɪɚɜɢɥɚɝɪɚɻɟʃɚɡɚɡɨɧɭɫɬɚɧɨɜɚʃɚɧɢɫɤɟɫɩɪɚɬɧɨɫɬɢ
ɭɫɥɨɜɢɡɚɮɨɪɦɢɪɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ
ɩɚɪɰɟɥɟ
ɧɚʁɜɟʄɢɞɨɡɜɨʂɟɧɢɢɧɞɟɤɫɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ
ɂɡ 
ɧɚʁɜɟʄɢɞɨɡɜɨʂɟɧɢɢɧɞɟɤɫɩɨɞɡɟɦɧɟ
ɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ
ɬɢɩɝɪɚɞʃɟ
ɧɚʁɜɟʄɚɞɨɡɜɨʂɟɧɚɜɢɫɢɧɚɨɛʁɟɤɬɚ
ɧɚɝɢɛɤɪɨɜɧɢɯɪɚɜɧɢ
ɩɨɥɨɠɚʁɨɛʁɟɤɬɚɭɨɞɧɨɫɭɧɚɪɟɝɭɥɚɰɢʁɭ

ɦɢɧɢɦɚɥɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɩɚɪɰɟɥɟP
ɦɢɧɢɦɚɥɧɚɲɢɪɢɧɚɮɪɨɧɬɚɩɚɪɰɟɥɟP



ɫɥɨɛɨɞɧɨɫɬɨʁɟʄɢɨɛʁɟɤɬɢɞɜɨʁɧɢɨɛʁɟɤɬɢɨɛʁɟɤɬɢɭɧɢɡɭ
ɜɢɫɢɧɚɜɟɧɰɚP ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢɨɧɨɉɨɉɉɤ 
ɞɨ
ɨɞɪɟɻɟɧʁɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɦɥɢɧɢʁɚɦɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɩɪɟɨɜɥɚɻɭʁɭʄɢɦ
ɩɨɥɨɠɚʁɟɦɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɡɝɪɚɞɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɢɫɩɚɞɢɧɚɨɛʁɟɤɬɭ
ɟɪɤɟɪɢɛɚɥɤɨɧɢɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɟɢɫɥ ɧɟɦɨɝɭɩɪɟɥɚɡɢɬɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɭɥɢɧɢʁɭɜɢɲɟɨɞPɚʃɢɯɨɜɚɞɨʃɚɢɜɢɰɚɦɨɪɚ
ɛɢɬɢɧɚʁɦɚʃɟPɢɡɧɚɞɬɟɪɟɧɚ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɢɫɩɚɞɢɧɚɨɛʁɟɤɬɭɧɟɦɨɝɭɩɪɟɥɚɡɢɬɢɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɭ
ɥɢɧɢʁɭɜɢɲɟɨɞPɍɭɥɢɰɚɦɚɭɠɢɦɨɞPɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ
ɢɫɩɚɞɢɧɚɨɛʁɟɤɬɭɦɨɝɭɩɪɟɥɚɡɢɬɢɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɭɥɢɧɢʁɭɧɚʁɜɢɲɟɭ
ɞɢɦɟɧɡɢʁɢɤɨʁɚɫɟɞɨɛɢʁɚɤɚɞɚɫɟɨɞɲɢɪɢɧɟɭɥɢɰɟɨɞɭɡɦɟPɢ
ɩɨɞɟɥɢɫɚɍɭɥɢɰɚɦɚɭɠɢɦɨɞPɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɢɫɩɚɞɢɧɚ
ɨɛʁɟɤɬɭɧɟɦɨɝɭɩɪɟɥɚɡɢɬɢɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɭɥɢɧɢʁɭ
ɪɚɫɬɨʁɚʃɚɨɛʁɟɤɬɚɨɞɛɨɱɧɢɯɝɪɚɧɢɰɚ
ɧɚʁɦɚʃɟPɭɤɨɥɢɤɨɨɛʁɟɤɚɬɧɢʁɟɭɧɢɡɭ ɪɚɫɬɨʁɚʃɟɫɟɨɞɧɨɫɢ
ɩɚɪɰɟɥɟ 
ɢɧɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɢɫɩɚɞɟɩɨɩɭɬɟɪɤɟɪɚɛɚɥɤɨɧɚɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɚɢ
ɫɥ ɭɡɭɫɥɨɜɩɨɲɬɨɜɚʃɚɪɚɫɬɨʁɚʃɚɢɡɦɟɻɭɫɭɫɟɞɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɪɚɫɬɨʁɚʃɚɨɛʁɟɤɬɚɨɞɡɚɞʃɟɝɪɚɧɢɰɟ
ɧɚʁɦɚʃɟɜɢɫɢɧɚɨɛʁɟɤɬɚɚɥɢɧɟɦɚʃɟɨɞP ɪɚɫɬɨʁɚʃɟɫɟ
ɩɚɪɰɟɥɟ 
ɨɞɧɨɫɢɢɧɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɢɫɩɚɞɟɩɨɩɭɬɟɪɤɟɪɚɛɚɥɤɨɧɚ
ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɚɢɫɥ 
ɦɟɻɭɫɨɛɧɚɭɞɚʂɟɧɨɫɬɨɛʁɟɤɚɬɚ 
ɧɚʁɦɚʃɟPɚɥɢɧɟɦɚʃɟɨɞòɜɢɫɢɧɟɜɢɲɟɝɨɛʁɟɤɬɚ
ɡɚɲɬɢɬɚɫɭɫɟɞɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ 
ɧɢʁɟɞɨɡɜɨʂɟɧɨɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟɨɬɜɨɪɚɫɬɚɦɛɟɧɢɯɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɩɪɟɦɚ
ɫɭɫɟɞɧɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚɤɨʁɢɫɭɧɚɪɚɫɬɨʁɚʃɭɦɚʃɟɦɨɞP
ɧɢʁɟɞɨɡɜɨʂɟɧɨɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟɨɬɜɨɪɚɫɬɚɦɛɟɧɢɯɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɩɪɟɦɚ
ɛɨɱɧɢɦɝɪɚɧɢɰɚɦɚɩɚɪɰɟɥɟɧɚɪɚɫɬɨʁɚʃɭɦɚʃɟɦɨɞP
ɭɪɟɻɟʃɟɡɟɥɟɧɢɯɢɫɥɨɛɨɞɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɢɩɪɨɰɟɧɚɬɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɧɚɩɚɪɰɟɥɢ
ɧɟɡɚɫɬɪɬɟɡɟɥɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɦɢɧ ɭɞɢɪɟɤɬɧɨɦɤɨɧɬɚɤɬɭɫɚ
ɬɥɨɦ 
ɦɢɧɢɦɭɦɤɨɦɭɧɚɥɧɟɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢ
ɨɛɚɜɟɡɚɧɩɪɢɤʂɭɱɚɤɧɚɜɨɞɨɜɨɞɧɭɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɭɦɪɟɠɭ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɭɟɧɟɪɝɢʁɭɡɚɡɨɧɟɭɤɨʁɢɦɚɧɟɦɚɭɫɥɨɜɚɡɚɩɪɢɤʂɭɱɟʃɟ
ɧɚɜɨɞɨɜɨɞɧɭɦɪɟɠɭɞɨɡɜɨʂɚɜɚɫɟɢɡɝɪɚɞʃɚɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɛɭɧɚɪɚ
ɭɫɥɨɜɢɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɩɨɦɨʄɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚʁɟɢɡɝɪɚɞʃɚɩɨɦɨʄɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɭɮɭɧɤɰɢʁɢɫɬɚɧɨɜɚʃɚ
ɝɚɪɚɠɚɛɚɲɬɟɧɫɤɚɤɭʄɢɰɚɢɫɥ ɭɡɭɫɥɨɜɞɚɫɟɧɚɥɚɡɟɭɡɚɞʃɟɦ
ɞɜɨɪɢɲɬɭɢɞɚɧɟɭɝɪɨɠɚɜɚʁɭɞɪɭɝɟɨɛʁɟɤɬɟɧɚɩɚɪɰɟɥɢɢɧɚ
ɫɭɫɟɞɧɢɦɩɚɪɰɟɥɚɦɚ
ɞɨɡɜɨʂɟɧɨʁɟɩɨɞɢɡɚʃɟɫɟɧɢɰɚɢɦɚʃɢɯɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɚɡɚɩɚɪɤɢɧɝ
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ɦɟɫɬɚɬɚɤɨɻɟɭɡɚɞʃɟɦɞɜɨɪɢɲɬɭ
ɩɨɦɨʄɧɢɨɛʁɟɤɬɢɦɨɝɭɛɢɬɢɢɫɤʂɭɱɢɜɨɩɪɢɡɟɦɧɢ
ɜɢɫɢɧɚɜɟɧɰɚɩɨɦɨʄɧɨɝɨɛʁɟɤɬɚʁɟɧɚʁɜɢɲɟPɩɪɟɦɚɝɪɚɧɢɰɚɦɚ
ɩɚɪɰɟɥɟ
ɩɨɦɨʄɧɢɨɛʁɟɤɬɢɦɨɝɭɫɟɝɪɚɞɢɬɢɧɚɪɚɫɬɨʁɚʃɭɧɟɦɚʃɟɦɨɞP
ɨɞɛɨɱɧɢɯɢɡɚɞʃɢɯɝɪɚɧɢɰɚɩɚɪɰɟɥɟ
ɞɨɡɜɨʂɟɧɨʁɟɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟɨɬɜɨɪɚɧɚɩɨɦɨʄɧɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚɩɪɟɦɚ
ɛɨɱɧɢɦɝɪɚɧɢɰɚɦɚɩɚɪɰɟɥɟɫɚɦɢɧɢɦɚɥɧɢɦɩɚɪɚɩɟɬɨɦPɢ
ɧɟɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɦɢɫɩɭɧɨɦ
ɞɚɬɨɭɩɨɫɟɛɧɨɦɩɨɝɥɚɜʂɭ
ɞɚɬɨɭɩɨɫɟɛɧɨɦɩɨɝɥɚɜʂɭ

ɨɝɪɚɻɢɜɚʃɟ
ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɩɪɢɫɬɭɩɚɩɚɪɰɟɥɢɢ
ɩɪɨɫɬɨɪɚɡɚɩɚɪɤɢɪɚʃɟɜɨɡɢɥɚ
 ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɦɚʃɚ ɪɚɫɬɨʁɚʃɚ ɭɫɥɨɜʂɟɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɫɬɚʃɟɦ ɢɡɝɪɚɻɟɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɭɫɟɞɧɢɦ ɩɚɪɰɟɥɚɦɚ ɨɛɥɢɤɨɦ
ɩɚɪɰɟɥɟɢɦɨɪɮɨɥɨɝɢʁɨɦɬɟɪɟɧɚɦɨɝɭɫɟɭɬɜɪɞɢɬɢɤɪɨɡɢɡɪɚɞɭɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝɩɪɨʁɟɤɬɚ


ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɛɚɲɬɟ ɫɚ ɜɟɥɢɤɢɦ ɡɟɥɟɧɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɬɪɟɛɚ ɡɚɞɪɠɚɬɢ ɤɚɨ ɨɩɬɢɦɚɥɧɢ ɩɪɟɥɚɡ
ɝɭɲʄɟ ɢɡɝɪɚɻɟɧɨɝ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɬɤɢɜɚ ɤɚ ɨɬɜɨɪɟɧɨɦ ɩɪɟɞɟɥɭ Ɍɚɤɨɻɟ ɬɪɟɛɚ ɡɚɞɪɠɚɬɢ ɜɟɝɟɬɚɰɢʁɭ
ɬɢɩɢɱɧɭɡɚɞɚɬɨɩɨɞɪɭɱʁɟɢɩɪɟɞɟɨ

,,, Ɋɭɪɚɥɧɨɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɫɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ 
Ɉɤɨɭɤɭɩɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɩɥɚɧɫɤɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚɱɢɧɢɨɛɟɲɭɦʂɟɧɚɩɟɪɢɭɪɛɚɧɚɪɭɪɚɥɧɚɡɨɧɚ
 KD  ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟɦ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɬɢɩɚ ɡɚɭɡɟɬɨ  KD ɚ ɩɪɟɨɫɬɚɥɢɯ  KD ɱɢɧɢ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɍɡ ɤɚɧɚɥ ɫɟ ɩɪɨɫɬɢɪɟ ɭɡɚɧ ɩɨʁɚɫ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɜɟɝɟɬɚɰɢʁɟ ɤɨʁɢ ɭɤɭɩɧɨ
ɡɚɭɡɢɦɚɫɜɟɝɚKDɌɨɧɚɦɟʄɟɩɨɬɪɟɛɭɡɚɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦɦɪɟɠɟɡɚɲɬɢɬɧɨɝɡɟɥɟɧɢɥɚɩɪɢɦɚɪɧɨɭ
ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɩɨɛɨʂɲɚʃɚ ɨɩɲɬɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɫ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɭɬɢɰɚʁɟɦ ɢ ɧɚ ɨɞɪɠɢɜɨ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɉɥɚɧɫɤɢɦ ɪɟɲɟʃɢɦɚ ɨɤɨ  KD ɬʁ  ɭɤɭɩɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɥɚɧɫɤɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɢɦɚ
ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɩɟɪɢɭɪɛɚɧɟ ɪɭɪɚɥɧɟ ɡɨɧɟ ɢ ɧɚɦɟɧɭ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ
ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ 
ɍɨɤɜɢɪɭɨɜɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɩɥɚɧɢɪɚɫɟɬɪɚɫɚɢɡɝɪɚɞʃɟɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚɞɨɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɟ
ɤ9 ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ  ɤɩ  ɡɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɭɬɜɪɻɭʁɭ ɩɨɫɟɛɧɨɦ ɬɟɯɧɢɱɤɨɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɨɦ
ɉɪɚɜɢɥɚ ɭɪɟɻɟʃɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ
ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ  ɡɚɫɧɢɜɚʁɭ ɫɟ ɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɬɡɜ ɭɪɛɚɧɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɫɦɟɪɧɢɰɚɦɚ
ɉɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɩɥɚɧɚ Ɋɋ ɭɪɛɚɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ ɢɧɬɪɚɭɪɛɚɧɚ ± ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɟɧɤɥɚɜɟ ɭ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɢ ɩɟɪɢɭɪɛɚɧɚ ± ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɭ ɪɭɛɧɨɦ ɩɨʁɚɫɭ ɝɪɚɞɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɧ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨʁɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɲɢɪɨɤɢ ɫɩɟɤɬɚɪ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɨɞ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɟɡɚɧɢɯ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɩɪɟɪɚɞɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɭ ɢ ɩɨɬɪɨɲʃɭ ɯɪɚɧɟ ɞɨ
ɛɪɨʁɧɢɯ ɢɡɜɟɞɟɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɢ ɢ ɭɫɥɭɝɚ ɤɨʁɟ ɭɤʂɭɱɭʁɭ ɨɞɦɨɪ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɭ ɟɤɨɧɨɦɫɤɭ ɜɢɬɚɥɧɨɫɬ ɢ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨ ɡɞɪɚɜʂɟ ɢ ɞɨɛɪɨɛɢɬ ɩɨʁɟɞɢɧɰɚ ɢ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɨɱɭɜɚʃɟ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ ɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟ
Ɉɜɚʁ ɜɢɞ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧ ʁɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɦ ɝɪɭɩɚɰɢʁɚɦɚ ɪɚɲɬɪɤɚɧ ɩɨ
ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɉɥɚɧɚ ɜɚɧ ɤɨɦɩɚɤɬɧɟ ɝɪɚɞɫɤɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ Ɍɨ ɫɭ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɪɟɻɟ ɧɚɫɟʂɟɧɢ
ɩɪɨɫɬɨɪɢɩɨɪɨɞɢɱɧɨɝɫɬɚɧɨɜɚʃɚɧɚɩɪɨɲɢɪɟɧɢɦɨɤɭʄɧɢɰɚɦɚɉɨɪɟɞɨɫɧɨɜɧɨɝɫɬɚɦɛɟɧɨɝɨɛʁɟɤɬɚ
ɧɚɜɟʄɨʁɩɚɪɰɟɥɢɟɝɡɢɫɬɢɪɚʁɭɢɨɛʁɟɤɬɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚɢɬɞ
ɉɨɞɨɜɢɦɬɢɩɨɦɫɬɚɧɨɜɚʃɚɫɟɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɫɬɚɧɨɜɚʃɟɭɩɨɪɨɞɢɱɧɢɦɫɬɚɦɛɟɧɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚ
ɩɪɢɡɟɦɧɢɦɢɥɢɫɩɪɚɬɧɢɦɞɨɉɨɉɉɤȽɥɚɜɧɢɨɛʁɟɤɚɬ±ɫɬɚɦɛɟɧɢɢɥɢɫɬɚɦɛɟɧɨɩɨɫɥɨɜɧɢɦɨɠɟ
ɞɚɫɟɝɪɚɞɢɤɚɨɫɥɨɛɨɞɧɨɫɬɨʁɟʄɢɢɥɢɨɛʁɟɤɚɬɭɩɪɟɤɢɧɭɬɨɦɧɢɡɭɇɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨʁɩɚɪɰɟɥɢɦɨɠɟɫɟ
ɡɚɞɪɠɚɬɢ ɜɢɲɟ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɩɚɪɰɟɥɟ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɝɪɚɞɢɬɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɢ ɩɨɦɨʄɧɟ
ɨɛʁɟɤɬɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɚɦɟʃɟɧɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚ ɦɚɥɟ ɩɪɢɜɪɟɞɟ ɬɪɝɨɜɢɧɟ ɢ ɭɫɥɭɝɚ Ɉɞ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚ ɫɟ ɡɟɦʂɨɪɚɞʃɚ ɢ ɝɚʁɟʃɟ ɞɨɦɚʄɢɯ ɠɢɜɨɬɢʃɚ ɚɥɢ ɧɟ ɢ
ɟɤɫɬɟɧɡɢɜɧɨɫɬɨɱɚɪɫɬɜɨȾɨɡɜɨʂɚɜɚɫɟɝɚʁɟʃɟɝɨɥɭɛɨɜɚɤɨʁɟʁɟɜɟʄɭɜɟɥɢɤɨɦɩɪɨɰɟɧɬɭɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨ
ɭɨɤɜɢɪɭɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ
ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɩɚɪɰɟɥɟ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɝɪɚɞɢɬɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɢ ɩɨɦɨʄɧɟ ɨɛʁɟɤɬɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɚɦɟʃɟɧɢ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢɢɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚɦɚɥɟɩɪɢɜɪɟɞɟɬɪɝɨɜɢɧɟɢɭɫɥɭɝɚ
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ȿɤɨɧɨɦɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢɭɩɟɪɢɭɪɛɚɧɨɦɞɜɨɪɢɲɬɭɫɭɫɢɥɨʁɚɦɟɢɞɪɭɝɢɨɛʁɟɤɬɢɡɚɫɦɟɲɬɚʁɱɭɜɚʃɟ
ɢɩɪɢɩɪɟɦɭɫɬɨɱɧɟɯɪɚɧɟɨɛʁɟɤɬɢɡɚɝɚʁɟʃɟɢɩɪɢɤɚɡɢɜɚʃɟɫɬɚɪɢɯɚɭɬɨɯɬɨɧɢɯɫɨɪɬɢɛɢʂɧɢɯɤɭɥɬɭɪɚɢ
ɪɚɫɚɞɨɦɚʄɢɯɠɢɜɨɬɢʃɚ ɫɬɚɤɥɟɧɢɰɢɢ ɩɥɚɫɬɟɧɢɰɢɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɨɛʁɟɤɬɢɡɚ ɩɪɟɪɚɞɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɚɢɨɛʁɟɤɬɢ ɡɚɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟɝɨɬɨɜɢɯ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɩɭɲɧɢɰɟɫɭɲɧɢɰɟɤɨɲ
ɚɦɛɚɪɦɚɝɚɰɢɧɯɪɚɧɟɢɫɥ ɉɨɦɨʄɧɢɨɛʁɟɤɬɢɭɩɟɪɢɭɪɛɚɧɨɦɞɜɨɪɢɲɬɭɫɭɛɭɧɚɪɢɨɫɬɚɜɟɨɝɪɚɞɟ
ɛɭɧɚɪɢ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɩɭɫɧɟ ɫɟɩɬɢɱɤɟ ʁɚɦɟ ɤɚɨ ɩɪɟɥɚɡɧɨ ɪɟɲɟʃɟ ɬɢɩɫɤɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɫɤɟ ɫɬɚɧɢɰɟ
ɥɟɬʃɟ ɤɭɯɢʃɟ ɝɚɪɚɠɟ ɢɥɢ ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɟ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɦɚɲɢɧɟ ɢ ɜɨɡɢɥɚ 
ɫɤɥɚɞɢɲɬɚ ɡɚ ɭɝɚʂ ɢ ɞɪɭɝɟ ɜɪɫɬɟ ɨɝɪɟɜɚ ɢɫɩɭɫɬɢɡɚ ɫɬɨɤɭ ɤɨɦɩɨɫɬɚɪɧɢɰɢ ɨɞɥɚɝɚɥɢɲɬɚ ɨɬɩɚɞɚ
ɫɟɩɬɢɱɤɟʁɚɦɟɢɫɥ
Ɉɫɧɨɜɧɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɨɜɢɯɡɨɧɚɢɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚɭɩɪɨɫɬɨɪɭɞɟɮɢɧɢɲɭɫɟɤɪɨɡ
 ɡɚɞɪɠɚɜɚʃɟɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ
 ɨɜɟɡɨɧɟɫɭɩɨɝɨɞɧɟɡɚɪɚɡɜɨʁɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɢɧɢɮɚɪɦɟɢɥɢɞɪɭɝɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɪɚɡɜɨʁɦɚɥɢɯɩɪɟɞɭɡɟʄɚɫɟɪɜɢɫɚɢɫɥɭɡɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɭɫɥɨɜɟɡɚɲɬɢɬɟɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ

Ɍɚɛɟɥɚɉɪɚɜɢɥɚɝɪɚɻɟʃɚɡɚɡɨɧɭɪɭɪɚɥɧɨɝɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɫɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ 
ɭɫɥɨɜɢɡɚɮɨɪɦɢɪɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ
ɩɚɪɰɟɥɟ
ɧɚʁɜɟʄɢɞɨɡɜɨʂɟɧɢɢɧɞɟɤɫɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ
ɂɡ 
ɧɚʁɜɟʄɚɞɨɡɜɨʂɟɧɚɜɢɫɢɧɚɨɛʁɟɤɬɚ
ɧɚɝɢɛɤɪɨɜɧɢɯɪɚɜɧɢ
ɦɢɧɢɦɚɥɧɨɪɚɫɬɨʁɚʃɟɢɡɦɟɻɭ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɢɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟɥɢɧɢʁɟɡɚ
ɨɛʁɟɤɚɬ
ɪɚɫɬɨʁɚʃɚɨɛʁɟɤɬɚɨɞɛɨɱɧɢɯɝɪɚɧɢɰɚ
ɩɚɪɰɟɥɟ
ɪɚɫɬɨʁɚʃɚɨɛʁɟɤɬɚɨɞɡɚɞʃɟɝɪɚɧɢɰɟ
ɩɚɪɰɟɥɟ
ɦɟɻɭɫɨɛɧɚɭɞɚʂɟɧɨɫɬɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɭɫɥɨɜɢɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɞɪɭɝɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɧɚ
ɢɫɬɨʁɩɚɪɰɟɥɢ
ɡɚɲɬɢɬɚɫɭɫɟɞɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ

ɦɢɧɢɦɚɥɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɩɚɪɰɟɥɟP
ɦɢɧɢɦɚɥɧɚɲɢɪɢɧɚɮɪɨɧɬɚɩɚɪɰɟɥɟP

ɜɢɫɢɧɚɜɟɧɰɚP ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢɨɧɨɉɨɉɉɤ 
ɞɨ
ɨɞɪɟɻɟɧɨʁɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɦɥɢɧɢʁɚɦɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɩɪɟɨɜɥɚɻɭʁɭʄɢɦ
ɩɨɥɨɠɚʁɟɦɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɡɝɪɚɞɚ
ɧɚʁɦɚʃɟP
ɧɚʁɦɚʃɟɜɢɫɢɧɚɨɛʁɟɤɬɚɚɥɢɧɟɦɚʃɟɨɞP
ɧɚʁɦɚʃɟPɚɥɢɧɟɦɚʃɟɨɞòɜɢɫɢɧɟɜɢɲɟɝɨɛʁɟɤɬɚ
ɩɪɟɦɚɩɪɚɜɢɥɢɦɚɡɚɮɨɪɦɢɪɚʃɟɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯɞɜɨɪɢɲɬɚ

ɧɢʁɟɞɨɡɜɨʂɟɧɨɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟɨɬɜɨɪɚɫɬɚɦɛɟɧɢɯɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɩɪɟɦɚ
ɫɭɫɟɞɧɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚɤɨʁɢɫɭɧɚɪɚɫɬɨʁɚʃɭɦɚʃɟɦɨɞP
ɧɢʁɟɞɨɡɜɨʂɟɧɨɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟɨɬɜɨɪɚɫɬɚɦɛɟɧɢɯɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɩɪɟɦɚ
ɛɨɱɧɢɦɝɪɚɧɢɰɚɦɚɩɚɪɰɟɥɟɧɚɪɚɫɬɨʁɚʃɭɦɚʃɟɦɨɞP
ɭɪɟɻɟʃɟɡɟɥɟɧɢɯɢɫɥɨɛɨɞɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɢɩɪɨɰɟɧɚɬɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɧɚɩɚɪɰɟɥɢɢ
ɡɚɲɬɢɬɧɢɡɟɥɟɧɢɩɨʁɚɫɩɪɟɦɚɩɪɢɫɬɭɩɧɨʁɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɢ
ɧɟɡɚɫɬɪɬɟɡɟɥɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɭɞɢɪɟɤɬɧɨɦɤɨɧɬɚɤɬɭɫɚɬɥɨɦɦɢɧ

ɦɢɧɢɦɭɦɤɨɦɭɧɚɥɧɟɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢ
ɞɚɬɨɭɩɨɫɟɛɧɨɦɩɨɝɥɚɜʂɭ
ɡɚɡɨɧɟɭɤɨʁɢɦɚɧɟɦɚɭɫɥɨɜɚɡɚɩɪɢɤʂɭɱɟʃɟɧɚɜɨɞɨɜɨɞɧɭɦɪɟɠɭ
ɞɨɡɜɨʂɚɜɚɫɟɢɡɝɪɚɞʃɚɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɛɭɧɚɪɚ
ɨɝɪɚɻɢɜɚʃɟ
ɞɚɬɨɭɩɨɫɟɛɧɨɦɩɨɝɥɚɜʂɭ
ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɩɪɢɫɬɭɩɚɩɚɪɰɟɥɢɢ
ɞɚɬɨɭɩɨɫɟɛɧɨɦɩɨɝɥɚɜʂɭɨɛɚɜɟɡɚɧɩɪɢɫɬɭɩɧɚʁɚɜɧɭɩɨɜɪɲɢɧɭ
ɩɪɨɫɬɨɪɚɡɚɩɚɪɤɢɪɚʃɟɜɨɡɢɥɚ
ɩɚɪɤɢɪɚʃɟɭɨɤɜɢɪɭɩɚɪɰɟɥɚ


Ʉɨɞɫɬɚɧɨɜɚʃɚɪɭɪɚɥɧɨɝɬɢɩɚɞɜɨɪɢɲɬɚɢɛɚɲɬɟɢɦɚʁɭɡɧɚɱɚʁɧɭɤɨɦɩɟɧɡɚɰɢɨɧɭɮɭɧɤɰɢʁɭɭ
ɦɪɟɠɢ ɭɪɛɚɧɢɯ ɫɥɨɛɨɞɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɤɚɨ ɢ ɡɧɚɱɚʁɧɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɩɨɛɨʂɲɚʃɚ ɠɢɜɨɬɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɭ
ɝɪɚɞɭ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɛɚɲɬɟ ɫɚ ɜɟɥɢɤɢɦ ɡɟɥɟɧɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɡɚɞɪɠɚɬɢ ɤɚɨ ɨɩɬɢɦɚɥɧɢ
ɩɪɟɥɚɡɝɭɲʄɟɢɡɝɪɚɻɟɧɨɝɝɪɚɞɫɤɨɝɬɤɢɜɚɤɚɨɬɜɨɪɟɧɨɦɩɪɟɞɟɥɭɌɚɤɨɻɟɬɪɟɛɚɡɚɞɪɠɚɬɢɜɟɝɟɬɚɰɢʁɭ
ɬɢɩɢɱɧɭɡɚɞɚɬɨɩɨɞɪɭɱʁɟɢɩɪɟɞɟɨ
ɉɪɚɜɢɥɚɡɚɮɨɪɦɢɪɚʃɟɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯɞɜɨɪɢɲɬɚ
ɉɪɢɢɡɝɪɚɞʃɢɧɨɜɢɯɨɞɧɨɫɧɨɞɨɝɪɚɞʃɢɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɨɛɚɜɟɡɧɨɫɟ
ɦɨɪɚʁɭ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ ɪɚɞɨɜɢ ɡɚ ɨɞɜɚʁɚʃɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝɨɞ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɞɟɥɚ ɞɜɨɪɢɲɬɚ ɩɪɟɦɚ ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ
ɤɨʁɚɫɭɢɡɧɟɬɚɧɚɋɤɢɰɢ
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ɉɨɥɨɠɚʁɭɡɞɭɠɧɟɨɫɟɫɬɚɦɛɟɧɟɡɝɪɚɞɟɬɪɟɛɚɥɨɛɢɞɚʁɟɧɚɥɢɧɢʁɢɫɟɜɟɪɡɚɩɚɞɫɨɞɫɬɭɩɚʃɢɦɚ
ɞɨ  ɉɪɢ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɬɪɟɛɚ ɬɚɤɨɻɟ ɭɡɟɬɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɟ ɚɫɩɟɤɬɟ ɢ ɩɨɜɨʂɧɭ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɭɫɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦɢɩɨɦɨʄɧɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚ
ɉɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟɫɟɨɞɜɚʁɚʃɟɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝɨɞɫɬɚɦɛɟɧɨɝɞɟɥɚɞɜɨɪɢɲɬɚɡɟɥɟɧɢɦɩɨʁɚɫɨɦ ɞɪɜɟʄɟ
ɠɛɭʃɟ 
ɍ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɦ ɞɜɨɪɢɲɬɭ ɬɪɟɛɚ ɢɡɞɜɨʁɢɬɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɫɚ ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɨɦ ɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟɩɨɫɟɛɧɚɫɤɥɚɞɢɲɬɚɡɚɚɝɪɨɯɟɦɢɤɚɥɢʁɟɨɪɝɚɧɫɤɢɧɟɪɚɡɝɪɚɞɢɜɨɬɩɚɞ
ɢɡɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚɩɟɩɟɨɲʂɚɤɭɢɫɥɉɪɟɦɚɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚɩɨɜɪɲɢɧɭɞɜɨɪɢɲɬɚɬɪɟɛɚɥɨɛɢɩɨɤɪɢɬɢ
ɬɜɪɞɨɦ ɩɨɞɥɨɝɨɦ ɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɤɟ ɩɚɞɚɜɢɧɟ ɨɞɜɨɞɢɬɢ ɭ ɥɨɤɚɥɧɭ ɤɢɲɧɭ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɢɥɢ
ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɬɢɩɪɢɪɨɞɧɢɧɚɝɢɛɬɟɪɟɧɚɡɚʃɢɯɨɜɨɨɞɜɨɻɟʃɟɩɪɟɦɚɨɬɜɨɪɟɧɢɦɪɨɜɨɜɢɦɚ

ɋɤɢɰɚɉɪɟɩɨɪɭɱɟɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɞɜɨɪɢɲɬɚɩɨɪɨɞɢɱɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ

Ɉɫɢɦ ɫɬɪɨɝɨɝ ɜɨɻɟʃɚ ɪɚɱɭɧɚ ɨ ɬɟɯɧɢɱɤɨɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɦ ɢ ɯɢɝɢʁɟɧɫɤɨɫɚɧɢɬɚɪɧɢɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɫɬɚʁɫɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɢ ɞɨɛɪɨɛɢɬ ɠɢɜɨɬɢʃɚ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɩɪɨɫɬɨɪɚɨɫɜɟɬʂɟʃɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɜɥɚɠɧɨɫɬɜɚɡɞɭɯɚɢɫɥ ɩɪɢɩɨɞɢɡɚʃɭɧɨɜɢɯɦɢɧɢ
ɮɚɪɦɢ ɨɞɧɨɫɧɨ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɢ ɞɨɝɪɚɞʃɢ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɡɝɪɚɞɚ ɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁ ɞɨɦɚʄɢɯ
ɠɢɜɨɬɢʃɚɢɞɪɭɝɢɯɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯɢɩɨɦɨʄɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɩɨɪɨɞɢɱɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɨɛɚɜɟɡɭʁɭɫɥɟɞɟʄɚ
ɩɪɚɜɢɥɚ
 ɡɢɞ ɫɚ ɩɪɨɡɨɪɫɤɢɦ ɢɢɥɢ ɜɪɚɬɧɢɦ ɨɬɜɨɪɢɦɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɭɞɚʂɟɧ ɧɚʁɦɚʃɟ  P ɨɞ ɡɢɞɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɟ ɫɬɚɦɛɟɧɟ ɡɝɪɚɞɟ ɢ ɫɭɫɟɞɧɢɯ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɢ ɫɬɚɦɛɟɧɨɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɡɝɪɚɞɚ ɢ  ɡɝɪɚɞɚ
ʁɚɜɧɢɯɧɚɦɟɧɚ
 ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɡɢɞɚ ɫɚ ɩɪɨɡɨɪɫɤɢɦ ɜɪɚɬɧɢɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɨɬɜɨɪɢɦɚ ɢɡɧɨɫɢ  P ɨɞ
ɝɪɚɧɢɰɟɫɭɫɟɞɧɟɩɚɪɰɟɥɟDɭɫɥɭɱɚʁɭɡɢɞɚɛɟɡɨɬɜɨɪɚ±P
 ɫɬɚʁʃɚɤ ɫɟ ɨɞɥɚɠɟ ɧɚ ɩɥɨɱɟ ɫɚ ɛɟɬɨɧɫɤɨɦ ɢɥɢ ɛɟɬɨɧɨɦ ɩɨɜɟɡɚɧɨɦ ɤɚɦɟɧɨɦ ɩɨɞɥɨɝɨɦ ɫɚ
ɨɤɜɢɪɨɦ ɜɢɫɢɧɟ  FP ɪɚɞɢ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɚ ɩɪɢɥɢɜɚ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯ ɜɨɞɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɞɥɢɜɚ
ɬɟɱɧɢɯɮɪɚɤɰɢʁɚɫɬɚʁʃɚɤɚɭɫɥɭɱɚʁɭɞɪɠɚʃɚɞɨɦɚʄɢɯɠɢɜɨɬɢʃɚɛɟɡɩɪɨɫɬɢɪɤɟɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟ
ɢɡɝɪɚɞɢɬɢ ɧɟɩɪɨɩɭɫɬʂɢɜɟ ʁɚɦɟ ɡɚ ɨɫɨɤɭɝɧɨʁɟɜɤɭ ɤɨʁɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɛɭɞɭ ɨɬɜɨɪɟɧɨɝ ɢɥɢ
ɡɚɬɜɨɪɟɧɨɝɬɢɩɚ
 ɦɢɧɢɦɚɥɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɻɭɛɪɢɲɧɟɩɥɨɱɟɬɪɟɛɚɞɚɢɡɧɨɫɢPɚɦɢɧɢɦɚɥɧɚɡɚɩɪɟɦɢɧɚʁɚɦɟ
ɡɚɬɟɱɧɨɝɧɨʁɢɜɨ±Pɩɨʁɟɞɧɨɦɭɫɥɨɜɧɨɦɝɪɥɭɫɬɨɤɟɢ
 ɨɛɚɜɟɡɧɨɫɟɦɨɪɚʁɭɫɩɪɟɱɢɬɢɧɟɩɨɜɨʂɧɢɯɢɝɢʁɟɧɫɤɨɫɚɧɢɬɚɪɧɢɢɦɢɪɢɫɧɢɭɬɢɰɚʁɢɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɡɚɨɞɥɚɝɚʃɟɢɱɭɜɚʃɟɱɜɪɫɬɨɝɢɬɟɱɧɨɝɫɬɚʁɫɤɨɝɻɭɛɪɢɜɚɧɚɤɜɚɥɢɬɟɬɠɢɜʂɟʃɚɭɨɤɪɭɠɟʃɭ
ɩɪɢɦɟɧɨɦɧɨɪɦɚɬɢɜɚɤɨʁɢɫɭɢɡɧɟɬɢɭɬɚɛɟɥɢ
ɌɚɛɟɥɚɆɢɧɢɦɚɥɧɚɭɞɚʂɟɧɨɫɬɫɤɥɚɞɢɲɬɚɫɬɚʁɫɤɨɝɻɭɛɪɢɜɚɨɞɞɪɭɝɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭP 
ȼɪɫɬɚɨɛʁɟɤɬɚ

Ɂɚɬɜɨɪɟɧɢɪɟɡɟɪɜɨɚɪɢ
ɡɚɬɟɱɧɨɻɭɛɪɢɜɨ
ɦɟɪɟɧɨɨɞɨɬɜɨɪɚɡɚ
ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɭ



Ȼɭɧɚɪɢɜɨɞɨɢɡɜɨɪɢɲɬɚɢɫɥ
ɋɜɟɜɪɫɬɟɜɨɞɨɬɨɤɚɢɞɪɭɝɢɯɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯɜɨɞɚ
ɉɪɨɡɨɪɢ ɢ ɜɪɚɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɧɚɦɟʃɟɧɢɯ ɡɚ ɛɨɪɚɜɚɤ

ʂɭɞɢ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɧɢ ɢ ɫɤɥɚɞɢɲɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɟ 

Ɉɬɜɨɪɟɧɢ
ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɢ
ɡɚɩɪɟɦɢɧɟɞɨP
ɢɩɥɨɱɟɡɚɫɬɚʁʃɚɤ
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ɍɤɨɥɢɤɨɫɟɧɚɻɭɬɟɯɧɨɥɨɲɤɚɪɟɲɟʃɚɡɚɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯɤɨɪɢɫɬɢɭ
ɪɭɪɚɥɧɢɦ ɞɜɨɪɢɲɬɢɦɚ ɫɟ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɤɨɦɨɪɚ ɡɚ ɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɢ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ ɛɢɨɝɚɫɚ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɞɨPɧɚɦɢɧɢɦɚɥɧɨʁɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢɨɞ
 ɩɪɨɡɨɪɚɢɜɪɚɬɚɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɧɚɦɟʃɟɧɢɯɡɚɛɨɪɚɜɚɤʂɭɞɢɢɡɝɪɚɞɚɡɚɫɦɟɲɬɚʁɠɢɜɢɧɟ±P
 ɞɪɭɝɢɯɡɝɪɚɞɚ±P
 ɝɪɚɧɢɰɚɫɭɫɟɞɧɟɩɚɪɰɟɥɟ±P
 ɫɤɥɚɞɢɲɬɚɡɚɭɝɚʂɢɞɪɭɝɟɜɪɫɬɟɨɝɪɟɜɚ±P
 ɞɪɭɝɢɯɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢɨɧɢɯɤɨɦɨɪɚɢɫɤɥɚɞɢɲɬɚɛɢɨɝɚɫɚ±P
 ɫɢɥɨɫɚɡɚɠɢɬɚɪɢɰɟɢɫɬɨɱɧɭɯɪɚɧɭɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɢɡɧɚɞɬɨɧɚ±Pɢ
 ɞɪɭɝɢɯɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɤɨʁɢɧɢɫɭɡɝɪɚɞɟ±P
Ⱦɨɡɜɨʂɟɧɚ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɫɢɥɨɫɚ ɡɚ ɠɢɬɚ ɢ ɫɬɨɱɧɭ ɯɪɚɧɭ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɞɨ
ɬɨɧɚɧɚɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢɨɞ
 ɩɪɨɡɨɪɚɢɜɪɚɬɚɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɧɚɦɟʃɟɧɢɯɡɚɛɨɪɚɜɚɤʂɭɞɢɢɡɝɪɚɞɚɡɚɫɦɟɲɬɚʁɫɬɨɤɟ±P
 ɞɪɭɝɢɯɡɝɪɚɞɚɧɚɫɨɩɫɬɜɟɧɨʁɩɚɪɰɟɥɢ±P
 ɫɤɥɚɞɢɲɬɚɡɚɭɝɚʂɢɞɪɭɝɟɜɪɫɬɟɨɝɪɟɜɚ±P
 ɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢɨɧɢɯɤɨɦɨɪɚɢɫɤɥɚɞɢɲɬɚɛɢɨɝɚɫɚ±Pɢ
 ɝɪɚɧɢɰɚɫɭɫɟɞɧɟɩɚɪɰɟɥɟ±P
Ȼɢɬɚɧ ɟɥɟɦɟɧɬ ɞɜɨɪɢɲɬɚ ɫɢɬɧɢɯ ɩɨɪɨɞɢɱɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɱɢɧɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɡɚ
ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟɮɢɧɚɥɧɢɯɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɢɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚɄɨɲɟɜɟɡɚɤɭɤɭɪɭɡɚɦɛɚɪɟɢ
ɞɪɭɝɚ ɫɤɥɚɞɢɲɬɚ ɬɪɟɛɚ ɝɪɚɞɢɬɢ ɨɞ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɨɫɥɚʃɚʁɭʄɢ ɫɟ ɩɪɢ ɬɨɦɟ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ
ɞɨɛɪɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɚɤɫɟ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ ɭɡ ɜɨɻɟʃɟ ɪɚɱɭɧɚ ɨ ɨɱɭɜɚʃɭ ɟɫɬɟɬɫɤɢɯ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɯɜɪɟɞɧɨɫɬɢɥɨɤɚɥɧɨɝɝɪɚɞɢɬɟʂɫɤɨɝɧɚɫɥɟɻɚ

ɈɞɧɨɫȻɊȽɉɫɬɚɧɨɜɚʃɚɢɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ















ɂɡɝɪɚɞʃɚɦɚʃɢɯɮɚɪɦɢʁɟɞɨɡɜɨʂɟɧɚɭɡɢɫɩɭʃɟʃɟɫɥɟɞɟʄɢɯɭɫɥɨɜɚ
ɦɢɧɢɦɚɥɧɨɡɚɲɬɢɬɧɨɨɞɫɬɨʁɚʃɟɢɡɦɟɻɭɤɨɦɩɥɟɤɫɚɢɫɬɚɦɛɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚP
ɦɢɧɢɦɚɥɧɨɨɞɫɬɨʁɚʃɟɢɡɦɟɻɭɝɪɚɧɢɰɚɤɨɦɩɥɟɤɫɚɢɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɨɝɩɭɬɚP
ɦɢɧɢɦɚɥɧɨɨɞɫɬɨʁɚʃɟɢɡɦɟɻɭɝɪɚɧɢɰɚɤɨɦɩɥɟɤɫɚɢɪɟɱɧɢɯɬɨɤɨɜɚP
ɦɢɧɢɦɚɥɧɨɨɞɫɬɨʁɚʃɟɢɡɦɟɻɭɝɪɚɧɢɰɚɤɨɦɩɥɟɤɫɚɢɢɡɜɨɪɢɲɬɚɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚP
ɮɚɪɦɟɦɨɪɚʁɭɛɢɬɢɨɝɪɚɻɟɧɟɢɡɚɲɬɢʄɟɧɟɡɚɲɬɢɬɧɢɦɡɟɥɟɧɢɥɨɦ
ɨɛʁɟɤɬɢɡɚɩɪɟɪɚɞɭɢɮɢɧɚɥɧɭɨɛɪɚɞɭɮɢɧɚɥɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚɛɢʂɧɨɝɢɠɢɜɨɬɢʃɫɤɨɝɩɨɪɟɤɥɚ
ɬɪɟɛɚɞɚɛɭɞɭɢɡɝɪɚɻɟɧɢɧɚɡɟɦʂɢɲɬɭɥɨɲɢʁɟɝɛɨɧɢɬɟɬɚ
ɭɧɭɬɚɪɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɨɝɭʄɟʁɟɮɨɪɦɢɪɚɬɢɩɨɫɥɨɜɧɨɭɫɥɭɠɧɟɫɚɞɪɠɚʁɟ
ɦɨɪɚʁɭɛɢɬɢɩɨɜɟɡɚɧɢɦɪɟɠɨɦʁɚɜɧɢɯɩɭɬɟɜɚ
ɡɚɝɚɻɟɧɟɨɬɩɚɞɧɟɜɨɞɟɦɨɪɚʁɭɫɟɩɪɟɬɯɨɞɧɨɩɪɟɱɢɫɬɢɬɢɩɪɟɢɫɩɭɲɬɚʃɚɭɩɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬɟ

ɋɬɚɤɥɟɧɢɰɢɢɩɥɚɫɬɟɧɢɰɢ
ɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ʁɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɫɬɚɤɥɟɧɢɤɚ ɢ
ɩɥɚɫɬɟɧɢɤɚ
ɦɢɧɢɦɚɥɧɚɭɞɚʂɟɧɨɫɬɨɜɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɨɞɦɟɻɧɢɯɥɢɧɢʁɚP
ɦɢɧɢɦɚɥɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɩɚɪɰɟɥɟP
ɭɞɚʂɟɧɨɫɬɫɬɚɦɛɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɨɞɫɭɫɟɞɧɟɩɚɪɰɟɥɟP
ɭɞɚʂɟɧɨɫɬɫɬɚɦɛɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɨɞɫɬɚʁɟɫɜɢʃɰɚɠɢɜɢɧɚɪɧɢɤɚ P

Ȼɭɧɚɪɢɢɞɪɭɝɢɠɢɜɢɢɡɜɨɪɢɜɨɞɟɧɚɩɚɪɰɟɥɢɦɨɪɚʁɭɞɚɛɭɞɭɧɚɜɢɲɨʁɤɨɬɢɢɧɚɪɚɫɬɨʁɚʃɭ
ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢɨɞʃɢɯɨɜɟɨɫɨɜɢɧɟ
 ɨɞɝɪɚɧɢɰɟɩɚɪɰɟɥɟ±ɦɢɧɢɦɚɥɧɨP
 ɨɞɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟɥɢɧɢʁɟɩɭɬɚ±ɦɢɧɢɦɚɥɧɨP
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 ɨɞ ɫɬɚʁɫɤɢɯ ɡɝɪɚɞɚ ɫ ɧɟɩɪɨɩɭɫɬɧɢɦ ɩɨɞɨɦ ɢ ɩɨɜɟɡɚɧɢɯ ɫ ʃɢɦɚ ɧɟɩɪɨɩɭɫɬɧɢɯ ɩɥɨɱɚ ɡɚ
ɨɞɥɚɝɚʃɟɫɬɚʁʃɚɤɚʁɚɦɚɡɚɨɫɨɤɭɫɢɥɨʁɚɦɚɢɫɢɥɨɬɨɪʃɟɜɚɧɟɩɪɨɩɭɫɬɧɢɯɫɟɩɬɢɱɤɢɯʁɚɦɚɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯ ɩɪɟɦɚ ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ ɫɚɧɢɬɚɪɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɜɨɞɚ ±
ɦɢɧɢɦɚɥɧɨP
 ɨɞɢɫɩɭɫɬɚɡɚɫɬɨɤɭɫɬɜɪɞɨɦɩɨɞɥɨɝɨɦ±ɦɢɧɢɦɚɥɧɨPɢ
 ɨɞɩɨʂɫɤɨɝɤɥɨɡɟɬɚɨɞɰɟɞɧɢɯɫɟɩɬɢɱɤɢɯʁɚɦɚɫɥɨɛɨɞɧɢɯɢɫɩɭɫɬɚɡɚɫɬɨɤɭɢɞɪɭɝɢɯɪɚɫɭɬɢɯ
ɢɡɜɨɪɚɡɚɝɚʄɢɜɚʃɚɩɨɞɡɟɦɧɢɯɜɨɞɚ±ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ±P
Ⱦɨɡɜɨʂɟɧɚ ʁɟ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɛɭɧɚɪɚ ɧɚ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢ ɦɚʃɨʁ ɨɞ  P ɨɞ ɝɪɚɧɢɰɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɤɚɨ ɢ
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɝɛɭɧɚɪɚɧɚɝɪɚɧɢɰɢɞɜɟɩɚɪɰɟɥɟɩɨɞɭɫɥɨɜɨɦɞɚɫɭɧɚɨɛɟɩɚɪɰɟɥɟɢɫɩɨɲɬɨɜɚɧɟɧɚɩɪɟɞ
ɧɚɜɟɞɟɧɟɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢ
Ɉɫɢɦ ɫɬɪɨɝɨɝ ɜɨɻɟʃɚ ɪɚɱɭɧɚ ɨ ɬɟɯɧɢɱɤɨɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɦ ɢ ɯɢɝɢʁɟɧɫɤɨ ɫɚɧɢɬɚɪɧɢɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɫɬɚʁɫɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɢ ɞɨɛɪɨɛɢɬ ɠɢɜɨɬɢʃɚ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɨɫɜɟɬʂɟʃɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬ ɜɚɡɞɭɯɚ ɢ ɫɥ  ɩɪɢ ɩɨɞɢɡɚʃɭ ɧɨɜɢɯ
ɨɞɧɨɫɧɨɚɞɚɩɬɚɰɢʁɢɞɨɝɪɚɞʃɢɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɡɝɪɚɞɚɡɚɫɦɟɲɬɚʁɩɟɪɧɚɬɢɯɠɢɜɨɬɢʃɚ
ɢɞɪɭɝɢɯɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯɢɩɨɦɨʄɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɨɛɚɜɟɡɭʁɭɫɥɟɞɟʄɚɩɪɚɜɢɥɚ
 ɡɢɞ ɫɚ ɩɪɨɡɨɪɫɤɢɦ ɢɢɥɢ ɜɪɚɬɧɢɦ ɨɬɜɨɪɢɦɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɭɞɚʂɟɧ ɧɚʁɦɚʃɟ P ɨɞ ɡɢɞɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɝɫɬɚɦɛɟɧɨɝɨɛʁɟɤɬɚ ɢ ɫɭɫɟɞɧɢɯɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɫɬɚɦɛɟɧɨɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚʁɚɜɧɟ
ɧɚɦɟɧɟ
 ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɡɢɞɚ ɫɚ ɩɪɨɡɨɪɫɤɢɦ ɜɪɚɬɧɢɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɨɬɜɨɪɢɦɚ ɢɡɧɨɫɢ  P ɨɞ
ɝɪɚɧɢɰɟ ɫɭɫɟɞɧɟ ɩɚɪɰɟɥɟ D ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɡɢɞɚ ɛɟɡ ɨɬɜɨɪɚ ± P ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɦ ɞɜɨɪɢɲɬɢɦɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɨɛʁɟɤɬɚ ɫɚ ɡɢɞɨɦ ɛɟɡ ɨɬɜɨɪɚ ɦɨɠɟ ɞɚ
ɢɡɧɨɫɢ P ɨɞ ɝɪɚɧɢɰɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɭɤɨɥɢɤɨ ɧɚɫɩɪɚɦ ɫɬɨʁɢ ɨɛʁɟɤɚɬ ɫɥɢɱɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɫ ɢɫɬɢɦ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ
 ɨɛɚɜɟɡɧɨɫɟɦɨɪɚʁɭɫɩɪɟɱɢɬɢɧɟɩɨɜɨʂɧɢɯɢɝɢʁɟɧɫɤɨɫɚɧɢɬɚɪɧɢɢɦɢɪɢɫɧɢɭɬɢɰɚʁɢɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɡɚɨɞɥɚɝɚʃɟɢɱɭɜɚʃɟɱɜɪɫɬɨɝɢɬɟɱɧɨɝɫɬɚʁɫɤɨɝɻɭɛɪɢɜɚɧɚɤɜɚɥɢɬɟɬɠɢɜʂɟʃɚɭɨɤɪɭɠɟʃɭ
ɩɪɢɦɟɧɨɦɧɨɪɦɚɬɢɜɚɢɡɌɚɛɟɥɟ
ɌɚɛɟɥɚɆɢɧɢɦɚɥɧɚɭɞɚʂɟɧɨɫɬɫɤɥɚɞɢɲɬɚɫɬɚʁɫɤɨɝɻɭɛɪɢɜɚɨɞɞɪɭɝɢɯɧɚɫɟʂɫɤɢɯɫɚɞɪɠɚʁɚ P 
ȼɪɫɬɚɫɚɞɪɠɚʁɚɨɛʁɟɤɬɚ
ɉɪɨɡɨɪɢ ɢ ɜɪɚɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɧɚɦɟʃɟɧɢɯ ɡɚ
ɛɨɪɚɜɚɤʂɭɞɢ
Ɇɚɝɚɰɢɧɢ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ
ɨɛʁɟɤɬɢɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɟɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟ
ȽɪɚɧɢɰHɫɭɫɟɞɧɢɯɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɩɚɪɰɟɥɚ
ɋɤɥɚɞɢɲɬɚɨɩɲɬɟɝɬɢɩɚ
ɋɤɥɚɞɢɲɬɚɡɚɠɢɬɚɪɢɰɟɢɫɬɨɱɧɭɯɪɚɧɭ
Ɉɛʁɟɤɬɢɡɚɫɢɥɚɠɭɫɬɨɱɧɟɯɪɚɧɟ

Ɂɚɬɜɨɪɟɧɢ ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɢ ɡɚ ɬɟɱɧɨ Ɉɬɜɨɪɟɧɢ
ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɢ
ɻɭɛɪɢɜɨ ɦɟɪɟɧɨ ɨɞ ɨɬɜɨɪɚ ɡɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ ɞɨ  P ɢ
ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɭ
ɩɥɨɱɟɡɚɫɬɚʁʃɚɤ



















Ⱦɨɡɜɨʂɟɧɚ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɫɢɥɨɫɚ ɡɚ ɠɢɬɚ ɢ ɫɬɨɱɧɭ ɯɪɚɧɭ ɦɚʃɟɝ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɧɚɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢɨɞ
 ɩɪɨɡɨɪɚ ɢ ɜɪɚɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɧɚɦɟʃɟɧɢɯ ɡɚ ɛɨɪɚɜɚɤ ʂɭɞɢ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁ ɫɬɨɤɟ ±
P
 ɞɪɭɝɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɧɚɫɨɩɫɬɜɟɧɨʁɩɚɪɰɟɥɢ±P
 ɝɪɚɧɢɰɚɩɚɪɰɟɥɟ±P
Ɂɚɫɜɚɨɫɬɚɥɚɩɪɚɜɢɥɚɝɪɚɻɟʃɚɭɨɜɨʁɡɨɧɢ ɩɨɥɨɠɚʁɨɛʁɟɤɚɬɚɧɚɩɚɪɰɟɥɢɭɫɥɨɜɢɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭ
ɞɪɭɝɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɚ ɢɫɬɨʁ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨʁ ɩɚɪɰɟɥɢ ɢ ɞɪɭɝɚ ɤɨʁɚ ɧɢɫɭ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɭ ɬɚɛɟɥɚɦɚ  ɜɚɠɟ
Ɉɩɲɬɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɢ ɉɪɚɜɢɥɚ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɡɚ ɫɟɨɫɤɟ ɡɨɧɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɨɩɲɬɢɦ
ɩɪɚɜɢɥɢɦɚɡɚɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɭɪɟɝɭɥɚɰɢʁɭɢɢɡɝɪɚɞʃɭ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ³ɛɪ 
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,,, ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚɢɭɫɥɭɠɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɉɥɚɧɨɦʁɟɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɢɪɚɡɜɨʁɤɪɨɡɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɢɢɡɝɪɚɞʃɭɬɪɝɨɜɢɧɫɤɨ
ɡɚɧɚɬɫɤɢɯɤɭɥɬɭɪɧɨɡɚɛɚɜɧɢɯɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɤɢɯɢɩɨɫɥɨɜɧɨɫɬɚɦɛɟɧɢɯɫɚɞɪɠɚʁɚ
ɉɨɞ ɨɜɢɦ ɬɢɩɨɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɫɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɦɚʃɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯ ɢ
ɭɫɥɭɠɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɚɨ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɤɨɦɛɢɧɨɜɚɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɉɨɞ ɭɫɥɭɠɧɢɦ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚ ɫɟ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭɭɫɥɭɝɟɫɦɟɲɬɚʁɚɢɢɫɯɪɚɧɟɢɨɫɬɚɥɟɭɫɥɭɠɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɉɪɟɞɜɢɻɚ ɫɟ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɭɫɥɭɠɧɨ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɤɚɨ ɢ ɚɤɬɢɜɢɪɚʃɟ
ɧɨɜɢɯ ɭ ɩɪɢɡɟɦʂɢɦɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ Ʌɢɧɟɚɪɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɭɫɥɭɠɧɢɯ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɩɥɚɧɢɪɚ ɫɟ ɭɡ ɝɥɚɜɧɟ ɩɭɬɧɟ ɩɪɚɜɰɟ ± ɨɛɢɥɚɡɧɢɰɟ ɢ ɞɪɠɚɜɧɟ ɩɭɬɟɜɟ ɢ Ɇɨɪɚɜɫɤɭ
ɭɥɢɰɭ Ɍɚɤɨɻɟ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɪɚɡɜɨʁ ɩɨɫɥɨɜɧɨ ɭɫɥɭɠɧɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɭ ɫɬɚɦɛɟɧɢɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɚ ɢ
ɬɨ ɚɤɬɢɜɢɪɚʃɟɦ ɩɪɢɡɟɦʂɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɨɦ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ
ɭɫɥɭɠɧɨɩɨɫɥɨɜɧɢɯɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɢɡɝɪɚɞʃɨɦɧɨɜɢɯɭɫɥɭɠɧɨɩɨɫɥɨɜɧɢɯɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ
ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɟ ɧɚɦɟɧɟ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚʁɭ ɫɟ ɤɚɨ ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɚ ɧɚɦɟɧɚ ɩɨɫɥɨɜɧɨɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɟ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɢɦɚʃɢɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɫɚɞɪɠɚʁɢ ɬɪɝɨɜɢɧɚɧɚɦɚɥɨ Ɇɚʃɢɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɫɚɞɪɠɚʁɢɦɨɝɭ
ɛɢɬɢɫɦɟɲɬɟɧɢɭɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦɫɬɚɦɛɟɧɢɦɢɞɪɭɝɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚɭɩɪɢɡɟɦʂɭɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨɧɚɫɩɪɚɬɭ
ɢɥɢ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɭ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɉɨɠɟʂɚɧ ʁɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ ɬɪɝɨɜɚɱɤɢɯ ɪɚɞʃɢ ɢ ɥɨɤɚɥɚ ɭ
ɩɪɢɡɟɦʂɭɞɭɠɝɥɚɜɧɢɯɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯɩɪɚɜɚɰɚ
ɍɫɥɭɠɧɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɚ ɧɚɦɟɧɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɡɨɧɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɨɛʁɟɤɚɬɚɢɥɢɤɚɨɩɨɫɟɛɧɢɨɛʁɟɤɬɢ ɫɩɨɪɬɫɤɨɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯɩɪɨɫɬɨɪɚɢɤɨɦɩɥɟɤɫɚɭɰɟɥɢɧɢɢɭ
ɨɤɜɢɪɭ ɡɨɧɚ ɫɚ ɩɪɟɬɟɠɧɨɦ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɨɦ ɧɚɦɟɧɨɦ ɞɭɠ ɭɥɢɰɟ ȭɭɪɟ ȭɚɤɨɜɢʄɚ ɍ ɭɫɥɭɠɧɟ
ɫɚɞɪɠɚʁɟ ɭɛɪɚʁɚʁɭ ɫɟ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨ ± ɪɟɫɬɨɪɚɧɢ ɫɦɟɲɬɚʁɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɯɨɬɟɥɢ ɦɨɬɟɥɢ ɯɨɫɬɟɥɢ
ɚɩɚɪɬɦɚɧɢɢɬɞ ɢɫɥ
Ƚɥɚɜɧɢɨɛʁɟɤɬɢɫɟɦɨɝɭɝɪɚɞɢɬɢɤɚɨɫɥɨɛɨɞɧɨɫɬɨʁɟʄɢɢɥɢɨɛʁɟɤɬɢɭɧɢɡɭɚɫɜɟɭɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ
ɨɞ ɬɟɯɧɢɱɤɨɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨɝ ɩɪɨɰɟɫɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɍɡ
ɝɥɚɜɧɟɨɛʁɟɤɬɟɧɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨʁɩɚɪɰɟɥɢɞɨɡɜɨʂɟɧɚʁɟɢɡɝɪɚɞʃɚɩɨɦɨʄɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɨɫɬɚɜɟɬɢɩɫɤɟ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɫɤɟɫɬɚɧɢɰɟɨɝɪɚɞɟɛɭɧɚɪɢɜɨɞɨɧɟɩɪɨɩɭɫɧɟɫɟɩɬɢɱɤɟʁɚɦɟɤɚɨɩɪɟɥɚɡɧɨɪɟɲɟʃɟɢ
ɫɥȾɨɡɜɨʂɟɧɚʁɟɢɢɡɝɪɚɞʃɚɦɚʃɢɯɫɤɥɚɞɢɲɬɟɧɢɯɩɪɨɫɬɨɪɚɂɧɬɟɪɧɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁɩɚɪɤɢɧɝɟɪɟɲɢɬɢ
ɭɨɤɜɢɪɭɩɨʁɟɞɢɧɱɚɧɢɯɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯɤɨɦɩɥɟɤɫɚɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɦɡɚɯɬɟɜɢɦɚ
ɍɫɥɭɠɧɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟ ɨɩɪɟɦɢɬɢ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɦ ɩɪɢɦɚɪɧɨɦ ɢ ɩɪɚɬɟʄɨɦ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ
Ɉɦɨɝɭʄɢɬɢ ɞɢɪɟɤɬɧɟ ɩɪɢɫɬɭɩɟ ɞɨ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɚ ɩɚɪɰɟɥɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɫɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɧɟɫɦɟɬɚɧɢɩɪɨɥɚɡɤɪɨɡɩɚɪɰɟɥɟɢɡɝɪɚɞʃɨɦɢɭɪɟɻɟʃɟɦɩɟɲɚɱɤɢɯɫɬɚɡɚɞɨɢɨɤɨɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɋɥɨɛɨɞɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɧɚ ɩɚɪɰɟɥɚɦɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɡɚ ɭɪɟɻɟɧɟ ɡɟɥɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɭ
ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɢ ɧɢɫɤɨɝ ɢ ɜɢɫɨɤɨɝ ɪɚɫɬɢʃɚ ɚ ɨɫɬɚɥɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɢ ɩɟɲɚɱɤɟ ɩɪɢɫɬɭɩɟ ɞɨ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɨɩɪɟɦɢɬɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢɦ ɩɨɩɥɨɱɚʃɟɦ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɨɦ ɪɚɫɜɟɬɨɦ ɉɪɨɫɬɨɪɟ ɨɩɪɟɦɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɧɢɦ
ɦɨɛɢɥɢʁɚɪɨɦ ɤɚɧɬɟɡɚɨɬɩɚɬɤɟɠɚɪɞɢʃɟɪɟɤɥɭɩɟɨɫɜɟɬʂɟʃɟ 
ɍɡɨɧɚɦɚɭɥɚɡɧɢɯɩɪɚɜɚɰɚɭɝɪɚɞɧɚɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚɝɞɟɫɟɩɥɚɧɢɪɚʁɭɜɟʄɢɤɨɪɢɫɧɢɰɢɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɢ ɜɟʄɢ ɫɩɟɤɬɚɪ ɦɨɝɭʄɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɯɢɩɟɪɦɚɪɤɟɬɢ ɲɨɩɢɧɝ ɦɨɥɨɜɢ   ɢ ɭ ɡɨɧɚɦɚ ɩɨɫɟɛɧɢɯ
ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɤɨɦɥɟɤɫɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɨɡɟɥɟʃɚɜɚʃɟ ɜɚɥɢɤɢɯ ɩɚɪɤɢɧɝɚ ɜɢɫɨɤɢɦ ɡɚɫɚɞɨɦ ±
ɞɪɜɟʄɟɦ ɤɚɨ ɢ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɩɪɚɬɟʄɢɯ ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɬɚɦɨ ɝɞɟ ʁɟ ɬɨ ɦɨɝɭʄɟ Ɉɛɚɜɟɡɧɨ ʁɟ
ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɨɡɟɥɟʃɟɧɢɯ ɩɚɪɤɢɧɝɚ ɫɚ ɩɨɪɨɡɧɨɦ ɩɨɞɥɨɝɨɦ ɉɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟ ɫɟ ɢɡɛɨɪ ɛɢʂɧɢɯ ɜɪɫɬɚ
ɨɬɩɨɪɧɢɯ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɢ ɬɟɲɤɟ ɭɫɥɨɜɟ ɜɟɝɟɬɢɪɚʃɚ ɨɬɩɨɪɧɢ ɧɚ ɝɚɫɨɜɟ ɞɢɦ ɩɪɚɲɢɧɭ 
ɉɪɟɩɨɪɭɱɭʁɭ ɫɟ ɫɥɟɞɟʄɟ ɜɪɫɬɟ ɡɚ ɨɡɟɥɟʃɚɜɚʃɟ ɩɚɪɰɟɥɚ 7LOLD DPHULFDQD 8OPXV $FHU SODWDQRLGHV
$FHUUXEUXP$FHUSODWDQRLGHV4XUHFXVUREXU4XHUFXVUXEUD6RUEXVDXFXSDULD)UD[LQXVSHQV\OYDQLFD
$ELHV FRQFRORU &HOWLV DXVWUDOLV 3LQXV VLOYHVWULV %HWXOD YHUUXFRVD $FHU SVHXGRSODWDQXV 3LFHD VS
&KDPDHF\SDULVODZVRQLDQD&RUQXVPDV&RU\OXVFROXUQD6RSKRUDMDSRQLFD-XQLSHUXVVSɢɫɥ
ɍ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɞɚ ɫɭ ɩɨɫɥɨɜɧɨɭɫɥɭɠɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɫɦɟɲɬɟɧɟ ɭɡ ɞɪɠɚɜɧɟ ɩɭɬɟɜɟ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɩɨɫɪɟɞɚɧɩɪɢɫɬɭɩɩɚɪɰɟɥɢɩɨɞɞɚɬɨɦɞɟɥɚɬɧɨɲʄɭ ɩɭɬɟɦɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ
ɫɟɪɜɢɫɧɢɯɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ 
ɋɟɪɜɢɫɟɡɚɩɪɚʃɟɚɭɬɨɦɨɛɢɥɚɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɚɬɢɧɚɭɞɚʂɟʃɭɧɚʁɦɚʃɟɨɞP ɭɨɞɧɨɫɭɧɚ
ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟɫɨɛɡɢɪɨɦɧɚɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɧɚɦɟɧɟ

Ɍɚɛɟɥɚɉɪɚɜɢɥɚɝɪɚɻɟʃɚɡɚɡɨɧɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɢɭɫɥɭɠɧɢɯɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɭɫɥɨɜɢɡɚɮɨɪɦɢɪɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɩɚɪɰɟɥɟ
ɧɚʁɜɟʄɢɞɨɡɜɨʂɟɧɢɢɧɞɟɤɫɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ ɂɡ 
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ɦɢɧɢɦɚɥɧɚɲɢɪɢɧɚɮɪɨɧɬɚɩɚɪɰɟɥɟP
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ɧɚʁɜɟʄɚɞɨɡɜɨʂɟɧɚɜɢɫɢɧɚɨɛʁɟɤɬɚ

Pɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢɨɧɨɉ ɢɡɭɡɟɬɧɨɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚɜɢɫɢɧɚ
ɨɛʁɟɤɬɚɦɨɠɟɛɢɬɢɜɟʄɚɨɞPɢɫɤʂɭɱɢɜɨɭɫɥɭɱɚʁɭɞɚʁɟ
ɭɫɥɨɜʂɟɧɚɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɦɩɪɨɰɟɫɨɦ 
ɫɩɪɚɬɧɨɫɬɩɨɦɨʄɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɉ
ɧɚʁɜɟʄɚɞɨɡɜɨʂɟɧɚɜɢɫɢɧɚɩɨɦɨʄɧɨɝɨɛʁɟɤɬɚ P
ɦɢɧɢɦɚɥɧɨɪɚɫɬɨʁɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɥɢɧɢʁɟ
ɨɞɪɟɻɟɧɨʁɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɦɥɢɧɢʁɚɦɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚ
ɨɛʁɟɤɬɚɨɞɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟɥɢɧɢʁɟɩɚɪɰɟɥɟ
ɩɪɟɨɜɥɚɻɭʁɭʄɢɦɩɨɥɨɠɚʁɟɦɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɡɝɪɚɞɚ
ɪɚɫɬɨʁɚʃɚɨɛʁɟɤɬɚɨɞɛɨɱɧɢɯɝɪɚɧɢɰɚɩɚɪɰɟɥɟ ɧɚʁɦɚʃɟP
ɪɚɫɬɨʁɚʃɚɨɛʁɟɤɬɚɨɞɡɚɞʃɟɝɪɚɧɢɰɟɩɚɪɰɟɥɟ ɧɚʁɦɚʃɟP
ɦɟɻɭɫɨɛɧɚɭɞɚʂɟɧɨɫɬɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɧɚʁɦɚʃɟP
ɪɚɫɬɨʁɚʃɟɨɛʁɟɤɬɚɨɞɛɨɱɧɢɯɫɭɫɟɞɧɢɯ
ɧɚʁɦɚʃɟP
ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɭɪɟɻɟʃɟɡɟɥɟɧɢɯɢɫɥɨɛɨɞɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɦɢɧɢɦɚɥɧɢɩɪɨɰɟɧɚɬɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɧɚɩɚɪɰɟɥɢ
ɧɟɡɚɫɬɪɬɟɡɟɥɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɭɞɢɪɟɤɬɧɨɦɤɨɧɬɚɤɬɭɫɚɬɥɨɦ
ɦɢɧ
ɦɢɧɢɦɭɦɤɨɦɭɧɚɥɧɟɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢ
ɨɛɚɜɟɡɚɧɩɪɢɤʂɭɱɚɤɧɚɜɨɞɨɜɨɞɧɭɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɭɦɪɟɠɭ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɭɟɧɟɪɝɢʁɭɢɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɭɦɪɟɠɭɬɨɥɨɜɨɞɧɭ
ɢɥɢɝɚɫɨɜɨɞɧɭɦɪɟɠɭɢɥɢɞɪɭɝɢɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɢɡɜɨɪɟɧɟɪɝɢʁɟ
ɨɝɪɚɻɢɜɚʃɟ
ɞɚɬɨɭɩɨɫɟɛɧɨɦɩɨɝɥɚɜʂɭ
ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɩɪɢɫɬɭɩɚɩɚɪɰɟɥɢɢɩɪɨɫɬɨɪɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɡɚɩɚɪɤɢɧɝɟɞɚɬɢɭɩɨɫɟɛɧɨɦɩɨɝɥɚɜʂɭɚ
ɡɚɩɚɪɤɢɪɚʃɟɜɨɡɢɥɚ
ɩɚɪɤɢɧɝɟɪɟɲɢɬɢɭɨɤɜɢɪɭɩɚɪɰɟɥɟ



,,, ɉɪɨɢɡɜɨɞɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɢɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ±ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚɡɨɧɚ
Äɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚɡɨɧɚ³ɫɜɨʁɢɦɨɛɥɢɤɨɦɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɝɪɚɞɫɤɢɰɟɧɬɚɪɡɧɚɱɚʁɚɧɧɚɧɢɜɨɭɱɢɬɚɜɨɝ
ɝɪɚɞɚɉɪɨɫɬɢɪɟɫɟɞɭɠɭɥɢɰɟȭɭɪɟȭɚɤɨɜɢʄɚɢɬɚɧɝɢɪɚɠɟɥɟɡɧɢɱɤɭɩɪɭɝɭɲɬɨʁɨʁɞɚʁɟɢɡɭɡɟɬɧɭ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɭ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ ɢ ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬ ɤɚɤɨ ɢɡ ɰɟɧɬɪɚ ɬɚɤɨ ɢ ɤɚ ɨɫɬɚɥɢɦ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɝɪɚɞɚ ɢ
ɲɢɪɟ ɍ ɫɚɫɬɚɜɭ ɨɜɟ ɡɨɧɟ ɫɟ ɤɚɨ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɟ ɧɚɥɚɡɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɭɡ ɬɪɝɨɜɢɧɭ ɤɚɨ
ɞɨɩɭɧɫɤɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɇɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɉɥɚɧɚ ɞɨɦɢɧɢɪɚʁɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɭ ɫɟɤɬɨɪɭ
ɩɪɟɪɚɻɢɜɚɱɤɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟ ɉɨɫɬɨʁɟʄɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɫɟ ɡɚɞɪɠɚɜɚʁɭ ɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨ ʁɟ ɢ
ɡɧɚɱɚʁɧɨɩɨɜɟʄɚʃɟɩɨɜɪɲɢɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɉɥɚɧɨɦɫɟɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɭɢɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɢɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯɩɨɝɨɧɚɤɚɨɢɩɪɟɧɚɦɟɧɚɫɯɨɞɧɨɡɚɯɬɟɜɢɦɚɬɪɠɢɲɬɚ 
ɉɨɞ ɨɜɢɦ ɬɢɩɨɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɫɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɜɟʄɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯ ɢ ɫɤɥɚɞɢɲɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɚɨ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɤɨɦɛɢɧɨɜɚɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ Ƚɥɚɜɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɚɞɢɬɢ ɤɚɨ
ɫɥɨɛɨɞɧɨɫɬɨʁɟʄɢ ɢɥɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɭ ɧɢɡɭ ɚ ɫɜɟ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɬɟɯɧɢɱɤɨɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨɝ ɩɪɨɰɟɫɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɍɡ ɝɥɚɜɧɟ ɨɛʁɟɤɬɟ ɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨʁ
ɩɚɪɰɟɥɢ ʁɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɩɨɦɨʄɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɯɥɚɞʃɚɱɟ ɫɤɥɚɞɢɲɬɚ ɫɬɨɜɚɪɢɲɬɚ
ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɩɪɨɞɚɜɧɢɰɟ ɝɚɪɚɠɟ ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ ɦɚɝɚɰɢɧɢ ɢ ɫɬɨɜɚɪɢɲɬɚ ɡɚ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɟɫɨɪɬɢɪɧɢɰɟɦɟɫɚɨɧɚɪɚɫɯɥɚɞɧɟɤɨɦɨɪɟɭɩɪɚɜɧɟɡɝɪɚɞɟɢɨɫɬɚɥɢɩɨɦɨʄɧɢ
ɨɛʁɟɤɬɢ ɂɧɬɟɪɧɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁɩɚɪɤɢɧɝɟɪɟɲɢɬɢɭɨɤɜɢɪɭɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯɤɨɦɩɥɟɤɫɚɚ
ɭɫɤɥɚɞɭɫɚɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɦɡɚɯɬɟɜɢɦɚ
Ʉɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɚ ɧɚɦɟɧɚ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɢ ɭɫɥɭɠɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɨ
ɩɨɫɥɨɜɧɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ ɤɚɨ ɢ ɦɚɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢ ɩɨɝɨɧɢ ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɚɬɚ ɩɨɫɟɛɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɝɪɚɻɟʃɚ ɭ
ɩɨɝɥɚɜʂɭ ,,, ɍɧɭɬɚɪ ɨɜɟ ɡɨɧɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɫɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟ ɬɚɤɨɞɚɫɟ ɮɨɪɦɢɪɚʁɭ ɜɟɥɢɤɢ ɢ
ɩɪɚɜɢɥɧɢɛɥɨɤɨɜɢɩɨɝɨɞɧɢɡɚɞɚʂɭɩɪɟɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɭɭɫɤɥɚɞɭɫɚɧɚɦɟɪɚɦɚɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚɢɬɚɤɨɞɚ
ɫɜɢ ɧɨɜɨɮɨɪɦɢɪɚɧɢ ɛɥɨɤɨɜɢ ɞɨɛɢʁɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɚɧ ɩɪɢɫɬɭɩ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ʁɚɜɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ
ɫɬɜɨɪɢɥɢɭɫɥɨɜɢɞɚɫɟɩɪɨɫɬɨɪɩɪɢɜɟɞɟɩɥɚɧɢɪɚɧɨʁɧɚɦɟɧɢɆɨɠɟɫɟɜɪɲɢɬɢɩɪɟɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɚɢɥɢ
ɭɤɪɭɩʃɚɜɚʃɟɩɚɪɰɟɥɚ
Ʉɨɧɰɟɩɬɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɭɫɜɨʁɟɧɢɯ ɉɥɚɧɨɜɚ ɞɟɬɚʂɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ
Äɋɟɜɟɪɧɢ ɛɥɨɤ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɡɨɧɟ³ ɢ Äɋɟɜɟɪɧɨɝ ɛɥɨɤɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɡɨɧɟ ,,  ɮɚɡɚ³ ɭ ɉɨɠɚɪɟɜɰɭ
ɤɨʁɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɫɬɟɱɟɧɭ ɨɛɚɜɟɡɭ ɡɚ ɨɜɚʁ ɉɥɚɧ ɝɟɧɟɪɚɥɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚ ʁɟ ɡɨɧɚ ɤɨʁɚ
ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɞɟɨ ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɡɨɧɟ ɫɟɜɟɪɧɨ ɨɞ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ȭɭɪɟ ȭɚɤɨɜɢʄɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ
Äɂɦɥɟɤɚ³ ɫɚ ɩɪɟɬɟɠɧɨɦ ɧɚɦɟɧɨɦ ɩɪɟɪɚɻɢɜɚɱɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɡɨɧɚ ɩɪɟɬɟɠɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɦ
ɧɚɦɟɧɨɦɤɨʁɚɨɛɭɯɜɚɬɚÄɆɚɪɤɨɩ³ÄɎɚɛɪɢɤɭɦɚɲɢɧɚÄɆɨɪɚɜɟ³ ɤɨʁɚɩɨɫɥɭʁɟɫɚɡɧɚɬɧɨɫɦɚʃɟɧɢɦ
ɨɛɢɦɨɦ ȳɉÄɌɨɩɥɢɮɢɤɚɰɢʁɚ³ɤɨʁɟɩɨɫɥɭʁɟɭɫɤɥɨɩɭɞɟɥɚɨɛʁɟɤɬɚÄɎɚɛɪɢɤɟɦɚɲɢɧɚɆɨɪɚɜɚ³ɚɭɬɨ
ɤɭʄɟÄȺɭɬɨɫɪɛɢʁɚ³ɚɞɊɈÄɊɟɤɨɪɞ³ ɤɨʁɢɧɟɩɨɫɥɭʁɟɢɩɪɨɫɬɨɪʁɟɡɚɩɭɲɬɟɧɢɱɢʁɢɫɭɨɛʁɟɤɬɢɭ
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ɩɨɫɬɭɩɤɭɩɪɟɤɨȺɝɟɧɰɢʁɟɡɚɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢʁɭɩɪɨɞɚɬɢɮɢɪɦɢÄ0DFURELRWLFSURP³ɢɡȻɟɨɝɪɚɞɚ ɢɡɨɧɚ
ɩɪɨɞɚʁɧɨɝɤɨɦɩɥɟɤɫɚÄɌɟɦɩɨ³ɝɞɟʁɟɤɚɨɩɪɟɬɟɠɧɚɧɚɦɟɧɚɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚɞɟɥɚɬɧɨɫɬɭɫɥɭɝɚ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɢ ɩɪɟɪɚɻɢɜɚɱɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ ɦɨɪɚʁɭ ɞɚ ɛɭɞɭ ɨɩɪɟɦʂɟɧɢ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɦ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ ɏɥɚɞʃɚɱɟ ɫɤɥɚɞɢɲɬɚ ɫɬɨɜɚɪɢɲɬɚ ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɩɪɨɞɚɜɧɢɰɟ
ɨɩɪɟɦɢɬɢ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɦ ɩɪɢɦɚɪɧɨɦ ɢ ɩɪɚɬɟʄɨɦ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦɇɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ
ɞɢɪɟɤɬɧɟ ɩɪɢɫɬɭɩɟ ɞɨ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɚ ɩɚɪɰɟɥɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɫɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ Ɉɦɨɝɭʄɢɬɢ
ɧɟɫɦɟɬɚɧɢ ɩɪɨɥɚɡ ɤɪɨɡ ɩɚɪɰɟɥɟ ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ ɢ ɭɪɟɻɟʃɟɦ ɩɟɲɚɱɤɢɯ ɫɬɚɡɚ ɞɨ ɢ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ɇɚɧɢɩɭɥɚɬɢɜɧɟ ɪɚɞɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɢ ɩɟɲɚɱɤɟ ɩɪɢɫɬɭɩɟ ɞɨ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢɡɝɪɚɞɢɬɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢɦ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢɦɚ ɢ ɨɩɪɟɦɢɬɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɨɦ ɪɚɫɜɟɬɨɦ ɉɪɨɫɬɨɪɟ ɨɩɪɟɦɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɧɢɦ ɦɨɛɢɥɢʁɚɪɨɦ
ɤɚɧɬɟɡɚɨɬɩɚɬɤɟɠɚɪɞɢʃɟɪɟɨɫɜɟɬʂɟʃɟ 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɩɪɟɦɚ ɧɢɜɨɭ ɟɤɨɥɨɲɤɨɝ ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɚ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɥɨɰɢɪɚɧɟ
ɧɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɨɞɫɬɨʁɚʃɭ ɨɞ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɧɚɫɟʂɚ ɬɚɤɨ ɞɚ ʃɢɯɨɜɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɧɚ ɬɨɦ ɪɚɫɬɨʁɚʃɭ ɧɟ
ɭɬɢɱɟɧɟɝɚɬɢɜɧɨɧɚɫɭɫɟɞɧɨɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨɫɭɜɟʄɚɫɤɥɚɞɢɲɬɚ ɞɪɜɧɚɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚɜɟʄɟɤɥɚɧɢɰɟ
ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ ɢɬɞ Ɇɨɪɚʁɭ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɬɟɯɧɢɱɤɨɬɟɯɧɨɥɨɲɤɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɟ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ ɦɟɪɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɡɚɲɬɢɬɢ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ Ɂɨɧɚ
ɡɚɲɬɢɬɟɦɨɪɚɛɢɬɢɨɛɟɡɛɟɻɟɧɚɭɧɭɬɚɪɩɚɪɰɟɥɟ
ɍɨɤɜɢɪɭɧɚɦɟɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɇȿɆɈȽɍɫɟɧɚɥɚɡɢɬɢɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɢɭɫɥɭɝɟ
 ɡɚɤɨʁɟMHɨɛɚɜɟɡɧɚɢɡɪɚɞɚɫɬɭɞɢʁɟɩɪɨɰɟɧɟɭɬɢɰɚʁɚɧɚɠɢɜɨɬɧɭɫɪɟɞɢɧɭ
 ɞɪɭɝɟɡɚɤɨʁɟɫɟɦɨɠɟɡɚɯɬɟɜɚɬɢɩɪɨɰɟɧɚɭɬɢɰɚʁɚɧɚɠɢɜɨɬɧɭɫɪɟɞɢɧɭɭɪɟɞɛɟɨɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭ
ɥɢɫɬɟ ɋɥȽɥɚɫɧɢɤɛɪ  ɈɋɂɆ    ɐɟɜɨɜɨɞɢ ɫɚ ɩɪɚɬɟʄɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ
ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢ ɩɪɨʁɟɤɬɢ    ɉɪɨʁɟɤɬɢ ɭɪɛɚɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ   Ȼɟɧɡɢɧɫɤɟ ɩɭɦɩɟ
ɨɞɪɟɻɟɧɟɥɢɫɬɨɦ  ɯɨɬɟɥɫɤɢɤɨɦɩɥɟɤɫɢɡɚɤɨʁɟɧɚɞɥɟɠɧɢɨɪɝɚɧɭɬɜɪɞɢɞɚʁɟɩɨɬɪɟɛɧɚ
ɢɡɪɚɞɚ ɩɪɨɰɟɧɟ ɭɬɢɰɚʁɚ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ ɢɥɢ ɫɟ ɩɪɨɰɟɧɨɦ ɭɬɢɰɚʁɚ ɭɬɜɪɞɢ ɞɚ
ɧɟɞɨɡɜɨʂɟɧɨɝɭɬɢɰɚʁɚɢɦɚ
ɍɨɤɜɢɪɭɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟɡɨɧɟɞɨɡɜɨʂɟɧɨʁɟɨɞɥɚɝɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɬɩɚɞɧɢɯɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɟ ʃɟɝɨɜɟ ɩɪɟɪɚɞɟ ɚ ɫɜɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɡɚɝɚɻɭʁɭ ɜɚɡɞɭɯ ɢ ɢɡɚɡɢɜɚʁɭ ɩɪɟɤɨɦɟɪɧɭ ɛɭɤɭ ɢ
ɜɢɛɪɚɰɢʁɟ ɤɚɦɟɧɨɪɟɡɚɱɤɟ ɦɥɟɜɟʃɟ ɦɢɧɟɪɚɥɚ ɢ ɤɚɦɟɧɚ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɯ ɫɢɪɨɜɢɧɚ ɢɬɞ 
ɦɨɪɚʁɭɛɢɬɢɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟɭɡɚɬɜɨɪɟɧɢɦɢɥɢɧɚɬɤɪɢɜɟɧɢɦɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚɫɚɨɛɚɜɟɡɨɦɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɚ
ɫɜɢɯɲɬɟɬɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚɧɚɫɬɚɥɢɯɭɬɨɤɭɩɪɨɰɟɫɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
Ɇɨɝɭʄɟʁɟɢɡɜɪɲɢɬɢɩɪɟɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɟɨɛʁɟɞɢʃɚɜɚʃɟɦɢɥɢɞɟɨɛɨɦɩɨɜɪɲɢɧɚɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɢɯ
ɧɚɦɟɧɚɚɤɪɨɡɢɡɪɚɞɭɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɯɩɪɨʁɟɤɚɬɚɢɥɢɩɪɨʁɟɤɚɬɚɩɪɟɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɟɨɞɧɨɫɧɨɭɫɤɥɚɞɭɫɚ
ɜɚɠɟʄɢɦɡɚɤɨɧɨɦ
ɉɪɟɦɚɁɚɤɨɧɭɡɚɨɜɟɨɛʁɟɤɬɟʁɟɩɨɬɪɟɛɧɨɭɪɚɞɢɬɢɩɪɟɬɯɨɞɧɭɫɬɭɞɢʁɭɢɡɜɨɞʂɢɜɨɫɬɢɤɚɨɢ
ɟɥɚɛɨɪɚɬ ɨ ɡɚɲɬɢɬɢ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ Ɂɚ ɫɜɟ ɧɟɢɡɝɪɚɻɟʃɟ ɰɟɥɢɧɟ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɚ ɡɨɧɚ  ɩɪɨɩɢɫɭʁɟ ɫɟ ɢɡɪɚɞɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɩɪɟɦɚ ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ
ɝɪɚɻɟʃɚɢɭɪɟɻɟʃɚɢɡɨɜɨɝɩɥɚɧɚ

Ɍɚɛɟɥɚɉɪɚɜɢɥɚɝɪɚɻɟʃɚɡɚɡɨɧɭɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɢɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɚ
ɦɢɧɢɦɚɥɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɩɚɪɰɟɥɟP
ɦɢɧɢɦɚɥɧɚɲɢɪɢɧɚɮɪɨɧɬɚɩɚɪɰɟɥɟP
ɧɚʁɜɟʄɢɞɨɡɜɨʂɟɧɢɢɧɞɟɤɫɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ ɂɡ 
ɞɨ«««««««««««
ɨɞKDɞɨKɚ«««««««
ɨɞKɚɞɨKɚ««««««««
ɩɪɟɤɨKɚ«««««««««
ɧɚʁɜɟʄɢɞɨɡɜɨʂɟɧɢɢɧɞɟɤɫɢɡɝɪɚɻɟɧɨɫɬɢ
ɞɨKɚ««««««««««
ɨɞKɚɞɨKɚ«««««««
ɨɞɯɚɞɨKɚ««««««««
ɩɪɟɤɨKɚ«««««««««
ɧɚʁɜɟʄɚɞɨɡɜɨʂɟɧɚɜɢɫɢɧɚɨɛʁɟɤɬɚ
P
ɢɡɭɡɟɬɧɨɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚɜɢɫɢɧɚɨɛʁɟɤɬɚɦɨɠɟɛɢɬɢɜɟʄɚɨɞ
Pɢɫɤʂɭɱɢɜɨɭɫɥɭɱɚʁɭɞɚʁɟɭɫɥɨɜʂɟɧɚɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɦ
ɩɪɨɰɟɫɨɦ
ɩɨɥɨɠɚʁɭɨɞɧɨɫɭɧɚɪɟɝɭɥɚɰɢʁɭ
ɨɞɪɟɻɟɧʁɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɦɥɢɧɢʁɚɦɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚ
ɩɪɟɨɜɥɚɻɭʁɭʄɢɦɩɨɥɨɠɚʁɟɦɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɡɝɪɚɞɚ
ɪɚɫɬɨʁɚʃɚɨɛʁɟɤɬɚɨɞɛɨɱɧɢɯɝɪɚɧɢɰɚɩɚɪɰɟɥɟ ɧɚʁɦɚʃɟP
ɪɚɫɬɨʁɚʃɚɨɛʁɟɤɬɚɨɞɡɚɞʃɟɝɪɚɧɢɰɟɩɚɪɰɟɥɟ ɧɚʁɦɚʃɟP
ɭɫɥɨɜɢɡɚɮɨɪɦɢɪɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɩɚɪɰɟɥɟ
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ɦɟɻɭɫɨɛɧɚɭɞɚʂɟɧɨɫɬɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɪɚɫɬɨʁɚʃɟɨɛʁɟɤɬɚɨɞɛɨɱɧɢɯɫɭɫɟɞɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɪɚɫɬɨʁɚʃɟɞɜɚɨɛʁɟɤɬɚɧɚɩɚɪɰɟɥɢ
ɭɪɟɻɟʃɟɡɟɥɟɧɢɯɢɫɥɨɛɨɞɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ

ɦɢɧɢɦɭɦɤɨɦɭɧɚɥɧɟɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢ

ɨɝɪɚɻɢɜɚʃɟ
ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɩɪɢɫɬɭɩɚɩɚɪɰɟɥɢɢɩɪɨɫɬɨɪɚ
ɡɚɩɚɪɤɢɪɚʃɟɜɨɡɢɥɚ

7. децембар 2018.

ɧɚʁɦɚʃɟPɚɥɢɧɟɦɚʃɟɨɞòɜɢɫɢɧɟɜɢɲɟɝɨɛʁɟɤɬɚ
ɧɚʁɦɚʃɟP
ɧɚʁɦɚʃɟP
ɦɢɧɩɪɨɰɟɧɚɬɡɟɥɟɧɟɩɨɜɪɲɧɚɩɚɪɰɟɥɢɞɨKɚ
ɦɢɧɩɪɨɰɟɧɚɬɡɟɥɟɧɟɩɨɜɪɲɧɚɩɚɪɰɟɥɢɞɨKɚ
ɦɢɧɩɪɨɰɟɧɚɬɡɟɥɟɧɟɩɨɜɪɲɧɚɩɚɪɰɟɥɢɩɪɟɤɨKɚ
ɧɟɡɚɫɬɪɬɟɡɟɥɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɭɞɢɪɟɤɬɧɨɦɤɨɧɬɚɤɬɭɫɚɬɥɨɦ
ɦɢɧ
ɨɛɚɜɟɡɚɧɩɪɢɤʂɭɱɚɤɧɚɜɨɞɨɜɨɞɧɭɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɭ
ɦɪɟɠɭɟɥɟɤɬɪɢɱɧɭɟɧɟɪɝɢʁɭɢɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɭɦɪɟɠɭ
ɬɨɥɨɜɨɞɧɭɢɥɢɝɚɫɨɜɨɞɧɭɦɪɟɠɭɢɥɢɞɪɭɝɢɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢ
ɢɡɜɨɪɟɧɟɪɝɢʁɟ
ɞɚɬɨɭɩɨɫɟɛɧɨɦɩɨɝɥɚɜʂɭ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɡɚɩɚɪɤɢɧɝɟɞɚɬɢɭɩɨɫɟɛɧɨɦɩɨɝɥɚɜʂɭɚ
ɩɚɪɤɢɧɝɟɪɟɲɢɬɢɭɨɤɜɢɪɭɩɨʁɟɞɢɧɱɚɧɢɯɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɦɡɚɯɬɟɜɢɦɚ


ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɩɨɞɢɡɚʃɚ ɧɨɜɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɦ
ɨɛɨɞɨɦɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɩɚɪɰɟɥɟɡɚɲɬɢɬɧɢɡɟɥɟɧɢɩɨʁɚɫɢɬɨɧɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɦɩɚɪɰɟɥɚɦɚɜɟɥɢɱɢɧɟ!
 KD ɢ   KD ɦɢɧɢɦɚɥɧɟ ɲɢɪɢɧɟ  P ɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɦ ɩɚɪɰɟɥɚɦɚ ɜɟɥɢɱɢɧɟ !  KD ɢ   KD
ɦɢɧɢɦɚɥɧɟɲɢɪɢɧɟPɢɧɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɦɩɚɪɰɟɥɚɦɚɜɟɥɢɱɢɧɟ!KDɦɢɧɢɦɚɥɧɟɲɢɪɢɧɟP
Ɉɡɟɥɟʃɚɜɚʃɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɢɡɧɚɞ ɩɨɞɡɟɦɧɟ ɝɚɪɚɠɟ ɢ ɨɡɟɥɟʃɚɜɚʃɟ ɪɚɜɧɢɯ ɤɪɨɜɨɜɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɢɡɜɪɲɢɬɢɭɦɢɧɢɦɚɥɧɨFPɡɟɦʂɢɲɧɨɝɫɭɩɫɬɪɚɬɚɇɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɦɩɚɪɰɟɥɚɦɚɜɟɥɢɱɢɧɟ
KDɭɧɭɬɪɚɲʃɢɦɨɛɨɞɨɦɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɩɚɪɰɟɥɟɮɨɪɦɢɪɚɬɢɞɪɜɨɪɟɞ
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɡɨɧɚ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ʁɟ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɦ ɨɛɨɞɨɦ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɩɨɞɢʄɢ ɡɚɲɬɢɬɧɢ ɡɟɥɟɧɢ ɩɨʁɚɫ
ɦɢɧɢɦɚɥɧɟ ɲɢɪɢɧɟ  P Ɍɚɤɨɻɟ ɝɞɟ ɝɨɞ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟ ɫɟ ɨɡɟɥɟʃɚɜɚʃɟ ɪɚɜɧɢɯ ɤɪɨɜɨɜɚ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ  FP ɡɟɦʂɢɲɧɨɝ ɫɭɩɫɬɪɚɬɚ ɍɤɨɥɢɤɨ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɡɨɧɚ ɫɚɞɪɠɢ ɩɚɪɤɨɜɫɤɢ ɭɪɟɻɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɡɚɲɬɢɬɧɟ ɩɨʁɚɫɟɜɟ ɲɭɦɟ ɢ
ɫɥ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ʃɟɝɨɜɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɢɥɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɭ ɧɟɤɟ ɞɪɭɝɟ ɧɚɦɟɧɟ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ʁɟ
ɫɚɱɭɜɚɬɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɡɟɥɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɢ ɲɭɦɟ ɢ ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɬɢ ɢɯ ɫɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɦ ɡɟɥɟɧɢɦ
ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚɭɤɨɦɩɥɟɤɫɭ
ɍ ɰɟɥɢɧɢ  ɭ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨʁ ɡɨɧɢ ɫɚ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɨɦ ɮɨɪɦɢɪɚɬɢ ɡɚɲɬɢɬɧɢ ɩɨʁɚɫ
ɡɟɥɟɧɢɥɚɦɢɧɢɦɚɥɧɟɲɢɪɢɧɟPɁɚɩɪɨɢɡɜɨɞɧɟɤɨɦɩɥɟɤɫɟɥɨɰɢɪɚɧɟɞɭɠɭɥɢɰɟȭɭɪɟȭɚɤɨɜɢʄɚ
ɨɛɚɜɟɡɧɨʁɟɮɨɪɦɢɪɚʃɟɩɨʁɚɫɚɡɚɲɬɢɧɨɝɡɟɥɟɧɢɥɚɦɢɧɢɦɚɥɧɟɲɢɪɢɧɟP

,,,Ɇɚɥɢɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɩɨɝɨɧɢ
ɍɨɛʁɟɤɬɟɦɚɥɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯɩɨɝɨɧɚɡɚɱɢɫɬɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟɫɩɚɞɚʁɭɦɚʃɟɩɪɨɢɡɜɨɞɧɟɯɚɥɟ
ɫɤɥɚɞɢɲɬɚɫɬɨɜɚɪɢɲɬɚɦɥɢɧɨɜɢɪɚɞɢɨɧɢɰɟɩɪɨɫɬɨɪɢɧɚɦɟʃɟɧɢɦɚɥɢɦɢɫɪɟɞʃɢɦɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ
ɫɚɩɨɫɥɨɜɧɢɦɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚɤɚɨɢɞɪɭɝɟɞɨɩɭɧɫɤɟɩɪɢɜɪɟɞɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚʃɢɯɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɚ ɡɨɧɚ ɡɚ ɦɚɥɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɟ ɩɨɝɨɧɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ʁɟ ɉɥɚɧɨɦ ɞɟɬɚʂɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ
ɋɟɜɟɪɧɨɝɛɥɨɤɚɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟɡɨɧɟ,,ɮɚɡɚ ɚɦɨɝɭʄɚʁɟʃɢɯɨɜɚɢɡɝɪɚɞʃɚɢɭɞɪɭɝɢɦɰɟɥɢɧɚɦɚɭ
ɨɤɜɢɪɭɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟɡɨɧɟ
Ɇɚɥɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɟ ɩɨɝɨɧɟ ɨɩɪɟɦɢɬɢ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɦ ɩɪɢɦɚɪɧɨɦ ɢ ɩɪɚɬɟʄɨɦ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ Ɉɦɨɝɭʄɢɬɢ ɞɢɪɟɤɬɧɟ ɩɪɢɫɬɭɩɟ ɞɨ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɚ ɩɚɪɰɟɥɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɫɚ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ Ɉɦɨɝɭʄɢɬɢ ɧɟɫɦɟɬɚɧɢ ɩɪɨɥɚɡ ɤɪɨɡ ɩɚɪɰɟɥɟ ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ ɢ ɭɪɟɻɟʃɟɦ
ɩɟɲɚɱɤɢɯ ɫɬɚɡɚ ɞɨ ɢ ɨɤɨ ɨɛʁɟɤɚɬɚ Ɇɚɧɢɩɭɥɚɬɢɜɧɟ ɪɚɞɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɩɪɟɦɢɬɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨɦ
ɩɨɞɥɨɝɨɦ ɚ ɨɫɬɚɥɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɢ ɩɟɲɚɱɤɟ ɩɪɢɫɬɭɩɟ ɞɨ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɨɩɪɟɦɢɬɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢɦ
ɩɨɩɥɨɱɚʃɟɦ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɨɦ ɪɚɫɜɟɬɨɦ ɉɪɨɫɬɨɪɟ ɨɩɪɟɦɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɧɢɦ ɦɨɛɢɥɢʁɚɪɨɦ ɤɚɧɬɟ ɡɚ
ɨɬɩɚɬɤɟɠɚɪɞɢʃɟɪɟɨɫɜɟɬʂɟʃɟ 

Ɍɚɛɟɥɚɉɪɚɜɢɥɚɝɪɚɻɟʃɚɡɚɡɨɧɟɫɚɦɚɥɢɦɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɦɩɨɝɨɧɢɦɚ
ɭɫɥɨɜɢɡɚɮɨɪɦɢɪɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɩɚɪɰɟɥɟ

ɦɢɧɢɦɚɥɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɩɚɪɰɟɥɟP
ɦɢɧɢɦɚɥɧɚɲɢɪɢɧɚɮɪɨɧɬɚɩɚɪɰɟɥɟP
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ɧɚʁɜɟʄɢɞɨɡɜɨʂɟɧɢɢɧɞɟɤɫɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ ɂɡ 
ɧɚʁɜɟʄɚɞɨɡɜɨʂɟɧɚɜɢɫɢɧɚɨɛʁɟɤɬɚ
ɫɩɪɚɬɧɨɫɬɩɨɦɨʄɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɧɚʁɜɟʄɚɞɨɡɜɨʂɟɧɚɜɢɫɢɧɚɩɨɦɨʄɧɨɝɨɛʁɟɤɬɚ
ɦɢɧɢɦɚɥɧɨɪɚɫɬɨʁɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɥɢɧɢʁɟ
ɨɛʁɟɤɬɚɨɞɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟɥɢɧɢʁɟɩɚɪɰɟɥɟ
ɪɚɫɬɨʁɚʃɚɨɛʁɟɤɬɚɨɞɛɨɱɧɢɯɝɪɚɧɢɰɚɩɚɪɰɟɥɟ
ɪɚɫɬɨʁɚʃɚɨɛʁɟɤɬɚɨɞɡɚɞʃɟɝɪɚɧɢɰɟɩɚɪɰɟɥɟ
ɦɟɻɭɫɨɛɧɚɭɞɚʂɟɧɨɫɬɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɪɚɫɬɨʁɚʃɟɨɛʁɟɤɬɚɨɞɛɨɱɧɢɯɫɭɫɟɞɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɭɪɟɻɟʃɟɡɟɥɟɧɢɯɢɫɥɨɛɨɞɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɦɢɧɢɦɭɦɤɨɦɭɧɚɥɧɟɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢ

ɨɝɪɚɻɢɜɚʃɟ
ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɩɪɢɫɬɭɩɚɩɚɪɰɟɥɢɢɩɪɨɫɬɨɪɚɡɚ
ɩɚɪɤɢɪɚʃɟɜɨɡɢɥɚ
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ɉ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɉ
P
P
ɧɚʁɦɚʃɟP
ɧɚʁɦɚʃɟP
ɧɚʁɦɚʃɟP
ɧɚʁɦɚʃɟP
ɦɢɧɢɦɚɥɧɢɩɪɨɰɟɧɚɬɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɧɚɩɚɪɰɟɥɢ
ɧɟɡɚɫɬɪɬɟɡɟɥɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɭɞɢɪɟɤɬɧɨɦɤɨɧɬɚɤɬɭɫɚɬɥɨɦ
ɦɢɧ
ɨɛɚɜɟɡɚɧɩɪɢɤʂɭɱɚɤɧɚɜɨɞɨɜɨɞɧɭɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɭ
ɦɪɟɠɭɟɥɟɤɬɪɢɱɧɭɟɧɟɪɝɢʁɭɢɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɭɦɪɟɠɭ
ɬɨɥɨɜɨɞɧɭɢɥɢɝɚɫɨɜɨɞɧɭɦɪɟɠɭɢɥɢɞɪɭɝɢɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢ
ɢɡɜɨɪɟɧɟɪɝɢʁɟ
ɞɚɬɨɭɩɨɫɟɛɧɨɦɩɨɝɥɚɜʂɭ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɡɚɩɚɪɤɢɧɝɟɞɚɬɢɭɩɨɫɟɛɧɨɦɩɨɝɥɚɜʂɭɚ
ɩɚɪɤɢɧɝɟɪɟɲɢɬɢɭɨɤɜɢɪɭɩɚɪɰɟɥɟ


Ɉɡɟɥɟʃɚɜɚʃɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɤɨʁɚ ɧɢɫɭ ɜɟɥɢɤɢ ɡɚɝɚɻɢɜɚɱɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɢɫɩɭɧɢ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɯɢɝɢʁɟɧɫɤɨɝɢɟɫɬɟɬɫɤɢɟɮɟɤɚɬɉɨɫɬɚɜʂɚʃɟɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɝɪɭɩɚɞɪɜɟʄɚɠɛɭʃɚɰɜɟʄɚ
ɭɡ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɲɢɪɨɤɢɯ ɬɪɚɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɜɨɞɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɨɥɚɤɲɚʁɭ ɢ
ɨɩɥɟɦɟɧɟɞɧɟɜɧɢɨɞɦɨɪɪɚɞɧɢɤɚɭɜɟɥɢɤɨʁɦɟɪɢ

,,, ɉɨɫɥɨɜɧɨɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɚɞɟɥɚɬɧɨɫɬ
ɉɨɞ ɨɜɢɦ ɬɢɩɨɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɫɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɢ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɯɢɩɟɪ ±ɦɚɪɤɟɬɢ ɬɪɠɧɢ ɰɟɧɬɪɢ ɡɚɫɬɭɩɧɢɲɬɜɚ ɮɢɪɦɢ ɩɨɫɥɨɜɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɡɚ ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɫɚʁɦɨɜɢ
ɩɨɫɥɨɜɧɢɰɟ ɛɢɪɨɢ ɟɤɫɩɨɡɢɬɭɪɟ ɩɨɲɬɟ ɛɚɧɚɤɚ ɢ ɞɪ  ɫɚ ɞɨɩɭɧɫɤɢɦ ɧɚɦɟɧɚɦɚ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢ ɩɨɝɨɧɢ ɫɤɥɚɞɢɲɬɚ ɯɥɚɞʃɚɱɟ  ɢ ɩɪɚɬɟʄɢɦ
ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɨɭɫɥɭɠɧɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɡɚɛɚɜɧɢɦ ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɢɦ ɫɩɨɪɬɫɤɨ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɦ
ɤɨɡɦɟɬɢɱɤɢɦ ɫɚɥɨɧɢɦɚ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɩɪɨɞɚɜɧɢɰɟ ɪɟɫɬɨɪɚɧɢ ɤɚɮɟɢ ɢ ɞɪɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ
ɭɫɥɭɝɟ  ɤɚɨ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɤɨɦɛɢɧɨɜɚɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ Ʉɚɨ ɞɨɩɭɧɫɤɚ ɧɚɦɟɧɚ ɩɨɫɥɨɜɧɨɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɦ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚɭɰɟɥɢɧɢɩɨɪɟɞɤɨɦɩɥɟɤɫɚɏɢɩɨɞɪɨɦɚɞɨɡɜɨʂɚɜɚɫɟɜɢɲɟɩɨɪɨɞɢɱɧɨɫɬɚɧɨɜɚʃɟ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɟɫɩɪɚɬɧɨɫɬɢɞɨɉɩɪɟɦɚɩɪɚɜɢɥɢɦɚɞɚɬɢɦɭɩɨɝɥɚɜʂɭ,,
Ƚɥɚɜɧɢɨɛʁɟɤɬɢɫɟɦɨɝɭɝɪɚɞɢɬɢɤɚɨɫɥɨɛɨɞɧɨɫɬɨʁɟʄɢɢɥɢɨɛʁɟɤɬɢɭɧɢɡɭɚɫɜɟɭɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ
ɨɞ ɬɟɯɧɢɱɤɨɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨɝ ɩɪɨɰɟɫɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɍɡ
ɝɥɚɜɧɟ ɨɛʁɟɤɬɟ ɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨʁ ɩɚɪɰɟɥɢ ʁɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɩɨɦɨʄɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɂɧɬɟɪɧɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ  ɩɚɪɤɢɧɝɟ ɪɟɲɢɬɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɨʁɟɞɢɧɱɚɧɢɯ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɦɡɚɯɬɟɜɢɦɚ
Ɇɨɝɭʄɟʁɟɢɡɜɪɲɢɬɢɩɪɟɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɟɨɛʁɟɞɢʃɚɜɚʃɟɦɢɥɢɞɟɨɛɨɦɩɨɜɪɲɢɧɚɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɢɯ
ɧɚɦɟɧɚɚɤɪɨɡɢɡɪɚɞɭɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɯɩɪɨʁɟɤɚɬɚɢɥɢɩɪɨʁɟɤɚɬɚɩɪɟɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɟɨɞɧɨɫɧɨɭɫɤɥɚɞɭɫɚ
ɜɚɠɟʄɢɦɡɚɤɨɧɨɦ
ɉɨɫɥɨɜɧɨ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ Ɂɨɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ Äȿɧɟɥɚ³ ɜɟʄ ɫɟ
ɪɚɡɜɢɥɚ ɭ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɨ ɬɪɝɨɜɚɱɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɬɪɝɨɜɚɱɤɢ ɰɟɧɬɚɪ  ɫɚ
ɩɪɨɞɚʁɧɢɦɫɚɥɨɧɢɦɚÄȿɧɟɥɚ³ɢÄ)RUPDLGHDOH³ ɍɡɨɧɢɤɨɦɩɥɟɤɫɚȿɧɟɥɚɮɨɪɦɢɪɚɧʁɟɢÄɐɚɪɢɧɫɤɢ
ɬɟɪɦɢɧɚɥ³

Ɍɚɛɟɥɚɉɪɚɜɢɥɚɝɪɚɻɟʃɚɡɚɡɨɧɭɩɨɫɥɨɜɧɨɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɭɫɥɨɜɢɡɚɮɨɪɦɢɪɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɩɚɪɰɟɥɟ
ɧɚʁɜɟʄɢɞɨɡɜɨʂɟɧɢɢɧɞɟɤɫɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ ɂɡ 
ɧɚʁɜɟʄɚɞɨɡɜɨʂɟɧɚɜɢɫɢɧɚɨɛʁɟɤɬɚ

ɦɢɧɢɦɚɥɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɩɚɪɰɟɥɟP
ɦɢɧɢɦɚɥɧɚɲɢɪɢɧɚɮɪɨɧɬɚɩɚɪɰɟɥɟP
ɡɚɩɨɜɪɲɢɧɟɞɨP
ɡɚɩɨɜɪɲɢɧɟɩɪɟɤɨP
P ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢɨɧɨɉ 
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ɫɩɪɚɬɧɨɫɬɩɨɦɨʄɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɧɚʁɜɟʄɚɞɨɡɜɨʂɟɧɚɜɢɫɢɧɚɩɨɦɨʄɧɨɝɨɛʁɟɤɬɚ
ɦɢɧɢɦɚɥɧɨɪɚɫɬɨʁɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɥɢɧɢʁɟ
ɨɛʁɟɤɬɚɨɞɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟɥɢɧɢʁɟɩɚɪɰɟɥɟ
ɪɚɫɬɨʁɚʃɚɨɛʁɟɤɬɚɨɞɛɨɱɧɢɯɝɪɚɧɢɰɚɩɚɪɰɟɥɟ
ɪɚɫɬɨʁɚʃɚɨɛʁɟɤɬɚɨɞɡɚɞʃɟɝɪɚɧɢɰɟɩɚɪɰɟɥɟ
ɦɟɻɭɫɨɛɧɚɭɞɚʂɟɧɨɫɬɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɪɚɫɬɨʁɚʃɟɨɛʁɟɤɬɚɨɞɛɨɱɧɢɯɫɭɫɟɞɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɭɪɟɻɟʃɟɡɟɥɟɧɢɯɢɫɥɨɛɨɞɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɦɢɧɢɦɭɦɤɨɦɭɧɚɥɧɟɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢ

ɨɝɪɚɻɢɜɚʃɟ
ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɩɪɢɫɬɭɩɚɩɚɪɰɟɥɢɢɩɪɨɫɬɨɪɚɡɚ
ɩɚɪɤɢɪɚʃɟɜɨɡɢɥɚ
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ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɉ
P
P
ɧɚʁɦɚʃɟP
ɧɚʁɦɚʃɟP
ɧɚʁɦɚʃɟP
ɧɚʁɦɚʃɟP
ɦɢɧɢɦɚɥɧɢɩɪɨɰɟɧɚɬɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɧɚɩɚɪɰɟɥɢ
ɧɟɡɚɫɬɪɬɟɡɟɥɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɭɞɢɪɟɤɬɧɨɦɤɨɧɬɚɤɬɭɫɚɬɥɨɦ
ɦɢɧ
ɨɛɚɜɟɡɚɧɩɪɢɤʂɭɱɚɤɧɚɜɨɞɨɜɨɞɧɭɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɭ
ɦɪɟɠɭɟɥɟɤɬɪɢɱɧɭɟɧɟɪɝɢʁɭɢɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɭɦɪɟɠɭ
ɬɨɥɨɜɨɞɧɭɢɥɢɝɚɫɨɜɨɞɧɭɦɪɟɠɭɢɥɢɞɪɭɝɢɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢ
ɢɡɜɨɪɟɧɟɪɝɢʁɟ
ɞɚɬɨɭɩɨɫɟɛɧɨɦɩɨɝɥɚɜʂɭ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɡɚɩɚɪɤɢɧɝɟɞɚɬɢɭɩɨɫɟɛɧɨɦɩɨɝɥɚɜʂɭɚ
ɩɚɪɤɢɧɝɟɪɟɲɢɬɢɭɨɤɜɢɪɭɩɚɪɰɟɥɟ


Ɂɟɥɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɞɚ ɛɭɞɭ  ɮɨɪɦɢɪɚɧɟ ɨɞ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɝ ɫɚɞɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɡɚɞɨɜɨʂɢɥɟ ɟɫɬɟɫɤɟ ɧɨɪɦɟ ɉɟʁɡɚɠɧɢɦ ɭɪɟɻɟʃɟɦ
ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɟ ɩɟʁɡɚɠɧɨɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɟ ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɮɨɧɬɚɧɟ ɫɤɭɥɩɬɭɪɟ ɚ ɡɚ
ɡɚɫɬɨɪɟɤɨɪɢɫɬɢɬɢɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɟɨɬɩɨɪɧɟɢɛɟɡɛɟɞɧɟɭɫɜɢɦɜɪɟɦɟɧɫɤɢɦɭɫɥɨɜɢɦɚ
Ɂɚɨɬɜɨɪɟɧɟɬɪɠɧɟɰɟɧɬɪɟɯɨɬɟɥɟɪɟɫɬɨɪɚɧɟɩɨɫɥɨɜɧɟɢɡɚɛɚɜɧɟɩɚɪɤɨɜɟɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟɫɟɞɚ
ɦɢɧɢɦɚɥɧɢɩɪɨɰɟɧɚɬɧɟɡɚɫɬɪɬɢɯɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɭɞɢɪɟɤɬɧɨɦɤɨɧɬɚɤɬɭɫɚɬɥɨɦɛɭɞɟ
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɫɚɱɭɜɚɬɢ ɢ
ɭɧɚɩɪɟɞɢɬɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɡɟɥɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɭ ɜɟɝɟɬɚɰɢʁɭ ɉɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟ ɫɟ ɨɡɟɥɟʃɚɜɚʃɟ
ɪɚɜɧɢɯɤɪɨɜɨɜɚɨɛʁɟɤɚɬɚɭɡɦɢɧɢɦɚɥɧɨFPɡɟɦʂɢɲɧɨɝɫɭɩɫɬɪɚɬɚ
ɍ ɡɨɧɢ ɭɥɚɡɧɨɝ ɩɪɚɜɚɰɚ ɭ ɝɪɚɞ ɭɥɢɰɚ ȭɭɪɟ ȭɚɤɨɜɢʄɚ  ɭɡ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɝɞɟ ɫɟ ɩɥɚɧɢɪɚ ɜɟʄɢ
ɫɩɟɤɬɚɪɦɨɝɭʄɢɯɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɯɢɩɟɪɦɚɪɤɟɬɢɲɨɩɢɧɝɦɨɥɨɜɢɜɟɥɟɬɪɠɧɢɰɟɢɞɪɭɝɢɜɟɥɢɤɢɩɨɫɟɛɧɢ
ɩɨɫɥɨɜɧɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ  ɢ ɭ ɡɨɧɚɦɚ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɨɛɚɜɟɡɧɨ
ɨɡɟɥɟʃɚɜɚʃɟ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɚɪɤɢɧɝɚ ɜɢɫɨɤɢɦ ɡɚɫɚɞɨɦ Ǧ ɞɪɜɟʄɟɦ ɤɚɨ ɢ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɩɪɚɬɟʄɢɯ ɡɟɥɟɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɬɚɦɨ ɝɞɟ ʁɟ ɬɨ ɦɨɝɭʄɟ Ɉɛɚɜɟɡɧɨ ʁɟ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɨɡɟɥɟʃɟɧɢɯ ɩɚɪɤɢɧɝɚ ɫɚ ɩɨɪɨɡɧɨɦ
ɩɨɞɥɨɝɨɦ

,,, ȼɟɪɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢɢɤɨɦɩɥɟɤɫɢ
ȼɟɪɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ʁɚɜɧɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ ɡɚ ɡɚɞɨɜɨʂɟʃɟ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛɚ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɢɡɚɛɪɚɧɨɦɤɨɧɮɟɫɢʁɨɦɚɥɢɤɚɨɩɪɚɬɟʄɟɦɨɝɭɢɦɚɬɢɢɞɪɭɝɟɫɚɞɪɠɚʁɟɍ
ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɨɜɨɝ ɩɥɚɧɚ ɜɟɪɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɫɭ ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɢ ɧɚɦɟɧɚɦɚ ɨɫɬɚɥɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚɫɜɢɦɬɢɩɨɜɢɦɚɫɬɚɧɨɜɚʃɚɩɨɫɥɨɜɧɨɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɦɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚɢɡɟɥɟɧɢɥɭ
ɉɥɚɧɨɦ ɝɟɧɟɪɚɥɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ ɫɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɜɟɪɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɚ ɞɪɭɝɟ ɥɨɤɚɰɢʁɟ
ɦɨɝɭ ɫɟ ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɨɫɬɢ ɧɚɦɟɧɚ ɤɚɨ ɢ ɩɪɢɦɟɧɨɦ ɩɚɪɜɢɥɚ ɨɜɨɝ ɩɥɚɧɚ ɍ
ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɨɝ ɩɥɚɧɚ ɦɨɝɭ ɫɟ ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɜɟɪɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɧɢɰɟ ɚ
ɲɬɨ ɫɭ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢ ɢ ɧɚʁɛɪɨʁɧɢʁɢ ɜɟɪɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ȼɟɪɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢɜɢɲɟɝ ɯɢʁɟɪɚɪɯɢʁɫɤɨɝ
ɪɚɧɝɚɦɨɝɭɫɟɩɚɥɧɢɪɚɬɢɫɚɦɨɡɚɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɟɰɪɤɜɟɢɜɟɪɫɤɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟɱɢʁɟʁɟɫɟɞɢɲɬɟɭɨɤɜɢɪɭ







 ɉɨɞ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɨɦ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɨ ɜɟɡɚɧ ɛɪɨʁ ɜɟɪɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɩɪɢɩɚɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨ ʁɟɞɧɨʁ
ɰɪɤɜɢ ɨɞɧɨɫɧɨ ɰɪɤɜɟɧɨʁ ɩɚɪɨɯɢʁɢ ɢɥɢ ɨɩɲɬɢɧɢ Ɂɚ ɨɫɬɚɥɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɟ ɰɪɤɜɟ ɢ ɜɟɪɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɩɨɞ
ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɨɦ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɜɟɪɧɢɰɢ ɤɨʁɢ ɧɟ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɨ ɜɟɡɚɧɢ ɚɥɢ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨʁɟɞɧɨʁɰɪɤɜɢɨɞɧɨɫɧɨɛɨɝɨɦɨʂɢ
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ɝɪɚɧɢɰɚ Ƚɍɉɚ ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ Äɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ ɝɪɚɞɚ ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ³ ɛɪɨʁ   Ɂɚ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ
ɜɟɪɫɤɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɫɜɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɰɪɤɚɜɚ ɢ ɜɟɪɫɤɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɫɟ ɢɫɬɢ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ ɚɥɢ ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɡɚ ɛɪɨʁɱɚɧɨ ɦɚɥɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɩɪɢɦɟʃɭʁɟ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ
ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟ
ɉɨɬɪɟɛɟ ɜɟɪɧɢɤɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟ ɤɨɧɮɟɫɢʁɟ ɩɪɨɰɟʃɭʁɭ ɫɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɛɪɨʁɚ ɝɪɚɜɢɬɢɪɚʁɭʄɢɯ
ɜɟɪɧɢɤɚ ɩɪɟɦɚ ɡɜɚɧɢɱɧɢɦ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ ɩɨɩɢɫɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɤɚɨ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ
ɨɩɫɥɭɠɟɧɨɫɬɢ  ɋɬɚɧɞɚɪɞ ɨɩɫɥɭɠɟɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɜɟɪɫɤɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɤɚɨ P ɛɪɭɬɨ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɫɧɨɜɟ ɛɨɝɨɦɨʂɟɜɟɪɧɢɤɭ ɍɫɜɨʁɟɧ ʁɟ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦ ɞɚ ɛɪɭɬɨ ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɛɨɝɨɦɨʂɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɫɬɚɧɞɪɚɞɭ ɨɞ  Pɜɟɪɧɢɤɭ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɤɚɞɚ ɫɟ
ɫɦɚɬɪɚɞɚɫɭɩɨɬɪɟɛɟɝɪɚɜɢɬɢɪɚʁɭʄɢɯɜɟɪɧɢɤɚɡɚɞɨɜɨʂɟɧɟ
Ɂɚ  ɰɪɤɜɟ ɢ ɜɟɪɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɱɢʁɢ ʁɟ ɭɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ ɜɟɪɧɢɤɚ  ɜɟʄɢ ɨɞ  ɛɪɭɬɨ ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɨɫɧɨɜɟɛɨɝɨɦɨʂɟɫɟɭɬɜɪɻɭʁɟɩɪɢɦɟɧɨɦɧɚɜɟɞɟɧɨɝɫɬɚɧɞɚɪɞɚɨɩɫɥɭɠɟɧɨɫɬɢ
Ɂɚɰɪɤɜɟɢɜɟɪɫɤɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟɱɢʁɢʁɟɭɤɭɩɚɧɛɪɨʁɜɟɪɧɢɤɚɦɚʃɢɨɞɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚɛɪɭɬɨ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɛɨɝɨɦɨʂɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɜɟʄɚ ɨɞ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɞɨɛɢʁɟɧɟ ɩɪɢɦɟɧɨɦ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ
ɨɩɫɥɭɠɟɧɨɫɬɢɨɞɧɨɫɧɨɪɚɱɭɧɚɫɟɤɚɨɞɚʁɟɛɪɨʁɜɟɪɧɢɤɚ
Ɉɫɬɚɥɢ ɜɟɪɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɫɭ ɨɛʁɟɤɬɢ ɤɨʁɟ ɰɪɤɜɟ ɢ ɜɟɪɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɦɨɝɭ ɩɨɞɢɡɚɬɢ ɨɫɢɦ
ɯɪɚɦɨɜɚ ɢ ɩɪɚɬɟʄɢɯ ɡɞɚʃɚ ɡɚ ɛɨɝɨɫɥɭɠɛɟɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɭɩɪɚɜɧɟ ɡɝɪɚɞɟ ɲɤɨɥɟ
ɢɧɬɟɪɧɚɬɢɛɨɥɧɢɰɟɫɬɚɦɛɟɧɟɡɝɪɚɞɟɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɢɞɪɭɝɢɨɛʁɟɤɬɢɭɫɤɥɚɞɭɫɚɡɚɤɨɧɨɦ
Ʌɨɤɚɰɢʁɚ ɡɚ ɧɨɜɟ ɜɟɪɫɤɟ ɨɛʁɟɤɬɟ ɬɪɟɛɚ ɜɪɟɞɧɨɜɚɬɢ ɢ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɭ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ ɛɥɢɡɢɧɭ ɚɭɬɨɛɭɫɤɢɯ ɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɧɚɦɟɧɟ ɭ ɨɤɪɭɠɟʃɭ ɜɢɡɭɪɟ ɢ
ɫɚɝɥɟɞʂɢɜɨɫɬɨɛʁɟɤɬɚɤɚɨɢɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɞɚɫɟɜɟɪɫɤɢɦɨɛʁɟɤɬɨɦɭɧɚɩɪɟɞɢɥɨɤɚɥɧɢɚɦɛɢʁɟɧɬ
ɍɨɛɢɱɚʁɟɧɚɜɟɥɢɱɢɧɚɩɚɪɰɟɥɟɡɚɜɟɪɫɤɢɨɛʁɟɤɚɬɥɨɤɚɥɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟʁɟɢɡɦɟɻɭP
ɉɨɜɪɲɢɧɭ ɩɚɪɰɟɥɟ ɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɫɚɬɢ ɩɪɟɦɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɭ  P ɩɨ ɜɟɪɧɢɤɭ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɨɝ
ɩɨɞɪɭɱʁɚɉɚɪɰɟɥɟɭɰɟɧɬɪɚɥɧɢɦɞɟɥɨɜɢɦɚɝɪɚɞɚɢɥɢɡɚɩɨɬɪɟɛɟɜɟɪɫɤɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟɫɚɦɚʃɢɦɛɪɨʁɟɦ
ɜɟɪɧɢɤɚɦɨɝɭɛɢɬɢɢɦɚʃɟɩɨɜɪɲɢɧɟɉɪɟɩɨɪɭɤɚʁɟɞɚɢɧɞɟɤɫɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢɩɚɪɰɟɥɟɛɭɞɟɞɨɚ
ɢɧɞɟɤɫɢɡɝɪɚɻɟɧɨɫɬɢɞɨ
ɋɥɨɛɨɞɧɢ ɧɟɢɡɝɪɚɻɟɧɢ ɞɟɨ ɩɚɪɰɟɥɟ ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɨɦɨɝɭʄɢ ɛɨɪɚɜɚɤ ɜɟʄɟɝ ɛɪɨʁɚ
ɜɟɪɧɢɤɚɢɥɢɝɨɫɬɢʁɭɡɚɩɨɜɪɟɦɟɧɟɢɧɟɫɬɚɧɞɚɪɞɧɟɞɨɝɚɻɚʁɟɋɥɨɛɨɞɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɩɚɪɰɟɥɟɬɪɟɛɚɞɚ
ʁɟɩɚɪɤɨɜɫɤɢɭɪɟɻɟɧɚɫɚɤɥɭɩɚɦɚɱɟɫɦɨɦɩɪɨɫɬɨɪɨɦɡɚɢɝɪɭɞɟɰɟɢɫɥɢɱɧɨɆɢɧɢɦɚɥɧɢɩɪɨɰɟɧɚɬ
ɡɟɥɟɧɢɯ ɧɟɡɚɫɬɪɬɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ʁɟ  ɉɚɪɰɟɥɭ ɫɧɚɛɞɟɬɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɦ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ
ɯɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɤɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚɦɪɟɠɚɢɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɩɨɦɨɝɭʄɫɬɜɭɝɚɫɨɜɨɞɧɚ
ɢɥɢɬɨɩɥɨɜɨɞɧɚɦɪɟɠɚ ɉɚɪɰɟɥɚɜɟɪɫɤɨɝɨɛʁɟɤɬɚɩɨɩɪɚɜɢɥɭɫɟɨɝɪɚɻɭʁɟȼɢɫɢɧɚɨɝɪɚɞɟʁɟɞɨ
PɤɨʁɚɦɨɠɟɛɢɬɢɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɚɨɡɟɥɟʃɟɧɚɢɥɢɢɦɚɬɢɫɨɤɥɭɤɨʁɟɧɟɫɦɟɛɢɬɢɜɢɲɚɨɞP
ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɩɚɪɰɟɥɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ ɚ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɢ ɡɚ
ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɛɪɨʁ ɩɨɫɟɬɢɥɚɰɚ Ɂɚ ɜɟɪɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɫɚ ɦɚʃɢɦ ɛɪɨʁɟɦ ɜɟɪɧɢɤɚ ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɜɟɪɫɤɢ
ɨɛʁɟɤɬɢ ɧɟ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɧɚ ɩɟɲɚɱɤɨʁ ɞɢɫɬɚɧɰɢ ɧɨɜɟ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɧɚ ɦɟɫɬɢɦɚ ɫɚ
ɞɨɛɪɢɦ ɫɚɨɛɪɚʄɚɧɢɦ ɜɟɡɚɦɚ Ɉɜɟ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɡɚɯɬɟɜɚʁɭ ɢ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɡɚ ɩɨɫɟɬɢɨɰɟ
ɍɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɧɨɜɟ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɧɚɥɚɡɟ ɭ ɡɨɧɚɦɚ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɦɨɪɚ ɫɟ ɜɨɞɢɬɢ ɪɚɱɭɧɚ ɞɚ ɩɨɜɟʄɚɧ ɨɛɢɦ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɛɭɤɚɢɥɢɞɪɭɝɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɟɭɝɪɨɡɟɤɜɚɥɢɬɟɬɠɢɜɨɬɚɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚɭɨɤɪɭɠɟʃɭ
ɉɪɟɩɨɪɭɤɟɡɚɨɛʁɟɤɬɟɨɫɧɨɜɧɟɩɪɚɬɟʄɟɢɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɟɧɚɦɟɧɟ
ɉɨɞ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɨɫɧɨɜɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɜɟɪɫɤɨɝ ɨɛɪɟɞɚ
Ɉɛʁɟɤɬɢ ɩɪɚɬɟʄɟ ɧɚɦɟɧɟ ɧɢɫɭ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɜɟɪɫɤɨɝ ɨɛɪɟɞɚ ɚɥɢ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ ɧɟɨɦɟɬɚɧɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɨɫɧɨɜɧɨɝɜɟɪɫɤɨɝɫɚɞɪɠɚʁɚɤɚɨɲɬɨɫɭɩɚɪɨɯɢʁɫɤɢɞɨɦɫɚɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɦɚɫɚɥɨɦɡɚ
ɩɪɟɞɚɜɚʃɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɨɦ ɬɪɩɟɡɚɪɢʁɨɦ ɢ ɤɭɯɢʃɨɦ ɩɨɦɨʄɧɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɦɚ ɢ ɫɬɚɧɨɜɢɦɚ ɡɚ
ɫɜɟɲɬɟɧɢɤɟɉɨɞɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɦɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭɫɟɨɧɢɤɨʁɢɧɢɫɭɨɛɚɜɟɡɧɢɚɥɢɱɢʁɟ
ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɩɨɜɟʄɚɜɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞ ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ ɫɬɚɪɚʃɚ







 ɉɪɟɦɚ Ɂɚɤɨɧɭ ɨ ɰɪɤɜɚɦɚ ɢ ɜɟɪɫɤɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ Äɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ³ ɛɪ  ɱɥ
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ɡɞɪɚɜɫɬɜɚɤɚɨɲɬɨɫɭɞɟɱɢʁɚɭɫɬɚɧɨɜɚɩɚɫɬɢɪɫɤɢɰɟɧɬɚɪɞɨɦɡɚɫɬɚɪɟ ɢɫɥɈɛʁɟɤɬɢɩɪɚɬɟʄɢɯɢ
ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯɧɚɦɟɧɚɧɟɛɢɬɪɟɛɚɥɨɞɚɛɭɞɭɞɨɦɢɧɚɧɬɧɢɭɨɞɧɨɫɭɧɚɨɫɧɨɜɧɢɜɟɪɫɤɢɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɭɫɥɨɜɢ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɫɩɪɚɬɧɨɫɬ ɜɢɫɢɧɚ ɪɚɫɬɨʁɚʃɚ ɨɞ ɝɪɚɧɢɰɟ ɩɚɪɰɟɥɚ ɢ ɫɭɫɟɞɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ 
ɩɪɚɬɟʄɟɢɯɢɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯɫɚɞɪɠɚʁɚɬɪɟɛɚɞɚɫɭɭɫɤɥɚɞɭɫɚɩɪɚɜɢɥɢɦɚɝɪɚɞʃɟɰɟɥɢɧɟɛɥɨɤɚɭ
ɤɨɦɟ ɫɟ ɩɚɪɰɟɥɚ ɧɚɥɚɡɢ ɤɚɨ ɢ ɫɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɜɟɥɢɱɢɧɨɦ ɢ ɜɢɫɢɧɨɦ ɨɫɧɨɜɧɨɝ
ɨɛʁɟɤɬɚ ɍɤɭɩɧɚ ɛɪɭɬɨ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɫɜɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɨɫɧɨɜɧɟ ɢ ɩɪɚɬɟʄɟ ɧɚɦɟɧɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɭ ɨɞ  Pɜɟɪɧɢɤɭ Ɉɛʁɟɤɬɟɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɧɚɦɟɧɚ ɬɪɟɛɚ ɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɫɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɯɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚɡɚɨɞɪɟɻɟɧɭɧɚɦɟɧɭɢɦɚʁɭʄɢɭɜɢɞɭɢɩɪɢɩɚɞɚʁɭʄɟɡɟɦʂɢɲɬɟɩɚɪɤɢɪɚʃɟ
ɢɞɪɭɝɟɧɟɨɩɯɨɞɧɟɭɫɥɨɜɟ
Ʉɚɞɚ ʁɟ ɨɫɧɨɜɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬ ɤɚɩɟɥɚ ɛɢɥɨ ɤɚɨ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬ ɢɥɢ ɤɚɨ ɞɟɨ ɨɛʁɟɤɬɚ ɞɪɭɝɟ
ɧɚɦɟɧɟɧɢɫɭɩɨɬɪɟɛɧɢɩɪɚɬɟʄɢɨɛʁɟɤɬɢ
ɐɪɤɜɟ ɧɚ ɝɪɨɛɥʁɭ ɭɤɨɥɢɤɨ ɧɢɫɭ ɢ ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɟ ɧɟ ɦɨɪɚʁɭ ɞɚ ɢɦɚʁɭ ɩɨɫɟɛɧɭ ɩɨɪɬɭ ɧɢɬɢ
ɨɛʁɟɤɚɬ ɩɪɚɬɟʄɟ ɧɚɦɟɧɟ ɭɤɨɥɢɤɨ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɤɚɨ ɩɪɚɬɟʄɚ ɧɚɦɟɧɚ ɦɨɝɭʄ ʁɟ ɰɪɤɜɟɧɢ ɞɨɦ ɫɚ
ɫɚɥɨɦɢɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɨɦɤɚɞɚʁɟɝɪɨɛʂɚɧɫɤɚɰɪɤɜɚɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨɢɩɚɪɨɯɢʁɫɤɚɩɨɠɟʂɧɨʁɟɢɡɞɜɨʁɢɬɢ
ʁɟ ɧɚ ɨɛɨɞɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɝɪɨɛʂɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɭɡ ɩɪɢɫɬɭɩɧɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɭ ɤɚɨ ɨɝɪɚɻɟɧɭ ɩɨɪɬɭ ɫɚ
ɩɚɪɨɯɢʁɫɤɢɦɞɨɦɨɦ
ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ ɜɟɪɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɦɨɝɭ ɫɟ ɚɞɚɩɬɢɪɚɬɢ ɞɨɝɪɚɻɢɜɚɬɢ ɢɥɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɝɪɚɞɢɬɢ ɧɨɜɢ
ɨɛʁɟɤɬɢɨɫɧɨɜɧɟɩɪɚɬɟʄɟɢɥɢɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɟɧɚɦɟɧɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɩɪɚɜɢɥɢɦɚɩɥɚɧɚɁɚɞɨɝɪɚɞʃɭ
ɢɥɢɧɨɜɭɢɡɝɪɚɞʃɭɧɚɜɟɞɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɩɨɬɪɟɛɧɚʁɟɢɡɪɚɞɚɍɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɍɨɤɜɢɪɭɝɪɚɧɢɰɚɉȽɊɧɟɦɚɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɜɟɪɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ

,,, ɋɬɚɧɢɰɟɡɚɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɝɨɪɢɜɨɦ
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɧɨɜɢɯ ɫɬɚɧɢɰɚ ɡɚ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɝɨɪɢɜɨɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɢɫɩɭɧɢɬɢ ɫɥɟɞɟʄɟ
ɭɫɥɨɜɟ
 Ʌɨɤɚɰɢʁɚ ɫɬɚɧɢɰɟ ɡɚ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɝɨɪɢɜɨɦ ɦɨɪɚ ɞɚ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚ ɩɪɨɩɢɫɟ ɭɬɜɪɻɟɧɟ
ɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɢɦ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɚɦɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɤɨʁɟ ɨɞɪɟɻɭʁɭ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɨɪɝɚɧɢ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɟɤɨɥɨɝɢʁɟ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ Ɍɚɤɨɻɟ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɭɪɚɞɢɬɢ
ɟɥɚɛɨɪɚɬ ɤɨʁɢ ɫɚɞɪɠɢ ɚɧɚɥɢɡɭ ɭɬɢɰɚʁɚ ɧɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɢ ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɡɚɝɚɻɟʃɟ
ɜɚɡɞɭɯɚ ɜɨɞɟ ɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɩɨʁɚɜɭ ɛɭɤɟ ɢ ɜɢɛɪɚɰɢʁɚ ɤɚɨ ɢ ɦɟɪɟ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ ɡɚ
ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟɢɫɦɚʃɟʃɟɲɬɟɬɧɢɯɭɬɢɰɚʁɚ
 ɇɚ ɰɟɜɨɜɨɞɟ ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɟ ɨɛʁɟɤɬɟ ɫɬɚɧɢɰɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɞɪɠɢ ɝɨɪɢɜɨ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɫɧɚɛɞɟɜɚʁɭ
ɦɨɬɨɪɧɚɜɨɡɢɥɚɩɪɢɦɟʃɭʁɭɫɟɭɩɨɝɥɟɞɭɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɚɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɨɩɪɟɦɟɢɨɡɧɚɱɚɜɚʃɚ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɨɞɪɟɞɛɟ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɫɬɚɧɢɰɚ ɡɚ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɝɨɪɢɜɨɦ ɦɨɬɨɪɧɢɯ
ɜɨɡɢɥɚɢɭɫɤɥɚɞɢɲɬɚɜɚʃɭɢɩɪɟɬɚɤɚʃɭɝɨɪɢɜɚɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɋɎɊȳɛɪɢɢ
ɋɥȽɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪ ɢɨɫɬɚɥɢɯɡɚɤɨɧɚɢɩɪɚɜɢɥɧɢɤɚɤɨʁɢɪɟɝɭɥɢɲɭɨɜɭɨɛɥɚɫɬ
 ɍɧɚɫɟʂɟɧɨɦɦɟɫɬɭɫɬɚɧɢɰɚɫɟɧɟɦɨɠɟɝɪɚɞɢɬɢɧɚɪɚɫɪɤɫɧɢɰɢɧɢɬɢɧɚɬɚɤɜɨʁɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢ
ɨɞɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟɧɚɤɨʁɨʁɛɢɨɦɟɬɚɥɚɨɞɜɢʁɚʃɟʁɚɜɧɨɝɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɋɬɚɧɢɰɚɦɨɪɚɛɢɬɢɨɞɜɨʁɟɧɚ
ɨɞ ɩɭɬɚ ɧɚ ɤɨɦɟ ɫɟ ɜɪɲɢ ʁɚɜɧɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɡɚɲɬɢɬɧɢɦ ɨɫɬɪɜɨɦ ɲɢɪɢɧɟ ɧɚʁɦɚʃɟ P
ɂɡɭɡɟɬɧɨ ɭ ɦɚʃɟ ɩɪɨɦɟɬɧɢɦ ɭɥɢɰɚɦɚ ɧɚɫɟʂɟɧɨɝ ɦɟɫɬɚ ɫɬɚɧɢɰɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɝɪɚɞɢɬɢ ɢ ɛɟɡ
ɡɚɲɬɢɬɧɨɝ ɨɫɬɪɜɚ ɚɤɨ ɬɨ ɨɞɨɛɪɢ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɨɪɝɚɧ Ⱦɭɠɢɧɚ ɡɚɲɬɢɬɧɨɝ ɨɫɬɪɜɚ ɧɟ ɫɦɟ ɛɢɬɢ
ɦɚʃɚ ɨɞ ɪɚɫɬɨʁɚʃɚ ɢɡɦɟɻɭ ɞɜɚ ɤɪɚʁʃɚ ɚɭɬɨɦɚɬɚ ɡɚ ɢɫɬɚɤɚʃɟ Ⱥɤɨ ɫɟ ɧɚ ɡɚɲɬɢɬɧɨɦ ɨɫɬɪɜɭ
ɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭɚɭɬɨɦɚɬɢɡɚɢɫɬɚɤɚʃɟɲɢɪɢɧɚɡɚɲɬɢɬɧɨɝɨɫɬɪɜɚɦɨɪɚɢɡɧɨɫɢɬɢɧɚʁɦɚʃɟPɚ
ɩɭʃɟʃɟɩɨɝɨɧɫɤɢɯɪɟɡɟɪɜɨɚɪɚɦɨɬɨɪɧɢɯɜɨɡɢɥɚɦɨɠɟɫɟɜɪɲɢɬɢɫɚɦɨɢɡɜɚɧɩɭɬɚɧɚɦɟʃɟɧɨɝ
ɡɚʁɚɜɧɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
 Ⱦɟɨɫɬɚɧɢɰɟɧɚɤɨɦɟɫɟɧɚɥɚɡɟɦɨɬɨɪɧɚɜɨɡɢɥɚɡɚɜɪɟɦɟɩɭʃɟʃɚɝɨɪɢɜɨɦɧɟɫɦɟɫɟɧɚɥɚɡɢɬɢ
ɭɤɪɢɜɢɧɢɢɦɨɪɚɛɢɬɢɛɟɬɨɧɢɪɚɧɢɭɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɢɚɢɡɭɡɟɬɧɨɫɚɧɚɝɢɛɨɦɞɨȺɭɬɨɦɚɬɢ
ɡɚ ɢɫɬɚɤɚʃɟ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɧɚ ɬɪɨɬɨɚɪɭ ɨɫɬɪɜɭ ɢɥɢ ɡɚɲɬɢɬɧɨɦ ɨɫɬɪɜɭ ɭɡɞɢɝɧɭɬɨɦ ɢɡɧɚɞ
ɧɢɜɨɚɩɭɬɚɧɚʁɦɚʃɟPɢɬɨɧɚɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢɨɞɧɚʁɦɚʃɟPɨɞɢɜɢɰɟɬɪɨɬɨɚɪɚɨɫɬɪɜɚ
ɢɥɢ ɡɚɲɬɢɬɧɨɝ ɨɫɬɪɜɚ ɦɟɪɟɧɨ ɨɞ ɝɚɛɚɪɢɬɚ ɚɭɬɨɦɚɬɚ Ⱥɭɬɨɦɚɬɢ ɡɚ ɢɫɬɚɤɚʃɟ ɧɟ ɫɦɟʁɭ ɫɟ
ɩɨɫɬɚɜʂɚɬɢ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɫɩɨɞ ɧɢɜɨɚ ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɧɚ ɤɨɦɟ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɫɬɚɧɢɰɚ ɧɢɬɢ
ɭɧɭɬɚɪɢɥɢɢɫɩɨɞɛɢɥɨɤɨɝɨɛʁɟɤɬɚɨɫɢɦɢɫɩɨɞɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɟɡɚɬɨɧɚɦɟʃɟɧɟ
 Ⱥɤɨɫɭɚɭɬɨɦɚɬɢɡɚɢɫɬɚɤɚʃɟɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɧɚɬɪɨɬɨɚɪɭɫɚɡɚɲɬɢɬɧɢɦɨɫɬɪɜɨɦɢɥɢɧɚɞɜɚɢɥɢ
ɜɢɲɟ ɨɫɬɪɜɚ ɪɚɫɬɨʁɚʃɟ ɢɡɦɟɻɭ ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɢ ɡɚɲɬɢɬɧɨɝ ɨɫɬɪɜɚ ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɪɜɚ ɢ ɬɪɨɬɨɚɪɚ
ɨɞɧɨɫɧɨɢɡɦɟɻɭɨɫɬɪɜɚɦɨɪɚɛɢɬɢɧɚʁɦɚʃɟɬɨɥɢɤɨɞɚʁɟɨɦɨɝɭʄɟɧɨɧɟɫɦɟɬɚɧɨɦɢɦɨɢɥɚɠɟʃɟ
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ɦɨɬɨɪɧɢɯɜɨɡɢɥɚȺɤɨʁɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭɫɬɚɧɢɰɢɪɟɝɭɥɢɫɚɧɭʁɟɞɧɨɦɫɦɟɪɭɪɚɫɬɨʁɚʃɟɢɡɦɟɻɭ
ɨɫɬɪɜɚɨɞɧɨɫɧɨɢɡɦɟɻɭɬɪɨɬɨɚɪɚɢɨɫɬɪɜɚɧɟɫɦɟɛɢɬɢɦɚʃɟɨɞP
 ɍɞɚʂɟɧɨɫɬ ɢɡɦɟɻɭ ɞɜɚ ɚɭɬɨɦɚɬɚ ɡɚ ɢɫɬɚɤɚʃɟ ɦɨɪɚ ɢɡɧɨɫɢɬɢ ɧɚʁɦɚʃɟ P ɦɟɪɟɧɨ ɨɞ
ɨɫɨɜɢɧɟ ɬɢɯ ɚɭɬɨɦɚɬɚ Ⱥɭɬɨɦɚɬɢ ɡɚ ɢɫɬɚɤɚʃɟ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɧɚʁɦɚʃɟ P ɭɞɚʂɟɧɢ ɨɞ
ɧɚʁɛɥɢɠɟɝɭɪɟɻɚʁɚɡɚɤɨɧɬɪɨɥɭɩɪɢɬɢɫɤɚɭɩɧɟɭɦɚɬɢɰɢɦɚɢɢɡɦɟɧɭɭʂɚɭɦɨɬɨɪɭɨɞɧɨɫɧɨɨɞ
ɧɚʁɛɥɢɠɟɝ ɚɭɬɨɦɚɬɚ ɡɚ ɢɫɬɚɤɚʃɟ ɭʂɚ ɡɚ ɥɨɠɟʃɟ ɐɟɜɨɜɨɞɢ ɫɟ ɩɨɥɚɠɭ ɩɨɞɡɟɦɧɨ ɢ ɦɨɪɚʁɭ
ɛɢɬɢ ɡɚɲɬɢʄɟɧɢ ɨɞ ɤɨɪɨɡɢʁɟ ɚ ɫɩɚʁɚʁɭ ɫɟ ɧɟɩɪɨɩɭɫɧɢɦ ɜɟɡɚɦɚ ɤɨʁɟ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɨɞɨɛɪɟɧɟ
ȺɤɨɫɟɰɟɜɨɜɨɞɢɩɨɥɚɠɭɞɢɪɟɤɬɧɨɭɡɟɦʂɭɦɨɪɚʁɭɫɟɭɤɨɩɚɬɢɧɚʁɦɚʃɟFPɢɨɛɥɨɠɢɬɢ
ɫɥɨʁɟɦ ɩɟɫɤɚ ɞɟɛʂɢɧɟ ɧɚʁɦɚʃɟ FP Ⱥɤɨ ɰɟɜɨɜɨɞɢ ɩɪɨɥɚɡɟ ɢɫɩɨɞ ɤɨɥɨɜɨɡɚ ɦɨɪɚʁɭ ɫɟ
ɡɚɲɬɢɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɨɦ ɤɨʁɚ ʁɟ ɫɬɚɬɢɱɤɢ ɩɪɨɪɚɱɭɧɚɬɚ ɞɚ ɢɡɞɪɠɢ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɟ
Ɋɟɡɟɪɜɨɚɪ ɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁ ɬɟɱɧɨɝ ɧɚɮɬɧɨɝ ɝɚɫɚ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɭɞɚʂɟɧ ɧɚʁɦɚʃɟ P ɨɞ ɧɚʁɛɥɢɠɟɝ
ɚɭɬɨɦɚɬɚɡɚɢɫɬɚɤɚʃɟɡɚɩɚʂɢɜɢɯɬɟɱɧɨɫɬɢ
 ɍ ɨɛʁɟɤɬɭ ɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝ ɨɫɨɛʂɚ ɦɨɝɭ ɫɟ ɞɪɠɚɬɢ ɭʂɚ ɦɚɡɢɜɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɨɬɢɜ
ɡɚɦɪɡɚɜɚʃɚ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɚɭɬɨɤɨɡɦɟɬɢɤɟ ɩɚɤɨɜɚɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨ ɭ ɯɟɪɦɟɬɢɱɤɢ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɦ
ɩɨɫɭɞɚɦɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ ɞɨ  O ɉɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɨɛʁɟɤɬɚ ɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝ ɨɫɨɛʂɚ ɦɨɠɟ ɫɟ
ɡɚɝɪɟɜɚɬɢɬɨɩɥɨɦɜɨɞɨɦɩɚɪɨɦɧɢɫɤɨɝɩɪɢɬɢɫɤɚɢɥɢɬɨɩɥɢɦɜɚɡɞɭɯɨɦɂɡɭɡɟɬɧɨɚɤɨɫɟɭ
ɨɛʁɟɤɬɭɡɚɫɦɟɲɬɚʁɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝɨɫɨɛʂɚɧɟɞɪɠɟɡɚɩɚʂɢɜɟɬɟɱɧɨɫɬɢɝɪɭɩɚ,,,ɢ,,,ɡɚɝɪɟʁɚʃɟ
ɬɚɤɜɨɝɨɛʁɟɤɬɚɦɨɠɟɫɟɤɨɪɢɫɬɢɬɢɢɩɟʄɧɚɭʂɟɡɚɥɨɠɟʃɟɫɬɢɦɞɚʁɟɨɛʁɟɤɚɬɢɡɜɚɧɡɨɧɟ,,ɢ
ɞɚɢɦɚɞɢɦʃɚɤɫɧɚɛɞɟɜɟɧɯɜɚɬɚɱɟɦɜɚɪɧɢɰɚ

Ɍɚɛɟɥɚɉɨɫɟɛɧɚɩɪɚɜɢɥɚɝɪɚɻɟʃɚɡɚɫɬɚɧɢɰɟɡɚɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɝɨɪɢɜɨɦ
ɭɫɥɨɜɢɡɚɮɨɪɦɢɪɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɩɚɪɰɟɥɟ

ɧɚʁɜɟʄɢɞɨɡɜɨʂɟɧɢɢɧɞɟɤɫɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ ɂɡ 
ɧɚʁɜɟʄɚɞɨɡɜɨʂɟɧɚɜɢɫɢɧɚɨɛʁɟɤɬɚ
ɩɨɥɨɠɚʁɨɛʁɟɤɬɚɭɨɞɧɨɫɭɧɚɪɟɝɭɥɚɰɢʁɭ
ɪɚɫɬɨʁɚʃɚɨɛʁɟɤɬɚɨɞɛɨɱɧɢɯɝɪɚɧɢɰɚɩɚɪɰɟɥɟ
ɪɚɫɬɨʁɚʃɚɨɛʁɟɤɬɚɨɞɡɚɞʃɟɝɪɚɧɢɰɟɩɚɪɰɟɥɟ
ɡɚɲɬɢɬɚɫɭɫɟɞɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ

ɤɨɬɚɩɪɢɡɟɦʂɚ
ɭɪɟɻɟʃɟɡɟɥɟɧɢɯɢɫɥɨɛɨɞɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ

ɭɫɥɨɜɢɡɚɨɝɪɚɻɢɜɚʃɟ

,9







ɦɢɧɢɦɚɥɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɩɚɪɰɟɥɟP
ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ ɲɢɪɢɧɚ ɮɪɨɧɬɚ ɩɚɪɰɟɥɟ ± ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɝ ɨɞɜɢʁɚʃɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɢ ɩɨɫɟɛɧɢɦ
ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ

P
ɫɩɪɚɬɧɨɫɬɉ
ɫɥɨɛɨɞɧɨɫɬɨʁɟʄɢɨɛʁɟɤɚɬ
ɧɚʁɦɚʃɟòɜɢɫɢɧɟɨɛʁɟɤɬɚɚɥɢɧɟɦɚʃɟɨɞP
ɧɚʁɦɚʃɟòɜɢɫɢɧɟɨɛʁɟɤɬɚɚɥɢɧɟɦɚʃɟɨɞP
ɧɢʁɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ ɨɬɜɨɪɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɩɪɟɦɚ
ɫɭɫɟɞɧɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚɤɨʁɢɫɭɧɚɪɚɫɬɨʁɚʃɭɦɚʃɟɦɨɞP
ɧɢʁɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ ɨɬɜɨɪɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɩɪɟɦɚ
ɛɨɱɧɢɦɝɪɚɧɢɰɚɦɚɩɚɪɰɟɥɟɧɚɪɚɫɬɨʁɚʃɭɦɚʃɟɦɨɞP
ɤɨɬɚ ɩɪɢɡɟɦʂɚ ɧɟ ɫɦɟ ɛɢɬɢ ɧɢɠɚ ɨɞ ɧɭɥɬɟ ɤɨɬɟ ɚ ɦɨɠɟ
ɛɢɬɢɧɚʁɜɢɲɟFPɢɡɧɚɞɧɭɥɬɟɤɨɬɟ
ɦɢɧɢɦɚɥɧɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɡɟɥɟɧɢɯ ɧɟɡɚɫɬɪɬɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ
ɩɚɪɰɟɥɢ
ɢɡɭɡɟɬɧɨɭɤɨɥɢɤɨɨɛʁɟɤɚɬɢɦɚɪɚɜɚɧɡɟɥɟɧɢɤɪɨɜ
ɡɟɥɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɢɡɧɚɞ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɩɪɨɪɚɱɭɧ
ɭɥɚɡɟɫɚɫɜɨʁɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɡɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ɡɟɥɟɧɢɯ ɢ ɫɥɨɛɨɞɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɜɚɠɟ ɢɫɬɚ
ɨɩɲɬɚɩɪɚɜɢɥɚɤɚɨɡɚʁɚɜɧɟɡɟɥɟɧɟɢɫɥɨɛɨɞɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɧɢʁɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ɨɝɪɚɻɢɜɚʃɟ ɫɬɚɧɢɰɚ ɡɚ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ
ɝɨɪɢɜɨɦ

ɋɆȿɊɇɂɐȿɁȺɋɉɊɈȼɈȭȿȵȿɉɅȺɇȺ
Ɉɜɚʁɩɥɚɧɝɟɧɟɪɚɥɧɟɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨɫɧɨɜ
ɡɚɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟʁɚɜɧɨɝɢɧɬɟɪɟɫɚɢɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɩɨɫɬɭɩɤɚɟɤɫɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɟ
ɡɚɮɨɪɦɢɪɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɩɚɪɰɟɥɚɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚʁɚɜɧɟɧɚɦɟɧɟ
ɡɚɢɡɪɚɞɭɩɪɨʁɟɤɚɬɚɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɟɢɩɪɟɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɟ
ɡɚɢɡɪɚɞɭɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɯɩɪɨʁɟɤɚɬɚɡɚɩɚɪɰɟɥɟɡɚɤɨʁɟʁɟɩɥɚɧɢɪɚɧɚɬɚɨɛɚɜɟɡɚ
ɢɡɞɚɜɚʃɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟɨɥɨɤɚɰɢʁɢɢ
ɢɡɞɚɜɚʃɟɥɨɤɚɰɢʁɫɤɢɯɭɫɥɨɜɚ
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Ɉɜɚʁ ɩɥɚɧ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɨɫɢɦ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɡɚ ɞɚʂɭ ɪɚɡɪɚɞɭ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɧɚ
ɢɡɪɚɞɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɯ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɢɥɢ ɩɥɚɧɚ ɞɟɬɚʂɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɂɡɪɚɞɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɨɛɚɜɟɡɧɚ ʁɟ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɫɩɚʁɚʃɚ ɩɚɪɰɟɥɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɚɥɢ ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɢɯ ɧɚɦɟɧɚ ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɫɟ
ɩɪɢɦɟʃɭʁɭɩɪɚɜɢɥɚɝɪɚɻɟʃɚɡɚɤɨɧɚɱɧɨɞɟɮɢɧɢɫɚɧɭɧɚɦɟɧɭ
ɉɪɟ ɢɡɪɚɞɟ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɭɪɚɞɢɬɢ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨ ɫɧɢɦɚʃɟ ɬɟɪɟɧɚ
ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɬɟɪɟɧɫɤɚ ɝɟɨɦɟɯɚɧɢɱɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɢ ɢ ɭɪɚɞɢɬɢ ɟɥɚɛɨɪɚɬɟ ɨɝɟɨɬɟɯɧɢɱɤɢɦ
ɭɫɥɨɜɢɦɚɢɡɝɪɚɞʃɟ
ɉɥɚɧɫɤɚ ɪɟɲɟʃɚ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɭʁɭ ɮɚɡɧɨ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɢ
ɢɡɜɨɻɟʃɚɪɚɞɨɜɚɧɚɩɪɢɩɪɟɦɚʃɭɢɨɩɪɟɦɚʃɭɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɊɚɞɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟɛɢɥɨɤɨʁɟ
ɰɟɥɢɧɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɧɟɨɩɯɨɞɧɭ ɩɪɚɬɟʄɭ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɝ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ
Ɏɚɡɧɚɢɡɝɪɚɞʃɚɨɛʁɟɤɚɬɚɧɚɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɦɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɦɩɚɪɰɟɥɚɦɚɦɨɝɭʄɚʁɟɫɚɦɨɭɤɨɥɢɤɨɫɜɚɤɚ
ɮɚɡɚɱɢɧɢɡɚɨɤɪɭɠɟɧɭɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɭɬɟɯɧɢɱɤɨɬɟɯɧɨɥɨɲɤɭɢɨɛɥɢɤɨɜɧɭɰɟɥɢɧɭ

,9 ɅɈɄȺɐɂȳȿɁȺȾȺȴɍɊȺɁɊȺȾɍ
Ʌɨɤɚɰɢʁɟ ɡɚ ɞɚʂɭ ɪɚɡɪɚɞɭ ɩɪɢɤɚɡɚɧɟ ɫɭ ɧɚ ɝɪɚɮɢɱɤɨɦ ɩɪɢɥɨɝɭ ± ɤɚɪɬɚ  Äɇɚɱɢɧ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚɩɥɚɧɚ³Ɋ±
ɉɥɚɧɢɪɚ ɫɟ ɢɡɪɚɞɚ ɩɥɚɧɚ ɞɟɬɚʂɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɡɚ ɧɟɚɤɬɢɜɧɢ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɢ ɤɨɪɢɞɨɪ
ÄɁɚɛɟɥɫɤɟɩɪɭɝɟ³
ɉɥɚɧɨɦ ɫɟ ɩɪɨɩɢɫɭʁɟ ɨɛɚɜɟɡɧɚ ɢɡɪɚɞɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɡɚ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚɭɮɭɧɤɰɢʁɢɞɟɱʁɟɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɢɭɩɪɚɜɟɤɚɨɢɡɚɫɥɟɞɟʄɟɧɚɦɟɧɟ
 ɫɩɨɪɬɢɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ
 ɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɢɨɛʁɟɤɬɢ
 ʁɚɜɧɟɡɟɥɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
 ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɢɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɦɚɥɟɩɪɨɢɡɜɨɞɧɟɩɨɝɨɧɟ 
 ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɢɭɫɥɭɠɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
 ɩɨɫɥɨɜɧɨɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
 ɜɟɪɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢɢɤɨɦɩɥɟɤɫɢ
 ɫɬɚɧɢɰɟɡɚɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɝɨɪɢɜɨɦɭɫɤɚɞɭɫɚɩɪɚɜɢɥɢɦɚɭɪɟɻɟʃɚɢɝɪɚɻɟʃɚɜɚɠɟʄɟɝɩɥɚɧɚ
 ɫɤɥɨɧɢɲɬɚ
 ɫɬɚɧɨɜɚʃɟɫɩɪɚɬɧɨɫɬɢɉ
 ɫɤɥɨɧɢɲɬɚ
ɉɨɪɟɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɦɟɧɚ ɢɡ ɩɥɚɧɚ ɨɛɚɜɟɡɭʁɟ ɫɟ ɢɡɪɚɞɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɯ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɢ ɡɚ
ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɢ ɤɭɥɬɭɪɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɚɬɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ
ɩɪɢɥɢɤɨɦɢɡɝɪɚɞʃɟɭɩɨɝɥɚɜʂɭ ,,ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɩɪɨʁɟɤɬɢɦɨɝɭɫɟɩɨɩɨɬɪɟɛɢɪɚɞɢɬɢɢɡɚɨɧɟ
ɥɨɤɚɰɢʁɟɡɚɤɨʁɟɧɢɫɭɨɛɚɜɟɡɧɢ
ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɦ ɩɪɨʁɟɤɬɨɦ ɡɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɭ ɪɚɡɪɚɞɭ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɦɨɠɟ ɫɟ
ɭɬɜɪɞɢɬɢ ɩɪɨɦɟɧɚ ɢ ɩɪɟɰɢɡɧɨ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɧɚɦɟɧɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɥɚɧɨɦ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɯ
ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɨɫɬɢɭɡɚɤɨɧɨɦɩɪɨɩɢɫɚɧɨʁɩɪɨɰɟɞɭɪɢ

,9 ɉɊȿɅȺɁɇȿɂɁȺȼɊɒɇȿɈȾɊȿȾȻȿ
Ɉɜɢɦɉɥɚɧɨɦɩɪɢɯɜɚɬɚʁɭɫɟɤɚɨɫɬɟɱɟɧɟɨɛɚɜɟɡɟ
 ɫɜɢ ɩɨɬɜɪɻɟɧɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɬɢ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɢɡɞɚɬɢ ɞɨ ɞɚɧɚ ɫɬɭɩɚʃɚ ɧɚ ɫɧɚɝɭ ɨɜɨɝ
ɉɥɚɧɚ
 ɩɪɚɜɨɫɧɚɠɧɟɥɨɤɚɰɢʁɫɤɟɞɨɡɜɨɥɟɭɪɨɤɭɜɚɠɟʃɚ
 ɩɪɚɜɨɫɧɚɠɧɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɞɨɡɜɨɥɟɭɪɨɤɭɜɚɠɟʃɚ
ɍɤɨɥɢɤɨɫɟɨɜɢɦɉɥɚɧɨɦɦɚʃɢɞɟɨɧɟɤɟɩɚɪɰɟɥɟɡɚɤɨʁɭɩɨɫɬɨʁɢɫɬɟɱɟɧɚɨɛɚɜɟɡɚɩɥɚɧɢɪɚɡɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɭ ʁɚɜɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ  ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɜɚɠɟ ɡɚ ɩɨɜɪɲɢɧɭ
ɩɚɪɰɟɥɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɭ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɦ ɩɪɨʁɟɤɬɭ ɨɞɧɨɫɧɨ ɥɨɤɚɰɢʁɫɤɨʁ ɞɨɡɜɨɥɢ Ɉɜɚ ɨɞɪɟɞɛɚ
ɜɚɠɢɫɚɦɨɞɨɤɫɭɧɚɫɧɚɡɢɫɬɟɱɟɧɟɨɛɚɜɟɡɟɨɞɧɨɫɧɨɞɨɤɫɟɧɟɭɪɚɞɢɧɨɜɚɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɚ
ɇɚɫɧɚɡɢɨɫɬɚʁɭɫɥɟɞɟʄɢɩɥɚɧɨɜɢɞɟɬɚʂɧɟɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ
 Äɋɟɜɟɪɧɢɛɥɨɤɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟɡɨɧɟ³
 Äɋɟɜɟɪɧɢɛɥɨɤɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟɡɨɧɟ,,ɮɚɡɚ³
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

3

На основу члана 27. става 10. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16, 108/16 и 113/17), члана 39. става 1.
тач. 8) и 40) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, брoj 10/18), Закључка
05 Број 464-7744/2018 од 28. августа 2018. године
Владе Републике Србије и члана 6. става 1. Уговора
о давању на коришћење непокретности без накнаде број 011-404-992/18 од 7. новембра 2018. године
закљученог између Републике Србије – Републичке
дирекције за имовину Републике Србије и Града Пожаревца, Скупштина Града Пожаревца, на седници
од 7. децембра 2018. године, донела је

ОДЛУКУ

о давању на управљање и одржавање објеката
јавне намене из области спорта и културе
у Костолцу, Установи Културно
– спортски центар Костолац

Сви наведени објекти се налазе на кп. бр. 1601,
103/1 и 1740, све К.О. Костолац – град, уписани у
листу непокретности бр. 547 К.О. Костолац – град,
као објекти у јавној својини Републике Србије, а исти
дати Граду Пожаревцу на коришћење без накнаде, на
основу Уговора о давању на коришћење непокретности без накнаде број 011-404-992/18 од 7. новембра
2018. године закљученог између Републике Србије –
Републичке дирекције за имовину Републике Србије
и Града Пожаревца.

Члан 2.

Непокретности наведене у члану 1. ове одлуке
се дају ради несметаног функционисања у оквиру
обављања делатности у области спорта и културе
од јавног значаја и извршавања права и дужности
Установе Културно- спортски центар Костолац, а
у складу са надлежностима дефинисаним у законским одредбама о спорту и култури, Статуту Града
Пожаревца, Одлуци о оснивању и Статуту Установе
Културно- спортски центар Костолац.

Члан 1.

Град Пожаревац даје Установи Културно-спортски центар Костолац, на управљање и одржавање
следеће објекте јавне намене из области спорта и
културе и то:
I – зграду број 1 – зграда за спорт и физичку културу, површине 257 м2;
– зграду број 2 – објекат за спорт и физичку културу, површине 408 м2;
– зграду број 3 – објекат за спорт и физичку културу, површине 66 м2;
– зграду број 4 – објекат за спорт и физичку културу, површине 106 м2;
– зграду број 5 – објекат за спорт и физичку културу, површине 93 м2;
– зграду број 6 – објекат за спорт и физичку културу, површине 131 м2;
– зграду број 7 – помоћна зграда, површине 104
м2;
– зграду број 8 – помоћна зграда, површине 6 м2;
– зграду број 9 – стадион, површине 4 ха 86 ари и
7 м2, на катастарској парцели 1601 К.О. Костолац – град, уписане у лист непокретности број
547 К.О. Костолац – град.
II – згрaду број 1 – зграда за спорт и физичку
културу, површине 1867 м2, на катастарској парцели
број 1603/1 К.О. Костолац – град, уписане у лист
непокретности 547 К.О. Костолац – град;
III – зграду број 1– зграда за спорт и физичку културу, површине 222 м2;
зграду број 2 – помоћна зграда, површине 60м2, на
катастарској парцели 1740 К.О. Костолац – град, уписане у лист непокретности 547 К.О. Костолац – град,
површине 3 ха 49 ари 39 м2, које чини земљиште под
зградом – објектом површине 2 ара 22 м2, земљиште по
зградом – објектом површине 60 м2 и остало природно
неплодно земљиште површине 3 ха 46 ари 57 м2.

7. децембар 2018.

Члан 3.

На непокретностима наведеним у члану 1. ове
одлуке Установа Културно- спортски центар Костолац, стиче право управљања и одржавања са правима
и обавезама која су ближе дефинисана у Уговору о
управљању и одржавању објеката јавне намене из
области спорта и културе у Костолцу.

Члан 4.

Уговор о давању на управљање и одржавање
објеката јавне намене из области спорта и културе у
Костолцу чини саставни део ове одлуке.

Члан 5.

Овлашћује се градоначелник Града Пожаревца да
у име Града Пожаревца закључи Уговор о давању на
управљање и одржавање објеката јавне намене из
области спорта и културе у Костолцу .

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 7. децембра 2018. године
Број 011-06-170/2018-12
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Милић Јовановић, с. р.
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На основу члана 27. става 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,105/14,

7. децембар 2018.
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104/16, 108/16 и 113/17), члана 39. става 1. тач. 8) и
40) Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 10/18), Закључка 05 Број 4647744/2018 од 28. августа 2018. године Владе Републике Србије и члана 6. става 1. Уговора о давању
на коришћење непокретности без накнаде број 011404-992/18 од 7. новембра 2018. године закљученог
између Републике Србије – Републичке дирекције
за имовину Републике Србије и Града Пожаревца,
Скупштина Града Пожаревца, на седници од 7. децембра 2018. године, донела је

ОДЛУКУ

о давању на управљање и одржавање објеката
јавне намене из области водоснабдевања
у насељеним местима Брадарац и Дрмно,
Јавном комуналном предузећу
„Водовод и канализација“ Пожаревац

Члан 1.

Град Пожаревац даје Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Пожаревац, на управљање и одржавање следеће објекте јавне намене из
области водоснабдевања и то:
I – Зграду број 1 – зграда електропривреде – зграда уз бунар за водоснабдевање, површине 35 м2;
– Зграду број 2 – зграда електропривреде- портирница, површине 15 м2,
– Зграду број 3 – зграда електропривреде- помоћна зграда уз бунар за водоснабдевање, површине
9 м2, сви на ка 367 К.О. Брадарац, уписане у
лист непокретности бр. 838 К.О. Брадарац;
II – Постројење за дораду воде у оквиру изворишта Кључ у К.О. Костолац село, које чине:
1. зграда број 64 – помоћна зграда фабрике за прераду воде, површине 98 м2,
2. зграда број 65 – помоћна зграда резервоар за
воду, површине 28 м2,
3. зграда број 66 – помоћна зграда – таложник,
површине 24 м2,
4. зграда броj 67 – помоћна зграда – резервоар за
воду, површине 20 м2,
5. зграда број 68 – помоћна зграда – таложник,
површине 16 м2, на кат 303 К.О. Костолац село,
уписане у лист непокретности бр. 122 К.О.
Костолац село.
Сви наведени објекти се налазе на катастарској
парцели бр. 367 К.О. Брадарац, уписане у листу непокретности бр. 838 К.О. Брадарац и на катастарској
парцели бр. 303 К.О. Костолац село уписане у лист
непокретности 122 К.О. Костолац село, као објекти
у јавној својини Републике Србије, а исти дати Граду Пожаревцу на коришћење без накнаде, на основу
Уговора о давању на коришћење непокретности без
накнаде број 011-404-992/18 од 7. новембра 2018.
године закљученог између Републике Србије- Републичке дирекције за имовину Републике Србије и
Града Пожаревца.
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Члан 2.

Непокретности наведене у члану 1. ове одлуке
се дају ради несметаног функционисања у оквиру
обављања делатности у области водоснабдевања
од јавног значаја и извршавања права и дужности
Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац, а у складу са надлежностима
дефинисаним у законским одредбама о комуналним
делатностима, Статуту Града Пожаревца, Одлуци о
оснивању и Статуту Јавног комуналног предузећа
„Водовод и канализација“ Пожаревац..

Члан 3.

На непокретностима наведеним у члану 1. ове
одлуке ,Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Пожаревац стиче право управљања и
одржавања са правима и обавезама која су ближе
дефинисана у Уговору о управљању и одржавању
објеката јавне намене из области водоснабдевања у
насељеним местима Брадарац и Дрмно..

Члан 4.

Уговор о давању на управљање и одржавање објеката јавне намене из области водоснабдевања у насељеним местима Брадарац и Дрмно, чини саставни
део ове одлуке.

Члан 5.

Овлашћује се градоначелник Града Пожаревца да
у име Града Пожаревца закључи Уговор о давању
на управљање и одржавање објеката јавне намене
из области водоснабдевања у насељеним местима
Брадарац и Дрмно.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 7. децембра 2018. године
Број 011-06-170/2018-13
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Милић Јовановић, с. р.
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На основу члана 27. става 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11,
88/13,105/14, 104/16, 108/16 и 113/17), члана 39. става
1. тач. 8) и 40) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18), Закључка
05 Број 464-7744/2018 од 28. августа 2018. године
Владе Републике Србије и члана 6. става 1. Уговора
о давању на коришћење непокретности без накнаде број 011-404-992/18 од 7. новембра 2018. године
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закљученог између Републике Србије – Републичке
дирекције за имовину Републике Србије и Града Пожаревца, Скупштина Града Пожаревца, на седници
од 7. децембра 2018. године, донела је

Члан 5.

Овлашћује се градоначелник Града Пожаревца да
у име Града Пожаревца закључи Уговор о давању на
управљање и одржавање објеката јавне намене из
области пијачних услуга у Костолцу.

ОДЛУКУ

о давању на управљање и одржавање
објеката јавне намене из области пијачних
услуга у Костолцу, Јавном комуналном
предузећу „Комуналне службе“ Пожаревац

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 7. децембра 2018. године
Број: 011-06-170/2018-14

Члан 1.

Град Пожаревац даје Јавном комуналном предузећу „Комуналне службе“ Пожаревац, на управљање
и одржавање следеће објекте јавне намене из области
пијачних услуга и то:
– Зграду број1 – зграда трговине, површине
613 м2, на катастарској парцели бр. 742/1 К.О.
Костолац – град, које чини земљиште под зградом – објектом површине 613 м2 и „пијаца“ површине 18 ари 25 м2, уписане у лист непокретности број 547 К.О. Костолац – град.
Објекат и земљиште налазе се на катастарској
парцели бр. 742/1 К.О. Костолац – град, уписане у
листу непокретности бр. 547 К.О. Костолац – град,
као објекти у јавној својини Републике Србије, а исти
дати Граду Пожаревцу на коришћење без накнаде, на
основу Уговора о давању на коришћење непокретности без накнаде број 011-404-992/18 од 7. новембра
2018. године закљученог између Републике Србије –
Републичке дирекције за имовину Републике Србије
и Града Пожаревца.

Члан 2.

Непокретности наведене у члану 1. ове одлуке
дају се ради несметаног функционисања у оквиру
обављања делатности у области пијачних услуга
од јавног значаја и извршавања права и дужности
Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“
Пожаревац, а у складу са надлежностима дефинисаним у законским одредбама о комуналним делатностима, Статуту Града Пожаревца, Одлуци о оснивању
и Статуту Јавног комуналног предузећа „Водовод и
канализација“ Пожаревац.

Члан 3.

На непокретностима наведеним у члану 1. ове одлуке Јавно комунално предузеће „Комуналне службе“ Пожаревац стиче право управљања и одржавања
са правима и обавезама која су ближе дефинисана у
Уговору о управљању и одржавању објеката јавне
намене из области пијачних услуга у Костолцу.

Члан 4.

Уговор о давању на управљање и одржавање
објеката јавне намене из области пијачних услуга у
Костолцу, чини саставни део ове одлуке.

7. децембар 2018.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Милић Јовановић, с. р.
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На основу члана 27. став 10, члана 29. ст. 1. и 4.
Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр.
72/11, 88/13, 105/14, 104/16, 108/16 и 113/17), члана
3. став 1. тачка 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“, бр. 16/18), члана 5. става 4. Одлуке о утврђивању органа надлежног за припрему аката за одлучивање о прибављању и отуђењу непокретности у
јавној својини Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 4/14 ), Закључака Градског
већа Града Пожаревца број 09-06-152/2018-4 од 30.
новембра 2018. године, о прихватању Иницијативе
за отуђење објекта – производне хале у кругу некадашње фабрике шећера из јавне својине Града Пожаревца, по захтеву Privrednog društva EKO UNIJE
SN DOO Beograd, Beograd, Одлуке о покретању
поступка непосредне погодбе за отуђење објекта из
јавне својине Града Пожаревца број 09-06-152/20185 од 30. октобра 2018. године, Записника о спроведеном поступку непосредне погодбе од 4. новембра
2018. године и члана 39. став 1. тач. 8) и 40) Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ брoj 10/18) Скупштина Града Пожаревца на седници одржаној 7. децембра 2018. године, донела је

ОДЛУКУ

о отуђењу објекта број 4 са делова катастарских
парцела број 7739/2, 7655/5, 7655/6, 7657/1, 7657/2,
7658/4 и 7739/1 све К.О. Пожаревац, из јавне
својине Града Пожаревца у поступку непосредне
погодбе

Члан 1.

Предмет ове одлуке је отуђење објекта број 4
са делова катастарских парцела бр. 7739/2, 7655/5,

7. децембар 2018.
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7655/6, 7657/1, 7657/2, 7658/4 и 7739/1 све К.О. Пожаревац, све К.О. Пожаревац, из јавне својине Града
Пожаревца све уписано у лист непокретности број
К.О. Пожаревац из јавне својине Града Пожаревца ,
у поступку непосредне погодбе.

Члан 2.

Град Пожаревац, по спроведеном поступку непосредне погодбом , објекат број 4 који има укупну површину од 5976 м2 уписаног на катастарској парцели
бр. 7739/2, од чега се 2410 м2 налази на катастарској
парцели бр. 7739/2, а преостали део од 1764 м2 налази se на катастарској парцели бр. 7655/5, 327 м2 се
налази на катастарској парцели бр. 7655/6, 129 м2 се
налази на катастарској парцели бр. 7657/1, 845 м2 се
налази на катастарској парцели бр. 7657/2, 116 м2, налази се на катастарској парцели бр. 7658/4 и 385 м2 се
налази на катастарској парцели бр. 7739/1, све у К.О.
Пожаревац, уписане у лист непокретности бр. 16809
К.О. Пожаревац, као јавна својина Града Пожаревца,
отуђује по тржишним условима у корист Privrednog
društva EKO UNIJA SN DOO Beograd, Beograd као
купца.

уговора – партија 1 – технолошка опрема, од 2. јула
2018. године УОП-Т:200-2018, закљученог са Градом
Пожаревцем, исплатом купопродајне цене исплатио
и вредност челичне конструкције овог објекта у износу од 25.737.815,20 динара.

Члан 4.

Даје се сагласност на текст уговора и текст анекса
уговора који чине саставни део ове одлуке и овлашћује се Бане Спасовић, дипл. правник, градоначелник Града Пожаревца да исте потпише.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 7. децембра 2018. године
Број 011-06-170/2018-15
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Милић Јовановић, с. р.

Члан 3.

Град Пожаревац отуђује из јавне својине Града
Пожаревца објекат број 4, укупне површине од 5976
м2 уписаног на катастарској парцели бр. 7739/2, од
чега се 2410 м2 налази на катастарској парцели бр.
7739/2 , а преостали део од 1764 м2 налази se на катастарској парцели бр. 7655/5, 327 м2 се налази на
катастарској парцели бр. 7655/6, 129 м2 се налази на
катастарској парцели бр. 7657/1, 845 м2 се налази на
катастарској парцели бр. 7657/2, 116 м2 налази се на
катастарској парцели бр. 7658/4 и 385 м2 се налази
на катастарској парцели бр. 7739/1, све у К.О. Пожаревац, уписане у лист непокретности бр. 16809 К.О.
Пожаревац, у корист Privrednog društva EKO UNIJA
SN DOO Beograd, Beograd као Купца, по спроведеном поступку непосредне погодбе дана 4. децембра
2018. године.
Тржишна вредност објекта који се отуђује је
31.239.690,55 динара, а чини је тржишна вредност
челичне конструкције у износу од 25.737.815,20 динара и вредност изведених радова на изградњи темеља објекта у износу од 5.501.875,35 динара.
Град Пожаревац објекат из става 1. овог члана
отуђује за купопродајну цену од 5.501.875,35 динара (словима: пет милиона пет стотина једна хиљада осам стотина седамдесет пет динара и 35/100),
утврђене од стране судског вештака грађевинске
струке Драгана Вујчића из Пожаревца по Извештају
о извршеном вештачењу: процена вредности радова на изградњи темеља објекта производне хале –
фабрика шећера у Пожаревцу од 2. децембра 2018.
године, што представља вредност изведених радова
на изградњи темеља објекта производне хале, с обзиром на то да је Купац на основу Купопродајног
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На основу члана 98. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/2014
– др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члан 39. став
1. тачка 8) и 164. став 5. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, број 10/18),
Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној
7. децембра 2018. године, доноси

ОДЛУКУ

о оснивању Савета за међунационалне односе
у Граду Пожаревцу

Опште одредбе
Члан 1.

Овом одлуком, у Граду Пожаревцу (у даљем тексту: Град), као национално мешовитом Граду, оснива
се Савет за међунационалне односе (у даљем тексту:
Савет) као самостално радно тело и уређује се његов
састав, избор и мандат чланова, делокруг и начин
рада и друга питања од значаја за рад Савета.

Састав Савета
Члан 2.

Чланове у Савету имају представници српске и
свих националних и етничких заједница са више од
1% учешћа у укупном становништву у Граду, према
последњем попису становништва у Републици Србији.

Страна 116 – Број 12
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У Граду услове из става 1. испуњавају следеће
заједнице:
– Срби (већинска заједница) у Граду и
– Ромска национална мањина.

Члан 3.

Савет чини укупно 6 чланова, по три из сваке
заједнице наведене у члану 2. ове одлуке.
Члан Савета не може бити одборник Скупштине
Града.

Избор и мандат чланова Савета
Члан 4.

Скупштина Града бира чланове Савета.
Чланове савета који су припадници националних
мањина предлажу национални савети националне
мањине, уз обавезно консултовање мањинских удружења и организација локалној заједници.
Чланове Савета који су припадници српског народа или националних заједница које немају националне савете, а који имају пребивалиште на територији Града Пожаревца, предлаже Комисија за избор
и именовања Скупштине Града.
Најмање половина чланова Савета морају бити
припадници женског пола.
Скупштина Града бира чланове Савета већином
гласова присутних одборника.

Члан 5.

Мандат чланова Савета траје три године и тече од
тренутка избора у Скупштини Града.

Делокруг рада Савета
Члан 6.

Савет је овлашћен да обавља следеће послове:
1) разматра питања остваривања националне
равноправности, заштите и унапређење права
националних заједница посебно у областима
образовања, информисања, службене употребе
језика и писама и културе у Граду,
2) анализира правне акте Града и разматра да ли
постоје повреде мањинских права,
3) учествује у утврђивању градских планова и
програма који су од значаја за остваривање
националне равноправности,
4) прати и разматра могућности за стицање образовања на мањинским језицима, нарочито у предшколским установама, основним и
средњим школама на територији Града,
5) анализира да ли постоји било који вид националне неравноправности у образовном процесу,
6) прати да ли се, како и под којим условима
остварује право на информисање на матерњем
језику на локалном нивоу,
7) прати рад медија и анализира њихов садржај с
аспекта могућег угрожавања културе толеранције у локалној средини,

7. децембар 2018.

8) анализира да ли се у статуту Града налазе одредбе којима су језици и писма националних
мањина уведени у службену употребу у Граду
и да ли је скупштина у вези са тим донела
одговарајуће одлуке. Савет посебну пажњу
посвећује питању начина и квалитета остваривања права на службену употребу језика и
писама на територији Града,
9) разматра да ли постоје неопходни услови за
неометан развој култура свих националних
заједница заступљених на територији Града и
адекватна политика локалних власти када је у
питању финансирање културног стваралаштва
националних заједница,
10) разматра Одлуку о буџету Града и даје мишљење о средствима опредељеним за остваривање националне равноправности и мањинских права,
11) прати и разматра да ли су све националне
заједнице на територији Града, равноправно
заступљене у органима локалне самоуправе,
администрацији, јавним предузећима и установама чији је оснивач Град,
12) разматра да ли постоји неки вид економске неравноправности на етничкој основи, а посебно разматра положај и проблеме вишеструко
дискриминисаних група,
13) разматра да ли се у Граду поштују законске
одредбе о истицање симбола мањинских
заједница у Граду,
14) прати да ли постоје инциденти на националној
основи који нарушавају стабилност међунационалних односа на територији Града,
15) предузима одговарајуће активности с циљем
подстицања међуетничке и међуверске толеранције и промовише међусобно разумевање
и добре односе међу свим заједницама које
живе у Граду,
16) обавља и друге послове у вези са заштитом
националних и етничких заједница на територији Града.
Савет је овлашћен да пред Уставним судом покрене поступак за оцену уставности и законитости одлуке, или другог општег акта Скупштине Града,
ако сматра да су њиме непосредно повређена права
припадника српског народа и националних мањина
представљених у Савету и право да под истим условима пред Управним судом Републике Србије покрене поступак за оцену сагласности одлуке или другог
општег акта Скупштине Града са Статутом Града.

Међусобни односи са другим органима
Члан 7.

Скупштина и извршни органи Града дужни су да
предлоге свих одлука који се тичу националне равноправности претходно доставе на мишљење Савету.
Савет о својим ставовима и предлозима обавештава Скупштину Града која је дужна да се о њима изјасни

7. децембар 2018.
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на првој наредној седници, а најкасније у року од
30 дана.
Ради унапређења остваривања мањинских права Савет предлаже Скупштини Града и другим надлежним органима доношење одговарајућих одлука
и предузимање одговарајућих мера у областима из
делокруга рада Савета.
Када уочи недостатке, пропусте или друге проблеме у области његовог делокруга рада, Савет се обраћа
надлежним градским и државним органима, и захтева
да они реагују у складу са својим надлежностима.
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О одржавању седнице Савет је дужан да путем
медија упозна јавност о датуму и времену одржавања
седнице Савета.

Извештај о раду
Члан 13.

У свом раду Савет сарађује са свим организацијама и институцијама заинтересованим за заштиту и
унапређење националне равноправности на подручју
Града, укључујући националне савете националних
мањина, невладине организације, медије.
Савет има активну улогу у прекограничној комуникацији и сарадњи општина са јединицама локалне
самоуправе у другим државама.

Савет подноси Скупштини Града шестомесечни
извештај о свом раду.
Савет подноси Скупштини Града годишњи извештај о стању у области националне равноправности, међунационалних односа и остваривању
мањинских права на територији Града. Саставни
део извештаја су и предлози мера и одлука за остваривање и унапређење националне равноправности.
Савет може да поднесе и посебни извештај
Скупштини Града ако оцени да то захтевају нарочито важни разлози или ако Скупштина Града тражи
такав извештај од њега.
Извештај Савета се објављује.

Унутрашње уређење и рад Савета

Средства за рад Савета

Члан 8.

Члан 9.

Савет има председника и заменика председника,
који се бирају на период од годину дана по принципу
ротације на предлог чланова Савета.
Председник и заменик председника Савета не
могу бити припадници исте заједнице.
Председник Савета представља Савет, сазива и
руководи седницама Савета, потписује акта Савета и
врши друге послове, у складу са законом, Статутом
Града и овом одлуком.

Члан 10.

Савет доноси Пословник о свом раду, којим се детаљније уређују правила и процедуре у начину рада.

Одлучивање

Члан 14.

Средства за рад Савета обезбеђују се у буџету
Града као посебна ставка, а могу се обезбеђивати и
из других извора, у складу са законом.

Завршне одредбе
Члан 15.

Стручне и административно-техничке послове
за потребе Савета обавља Одељење за друштвене
делатности Градске управе Града Пожаревца.

Члан 16.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном Гласнику Града Пожаревца“.

Члан 11.

У Пожаревцу, 7. децембра 2018. године
Број 011-06-170/2018-2

Одлуке Савета доносе се консензусом чланова
Савета.
Уколико се око неког питања не може постићи
консензус, Савет је у обавези да по овом питању консултује све релевантне организације и институције,
док се не донесе одлука.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с .р.

Јавност рада
Члан 12.

Седнице Савета су отворене за јавност, сем у
изузетним случајевима када чланови Савета одлуче
другачије.
Јавност рада се обезбеђује присуством представника медија седницама Савета, заинтересованих
грађана, давањем саопштења, одржавањем конференција за штампу и на друге одговарајуће начине.

8

На основу члана 62. ст. 5, 6. и 7. Закона о пољопривредном земљишту ( „Службени гласник РС“ бр. 62/06,
65/08 – други закон, 41/09, 112/15 и 80/17), члана 66.
став 3, а сагласно члану 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07,
83/14 – други закон, 101/16 – други закон и 47/18) и
члана 39. став 1. тачка 8) Статута Града Пожаревца
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(„Службени гласник Града Пожаревца“, број 10/18),
Скупштина Града Пожаревца на седници одржаној 7.
децембра 2018. године, доноси

ОДЛУКУ

о скидању усева са пољопривредног
земљишта у државној својини које се
користи без правног основа на територији
Града Пожаревца

Члан 1.

Овом одлуком се регулише поступак скидања усева са пољопривредног земљишта у државној својини
којим располаже и управља Република Србија преко
надлежног министарства, а које се налази на територији Града Пожаревца, услед коришћења истог без
правног основа.

Члан 2.

Поступак скидања усева обухвата: скидање,
транспорт, ускладиштење, чување и продају скинутих усева.

Члан 3.

Поступак скидања усева се покреће на основу записника републичког пољопривредног инспектора, којим се утврђује бесправно коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини,
од стране непознатог, или познатог бесправног
корисника.

Члан 4.

Поступак скидања усева обавиће се на пољопривредном земљишту, из члана 1. ове одлуке, а које су
обухваћене годишњим програмом заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за текућу годину.
Поступак скидања усева спроводи се ради продаје скинутих усева по тржишним условима, а у
циљу обезбеђења накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без правног
основа.

2. Представника Републичког геодетског завода и
3. Републичког пољопривредног инспектора.

Члан 6.

Скинути усеви ће истовремено са скидањем, без
ускладиштења бити предати лицу које докаже да
је власник скинутих усева под условом да измири
обавезу плаћања накнаде за коришћење пољопривредног земљишта без правног основа, у складу са
Законом о пољопривредном земљишту и све друге трошкове који су настали у поступку скидања
усева.
Ускладиштени усеви биће предати лицу које докаже да је власник ускладиштених усева под условом да је измирио обавезу плаћања накнаде за коришћење пољопривредног земљишта без правног
основа, у складу са Законом о пољопривредном
земљишту и ако је измирио све трошкове који су
настали у поступку скидања усева.
Уколико у року од 15 дана од дана ускладиштења
усева нико не пружи доказ да је власник ускладиштених усева и да је измирио обавезу плаћања накнаде
за коришћење земљишта у државној својини без правног основа и све друге трошкове настале у поступку
скидања усева, ускладиштени усеви ће бити продати
по тржишним условима.
Власништво над скинутим, односно над ускладиштеним усевима утврђује се на основу записника
републичког пољопривредног инспектора.

Члан 7.

Средства остварена од продаје ускладиштених
усева, по одбитку трошкова поступка скидања усева
уплатиће се на рачун буџета Републике Србије који
ће се распоредити у складу са чланом 71. Закона о
пољопривредном земљишту.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 7. децембра 2018. године
Број 011-06-170/2018-3

Члан 5.

Поступак скидања усева обављаће се по доспећу
усева за бербу и жетву.
Поступак скидања усева спроводи Јавно предузеће „Љубичево“ Пожаревац, а на основу акта
о скидању усева које доноси градоначелник Града
Пожаревца.
Акта из става 2. овог члана доносе се у складу са
записником републичког пољопривредног инспектора.
Поступак скидања усева из претходног става вршиће се уз техничку и логистичку подршку:
1. Градске управе Града Пожаревца – Комунална
полиција,

7. децембар 2018.

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић , с. р.
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На основу члана 27. става 10. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16 – други закон и 108/16 и 113/17) и члана 39. става 1. тачке 40) алинеја прва Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
брoj 10/18) Скупштина Града Пожаревца, на седници
од 7. децембра 2018. године, донела је

7. децембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОДЛУКУ

Страна 119 – Број 12

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

о давању на коришћење објекта „Еколошки
дом“ на Чачалици у Пожаревцу

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Милић Јовановић, с. р.

Члан 1.

Даје се са правом коришћења Установи „Центар
за културу“ Пожаревац, објекат бр. 1, „Еколошки
дом“, укупне површине 392 м2 у основи, који се налази на кп. бр. 7982, К.О. Пожаревац, уписан у листу
непокретности бр. 16278 К.О. Пожаревац, као објекат у јавној својини Града Пожаревца.

Члан 2.

Непокретност наведена у члану 1. ове одлуке се
даје ради повећања културолошких капацитета Града
Пожаревца, као и несметаног организовања функционисања Установе „Центар за културу“ Пожаревцу,
у оквиру обављања и извршавања културних делатности, као вида послова локалне самоуправе, а у
складу са надлежностима дефинисаним у Закону о
локалној самоуправи, Закону о култури, Статуту Града Пожаревца, Одлуци о оснивању установе „Центар
за културу“ Пожаревац и Статута Установе „Центар
за културу“ Пожаревац.
На објекту из члана 1. ове одлуке, Установа „Центар за културу“ Пожаревац не може уписати право
коришћења у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима.

Члан 3.

На непокретности наведене у члану 1. ове одлуке
Установа „Центар за културу“ Пожаревац стиче право коришћења са правима и обавезама која су ближе
дефинисана у Уговору о праву коришћења.

Члан 4.

Уговор о праву коришћења чини саставни део ове
одлуке.

Члан 5.

Овлашћује се градоначелник Града Пожаревца
да у име Града Пожаревца закључи Уговор о праву
коришћења.

Члан 6.

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи
Одлука о давању на текуће и инвестиционо одржавање објекта „Еколошки дом“ у оквиру комплекса
Спомен-парка „Чачалица“ у Пожаревцу („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 13/14).

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 7. децембра 2018. године
Број 011-06-170/2018-4

10

На основу чл. 23. став 4. и 32. став 1. тачка 6)
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон
и 47/18) и члана 39. став 1. тачка 8) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца,“
бр. 10/18), а у вези са Закључком Владе Републике Србије, 05 Број: 401-10705/2018 од 16. новембра
2018. године, Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 7. децембра 2018. године, донела је

ОДЛУКУ

о финансирању учешћа Опште болнице
Пожаревац у пројекту „Румунско - српска
заједничка иницијатива у борби против
канцера у пограничном региону“

Члан 1.

Град Пожаревац прихвата финансирање учешћа
Опште болнице Пожаревац за потребе реконструкције, изградње и опремања зграде нове болнице,
као дела ИПА пројекта прекограничне сарадње
„Румунско-српска заједничка иницијатива у борби
против канцера у пограничном региону: Унапређено
дијагностификовање и лечење малигних тумора“ у
износу од 42.000.000,00 динара, односно 350.000,00
евра за 2018. годину, 24.107.350,00 динара, односно
200.894,58 евра за 2019. годину и 18.000.000,00 динара, односно 150.000,00 евра за 2020. годину.

Члан 2.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на текст уговора који
се има закључити између Града Пожаревца и Опште
болнице Пожаревац за 2018. годину у циљу реализације пројекта „Румунско-српска заједничка иницијатива у борби против канцера у пограничном региону:
Унапређено дијагностификовање и лечење малигних
тумора“, који чини саставни део ове одлуке.

Члан 3.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ градоначелник Града Пожаревца да потпише уговор из члана 2. ове одлуке.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 7. децембра 2018. године
Број 011-06-170/2018-5
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Милић Јовановић, с. р.

Страна 120 – Број 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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На основу члана 3. ст. 1. и 4. Закона о јавним службама („ Службени гласник РС“ , бр. 42/91, 71/94, 79/05
– др. закон, 81/05 – испр. др. закона, 83/05 – испр. др.
закона и 83/14 – др. закон), члана 32. став 1. тачка 6)
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон
и 47/18) и члана 39. став 1. тач. 8) и 12) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18),
Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 7. децембра 2018. године, донела је

ОДЛУКУ

о изменама Одлуке о оснивању Јавне установе
Културно-спортски центар „Пожаревац“
у Пожаревцу

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Јавне установе културноспортски центар „Пожаревац“ у Пожаревцу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 7/15 – пречишћен текст), у називу речи: „културно-спортски
центар „Пожаревац“ замењују се речима: „Спортски
центар Пожаревац“.

Члан 2.

У члану 1. став 1. речи: „културно-спортски центар “Пожаревац“ замењују се речима: „Спортски
центар Пожаревац“.
У ставу 2. речи: „Културно-спортски центар“ замењују се речима: „Спортски центар Пожаревац“.

Члан 3.

Члан 2. мења се и гласи:
„Члан 2.
„Спортски центар Пожаревац пословаће под називом: Јавна установа ’Спортски центар Пожаревац’.
Седиште Спортског центра Пожаревац је у Пожаревцу, улица Партизанска број 1.“

Члан 4.

Члан 3. мења се и гласи:
„Члан 3.
Основна делатност Спортског центра Пожаревац је:
93.11 Делатност спортских објеката
Обухвата:
– рад отворених или затворених спортских објеката (отворени, ограђени или покривени, са трибинама за седење или без њих):
– фудбалски, хокејашки, крикет и рагби стадиони
– аутомобилске тркачке стазе и тркачке стазе за
псе и коње
– пливачки базени и стадиони
– терени и стадиони за атлетска такмичења
– хале и стадиони за зимске спортове
– хале за хокеј на леду

7. децембар 2018.

– хале за бокс
– терене за голф
– куглане
– организацију спортских приредби на отвореном и затвореном и управљање њима, за професионалне спортисте и аматере, у сопственим
објекти
Остале делатности:
46.49 Трговина на велико осталим производима
за домаћинство
46.7 Остала специјализована трговина на велико
47.64 Трговина на мало спортском опремом у специјализованим продавницама
56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта
56.30 Услуге припремања и послуживања пића
69.20 Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање
73.11. Делатност рекламних агенција
73.12 Медијско представљање
90.01 Извођачка уметност
93.19 Остале спортске делатности
93.2 Остале забавне и рекреативне делатности
93.29 Остале забавне и рекреативне делатности
95.29 Поправка осталих личних предмета и предмета за домаћинство.“

Члан 5.

У чл. 6, 7, 9, чл. 11. ст. 1. алинеја друга, чл. 12. и
13. речи: „Културно-спортски центар“ у одређеном
падежу замењују се речима: „Спортски центар Пожаревац“, у одговарајућем падежу.

Члан 6.

Задужује се Комисија за прописе Скупштине Града Пожаревца да утврди пречишћен текст Одлуке о
изменама Одлуке о оснивању јавне установе културно-спортски центар „Пожаревац“ у Пожаревцу и да
је после утврђивања достави „Службеном гласнику
Града Пожаревца“ на објављивање.

Члан 7.

Јавна установа „Спортски центар Пожаревац“
ускладиће свој Статут и друга општа акта са одредбама ове одлуке у року од 30 дана од дана ступања
на снагу ове одлуке.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“, а примењиваће се од 1. јануара 2019. године.
У Пожаревцу, 7. децембра 2018. године
Број 011-06-170/2018-6
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

7. децембар 2018.
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На основу чл. 32. став 1. тачка 2) и 66. ст. 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18),
чл. 7. став 2. и 76. ст. 1. и 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14
и 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 24.
Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2018. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 15/17, 6/18
и 10/18) и чл. 23. став 4. и 39. став 1. тачка 2) Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревцa”, бр. 10/18), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 7. децембра 2018. године, усвојила је

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ

Одлуке о буџету Града Пожаревца за период
јануар – септембар 2018. године

УВОД

Приликом израде, састављања и достављања
Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Града Пожаревца за период јануар–септембар 2018. године
примењивани су следећи прописи:
– Закон о буџетском систему
– Одлука о буџету Града Пожаревца за 2018. годину и Одлука о изменама Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2018. годину – Ребаланс 1
– Закон о локалној самоуправи

Страна 121 – Број 12

– Закон о финансирању локалне самоуправе
– Уредба о списку директних и индиректних корисника буџетских средстава Републике, односно локалних власти и организација обавезног социјалног осигурања, који су укључени у
систем консолидованог рачуна трезора
– Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор
– Уредба о буџетском рачуноводству
– Правилник о стандардном класификационом
оквиру и Контном плану за буџетски систем
– Правилник о начину припреме, састављања и
подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава
организација обавезног социјалног осигурања
– и други прописи којима се уређује оснивање,
делокруг и финансирање корисника буџетских
средстава.
Код израде Извештаја о извршењу за период јануар–септембар 2018. године, пошло се од важеће
Одлуке о буџету, односно Одлуке о ребалансу буџета
за 2018. годину, усвојене од стране Скупштине, са
циљем да се презентују потпуни подаци и информације о пословању буџета и његових корисника за
период јануар–септембар 2018. године.

ОПШТИ ДЕО
I

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Пожаревца за 2018. годину састоје се од:
Износ у хиљадама динара (000)
Економска
класификација

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

1.

Укупни приходи и примања остварени по основу
продаје нефинансијске имовине

7+8

3.698.399

2.899.836

78,41

2.

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске
имовине

4+5

5.103.467

2.276.590

44,61

3.

Буџетски суфицит/дефицит

(7+8) – (4+5)

-1.405.068

623.246

-44,36

4.

Издаци за набавку финансијске имовине (осим за
набавку домаћих хартија од вредности)

887.690

91.449

10,30

5.

Укупан фискални суфицит/дефицит

-2.292.758

531.797

-23,19

554

-

581

89,38

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

План 2018

ОстварењеI–IX
2018.

А.

%

Б.
1.

Примања од задуживања

91

2.

Примања од продаје финансијске имовине

92

3.

Издаци за набавку финансијске имовине (осим за
набавку домаћих хартија од вредности)

4.

Издаци за отплату главнице дуга

6211
61

650
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5.

Нето финансирање

(91+92) - (61+6211)

6.

Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето
финансирање

В.

В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА

(((7+8) - (4+5))
- 62) + ((91+92)(6211+61))

7. децембар 2018.
-650

-27

4,15

-2.293.408

531.770

-23,19

350.950

153.366

43,70

II

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су и реализовани у следећим износима:
Износ у хиљадама динара (000)
Р. бр.

ОПИС

1

2

Шифра економске
класификације
3

План 2018
4

Остварење I–IX
2018
5

%
6

I

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

7+8

3.698.399

2.899.836

78,41

1.

Порески приходи

71

2.570.067

2.195.425

85,42

1.1.

Порез на доходак, добит и капиталне
добитке (осим самодоприноса)

711

1.379.052

963.836

69,89

1.2.

Самодопринос

1.3.

Порез на имовину

398.100

320.753

80,57

1.4.

Остали порески приходи

792.915

910.836

114,87

711180
713

2.

Непорески приходи

74

775.870

407.667

52,54

2.1

Приходи од имовине

741

233.655

140.644

60,19

2.2

Приходи од продаје добара и услуга

742

222.762

129.809

58,27

2.3

Новчане казне и одузета имовинска корист

743

19.600

17.837

91,01

2.4

Мешовити и неодређени приходи

745

70.723

64.722

91,51

2.5

Остали непорески приходи

229.130

54.655

23,85

3.

Донације

731+732

30.719

12.727

41,43

4.

Трансфери

733

172.000

134.882

78,42

770

4.432

929

20,96

145.311

148.206

101,99

4+5

5.103.467

2,276.590

44,61

4(без 46)

2.480.157

1.380.725

55,67

5.
6.
II
1.

Меморандумске ставке за рефундацију
расхода
Примања од продаје нефинансијске
имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Текући расходи

8

1.1.

Расходи за запослене

41

624.448

450.962

72,22

1.2.

Коришћење роба и услуга

42

1.351.293

646.083

47,81

1.3.

Употреба основних средстава

43

1.4.

Отплата камата

44

1.5.

Субвенције

45

116.859

24.119

20,64

1.6.

Социјална заштита из буџета

47

110.559

65.694

59,42
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Р. бр.

ОПИС

1

2

1.7.

Шифра економске
класификације
3

Остварење I–IX
2018
5

План 2018
4

%
6

48+49

276.998

193.867

69,99

Трансфери

46

690.916

314.413

45,51

2.1.

Трансфери осталим нивоима власти

463

579.409

244.861

42,26

2.2

Трансфери организацијама за обавезно
социјално осигурање

464

48.755

28.285

58,01

2.3

Остале дотације и трансфери

465

62.752

41.267

65,76

3.

Издаци за набавку нефинансијске имовине

5

1.932.394

581.452

30,09

III

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА

9

554

-

1.

Задуживање

91

Задуживање код домаћих кредитора

911

2.

Примања по основу отплате кредита и
продаје финансијске имовине

92

554

-

IV

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

6

888.340

92.030

10,36

1.

Отплата дуга

61

650

581

89,38

Отплата дуга домаћим кредиторима

611

650

581

89,38

Набавка финансијске имовине

62

887.690

91.449

10,30

Набавка домаће финансијске имовине

621

887.690

91.449

10,30

2.293.408

2.293.714

100,01

2.

1.1.

1.1.
2.
2.1.
V

Остали расходи

Страна 123 – Број 12

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА
ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

3

III

Олуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину планирани су:
1. Приходи и примања у износу од 3.698.399 хиљада динара;
2. Расходи и издаци у износу од 5.103.467 хиљада динара;
3. Буџетски дефицит у износу од 1.405.068 хиљада динара.
У посматраном периоду јануар–септембар 2018. године буџет Града Пожаревца остварио је:
1. Приходе и примања у износу од 2.899.836 хиљада динара;
2. Расходе и издатке у износу од 2.276.590 хиљада динара;
3. Буџетски суфицит у износу од 623.246 хиљада динара.
Буџетски суфицит, као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје
нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у
укупном износу од 623.246 хиљада динара.

IV

Укупни приходи и примања буџета Града, приходи из осталих извора и пренета средства из претходног
периода по врстама, односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима:
Износ у хиљадама динара (000)
Класа/
Категорија/
Група
1
3

Конто

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

План 2018

Остварење I–
IX 2018

%

2

3

4

5

6

3

Пренета средства из претходне године

2.293.408

2.293.714

100,01
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Класа/
Категорија/
Група
1
700000

711000

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

План 2018

Остварење I–
IX 2018

%

2

3

4

5

6

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

710000

ПОРЕЗИ
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И
711000
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
711111
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности
711121
који се плаћа према стварно оствареном
приходу, по решењу Пореске управе
Порез на приходе од самосталних делатности
711122
који се плаћа према паушално утврђеном
приходу, по решењу Пореске управе
Порез на приходе од самосталних делатности
711123
који се плаћа према стварно оствареном
приходу самоопорезивањем
Порез на приходе од давања у закуп покретних
711145
ствари – по основу самоопорезивања и по
решењу Пореске управе
711147
Порез на земљиште
711191
711193

Порез на друге приходе
Порез на приходе професионалних спортских
стручњака
Пореза на фонд зарада

712000

712000

713000

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину (осим на земљиште, акције и
713121
уделе) од физичких лица
Порез на имовину (осим на земљиште, акције и
713122
уделе) од правних лица
Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске
713311
управе
Порез на пренос апсолутних права на
713421
непокретности, по решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права на моторним
713423
возилима, пловилима и ваздухопловима, по
решењу Пореске управе

714000

7. децембар 2018.
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700000

710000

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

714431

714513
714514

Комунална такса за коришћење рекламних
паноа, укључујући и истицање и исписивање
фирме ван пословног простора на објектима и
просторима који припадају јединици локалне
самоуправе(коловози, тротоари, зелене
површине, бандере и сл.)
Комунална такса за држање моторних друмских
и прикључних возила, осим пољопривредних
возила и машина
Годишња накнада за моторна возила, тракторе
и прикључна возила

714543

Накнада за промену намене пољопривредног
земљишта

714549

Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих
материја и одложеног отпада

714552

Боравишна такса

714562

Посебна накнада за заштиту и унапређење
животне средине

3.553.088

2.751.630

77,44

2.570.067

2.195.425

85,42

1.379.052

963.836

69,89

1.218.545

854.617

70,13

202

-

20.000

16.817

84,09

50.227

26.983

53,72

1.000

1.128

112,80

80

52

65,00

88.000

62.768

71,33

1.200

1.269

105,75

1

-

398.100

320.753

80,57

168.000

141.237

84,07

180.000

133.855

74,36

6.600

6.139

93,02

30.000

29.647

98,82

13.500

9.875

73,15

740.915

874.807

118,07

350

313

89,43

42.100

31.635

75,14

4

0

0,00

65

20

30,77

694.056

839.584

120,97

2.000

2.268

113,40

40

19

47,50

7. децембар 2018.
Класа/
Категорија/
Група
1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Конто

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

План 2018

Остварење I–
IX 2018

%

2

3

4

5

6

714572

716000

730000
731000
732000

733000

740000
741000
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Комунална такса за држање средстава за
игру(забавне игре)

Накнада за постављање водовода, канализације,
електричних, телефонских и телеграфских
714593
водова и слично на општинском путу и улици,
ако је управљач пута надлежни орган локалне
самоуправе
Накнада за ванредни превоз на општинском
путу у улици, ако је управљач пута надлежни
714598
орган локалне самоуправе
716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ
Комунална такса за истицање фирме на
716111
пословном простору
730000
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ
731000
ДРЖАВА
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ
732000
ОРГАНИЗАЦИЈА
Текуће донације од међународних организација
732141
у корист нивоа градова
733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
Ненаменски трансфери од Републике у корист
733141
нивоа градова
Текући наменски трансфери, у ужем смислу од
733144
Републике у корист нивоа градова
Текући трансфери од општина у корист нивоа
733147
градова
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу
733241
од Републике у корист нивоа градова
740000
ДРУГИ ПРИХОДИ
741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
741141
741411
741511
741522
741526

741531

741532

741533

Камата на средства буџета града
Приходи од имовине који припада имаоцима
полиса осигурања
Накнада за коришћење минералних сировина и
геотермалних ресурса
Средства остварена од давања у закуп
пољопривредног земљишта, односно
пољопривредног објекта у државној својини
Накнада за коришћење шума и шумског
земљишта
Комунална такса за коришћење простора на
јавним површинама или испред пословног
простора у пословне сврхе, осим ради
продаје штампе, књига и других публикација,
производа старих и уметничких заната и
домаће радиности
Комунална такса за коришћење простора за
паркирање друмских моторних и прикључних
возила на
уређеним и обележеним местима
Комунална такса за коришћење слободних
површина за кампове, постављање шатора или
друге облике привременог коришћења

550

381

69,27

1.500

381

25,40

250

206

82,40

52.000

36.028

69,28

52.000

36.028

69,28

202.719

147.609

72,81

4.248

0

0,00

26.471

12.727

48,08

26.471

12.727

48,08

172.000

134.882

78,42

111.620

74.413

66,67

25.154

26.945

107,12

1.525

1.096

71,87

33.701

32.428

96,22

775.870

407.667

52,54

233.655

140.644

60,19

10.000

0

0,00

20

-

200.000

126.450

63,23

13.000

379

2,92

1.122

-

10.551

100,49

-572

-

0

0,00

10.500

5
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Класа/
Категорија/
Група
1

742000
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Конто

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

План 2018

Остварење I–
IX 2018

%

2

3

4

5

6

741534

Накнада за коришћење грађевинског земљишта

741535

Комунална такса за заузеће јавне површине
грађевинским материјалом

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
Накнада по основу конверзије права
742126
коришћења у право својине у корист Републике
Приходи од продаје добара или услуга од
742141
стране тржишних организација у корист нивоа
градова
Приходи од давања у закуп, односно на
коришћење непокретности у државној својини
742142
које користе градови и индиректни корисници
њиховог буџета
Приходи од закупнине за грађевинско
742143
земљиште у корист нивоа градова
Накнада по основу конверзије права
742144
коришћења у право својине у корист нивоа
градова
Приходи остварени по основу пружања услуга
742146
боравка деце у предшколским установама у
корист нивоа градова
Приходи од давања у закуп, односно
коришћење непокретности у државној својини
742152
које користе општине и индиректни корисници
њиховог буџета
742241
Локалне административне таксе

-

150

8

5,33

222.762

129.809

58,27

1.500

1.219

81,27

25.617

15.094

58,92

55.663

31.623

56,81

5.000

3.073

61,46

100

0

0,00

60.950

40.744

66,85

3.214

1.194

37,15

4.000

3.491

87,28

742242

Такса за озакоњење објеката у корист градова

20.000

6.767

33,84

Накнада за уређивање грађевинског земљишта

45.755

25.339

55,38

4

0

0,00

65

21

32,31

894

1.244

139,15

19.600

17.837

91,01

17.500

15.498

88,56

1.500

1.210

80,67

300

905

301,67

300

224

74,67

229.130

54.655

23,85

1.898

8.181

431,03

Такса за озакоњење објеката у корист општина
Приходи које својом делатношћу остваре
742341
органи и организације градова
Приходи индиректних корисника буџета
742372
локалне самоуправе који се остварују додатним
активностима
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА
743000
ИМОВИНСКА КОРИСТ
Приходи од новчаних казни за прекршаје,
743324
предвиђене прописима о безбедности
саобраћаја на путевима
Приходи од новчаних казни изречених
у прекршајном поступку за прекршаје
743341
предвиђене актом скупштине града, као и
одузета имовинска корист у том поступку
743342

744000

2.686

742253
742255

743000

7. децембар 2018.

Приходи од новчаних казни за прекршаје
по прекршајном налогу и казни изречених у
управном поступку у корист нивоа градова

Приходи од увећања целокупног пореског дуга
који је предмет принудне наплате за 5 % на дан
743924
почетка поступка принудне наплате, који је
правна последица принудне наплате изворних
прихода јлс
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ
744000
И ПРАВНИХ ЛИЦА
Текући добровољни трансфери од физичких и
744141
правних лица у корист нивоа градова

7. децембар 2018.
Класа/
Категорија/
Група
1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Конто

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

План 2018

Остварење I–
IX 2018

%

2

3
Капитални добровољни трансфери од физичких
и правних лица у корист нивоа градова

4

5

6

744241
745000

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
745141
745143

770000

770000

772000 771000
772000
800000

800000

810000

810000
811141
812141

820000

900000

Остали приходи у корист нивоа градова
Део добити јавног предузећа према одлуци
управног одбора јавног предузећа у корист
нивоа градова
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ
ГОДИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА
Примања од продаје непокретности у корист
нивоа градова
Примања од продаје покретних ствари у корист
нивоа градова

227.232

46.474

20,45

70.723

64.722

91,51

30.156

64.722

214,62

40.567

0

0,00

4.432

929

20,96

3.855

929

24,10

577

0

0,00

145.311

148.206

101,99

140.180

144.402

103,01

180

2.039

1.132,78

140.000

142.363

101,69

820000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА

5.131

3.804

74,14

823100

Примања од продаје робе за даљу продају

5.131

3.804

74,14

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

0

554

-

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ

0

554

-

920000

Примања од продаје финансијске имовине

0

554

-

7+8+9

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН.
ИМОВИНЕ

3.698.399

2.900.390

78,42

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

5.991.807

5.194.104

86,69

900000

920000

Страна 127 – Број 12

920000

3+7+8+9

V

Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и реализовани у следећим износима:
Износ у хиљадама динара (000)
Конто

Врсте расхода и издатака

Укупна
средства

Извршење

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

% извршења

1

2

3

4

5

6

7

400

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

410
411
412
413

3.171.073,00

1.605.034,00

90.104,00

1.695.138,00

53,46

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

624.448,00

446.761,00

4.201,00

450.962,00

72,22

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури (превоз)

493.298,00

356.996,00

3.202,00

360.198,00

73,02

88.304,00

63.916,00

575,00

64.491,00

73,03

5.882,00

4.566,00

180,00

4.746,00

80,69

414

Социјална давања запосленима

11.456,00

4.434,00

241,00

4.675,00

40,81

415

Накнаде за запослене

15.692,00

10.164,00

0,00

10.164,00

64,77

Страна 128 – Број 12
Конто
1
416
420

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Врсте расхода и издатака
2
Награде, бонуси и остали посебни
расходи
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

7. децембар 2018.

Укупна
средства

Извршење

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

% извршења

3

4

5

6

7

9.816,00

6.685,00

3,00

6.688,00

68,13

1.351.293,00

628.892,00

17.191,00

646.083,00

47,81

321.653,00

187.620,00

1.385,00

189.005,00

58,76

13.156,00

3.450,00

738,00

4.188,00

31,83

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

241.981,00

114.714,00

9.662,00

124.376,00

51,40

424

Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
(услуге и матeријал)
Материјал

414.936,00

151.887,00

2.685,00

154.572,00

37,25

250.529,00

114.124,00

933,00

115.057,00

45,93

109.038,00

57.097,00

1.788,00

58.885,00

54,00

116.859,00

24.119,00

0,00

24.119,00

20,64

54.539,00

22.889,00

0,00

22.889,00

41,97

425
426
450
4511

СУБВЕНЦИЈЕ
Текуће субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама

4512

Капиталне субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама

35.090,00

0,00

0,00

0,00

0,00

454

Субвенције приватним предузећима

27.230,00

1.230,00

0,00

1.230,00

4,52

460

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Текући трансфери осталим
нивоима власти
Капитални трансфери осталим
нивоима власти

690.916,00

314.312,00

101,00

314.413,00

45,51

346.402,00

215.026,00

0,00

215.026,00

62,07

233.007,00

29.835,00

0,00

29.835,00

12,80

4631
4632
4641

Текуће дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања

22.255,00

15.833,00

0,00

15.833,00

71,14

4642

Капиталне дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања

26.500,00

12.452,00

0,00

12.452,00

46,99

465

Остале донације, дотације и
трансфери

62.752,00

41.166,00

101,00

41.267,00

65,76

110.559,00

59.059,00

6.635,00

65.694,00

59,42

110.559,00

59.059,00

6.635,00

65.694,00

59,42

233.105,00

131.891,00

61.976,00

193.867,00

83,17

165.698,00

112.382,00

0,00

112.382,00

67,82

13.912,00

6.510,00

573,00

7.083,00

50,91

46.017,00

10.094,00

61.403,00

71.497,00

155,37

2.958,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.520,00

2.905,00

0,00

2.905,00

64,27

43.893,00

0,00

0,00

0,00

0,00

470
472
480
481
482
483
484

485
490

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним
организацијама
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Новчане казне и пенали по решењу
судова
Накнада штете за повреде или
штету насталу услед елементарних
непогода или других природних
узрока
Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране државних
органа
А Д М И Н И С Т РАТ И В Н И
ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА

49911

Стална резерва

8.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49912

Текућа резерва

35.393,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.932.394,00

523.183,00

58.269,00

581.452,00

30,09

500

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

7. децембар 2018.
Конто

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Врсте расхода и издатака

1

2

Укупна
средства

Извршење

3

4

Преузето из
обрасца 5
5

Страна 129 – Број 12
Укупно
извршено
6

% извршења
7

510

ОСНОВНА СРЕДСТВА

1.897.064,00

523.183,00

56.367,00

579.550,00

30,55

511

Зграде и грађевински објекти

1.704.716,00

509.694,00

46.942,00

556.636,00

32,65

512

Машине и опрема

162.052,00

8.824,00

9.425,00

18.249,00

11,26

513

Остале некретнине и опрема;

1.220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

514

Култивисана имовина

16.143,00

2.336,00

0,00

2.336,00

14,47

515

Нематеријална имовина

12.933,00

2.329,00

0,00

2.329,00

18,01

520

ЗАЛИХЕ

2.850,00

0,00

1.902,00

1.902,00

66,74

523

Залихе робе за даљу продају

2.850,00

0,00

1.902,00

1.902,00

66,74

540

ПРИРОДНА ИМОВИНА

32.480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

541

Земљиште

32.480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ
ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

888.340,00

92.030,00

0,00

92.030,00

10,36

610

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

650,00

581,00

0,00

581,00

89,38

650,00

581,00

0,00

581,00

89,38

887.690,00

91.449,00

0,00

91.449,00

10,30

611
620
621

Отплата главнице домаћим
кредиторима
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Набавка домаће фин. имовине
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

887.690,00

91.449,00

0,00

91.449,00

10,30

5.991.807,00

2.220.247,00

148.373,00

2.368.620,00

39,53

VI

Расходи и издаци буџета по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Износ у хиљадама динара (000)
Функциje

Функционална класификација

Укупна јавна
средства

Извршење

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

% извршења

1

2

3

4

5

6

7

162.975,00

82.686,00

5.807,00

88.493,00

54,30

000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

010

Болест и инвалидност

9.050,00

4.835,00

0,00

4.835,00

53,43

040

Породица и деца

19.020,00

11.420,00

0,00

11.420,00

60,04

050

Незапосленост

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

060

Становање

11.000,00

0,00

5.787,00

5.787,00

52,61

070

Социјална помоћ угроженом
становништву некласификована
на другом месту

62.214,00

37.908,00

20,00

37.928,00

60,96

090

Социјална заштита
некласификована на другом
месту

61.691,00

28.523,00

0,00

28.523,00

46,24

100

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

1.057.136,00

501.491,00

65.083,00

566.574,00

53,60

110

Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови
и спољни послови

117.178,00

70.705,00

0,00

70.705,00

60,34

112

Финансијски и фискални
послови

3.552,00

0,00

2.497,00

2.497,00

70,30

130

Опште услуге

845.920,00

402.279,00

709,00

402.988,00

47,64

Страна 130 – Број 12
Функциje
1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Функционална класификација

7. децембар 2018.

Укупна јавна
средства

Извршење

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

% извршења

3

4

5

6

7

90.486,00

28.507,00

61.877,00

90.384,00

99,89

200

2
Опште јавне услуге
некласификоване на другом
месту
ОДБРАНА

4.048,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220

Цивилна одбрана

4.048,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

66.927,00

21.912,00

0,00

21.912,00

32,74

330

Судови

11.314,00

7.247,00

0,00

7.247,00

64,05

360

Јавни ред и безбедност
некласификован на другом месту

55.613,00

14.665,00

0,00

14.665,00

26,37

400

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

1.884.677,00

472.971,00

61.961,00

534.932,00

28,38

411

Општи економски и
комерцијални послови

36.953,00

11.771,00

0,00

11.771,00

31,85

412

Општи послови по питању рада

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

100,00

421

Пољопривреда

63.941,00

20.318,00

0,00

20.318,00

31,78

435

Електрична енергија

203.590,00

17.320,00

0,00

17.320,00

8,51

436

Остала енергија

649.314,00

84.186,00

0,00

84.186,00

12,97

451

Друмски саобраћај

755.131,00

272.060,00

46.472,00

318.532,00

42,18

473

Туризам

109.938,00

56.144,00

2.928,00

59.072,00

53,73

490

Економски послови
некласификовани на другом
месту

55.810,00

1.172,00

12.561,00

13.733,00

24,61

500

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

1.113.314,00

313.507,00

0,00

313.507,00

28,16

510

Управљање отпадом

426.294,00

104.602,00

0,00

104.602,00

24,54

520

Управљање отпадним водама

515.884,00

159.258,00

0,00

159.258,00

30,87

530

Смањење загађености

15.024,00

6.281,00

0,00

6.281,00

41,81

540

Заштита биљног и животињског
света и крајолика

150.812,00

41.717,00

0,00

41.717,00

27,66

560

Заштита животне средине
некласификована на другом
месту

5.300,00

1.649,00

0,00

1.649,00

31,11

600

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И
ЗАЈЕДНИЦЕ

438.674,00

126.978,00

0,00

126.978,00

28,95

620

Развој заједнице

28.512,00

0,00

0,00

0,00

0,00

630

Водоснабдевање

285.931,00

50.748,00

0,00

50.748,00

17,75

640

Улична расвета

124.231,00

76.230,00

0,00

76.230,00

61,36

700

ЗДРАВСТВО

85.255,00

19.402,00

0,00

19.402,00

22,76

721

Опште медицинске услуге

2.000,00

1.047,00

0,00

1.047,00

52,35

740

Услуге јавног здравства

2.500,00

70,00

0,00

70,00

2,80

160
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Функциje

Функционална класификација

Укупна јавна
средства

Извршење

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

% извршења

1

2

3

4

5

6

7

760

Здравство некласификовано на
другом месту

80.755,00

18.285,00

0,00

18.285,00

22,64

800

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ,
КУЛТУРА И ВЕРЕ

525.221,00

259.787,00

14.059,00

273.846,00

52,14

810

Услуге рекреације и спорта

114.131,00

73.440,00

0,00

73.440,00

64,35

820

Услуге културе

411.090,00

186.347,00

14.059,00

200.406,00

48,75

900

ОБРАЗОВАЊЕ

653.580,00

421.513,00

1.463,00

422.976,00

64,72

911

Предшколско образовање

384.355,00

267.074,00

1.463,00

268.537,00

69,87

912

Основно образовање

165.568,00

94.994,00

0,00

94.994,00

57,37

920

Средње образовање

102.747,00

59.445,00

0,00

59.445,00

57,86

980

Образовање некласификовано на
другом месту

910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

УКУПНО

5.991.807,00

2.220.247,00

148.373,00

2.368.620,00

39,53

VII

Средства буџета и средства из осталих извора у укупном износу од 5.991.807 хиљада динара, утврђена су
и распоређена по програмској класификацији и то:
Износ у хиљадама динара (000)
Шифра
Програм

Програмска
активност/
Пројекат

1

2

1101
1101-0005
1101-П1

1101-П2
1102
1102-0001

Назив

Укупна
средства

Извршење

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

%
извршења

3

4

5

6

7

8

Програм 1. Урбанизам и
просторно планирање

39.512,00

0,00

5.787,00

5.787,00

14,65

Остваривање јавног интереса у
одржавању зграда

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Пројекат: Израда Плана
генералне регулације

18.512,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

0,00

5.787,00

5.787,00

52,61

1.268.869,00

291.193,00

0,00

291.193,00

22,95

124.231,00

76.230,00

0,00

76.230,00

61,36

115.484,00

24.187,00

0,00

24.187,00

20,94

58.581,00

38.312,00

0,00

38.312,00

65,40

35.328,00

17.530,00

0,00

17.530,00

49,62

649.314,00

84.186,00

0,00

84.186,00

12,97

285.931,00

50.748,00

0,00

50.748,00

17,75

102.763,00

22.943,00

12.561,00

35.504,00

34,55

36.953,00

11.771,00

0,00

11.771,00

31,85

Пројекат: Давање доприноса
интеграцији избеглица са
територије Града Пожаревца додела грађевинског материјала
Програм 2. Комуналне
делатности
Управљање/одржавање јавним
осветљењем

1102-0002

Одржавање зелених површина

1102-0003

Одржавање чистоће на
површинама јавне намене

1102-0004
1102-0007
1102-0008
1501
1501-0001

Зоохигијена
Производња и дистрибуција
топлотне енергије
Управљање и снабдевање водом
за пиће
Програм 3. Локални економски
развој
Унапређење привредног и
инвестиционог амбијента
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Шифра
Програм

Програмска
активност/
Пројекат

Назив

Укупна
средства

Извршење

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

%
извршења

1

2

3

4

5

6

7

8

Мере активне политике
запошљавања

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

100,00

1501-П1

Пројекат: Подршка за одрживо
запошљавање Рома и Ромкиња
на територији Града Пожаревца
– Инклузија од старта

25.904,00

65,00

9.102,00

9.167,00

35,39

1501-П2

Пројекат: Култура без граница

29.906,00

1.107,00

3.459,00

4.566,00

15,27

109.938,00

56.144,00

2.928,00

59.072,00

53,73

1501-0002

1502

Програм 4. Развој туризма
1502-0001

Управљање развојем туризма

19.960,00

10.175,00

949,00

11.124,00

55,73

1502-0002

Промоција туристичке понуде
Пројекат: Љубичевске коњичке
игре
Пројекат: Ускршњи етно
фестивал
Пројекат: Изградња „Лимес
парка“ на Виминацијуму – фаза
„Легионарски полигони“ и
„Авантура парк“

22.717,00

4.817,00

321,00

5.138,00

22,62

36.560,00

16.613,00

1.658,00

18.271,00

49,98

701,00

604,00

0,00

604,00

86,16

30.000,00

23.935,00

0,00

23.935,00

79,78

63.941,00

20.318,00

0,00

20.318,00

31,78

40.083,00

19.245,00

0,00

19.245,00

48,01

23.858,00

1.073,00

0,00

1.073,00

4,50

903.921,00

233.478,00

0,00

233.478,00

25,83

5.300,00

1.649,00

0,00

1.649,00

31,11

15.024,00

6.281,00

0,00

6.281,00

41,81

515.884,00

159.258,00

0,00

159.258,00

30,87

84.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

249.113,00

66.290,00

0,00

66.290,00

26,61

34.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

810.535,00

286.716,00

46.472,00

333.188,00

41,11

1502-П1
1502-П2
1502-П3

Програм 5. Пољопривреда и
рурални развој

0101
0101-0001
0101-0002
0401
0401-0001
0401-0002
0401-0004
0401-0005
0401-0006
0401-П1
0701

Подршка за спровођење
пољопривредне политике у
локалној заједници
Мере подршке руралном
развоју
Програм 6. Заштита животне
средине
Управљање заштитом животне
средине
Праћење квалитета елемената
животне средине
Управљање отпадним водама
Управљање комуналним
отпадом
Управљање осталим врстама
отпада
Пројекат: Санације депоније
комуналног отпада “Јеремино
поље”
Програм 7. Организација
саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура

0701-0002

Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре

690.131,00

208.238,00

46.472,00

254.710,00

36,91

0701-0004

Јавни градски и приградски
превоз путника

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0701-0005

Програм унапређења
безбедности саобраћаја

55.404,00

14.656,00

0,00

14.656,00

26,45
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Шифра
Програм

Програмска
активност/
Пројекат

Назив

Укупна
средства

Извршење

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

%
извршења

1

2

3

4

5

6

7

8

0701-П1

2001
2001-0001
2002
2002-0001

Пројекат: Хајдук Вељкова
улица ојачавање коловозне
конструкције - асфалтирање

65.000,00

63.822,00

0,00

63.822,00

98,19

Програм 8. Предшколско
васпитање и образовање

384.355,00

267.074,00

1.463,00

268.537,00

69,87

Функционисање и остваривање
предшколског васпитања и
образовања

384.355,00

267.074,00

1.463,00

268.537,00

69,87

Програм 9. Основно
образовање и васпитање

166.478,00

94.994,00

0,00

94.994,00

57,06

Функционисање основних
школа

165.568,00

94.994,00

0,00

94.994,00

57,37

910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102.747,00

59.445,00

0,00

59.445,00

57,86

102.747,00

59.445,00

0,00

59.445,00

57,86

151.975,00

82.686,00

20,00

82.706,00

54,42

2002-П1

Пројекат: Обележавање Дана
радника у образовању

2003-0001

Програм 10. Средње
образовање и васпитање
Функционисање средњих
школа
Програм 11. Социјална и дечја
заштита

2003

0901
0901-0001

Једнократне помоћи и други
облици помоћи

47.085,00

27.970,00

20,00

27.990,00

59,45

0901-0003

Дневне услуге у заједници

43.470,00

23.478,00

0,00

23.478,00

54,01

0901-0004

Саветодавно-терапијске и
социјално-едукативне услуге

10.159,00

5.045,00

0,00

5.045,00

49,66

0901-0005

Подршка реализацији програма
Црвеног крста

15.129,00

9.938,00

0,00

9.938,00

65,69

16.050,00

9.922,00

0,00

9.922,00

61,82

2.500,00

1.250,00

0,00

1.250,00

50,00

9.050,00

4.835,00

0,00

4.835,00

53,43

470,00

248,00

0,00

248,00

52,77

8.062,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Програм 12. Здравствена
заштита

85.255,00

19.402,00

0,00

19.402,00

22,76

Функционисање установа
примарне здравствене заштите

80.755,00

18.285,00

0,00

18.285,00

22,64

2.000,00

1.047,00

0,00

1.047,00

52,35

2.500,00

70,00

0,00

70,00

2,80

Програм 13. Развој културе и
информисања

411.090,00

186.347,00

14.059,00

200.406,00

48,75

Функционисање локалних
установа културе

247.110,00

134.244,00

13.139,00

147.383,00

59,64

0901-0006
0901-0007
0901-0008

Подршка деци и породици са
децом
Подршка рађању и родитељству
Подршка особама са
инвалидитетом

0901-П1

Пројекат: Обележавање Дана
борбе против “беле куге”

0901-П2

Пројекат: Изградња колективне
стамбене зграде за избеглице

1801
1801-0001
1801-0002
1801-0003
1201
1201-0001

Мртвозорство
Спровођење активности из
области друштвене бриге за
јавно здравље
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Шифра
Програм

Програмска
активност/
Пројекат

Назив

Укупна
средства

Извршење

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

%
извршења

1

2

3

4

5

6

7

8

1201-0002
1201-0003
1201-0004
1201-П1
1201-П2

1201-П3
1201-П4
1201-П5

Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва
Унапређење система очувања
и представљање културноисторијског наслеђа
Остваривање и унапређивање
јавног интереса у области
јавног информисања
Пројекат: Глумачке свечаности
“Дани Миливоја Живановића”
Пројекат: Едиција и часопис
“Браничево” и књижевни живот
Центра за културу
Пројекат: ГАНИП – градски
ансамбл народних игара и
песама Центра за културу
Пожаревац
Пројекат: Летњи програм
Пројекат: РЕФРАКТ –
Регионални фестивал
алтернативне културе

11.980,00

6.259,00

0,00

6.259,00

52,25

15.723,00

12.235,00

0,00

12.235,00

77,82

4.000,00

3.420,00

0,00

3.420,00

85,50

3.893,00

3.537,00

296,00

3.833,00

98,46

460,00

201,00

1,00

202,00

43,91

1.464,00

429,00

36,00

465,00

31,76

1.470,00

1.399,00

23,00

1.422,00

96,73

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1201-П6

Пројекат: Организовање и
одржавање првомајског уранка

182,00

148,00

0,00

148,00

81,32

1201-П7

Пројекат: Организовање
гитаријаде на лагуни

909,00

568,00

0,00

568,00

62,49

1201-П8

Пројекат: Фестивал “Миливојев
штап и шешир” - Сусрети
варошких позоришта Србије

235,00

0,00

284,00

284,00

120,85

1201-П9

Пројекат: Смотра драмских
аматера Подунавља и
Поморавља „Живка Матић“

124,00

0,00

2,00

2,00

1,61

1201-П10

Пројекат: Дистрибутерско
филмска делатност

2.205,00

1.100,00

278,00

1.378,00

62,49

1201-П11

Пројекат: Оркестар „Гвардија“

3.223,00

2.546,00

0,00

2.546,00

78,99

1201-П12

Пројекат: Виминацијум фест –
Митови данас

8.324,00

6.782,00

0,00

6.782,00

81,48

1201-П13

Пројекат: Археолошка
истраживања локалитета
Браничево у Старом Костолцу

1.730,00

1.140,00

0,00

1.140,00

65,90

250,00

200,00

0,00

200,00

80,00

24.226,00

10.354,00

0,00

10.354,00

42,74

687,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.012,00

751,00

0,00

751,00

74,21

1201-П14
1201-П15

Пројекат: Етно-култура Млаве
Пројекат: Обележавање 300
година Пожаревачког мира
(1718-2018)

1201-П16

Пројекат: Дани „Слободана
Стојановића“

1201-П17

Пројекат: Обележавање градске
славе – Света Тројица
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Шифра
Програм

Програмска
активност/
Пројекат

Назив

Укупна
средства

Извршење

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

%
извршења

1

2

3

4

5

6

7

8

1201-П18

Пројекат: Обележавање 15.
октобра – Дана ослобођења
Града Пожаревца

1201-П19

Пројекат: Санација, адаптација
и ревитализација фасаде зграде
здања Старог начелства у
Пожаревцу –сепарат фаза 1.
Централни брод објекта

1201-П20

Пројекат: Драмски студио
Центра за културу Пожаревац

1201-П21

Пројекат: Санација и
адаптација фасаде зграде здања
Старог начелства у Пожаревцу,
2 фаза

1201-П22

3.342,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.237,00

98,00

0,00

98,00

0,31

2.000,00

232,00

0,00

232,00

11,60

43.730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Пројекат: Свет биља – знања,
веровања и обреди везани
за биље у североисточној и
источној Србији

500,00

345,00

0,00

345,00

69,00

1201-П23

Пројекат: Роботека

588,00

359,00

0,00

359,00

61,05

1201-П24

Пројекат: Испомоћ за уређенији
и хуманији простор од интереса
за посетиоце ЦЗК

456,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114.131,00

73.440,00

0,00

73.440,00

64,35

76.985,00

61.205,00

0,00

61.205,00

79,50

1301
1301-0001

Програм 14. Развој спорта и
омладине
Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и
савезима

1301-0002

Подршка предшколском и
школском спорту

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

100,00

1301-0004

Функционисање локалних
спортских установа

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

1301-0005

Спровођење омладинске
политике

5.100,00

535,00

0,00

535,00

10,49

31.046,00

10.700,00

0,00

10.700,00

34,46

955.529,00

438.042,00

65.083,00

503.125,00

52,65

842.521,00

402.279,00

0,00

402.279,00

47,75

22.066,00

12.459,00

61.877,00

74.336,00

336,88

1301-П1

Пројекат: Уређење спортских
терена и игралишта
Програм 15. Опште услуге
локалне самоуправе

0602
0602-0001
0602-0002

Функционисање локалне
самоуправе и градских општина
Функционисање месних
заједница

0602-0004

Градско правобранилаштво

11.314,00

7.247,00

0,00

7.247,00

64,05

0602-0006

Инспекцијски послови

20.127,00

13.892,00

0,00

13.892,00

69,02

0602-0007

Функционисање националних
савета и националних мањина

4.400,00

2.156,00

0,00

2.156,00

49,00

0602-0009

Текућа буџетска резерва

35.393,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Шифра
Програм

Програмска
активност/
Пројекат

Назив

Укупна
средства

Извршење

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

%
извршења

1

2

3

4

5

6

7

8

0602-0010

Стална буџетска резерва

8.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0602-0014

Управљање у ванредним
ситуацијама

4.048,00

0,00

0,00

0,00

0,00

209,00

9,00

0,00

9,00

4,31

0602-П1

Пројекат: Награда - “Полицајац
године и ватрогасац године”

0602-П2

Пројекат: Општински
економски развој у источној
Србији – Фаза 2

3.552,00

0,00

2.497,00

2.497,00

70,30

0602-П3

Пројекат: Попис објеката на
територији Града Пожаревца

3.399,00

0,00

709,00

709,00

20,86

117.178,00

70.705,00

0,00

70.705,00

60,34

63.365,00

37.958,00

0,00

37.958,00

59,90

42.672,00

24.763,00

0,00

24.763,00

58,03

11.141,00

7.984,00

0,00

7.984,00

71,66

203.590,00

17.320,00

0,00

17.320,00

8,51

203.590,00

17.320,00

0,00

17.320,00

8,51

5.991.807,00

2.220.247,00

148.373,00

2.368.620,00

39,53

Програм 16: Политички систем
локалне самоуправе

2101
2101-0001
2101-0002
2101-0003
501
0501-0001

Функционисање Скупштине
Функционисање извршних
органа
Подршка раду извршних органа
власти и скупштине
Програм 17: Енергетска
ефикасност и обновљиви
извори енергије
Енергетски менаџмент
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ
ЈАВНИ РАСХОДИ

VIII

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018. годину исказују се у следећем прегледу:

План 2018

Иѕвршење
I–IX 2018

%

6

2017 – процена
извршења

5

2017 – план

4

Индустријска зона улица Нова 3
Индустријска
зона - улица Илије
Гојковића
Асфалтирање улице
“Нова 1”
Реконструкција
Водоизворишта у
Летњиковцу

Реализовано
закључно са
31.12.2016године

3

Индустријска зона улица Нова 2

Укупна вредност
пројекта

2

Година завршетка
финансирања
пројекта

1

2
Индустријска зона улица Нова 1

Година почетка
финансирања
пројекта

1

Назив капиталног
пројекта

Приоритет

Износ у хиљадама динара (000)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2015

2018

22.554

3.420

14.358

6.966

7.391

0

0

2015

2018

9.522

36

10.886

18

10.868

377

3,47

2015

2018

6.759

36

7.783

18

7.765

474

6,10

2015

2018

20.280

36

23.340

18

23.322

1.194

5,12

2017

2018

18.989

0

19.000

0

19.000

0

0

2016

2018

6.986

5.326

1.673

343

1.330

1.013

76,17

%

14

Иѕвршење
I–IX 2018

13

План 2018

12

2017 – процена
извршења

11

2017 – план

10

Реализовано
закључно са
31.12.2016године

9

Укупна вредност
пројекта

8
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Година завршетка
финансирања
пројекта

7

2
Санација,
адаптација и
ревитализација
фасаде зграде здања
Старог Начелства у
Пожаревцу -Сепарат
Фаза 1. Централни
брод објекта
Радови на спортској
хали у Пожаревцу
Еколошки дом –
санација кровног
покривача
Радови на ојачавању
коловозне
конструкције
–асфалтирање
улице Косте
Стаменковића,
дужине 354м у МЗ
„Булевар“
Рехабилитација,
обнављање,
замена и ојачавање
дотрајалог коловоза
и тротоара у улици
Југовићевој ( од
Булевара до пруге) у
МЗ „Булевар“
Радови на ојачавању
коловозне
конструкције
– асфалтирање
улице Хајдучке
дужине 332 м у МЗ
„Чачалица“
Рехабилитација,
обнављање,
замена и ојачавање
дотрајале подлоге
тротоара са леве
стране у улици
Лоле Рибара од
Шумадијске улице
до Партизанске
улице у МЗ “Васа
Пелагић”
Рехабилитација,
обнављање,
замена и ојачавање
дотрајале подлоге
поплочавањем
тротоара у
улици Боже
Димитријевића
до улице “Ђуре
Јакшића” у
Костолцу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Година почетка
финансирања
пројекта

1

Назив капиталног
пројекта

Приоритет
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

2017

2018

23.488

0

27.588

1.677

25.911

0

0

2018

2018

21.500

0

21.500

0

21.500

5.017

23,33

2017

2018

4.677

0

5.250

0

5.250

4.677

89,09

2017

2017

6.126

0

6.170

1.838

559

559

100,00

2017

2017

18.835

0

18.884

11.877

953

953

100,00

2017

2018

7.974

0

7.974

0

7.974

6.337

79,47

2017

2017

6.659

0

6.766

6.494

27

27

100,00

2017

2018

5.020

0

5.020

0

5.020

4.498

89,60

21

22

23

План 2018

Иѕвршење
I–IX 2018

%

20

2017 – процена
извршења

19

2017 – план

18

Реализовано
закључно са
31.12.2016године

17

Укупна вредност
пројекта

16

7. децембар 2018.

Година завршетка
финансирања
пројекта

15

2
Партерно уређење
јавне површине
испред стадиона,
ОШ “Јован Цвијић”
и Дома омладине у
Костолцу
Чеде Васовића
-радови на
ојачавању коловозне
конструкције
– асфалтирање
улице- поплочавање
тротоара – лева
страна – МЗ Горња
Мала
Израда Плана
генералне
регулације
Вишегодишњи
засади –Програм
пошумљавања
на терену Г.О.
Костолац
Индустријска зона
- изградња фекалне
канализације 1. фаза
Индустријска зона
- изградња кишне
канализације 1. фаза
Изградња кишне
канализације
са свим бочним
улицама (од центра
ка брду) са леве
стране улице ПП
Одред до улива у
кишни колектор у
ул. Кнез Милошев
венац – 2. фаза од
ул. Цане Бабовић до
“Лиона”, наставак
радова из 2015.
године
Израда фекалне
канализације у ул.
Шестој (Тенковски
пут”), поред
Чачалице
Израда главног
пројекта објекта
постројења за
пречишћавање
подземне воде до
нивоа квалитета
воде за пиће на
изворишту ‘’Ловац’’
у Костолцу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Година почетка
финансирања
пројекта

1

Назив капиталног
пројекта

Приоритет
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

2017

2017

29.961

0

30.000

25.112

2.853

2.583

100,00

2017

2017

16.488

0

16.600

14.671

1.273

0

0

2016

2018

30.720

12.288

18.512

0

18.512

0

0

2015

2017

5.149

5.056

2.516

92

3.961

0

0

2013

2018

12.607

12.306

9.693

0

9.693

0

0

2013

2018

25.551

223.331

10.669

0

10.669

0

0

2016

2018

28.242

14.367

18.093

9.588

8.505

0

0

2016

2018

7.776

34

12.704

0

8.616

2.809

32,60

2018

2018

5.000

0

0

0

5.000

0

0

24

25

26

27

28

29

30

31

Укупна вредност
пројекта

Реализовано
закључно са
31.12.2016године

2017 – план

2017 – процена
извршења

План 2018

Иѕвршење
I–IX 2018

%
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Година завршетка
финансирања
пројекта

2
ТПС 3/59 ‘’МЗ
Радна мала’’
- опремање
ТПС и израда
дистрибутивне
мреже и
прикључних
топловода
ТПС 10/85, ТПС
11/85 и ТПС 14/85
ул. Алексе Дундића
– израда примарног
вода и изградња
ТПС
Изградња ТПС
3/76 на Чачалици,
наставак радова
из 2015. године,
на реализацији
изградње
секундарне
топловодне мреже
за ТПС 8/76-1,
локација у ул. Цане
Бабовић
Изградња система
сакупљања
отпадних вода у
улицама Радована
Драговића и Милана
Ајваза
Изградња система
сакупљања
отпадних вода у
улици Моше Пијаде
од Шесте улице до
пруге са две бочне
улице и изградња
црпне станице код
истражног затвора
Изградња
примарног вода
система сакупљања
отпадних вода у
насељима Лучица,
Пругово, Пољана –
наставак изградње
из 2015. и 2016.
године
Изградња система
сакупљања
отпадних вода у
улици Милешевској
Изградња система
сакупљања
отпадних вода
у улици Јована
Шербановића

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Година почетка
финансирања
пројекта

1

Назив капиталног
пројекта

Приоритет
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

2017

2018

19.820

0

19.820

0

11.943

2.821

23,62

2017

2018

13.512

0

13.512

4.843

8.668

8.287

95,60

2017

2018

7.000

0

7.000

608

6.391

0

0

2017

2017

14.245

0

14.600

4.296

7.386

2.761

37,38

2017

2018

23.842

0

27.500

30

27.469

15.600

56,79

2017

2018

36.264

0

37.000

0

27.934

23.622

84,56

2017

2017

10.148

0

12.500

3.063

9.437

7.104

75,28

2017

2017

9.297

0

12.500

2.789

7.255

4.052

55,85

32

33

34

35

36

37

38

Укупна вредност
пројекта

Реализовано
закључно са
31.12.2016године

2017 – план

2017 – процена
извршења

План 2018

Иѕвршење
I–IX 2018

%

7. децембар 2018.

Година завршетка
финансирања
пројекта

2
Изградња система
сакупљања
отпадних вода у
улицама Блаже
Јовановића, С.
Ђорђевића крак,
Ослободиоци
Пожаревца, као и
изградња црпне
станице у улици
Вељка Влаховића
Изградња система
сакупљања
отпадних вода у
улицама Народној,
Н. Богдановића
Пљуце, С.
Новаковића и Узун
Мирковој
Заштита
површинских
вода од загађења
(Санација улива
Брежанског канала
са санацијом
бетонских кинета у
делу канала)
Заштита
површинских вода у
насeљу Кленовник
(Изградња 1. фазе
кишне канализације)
Заштита
површинских
вода од загађењаБрежанског канала
(Изградња 1. фазе
јужног слива кишне
канализације од
улива у Брежански
канал до шахта РО.
42 иза мегамаркета
‘’Рода’’)
Замена азбестноцементних
водоводних цеви,
реконструкција
водоводне мреже у
улици Невесињској
Замена азбестноцементних
водоводних цеви,
реконструкција
водоводне мреже у
улици Краљевића
Марка

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Година почетка
финансирања
пројекта

1

Назив капиталног
пројекта

Приоритет
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

2017

2017

17.486

0

18.000

24

13.604

874

6,42

2017

2017

16.294

0

18.300

23

18.276

10.352

56,64

2017

2017

7.934

0

7.950

6.153

278

278

100,00

2017

2018

13.000

0

13.000

0

13.000

57

0,44

2017

2018

95.982

0 114.500

7

90.437

45.528

50,34

2017

2017

8.325

0

0

0

8.644

3.243

37,52

2017

2017

4.380

0

5.590

0

4.495

219

4,87

39

40

41

42

43

Уређење јавних
зелених површина
на територији Града
Пожаревца

Укупна вредност
пројекта

Реализовано
закључно са
31.12.2016године

2017 – план

2017 – процена
извршења

План 2018

Иѕвршење
I–IX 2018

%
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Година завршетка
финансирања
пројекта

2
Замена азбестноцементних
водоводних цеви,
реконструкција
водоводне мреже у
улици Партизанској
(од улице
Далматинске до
улице Лоле Рибара)
Ремедијација
подземних вода
и седимената на
периферији Града
Пожаревца –
уклањање штетних
нутријената
технологијом
реверсне осмозе
коришћењем
и доградњом
постојеће
инфраструктуре
Мониторинг,
математичко
моделирање
инфилтрације воде
из дистрибутивне
мреже у подземље,
смањење
могућности мешања
са канализационом
отпадном водом а
све у циљу смањења
укупне отпадне воде
у подземљу као
последица мешања
пијаће и отпадне
воде.
Санација
деградираног
терена услед
појаве клизишта,
подземних и
бујичних вода
у улици Кнеза
Милоша у Костолцу
– изградња
потпорног зида у
насељу Канал

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Година почетка
финансирања
пројекта

1

Назив капиталног
пројекта

Приоритет
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

2017

2018

7.159

0

7.159

0

7.159

2.160

30,17

2017

2018

48.000

0

48.000

0

48.000

0

0

2017

2018

15.000

0

15.000

0

15.000

14.674

97,83

2017

2018

6.356

0

6.356

0

4.864

4.464

91,78

2017

2018

12.182

0

12.182

0

12.182

2.336

19,18

44

45

46

47

48

49

Укупна вредност
пројекта

Реализовано
закључно са
31.12.2016године

2017 – план

2017 – процена
извршења

План 2018

Иѕвршење
I–IX 2018

%
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Година завршетка
финансирања
пројекта

2
Ширење
топлификационе
мреже –
дистрибутивне
мреже и
прикључних
топловода на
локацији ТПС
15/41 и 16/41 ТПС
‘’Стевана Мокрањца
1’’ у МЗ ‘’Сопот’’
–2
Ширење
топлификационе
мреже у насељу
Ћириковац – 3.
етапа 1. фазе, 4.1
етапа 1. фазе, 4.2
етапа 1. фазе и 4.3.
етапа 1. фазе
Реконструкција
јавне расвете
инсталацијом
ЛЕД расвете на
територији Града
Пожаревца у
функцији заштите
животне средине у
виду елиминисања
еколошки
неприхватљивих
извора светлости
и индиректног
смањења емисије
штетних гасова.
Пројекат санације
депоније
комуналног отпада
“Јеремино поље”
Санација и
адаптација
мокрих чворова у
објектима “Невен”,
“Лептирић”, и
“Бубамара” ПУ
“Љубица Вребалов”
Пожаревац
Радови на ојачавању
коловозне
конструкције асфалтирање улице
Хајдук Вељкова
- од Поречке до
раскрснице са
Југовићевом дужине
1324 m у МЗ „Парк“

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Година почетка
финансирања
пројекта

1

Назив капиталног
пројекта

Приоритет

Страна 142 – Број 12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2017

2018

57.000

0

57.000

12.289

44.710

21.344

47,74

2017

2018

79.000

0

79.000

37.313

27.045

20.022

74,03

2017

2018

172.000

0 172.000

0

172.000

0

0

2017

2018

38.729

0

38.729

2.299

34.600

0

0

2017

2018

19.703

0

19.703

0

19.703

14.035

71,23

2018

2018

65.000

0

0

0

65.000

63.822

98,19

50

51

52

53

54

55

Укупна вредност
пројекта

Реализовано
закључно са
31.12.2016године

2017 – план

2017 – процена
извршења

План 2018

Иѕвршење
I–IX 2018

%

Страна 143 – Број 12

Година завршетка
финансирања
пројекта

2
Радови на ојачавању
коловозне
конструкције асфалтирање улице
Јована Шербановића
(од Поречке до
Његошеве) дужине
375 m у МЗ „Парк“
Рехабилитација,
обнављање,
замена и ојачавање
дотрајале подлоге
тротоара са леве
стране у улици
Карађорђева у
Костолцу (од
улаза у Костолац
до Надвожњака)
дужине 1030 m.
Радови на ојачавању
коловозне
конструкције
- асфалтирање
улице Десанке
Максимовић дужине
457 m - Насеље
Канал у Костолцу
Набавка
специјалног возила
аутосмећара у
оквиру реализације
плана управљања
комуналним
отпадом на
територији Града
Пожаревца
Набавка
специјалног возила
ауточистилице у
оквиру реализације
плана управљања
комуналним
отпадом на
територији Града
Пожаревца – 2
комада
Набавка
специјалног возила
аутоцистерна у
оквиру реализације
плана управљања
комуналним
отпадом и
одржавања чистоће
на територији Града
Пожаревца – 2
комада

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Година почетка
финансирања
пројекта

1

Назив капиталног
пројекта

Приоритет

7. децембар 2018.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2018

2018

32.500

0

0

0

32.500

31.575

97,15

2018

2018

13.000

0

0

0

13.000

3.239

24,92

2018

2018

6.500

0

0

0

6.500

4.897

75,34

2018

2018

15.000

0

0

0

15.000

0

0

2018

2018

17.000

0

0

0

17.000

0

0

2018

2018

23.000

0

0

0

23.000

0

0

56

57

58

59

60

61

Укупна вредност
пројекта

Реализовано
закључно са
31.12.2016године

2017 – план

2017 – процена
извршења

План 2018

Иѕвршење
I–IX 2018

%

7. децембар 2018.

Година завршетка
финансирања
пројекта

2
Набавка специјалног
возила за прање
контејнера у
оквиру реализације
плана управљања
комуналним
отпадом на
територији Града
Пожаревца
Изградња система
сакупљања
отпадних вода у
улици Железничка
– преко пруге ка
улици Баје Секулића
Изградња IV фазe
примарног вода
система сакупљања
отпадних вода
у насељима
Лучица, Пругово и
Пољана – наставак
фазне изградње
из 2015 и 2016.
године - фекалне
канализације са
црпном станицом 6
Реконструкција
црпне станице
ЦС-3 у склопу
система сакупљања
отпадних вода у
улици Стишкој у
Пожаревцу
Изградња
секундарног система
за сакупљање
отпадних
вода – фекална
канализација у ул.
Милице Српкиње
(од улице ПП Одред
до улива у улици
Цане Бабовић 640
м – обухваћен
и део Стевана
Јаковљевића 80 м)
Заштита
површинских
вода од загађења –
Брежанског канала.
Изградња друге – А
фазе Јужног слива
кишне канализације

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Година почетка
финансирања
пројекта

1

Назив капиталног
пројекта

Приоритет

Страна 144 – Број 12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2018

2018

22.000

0

0

0

22.000

0

0

2018

2018

26.211

0

0

0

26.211

10.278

39,21

2018

2018

28.200

0

0

0

28.200

7.238

25,67

2018

2018

49.377

0

0

0

49.377

0

0

2018

2018

8.852

0

0

0

8.852

5.823

65,77

2018

2018

133.729

0

0

0

133.729

20

0,01

62

63

64

65

66

67

68

Укупна вредност
пројекта

Реализовано
закључно са
31.12.2016године

2017 – план

2017 – процена
извршења

План 2018

Иѕвршење
I–IX 2018

%

Страна 145 – Број 12

Година завршетка
финансирања
пројекта

2
Замена асбестноцементних
водоводних цеви,
реконструкција
водоводне мреже
у улицама Хајдук
Вељкова и Поречка
Замена асбестноцементних
водоводних цеви,
реконструкција
водоводне мреже у
улици ПП одред
Замена асбестноцементних
водоводних цеви,
реконструкција
водоводне мреже у
улици Црногорска
Замена асбестноцементних
водоводних цеви,
реконструкција
водоводне мреже у
улици Шесте Личке
дивизије
Израда Студије
оправданости са
Идејним пројектом
ППОВ-а Пожаревца
Мониторинг на
систему каналисања
отпадних вода а све
у циљу смањења
отпадних вода
у подземљу као
последица мешања
пијаће и отпадне
воде
Извођење
санационих
радова и чишћење
регулационог
корита реке Стара
Млава, а у циљу
заштите земљишта
од деградација и
снижавања високих
подземних вода у
зони угрожених
насеља Братинац и
Набрђе – ФЗЖС

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Година почетка
финансирања
пројекта

1

Назив капиталног
пројекта

Приоритет

7. децембар 2018.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2018

2018

21.600

0

0

0

21.600

19.009

88,00

2018

2018

10.832

0

0

0

10.832

3.009

27,78

2018

2018

5.605

0

0

0

5.605

1.613

28,78

2018

2018

9.165

0

0

0

9.165

2.476

27,02

2018

2018

25.000

0

0

0

25.000

0

0

2018

2018

7.200

0

0

0

7.200

0

0

2018

2018

10.352

0

0

0

10.352

10352

100,00

69

70

71

72

73

74

Укупна вредност
пројекта

Реализовано
закључно са
31.12.2016године

2017 – план

2017 – процена
извршења

План 2018

Иѕвршење
I–IX 2018

%

7. децембар 2018.

Година завршетка
финансирања
пројекта

2
Извођење
санационих
радова и чишћење
регулационог
корита реке Стара
Млава, а у циљу
заштите земљишта
од деградација и
снижавања високих
подземних вода у
зони угрожених
насеља Братинац и
Набрђе 2
Редовно одржавање
и чишћење
речног канала
„Стара Млава“ у
циљу нормалног
функционисања
канала од црпне
станице “Срећно”
до Летњиковца
Редовно одржавање
и чишћење
Брежанског
канала од градског
хиподрома до улива
у Велику Мораву у
смислу несметане
евакуације
површинских и
отпадних вода
Систематско
уклањање амброзије
на територији Града
Пожаревца у 2018.
години.
Замена,
реконструкција
и формирање
новог дрвореда
на подручју града
Костолца као и
реконструкција
дрвореда и уређење
зелене површине у
централном парку
у Костолцу - Прва
фаза
Ширење
топлификационе
мреже –
дистрибутивна
мрежа и прикључни
топловоди на
локацији ТПС 1/60,
2/60 и 10/60 – ТПС
“Mилоша Обилића
36” у Пожаревцу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Година почетка
финансирања
пројекта

1

Назив капиталног
пројекта

Приоритет

Страна 146 – Број 12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2018

2018

62.332

0

0

0

62.332

38.578

61,89

2018

2018

10.550

0

0

0

10.550

9.369

88,81

2018

2018

6.560

0

0

0

6.560

5.222

79,60

2018

2018

5.000

0

0

0

5.000

4.191

83,82

2018

2018

15.000

0

0

0

15.000

0

0

2018

2018

69.383

0

0

0

62.582

1.373

2,19

75

76

77

78

Укупна вредност
пројекта

Реализовано
закључно са
31.12.2016године

2017 – план

2017 – процена
извршења

План 2018

Иѕвршење
I–IX 2018

%

Страна 147 – Број 12

Година завршетка
финансирања
пројекта

2
Ширење
топлификационе
мреже –
дистрибутивне
мреже и
прикључних
топловода на
локацији ТПС
01/84+03/84
“Кучевачка” за
објекте на адресама
Иве Маринковића,
Жагубичка,
Кучевачка,
Зајечарска и
Црнотравска
Ширење
топлификационе
мреже –
дистрибутивне
мреже и
прикључних
топловода на
локацији ТПС
01/65+02/65
“Моравска 56” за
објекте на адресама
Моравска 36-66,
Петровачка 1-13 и
2-12,
Церска 1-13 i 2-12 и
Борска 1-43, 2-36 и
42a-56
Ширење
топлификационе
мреже – Наставак
топловода кроз
Изворску улицу,
изградња преносне
топловодне мреже
- наставак изградње
градске мреже у
Изворској улици
Прикључак
топловода на
локацији која
обухвата објекте на
адресама: Радисава
Цвејића – непарна
страна, Живана
Цвејића, Феликса
Каница, Десанке
Максимовић,
Виминацијум,
Драгољуба Јурића,
М. Богдановић,
Пећка део и Војске
Југославије део

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Година почетка
финансирања
пројекта

1

Назив капиталног
пројекта

Приоритет

7. децембар 2018.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2018

2018

101.202

0

0

0

80.357

3.824

4,76

2018

2018

59.541

0

0

0

48.912

0

0

2018

2018

7.140

0

0

0

7.140

0

0

2018

2018

99.459

0

0

0

55.029

0

0

Укупна вредност
пројекта

Реализовано
закључно са
31.12.2016године

2017 – план

2017 – процена
извршења

План 2018

Иѕвршење
I–IX 2018

%

7. децембар 2018.

Година завршетка
финансирања
пројекта

2
Ширење
топлификационе
мреже –
дистрибутивна
мрежа и прикључни
топловоди на
79
локацији круга
градске пијаце у
Костолцу (набавка
опреме, грађевински
и машинско
монтажни радови)
Санација црних
тачака на деоници
улице Моше Пијаде
(од раскрснице са
улицом 15. октобра
80
до раскрснице са
улицом Поречком) у
Пожаревцу
Програм безбедности
саобраћаја
Обнова фасада у
81
Табачкој Чаршији
Санација,
адаптација и
ревитализација
фасаде зграде здања
бр.
Старог Начелства у
7-1
Пожаревцу -Сепарат
Фаза 1. Централни
брод објекта –
додатни радови
Радови на ојачавању
коловозне
конструкције 82 асфалтирање улице
Радисава Божића
дужине 665 m у МЗ
„Петка“
Изградња система
сакупљања
отпадних вода у
улици Пожаревачки
83
партизански одред
(од улице Кобасове
до улице Цара
Душана)
Замена,
реконструкција и
формирање новог
дрвореда на подручју
града Костолца као
84 и реконструкција
дрвореда и уређење
зелене површине у
централном парку
у Костолцу - друга
фаза

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Година почетка
финансирања
пројекта

1

Назив капиталног
пројекта

Приоритет

Страна 148 – Број 12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2018

2018

40.000

0

0

0

40.000

0

0

2018

2018

6.850

0

0

0

6.850

2.032

0,30

2018

2019

10.000

0

0

0

10.000

0

0

2017

2018

0

0

0

5.228

0

0

2018

8.900

0

0

0

8.900

7.663

86,10

208

7.838

0

0

0

7.838

1.772

22,61

2018

46.691

0

0

0

46.691

0

0

85

86

Укупна вредност
пројекта

Реализовано
закључно са
31.12.2016године

2017 – план

2017 – процена
извршења

План 2018

Иѕвршење
I–IX 2018

%

Страна 149 – Број 12

Година завршетка
финансирања
пројекта

2
Пројекат
рехабилитације и
асфалтирања путева
на територији
Месне заједнице
“Дрмно”
Пројекат
рехабилитације
и асфалтирања
локалних прилазних
путева између села
и Виминацијума на
територији Месне
заједнице “Стари
Костолац” и Месне
заједнице “Дрмно”
Пројекат
рехабилитације и
асфалтирања путева
на територији
Месне заједнице
“Стари Костолац”
Пројекат
рехабилитације и
асфалтирања путева
на територији
Месне заједнице
“Кличевац”
Пројекат
рехабилитације и
асфалтирања путева
на територији
Месне заједнице
“Брадарац”
Пројекат
рехабилитације и
асфалтирања путева
на територији
Месне заједнице
“Маљуревац”
Пројекат
рехабилитације и
асфалтирања путева
на територији
Месне заједнице
“Бубушинац”
“Санација и
адаптација фасаде
зграде здања
Старог Начелства у
Пожаревцу, II фаза”
“Санација и
адаптација фасаде
зграде здања
Старог Начелства у
Пожаревцу, II фаза”.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Година почетка
финансирања
пројекта

1

Назив капиталног
пројекта

Приоритет

7. децембар 2018.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2018

2018

54.411

0

0

0

54.411

10.873

19,98

2018

2018

32.548

0

0

0

32.548

7.578

23,28

2018

2018

33.906

0

0

0

33.906

6.776

19,98

2018

2018

23.554

0

0

0

23.554

4.706

19,98

2018

2018

34.635

0

0

0

34.635

6.917

19,97

2018

2018

18.995

0

0

0

18.995

3.776

19,93

2018

2018

29.233

0

0

0

29.233

5.846

20,00

2018

2018

36.067

0

0

0

36.067

0

0

2018

2018

7.663

0

0

0

7.663

0

0

87

88
89

Укупна вредност
пројекта

Реализовано
закључно са
31.12.2016године

2017 – план

2017 – процена
извршења

План 2018

Иѕвршење
I–IX 2018

%

7. децембар 2018.

Година завршетка
финансирања
пројекта

2
Изградња монтажно
бетонске трафо
станице 10/0.4
КV на простору
шећеране
Радови на простору
Ергеле Љубичево –
поплочавање
Радови на простору
Ергеле Љубичево –
расвета

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Година почетка
финансирања
пројекта

1

Назив капиталног
пројекта

Приоритет

Страна 150 – Број 12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2018

2018

25.000

0

0

0

25.000

19.565

78,26

2018

2018

19.000

0

0

0

19.000

8.965

47,18

2018

2018

7.000

0

0

0

7.000

1.933

27,61

90

Куповина и монтажа
паркинга

2018

2019

45.000

0

0

0

45.000

0

0

91

Инсталација климе
у згради Начелства

2018

2018

29.000

0

0

0

29.000

0

0

2018

2018

8.461

0

0

0

8.461

7.242

85,59

2018

2018

6.000

0

0

0

6.000

0

0

2018

2018

5.500

0

0

0

5.500

1.290

23,45

2018

2018

5.184

0

0

0

5.184

1.412

27,24

2018

2018

24.001

0

0

0

24.001

15.102

62,92

2018

2018

23.000

0

0

0

23.000

9.107

39,60

2018

2018

5.500

0

0

0

5.500

0

0

2018

2018

5.450

0

0

0

5.450

1.624

29,80

92

93

94
95

96

97

98

99

Хиподром
Пожаревац - Радови
на рехабилитацији
тротоара од улаза
из ул. Моравске до
трибина и платоа
са паркиралиштем
испред трибина
Набавка филтерске
испуне, мерних
уређаја и ремонт
ППВ “Млава”
Изградња водоводне
мреже у улици Боже
Димитријевића
Реконструкција
водоводне мреже у
улици Призренска
Изградња уличне
расвете улице
Ђуре Ђаковића у
Пожаревцу
Радови на ојачавању
коловозне
конструкције
– асфалтирање
Невесињске улице
Моше Пијаде уградња гумених
панела на путном
прелазу преко
железничке пруге
Санација црне тачке
у улици 27. априла
-уградња гумених
панела

100

101

102

103

104

Укупна вредност
пројекта

Реализовано
закључно са
31.12.2016године

2017 – план

2017 – процена
извршења

План 2018

Иѕвршење
I–IX 2018

%

Страна 151 – Број 12

Година завршетка
финансирања
пројекта

2
Изградња
дистрибутивне
топлификационе
мреже на локацији
ТПС “Цане Бабовић
1” у улицама Цане
Бабовић 1-33А и
2-18, Пожаревачки
одред 1-43,
Слободарска 2-48,
Воје Богдановића
1-7 и 2-16 и Филипа
Вишњића 1-19 г и
8-18
Изградња
дистрибутивне
топлификационе
мреже на локацији
ТПС “Црногорска” у
улицама Црногорска
1-25, Ловћенска
2-10 и 3-9, Љутице
Богдана 2-4 и 3-5,
Шесте Личке 5365, Пожаревачки
партизански
одред 50-68 и
Фрушкогорске 1-5
Изградња
дистрибутивне
топлификационе
мреже на локацији
ТПС “Сокобањска”
у улицама Шеста
Личка 61-75а,
Сокобањска 2-14 и
11-27, Коче Пацина
1-7 и 2-14 и Владе
Зечевића 1 и 2-16
ТПС Алексе
Дундића ул.
Народног Фронта
1-15, Прва
Пролетерска 16-24,
Георги Димитрова
21-29 и 20-26,
Алексе Дундића 1937 и 22-38, Барска
19-29 и24-38, Ђоке
Пајковића 25-37
и 26-36, Гргура
Вујовића 31-39 и
28-34
ТПС Цане Бабовић
39 изградња ТПС
6/76

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Година почетка
финансирања
пројекта

1

Назив капиталног
пројекта

Приоритет

7. децембар 2018.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2018

2018

63.238

0

0

0

65.238

0

0

2018

2018

43.254

0

0

0

43.254

0

0

2018

2018

15.056

0

0

0

15.056

7.605

50,51

2018

2018

50.072

0

0

0

50.072

0

0

2018

2018

6.065

0

0

0

6.065

574

9,46

Укупна вредност
пројекта

Реализовано
закључно са
31.12.2016године

2017 – план

2017 – процена
извршења

План 2018

Иѕвршење
I–IX 2018

%

2
ТПС Моравска 22
и изградња ТПС
105 и прикључног
топловода ТПС 3/65
+ 19/58
ТПС Илије
Гојковића изградња
на локацији ИТПС у
Пожаревцу од улице
Ђуре Ђаковића
106
ТПС Илије
Гојковића изградња
на локацији ИТПС у
Пожаревцу од улице
Ђуре ЂаковићаТПС Шеста Личка
107 85 изградња ТПС
9/85

7. децембар 2018.

Година завршетка
финансирања
пројекта

1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Година почетка
финансирања
пројекта

Приоритет

Назив капиталног
пројекта

Страна 152 – Број 12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2018

2018

6.065

0

0

0

6.065

574

9,46

2018

2018

14.441

0

0

0

14.441

0

0

2018

2018

7.000

0

0

0

7.000

0

0

2018

2018

6.065

0

0

0

6.065

551

9,08

2.547.848

594.012

23,31

УКУПНО

IX

Укупни расходи и издаци у износу од 5.991.807 хиљаде динара, финансирани из свих извора финансирања
распоређују се по корисницима и програмима и то:

Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Износ у хиљадама динара (000)
Опис

1

2

3

4

5

6

7

1

1

Укупна
јавна
средства

Извршење
до
30.09.2018.

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

%
извршења

8

9

10

11

12

ГРАДОНАЧЕЛНИК
2101
21010002
110

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
ПА: Функционисање извршних
органа
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и
спољни послови
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца

1

411

2

412

3

414

Социјална давања запосленима

4

415

Накнаде трошкова за запослене

502,00

314,00

0,00

314,00

62,55

5

421

Стални трошкови

3.100,00

2.818,00

0,00

2.818,00

90,90

6

422

Трошкови путовања

1.540,00

231,00

0,00

231,00

15,00

7

423

Услуге по уговору

15.425,00

6.739,00

0,00

6.739,00

43,69

8

426

Материјал

1.000,00

318,00

0,00

318,00

31,80

465

Остале донације, дотације и
трансфери

460,00

306,00

0,00

306,00

66,52

9

3.394,00

2.418,00

0,00

2.418,00

71,24

607,00

433,00

0,00

433,00

71,33

175,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

7. децембар 2018.

1

2

3

4

5

6

10

482

11

611
16

21010003
110

2

12

411

13

412

14

465

1

Страна 153 – Број 12

Опис

Укупна
јавна
средства

Извршење
до
30.09.2018.

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

%
извршења

7

8

9

10

11

12

Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Отплата главнице домаћим
кредиторима
Родитељски динар за ваннаставне
активности

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

650,00

581,00

0,00

581,00

89,38

0,00

#DIV/0!

Функција 110:

26.953,00

14.158,00

0,00

14.158,00

52,53

Свега за програмску активност
2101-0002:

26.953,00

14.158,00

0,00

14.158,00

52,53

8.423,00

6.109,00

0,00

6.109,00

72,53

1.508,00

1.093,00

0,00

1.093,00

72,48

1.210,00

782,00

0,00

782,00

64,63

ПА: Подршка раду извршних
органа власти и скупштине
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и
спољни послови
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Остале донације, дотације и
трансфери
Функција 110:

11.141,00

7.984,00

0,00

7.984,00

71,66

Свега за програмску активност
2101-0003:

11.141,00

7.984,00

0,00

7.984,00

71,66

Свега за Програм 16:

38.094,00

22.142,00

0,00

22.142,00

58,12

Свега за Главу 1:

38.094,00

22.142,00

0,00

22.142,00

58,12

Свега за Раздео 1:

38.094,00

22.142,00

0,00

22.142,00

58,12

6.437,00

3.846,00

0,00

3.846,00

59,75

1.152,00

688,00

0,00

688,00

59,72

ГРАДСКО ВЕЋЕ
2101
21010002
110

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
ПА: Функционисање извршних
органа
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и
спољни послови
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца

15

411

16

412

17

414

Социјална давања запосленима

350,00

62,00

0,00

62,00

17,71

18

415

Накнаде трошкова за запослене

270,00

83,00

0,00

83,00

30,74

19

422

Трошкови путовања

370,00

21,00

0,00

21,00

5,68

20

423

Услуге по уговору

5.590,00

4.884,00

0,00

4.884,00

87,37

21

426

Материјал

600,00

300,00

0,00

300,00

50,00

22

465

Остале донације, дотације и
трансфери

950,00

721,00

0,00

721,00

75,89

Функција 110:

15.719,00

10.605,00

0,00

10.605,00

67,47

Свега за програмску активност
2101-0002:

15.719,00

10.605,00

0,00

10.605,00

67,47

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 154 – Број 12

Опис

1

2

3

4

5

6

7

3

1

Укупна
јавна
средства

Извршење
до
30.09.2018.

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

%
извршења

8

9

10

11

12

Свега за Програм 16:

15.719,00

10.605,00

0,00

10.605,00

67,47

Свега за Главу 1:

15.719,00

10.605,00

0,00

10.605,00

67,47

Свега за Раздео 2:

15.719,00

10.605,00

0,00

10.605,00

67,47

1.681,00

1.198,00

0,00

1.198,00

71,27

301,00

214,00

0,00

214,00

71,10

СКУПШТИНА ГРАДА
2101

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

21010001

ПА: Функционисање Скупштине
110

4

7. децембар 2018.

Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и
спољни послови
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца

23

411

24

412

25

414

Социјална давања запосленима

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

415

Накнаде трошкова за запослене

70,00

21,00

0,00

21,00

30,00

27

421

Стални трошкови

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

422

Трошкови путовања

730,00

32,00

0,00

32,00

4,38

29

423

Услуге по уговору

56.664,00

34.222,00

0,00

34.222,00

60,39

30

426

Материјал

580,00

270,00

0,00

270,00

46,55

390,00

262,00

0,00

262,00

67,18

2.699,00

1.739,00

0,00

1.739,00

64,43

Функција 110:

63.365,00

37.958,00

0,00

37.958,00

59,90

Свега за програмску активност
2101-0001:

63.365,00

37.958,00

0,00

37.958,00

59,90

Свега за Програм 16:

63.365,00

37.958,00

0,00

37.958,00

59,90

Свега за Главу 1:

63.365,00

37.958,00

0,00

37.958,00

59,90

Свега за Раздео 3:

63.365,00

37.958,00

0,00

37.958,00

59,90

7.152,00

5.185,00

0,00

5.185,00

72,50

31

465

32

481

Остале донације, дотације и
трансфери
Дотације невладиним
организацијама – дотације
политичким странкама

ГРАДСКО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА
ПОЖАРЕВЦА
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

1
0602
06020004

ПА: Градско правобранилаштво
330

Судови
33

411

Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

7. децембар 2018.

1

2

3

4

5

6

5

Страна 155 – Број 12

Опис

Укупна
јавна
средства

Извршење
до
30.09.2018.

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

%
извршења

7

8

9

10

11

12

34

412

Социјални доприноси на терет
послодавца

35

413

Накнаде у натури

36

414

37

415

1.280,00

928,00

0,00

928,00

72,50

38,00

28,00

0,00

28,00

73,68

Социјална давања запосленима

325,00

10,00

0,00

10,00

3,08

Накнаде трошкова за запослене

186,00

104,00

0,00

104,00

55,91

665,00

145,00

0,00

145,00

21,80

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260,00

99,00

0,00

99,00

38,08

80,00

44,00

0,00

44,00

55,00

38

421

Стални трошкови

39

422

Трошкови путовања

40

423

Услуге по уговору

41

425

Текуће поправке и одржавање

42

426

Материјал

245,00

35,00

0,00

35,00

14,29

43

465

Остале донације, дотације и
трансфери

960,00

620,00

0,00

620,00

64,58

43/1

512

Машине и опрема

53,00

49,00

0,00

49,00

92,45

Функција 330:

11.314,00

7.247,00

0,00

7.247,00

64,05

Свега за програмску активност
0602-0004:

11.314,00

7.247,00

0,00

7.247,00

64,05

Свега за Програм 15:

11.314,00

7.247,00

0,00

7.247,00

64,05

Свега за Главу 1:

11.314,00

7.247,00

0,00

7.247,00

64,05

Свега за Раздео 4:

11.314,00

7.247,00

0,00

7.247,00

64,05

Зграде и грађевински објекти

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Функција 620:

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Свега за програмску активност
1101-0005:

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Зграде и грађевински објекти

18.512,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Функција 620:

18.512,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Свега за пројекат 1101-П1:

18.512,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

ГРАДСКА УПРАВА
1101

ПРОГРАМ 1 - УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

11010005

ПА: Остваривање јавног интереса
у одржавању зграда
620

Развој заједнице
44

511

1101П1

Пројекат: Израда Плана генералне
регулације
620

Развој заједнице
45

511

Пројекат: Давање доприноса
интеграцији избеглица са
територије Града Пожаревца додела грађевинског материјала

1101П2
060

Становање

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 156 – Број 12

1

2

3

4

5

6

45/1

472

7. децембар 2018.

Опис

Укупна
јавна
средства

Извршење
до
30.09.2018.

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

%
извршења

7

8

9

10

11

12

Накнаде за социјалну заштиту из
буџета

11.000,00

0,00

5.787,00

5.787,00

52,61

Функција 060:

11.000,00

0,00

5.787,00

5.787,00

52,61

Свега за пројекат 1101-П2:

11.000,00

0,00

5.787,00

5.787,00

52,61

Свега за Програм 1:

39.512,00

0,00

5.787,00

5.787,00

14,65

100.000,00

56.516,00

0,00

56.516,00

56,52

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
ПА: Управљање/одржавање јавним
осветљењем

1102
11020001
640

Улична расвета
46

421

47

425

11020002

Стални трошкови

24.231,00

19.714,00

0,00

19.714,00

81,36

Функција 640:

Текуће поправке и одржавање

124.231,00

76.230,00

0,00

76.230,00

61,36

Свега за програмску активност
1102-0001:

124.231,00

76.230,00

0,00

76.230,00

61,36

36.149,00

21.851,00

0,00

21.851,00

60,45

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПА: Одржавање јавних зелених
површина
Заштита биљног и животињског
света и крајолика

540
48

424

Специјализоване услуге

49

425

Текуће поправке и одржавање

50

514

Култивисана имовина

11020003

3.961,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Функција 540:

41.610,00

21.851,00

0,00

21.851,00

52,51

Свега за програмску активност
1102-0002:

41.610,00

21.851,00

0,00

21.851,00

52,51

57.081,00

37.807,00

0,00

37.807,00

66,23

ПА: Одржавање чистоће на
површинама јавне намене
510

Управљање отпадом
51

421

Стални трошкови

52

424

Специјализоване услуге

53

425

Текуће поправке и одржавање

11020004

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

505,00

0,00

505,00

50,50

Функција 510:

58.581,00

38.312,00

0,00

38.312,00

65,40

Свега за програмску активност
1102-0003:

58.581,00

38.312,00

0,00

38.312,00

65,40

31.828,00

15.645,00

0,00

15.645,00

49,15

3.500,00

1.885,00

0,00

1.885,00

53,86

Функција 540:

35.328,00

17.530,00

0,00

17.530,00

49,62

Свега за програмску активност
1102-0004:

35.328,00

17.530,00

0,00

17.530,00

49,62

ПА: Зоохигијена
Заштита биљног и животињског
света и крајолика

540
54
55

424

Специјализоване услуге

485

Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране државних
органа

Позиција

Економ.
Класиф.

2

Функција

Глава

1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Програмска
Класиф.

Раздео

7. децембар 2018.

3

4

5

6

11020008

Страна 157 – Број 12

Опис

Укупна
јавна
средства

Извршење
до
30.09.2018.

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

%
извршења

7

8

9

10

11

12

ПА: Управљање и снабдевање
водом за пиће
Водоснабдевање

630
56

421

Стални трошкови

2.000,00

552,00

0,00

552,00

27,60

57

511

Зграде и грађевински објекти

5.536,00

1.102,00

0,00

1.102,00

19,91

621

Набавка домаће финансијске
имовине

16.684,00

2.702,00

0,00

2.702,00

16,20

Функција 630:

24.220,00

4.356,00

0,00

4.356,00

17,99

Свега за програмску активност
1102-0008:

24.220,00

4.356,00

0,00

4.356,00

17,99

283.970,00

158.279,00

0,00

158.279,00

55,74

10.552,00

7.742,00

0,00

7.742,00

73,37

1.889,00

1.386,00

0,00

1.386,00

73,37

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.230,00

1.230,00

0,00

1.230,00

5,79

1.382,00

944,00

0,00

944,00

68,31

1.500,00

469,00

0,00

469,00

31,27

Функција 411:

36.953,00

11.771,00

0,00

11.771,00

31,85

Свега за Програмску активност
1501-0001:

36.953,00

11.771,00

0,00

11.771,00

31,85

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

100,00

Функција 412:

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

100,00

Свега за програмску активност
1501-0002:

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

100,00

57/1

Свега за Програм 2:

1501
15010001
411
58

411

59

412

60

423

61

454

62

465

63

481

15010002

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ПА: Унапређење привредног и
инвестиционог амбијента
Општи економски и комерцијални
послови
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Услуге по уговору
Субвенције приватним
предузећима
Остале донације, дотације и
трансфери
Дотације невладиним
организацијама

ПА: Мере активне политике
запошљавања
412

Развој заједнице
64

Текуће дотације организацијама
4641
обавезног социјалног осигурања

Пројекат: Подршка за одрживо
запошљавање Рома и Ромкиња на
територији Града Пожаревца –
Инклузија од старта
Економски послови
некласификовани на другом месту

1501П1
490
65

421

Стални трошкови

12,00

0,00

22,00

22,00

183,33

66

423

Услуге по уговору

2.832,00

0,00

1.239,00

1.239,00

43,75

67

424

Специјализоване услуге

2.652,00

0,00

1.225,00

1.225,00

46,19

454

Субвенције приватним
предузећима

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69

Програмска
Класиф.

Функција

2

3

4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Економ.
Класиф.

Глава

1

Позиција

Раздео

Страна 158 – Број 12

Опис

5

6

69/1

511

Зграде и грађевински објекти

70

512

1501П2

7

7. децембар 2018.

Укупна
јавна
средства

Извршење
до
30.09.2018.

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

%
извршења

8

9

10

11

12

2.240,00

65,00

0,00

65,00

2,90

Машине и опрема

12.168,00

0,00

6.616,00

6.616,00

54,37

Функција 490:

25.904,00

65,00

9.102,00

9.167,00

35,39

Свега за Пројекат 1501-П1:

25.904,00

65,00

9.102,00

9.167,00

35,39

Пројекат: Култура без граница
Економски послови
некласификовани на другом месту

490
70/1

421

Стални трошкови

189,00

0,00

17,00

17,00

8,99

70/2

422

Трошкови путовања

107,00

0,00

37,00

37,00

34,58

70/3

423

Услуге по уговору

4.592,00

1.107,00

2.316,00

3.423,00

74,54

70/4

424

Специјализоване услуге

1.025,00

0,00

966,00

966,00

94,24

70/5

425

Текуће поправке и одржавање

595,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70/6

426

Материјал

75,00

0,00

28,00

28,00

37,33

70/7

512

Машине и опрема

22.103,00

0,00

95,00

95,00

0,43

70/8

513

Остале некретнине и опрема

1.220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Функција 490:

29.906,00

1.107,00

3.459,00

4.566,00

15,27

Свега за Пројекат 1501-П2:

29.906,00

1.107,00

3.459,00

4.566,00

15,27

102.763,00

22.943,00

12.561,00

35.504,00

34,55

Машине и опрема

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Функција 473:

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Свега за програмску активност
1502-0001:

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Свега за Програм 4:

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.323,00

603,00

0,00

603,00

11,33

29.353,00

14.250,00

0,00

14.250,00

48,55

4.407,00

4.392,00

0,00

4.392,00

99,66

Свега за Програм 3:

1502

ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА

15020001

ПА: Управљањем развојем туризма
473

Туризам
71

512

ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И
РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ПА:Подршка за спровођење
пољопривредне политике у
локалној заједници

0101
01010001
421

Пољопривреда
72

424

Специјализоване услуге

73

425

Текуће поправке и одржавање

74

426

Материјал

75

541

Земљиште

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Функција 421:

40.083,00

19.245,00

0,00

19.245,00

48,01

Свега за Програмску активност
0101-0001:

40.083,00

19.245,00

0,00

19.245,00

48,01

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

7. децембар 2018.

1

2

3

4

5

6

Опис

7
Свега за Програм 5:

Укупна
јавна
средства
8

Страна 159 – Број 12

Извршење
до
30.09.2018.

Преузето из
обрасца 5

9

10

Укупно
извршено

%
извршења

11

12

40.083,00

19.245,00

0,00

19.245,00

48,01

5.000,00

1.488,00

0,00

1.488,00

0,30

300,00

161,00

0,00

161,00

0,54

Функција 560:

5.300,00

1.649,00

0,00

1.649,00

0,31

Свега за Програмску активност
0401-0001:

5.300,00

1.649,00

0,00

1.649,00

0,31

Специјализоване услуге

10.024,00

2.090,00

0,00

2.090,00

0,21

Функција 530:

10.024,00

2.090,00

0,00

2.090,00

0,21

Свега за Програмску активност
0401-0002:

10.024,00

2.090,00

0,00

2.090,00

0,21

17.784,00

920,00

0,00

920,00

0,05

7.138,00

2.529,00

0,00

2.529,00

0,35

Функција 520:

24.922,00

3.449,00

0,00

3.449,00

0,14

Свега за Програмску активност
0401-0004:

24.922,00

3.449,00

0,00

3.449,00

0,14

Зграде и грађевински објекти

4.518,00

1.253,00

0,00

1.253,00

0,28

Функција 510:

4.518,00

1.253,00

0,00

1.253,00

0,28

Свега за Програмску активност
0401-0006:

4.518,00

1.253,00

0,00

1.253,00

0,28

34.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Функција 510:

34.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Свега за пројекат 0401-П1:

34.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Свега за Програм 6:

79.364,00

8.441,00

0,00

8.441,00

10,64

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПА: Управљање заштитом животне
средине
Заштита животне средине
некласификована на другом месту

0401
04010001
560
76
77

425

Текуће поправке и одржавање

481

Дотације невладиним
организацијама

04010002

ПА: Праћење квалитета елемената
животне средине
530

Смањење загађености
78

424

04010004

ПА: Управљање отпадним водама
520

Управљање отпадним водама
79

421

Стални трошкови

80

511

Зграде и грађевински објекти

04010006

ПА: Управљање осталим врстама
отпада
510

Управљање отпадом
81

511

Пројекат: Санације депоније
комуналног отпада „Јеремино
поље“

0401П1
510

Управљање отпадом
82

Капиталне субвенције јавним
4512 нефинансијским предузећима и
организацијама

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 160 – Број 12

Опис

1

2

3

4

5

6

7

7. децембар 2018.

Укупна
јавна
средства

Извршење
до
30.09.2018.

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

%
извршења

8

9

10

11

12

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
ПА: Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре

0701
07010002
451

Друмски саобраћај
82/1

421

Стални трошкови

600,00

600,00

0,00

600,00

100,00

83

423

Услуге по уговору

5.800,00

3.210,00

0,00

3.210,00

55,34

84

424

Специјализоване услуге

8.650,00

5.767,00

0,00

5.767,00

66,67

85

425

Текуће поправке и одржавање

161.146,00

67.461,00

0,00

67.461,00

41,86

86

511

Зграде и грађевински објекти

513.935,00

131.200,00

46.472,00

177.672,00

34,57

Функција 451:

690.131,00

208.238,00

46.472,00

254.710,00

36,91

Свега за програмску активност
0701-0002:

690.131,00

208.238,00

46.472,00

254.710,00

36,91

07010005

ПА: Програм унапређења
безбедности саобраћаја
Јавни ред и безбедност
некласификован на другом месту

360
88

422

Трошкови путовања

89

423

Услуге по уговору

93,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.962,00

449,00

0,00

449,00

22,88

90

425

Текуће поправке и одржавање

190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91

426

Материјал

92

Текући трансфери осталим
4631
нивоима власти

4.284,00

1.513,00

0,00

1.513,00

35,32

200,00

40,00

0,00

40,00

20,00

39.579,00

10.980,00

0,00

10.980,00

27,74

9.096,00

1.674,00

0,00

1.674,00

18,40

Функција 360:

55.404,00

14.656,00

0,00

14.656,00

26,45

Свега за програмску активност
0701-0005:

55.404,00

14.656,00

0,00

14.656,00

26,45

Зграде и грађевински објекти

65.000,00

63.822,00

0,00

63.822,00

98,19

Функција 451:

65.000,00

63.822,00

0,00

63.822,00

98,19

Свега за пројекат 0701-П1:

65.000,00

63.822,00

0,00

63.822,00

98,19

810.535,00

286.716,00

46.472,00

333.188,00

41,11

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87.842,00

54.638,00

0,00

54.638,00

62,20

94

511

Зграде и грађевински објекти

95

512

Машине и опрема

Пројекат: Хајдук Вељкова улица
ојачавање коловозне конструкције асфалтирање

0701П1
451

Друмски саобраћај
96

511

Свега за Програм 7:
ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
ПА: Функционисање основних
школа

2002
20020001
912

Основно образовање
98

423

99

Текући трансфери осталим
4631
нивоима власти

Услуге по уговору

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

7. децембар 2018.

Опис

1

2

3

4

5

6

7

99/1
100
101

Капитални трансфери осталим
4632
нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из
472
буџета
511

2002П1

Страна 161 – Број 12

Укупна
јавна
средства

Извршење
до
30.09.2018.

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

%
извршења

8

9

10

11

12

15.779,00

4.254,00

0,00

4.254,00

26,96

54.200,00

31.201,00

0,00

31.201,00

57,57

6.747,00

4.901,00

0,00

4.901,00

72,64

Функција 912:

165.568,00

94.994,00

0,00

94.994,00

57,37

Свега за Програмску активност
2002-0001:

165.568,00

94.994,00

0,00

94.994,00

57,37

Услуге по уговору

910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Функција 980:

910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Свега за пројекат 2002-П1:

910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166.478,00

94.994,00

0,00

94.994,00

57,06

75.698,00

48.006,00

0,00

48.006,00

63,42

19.749,00

6.975,00

0,00

6.975,00

35,32

7.300,00

4.464,00

0,00

4.464,00

61,15

Функција 920:

102.747,00

59.445,00

0,00

59.445,00

57,86

Свега за Програмску активност
2003-0001:

102.747,00

59.445,00

0,00

59.445,00

57,86

Свега за Програм 10:

102.747,00

59.445,00

0,00

59.445,00

57,86

30.831,00

15.518,00

0,00

15.518,00

50,33

730,00

230,00

0,00

230,00

31,51

15.524,00

12.222,00

20,00

12.242,00

78,86

Функција 070:

47.085,00

27.970,00

20,00

27.990,00

59,45

Свега за Програмску активност
0901-0001:

47.085,00

27.970,00

20,00

27.990,00

59,45

Зграде и грађевински објекти

Пројекат: Обележавање Дана
радника у образовању
Образовање некласификовано на
другом месту

980
102

423

Свега за Програм 9:
ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
ПА: Функционисање средњих
школа

2003
20030001
920

Средње образовање
103
104
105

0901
09010001
070
106
106/1
107

Текући трансфери осталим
нивоима власти
Капитални трансфери осталим
4632
нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из
472
буџета
4631

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
ПА: Једнократне помоћи и други
облици помоћи
Социјална помоћ угроженом
становништву, некласификована
на другом месту
Текући трансфери осталим
4631
нивоима власти
Капитални трансфери осталим
4632
нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из
472
буџета

Позиција

Економ.
Класиф.

2

Функција

Глава

1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Програмска
Класиф.

Раздео

Страна 162 – Број 12

Опис

3

4

5

6

7

09010003

7. децембар 2018.

Укупна
јавна
средства

Извршење
до
30.09.2018.

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

%
извршења

8

9

10

11

12

ПА: Дневне услуге у заједници
090
108
109

Социјална заштита
некласификована на другом месту
Текући трансфери осталим
4631
нивоима власти
Дотације невладиним
481
организацијама

09010004

18.521,00

11.202,00

0,00

11.202,00

60,48

24.949,00

12.276,00

0,00

12.276,00

49,20

Функција 090:

43.470,00

23.478,00

0,00

23.478,00

54,01

Свега за Програмску активност
0901-0003:

43.470,00

23.478,00

0,00

23.478,00

54,01

Специјализоване услуге

10.159,00

5.045,00

0,00

5.045,00

49,66

Функција 090:

10.159,00

5.045,00

0,00

5.045,00

49,66

Свега за Програмску активност
0901-0004:

10.159,00

5.045,00

0,00

5.045,00

49,66

15.129,00

9.938,00

0,00

9.938,00

65,69

Функција 070:

15.129,00

9.938,00

0,00

9.938,00

65,69

Свега за Програмску активност
0901-0005:

15.129,00

9.938,00

0,00

9.938,00

65,69

Накнаде за социјалну заштиту из
буџета

16.050,00

9.922,00

0,00

9.922,00

61,82

Функција 040:

16.050,00

9.922,00

0,00

9.922,00

61,82

Свега за Програмску активност
0901-0006:

16.050,00

9.922,00

0,00

9.922,00

61,82

Накнаде за социјалну заштиту из
буџета

2.500,00

1.250,00

0,00

1.250,00

50,00

Функција 040:

2.500,00

1.250,00

0,00

1.250,00

50,00

Свега за Програмску активност
0901-0007:

2.500,00

1.250,00

0,00

1.250,00

50,00

ПА: Саветодавно-терапијске и
социјално-едукативне услуге
Социјална заштита
некласификована на другом месту

090
110

424

09010005
070
111

481

ПА: Подршка реализацији
програма Црвеног крста
Социјална помоћ угроженом
становништву, некласификована
на другом месту
Дотације невладиним
организацијама

ПА: Подршка деци и породици са
децом

09010006
040

Породица и деца
112

472

09010007

ПА: Подршка рађању и
родитељству
040

Породица и деца
113

09010008

472

ПА: Подршка особама са
инвалидитетом
010

Болест и инвалидност

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

7. децембар 2018.

1

2

3

4

5

6

114

481

0901П1

Страна 163 – Број 12

Опис

Укупна
јавна
средства

Извршење
до
30.09.2018.

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

%
извршења

7

8

9

10

11

12

Дотације невладиним
организацијама

9.050,00

4.835,00

0,00

4.835,00

53,43

Функција 010:

9.050,00

4.835,00

0,00

4.835,00

53,43

Свега за Програмску активност
0901-0008:

9.050,00

4.835,00

0,00

4.835,00

53,43

Пројекат: Обележавање Дана борбе
против „беле куге“
040

Породица и деца
115

421

Стални трошкови

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116

423

Услуге по уговору

410,00

248,00

0,00

248,00

60,49

117

426

Материјал

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Функција 040:

470,00

248,00

0,00

248,00

52,77

Свега за Пројекат 0901-П1:

470,00

248,00

0,00

248,00

52,77

0901П2

Пројекат: Изградња колективне
стамбене зграде за избеглице
Социјална заштита
некласификована на другом месту

090
118

511

Зграде и грађевински објекти

5.542,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119

512

Машине и опрема

2.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120

515

Нематеријална имовина

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Функција 090:

8.062,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Свега за Пројекат 0901-П2:

8.062,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151.975,00

82.686,00

20,00

82.706,00

54,42

42.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.255,00

5.833,00

0,00

5.833,00

0,48

26.500,00

12.452,00

0,00

12.452,00

0,47

Функција 760:

80.755,00

18.285,00

0,00

18.285,00

0,23

Свега за Програмску активност
1801-0001:

80.755,00

18.285,00

0,00

18.285,00

0,23

Специјализоване услуге

2.000,00

1.047,00

0,00

1.047,00

0,52

Функција 721:

2.000,00

1.047,00

0,00

1.047,00

0,52

Свега за Програмску активност
1801-0002:

2.000,00

1.047,00

0,00

1.047,00

0,52

Свега за Програм 11:

1801
18010001
760
120/1
121
121/1

ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
ПА: Функционисање установа
примарне здравствене заштите
Здравство некласификовано на
другом месту
Капитални трансфери осталим
4632
нивоима власти
Текућe дотације организацијама
4641
обавезног социјалног осигурања
Капиталне дотације
4642 организацијама обавезног
социјалног осигурања

18010002

ПА: Мртвозорство
721

Опште медицинске услуге
122

424

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 164 – Број 12

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Укупна
јавна
средства

Извршење
до
30.09.2018.

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

%
извршења

8

9

10

11

12

ПА: Спровођење активности из
области друштвене бриге за јавно
здравље

18010003
740

Услуге јавног здравства
123
124

424

Специјализоване услуге

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

481

Дотације невладиним
организацијама

1.000,00

70,00

0,00

70,00

0,07

Функција 740:

2.500,00

70,00

0,00

70,00

0,03

Свега за Програмску активност
1801-0003:

2.500,00

70,00

0,00

70,00

0,03

85.255,00

19.402,00

0,00

19.402,00

22,76

32.169,00

22.774,00

0,00

22.774,00

70,79

490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Функција 820:

32.659,00

22.774,00

0,00

22.774,00

69,73

Свега за програмску активност
1201-0001:

32.659,00

22.774,00

0,00

22.774,00

69,73

9.580,00

6.259,00

0,00

6.259,00

65,33

2.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Функција 820:

11.980,00

6.259,00

0,00

6.259,00

52,25

Свега за програмску активност
1201-0002:

11.980,00

6.259,00

0,00

6.259,00

52,25

7.100,00

7.081,00

0,00

7.081,00

99,73

8.623,00

5.154,00

0,00

5.154,00

59,77

Функција 820:

15.723,00

12.235,00

0,00

12.235,00

77,82

Свега за програмску активност
1201-0003:

15.723,00

12.235,00

0,00

12.235,00

77,82

Свега за Програм 12:
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
И ИНФОРМИСАЊА
ПА: Функционисање локалних
установа културе

1201
12010001
820

Услуге културе
125

125/1

Текуће субвенције јавним
4511 нефинансијским предузећима и
организацијама
Капиталне субвенције јавним
4512 нефинансијским предузећима и
организацијама

12010002

ПА: Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва
820

Услуге културе
126

481

Дотације невладиним
организацијама

126/1

515

Нематеријална имовина

ПА: Унапређење система очувања
и представљање културноисторијског наслеђа

12010003
820

12010004

7. децембар 2018.

Услуге културе
127

481

Дотације невладиним
организацијама

128

511

Зграде и грађевински објекти

ПА: Остваривање и унапређивање
јавног интереса у области јавног
информисања

3

Економ.
Класиф.

Програмска
Класиф.

2

Позиција

Глава

1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Функција

Раздео

7. децембар 2018.

4

5

6

820

Опис

Укупна
јавна
средства

Извршење
до
30.09.2018.

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

%
извршења

7

8

9

10

11

12

Услуге културе
129

423

1201П17

Услуге по уговору

4.000,00

3.420,00

0,00

3.420,00

85,50

Функција 820:

4.000,00

3.420,00

0,00

3.420,00

85,50

Свега за програмску активност
1201-0004:

4.000,00

3.420,00

0,00

3.420,00

85,50

Услуге по уговору

1.012,00

751,00

0,00

751,00

74,21

Функција 820:

1.012,00

751,00

0,00

751,00

74,21

Свега за пројекат 1201-П17:

1.012,00

751,00

0,00

751,00

74,21

Пројекат: Обележавање градске
славе – Света Тројица
820

Услуге културе
130

423

Пројекат: Обележавање 15.
октобра – Дана ослобођења Града
Пожаревца

1201П18
820

Услуге културе
131

421

Стални трошкови

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132

423

Услуге по уговору

2.102,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133

424

Специјализоване услуге

840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Функција 820:

3.342,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Свега за пројекат 1201-П18:

3.342,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Зграде и грађевински објекти

31.237,00

98,00

0,00

98,00

0,31

Функција 820:

31.237,00

98,00

0,00

98,00

0,31

Свега за пројекат 1201-П19:

31.237,00

98,00

0,00

98,00

0,31

Зграде и грађевински објекти

43.730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Функција 820:

43.730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Свега за пројекат 1201-П21:

43.730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

143.683,00

45.537,00

0,00

45.537,00

31,69

Пројекат: Санација, адаптација
и ревитализација фасаде зграде
здања Старог начелства у
Пожаревцу –сепарат фаза 1.
Централни брод објекта

1201П19
820

Услуге културе
134

511

Пројекат: Санација и адаптација
фасаде зграде здања Старог
Начелства у Пожаревцу, II фаза

1201П21
820

Услуге културе
134/1

511

Свега за Програм 13:

1301
13010001

Страна 165 – Број 12

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ
ПА: Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и
савезима

3

Економ.
Класиф.

Програмска
Класиф.

2

Позиција

Глава

1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Функција

Раздео

Страна 166 – Број 12

4

5

6

810

7. децембар 2018.

Опис

Укупна
јавна
средства

Извршење
до
30.09.2018.

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

%
извршења

7

8

9

10

11

12

Услуге рекреације и спорта
136

481

13010002

Дотације невладиним
организацијама

76.985,00

61.205,00

0,00

61.205,00

79,50

Функција 810:

76.985,00

61.205,00

0,00

61.205,00

79,50

Свега за Програмску активност
1301-0001:

76.985,00

61.205,00

0,00

61.205,00

79,50

Дотације невладиним
организацијама

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

100,00

Функција 810:

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

100,00

Свега за Програмску активност
1301-0002:

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

100,00

Дотације невладиним
организацијама

5.100,00

535,00

0,00

535,00

10,49

Функција 810:

5.100,00

535,00

0,00

535,00

10,49

Свега за Програмску активност
1301-0005:

5.100,00

535,00

0,00

535,00

10,49

28.046,00

10.700,00

0,00

10.700,00

38,15

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Функција 810:

31.046,00

10.700,00

0,00

10.700,00

34,46

Свега за Пројекат 1301-П1:

31.046,00

10.700,00

0,00

10.700,00

34,46

114.131,00

73.440,00

0,00

73.440,00

64,35

169.067,00

124.487,00

0,00

124.487,00

73,63

30.263,00

22.283,00

0,00

22.283,00

73,63

ПА: Подршка предшколском и
школском спорту
810

Услуге рекреације и спорта
137

481

13010005

ПА: Спровођење омладинске
политике
810

Услуге рекреације и спорта
138

481

1301П1

Пројекат: Уређење спортских
терена и игралишта
810

Услуге рекреације и спорта
139

511

Зграде и грађевински објекти

140

512

Машине и опрема

Свега за Програм 14:
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА: Функционисање локалне
самоуправе и градских општина

0602
06020001
130

Опште јавне услуге
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца

141

411

142

412

143

413

Накнаде у натури

1.157,00

1.089,00

0,00

1.089,00

94,12

144

414

Социјална давања запосленима

5.935,00

2.176,00

0,00

2.176,00

36,66

145

415

Накнаде трошкова за запослене

6.000,00

4.183,00

0,00

4.183,00

69,72

146

416

Награде запосленима и остали
посебни расходи

2.388,00

1.101,00

0,00

1.101,00

46,11

147

421

Стални трошкови

69.549,00

50.449,00

0,00

50.449,00

72,54

148

422

Трошкови путовања

1.255,00

447,00

0,00

447,00

35,62

Програмска
Класиф.

Функција

2

3

4

Економ.
Класиф.

Глава

1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Позиција

Раздео

7. децембар 2018.

Опис

Преузето из
обрасца 5

9

10

Укупно
извршено

%
извршења

11

12

5

6
423

Услуге по уговору

53.194,00

25.332,00

0,00

25.332,00

47,62

150

424

Специјализоване услуге

11.004,00

4.885,00

0,00

4.885,00

44,39

151

425

Текуће поправке и одржавање

7.640,00

1.472,00

0,00

1.472,00

19,27

152

426

Материјал

19.249,00

8.559,00

0,00

8.559,00

44,46

4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133.310,00

85.622,00

0,00

85.622,00

64,23

5.702,00

1.164,00

0,00

1.164,00

20,41

24.311,00

14.838,00

0,00

14.838,00

61,03

5.811,00

4.658,00

0,00

4.658,00

80,16

9.620,00

5.169,00

0,00

5.169,00

53,73

41.000,00

7.198,00

0,00

7.198,00

17,56

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.020,00

1.020,00

0,00

1.020,00

100,00

109.479,00

32.646,00

0,00

32.646,00

29,82

92.900,00

2.676,00

0,00

2.676,00

2,88

6.677,00

825,00

0,00

825,00

12,36

31.480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Функција 130:

842.521,00

402.279,00

0,00

402.279,00

47,75

Свега за Програмску активност
0602-0001:

842.521,00

402.279,00

0,00

402.279,00

47,75

Зграде и грађевински објекти

599,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Функција 160:

599,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Свега за програмску активност
0602-0002:

599,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.181,00

10.669,00

0,00

10.669,00

70,28

2.717,00

1.910,00

0,00

1.910,00

70,30

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.989,00

1.313,00

0,00

1.313,00

66,01

20.127,00

13.892,00

0,00

13.892,00

69,02

153
154
155
156
157
158

159

160

Текуће субвенције јавним
4511 нефинансијским предузећима и
организацијама
Текући трансфери осталим
4631
нивоима власти
Капитални трансфери осталим
4632
нивоима власти
Остале донације, дотације и
465
трансфери
Дотације невладиним
481
организацијама
Порези, обавезне таксе, казне и
482
пенали
Новчане казне и пенали по решењу
483
судова
Накнада штете за повреде или
штету насталу услед елементарних
484
непогода или других природних
узрока
Накнада штете за повреде или
485 штету нанету од стране државних
органа

161

511

Зграде и грађевински објекти

162

512

Машине и опрема

163

515

Нематеријална имовина

164

541

Земљиште

06020002

8

Извршење
до
30.09.2018.

149

152/1

7

Укупна
јавна
средства

Страна 167 – Број 12

ПА: Функционисање месних
заједница
Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту

160
165

511

06020006

ПА: Инспекцијски послови
160

Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца

166

411

167

412

168

426

Материјал

465

Остале донације, дотације и
трансфери

169

Функција 160:

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 168 – Број 12

1

2

3

4

5

6

Опис

Укупна
јавна
средства

Извршење
до
30.09.2018.

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

%
извршења

7

8

9

10

11

12

Свега за програмску активност
0602-0006:
06020007
160
170

481

06020009

20.127,00

13.892,00

0,00

13.892,00

69,02

4.400,00

2.156,00

0,00

2.156,00

49,00

Функција 160:

4.400,00

2.156,00

0,00

2.156,00

49,00

Свега за Програмску активност
0602-0007:

4.400,00

2.156,00

0,00

2.156,00

49,00

35.393,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Функција 160:

35.393,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Свега за Програмску активност
0602-0009:

35.393,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Функција 160:

8.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Свега за Програмску активност
0602-0010:

8.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПА: Функционисање националних
савета националних мањина
Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту
Дотације невладиним
организацијама

ПА: Текућа буџетска резерва
Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту

160
171

49912

06020010

Текућа резерва

ПА: Стална буџетска резерва
Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту

160
172

49911 Стална резерва

06020014

ПА: Управљање у ванредним
ситуацијама
220

Цивилна одбрана
173
174

423

Услуге по уговору

1.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

484

Накнада штете за повреде или
штету насталу услед елементарних
непогода или других природних
узрока

2.948,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Функција 220:

4.048,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Свега за Програмску активност
0602-0014:

4.048,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Услуге по уговору

209,00

9,00

0,00

9,00

4,31

Функција 360:

209,00

9,00

0,00

9,00

4,31

Свега за пројекат 0602-П1:

209,00

9,00

0,00

9,00

4,31

0602П1

Пројекат: Награда „Полицајац
године и ватрогасац године“
Јавни ред и безбедност
некласификован на другом месту

360
175

0602П2

7. децембар 2018.

423

Пројекат: Општински економски
развој у источној Србији - Фаза 2

3

Економ.
Класиф.

Програмска
Класиф.

2

Позиција

Глава

1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Функција

Раздео

7. децембар 2018.

4

5

6

112

Опис

Укупна
јавна
средства

Извршење
до
30.09.2018.

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

%
извршења

7

8

9

10

11

12

Финансијски и фискални послови
175/1

423

0602П3

Услуге по уговору

3.552,00

0,00

2.497,00

2.497,00

70,30

Функција 112:

3.552,00

0,00

2.497,00

2.497,00

70,30

Свега за пројекат 0602-П2:

3.552,00

0,00

2.497,00

2.497,00

70,30

3.399,00

0,00

709,00

709,00

20,86

Пројекат: Попис објеката на
територији Града Пожаревца
130

Опште јавне услуге
175/4

423

Услуге по уговору
Функција 130:

3.399,00

0,00

709,00

709,00

20,86

Свега за пројекат 0602-П3:

3.399,00

0,00

709,00

709,00

20,86

922.748,00

418.336,00

3.206,00

421.542,00

45,68

31.290,00

17.320,00

0,00

17.320,00

55,35

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Функција 435:

31.590,00

17.320,00

0,00

17.320,00

54,83

Свега за Програмску активност
0501-0001:

31.590,00

17.320,00

0,00

17.320,00

54,83

Свега за Програм 17:

31.590,00

17.320,00

0,00

17.320,00

54,83

3.077.834,00

1.306.784,00

68.046,00 1.374.830,00

44,67

61.692,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Култивисана имовина

12.182,00

2.336,00

0,00

2.336,00

19,18

Функција 540:

73.874,00

2.336,00

0,00

2.336,00

3,16

Свега за програмску активност
1102-0002:

73.874,00

2.336,00

0,00

2.336,00

3,16

Свега за Програм 15:

0501

ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ
ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

05010001

Па: Енергетски менаџмент
435

Електрична енергија
175/3

511

Зграде и грађевински објекти

175/2

515

Нематеријална имовина

Свега за Главу 1:

5

Страна 169 – Број 12

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

2
1102

11020002
540
176
177

11020007

ПА: Одржавање јавних зелених
површина
Заштита биљног и животињског
света и крајолика
Капитални трансфери осталим
4632
нивоима власти
514

ПА: Производња и дистрибуција
топлотне енергије
436

Остала енергија

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 170 – Број 12

Опис

1

2

3

4

5

6

7

178
179

Капитални трансфери осталим
4632
нивоима власти
Набавка домаће финансијске
621
имовине

11020008

Укупна
јавна
средства

Извршење
до
30.09.2018.

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

%
извршења

8

9

10

11

12

83.280,00

17.212,00

0,00

17.212,00

20,67

566.034,00

66.974,00

0,00

66.974,00

11,83

Функција 436:

649.314,00

84.186,00

0,00

84.186,00

12,97

Свега за програмску активност
1102-0007:

649.314,00

84.186,00

0,00

84.186,00

12,97

ПА: Управљање и снабдевање
водом за пиће
630

Водоснабдевање
180
181

511

Зграде и грађевински објекти

40.739,00

24.619,00

0,00

24.619,00

60,43

621

Набавка домаће финансијске
имовине

220.972,00

21.773,00

0,00

21.773,00

9,85

Функција 630:

261.711,00

46.392,00

0,00

46.392,00

17,73

Свега за програмску активност
1102-0008:

261.711,00

46.392,00

0,00

46.392,00

17,73

Свега за Програм 2:

984.899,00

132.914,00

0,00

132.914,00

13,50

Специјализоване услуге

5.000,00

4.191,00

0,00

4.191,00

83,82

Функција 530:

5.000,00

4.191,00

0,00

4.191,00

83,82

Свега за програмску активност
0401-0002:

5.000,00

4.191,00

0,00

4.191,00

83,82

4.075,00

0,00

0,00

0,00

0,00

485.087,00

155.809,00

0,00

155.809,00

32,12

1.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Функција 520:

490.962,00

155.809,00

0,00

155.809,00

31,74

Свега за Програмску активност
0401-0004:

490.962,00

155.809,00

0,00

155.809,00

31,74

Набавка домаће финансијске
имовине

84.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Функција 510:

84.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Свега за Програмску активност
0401-0005:

84.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПА: Праћење квалитета елемената
животне средине

0401
04010002
530

Смањење загађености
182

424

04010004

ПА: Управљање отпадним водама
520

Управљање отпадним водама
4632

Капитални трансфери осталим
нивоима власти

184

511

Зграде и грађевински објекти

185

512

Машине и опрема

183

04010005

ПА: Управљање комуналним
отпадом
510

Управљање отпадом
187

04010006

7. децембар 2018.

621

ПА: Управљање осталим врстама
отпада

3

Економ.
Класиф.

Програмска
Класиф.

2

Позиција

Глава

1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Функција

Раздео

7. децембар 2018.

4

5

6

510
424

Укупна
јавна
средства

Извршење
до
30.09.2018.

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

%
извршења

7

8

9

10

11

12

Специјализоване услуге

244.595,00

65.037,00

0,00

65.037,00

26,59

Функција 510:

244.595,00

65.037,00

0,00

65.037,00

26,59

Свега за програмску активност
0401-0006:

244.595,00

65.037,00

0,00

65.037,00

26,59

Свега за Програм 6:

824.557,00

225.037,00

0,00

225.037,00

27,29

Зграде и грађевински објекти

172.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Функција 435:

172.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Свега за програмску активност
0501-0001:

172.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Свега за Програм 17:

172.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Свега за Главу 2:

1.981.456,00

357.951,00

0,00

357.951,00

18,07

480,00

271,00

0,00

271,00

56,46

4.413,00

687,00

0,00

687,00

15,57

17.870,00

115,00

0,00

115,00

0,64

1.095,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0501

ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ
ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

05010001

ПА: Енергетски менаџмент
435

Електрична енергија
189

511

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ
РАЗВОЈ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

3

ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И
РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ПА: Мере подршке руралном
развоју

0101
01010002
421

Пољопривреда
190

422

Трошкови путовања

191

423

Услуге по уговору

192
193

5

Опис

Управљање отпадом
188

5

Страна 171 – Број 12

4

Текуће субвенције јавним
4511 нефинансијским предузећима и
организацијама
Дотације невладиним
481
организацијама
Функција 421:

23.858,00

1.073,00

0,00

1.073,00

4,50

Свега за Програмску активност
0101-0002:

23.858,00

1.073,00

0,00

1.073,00

4,50

Свега за Програм 5:

23.858,00

1.073,00

0,00

1.073,00

4,50

Свега за Главу 3:

23.858,00

1.073,00

0,00

1.073,00

4,50

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
0602

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Позиција

Економ.
Класиф.

2

Функција

Глава

1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Програмска
Класиф.

Раздео

Страна 172 – Број 12

3

4

5

6

06020002
160

5

193/1

411

193/2

412

7. децембар 2018.

Опис

Укупна
јавна
средства

Извршење
до
30.09.2018.

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

%
извршења

7

8

9

10

11

12

ПА: Функционисање месних
заједница
Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца

1.294,00

1.293,00

0,00

1.293,00

99,92

232,00

232,00

0,00

232,00

100,00

1.592,00

1.588,00

0,00

1.588,00

99,75

7,00

7,00

0,00

7,00

100,00

47,00

47,00

0,00

47,00

100,00

6.266,00

2.771,00

12,00

2.783,00

44,41

193/3

414

Социјална давања запосленима

193/4

413

Накнаде у натури

193/5

415

Накнаде трошкова за запослене

194

421

Стални трошкови

195

422

Трошкови путовања

25,00

25,00

0,00

25,00

100,00

196

423

Услуге по уговору

3.783,00

2.220,00

60,00

2.280,00

60,27

197

424

Специјализоване услуге

1.696,00

1.096,00

0,00

1.096,00

64,62

198

425

Текуће поправке и одржавање

2.017,00

472,00

0,00

472,00

23,40

199

426

Материјал

873,00

300,00

30,00

330,00

37,80

137,00

137,00

0,00

137,00

100,00

2.066,00

2.002,00

61.305,00

63.307,00

3.064,23

Остале донације, дотације и
трансфери
Новчане казне и пенали по решењу
судова

199/1

465

200

483

201

511

Зграде и грађевински објекти

896,00

61,00

470,00

531,00

59,26

202

512

Машине и опрема

536,00

208,00

0,00

208,00

38,81

Функција 160:

21.467,00

12.459,00

61.877,00

74.336,00

346,28

Свега за Програмску активност
0602-0002:

21.467,00

12.459,00

61.877,00

74.336,00

346,28

Свега за Програм 15:

21.467,00

12.459,00

61.877,00

74.336,00

346,28

Свега за Главу 4:

21.467,00

12.459,00

61.877,00

74.336,00

346,28

73.627,00

48.583,00

3.202,00

51.785,00

70,33

13.179,00

8.709,00

575,00

9.284,00

70,45

1.256,00

593,00

180,00

773,00

61,54

5

УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
И ИНФОРМИСАЊА
ПА: Функционисање локалних
установа културе

1201
12010001
820

Услуге културе
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца

203

411

204

412

205

413

Накнаде у натури

206

414

Социјална давања запосленима

1.466,00

388,00

135,00

523,00

35,68

207

415

Накнаде трошкова за запослене

2.582,00

1.490,00

0,00

1.490,00

57,71

208

416

Награде запосленима и остали
посебни расходи

2.884,00

2.688,00

3,00

2.691,00

93,31

209

421

Стални трошкови

32.704,00

17.555,00

591,00

18.146,00

55,49

210

422

Трошкови путовања

3.631,00

1.052,00

559,00

1.611,00

44,37

211

423

Услуге по уговору

27.085,00

12.160,00

2.110,00

14.270,00

52,69

212

424

Специјализоване услуге

5.035,00

1.746,00

65,00

1.811,00

35,97

Програмска
Класиф.

Функција

2

3

4

Економ.
Класиф.

Глава

1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Позиција

Раздео

7. децембар 2018.

7

Укупна
јавна
средства

Преузето из
обрасца 5

9

10

Укупно
извршено

%
извршења

11

12

5

6
425

Текуће поправке и одржавање

9.289,00

3.203,00

911,00

4.114,00

44,29

214

426

Материјал

7.271,00

3.122,00

1.111,00

4.233,00

58,22

8.349,00

5.166,00

101,00

5.267,00

63,09

2.610,00

39,00

499,00

538,00

20,61

2.237,00

325,00

64,00

389,00

17,39
19,11

Остале донације, дотације и
трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Новчане казне и пенали по решењу
судова

8

Извршење
до
30.09.2018.

213

215

465

216

482

217

483

218

511

Зграде и грађевински објекти

6.741,00

1.288,00

0,00

1.288,00

219

512

Машине и опрема

8.769,00

1.859,00

1.483,00

3.342,00

38,11

220

515

Нематеријална имовина

3.436,00

1.504,00

0,00

1.504,00

43,77

221

523

Залихе робе за даљу продају

2.300,00

0,00

1.550,00

1.550,00

67,39

Функција 820:

214.451,00

111.470,00

13.139,00

124.609,00

58,11

Свега за програмску активност
1201-0001:

214.451,00

111.470,00

13.139,00

124.609,00

58,11

90,00

0,00

43,00

43,00

47,78

670,00

567,00

101,00

668,00

99,70

3.041,00

2.915,00

115,00

3.030,00

99,64

1201П1

Пројекат: Глумачке свечаности
„Дани Миливоја Живановића“
820

Услуге културе
222

422

Трошкови путовања

223

423

Услуге по уговору

224

424

Специјализоване услуге

225

426

Материјал

92,00

55,00

37,00

92,00

100,00

Функција 820:

3.893,00

3.537,00

296,00

3.833,00

98,46

Свега за пројекат 1201-П1:

3.893,00

3.537,00

296,00

3.833,00

98,46

350,00

141,00

0,00

141,00

40,29

Пројекат: Едиција и часопис
„Браничево“ и књижевни живот
Центра за културу

1201П2
820

Услуге културе
226

423

Услуге по уговору

227

424

Специјализоване услуге

50,00

0,00

1,00

1,00

2,00

228

426

Материјал

60,00

60,00

0,00

60,00

100,00

Функција 820:

460,00

201,00

1,00

202,00

43,91

Свега за пројекат 1201-П2:

460,00

201,00

1,00

202,00

43,91

70,00

0,00

22,00

22,00

31,43

Пројекат: ГАНИП – градски
ансамбл народних игара и песама
Центра за културу Пожаревац

1201П3
820

1201П4

Опис

Страна 173 – Број 12

Услуге културе
229

421

Стални трошкови

230

422

Трошкови путовања

980,00

258,00

1,00

259,00

26,43

231

423

Услуге по уговору

180,00

0,00

8,00

8,00

4,44

232

424

234,00

171,00

5,00

176,00

75,21

Функција 820:

Специјализоване услуге

1.464,00

429,00

36,00

465,00

31,76

Свега за пројекат 1201-П3:

1.464,00

429,00

36,00

465,00

31,76

Пројекат: Летњи програм

3

Економ.
Класиф.

Програмска
Класиф.

2

Позиција

Глава

1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Функција

Раздео

Страна 174 – Број 12

4

5

6

820

7. децембар 2018.

Опис

Укупна
јавна
средства

Извршење
до
30.09.2018.

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

%
извршења

7

8

9

10

11

12

Услуге културе
233

422

Трошкови путовања

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

234

423

Услуге по уговору

60,00

0,00

23,00

23,00

38,33

235

424

Специјализоване услуге

1.400,00

1.399,00

0,00

1.399,00

99,93

Функција 820:

1.470,00

1.399,00

23,00

1.422,00

96,73

Свега за пројекат 1201-П4:

1.470,00

1.399,00

23,00

1.422,00

96,73

Специјализоване услуге

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Функција 820:

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Свега за пројекат 1201-П5:

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1201П5

Пројекат: РЕФРАКТ – Регионални
фестивал алтернативне културе
820

Услуге културе
236

424

1201П6

Пројекат: Организовање и
одржавање првомајског уранка
820

Услуге културе
237

421

Стални трошкови

21,00

18,00

0,00

18,00

85,71

238

422

Трошкови путовања

90,00

60,00

0,00

60,00

66,67

239

423

Услуге по уговору

1201П7

71,00

70,00

0,00

70,00

98,59

Функција 820:

182,00

148,00

0,00

148,00

81,32

Свега за пројекат 1201-П6:

182,00

148,00

0,00

148,00

81,32

Пројекат: Организовање гитаријаде
на лагуни
820

Услуге културе
240

421

Стални трошкови

159,00

158,00

0,00

158,00

99,37

241

424

Специјализоване услуге

750,00

410,00

0,00

410,00

54,67

Функција 820:

909,00

568,00

0,00

568,00

62,49

Свега за пројекат 1201-П7:

909,00

568,00

0,00

568,00

62,49

10,00

0,00

4,00

4,00

40,00

205,00

0,00

280,00

280,00

136,59

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Функција 820:

235,00

0,00

284,00

284,00

120,85

Свега за пројекат 1201-П8:

235,00

0,00

284,00

284,00

120,85

22,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Пројекат: Фестивал „Миливојев
штап и шешир“ – Сусрети
варошких позоришта Србије

1201П8
820

Услуге културе
242

422

Трошкови путовања

243

423

Услуге по уговору

244

426

Материјал

Пројекат: Смотра драмских
аматера Подунавља и Поморавља
„Живка Матић“

1201П9
820

Услуге културе
245

422

Трошкови путовања

Програмска
Класиф.

Функција

2

3

4

Економ.
Класиф.

Глава

1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Позиција

Раздео

7. децембар 2018.

Страна 175 – Број 12

Опис

Укупна
јавна
средства

Извршење
до
30.09.2018.

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

%
извршења

7

8

9

10

11

12

5

6

246

423

Услуге по уговору

82,00

0,00

2,00

2,00

2,44

247

426

Материјал

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Функција 820:

124,00

0,00

2,00

2,00

1,61

Свега за пројекат 1201-П9:

124,00

0,00

2,00

2,00

1,61

40,00

0,00

9,00

9,00

22,50

1.195,00

1.100,00

5,00

1.105,00

92,47

950,00

0,00

264,00

264,00

27,79

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Функција 820:

2.205,00

1.100,00

278,00

1.378,00

62,49

Свега за пројекат 1201-П10:

2.205,00

1.100,00

278,00

1.378,00

62,49

300,00

80,00

0,00

80,00

26,67

1201П10

Пројекат: Дистрибутерско филмска
делатност
820

Услуге културе
248

422

Трошкови путовања

249

423

Услуге по уговору

250

424

Специјализоване услуге

251

426

Материјал

1201П11

Пројекат: Оркестар „Гвардиа“
820

Услуге културе
251/1

422

Трошкови путовања

252

423

Услуге по уговору

253

424

Специјализоване услуге

254

426

254/1

512

1201П12

90,00

70,00

0,00

70,00

77,78

2.356,00

2.071,00

0,00

2.071,00

87,90

Материјал

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Машине и опрема

327,00

325,00

0,00

325,00

99,39

Функција 820:

3.223,00

2.546,00

0,00

2.546,00

78,99

Свега за пројекат 1201-П11:

3.223,00

2.546,00

0,00

2.546,00

78,99

500,00

0,00

500,00

99,21

Пројекат: Виминацијум фест –
Митови данас
820

Услуге културе
255

421

Стални трошкови

504,00

256

423

Услуге по уговору

1.500,00

580,00

0,00

580,00

38,67

257

424

Специјализоване услуге

6.320,00

5.702,00

0,00

5.702,00

90,22

Функција 820:

8.324,00

6.782,00

0,00

6.782,00

81,48

Свега за пројекат 1201-П12:

8.324,00

6.782,00

0,00

6.782,00

81,48

Пројекат: Археолошка
истраживања локалитета
Браничево у Старом Костолцу

1201П13
820

Услуге културе
257/1

421

Стални трошкови

258

422

Трошкови путовања

70,00

70,00

0,00

70,00

100,00

110,00

104,00

0,00

104,00

94,55

259

423

Услуге по уговору

1.390,00

824,00

0,00

824,00

59,28

260

426

Материјал

160,00

142,00

0,00

142,00

88,75

Функција 820:

1.730,00

1.140,00

0,00

1.140,00

65,90

Свега за пројекат 1201-П13:

1.730,00

1.140,00

0,00

1.140,00

65,90

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео
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Опис

1

2

3

4

5

6

7

1201П14

Укупна
јавна
средства

Извршење
до
30.09.2018.

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

%
извршења

8

9

10

11

12

Пројекат: Етно-култура Млаве
820

Услуге културе
261

422

Трошкови путовања

262

423

263

426

1201П15

150,00

112,00

0,00

112,00

74,67

Услуге по уговору

50,00

50,00

0,00

50,00

100,00

Материјал

50,00

38,00

0,00

38,00

76,00

Функција 820:

250,00

200,00

0,00

200,00

80,00

Свега за пројекат 1201-П14:

250,00

200,00

0,00

200,00

80,00

Пројекат: Обележавање 300 година
Пожаревачког мира (1718-2018)
820

Услуге културе
264

421

Стални трошкови

900,00

599,00

0,00

599,00

66,56

265

422

Трошкови путовања

315,00

0,00

0,00

0,00

0,00

266

423

Услуге по уговору

4.866,00

1.758,00

0,00

1.758,00

36,13

267

424

Специјализоване услуге

3.985,00

1.477,00

0,00

1.477,00

37,06

268

425

Текуће поправке и одржавање

1.350,00

846,00

0,00

846,00

62,67

269

426

Материјал

1.760,00

1.195,00

0,00

1.195,00

67,90

270

511

Зграде и грађевински објекти

9.000,00

2.805,00

0,00

2.805,00

31,17

271

512

Машине и опрема

2.050,00

1.674,00

0,00

1.674,00

81,66

Функција 820:

24.226,00

10.354,00

0,00

10.354,00

42,74

Свега за пројекат 1201-П15:

24.226,00

10.354,00

0,00

10.354,00

42,74

1201П16

Пројекат: Дани „Слободана
Стојановића“
820

Услуге културе
272

423

Услуге по уговору

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

273

424

Специјализоване услуге

437,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Функција 820:

687,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Свега за пројекат 1201-П16:

687,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1201П20

Пројекат: Драмски студио Центра
за културу Пожаревац
820

1201П22

7. децембар 2018.

Услуге културе
273/1

422

Трошкови путовања

273/2

423

Услуге по уговору

273/3

424

Специјализоване услуге

273/4

426

Материјал

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200,00

182,00

0,00

182,00

15,17

350,00

50,00

0,00

50,00

14,29

Функција 820:

2.000,00

232,00

0,00

232,00

11,60

Свега за пројекат 1201-П20:

2.000,00

232,00

0,00

232,00

11,60

Пројекат: Свет биља -знања,
веровања и обреди везани за
биље у североисточној и источној
Србији

3

Економ.
Класиф.

Програмска
Класиф.

2

Позиција

Глава

1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Функција

Раздео

7. децембар 2018.

4

5

6

820

Опис

Укупна
јавна
средства

Извршење
до
30.09.2018.

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

%
извршења

7

8

9

10

11

12

Услуге културе
273/5

422

Трошкови путовања

230,00

134,00

0,00

134,00

58,26

273/6

423

Услуге по уговору

220,00

211,00

0,00

211,00

95,91

273/7

424

Специјализоване услуге

1201П23

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Функција 820:

500,00

345,00

0,00

345,00

69,00

Свега за пројекат 1201-П22:

500,00

345,00

0,00

345,00

69,00

Машине и опрема

588,00

359,00

0,00

359,00

61,05

Функција 820:

588,00

359,00

0,00

359,00

61,05

Свега за пројекат 1201-П23:

588,00

359,00

0,00

359,00

61,05

Услуге по уговору

456,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Функција 820:

456,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Свега за пројекат 1201-П24:

456,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Свега за Програм 13:

267.407,00

140.810,00

14.059,00

154.869,00

57,92

Свега за Главу 5:

267.407,00

140.810,00

14.059,00

154.869,00

57,92

5.673,00

4.470,00

0,00

4.470,00

78,79

1.016,00

802,00

0,00

802,00

78,94

56,00

56,00

0,00

56,00

100,00

Пројекат: Роботека
820

Услуге културе
273/8

512

Пројекат: Испомоћ за уређенији и
хуманији простор од интереса за
посетиоце ЦЗК

1201П24
820

Услуге културе
273/9

5

Страна 177 – Број 12

423

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

6
1502

ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА

15020001

ПА: Управљањем развојем туризма
473

Туризам
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца

274

411

275

412

276

413

Накнаде у натури

277

414

Социјална давања запосленима

130,00

67,00

106,00

173,00

133,08

278

415

Накнаде трошкова за запослене

95,00

47,00

0,00

47,00

49,47

279

416

Награде запосленима и остали
посебни расходи

133,00

131,00

0,00

131,00

98,50

280

421

Стални трошкови

971,00

390,00

239,00

629,00

64,78

281

422

Трошкови путовања

119,00

0,00

10,00

10,00

8,40

282

423

Услуге по уговору

1.470,00

530,00

48,00

578,00

39,32

282/1

424

Специјализоване услуге

63,00

0,00

0,00

0,00

0,00

283

425

Текуће поправке и одржавање

753,00

21,00

22,00

43,00

5,71

284

426

Материјал

372,00

62,00

108,00

170,00

45,70

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 178 – Број 12

1

2

3

4

5

6

285

465

286

482
483

7. децембар 2018.

Опис

Укупна
јавна
средства

Извршење
до
30.09.2018.

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

%
извршења

7

8

9

10

11

12

Остале донације, дотације и
трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Новчане казне и пенали по решењу
судова

743,00

497,00

0,00

497,00

66,89

1.089,00

1.057,00

30,00

1.087,00

99,82

34,00

34,00

0,00

3.227,00

2.045,00

0,00

2.045,00

63,37

0,00

287

511

Зграде и грађевински објекти

287/1

512

Машине и опрема

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

288

523

Залихе робе за даљу продају

550,00

0,00

352,00

352,00

64,00

Функција 473:

16.960,00

10.175,00

949,00

11.124,00

65,59

Свега за програмску активност
1502-0001:

16.960,00

10.175,00

949,00

11.124,00

65,59

3.355,00

1.514,00

12,00

1.526,00

45,48

460,00

256,00

56,00

312,00

67,83

15020002

ПА: Промоција туристичке понуде
473

Туризам
289

421

Стални трошкови

290

422

Трошкови путовања

291

423

Услуге по уговору

8.280,00

2.859,00

168,00

3.027,00

36,56

292

424

Специјализоване услуге

2.189,00

112,00

42,00

154,00

7,04

293

426

Материјал

8.372,00

76,00

12,00

88,00

1,05

472

Накнаде за социјалну заштиту из
буџета

61,00

0,00

31,00

31,00

50,82

Функција 473:

22.717,00

4.817,00

321,00

5.138,00

22,62

Свега за програмску активност
1502-0002:

22.717,00

4.817,00

321,00

5.138,00

22,62

294

1502П1

Пројекат: Љубичевске коњичке
игре
473

Туризам
295

421

Стални трошкови

3.377,00

1.710,00

229,00

1.939,00

57,42

296

423

Услуге по уговору

12.768,00

6.100,00

91,00

6.191,00

48,49

297

424

Специјализоване услуге

11.611,00

7.260,00

0,00

7.260,00

62,53

298

426

Материјал

4.017,00

1.491,00

240,00

1.731,00

43,09

3.924,00

0,00

797,00

797,00

20,31

63,00

52,00

1,00

53,00

84,13

800,00

0,00

300,00

300,00

37,50

Функција 473:

36.560,00

16.613,00

1.658,00

18.271,00

49,98

Свега за Пројекат 1502-П1:

36.560,00

16.613,00

1.658,00

18.271,00

49,98

13,00

9,00

0,00

9,00

69,23

299

472

300

482

300/1

512

1502П2

Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Машине и опрема

Пројекат: Ускршњи етно-фестивал
473

Туризам
301

422

Трошкови путовања

302

423

Услуге по уговору

408,00

320,00

0,00

320,00

78,43

303

424

Специјализоване услуге

100,00

98,00

0,00

98,00

98,00

Програмска
Класиф.

Функција

2

3

4

Економ.
Класиф.

Глава

1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Позиција

Раздео

7. децембар 2018.

5

6

304

426

7

Укупна
јавна
средства

Извршење
до
30.09.2018.

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

%
извршења

8

9

10

11

12

Материјал

180,00

177,00

0,00

177,00

98,33

Функција 473:

701,00

604,00

0,00

604,00

86,16

Свега за Пројекат 1502-П2:

701,00

604,00

0,00

604,00

86,16

Зграде и грађевински објекти

30.000,00

23.935,00

0,00

23.935,00

79,78

Функција 473:

30.000,00

23.935,00

0,00

23.935,00

79,78

Свега за Пројекат 1502-П3:

30.000,00

23.935,00

0,00

23.935,00

79,78

Свега за Програм 4:

106.938,00

56.144,00

2.928,00

59.072,00

55,24

Свега за Главу 6:

106.938,00

56.144,00

2.928,00

59.072,00

52,50

190.817,00

140.996,00

0,00

140.996,00

73,89

34.160,00

25.238,00

0,00

25.238,00

73,88

3.368,00

2.793,00

0,00

2.793,00

82,93

Пројекат: Изградња „Лумес
парка“ На Виминацијуму – фаза
„Легионарски полигони“ и
„Авантура парк“

1502П3
473

Туризам
304/1

5

Опис
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511

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
ПА: Функционисање и
остваривање предшколског
васпитања и образовања

7
2001
20010001
911

Предшколско образовање
305

411

306

412

307

413

Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури

308

414

Социјална давања запосленима

1.333,00

143,00

0,00

143,00

10,73

309

415

Накнаде трошкова за запослене

5.940,00

3.875,00

0,00

3.875,00

65,24

310

416

Награде запосленима и остали
посебни расходи

4.411,00

2.765,00

0,00

2.765,00

62,68

311

421

Стални трошкови

21.736,00

12.528,00

241,00

12.769,00

58,75

312

422

Трошкови путовања

1.716,00

358,00

19,00

377,00

21,97

313

423

Услуге по уговору

7.476,00

3.997,00

5,00

4.002,00

53,53

314

424

Специјализоване услуге

2.190,00

1.087,00

2,00

1.089,00

49,73

315

425

Текуће поправке и одржавање

6.385,00

4.648,00

0,00

4.648,00

72,80

316

426

Материјал

54.571,00

34.942,00

222,00

35.164,00

64,44

21.871,00

15.580,00

0,00

15.580,00

71,24

430,00

193,00

43,00

236,00

54,88

714,00

569,00

0,00

569,00

79,69

25.275,00

17.362,00

0,00

17.362,00

68,69

Остале донације, дотације и
трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Новчане казне и пенали по решењу
судова

317

465

318

482

319

483

320

511

Зграде и грађевински објекти

320/1

512

Машине и опрема
Функција 911:

1.962,00

0,00

931,00

931,00

47,45

384.355,00

267.074,00

1.463,00

268.537,00

69,87

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Раздео

Страна 180 – Број 12

1

2

3

4

5

6

7. децембар 2018.

Опис

Укупна
јавна
средства

Извршење
до
30.09.2018.

Преузето из
обрасца 5

Укупно
извршено

%
извршења

7

8

9

10

11

12

Свега за програмску активност
2001-0001:

384.355,00

267.074,00

1.463,00

268.537,00

69,87

Свега за Програм 8:

384.355,00

267.074,00

1.463,00

268.537,00

69,87

Свега за Главу 7:

384.355,00

267.074,00

1.463,00

268.537,00

69,87

Свега за раздео 5:

5.863.315,00

2.142.295,00

148.373,00 2.290.668,00

39,07

Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:

5.991.807,00

2.220.247,00

148.373,00 2.368.620,00

39,53

X

Пренос средстава са текуће буџетске резерве у плану по решењима градског већа за период од
01.01.2018. до 30.09.2018.
Ред.
бр.

Позиција

Економска

1

210

422-200

2

210

422-200

3

193/3

414-300

4

103

463-100

5

103

463-100

6

86

511-331

7

156

481-941

Корисник

Опис

Број решења

Датум

Одобрење додатних финансијских
средстава за трошкове који се односе
Народни на учешће делегације нашег града на
09-06-6/2018-6 22.01.2018.
музеј
научном скупу који се бави односима
Србије и Русије и одржава се у Керчу,
Република Крим, Руска Федерација
Одобрење додатних финансијских
средстава за трошкове који се односе
Центар за на учешће делегације нашег града на
09-06-6/2018-7 22.01.2018.
културу
научном скупу који се бави односима
Србије и Русије и одржава се у Керчу,
Република Крим, Руска Федерација
Одобрење средстава за исплату
09-06-12/201802.02.2018.
МЗ “Ћеба” отпремнине приликом отпуштања са
11-1
посла.
Одобрење додатних финансијских
Економска средстава за исплату истраживача,
09-06-12/2017-27 02.02.2018.
школа
Миладинке Антонијевић на изради
допуне монографије
Одобрење додатних финансијских
средстава за ангажовање аутобуса
на релацији Пожаревац–Београд–
Музичка
Пожаревац, за наступ школе
09-06-12/2018-10 02.02.2018.
школа
30.01.2018. године на донаторској
вечери у хотелу “Палас”, за помоћ
школама Косова.
Издвајање додатних финансијских
средстава на име ПДВ-а за радове на
Градска
ојачавању коловозне конструкције
09-06-12/2018-26 02.02.2018.
управа
– асфалтирање улице Јована
Шербановића од улице Поречке до
улице Његошеве
Одобрење додатних финансијских
Градска
средстава на име суфинансирања
09-06-12/201802.02.2018.
управа
издавања Сиве књиге 10 у
3-1
публикацији НАЛЕД-а.

Износ

69.650,00

69.650,00

470.000,00

159.000,00

28.000,00

5.500.000,00

120.000,00

7. децембар 2018.
Ред.
бр.

8

Позиција

193/4
193/5

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Економска

Корисник

413-100
415-100

МЗ “Парк”
МЗ “Браћа
Вујовић”
МЗ
“Чачалица”
МЗ “Радна
Мала”
МЗ “Васа
Пелагић”
Градска
управа

Опис

Страна 181 – Број 12

Број решења

Датум

Износ

Одобрење додатних финансијских
средстава за исплату превоза
запослених у месним заједницама за
месец децембар 2017. године, месец
јануар 2018. године и 4 дана месеца
фебруара 2018. године

09-06-20/20187-1

21.02.2018.

35.724,00

Обезбеђење средстава за вршење
ревизије финансијских извештаја за
2017. годину за Јавно радио-дифузно
предузеће “Радио Пожаревац”- у
ликвидацији

09-06-20/20186-1

21.02.2018.

132.000,00

9

149

423-511

10

193/3

414-300

Одобравају се средства за исплату
МЗ “Горња
отпремнине приликом отпуштања са
мала”
посла

09-06-30/2018-20 16.03.2018.

545.060,00

11

193/3

414-300

Одобравају се средства за исплату
МЗ “Бурјан” отпремнине приликом отпуштања са
посла

09-06-30/2018-19 16.03.2018.

144.200,00

09-06-30/2018-24 16.03.2018.

82.000,00

12

206

414-400

13

286

482-300

14

103

463-100

Народни
музеј

Издвајање додатних финансијских
средстава за исплату солидарне
помоћи за потребе лечења карцинома
запослене Јелене Миленковић

Издвајање додатних финансијских
средстава на име повраћаја разлике
између стварно извршених и
уговорених радова исплаћених по
Уговору бр. 401-00-758/1/201608 од 28.06.2016. године за
Туристичка реализацију пројекта “Уређење
организација градског хиподрома за одржавање
туристичко-спортске манифестације
53. Љубичевских коњичких игара”,
а на основу Извештаја Радног тима
за утврђивање веродостојности
документације о изведеним радовима
по основу уговора са извођачима
Музичка
школа

15

69/1

511-451

Градска
управа

16

108

463-100

Центар за
социјални
рад

09-06-38/2018-3

20.03.2018.

1.057.333,00

Одобравају се средства за услуге
вештачења и геодетске услуге (израда 09-06-36/2018-11 19.03.2018.
елабората за озакоњење објеката)

76.046,00

Одобрење додатних финансијских
средстава за израду Студије процене
утицаја производног погона за
брикетирање на животну средину и
израду идејног пројекта монтажног
09-06-48/2018-14 03.04.2018.
објекта са постројењем у оквиру
пројекта „Подршка за одрживо
запошљавање Рома и Ромкиња на
територији Града Пожаревца –
Инклузија од старта“
Обезбеђење додатних средстава за
уградњу дигиталног тахографа треће
генерације са уграђеним и укљученим 09-06-48/2018-13 3.4.2018
исправним независним сигналом
кретања

500.000,00

127.000,00

Страна 182 – Број 12
Ред.
бр.

Позиција

Економска

17

106

463-100

18

103

463-100

19

161

511-300
511-400

20

175/2

511-100

21

69/1

511-200

22

193/3

414-300

23

160

485-100

24

206

414-400

25

103

463-100

26

70/1 70/3
70/4 70/5
70/7 70/8

421-300
423-000
424-900
425-100
512-600
513-100

27

162

512-241

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

7. децембар 2018.

Корисник

Датум

Опис

Број решења

Обезбеђење додатних средстава
за исплату пасивних дежурстава
бившем раднику Марку Ђурђевићу
09-06-48/2018-12 03.04.2018.
по поравнању П1.339/17-30 од
01.03.2018. године
Одобрење додатних финансијских
средстава за недостајућа средства за
исплату солидарне помоћи запосленој
Мирјани Адамовић по основу
Пожаревачка боловања дужег од 3 месеца и за
09-06-48/2018-11 03.04.2018.
гимназија испитивање противпаничне расвете и
громобранске заштите и електричних
мерења и прегледа електро-развода,
у складу са налогом инспекције за
противпожарну заштиту
Центар за
социјални
рад

Градска
управа

Обезбеђење средстава за реализацију
пројекта “Реконструкција објеката
ергеле Љубичево”

09-06-48/2018-5

03.04.2018.

Износ

93.620,00

187.945,00

8.706.000,00

Обезбеђење средстава за израду
пројектно-техничке документације
Градска
за издавање енергетског пасоша за
09-06-59/201823.04.2018.
300.000,00
управа
објекат јавне намене (адаптација
35-1
и санација ОШ “Јован Цвијић” у
Костолцу)
Захтев менаџера пројекта “Подршка
за одрживо запошљавање Рома
и Ромкиња на територији Града
Пожаревца – Инклузија од старта”
Градска
за одобрење додатних средстава за
09-06-59/2018-23 23.04.2018. 1.740.000,00
управа
прикључке објекта на електричну
енергију, водовод и канализацију
и бетонирање основе и стопа
монтажног објекта
Одобрење средстава за исплату
разлике због мање исплаћене
МЗ “Ћеба”
09-06-59/2018-12 23.04.2018.
14.132,00
отпремнине приликом отпуштања са
посла за Петровић Славишу
Обезбеђење средстава на име
Градска
исплате накнаде штете Перић Вери
09-06-59/201823.04.2018.
120.000,00
управа
из Пожаревца у поступку вансудског
6-1
поравнања
Издвајање додатних финансијских
Народни средстава за исплату солидарне
09-06-59/2018-9 23.04.2018.
22.000,00
музеј
помоћи за потребе лечења запослене
Јелене Арсенијевић
Одобрење средстава за финансирање
Пожаревачка учешћа Ансамбла Пожаревачке
09-06-59/2018-37 23.04.2018.
200.000,00
гимназија гимназије на Интернационалном
фестивалу хорова у Солуну
Захтев менаџера пројекта “Културно
повезивање у циљу јачања туристичке
понуде региона” за одобрење
средстава за претфинансирање и
суфинансирање пројекта, одобреног
Уговором бр. 155454, закљученим
Градска
09-06-59/201823.04.2018. 25.554.614,00
између Министарства регионалног
управа
24-2
развоја, јавне администрације и
европских фондова, Букурешт,
Румунија као Управљачког тела
Програма прекограничне сарадње
Румунија – Србија и Града Пожаревца
Градска
управа

Издвајање додатних финансијских
средстава за куповину клима уређаја

09-06-71/2018-17 14.05.2018.

30.000,00

7. децембар 2018.
Ред.
бр.

Позиција

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Економска

Корисник

28

134

511-321

Градска
управа

29

200

483-100

МЗ “Баре”

30

161

511-451

Градска
управа

31

210

422-200

Центар за
културу

32

200

483-100

МЗ
„Набрђе“

33

200

483-100

МЗ
“Пољана”

34

257/1 259 421-600 423
260
426

Народни
музеј

35

99 99/1

463-100
463-200

ОШ “Вук
Караџић”

36

126

481-941

Градска
управа

37

99

463-100

ОШ „Б. Д.
Козица“

Опис
Обезбеђење додатних средстава
за извођење радова на санацији,
адаптацији и ревитализацији фасаде
здања Старог Начелства у Пожаревцу
- фаза 1 Централни брод објекта
Одобравање средстава за исплату
Решења о извршењу бр. И. Ивк34/2018 од 08.02.2018. године
извршитељу Гордани Дамјановић
за извршног повериоца ЈП
“Електропривреда Србије” Београд
на име главног дуга за електричну
енергију
Одобравање средстава за плаћање
рачуна број 2/2017 пд 18.01.2017.
године фирме ПД Форма-Антика
Ниш, а односи се на услугу израде
Сепарата Главног пројекта санације,
адаптације и ревитализације фасада
здања Старог начелства у Пожаревцу
са поделом предмера и предрачуна на
фазе II и III
Издвајање додатних финансијских
средстава за трошкове службеног
путовања у иностранство
Одобравају се средства за исплату
трошкова поступка по Решењу о
извршењу бр. И. Ивк-42/2018 од
09.05.2018. године извршитељу
Зорици Милошевић за извршног
повериоца ЈП “Електропривреда
Србије” Београд
Одобравају се средства за исплату
накнаде СОКОЈ-у - Организацији
музичких аутора Србије по пресуди
Привредног суда у Београду број
31.П.931/20018. године од 24.04.2018.
године
Издвајање додатних финансијских
средстава за реализацију пројекта
Археолошка истраживања локалитета
Браничево у Старом Костолцу
Одобравају се средства за израду и
испитивање уземљивача громобрана
у издвојеним одељењима школе
у Брежану, Дубравици и Живици
и испоруку и уградњу бројача
реаговања у централној школи у
Пожаревцу и за трошкове испитивања
електричних инсталација ниског
напона реконструисане инсталације у
Пожаревцу
Одобрење додатних средстава за
плаћање доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање и доприноса
за здравствено осигурање за лица која
самостално обављају уметничку или
другу делатност у области културе
Одобравају се средства за недостајућа
средства за исплату солидарне
помоћи запосленом Ђорђевић
Драгољубу по основу боловања дужег
од 3 месеца

Број решења

Страна 183 – Број 12
Датум

Износ

09-06-71/2018-19 14.05.2018.

5.228.280,00

09-06-71/2018-21 14.05.2018.

237.600,00

09-0671/2018-20 14.05.2018.

78.000,00

09-06-79/2018-2

24.05.2018.

58.000,00

09-06-85/2018-18 07.06.2018.

1.728,00

09-06-85/2018-20 07.06.2018.

40.000,00

09-06-85/201821-1

07.06.2018.

590.000,00

09-06-2018-36

07.06.2018.

185.000,00

09-06-85/2018-19 07.06.2018.

80.000,00

09-06-85/2018-25 07.06.2018.

72.650,00

Страна 184 – Број 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

7. децембар 2018.

Корисник

Датум

Ред.
бр.

Позиција

Економска

38

194

421-300

МЗ
Одобравају се средства за исплату
“Кличевац” накнаде за одводњавање

09-06-85/2018-26 07.06.2018.

10.000,00

39

103

463-100

Одобравају се средства за
Пожаревачка
финансирање трошкова путовања
гимназија
ученика на такмичења

09-06-85/2018-23 07.06.2018.

70.000,00

09-06-85/2018-22 07.06.2018.

66.000,00

Одобравају се средства за недостајућа
ОШ “Јован
средства за исплату јубиларне награде 09-06-85/2018-24 07.06.2018.
Цвијић”
за 30 година радног стажа

123.000,00

Народни
музеј

Опис

Издвајање додатних финансијских
средстава за награде за прво, друго
и треће место након расписивања
јавног конкурса за израду дизајна за
лого Пожаревачког мира

Број решења

Износ

40

266

423-700

41

99

463-100

42

106 106/1

463-100
463-200

43

217

483-100

44

103

463-100

45

193/5

415-100

46

70/5

425-191

47

194

421-200

Обезбеђење додатних средстава за
МЗ
енергетске услуге - ради измирења
“Бубушинац”
трошкова електричне енергије

09-06-103/201821

06.07.2018.

70.000,00

09-06-103/201825

06.07.2018.

239.000,00

09-06-103/201814

06.07.2018.

9.700,00

Обезбеђење додатних средстава
за поправку електричних и
громобранских инсталација
09-06-91/2018-7 14.06.2018.
по записнику инспекције број
217/4836/18-2
Одобравају се средства за трошкове
парничног поступка, на основу
донете пресуде Апелационог суда у
Народни
Крагујевцу у окончаном поступку
09-06-91/2018-17 14.06.2018.
музеј
са запосленом Мајом Пајић, којој је
отказан уговор о раду у Народном
музеју Пожаревац
Одобравају се средства за
финансирање трошкова котизације
и смештаја наставника-ментора
Пожаревачка
Предрага Кордића на Балканској
09-06-91/2018-18 14.06.2018.
гимназија
географској олимпијади у Румунији,
у Јашију 24–29. јуна 2018. године, где
ће се ученик Јован Пиргић такмичити
Одобрење додатних финансијских
МЗ “Васа средстава за исплату превоза
09-06-91/2018-19 14.06.2018.
Пелагић” запослене за месец фебруар, март,
април и мај 2018. године
Захтев менаџера пројекта “Културно
повезивање и циљу јачања туристичке
Градска
понуде региона” за одобрење
09-06-95/2018-6 22.06.2018.
управа
додатних средстава ради реализације
пројекта
Центар за
социјални
рад

48

103

463-100

Одобрење средстава за финансирање
Пожаревачка трошкова службених путовања у
гимназија земљи, односно обуке већег броја
наставника због реформе гимназија

49

194

421-300

МЗ “Сопот”

Одобрење средстава за исплату
рачуна за воду за мај месец

440.000,00

109.500,00

36.050,00

10.415,00

104.591,00

7. децембар 2018.
Ред.
бр.

Позиција

Економска

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Корисник

Опис

Одобрење средстава за исплату
Решења о извршењу бр.
И.Ибк.-338/2018 од 23.05.2018.
године извршитељу Јелени
Гороњи за извршног повериоца ЈП
“Електропривреда Србије”, на име
МЗ
затезне камате 1.816,83 динара,
“Берање”
трошкова извршног поступка у
износу од 6.235,20 динара и накнада
за рад јавног извршитеља 3.456,00
динара, остатак се одобрава због
могућности нових трошкова са ове
позиције
Издвајање средстава за извршење
Градска
решења о уклањању мањих
управа
монтажних објеката са површина
јавне намене
Одобрење средстава за исплату
трошкова поступка по Решењу о
извршењу бр. И.Ивк-34/2018 од
МЗ “Баре” 04.06.2018. године извршитељу
Гордани Дамјановић за извршног
повериоца ЈП “Електропривреда
Србије” Београд
Обезбеђење додатних средстава
за репрезентацију – организацију
“Петровданског сабора”, односно
МЗ
осму смотру дечјих фолклорних
“Бубушинац”
ансамбала из Шумадије, Баната,
Подунавског и Браничевског округа у
Бубушинцу

Страна 185 – Број 12

Број решења

Датум

Износ

09-06-103/201822

06.07.2018.

50.000,00

09-06-103/2018-9 06.07.2018.

300.000,00

50

200

483-100

51

150

424-911

52

200

483-100

53

196

423-700

54

200

483-100

55

194

421-200

МЗ
“Пругово”

Обезбеђење додатних средстава за
енергетске услуге - ради измирења
трошкова електричне енергије

09-06-104/2018-3 11.07.2018.

100.000,00

56

99

463-100

ОШ „Б. Д.
Козица“

Одобравају се средства за плаћање
трошкова централног грејања
подручне школе у Дрмну

09-06-104/2018-4 11.07.2018.

72.000,00

09-06-104/2018-5 11.07.2018.

93.609,00

09-06-108/2018-8 27.07.2018.

6.572,00

09-06-103/201810

06.07.2018.

34.913,00

09-06-104/2018-1 11.07.2018.

100.000,00

Одобравају се средства за исплату
МЗ “Дрмно” трошкова по решењу суда, односно за 09-06-104/2018-2 11.07.2018.
деблокаду рачуна

1.660.000,00

57

99

463-100

Одобравају се средства за трошкове
ОШ “Краљ превоза за две нове раднице Снежану
Александар” Михајловић и Надицу Тодоровић за 9
месеци

58

99

463-100

Одобравају се средства за солидарну
ОШ “Краљ
помоћ запосленој Милени Јеремић
Александар”
услед боловања дужег од 3 месеца

59

101

511-323

Градска
управа

60

99/1

463-100

ОШ
“Милош
Савић”

Одобравање додатних средстава на
име трошкова детекције и дојаве
пожара, у оквиру реализације Уговора 09-06-115/201808.08.2018.
о извођењу радова на санацији и
10
адаптацији објекта осовне школе
“Вук Караџић” у Забели
Одобравање додатних средстава за
израду пројектне документације за
потребе озакоњења објеката ОШ
09-06-115/2018-9 08.08.2018.
“Милош Савић” из Лучице и објеката
истурених одељења у Пругову и
Пољани

597.876,00

499.000,00

Страна 186 – Број 12
Ред.
бр.

Позиција

Економска

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

7. децембар 2018.

Корисник

Датум

Опис

Број решења

Издвајање додатних финансијских
Градски
средстава на име трошкова службеног
женски хор пута директорке и уметничког
09-06-115/2018-8 08.08.2018.
“Барили” секретара у Будимпешту, Мађарска,
од 16. до 19. августа 2018. године
Издвајање додатних финансијских
средстава на основу Решења
Основног суда у Пожаревцу у
окончаном поступку са Мајом
Народни
09-08-115/2018-7 08.08.2018.
Пајић, а на име одређених трошкова
музеј
извршења и на основу Упозорења
Основног суда у Пожаревцу у
окончаном поступку са Јеленом
Миленковић, а на име судске таксе

Износ

61

210

422-200

62

217

483-100

63

218 219

511-400
512-800

Народни
музеј

Издвајање додатних финансијских
средстава за пројектовање и уградњу
противпожарног система

09-06-115/2018-6 08.08.2018.

64

249

423-900

Центар за
културу

Издвајање додатних финансијских
средстава за права на емитовање
филма “Краљ Петар Први”

09-06-115/201823

08.08.2018.

1.100.000,00

09-06-119/201815

21.08.2018.

400.000,00

09-06-119/201813

21.08.2018.

50.000,00

09-06-119/201814

21.08.2018.

40.000,00

09-06119/2018-12 21.08.2018.

358.000,00

65

219

512-600

66

199

426-800

67

99

463-100

68

99

463-100

Издвајање додатних финансијских
средстава на име учешћа локалне
самоуправе за набавку пројекционог
биоскопског SILVER SCREEN платна
Обезбеђење додатних средстава
МЗ
за куповину материјала за
“Брадарац” угоститељство за манифестацију
“Рукумијски дани”
Одобравање додатних средстава
за плаћање рачуна издатог од СТР
“Евроколор” Пожаревац и за молерске
ОШ
радове, постављање жичане ограде
“Милош
око базена за ђубре и отпад у Пољани,
Савић”
санацију влаге у зидовима у Лучици
и друге поправке и одржавање
учионица и школских дворишта
Центар за
културу

Одобравање додатних средстава за
ОШ “Свети
санацију водоводне мреже у објекту
Сава”
испод фискултурне сале

69

201

511-200

МЗ “Радна
мала”

70

196

423-900

МЗ “Радна
мала”

71

81

511-451

Градска
управа

Обезбеђење додатних средстава
за изградњу ревизионе бетонске
шахте за канализацију и постављање
09-06119/2018-10 21.08.2018.
неповратне клапне у дворишту
месне заједнице на постојећој мрежи
канализације
Обезбеђење додатних средстава за
плаћање рачуна бр. 18-Ф03-00536
09-06-119/201821.08.2018.
од 19.06.2018. године за ванредно
11
чишћење просторија због поплава
Издвајање средстава за израду
Ревизије локалног плана управљања
отпадом Града Пожаревца и Ревизију 09-06-120/2018-2 24.08.2018.
Главног пројекта трансфер станице за
отпад на територији Града Пожаревца

59.525,00

35.778,00

757.985,00

61.000,00

24.000,00

4.200.000,00

7. децембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Ред.
бр.

Позиција

Економска

Корисник

72

7

423-600

Градоначелник

73

171

511-421

Градска
управа

74

319

483-100

ПУ
“Љубица
Вребалов”

75

217

483-100

Народни
музеј

76

103

463-100

Музичка
школа

77

82/1

421-111

Градска
управа

78

161

511-242

Градска
управа

79

121

464-100

Градска
управа

80

147

421-111

Градска
управа

81

153

463-141

Градска
управа

82

99

83

99

Опис
Обезбеђивање средстава за
угоститељске услуге поводом
одржавања јубиларних 55.
Љубичевских коњичких игара
Издвајање средстава за израду
Студије јавног градског и приградског
превоза путника на територији Града
Пожаревца
Одобравају се додатна средства за
трошкове принудне наплате која је
извршена 28.05.2018. године, а по
основу доставе пресуде од стране
Градског правобранилаштва П. број
65/17 од 13.04.2018. године и Решења
о извршењу Привредног суда у
Пожаревцу Ии 122/18 од 15.05.2018.
године
Одобрење додатних финансијских
средстава због непоступања по
решењу о извршењу Основног
суда 89 И.693/2018 од 03.07.2018. и
неиспуњавања обавезе да Мају Пајић
из Пожаревца врате на рад и на име
трошкова Градског правобранилаштва
Одобравају се додатна средства за
трошкове одласка хора “Одјек” на
Међународни хорски фестивал у
Охриду од 23. до 27. августа 2018.
године
Обезбеђење средстава на име
провизије на подрачуну “Пројекат
рехабилитације и асфалтирања путева
на територији месних заједница које
гравитирају производним погонима
огранка ТЕ-КО Костолац”
Издвајање средстава за прикључак
објеката у некадашњој Фабрици
шећера на водоводну мрежу –
машинска радионица, техничка
израда и магацин сувих резанаца
Обезбеђење додатних средстава за
плате 8 лекара, за 4 месеца 2018.
године (август, септембар, октобар и
новембар)
Издвајање средстава на име провизије
за подрачун Јавних радова за
реализацију пројекта “Попис објеката
на територији Града Пожаревца”

Број решења

Страна 187 – Број 12
Датум

Износ

09-06-120/2018-3 24.08.2018.

70.000,00

09-06-121/2018-6 28.08.2018.

5.400.000,00

09-06-121/2018-7 28.08.2018.

513.931,00

09-06-2018/201828.08.2018.
8

116.000,00

09-06-121/2018-9 28.08.2018.

65.000,00

09-06-122/2018-2 29.08.2018.

600.000,00

09-06-122/2018-1 29.08.2018.

5.481.091,00

09-06-125/201834-1

06.09.2018.

3.944.183,00

09-06-130/201814-2

18.09.2018.

17.000,00

Обезбеђење додатних средстава за
енергетске и комуналне услуге

09-06-130/201815

18.09.2018.

888.200,00

463-100

ОШ “Јован Одобравају се додатна средства за
Цвијић”
трошкове превоза радника

09-06-130/201813

18.09.2018.

660.000,00

463-100

Одобравају се додатна средства за
хитну санацију грејне мреже школе,
ОШ “Десанка
како би се избегло проливање вреле
Максимовић”
воде у грејној сезони и повреде
ученика и запослених

09-06-130/2018-5 18.09.2018.

498.000,00

Страна 188 – Број 12
Ред.
бр.

Позиција

Економска

84

210

422-200

85

99

463-100

86

171

415-112

87

194

421-200

88

193/3

414-300

89

136

481-911

90

99

463-100

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

7. децембар 2018.

Корисник

Број решења

Датум

09-06-130/201827

18.09.2018.

210.000,00

09-06-130/2018-6

8.09.2018.

120.000,00

09-06-130/2018-7 18.09.2018.

7.548,00

Опис

Издвајање додатних финансијских
Градски
средстава на име трошкова смештаја
женски хор
Хора на гостовању у Будимпешти од
“Барили”
21. до 2. септембра 2018. године
ОШ
Одобравају се додатна средства ради
“Доситеј завршетка започетих радова уређења
Обрадовић” школског врта у дворишту школе
Одобравају се додатна средства за
МЗ “Васа исплату превоза запослене за месец
Пелагић” јун, јул и 16 радних дана за август
2018. године
МТ
“Дрмно”

Одобравају се средства за исплату
трошкова енергетских услуга

Одобравају се средства за исплату
отпремнине приликом отпуштања са
посла за Сузану Горановић
Издвајање додатних финансијских
средстава за потребе организације
Градска
међународне пријатељске утакмице
управа
између екипе Шангаја из Републике
Кине и женског кошаркашког клуба
“Краљево”
Одобравају се додатна средства
за трошкове материјала за разне
дипломе, плакете и друге материјале,
као и за дневнике продуженог
ОШ
боравка, остале дневнике, књиге
“Доситеј
дежурства и остали материјал
Обрадовић”
потребан за редовне активности услед
почетка школске године и повећане
трошкове поводом прославе јубилеја
школе
МЗ “Васа
Пелагић”

09-06-130/201816

18.09.2018.

390.000,00

09-06-130/201818

18.09.2018.

418.770,00

09-06-130/201823

18.09.2018.

85.000,00

09-06-133/201812

20.09.2018.

70.000,00

УКУПНО:

XI

ОБЈАШЊЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ
ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА
БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД
01. 01. – 30. 09. 2018. ГОДИНЕ
Упоређивањем добијених података од стране свих
индиректних корисника по наменама појединих расхода, са подацима исказаним у пословним књигама
трезора, може се закључити да код највећег броја
корисника нема одступања у исказивању примљених
средстава из буџета и наменског коришћења пренетих средстава. То значи да су индиректни корисници
буџета, средства добијена из буџета трошили за намене предвиђене Одлуком о буџету и у планираним
износима, и да су та средства на идентичан начин
исказана и у њиховим пословним књигама. Неслагање бележимо за износ пренетих средстава 28. септембра 2018. године које корисници средстава буџета
Града Пожаревца нису успели да реализују тако да
су њихови трошкови за те износе мање исказани у
Обрасцу -5 што ће се у наредном периоду реализацијом пренетих средстава усагласити и исправити.
На Консолидованом рачуну трезора Града Пожаревца на дан 30. 09. 2018. године налази се 2.826.481
хиљада динарa неутрошених средстава. Од тог износа 2.786.697 хиљада динара налази се на рачуну

Износ

84.098.469,00

Извршења буџета Града Пожаревца, а остатак на рачунима индиректних буџетских корисника .
По Извештају о извршењу Одлуке о буџету Града
Пожаревца за период јануар–септембар 2018. године
укупни приходи износе 5.160.309 хиљада динара, а
укупни расходи 2.368.620 хиљада динара. По томе би
на консолидованом рачуну требало да буде 2.791.689
хиљада динара. Разлика од 34.792 хиљаде динара настала је као резултат преноса средства из буџета Града
Пожаревца корисницима који нису успели да их реализују у посматраном периоду, новчаних прилива за
наплаћена средства која се не евидентирају преко класе 7, 8 и 9, као и новчаних одлива за износ плаћених
расхода који се не евидентирају преко класе 4, 5 и 6.

XII

Овај извештај објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 7. децембра 2018. године
Број 011-06-170/2018-10
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

7. децембар 2018.
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Скупштина Града Пожаревца, на седници од 7.
децембра 2018. године, разматрала је Програм рада и
развоја Здравствене установе Апотека Пожаревац за
2019. годину, те је на основу члана 32. став 1. тач. 6)
и 20) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон, 101/16 – др.
закон и 47/18) и члана 39. став 1. тачка 55) Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18), донела

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм рада
и развоја Здравствене установе Апотека
Пожаревац за 2019. годину

I

Даје се сагласност на Програм рада и развоја
Здравствене установе Апотека Пожаревац за 2019.
годину, бр. 1664 од 8. 11. 2018. године, који је Управни одбор Здравствене установе Апотека Пожаревац,
донео Одлуком бр. 1663 од 8.11.2018. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 7. децембра 2018. године
Број 011-06-170/2018-7
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.
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2. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 7. децембра 2018. године
Број 011-06-170/2018-8
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

15

Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 7. децембра 2018. године разматрала је предлог
Министарства државне управе и локалне самоуправе за измену назива насељених места и катастарских
општина на територији Града Пожаревца број 01100-00291/2018-24 од 15. новембра 2018. године, па је
на основу члана 8. Закона о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 18/16 и 47/18), члана 39. тачка 50) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18) и члана 16. став 6. Пословника Скупштине
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 6/17 – пречишћен текст), донела

ЗАКЉУЧАК

1. Даје се позитивно мишљење на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе
за измену назива насељених места и катастарских
општина на територији Града Пожаревца број 01100-00291/2018-24 од 15. новембра 2018. године, у
Закону о територијалној организацији Републике
Србије.
2. Диспозитив овог закључка објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

Скупштина Града Пожаревца, решавајући по
захтеву Маје Скендеровић - Бонић, уметничког директора Балетског студија „Амадеус“ Пожаревац, бр.
011-012-103/2018 од 2. 11. 2018. године, на основу
члана 32. тачка 19) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 39. тачка 58)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 10/18), на седници од 7. децембра
2018. године, донела је

У Пожаревцу, 7. децембра 2018. године
Број 011-06-170/2018-9
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

16-1

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на употребу имена Града
Пожаревца Балетском студију „Амадеус“
из Пожаревца
1. Даје се сагласност на употребу имена Града Пожаревца Балетском студију „Амадеус“ из Пожаревца
у називу Фестивала игре „Пожаревац Амадеус фест“.

Страна 189 – Број 12

На основу члана 52. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), члана 66.
ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/07, 83/14 – др. закон , 101/16 – други закон
и 47/18) и члана 39. став 1. тачка 13) Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 10/18), Скупштина Града Пожаревца на седници
одржаној 7. децембра 2018. године, донела је

Страна 190 – Број 12
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РЕШЕЊЕ

о престанку мандата вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа
„Водовод и канализација“ Пожаревац
1. Констатује се да Владимиру Стојимировићу
престаје мандат вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац, 16. децембра 2018. године, због
истека мандата .
2. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 7. децембра 2018. године
Број 011-06-170/2018-11-1
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

16-2

На основу чл. 24. став 3, 30. и 42. став 2. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.
15/16), члана 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став
1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16
– други закон и 47/18) и члана 39. став 1. тачка 13)
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18), а на основу спроведеног
јавног конкурса, Скупштина Града Пожаревца на
седници одржаној 7. децембра 2018. године донела је

РЕШЕЊЕ

о именовању директора Јавног комуналног
предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревaц
1. Именује се Владимир Стојимировић, дипломирани инжењер машинства, за директора Јавног
комуналног предузећа „Водовод и канализација“
Пожаревац, на период од четири године.
2. Именовани директор је дужан да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања овог
решења у „Службеном гласнику Републике Србије“.
3. Ово решење је коначно.
4. Ово решење са образложењем објавити у
„Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном гласнику Града Пожаревца“ и на званичној
интернет страници Града Пожаревца.

Образложење

Правни основ за доношење овог решења садржан
је у чл. 24. став 3, 30, 41. ст. 3. и 4, 42. ст. 1, 2. и 4. и
43. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени

7. децембар 2018.

гласник РС“, бр. 15/16), члану 66. став 1. и став 3. у
вези са чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07,
83/14 – др. закон, 101/16 – други закон и 47/18) и
члану 39. став 1. тачка 13) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18).
Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима
прописано је да директора јавног предузећа чији је
оснивач јединица локалне самоуправе именује орган
одређен статутом јединице локалне самоуправе, на
период од четири године, а на основу спроведеног
јавног конкурса.
Чланом 30. Закона прописано је да се директор
јавног предузећа именује након спроведеног јавног
конкурса.
Чланом 41. став 4. Закона прописано је да је акт
о именовању директора коначан.
Чланом 42. став 1. Закона прописано је да се акт
о именовању директора са образложењем објављује
се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и на
интернет страници органа надлежног за именовање
директора.
У ставу 2. истог члана прописано је да се акт о
именовању директора јавног предузећа чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са образложењем, објављује се и у службеном гласилу аутономне покрајине, односно јединице
локалне самоуправе.
Чланом 42. став 4. је прописано да се на достављање акта о именовању директора примењују одредбе закона којим се уређује општи управни поступак.
Чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној
самоуправи је прописано да Скупштина општине
у складу са законом именује и разрешава управни
и надзорни одбор, именује и разрешава директоре
јавних предузећа, установа, организација и служби,
чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте,
у складу са законом.
Чланом 66. став 1. Закона о локалној самоуправи
прописано је да органи града обављају послове предвиђене овим законом за органе општине, као и друге
послове утврђене законом и статутом града, а став
3. истог члана прописује да одредбе овог закона које
се односе на скупштину општине примењују се на
градску скупштину.
Чланом 39. став 1. тачка 13) прописано је да
Скупштина Града, у складу са законом именује и
разрешава управне и надзорне одборе и директоре
јавних предузећа, установа, организација и служби,
чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте.
Скупштина Града Пожаревца је донела Одлуку о
спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа чији је оснивач Град Пожаревац, број 011-06-134/1 од 01. октобра 2018. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 9/18).
Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног
комуналног предузећа „Водовод и канализација“

7. децембар 2018.
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Пожаревац (у даљем тексту конкурс) је објављен у
„Службеном гласнику РС“, бр. 74/2018 од 05. октобра 2018. године, дневном листу „Данас“ од 4.
октобра 2018. године и на интернет страници Града
Пожаревца.
У року за пријављивање на јавни конкурс, преко
пријемне писарнице Градске управе Града Пожаревца, пристигле су две пријаве.
Комисија је у пуном саставу од 5 чланова, на седници одржаној дана 14.11.2018. године констатовала да су на јавни конкурс за именовање директора
Jавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац преко писарнице Градске управе
Града Пожаревца пристигле 2 пријаве. Комисија је
констатовала да су пријаве поднете благовремено
дана 30.10.2018. године под бројем 08-111-22/2018
и 02.11.2018. године под бројем 08-111-23/2018. Након отварања пријаве број 08-111-22/2018 Комисија
је једногласно утврдила и констатовала да је пријава
са конкурсном документацијом Јовић Владана, непотпуна и донела Закључак о одбацивању пријаве
број 08-06-160/2018. године од 14.11.2018. године,
на основу члана 37. став 4. и 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), који
је послат кандидату.
Након отварања пријаве број 08-111-23/2018 Комисија је једногласно утврдила и констатовала да је
пријава са конкурсном документацијом Стојимировић Владимира, дипломирани машински инжењер
из Пожаревца, потпуна и да су према приложеној
документацији испуњени услови за учешће кандидата у изборном поступку.
Комисија је из конкурсне документације утврдила да кандидат има завршен Машински факултет у
Подгорици са општим успехом 7.51, да је 17 година
обављао послове које су повезани са пословима јавног предузећа, да је од 2003. године до 2008. године
обављао послове машинског инжењера, главног инжењера за развој и унапређење делатности и послове
главног инжењера за техничко развојне послове у
Јавно комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Пожаревац, да је од 2008. године до 2010.
године на основу уговора о пословној сарадњи ЈКП
„Водовод и канализација“ Пожаревац и ЈП „ Дирекција за изградњу града Пожаревац“, да је у Јавном
комуналном предузећу „Водовод и канализација“
Пожаревац од 01. 01. 2011. године до 10. 03. 2011.
године радио као Управник радне јединице, од 11.
03. 2011. године до 11. 04. 2017. године као Технички
директор, од 12. 04. 2017. године до 15. 12. 2017.
године као Извршни директор за техничке послове
а од 16. 12. 2017. године Решењем Скупштине Града
Пожаревца број 01-5801/1 од 15. 12. 2017. године
именован за вршиоца дужности директора ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац.
Комисија је саставила списак на који је уврстила
кандидата Стојимировић Владимира из Пожаревца
са којим је спровела изборни поступак.
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Комисија је у складу са чланом 40. став 5. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 15/16) и чланом 2. Уредбе о мерилима
за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, бр. 65/16), обавештењем, број: 0806-160/2018 од 14. новембра 2018. године обавестила
кандидата о датуму, месту и времену обављања усмене провере (разговором) стручне оспособљености,
знања и вештина кандидата, провере рада на рачунару и писане провере.
Комисија је, у пуном саставу од 5 чланова, на седници одржаној дана 22. новембра 2018. године обавила усмену проверу стручне оспособљености, знања и
вештина кандидата, писану проверу из области која
је обухватила питања из области делатности јавног
предузећа за које је кандидат конкурисао, односно
области из Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, бр. 15/16), Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18),
Одлуке о усклађивању пословања јавног комуналног
предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац са
Законом о јавним предузећима („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 12/16 ) и Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац број 01-6492/1 од 14. децембра 2016. године и
проверу знања кандидата за рад на рачунару.
Комисија је извршила бодовање кандидата и утврдила број бодова кандидата који испуњава мерила
прописана за именовање директора јавног предузећа
са бројчано исказаним и утврђеним резултатом према мерилима прописаним за именовање.
Сходно члану 41. став 1. Закона о јавним предузећима Комисија је на седници одржаној 27. новембра 2018. године број 08-06-160/2018-3 утврдила
ранг листу за именовање јединог пријављеног кандидата који испуњава мерила прописана за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и
канализација“ Пожаревац са бројчано исказаним и
утврђеним резултатом према мерилима прописаним
за именовање:
Стојимировић Владимир из Пожаревца, Трг Радомира Вујовића бр. 11/16 – просечан број бодова у
изборном поступку 25,8.
Сходно члану 41. став 2. Закона о јавним предузећима, записник о изборном поступку и ранг листу,
Комисија је доставила надлежној организационој јединици Градске управе Града Пожаревца – Одељењу
за комуналне делатности и енергетику.
Имајући у виду напред наведено, а сагласно члану
41. став 3. Закона о јавним предузећима, Скупштина
Града Пожаревца донела је одлуку као у диспозитиву
овог решења.

Процена финансијских средстава потребних за
спровођење одлуке

Процењујући финансијске ефекте предлога Решења на буџет Града Пожаревца утврђено је да спровођење предлога овог Решења не изискује посебна
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средства нити има финансијског ефекта на буџет
Града Пожаревца.
Упутство о правном средству: Ово решење
коначно је у управном поступку и не може се побијати жалбом , али се против њега може покренути
управни спор пред Управним судом у року од 30 дана
од дана његовог пријема.
У Пожаревцу, 7. децембра 2018. године
Број 011-06-170/2018-11-2
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

16-3

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/05
– др. закон, 81/05 – испр. др. закона, 83/05 – испр.
др. закона и 83/14 – др. закон), чл. 34. став 2. и 39.
став 1. Закона о култури („Службени гласник РС“,
бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 66. ст. 1. и
3, у вези са чланом 32. став 1. тач. 6) и 9) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и
члана 39. став 1. тачка 14) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18),
Скупштина Града Пожаревца, на седници од 7. децембра 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о престанку дужности вршиоца дужности
директора Јавне установе Културно-спортски
центар „Пожаревац“ у Пожаревцу
1. Ненаду Митићу, престаје дужност вршиоца
дужности директора Јавне установе Kултурно-спортски центар „Пожаревац“ у Пожаревцу, 21. децембра
2018. године, истеком мандата.
2. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 7. децембра 2018. године
Број 011-06-170/2018-11-3
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

16-4

На основу члана 37. Закона о култури („Службени
гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 66.
ст. 1. и 3, у вези са чланом 32. став 1. тач. 6) и 9) Закона

7. децембар 2018.

о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и
члана 39. став 1. тачка 14) Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18),
Скупштина Града Пожаревца, на седници од 7.
децембра 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о именовању вршиоца дужности директора
Јавне установе Културно-спортски центар
„Пожаревац“ у Пожаревцу
1. Именује се Ненад Митић, за вршиоца дужности
директора Јавне установе Културно-спортски центар
„Пожаревац“ у Пожаревцу, почев од 22. децембра
2018. године.
2. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 7. децембра 2018. године
Број 011-06-170/2018-11-4
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

16-5

На основу члана 39. став 1. тачка 35) Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18) и чл. 2. став 2. и 16. став 1. Пословника Скупштине Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 6/17 – пречишћен
текст), Скупштина Града Пожаревца, на седници од
7. децембра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о разрешењу председника Комисије за
праћење примене Локалног акционог плана за
борбу против корупције Града Пожаревца
2017-2020
1. Разрешава се Далибор Лончар из Пожаревца,
дужности председника Комисије за праћење примене
Локалног акционог плана за борбу против корупције
Града Пожаревца 2017–2020, на основу поднете писане оставке.
2. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 7. децембра 2018. године
Број 011-06-170/2018-11-5
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.

7. децембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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На основу члана 39. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18)
и чл. 2. став 2. и 16. став 1. Пословника Скупштине
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 6/17 – пречишћен текст),
Скупштина Града Пожаревца, на седници од 7.
децембра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о разрешењу и именовању члана Савета
за социјалну политику Града Пожаревца
1. Разрешава се у Савету за социјалну политику
Града Пожаревца:
– Стевић Јасмина из Дубравице, члан.
2. Именује се у Савет за социјалну политику Града Пожаревца:
– Филиповић Срђан из Пожаревца, за члана.
3. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 7. децембра 2018. године
Број 011-06-170/2018-11-6
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с. р.
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7. децембар 2018.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 2. новембра 2018. године, разматрало је захтев
Одбора за додељивање награда поводом Дана радника
у образовању Града Пожаревца у школској 2018/2019.
години број 011-61-23/2018-4 од 02.11.2018. године за
одобрење средстава за исплату награда поводом обележавања Дана радника у образовању, са мишљењем
Одељења за буџет и финансије Градске управе Града
Пожаревца, па је на основу члана 90. став 1. тачка 3.
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 17/16 – пречишћен текст и 15/17),
члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског
већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и Одлуке о буџету
Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“ 15/17 и 4/18), донело следеће

III

За реализацију овог решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

IV

Ово решење ступа на снагу даном доношења.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 2. новембра 2018. године
Број: 09-06-154/2018-6
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с. р.

РЕШЕЊЕ
I

ПРИХВАТА СЕ захтев Одбора за додељивање
награда поводом Дана радника у образовању Града
Пожаревца у школској 2018/2019. години за одобрење
средстава ради доделе награда поводом Дана радника
у образовању Града Пожаревца, те се на основу Одлуке Одбора за додељивање награда поводом Дана радника у образовању у школској 2018/2019. години број:
011-61-23/2018-1 од 02. 11. 2018. године ОДОБРАВАЈУ средства у бруто износу од 582.100,00 динара.
Саставни део овог Решења чини Одлука Одбора за додељивање награда поводом Дана радника у
образовању Града Пожаревца у школској 2018/2019.
години број:011-61-23/2018-1 од 02. 11. 2018. године.

II

Средства из тачке 1. овог решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа,
Програм 9 – Основно образовање и васпитање, Програмска класификација: 2002-П1, Пројекат: Обележавање Дана радника у образовању, Функција 980 – Образовање некласификовано на другом месту, Позиција
102, Економска класификација 423 – Услуге по уговору
(у Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца за 2018. годину Економска класификација 423712 –
Поклони – Обележавање Дана радника у образовању),
Извор финансирања 01 – Приходи из буџета

2

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 16. новембра 2018. године, разматрало је захтев Пољопривредне школе са домом ученика „Соња
Маринковић“ из Пожаревца, број: 03-40-2161/2018 од
26.10.2018. године, за обезбеђење додатних средстава са мишљењем Одељења за буџет и финансије од
05.11.2018. године, те је на основу 69. став 2. и 4. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка,
108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17),
члана 82. Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца”, бр. 10/18), члана 26. став 1. и став
4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15,
7/16 и 3/17) и члана 25. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 15/17, 4/18 и 10/18), донело

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Пољопривредне школе са
домом ученика „Соња Маринковић“ из Пожаревца,

7. децембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

број: 03-40-2161/2018 од 26.10.2018. године,
и одобравају се додатна средства у износу од
67.145,00,00 динара, и то за исплату помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице.

II

Средства из тачке I овог Решења у износу од
67.145,00,00 динара обезбедити из средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
15/17, 4/18 и 10/18), са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 - Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 10 – Средње образовање и васпитање,
Програмска класификација 2003-0001 ПА: Функционисање средњих школа, Функција 920 – Средње образовање, Позиција 103, Економска класификација
4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти (У
оквиру Финансијског плана Пољопривредне школе
са домом ученика „Соња Маринковић“ из Пожаревца, за 2018. годину, на Економску класификацију
4143 – Отпремнине и помоћи).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска
управа, Програм 10 – Средње образовање и васпитање, Програмска класификација 2003-0001 ПА:
Функционисање средњих школа, Функција 920 –
Средње образовање, Позиција 103, Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима
власти (У оквиру Финансијског плана Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Маринковић“ из
Пожаревца, за 2018. годину, са Економске класификације 4143 – Отпремнине и помоћи).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије

V

Диспозитив овог решења објавити у Службеном
гласнику Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 16. новембра 2018. године
Број: 09-06-163/2018-9
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.
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3

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 16. новембра 2018. године, разматрало је
захтев ОШ „Јован Цвијић“ из Костолца, број: 03-402156/2018 од 26. 10. 2018. године, за обезбеђење додатних средстава са мишљењем Одељења за буџет и
финансије од 05. 11. 2018. године, те је на основу 69.
став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 82. Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”,
бр. 10/18), члана 26. став 1. и став 4. Пословника
о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17)
и члана 25. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца
за 2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 15/17, 4/18 и 10/18), донело

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Јован Цвијић“ из
Костолца, број: 03-40-2156/2018 од 26. 10. 2018. године, и одобравају се додатна средства у износу од
96.660,00 динара, и то за трошкове санације крова.

II

Средства из тачке I овог Решења у износу од
96.660,00 динара обезбедити из средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
15/17, 4/18 и 10/18), са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 - Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање,
Програмска класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних школа, Функција 912 – Основно
образовање, Позиција 99, Економска класификација
4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти (У
оквиру Финансијског плана ОШ „Јован Цвијић“ из
Костолца, за 2018. годину, на Економску класификацију 4251 – Текуће поправке и одржавање објеката).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање,
Програмска класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних школа, Функција 912 – Основно
образовање, Позиција 99, Економска класификација
4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти (У
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оквиру Финансијског плана ОШ „Јован Цвијић“ из
Костолца, за 2018. годину, са Економске класификације 4251 – Текуће поправке и одржавање објеката).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 16. новембра 2018. године
Број: 09-06-163/2018-10
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

4

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 16. новембра 2018. године, разматрало је
захтев Економско-трговинске школе из Пожаревца,
број: 03-40-2179/2018 од 30. 10. 2018. године, за обезбеђење додатних средстава са мишљењем Одељења
за буџет и финансије од 05. 11. 2018. године, те је на
основу 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14,
68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 82.
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18), члана 26. став 1. и став
4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 25. став 2. Одлуке о
буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени
гласник Града Пожаревца“ бр. 15/17, 4/18 и 10/18),
донело

15/17, 4/18 и 10/18), са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 - Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 10 – Средње образовање и васпитање,
Програмска класификација 2003-0001 ПА: Функционисање средњих школа, Функција 920 – Средње образовање, Позиција 103, Економска класификација
4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти (У
оквиру Финансијског плана Економско-трговинска
школа из Пожаревца, за 2018. годину, на Економску
класификацију 4831 – Новчане казне и пенали по
решењу судова).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска
управа, Програм 10 – Средње образовање и васпитање, Програмска класификација 2003-0001 ПА:
Функционисање средњих школа, Функција 920 –
Средње образовање, Позиција 103, Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима
власти (У оквиру Финансијског плана Економскотрговинске школе из Пожаревца, за 2018. годину, са
Економске класификације 4831 – Новчане казне и
пенали по решењу судова).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије

V

Диспозитив овог решења објавити у Службеном
гласнику Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 16. новембра 2018. године
Број: 09-06-163/2018-11
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Економско-трговинске
школе из Пожаревца, број: 03-40-2179/2018 од 30.
10. 2018. године, и одобравају се додатна средства у
износу од 60.000,00 динара, и то за исплату накнаде
трошкова поступка заштите права.

II

Средства из тачке I овог Решења у износу од
60.000,00 динара обезбедити из средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.

7. децембар 2018.

5

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 16. новембра 2018. године, разматрало
је захтев ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Пожаревца,
број: 03-40-2106/2018 од 18. 10. 2018. године, за обезбеђење додатних средстава са мишљењем Одељења
за буџет и финансије од 05. 11. 2018. године, те је на
основу 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему

7. децембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14,
68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 82.
Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 10/18), члана 26. став 1. и став 4.
Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15,
7/16 и 3/17) и члана 25. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 15/17, 4/18 и 10/18), донело

класификације 4237 – Репрезентација у износу од
150.000,00).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.

РЕШЕЊЕ

У Пожаревцу, 16. новембра 2018. године
Број: 09-06-163/2018-12

о употреби средстава текуће буџетске резерве

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

I

ПРИХВАТА СЕ захтев ОШ „Доситеј Обрадовић“
из Пожаревца, број: 03-40-2106/2018 од 12. 09. 2018.
године, и одобравају се додатна средства у износу од
450.000,00 динара, и то за трошковe обележавања
јубилеја ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Пожаревца –
285 година постојања.

II

Средства из тачке I овог Решења у износу од
450.000,00 динара обезбедити из средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
15/17, 4/18 и 10/18), са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 - Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање,
Програмска класификација 2002-0001 ПА: Функционисање основних школа, Функција 912 – Основно
образовање, Позиција 99, Економска класификација
4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти
(У оквиру Финансијског плана ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Пожаревца, за 2018. годину, на Економску
класификацију 4234 – Услуге информисања у износу
од 300.000,00 динара и на Економску класификацију
4237 – Репрезентација у износу од 150.000,00).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска
управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање, Програмска класификација 2002-0001 ПА:
Функционисање основних школа, Функција 912 –
Основно образовање, Позиција 99, Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима
власти (У оквиру Финансијског плана ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Пожаревца, за 2018. годину, са
Економске класификације 4234 – Услуге информисања у износу од 300.000,00 динара и са Економске
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ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

6

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној
дана 16. новембра 2018. године, разматрало је захтев
Културно спортског центра Пожаревац број: 09-402231/2018 од 09. 11. 2018. године, за одобрење додатних финансијских средстава, са мишљењем Одељења
за буџет и финансије од 13. 11. 2018. године, те је на
основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14,
68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 82.
став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18), члана 26. став 1.
и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15,
7/15, 7/16 и 3/17) и члана 25. став 2. Одлуке о буџету
Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 15/17, 4/18 и 10/18), донело

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Културно спортског центра Пожаревац број: 09-40-2231/2018 од 09. 11. 2018.
године за издвајање додатних финансијских средстава и одобравају се средства у износу од 400.000,00
динара за трошкове текућих поправки и одржавања
зграда и објеката.

II

Средства из тачке I овог Решења могу се определити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска
управа, Програм 15 – Опште услуге у локалној самоуправи, Програмска класификација 0602-0009, ПА:
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Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација 49912 – Текућа
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 –
Градска управа, Глава 5 – Установе у култури, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-0001 ПА: Функционисање
локалних установа културе, Функција 820 – Услуге
културе, Позиција 213, Економска класификација 425
– Текуће поправке и одржавање.

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5 – Установе у
култури, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-0001 ПА:
Функционисање локалних установа културе, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 213, Економска
класификација 425 – Текуће поправке и одржавање
(у оквиру Финансијског плана Културно спортског
центра Пожаревац за 2018. годину, са економске
класификације 4251-Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 16. новембра 2018. године
Број: 09-06-163/2018-13
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

7

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 16. новембра 2018. године, разматрало је
захтев председнице Савета за равноправност полова
Скупштине Града Пожаревца број 01-012-98/18 од
2. 11. 2018. године за издвајање средстава за новогодишње пакетиће за децу ромске националности у износу од 300.000,00 динара са изјашњењем Одељења
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца број 03-40-2204/2018 од 2. 11. 2018. године, па је
на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17),
члана 82. став 3. тачка 3. Статута Града Пожаревца

7. децембар 2018.

(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18),
члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
26. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2018.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“, број
15/17, 4/18 и 10/18), донело следеће

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
ПРИХВАТА СЕ захтев председнице Савета за
равноправност полова Скупштине Града Пожаревца
број 01-012-98/18 од 2.11.2018. године за издвајање
средстава за новогодишње пакетиће за децу ромске
националности у износу од 300.000,00 динара.

II
Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 15/17, 4/18 и 10/18) у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа,
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа
буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171,
Економска класификација 49912 – Текућа резерва,
Извор финансирања 01 – Приходи из буџета и иста
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 5.1. – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0001, Програмска активност: Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, Функција
130 – Опште услуге, Позиција 149, Економска класификација 423 – Услуге по уговору, Извор финансирања 01 – Приходи из буџета.

III
Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити у Финансијском плану Градске управе Града
Пожаревца за 2018. годину, у оквиру Програма 15
– Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0001, Програмска активност:
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функција 130 – Опште услуге, Позиција
149, Економска класификација 423 – Услуге по уговору (у Финансијском плану Градске управе Града
Пожаревца за 2018. годину економска класификација
423712 – поклони „Локални акциони план за родну
равноправност и унапређење положаја жена града
Пожаревца 2015–2018. година“), Извор финансирања
01 – Приходи из буџета.

IV

7. децембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. –Градска
управа, Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0001, Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функција 130 – Опште
услуге, Позиција 149, Економска класификација 423
– Услуге по уговору (у Финансијском плану Градске
управе Града Пожаревца за 2018. годину економска
класификација 423712 – поклони –Локални акциони
план за родну равноправност и унапређење положаја
жена града Пожаревца 2015–2018. година), Извор
финансирања 01 – Приходи из буџета.

V

За реализацију овог решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

VI

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 16. новембра 2018. године
Број: 09-06-163/2018-14
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

Страна 199 – Број 12

одобравају се средства у износу од 3.259.590,00 динара
за куповину вештачке траве – подлоге за балон.

II

Средства из тачке I овог Решења могу се определити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 - Градска
управа, Програм 15 – Опште услуге у локалној самоуправи, Програмска класификација 0602-0009, ПА:
Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација 49912 – Текућа
резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 –
Градска управа, Глава 5 – Установе у култури, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-0001 ПА: Функционисање
локалних установа културе, Функција 820 – Услуге
културе, Позиција 219, Економска класификација 512
– Машине и опрема.

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5 – Установе у култури, Програм 13 – Развој културе и информисања,
Програмска класификација 1201-0001 ПА: Функционисање локалних установа културе, Функција 820 –
Услуге културе, Позиција 219, Економска класификација 512 – Машине и опрема (у оквиру Финансијског
плана Културно спортског центра Пожаревац за 2018.
годину, са економске класификације 5126 – Опрема
за образовање, науку, културу и спорт).

IV

8

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 16. новембра 2018. године, разматрало је
захтев Културно спортског центра Пожаревац број:
09-40-2232/2018 од 09. 11. 2018. године, за одобрење
додатних финансијских средстава, са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 13. 11. 2018. године, те је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –
исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15,
99/16 и 113/17), члана 82. став 1. тачка 3. Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16
и 3/17), и члана 25. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 15/17, 4/18 и 10/18), донело

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Културно спортског центра Пожаревац број: 09-40-2232/2018 од 09. 11. 2018.
године за издвајање додатних финансијских средстава и

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 16. новембра 2018. године
Број: 09-06-163/2018-18
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с .р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 19. новембра 2018. године, разматрало
је захтев Месне заједнице „Живица“ број: 03-402099/2018 од 17. 10. 2018. године, за обезбеђење додатних средстава са мишљењем Одељења за буџет
и финансије од 13. 11. 2018. године, те је на основу
69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Служ-

Страна 200 – Број 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

бени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15
– др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 82. став 1.
тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18), члана 26. став 1.
и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 25. став 2. Одлуке о
буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени
гласник Града Пожаревца“ бр. 15/17, 4/18 и 10/18),
донело

7. децембар 2018.
V

Диспозитив овог Решење објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 19. новембра 2018. године
Број: 09-06-164/2018-8
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с. р.

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Живица“ број: 03-40-2099/2018 од 17. 10. 2018. године, и
одобравају се средства у износу од 3.000,00 динара
за трошкове платног промета.

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити из средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца
за 2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 15/17, 4/18 и 10/18), са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, Позиција 171, Економска класификација 49912
– Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела
5 – Градска управа, Глава 4 – Месне заједнице, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0002 ПА: Функционисање месних
заједница, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 194, Економска
класификација 421 – Стални трошкови (У оквиру Финансијског плана Месне заједнице „Живица“ за 2018.
годину, на Економску класификацију 4211 – Трошкови
платног промета и банкарских услуга.)

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002 ПА:
Функционисање месних заједница, Функција 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, Позиција 194, Економска класификација 421
– Стални трошкови (У оквиру Финансијског плана
Месне заједнице „Живица“ за 2018. годину, на Економску класификацију 4211 – Трошкови платног
промета и банкарских услуга.)

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 19. новембра 2018. године, разматрало
је захтев Народне библиотеке „Илија М. Петровић“
Пожаревац број: 03-40-2205/2018 од 05. новембра
2018. године и допуном захтева од 13. 11. 2018. године, са мишљењем Одељења за буџет и финансије од
13. новембра 2018. године, те је на основу члана 69.
став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 82. став 1. тачка
3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18), члана 26. став 1. и став 4.
Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15,
7/16 и 3/17), и члана 25. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 15/17, 4/18 и 10/18), донело

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац број: 03-402205/2018 од 05. новембра 2018. године и допуном захтева од 13. 11. 2018. године, са мишљењем Одељења
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца од 13. новембра 2018. године, за издвајање
додатних финансијских средстава, и одобравају се
средства у укупном износу од 108.000,00 динара за
израду пројектне документације: идејног пројекта
реконструкције електроинсталација у згради Старо
начелство, део који користи библиотека и елаборат
за хидрантску мрежу.

II

Средства за ове намене обезбедити са Раздела 5
– Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм
15 – Опште услуге у локалној самоуправи, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска

7. децембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и иста
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 5 – Установе у култури, Програм 13 – Развој
културе и информисања, Програмска класификација
1201-0001 ПА: Функционисање локалних установа
културе, Функција 820 – Услуге културе, Позиција
218, Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти (У оквиру Финансијског плана Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац
за 2018. годину, на Економску класификацију 511451
– Израда пројектне документације).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5 – Установе у култури, Програм 13 – Развој културе и информисања,
Програмска класификација 1201-0001 ПА: Функционисање локалних установа културе, Функција 820
– Услуге културе,
Позиција 218, Економска класификација 511
– Зграде и грађевински објекти (У оквиру Финансијског плана Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац за 2018. годину, на Економску класификацију 511451 – Израда пројектне документације).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 19. новембра 2018. године
Број: 09-06-164/2018-9
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 19. новембра 2018. године, разматрало
је захтев Центра за културу Пожаревац број: 09-402214/2018 од 06. новембра 2018. године, за одобрење
додатних финансијских средстава, са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 13. новембра 2018.
године, те је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16 и 113/17), члана 82. став 1. тачка 3. Статута

Страна 201 – Број 12

Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16
и 3/17), и члана 25. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 15/17, 4/18 и 10/18), донело

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
ПРИХВАТА СЕ захтев Центра за културу Пожаревац број: 09-40-2214/2018 од 06. новембра 2018.
године, са мишљењем Одељења за буџет и финансије
Градске управе Града Пожаревца од 13. новембра
2018. године, за издвајање додатних финансијских
средстава, и одобравају се средства у укупном износу
од 508.000,00 динара за постављање бетонског постамента и облагање истог гранитом за постављање
бисте Г. К. Жукова,
II
Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“ бр. 15/17, 4/18 и 10/18), са Раздела 5 –
Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм
15 – Опште услуге у локалној самоуправи, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска
резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и иста
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 5 – Установе у култури, Програм 13 – Развој
културе и информисања, Програмска класификација
1201-0001 ПА: Функционисање локалних установа
културе, Функција 820 – Услуге културе, Позиција
212, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге (У оквиру Финансијског плана Центра
за културу Пожаревац за 2018. годину, на Економску класификацију 4249 – Остале специјализоване
услуге).
III
Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5 – Установе у култури, Програм 13 – Развој културе и информисања,
Програмска класификација 1201-0001 ПА: Функционисање локалних установа културе, Функција 820
– Услуге културе, Позиција 212, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге (У оквиру
Финансијског плана Центра за културу Пожаревац
за 2018. годину, на Економску класификацију 4249
– Остале специјализоване услуге).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

Страна 202 – Број 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 19. новембра 2018. године
Број: 09-06-164/2018-10

класификација 49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 4 – Градско правобранилаштво Града Пожаревца, Глава 1, Програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0004 ПА: Градско правобранилаштво,
Функција 330 – Судови, Позиција 43/2, Економска
класификација 515 – Нематеријална имовина.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 19. новембра 2018. године, разматрало
је захтев Градског правобранилаштва Града Пожаревца број: 03-40-2135/18 од 23. 10. 2018. године,
за одобрење додатних финансијских средства, са
мишљењем Одељења за буџет и финансије од 06.
11. 2018. године, те је на основу члана 69. став 2. и
4. Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон,
103/15, 99/16 и 113/17), члана 82. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр.
10/18), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), и члана 25. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за
2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца“
бр. 15/17, 4/18 и 10/18), донело

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 4 – Градско правобранилаштво Града Пожаревца, Глава 1, Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 0602-0004
ПА: Градско правобранилаштво, Функција 330 – Судови, Позиција 43/2, Економска класификација 515
– Нематеријална имовина (у оквиру Финансијског
плана Градског правобранилаштва за 2018. годину,
на економску класификацију 5151 – Нематеријална
имовина).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

V

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 19. новембра 2018. године
Број: 09-06-164/2018-11-1
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с. р.

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Градског правобранилаштва Града Пожаревца број: 03-40-2135/2018 од
23. 10. 2018. године, за одобрење додатних финансијских средства и одобравају се средства у износу
од 15.000,00 динара на име обезбеђивања средстава
за куповину антивирус лиценце у циљу заштите рачунарског система корисника.

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 15/17, 4/18 и 10/18), са Раздела 5 –
Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска

7. децембар 2018.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 19. новембра 2018. године, разматрало
је захтев ОШ „Краљ Александар I“ из Пожаревца,
број: 03-40-2133/2018 од 23. 10. 2018. године, за обезбеђење додатних средстава са мишљењем Одељења
за буџет и финансије од 13. 11. 2018. године, те је на
основу 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14,
68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 82.
став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, 10/18), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 25. став 2. Одлуке
о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 15/17, 4/18 и
10/18), донело

7. децембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

Страна 203 – Број 12
V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.

I

ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРИХВАТА захтев ОШ „Краљ
Александар I“ из Пожаревца, број: 03-40-2133/2018
од 23.10.2018. године, и одобравају се додатна средства у износу од 352.500,00 динара.

У Пожаревцу, 19. новембра 2018. године
Број: 09-06-164/2018-12
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с. р.

II

Средства из тачке I овог Решења у износу од
352.500,00 динара обезбедити из средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
15/17, 4/18 и 10/18), са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 - Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 9 – Основно образовање и
васпитање, Програмска класификација 2002-0001
ПА: Функционисање основних школа, Функција
912 – Основно образовање, Позиција 99, Економска
класификација 4631 – Текући трансфери осталим
нивоима власти (У оквиру Финансијског плана ОШ
„Краљ Александар I“ из Пожаревца, за 2018. годину, на Економску класификацију 4213 – Комуналне
услуге у износу од 228.500,00 динара, на Економску класификацију 4261 – Административни материјал у износу од 86.000,00 динара и на Економску
класификацију 4263 – Материјали за образовање
и усавршавање запослених у износу од 38.000,00
динара).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска
управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање, Програмска класификација 2002-0001 ПА:
Функционисање основних школа, Функција 912 –
Основно образовање, Позиција 99, Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти (У оквиру Финансијског плана ОШ
„Краљ Александар I“ из Пожаревца, за 2018. годину, са Економске класификације 4213 – Комуналне
услуге у износу од 228.500,00 динара, са Економске класификације 4261 – Административни материјал у износу од 86.000,00 динара и са Економске
класификације 4263 – Материјали за образовање
и усавршавање запослених у износу од 38.000,00
динара).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 19. новембра 2018. године, разматрало је
захтев руководитељке Службе за инвестиције Градске управе Града Пожаревца број 09-40-2222/2018
од 8. 11. 2018. године за издвајање средстава за извођење радова и израду пројекта изведеног стања у
Индустријској зони у Пожаревцу у укупном износу
од 10.432.359,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом, са
изјашњењем Одељења за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца број 03-40-2222/2018
од 13. 11. 2018. године, па је на основу члана 69.
став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.
закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 82. став 3. тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 10/18), члана 26. став 1. и став
4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15,
7/15, 7/16 и 3/17) и члана 26. став 2. Одлуке о буџету
Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, број 15/17, 4/18 и 10/18),
донело следеће

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев руководитељке Службе за
инвестиције Градске управе Града Пожаревца број
09-40-2222/2018 од 8. 11. 2018. године за издвајање
средстава за извођење радова и израду пројекта изведеног стања у Индустријској зони у Пожаревцу у
укупном износу од 10.432.359,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 15/17, 4/18 и 10/18) на следећи начин:

Страна 204 – Број 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

У оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава
5.1. – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација
49912 – Текућа резерва, Извор финансирања 01 –
Приходи из буџета и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа,
Програм 6 – Заштита животне средине, Програмска
класификација 0401-0004, Програмска активност:
Управљање отпадним водама, Функција 520 - Управљање отпадним водама, Позиција 80, Економска
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти
у износу од 4.912.359,00 динара.
У оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава
5.1. – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација
49912 – Текућа резерва, Извор финансирања 01 –
Приходи из буџета и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа,
Програм 6 – Заштита животне средине, Програмска
класификација 0401-0004, Програмска активност:
Управљање отпадним водама, Функција 520 – Управљање отпадним водама, Позиција 80, Економска
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти
у износу од 4.320.000,00 динара.
У оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. –
Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 0602-0009,
ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација 49912 – Текућа
резерва, Извор финансирања 01 – Приходи из буџета
и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска
управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 15 –
Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0001, Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
Функција 130 – Опште услуге, Позиција 161, Економска класификација 511 – Зграде и грађевински
објекти у износу од 1.200.000,00 динара.

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити у Финансијском плану Градске управе Града
Пожаревца за 2018. годину на следећи начин:
У оквиру Програма 6 – Опште услуге локалне
самоуправе, Заштита животне средине, Програмска класификација 0401-0004, Програмска активност: Управљање отпадним водама, Функција 520
– Управљање отпадним водама, Позиција 80, Економска класификација 511342 – Капитално одржавање канализације – Радови на довођењу у функционално стање хидротехничких објеката у будућој

7. децембар 2018.

Индустријској зони у Пожаревцу у укупном износу од 4.912.359,00 динара, Извор финансирања 01
– Приходи из буџета.
У оквиру Програма 6 – Опште услуге локалне
самоуправе, Заштита животне средине, Програмска
класификација 0401-0004, Програмска активност:
Управљање отпадним водама, Функција 520 – Управљање отпадним водама, Позиција 80, Економска
класификација 511242 – Канализација – Радови на
изградњи кишне канализације у дужини од 350 m у
делу Индустријске зоне до улице Ђуре Ђаковића у
Пожаревцу у укупном износу од 4.320.000,00 динара,
Извор финансирања 01 – Приходи из буџета.
У оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска класификација 0602-0001,
Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функција 130 – Опште
услуге, Позиција 161, Економска класификација
511451 – Пројектна документација – Израда пројекта
изведеног стања свих радова на Индустријској зони
Града Пожаревца у укупном износу од 1.200.000,00
динара, Извор финансирања 01 – Приходи из буџета.

IV

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити
на следећи начин:
Са Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 6 – Опште услуге локалне самоуправе, Заштита животне средине, Програмска
класификација 0401-0004, Програмска активност:
Управљање отпадним водама, Функција 520 – Управљање отпадним водама, Позиција 80, Економска
класификација Економска класификација 511342
– Капитално одржавање канализације – Радови на
довођењу у функционално стање хидротехничких
објеката у будућој Индустријској зони у Пожаревцу
у укупном износу од 4.912.359,00 динара, Извор финансирања 01 – Приходи из буџета.
Са Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 6 – Опште услуге локалне самоуправе, Заштита животне средине, Програмска
класификација 0401-0004, Програмска активност:
Управљање отпадним водама, Функција 520 – Управљање отпадним водама, Позиција 80, Економска
класификација 511242 – Канализација – Радови на
изградњи кишне канализације у дужини од 350 m у
делу Индустријске зоне до улице Ђуре Ђаковића у
Пожаревцу у укупном износу од 4.320.000,00 динара,
Извор финансирања 01 – Приходи из буџета.
Са Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска
управа, Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0001, Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функција 130 – Опште
услуге, Позиција 161, Економска класификација
511451 – Пројектна документација – Израда пројекта
изведеног стања свих радова на Индустријској зони
Града Пожаревца у укупном износу од 1.200.000,00
динара, Извор финансирања 01 – Приходи из буџета.

7. децембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
V

За реализацију овог решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

VI

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 19. новембра 2018. године
Број: 09-06-164/2018-13
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној
дана 19. новембра 2018. године, разматрало је захтев
директора ЈП „Љубичево“ Пожаревац број 539 од 5.
11. 2018. године за издвајање средстава за реконструкцију штале са трофејном салом у износу од 948.000,00
динара са изјашњењем Одељења за буџет и финансије
Градске управе Града Пожаревца број 03-40-2243/2018
од 13. 11. 2018. године, па је на основу члана 69. став 2.
и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16 и 113/17), члана 82. став 3. тачка 3. Статута Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
10/18), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду
Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
26. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2018.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“, број
15/17, 4/18 и 10/18), донело следеће

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев директора ЈП „Љубичево“ Пожаревац број 539 од 5. 11. 2018. године за издвајање средстава за реконструкцију штале са трофејном салом у износу од 948.000,00 динара.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 15/17, 4/18 и 10/18) у оквиру Раздела 5
– Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска
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класификација 49912 – Текућа резерва, Извор финансирања 01 – Приходи из буџета и иста распоредити у
оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска
управа, Програм 13 – Развој културе и информисања,
Програмска класификација 1201-0001, Програмска активност: Функционисање локалних установа културе,
Функција 820 – Услуге културе, Позиција 125, Економска класификација 4511 – Текуће субвенције јавним
нефинансијским предузећима и организацијама, Извор
финансирања 01 – Приходи из буџета.

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити у
Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца
за 2018. годину, у оквиру Програм 13 – Развој културе и
информисања, Програмска класификација 1201-0001,
Програмска активност: Функционисање локалних установа културе, Функција 820 – Услуге културе, Позиција
125, Економска класификација 4511 – Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (у Финансијском плану Градске управе Града
Пожаревца за 2018. годину економска класификација
451191 – текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама – ЈП „Љубичево“ Пожаревац у укупном износу од 948.000,00 динара), Извор финансирања 01 – Приходи из буџета.

IV

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1.– Градска
управа, Програм 13 – Развој културе и информисања,
Програмска класификација 1201-0001, Програмска
активност: Функционисање локалних установа културе, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 125,
Економска класификација 4511 – Текуће субвенције
јавним нефинансијским предузећима и организацијама (у Финансијском плану Градске управе Града Пожаревца за 2018. годину економска класификација
451191 – текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама – ЈП – „Љубичево“ Пожаревац у укупном износу од 948.000,00
динара), Извор финансирања 01 – Приходи из буџета.

V

За реализацију овог решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

VI

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 19. новембра 2018. године
Број: 09-06-164/2018-14
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 20. новембра 2018. године, разматрало је захтев Одељења за комуналне делатности и енергетику
Градске управе Града Пожаревца број 09-40-2327/18
од 20. 11. 2018. године за издвајање средстава за
уградњу мерно-управљачког блока јавне расвете у износу од 599.000,00 динара са изјашњењем Одељења
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца број 03-40-2327/2018 од 20. 11. 2018. године, те
је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17),
члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18),
члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског
већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 26. став
2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2018. годину
(„Службени гласник Града Пожаревца“, број 15/17,
4/18 и 10/18), донело следеће

РЕШЕЊЕ

– Опште услуге локалне самоуправе, Програмске класификације 0602-0001, ПА: Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, Функционалне класификације 130 – Опште услуге, Извор
финансирања 01 – Приходи из буџета, Позиција 162,
Економска класификација 512931 – Уграђена опрема
– Мерно-управљачки блок јавне расвете.

IV

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити
са Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. –Градска
управа, Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмске класификације 0602-0001, ПА:
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина, Функционалне класификације 130 – Опште
услуге, Извор финансирања 01 – Приходи из буџета, Позиције 162, Економске класификације 512931
– Уграђена опрема – Мерно-управљачки блок јавне
расвете.

V

За реализацију овог решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Одељења за комуналне
делатности и енергетику Градске управе Града Пожаревца број 09-40-2327 од 20. 11. 2018. године за
издвајање средстава за уградњу мерно-управљачког
блока јавне расвете у износу од 599.000,00 динара

VI

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 20. новембра 2018. године
Број: 09-06-166/2018-3
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца
за 2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 15/17, 4/18 и 10/18) у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
Позиција 171, Економска класификација 49912 – Текућа
резерва, Извор финансирања 01 – Приходи из буџета и
иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 5.1. – Градска управа, оквиру Раздела 5 – Градска
управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0001, ПА: Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, Функционална класификација 130
– Опште услуге, Извор финансирања 01 – Приходи из
буџета, Позиција 162, Економска класификација: 512 –
Машине и опрема.

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити у Финансијском плану Градске управе Града
Пожаревца за 2018. годину, у оквиру Програма 15

7. децембар 2018.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 2018. године, разматрало је захтев Туристичке организације Града Пожаревца број: 09-402295/2018 од 16. новембра 2018. године, за одобрење
додатних финансијских средстава, са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 20. новембра 2018.
године, те је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16 и 113/17), члана 82. став 1. тачка 3. Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16
и 3/17), и члана 25. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 15/17, 4/18 и 10/18) донело

7. децембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Туристичке организације
Града Пожаревца број: 09-40-2295/2018 од 16. новембра 2018. године, са мишљењем Одељења за
буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца
од 20. новембра 2018. године, за издвајање додатних
финансијских средстава, и одобравају се средства
у укупном износу од 630.000,00 динара за замену
постојећих портала и куповину металног ормана у
пословном простору у улици Табачка чаршија број 1.

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 26. новембра 2018. године
Број: 09-06-168/2018-10
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 15/17, 4/18 и 10/18), са Раздела 5 –
Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм
15 – Опште услуге у локалној самоуправи, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска
резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и иста
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 6 – Туристичка организација Града Пожаревца,
Програм 4 – Развој туризма, Програмска класификација 1502-0001 ПА: Управљање развојем туризма,
Функција 473 – Туризам, износ од 570.000,00 динара
Позиција 287, Економска класификација 511 – Зграде
и грађевински објекти (У оквиру Финансијског плана
Туристичке организације Града Пожаревца за 2018.
годину, на Економску класификацију 5113 – Капитално одржавање зграда и обjеката) и износ од 60.000,00
динара Позиција 287/1, Економска класификација
512 – Машине и опрема (у оквиру Финансијског
плана Туристичке организације Града Пожаревца за
2018. годину, на Економску класификацију 5122 –
Административна опрема)

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа, Глава 6 – Туристичка
организација Града Пожаревца, Програм 4 – Развој
туризма, Програмска класификација 1502-0001 ПА:
Управљање развојем туризма, Функција 473 – Туризам, износ од 570.000,00 динара Позиција 287, Економска класификација 511 – Зграде и грађевински
објекти (У оквиру Финансијског плана Туристичке
организације Града Пожаревца за 2018. годину, са
Економске класификације 5113 – Капитално одржавање зграда и објеката) и износ од 60.000,00 динара Позиција 287/1, Економска класификација 512
– Машине и опрема (у оквиру Финансијског плана
Туристичке организације Града Пожаревца за 2018.
годину, са Економске класификације 5122 – Административна опрема)
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 26. новембра 2018. године, разматрало
је захтеве Народног музеја Пожаревац број: 09-401596/2018 од 24. јула 2018. године и број: 09-401608/2018 од 27. јула 2018. године, за одобрење
додатних финансијских средстава, са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 20. новембра 2018.
године, те је на основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16 и 113/17), члана 82. став 1. тачка 3. Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18), члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16
и 3/17), и члана 25. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 15/17, 4/18 и 10/18) донело

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Народног музеја Пожаревац број: 09-40-2284/2018 од 15. новембра 2018.
године и захтев број: 09-40-2285/2018 од 15. новембра 2018. године, са мишљењем Одељења за буџет
и финансије Градске управе Града Пожаревца од
20. новембра 2018. године, за издвајање додатних
финансијских средстава, и одобравају се средства
у укупном износу од 171.468,00 динара (88.968,00
динара на основу Решења Привредног апелационог
суда број 11. Пж. 5670/2018 од 29.10.2018. године,
којим се обавезује тужени – Народни музеј Пожаревац да тужицу – Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д. о. о., Београд, Огранак
Електродистрибуција Пожаревац, накнади трошкове
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парничног поступка у износу од 76.967,57 динара
као и трошкове другостепеног поступка у износу
од 12.000,00 динара и 82.500,00 динара на основу Решења Основног суда у Пожаревцу број 86 И.
693/2018 од 09. 11. 2018. године, којим се одређује
накнада трошкова извршног поступка, у окончаном
поступку са Мајом Пајић).

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 15/17, 4/18 и 10/18), са Раздела 5 – Градска
управа, Глава 1 - Градска управа, Програм 15 – Опште
услуге у локалној самоуправи, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, Позиција 171, Економска класификација
49912 – Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5 – Установе у култури, Програм 13 – Развој културе и информисања,
Програмска класификација 1201-0001 ПА: Функционисање локалних установа културе, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 217, Економска класификација
483 – Новчане казне и пенали по решењу судова (У
оквиру Финансијског плана Народног музеја Пожаревац за 2018. годину, на Економску класификацију
4831 – Новчане казне и пенали по решењу судова).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 5 – Установе у култури, Програм 13 – Развој културе и информисања,
Програмска класификација 1201-0001 ПА: Функционисање локалних установа културе, Функција 820 –
Услуге културе, Позиција 217, Економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова
(У оквиру Финансијског плана Народног музеја Пожаревац за 2018. годину, са Економске класификације
4831 – Новчане казне и пенали по решењу судова).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије

V

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 26. новембра 2018. године
Број: 09-06-168/2018-11
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.

7. децембар 2018.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 26. новембра 2018. године, разматрало је
захтев Политехничке школе из Пожаревца, број: 0340-2248/2018 од 13. 11. 2018. године, за обезбеђење
додатних средстава са мишљењем Одељења за буџет
и финансије од 19. 11. 2018. године, те је на основу
69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15
– др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 82. став 1.
тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 25. став 2. Одлуке
о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 15/17, 4/18 и 10/18)
донело

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Политехничке школе из
Пожаревца, број: 03-40-2248/2018 од 13. 11. 2018.
године, и одобравају се додатна средства у износу
од 345.000,00 динара, и то за трошкове превоза у
готовини и трошкове материјала за саобраћај.

II

Средства из тачке I овог Решења у износу од
345.000,00 динара обезбедити из средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.
15/17, 4/18 и 10/18), са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, Позиција 171, Економска класификација 49912
– Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 10 – Средње образовање и васпитање, Програмска класификација 2003-0001 ПА: Функционисање
средњих школа, Функција 920 – Средње образовање,
Позиција 103, Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти (у оквиру
Финансијског плана Политехничке школе за 2018. годину, на Економску класификацију 4151 – Накнаде
трошкова за запослене у износу од 195.000,00 динара
и на Економску класификацију 4264 – Материјал за
саобраћај у износу од 150.000,00 динара).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са
Раздела 5 – Градска управа Глава 1 – Градска управа, Програм 10 – Средње образовање и васпитање,

7. децембар 2018.
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Програмска класификација 2003-0001 ПА: Функционисање средњих школа, Функција 920 – Средње образовање, Позиција 103, Економска класификација
4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти
(у оквиру Финансијског плана Политехничке школе за 2018. годину, са Економске класификације
4151 – Накнаде трошкова за запослене у износу од
195.000,00 динара и са Економске класификације
4264 – Материјал за саобраћај у износу од 150.000,00
динара).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије

V

Диспозитив овог решења објавити у Службеном
гласнику Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 26. новембра 2018. године
Број: 09-06-168/2018-12
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 26. новембра 2018. године, разматрало је
захтев ПУ „Љубица Вребалов“ из Пожаревца из Пожаревца, број: 03-40-2296/2018 од 16. 11. 2018. године, за обезбеђење додатних средстава са мишљењем
Одељења за буџет и финансије од 19. 11. 2018. године, те је на основу 69. став 2. и 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17),
члана 82. став 1. тачка 3. Статута Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18),
члана 26. став 1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана
25. став 2. Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2018.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
15/17, 4/18 и 10/18) донело

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев ПУ „Љубица Вребалов“
из Пожаревца, број: 03-40-2296/2018 од 16. 11. 2018.
године, и одобравају се додатна средства у износу од
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595.847,00 динара, и то за реализацију грађевинских
и припремних радова за игралиште Бамби.

II

Средства из тачке I овог Решења у износу од
595.847,00 динара обезбедити из средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018.
годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
15/17, 4/18 и 10/18), са Раздела 5 – Градска управа,
Глава 1 – Градска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, Позиција 171, Економска класификација 49912
– Текућа резерва, и иста распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 7 – Предшколска установа „Љубица Вребалов“, Програм 8 – Предшколско
васпитање и образовање, Програмска класификација 2001-0001 ПА: Функционисање и остваривање
предшколског васпитања и образовања, Функција 911
– Предшколско образовање, Позиција 320, Економска
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти (у
оквиру Финансијског плана ПУ „Љубица Вребалов“
из Пожаревца за 2018. годину, на Економску класификацију 5113 – Капитално одржавање зграда и објеката
у износу од 595.847,00 динара).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 7 – Предшколска установа „Љубица Вребалов“, Програм 8 – Предшколско
васпитање и образовање, Програмска класификација 2001-0001 ПА: Функционисање и остваривање
предшколског васпитања и образовања, Функција 911
– Предшколско образовање, Позиција 320, Економска
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти (у
оквиру Финансијског плана ПУ „Љубица Вребалов“
из Пожаревца за 2018. годину, са Економске класификације 5113 – Капитално одржавање зграда и објеката
у износу од 595.847,00 динара).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије

V

Диспозитив овог решења објавити у Службеном
гласнику Града Пожаревца.
У Пожаревцу, 26. новембра 2018. године
Број: 09-06-168/2018-13
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с. р.
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 3. децембра 2018. године, разматрало
је захтев Месне заједнице „Булевар“ број: 03-402349/2018 од 23. 11. 2018. године, за обезбеђење додатних средстава са мишљењем Одељења за буџет
и финансије од 26. 11. 2018. године, те је на основу
69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15
– др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 82. став 1.
тачка 3. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18), члана 26. став
1. и став 4. Пословника о раду Градског већа Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17) и члана 25. став 2. Одлуке
о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 15/17, 4/18 и
10/18) донело

7. децембар 2018.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0002 ПА: Функционисање месних заједница, Функција 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, Позиција
194, Економска класификација 421 – Стални трошкови у износу од 2.900,00 динара и Позиција 196,
Економска класификација 423 – Услуге по уговору
у износу од 3.600,00 динара (у оквиру Финансијског
плана Месне заједнице „Булевар“ за 2018. годину, на
Економску класификацију 4213 – комуналне услуге у
износу 2.900,00 динара и на Економску класификацију
4239 – остале опште услуге у износу 3.600,00 динара).

IV

За реализацију Решења задужује се Одељење за
буџет и финансије.

V

Диспозитив овог Решење објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.

РЕШЕЊЕ

У Пожаревцу, 3. децембра 2018. године
Број: 09-06-171/2018-8

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРИХВАТА СЕ захтев Месне заједнице „Булевар“ број: 03-40-2349/2018 од 23. 11. 2018. године, и
одобравају се средства у износу од 6.500,00 динара
за комуналне услуге и услуге чишћења.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с. р.

II

Средства из тачке I овог Решења обезбедити из
средства предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 15/17, 4/18 и 10/18), са Раздела 5 –
Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 171, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, и иста
распоредити у оквиру Раздела 5 – Градска управа,
Глава 4 – Месне заједнице, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација
0602-0002 ПА: Функционисање месних заједница,
Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, Позиција 194, Економска класификација 421 – Стални трошкови у износу од 2.900,00
динара и Позиција 196, Економска класификација
423 – Услуге по уговору у износу од 3.600,00 динара
(у оквиру Финансијског плана Месне заједнице „Булевар“ за 2018. годину, на Економску класификацију
4213 – комуналне услуге у износу 2.900,00 динара и
на Економску класификацију 4239 – остале опште
услуге у износу 3.600,00 динара).

III

Средства из тачке I овог Решења исплатити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 4 – Месне заједнице,
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 3. децембра 2018. године, разматрало је
захтев Комисије за спровођење поступка утврђивања нематеријалне штете грађанима који су претрпели уједе паса луталица број 03-40-23391/2018 од
22.11.2018. године за доделу додатних средстава, са
изјашњењем Одељења за буџет и финансије Градске
управе Града Пожаревца, па је на основу члана 69.
став 2. и став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 –
др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 82. став 1. тачка 3) Статута Града Пожаревца („Службени гласник
Града Пожаревца“, бр. 10/18), члана 26. став 1. и став
4. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15,
7/16 и 3/17) и члана 26. став 2. Одлуке о буџету Града
Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, 15/17, 4/18 и 10/18) донело следеће

РЕШЕЊЕ

о употреби средстава текуће буџетске резерве

I

ПРИХВАТА СЕ захтев Комисије за спровођење
поступка утврђивања нематеријалне штете грађанима

7. децембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

који су претрпели уједе паса луталица број 03-4023391/2018 од 22. 11. 2018. године, за обезбеђивање
додатних средстава у износу од 1.000.000,00 динара на име исплате накнаде штете грађанима који су
претрпели штету због уједа паса луталица.

У Пожаревцу, 3. децембра 2018. године
Број: 09-06-171/2018-9
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с. р.

II

Средства из тачке 1. овог решења обезбедити из
средстава предвиђених Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2018. годину („Службени гласник Града
Пожаревца“, бр. 15/17), у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15 –
Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0009, ПА: Текућа буџетска резерва,
Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, Позиција 171, Економска класификација 49912 – Текућа резерва, извор финансирања
01 – Приходи из буџета и иста распоредити у оквиру
Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 2 – Комуналне делатности, Програмска
класификација 1102-0004, Програмска активност:
Зоохигијена, Функција 540 – Заштита биљног и животињског света и крајолика, Позиција 55, Економска
класификација 485 – Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране државних органа, Извор финансирања 01 – Приходи из буџета.

III

Средства из тачке 1. и 2. овог решења распоредити у Финансијском плану Градске управе Града
Пожаревца за 2018. годину у оквиру Програма 2 –
Комуналне делатности, Програмска класификација
1102-0004, Програмска активност: Зоохигијена,
Функција 540 – Заштита биљног и животињског
света и крајолика, Економска класификација 485119
– Остале накнаде штете- накнада за ујед паса луталица, Извор финансирања 01 – Приходи из буџета.

IV

Средства из тачке 1. и 2. овог решења исплатити са Раздела 5 – Градска управа, Глава 5.1. – Градска управа, Програм 2 – Комуналне делатности,
Програмска класификација 1102-0004, Програмска
активност: Зоохигијена, Функција 540 – Заштита
биљног и животињског света и крајолика, Позиција
55, Економска класификација 485 – Накнада штете
за повреде или штету нанету од стране државних
органа, Извор финансирања 01 – Приходи из буџета.

V

За реализацију овог решења задужује се Одељење
за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

VI

Диспозитив овог решења објавити у „Службеном
гласнику Града Пожаревца“.

Страна 211 – Број 12
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 19. новембра 2018. године разматрало је предлог
Одељења за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца број 014-06-162/2018 од 15. новембра
2018. године, па је основу члана 4. став 1. и члана 26.
став 1. и 4. Пословника о раду Градског већа Града
Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“,
бр. бр. 1/15, 7/15 7/16 и 3/17) и члана 3.Одлуке о
приступању програму цертификацијe општина по
мери привреде у југоисточноj Европи (BFC SEE)
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр.12/16)
донело је

РЕШЕЊЕ

о изменама Решења Градског већа Града
Пожаревца број 09-06-206/2017-4-1 од 27.12.2017.
године којим је образован и именован Радни
тим за припрему документације за испуњеност
критеријума Града Пожаревца за чланство у
регионалног BFC SEE мрежи

I

У тачки I Решења Градског већа Града Пожаревца
број 09-06-206/2017-4-1 од 27.12.2017 .године којим
је образован и именован Радни тима за припрему
документације за испуњеност критеријума Града Пожаревца за чланство у регионалног BFC SEE мрежи,
врше се следеће измене:
- Марко Савић, Градска управа Града Пожаревца
разрешава дужности заменика председник Радног тима за припрему документације за испуњеност критеријума Града Пожаревца за чланство
у регионалног BFC SEE мрежи .
- Александра Ђорђевић, Градска управа Града
Пожаревца разрешава се дужности координатор Радног тима за припрему документације
за испуњеност критеријума Града Пожаревца
за чланство у регионалног BFC SEE мрежи и
лица овлашћеног за приступ BFC SEE софтверу
и унос доказне документације.
- именује се Марко Савић, руководилац Одељења
за локални економски развој, пољопривреду и
заштиту животне средине Градске управе Града
Пожаревца, за координатора Радног тима и лице

Страна 212 – Број 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

овлашћено за приступ BFC SEE софтверу и унос
доказне документације.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења.

III

Решење објавити у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“.
У Пожаревцу, 19. новембра 2018. године
Број: 09-06-164/2018-22-2
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

7. децембар 2018.

Решењем Градског већа Града Пожаревца, број 0906-79/2017-14-3 од 16. маја 2017. године и Решењем
Градског већа Града Пожаревца број 09-06-36/201810 од 19. марта 2018. године.

II

Решење Градског већа Града Пожаревца, број 0906-79/2017-14-3 од 16. маја 2017. године и Решење
Градског већа Града Пожаревца број 09-06-36/201810 од 19. марта 2018. године, у преосталим деловима
остају неизмењена.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења.

IV

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
Града Пожаревац“.
У Пожаревцу, 19. новембар 2018. године
Број: 09-06-164/2018-22-1
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Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној дана 19. новембра 2018. године разматрало
је предлог Одељења за локални економски развој,
пољопривреду и заштиту животне средине број 01406-162/2018 од 15. новембра 2018. године, па је на
основу члана 4. став 1. и 3. и члана 26. став 1. и 4.
Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца
(„Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15,
7/15, 7/16 и 3/17 ) донело

РЕШЕЊЕ

о разрешењу једне чланице Привредног савета
Града Пожаревца

I

Александра Ђорђевић, Градска управа Града
Пожаревца, разрешава се дужности чланице Привредног савета Града Пожаревца, који је образован

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

7. децембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
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ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

1

На основу члана 247. Закона о раду („Службени
гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013
и 75/2014) Градоначелник града Пожаревца Бане
Спасовић, у име града Пожаревца, као оснивача,
Синдикална организација запослених у ЈП „Топлификација“ чији је Председник Ненад Ковачевић,
Синдикат радника Топлификације, чији је Председник Горан Јеличић и Директор ЈП „Топлификација“
Пожаревац Дејан Дачић, закључују:

Колективни уговор код послодавца
ЈП „Топлификација“ Пожаревац
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим колективним уговором (у даљем тексту:
Уговор), у складу са Законом о раду (у даљем тексту:
Закон) уређују се: права, обавезе и одговорности запослених у ЈП „Топлификација“ Пожаревац (у даљем
тексту: послодавац), заснивање радног односа; радно време; одмори и одсуства; заштита запослених;
стручно усавршавање запослених; забрана конкуренције; вишак запослених; зарада, накнада зараде
и друга примања; престанак радног односа; накнада
штете; улога и услови за рад синдиката; учешће у управљању; закључивање колективног уговора и друга
питања од значаја за запослене и послодавца.

Члан 2.

На права, обавезе и одговорности које нису уређене овим уговором примењују се одговарајуће одредбе Закона и других прописа и посебног колективног
уговора за ЈП у комуналним делатности града Пожаревца.
Овај уговор обавезује све запослене код послодавца. Права, обавезе и одговорности директора
уређују се посебним уговором у складу са Законом
и другим прописима из радног односа.

Члан 3.

Оснивач је град Пожаревац. Послодавац је ЈП
„Топлификација“ Пожаревац чија је основна делатност снабдевање паром и климатизација.

Запослени је лице које је, у складу са Законом,
засновало радни однос са послодавцем.

Члан 4.

Оснивач обезбеђује предузећу, које је основао,
материјалне, техничке, и друге услове за несметано
обављање комуналне делатности, прати услове рада,
предузима мере за отклањање негативних околности
које могу утицати на вршење делатности и предузима мере на унапређењу комуналне делатности.
Послодавац прати извршење посла, квалитет и
обим услуга и производа и исплату зарада, обрачунату на основу критеријума и осталих елемената за
утврђивање висине зараде утврђених Законом и овим
Уговором.
У случају поремећаја процеса рада, послодавац
обезбеђује запосленима средства за исплату зарада
у висини минималне цене рада коју утврди Социјално-економски савет Републике Србије, најдуже шест
месеци.
Осим ако се у овом року од стране послодавца не
обезбеди нормално функционисање предузећа, оснивач ће предузети неопходне мере у смислу несметаног функционисања предузећа посебном одлуком.

Члан 5.

Овим Уговором код послодавца не могу се утврдити мања права и неповољнији услови рада и обавезе од права, услова рада и обавеза утврђених законима, Општим колективним уговором, Посебним
колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности у Пожаревцу и Посебним гранским
колективним уговором на нивоу Републике.

2. РАДНИ ОДНОСИ
Члан 6.

Радни однос може да заснује лице које испуњава
опште услове утврђене Законом, овим Уговором и
актом о организацији и систематизацији послова.
Запослени заснива радни однос закључивањем
уговора о раду.

Члан 7.

Послодавац је дужан да запосленом омогући да по
условима и на начин прописан Законом и Уговором,
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остварује своја права која му припадају на раду и у
вези са радом.
Послодавац је дужан да по захтеву запосленог за
заштиту права омогући синдикалној организацији,
у предузећу или ван предузећа, увид у примену Колективног уговора и остваривање права запослених.

1.1 ОСНОВНА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ И ПОСЛОДАВЦА
Члан 8.

Запослени има право на одговарајућу зараду, безбедност и заштиту живота и здравља на раду, здравствену заштиту, заштиту личног интегритета и друга
права у случају болести, смањења или губитка радне
способности и старости, материјално обезбеђење за
време привремене спречености за рад, као и право
на друге облике заштите, у складу са Законом, овим
уговором и другим општим актом послодавца.

Члан 9.

Запослена жена има право на посебну заштиту
за време трудноће и порођаја. Запослени има право
на посебну заштиту ради неге детета, у складу са
Законом. Запослени млађи од 18 година и запослени
инвалиди имају право на посебну заштиту.

Члан 10.

Запослени, непосредно или преко својих представника, имају право на удруживање, учешће у преговорима и закључивање колективних уговора, мирно решавање колективних и индивидуалних радних
спорова, консултовање, информисање и изражавање
својих ставова о битним питањима из области рада.
Представник запослених, због активности на
раду из става 1. овог члана, не може бити позван
на одговорност нити трпети последице због својих
активности, ако поступа у складу са Законом, овим
Уговором и другим општим актом послодавца.

Члан 11.

Запослени је дужан:
1. да савесно и одговорно обавља послове на којима ради;
2. да поштује организацију рада и пословања код
послодавца, као и услове и правила послодавца
у вези са испуњавањем уговорних и других обавеза из радног односа;
3. да обавести послодавца о битним околностима
које утичу или би могле да утичу на обављање
послова утврђених уговором о раду;
4. да обавести послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности за живот и здравље и настанак материјалне штете.

Члан 12.

Послодавац је дужан да:
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1. запосленом за обављени рад исплати зараду, у
складу са Законом, овим Уговором и уговором
о раду;
2. запосленом обезбеди услове рада и организује
рад ради безбедности и заштите живота и здравља на раду у складу са Законом и другим прописима;
3. запосленом пружи обавештење о условима
рада, организацији рада, обавезама запослених
и правима и обавезама које произилазе из прописа о раду и прописа о безбедности и заштити
живота и здравља на раду;
4. запосленом обезбеди обављање послова утврђених уговором о раду;
5. затражи мишљење синдиката у случајевима
утврђеним Законом.

Члан 13.

Забрањена је непосредна и посредна дискриминација лица која траже запослење, као и запослених,
с обзиром на пол, рођење, језик, расу, боју коже,
старост, трудноћу, здравствено стање, односно инвалидност, националну припадност, вероисповест,
брачни статус, породичне обавезе, сексуално опредељење, политичко или друго уверење, социјално
порекло, имовинско стање, чланство у политичким
организацијама, синдикатима или неко друго лично
ангажовање.
Дискриминација из претходног става овог члана
забрањена је у односу на:
1. услове за запошљавање и избор кандидата за
обављање одређеног посла;
2. услове рада и сва права из радног односа;
3. образовање, оспособљавање и усавршавање;
4. напредовање на послу;
5. отказ уговора о раду.

Члан 14.

Забрањено је узнемиравање и сексуално узнемиравање.
Узнемиравање, у смислу овог члана, јесте свако
нежељено понашање узроковано неким од основа из члана 13. овог Уговора које има за циљ или
представља повреду достојанства лица које тражи
запослење, као и запосленог, а које изазива страх или
ствара непријатељско, понижавајуће или увредљиво
окружење.
Сексуално узнемиравање, у смислу овог члана, јесте свако вербално, не вербално или физичко
понашање које има за циљ или представља повреду достојанства лица које тражи запослење, као и
запосленог у сфери полног живота, а које изазива
страх или ствара непријатељско, понижавајуће или
увредљиво окружење.

Члан 15.

Дискриминацијом се не сматра прављење разлике, искључење или давање првенства у односу на
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одређени посао када је природа посла таква или се
посао обавља у таквим условима да карактеристике
повезане са неким од основа из члана 13. овог Уговора представљају стварни и одлучујући услов обављања посла, и да је сврха која се тиме жели постићи
оправдана.

Члан 16.

У случајевима дискриминације у смислу одредаба
члана 13. овог уговора, лице које тражи запослење,
као и запослени, може да покрене пред надлежним
судом поступак за накнаду штете, у складу са законом.

1.2 ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА
Члан 17.

Радни однос се заснива закључивањем уговора о
раду по условима прописаним у Закону, а у складу
са овим Уговором.
Уговор о раду закључују послодавац и запослени на неодређено или одређено време у складу са
Законом.

Члан 18.

Одлуку о потреби заснивања радног односа доноси послодавац у складу са годишњим програмом
пословања, уз претходну сагласност оснивача, а у
складу са посебним прописима којима је уређена ова
област новог запошљавања.
Одлуку из става 1. овог члана, као и пријаву слободног посла, послодавац може доставити надлежној
служби за послове запошљавања.
Оглас за попуну слободних послова садржи услове за обављање послова утврђене правилником о
организацији и систематизацији послова.

Члан 19.

Уговором о раду не могу се утврдити мања права
и неповољнији услови од права и услова предвиђених Законом, Посебним колективним уговорима и
овим Уговором.

Члан 20.

О појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених код послодавца одлучује директор.

1.3 УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ
ОДНОСА
Члан 21.

Радни однос са послодавцем може да заснује лице
које има најмање 15 година живота и испуњава друге услове за рад на одређеним пословима, утврђене
Правилником о организацији и систематизацији послова (у даљем тексту: Правилник), и Законом.
Правилником се утврђују организациони делови
предузећа, врста посла, потребна стручна спрема
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и други посебни услови за рад на тим пословима.
Правилник доноси директор.
Радни однос са лицем млађим од 18 година живота може да се заснује само уз писмену сагласност
родитеља, усвојиоца или стараоца, ако такав рад не
угрожава његово здравље, морал и образовање, односно ако такав рад није забрањен Законом.
Лице млађе од 18 година живота може да заснује
радни однос само на основу налаза надлежног здравственог органа којим се утврђује да је способно за
обављање послова за које заснива радни однос и да
такви послови нису штетни за његово здравље.
Инвалидна лица заснивају радни однос са послодавцем под условима и на начин утврђен Законом,
ако посебним законом није друкчије одређено.

Члан 22.

Кандидат је дужан да приликом заснивања радног
односа, послодавцу достави исправе и друге доказе
о испуњености услова за рад на пословима за које
заснива радни однос, утврђених Правилником.
Послодавац је дужан да пре закључивања уговора
о раду изабраног кандидата обавести о послу, условима рада, правима и обавезама у вези здравља и
безбедности на раду, праву и обавезама из радног
односа и одговорностима који из њега произилазе.
Послодавац не може од кандидата да захтева
податке о породичном, односно брачном статусу и
планирању породице, односно достављање исправа
и других доказа који нису од непосредног значаја за
обављање послова за које заснива радни однос.
Послодавац не сме да условљава заснивање радног односа тестом трудноће, осим ако се ради о пословима код којих постоји знатан ризик за здравље
жене и детета утврђен од стране надлежног здравственог органа.
Послодавац не може да условљава заснивање
радног односа претходним давањем изјаве о отказу
уговора о раду од стране кандидата.
Страни држављанин или лице без држављанства
може да заснује радни однос са послодавцем под
условима утврђеним Законом и посебним законом.

1.4 УГОВОР О РАДУ
Члан 23.

Радни однос заснива се уговором о раду. Уговор
о раду закључују запослени и послодавац.
Уговор о раду у име и за рачун послодавца закључује надлежни орган код послодавца, односно лице
утврђено законом или општим актом послодавца или
лице које он овласти.

Члан 24.

Уговор о раду закључује се пре ступања запосленог на рад у писаном облику.
Уговор о раду сматра се закљученим када га
потпишу запослени и директор или лице које директор овласти.
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Послодавац је дужан да лице са којим је засновао радни однос пријави организацији обавезног
социјалног, здравственог и пензијског осигурања у
складу са законом и запосленом достави фотокопију
пријаве на обавезно социјално осигурање најкасније
у року од 15 дана од дана ступања запосленог на рад.

Члан 25.

Уговор о раду садржи:
1. назив и седиште послодавца;
2. име и презиме запосленог, место пребивалишта, односно боравишта запосленог;
3. врсту и степен стручне спреме, односно образовања запосленог, који су услов за обављање
послова за које се закључује уговор о раду;
4. врсту и опис послова које запослени треба да
обавља;
5. место рада;
6. врста радног односа (на неодређено или
одређено време);
7. време трајања уговора о раду на одређено
време и основ за заснивање радног односа на
одређено време;
8. дан почетка рада;
9. радно време (пуно, непуно или скраћено);
10. новчани износ основне зараде на дан закључења уговора о раду;
11. рокове за исплату зараде и других примања на
која запослени има право;
12. позивање на колективни уговор који је на снази;
13. време трајања дневног и недељног радног
времена.
На права и обавезе који нису утврђени уговором
о раду, примењују се одговарајуће одредбе Закона,
овог Уговора и другог општег акта послодавца.
Уговором о раду и овим Уговором, предвиђају се
следеће радне обавезе запослених:
1. запослени је дужан да послове на које је распоређен извршава уредно, савесно, благовремено и квалитетно;
2. да поштује радну дисциплину прописану
овим Уговором и другим општим актима послодавца;
3. да чува имовину послодавца и да са њом поступа са пажњом доброг домаћина;
4. да послове на које је распоређен обавља на
месту и у времену које је утврђено општим
актом послодавца и овим Уговором;
5. да послове врши у складу са правилима струке;
6. да се придржава мера безбедности и заштите
здравља као и мера прoтивпожарне заштите;
7. да чува пословну тајну;
8. да рационално користи радно време и средства
за рад;
9. да извршава одлуке и налоге органа послодавца
и непосредног руководиоца, осим у случају
када се тиме наноси знатна штета по имовину
или пословање предузећа или угрожава имовина и живот запослених;
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10. у случају непредвиђеног одсуства са рада одмах, или најкасније у року од 48 сати од настанка спречености за рад, о разлогу обавести
свог непосредног руководиоца, а по повратку
на рад оправдава изостанак;
11. при извршавању послова користи прописана
заштитна средства ;
12. придржава се мера заштите на раду и одазива
се на позиве за обучавање из ове области, као
и на обавезне лекарске прегледе;
13. коректно се односи према пословним партнерима и осталим запосленим код послодавца;
14. пријављује надлежним органима послодавца
промену адресе пребивалишта, најкасније у
року од 8 дана од дана промене;
15. води бригу о повереним средствима за рад и
одржава исте у исправном стању;
16. да својим поступцима не утиче на нарушавање
међуљудских односа код послодавца.

1.5 СТУПАЊЕ НА РАД
Члан 26.

Запослени ступа на рад даном утврђеним уговором о раду.
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 или ако се послодавац и запослени
другачије договоре.

Члан 27.

Запослени остварује права и обавезе из радног
односа даном ступања на рад.

1.6 ПРОБНИ РАД
Члан 28.

Уговором о раду може да се уговори пробни рад.
Пробни рад не може се уговорити са приправником.

Члан 29.

Пробни рад може да траје најдуже шест месеци.
За време пробног рада послодавац и запослени
могу да откажу уговор о раду са отказним роком.
Отказни рок из става 2. овог члана износи пет
радних дана.

Члан 30.

Стручне и друге радне способности запосленог на
пробном раду прати и оцењује комисија коју образује
директор, састављена од 3 члана који имају најмање
исти степен стручне спреме као и запослени који се
налази на пробном раду.
Комисија је дужна да мишљење о резултатима
пробног рада у виду извештаја достави директору и
запосленом који се налазио на пробном раду. На основу извештаја послодавац, односно овлашћено лице
код послодавца закључују или отказују уговор о раду.
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За време трајања пробног рада запослени и послодавац могу да откажу уговор о раду.
Уколико уговор о раду 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 15 дана.

Члан 31.

Радне и стручне способности запосленог за време
пробног рада утврђује послодавац.
Запосленом који за време пробног рада није показао одговарајуће радне и стручне способности, престаје радни однос истеком рока одређеног уговором
о раду.

1.7 РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
Члан 32.

Уговор о раду може да се закључи на одређено
време, за заснивање радног односа чије је трајање
унапред одређено објективним разлозима који су
оправдани роком или извршењем одрeђеног посла
или наступањем одређенoг догађаја, за време трајања
тих потреба.
Послодавац може закључити један или више уговора из става 1. овог члана на основу којих се радни
однос са тим запосленим заснива за период који са
прекидима или без прекида не може бити дужи од
24 месеца.
Прекид краћи од 30 дана не сматра се прекидом
периода из става 2. овог члана.
Као изузетак од става 2. овог члана, уговор о раду
на одређено време може да се закључи:
1. ако је то потребно због замене привремено одсутног запосленог, до његовог повратка ;
2. за рад на пројекту чије је време унапред одређено, најдуже до завршетка пројекта.
Послодавац може са истим запосленим да закључи нови уговор о раду на одређено време по истеку
рока из става 4. по истеку, односно другом правном
основу, у складу са овим чланом.
Ако је уговор о раду на одређено време закључен
супротно одредбама Закона или ако запослени остане
да ради код послодавца најмање пет радних дана по
истеку времена за које је уговор о раду закључен,
сматра се да је радни однос заснован на неодређено
време.

Члан 33.

Запослени који је засновао радни однос на одређено време, има сва права, обавезе и одговорности,
као и запослени који је засновао радни однос на неодређено време.

Члан 34.

Послодавац је дужан да са запосленима који су
засновали радни однос до дана ступања на снагу
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Закона о раду, закључи уговор о уређивању међусобних права, обавеза и одговорности.
Уговором из става 1. овог члана не заснива се
радни однос.

Члан 35.

Послодавац може да закључи уговор о раду са
запосленим само ако запослени испуњава све услове
из општег акта послодавца.

1.8 РАДНИ ОДНОС ЗА ОБАВЉАЊЕ
ПОСЛОВА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ
Члан 36.

Послодавац може да закључи уговор о раду за
послове за које су прописани посебни услови рада,
само ако запослени испуњава услове за рад на тим
пословима.
Запослени који се распоређује на радно место
са посебним условима рада, поред општих услова
утврђених Правилником из члана 21. овог Уговора,
мора да испуњава и следеће услове за рад : да није
млађи од 18 година и да поседује посебне здравствене и психофизичке способности.
Посебним условима рада сматрају се нарочито:
услови рада у којима постоји повећани ризик од
повређивања, настанка професионалних обољења
и оштећења (рад у просторијама загађеним хемијским, физичким и биолошким штетностима; рад
под дејством штетних зрачења; рад на високој или
ниској температури; и други услови рада који штетно
утичу на здравље запосленог).
Послови са посебним условима рада утврђују се
правилником о процени ризика:
1. специфични технолошки процеси у којима не
постоји могућност примене појединих прописаних мера заштите на раду ;
2. специфични захтеви радног места који, у циљу
безбедног рада, условљавају посебне здравствене, физичке и психофизичке способности
запосленог за рад.

1.9 РАДНИ ОДНОС СА НЕПУНИМ РАДНИМ
ВРЕМЕНОМ
Члан 37.

Радни однос може да се заснује и за рад са непуним радним временом на неодређено или одређено
време.
Правилником о организацији могу се утврдити
послови који могу да се обављају са непуним радним
временом.

Члан 38.

Запослени који ради са непуним радним временом код једног послодавца може за остатак радног
времена да заснује радни однос код другог послодавца и на тај начин оствари пуно радно време.
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1.10 ПРИПРАВНИЦИ
Члан 39.

Послодавац може да заснује радни однос са лицем које први пут заснива радни однос, у својству
приправника, за занимање за које је то лице стекло
одређену школску спрему, ако је то као услов за рад
на одређеним пословима утврђено Правилником из
члана 21. овог Уговора.
Правилником из члана 21. овог Уговора утврђују
се послови на којима се заснива радни однос са приправником.
Приправнички стаж траје најдуже годину дана,
ако законом није друкчије одређено.

Члан 40.

Уговором о раду утврђује се да приправник за
време трајања приправничког стажа има сва права,
обавезе и одговорности које произилазе из радног
односа.
Уговором о раду утврђује се посебно дужина
трајања приправничког стажа и обавеза полагања
приправничког испита.

Члан 41.

Приправник који је положио приправнички испит
може да се распореди на послове за које је стекао
оспособљеност за самосталан рад уколико је то потребно за процес рада послодавца.
Приправнику који не положи стручни испит,
престаје радни однос код послодавца, у складу са
Законом и овим Уговором.

Члан 42.

Приправник полаже приправнички испит, пред
комисијом од три члана коју одређује послодавац,
а чланови комисије треба да имају исти или виши
степен стручне спреме од приправника.
Комисија из става 1. овог члана треба да, месец
дана пре истека приправничког стажа, одреди тему
писменог рада, ментора, као и датум полагања приправничког испита.
Одбрана приправничког рада одвија се пред Комисијом, усмено, након чега Комисија доноси одлуку: „положио“ или „није положио“.

Члан 43.

Приправнички стаж траје :
1. 12 месеци за послове са високом стручном
спремом;
2. 9 месеци за послове са вишом стручном спремом;
3. 6 месеца за послове са средњом стручном спремом.
Приправнички стаж се продужава за време за које
је приправник, у складу са Законом и овим Уговором,
био одсутан са рада, ако је одсуство трајало дуже од
30 дана.
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3. ИЗМЕНА УГОВОРА О РАДУ
Члан 44.

Послодавац може запосленом да понуди измену уговорених услова рада (у даљем тексту: анекс уговора):
1. ради премештаја на други одговарајући посао;
2. због потреба процеса и организације рада;
3. ради упућивања на рад на одговарајући посао код другог послодавца ако је привремено
престала потреба за његовим радом, дат у закуп
пословни простор или закључен уговор о пословној сарадњи, док трају разлози за његово
упућивање а најдуже годину дана а уз сагласност запосленог и дуже;
4. ако је запосленом који је вишак обезбедио остваривање права на преквалификацију и доквалификацију, непуно радно време али не краће од
половине пуног радног времена и друге мере;
5. из уговора о раду : новчани износ основне зараде и елементе за утврђивање радног учинка,
накнаде зараде, увећање зараде и друга примања запосленог, рокови за исплату зараде и
других примања на која запослени има право,
позивање на колективни уговор који је на снази.
Уз понуду за закључивање анекса уговора послодавац је дужан да запосленом, у писаном облику, достави и разлоге за понуду, рок (не краћи од 8 дана) у
коме запослени треба да се изјасни о понуди и правне
последице које могу да настану одбијањем понуде.
Ако запослени одбије да закључи анекс уговора или
се не изјасни у року од 8 дана, престаје му радни однос.
Ако запослени прихвати понуду за закључивање
анекса уговора, задржава право да пред надлежним
судом оспорава законитост тог уговора.

Члан 45.

Запослени се може привремено распоредити на
рад на друго радно место за које се тражи нижи
степен стручне спреме одређене врсте занимања у
изузетним околностима, а нарочито у случајевима:
1. више силе која је настала или непосредно предстоји, изненадног квара на средствима за рад
– материјалу и слично;
2. спасавање средстава за рад;
3. нестанка погонске енергије или материјала за
рад;
4. замене изненадно одсутног запосленог;
5. отклањање хаварија;
6. интервенција у случају кризе у снабдевању
топлотном енергијом;
7. потреба за хитном интервенцијом на топловодној мрежи, у подстаницама, у делокругу инвестиција и развоја када се послови морају одмах
извршити;
8. нарушавања међуљудских односа;
9. изречене мере безбедности или заштитне мере
због које запослени не може да обавља послове
на које је распоређен, док та мера траје.
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Запослени је дужан да ради на радном месту у
смислу става 1. овог члана док трају изузетне околности, а у случају замене изненадно одсутног запосленог најдуже 30 радних дана.

Члан 46.
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Непуно радно време, у смислу овог Уговора, јесте
радно време краће од пуног радног времена.

1.2 СКРАЋЕНО РАДНО ВРЕМЕ
Члан 51.

Запослени се може привремено распоредити на
радно место које одговара његовој стручној спреми,
односно радној способности стеченој радом, у случају неодложног обављања послова, и то:
1. дужег боловања запосленог;
2. одслужења или дослужења војног рока;
3. војне вежбе запосленог;
4. смањења обима посла радног места на које је
запослени распоређен;
5. повећања обима посла другог радног места;
6. плаћеног и неплаћеног одсуства запосленог;
7. годишњег одмора запосленог.
У случају из става 1. овог члана тачке 1, 2, 3, 6 и
7, привремени распоред траје до повратка одсутног
запосленог.
У случајевима из става 1. овог члана тачке 4. и 5.
привремени распоред може трајати најдуже 6 месеци.

Запосленом који ради на нарочито тешким, напорним и за здравље штетним пословима утврђеним
Законом, овим Уговором и другим општим актом послодавца, на којима поред примене одговарајућих
мера заштите на раду, средстава и опреме личне заштите, постоји повећано штетно дејство на здравље
запосленог, скраћује се пуно радно време сразмерно
штетном дејству услова рада на здравље и радну способност запосленог, а највише 10 часова недељно
(послови са повећаним ризиком).
Скраћено радно време из става 1. овог члана,
утврђује се на основу стручне анализе сачињене од
стране овлашћене организације, у складу са Законом.
Запослени који ради скраћено радно време, у смислу става 1. овог члана, има сва права као да ради са
пуним радним временом.

4. РАДНО ВРЕМЕ

1.3 ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД

Члан 47.

Члан 52.

Пуно радно време износи 40 часова недељно, ако
Законом и овим Уговором није друкчије одређено.
Радно време може износити и краће од 40 часова
недељно, али не краће од 36 часова недељно.
Пуно радно време за запосленог млађег од 18 година живота не може да се утврди у трајању дужем од
35 часова недељно, нити дужем од 8 часова дневно.
Према потребама процеса рада и организационих
делова директор може утврдити и клизно радно време на почетку односно завршетку радног дана, и то
највише до 1,5 часова.

Члан 48.

Рад који се обавља у времену од 22.00 до 06.00
часова наредног дана, сматра се радом ноћу.
Ако је рад организован у сменама, послодавац је
дужан да обезбеди измену смена, тако да запослени
не ради непрекидно више од једне радне недеље ноћу.

Члан 49.

Послови на којима се скраћује пуно радно време
утврђују се општим актом о организацији и систематизацији послова у складу са Законом и другим
прописима.

1.1 НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ
Члан 50.

Запослени може засновати радни однос и са непуним радним временом у складу са Законом, и своја
права из радног односа остварује сразмерно времену
проведеном на раду и оствареним резултатима рада.

На захтев послодавца, запослени је обавезан да
ради дуже од пуног радног времена у случају више
силе, изненадног повећања обима посла и у другим
случајевима када је неопходно да се у одређеном
року заврши посао који није планиран (у даљем тексту : прековремени рад).
Запослени не може да ради прековремено дуже
од 8 часова недељно, нити дуже од 4 часа дневно.

1.4 РАСПОРЕД РАДНОГ ВРЕМЕНА
Члан 53.
Радна недеља траје по правилу 5 радних дана.
Распоред радног времена у оквиру радне недеље
утврђује директор. Радни дан, по правилу, траје 8
часова.

Члан 54.
За радна места где је Правилником о систематизацији послова послодавца предвиђен сменски рад и
рад ноћу, послодавац је дужан да обезбеди месечним
планом равномерну оптерећеност запосленог једнаким бројем све три смене, односно донесе одлуку о
распореду радног времена.

Члан 55.
Директор је дужан да обавести запосленог о распореду и промени распореда радног времена, најмање 5 дана пре промене распореда радног времена,
осим у случају увођења прековременог рада.
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Члан 56.

Код утврђивања распореда рада радника за рад на
дан државних и верских празника, за рад ноћу, рад у
смени ако процес рада то захтева, водиће се рачуна
да се обезбеди распоред рада, тако да сваки радник
из основне делатности у току године буде укључен
за обављање рада по овим основама.

1.5 ПРЕРАСПОДЕЛА РАДНОГ ВРЕМЕНА
Члан 57.

Послодавац може да изврши прерасподелу радног
времена када то захтева природа делатности (грејна
сезона), организација рада, боље коришћење средстава рада, рационалније коришћење радног времена
и извршење одређеног посла у утврђеним роковима.
У случајевима из става 1. овог члана, прерасподела радног времена врши се тако да укупно радно
време запосленог у периоду од 9 месеци у току календарске године у просеку не буде дуже од пуног
радног времена.

Члан 58.

У случају прерасподеле радног времена, радно
време у току недеље не може бити дуже од 60 часова.
Прерасподела радног времена из члана 57. овог
Уговора, не сматра се прековременим радом.

Члан 59.

На пословима на којима је уведено скраћено радно време у складу са чланом 52. овог уговора, не
може се вршити прерасподела радног времена.

Члан 60.

Запосленом који у одређеном периоду од 9 месеци у току календарске године ради дуже, а у другом
краће од пуног радног времена, у смислу члана 57.
овог Уговора, коришћење дневног и недељног одмора може се одредити на други начин и у другом периоду, под условом да му се дневни и недељни одмор
обезбеди у обиму утврђеном Законом, у периоду који
не може бити дужи од 30 дана.
За време рада на пословима из става 1. овог члана,
запослени има право на одмор измећу два радна дана
у трајању од најмање 11 часова непрекидно.

Члан 61.

Забрањена је прерасподела радног времена запосленом који је млађи од 18 година живота.
Послодавац може да изврши прерасподелу радног времена запосленој жени за време трудноће и
запосленом родитељу са дететом млађим од 3 године
живота или са дететом са тежим степеном психофизичке ометености, само уз писмену сагласност
запосленог.

Члан 62.

Запослени коме је радни однос престао пре истека времена за које се врши прерасподела радног
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времена, има право да му се часови прековременог
рада прерачунају у пуно радно време и признају у
пензијски стаж или да му се рачунају као часови рада
дужег од пуног радног времена.

1.6 ПАСИВНО ДЕЖУРСТВО
Члан 63.

Послодавац може одредити дежурство ван радног
времена (пасивно дежурство) у току грејне сезоне.
Запослени којем је наложено пасивно дежурство,
има право на накнаду за сваких 24 часа пасивног дежурства у висини од 5 часова вредности основне зараде.
Пасивно дежурство је време у коме је запослени
приправан да се одазове на позив послодавца да обавља послове ако се укаже таква потреба при чему запослени не мора бити присутан у предузећу, али мора
бити стално доступан ради испуњавања потреба посла.
Одлуку о увођењу и обиму пасивног дежурства
доноси директор.
Приправност може трајати радним даном највише
16 сати, а суботом и недељом 24 сата.

5. ОДМОРИ И ОДСУСТВА
1.1 ОДМОР У ТОКУ ДНЕВНОГ РАДА
Члан 64.

Запослени који ради пуно радно време има право
на одмор у току дневног рада у трајању од 30 минута.
Запослени који ради дуже од 4, а краће од 6 часова
дневно има право на одмор у току рада у трајању од
15 минута.
Запослени који ради дуже од пуног радног времена, а најмање 10 часова дневно, има право на одмор
у току рада у трајању од 45 минута.
Одмор у току рада не може се користити на почетку и на крају радног времена.
Време из става 1, 2 и 3. овог члана урачунава се
у радно време.

Члан 65.

Одмор у току дневног рада организује се на начин
којим се обезбеђује да се рад не прекида, ако природа
посла не дозвољава прекид рада, као и ако се ради
са странкама.
Одлуку о распореду коришћења одмора у току
дневног рада доноси директор.

Члан 66.

Запослени има право на одмор између два узастопна радна дана у трајању од најмање 11 часова
непрекидно, ако Законом није друкчије одређено.

1.2 НЕДЕЉНИ ОДМОР
Члан 67.

Запослени има право на недељни одмор у трајању
од најмање 24 часа непрекидно, а ако је неопходно
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да ради на дан свог недељног одмора, мора да му се
обезбеди 1 дан одмора у току наредне недеље.

1.3 ГОДИШЊИ ОДМОР
Члан 68.

Запослени који први пут заснива радни однос или
има прекид радног односа дужи од 30 радних дана,
стиче право да користи годишњи одмор после месец
дана непрекидног рада.
Под непрекидним радом сматра се и време привремене спречености за рад у смислу прописа о
здравственом осигурању и одсуства са рада уз накнаду зараде.
Запослени не може да се одрекне права на годишњи одмор, нити му се то право може ускратити
или заменити новчаном накнадом, осим у случају
престанка радног односа у складу са Законом.
Запослени који су одсуствовали са рада због породиљског одсуства, одсуства због неге и посебне неге
детета имају право преношења годишњег одмора у
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целини у наредну календарску годину, а најкасније
до 30 јуна.
Решење о годишњем одмору уручује се запосленом писмено, најкасније 15 дана пре датума одређеног за коришћење годишњег одмора.

Члан 69.

За сваку календарску годину запослени има право
на годишњи одмор у трајању утврђеним овим уговором, а најмање 20 радних дана.
Запосленом се годишњи одмор у трајању од 20
радних дана увећава по основу радног искуства, сложености послова радног места односно доприноса
запосленог на радном месту, здравственог стања запосленог или члана уже породице и посебних отежаних услова рада.

Члан 70.

Дужина годишњег одмора запосленог утврђује
се тако што се законски минимум од 20 радних дана
увећава према следећим критеријумима :

ПО ОСНОВУ СТЕПЕНА ОБРАЗОВАЊА И ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЗА РАД:
за високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом
образовању, почев од 10. септембра 2005. године и на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године.
за високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
студије),студијама у трајању од три године, више образовање и специјалистичко образовање
након средњег образовања
за средње образовање од четири године
за основно образовање, оспособљеност за рад у трајању од једне године, образовање за
рад у трајању од две године или средње
образовање у трајању од три године
ПО ОСНОВУ УСЛОВА РАДА:
за раднике који раде на нарочито тешким пословима у веома
неповољним условима рада
за рад на радним местима са повећаним ризиком
за рад у сменама
ПО ОСНОВУ РАДНОГ ИСКУСТВА:
преко 30 година проведених у радном односу
од 20 до 30 година проведених у радном односу
од 10 до 20 година проведених у радном односу
од 5 до 10 година проведених у радном односу
до 5 година проведених у радном односу
ПО ОСНОВУ БРИГЕ О ДЕЦИ И ЧЛАНОВИМА УЖЕ ПОРОДИЦЕ:
запосленом који се стара о члану уже породице који је ометен у развоју, има тешко телесно
оштећење, или болест
самохраном родитељу са дететом до 14 година (број дана се увећава за по 2 радна дана за
свако наредно дете млађе од 14 година)
имаоцу донорске картице
родитељу, усвојитељу, старатељу или хранитељу са једним малолетним дететом (за свако
наредно малолетно дете још по 1 радни дан)
ПО ОСНОВУ ИНВАЛИДНОСТИ ЗАПОСЛЕНОГ

5 радних дана

4 радна дана
3 радна дана
2 радна дана

5 радних дана
3 радна дана
2 радна дана
5 радних дана
4 радна дана
3 радна дана
2 радна дана
1 радни дан
5 радних дана
3 радна дана
3 радна дана
2 радна дана
5 радних дана
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Члан 72.

Годишњи одмор по свим критеријумима из става
1. овог члана не може да се користи у трајању дужем
од 30 радних дана.
Запослени са навршених 30 година рада проведених у радном односу односно са 55 година живота има
право на годишњи одмор у трајању од 30 радна дана.

Распоред коришћења годишњег одмора утврђује
директор према плану коришћења годишњег одмора за сваку годину. Решење о коришћењу годишњег
одмора доноси директор послодавца у писаној форми и уручује запосленом.

Члан 71.

1.4 ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО

Запосленом се може одобрити коришћење годишњег одмора у више дела, уколико процес рада
то дозвољава, с тим да први део користи без прекида у трајању од најмање 2 радне недеље у току
календарске године, а други део најкасније до 30.
јуна наредне године.

Члан 73.

Директор послодавца је дужан да запосленом
омогући плаћено одсуство у укупном трајању до 7
радних дана у календарској години у следећим случајевима :

ступања у брак
склапања брака члана уже породице
порођаја супруге или усвојења детета
порођаја другог члана уже породице
смрти члана уже породице запосленог

7 радних дана
5 радних дана
5 радних дана
2 радна дана
5 радних дана

смрти рођеног брата или сестре запосленог
смрти родитеља, усвојиоца, рођеног брата или сестре брачног друга запосленог и
смрти лица које има пребивалиште у домаћинству са запосленим
теже болести члана уже породице
селидбе сопственог домаћинства на подручју места становања
селидбе сопственог домаћинства ван подручја места становања
отклањања последица у домаћинству запосленог изазваних вишом силом
коришћења рганизованог рекреативног одмора у циљу превенције радне
инвалидности
учествовања на спортским и радно-производним такмичењима
добровољног давања крви, рачунајући и дан давања крви

3 радна дана

добровољно давање ткива
припреме за одлазак на одслужење војног рока (изузев цивилног служења)
полагања испита у оквиру стручног усавршавања или образовања
Члановима уже породице запосленог, у смислу
овог Уговора, сматрају се : родитељ, супружник и
ванбрачни партнер, дете рођено у браку и ван брака, браћа и сестре, пасторак, усвојеник, усвојитељ
и храњеник.
Изузетно, у случајевима из става 1. тачке 1, 3, 5,
8, 11. и 13. овог члана укупан број радних дана који
се користи као плаћено одсуство у току календарске
године увећава се за број дана који је утврђен као
време одсуства у сваком од тих случајева.
Плаћено одсуство се одобрава, на писмени захтев
запосленог, под условом да је запослени приложио
одговарајућу документацију (доказ о постојању правног основа за коришћење плаћеног одсуства).

Члан 74.
Запосленом се може одобрити плаћено одсуство
у трајању дужем од 7 дана, а највише до 30 радних

2 радна дана
5 радних дана
2 радна дана
3 радна дана
5 радних дана
7 радних дана
3÷7 радних дана
2 радна дана
по препоруци
здравствене
установе
3 радна дана
7 радних дана

дана у току календарске године у случају : полагања стручног испита или испита којим се стиче
виши степен образовања у области у коју спадају
послови које запослени обавља, израде докторске дисертације, учешћа у студијским или експертским групама и другим облицима стручног
усавршавања.

1.5 НЕПЛАЋЕНО ОДСУСТВО
Члан 75.

Ако одсуство запосленог не би битно утицало на
извршавање послова радног места на које је распоређен може му се одобрити неплаћено одсуство у
следећим случајевима :
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ради школовања, специјализације или другог вида стручног образовања и
усавршавања (магистратура, докторат) којем

до 30 дана

запослени приступа на своју иницијативу
ради неговања члана уже породице
ради обављања личних послова
за случај смрти блиског сродника по крвном или тазбинском сродству
Право запосленог на неплаћено одсуство и дужина његовог трајања утврђује се решењем директора.
За време неплаћеног одсуствовања са рада запосленом мирују права из рада и по основу рада, осим ако
Законом није другачије предвиђено.

1.6 МИРОВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА
Члан 76.

Запосленом мирују права и обавезе које се стичу
на раду и по основу рада, осим права и обавеза за
које је законом и овим уговором друкчије одређено,
ако одсуствује са рада због :
1. одласка на одслужење, односно дослужење војног рока ;
2. упућивања на рад у иностранство од стране послодавца или у оквиру међународно-техничке
или просветно-културне сарадње, у дипломатска, конзуларна и друга представништва ;
3. привременог упућивања на рад код другог послодавца ;
4. избора, односно именовања на функцију у државном органу, политичкој или синдикалној
организацији или другу јавну функцију чије
вршење захтева да привремено престане са
радом код послодавца ;
5. издржавања казне затвора, односно изречене
мере безбедности, васпитне или заштитне мере
у трајању до 6 месеци.
Запослени коме мирују права и обавезе из става
1. овог члана има право да се у року од 15 дана од
дана одслужења, односно дослужења војног рока,
престанка рада у иностранству, престанка функције,
повратка са издржавања казне затвора, односно мере
безбедности, васпитне или заштитне мере, врати на
рад код послодавца.
Права из става 1 .тачка 2. овог члана има и брачни
друг запосленог који је упућен на рад у иностранство
у оквиру међународно-техничке или просветно-културне сарадње, у дипломатска, конзуларна и друга
представништва.

6. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 77.

Послодавац је дужан да у складу са променом
закона и других прописа, техничко-технолошким
унапређењима или потребама процеса рада, обезбеди

до 5 дана
до 7 радних дана
2 радна дана

материјалне и друге услове за стручно оспособљавање и усавршавање запослених, и о томе упозна организацију синдиката која је потписник овог Уговора.
Запослени су дужни да се у току рада усавршавају
и оспособљавају у складу са потребама процеса рада
и потребама и обавезама послодавца.

Члан 78.

Запосленом не може престати радни однос, не
може бити проглашен вишком, нити бити распоређен на друге послове услед промена условљених
изменом Закона и других прописа или техничко-технолошким унапређењима или потребама процеса
рада, уколико послодавац није обезбедио и створио
услове за стручно оспособљавање и усавршавање
запослених.

Члан 79.

Послодавац доноси програм стручног оспособљавања и усавршавања запослених.
Послодавац може упутити запосленог на разне
видове образовања уз рад у зависности од потреба
процеса рада, својом одлуком, и то :
1. стручно оспособљавање кроз полагање и припрему за полагање стручних и правосудног
испита ;
2. стручно усавршавање путем учешћа на курсевима, семинарима и симпозијумима.
Послодавац може именовати комисију за проверу
стручних способности запослених.

7. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Члан 80.

Овим Уговором, у складу са Законом, уређују се
права, обавезе и одговорности послодавца и запослених у вези са безбедношћу и здрављу на раду.

Члан 81.

Послодавац је дужан да обезбеди запосленом рад
на радном месту и у радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду, у складу
са прописима о безбедности и здрављу на раду, да са
представником запослених за безбедност и здравље
на раду разматра сва питања која се односе на безбедност и здравље на раду.

Члан 82.

Запослени је дужан да примењује прописане мере
за безбедан и здрав рад, да наменски користи средства
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за рад и опасне материје, да користи прописана средства и опрему за личну заштиту на раду и да са њима
пажљиво рукује да не би угрозио своју безбедност
и здравље, као и безбедност и здравље других лица.
Пре напуштања радног места, запослени је дужан
да радно место и средства за рад остави у стању да
не угрожавају друге запослене.

Члан 83.

Послодавац је дужан да изврши оспособљавање
запосленог за безбедан и здрав рад.
За време оспособљавања за безбедан и здрав рад
запослени има право на накнаду зараде.
Трошкове оспособљавања из става 1. овог члана
сноси послодавац.

Члан 84.

Запослени је дужан да, у складу са својим сазнањима, одмах обавести лице за безбедност и здравље на
раду и послодавца о неправилностима, штетностима,
опасностима или другим појавама која би на радном
месту могле да угрозе његову безбедност и здравље
или безбедност и здравље других запослених.

Члан 85.

Запослени има право да одбије да ради, уз право
на накнаду зараде :
1. ако му прети непосредна опасност по живот и
здравље због тога што нису спроведене прописане мере за безбедност и здравље на радном месту
на које је одређен, све док се те мере не обезбеде ;
2. ако му послодавац није обезбедио прописани лекарски преглед или ако се на лекарском прегледу
утврди да не испуњава прописане здравствене
услове, у смислу члана 43. Закона о безбедности
и здрављу на раду, за рад на радном месту са
повећаним ризиком ;
3. aко у току оспособљавања за безбедан и здрав
рад није упознат са свим врстама ризика и мерама за њихово отклањање, у смислу члана 27. став
2. Закона, на пословима или на радном месту на
које га је послодавац одредио ;
4. дуже од пуног радног времена, односно ноћу ако
би, према оцени службе медицине рада, такав рад
могао да погорша његово здравствено стање ;
5. на средству за рад на којем нису примењене прописане мере за безбедност и здравље на раду.

Члан 86.

Када запосленом прети непосредна опасност по
живот или здравље, запослени има право да предузме одговарајуће мере, у складу са својим знањем и
техничким средствима која му стоје на располагању
и да напусти радно место, радни процес, односно
радну околину.
У случају из става 1. овог члана запослени није
одговоран за штету коју проузрокује послодавцу,
нити чини повреду радне обавезе и има право на накнаду зараде као да је радио на свом радном месту.
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Члан 87.

Послодавац може да запосленом исплати накнаду зараде због повреде на раду. Одлуку о исплати и
начину исплате доноси директор.

1.1 ПОСЛОВИ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ
Члан 88.

Запослени може бити одређен да ради на радном
месту са повећаним ризиком ако испуњава следеће
услове:
1. да има прописану стручну спрему;
2. да испуњава посебне здравствене услове за обављање послова са повећаним ризиком;
3. да је претходно оспособљен за безбедан и здрав рад;
4. да није млађи од 18 година;
5. да није инвалид рада.

Члан 89.

Послодавац је дужан да запосленом на радном
месту са повећаним ризиком пре почетка рада обезбеди лекарски преглед, као и периодични лекарски
преглед у току рада.
Ако се у поступку периодичног лекарског прегледа утврди да запослени не испуњава посебне
здравствене услове за обављање послова на радном
месту са повећаним ризиком, послодавац је дужан
да га премести на друго радно место које одговара
његовим здравственим способностима.

Члан 90.

Актом о процени ризика за послове са повећаним
ризиком, може се као превентивна мера за безбедан
и здрав рад утврдити скраћено радно време, додатне
и једнократне паузе, као и друге мере.

Члан 91.

Запослени који обављају послове са повећаним
ризиком, инвалиди рада, професионално оболели,
као и запослени који обављају послове на којима
постоји могућност професионалног обољења, у
складу са актом о процени ризика, имају право на
коришћење одмора за превенцију радне инвалидности, у складу са општим актом.

Члан 92.

Послодавац је дужан да професионално оболелом
и особи са инвалидитетом обезбеди обављање послова према радној способности, у складу са Законом.

1.2 ПРЕДСТАВНИК ЗАПОСЛЕНИХ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Члан 93.

Запослени код послодавца имају право да изаберу
најмање једног представника запослених за безбедност и здравље на раду.
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Представника запослених за безбедност и здравље на раду из реда запослених именује репрезентативни синдикат, а ако има више репрезентативних
синдиката, представника именује синдикат са већим
бројем чланова синдикалне организације, односно
репрезентативни синдикати споразумно.

Члан 94.

Мандат представника запослених за безбедност
и здравље на раду траје четири године.
Пре истека периода на који је изабран представнику запослених за безбедност и здравље на раду
мандат може да престане због:
1. престанка радног односа код послодавца ;
2. подношења оставке ;
3. неповерења више од половине од укупног
броја запослених, исказаног у писаној форми
са образложењем, именима и презименима, јединственим матичним бројевима и потписима
запослених.
У случају из става 2. овог члана избор новог представника запослених за безбедност и здравље на раду
спроводи се најкасније у року од 30 дана од престанка мандата претходног представника.

Члан 95.

Послодавац је дужан да представника запослених
за безбедност и здравље на раду информише најмање
једном у шест месеци о свим подацима који се односе на безбедност и здравље на раду.

Члан 96.

Послодавац је дужан да представника запослених
за безбедност и здравље на раду упозна :
1. са налазима и предлозима или предузетим мерама инспекције рада ;
2. са извештајима о повредама на раду, професионалним обољењима и обољењима у вези са
радом и о предузетим мерама за безбедност и
здравље на раду ;
3. o планираним и предузетим мерама за спречавање непосредне опасности по живот и здравље;
4. са извештајем о стању безбедности и здравља
на раду запослених, као и о спроведеним мерама ;
5. o другим битним питањима из области безбедности и здравља на раду.

Члан 97.

Послодавац је дужан да представнику запослених
за безбедност и здравље на раду омогући приступ подацима и информацијама неопходним за несметано
обављање активности, а који се тичу безбедности и
здравља на раду.
На писани захтев за пружање стручне помоћи или
доставу података и информација, директор или друго
овлашћено лице, односно стручно лице послодавца
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за послове безбедности и здравља на раду дужни су
да представнику запослених за безбедност и здравље
на раду доставе писани одговор у року 15 дана од
дана пријема захтева.

Члан 98.

О уоченим неправилностима у примени прописа
о безбедности и здрављу на раду, представник запослених за безбедност и здравље на раду непосредно обавештава :
1. овлашћено лице послодавца;
2. лице за послове безбедности и здравља на раду
код послодавца;
3. руководиоца дела процеса рада;
4. одбор за безбедност и здравље на раду;
5. одбор репрезентативног синдиката.

Члан 99.

Лице за послове безбедности и здравља на раду
код послодавца, дужно је да одмах, без одлагања,
предузме мере и активности, уколико уочи неправилности које изазивају непосредну опасност по живот
и здравље запослених и о томе у писаном облику
извести овлашћено лице послодавца.

Члан 100.

Представник запослених за безбедност и здравље
на раду има право да о питањима безбедности и здравља на раду:
1. непосредно комуницира са запосленима;
2. прима усмене и писане представке запослених;
3. непосредно комуницира са руководиоцима –
организаторима процеса рада;
4. непосредно комуницира са лицем одређеним од
стране послодавца да обавља послове безбедности и здравља на раду, односно са представницима одговарајуће службе код послодавца;
5. даје мишљење и сугестије надлежним органима
у предузећу у вези с применом прописа о безбедности и здрављу на раду;
6. захтева и инсистира на поштовању прописа о
безбедности и здрављу на раду и отклањању
уочених недостатака;
7. да истиче обавештења на огласним таблама послодавца о активностима које предузима.

Члан 101.

Представник запослених за безбедност и здравље на раду има право на плаћено одсуство са рада,
ради обављања активности везаних за безбедност и
здравље на раду и право на плаћено одсуство за све
време проведено на седницама Одбора за безбедност
и здравље на раду, као и за време присуствовања инспекцијском надзору, у складу са општим актом.
Представник запослених за безбедност и здравље
на раду, за време плаћеног одсуства из става 1. овог
члана, има право на накнаду зараде у висини просечне зараде у претходних 12 месеци.
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Представник запослених за безбедност и здравље на раду, пре коришћења плаћених часова за
обављање послова безбедности и здравља на раду,
дужан је да благовремено о томе обавести непосредног руководиоца.

Члан 102.

Представник запослених за безбедност и здравље
на раду дужан је да репрезентативне синдикате информише о свом раду на сваких 6 месеци, односно
на сваки њихов захтев.

1.3 ОДБОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ
Члан 103.

Чланови одбора за безбедност и здравље на
раду су:
1. представници запослених за безбедност и здравље на раду;
2. представници које именује послодавац.
Одбор за безбедност и здравље на раду има три
члана, при чему број представника запослених мора
да буде најмање за једног већи од броја представника
послодавца.
Иницијативу за формирање одбора за безбедност
и здравље на раду могу да поднесу и послодавац и
репрезентативни синдикати.
Послодавац је дужан да омогући да се, најкасније
у року од 15 дана од дана покретања иницијативе из
става 3. овог члана, образује одбор за безбедност и
здравље на раду и почне са радом.

Члан 104.

Мандат чланова одбора за безбедност и здравље
на раду траје 4 године.
Послодавац, односно репрезентативни синдикат
може увек променити члана одбора за безбедност и
здравље на раду - представника послодавца, односно
репрезентативног синдиката, уколико не извршава
обавезе на начин прописан Пословником о раду.
Председника одбора за безбедност и здравље на
раду бирају чланови одбора већином гласова.
Председник одбора за безбедност и здравље на
раду је увек из реда представника запослених.
Пословником о раду одбор за безбедност и здравље на раду ближе уређује начин свога рада.

Члан 105.

Одбор за безбедност и здравље на раду има следеће надлежности и права да:
1. буде информисан о резултатима процене ризика;
2. остварује увид у све акте који се односе на безбедност и здравље на раду;
3. даје предлоге и учествује у разматрању свих
питања која се односе на спровођење безбедности и здравља на раду;
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4. захтева од послодавца информације о свим
подацима који се односе на безбедност и здравље на раду;
5. разматра извештај послодавца о стању безбедности и здравља на раду запослених, као и о
спроведеним мерама;
6. захтева од послодавца да предузме одговарајуће мере за отклањање или смањење ризика
који угрожава безбедност и здравље запослених;
7. упознаје се са налозима и предлозима или предузетим мерама инспекције рада;
8. разматра извештаје о повредама на раду, професионалним обољењима и обољењима у вези
са радом и о предузетим мерама за безбедност
и здравље на раду од стране послодавца;
9. разматра извештај послодавца о предузетим
мерама за спречавање непосредне опасности
по живот и здравље;
10. разматра и даје сугестије на део колективног
уговора код послодавца у области безбедности
и здравља на раду у току преговора за закључивање и даје иницијативу за измене и допуне
колективног уговора у овој области;
11. разматра нацрте и предлоге свих аката послодавца у области безбедности и здравља на
раду и даје одговарајуће мишљење у сугестије;
12. разматра и друга питања у складу са Законом,
овим Уговором и општим актима послодавца у
области безбедности и здравља на раду.

Члан 106.

Послодавац је дужан да одбору за безбедност и
здравље на раду обезбеди потребне просторне и административно-техничке услове за несметан рад, као
и стручну подршку, у складу са општим актом.

Члан 107.

Одбор за безбедност и здравље на раду дужан је
да послодавцу и репрезентативним синдикатима подноси шестомесечни извештај о своме раду.
Послодавац и репрезентативни синдикати дужни
су да размотре ставове и мишљења одбора за безбедност и здравље на раду и да исти обавесте о свом
ставу.

Члан 108.

Лице које обавља послове безбедности и здравља
на раду може да присуствује семинарима и саветовањима ради едукације за обављање послова најмање
једном годишње.
Трошкове из става 1. овог члана сноси послодавац.

Члан 109.

Одбор за безбедност и здравље на раду уз консултацију са послодавцем остварује сарадњу са Управом за безбедност и здравље на раду и надлежним
инспекцијским органом.

7. децембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

1.4 СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ЛИЧНУ
ЗАШТИТУ
Члан 110.

Послодавац је дужан да запосленом изда на употребу средство и/или опрему за личну заштиту, у
складу са актом о процени ризика.

1.5 ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 111.

Послодавац је дужан да, на свој терет, колективно
осигура запослене за случај смрти, повреде на раду,
професионалне болести, смањења или губитка радне
способности.
Висину премије осигурања утврђује надлежни
орган код послодавца.

Члан 112.

У циљу превенције радне инвалидности, послодавац обезбеђује средства, у висини од 1,2% на масу
средстава исплаћених на име зарада за сваки месец.,
за коришћење организованог рекреативног одмора и
превенцију радне инвалидности, културне и спортске
активности свих запослених, а запослени су дужни
да иста користе у складу са критеријумима које утврде репрезентативни синдикати.
Послодавац средства уплаћује репрезентативним
синдикатима пропорционално броју њихових чланова.
Средства се користе и за запослене ван репрезентативних синдиката, трошкове сносе репрезентативни синдикати по истој пропорцији по којој су
им средства уплаћена.

Члан 113.

Послодавац може на предлог репрезентативних
синдиката да организује додатне лекарске прегледе
за све запослене.

Члан 114.

Послодавац може запосленом уплаћивати премију
за добровољно, пензијско и здравствено осигурање
за случај болести и хируршких интервенција, у складу са Законом и Програмом пословања.

8. ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ
8.1 ЗАШТИТА МАТЕРИНСТВА
Члан 115.

Запослена жена за време трудноће не може да
ради на пословима који су, по налазу надлежног
здравственог органа, штетни за њено здравље и здравље детета, а нарочито на пословима који захтевају
подизање терета или на којима постоји штетно зрачење или изложеност екстремним температурама.
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Запослена жена за прве 32 недеље трудноће не
може да ради прековремено и ноћу, ако би такав рад
био штетан за њено здравље и здравље детета, на
основу налаза надлежног здравственог органа.
Запослена жена за време последњих 8 недеља
трудноће не може да ради прековремено, односно
ноћу.
Један од родитеља са дететом до 3 године живота
може да ради прековремено, односно ноћу само на
основу његове писмене сагласности.
Самохрани родитељ који има дете до 7 година
живота или дете које је тежак инвалид може да ради
прековремено или ноћу, само на основу његове писмене сагласности.

8.2 ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО
И ОДСУСТВО СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА
Члан 116.

Запослена жена има право на одсуство са рада
због трудноће и порођаја (у даљем тексту: породиљско одсуство), као и одсуство са рада ради неге детета у укупном трајању од 365 дана.
Запослена жена може да отпочне породиљско
одсуство на основу налаза надлежног здравственог
органа најраније 45 дана, а обавезно 28 дана пре времена одређеног за порођај.
Породиљско одсуство траје до навршених 3 месеца од дана порођаја.
Запослена жена, по истеку породиљског одсуства,
има право на одсуство са рада ради неге детета до
истека 365 дана од дана отпочињања породиљског
одсуства.
Отац детета може да користи права из става 1.
овог члана у случају када мајка напусти дете, ако
умре или је из других оправданих разлога спречена
да користи та права (издржавање казне затвора, тежа
болест).
Право из става 4. овог члана има отац детета и
када мајка није у радном односу.
За време породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета запослена жена, односно отац детета има право на накнаду зараде, у складу са законом.

Члан 117.

Запослена жена има право на породиљско одсуство и право на одсуство са рада ради неге детета
за треће и свако наредно новорођено дете у укупном
трајању од 2 године.
Право на породиљско одсуство и одсуство са рада
ради неге детета у укупном трајању од 2 године има
и запослена жена која у првом порођају роди троје
или више деце, као и запослена жена која је родила
једно, двоје или троје деце а у наредном порођају
роди двоје или више деце.
Запослена жена из става 1 и 2. овог члана, по истеку породиљског одсуства има право на одсуство
са рада ради неге детета до истека 2 године од дана
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отпочињања породиљског одсуства из члана 116.
став 2. овог Уговора.
Отац детета из става 1 и 2. овог члана може да
користи право на породиљско одсуство, а право на
одсуство са рада ради неге детета у дужини утврђеној у ставу 3. овог члана.

Члан 118.

Ако запослена жена роди мртво дете или ако јој
дете умре пре истека породиљског одсуства, има право да користи породиљско одсуство из члана 116.
став 3. овог Уговора.

8.3 ОДСУСТВО РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ
ДЕТЕТА ИЛИ ДРУГЕ ОСОБЕ
Члан 119.

Један од родитеља детета коме је неопходна посебна нега због тешког степена психофизичке ометености, осим за случајеве предвиђене прописима
о здравственом осигурању, има право да, по истеку
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, одсуствује са рада или да ради са половином
пуног радног времена, најдуже до навршених 5 година живота детета.
Право у смислу става 1. овог члана остварује се на
основу мишљења надлежног органа за оцену степена
психофизичке ометености детета, у складу законом.
За време одсуствовања са рада, у смислу става
1. овог члана, запослени има право на накнаду зараде, у складу са законом.
За време рада са половином пуног радног времена, у смислу става 1. овог члана, запослени има
право на зараду у складу законом, овим Уговором и
уговором о раду, а за другу половину пуног радног
времена накнаду зараде, у складу са Законом.

Члан 120.

Хранитељ, односно старатељ детета млађег од пет
година живота има право да, ради неге детета, одсуствује са рада 8 месеци непрекидно од дана смештаја
детета у хранитељску, односно старатељску породицу,
а најдуже до навршених 5 година живота детета.
Ако је смештај у хранитељску, односно старатељску породицу из става 1. овог члана ступио пре навршена 3 месеца живота детета, хранитељ, односно старатељ детета има право да, ради неге детета, одсуствује
са рада до навршених 11 месеци живота детета.
Право из става 1. и 2. овог члана има лице коме
је, у складу са прописима о усвојењу, упућено дете
на прилагођавање пре заснивања усвојења, а по заснивању усвојења и један од усвојилаца.
За време одсуства са рада ради неге детета, лице
које користи право из става 1, 2 и 3. овог члана има
право на накнаду зараде у складу са законом.

Члан 121.

Родитељ или старатељ, односно лице које се стара
о особи оштећеној церебралном парализом, дечјом
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парализом, неком врстом плегије или оболелој од
мишићне дистрофије и осталих тешких обољења,
на основу мишљења надлежног здравственог органа,
може на свој захтев да ради са скраћеним радним
временом, али не краћим од половине пуног радног
времена.
Запослени који ради са скраћеним радним временом у смислу става 1. овог члана, има право на
одговарајућу зараду, сразмерно времену проведеном
на раду, у складу са Законом, овим Уговором и уговором о раду.

Члан 122.

Права из члана 121. овог Уговора има и један од
усвојилаца, хранитељ, односно старатељ детета, ако
је детету, с обзиром на степен психофизичке ометености, потребна посебна нега.

Члан 123.

Један од родитеља, усвојилац, хранитељ, односно
старатељ има право да одсуствује са рада док дете не
наврши 3 године живота.
За време одсуствовања са рада из става 1. овог
члана права и обавезе по основу рада мирују, ако за
поједина права Законом и овим Уговором или уговором о раду није друкчије одређено.

8.4 ЗАШТИТА ИНВАЛИДА
Члан 124.

Запосленом инвалиду рада послодавац је дужан
да обезбеди обављање послова према преосталој радној способности.
Запосленом код кога је, у складу са прописима
о пензијском и инвалидском осигурању, утврђено
да постоји опасност од настанка инвалидности на
одређеним пословима, послодавац је дужан да обезбеди обављање другог одговарајућег посла.
Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који одбије да прихвати посао у смислу
овог члана став 1.

8.5 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИВРЕМЕНОЈ
СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД
Члан 125.

Запослени је дужан да, најкасније у року од 3
дана, од дана наступања привремене спречености за
рад у смислу прописа о здравственом осигурању, о
томе достави послодавцу потврду лекара која садржи
и време очекиване спречености за рад.
У случају теже болести, потврду из става 1. овог
члана, уместо запосленог, послодавцу достављају
чланови уже породице или друга лица са којима
живи у породичном домаћинству.
Ако запослени живи сам, потврду из става 1. овог
члана дужан је да достави у року од 3 дана од дана
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престанка разлога због којих није могао да достави
потврду.
Ако послодавац посумња у оправданост разлога
за одсуствовање са рада у смислу става 1. овог члана, може да поднесе захтев надлежном здравственом
органу ради утврђивања здравствене способности
запосленог, у складу са законом.

8.6 ПОСЕБНА ЗАШТИТА ОД ОТКАЗА
УГОВОРА О РАДУ
Члан 126.

За време трудноће, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета, као и одсуства са
рада ради посебне неге детета, послодавац не може
запосленом дати отказ.
Запосленом из става 1. овог члана који је засновао
радни однос на одређено време може да престане
радни однос по истеку рока за који је заснован.

9. ЗАРАДЕ, НАКНАДА ЗАРАДЕ И ДРУГА
ПРИМАЊА
9.1 ЗАРАДА
1.1.1 ЗАРАДА ЗА ОБАВЉЕНИ РАД И ВРЕМЕ
ПРОВЕДЕНО НА РАДУ
Члан 127.

Запослени има право на одговарајућу зараду, која
се утврђује у складу са Законом, општим актом, овим
Уговором и уговором о раду.
Запосленом се гарантује једнака зарада за исти
рад или рад исте вредности који остварује код послодавца.
Зараду, у смислу става 1 овог члана чини :
1. зарада за обављени рад и време проведено на
раду ;
2. зарада по основу доприноса запосленог, пословном успеху послодавца (награде, бонуси
и сл.) ;
3. друга примања по основу радног односа уговорених овим Уговором и уговором о раду.
Под зарадом у смислу претходног става сматра
се зарада која садржи порезе и доприносе који се
исплаћују из зараде.
Укупна маса зарада из претходног става не може
бити већа од 55% од укупног прихода предузећа и
утврђује се Планом и програмом пословања предузећа.

Члан 128.

Зарада која се остварује за обављени рад и време
проведено на раду утврђује се на основу:
1. основне зараде;
2. дела зараде за радни учинак;
3. увећане зараде.
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Основна зарада запосленог утврђује се на основу:
1. вредности радног часа;
2. вредности – коефицијента посла;
3. времена проведеног на раду – месечног фонда
остварених часова.

Члан 129.

Вредност радног часа утврђује се годишњим планом пословања и програма рада на који сагласност
даје оснивач, а најкасније до краја децембра текуће
године за наредну годину.
Минимална цена рада у ЈП „Топлификација“ Пожаревац не може бити нижа од вредности радног
часа који утврди Социјално економски савет, односно Влада Републике Србије.

Члан 130.

Основнa зарада запосленог утврђена овим уговором о раду за стандардни учинак и пуно радно време
исказана у новчаном износу не може бити нижа од
минималне зараде утврђене Законом.
Новчани износ основне зараде обрачунава се множењем вредности радног часа, коефицијента посла
радног места и времена проведеног на раду односно
месечног фонда остварених часова.
Новчани износ основне зараде утврђен уговором
о раду мења се и у зависности од промене вредности
радног часа и времена проведеног на раду односно
месечног фонда остварених часова рада у месецу за
који се обрачунава зарада.

Члан 131.

Елементи за уговарање основне зараде су:
1. достигнут ниво зарада и његовог односа према
зарадама код других послодаваца у истој грани;
2. раст трошкова живота;
3. пораст инфлације;
4. учешће зарада у трошковима предузећа;
5. оствареног финансијског резултата предузећа;
6. упутство са смерницама за припрему буџета
града Пожаревца за наредну годину са инструкцијама града у делу планирања масе средстава
за зараде у јавним комуналним предузећима
који доноси Градско веће града Пожаревца.

Члан 132.

Маса зарада за запослене расподељује се на принципима и критеријумима утврђеним овим колективним уговором.

Члан 133.

Масу средстава за зараде чини:
1. основна зарада;
2. накнада зараде;
3. дуга примања која имају карактер зараде.

Члан 134.

Коефицијент послова радног места утврђује се на
основу, одговорности у раду, стручне спреме, сложености послова и услова рада.
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Елементи за утврђивање коефицијента послова
радних места из претходног става дефинишу се методима коју доноси послодавац и репрезентативни
синдикати.
Вредност коефицијената послова свих радних
места у предузећу кретаће се у распону од 1 до 6,
између најнижег и највишег коефицијента.

Члан 135.

Послодавац и репрезентативни синдикат утврђују
вредност коефицијента и разрађују послове по групама послова, полазећи од стручне спреме, сложености
и одговорности.
Зарада за пуно радно време и стандардни учинак
утврђује се тако што се цена рада за најједноставнији
рад помножи коефицијентима.
Вредност коефицијената из става 1. овог члана је
саставни део овог Колективног уговора и одређује се
важећим општим актом (систематизацијом).

Члан 136.

Зарада се исплаћује једнократно до 5. у месецу
за претходни месец.

Члан 137.

Зарада приправника утврђује се у висини од 80%
од основне зараде за одговарајуће послове за које се
приправник оспособљава.

1.1.2 ДЕО ЗАРАДЕ ЗА РАДНИ УЧИНАК
Члан 138.

Основ за утврђивање резултата рада запосленог
је резултат рада на радном месту и радни учинак запосленог.
Укупна маса за расподелу зарада запосленима
по основу резултата рада и радног учинка може се
вршити из средстава која су посебно предвиђена у
годишњем Програму пословања и која чине највише
до 1% од утврђене масе зарада за текући месец.

Члан 139.

Основна зарада запосленог може се увећати односно умањити до 30% по основу посебних резултата рада.
Увећање – умањење стимулација основне зараде
запосленима врши се на основу Одлуке о расподели
зараде код послодавца.
Резултат рада запосленог утврђује директор на
образложени предлог руководиоца запосленог.

1.1.3 УВЕЋАНА ЗАРАДА
Члан 140.

Основна зарада запосленог увећава се, и то:
1. за рад на дан државног и верског празника, који
је по закону нерадни дан - 120% од основице;
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2. за рад ноћу (рад који се обавља од 22.00 до
06.00 часова наредног дана), ако такав рад није
урачунат при утврђивању вредности коефицијента радног места – 35% од основице;
3. за прековремени рад у који се не урачунава
радно време унапред одређено на основу извршења годишње прерасподеле времена – 26%
од основице;
4. за рад у смени уколико није вреднован при
утврђивању основне зараде – 26% од основице;
5. за рад недељом, ако такав рад није вреднован
при утврђивању основне зараде – 15% од основице.
Ако се истовремено стекну услови за увећање зараде у смислу става 1. овог члана по више основа,
проценат не може бити нижи од збира процената по
сваком од основа увећања.

Члан 141.

Основна зарада запосленог увећава се, по основу
времена проведеног на раду за сваку пуну годину
рада остварену у радном односу (минули рад) у висини од 0,5%, рачунајући и стаж осигурања са увећаним трајањем.

1.1.4 ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ
Члан 142.

Послодавац може запосленима да исплати зараду
из добити у складу са Законом у висини коју утврђује
Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Члан 143.

Право на зараду из добити из члана 142. има и
запослени:
1. који је у делу пословне године одсуствовао са
рада због привремене неспособности за рад;
2. на породиљском одсуству који је пословну годину или део пословне године за коју се врши
исплата зараде из добити, провео на раду;
3. који је започео да користи пензију током или по
истеку пословне године за коју се врши исплата
зараде из добити;
4. коме је у току пословне године престао радни
однос.
Износ зараде из добити утврђује се сразмерно исплаћеној заради коју је запослени остварио за годину
за коју се врши исплата зарада из добити.

1.1.5 МИНИМАЛНА ЗАРАДА
Члан 144.

Услед поремећаја пословања послодавца, запосленима се може исплаћивати минимална зарада.
Минимална зарада за стандардни учинак и пуно
радно време, односно време које се изједначава са
пуним радним временом за запослене, исплаћује
се у висини минималне зараде утврђене Одлуком
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Социјално економског савета, односно Владе Републике Србије, времена проведеног на раду и пореза
и доприноса који се исплаћују из зараде.

Члан 145.

Послодавац, минималну зараду из претходног
члана, може исплаћивати на основу посебне одлуке
Надзорног одбора донете уз мишљење репрезентативних синдиката.
Приликом доношења одлуке, послодавац ће заједно са репрезентативним синдикатима, прецизирати
рокове за исплату минималне зараде.

1.2 НАКНАДА ЗАРАДЕ
Члан 146.

Запослени има право на накнаду зараде, у висини
просечне зараде исплаћене у последњих 12 месеци,
за време одсуствовања са рада и то у следећим случајевима:
1. коришћење годишњег одмора;
2. плаћено одсуство утврђеног Законом и овим
Уговором;
3. одсуство са рада у дане државног и верског
празника, који су по закону нерадни;
4. прекид рада до кога је дошло наредбом надлежног државног органа или надлежног органа послодавца;
5. када одбије да ради, ако му прети непосредна
опасност по живот и здравље због неспровођења прописаних мера за безбедан и здрав
рад, у складу са прописима који регулишу безбедност и здравље на раду;
6. одлазак на војну вежбу и одазивање на позив
војних и других државних органа, ако то законом није другачије одређено;
7. стручно оспособљавање и усавршавање ради
потреба процеса рада и стручног усавршавања
на које је упућен од стране послодавца;
8. одлазак на систематске и специјалистичке прегледе на које је упућен од стране послодавца;
9. присуствовање седницама државних органа
и њених тела, седницама органа синдиката у
својству члана;
10. учешће на радно производном такмичењу;
11. за давање крви.

Члан 147.

Запослени има право на накнаду зараде за време
одсуствовања са рада због привремене спречености
за рад проузроковане болешћу или повредом ван рада
до 30 дана, и то у висини од 70% просечне зараде у
претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад, с тим да не може
бити нижа од минималне зараде утврђене законом.
Запослени има право на накнаду зараде за време
одсуствовања са рада због привремене спречености
за рад проузроковане повредом на раду или професионалном болешћу до 30 дана, и то у висини 100%
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просечне зараде у претходних 12 месеци пре месеца
у којем је наступила привремена спреченост за рад,
с тим да не може бити нижа од минималне зараде
утврђене законом.

1.3 ДРУГА ПРИМАЊА
9.3.1 ДРУГА ПРИМАЊА КОЈА НЕМАЈУ
КАРАКТЕР ЗАРАДЕ
Члан 148.

Запослени коме престане радни однос због одласка у пензију има право на отпремнину у висини 3 зараде коју би остварио за месец који претходи месецу
у којем се исплаћује отпремнина, с тим што она не
може бити нижа од 3 просечне зараде у Републици
Србији, према последњем објављеном податку Републичког Завода за послове статистике на дан исплате.

Члан 149.

Запослени има право на солидарну помоћ за случај:
1. дуже или теже болести запосленог или члана
његове уже породице;
2. набавке ортопедских помагала и апарата за
рехабилитацију запосленог или члана његове
уже породице;
3. здравствене рехабилитације запосленог;
4. настанак теже инвалидности запосленог;
5. набавке лекова за запосленог или члана његове
уже породице;
6. помоћ малолетној деци запосленог за случај
смрти запосленог родитеља;
7. за рођење детета;
8. помоћ запосленом за случај смрти члана уже
породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог, у висини неопорезивог
износа;
9. месечну стипендију током редовног школовања за децу запосленог који изгуби живот у
току обављања послова на радном месту на
које је распоређен у висини 100% просечне
нето зараде у Републици Србији;
10. у случају штете настале дејством више силе.
Висина помоћи у току године, у случајевима
утврђеним у ставу 1. тачке 1÷7. овог члана признаје се
на основу уредне документације у складу са обезбеђеним средствима, а највише до висине три просечне
зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку
републичког органа надлежног за послове статистике.
Под чланом уже породице из тачке 8. става 1. овог
члана сматрају се: родитељ, супружник и ванбрачни
партнер, дете рођено у браку и ван брака, пасторак,
усвојеник и усвојитељ.

Члан 150.

Послодавац је дужан да обезбеди деци запосленог старости до 12 година поклон за Нову годину
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у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак
грађана.

Члан 151.

Послодавац је дужан да обезбеди средства за финансирање:
1. поклона запосленим женама поводом 8. марта
– Дана жена;
2. прославе славе предузећа;
Средства из овог члана обезбеђују се финансијским планом пословања.

Члан 152.

Запослени има право на јубиларну награду поводом годишњице непрекидног рада у предузећу, и то:
1. за 10 година – у висини 1 зараде;
2. за 20 година – у висини 1,5 зараде;
3. за 30 година – у висини 2 зараде;
4. за 40 година – у висини 3 зараде.
Зарадом у смислу става 1. овог члана сматра се
просечна зарада без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике.

Члан 153.

Запослени има право на јубиларну награду поводом годишњице рада - оснивања предузећа у износу
који се утврди у Програмом пословања за ту годину.

Члан 154.

Послодавац обезбеђује запосленима, у складу са
финансијским могућностима, зајам за побољшање
материјалног и социјалног положаја запослених у
висини до 1 просечне зараде у Граду Пожаревцу по
последњем објављеном податку Републичког Завода за статистику из децембра месеца претходне
године.
Зајам се одобрава са роком враћања до 6 месеци,
а што се уређује уговором између послодавца и запосленог.
Нови зајам се не може исплатити пре исплате раније одобреног зајма. На зајам се не обрачунава камата.

9.4 НАКНАДА ТРОШКОВА
Члан 155.

Запослени има право на месечну накнаду за трошкове исхране у току рада, ако послодавац ово право
није обезбедио на други начин.
Месечна накнада за исхрану у току рада из става
1. овог члана исплаћује се по истеку месеца истовремено са коначном исплатом зараде, на основу присуства на раду запосленог за текући месец.
Висина накнаде трошкова за исхрану у току рада
износи 20% просечне зараде у Граду Пожаревцу по
последњем објављеном податку Републичког завода
за статистику.
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Члан 156.

Запослени има право на регрес за коришћење годишњег одмора, и то :
1. у целости, у висини просечно исплаћене нето
зараде у Републици Србији по последњем објављеном податку Републичког Завода за статистику из децембра месеца претходне године или
2. 1/12 месечно у висини просечно исплаћене нето
зараде у Републици Србији по последњем објављеном податку Републичког Завода за статистику из децембра месеца претходне године.
Запослени који има право на годишњи одмор у
трајању краћем од 20 радних дана, или је искористио
мањи број дана од пуног права на годишњи одмор
има право на сразмерни износ регреса.

Члан 157.

Запослени има право на накнаду трошкова, и то:
1. за превоз на рад и са рада у висини цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају;
2. за време проведено на службеном путу у земљи
– дневницу у висини од 5% просечне зараде запосленог у Републици Србији према последњем
коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике;
3. за ноћење на службеном путовању, према поднетом рачуну, осим у хотелу прве категорије;
4. за превоз у обављању службеног путовања у висини цене превоза за одобрено средство превоза са трошковима накнаде за резервацију места
у превозном средству и превоза пртљага;
5. за коришћење телефона, телефакса и интернета
у службене сврхе на службеном путу у висини
стварних трошкова;
6. за време проведено на службеном путовању у
иностранству – дневница у висини утврђеној
уредбом о накнади трошкова и отпремнине Државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“ број 98/2007);
7. за коришћење сопственог аутомобила за обављање службеног посла у висини од 10%
прописане цене за литар погонског горива по
пређеном километру;
8. за повећане трошкове смештаја и исхране за рад
и боравак на терену (теренски додатак) у висини 3% просечне зараде запосленог у Републици
Србији према последњем коначном објављеном
податку републичког органа надлежног за послове статистике, а ако није обезбеђен смештај
и исхрана и трошкове исхране и смештаја.

Члан 158.

Запослени има право на месечну претплатну карту за долазак на рад и повратак са рада за релације
где јавни превозник омогућава куповину истих.
За релације на којима јавни превозник не омогућава куповину месечне претплатне карте запослени има
право на надокнаду трошкова превоза у новцу и то у
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висини стварних трошкова, под условом да запослени
станује на удаљености већој од 1 km од радног места.
Стварни трошак се утврђује на основу броја дана
доласка на рад и одласка са рада и износа цене појединачне карте на линије и растојања које запослени
користи а за које не постоји месечна претплатна карта.
Ако на истој релацији превоз обавља више превозника при утврђивању стварних трошкова превоза
узима се износ цене појединачне карте оног превозника који има најнижу цену.
Послодавац по правилу врши накнаду трошкова
превоза за долазак на рад и одлазак са рада куповином месечне претплатне карте на почетку месеца за
наредни месец, за релације где је то омогућено.
Изузетно, на захтев запосленог, послодавац може
донети одлуку да исплату врши у новцу у висини
цене месечне претплатне карте.

Члан 159.

Послодавац је дужан да од овлашћених превозника обезбеди потврде о цени појединачних карата
и претплатних карата.
Запослени је дужан да послодавцу да изјаву о
месту становања и превоза који користи за долазак
на рад и одлазак са рада и фотокопију личне карте.

10. УЧЕШЋЕ У УПРАВЉАЊУ
Члан 160.

Представнике запослених у Надзорном одбору
именује и разрешава oснивач, на предлог Директора
и колегијума директора.
Репрезентативни синдикати су овлашћени да по
спроведеном поступку, предложе Директору и колегијуму директора, лице из редова запослених за
члана Надзорног одбора.

Члан 161.

Репрезентативни синдикати учествује у поступку
статусних промена предузећа, а посебно својинске
трансформације или уговарања концесија предузећа,
и има право давања мишљења и предлога, уз поштовање примедби, предлога и сугестија осталих синдиката код послодавца.

Члан 162.

Послодавац ће овлашћеном синдикалном поверенику или представнику органа синдиката ван предузећа
омогућити да, по захтеву запосленог за заштиту права,
изврши увид у примену колективног уговора код послодавца и остваривања права запосленог, под условом да
захтев није решен у поступку пред органима предузећа.

11. ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
1.1 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ О ПРЕСТАНКУ
РАДНОГ ОДНОСА
Члан 163.

Радни однос престаје:
1. истеком рока за који је заснован;
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2. кад запослени наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања, ако се послодавац и запослени друкчије не споразумеју;
3. споразумом измећу запосленог и послодавца;
4. отказом уговора о раду од стране послодавца
и запосленог;
5. на захтев родитеља или старатеља запосленог
млађег од 18 година живота;
6. смрћу запосленог;
7. у другим случајевима утврђеним Законом.

Члан 164.

Запосленом престаје радни однос независно од
његове воље и воље послодавца :
1. ако је на начин прописан Законом утврђено
да је код запосленог дошло до губитка радне
способности даном достављања правоснажног
решења о утврђивању губитка радне способности;
2. ако му је, по одредбама Закона, односно правоснажној одлуци суда или другог органа забрањено да обавља одређене послове, а не може да му
се обезбеди обављање других послова даном
достављања правоснажне одлуке;
3. ако због издржавања казне затвора мора да буде
одсутан са рада у трајању дужем од шест месеци даном ступања на издржавање казне;
4. ако му је изречена мера безбедности, васпитна
или заштитна мера у трајању дужем од шест
месеци и због тога мора да буде одсутан са рада
даном почетка примењивања те мере;
5. у случају престанка рада послодавца, у складу
са Законом.

1.2 СПОРАЗУМНИ ПРЕСТАНАК РАДНОГ
ОДНОСА
Члан 165.

Радни однос може да престане на основу писменог споразума послодавца и запосленог.
Пре потписивања споразума, послодавац је дужан
да запосленог писменим путем oбавести о последицама до којих долази у остваривању права за случај
незапослености.

1.3 ОТКАЗ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНОГ
Члан 166.

Запослени има право да послодавцу откаже Уговор о раду.
Отказ Уговора о раду запослени доставља послодавцу у писменом облику, најмање 15 дана пре дана
који је запослени навео као дан престанка радног
односа.
У случају отказа из става 1. овог члана, због повреде обавеза од стране послодавца утврђених Законом, општим актом, овим Уговором или Уговором о
раду, запослени има сва права из радног односа, као
у случају да му је незаконито престао радни однос.
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1.4 ОТКАЗ ОД СТРАНЕ ПОСЛОДАВЦА
Члан 167.

Послодавац може запосленом да откаже уговор о
раду у складу са Законом о раду.

Члан 168.

Послодавац је дужан да пре отказа уговора о раду,
запосленог писменим путем упозори на постојање
разлога за отказ уговора о раду и да му остави рок од
најмање пет радних дана од дана достављања упозорења да се изјасни на наводе из упозорења.
Ако послодавац запосленом није могао да достави решење у смислу претходног става овог члана, дужан је да о томе сачини писмену белешку.
У случају става 2. овог члана упозорење се објављује на огласној табли послодавца и по истеку осам
дана од дана објављивања сматра се достављеним.
У упозорењу из претходног става послодавац је
дужан да наведе основ за давање отказа, чињенице
и доказе који указују на то да су се стекли услови за
отказ и рок за давање одговора на упозорење.
Послодавац може да, у случају да постоје олакшавајуће околности или ако природа повреде радне
обавезе или непоштовање радне дисциплине није довољан разлог за отказ уговора о раду, у упозорењу
запосленог обавести да ће му отказати уговор о раду
ако поново учини исту или сличну повреду, без поновног упозорења.

Члан 169.

Послодавац је дужан да упозорење из претходног
члана овог уговора достави на мишљење синдикату
чији је запослени члан.
Синдикат је дужан да достави мишљење у року
од пет радних дана од дана достављања упозорења.

1.5 ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ ОТКАЗА
Члан 170.

Уговор о раду отказује се решењем и обавезно
садржи образложење и поуку о правном леку.
Решење мора да се достави запосленом лично, у
просторијама послодавца, односно на адресу пребивалишта или боравишта запосленог.
Ако послодавац запосленом није могао да достави
решење у смислу претходног става овог члана, дужан
је да о томе сачини писмену белешку.
У случају става 3. овог члана решење се објављује
на огласној табли послодавца и по истеку осам дана
од дана објављивања сматра се достављеним.
Запосленом престаје радни однос даном достављања решења из става 1. овог члана, осим ако истим
није одређен други рок.
Запослени је дужан да наредног дана од дана
пријема решења у писаном облику обавести послодавца ако жели да спор решава пред арбитром, у
складу са Законом.
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Члан 171.

Послодавац је дужан да запосленом, у случају
престанка радног односа, исплати све неисплаћене
зараде, накнаде зараде и друга примања која је запослени остварио до дана престанка радног односа
у складу са општим актима и Уговором о раду.
Исплату обавеза из претходног става послодавац
је дужан да изврши најкасније у року од 30 дана од
дана престанка радног односа.

Члан 172.

Поступак за проверу остварених резултата или
утврђивања потребних знања и способности запосленог покреће се решењем директора на основу предлога непосредног руководиоца.
Решење из става 1. овог члана садржи име и презиме запосленог, послове које запослени обавља и
доказе који указују на неостварење предвиђених
резултата рада или непостојање потребних знања и
способности.
Пресудне чињенице које указују да запослени не
остварује резултате рада и нема потребна знања и
способности за обављање послова на којима ради
код послодавца, утврђује комисија коју образује директор, састављена од најмање три члана од којих је
један представник организације синдиката а остали
чланови комисије бирају се из редова запослених
са најмање истим степеном стручне спреме као запослени чије се знање и способности проверавају,
који раде на истим или сличним пословима.
Запосленом који не остварује потребне резултате
или нема потребна знања и способности може се отказати уговор о раду, у складу са Законом.

1.6 У СЛУЧАЈУ ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 173.

Послодавац је дужан да донесе Програм решавања вишка запослених (у даљем тексту: програм),
ако утврди да ће због технолошких, економских или
организационих промена у оквиру периода од 90
дана доћи до престанка потребе за радом запослених на неодређено време, и то за максимално 10%
од укупног броја запослених на неодређено време.
Програм је дужан да донесе послодавац када
утврди да ће доћи до престанка потребе за радом
најмање 6% запослених у оквиру периода од 90 дана,
из разлога наведених у ставу 1. овог члана, без обзира на укупан број запослених код послодавца.

Члан 174.

Послодавац је дужан да, пре доношења програма,
у сарадњи са синдикатом и републичком организацијом надлежном за запошљавање, предузме одговарајуће мере за ново запошљавање вишка запослених.

Члан 175.

Програм нарочито садржи:
1. разлоге престанка потребе за радом запослених;
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2. укупан број запослених код послодавца;
3. број, квалификациону структуру, године старости и стаж осигурања запослених који су вишак
и послове које обављају;
4. критеријуме за утврђивање вишка запослених
које заједничке утврђују репрезентативни синдикат и послодавац;
5. мере за запошљавање: премештај на друге послове, рад код другог послодавца, преквалификација или доквалификација, непуно радно
време али не краће од половине пуног радног
времена и друге мере;
6. средства за решавање социјално-економског
положаја вишка запослених;
7. рок у коме ће бити отказан Уговор о раду.
Послодавац је дужан да предлог програма достави
синдикату и републичкој организацији надлежној за
запошљавање, најкасније осам дана од дана утврђивања предлога Програма, ради давања мишљења.
Програм доноси Надзорни одбор предузећа.

Члан 176.

Синдикат је дужан да достави мишљење на предлог програма у року од 15 дана од дана достављања
предлога програма.
Послодавац је дужан да размотри и узме у обзир
предлоге републичке организације надлежне за запошљавање и мишљење синдиката, и да их обавести о
свом ставу у року од осам дана.

Члан 177.

Радни однос запосленом за чијим је радом престала потреба не може престати без његове сагласности:
1. запосленој за време трудноће или са дететом
до 2 године старости ;
2. запосленом самохраном родитељу ;
3. запосленом чије дете има тешки инвалидитет ;
4. ако оба брачна друга раде у истом предузећу,
једном од брачних другова ;
5. .Изузетно, запосленом који је у комуналној делатности провео више од 25 година рада, без
његове сагласности не може престати радни
однос услед технолошких унапређења, економских тешкоћа или организационих промена.
6. запослени који једини ради у породици ;
7. запосленом инвалиду који је инвалидност стекао радом код послодавца.

Члан 178.

Послодавац је дужан да пре отказа уговора о раду,
запосленом исплати отпремнину.
Отпремнина из става 1. овог члана не може бити
нижа од збира половине зараде запосленог за сваку
навршену годину рада у радном односу код послодавца код кога остварују право на отпремнину.

Члан 179.

Директор предузећа формираће заједничку комисију за социјални дијалог састављену од представника послодавца и репрезентативног синдиката.
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Задатак ове комисије је: израда социјалног програма за запослене, програма рационализације
броја запослених, програма преструктурирања и
унапређења пословања основне делатности и израда
критеријума за додатно стимулисање непосредних
извршилаца у основној делатности.
Социјалним програмом могу се утврдити другачији критеријуми и отпремнине у већим износима
од утврђених овим уговором.
Уколико се средства за исплату отпремнина по
основу решавања технолошког вишка обезбеђују из
буџета оснивача, критеријуми за утврђивање висине примењиваће се из Програма за решавање технолошког вишка запослених, који закључи оснивач и
репрезентативни синдикати.

12. УДАЉЕЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ СА РАДА
Члан 180.

Запослени може да буде привремено удаљен са
рада:
1. уколико је против њега покренут кривични
поступак због кривичног дела учињеног на
раду или у вези са радом или ако је учинио
повреду радне обавезе која угрожава имовину
веће вредности утврђене овим Уговором или
Уговором о раду;
2. уколико је природа повреде радне обавезе, односно кршења радне дисциплине, или понашање запосленог такво да не може да настави
рад код послодавца пре истека рока за изјашњење запосленог на упозорење послодавца.

Члан 181.

Запослени коме је одређен притвор удаљује се са
рада од првог дана притвора, док притвор траје.

Члан 182.

Удаљење запосленог са рада из члана 180. став 1
и 2 овог уговора може да траје најдуже три месеца,
а по истеку тог периода послодавац је дужан да запосленог врати на рад, или му откаже уговор о раду
или изрекне другу меру ако за то постоје оправдани
разлози.
Ако је против запосленог започето кривично
гоњење због кривичног дела учињеног на раду или
у вези са радом, удаљење може да траје до правоснажног окончања тог кривичног поступка.

Члан 183.

За време привременог удаљења запосленог са
рада у смислу чл. 180. и 181. овог Уговора, запосленом припада накнада зараде у висини једне четвртине, а ако издржава породицу једне трећине основне
зараде.
Накнада зараде за време привременог удаљења са
рада, у смислу члана 180. овог Уговора исплаћује се
на терет органа који је одредио притвор.
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Члан 184.

Запосленом за време привременог удаљења са
рада, у смислу чл. 165 и 166 Закона о раду, припада
разлика између износа накнаде зараде по основу чл.
168 Закона о раду и пуног износа основне зараде, и то:
1. ако кривични поступак против њега буде обустављен правоснажном одлуком, или ако правоснажном одлуком буде ослобођен оптужбе,
или је оптужба против њега одбијена, али не
због ненадлежности;
2. ако се не утврди одговорност запосленог за повреду радне обавезе или непоштовање радне
дисциплине из чл. 179. ст. 2. и 3. Закона о раду.

Члан 185.

Послодавац може запосленом због повреде радне
обавезе или непоштовања радне дисциплине, уместо
отказа уговора о раду да изрекне меру привременог
удаљења са рада без накнаде зараде, ако сматра да
постоје олакшавајуће околности или да повреда радне
обавезе, односно радне дисциплине, није такве природе да запосленом треба да престане радни однос.
Мера удаљења са рада из претходног става може
се изрећи у трајању од једног до три радна дана.

13. РАД ВАН РАДНОГ ОДНОСА
Члан 186.

У Предузећу се могу ангажовати лица за обављање послова ван радног односа закључивањем
следећих уговора:
1. o привременим и повременим пословима;
2. o делу;
3. o стручном оспособљавању и усавршавању;
4. допунском раду;
5. волонтерски рад.
Уговори из става 1. овог члана закључују се у писменом облику, сагласно одредбама Закона о раду и
Законом о волонтирању.

14. ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ
Члан 187.

Уговором о раду могу да се утврде послови које
запослени не може да ради у своје име и за свој рачун,
као и у име и за рачун другог правног или физичког
лица, без сагласности послодавца код кога је у радном
односу (у даљем тексту: забрана конкуренције).
Забрана конкуренције може да се утврди само ако
постоје услови да запослени радом код послодавца
стекне нова, посебна важна технолошка знања, широк круг пословних партнера или да дође до сазнања
важних пословних информација и тајни.
Забрана конкуренције односи се на послове из
основне делатности послодавца.
Ако запослени прекрши забрану конкуренције,
послодавац има право да од запосленог захтева накнаду штете.
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Уговором о раду послодавац и запослени могу
да уговоре забрану конкуренције и накнаду штете
по престанку радног односа, у року који не може да
буде дужи од две године по престанку радног односа.
Забрана конкуренције из става 1. овог члана може
се уговорити ако се послодавац уговором о раду обавеже да ће запосленом исплатити новчану накнаду у
уговореној висини.

15. НАКНАДА ШТЕТЕ
Члан 188.

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 Уговором.
Ако штету проузрокује више запослених, сваки
запослени одговоран ја за део штете коју је проузроковао.
Ако се за запосленог из става 2. овог члана не
може утврдити део штете коју је проузроковао, сматра се да су сви запослени подједнако одговорни и
штету надокнађују у једнаким деловима.
Ако је више запослених проузроковало штету
кривичним делом са умишљајем, за штету одговарају солидарно.
Постојање штете, њену висину, околности под
којима је настала и ко је штету проузроковао утврђује
посебна комисија коју образује послодавац, у складу
са општим актом и овим Уговором.

Члан 189.

Поступак за утврђивање одговорности запосленог за штету, покреће се решењем.
Директор је дужан да донесе решење о покретању
поступка за утврђивање одговорности у року од пет
дана од дана пријема пријаве о проузрокованој штети
или личног сазнања да је проузрокована штета.
Пријава из става 2. овог члана, нарочито, садржи:
име и презиме запосленог који је штету проузроковао, време и начин извршења штетне радње, доказе
који указују да је запослени проузроковао штету и
предлог руководиоцу да покрене поступак за утврђивање одговорности запосленог за штету.

Члан 190.

Решење о покретању поступка за утврђивање одговорности запосленог за штету доноси се у писаном
облику и нарочито садржи: име и презиме запосленог, послове на које је запослени распоређен, време,
место и начин извршења штетне радње и доказе који
указују да је запослени извршио штетну радњу.
Директор образује комисију и заказује расправу о
одговорности запосленог за насталу штету.

Члан 191.

Висина штете утврђује се на основу ценовника
или књиговодствене евиденције вредности ствари.
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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, висину накнаде штете утврђује комисија у паушалном износу, проценом штете или вештачењем преко стручног лица.

Члан 192.

Када комисија утврди чињенице и околности од
утицаја на одговорност запосленог директор доноси
решење којим се запослени обавезује да надокнади
штету или се ослобађа од одговорности.
Директор може запосленог обавезати да штету
надокнади у новцу или, ако је то могуће, поправком
или довођењем оштећене ствари у стање у коме је
постојало пре наступања штете.
О томе да ли пристаје или не пристаје да накнади
штету, запослени је дужан да да писмену изјаву.
Ако запослени не пристане да надокнади штету
или у утврђеном року од дана давања изјаве да пристаје да штету надокнади, исту не надокнади, о штети
одлучује надлежни суд.
Директор може у оправданим случајевима, делимично ослободити запосленог од накнаде штете
коју је проузроковао, осим ако је штету проузроковао
намерно.
Предлог за ослобађање од накнаде штете може
поднети запослени.
При доношењу одлуке о делимичном ослобађању
од накнаде штете, директор ће ценити рад и понашање запосленог, као и да ли би запослени накнадом
штете био доведен у тежак материјални положај.

Члан 193.

Ако запослени претрпи повреду или штету на
раду или у вези са радом, послодавац је дужан да
му надокнади штету, у складу са законом, општим
актом и овим Уговором.
Ако се у року од 30 дана од дана претрпљене повреде или штете на раду или у вези са радом послодавац и запослени не споразумеју о накнади штете,
запослени има право на накнаду штете пред надлежним судом.

Члан 194.

Запослени који је у раду или у вези с радом, намерно или крајњом непажњом, проузроковао штету
трећем лицу, а коју је надокнадио послодавац, дужан
је да послодавцу надокнади износ исплаћене штете.

16. ОСТВАРИВАЊЕ И ЗАШТИТА ПРАВА
ЗАПОСЛЕНИХ
16.1 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 195.

О правима, обавезама и одговорностима из радног односа одлучује директор или запослени кога
он овласти.

Страна 237 – Број 12

Овлашћење из става 1. овог члана даје се у писменом облику.
Запосленом се у писменом облику лично доставља сваки позив, обавештење, решење или било
који други акт који се односи на остваривање права,
обавеза и одговорности из радног односа, са образложењем и поуком о правном леку, уз његов потпис
да је исто примио.
У случају да је запослени одсутан са рада из било
ког разлога, или није у могућности да непосредно
прими акт из става 3. достава се врши слањем препоручене пошиљке или телеграма на последњу адресу
коју је запослени пријавио у предузећу.
Уколико запослени одбије пријем аката, ако је његова адреса непозната, или се достава не може извршити слањем препоручене пошиљке или телеграма
из било ког разлога, достављање се врши истицањем
на огласној табли предузећа, а по протеку рока од
три дана сматра се да је достављање запосленом извршено.

16.2 ЗАШТИТА ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРАВА
Члан 196.

Ако настане спор измећу послодавца и запосленог, послодавац и запослени могу спорно питање
решити споразумно.
Спорна питања у смислу овог члана решава арбитар.
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 десет дана од дана подношења захтева за споразумно
решавање спорних питања.
За време трајања поступка пред арбитром због отказа Уговора о раду, запосленом мирује радни однос.
Ако арбитар у року из става 5. овог члана не донесе одлуку, решење о отказу Уговора о раду постаје
извршно.
Одлука арбитра је коначна и обавезује послодавца
и запосленог.

Члан 197.

Против решења којим је повређено право запосленог или кад је запослени сазнао за повреду права,
запослени, односно представник синдиката чији је
запослени члан, ако га запослени овласти, може да
покрене спор пред надлежним судом.
Рок за покретање спора је 60 дана од дана достављања решења, односно сазнања за повреду права.

Члан 198.

У случају било какве промене власништва над
предузећем (продаје, уласка стратешког партнера,
докапитализације...) синдикати морају бити консултовани, а послодавац следбеник и оснивач се обавезују
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да ће задржати основну делатност, као и да ће својим
улагањем створити услове за рад и раст зарада.
У случају било какве потребе за реструктурирањем
предузећа због његовог даљег развоја, обавезан је одговарајући план (бизнис или инвестициони план), одобрен од стране Надзорног одбора и синдиката.
Послодавац следбеник се обавезује да ће у договору са пословодством и синдикатом обезбедити да
сваки од запослених у периоду важења овог Уговора,
добије одговарајући посао сходно његовој стручној
сперми, знању и способностима.
Обавеза је послодаваца следбеника да у договору са пословодством предузећа и синдикатом утврди
нову цену рада за најједноставнији рад, с тим што она
не може бити нижа од већ достигнуте и да од трећег
месеца уласка у предузеће исту увећа за 20%, а од
шестог месеца за још 10% у односу на затечено стање.
Послодавац следбеник се обавезује да поштује
сва стечена права запослених (топли оброк, накнада
превоза, регрес за годишњи одмор, заштита на раду,
јубиларне награде и др.) и омогући учешће радника
у управљању предузећем.

17. НАЧИН РЕШАВАЊА СПОРОВА
Члан 199.

Уколико настане спор у поступку закључивања,
односно измена и допуна или примене овог Уговора, остваривања права на синдикално организовање и
штрајк, сматра се да је настао колективни радни спор.
У случају спора из става 1. овог члана примењиваће се одредбе Закона о мирном решавању радних
спорова, односно пропис који донесе министар надлежан за послове рада.

Члан 200.

Уколико настане спор поводом отказа уговора о
раду и исплате минималне зараде, сматра се да је
настао индивидуални радни спор.
У случају спора из става 1. овог члана примењиваће се одредбе Закона о мирном решавању радних
спорова.

18. УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА
Члан 201.

Послодавац је дужан да, у складу са Законом,
запосленима омогући синдикално организовање и
спровођење активности усмерених на побољшању
њихових услова рада и укупног животног положаја.
Синдикат не може бити распуштен или његова делатност обустављена или забрањена актом послодавца.
Запослени приступа синдикату добровољним
потписивањем приступнице.

Члан 202.

Послодавац је обавезан да синдикату омогући деловање у складу са њиховом улогом и задацима из
Закона и Колективног уговора и то :
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1. да покреће иницијативе, подноси захтеве и
предлоге и да заузима ставове о свим питањима
од значаја за материјални и социјални положај
запослених и услове рада ;
2. да се информише о питањима која су од значаја
за материјални и социјални положај запослених;
3. да се позива са достављеним материјалима, да
присуствује седницама на којима се разматрају
мишљења, предлози, иницијативе и захтеви
синдиката, односно на којима се одлучује о
појединачним правима запослених.

Члан 203.

Послодавац је о дужан:
1. да синдикату обезбеди коришћење просторија
без плаћања накнаде и пружање потребних
стручних, административних и техничких услуга неопходних за његов рад, као и израду завршног рачуна;
2. да омогући председнику – поверенику репрезентативних синдиката код послодавца,
представнику репрезентативног синдиката на
нивоу Града или Републике изабраног у органе Синдикалне централе , да спроводиле све
активности и задатке, у интересу запослених
и послодавца, који произилазе из Закона и колективних уговора и да за то време прима накнаду зараде;
3. да председнику синдикалне подружнице и
синдикалном поверенику репрезентативног
синдиката споразумно обезбеди утврђен број
плаћених часова месечно за обављање његове
функције, а ако се споразум не постигне једну
половину од плаћених часова који се обезбеђују
за председника тог синдиката, у складу са законом;
4. да председницима синдикалних организација
и синдикалним повереницима других (не репрезентативних) синдиката споразумно обезбеди број плаћених часова месечно за обављање
функција, у складу са Законом;
5. да представницима синдиката омогући информисање запослених, истицањем обавештења
на одређеним местима, приступачним запосленима и за то одређена;
6. да представницима синдиката омогући одсуствовање са посла ради присуствовања синдикалним састанцима, конференцијама, седницама и конгресима на које су позвани;
7. да се мишљења и предлози репрезентативног
синдиката размотре пре доношења одлука од
значаја за материјални, економски и социјални
положај запослених, и да се у односу на њих
определи;
8. да председнике репрезентативних синдиката
позива на седнице Надзорног одбора, а председнике других синдиката на седнице, када се
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разматрају иницијативе упућене од стране тих
синдиката или одлучује о питањима која се односе на права и обавезе запослених;
9. да обезбеди друге услове за нормалан рад и
функционисање синдиката на основу закљученог споразума послодавца и синдиката.

Члан 204.

Председник репрезентативног синдиката који
професионално обавља своју дужност, за време
трајања мандата има право на накнаду зараде у висини зараде коју би остварио на пословима на које
је распоређен.

Члан 205.

Послодавац не може да откаже Уговор о раду,
нити на други начин да стави у неповољан положај
представника репрезентативних синдиката за време обављања функције, ако представник запослених поступа у складу са Законом, општим актом
и Уговором о раду, и то: представнику запослених у надзорном одбору послодавца, председнику, члановима одбора и организационих делова
репрезентативних синдиката основаног код послодавца, именованом или изабраном синдикалном
представнику.
Ако представник запослених из претходног става не поступа у складу са Законом, општим актом
и Уговором о раду, послодавац може да му откаже
Уговор о раду.

Члан 206.

Репрезентативни синдикат и други синдикати у
предузећу дужни су да свој рад организују тако да не
смета редовном раду и функционисању предузећа и
да не ремети прописану радну дисциплину. Послодавац и сви синдикати који делују код послодавца залагаћe се за највећи могући степен међусобне сарадње,
уважавања, демократског дијалога и разумевања.

19. ПРАВО НА ШТРАЈК
Члан 207.

Начин организовања и спровођења штрајка врши
се у складу са Законом о штрајку.
Штрајком се не сме угрозити право на живот,
здравље и личну сигурност.

Члан 208.

Оснивач својим актом утврђује минимум процеса
рада за време трајања штрајка за сва јавна комунална
предузећа.
Послодавац је дужан да о утврђеном минимуму
процеса рада обавести све кориснике преко средстава јавног информисања, имајући у виду да предузећа
комуналне делатности пружају производе и услуге
које су незаменљив услов живота и рада.
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Члан 209.

Уколико се због необезбеђења права, из Посебних
колективних Уговора и Колективног уговора код послодаваца, организује штрајк, спроводиће се у складу са Законом а запосленима који у њему учествују
обезбедиће се права у складу са Законима.

20. ПРЕГОВАРАЊЕ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА
Члан 210.

Овај уговор Закључује оснивач, репрезентативни синдикат код послодавца и послодавац који га и
потписују.
Одредбе овог Уговора се непосредно примењују
на све запослене у Јавном предузећу „Топлификација“
Пожаревац, осим на директора – послодавца, који
закључује Уговор о раду са органом који га именује.
Учесници овог Уговора се обавезују да ће, примењивати и предузимати мере у циљу обезбеђивања
услова за примену одредаба овог колективног уговора и да ће својим ангажовањем утицати на остваривање основних циљева Колективног уговора.
Овај Уговор и други општи акт послодавца и
Уговор о раду не могу да садрже одредбе којима се
запосленима дају мања права или утврђују неповољнији услови рада од права и услова који су утврђени
Законом, Општим колективним уговором и Посебним колективним уговором за комуналне делатности,
као и Посебним колективним уговором за јавно и
јавна комунална предузећа Града Пожаревца.

Члан 211.

Овај Уговор се закључује на период од 3 године.
По истеку рока из става 1. овог члана Уговор престаје да важи ако се учесници колективног уговора
друкчије не споразумеју – продуже му дејство – најкасније 30 дана пре истека важења Колективног уговора.
Овај Уговор може престати споразумом свих учесника или отказом пре истека рока на који је закључен
у ком случају се он примењује најдуже још 6 месеци
од дана подношења отказа, с тим што су учесници
дужни да поступак преговарања започну најкасније
у року од 15 дана од дана подношења отказа.

Члан 212.

Уколико дође до спора међу учесницима у преговарању стране у спору су дужне да заједнички
поднесу предлог, у року од 3 дана од дана настанка
спора, Агенцији за учешће миритеља у колективном
преговарању у циљу пружања помоћи и спречавања
настанка спора.
Ако стране у спору не поднесу предлог Агенцији,
дужне су да је о томе обавесте, те ће Директор Агенције, по службеној дужности покренути поступак
мирења и одредити миритеља из Именика.
Поступак мирења у колективном спору води се
пред Одбором за мирење.
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Одбор чине по један представник страна у спору
и миритељ који је председавајући Одбора.
По окончању поступка мирења, миритељ закључује расправу и са члановима Одбора доноси Препоруку о начину решавања спора. Препорука не обавезује стране у спору.

21. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 213.

Учесници овог Уговора обавезују се да у оквиру
својих овлашћења предузимају све потребне радње
за примену његових одредби.

Члан 214.

За праћење примене и тумачење одредби овог
Уговора надлежна је Комисија коју именује Градоначелник града, а сачињавају је по два представника
потписника овог Уговора. Чланови комисије бирају
председника и секретара из састава Комисије.
Kомисија je обавезна да потписницима сваких 6
месеци доставља извештај о примени овог Уговора.
Закључци и тумачења донети на Комисији, ако су
једногласни, имају обавезујућу снагу за све учеснике
у закључивању Колективног уговора код послодаваца.

Члан 215.

Измене и допуне овог Уговора врше се на начин
и по поступку на које је и закључен.

Члан 216.

На сва питања која нису регулисана овим Уговором непосредно се примењују одредбе Закона и
Посебног колективног уговора за јавна предузећа у
комуналној делатности Града Пожаревца.

Члан 217.

Овај Уговор објавиће се у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.

Члан 218.

Овај Уговор ступа на снагу и примењују се 8 дана по
објављивању у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 7. 12. 2018. године Број: 6619/1-2018
Град Пожаревац
Градоначелник Бане Спасовић дипл. правник, с. р.
ЈП „Топлификација“ Пожаревац
Директор Дејан Дачић дипл. правник, с. р.
Синдикална организација
ЈП „Топлификација“
Председник Ненад Ковачевић, с. р.
Синдикат радника Топлификације
Председник Горан Јелечић, с. р.

7. децембар 2018.
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На основу члана 247. Закона о раду (,,Службени
гласник РС“, број 24/04, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 и 113/17), члана 82. став 1. тачка 24) Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, број 10/18) Градско веће града Пожаревца, кога
представља Градоначелник града Пожаревца Бане
Спасовић у име оснивача, Послодавац кога представља Слободан Јовић као Директор предузећа и Савез
Самосталних Синдиката ЈКП „Комуналне службе“,
кога представља Ђуришић Бранислав као председник
синдиката

з а к љ у ч у ј у:
Колективни уговор код послодавца Јавног
комуналног предузећа „Комуналне службе“
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим колективним уговором (у даљем тексту:
уговор) уређују се у складу са Законом о раду (у
даљем тексту: законом), Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса и
Посебним колективним уговором за јавна предузећа
у комуналној и стамбеној делатности у Пожаревцу
(у даљем тексту: Посебан колективни уговор): права,
обавезе и одговорности запослених и послодавца из
радног односа, заштита запослених на раду, зараде
и остале накнаде запослених, права синдиката и послодавца, поступак измена и допуна уговора, међусобни односи учесника колективног уговора и друга
питања од значаја за запослене и послодавца.
Овај уговор закључује се између оснивача, послодавца и репрезентативног синдиката код послодавца,
у име свих запослених код послодавца.

Члан 2.

Оснивач је град Пожаревац.
Послодавац је Јавно комунално предузеће ,,Комуналне службе“ Пожаревац (у даљем тексту: предузеће), које заступа директор (у даљем тексту: директор Послодавца).
Репрезентативни синдикат је Синдикална организација Самосталног синдиката ЈКП „Комуналне
службе“.
Запослени је лице које је у складу са законом, засновало радни однос са послодавцем.

Члан 3.

Овај уговор је обавезан за оснивача, послодавца
и све запослене у предузећу.
Овај уговор се примењује на све запослене.
Права, обавезе и одговорности директора уређују
се уговором у складу са законом.
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Члан 4.

Оснивач обезбеђује предузећу материјалне, финансијске, техничке и друге услове за несметано обављање делатности, прати услове рада и предузима
мере за отклањање негативних околности које могу
утицати на вршење делатности у складу са финансијским могућностима.
Послодавац прати извршење посла, квалитет и
обим услуга и производа и обезбеђује средства за
исплату зарада, обрачуната на основу критеријума
и осталих елемената за утврђивање висине зараде
утврђених законом, Посебним колективним уговором и овим уговором.
Послодавац и оснивач обезбеђују средства за исплату зарада обрачунатих на основу уговорене цене
радног часа када средства не могу бити обезбеђена
из сопствених прихода предузећа.
Послодавац и оснивач обезбеђују средства за исплату зарада најмање у висини минималне зараде
коју утврди Социјално-економски савет Републике
Србије у трајању од 6 месеци.

Члан 5.

На права, обавезе и одговорности које нису уређене овим уговором непосредно се примењују одредбе
закона, Посебног колективног уговора и други прописи и општи акти послодавца.

II – РАДНИ ОДНОСИ
Члан 6.

Радни однос у предузећу заснива се са лицем које
испуњава опште услове утврђене законом и услове
предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова (у даљем тексту: Правилник).
Запослени заснива радни однос закључивањем
уговора о раду.
Правилником се утврђују организациони делови
предузећа, врста послова, врста и степен стручне
спреме и други посебни услови за рад на тим пословима (здравствени и психофизички услови).

Члан 7.

Послодавац је дужан да запосленом омогући да
према условима и на начин прописан законом и колективним уговорима остварује своја права која му
припадају на раду и у вези са радом.
Послодавац је дужан да по захтеву запосленог за
заштиту права омогући синдикалној организацији
у предузећу или ван предузећа увид у примену колективних уговора и остваривање права запослених.

Члан 8.

О појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених из радног односа одлучује директор, у складу са Законом о раду.
Директор може пренети своја овлашћења, у складу са законом на другог запосленог.
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Овлашћење из става 2. овог члана даје се у писаном облику.

1. Заснивање радног односа
Члан 9.

О потреби заснивања радног односа у предузећу
одлучује директор у складу са Годишњим програмом
пословања за текућу годину.

Члан 10.

Радни однос заснива се закључивањем уговора
о раду према условима прописаним у закону и правилником.
Уговор о раду закључује запослени и послодавац.
У име послодавца уговор о раду закључује директор.
Уговор о раду закључују запослени и послодавац
на неодређено и одређено време у
складу са законом.
Пријем новозапослених послодавац може да врши
по претходно добијеној сагласности од градског већа
града Пожаревца.

Члан 11.

Уговором о раду може да се утврди рад на неодређено време, рад на одређено време, рад са непуним радним временом, пробни рад и рад са приправником.
Уговором о раду не могу се утврдити мања права
и услови од утврђених законом, Посебним колективним уговором и овим уговором.
Уговор о раду закључује се пре ступања запосленог на рад у писаном облику.

Члан 12.

Пре закључивања уговора о раду кандидат је дужан да послодавцу достави исправе и друге доказе о
испуњености услова за рад на пословима на којима
заснива радни однос, утврђене правилником.
Послодавац је дужан да пре закључивања уговора
о раду кандидата обавести о послу, условима рада,
правима и обавезама из радног односа и правилима
утврђених одредбама закона.
За послове на којима се захтевају посебне здравствене и психофизичке способности или се послови
обављају под специфичним или отежаним условима
рада и као такви су утврђени правилником, врши се
провера здравствених и психофизичких способности
кандидата о трошку послодавца.
Послодавац може запосленом понудити измену
уговорених услова рада анексом Уговора о раду у
случајевима предвиђеним законом.

Члан 13.

Запослени остварују права и обавезе из радног
односа даном ступања на рад.
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Члан 14.

Послодавац је дужан да запосленом достави фотокопију пријаве на обавезно социјално осигурање
најкасније у року од 15 дана од дана ступања запосленог на рад.

Члан 15.

Радни однос може да се заснује на неодређено или
одређено време, и за рад са непуним радним временом у складу са законом.
Радни однос са непуним радним временом може
да се заснује на неодређено време или одређено време, под условом да постоји потреба за обављањем
послова у мањем обиму од пуног радног времена, а
што је неопходно због организације и природе посла.
Запослени који ради са непуним радним временом
има сва права из радног односа сразмерно времену
проведеном на раду и оствареним резултатима рада.

Члан 16.
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Запослени и послодавац за време пробног рада
могу да откажу уговор о раду, са отказним роком који
не може бити краћи од пет радних дана.

Члан 19.

Послодавац може да заснује радни однос са лицем које први пут заснива радни однос, у својству
приправника, за занимање за које је то лице стекло
одређену врсту и степен стручне спреме ако је то
као услов за рад на одређеним пословима утврђеним
правилником.
Приправнички стаж траје:
– на пословима на којима се захтева висока стручна спрема девет месеци,
– на пословима на којима се захтева виша стручна
спрема шест месеци и,
– на пословима на којима се захтева средња стручна спрема три месеца.

Члан 20.

Радни однос на одређено време може да се заснује
у случајевима и под условима утврђеним законом, с
тим да тако заснован радни однос непрекидни или са
прекидом не може да траје дуже од 12 месеци, и то:
– када треба заменити запосленог који је привремено одсутан (боловање, рад у иностранству,
обављање јавне функције и одслужење војног
рока);
– када обављање посла по својој природи траје
одређено време;
– када се привремено повећа обим посла, рад на
одређеном пројекту и у другим случајевима
предвиђеним програмом пословања и
– у својству приправника ради оспособљавања за
самостални рад.

За време приправничког стажа приправник има
право на зараду и сва друга права из радног односа,
у складу са законом, колективним уговором и уговором о раду.
Зарада из претходног става износи 80% основне зараде за послове за које се оспособљава приправник.
На крају приправничког стажа приправник полаже стручни испит.
Проверу радних способности приправника врши
стручна комисија, коју именује директор, састављена
од три до пет чланова који имају најмање исти степен стручне спреме као и приправник, с тим што по
једног члана предлажу репрезентативни синдикати.

Члан 17.

Уговор о раду може да се закључи за послове за
које су прописани посебни услови рада (послови са
повећаним ризиком) само ако запослени испуњава
услове за рад на тим пословима, односно ако је од
стране надлежног здравственог органа утврђено да
је здравствено способан за рад на тим пословима.

Правилником се утврђују радна места за која је,
као посебан услов за рад, предвиђено да запослени
одређено време проведе на пробном раду. Пробни
рад може да траје најдуже шест месеци.
Уговором о раду утврђује се дужина трајања, отказ пробног рада и начин провере радне и стручне
способности.
Пробни рад у смислу става 1. овог члана не може
се утврдити за приправника.

Члан 18.

Радне и стручне способности запосленог за време
пробног рада утврђује комисија, коју именује директор или друго запослено лице које он овласти.
Комисија се састоји од најмање три члана који морају имати најмање исти степен стручне спреме као и
запослени чија се способност испитује, с тим што по
једног члана предлажу репрезентативни синдикати.
Запосленом који за време пробног рада није показао
одговарајуће радне и стручне способности престаје
радни однос истеком рока одређеног у уговору о раду.

Члан 21.

2. Измена Уговора о раду
Члан 22.

У току рада, послодавац може запосленом да понуди да се измене поједини уговорени услови рада (у
даљем тексту: анекс Уговора о раду) закључивањем
уговора о раду под измењеним условима, у случајевима и под условима утврђеним законом, овим уговором и уговором о раду.
Послодавац може запосленом да понуди анекс
уговора о раду ради премештаја на други одговарајући посао због потребе процеса рада и организације рада за чије обављање се захтева иста врста и
степен стручне спреме који су утврђени уговором о
раду на дан понуде за измену уговора.
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Послодавац и запослени могу да се споразумеју
и другачије, односно да запослени прихвати понуду
послодавца да ради на пословима за које се захтева
друга врста и степен стручне спреме од оне која се
захтева на пословима на којима је радио. Уколико се
запослени и послодавац не споразумеју, запослени
не може да сноси последице одбијања да закључи
анекс уговора о раду.
Послодавац измену уговора може запосленом да
понуди у следећим случајевима: при увођењу нових,
односно укидању постојећих послова, статусним или
организационим промена, размештају запослених
зависно од њихових способности, примена мера за
унапређењем технологије рада и радних поступака,
отклањања узрока застоја у раду или лоших односа
међу запосленима, бољем функционисању делова
система рада и другим ситуацијама.
Запосленом који одбије да закључи анекс Уговора
о раду у смислу става 1. овог члана, послодавац може
да откаже уговор о раду.

Члан 23.

Уз понуду за закључивање анекса уговора о раду,
сагласно претходном члану, послодавац је дужан да
запосленом у писаном облику достави и разлоге за
понуду, рок у коме запослени треба да се изјасни
о понуди и правне последице које могу да настану
одбијањем понуде.
Сматра се да је запослени одбио понуду за закључивање анекса Уговора о раду ако се не изјасни у
датом року.
Ако запослени прихвати понуду за закључивање
анекса уговора о раду задржава право да пред надлежним судом оспорава законитост анекса Уговора
о раду.

3. Образовање, стручно оспособљавање
и усавршавање
Члан 24.

Послодавац је обавезан да у складу са променама
законских и других прописа, техничко-технолошким
унапређењима, потребама процеса рада и увођењем
нове организације рада у предузећу, обезбеди услове
за стручно оспособљавање, усавршавање и стицање
посебних знања и способности за рад у својој струци,
специјализацију запослених у земљи и иностранству
(постдипломске студије, симпозијум, курс, семинар
и сл.) и да о томе упозна репрезентативне синдикате.
Запослени је дужан да се у току рада образује
стручно оспособљава и усавршава за рад.
Послодавац може да стипендира школовање, потребних кадрова предузећа.
Међусобна права и обавезе између послодавца и
запосленог који је упућен на стручно оспособљавање
и усавршавање уређују се посебним уговором.
Издаци за образовање, стручно оспособљавање
и усавршавање утврђују се програмом пословања
предузећа.
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Управни одбор предузећа доноси Програм стручног оспособљавања и усавршавања запослених на
предлог директора и уз претходно прибављено
мишљење репрезентативних синдиката.

4. Радно време
Члан 25.

Пуно радно време запослених износи 40 часова
недељно.
Радни дан траје осам часова а радна недеља траје
пет радних дана.
Распоред радног времена у оквиру радне недеље
утврђује директор предузећа.
Директор је у обавези да почетак и крај радног
времена усагласи са технолошким процесима у предузећу и да обавести запослене о распореду и промени распореда радног времена.
Распоред, почетак и завршетак радног времена у
предузећу утврђује се полазећи од следећег:
– на пословима где процес рада то дозвољава, радно време је једнократно, радна седмица траје пет
радних дана, а суботом и недељом се не ради;
– на пословима где процес рада траје непрекидно
или дуже од радног времена рад се организује
у сменама.
Према потребама процеса рада и организационих
делова директор може да утврди клизно радно време
на почетку, односно завршетку радног дана.

Члан 26.

Радно време између 22 часа и 6 часова наредног
дана сматра се радом ноћу и представља посебан услов
рада у погледу утврђивања права и заштите запослених.
Када је рад организован у сменама мора се организовати тако да запослени не ради више од једне
радне недеље ноћу, у току месеца, а дуже само уз
његову писану сагласност.

Члан 27.

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, а
највише десет часова недељно.
Послови на којима се скраћује пуно радно време
утврђују се општим актом о организацији и систематизацији послова у складу са законима и другим
прописима.
Запослени који раде скраћено радно време имају
иста права као и запослени који раде пуно радно време.

Члан 28.

Запослени има право на одмор у току дневног
рада, одмор између два узастопна радна дана и недељни одмор, у складу са законом.
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Одлуку о распореду коришћења одмора у току
дневног рада доноси директор.

Члан 29.

Директор или лице које он овласти у складу са законом, а према потребама послова и задатака процеса
рада, може да уведе рад дужи од пуног радног времена.
У складу са одлуком директора или лица које он
овласти, запослени је обавезан да ради дуже од пуног радног времена у случају више силе, изненадног
повећања обима посла и у другим случајевима када
је неопходно да се у одређеном року заврши посао
који није планиран (прековремени рад).
Запослени не може да ради прековремено дуже
од осам часова недељно, нити дуже од четири часа
дневно.

Члан 30.

Директор може запосленом да уведе прерасподелу радног времена у складу и под условима
утврђеним законом, Посебним колективним уговором, посебним решењем и то:
– када то захтева природа делатности рада обезбеђења потребног обима и квалитета услуга,
– у циљу боље организације рада и рационалнијег
коришћења средстава рада,
– због рационалнијег коришћења радног времена у циљу извршавања одређених послова у
утврђеним роковима.

Члан 31.

Запослени је дужан да најкасније у року од три
дана од дана наступања привремене спречености за
рад, у смислу прописа о здравственом осигурању, о
томе достави кадровској служби потврду лекара која
садржи и време очекиване спречености за рад.
У случају теже болести запосленог потврду из
става 1. овог члана достављају чланови уже породице или друга лица са којима живи у породичном
домаћинству.
Ако запослени живи сам, потврду из става 1.
овог члана дужан је да достави у року од три дана
од дана престанка разлога због којих није могао да
достави потврду.
Ако непосредни руководилац или директор предузећа посумња у оправданост разлога за одсуствовање са рада у смислу става 1. овог члана, може да
поднесе захтев надлежном здравственом органу ради
утврђивања здравствене способности запосленог, у
складу са законом.

5. Одмори и одсуства
5.1. Годишњи одмор
Члан 32.

Запослени има право на годишњи одмор у складу са законом и Посебним колективним уговором
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у трајању од најмање 20 а највише 30 радних дана
по свим основама. Годишњи одмор запосленог од 20
радних дана увећава се:
1. по основу радног искуства:
– један радни дан од пет до десет година радног
стажа;
– два радна дана од десет до двадесет година радног стажа;
– три радна дана од двадесет до тридесет година
радног стажа;
– пет радних дана преко тридесет година радног
стажа.
2. по основу сложености послова радног места
односно доприноса запосленог на радном месту:
– за послове за које се захтева I–II степен стручне
спреме – један радни дан.
– за послове за које се захтева III–IV степен стручне спреме – два радна дана;
– за послове за које се захтева V и VI степен
стручне спреме – три радна дана;
– за послове за које се захтева VII и VIII степен
стручне спреме – четири радна дана;
– за послове са посебним овлашћењима и одговорностима – пет радних дана.
3. по основу инвалидности, здравственог стања
запосленог или члана уже породице и то:
инвалиду, запосленом који у свом домаћинству
издржава дете које има сметње у психофизичком
развоју, самохраном родитељу са дететом до седам
година, запосленом са двоје или више деце до 14
година живота - три радна дана.
4. по основу услова рада запосленима који раде на
радним местима са повећаним ризиком или
посебним специфичностима, и то:
а) за запослене који раде директно на пословима који су уско везани за делатност (изношење смећа, прање улица, послове рециклаже,
гробљанске услуге, пијачне услуге, зеленило,
рад са кучићима на прихватилишту, одржавање
возног парка) – два радна дана.
б) за остале запослене који раде на пословима канцеларијским и руководећим – један радни дан.
5. по основу успешности у раду и евидентно исказаним резултатима рада запосленог у току године
на предлог непосредног руководиоца - један до три
радна дана.

Члан 33.

Годишњи одмор може да се користи у два дела:
први део без прекида у трајању од најмање две радне недеље у току календарске године, а други део
најкасније до 30. јуна наредне године.
Уколико запослени у календарској години нема
годину дана радног стажа има право на дванаестину
годишњег одмора за месец дана рада у календарској
години.
Запослени који први пут заснива радни однос и
запослени који је имао прекид радног односа дужи
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од 30 радних дана стиче право да користи годишњи
одмор после шест месеци непрекидног рада.
Запослени не може да се одрекне права на годишњи одмор, нити му се то право може ускратити.
Запосленом са 35 година пензијског стажа и запосленој са 30 година пензијског стажа и 55 година
живота запосленог и запослене утврђује се дужина
годишњег одмора у трајању од 30 радних дана.
Послодавац је дужан да запосленом у случају
престанка радног односа изда потврду о искоришћеном броју дана годишњег одмора.

Члан 34.

Дужину и време коришћења годишњег одмора уз
претходну консултацију запосленог и према потребама процеса рада утврђује директор или овлашћено лице на основу критеријума утврђених законом,
Посебним колективним уговором и овим уговором,
а на основу плана коришћења годишњих одмора за
календарску годину.
Решење о коришћењу годишњег одмора доноси
директор или овлашћено лице у писаном облику
и уручује га запосленом преко кадровске службе,
најкасније 15 дана пре датума одређеног за почетак
коришћења годишњег одмора.
Директор или овлашћено лице може да измени
време коришћења годишњег одмора ако то захтевају
потребе посла, најкасније пет радних дана пре дана
одређеног за коришћење годишњег одмора.

Члан 35.

Ако кривицом послодавца запослени не искористи годишњи одмор, има право на накнаду штете у
висини просечне зараде у претходна три месеца.
Висина штете се утврђује сразмерно броју дана
неискоришћеног одмора.

5.2. Плаћено одсуство са рада
Члан 36.

Директор је дужан да запосленом омогући плаћено одсуство у укупном трајању до седам радних дана
у календарској години, у следећим случајевима:
1. рођења детета, порођаја супруге – пет радних
дана;
2. склапања брака – пет радних дана;
3. смрти члана уже породице (родитеља или усвојиоца, брачног друга, детета или усвојеника
запосленог) – пет радних дана;
4. смрти брата или сестре запосленог – три радна
дана;
5. смрти родитеља или усвојиоца, брата или сестре брачног друга запосленог и смрти лица која
живе у заједничком домаћинству са запосленим
– два радна дана;
6. теже болести члана уже породице запосленог
– седам радних дана;
7. заштите и отклањања штетних последица у
домаћинству, проузрокованих елементарним
непогодама – три радна дана;
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8. селидбе сопственог домаћинства – два радна
дана;
9. полагање стручног или другог испита – један
до три радна дана по испиту за прво полагање,
а укупно седам радних дана;
10. коришћење организованог рекреативног одмора у циљу превенције радне инвалидности –
седам радних дана;
11. учествовања у такмичењима које организују
организације синдикат (спортска и раднопроизводна такмичења) – три до седам радних
дана, у зависности од удаљености места одржавања такмичења;
12. празновања крсне славе – један радни дан;
13. добровољног давања крви – два радна дана за
свако давање.
Члановима уже породице у смислу овог члана сматрају се: брачни друг, деца, родитељи запосленог, браћа,
сестре, усвојилац, усвојеник, старатељ и друга лица
која живе у заједничком домаћинству са запосленим.
Запослени има право на плаћено одсуство и у
дане државних и верских празника сагласно закону.
Запослени има право да користи у току календарске године плаћено одсуство по сваком основу из
става 1. овог члана, под условом да је поднео писмени захтев и одговарајућу документацију (доказ о
разлозима за коришћење плаћеног одсуства).
Изузетно у случају смрти члана уже породице,
доказ се може доставити у року од пет дана од дана
завршетка плаћеног одсуства.
Плаћено одсуство у случају порођаја супруге запосленог, смрти члана уже породице, превенције
радне инвалидности и добровољног давања крви не
урачунава се у укупан број радних дана плаћеног одсуства у току календарске године (седам радних дана).
Одсуство у току добровољног давања крви запослени користи два дана не рачунајући дан давања крви.

Члан 37.

Време проведено на плаћеном одсуству сматра се
као време проведено на раду у односу на остваривање права и обавеза из радног односа.

Члан 38.

Запосленом се може одобрити плаћено одсуство у
трајању дужем од пет радних дана, а највише до 30
радних дана у току календарске године у случају: полагања стручног испита или испита којим се стиче непосредно виши степен образовања у области у коју спадају послови које запослени обавља, израде докторске
дисертације, учешћа у студијским или експертским
групама и другим облицима стручног усавршавања.

5.3. Неплаћено одсуство са рада
Члан 39.

Запосленом се може одобрити неплаћено одсуство од пет радних дана у току једне календарске
године у следећим случајевима:
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– неге члана уже породице – пет радних дана;
– неге члана шире породице – три радна дана;
– смрти сродника који нису наведени у члану 36.
– два радна дана;
– учешћа у спортским и другим активностима које
нису у организацији синдиката – седам радних
дана;
– извршење посла који запослени мора лично да
обави – један до пет радних дана.
Одлуку о неплаћеном одсуству из става 1. овог
члана доноси директор или лице које он овласти.

Члан 40.

Запосленом се може изузетно одобрити неплаћено одсуство од 30 радних дана до годину дана непрекидно у току календарске године, када директор
оцени да то не ремети процес рада.
Одлуку о неплаћеном одсуству из става 1. овог члана доноси директор или друго лице које он овласти.
За време неплаћеног одсуства са рада запосленом
мирују права из рада и по основу рада, осим ако законом није другачије предвиђено.

5.4. Мировање радног односа
Члан 41.

Запосленом мирују права и обавезе које се стичу
на раду и по основу рада у случајевима утврђеним
законом, осим права и обавеза за које је законом другачије одређено.
Запослени има право да се врати на рад у року
од 5 дана од дана престанка разлога за мировање
радног односа.

6. Заштита на раду
Члан 42.

Послодавац и запослени су дужни да се у процесу
рада придржавају одредаба Закона о раду, Закона о
здрављу и безбедности на раду, Посебног колективног уговора, других прописа из области заштите на
раду, као и овог уговора.
Послодавац је дужан да обезбеди прописане услове
заштите запослених, а у поступку примене мере заштите на раду обавезно је учешће представника синдиката.
Запослени има право на безбедност и заштиту
здравља у току рада у складу са законом и другим
подзаконским актима.
Поред запослених право на безбедност и здравље
на раду имају: ученици и студенти који се налазе на
професионалној пракси.
Потписници овог уговора су дужни да донесу колективни уговор о здрављу и безбедности на раду у
складу са Законом о здрављу и безбедности на раду.

Члан 43.

Директор је дужан да рад у предузећу организује
тако да се обезбеди заштита живота и здравља запослених.

7. децембар 2018.

Директор се обавезује:
1. да обезбеди запосленима лична заштитна
средства и опрему према прописима о заштити на раду и стандардним техничким нормативима, ако се опасности и штетности које се
појављују у процесу рада не могу отклонити
на други начин. Средства за заштиту на раду и
опрема се обезбеђују сагласно спецификацији
личних заштитних средстава и опреме, која
чини саставни део општег акта послодавца и
на основу годишњег плана заштите на раду;
2. да организује послове за безбедност и здравље
на раду у оквиру посебне стручне службе;
3. да обезбеди израду годишњег плана и програма заштите на раду и потребна финансијска
средства;
4. да обезбеди средства за свакодневну личну
хигијену запослених, а посебно запосленима
који раде на пословима при чијем обављању
долази до прљања, машћења и сл.;
5. да обезбеди оспособљавање запослених за безбедан рад, упутства за рад, теоретску и практичну обуку сваког запосленог на његовом
радном месту. Оспособљавање запослених
за безбедан рад спроводи се сагласно Закону
о здрављу и безбедности на раду и програму
који утврђује стручна служба;
6. да обезбеди одржавање средстава и опреме за
рад, и средстава за личну заштиту на раду у
исправном стању, сагласно општем акту послодавца;
7. да општим актом послодавца утврди радна
места на којима постоји опасност од повређивања, професионалних и других обољења, уз
обавезу информисања Синдиката;
8. да предузима потребне мере заштите од штетних утицаја за живот и рад запослених;
9. да обезбеди посебну заштиту инвалида, професионално оболелих лица, жена, родитеља,
омладине у складу са законским и другим важећим прописима;
10. да у току календарске године колективно
осигура све запослене за случај смрти или
инвалидитета, а висину премије осигурања
утврђује Управни одбор послодавца;
11. обавештава благовремено запослене и њихове
представнике о увођењу нових технологија и
средстава за рад као и о опасностима од повреда и оштећења здравља која настају њиховим
увођењем, односно да у таквим случајевима
донесе одговарајућа упутства за рад;
12. да обезбеди превентивне мере пре почетка
рада сваког запосленог, у току његовог рада
и код сваке промене технолошког поступка;
13. да донесе акт о процени ризика у писменој
форми, сагласно закону, за сва радна места и
друге акте из области безбедности и здравља
на раду;
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14. да одреди лице за безбедност и здравље на
раду у предузећу;
15. да заустави сваку врсту рада који представља
непосредну опасност по живот или здравље
запослених;
16. да обезбеди друге услове за заштиту на раду
у складу са законским и другим важећим прописима.

Члан 44.

Лична заштитна средства и опрема даје се запосленима који обављају послове на радним местима на којима се опасност од повређивања или
оштећења здравља не може отклонити одговарајућим
техничким мерама.
Стандардизација, набавка, задуживање и коришћење средстава и опреме за личну заштиту на
раду уређује се посебним актима предузећа.
Директор је обавезан да у комисију за набавку
личних заштитних средстава и опреме именује по
једног представника репрезентативних синдиката.
Запослени има право и обавезу да се пре почетка рада упозна са мерама безбедности и здравља на
раду на свом радном месту и да се оспособљава за
спровођење таквих мера.
Запослени има право:
– да послодавцу даје предлоге, примедбе и обавештења о питањима безбедности и здравља на
раду;
– да контролише своје здравље на терет послодавца према ризицима радног места у складу
са прописима о здравственој заштити.

Члан 45.

Запослени се обавезују:
1. да се оспособе за примену мера заштите на
раду и за пружање помоћи осталим запосленима уколико им запрети опасност по живот
и здравље;
2. да своје послове врше са пуном пажњом ради
обезбеђења свог живота и здравља и осталих
запослених и да правилно рукују оруђима за
рад;
3. да се придржавају прописаних и наложених
мера заштите на раду и да се старају о спровођењу и унапређењу заштите на раду;
4. да се подвргну одговарајућем алко-тесту уколико се посумња да су под утицајем алкохола;
5. да обављањем својих послова спречавају загађивање радне и животне средине;
6. да се оспособе за пружање помоћи осталим
запосленима;
7. да наменски користе лична заштитна средства
и опрему, да њима пажљиво рукују и да их одржавају у исправном стању;
8. да се подвргавају редовним и ванредним превентивно-здравственим прегледима;
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9. да стално усавршавају своје знање и практичну способност у вези са заштитом на раду и
заштитом радне и животне средине и да обављањем својих послова спречавају загађивање
радне и животне средине.

Члан 46.

Запослени је одговоран ако супротно намени користи средства и опрему личне заштите, неправилно рукује њима и не одржава средства у исправном
стању, ако одмах не обавести непосредног руководиоца о кваровима или другим недостацима који могу
угрозити живот других запослених и безбедност
процеса рада.

Члан 47.

Запослени који руководе или организују процес
рада одговорни су за спровођење мера безбедности
и здравља на раду у свом делу процеса рада у складу
са законом и актима надлежног органа послодавца.
Директор је одговоран за спровођење и унапређење
безбедности и здравља на раду у складу са законом и
другим прописима који регулишу област безбедности
и здравља на раду, као и за обезбеђење финансијских
средстава.

Члан 48.

Технички директор се обавезује: да предузме
мере за обезбеђење сигурности запослених на раду
у сарадњи са стручном службом; обезбеди услове за
обављање лекарских прегледа запослених, за испитивање радне средине и оруђа за рад и поступи по
налогу послодавца, у вези спровођења наложених
мера заштите на раду.
Шефови служби, руководиоци рејона и одељења се
обавезују: да непосредно спроводе прописане и наложене мере на раду у складу са законом; прате и контролишу у оквиру своје организационе јединице редовно
вршење здравствених прегледа запослених, оруђа за
рад и услова рада; да обавештавају стручну службу
о свакој повреди на раду, о појавама које би могле да
угрозе безбедност запослених и припремају налоге за
набавку личних заштитних средстава и опреме.
Пословође се обавезују да непосредно спроводе
прописане и наложене мере заштите на раду у складу
са законом; обавештавају шефа своје организационе
јединице и стручну службу о свакој повреди на раду
и свакодневно контролишу коришћење личних заштитних средстава и опреме у својој организационој
јединици.

Члан 49.

Запослени има право да одбије да ради послове на
свом радном месту ако му због вршења тих послова
прети опасност по живот или здравље и ако му послодавац у складу са законом и овим уговором није
обезбедио одговарајућа средства за рад и услове за
рад, све док се не отклоне опасности и не спроведу
одговарајуће мере.
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Одбијање запосленог да ради на основу става 1.
овог члана не може се сматрати повредом радне обавезе и не може му се отказати уговор о раду.
За време не обављања радне обавезе у смислу става 1. овог члана запослени има право на зараду свог
радног места као да је радио.

Члан 50.

Послови са повећаним ризиком (послови са посебним условима рада) код послодавца су:
– радна места на којима постоји повећани ризик
од повређивања, настанка професионалних
обољења и оштећења здравља запосленог;
– радна места на којима постоје специфични захтеви у погледу здравствене и психофизичке
способности запосленог;
– радна места на којима не постоји могућност
примене појединих прописаних мера заштите
на раду.

Члан 51.

Критеријуми за утврђивање послова са повећаним
ризиком су:
– штетност по здравље запослених (неповољни
климатски и микроклиматски услови, повећана
бука и вибрација, физичко и психофизичко оптерећење, биолошке штетности и сл.);
– присутни ризици у раду (рад под водом и
земљом, рад под високим напоном, рад са флуидима под притиском, отровним или нагризајућим материјама);
– режим и врста рада (сменски рад и рад у турнусу, теренски рад и рад који захтева посебне
здравствене, физичке и психофизичке способности).

Члан 52.

Послови са посебним условима рада су возач специјалних возила, послови заваривача, машинбравара,
послови електричара, аутомеханичара и аутолакирера.
Запослени који се распоређује на радно место са
посебним условима рада, поред општих мора да испуњава и посебне услове из области заштите на раду,
прописа везаних за обављање делатности предузећа, да
је извршилац мушког пола, да није млађи од 18 година.
Послови са посебним условима рада утврђују се
по шифрама послова у општем акту којим се регулише област заштите на раду.

Члан 53.

Председници репрезентативних синдиката имају
право да се непосредно упознају са примењеним мерама заштите на раду и условима на сваком радном
месту и да послодавцу предложе предузимање потребних мера заштите на раду у складу са законом
и другим прописима.
О предузетим мерама по предлогу из претходног
става послодавац је дужан да обавести председнике
синдикалних организација у року од 30 дана.
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Члан 54.

Послодавац се обавезује да образује Одбор за безбедност и здравље на раду, као саветодавно тело од
представника послодавца и репрезентативних синдиката.
Одбор за безбедност и здравље на раду даје предлоге за побољшање заштите на раду по сопственој
иницијативи или на захтев организација синдиката,
оснивача, Управног одбора и директора, у складу са
законом.
Одбор за безбедност и здравље на раду има пет
чланова од којих најмање два су стручњаци из области заштите на раду и именује их директор.
Послодавац је обавезан да уз исплату коначног
месечног обрачуна зараде запослених издвоји средства у износу од 0,20 % на масу средстава исплаћених на име бруто зарада, за сваки месец за превенцију радне инвалидности.
Послодавац и репрезентативни синдикати се обавезују да у року од 60 дана од ступања на снагу овог
уговора, донесу нормативни акт сходно ставу 5. овога
члана.

7. Одговорност, накнада штете и удаљење
запосленог
7.1. Одговорност
Члан 55.

Ступањем на рад запослени преузима дужности
и обавезе на раду и у вези са радом (радне обавезе).
Запослени који својом кривицом не испуњава радне
обавезе или се не придржава одлука донетих код послодавца одговара за повреду радне обавезе у складу
са законом, овим уговором и Уговором о раду.
Кривична одговорност, односно одговорност за
привредни преступ или прекршај не искључује одговорност запосленог за повреду радних обавеза, ако
та радња представља повреду радне обавезе.
Запослени је одговоран за повреде радне обавезе
утврђене уговором о раду.
Поступак утврђивања одговорности запосленог
обухвата: писмену пријаву, именовање комисије за
утврђивање чињеничног стања (по једног члана именују репрезентативни синдикати), поступак утврђивања чињеничног стања, писмени извештај комисије
и одлуку послодавца са образложењем.

Члан 56.

Запослени одговара за повреду радне обавезе коју
је учинио својом кривицом у стању урачунљивости.
Довођење себе у стање неурачунљивости услед
употребе алкохола или опојних средстава не искључује
одговорност запосленог за повреде радних обавеза.
Урачунљивим се сматра онај запослени који је у
време извршења повреде радне обавезе био способан
да схвати значај свог понашања и да управља својим
поступцима.
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Повреда радне обавезе може бити учињена умишљајем или из нехата.
Повреда радне обавезе учињена је умишљајем
када је запослени био свестан свог дела и хтео је
његово извршење, или је услед његовог чињења или
нечињења могло да дође до одређених последица.
Повреда радне обавезе учињена је из нехата ако
је запослени био свестан да његово дело може да
изазове забрањене последице, али је мислио да ће
моћи да их спречи или да неће наступити.
Ако је констатовано да је повреда радне обавезе
учињена умишљајем или из нехата, испуњен је услов
кривице запосленог.

место и начин извршења штетне радње и доказе који
указују да је запослени извршио штетну радњу.

Члан 57.

Кад комисија из члана 57. овог уговора утврди све
чињенице и околности од утицаја на одговорност запосленог, директор или лице које он овласти доноси
решење којим се запослени обавезује да надокнади
штету или се ослобађа од одговорности.
Решењем којим се запослени обавезује да накнади
штету утврђује се начин како ће запослени штету да
накнади и у ком року.
Директор или лице које он овласти може запосленог обавезати да штету накнади у новцу или, ако је то
могуће, поправком или довођењем оштећене ствари
у стање које је постојало пре наступања штете.
О томе да ли пристаје или не пристаје да накнади
штету, запослени је дужан да достави писмену изјаву.
Ако запослени не пристане да надокнади штету
или не надокнади штету у року од три месеца од
дана давања изјаве да пристаје да штету надокнади,
о штети одлучује надлежни суд.

Члан 58.

Запослени који је на раду или у вези са радом
намерно или крајњом непажњом проузроковао штету
трећем лицу, а коју је надокнадио послодавац, дужан
је да послодавцу накнади износ исплаћене штете.

Запослени је одговоран за штету на раду или у
вези са радом, коју је на раду послодавцу учинио
намерно или крајњом непажњом, у складу са законом
и овим уговором.
Ако штету проузрокује више запослених, сваки
запослени одговоран је за део штете коју је проузроковао.
Ако се за запосленог из става 2. овог члана не
може утврдити део штете коју је проузроковао, сматра се да су сви запослени подједнако одговорни и
штету надокнађују у једнаким деловима.
Ако је више запослених проузроковало штету
кривичним делом са умишљајем, за штету одговарају солидарно.
Постојање штете, њену висину, околности под
којима је настала, ко је штету проузроковао и како
се надокнађује, утврђује комисија, коју за сваки појединачни случај образује директор или лице које он
овласти, у складу са законом и овим уговором.
Поступак за утврђивање одговорности запосленог
за штету проузроковану послодавцу, покреће се решењем директора или лица које он овласти.
Директор или лице које он овласти је дужно да
донесе решење о покретању поступка за утврђивање
одговорности у року од пет дана од дана пријема
пријаве о проузрокованој штети послодавцу или
личног сазнања да је штета проузрокована послодавцу и образује комисију из члана 55. овог уговора.
Пријава из става 2. овог члана, нарочито садржи:
име и презиме запосленог који је штету проузроковао
послодавцу, време, место и начин извршења штетне
радње, доказе који указују да је запослени проузроковао штету послодавцу и предлог послодавцу да
покрене поступак за утврђивање одговорности запосленог за штету.

Члан 59.

Решење о покретању поступка за утврђење одговорности запосленог за штету доноси се у писаном
облику и нарочито садржи: име и презиме запосленог, послове на које је запослени распоређен, време,

Члан 60.

Висина штете утврђује се на основу ценовника
или књиговодствене евиденције вредности 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, висину накнаде штете утврђује послодавац у паушалном износу,
проценом штете или вештачењем стручног лица.

Члан 61.

Члан 62.

Члан 63.

Ако запослени претрпи повреду или штету на
раду или у вези са радом, послодавац је дужан да
му надокнади штету у складу са законом, општим
актом и овим уговором.
О захтеву запосленог за накнаду штете из става 1.
овог члана одлучује директор или лице које он овласти, на предлог комисије коју именује у року од пет
дана од дана подношења захтева за накнаду штете.
Комисија утврђује све чињенице у вези са поднетим захтевом, постојање одговорности послодавца
или другог запосленог код послодавца за насталу
штету, као и висину штете.
На основу предлога комисије из става 2. овог члана, директор или лице које он овласти доноси решење којим се обавезује да послодавац запосленом
надокнади штету и рок у коме се штета исплаћује
или се поднети захтев одбија као неоснован.
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Ако се у року од 30 дана од дана претрпљене повреде или штете на раду или у вези са радом послодавац и запослени не споразумеју о накнади штете,
запослени има право да накнаду штете захтева пред
надлежним судом.

Члан 64.

Запослени може да буде привремено удаљен са
рада ако је против њега покренут кривични поступак
због кривичног дела учињеног на раду или у вези са
радом или ако је учинио повреду радне обавезе која
угрожава имовину веће вредности утврђене општим
актом, и ако је природа повреде радне обавезе, односно кршење радне дисциплине, или понашање запосленог такво да не може да настави рад код послодавца пре истека рока од пет дана, у коме запослени
треба да се изјасни, а синдикат да достави мишљење
о отказном разлогу по достављеном упозорењу.

Члан 65.
Запослени коме је одређен притвор удаљује се са
рада од првог дана притвора, док притвор траје.

Члан 66.

За време привременог удаљења запосленог са
рада у смислу чл. 64. и 65. овог уговора, запосленом
припада накнада зараде у висини 30%, а ако издржава породицу у висини 40% месечне зараде коју је
остварио за месец пре привременог удаљења.
Накнада зараде за време привременог удаљења у
смислу члана 65. овог уговора, исплаћује се на терет
органа који је одредио притвор.

Члан 67.

Удаљење из члана 64. овог уговора може да траје
најдуже три месеца, у ком периоду је послодавац
дужан да запосленог врати на рад или да му откаже
уговор о раду, ако за то постоје оправдани разлози
утврђени овим уговором.
Запосленом за време привременог удаљења са рада
припада разлика између износа накнаде зараде примљене по основу члана 65. овог уговора и пуног износа
зараде остварене за месец пре привременог удаљења
увећаног за просечни раст зарада запослених код послодавца за време у коме му припада накнада, и то:
1. ако кривични поступак против њега буде обустављен правноснажном одлуком, или ако правноснажном одлуком буде ослобођен оптужбе,
или је оптужба против њега одбијена, али не
због ненадлежности;
2. ако запосленом не престане радни однос у смислу члана 72. овог уговора.

7. Престанак радног односа
Члан 68.

Радни однос престаје:
1. истеком рока на који је заснован;
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2. кад запослени наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања, ако се послодавац и запослени друкчије не споразумеју;
3. споразумом између запосленог и послодавца;
4. отказом Уговора о раду од стране послодавца
и запосленог;
5. на захтев родитеља или старатеља запосленог
млађег од 18 година живота;
6. смрћу запосленог;
7. у другим случајевима утврђеним законом.

Члан 69.

Запосленом престаје радни однос независно од
његове воље и воље послодавца:
1. ако је на начин прописан законом утврђено да
је код запосленог дошло до губитка радне способности - даном достављања правноснажног
решења о утврђивању губитка радне способности;
2. ако му је, по одредбама закона, односно правноснажном одлуком суда или другог органа,
забрањено да обавља одређене послове, а не
може да му се обезбеди обављање других послова - даном достављања правноснажне одлуке;
3. ако због издржавања казне затвора мора да буде
одсутан са рада у трајању дужем од шест месеци - даном ступања на издржавање казне;
4. ако му је изречена мера безбедности, васпитна
или заштитна мера у трајању дужем од шест
месеци и због тога мора да буде одсутан са рада
- даном почетка примењивања те мере;
5. у случају престанка рада послодавца у складу
са законом.

Члан 70.

Радни однос може да престане на основу писаног
споразума послодавца и запосленог.
Пре потписивања споразума, из става 1. овог
члана, послодавац је дужан да запосленог писаним
путем обавести о последицама до којих долази у
остваривању права за случај незапослености.

Члан 71.

Запослени има право да послодавцу откаже уговор о раду.
Отказ уговора о раду запослени доставља послодавцу у писаном облику, најмање 15 дана пре дана
који је запослени навео као дан престанка радног
односа.
У случају отказа из става 1. овог члана, због повреде обавеза од стране послодавца утврђених законом, општим актом, овим уговором или Уговором о
раду, запослени има сва права по основу рада, као у
случају да му је законито престао радни однос.

Члан 72.

Послодавац може запосленом да откаже уговор
о раду ако за то постоје оправдани разлози који се
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односи на радну способност запосленог и потребе
послодавца, и то:
1. ако је утврђено да запослени не остварује резултате рада, односно нема знања и способности
за обављање послова на којима ради;
2. ако запослени својом кривицом чини повреду
радне обавезе утврђене Уговором о раду;
3. ако не поштује радну дисциплину, односно ако
је његово понашање такво да не може да настави рад код послодавца;
4. ако запослени учини кривично дело на раду или
у вези са радом;
5. ако се запослени не врати на рад код послодавца у року од 15 дана од дана истека рока
за неплаћено одсуство или мировања радног
односа у смислу Закона о раду и овог уговора;
6. ако запослени злоупотреби право на одсуство
због привремене спречености за рад;
7. ако запослени одбије закључивање анекса уговора о раду у смислу одредаба Закона о раду и
овог уговора;
8. ако услед технолошких, економских или организационих промена престане потреба за обављањем одређеног посла или дође до смањења
обима посла.

Члан 73.

Ако запослени својом кривицом учини повреду
радне обавезе утврђене овим уговором или Уговором
о раду, запосленом се могу изрећи следеће мере:
1. упозорење запосленом да ће му бити отказан
Уговор о раду ако понови исту или сличну повреду без поновног упозорења,
2. привремено удаљење са рада без накнаде зараде
у трајању од једног до три радна дана,
3. отказ Уговора о раду.

Члан 74.

Послодавац је дужан да пре отказа Уговора о
раду, у складу са законом, овим уговором и Уговором о раду, запосленог у писаном облику упозори
на постојање разлога за отказ Уговора о раду и да
му остави рок од најмање пет радних дана од дана
достављања упозорења да се изјасни о наводима из
упозорења.
У упозорењу послодавац је дужан да наведе основ
за давање отказа, чињенице и доказе који указују на
то да су се стекли услови за отказ и рок за давање
одговора на упозорење наведен у ставу 1. овог члана.
Поступак утврђивања повреде радне обавезе запосленог утврдиће се посебном одлуком послодавца,
уз обавезно мишљење синдиката чији је члан.
Послодавац је дужан да упозорење достави на
мишљење синдикату чији је члан запослени.
Синдикат је дужан да достави мишљење у року
од пет радних дана од дана достављања упозорења.
Запосленом се не може отказати Уговор о раду
пре истека рока из става 1. овога члана.
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Члан 75.

Ако постоје олакшавајуће околности или ако природа повреде радне обавезе, или непоштовање радне
дисциплине, није довољан разлог за отказ Уговора о
раду, послодавац ће у упозорењу запосленог обавестити да ће му отказати Уговор о раду ако поново учини исту или сличну повреду без поновног упозорења.
Упозорење из става 1. овог члана престаје да важи
истеком једне године од дана када је запосленом упозорење достављено.

Члан 76.

У случају отказа Уговора о раду запосленога на основу члана 72. став 1. тачка 8. Овог уговора послодавац
не може да запосли друго лице на истим пословима у
року од шест месеци од дана престанка радног односа.
Ако пре истека наведеног рока настане потреба
за обављањем истих послова, предност за закључивање Уговора о раду има запослени коме је престао
радни однос.
Запосленом који је у комуналној делатности провео више од 20 година, односно у предузећу више од
20 година, без његове сагласности не може престати
радни однос услед технолошког унапређења или економских тешкоћа.

Члан 77.

Оправданим разлогом за отказ Уговора о раду, у
смислу члана 72. овог уговора, не сматра се:
1. привремена спреченост за рад услед болести,
несреће на раду или професионалног обољења;
2. коришћење породиљског одсуства, одсуства са
рада ради неге детета и одсуства са рада ради
посебне неге детета;
3. одслужење или дослужење војног рока;
4. чланство у политичкој организацији, синдикату,
пол, језик, национална припадност, социјално
порекло, вероисповест, политичко или друго уверење или неко друго лично својство запосленог;
5. обраћање запосленог синдикату или органима
надлежним за заштиту права из радног односа у складу са законом, општим актом и овим
уговором.

Члан 78.

Отказ уговора о раду из члана 72. тач. 1–3, 5. и
6. овог уговора послодавац може дати запосленом у
року од три месеца од дана сазнања за чињенице које
су основ за давање отказа, односно у року од шест
месеци од дана наступања чињеница које су основ
за давање отказа.
Отказ Уговора о раду из члана 72. тачка 4. овог
уговора послодавац може дати запосленом најкасније
до истека рока застарелости утврђеног законом за
кривично дело.

Члан 79.

Отказ Уговора о раду даје се у писаном облику и
обавезно садржи образложење и поуку о правном леку.
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Акт из става 1. овог члана је коначан даном достављања запосленом.
Решење из става 1. овог члана доставља се запосленом лично у просторијама послодавца или на адресу
пребивалишта, односно боравишта запосленог.
Уколико решење није могло бити достављено запосленом, стручна служба послодавца је дужна да
о томе сачини писану белешку и решење о отказу
Уговора о раду објави на огласној табли предузећа.
По истеку осмог дана од дана објављивања, решење се сматра достављеним.
Запосленом престаје радни однос даном достављања решења, осим ако законом или решењем није
одређен други рок.
Запослени је дужан да наредног дана од дана
пријема решења у писаном облику обавести послодавца ако жели да спор у вези отказа Уговора о раду
решава пред арбитром.

Члан 80.

Послодавац може запосленом да откаже Уговор
о раду ако за то постоји оправдани разлог који се
односи на радну способност запосленог у складу са
законом, овим уговором и Уговором о раду.
Ако запослени у периоду од најмање три месеца, а најдуже шест месеци, узастопно не остварује
предвиђене резултате рада или не покаже потребна
знања и способности за обављање послова на којима
ради, покреће се поступак за утврђивање или проверу знања и способности, односно утврђивање резултата рада тог запосленог.
Предлог непосредног руководиоца којим се иницира покретање поступка из става 2. Овог члана даје
се у писаној форми и садржи разлоге због којих се
покретање поступка предлаже. Послодавац образује
посебну комисију за проверу знања и способности,
односно за утврђивање резултата рада запосленог.
Комисија се састоји од најмање три члана који
морају имати најмање исти степен стручне спреме
која се тражи за послове које запослени обавља, с
тим што по једног члана предлажу репрезентативни
синдикати.
Комисија је дужна да у року од највише 15 дана
утврди чињенично стање, односно поднесе извештај
о утврђеним потребним знањима и способностима,
односно резултатима рада запосленог и констатује
оправданост или неоправданост захтева за покретање поступка за проверу знања и способности, односно резултата рада запосленог.
Комисија утврђује чињенично стање на следеће
начине:
– увидом у радну документацију запосленог (радни налози, планови рада, радне листе и сл.);
– непосредним увидом у рад запосленог;
– писаним образложењем непосредног руководиоца запосленог;
– узимањем изјава од запосленог, непосредног руководиоца запосленог и од других запослених
који су имали увид у рад запосленог.
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Члан 81.

Уколико комисија утврди оправданост захтева за
покретање поступка за проверу знања и способности,
односно резултата рада запосленог у року од следећа
три месеца, иста комисија прати рад запосленог на
сличан начин као што је описано у претходном члану
овог уговора.
Комисија након тога доноси оцену, односно одлуку већином гласова од укупног броја чланова комисије и доставља је директору који је комисију образовао
и синдикату.
Уколико комисија утврди да запослени нема потребна знања и способности за обављање послова на
које је распоређен или да не остварује одговарајуће
резултате рада, директор може запосленог да распореди на друге послове који одговарају његовом
знању и способностима, односно послове за које је
потребна нижа стручна спрема од оне коју запослени
поседује, уз његову сагласност.
Уколико запослени није сагласан са понуђеним
предлогом из претходног става, директор запосленом
отказује Уговор о раду.

Члан 82.

Запослени коме је Уговор о раду отказан зато што
не остварује потребне резултате рада, односно нема
потребна знања и способности има право и дужност
да остане на раду у трајању од најмање месец дана, а
најдуже три месеца, у зависности од укупног стажа
осигурања, и то:
1. месец дана, ако је навршио до десет година стажа осигурања;
2. два месеца, ако је навршио преко десет до 20
година стажа осигурања;
3. три месеца, ако је навршио преко 20 година
стажа осигурања.
Отказни рок почиње да тече наредног дана од
дана достављања решења о отказу Уговора о раду.
Запослени може, у споразуму са послодавцем, да
престане са радом и пре истека отказног рока, с тим
што му се за то време обезбеђује накнада зараде у
висини, и то:
1. у висини једне зараде – до две године непрекидног рада код послодавца;
2. у висини једне и по зараде – од две до десет
година непрекидног рада код послодавца;
3. у висини две зараде – од десет до 20 година
непрекидног рада код послодавца;
4. у висини две и по зараде – преко 20 година
непрекидног рада код послодавца.
Зарадом у смислу става 3. овог члана сматра се
зарада коју је запослени остварио за месец који претходи месецу у коме му престаје радни однос у складу
са законом, општим актом и овим уговором.

Члан 83.

Послодавац је дужан да изврши уплату свих доспелих зарада и других примања запосленом одмах
по престанку радног односа.

7. децембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

8. Зараде, накнаде зарада и друга примања
9.1. Зараде
Члан 84.

Запослени има право на одговарајућу зараду која
се састоји из:
– зараде за обављени рад и време проведено на
раду
– зараде по основу доприноса запосленог, пословног успеха послодавца (награде, бонуса) и
– других примања по основу радног односа уговорених Уговором о раду, колективним уговором
и другим општим актима.
Зарада се утврђује на основу цене посла који запослени обавља на радном месту.
Запослени имају право на зараду у складу са законом и овим уговором.
Запосленима се гарантује једнака зарада за исти
или рад једнаке вредности који остварују код послодавца.
Под радом исте вредности подразумева се рад
за који се захтева исти степен стручне спреме, иста
радна способност, одговорност и физички и интелектуални рад.

Члан 85.

Маса зарада за запослене код послодавца утврђује
се Програмом пословања за одговарајућу годину у
складу са политиком зарада коју утврди Влада Републике Србије одговарајућим прописима и на који
сагласност даје Скупштина Града Пожаревца.
Месечна бруто маса послодавца утврдиће се актом градоначелника Града Пожаревца у складу са
одговарајућом политиком зарада у јавном сектору.

Члан 86.

Маса зарада за запослене утврђена чланом 85.
овог уговора, расподељује се на принципима и критеријумима утврђеним у чл. 84, 91, 93, 94, 95, 96, 97.
(у делу који се односи на накнаде трошкове исхране
и регреса) овог уговора.

Члан 87.

Зарада која се остварује за обављени рад и време
проведено на раду утврђује се на основу:
– основне зараде,
– дела зараде за радни учинак и
– увећане зараде.
Основна зарада запосленог утврђује се на основу:
– вредности радног часа,
– вредности – коефицијента посла,
– времена проведеног на раду, односно месечног
фонда остварених часова рада.

Члан 88.

Вредност радног часа за текући месец утврђује се на
основу одобрене масе за одговарајући месец и месечног
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фонда остварених часова, умањене за обавезе које на
зараде плаћа послодавац, обрачунате накнаде по свим
основама, топли оброк и регрес.
Вредност радног часа не може бити нижа од вредности часа коју утврди Социјално-економски савет
Републике Србије.

Члан 89.

Вредност посла – коефицијент, утврђује се на основу рангирања послова у оквиру квалификационих
група, односно сложености, одговорности и услова
рада и степена стручне спреме, који је услов за обављање послова.
Основна зарада код послодавца утврђује се у распону 1 : 6, између најнижег и највишег коефицијента.
Послодавац и репрезентативни синдикати, овим
колективним уговором утврђују и разрађују послове
по групама послова, полазећи од стручне спреме и
утврђују вредност – коефицијент за сваки посао.
Послодавац и репрезентативни синдикати су обавезни да у року од 90 дана од ступања на снагу овог
уговора утврде послове по групама послова као и
вредност – коефицијент за сваки посао сходно ставу
3. овога члана.

Члан 90.

Зарада из члана 87. уговара се на основу следећих
критеријума:
– степена стручне спреме и оспособљености запосленог за послове на којима ради;
– квалитета и благовремености у испуњавању
радних задатака полазећи од специфичности
послова;
– других критеријума од значаја за процену обима и квалитета, односно радног доприноса запосленог полазећи од специфичности основне
делатности послодавца.

9.2 Део зараде за радни учинак
Члан 91.

Зарада запослених може се умањити до 20%, односно увећати до 40% по основу сложености, обима,
квалитета, одговорности и услова рада.
Увећање зарада – стимулација може се вршити на
основу критеријума из средстава, издвојених највише до 1% од утврђене масе зарада за текући месец.
Зарада запосленог може се увећати на основу
критеријума:
1. обима извршених послова у односу на планиране - до 10%;
2. квалитета извршених послова у односу на стандардни квалитет уобичајен за одређену врсту
послова, креативност и заинтересованост у
раду, стручност у раду, ажурност и извршавање
послова у одређеним роковима, што омогућава
сигурна и квалитетна решења у обављању радних задатака – до 10%;
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3. однос запосленог према раду који подразумева
одговорност, поузданост за сваки неопходан посао, обављање додатних послова поред радних
задатака, присутност на раду, радну дисциплину и прихватање да се по потреби ради дуже од
прописаног радног времена – до 10%;
4. услова рада извршених послова у зависности од
појачаних психофизичких напора у обављању
послова, опасности од настанка професионалних обољења, опасности од повреда и несрећних случајева – до 10%.
По основу услова рада основна зарада запосленог
може се увећати за:
– 3% до 6% у случају изложености буци, прашини, прљавштини или неугодним мирисима
и опасности од зараза или професионалних
обољења,
– 3% до 6% у случају тешких физичких напора,
рада на температури нижој од минус 10 или
вишој од 30 степени, руковање штетним или
отровним материјама,
– 5% до 10% у случају повећане опасности од
повреде на раду.
За случајеве од тачке 4. претходног става овог
члана, обавеза је непосредног руководиоца да за сваког запосленог појединачно наведе, односно писмено
образложи који су то отежани услови под којима запослени ради, као и време које је у току рада провео
радећи под тим условима.
Умањење зараде се може извршити на основу
критеријума:
– за мањи обим извршеног посла и однос запосленог према раду (тј. ако запослени не извршава
своје предвиђене и планиране обавезе на пословима на којима су распоређени, као и неефикасно коришћење радног времена) – до 10%;
– за лошији квалитет извршеног посла (тј. ако
пропусте – прекораче рокове или лошије изврши своје задатке и послове из описа радног
места) – до 10%.
Умањење, односно увећање зараде може се извршити по свим основама кумулативно или само по
појединим основама.
Одлуку о висини умањења, односно увећања зарада доноси директор или лице кога он овласти на
основу писаног предлога директора сектора, односно
непосредног руководиоца.
По правилу, умањења односно увећања зарада по
критеријумима из ст. 3. и 5. овог члана не могу се
примењивати на запослене распоређене на пословима од заменика генералног директора до закључно
са шефовима служби или погона.

Члан 92.

Послодавац се обавезује да обезбеди исплату зарада запосленима и то:
1. једнократно до 10 (десетог) у месецу за претходни месец или

7. децембар 2018.

2. аконтацију за текући месец између 25. и 30.
у текућем месецу и коначни обрачун до 15. у
наредном месецу.
Послодавац је дужан да запосленом, приликом
сваке исплате коначног обрачуна зараде, достави
писмени обрачун.

9.3. Увећана зарада
Члан 93.

Запослени имају право на увећану зараду за:
1. прековремени рад у који се не урачунава радно
време унапред одређено на основу извршења
годишње прерасподеле радног времена - 26%
од основице;
2. рад на државни или верски празник, за који је
законом предвиђено да се не ради – 120% од
основице;
3. рад ноћу (између 22 и шест часова наредног
дана), ако такав рад није урачунат при утврђивању цене рада – 30% од основице;
4. рад недељом уколико такав рад није вреднован
приликом утврђивања коефицијента – 15% од
основице;
5. рад на пословима штетним по здравље (фекална цистерна и др.) – 10% од основице.
Ако се истовремено стекну услови за увећање зараде по више основа у смислу става 1. овога члана,
проценат увећања 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, овим уговором и Уговором о раду.
Увећање основне зараде по елементима из става
1. овог члана врши се на основу програма пословања
којим се утврђује укупан фонд часова рада.
Код утврђивања распореда рада радника за рад
на дан празника, за рад ноћу, у смени, шихти и недељом, ако процес рада то захтева, водиће се рачуна да се обезбеди распоред рада, тако да запослени
који обављају рад по овим основама буду равномерно
укључени.

Члан 94.

Послодавац је обавезан да запосленом исплати
додатак на зараду по основу времена проведеног на
раду, за сваку пуну годину рада остварену у радном
односу, у износу од 0,5% од основице.

9.4. Накнаде зараде
Члан 95.

Послодавац је дужан да запосленом обезбеди накнаду зараде за време одсуствовања са рада у висини
100% просечне зараде у претходна три месеца, пре
месеца у коме је наступила привремена спреченост,
с тим да не може бити нижа од минималне зараде
утврђене законом, у следећим случајевима:
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– због прекида рада до којег је дошло наредбом
надлежног органа, односно овлашћеног радника;
– за време прекида рада због необезбеђивања заштите на раду услед чега би даље обављање рада
проузроковало непосредну опасност по живот
и здравље радника или других лица;
– коришћења годишњег одмора и плаћеног одсуства;
– на дан државног и верског празника који је законом прописан као нерадни дан;
– привремене неспособности за рад ако је неспособност проузрокована повредом на раду или
професионалним обољењем;
– давања крви, ткива и другог дела тела;
– одазивања позиву војних и других органа;
– стручног оспособљавања и усавршавања ради
потреба процеса рада;
– учешћа на радно-производним и спортским
такмичењима одобрен од стране послодавца.
– присуствовања седницама органа управе и локалне самоуправе, органа управљања или органа синдиката.

Члан 96.

Запослени има право на накнаду за време одсуствовања са рада због привремене спречености за
рад до 30 дана, у висини од 70% просечне зараде у
претходна три месеца пре месеца у коме је наступила
привремена спреченост.

9.5. Накнаде трошкова
Члан 97.

Запослени има право на накнаду трошкова и то:
1. за трошкове превоза у јавном саобраћају ради
доласка на рад и повратка са рада у висини цене
превозне карте у јавном саобраћају.
2. дневницу за службено путовање у земљи, у висини од 5% просечне зараде по запосленом у
привреди Републике Србије према последњем
објављеном податку надлежног органа за статистику,
3. дневницу за службено путовање у иностранство, најмање у висини утврђеној Уредбом о
накнади трошкова и отпремнини државних
службеника и намештеника;
4. трошкови превоза сопственим путничким аутомобилом за потребе предузећа до износа 20%
цене једног литра бензина по пређеном километру;
5. трошкове смештаја и исхране за рад и боравак на терену (теренски додатак) у висини од
3% просечне месечне зараде по запосленом у
привреди Републике Србије према последњем
објављеном податку надлежног органа за статистику, ако послодавац запосленом није обезбедио смештај и исхрану без накнаде.
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Право на накнаду трошкова превоза у јавном саобраћају има запослени који од места пребивалишта
до места обављања делатности има више од 1,5 км.
У вези става 1. тачке 2) овог члана, путни трошкови се признају у целини према приложеном рачуну,
изузев у хотелу прве категорије.
Уколико је запосленом у вези става 1. тачка 2)
овог члана, обезбеђено преноћиште и исхрана, запослени има право на 60% дневнице.
Запослени је дужан да обрачун трошкова путовања поднесе најкасније у року од осам дана од дана
повратка са службеног пута.

9.6. Накнада за топли оброк
Члан 98.

Запослени има право на месечну накнаду за трошкове исхране у току рада.
Месечна накнада за исхрану у току рада из става
1. овог члана исплаћује се по истеку месеца истовремено са коначном исплатом зараде, на основу присуства на раду запосленог за текући месец, у висини
од 12% од просечне остварене зараде у предузећу.

9.7 Регрес за коришћење годишњег одмора
Члан 99.

Запослени има право на регрес за коришћење годишњег одмора у висини 1/12 месечно од просечно
исплаћене зараде по запосленом у Пожаревцу за децембар месец претходне године.
Висина регреса ће се утврђивати сваке године
програмом пословања.
Запослени који има право на годишњи одмор у
трајању краћем од 20 радних дана, или је искористио
мањи број дана од пуног права на годишњи одмор,
има право на сразмерни износ регреса.
Запослени који кривицом послодавца не искористи право на годишњи одмор нити започне коришћење
годишњег одмора до 31. децембра текуће године, има
право на накнаду штете за неискоришћени регрес у
висини утврђеној у ставу 1. овог члана.

9.8. Друга примања
Члан 100.

Послодавац је дужан да запосленом исплати:
1. отпремнину при престанку радног односа ради
коришћења права на пензију или при престанку
радног односа по сили закона због губитка радне способности, у висини три бруто зараде које
би запослени остварио за месец који претходи
месецу у којем се исплаћују отпремнине, с тим
што исплаћена отпремнина не може бити нижа
од висине предвиђене Посебним колективним
уговором и Законом о раду;
2. накнаду трошкова погребних услуга запосленом
у случају смрти члана уже породице, а члановима
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уже породице у случају смрти запосленог помоћ
у висини неопорезивог износа.
3. накнаду штете због повреде на раду или професионалног обољења.
Члановима уже породице запосленог сматрају се
брачни друг и деца запосленог.
Уколико више чланова уже породице поднесе захтев за накнаду трошкова погребних услуга у случају
смрти запосленог или члана уже породице, накнада
трошкова се одобрава само једном члану.

Члан 101.

Послодавац може деци запосленог узраста до десет година живота да обезбеди поклон за Божић и
Нову годину у вредности до неопорезивог износа
који је предвиђен законом којим се уређује порез на
доходак грађана.
Уколико у предузећу раде оба родитеља, по истом
основу поклон може да оствари само један родитељ.
Послодавац може, уз претходно добијену сагласност оснивача, у организацији репрезентативних
синдиката вршити исплате запосленима поводом
Нове године, Божића, 8. Марта и других пригодних
прилика.

Члан 102.

Послодавац је обавезан да запосленима који раде
на терену дуже од пуног радног времена у току једног радног дана, обезбеди додатни топли оброк (најмање 4 сата рада преко радног времена).

Члан 103.

Запослени има право на награду поводом годишњице рада - оснивања предузећа или поводом
јубиларне године рада запослених код послодавца.
Право на јубиларну награду поводом годишњице
непрекидног рада запосленог у предузећу, запослени
стиче након проведених првих десет година рада, а
после тога након сваке десете године непрекидног
рада код послодавца.
Запослени има право на награду поводом јубиларне године рада, и то:
– за десет година непрекидног рада код послодавца – 1 просечна зарада код послодавца за
месец који претходи месецу у којем се врши
исплата;
– за двадесет година непрекидног рада код послодавца – 1,5 просечне зараде код послодавца
за месец који претходи месецу у којем се врши
исплата;
– за тридесет година непрекидног рада код послодавца – 2 просечне зараде код послодавца
за месец који претходи месецу у којем се врши
исплата;
– за 40 година непрекидног рада код послодавца
– 2,5 просечне зараде код послодавца за месец
који претходи месецу у којем се врши исплата.
Под зарадом у смислу овог члана подразумева се
зарада са порезима и доприносима.
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9.9. Солидарна помоћ.
Члан 104.

Запослени има право на солидарну помоћ у случају:
1. солидарну помоћ за случај теже болести запосленог или чланова уже породице;
2. солидарну помоћ за случај здравствене рехабилитације запосленог;
3. набавке ортопедских помагала и апарата за
рехабилитацију запосленог или чланова уже
породице;
4. месечну стипендију за децу радника који изгуби живот током обављања својих радних
задатака, док су на редовном школовању;
5. солидарну помоћ за случај ублажавања последица елементарних непогода;
6. солидарну помоћ за случај набавке лекова за
запослене или члана уже породице;
7. ублажавања неповољног материјалног положаја радника;
8. помоћ породици за случај смрти пензионера и
родитеља или стараоца запосленог;
9. помоћ породици за случај смрти запосленог;
10. помоћ породици запосленог за коју је одлуком надлежног органа заснован однос хранитељства (хранитељска породица);
11. за рођење детета у висини једне просечне зараде у предузећу.
Чланом уже породице у смислу овог члана сматрају се брачни друг и деца, односно деца која су
малолетна или незапослена лица.
У вези са ставом 1. тачка 7. овог члана, послодавац
је дужан да у року од 30 дана од дана објављивања
колективног уговора у „Службеном гласнику Града
Пожаревца“ донесе правилник и утврди критеријуме по којима ће се додељивати солидарна помоћ уз
претходну сагласност репрезентативног синдиката.
Право на солидарну помоћ запослени остварује
по сваком основу једном годишње, а за чланове уже
породице један предвиђени износ за све случајеве у
току године.
Ако у предузећу има двоје или више запослених
који могу да остваре помоћ по истом основу, право
има само један запослени.
Исплата солидарне помоћи у текућој години врши
се до укупног износа средстава предвиђених Финансијским планом послодавца за текућу годину.
Уз захтев за солидарну помоћ из става 1. овог члана, запослени је у обавези да достави медицинску и
другу документацију која није старија од три месеца.
Одлуку о исплати солидарне помоћи доноси директор или друго овлашћено лице на предлог комисије која се формира у ту сврху.

Члан 105.

Деци умрлог запосленог док су на редовном школовању додељује се стипендија у висини и под условима утврђеним одлуком послодавца.
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Члан 106.

Запослени имају право на добровољно пензијско
осигурање, а исплату врши послодавац по добијеној
сагласности градског већа града Пожаревца
Послодавац је дужан да на свој терет, у складу
са финансијским планом предузећа, колективно
осигура запослене за случај смрти, повреде на раду,
смањења или губитка радне способности.
Премије за напред наведена осигурања посебно
се уговарају.
Одлуку о износу премије доноси Управни одбор у
зависности од економско-финансијских могућности
предузећа.

9.10. Минимална зарада
Члан 107.

У случају поремећаја у пословању, послодавац
може запосленом да исплаћује минималну зараду.
Минимална зарада за стандардни учинак и пуно
радно време, односно време које се изједначава са
пуним радним временом, увећава се за 20% по основу специфичности послова и услова рада у односу
на висину минималне зараде утврђене одлуком Социјално-економског савета Републике Србије.
Послодавац може минималну зараду да исплаћује
на основу посебне одлуке Управног одбора донете по
добијању мишљења од репрезентативних синдиката
у периоду не дужем од шест месеци у току календарске године.
Приликом доношења одлуке, послодавац заједно
са репрезентативним синдикатима прецизира рокове
исплате разлике између исплаћене минималне зараде
и зараде запосленог коју би остварио на пословима
на које је распоређен.

10.10. Рекреација запослених
Члан 108.

Послодавац планира и издваја средства за рекреацију запослених ради одржавања и јачања психофизичких способности запослених и одржавања
спортско рекреативних такмичења која су организована од стране репрезентативног синдиката (коришћење термина у спортским објектима, учествовање у локалним и републичким такмичењима), у
износу до 0,25% од планираног пословног прихода
на годишњем нивоу.

9. Забрана конкуренције
Члан 109.

Уговором о раду могу да се утврде послови које
запослени не може да ради у своје име и за свој рачун, као и у име и за рачун другог правног или физичког лица, без сагласности послодавца (у даљем
тексту: забрана конкуренције).
Забрана конкуренције може да се утврди само ако
постоје услови да запослени радом код послодавца
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стекне нова, посебно важна технолошка знања, широк круг пословних партнера или да дође до сазнања
важних пословних информација и тајни.
Забрана конкуренције важи за територију града
Пожаревца, а односи се на послове из основне делатности послодавца.
Ако запослени прекрши забрану конкуренције,
послодавац има право да од запосленог захтева накнаду штете.

Члан 110.

Уговором о раду послодавац и запослени могу да
уговоре забрану конкуренције у смислу члана 107.
овог уговора и накнаду штете по престанку радног
односа, у року који не може да буде дужи од две
године по престанку радног односа.
Одлука из става 1. овог члана неће се примењивати ако послодавац запосленом откаже Уговор о раду,
а за то није имао оправданих разлога у смислу члана
72. овог уговора.

III – УЧЕШЋЕ У УПРАВЉАЊУ
Члан 111.

Оснивач именује и разрешава представника запослених у Надзорном одбору на предлог репрезентативних синдиката.
Представници запослених чине 1/3 чланова
Надзорног одбора и именују се на основу предлога
репрезентативних синдиката у складу са статутом
предузећа.
Поступак за предлагање и бирање кандидата за
члана Надзорног одбора, до окончања, води и за њега
одговарају репрезентативни синдикати, у договору
са другим синдикатима и запосленима.
Уколико репрезентативни синдикати не доставе
предлог представника запослених у
Надзорни одбор предузећа у року од 20 дана од
дана пријема захтева директора, директор може самостално дати предлог оснивачу за именовање представника запослених у Надзорни одбор.

Члан 112.

Репрезентативни синдикати учествују у поступку
статусних промена предузећа, а посебно својинске
трансформације или уговарања концесија предузећа
и имају право давања мишљења и предлога уз поштовање примедби, предлога и сугестија осталих
синдиката код послодавца.

Члан 113.

Надзорни одбор доноси правилник о решавању
стамбених потреба запослених, уз мишљење регистрованих синдиката.
Надзорни одбор је, пре доношења правилника о
заштити на раду, дужан да прибави мишљење регистрованих синдиката.
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Члан 114.

Послодавац ће овлашћеном представнику органа
синдиката ван предузећа омогућити да, по захтеву
запосленог за заштиту права, изврши увид у примену
колективних уговора и остваривања права запосленог, под условом да захтев није решен у поступку
пред органима предузећа.

IV – ПРЕСТАНАК ПОТРЕБЕ ЗА РАДОМ
ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 115.

Потписници колективног уговора утврђиваће договором број запослених за чијим је радом престала
потреба у случају технолошких, економских или организационих промена.
У програму пословања, приликом утврђивања
политике запослености, послодавац је обавезан да
предвиди потребан број запослених, поштујући
принцип продуктивности и планирајући повећање
обима послова и проширење обима делатности, на
основу потреба корисника и одлука Оснивача.
Обавезују се потписници да на основу елемената
из ст. 1. и 2. овог члана, донесу Програм рационализације броја запослених за период, полазећи од
специфичности послова комунално-станбене делатности.

Члан 116.

Уколико дође до престанка потребе за радом запосленог због технолошких, економских или организационих промена, потписници овог уговора су
дужни да поштују процедуру прописану Законом о
раду и донесу Програм за решавање вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и
припреме за приватизацију.
Програмом за решавање вишка запослених
утврђују се критеријуми (радни стаж, материјално
стање запосленог, запосленост оба брачна друга,
школовање деце и др.).
Висина отпремнине запосленом износиће 1/3 просечне зараде запосленог остварене у последња три
месеца које претходе месецу у којем се исплаћује,
увећана за 30%, која не може бити мања од 200 еура
по години стажа (у динарској противвредности) за
сваку годину стажа оствареног код послодавца код
којег се врши проглашење технолошког вишка.
Уколико дође до престанка потребе за радом
запосленог због технолошких, економских или организационих промена, при предлагању и утврђивању запосленог за чијим је радом престала потреба,
одређивање критеријума за проглашење технолошког
вишка утврђиваће репрезентативни синдикати и послодавац.
Изузетно запосленом који је у комуналној делатности провео више од 25 година, без његове сагласности не може престати радни однос услед технолошког унапређења или економских тешкоћа.

7. децембар 2018.

При предлагању и утврђивању запосленог за
чијим је радом престала потреба, примењиваће се
критеријуми из закона и колективних уговора, и то
посебно у случају да запослени остварује једнаке
резултате у раду на истим пословима.

Члан 117.

Потписници овог уговора формираће заједничку
комисију за социјални дијалог коју чине по три представника потписника уговора.
Задатак ове комисије је: израда социјалног
програма за запослене код послодавца, програма
рационализације броја запослених, програма преструктурирања и унапређивања пословања основне
делатности и израда критеријума за додатно стимулисање непосредних извршилаца у основној делатности.

V – УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА
Члан 118.

Послодавац је дужан да у складу са законом запосленима омогући синдикално организовање и
спровођење активности усмерених ка побољшању
њихових услова рада и укупног животног положаја.
Синдикат не може бити распуштен или његова
делатност обустављена или забрањена актом послодавца.
Запослени приступа синдикату добровољним
потписивањем приступнице.

Члан 119.

Послодавац је обавезан да синдикату омогући деловање у складу са њиховом улогом и задацима из
закона и колективних уговора и то да:
– покреће иницијативе, подноси захтеве и предлоге и да заузима ставове по свим питањима
од значаја за материјални и социјални положај
запослених и услове рада;
– контролишу спровођење и примену колективних уговора и других прописа;
– дају иницијативе и предлоге при изради општих
аката послодавца, којима се регулишу права и
обавезе запослених по основу рада;
– учествују у поступку утврђивања престанка
потребе за радом, као и у поступку утврђивања
права тих запослених у складу са законом и колективним уговорима;
– да се информише о питањима која су од значаја
за материјални и социјални положај запослених;
– да се позива достављањем материјала, да присуствује седницама на којима се разматрају
мишљења, предлози, иницијативе и захтеви
синдиката, односно на којима се одлучује о
појединачним правима запослених.

Члан 120.

Послодавац је дужан:
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– да синдикату обезбеди коришћење просторија
без плаћања накнаде и пружање потребних
стручних, административних и техничких услуга неопходних за његов рад;
– да омогући председнику – поверенику репрезентативног синдиката да професионално обавља
функцију председника како би се спроводиле
све активности и задаци у интересу запослених и послодаваца, који произилазе из закона
и колективних уговора и да за то време прима
накнаду зараде;
– да председнику – поверенику репрезентативног
синдиката споразумно обезбеди утврђен број
плаћених часова месечно за обављање његове
функције, а ако се споразум не постигне, најмање 50 плаћених часова месечно ако синдикат
има најмање 200 запослених, и по један час месечно више на сваких 100-500 чланова, и по три
часа више на сваких 500 чланова;
– да синдикалним повереницима и председницима синдикалних подружница репрезентативних
синдиката споразумно обезбеди утврђен број
плаћених часова месечно за обављање функција, а ако се споразум не постигне, најмање
једну половину од плаћених часова који се обезбеђују за председника тог синдиката;
– да председницима синдикалних организација
и синдикалним повереницима других (нерепрезентативних) синдиката споразумно обезбеди број плаћених часова месечно за обављање
функције, у складу са законом;
– да представницима синдиката омогући информисање запослених, истицањем обавештења на
одређеним местима, приступачним запосленима
и за то одређена;
– да представницима синдиката омогући одсуствовање са посла ради присуствовања синдикалним састанцима, конференцијама, седницама
и конгресима на које су позвани;
– да председнике репрезентативних синдиката позива на седнице Надзорног одбора, као и председнике осталих синдиката код послодавца, када
се разматрају иницијативе упућене од стране
одређеног синдиката или одлучује о питањима
која се односе на права и обавезе запослених
(економски положај, стамбена проблематика,
заштита на раду);
– да се мишљења и предлози репрезентативних
синдиката размотре пре доношења одлука од
значаја за материјални, економски и социјални
положај запослених, и да се у односу на њих
определи.

Члан 121.

Председници репрезентативних синдиката, ако
професионално обављају своју функцију, за време
трајања мандата у пуном радном времену, имају за
то време право на зараду у висини зараде коју би
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остварили на пословима на којима су били распоређени пре избора.

Члан 122.

Послодавац је сагласан да у договору са председницима организација синдиката утврди број сати за
рад чланова органа синдиката.

Члан 123.

Послодавац не може да откаже Уговор о раду,
нити на други начин да стави у неповољан положај
представника запослених за време обављања функције и годину дана по престанку функције, ако представник запослених поступа у складу са законом,
општим актом и Уговором о раду и то: представнику
запослених у Управном и Надзорном одбору предузећа, председнику, члановима одбора и организационих делова репрезентативних синдиката, именованом или изабраном синдикалном представнику.
Ако представник запослених из претходног става
не поступа у складу са законом, општим
актом и Уговором о раду, послодавац може да откаже Уговор о раду.

Члан 124.

Репрезентативни синдикати и остали синдикати
код послодавца дужни су да свој рад организују тако
да не смета редовном раду и функционисању делатности послодавца и да не ремети прописану радну
дисциплину.
Послодавац и сви синдикати који делују код послодавца залагаће се за највећи могућ степен међусобне сарадње, уважавања, демократског дијалога и
разумевања.

VI – ОРГАНИЗОВАЊЕ ШТРАЈКА
Члан 125.

Штрајк запослених код послодавца је прекид рада
који запослени организују ради заштите својих професионалних и економских интереса по основу рада.
Начин организовања и спровођења штрајка врши
се у складу са Законом о штрајку и овим уговором.
Штрајком се не сме угрозити право на живот,
здравље и личну сигурност.
Запослени слободно одлучују о свом учешћу у
штрајку.
Одлуку о ступању у штрајк и штрајк упозорења
код послодавца доноси орган синдиката одређен
општим актом синдиката или већина запослених, у
складу са законом.
Оснивач својим актом утврђује минимум процеса
рада за време трајања штрајка.
При утврђивању минимума процеса рада оснивач
је обавезан да узме у обзир мишљење, примедбе и
предлоге синдиката организованих код послодавца.
О утврђеном минимуму процеса рада обавештавају
се, поред запослених код послодавца, сви корисници
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преко средстава јавног информисања, имајући у виду
да послодавац обавља комуналну делатност – хигијена града и одржавање зеленила које су незаменљив
услов живота и рада грађана града Пожаревца.

Члан 126.

Уколико се због необезбеђивања права из овог
уговора организује штрајк, спроводиће се у складу
са законом, а запосленима који у њему учествују
обезбедиће се права у складу са законима.

Члан 127.

Одлуком о ступању у штрајк одређују се: захтеви
запослених, време почетка штрајка, место окупљања
учесника у штрајку, ако се штрајк испољава окупљањем
запослених, састав штрајкачког одбора који заступа интересе запослених и у њихово име води штрајк, састав
преговарачког одбора који у име запослених преговара
о исказаним захтевима запослених.
Одлука из става 1. овог члана мора бити у писаном облику и потписана од стране штрајкачког
одбора. Одлука о ступању у штрајк доставља се:
директору, Надзорном одбору предузећа,
оснивачу и одбору за праћење и спровођење овог
уговора најмање седам дана пре дана одређеног за
почетак штрајка, односно четрдесет осам сати пре
почетка штрајка упозорења, који може трајати највише један сат.

Члан 128.

Послодавац, оснивач и штрајкачки одбор дужни
су да, од дана најаве и за време штрајка, покушају
да споразумно реше настали спор.
Штрајк престаје споразумом страна у спору, или
одлуком штрајкачког одбора о престанку штрајка.
Штрајкачки одбор и запослени који учествују у
штрајку дужни су да штрајк организују и воде тако
да се тиме не омета обезбеђивање минимума комуналних услуга предузећа.
Правне последице за случај необезбеђивања минимума процеса рада утврђују: оснивач, директор и
организације синдиката у предузећу.
Запослени који обављају послове за време
штрајка, испуњавајући минимум процеса рада, дужни су да извршавају налоге послодавца.

Члан 129.

Ради заштите интереса корисника у случају
штрајка или штрајка упозорења, послодавац утврђује
делове процеса рада који морају радити, као и послове који се морају обављати у време штрајка или
штрајка упозорења и начин њиховог извршавања, уз
претходно мишљење репрезентативних синдиката.
Послодавац, односно директор ће решењем одредити запослене који ће радити на извршавању послова из става 1. овог члана.
По достављању одлуке о ступању у штрајк, послодавац је дужан да достави штрајкачком одбору
списак запослених из става 2. овог члана.
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Члан 130.

Послодавац и оснивач дужни су да са штрајкачким одбором преговарају о изналажењу
заједничких решења за спорна питања.
Штрајкачки одбор овлашћен је да донесе одлуку
о одлагању штрајка или његово неодржавање.
У току рока за испуњење захтева запослених,
може се организовати штрајк упозорења у трајању
од једног часа.
Штрајкачки одбор је дужан да омогући извршавање послова из претходног става у складу са утврђеним минимумом процеса рада за време штрајка.

Члан 131.

Организатори штрајка, односно учесници у
штрајку који не поступе у складу са законом и овим
уговором, неће уживати заштиту утврђену законом
и овим уговором.
Запосленима и члановима синдиката код послодавца не може престати радни однос, нити се могу
довести у неповољнији положај у односу на друге
запослене због учешћа у штрајку или штрајку упозорења, који је одржан у складу са законом и овим
уговором.

Члан 132.

Послодавац се обавезује да неће привремено ангажовати друга лица ради замене запослених који
штрајкују, осим ако су угрожени безбедност лица и
имовине у складу са законом и овим уговором.

VII – МИРНО РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 133.

Уколико настане спор у поступку закључивања,
односно измена и допуна овог уговора, сматра се
да је настао колективни радни спор и учесници су
обавезни да решавају спор мирним путем у складу
са одредбама Закона о мирном решавању спора, односно прописа које доноси министар надлежан за
послове рада.
Странке у спору су дужне да заједнички поднесу
предлог за решавање насталог спора Републичкој
агенцији за мирно решавање спора.
Одбор за мирење чине по један представник
страна у спору и миритељ кога споразумно изаберу стране у спору из именика миритеља Републичке
агенције за мирно решавање спора.

Члан 134.

Миритељ је дужан да закаже расправу у року од
седам дана од дана пријема предлога и документације
о предмету спора и о томе обавести стране у спору.
Миритељ је председавајући одбора, отвара и води
расправу у вези са предметом спора.
По окончању расправе, миритељ са члановима
одбора доноси препоруку о начину решавању спора
у писаном облику.
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За препоруку је потребно да гласају сви чланови
одбора.
Ако одбор не донесе препоруку пет дана од дана
закључења расправе, миритељ може да странама у
спору сам предложи препоруку.

Члан 135.

Препорука миритеља не обавезује стране у спору.
Ако стране у спору прихвате препоруку, закључују споразум о решењу спора.
Ако је предмет спора колективни уговор, споразум постаје саставни део колективног уговора.
Рок за доношење одлуке је 15 дана од дана покретања спора.
Ако се поступак не оконча у року из претходног
става, миритељ распушта одбор и наставља сам
поступак мирења непосредним контактом са странкама у спору.

Члан 136.

Уколико настане спор поводом отказа Уговора о
раду и исплате минималне зараде, сматра се да је
настао индивидуални радни спор.
У случају спора из става 1. овог члана, примењиваће се одредбе Закона о мирном решавању спора.

Члан 137.

Ако настане спор између послодавца и запосленог,
послодавац и запослени решавају спорно питање.
Предлог за решавање спорног питања споразумно
могу поднети и послодавац и запослени у року од три
дана од дана настанка спорног питања.
Предлог из претходног става подноси се у писаном облику.

Члан 138.

Ако се послодавац и запослени не изјасне о предлогу за споразумно решавање спорног питања у року
од пет дана од дана подношења предлога или ако запослени и послодавац не могу да спорно питање реше
споразумно у року од десет дана, спор решава арбитар.
Арбитра споразумно одређују стране у спору из
реда стручњака у области која је предмет спора.
Поступак пред арбитром може покренути свака
од страна у спору.
Поступак пред арбитром покреће се у писаном
облику у року од три дана од дана достављања. решења запосленом.
Арбитар је дужан да заврши поступак и донесе одлуку у року од десет дана од дана покретања
поступка.
Ако арбитар у року из претходног става овога члана не донесе одлуку, решење и отказ Уговора о раду
постаје извршно.
Одлука пред арбитром је коначна и обавезује послодавца и запосленог.

Члан 139.

Против решења којим је повређено право запосленог или када је запослени сазнао за повреду права,
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запослени или синдикат, ако га запослени овласти,
може да покрене спор пред надлежним судом.
Рок за покретање спора је 90 дана од дана достављања решења, односно сазнања за повреду права.

VIII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 140.

У случају статусних и организационих промена
у предузећу, односно издвајања делова предузећа из
предузећа и њиховог организовања у посебна предузећа или оснивања нових предузећа, овај уговор се
примењује за све запослене у тим предузећима најмање годину дана, у складу са законским одредбама.

Члан 141.

Учесници у закључивању овог уговора могу пред
надлежним судом да остваре заштиту права утврђених овим уговором, уколико није дошло до споразумног решавања спорних питања.

Члан 142.

За праћење, примену, спорна питања и тумачење одредаба овог уговора надлежна је комисија
за праћење и спровођење, коју именују потписници
овог уговора.
За чланове комисије за праћење и спровођење
сваки потписник уговора именује по два члана, који
између себе бирају председника и секретара.
Комисија је обавезна да потписницима сваких
шест месеци доставља извештај о примени овог
уговора.
Закључци и тумачења донета на комисији за
праћење и спровођење имају обавезну снагу за све
учеснике овог уговора, ако су једногласни.

Члан 143.

Овај уговор се закључује на период од три године..
Потписници су обавезни да преговоре о новом
колективном уговору започну најкасније 60 дана пре
истицања рока на који је овај закључен.

Члан 144.

Важење овог уговора може престати и пре рока
из претходног члана споразумом свих учесника или
отказом само једне уговорне стране.
Отказ овог уговора подноси се у писаној форми.
У случају отказа, овај уговор се примењује шест
месеци од дана подношења отказа, с тим што су учесници овог уговора дужни да поступак преговарања
о разрешењу спорних питања започну најкасније у
року од 15 дана од дана подношења отказа.
По истеку рока из претходног става овога члана,
овај уговор престаје да важи ако се учесници овог
уговора не споразумеју.
Потписници овог уговора могу покренути поступак закључивањем новог уколико се за то стекну законски услови.
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Члан 145.

Сваки учесник овог уговора може предложити
покретање поступка за измене и допуне овог уговора.
Уколико се сви учесници овог уговора сагласе са
предлогом из става 1. овог члана, образује се преговарачки тим у који сваки учесник овог уговора именује по три члана.
Нацрт измене и допуне овог уговора доставља се
учесницима преговора на разматрање.
На основу датих сугестија и мишљења, преговарачки тим усаглашава текст допуна и измена овог
уговора и доставља га на прихватање и потписивање
учесницима овог уговора.

Члан 146.

На сва питања која нису регулисана овим уговором непосредно се примењују одредбе Закона о раду
и других позитивних законских прописа који регулишу област радних односа и заштите на раду запослених, као и одредбе Посебног колективног уговора.

Члан 147.

Ступањем на снагу овог уговора престају да важе
сви уговори који су потписани пре овог уговора и он
се непосредно примењује.

Члан 148.

Овај уговор ступа на снагу и примењује се осмог
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
У Пожаревцу, 7. 12. 2018. године.

Број: 01-6318

СО ЈКП „Комуналне службе“
ЈКП „Комуналне службе“
Председник синдиката: Директор:
Ђуришић Бранислав, с. р. Јовић Слободан, с. р.
Град Пожаревац
Градоначелник:
Спасовић Бане, с. р.

7. децембар 2018.

1

По сравњењу са изворником текста, утврђено је
да су се у члану 79. ставу 7. и 82. ставу 1. Статута
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18), поткралe грешкe, па се даје

ИСПРАВКА

Статута Града Пожаревца
1. У члану 79. ставу 7. реч: „Град“ замењује се
речју: „Градоначелник“.
2. У Статуту Града Пожаревца, у члану 82. ставу
1. врши се исправка нумерације тачки 5), 6) и 7),
тако да гласe:
5) доноси одлуку о располагању покретном имовином која је у јавној својини Града чија вредност не прелази горњи новчани износ набавке мале вредности утврђен законом којим се
уређују јавне набавке;
6) непосредно извршава и стара се о извршавању
одлука и других аката Скупштине;
7) доноси одлуке о привременом финансирању
у случају да Скупштина не донесе буџет пре
почетка фискалне године;
Досадашње тачке 6) до 29) постају тачке 8) до 31)
са исправном нумерацијом.
У Пожаревцу, 7. децембра 2018. године
ИЗ РЕДАКЦИЈЕ
„СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА“

7. децембар 2018.
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