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ˏ˖˪˘˓ˠ˚˖ˋ˝˞ˍ˲ˏ˚˙ˍ˲ˏ˘˙ˏ˙˒ˋ˕˙˘˞(˜˝.47);
ʪ˚˙ˍ˘˙ˍˋˑː˘˓˔
ʙː˛ˠ˙ˍ˘˙˳ʧˋˏ˓ʪ˕˛ˋ˳˘˓
˒˚˛ˋˍ˖˩ˏ˓˘˓

ǲȖȕșȚȐȚțȞȭȑȕȭ ȋȈȘȈȕȚȭȮ ȏȌȭȑșȕȍȕȕȧ ȗȘȈȊȈ ȕȈ șȖȞȭȈȓȤȕȍ
ȏȈȉȍȏȗȍȟȍȕȕȧ
ʦ˛ˋˍ˙ ˘ˋ ˏ˙˜˝ˋ˝˘˲˔ ˑ˓˝˝ˮˍ˓˔ ˛˲ˍː˘˧ ˏ˖˪ ˜ːˌː ˲ ˜ˍ˙ˮ˳ ˜˲˗'˳ (˜˝. 48);
ʦ˛ˋˍ˙ ˘ˋ ˙ˠ˙˛˙˘˞ ˒ˏ˙˛˙ˍ'˪, ˗ːˏ˓ˢ˘˞ ˏ˙˚˙˗˙ˎ˞ ˝ˋ ˗ːˏ˓ˢ˘ː
˜˝˛ˋˠ˞ˍˋ˘˘˪ (˜˝. 49);
ʨ˲˗'˪, ˏ˓˝˓˘˜˝ˍ˙, ˗ˋ˝ː˛˓˘˜˝ˍ˙ ˲ ˌˋ˝˧˕˲ˍ˜˝ˍ˙ ˙ˠ˙˛˙˘˪˩˝˧˜˪ ˏː˛ˑˋˍ˙˩
(˜˝. 51);
ʦ˛ˋˍ˙ ˏ˲˝ː˔Ǧ˜˓˛˲˝ ˲ ˏ˲˝ː˔, ˚˙˒ˌˋˍ˖ː˘˓ˠ ˌˋ˝˧˕˲ˍ˜˧˕˙ˎ˙ ˚˲˕˖˞ˍˋ˘˘˪, ˘ˋ
ˏː˛ˑˋˍ˘ː ˞˝˛˓˗ˋ˘˘˪ ˝ˋ ˍ˓ˠ˙ˍˋ˘˘˪ (˜˝. 52);
ʦ˛ˋˍ˙ ˘ˋ ˏ˙˜˝˞˚˘˞ ˲ ˌː˒˙˚˖ˋ˝˘˞ ˙˜ˍ˲˝˞ ˞ ˏː˛ˑˋˍ˘˓ˠ ˝ˋ ˕˙˗˞˘ˋ˖˧˘˓ˠ
˘ˋˍˢˋ˖˧˘˓ˠ ˒ˋ˕˖ˋˏˋˠ (˜˝. 53);

ʪ˚˙ˍ˘˙ˍˋˑː˘˓˔
ʙː˛ˠ˙ˍ˘˙˳ʧˋˏ˓ʪ˕˛ˋ˳˘˓
˒˚˛ˋˍ˖˩ˏ˓˘˓
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ǲȖȕșȚȐȚțȞȭȑȕȭ ȋȈȘȈȕȚȭȮ ȏȌȭȑșȕȍȕȕȧ ȗȘȈȊȈ ȕȈ
șȖȞȭȈȓȤȕȍ ȏȈȉȍȏȗȍȟȍȕȕȧ
ʦ˛ˋˍ˙˘ˋ˜˙ˡ˲ˋ˖˧˘˓˔˒ˋˠ˓˜˝ˎ˛˙˗ˋˏ˪˘ʪ˕˛ˋ˳˘˓,˪˕˲˚ː˛ːˌ˞ˍˋ˩˝˧˘ˋ˜˖˞ˑˌ˲
ʞˌ˛˙˔˘˓ˠʨ˓˖ʪ˕˛ˋ˳˘˓˝ˋˍ˲˘ˣ˓ˠˍ˲˔˜˧˕˙ˍ˓ˠ˟˙˛˗˞ˍˋ˘˘˪ˠ,ˋ˝ˋ˕˙ˑˢ˖ː˘˲ˍ
˳ˠ˘˲ˠ˜˲˗ː˔(˜˝.17);
ʙ˓˕˖˩ˢ˘˙˒ˋ˕˙˘ˋ˗˓ʪ˕˛ˋ˳˘˓ˍ˓˒˘ˋˢˋ˩˝˧˜˪˙˜˘˙ˍ˓˜˙ˡ˲ˋ˖˧˘˙ˎ˙˒ˋˠ˓˜˝˞,
˟˙˛˗˓˲ˍ˓ˏ˓˚ː˘˜˲˔˘˙ˎ˙˒ˋˌː˒˚ːˢː˘˘˪;˒ˋ˜ˋˏ˓˛ːˎ˞˖˩ˍˋ˘˘˪˚˛ˋˡ˲˝ˋ
˒ˋ˔˘˪˝˙˜˝˲,ˣ˖˩ˌ˞˲˜˲˗'˳,˙ˠ˙˛˙˘˓ˏ˓˝˓˘˜˝ˍˋ,˗ˋ˝ː˛˓˘˜˝ˍˋ,ˌˋ˝˧˕˲ˍ˜˝ˍˋ;
ˍ˓ˠ˙ˍˋ˘˘˪,˙˜ˍ˲˝˓,˕˞˖˧˝˞˛˓˲˙ˠ˙˛˙˘˓˒ˏ˙˛˙ˍ'˪;ː˕˙˖˙ˎ˲ˢ˘˙˳ˌː˒˚ː˕˓(˚.6˜˝.
85).
ʞˎ˲ˏ˘˙˒ʡ˙˘˜˝˓˝˞ˡ˲ˮ˩ʪ˕˛ˋ˳˘˓˚˛ˋˍ˙ˎ˛˙˗ˋˏ˪˘˘ˋ˜˙ˡ˲ˋ˖˧˘˓˔˒ˋˠ˓˜˝
ˎˋ˛ˋ˘˝˞ˮ˝˧˜˪˒ˋˎˋ˖˧˘˙˙ˌ˙ˍ'˪˒˕˙ˍ˓˗ˏː˛ˑˋˍ˘˓˗˜˙ˡ˲ˋ˖˧˘˓˗˜˝˛ˋˠ˞ˍˋ˘˘˪˗˒ˋ
˛ˋˠ˞˘˙˕˜˝˛ˋˠ˙ˍ˓ˠˍ˘ː˜˕˲ˍˎ˛˙˗ˋˏ˪˘,˚˲ˏ˚˛˓ˮ˗˜˝ˍ,˞˜˝ˋ˘˙ˍ˲˙˛ˎˋ˘˲˒ˋˡ˲˔,ˋ
˝ˋ˕˙ˑˌ˩ˏˑː˝˘˓ˠ˝ˋ˲˘ˣ˓ˠˏˑː˛ː˖˜˙ˡ˲ˋ˖˧˘˙ˎ˙˒ˋˌː˒˚ːˢː˘˘˪;˜˝ˍ˙˛ː˘˘˪˗
˗ː˛ːˑ˲ˏː˛ˑˋˍ˘˓ˠ,˕˙˗˞˘ˋ˖˧˘˓ˠ,˚˛˓ˍˋ˝˘˓ˠ˒ˋ˕˖ˋˏ˲ˍˏ˖˪ˏ˙ˎ˖˪ˏ˞˒ˋ
˘ː˚˛ˋˡː˒ˏˋ˝˘˓˗˓.
ʪ˚˙ˍ˘˙ˍˋˑː˘˓˔
ʙː˛ˠ˙ˍ˘˙˳ʧˋˏ˓ʪ˕˛ˋ˳˘˓
˒˚˛ˋˍ˖˩ˏ˓˘˓

ǷȘȈȊȖ ȕȈ șȖȞȭȈȓȤȕȐȑ ȏȈȝȐșȚ:
ʦ˛ˋˍ˙ ˘ˋ ˜˙ˡ˲ˋ˖˧˘˓˔ ˒ˋˠ˓˜˝ — ˡː ˚ː˛ːˏˌˋˢː˘˲ ˒ˋ˕˙˘˙ˏˋˍ˜˝ˍ˙˗,
ˎˋ˛ˋ˘˝˙ˍˋ˘˲ ˏː˛ˑˋˍ˙˩ ˚ːˍ˘˲ ˗˙ˑ˖˓ˍ˙˜˝˲ ˖˩ˏ˓˘˓ ˙˝˛˓˗ˋ˝˓ ˍ˲ˏ
ˏː˛ˑˋˍ˓, ˋ ˝ˋ˕˙ˑ ˲˘ˣ˓ˠ ˜˞ˌ'ˮ˕˝˲ˍ, ˪˕˲ ˏ˲˩˝˧ ˒ˋ ˞˚˙ˍ˘˙ˍˋˑː˘˘˪˗
ˋˌ˙ ˏ˙˒ˍ˙˖˙˗ ˏː˛ˑˋˍ˓, ˘ˋ ˞˗˙ˍˋˠ ˲ ˍ ˚˙˛˪ˏ˕˞, ˚ː˛ːˏˌˋˢː˘˙˗˞
˒ˋ˕˙˘˙ˏˋˍ˜˝ˍ˙˗, ˋ ˝ˋ˕˙ˑ ˏ˙ˎ˙ˍ˙˛˙˗, ˗ˋ˝ː˛˲ˋ˖˧˘ː ˒ˋˌː˒˚ːˢː˘˘˪,
˗ˋ˝ː˛˲ˋ˖˧˘˞ ˚˲ˏ˝˛˓˗˕˞ ˝ˋ ˜˙ˡ˲ˋ˖˧˘˲ ˚˙˜˖˞ˎ˓ ˞ ˛ˋ˒˲ ˘ˋ˜˝ˋ˘˘˪
˜˙ˡ˲ˋ˖˧˘˓ˠ ˛˓˒˓˕˲ˍ.
ʦ˛ˋˍ˙ ˘ˋ ˜˙ˡ˲ˋ˖˧˘˓˔ ˒ˋˠ˓˜˝ — ˡː ˕˙˗˚˖ː˕˜ ˜˞ˌ'ˮ˕˝˓ˍ˘˓ˠ ˚˛ˋˍ
˙˜˙ˌ˓, ˒ˋ˕˛˲˚˖ː˘˓ˠ ˞ ʡ˙˘˜˝˓˝˞ˡ˲˳ ˝ˋ ˒ˋ˕˙˘˙ˏˋˍ˜˝ˍ˲ ʪ˕˛ˋ˳˘˓, ˪˕˲
ˍ˕˖˩ˢˋ˩˝˧ ˝ˋ˕˲ ˙˜˘˙ˍ˘˲ ˚˛ˋˍ˙˗˙ˢ˘˙˜˝˲, ˪˕ ˚˛ˋˍ˙ ˘ˋ ˚ː˘˜˲˔˘ː
˒ˋˌː˒˚ːˢː˘˘˪, ˚˛ˋˍ˙ ˘ˋ ˜˙ˡ˲ˋ˖˧˘˞ ˏ˙˚˙˗˙ˎ˞, ˚˛ˋˍ˙ ˘ˋ ˜˙ˡ˲ˋ˖˧˘˲
˚˙˜˖˞ˎ˓, ˚˛ˋˍ˙ ˘ˋ ˗ːˏ˓ˢ˘˞ ˏ˙˚˙˗˙ˎ˞.
ʪ˚˙ˍ˘˙ˍˋˑː˘˓˔
ʙː˛ˠ˙ˍ˘˙˳ʧˋˏ˓ʪ˕˛ˋ˳˘˓
˒˚˛ˋˍ˖˩ˏ˓˘˓
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ǴȭȎȕȈȘȖȌȕȭ ȏȖȉȖȊ’ȧȏȈȕȕȧ:
ʮ˓˘˘˲˗˲ˑ˘ˋ˛˙ˏ˘˲ˏ˙ˎ˙ˍ˙˛˓,˒ˎ˙ˏˋ˘ˋ
˙ˌ˙ˍ'˪˒˕˙ˍ˲˜˝˧˪˕˓ˠ˘ˋˏˋ˘ˋʙː˛ˠ˙ˍ˘˙˩ʧˋˏ˙˩
ʪ˕˛ˋ˳˘˓,ˮˢˋ˜˝˓˘˙˩˘ˋˡ˲˙˘ˋ˖˧˘˙ˎ˙
˒ˋ˕˙˘˙ˏˋˍ˜˝ˍˋʪ˕˛ˋ˳˘˓(˜˝.9);
ʙʺˍ˛˙˚˲ˏˑː˛ː˖ˋ˗˓˗˲ˑ˘ˋ˛˙ˏ˘˙Ǧ˚˛ˋˍ˙ˍ˙ˎ˙
˛ːˎ˞˖˩ˍˋ˘˘˪ˮˋ˕˝˓,˚˛˓˔˘˪˝˲ʧˋˏ˙˩ʺˍ˛˙˚˓˲
ʺˍ˛˙˚ː˔˜˧˕˓˗ʨ˙˩˒˙˗.
ʪ˚˙ˍ˘˙ˍˋˑː˘˓˔
ʙː˛ˠ˙ˍ˘˙˳ʧˋˏ˓ʪ˕˛ˋ˳˘˓
˒˚˛ˋˍ˖˩ˏ˓˘˓

ǸȈȌȈ ǝȊȘȖȗȐ țȝȊȈȓȐȓȈ ȌȊȈ ȖșȕȖȊȕȐȝ ȌȖȒțȔȍȕȚȐ Ȋ ȋȈȓțȏȭ
ȏȈȝȐșȚț ȗȘȈȊ ȓȦȌȐȕȐ:
ʧˋˏˋʺˍ˛˙˚˓˞ˠˍˋ˖˓˖ˋˏˍˋ˙˜˘˙ˍ˘˓ˠˏ˙˕˞˗ː˘˝˓ˍˎˋ˖˞˒˲˒ˋˠ˓˜˝˞˚˛ˋˍ˖˩ˏ˓˘˓:
ʺˍ˛˙˚ː˔˜˧˕ˋ˕˙˘ˍː˘ˡ˲˪˚˛˙˒ˋˠ˓˜˝˚˛ˋˍ˖˩ˏ˓˘˓˝ˋ˙˜˘˙ˍ˘˓ˠ˜ˍ˙ˌ˙ˏ1950˛.Ǧ ˒ˋˠ˓ˤˋˮ
ˎ˛˙˗ˋˏ˪˘˜˧˕˲˝ˋ˚˙˖˲˝˓ˢ˘˲˚˛ˋˍˋ;
ʺˍ˛˙˚ː˔˜˧˕ˋ˜˙ˡ˲ˋ˖˧˘ˋˠˋ˛˝˲˪Ǧ ˚˛˓˜ˍ˪ˢː˘ˋ˒ˋˠ˓˜˝˞˜˙ˡ˲ˋ˖˧˘˓ˠ˝ˋː˕˙˘˙˗˲ˢ˘˓ˠ˚˛ˋˍ
˖˩ˏ˓˘˓.ʦ˲ˏ˚˓˜ˋ˘ˋˏː˛ˑˋˍˋ˗˓— ˢ˖ː˘ˋ˗˓ʧˋˏ˓ʺˍ˛˙˚˓ˍʩ˞˛˓˘˲18ˑ˙ˍ˝˘˪1961˛.˲
˘ˋˌ˞˖ˋˢ˓˘˘˙˜˝˲26˖˩˝˙ˎ˙1965˛.
21ˑ˙ˍ˝˘˪1991˛.˚˛˓˔˘˪˝˓˔ʦ˛˙˝˙˕˙˖˚˛˙˚˙˚˛ˋˍ˕˓(ʩ˞˛˓˘˜˧˕˓˔˚˛˙˝˙˕˙˖)Ǧ
˛ː˟˙˛˗˞ˍˋˍ˚˛˙ˡːˏ˞˛˞˕˙˘˝˛˙˖˩˒ˋ˒ˏ˲˔˜˘ː˘˘˪˗˚˛ˋˍ,˚ː˛ːˏˌˋˢː˘˓ˠʬˋ˛˝˲ˮ˩.ʞˋ
˛˲ˣː˘˘˪˗ʡ˙˗˲˝ː˝˞ʣ˲˘˲˜˝˛˲ˍ˘ˋˌ˛ˋˍˢ˓˘˘˙˜˝˲˞ˎ˛˞ˏ˘˲1991˛.
9˖˓˜˝˙˚ˋˏˋ1995˛.ˍ˲ˏ˕˛˓˝˙ˏ˖˪˚˲ˏ˚˓˜ˋ˘˘˪ʛ˙ˏˋ˝˕˙ˍ˓˔˚˛˙˝˙˕˙˖ˏ˙ʺˍ˛˙˚ː˔˜˧˕˙˳
˜˙ˡ˲ˋ˖˧˘˙˳ˠˋ˛˝˲˳Ǧ ˍ˜˝ˋ˘˙ˍ˓ˍ˚˛˙ˡːˏ˞˛˞˕˙˖ː˕˝˓ˍ˘˓ˠ˜˕ˋ˛ˎ.ʭː˔ʦ˛˙˝˙˕˙˖˘ˋˌ˛ˋˍ
ˢ˓˘˘˙˜˝˲˒1ˢː˛ˍ˘˪1998˛.
ʤ˙ˍˋ˛ːˏˋ˕ˡ˲˪ʬˋ˛˝˲˳Ǧ "ʺˍ˛˙˚ː˔˜˧˕ˋ˜˙ˡ˲ˋ˖˧˘ˋˠˋ˛˝˲˪(˚ː˛ːˎ˖˪˘˞˝ˋ)"˜ˠˍˋ˖ː˘ˋ˲
ˍ˲ˏ˕˛˓˝ˋˏ˖˪˚˲ˏ˚˓˜ˋ˘˘˪˘ˋ98Ǧ˗˞˒ˋ˜˲ˏˋ˘˘˲ʡ˙˗˲˝ː˝˞ʣ˲˘˲˜˝˛˲ˍʧˋˏ˓ʺˍ˛˙˚˓3˝˛ˋˍ˘˪
1996˛.ʤˋˌ˛ˋ˖ˋˢ˓˘˘˙˜˝˲1˖˓˚˘˪1999˛.

ʪ˚˙ˍ˘˙ˍˋˑː˘˓˔
ʙː˛ˠ˙ˍ˘˙˳ʧˋˏ˓ʪ˕˛ˋ˳˘˓
˒˚˛ˋˍ˖˩ˏ˓˘˓
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ʺˍ˛˙˚ː˔˜˧˕ˋ ˜˙ˡ˲ˋ˖˧˘ˋ ˠˋ˛˝˲˪ (˚ː˛ːˎ˖˪˘˞˝ˋ)
— ˡː ˗˲ˑ˘ˋ˛˙ˏ˘ˋ ˞ˎ˙ˏˋ, ˪˕ˋ ˚˙ˮˏ˘ˋ˖ˋ ˍ˜˲ ˚˛ˋˍˋ,
˒ˋ˕˛˲˚˖ː˘˲ ˍ ʬˋ˛˝˲˳ 1961 p., ʛ˙ˏˋ˝˕˙ˍ˓ˠ
˚˛˙˝˙˕˙˖ˋˠ 1988 ˝ˋ 1995 pp., ˋ ˝ˋ˕˙ˑ ˚˙˚˛ˋˍ˕˓,
˪˕˲ ˜˝˙˜˞˩˝˧˜˪ ˡ˓ˠ ˚˛ˋˍ, ˝ˋ ˘˙ˍ˲ ˚˛ˋˍˋ.
ʙ˜˧˙ˎ˙ ʦː˛ːˎ˖˪˘˞˝ˋ ˮˍ˛˙˚ː˔˜˧˕ˋ ˜˙ˡ˲ˋ˖˧˘ˋ
ˠˋ˛˝˲˪ ˗˲˜˝˓˝˧ ˎˋ˛ˋ˘˝˲˳ ˒ˋˠ˓˜˝˞ 31 ˚˛ˋˍˋ ˖˩ˏ˓˘˓.

ʪ˚˙ˍ˘˙ˍˋˑː˘˓˔
ʙː˛ˠ˙ˍ˘˙˳ʧˋˏ˓ʪ˕˛ˋ˳˘˓
˒˚˛ˋˍ˖˩ˏ˓˘˓

ǝȊȘȖȗȍȑșȤȒȈ șȖȞȭȈȓȤȕȈ ȝȈȘȚȭȧ ȕȍ ȗȍȘȍȌȉȈȟȈȫ ȗȘȈȊȈ
ȭȕȌȐȊȭȌțȈȓȤȕȖȮ ȗȍȚȐȞȭȮ. ǵȍ ȔȭșȚȐȚȤ ȚȈȒȖȋȖ ȔȍȝȈȕȭȏȔț ȑ
ǝȊȘȖȗȍȑșȤȒȈ șȖȞȭȈȓȤȕȈ ȝȈȘȚȭȧ (ȗȍȘȍȋȓȧȕțȚȈ).
ʡ˙˘˝˛˙˖˧˘˓˔˗ːˠˋ˘˲˒˗ʦː˛ːˎ˖˪˘˞˝˙˳˜˙ˡ˲ˋ˖˧˘˙˳ˠˋ˛˝˲˳:˕˙˘˝˛˙˖˧˘ˋ
˙˜˘˙ˍˋ˘ˋˡ˲˙˘ˋ˖˧˘˓ˠˏ˙˚˙ˍ˲ˏː˔,˚˙ˏˋ˘˓ˠʨ˝˙˛˙˘ˋ˗˓,ˋˏ˖˪ˏː˛ˑˋˍ,
ˤ˙˛ˋ˝˓˟˲˕˞ˍˋ˖˓ʛ˙ˏˋ˝˕˙ˍ˓˔˚˛˙˝˙˕˙˖ˏ˙ˠˋ˛˝˲˳ˍ˲ˏ1995˛.ˋˌ˙
˒˛˙ˌ˓˖˓˒ˋ˪ˍ˞,˚ː˛ːˏˌˋˢː˘˞ˍ˜˝.Dʦː˛ːˎ˖˪˘˞˝˙˳ˠˋ˛˝˲˳,— ˘ˋ˚˲ˏ˜˝ˋˍ˲
˕˙˖ː˕˝˓ˍ˘˓ˠ˜˕ˋ˛ˎ.
ʤˋˡ˲˙˘ˋ˖˧˘˲ˏ˙˚˙ˍ˲ˏ˲˚˙ˍ˓˘˘˲˚˙ˏˋˍˋ˝˓˜˧˞˚˛˙˗˲ˑ˙˕˞ˏˍˋ˛˙˕˓ˏ˖˪
˚˙˖˙ˑː˘˧"˙˜˘˙ˍ˘˓ˠ˜˝ˋ˝ː˔"˲ˢ˙˝˓˛˓˛˙˕˓— ˏ˖˪˲˘ˣ˓ˠ˚˙˖˙ˑː˘˧.
2˝˛ˋˍ˘˪1996˛.˗˲˘˲˜˝˛˒ˋ˕˙˛ˏ˙˘˘˓ˠ˜˚˛ˋˍʪ˕˛ˋ˳˘˓ʚː˘˘ˋˏ˲˔
ʪˏ˙ˍː˘˕˙ˍ˲ˏ˲˗ː˘˲ʪ˕˛ˋ˳˘˓˚˲ˏ˚˓˜ˋˍʺˍ˛˙˚ː˔˜˧˕˞˜˙ˡ˲ˋ˖˧˘˞ˠˋ˛˝˲˩.
7˝˛ˋˍ˘˪1999˛.ʪ˕˛ˋ˳˘ˋ˚˲ˏ˚˓˜ˋ˖ˋʺˍ˛˙˚ː˔˜˧˕˞˜˙ˡ˲ˋ˖˧˘˞ˠˋ˛˝˲˩
(˚ː˛ːˎ˖˪˘˞˝˞).
ʪ˚˙ˍ˘˙ˍˋˑː˘˓˔
ʙː˛ˠ˙ˍ˘˙˳ʧˋˏ˓ʪ˕˛ˋ˳˘˓
˒˚˛ˋˍ˖˩ˏ˓˘˓
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ǝȊȘȖȗȍȑșȤȒȐȑ ǲȖȔȭȚȍȚ ȗȖ șȖȞȭȈȓȤȕȐȝ ȗȘȈȊȈȝ — ǲȖȔȭȚȍȚ
ȕȍȏȈȓȍȎȕȐȝ ȍȒșȗȍȘȚȭȊ, țȚȊȖȘȍȕȐȑ ȊȭȌȗȖȊȭȌȕȖ ȌȖ șȚ. 25
ǝȊȘȖȗȍȑșȤȒȖȮ șȖȞȭȈȓȤȕȖȮ ȝȈȘȚȭȮ 1961 Ș.
ʮ˖ː˘˓ʡ˙˗˲˝ː˝˞˙ˌ˓˛ˋ˩˝˧˜˪ʡ˙˗˲˝ː˝˙˗˗˲˘˲˜˝˛˲ˍʧˋˏ˓ʺˍ˛˙˚˓.
ʛ˙˟˞˘˕ˡ˲˔ʡ˙˗˲˝ː˝˞˚˙˜˙ˡ˲ˋ˖˧˘˓ˠ˚˛ˋˍˋˠ˘ˋ˖ːˑ˓˝˧˘ˋˏˋ˘˘˪
˚˛ˋˍ˙ˍ˙˳˙ˡ˲˘˕˓,˪˕˜ˋ˗ːʛ˙ˎ˙ˍ˲˛˘˲ʨ˝˙˛˙˘˓ˍ˓˕˙˘˞˩˝˧˜ˍ˙˳
˒˙ˌ˙ˍ'˪˒ˋ˘˘˪.ʛˋˮ˝˧˜˪˞˟˙˛˗˲ˍ˓˜˘˙ˍ˕˲ˍ(˚˙˒˓˝˓ˍ˘˓˔,˘ːˎˋ˝˓ˍ˘˓˔˲
ˍ˲ˏ˕˖ˋˏː˘˓˔).
ʪ˛˪ˏ˙ˍ˓˔˕˙˗˲˝ː˝˘ˋ˙˜˘˙ˍ˲ˍ˓˜˘˙ˍ˕˲ˍ˗˙ˑːˍ˓˘˙˜˓˝˓˚˙˚ː˛ːˏˑː˘˘˪
ˏː˛ˑˋˍˋ˗,˪˕˲˘ːˏ˙˝˛˓˗˞˩˝˧˜˪ʬˋ˛˝˲˳ˋˌ˙˘ː˘ˋˏˋ˩˝˧˲˘˟˙˛˗ˋˡ˲˩.
ʡ˙˗˲˝ː˝ˮ˕˙˘˝˛˙˖˧˘˓˗˙˛ˎˋ˘˙˗,ˏ˙˪˕˙ˎ˙˘ˋˏˠ˙ˏ˪˝˧˕˙˖ː˕˝˓ˍ˘˲
˜˕ˋ˛ˎ˓.ʙ˜˝ˋ˘˙ˍ˖˩ˮ˟ˋ˕˝˚˙˛˞ˣː˘˘˪˚˛ˋˍˋ.ʙ˓˜˘˙ˍ˙˕ʡ˙˗˲˝ː˝˞
ˏ˙ˏˋˮ˝˧˜˪ˏ˙ˏ˙˚˙ˍ˲ˏ˲ʪ˛˪ˏ˙ˍ˙ˎ˙˕˙˗˲˝ː˝˞,˙˜˝ˋ˘˘˲˔˚˛˓˔˗ˋˮ
˛ː˒˙˖˩ˡ˲˩,˪˕˙˩˒ˋˍː˛ˣ˞ˮ˝˧˜˪˕˙ˑ˘˓˔˕˙˘˝˛˙˖˧˘˓˔ˡ˓˕˖,˲
˘ˋ˚˛ˋˍ˖˪ˮ˘ː˙ˌˠ˲ˏ˘˲˛ː˕˙˗ː˘ˏˋˡ˲˳˕˙ˑ˘˲˔˒ʛ˙ˎ˙ˍ˲˛˘˓ˠʨ˝˙˛˲˘.
ʧː˕˙˗ː˘ˏˋˡ˲˳˚˛˓˔˗ˋˮʡ˙˗˲˝ː˝˗˲˘˲˜˝˛˲ˍ.
ʪ˚˙ˍ˘˙ˍˋˑː˘˓˔
ʙː˛ˠ˙ˍ˘˙˳ʧˋˏ˓ʪ˕˛ˋ˳˘˓
˒˚˛ˋˍ˖˩ˏ˓˘˓

14 ȊȍȘȍșȕȧ 2006 Ș. ǻȒȘȈȮȕȈ ȘȈȚȐȜȭȒțȊȈȓȈ
ǝȊȘȖȗȍȑșȤȒț șȖȞȭȈȓȤȕț ȝȈȘȚȭȦ (ȗȍȘȍȋȓȧȕțȚț)
ʪ˕˛ˋ˳˘ˋ˚˛˓ˮˏ˘ˋ˖ˋ˜˧ˏ˙27˜˝ˋ˝ː˔˝ˋ74˚˞˘˕˝˲ˍʬˋ˛˝˲˳.
ʦ˙˘ˋˏˏːˍ’˪˝˧˛˙˕˲ˍ˒ˋ˖˓ˣˋ˩˝˧˜˪
˘ː˛ˋ˝˓˟˲˕˙ˍˋ˘˓˗˓ʪ˕˛ˋ˳˘˙˩3˲˒9˙ˌ˙ˍ’˪˒˕˙ˍ˓ˠ
˜˝ˋ˝ː˔:
˜˝.12(˚˛ˋˍ˙˘ˋ˜˙ˡ˲ˋ˖˧˘ː˒ˋˌː˒˚ːˢː˘˘˪),
˜˝.13(˚˛ˋˍ˙˘ˋ˜˙ˡ˲ˋ˖˧˘˞˝ˋ˗ːˏ˓ˢ˘˞ˏ˙˚˙˗˙ˎ˞)
˜˝.19(˚˛ˋˍ˙˝˛˞ˏ˪ˤ˓ˠǦ˗˲ˎ˛ˋ˘˝˲ˍ˝ˋ˳ˠ˘˲ˠ˜˲˗ː˔˘ˋ
˒ˋˠ˓˜˝˲ˏ˙˚˙˗˙ˎ˞).

ʪ˚˙ˍ˘˙ˍˋˑː˘˓˔
ʙː˛ˠ˙ˍ˘˙˳ʧˋˏ˓ʪ˕˛ˋ˳˘˓
˒˚˛ˋˍ˖˩ˏ˓˘˓
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ʪ˕˛ˋ˳˘ˋ˘ː˚˛˓ˮˏ˘ˋ˖ˋ˜˪ˏ˙˚.1˜˝.4ʬˋ˛˝˲˳,˪˕ˋˎˋ˛ˋ˘˝˞ˮ
˚˛ˋˍ˙˘ˋ˜˚˛ˋˍːˏ˖˓ˍ˞ˍ˓˘ˋˎ˙˛˙ˏ˞(ˍ˓˒˘ˋ˝˓˚˛ˋˍ˙˝˛˞ˏ˪ˤ˓ˠ
˘ˋˍ˓˘ˋˎ˙˛˙ˏ˞,˕˙˝˛ˋˎˋ˛ˋ˘˝˞ˮ˳˗˲˳ˠ˘˲˗˜˲˗’˪˗ˏ˙˜˝ˋ˝˘˲˔
˛˲ˍː˘˧ˑ˓˝˝˪).
ʦ˛˓ˡ˧˙˗˞ˍ˜˲˒ˋ˒˘ˋˢː˘˲˚˛ˋˍˋ(˕˛˲˗˚˛ˋˍ˗˲ˎ˛ˋ˘˝˲ˍ)
ˎˋ˛ˋ˘˝˙ˍˋ˘˲ʡ˙˘˜˝˓˝˞ˡ˲ˮ˩ʪ˕˛ˋ˳˘˓.

ʪ˚˙ˍ˘˙ˍˋˑː˘˓˔
ʙː˛ˠ˙ˍ˘˙˳ʧˋˏ˓ʪ˕˛ˋ˳˘˓
˒˚˛ˋˍ˖˩ˏ˓˘˓

14˝˛ˋˍ˘˪2015˛.ʪ˛˪ˏ˙˗˒ˋ˝ˍː˛ˏˑː˘˙ʦ˖ˋ˘˒ˋˠ˙ˏ˲ˍ
˒ˋˌː˒˚ːˢː˘˘˪ˍ˓˕˙˘ˋ˘˘˪˚˙˖˙ˑː˘˧ʺˍ˛˙˚ː˔˜˧˕˙˳
˜˙ˡ˲ˋ˖˧˘˙˳ˠˋ˛˝˲˳(˚ː˛ːˎ˖˪˘˞˝˙˳)˘ˋ2015–2019˛˙˕˓.
ʤ˓˗˚ː˛ːˏˌˋˢː˘˙˙˚˛ˋˡ˩ˍˋ˘˘˪˗˙ˑ˖˓ˍ˙˜˝˲˚˙˜˝˞˚˙ˍ˙ˎ˙
˚˛˓ˮˏ˘ˋ˘˘˪ʪ˕˛ˋ˳˘˓ˏ˙24˚˞˘˕˝˲ˍʬˋ˛˝˲˳,ˏ˙˪˕˓ˠ
ʪ˕˛ˋ˳˘ˋ˘ː˚˛˓ˮˏ˘ˋ˖ˋ˜˪˚˛˓˛ˋ˝˓˟˲˕ˋˡ˲˳.
21.03.2017˛.˚˛˓˔˘˪˝˙˚ˋ˛˖ˋ˗ː˘˝˙˗˒ˋ˙˜˘˙ˍ˞˚˛˙ː˕˝
ʞˋ˕˙˘˞ʪ˕˛ˋ˳˘˓˚˛˙˜˙ˡ˲ˋ˖˧˘˲˚˙˜˖˞ˎ˓(˛ːˮ˜˝˛.͚4607).
ʦ˛˙ː˕˝˚˲ˏ˝˛˓˗˞ˮ˝˧˜˪ʪ˚˙ˍ˘˙ˍˋˑː˘˓˗˒˚˛ˋˍ˖˩ˏ˓˘˓
ˏ˖˪˛˙˒ˎ˖˪ˏ˞˞ˏ˛˞ˎ˙˗˞ˢ˓˝ˋ˘˘˲.

ʪ˚˙ˍ˘˙ˍˋˑː˘˓˔
ʙː˛ˠ˙ˍ˘˙˳ʧˋˏ˓ʪ˕˛ˋ˳˘˓
˒˚˛ˋˍ˖˩ˏ˓˘˓
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Ǫ ȘȈȔȒȈȝ ȗȈȘȓȈȔȍȕȚșȤȒȖȋȖ ȒȖȕȚȘȖȓȦ
ǶȔȉțȌșȔȈȕȖȔ ȏȌȭȑșȕȦȫȚȤșȧ ȗȖșȚȭȑȕȐȑ
ȔȖȕȭȚȖȘȐȕȋ șȚȈȕț ȘȍȈȓȭȏȈȞȭȮ ȗȘȈȊȈ
ȋȘȖȔȈȌȧȕ ȕȈ ȌȖșȚțȗ ȌȖ șȖȞȭȈȓȤȕȐȝ ȗȖșȓțȋ.
Ǧ ˛ːˋ˖˲˒ˋˡ˲˪ʤˋˡ˲˙˘ˋ˖˧˘˙˳˜˝˛ˋ˝ːˎ˲˳˞˜˟ː˛˲˚˛ˋˍ
˖˩ˏ˓˘˓˘ˋ˚ː˛˲˙ˏˏ˙2020˛˙˕˞,˒ˋ˝ˍː˛ˏˑː˘˙˳
ʪ˕ˋ˒˙˗ʦ˛ː˒˓ˏː˘˝ˋʪ˕˛ˋ˳˘˓ˍ˲ˏ25.08.2015˛.͚
501/2015,
Ǧ ˛ːˋ˖˲˒ˋˡ˲˪ʦ˖ˋ˘˞ˏ˲˔˒˛ːˋ˖˲˒ˋˡ˲˳ʤˋˡ˲˙˘ˋ˖˧˘˙˳
˜˝˛ˋ˝ːˎ˲˳˞˜˟ː˛˲˚˛ˋˍ˖˩ˏ˓˘˓˘ˋ˚ː˛˲˙ˏˏ˙2020
˛˙˕˞,˒ˋ˝ˍː˛ˏˑː˘˙ˎ˙˛˙˒˚˙˛˪ˏˑː˘˘˪˗ʡˋˌ˲˘ː˝˞
ʣ˲˘˲˜˝˛˲ˍʪ˕˛ˋ˳˘˓ˍ˲ˏ23.11.2015˛.͚1393Ǧ˛/
ʪ˚˙ˍ˘˙ˍˋˑː˘˓˔
ʙː˛ˠ˙ˍ˘˙˳ʧˋˏ˓ʪ˕˛ˋ˳˘˓
˒˚˛ˋˍ˖˩ˏ˓˘˓

ǸȍȏțȓȤȚȈȚȐ ȔȖȕȭȚȖȘȐȕȋț ȏȈșȊȭȌȟȐȓȐ
ȕȍȌȖșȚȈȚȕȦ ȍȜȍȒȚȐȊȕȭșȚȤ ȭșȕțȦȟȖȮ
șȐșȚȍȔȐ ț Ȟȭȑ șȜȍȘȭ, ȏȖȒȘȍȔȈ:
Ǧ ˘ˋ˪ˍ˘ˋ˗ː˛ːˑˋ˕˙˗˞˘ˋ˖˧˘˓ˠ˒ˋ˕˖ˋˏ˲ˍ,˪˕˲
˘ˋˏˋ˩˝˧˜˪˜˙ˡ˲ˋ˖˧˘˲˚˙˜˖˞ˎ˓,˘ːˏ˙˒ˍ˙˖˪ˮ
˒ˋˏ˙ˍ˙˖˧˘˪˝˓˟ˋ˕˝˓ˢ˘˲˚˙˝˛ːˌ˓ˎ˛˙˗ˋˏ˪˘˞˝ˋ˕˓ˠ
˚˙˜˖˞ˎˋˠ;

Ǧ ˘ˋ˛ˋ˒˲˚˛ˋ˕˝˓ˢ˘˙ˮˏ˓˘˓˗˓˘ˋˏˋˍˋˢˋ˗˓˜˙ˡ˲ˋ˖˧˘˓ˠ
˚˙˜˖˞ˎˮˏː˛ˑˋˍ˘˲˝ˋ˕˙˗˞˘ˋ˖˧˘˲˞˜˝ˋ˘˙ˍ˓.

ʪ˚˙ˍ˘˙ˍˋˑː˘˓˔
ʙː˛ˠ˙ˍ˘˙˳ʧˋˏ˓ʪ˕˛ˋ˳˘˓
˒˚˛ˋˍ˖˩ˏ˓˘˓
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ǷȍȘȍȠȒȖȌȖȦ Ȍȓȧ ȏȈȓțȟȍȕȕȧ ȕȍȌȍȘȎȈȊȕȐȝ
ȖȘȋȈȕȭȏȈȞȭȑ ȫ ȊȭȌșțȚȕȭșȚȤ ȍȜȍȒȚȐȊȕȐȝ ȔȍȝȈȕȭȏȔȭȊ
ȜȭȕȈȕșțȊȈȕȕȧ ȕȍȌȍȘȎȈȊȕȐȝ șȖȞȭȈȓȤȕȐȝ ȗȖșȓțȋ.
Ǧ ˘ː˙ˌˠ˲ˏ˘˲˜˝˧˞ˏ˙˜˕˙˘ˋ˖˓˝˓ˢ˓˘˘ː˒ˋ˕˙˘˙ˏˋˍ˜˝ˍ˙˞˒ˋ˒˘ˋˢː˘˲˔˜˟ː˛˲;
Ǧ ˘ː˞˕˙˗˚˖ː˕˝˙ˍˋ˘˲˜˝˧˜˓˜˝ː˗˓˜˙ˡ˲ˋ˖˧˘˓ˠ˚˙˜˖˞ˎ˕ˍˋ˖˲˟˲˕˙ˍˋ˘˓˗˓
˕ˋˏ˛ˋ˗˓,˒˙˕˛ː˗ˋˢː˛ː˒˘˓˒˧˕˓˔˛˲ˍː˘˧˳ˠ˗ˋ˝ː˛˲ˋ˖˧˘˙ˎ˙
˒ˋˌː˒˚ːˢː˘˘˪,ˤ˙˒˞˗˙ˍ˖˩ˮ˘ː˙ˌˠ˲ˏ˘˲˜˝˧ˍˑ˓˝˝˪˒ˋˠ˙ˏ˲ˍˏ˖˪
˚˲ˏˍ˓ˤː˘˘˪˚˛ː˜˝˓ˑ˘˙˜˝˲˚˛ˋˡ˲˒ˋ˒˘ˋˢː˘˙˳˕ˋ˝ːˎ˙˛˲˳˚˛ˋˡ˲ˍ˘˓˕˲ˍ;
Ǧ ˘ˋ˗˲˜ˡːˍ˙˗˞˛˲ˍ˘˲˘ː˚˛˙ˍ˙ˏ˪˝˧˜˪˘ˋ˖ːˑ˘˲˙ˡ˲˘˕ˋ˲˚˛˙ˎ˘˙˒˞ˍˋ˘˘˪
˚˙˝˛ːˌ˞˜˙ˡ˲ˋ˖˧˘˓ˠ˚˙˜˖˞ˎˋˠ,˘ː˒ˋ˚˛˙ˍˋˏˑː˘˙ː˟ː˕˝˓ˍ˘˲˗ːˠˋ˘˲˒˗˓
˛ˋ˘˘˧˙ˎ˙ˍ˓˪ˍ˖ː˘˘˪˝ˋˍ˝˛˞ˢˋ˘˘˪;
Ǧ ˏ˙˙ˡ˲˘˕˓˚˙˝˛ːˌ˞˚˙˜˖˞ˎˋˠ˝ˋ˛ː˒˞˖˧˝ˋ˝˓ˍ˘˙˜˝˲˲˪˕˙˜˝˲˳ˠ˘ˋˏˋ˘˘˪˘ː
˞˚˙ˍ˘˲˔˗˲˛˲˒ˋ˖˞ˢˋ˩˝˧˜˪ˎ˛˙˗ˋˏ˜˧˕˲˙˛ˎˋ˘˲˒ˋˡ˲˳,ˠ˙ˢˋ˒ˋ˖˞ˢː˘˘˪
ˎ˛˙˗ˋˏ˜˧˕˙˜˝˲ˏ˙˗˙˘˲˝˙˛˓˘ˎ˞˜˙ˡ˲ˋ˖˧˘˓ˠ˚˙˜˖˞ˎ˝ˋ˒˙ˍ˘˲ˣ˘˧˙˳˙ˡ˲˘˕˓
˪˕˙˜˝˲˜˙ˡ˲ˋ˖˧˘˙˳˚˙˜˖˞ˎ˓˚˛˪˗˙˚ː˛ːˏˌˋˢː˘˙ˢ˓˘˘˓˗˒ˋ˕˙˘˙ˏˋˍ˜˝ˍ˙˗
ʪ˚˙ˍ˘˙ˍˋˑː˘˓˔
ʙː˛ˠ˙ˍ˘˙˳ʧˋˏ˓ʪ˕˛ˋ˳˘˓
˒˚˛ˋˍ˖˩ˏ˓˘˓

ǷȍȘȍȠȒȖȌȖȦ Ȍȓȧ ȏȈȓțȟȍȕȕȧ ȕȍȌȍȘȎȈȊȕȐȝ ȖȘȋȈȕȭȏȈȞȭȑ
ȫ ȊȭȌșțȚȕȭșȚȤ ȍȜȍȒȚȐȊȕȐȝ ȔȍȝȈȕȭȏȔȭȊ ȜȭȕȈȕșțȊȈȕȕȧ
ȕȍȌȍȘȎȈȊȕȐȝ șȖȞȭȈȓȤȕȐȝ ȗȖșȓțȋ.
Ǧ ˍ˞˗˙ˍˋˠ˛ːˋ˖˲˒ˋˡ˲˳˛ː˟˙˛˗˓ˏːˡː˘˝˛ˋ˖˲˒ˋˡ˲˳ˍ˖ˋˏ˓˝ˋ˛˙˒ˣ˓˛ː˘˘˪
˚˙ˍ˘˙ˍˋˑː˘˧˙˛ˎˋ˘˲ˍ˗˲˜ˡːˍ˙ˎ˙˜ˋ˗˙ˍ˛˪ˏ˞ˍˋ˘˘˪ˏː˖ːˎ˙ˍˋ˘˲
˚˙ˍ˘˙ˍˋˑː˘˘˪˘ː˒ˋˍˑˏ˓˚˲ˏ˕˛˲˚˖˩˩˝˧˜˪ˍ˲ˏ˚˙ˍ˲ˏ˘˓˗
˟˲˘ˋ˘˜˞ˍˋ˘˘˪˗;
Ǧ ˘ː˒ˋˌː˒˚ːˢ˞ˮ˝˧˜˪˘ˋ˖ːˑ˘ː˲˘˟˙˛˗˞ˍˋ˘˘˪˘ˋ˜ː˖ː˘˘˪ˤ˙ˏ˙˜˓˜˝ː˗˓
˘ˋˏˋ˘˘˪˜˙ˡ˲ˋ˖˧˘˓ˠ˚˙˜˖˞ˎ;
Ǧ ˜˚˙˜˝ː˛˲ˎˋˮ˝˧˜˪˚˙ˍ˲˖˧˘ːˍ˚˛˙ˍˋˏˑː˘˘˪˘˙ˍ˓ˠˏ˙˚˙˗˲ˑ˘˓ˠ˚˙˜˖˞ˎ
ˏ˖˪˙˜˲ˌ˒˲˘ˍˋ˖˲ˏ˘˲˜˝˩,˝ˋ˕˓ˠ˪˕˚˙˜˖˞ˎ˓ˏː˘˘˙ˎ˙ˏ˙ˎ˖˪ˏ˞˝ˋ
˚˲ˏ˝˛˓˗ˋ˘˙ˎ˙˚˛˙ˑ˓ˍˋ˘˘˪.
ʧ˞ˣ˲˔˘˙˩˜˓˖˙˩˞˒ˋ˚˛˙ˍˋˏˑː˘˘˲˝ˋ˕˓ˠ˚˙˜˖˞ˎˮ˜ˋ˗ːˎ˛˙˗ˋˏ˜˧˕˲
˙˛ˎˋ˘˲˒ˋˡ˲˳˝ˋ˙ˌ’ˮˏ˘ˋ˘˘˪,ˌˋ˝˧˕˓˝ˋ˙˜˙ˌ˓,˪˕˲˙˚˲˕˞˩˝˧˜˪
˚˛˙ˌ˖ː˗ˋ˗˓˛ːˋ˖˲˒ˋˡ˲˳˚˛ˋˍˡ˓ˠ˙˜˲ˌ
ʪ˚˙ˍ˘˙ˍˋˑː˘˓˔
ʙː˛ˠ˙ˍ˘˙˳ʧˋˏ˓ʪ˕˛ˋ˳˘˓
˒˚˛ˋˍ˖˩ˏ˓˘˓

9

11

12

5/21/2018

ɈȽɅəȾ ɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇɈȽɈ ɁȺɄɈɇɈȾȺȼɋɌȼȺ ɍ ɋɎȿɊȱ
ɇȺȾȺɇɇə ɋɈɐȱȺɅɖɇɂɏ ɉɈɋɅɍȽ
ʽʶˁʤʻʤˁ˄ʸʳʺʤ
ʺ̶̨̨̨̨̡̛̛̞̦̞̭̯̖̬̭̯̭̞̣̦̟̪̣̞̯̏̌̽˄̡̛̬̟̦̌

ɄɈɆɍɇȺɅɖɇɂɃ
ɋȿɄɌɈɊ

ɇȿȾȿɊɀȺȼɇɂɃ
ɋȿɄɌɈɊ
*

ɩɨɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɟɦɚ

2 000

200

ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ

ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ

3 000 000

4 000

ɨɫɿɛ

ɨɫɿɛ

90 000
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ

67,8 ȠȖȟ
ɧɟɩɪɚɰɸɸɱɢɯ
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ
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ɁȺɄɈɇ ɍɄɊȺȲɇɂ «ɉɊɈ
ɋɈɐȱȺɅɖɇȱ ɉɈɋɅɍȽɂ»

̸̶̨̨̨̛̦̭̦̦̞̬̦̞̞̜̦̞̯̏̌̌̿̏̐̌̌̌̚̚
̨̛̪̬̞̭̦̦̦̌̏̏̌̌̔̌̔̌́̚
̶̵̨̨̨̨̛̭̞̣̦̪̭̣̱̭̥̌̽̐̍̌,̡̞́
̵̵̡̛̛̛̪̖̬̖̱̯̱̭̣̦̙̯̯̍̏̌̀̽̌̔̿̏
̵̨̨̛̭̯̦̯̪̯̬̖̱̯̍̌̏̌̌̍̀̽
̨̨̨̨̨̨̛̭̯̬̦̦̟̪̥̽̔̐

ɁȺɄɈɇ ɍɄɊȺȲɇɂ «ɉɊɈ
ɋɈɐȱȺɅɖɇɍ ɊɈȻɈɌɍ Ɂ ɋȱɆ'əɆɂ,
ȾȱɌɖɆɂ ɌȺ ɆɈɅɈȾȾɘ»

̸̶̨̨̛̦̬̦̞̞̜̦̞̞̪̬̞̏̌̌̿̐̌̌̌̏̏̚̚
̶̨̨̛̭̭̞̣̦̟̌̌̔̌̽̚
̨̨̛̬̯̭̞̥̍̚'̛̥́,̛̞̯̥̯̔̽̌
̨̨̥̣̔̔̀

ɊȿɎɈɊɆɍȼȺɇɇə ɋɂɋɌȿɆɂ ɋɈɐȱȺɅɖɇɂɏ ɉɈɋɅɍȽ
ʯ̛̥̞̦ ̨̔ ʯ̡̨̦̱̌ ˄̡̛̬̟̦̌ “ʿ̨̬ ̶̨̭̞̣̦̞̌̽ ̨̛̪̭̣̱̐” ̯̌ ̡̨̦̞̌̏̚ ˄̡̛̬̟̦̌ “ʿ̨̬
̨̍'̦̦̦̿̔̌́ ̨̬̥̦̐̌̔́”, “ʿ̨̬ ̖̬̙̦̞̔̌̏ ̶̨̭̞̣̦̞̌̽ ̛̭̯̦̬̯̌̔̌ ̯̌ ̖̬̙̦̞̔̌̏ ̶̨̭̞̣̦̞̌̽
̬̦̯̞̟̐̌̌” Ͳ ̖̬̖̖̦̍̽̚ 2012 ̡̬̞
ˁ̯̬̯̖̞̌̐́ ̴̨̬̖̬̥̱̦̦̏̌́ ̛̭̭̯̖̥ ̦̦̦̌̔̌́ ̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽ ̨̪̭̣̱̐ (̨̨̬̪̬̙̖̦̦́̔́̚ ʶʺ˄
̞̏̔ 12.08.2012 ζ 558Ͳ̬)
ʿ̣̦̌ ̵̨̞̌̔̏̚ ̦̌ ̨̪̖̬̞̔ 2013Ͳ2016 ̨̡̬̞̏ ̚ ̶̬̖̣̞̞̟̌̌̚ ˁ̯̬̯̖̞̟̌̐ ̴̨̬̖̬̥̱̦̦̏̌́ ̛̛̭̭̯̖̥
̦̦̦̌̔̌́ ̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽ ̨̪̭̣̱̐ (̨̨̬̪̬̙̖̦̦́̔́̚ ʶʺ˄ ̞̏̔ 13.03.2013 ζ 208Ͳ̬)
ʿ̣̦̌ ̵̨̞̌̔̏̚ ̚ ̡̨̛̦̦̦̏̌́ ʿ̨̛̬̬̥̐̌ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ʶ̞̦̖̯̱̌̍ ʺ̞̦̞̭̯̬̞̏ ˄̡̛̬̟̦̌ ̯̌
̭̯̬̯̖̞̟̌̐ ̨̨̭̯̣̌̐ ̨̡̛̬̯̱̏̚ “˄̡̬̟̦̌̌—2020” ̱ 2015, 2016, 2017 ̵̨̡̬̌
ʿ̣̦̌ ̵̨̞̌̔̏̚ ̚ ̶̞̥̪̣̖̥̖̦̯̞̟̌ ˄̨̛̐̔ ̨̪̬ ̶̶̨̭̞̞̌̌̀ ̥̞̙ ˄̡̨̬̟̦̌̀, ̚ ̨̦̞̟̔̿ ̨̨̛̭̯̬̦, ̯̌
˒̨̡̛̬̪̖̜̭̥̏̽ ˁ̨̨̥̀̚, ˒̨̡̛̬̪̖̜̭̥̏̽ ˁ̨̨̛̪̞̯̬̭̯̥̏̏̌̏ ̚ ̨̨̯̥̦̟̌ ̖̦̖̬̞̟̐ ̞ ̵̛̟̦̞̥
̛̖̬̙̥̔̌̏̌Ͳ̸̛̣̖̦̥̌, ̚ ̨̞̦̹̟ ̨̨̛̭̯̬̦
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ʯʤʦʪ˔ʶʰˇʳʻʤʻˁ˄ʦʤʻʻ˔ ˒ʦˀʽʿʫʱˁːʶʽʧʽˁʽ˓ʯ˄

ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɫɨɰ. ɩɨɫɥɭɝɚɯ

40
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ

ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɩɥɚɧɿɜ

Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ
ɚɤɬɿɜ

ȼɧɟɫɟɧɨ ɡɦɿɧɢ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ
«ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ»

ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɩɪɢɜɚɬɧɟ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ
ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ

ɉɪɢɣɧɹɬɨ ɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɱɢɬɚɧɧɿ ɩɪɨɟɤɬ
Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ
«ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ»

ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ
ɫɭɛ'ɽɤɬɿɜ

ɤɨɧɤɭɪɫ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɪɨɟɤɬɿɜ

Ɉɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ

ɇɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ
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ɉɊɈȿɄɌ ɁȺɄɈɇɍ ɍɄɊȺȲɇɂ «ɉɊɈ ɋɈɐȱȺɅɖɇȱ
ɉɈɋɅɍȽɂ»
̶̵̨̡̨̨̨̛̱̭̦̣̖̦̦̥̞̦̞̭̯̬̱̦̦̭̞̣̦̪̭̣̱̔̌́̌̔̏̌́̌̽̐,
̸̵̨̛̖̪̖̖̦̦̭̯̱̪̬̭̞̌̍́̌̌̏̍̚̚̚,̶̡̨̨̨̛̛̞̯̬̥̱̯̭̞̣̦̞̪̭̣̱́̀̽̌̽̐

̶̵̵̨̨̨̨̨̨̛̣̖̦̦̪̯̬̖̬̥̦̱̭̞̣̦̪̭̣̱̌̔̏́̍̐̌̔́̌̽̐̌̚,̵̨̡̨̬̖̥̹̣̥̌́̚
̵̸̡̨̛̛̛̪̞̯̬̥̦̖̖̬̙̦̦̞̪̭̣̱̔̔̌̏̌̔̌̏̌̏̐

̶̵̨̨̨̛̬̥̖̙̱̦̦̪̦̙̖̦̖̦̯̬̣̦̏̌́̏̏̌̽̌̽̚,̶̵̸̨̡̨̨̛̛̛̥̞̭̖̬̦̞̦̟̣̏̐̌̏̏̌̏̏̌̔
̶̨̨̨̨̯̬̦̞̥̞̭̖̭̥̬̱̦̦̌̐̌̏̏̐̌̏́̔̏̌́

̸̨̨̛̦̖̦̦̪̬̯̏̌́̌̏̌̍̏̚'̸̸̡̨̨̛̞̦̞̯̯̬̥̱̞̪̭̣̱́̏̌̔̌̏̌̏̌̏̌̏̐̚

̵̨̨̨̨̛̛̪̬̙̖̦̦̞̬̦̞̦̭̦̌̏̌̔́̔̐̏̏̔̚

̨̡̨̨̱̙̖̦̦̦̭̯̐̔́̌̔̌̏̏̌̚̚

ȼɂɁɇȺɑȿɇɇə ɉɈɌɊȿȻ

ʿ̸̨̨̡̨̨̛̛̬̦̖̦̦̪̯̬̖̦̭̖̣̖̦̦̥̞̦̞̭̯̬̯̦́̔̏̌́̍̌́̌̔̌̏̚Ͳ̶̨̨̨̛̛̛̯̖̬̯̬̞̣̦̟̦̞̱̌̽̔
̶̵̵̨̨̛̭̞̣̦̪̭̣̱̌̽̐̌Ͳ ̡̦̌̌̚ʺ̶̨̨̡̛̛̞̦̭̪̣̞̯̞̏̔20.01.2014ζ28
ʺ̸̶̸̨̡̨̨̛̛̖̯̦̞̬̖̥̖̦̞̟̦̖̦̦̪̯̬̖̦̭̖̣̖̦̦̔̔̌̏̌́̍̌́̚̚– ̡̦̌̌̚ʺ̶̨̨̡̛̛̞̦̭̪̣̞̯
̞̏̔ 05.10.2012 ζ648

ʿ̨̯̬̖̍̌:̨̪̦̌̔6̥̣̦.̶̵̨̨̛̭̞̣̦̪̭̣̱̌̽̐
ʻ̨̦̱̌̔̌2016̶̨̬̞:̞̣̹̖̍̽5̥̣̦.̨̪̭̣̱̐
ʻ̛̜̞̣̹̪̯̱̦̞̌̍̽̌̏̌̚:̶̴̨̨̡̡̛̭̞̣̦̪̬̞̣̯̌̽̌̌̌,
̡̨̦̭̱̣̯̱̦̦̽̏̌́,̶̶̨̭̞̣̦̪̯̞̌̽̌̌̔̌̌́,̨̣̔̐́̔,
̶̨̛̪̬̖̭̯̦̯̞̦̯̖̬̖̭̞̔̌̏̏̏
ʶ̨̨̯̖̬̞̟̭̞̌̐̍,̡̨̨̛̞̦̜̞̣̹̖̯̬̥̱̯̪̭̣̱́̌̍̽̀̽̐:
̵̨̨̨̨̡̛̛̬̥̦̪̣̞̱̐̌̔́̐̏(2,2̥̣̦.̨̨̭̞̍̌̍45%),
̛̞̦̣̞̏̌̔(852̛̯̭.̨̭̞̍),̭̞̥'̟,̡̞̪̖̬̖̱̯́̍̏̌̀̽̏
ˁʮʽ(̨̪̦̌̔452̛̯̭.̨̭̞̍)

ʦʤʮʸʰʦʽ
C̨̛̛̪̞̣̦̞̦̖̖̬̙̦̥̽̔̌̏̚
̶̨̛̬̦̞̞̥̐̌̌́̚
ʤ̥̞̦̞̭̯̬̱̦̦̔̏̌́,̪̣̦̱̦̦̌̏̌́
̨̨̨̨̛̪̣̹̟̬̯̔̌̽̍
8
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ɁȺɅɍɑȿɇɇə ɇȿȾȿɊɀȺȼɇɂɏ ɋɍȻ'ȯɄɌȱȼ. ɋɈɐȱȺɅɖɇȿ ɁȺɆɈȼɅȿɇɇə
ʿ̨̨̭̯̦̌̏̌ʶʺ˄̞̏̔29.04.2013ζ324“ʿ̨̬
̯̖̬̙̖̦̦̌̏̔́̚ʿ̶̨̡̨̨̨̬̱̞̜̭̦̖̦̦̭̞̣̦́̔̔́̌̽̐̚
̵̵̨̨̡̡̨̛̥̣̖̦̦̬̱̦̙̖̯̦̹̯̞̌̏́̌̌̍̀̔̏̚̚”

ʻ̡̌̌̚ʺ̶̨̨̡̛̛̞̦̭̪̣̞̯̞̏̔26.03.2015ζ332
“ʿ̶̨̨̡̨̡̛̛̛̬̯̖̬̙̖̦̦̥̖̯̞̦̌̏̔́̔̚
̵̶̡̨̡̨̨̛̛̦̱̬̭̦̪̬̪̞̜̚”

ʿ̨̨̭̯̦̌̏̌ʶʺ˄̞̏̔14.11.2012ζ1039“ʿ̨̬
̡̨̛̯̖̬̙̖̦̦̬̯̖̬̞̟̞̣̦̭̯̞̭̱̌̏̔́̏̔́̽̍̚’̡̯̞̿̏,̨̺
̶̨̨̛̦̯̭̞̣̦̞̪̭̣̱̌̔̌̀̽̌̽̐”

ʻ̡̌̌̚ʺ̶̨̨̡̛̛̞̦̭̪̣̞̯̞̏̔29.05.2015ζ565
“ʿ̴̨̨̛̬̯̖̬̙̖̦̦̬̥̌̏̔́̚ʿ̨̨̛̬̥̞̬̦̐
̸̵̨̨̨̨̡̨̛̬̱̪̬̣̱̖̦̦̙̖̯̦̹̯̞̔̐̏̌́̍̀̔̏̚
̶̵̨̨̛̣̦̦̦̭̞̣̦̪̭̣̱̔́̌̔̌́̌̽̐”

ɁȺɅɍɑȿɇɇə ɇȿȾȿɊɀȺȼɇɂɏ ɈɊȽȺɇȱɁȱɐȱɃ
ˁ̶̨̨̞̣̦̖̥̣̖̦̦̌̽̌̏́̚:
2013
2014
2015

ʿ̨̛̭̣̱̐:
̨̛̖̥̦̥̍̔̚(̵̸̬̱̦̦̌̏̌́)
̵̨̛̬̥̏(̨̣̔̐́̔)
̡̨̛̦̬̣̖̙̦̥̌̌̚

2016

ʦʳʸͲ̨̛̛̛̪̯̦̥̏̚
̨̨̭̥̍̌,̛̞̣̦̖̦̥̏̽̚̚
̶̨̨̥̞̭̪̣̖̦̦̣̞̽̍̌̏́̏̚
̨̨̛̖̥̞̣̞̦̥̔̍̏̌̚
̶̡̨̨̨̞̜̭̭̣̱̙̥̯̏̽̏̍̏́̌
̸̵̣̖̦̥̟̭̞̥̖̜̌
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ɋɌȺɇȾȺɊɌɂɁȺɐȱə

ʿ̶̵̡̨̨̛̖̬̖̣̞̭̞̣̦̪̭̣̱̌̽̐–
̡̦̌̌̚ʺ̶̨̨̡̛̛̞̦̭̪̣̞̯̞̏̔03.09.2012ζ537
(̸̨̛̦̖̦̏̌̚15̵̶̵̨̨̨̨̛̛̭̦̦̭̞̣̦̪̭̣̱̏̌̽̐)

ʿ̵̨̨̡̨̨̛̬̬̬̣̖̦̦̖̬̙̦́̔̍́̔̌̏̚
̶̵̨̨̛̭̯̦̬̯̞̭̞̣̦̪̭̣̱̌̔̌̏̌̽̐ –
̡̦̌̌̚ʺ̶̨̨̡̛̛̞̦̭̪̣̞̯̞̏̔16.05.2012ζ
282

ʫ̵̨̨̡̛̛̛̯̪̬̬̖̬̙̦̭̯̦̬̯̞̌̍̔̌̏̌̔̌̏̚
ʳ̖̯̪̌– ̨̨̡̨̡̨̨̬̬̪̬̖̯̱̖̬̙̦̭̯̦̬̯̱̍̌̔̌̏̐̌̔̌̚
ʳʳ̖̯̪̌– ̶̡̨̡̨̨̨̨̡̨̨̪̱̣̞̞̯̬̥̭̖̬̖̦̦̪̬̖̯̱̖̬̙̦̭̯̦̬̯̱̍̌́̌̐̌̔̽̍̐̏́̔̌̏̐̌̔̌
ʳʳʳ̖̯̪̌– ̶̨̨̡̨̨̪̬̞̪̬̖̯̱̖̬̙̦̭̯̦̬̯̱̌̍̌́̔̌̏̐̌̔̌
ʳV̖̯̪̌– ̶̶̨̨̨̡̨̨̨̛̪̬̦̦̪̬̖̯̱̖̬̙̦̭̯̦̬̯̱̬̖̱̣̯̯̥̪̬̞̟̔̌̀̏̌́̔̌̏̐̌̔̌̌̽̌̌̌̍̌̚̚
V̖̯̪̌– ̨̨̨̨̪̙̖̦̦̯̯̖̬̙̖̦̦̖̬̙̦̭̯̦̬̯̱̐̔́̌̌̏̔́̔̌̏̐̌̔̌̚

ɋɌȺɇȾȺɊɌɂɁȺɐȱə

22

ɩɪɨɟɤɬɢ
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ

19 ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ
ɩɪɨɟɤɬɿɜ

ʻʤʶʤʯʰʺʳʻˁʽˉʿʽʸʳ˃ʰʶʰ:
̞̏̔30.07.2013ζ458«ʿ̶̵̨̨̨̨̨̛̬̯̖̬̙̖̦̦̭̯̦̬̯̞̦̦̦̭̞̣̦̪̭̣̱̭̥̌̏̔́̌̔̌̏̌̔̌́̌̽̐̍̌̚,̡̞́
̨̨̛̛̪̭̯̬̙̣̞̯̬̞̣̞̣̥̌̔̌̏̔̐̏̀̔̽»
̞̏̔30.07.2013ζ452«ʿ̨̬̯̖̬̙̖̦̦̌̏̔́̚ʪ̨̨̨̨̨̖̬̙̦̭̯̦̬̯̱̖̦̦̣̱̌̏̐̌̔̌̔̐̔̐́̔»
̞̏̔13.08.2013ζ495«ʿ̨̬̯̖̬̙̖̦̦̌̏̔́̚ʪ̨̨̡̨̛̛̖̬̙̦̭̯̦̬̯̱̦̦̦̪̬̯̱̣̱̖̥̦̥̌̏̐̌̔̌̌̔̌́̍̔̚
̨̨̭̥̍̌»
̞̏̔19.09.2013ζ596«ʿ̨̬̯̖̬̙̖̦̦̌̏̔́̚ʪ̶̶̨̨̨̨̖̬̙̦̭̯̦̬̯̱̭̞̣̦̟̞̦̯̖̬̞̟̯̌̏̐̌̔̌̌̽̐̌̌
̶̵̨̨̛̬̖̞̦̯̖̬̞̟̖̥̦̭̞̐̌̍̔̍̚»
̞̏̔13.11.2013ζ760«ʿ̨̬̯̖̬̙̖̦̦̌̏̔́̚ʪ̨̨̨̨̖̬̙̦̭̯̦̬̯̱̣̱̥̌̏̐̌̔̌̔̐́̔̏̔̌»
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ɆɈɇȱɌɈɊɂɇȽ. ɈɐȱɇɄȺ əɄɈɋɌȱ.
ʺ̸̶̶̨̡̨̨̨̨̨̡̡̨̛̛̛̖̯̦̞̬̖̥̖̦̞̟̪̬̖̖̦̦̥̦̞̯̬̦̱̯̞̦̭̯̞̔̔̌̏̔́̐̌́̚
̶̵̨̨̛̭̞̣̦̪̭̣̱̌̽̐Ͳ ̡̦̌̌̚ʺ̶̨̨̡̛̛̞̦̭̪̣̞̯̞̏̔27.12.2013ζ904

ʦʤʮʸʰʦʽ
ʽ̶̡̡̨̞̦̭̯̞̦̱̯̬̞̹̦̌́̏́,̨̦̞̹̦̏́̚
ˁ̸̵̨̨̨̛̯̬̖̦̦̬̬̱̪̞̏́̍̐̚
̸̵̶̨̛̣̱̖̦̦̥̦̖̖̬̙̦̬̦̞̞̜̌́̔̌̏̐̌̌̚̚
ʿ̵̛̛̛̬̜̦̯̯̥̞̦̞̭̯̬̯̦̬̞̹̖̦́́̌̔̌̏̽,
̨̡̨̪̬̺̖̦̦̞̣̦̭̯̞̌́̔́̽

ɇɈɊɆȺɌɂȼɇɈ-ɉɊȺȼɈȼȺ ȻȺɁȺ
̸̶̵̨̨̨̨̛̛̛̥̦̞̭̞̣̦̪̭̣̱̏̐̔̌̔̌̏̌̏̌̽̐(̵̡̛̬̯̖̬̞̟̟
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽)(̨̨̪̭̯̦̌̏̌ʶʺ˄̞̏̔14.11.2012ζ1036)
̶̵̨̨̡̨̨̨̛̪̬̦̦̦̭̞̣̦̪̭̣̱̞̭̯̦̣̖̦̦̥́̔̌̔̌́̌̽̐̏̌̏́̚
̴̶̨̨̛̛̖̬̖̦̞̜̦̟̪̣̯̔̏̌̌(̨̨̪̭̯̦̌̏̌ʶʺ˄̞̏̔19.12.2012ζ
1184)
̸̶̴̨̡̨̨̨̨̨̛̥̖̯̦̞̬̖̥̖̦̞̟̺̞̦̬̥̱̦̦̦̭̖̣̖̦̦̪̬̔̔̌̔̏̌́̌́
̶̨̨̛̭̞̣̦̞̪̭̣̱̌̽̐ (̡̦̌̌̚ʺ̶̨̨̡̛̛̞̦̭̪̣̞̯̞̏̔28.10.2014ζ828)
̴̨̛̬̥ ̶̵̨̡̨̨̛̣̞̱̭̞̣̦̪̭̣̱̭̞̥̍̌̽̐’̥́ˁʮʽ(̡̦̌̌̚
ʺ̶̨̨̡̛̛̞̦̭̪̣̞̯̞̏̔09.07.2014ζ450)
ʺ̸̶̵̶̨̡̨̨̡̨̨̨̨̛̛̖̯̦̞̬̖̥̖̦̞̟̬̬̱̦̱̬̯̭̯̞̭̞̣̦̟̪̭̣̱̔̔̌̌̏̌̌̽̐̚
(̡̦̌̌̚ʺ̶̨̨̡̛̛̞̦̭̪̣̞̯̞̏̔07.12.2015ζ1186)
ʿ̶̨̨̡̬̯̖̭̯̞̟́̔̌̌ ̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽ ̶̡̛̪̬̞̦̞̌̏̏,̵̛̞̦̹ ̴̵̶̞̞̌̏̏,̨̺
̦̯̌̔̌̀̽ ̶̨̭̞̣̦̞̌̽ ̶̯̬̖̞̣̞̯̞̜̦̞̌̌̍̌ ̨̛̪̭̣̱̐ (̡̦̌̌̚
ʺ̶̨̨̡̛̛̞̦̭̪̣̞̯ ̞̏̔ 01.10.2012ζ612)
ʿ̵̶̵̡̨̨̛̛̖̬̖̣̞̪̣̯̦̭̞̣̦̪̭̣̱̌̌̽̐(̶̡̨̨̛̬̖̞̟̪̭̯̦̏̔̌̌̏ʶʺ˄
̞̏̔08.09.2016ζ596)
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ɇȺȾ ɑɂɆ ɉɊȺɐɘȯɆɈ
̴̶̨̨̨̨̨̨̱̙̖̦̦̞̬̖̬̥̥̞̭̖̭̥̬̱̦̦̐̔́̀̏̐̌̏́̔̏̌́̚̚
̶̵̨̨̛̛̖̬̙̦̞̭̯̦̬̯̭̞̣̦̪̭̣̱̔̌̏̌̔̌̌̽̐
̵̴̶̵̨̨̛̪̖̬̖̞̦̞̦̦̭̱̦̦̭̞̣̦̪̭̣̱̔̌̌̏̌́̌̽̐,̡̦̖̣̞̌̌̌̔̏̚
̶̸̶̵̨̨̨̨̛̛̛̛̪̯̥̞̞̞̟̭̭̯̖̥̦̦̦̭̞̣̦̪̭̣̱̌́̔̀̌̔̌́̌̽̐̚(̨̨̪̖̬̖̬̪̞̣̔̚
̨̨̪̦̙̖̦̏̏̌̽,̶̶̵̨̨̨̨̨̨̨̛̛̭̯̬̖̦̦̦̖̦̯̬̱̦̦̦̭̞̣̦̪̭̣̱̯̺̏́̿̔̐̌̔̌́̌̽̐)
̨̡̨̡̨̨̱̭̦̣̖̦̦̦̭̯̔̌́̌̔̌̏̏̌̚,̸̵̨̨̡̛̺̬̖̱̣̞̣̦̞̭̯̞̱̭̯̦̯̣̞̐̀̿̔́̽̽̔̀̌̏̌̌̌̔̏̚–
̸̶̵̨̨̛̦̞̭̞̣̦̪̭̣̱̌̔̌̏̌̏̌̽̐
̶̶̛̖̞̦̭̯̯̱̞̣̞̞̔̌̌́̚Ͳ ̶̵̶̵̨̨̨̨̛̛̪̬̙̖̦̦̞̦̦̞̜̦̭̞̣̦̪̭̣̱̏̏̌̔́̏̌̌̽̐,̨̺̦̯̭̌̔̌̀̽́
̨̬̥̞̏̐̌̔
̨̨̨̛̛̛̪̬̙̖̦̦̭̭̯̖̥̥̦̞̯̬̦̱̌̏̌̔́̐̚,̶̨̡̡̨̛̞̦̭̯̞́,̡̨̨̦̯̬̣̀(̨̱̯̬̖̦̦̏́
̨̨̡̛̞̪̞̦̟̭̯̬̱̯̱̬̏̔̏̔)

ȾəɄɍɘ ɁȺ ɍȼȺȽɍ!
ʽ̡̭̦̌̌ˁ̱̣̞̥̌
289Ͳ30Ͳ62
sulima@mlsp.gov.ua
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З А К О Н

У К Р А Ї Н И

Про соціальні послуги
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 45, ст.358 )
{ Із змінами,
N 1891-IV
N 1276-VI
N 1759-VI
N 3236-VI
N 3739-VI
N 4523-VI
N 5076-VI
N 5290-VI
N 936-VIII

внесеними
( 1891-15
( 1276-17
( 1759-17
( 3236-17
( 3739-17
( 4523-17
( 5076-17
( 5290-17
( 936-19

згідно із Законами
) від 24.06.2004, ВВР,
) від 16.04.2009, ВВР,
) від 15.12.2009, ВВР,
) від 19.04.2011, ВВР,
) від 20.09.2011, ВВР,
) від 15.03.2012, ВВР,
) від 05.07.2012, ВВР,
) від 18.09.2012, ВВР,
) від 26.01.2016, ВВР,

2004,
2009,
2010,
2011,
2012,
2013,
2013,
2013,
2016,

N
N
N
N
N
N
N
N
N

50, ст.537
38, ст.535
9, ст.76
42, ст.435
19-20, ст.173
3, ст.22
27, ст.282
41, ст.549
10, ст.99 }

Цей Закон визначає основні організаційні та правові засади
надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних
життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення основних термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
соціальні послуги - комплекс заходів з надання допомоги
особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних
життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, з метою
розв'язання їхніх життєвих проблем; { Абзац другий статті 1 в
редакції Закону N 4523-VI ( 4523-17 ) від 15.03.2012 }
складні
життєві
обставини
обставини,
спричинені
інвалідністю,
віком, станом здоров'я, соціальним становищем,
життєвими звичками і способом життя, внаслідок яких особа частково
або повністю не має (не набула або втратила) здатності чи
можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя та
брати участь у суспільному житті; { Абзац третій статті 1 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3739-VI ( 3739-17 ) від
20.09.2011;
в
редакції Закону N 4523-VI ( 4523-17 ) від
15.03.2012 }
соціальний працівник - професійно підготовлений фахівець, що
має необхідну кваліфікацію у сфері соціальної роботи і надає
соціальні послуги;
соціальне обслуговування - система соціальних заходів, яка
передбачає сприяння, підтримку і послуги, що надають соціальні
служби окремим особам чи групам населення для подолання або
пом'якшення життєвих труднощів, підтримки їх соціального статусу
та повноцінної життєдіяльності;
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966-15/print1475508619329201
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соціальні служби - підприємства, установи та організації
незалежно від форм власності і господарювання, а також громадяни,
що надають соціальні послуги особам, які перебувають у складних
життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;

{
Абзац сьомий статті 1 виключено
N 3236-VI ( 3236-17 ) від 19.04.2011 }

на

підставі

Закону

тимчасовий притулок для дорослих - організація нічного або
тимчасового проживання бездомних людей, осіб, що постраждали від
фізичного або психічного насильства та торгівлі людьми, стихійного
лиха, катастрофи тощо, з наданням їм правової, психологічної,
соціальної, медичної та побутової допомоги в подоланні тимчасових
труднощів, сприянні у встановленні особи, відновленні документів,
паспортизації та працевлаштуванні; { Абзац восьмий статті 1 із
змінами, внесеними згідно із Законами N 1276-VI ( 1276-17 ) від
16.04.2009, N 3739-VI ( 3739-17 ) від 20.09.2011 }
тимчасовий притулок
для
неповнолітніх
організація
тимчасового проживання, виховання, утримання безпритульних дітей,
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,
які
зазнали
жорстокості, насильства та постраждали від торгівлі дітьми або з
інших причин потребують соціального захисту; { Абзац дев'ятий
статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3739-VI
( 3739-17 ) від 20.09.2011 }

{ Абзац десятий статті 1 виключено
N 4523-VI ( 4523-17 ) від 15.03.2012 }

на

підставі

Закону

суб'єкти,
що надають соціальні послуги - підприємства,
установи, організації та заклади незалежно від форми власності та
господарювання, фізичні особи - підприємці, які відповідають
критеріям діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги, а
також фізичні особи, які надають соціальні послуги; { Абзац
одинадцятий статті 1 в редакції Закону N 4523-VI ( 4523-17 ) від
15.03.2012 }
соціальний робітник - особа, яка надає соціальні послуги та
має підготовку, що відповідає вимогам та характеру роботи, що
виконується; { Статтю 1 доповнено абзацом дванадцятим згідно із
Законом N 4523-VI ( 4523-17 ) від 15.03.2012 }
соціальна
група
- група осіб, об'єднаних за спільною
соціальною, демографічною або іншою ознакою, які перебувають у
складних життєвих обставинах і потребують надання їм однотипних
соціальних послуг; { Статтю 1 доповнено абзацом тринадцятим згідно
із Законом N 4523-VI ( 4523-17 ) від 15.03.2012 }
державний
стандарт
соціальної
послуги
визначені
нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади у
сфері соціальної політики зміст та обсяг, норми і нормативи, умови
та
порядок надання соціальної послуги, показники її якості
( z0876-12 );
{ Статтю 1 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно із Законом
N 4523-VI ( 4523-17 ) від 15.03.2012 }
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показники якості соціальних послуг - сукупність показників,
які використовуються для оцінювання діяльності суб'єктів, що
надають
соціальні
послуги,
які
ґрунтуються на позитивній
результативності соціальних послуг відносно її одержувачів і
ступеня задоволення їх потреби в цих послугах; { Статтю 1
доповнено
абзацом п'ятнадцятим згідно із Законом N 4523-VI
( 4523-17 ) від 15.03.2012 }
соціальне замовлення - засіб регулювання діяльності у сфері
надання соціальних послуг шляхом залучення на договірній основі
суб'єктів господарювання для задоволення потреб у соціальних
послугах,
визначених місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування. { Статтю 1 доповнено абзацом
шістнадцятим
згідно із Законом N 4523-VI ( 4523-17 ) від
15.03.2012 }
Стаття 2. Основні засади надання соціальних послуг
Основними засадами надання соціальних послуг є:
сприяння особам,
обставинах, які вони
засобів і можливостей;

що
не

перебувають
у
складних
життєвих
в змозі подолати за допомогою наявних

попередження виникнення складних життєвих обставин;
створення умов для самостійного розв'язання життєвих проблем,
що виникають.
Стаття 3. Основні принципи надання соціальних послуг
Надання соціальних послуг ґрунтується на принципах:
адресності та індивідуального підходу;
доступності та відкритості;
добровільності вибору
соціальних послуг;

отримання

чи

відмови

від

надання

гуманності;
комплексності;
максимальної ефективності
використання
бюджетних
позабюджетних коштів суб'єктами, що надають соціальні послуги;

та

законності;
соціальної справедливості;
забезпечення
конфіденційності
соціальні послуги; { Абзац десятий
N 4523-VI ( 4523-17 ) від 15.03.2012 }

суб'єктами,
що
надають
статті 3 в редакції Закону

дотримання
суб'єктами,
що
надають
соціальні послуги,
державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.
{ Статтю 3 доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом
N 4523-VI ( 4523-17 ) від 15.03.2012 }
Стаття 4. Законодавство про соціальні послуги
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Законодавство України про соціальні послуги ґрунтується на
Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з цього Закону,
інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України.
У разі якщо міжнародними договорами України встановлено більш
високі вимоги до надання соціальних послуг, ніж ті, що передбачені
законодавством
України,
застосовуються
правила міжнародного
договору.
Розділ II
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ
У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ ТА ПОТРЕБУЮТЬ СТОРОННЬОЇ
ДОПОМОГИ, НА СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ
Стаття 5. Види соціальних послуг та форми їх надання
Основними формами надання соціальних
допомога та соціальне обслуговування.

послуг

є

матеріальна

Матеріальна допомога
надається особам, що знаходяться у
складній життєвій ситуації, у вигляді грошової або натуральної
допомоги: продуктів харчування, засобів санітарії і особистої
гігієни, засобів догляду за дітьми, одягу, взуття та інших
предметів
першої необхідності, палива, а також технічних і
допоміжних засобів реабілітації.
Соціальне обслуговування здійснюється: { Абзац перший частини
третьої статті 5 в редакції Закону N 4523-VI ( 4523-17 ) від
15.03.2012 }
за місцем проживання особи (вдома);
за місцем проживання (перебування) дитини у сім’ях громадян,
які відповідно до договору надають послуги щодо утримання та
виховання дитини (прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу,
сім’ї патронатних вихователів); { Частину третю статті 5 доповнено
новим абзацом згідно із Законом N 936-VIII ( 936-19 ) від
26.01.2016 }
у стаціонарних інтернатних установах та закладах;
у реабілітаційних установах та закладах;
в установах та закладах денного перебування;
в установах
перебування;

та

закладах

тимчасового

або

постійного

у територіальних центрах надання соціальних послуг; { Абзац
частини третьої статті 5 в редакції Закону N 4523-VI ( 4523-17 )
від 15.03.2012 }
в інших закладах соціальної підтримки (догляду).
Відповідно до
соціальних послуг:

цього

Закону

можуть

надаватися

забезпечення
соціально-побутові послуги
харчування, м'яким та твердим інвентарем, гарячим
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транспортними послугами, засобами малої механізації, здійснення
соціально-побутового
патронажу, соціально-побутової адаптації,
виклик лікаря, придбання та доставка медикаментів тощо; { Абзац
другий частини четвертої статті 5 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4523-VI ( 4523-17 ) від 15.03.2012 }
психологічні послуги
надання
консультацій
з питань
психічного здоров'я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним
на
середовищем,
застосування
психодіагностики,
спрямованої
вивчення соціально-психологічних характеристик особистості,
з
метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації,
надання методичних порад;
соціально-педагогічні послуги
виявлення
та
сприяння
розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, які перебувають у
складних
життєвих
обставинах,
організація
індивідуального
навчального,
виховного
та
корекційного процесів, дозвілля,
спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності
тощо,
а також залучення до роботи різноманітних закладів, громадських
організацій, заінтересованих осіб;
соціально-медичні послуги - консультації щодо запобігання
виникненню
та
розвитку можливих органічних розладів особи,
збереження, підтримка та
охорона
її
здоров'я,
здійснення
профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія;
соціально-економічні послуги
задоволення
матеріальних
інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих
обставинах,
що реалізуються у формі надання натуральної чи
грошової допомоги, а також допомоги у
вигляді
одноразових
компенсацій;
юридичні послуги - надання консультацій з питань чинного
законодавства, здійснення захисту прав та інтересів осіб, які
перебувають у складних життєвих обставинах, сприяння застосуванню
державного примусу і реалізації юридичної відповідальності осіб,
що вдаються до протиправних дій щодо цієї особи (оформлення
правових документів, захист прав та інтересів особи, інша правова
допомога тощо);
{ Абзац сьомий частини четвертої статті 5 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 5076-VI ( 5076-17 ) від 05.07.2012 }
послуги з
працевлаштування
сприяння
у
працевлаштуванні
та
працевлаштованої особи;

пошук підходящої роботи,
соціальне
супроводження

{ Абзац дев'ятий частини четвертої статті 5 виключено на
підставі Закону N 4523-VI ( 4523-17 ) від 15.03.2012 }

інформаційні послуги - надання інформації, необхідної для
вирішення складної
життєвої
ситуації
(довідкові
послуги);
розповсюдження
просвітницьких
та
культурно-освітніх
знань
(просвітницькі послуги); поширення об'єктивної інформації про
споживчі властивості та види соціальних послуг, формування певних
уявлень
і
ставлення
суспільства
до
соціальних
проблем
(рекламно-пропагандистські послуги);
інші соціальні послуги.
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Суб'єкти, що надають соціальні послуги, можуть їх надавати в
інших
формах, не передбачених цією статтею, але визначених
Кабінетом Міністрів України в переліку платних соціальних послуг
( 12-2004-п ).

{ Частину шосту статті 5 виключено
N 4523-VI ( 4523-17 ) від 15.03.2012 }

на

підставі

Закону

Перелік та порядок надання соціальних послуг за
видами
загальнообов'язкового
державного
соціального
страхування
регулюються законодавством
про
загальнообов'язкове
державне
соціальне страхування.
Стаття 6. Право на отримання соціальних послуг
Право на отримання соціальних послуг мають громадяни України,
а також іноземці та особи без громадянства, які проживають в
Україні на законних підставах та перебувають у складних життєвих
обставинах, у тому числі особи, на яких поширюється дія Закону
України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту" ( 3671-17 ).
{ Текст статті 6 в редакції Закону N 5290-VI ( 5290-17 ) від
18.09.2012 }
Розділ III
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ
СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Стаття 7. Порядок надання соціальних послуг
Суб'єкти, що надають соціальні послуги, здійснюють свою
діяльність відповідно до статутних документів, цивільно-правових
договорів (для фізичних осіб - підприємців), в яких визначено
перелік соціальних послуг, категорії осіб, яким вони надаються, за
наявності відповідної підготовки їх працівників, з дотриманням
державних стандартів соціальних послуг, етичних, правових норм і
принципів
надання
соціальних
послуг.
Критерії
діяльності
суб'єктів,
що
надають
соціальні послуги ( 1039-2012-п ),
встановлюються Кабінетом Міністрів України.
{ Частина перша статті 7 в редакції Закону N 4523-VI ( 4523-17 )
від 15.03.2012 }
Суб'єкти, що надають соціальні послуги, на договірних засадах
можуть залучати для виконання цієї роботи інші підприємства,
установи, організації, фізичних осіб, зокрема волонтерів.
Перелік
соціальних
послуг ( z1614-12 ) затверджується
центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики.
{ Статтю 7 доповнено новою частиною згідно із Законом N 4523-VI
( 4523-17 ) від 15.03.2012 }
Соціальні послуги
безоплатно.

можуть

надаватися

як

за

плату,

так

і

Соціальні послуги державними та комунальними суб'єктами, а
також
іншими
суб'єктами,
що надають соціальні послуги із
залученням бюджетних коштів, в обсягах, визначених державними
стандартами соціальних послуг, безоплатно надаються: { Абзац
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перший частини п'ятої статті
( 4523-17 ) від 15.03.2012 }

7

в

редакції

Закону

N 4523-VI

громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з
похилим віком, хворобою, інвалідністю і не мають рідних, які
повинні забезпечити їм догляд і допомогу;
громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах у
зв'язку
з
безробіттям
і зареєстровані в державній службі
зайнятості як такі, що шукають роботу, бездомністю, стихійним
лихом, катастрофами, особам, яких визнано біженцями або особами,
які потребують додаткового захисту, якщо середньомісячний дохід
цих осіб нижчий, ніж встановлений прожитковий мінімум; { Абзац
третій частини п'ятої статті 7 в редакції Закону N 4523-VI
( 4523-17 ) від 15.03.2012; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5290-VI ( 5290-17 ) від 18.09.2012 }
дітям та молоді, які знаходяться у складній життєвій ситуації
у зв'язку з інвалідністю, хворобою, сирітством, безпритульністю,
малозабезпеченістю, конфліктами і жорстоким ставленням у сім'ї.
Особам,
крім зазначених у частині п'ятій цієї статті,
соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами,
можуть надаватися із встановленням диференційованої плати залежно
від доходу таких осіб у порядку ( 1184-2012-п ), визначеному
Кабінетом Міністрів України.
{ Частина статті 7 в редації Закону N 4523-VI ( 4523-17 ) від
15.03.2012 }
Соціальні
послуги
понад
обсяги,
визначені державними
стандартами, надаються за плату. Порядок регулювання тарифів на
соціальні
послуги
(
268-2005-п ) встановлюється Кабінетом
Міністрів України.
{ Частина статті 7 в редації Закону N 4523-VI ( 4523-17 ) від
15.03.2012 }
Фізичним особам, які надають соціальні послуги, призначаються
і виплачуються компенсаційні виплати в порядку ( 558-2004-п ) та
розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

{ Статтю 8 виключено на підставі Закону N 1759-VI ( 1759-17 )
від 15.12.2009 }

Стаття 9. Порядок і умови отримання соціальних послуг
Для отримання соціальних послуг, що надаються державними та
комунальними суб'єктами, особа, яка їх потребує, має звернутися з
письмовою заявою до місцевого органу виконавчої влади або органу
місцевого самоврядування.
Для отримання соціальних послуг,
суб'єктами, особа, яка їх потребує,
суб'єкта, що їх надає.

що надаються недержавними
звертається до відповідного

У разі якщо особа, яка потребує соціальних послуг, за віком
або станом здоров'я неспроможна самостійно прийняти рішення про
необхідність їх надання, таке рішення може прийняти опікун чи
піклувальник,
органи
опіки
та
піклування
відповідно
до
законодавства.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966-15/print1475508619329201

7/13

27

14.04.2017

Про соціальні послуги | від 19.06.2003 № 966-IV (Текст для друку)

Стаття 10. Основні права отримувачів соціальних послуг
При одержанні соціальних послуг громадяни мають право на:
поважливе і гуманне ставлення з боку
соціальні послуги;
вибір установи
обслуговування;

та

закладу,

інформацію щодо
соціальних послуг;

своїх

прав,

а

суб'єктів,

також

обов'язків

форми

та

що

надають

соціального

умов

надання

конфіденційність інформації особистого характеру,
відомою суб'єкту, який надає соціальні послуги;

що стала

захист своїх прав
судовому порядку.

числі

згоду на соціальні послуги;
відмову від соціальних послуг;

і

законних

інтересів,

у

тому

в

Стаття 11. Основні права та обов'язки осіб, що надають
соціальні послуги
Особи, що надають соціальні послуги, мають право на:
профілактичний огляд і обстеження при прийнятті на роботу
диспансерний нагляд за рахунок роботодавця;
захист професійної честі,
тому числі в судовому порядку;

гідності та ділової репутації,

підвищення кваліфікації у встановленому
роботодавця;

порядку

за

та

у

рахунок

забезпечення спеціальним
одягом,
взуттям та інвентарем,
велосипедами і проїзними квитками або виплату грошової компенсації
за їх придбання;
при виконанні
службових
обов'язків
першочергове
обслуговування на підприємствах, в
установах,
організаціях,
зокрема підприємствах зв'язку, технічного обслуговування і ремонту
транспортних засобів, служби побуту,
торгівлі,
громадського
харчування,
житлово-комунального
господарства,
міжміського
транспорту.
Особи, що надають соціальні послуги, зобов'язані:
сумлінно надавати соціальні послуги особам, які перебувають у
складній життєвій ситуації;
керуватися у своїй
соціальних послуг;

діяльності

основними принципами надання

поважати гідність громадян;
не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо громадян,
які одержують соціальні послуги;
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966-15/print1475508619329201
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надавати особам, які обслуговуються,
зміст і види соціальних послуг;

повну

інформацію про

зберігати в таємниці інформацію, отриману в процесі виконання
своїх обов'язків, а також ту інформацію, яка може бути використана
проти особи, що обслуговується.
Стаття 12. Структура сфери надання соціальних послуг та
управління нею
Сфера надання соціальних послуг заснована на використанні та
розвитку всіх форм власності і складається з державного та
недержавного секторів.
До державного сектору входять суб'єкти, що надають соціальні
послуги і знаходяться в державній власності, управління якими
здійснюється центральними органами виконавчої влади.
Комунальний сектор включає установи та заклади комунальної
і
знаходяться
в
власності, які надають соціальні послуги
підпорядкуванні органів місцевого самоврядування.
Управління державним та комунальним секторами здійснюється
відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування.
До недержавного
сектору
також
відносяться
громадські,
благодійні, релігійні організації та фізичні особи, діяльність
яких пов'язана з наданням соціальних послуг. Управління сектором
здійснюється в порядку, визначеному законодавством та відповідними
статутами.
Державні та
комунальні
заклади і установи, що надають
соціальні послуги, не підлягають приватизації і не можуть бути
перепрофільовані на інші види діяльності.
Порядок створення, діяльності, реорганізації та ліквідації
установ і закладів, що надають соціальні послуги незалежно від
форм власності, визначається законодавством України.
Науково-методичне забезпечення
сфери
надання
послуг здійснюється органами державного управління.

соціальних

Стаття 13. Співробітництво під час організації надання
соціальних послуг
Центральні та
місцеві
органи
виконавчої влади, органи
місцевого самоврядування під час організації надання соціальних
послуг співробітничають між собою, а також із суб'єктами, які
надають соціальні послуги, іншими юридичними та фізичними особами.
виконавчої
влади,
органи
місцевого
Місцеві
органи
самоврядування шляхом збирання, узагальнення та аналізу інформації
про становище і життєві обставини особи або соціальної групи,
оцінки
впливу послуг на процес подолання складних життєвих
обставин визначають потреби у соціальних послугах, їх видах і
обсягах
та
забезпечують
їх надання, у тому числі шляхом
соціального
замовлення, за рахунок коштів, передбачених цим
Законом для фінансування соціальних послуг.
{ Статтю 13 доповнено новою частиною згідно із Законом N 4523-VI
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966-15/print1475508619329201
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( 4523-17 ) від 15.03.2012 }
У разі залучення бюджетних коштів до фінансування соціальних
послуг,
які
надаються в установленому порядку недержавними
суб'єктами чи фізичними особами, місцеві органи виконавчої влади,
органи місцевого самоврядування на конкурсній основі укладають із
суб'єктами, що надають соціальні послуги, договір щодо умов
фінансування
та вимог до обсягу, порядку і якості надання
соціальних послуг.
Правила організації та проведення конкурсу на
залучення
бюджетних коштів для надання соціальних послуг ( 559-2004-п )
встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Місцеві органи
виконавчої
влади,
органи
місцевого
самоврядування, що уклали договір щодо залучення бюджетних коштів
до фінансування соціальних послуг з недержавними суб'єктами, які
за
цільовим
перемогли
у
конкурсі,
здійснюють
контроль
використанням бюджетних коштів та якістю надання послуг.
Стаття 14. Фінансування соціальних послуг
Фінансування соціальних послуг здійснюється за рахунок коштів
державного
та місцевих бюджетів, спеціальних фондів, коштів
підприємств, установ та організацій, плати за соціальні послуги,
коштів благодійної допомоги (пожертвувань), коштів одержувачів
соціальних послуг та інших джерел, передбачених законодавством.
У місцевих бюджетах повинні плануватися кошти,
фінансування соціальних послуг.

необхідні для

У державному та місцевих бюджетах повинні передбачатися кошти
для фінансування цільових програм надання соціальних послуг.
Фінансування територіальних
програм
розвитку
соціальних
послуг
здійснюється
за рахунок виділених місцевому бюджету
цільових субвенцій чи шляхом кооперування коштів місцевих бюджетів
на реалізацію спільних проектів.
Стаття 15. Обмеження права на соціальні послуги
У разі якщо особа, що отримує соціальні послуги, без поважних
причин не виконує вимоги їх одержання, суб'єкт, що надає соціальні
послуги, виносить такій особі письмове попередження про можливість
відмови від надання соціальних послуг або обмеження у їх наданні.
У разі якщо особа отримує соціальні послуги та письмово
попереджена про можливість відмови від надання соціальних послуг
або обмеження у їх наданні, але продовжує не виконувати вимоги їх
одержання, відповідний суб'єкт, що надає соціальні послуги, може в
односторонньому порядку обмежити або припинити надання соціальних
послуг такій особі, про що письмово інформується зазначена особа
та місцевий
орган
виконавчої
влади
чи
орган
місцевого
самоврядування.
Обмеження в отриманні одного виду соціальних послуг не може
бути підставою для обмеження в наданні іншого виду соціальних
послуг.
Розділ IV
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966-15/print1475508619329201
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ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ НАДАННЯ
СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

{
Статтю
16
виключено
( 1759-17 ) від 15.12.2009 }

на

підставі

Закону

N

1759-VI

Стаття 17. Кадрове забезпечення надання соціальних послуг
Надання соціальних послуг здійснюють соціальні працівники,
інші фахівці, соціальні робітники.
Кваліфікаційні
вимоги
до соціальних працівників, інших
фахівців, які надають соціальні послуги, порядок їх атестації
( z1771-12 ) визначають відповідні центральні органи виконавчої
влади.
Підвищення
кваліфікації
соціальних
працівників,
інших
фахівців
проводять навчальні заклади (у тому числі заклади
післядипломної освіти), що мають відповідну ліцензію, видану в
установленому
порядку. До підвищення кваліфікації соціальних
працівників
зазначені
заклади
можуть
залучати
громадські
організації, їх підприємства, установи та організації, які мають
досвід роботи з відповідними категоріями осіб та соціальними
групами.
До надання соціальних послуг можуть залучатися волонтери,
діяльність яких регулюється законом.
{ Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3236-VI
(
3236-17
) від 19.04.2011; в редакції Закону N 4523-VI
( 4523-17 ) від 15.03.2012 }
Стаття 18. Організація, координація роботи та контроль
за наданням соціальних послуг
Центральні та місцеві органи виконавчої влади та органи
місцевого самоврядування в межах своїх повноважень організовують
роботу з надання відповідних соціальних послуг та здійснюють
контроль за діяльністю суб'єктів, що надають соціальні послуги.
Контроль за
цільовим
використанням
бюджетних
коштів,
спрямованих на фінансування соціальних
послуг,
здійснюється
відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, а також органами з питань
фінансового контролю відповідно до їх повноважень.
Розділ V
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ
Стаття 19. Оскарження рішення про відмову в наданні,
зменшення обсягу або припинення надання
соціальних послуг
Рішення про відмову в
наданні,
обмеження
обсягу
або
припинення надання соціальних послуг державними і комунальними
суб'єктами може бути оскаржено до центрального чи місцевого органу
виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який видав
дозвіл на надання соціальних послуг (для недержавних суб'єктів, що
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966-15/print1475508619329201
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надають соціальні послуги, - до органу,
надання соціальних послуг), або суду.

який видав дозвіл на

Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства про
соціальні послуги
Особи, винні у порушенні законодавства про соціальні послуги,
несуть
цивільно-правову,
адміністративну
або
кримінальну
відповідальність згідно з законами України.
Розділ VI
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Стаття 21. Участь України в міжнародному співробітництві у
сфері надання соціальних послуг
Україна бере участь у міжнародному
надання соціальних послуг.

співробітництві

у

сфері

Розділ VII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.
2. Кабінету Міністрів України:
у тримісячний
термін
з дня опублікування цього Закону
прийняти нормативно-правові акти, які регулюють виконання норм
цього Закону;
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;
привести свої
Законом;

нормативно-правові акти у відповідність із цим

забезпечити перегляд та скасування
центральними органами виконавчої влади
актів, що суперечать цьому Закону.

міністерствами, іншими
їх нормативно-правових

3. До приведення у відповідність із цим Законом закони, інші
нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить
цьому Закону.

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ, 19 червня 2003 року
N 966-IV
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Ɂ Ⱥ Ʉ Ɉ ɇ

ɍ Ʉ Ɋ Ⱥ Ȳ ɇ ɂ

ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ
( ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ (ȼȼɊ), 2001, N 42, ɫɬ.213 )
{ ȱɡ ɡɦɿɧɚɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ Ɂɚɤɨɧɚɦɢ
N 2353-IV ( 2353-15 ) ɜɿɞ 18.01.2005, ȼȼɊ, 2005, N 10, ɫɬ.191
N 3167-IV ( 3167-15 ) ɜɿɞ 01.12.2005, ȼȼɊ, 2006, N 12, ɫɬ.104 }
{ ȼ ɪɟɞɚɤɰɿʀ Ɂɚɤɨɧɭ
N 878-VI ( 878-17 ) ɜɿɞ 15.01.2009, ȼȼɊ, 2009, N 23, ɫɬ.284 }
{ ȱɡ ɡɦɿɧɚɦɢ,
N 3739-VI
N 5462-VI
N 5477-VI
N 901-VIII
N 1492-VIII

ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ Ɂɚɤɨɧɚɦɢ
( 3739-17 ) ɜɿɞ 20.09.2011, ȼȼɊ, 2012, N 19-20, ɫɬ.173
( 5462-17 ) ɜɿɞ 16.10.2012, ȼȼɊ, 2014, N 6-7, ɫɬ.80
( 5477-17 ) ɜɿɞ 06.11.2012, ȼȼɊ, 2013, N 50, ɫɬ.693
( 901-19 ) ɜɿɞ 23.12.2015, ȼȼɊ, 2016, N 4, ɫɬ.44
( 1492-19 ) ɜɿɞ 07.09.2016, ȼȼɊ, 2016, N 43, ɫɬ.736 ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɛɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɧɚɛɢɪɚɸɬɶ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɡ 1 ɫɿɱɧɹ 2018 ɪɨɤɭ
N 2229-VIII ( 2229-19 ) ɜɿɞ 07.12.2017
N 2249-VIII ( 2249-19 ) ɜɿɞ 19.12.2017 }
{ ɍ ɬɟɤɫɬɿ Ɂɚɤɨɧɭ ɫɥɨɜɚ "ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɨɪɝɚɧ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ
ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɫɿɦɟɣ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ", "ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɫɿɦ'ʀ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ",
"ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɨɪɝɚɧ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɿɦ'ʀ, ɞɿɬɟɣ
ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ" ɜ ɭɫɿɯ ɜɿɞɦɿɧɤɚɯ ɡɚɦɿɧɟɧɨ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ
ɨɪɝɚɧ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɿɦ'ʀ ɬɚ ɞɿɬɟɣ" ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɜɿɞɦɿɧɤɭ
ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ Ɂɚɤɨɧɨɦ N 5462-VI ( 5462-17 ) ɜɿɞ 16.10.2012 }

ɐɟɣ Ɂɚɤɨɧ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɿ ɩɪɚɜɨɜɿ ɡɚɫɚɞɢ
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ.

ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ

Ɋɨɡɞɿɥ I
ɁȺȽȺɅɖɇȱ ɉɈɅɈɀȿɇɇə
ɋɬɚɬɬɹ 1. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ
ɍ ɰɶɨɦɭ
ɡɧɚɱɟɧɧɿ:

Ɂɚɤɨɧɿ

ɧɢɠɱɟɧɚɜɟɞɟɧɿ

ɬɟɪɦɿɧɢ

ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ

ɜ ɬɚɤɨɦɭ

ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ
ɦɨɥɨɞɞɸ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ʀʀ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ ɩɨɲɭɤ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ
ɲɥɹɯɿɜ ʀɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ;
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ɨɰɿɧɤɚ ɩɨɬɪɟɛ
ɩɪɨɰɟɫ ɡɛɨɪɭ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɫɬɚɧɭ
ɬɚ
ɠɢɬɬɽɜɢɯ
ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɨɛ'ɽɤɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɞɿɜ ɬɚ
ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɨɫɥɭɝ, ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ
ɨɛɫɬɚɜɢɧ;
ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ - ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɳɨ
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɜɨɥɨɧɬɟɪɿɜ, ɹɤɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɫɿɦɟɣ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀɯɧɿɯ
ɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞ, ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛ;
ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɿɧɫɩɟɤɬɭɜɚɧɧɹ - ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɫɿɦɟɣ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɦɨɪɚɥɶɧɢɦ, ɮɿɡɢɱɧɢɦ ɿ ɩɫɢɯɿɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɞɿɬɟɣ ɬɚ
ɦɨɥɨɞɿ, ɨɰɿɧɤɭ ʀɯ ɩɨɬɪɟɛ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ;
ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɫɿɦɟɣ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ - ɫɢɫɬɟɦɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɿ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɩɨɫɥɭɝ ɫɿɦ'ɹɦ, ɞɿɬɹɦ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɚɛɨ ɩɨɦ'ɹɤɲɟɧɧɹ
ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɬɚ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀ
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;
ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ - ɜɢɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ
ɧɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɠɢɬɬɽɜɢɦ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦ ɫɿɦɟɣ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ
ɦɨɥɨɞɿ, ɚɦɨɪɚɥɶɧɿɣ, ɩɪɨɬɢɩɪɚɜɧɿɣ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ ɜ ɫɿɦ'ɹɯ, ɫɟɪɟɞ ɞɿɬɟɣ
ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɠɢɬɬɹ ɿ
ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ ɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚɤɨɦɭ ɜɩɥɢɜɭ ɬɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɸ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɯɜɨɪɨɛ ɫɟɪɟɞ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ;
ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ - ɜɢɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ
ɧɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɮɭɧɤɰɿɣ,
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ,
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ, ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɫɿɦɟɣ, ɞɿɬɟɣ
ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ;
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ - ɜɢɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɨɩɿɤɢ, ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɩɚɬɪɨɧɚɠɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ
ɧɟɡɚɯɢɳɟɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɠɢɬɬɽɜɢɯ
ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ;
ɫɭɩɟɪɜɿɡɿɹ - ɜɢɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɰɟɧɬɪɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɞɥɹ
ɫɿɦ'ʀ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɨʀ
ɹɤɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɪɢɡɢɤɚɦ ɲɥɹɯɨɦ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɦɿɫɰɿ;
ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭ ɨɫɜɿɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɪɝɚɧɭ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɿɦ'ʀ ɬɚ ɞɿɬɟɣ, ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ
ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ.
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ɋɬɚɬɬɹ 2. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ
ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ
ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ( 254ɤ/96-ȼɊ ) ɿ
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɰɶɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ, Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ"
( 966-15 ) ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ.
əɤɳɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɝɨɞɚ ɧɚ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɿɫɬɶ
ɹɤɢɯ ɧɚɞɚɧɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨɸ Ɋɚɞɨɸ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɿɧɲɿ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɧɿɠ
ɬɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɰɢɦ Ɂɚɤɨɧɨɦ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɚɜɢɥɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ.
ɋɬɚɬɬɹ 3. ɋɭɛ'ɽɤɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ
ɦɨɥɨɞɞɸ
ɋɭɛ'ɽɤɬɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ ɽ:
ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɿ ɨɪɝɚɧɢ, ɳɨ
ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ;

ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ

ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ

ɪɨɛɨɬɭ

ɡ

ɮɚɯɿɜɰɿ ɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ;
ɨɛ'ɽɞɧɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɿ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ;
ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɿ
ɫɿɦ'ɹɦ, ɞɿɬɹɦ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ;

ɨɫɨɛɢ,

ɜɨɥɨɧɬɟɪɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɦɨɥɨɞɞɸ.

ɹɤɿ

ɧɚɞɚɸɬɶ

ɪɨɛɨɬɢ

ɡ

ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ

ɫɿɦ'ɹɦɢ,

ɞɿɬɶɦɢ

ɬɚ

Ⱦɨ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ:
ɨɪɝɚɧɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ;
ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ;
ɰɟɧɬɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛ
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ;

ɞɥɹ

ɫɿɦ'ʀ,

ɞɿɬɟɣ

ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ ɬɚ ʀɯ

ɫɥɭɠɛɢ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ.
ɋɬɚɬɬɹ 4. Ɉɛ'ɽɤɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ
ɦɨɥɨɞɞɸ
Ɉɛ'ɽɤɬɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ ɽ:
ɫɿɦ'ʀ, ɞɿɬɢ, ɦɨɥɨɞɶ;
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɢ;
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɝɪɭɩɢ, ɳɨɞɨ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ.
ɋɬɚɬɬɹ 5. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ
ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ
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ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɧɢɯ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɢɯ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ.
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ
ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ ɽ:

ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ,

ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɿ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ;
ɚɞɪɟɫɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ;
ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ;
ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɛɨɪɭ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɱɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;

ɜɿɞɦɨɜɿ

ɜɿɞ

ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ

ɝɭɦɚɧɧɿɫɬɶ;
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɫɬɶ;
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ
ɬɚ
ɩɨɡɚɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɫɭɛ'ɽɤɬɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ,
ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ;
ɡɚɤɨɧɧɿɫɬɶ;
ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ ɫɭɛ'ɽɤɬɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ
ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɹɤɨɫɬɿ,
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɧɨɪɦ.
ɋɬɚɬɬɹ 6. ɋɮɟɪɢ ɬɚ ɪɿɜɧɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ
ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ
ɋɮɟɪɚɦɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ
ɦɨɥɨɞɞɸ ɽ:

ɡ

ɫɿɦ'ɹɦɢ,

ɞɿɬɶɦɢ

ɬɚ

ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɚ;
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ;
ɨɫɜɿɬɧɹ;
ɜɢɯɨɜɧɚ;
ɤɭɥɶɬɭɪɧɚ;
ɨɡɞɨɪɨɜɱɚ.
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ, ɞɟɪɠɚɜɧɟ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ,
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ, ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ.
Ɋɨɡɞɿɥ II
ɁȾȱɃɋɇȿɇɇə ɋɈɐȱȺɅɖɇɈȲ ɊɈȻɈɌɂ Ɂ ɋȱɆ'əɆɂ,
ȾȱɌɖɆɂ ɌȺ ɆɈɅɈȾȾɘ
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ɋɬɚɬɬɹ 7. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ ɽ:

ɭ

ɫɮɟɪɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ

ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɡɚɫɚɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ
ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ;
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɯ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɿɦɟɣ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɨɥɨɞɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɿɦɟɣ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ
ɦɨɥɨɞɿ;
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ
ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ, ɧɚɞɚɧɧɹ ʀɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ,
ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ;

ɞɿɬɶɦɢ

ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ;
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ
ɫɿɦ'ʀ;

ɭɦɨɜ

ɞɥɹ

ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ

ɿ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ

ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɚɜɥɟɧɧɸ ɛɚɬɶɤɿɜ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ,
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ;
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɿɡɧɢɯ
ɮɨɪɦ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
ɞɿɬɟɣ, ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɯ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ;

ɞɿɬɟɣ-ɫɢɪɿɬ

ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ ɜ ɫɿɦɟɣɧɨɦɭ,
ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ;

ɬɚ

ɞɢɬɹɱɨɦɭ ɬɚ

ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɯ
ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿ
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ
ɫɬɚɧɭ
ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ, ɹɤɿ ɡɚɡɧɚɥɢ ɠɨɪɫɬɨɤɨɫɬɿ,
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ, ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢ ɜɿɞ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɥɸɞɶɦɢ,
ɡɚɥɭɱɚɥɢɫɹ ɞɨ ɧɚɣɝɿɪɲɢɯ ɮɨɪɦ ɞɢɬɹɱɨʀ ɩɪɚɰɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ
ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɞɿɬɟɣ, ɦɨɥɨɞɿ ɬɚ ɱɥɟɧɿɜ ʀɯɧɿɯ ɫɿɦɟɣ; { Ⱥɛɡɚɰ
ɨɞɢɧɚɞɰɹɬɢɣ ɫɬɚɬɬɿ 7 ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ Ɂɚɤɨɧɚɦɢ
N 3739-VI ( 3739-17 ) ɜɿɞ 20.09.2011, N 2229-VIII ( 2229-19 ) ɜɿɞ
07.12.2017 }
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ;
{ Ⱥɛɡɚɰ ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɢɣ ɫɬɚɬɬɿ 7 ɜ ɪɟɞɚɤɰɿʀ Ɂɚɤɨɧɭ N 2249-VIII
( 2249-19 ) ɜɿɞ 19.12.2017 }
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ,
ɿɧɲɢɦ
ɨɛ'ɽɞɧɚɧɧɹɦ
ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɮɿɡɢɱɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɢɦɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ
ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜ ɿ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ,
ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ;
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɪɭɯɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ;
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ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ,
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ,
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ,
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ,
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ;
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɡɜ'ɹɡɤɿɜ ɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ
ɤɨɪɞɨɧɨɦ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ.

ɡɚ

ɋɬɚɬɬɹ 8. ɋɨɰɿɚɥɶɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɫɿɦɟɣ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɫɿɦɟɣ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ, ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɫɿɦ'ɹɦ, ɞɿɬɹɦ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ:
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ,
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɨɪɟɤɰɿʀ,
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ,
ɧɚɞɚɧɧɹ
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɨɪɚɞ;
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ
ɫɿɦɟɣ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ;

ɫɩɨɫɨɛɭ

ɠɢɬɬɹ,

ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ

ɡɞɨɪɨɜ'ɹ

ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɰɶɨɦɭ;
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɚɞɚɩɬɚɰɿɸ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ
ɞɿɬɟɣ, ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɯ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ;

ɞɿɬɟɣ-ɫɢɪɿɬ

ɬɚ

ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɫɿɦɟɣ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ,
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ
ɭ
ɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɠɢɬɬɽɜɢɯ
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ,
ɡɝɿɞɧɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ;

ɹɤɿ
ɿɡ

ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɨɫɿɛ, ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɨ ɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɿ
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɫɿɦɟɣ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ;
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɢɯ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ;
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɢɯ
ɬɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɫɜɿɬɧɿɯ
ɡɧɚɧɶ,
ɨɛ'ɽɤɬɢɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɜɢɞɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ.
ɋɬɚɬɬɹ 9. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɫɟɪɟɞ ɫɿɦɟɣ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɜ ɫɿɦɟɣɧɨɦɭ,
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ:

ɞɢɬɹɱɨɦɭ ɬɚ

ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɦɭ

ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɫɿɦɟɣɧɨɦɭ
ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɸ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɫɢɪɿɬɫɬɜɭ, ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɬɚ
ɠɨɪɫɬɨɤɨɦɭ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɸ ɡ ɞɿɬɶɦɢ, ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɥɸɞɶɦɢ, ɧɚɣɝɿɪɲɢɦ ɮɨɪɦɚɦ
ɞɢɬɹɱɨʀ ɩɪɚɰɿ; { Ⱥɛɡɚɰ ɞɪɭɝɢɣ ɫɬɚɬɬɿ 9 ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ
ɡɝɿɞɧɨ
ɿɡ Ɂɚɤɨɧɚɦɢ N 3739-VI ( 3739-17 ) ɜɿɞ 20.09.2011,
N 2229-VIII ( 2229-19 ) ɜɿɞ 07.12.2017 }
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ, ɹɤɿ ɜɢɹɜɢɥɢ
ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨ ɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ;
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɨʀ, ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɫɶɤɨʀ
ɪɨɛɨɬɢ
ɜ
ɫɿɦ'ɹɯ, ɫɟɪɟɞ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɚɛɨ
ɪɨɛɨɬɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ.
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ɋɬɚɬɬɹ 10. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ ɫɿɦɟɣ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ:
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ
ɭ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ
ɲɤɨɥɚɯ-ɿɧɬɟɪɧɚɬɚɯ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ; ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ
ɲɤɨɥɚɯ
(ɲɤɨɥɚɯ-ɿɧɬɟɪɧɚɬɚɯ) ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɤɨɪɟɤɰɿʀ
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɪɨɡɭɦɨɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ
ɫɚɧɚɬɨɪɧɢɯ
ɲɤɨɥɚɯ
(ɲɤɨɥɚɯ-ɿɧɬɟɪɧɚɬɚɯ) ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ;
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨʀ ɬɚ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ
ɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ, ɹɤɿ ɡɚɡɧɚɥɢ
ɠɨɪɫɬɨɤɨɫɬɿ,
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ,
ɡɨɤɪɟɦɚ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ,
ɚ ɬɚɤɨɠ ɹɤɿ
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɿɣ Ⱥȿɋ; { Ⱥɛɡɚɰ ɬɪɟɬɿɣ
ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɟɪɲɨʀ ɫɬɚɬɬɿ 10 ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ Ɂɚɤɨɧɨɦ
N 2229-VIII ( 2229-19 ) ɜɿɞ 07.12.2017 }
ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ ɡ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ, ɪɨɡɭɦɨɜɢɦɢ
ɜɚɞɚɦɢ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ (ɤɥɭɛɚɯ,
ɰɟɧɬɪɚɯ ɬɨɳɨ);
ɦɟɞɢɤɨ-ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ
ɞɿɬɟɣ,
ɹɤɿ
ɡɥɨɜɠɢɜɚɸɬɶ
ɚɥɤɨɝɨɥɟɦ, ɧɚɪɤɨɬɢɤɚɦɢ ɿ ɹɤɿ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿ ɞɨ ɲɤɿɥ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɭɱɢɥɢɳ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ;
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ
ɜ
ɲɤɨɥɚɯ
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ
ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɭɱɢɥɢɳɚɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɫɤɨʀɥɢ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ;

ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ

ɦɟɞɢɤɨ-ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ,
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ,
ɮɿɡɢɱɧɨʀ
ɬɚ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ
ɞɿɬɟɣ, ɡɜɿɥɶɧɟɧɢɯ ɜɿɞ ɜɿɞɛɭɜɚɧɧɹ
ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɡ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹɦ. { ɑɚɫɬɢɧɭ ɩɟɪɲɭ ɞɨɩɨɜɧɟɧɨ ɚɛɡɚɰɨɦ
ɫɶɨɦɢɦ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ Ɂɚɤɨɧɨɦ N 1492-VIII ( 1492-19 ) ɜɿɞ 07.09.2016 }
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɬɚɤɨɠ
ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ,
ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɦɟɞɢɱɧɢɯ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ, ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ,
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɞɿɬɹɦ,
ɹɤɿ
ɜɿɞɛɭɜɚɥɢ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɭ ɜɢɞɿ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ ɫɬɪɨɤ, ɬɚ
ɦɨɥɨɞɿ, ɹɤɚ ɜɿɞɛɭɜɚɥɚ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɭ ɜɢɞɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜɨɥɿ
ɚɛɨ
ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ ɫɬɪɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɿɬɹɦ, ɡɜɿɥɶɧɟɧɢɦ ɜɿɞ
ɜɿɞɛɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɡ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹɦ.
{
ɑɚɫɬɢɧɚ
ɞɪɭɝɚ
ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ Ɂɚɤɨɧɨɦ
N 1492-VIII ( 1492-19 ) ɜɿɞ 07.09.2016 }
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ
ɫɩɪɹɦɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɧɚ
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɸ
ɿ
ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɞɨ ɫɿɦ'ʀ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜ ɧɢɯ
ɧɚɜɢɱɨɤ ɞɨ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ.
ɋɬɚɬɬɹ 11. ɋɨɰɿɚɥɶɧɟ ɿɧɫɩɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ
ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɟ ɿɧɫɩɟɤɬɭɜɚɧɧɹ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ,
ɨɛɥɿɤɭ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɬɪɟɛ ɫɿɦɟɣ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ
ɦɨɥɨɞɿ,
ɹɤɿ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ
ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ ɿ
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ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ,
ɤɨɧɬɪɨɥɸ
ɡɚ
ɭɦɨɜɚɦɢ
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɦɨɪɚɥɶɧɢɦ, ɩɫɢɯɿɱɧɢɦ ɿ ɮɿɡɢɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɞɿɬɟɣ ɬɚ
ɦɨɥɨɞɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɡɚɯɢɫɬɭ ʀɯ ɩɪɚɜ,
ɫɜɨɛɨɞ
ɿ
ɡɚɤɨɧɧɢɯ
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ.
ɋɨɰɿɚɥɶɧɟ ɿɧɫɩɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɰɟɧɬɪɚɦɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɫɥɭɠɛ ɞɥɹ ɫɿɦ'ʀ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɬɚ ɭɦɨɜɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɫɩɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ( z0569-10 ) ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ
ɨɪɝɚɧɨɦ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɿɦ'ʀ ɬɚ ɞɿɬɟɣ.
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɥɭɠɛ ɞɥɹ ɫɿɦ'ʀ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ:

ɿɧɫɩɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɰɟɧɬɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ

ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ,
ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ,
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɭɫɿɯ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ;
ɩɨɪɭɲɭɸɬɶ ɩɟɪɟɞ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ
ɩɪɨ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɫɚɧɤɰɿɣ ɞɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ,
ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɭɫɿɯ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɧɚɤɥɚɞɟɧɧɹ
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɹɝɧɟɧɶ ɧɚ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɭ
ɪɚɡɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɧɢɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɿɦɟɣ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ;
ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɸɬɶ ɩɪɨ ɜɢɩɚɞɤɢ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɚɛɨ
ɡɚɝɪɨɡɭ ɣɨɝɨ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɫɥɭɠɛɭ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ, ɨɪɝɚɧɢ ɨɩɿɤɢ ɿ
ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ, ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ.
{ Ⱥɛɡɚɰ ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɪɟɬɶɨʀ ɫɬɚɬɬɿ 11 ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ
ɡɝɿɞɧɨ
ɿɡ Ɂɚɤɨɧɚɦɢ N 5462-VI ( 5462-17 ) ɜɿɞ 16.10.2012,
N 901-VIII ( 901-19 ) ɜɿɞ 23.12.2015, N 2229-VIII ( 2229-19 ) ɜɿɞ
07.12.2017 }
ɋɬɚɬɬɹ 12. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɫɭɛ'ɽɤɬɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ,
ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɫɭɛ'ɽɤɬɿɜ
ɦɨɥɨɞɞɸ ɽ:

ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ,

ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ

ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɯ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɚ
ɩɪɨɝɪɚɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɿɦɟɣ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ;

ɿɧɲɢɯ

ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɦɟɞɢɱɧɨʀ,
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ, ɩɪɚɜɨɜɨʀ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ
ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ;
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɟɪɟɞ ɞɿɬɟɣ ɬɚ
ɦɨɥɨɞɿ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ
ɹɜɢɳɚɦ ɬɚ ʀɯ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ;
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɯ
ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ, ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɿ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ
ɫɬɚɧɭ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ, ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɞɨ ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ
ɿɧɲɢɯ ɭɦɨɜ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɫɿɦ'ɹɦ, ɞɿɬɹɦ
ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ ɭ ɫɤɥɚɞɧɿ ɠɢɬɬɽɜɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ;
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ,
ɧɨɜɢɯ ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ
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ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ;
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ
ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ
ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ;
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.

ɪɨɛɨɬɢ ɡ

ɋɬɚɬɬɹ 13. ɉɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɫɭɛ'ɽɤɬɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ
ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ
ɋɭɛ'ɽɤɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ ɦɚɸɬɶ
ɩɪɚɜɨ:
ɜɧɨɫɢɬɢ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ
ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ, ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ;
ɭɤɥɚɞɚɬɢ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɡ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ,
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ
ɬɚ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ, ɩɪɨ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɡɚɜɞɚɧɶ,
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɫɬɚɬɬɟɸ 12 ɰɶɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ, ɬɚ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ;
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ,
ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɰɬɜɨɦ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ;

ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ

ɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢ ɜɿɞ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɭɫɿɯ ɮɨɪɦ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ
ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ;
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɚ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ, ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ
ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɿɦɟɣ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ;
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɫɿɦɟɣ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ ɜ ʀɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ
ɡ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɠɢɜɚɬɢ
ɜɢɱɟɪɩɧɢɯ
ɡɚɯɨɞɿɜ
ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ
ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɚɯ ɬɚ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ,
ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ. { Ⱥɛɡɚɰ ɫɶɨɦɢɣ
ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɟɪɲɨʀ ɫɬɚɬɬɿ 13 ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ Ɂɚɤɨɧɨɦ
N 5477-VI ( 5477-17 ) ɜɿɞ 06.11.2012 - ɡɦɿɧɚ ɧɚɛɢɪɚɽ ɱɢɧɧɨɫɬɿ
ɩɨɟɬɚɩɧɨ ɩɿɫɥɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɰɟɧɬɪɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ
ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ - ɞɢɜ. ɪɨɡɞɿɥ II Ɂɚɤɨɧɭ N 5477-VI
( 5477-17 ) ɜɿɞ 06.11.2012 }
ɋɭɛ'ɽɤɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɿ:

ɪɨɛɨɬɢ

ɡ

ɫɿɦ'ɹɦɢ,

ɞɿɬɶɦɢ

ɬɚ

ɦɨɥɨɞɞɸ

ɫɭɦɥɿɧɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɪɨɛɨɬɭ
ɡ
ɫɿɦ'ɹɦɢ,
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ;

ɹɤɿ

ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɫɜɨʀɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ;
ɩɨɜɚɠɚɬɢ ɝɿɞɧɿɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧ;
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ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɢ ɧɟɝɭɦɚɧɧɢɯ ɿ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɢɯ ɞɿɣ ɳɨɞɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ;

ɨɛ'ɽɤɬɿɜ

ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɜ ɬɚɽɦɧɢɰɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɨɬɪɢɦɚɧɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɫɜɨʀɯ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ.
ɋɬɚɬɬɹ 14. ɉɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɮɚɯɿɜɰɹ ɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ
ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ
ɉɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɮɚɯɿɜɰɹ ɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ,
ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ
ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɿɦ'ʀ
ɬɚ ɞɿɬɟɣ.
ɋɬɚɬɬɹ 15. ɉɿɞɫɬɚɜɢ ɞɥɹ ɡɦɿɧɢ ɚɛɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɫɿɦ'ɹɦ, ɞɿɬɹɦ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ
ɉɿɞɫɬɚɜɚɦɢ ɞɥɹ ɡɦɿɧɢ ɚɛɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɫɿɦ'ɹɦ, ɞɿɬɹɦ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ ɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ:
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɞɿɬɶɦɢ 18 ɪɨɤɿɜ ɬɚ ɦɨɥɨɞɢɦɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ 35 ɪɨɤɿɜ;
ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɚ ɜɿɞɦɨɜɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɳɨ ɰɹ
ɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞ ɿɧɲɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ
ɜɿɞɦɨɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ

ɜɿɞ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ
ɜɢɞɭ
ɜɿɞɦɨɜɚ ɚɛɨ ʀʀ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɧɟ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶ
ɧɟ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɡɚɝɪɨɡɢ ɠɢɬɬɸ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;

ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɩɿɞɫɬɚɜ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
ɿɧɲɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦ.
ɋɬɚɬɬɹ 16. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ,
ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ
ɦɨɥɨɞɞɸ
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ
ɨɪɝɚɧ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɿɦ’ʀ ɬɚ ɞɿɬɟɣ,
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɨɪɝɚɧ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ
ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɿɦ’ʀ ɬɚ ɞɿɬɟɣ.
{ ɋɬɚɬɬɹ 16 ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ Ɂɚɤɨɧɨɦ N 5462-VI
( 5462-17 ) ɜɿɞ 16.10.2012 }
ɋɬɚɬɬɹ 17. ɐɟɧɬɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɞɥɹ ɫɿɦ'ʀ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ
Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ:

ɪɨɛɨɬɢ

ɡ

ɫɿɦ'ɹɦɢ,

ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ

ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɢɣ
(Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ), ɨɛɥɚɫɧɿ,
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɬɚ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɶɤɢɣ ɦɿɫɶɤɿ, ɪɚɣɨɧɧɿ, ɦɿɫɶɤɿ, ɪɚɣɨɧɧɿ ɭ
ɦɿɫɬɚɯ, ɫɟɥɢɳɧɿ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɿ ɰɟɧɬɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɞɥɹ ɫɿɦ'ʀ,
ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ; { Ⱥɛɡɚɰ ɞɪɭɝɢɣ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɟɪɲɨʀ ɫɬɚɬɬɿ 17 ɿɡ
ɡɦɿɧɚɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ Ɂɚɤɨɧɨɦ N 5462-VI ( 5462-17 ) ɜɿɞ
16.10.2012 }
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ,
ɳɨ
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ
ɪɚɣɨɧɧɢɦɢ,
ɦɿɫɶɤɢɦɢ, ɪɚɣɨɧɧɢɦɢ ɭ ɦɿɫɬɚɯ, ɫɟɥɢɳɧɢɦɢ ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɢɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɞɥɹ ɫɿɦ'ʀ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ.
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ɐɟɧɬɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛ
ɞɥɹ
ɫɿɦ'ʀ,
ɞɿɬɟɣ
ɬɚ
ɦɨɥɨɞɿ
ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɭɸɬɶɫɹ ɿ ɥɿɤɜɿɞɭɸɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ
ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɫɮɟɪɢ ʀɯ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɨɪɝɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ
ɱɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɦɭ ɨɪɝɚɧɭ ɦɿɫɶɤɨʀ, ɫɟɥɢɳɧɨʀ, ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ.
ɒɬɚɬɧɚ
ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɨɝɨ (Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ
Ʉɪɢɦ),
ɨɛɥɚɫɧɢɯ,
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ
ɬɚ
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɦɿɫɶɤɢɯ,
ɪɚɣɨɧɧɢɯ, ɦɿɫɶɤɢɯ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɭ ɦɿɫɬɚɯ, ɫɟɥɢɳɧɢɯ
ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ
ɰɟɧɬɪɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɞɥɹ ɫɿɦ'ʀ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ.
Ɂɚɝɚɥɶɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɰɟɧɬɪ
ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ ( 573-2013-ɩ )
ɍɤɪɚʀɧɢ.

ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽ

ɫɥɭɠɛ ɞɥɹ ɫɿɦ'ʀ,
Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ

Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɰɟɧɬɪɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɞɥɹ ɫɿɦ'ʀ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ
ɦɨɥɨɞɿ ɮɿɧɚɧɫɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɭ ɦɿɫɰɟɜɢɯ
ɛɸɞɠɟɬɚɯ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɤɨɞɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɞɚɬɤɿɜ, ɬɚ
ɿɧɲɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɧɟ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ.
ɉɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɞɥɹ ɫɿɦ'ʀ,
ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ, ɽ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ
ɧɚ
ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ.
ɋɬɚɬɬɹ 18. Ʉɚɞɪɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ,
ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ
ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀɯɧɶɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ,
ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ
ɫɿɦ'ɹɦ, ɞɿɬɹɦ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɧɚ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ.
Ɏɚɯɿɜɟɰɶ ɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ,
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ
ɨɪɝɚɧɨɦ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡ
ɩɢɬɚɧɶ ɫɿɦ'ʀ ɬɚ ɞɿɬɟɣ:
ɡɞɿɣɫɧɸɽ

ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɿɧɫɩɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɤɭ ɩɨɬɪɟɛ;

ɩɥɚɧɭɽ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɩɨɦɨɝɢ;
ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ
ɜɦɿɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ;

ɫɭɩɪɨɜɿɞ,

ɫɩɪɢɹɽ

ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ

ɡɧɚɧɶ,

ɚɤɬɢɜɿɡɭɽ ɪɟɫɭɪɫɢ ɝɪɨɦɚɞɢ;
ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɭɩɟɪɜɿɡɿʀ;
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɬɚ ɨɰɿɧɤɭ ɹɤɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
ɋɨɰɿɚɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ
ɲɬɚɬɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ,
ɫɥɭɠɛ, ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ ɬɚ ɜɨɥɨɧɬɟɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ
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ɭɝɨɞ.
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ
ɦɨɥɨɞɞɸ
ɪɿɡɧɢɯ
ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ
ɪɿɜɧɿɜ
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ
ɡɚɤɥɚɞɢ,
ɹɤɿ
ɦɚɸɬɶ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɥɿɰɟɧɡɿɸ, ɜɢɞɚɧɭ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ
ɨɪɝɚɧɨɦ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɞɟɪɠɚɜɧɭ
ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ.
{ ɑɚɫɬɢɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɚ ɫɬɚɬɬɿ 18 ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ
Ɂɚɤɨɧɨɦ N 5462-VI ( 5462-17 ) ɜɿɞ 16.10.2012 }
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɪɨɛɨɬɢ
ɡ
ɫɿɦ'ɹɦɢ,
ɞɿɬɶɦɢ
ɬɚ
ɦɨɥɨɞɞɸ
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɥɿɰɟɧɡɿɸ, ɜɢɞɚɧɭ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ
ɨɪɝɚɧɨɦ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɞɟɪɠɚɜɧɭ
ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ.
{ ɑɚɫɬɢɧɚ ɩ'ɹɬɚ ɫɬɚɬɬɿ 18 ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ Ɂɚɤɨɧɨɦ
N 5462-VI ( 5462-17 ) ɜɿɞ 16.10.2012 }
Ɏɚɯɿɜɰɿ ɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ
ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ,
ɚɥɟ ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɧɚ ɬɪɢ ɪɨɤɢ.
Ⱥɬɟɫɬɚɰɿɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ,
ɦɨɥɨɞɞɸ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɚɥɟ
ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɧɚ ɬɪɢ ɪɨɤɢ.

ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ
ɧɟ ɪɿɞɲɟ

ɋɬɚɬɬɹ 19. Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɛ'ɽɤɬɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ
ɋɭɛ'ɽɤɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ
ɭɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɬɚ
ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɚɯ, ɤɨɲɬɿɜ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɩɨɠɟɪɬɜɭɜɚɧɶ) ɬɚ
ɿɧɲɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ.
Ɋɨɡɞɿɥ III
ȼȱȾɉɈȼȱȾȺɅɖɇȱɋɌɖ ɁȺ ɉɈɊɍɒȿɇɇə ɁȺɄɈɇɈȾȺȼɋɌȼȺ
ɍ ɋɎȿɊȱ ɋɈɐȱȺɅɖɇɈȲ ɊɈȻɈɌɂ Ɂ ɋȱɆ'əɆɂ,
ȾȱɌɖɆɂ ɌȺ ɆɈɅɈȾȾɘ
ɋɬɚɬɬɹ 20. ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ
ɫɮɟɪɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ
ɦɨɥɨɞɞɸ
Ɉɫɨɛɢ, ɜɢɧɧɿ ɭ:
ɩɨɪɭɲɟɧɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ
ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ;

ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ

ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ,

ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ
ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ ɫɜɨʀɯ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ;
ɩɨɪɭɲɟɧɧɿ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ;

ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ

ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ

ɫɿɦ'ɹɦɢ,

ɪɨɛɨɬɢ

ɞɿɬɶɦɢ

ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ,

ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ;
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ɩɨɪɭɲɟɧɧɿ ɫɭɛ'ɽɤɬɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ
ɦɨɥɨɞɞɸ ɿɧɲɢɯ ɜɢɦɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɧɟɫɭɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ.
ɋɬɚɬɬɹ 21. ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɩɨɪɿɜ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ
ɋɩɨɪɢ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ,
ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ.
Ɋɨɡɞɿɥ IV
ɆȱɀɇȺɊɈȾɇȿ ɋɉȱȼɊɈȻȱɌɇɂɐɌȼɈ ɍ ɋɎȿɊȱ
ɋɈɐȱȺɅɖɇɈȲ ɊɈȻɈɌɂ Ɂ ɋȱɆ'əɆɂ, ȾȱɌɖɆɂ ɌȺ ɆɈɅɈȾȾɘ
ɋɬɚɬɬɹ 22. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ
ɍɤɪɚʀɧɚ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ.

ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɿ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ,

ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɨɪɝɚɧ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɿɦ’ʀ ɬɚ ɞɿɬɟɣ, ɨɪɝɚɧ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ
Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɿɦ’ʀ ɬɚ ɞɿɬɟɣ, ɦɿɫɰɟɜɿ
ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ, ɫɿɥɶɫɶɤɿ, ɫɟɥɢɳɧɿ, ɦɿɫɶɤɿ ɪɚɞɢ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ
ɭɤɥɚɞɚɬɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɩɪɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɩɪɹɦɿ ɡɜ'ɹɡɤɢ
ɡ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ
ɫɥɭɠɛɚɦɢ,
ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ
ɞɟɪɠɚɜ,
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɮɨɧɞɚɦɢ ɬɨɳɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ.
{ ɑɚɫɬɢɧɚ ɞɪɭɝɚ ɫɬɚɬɬɿ 22 ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ Ɂɚɤɨɧɨɦ
N 5462-VI ( 5462-17 ) ɜɿɞ 16.10.2012 }
Ⱦɟɪɠɚɜɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɬɚ ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ, ɹɤɚ ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ.
Ɋɨɡɞɿɥ V
ɉɊɂɄȱɇɐȿȼȱ ɉɈɅɈɀȿɇɇə
1. ɐɟɣ Ɂɚɤɨɧ ɧɚɛɢɪɚɽ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɡ ɞɧɹ ɣɨɝɨ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ.
2. Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɬɪɢɦɿɫɹɱɧɢɣ ɫɬɪɨɤ:
ɩɨɞɚɬɢ ɞɨ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɩɪɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɡ ɰɢɦ Ɂɚɤɨɧɨɦ;
ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ;
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɫɜɨʀ
Ɂɚɤɨɧɨɦ.

ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ

ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ

ɳɨɞɨ

ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ

ɚɤɬɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɡ ɰɢɦ

Ʌ.ɄɍɑɆȺ

ɦ. Ʉɢʀɜ, 21 ɱɟɪɜɧɹ 2001 ɪɨɤɭ
N 2558-III
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ɁȺɄɈɇ ɍɄɊȺȲɇɂ
ɉɪɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿɸ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ

(ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ (ȼȼɊ), 2018, ʋ 5, ɫɬ.35)
ɐɟɣ Ɂɚɤɨɧ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɡɚɫɚɞɢ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɬɚ
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢ ɜɿɞ ɬɚɤɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ.

Ɋɨɡɞɿɥ I
ɁȺȽȺɅɖɇȱ ɉɈɅɈɀȿɇɇə

ɋɬɚɬɬɹ 1. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ
1. ɍ ɰɶɨɦɭ Ɂɚɤɨɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ:
1) ɞɢɬɢɧɚ-ɤɪɢɜɞɧɢɤ - ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɧɟ ɞɨɫɹɝɥɚ 18 ɪɨɤɿɜ ɬɚ ɜɱɢɧɢɥɚ ɞɨɦɚɲɧɽ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɮɨɪɦɿ;
2) ɞɢɬɢɧɚ, ɹɤɚ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɚ ɜɿɞ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ (ɞɚɥɿ - ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɚ
ɞɢɬɢɧɚ), - ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɧɟ ɞɨɫɹɝɥɚ 18 ɪɨɤɿɜ ɬɚ ɡɚɡɧɚɥɚ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ
ɮɨɪɦɿ ɚɛɨ ɫɬɚɥɚ ɫɜɿɞɤɨɦ (ɨɱɟɜɢɞɰɟɦ) ɬɚɤɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ;
3) ɞɨɦɚɲɧɽ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ - ɞɿɹɧɧɹ (ɞɿʀ ɚɛɨ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ) ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ, ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɝɨ,
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɳɨ ɜɱɢɧɹɸɬɶɫɹ ɜ ɫɿɦ’ʀ ɱɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɦɿɫɰɹ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɦɿɠ ɪɨɞɢɱɚɦɢ, ɚɛɨ ɦɿɠ ɤɨɥɢɲɧɿɦ ɱɢ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɦ ɩɨɞɪɭɠɠɹɦ, ɚɛɨ ɦɿɠ
ɿɧɲɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɹɤɿ ɫɩɿɥɶɧɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ (ɩɪɨɠɢɜɚɥɢ) ɨɞɧɿɽɸ ɫɿɦ’ɽɸ, ɚɥɟ ɧɟ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ (ɧɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ) ɭ ɪɨɞɢɧɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɱɢ ɭ ɲɥɸɛɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ
ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɱɢ ɩɪɨɠɢɜɚɽ (ɩɪɨɠɢɜɚɥɚ) ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɜɱɢɧɢɥɚ ɞɨɦɚɲɧɽ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ, ɭ ɬɨɦɭ
ɫɚɦɨɦɭ ɦɿɫɰɿ, ɳɨ ɣ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɚ ɨɫɨɛɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɝɪɨɡɢ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɞɿɹɧɶ;
4) ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ - ɮɨɪɦɚ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɭɦɢɫɧɟ
ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɠɢɬɥɚ, ʀɠɿ, ɨɞɹɝɭ, ɿɧɲɨɝɨ ɦɚɣɧɚ, ɤɨɲɬɿɜ ɱɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɚɛɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɢɦɢ, ɡɚɥɢɲɟɧɧɹ ɛɟɡ ɞɨɝɥɹɞɭ ɱɢ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɧɧɹ ɜ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɱɢ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ, ɡɚɛɨɪɨɧɭ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ,
ɩɪɢɦɭɲɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɩɪɚɰɿ, ɡɚɛɨɪɨɧɭ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ;
5) ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ - ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ,
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɿɧɨɡɟɦɰɹɦɢ ɬɚ ɨɫɨɛɚɦɢ ɛɟɡ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɿɞɫɬɚɜɚɯ, ɬɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦ, ɩɪɢɱɢɧ ɿ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɟɬɟɪɩɢɦɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɧɚɫɢɥɶɧɢɰɶɤɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɭ
ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɚɯ, ɧɟɛɚɣɞɭɠɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɞɨ
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ, ɜɢɤɨɪɿɧɟɧɧɹ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɪɨɥɿ ɬɚ
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɠɿɧɨɤ ɿ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɡɜɢɱɚʀɜ ɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣ, ɳɨ ɧɚ ɧɢɯ
ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ;
6) ɤɪɢɜɞɧɢɤ - ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɜɱɢɧɢɥɚ ɞɨɦɚɲɧɽ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɮɨɪɦɿ;
7) ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɩɢɫ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ - ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɭ ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɡɚɯɿɞ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɱɢ ɩɨɤɥɚɞɟɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɧɚ ɨɫɨɛɭ, ɹɤɚ ɜɱɢɧɢɥɚ
ɞɨɦɚɲɧɽ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɨɫɨɛɢ;
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8) ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɚ ɜɿɞ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ (ɞɚɥɿ - ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɚ ɨɫɨɛɚ), ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɡɚɡɧɚɥɚ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɮɨɪɦɿ;
9) ɨɰɿɧɤɚ ɪɢɡɢɤɿɜ - ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɿɪɨɝɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɱɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɜɱɢɧɟɧɧɹ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɬɹɠɤɢɯ ɚɛɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɬɹɠɤɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɣɨɝɨ
ɜɱɢɧɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɦɟɪɬɿ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɨɫɨɛɢ;
10) ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɞɥɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ - ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɰɿɧɤɢ ɪɢɡɢɤɿɜ ɬɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɧɚɫɢɥɶɧɢɰɶɤɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɶɨɝɨ ɧɨɜɨʀ, ɧɟɚɝɪɟɫɢɜɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɭ
ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɚɯ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɜɨʀɯ ɜɱɢɧɤɿɜ ɬɚ ʀɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ, ɭ
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɞɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɧɚ ɜɢɤɨɪɿɧɟɧɧɹ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɪɨɥɿ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɠɿɧɨɤ ɿ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ;
11) ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɨɫɨɛɢ - ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ
ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɧɟɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɭ ɫɨɛɿ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ
ɨɫɨɛɢ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɝɿɞɧɿɫɬɶ, ɡɚɯɢɳɚɬɢ ɫɜɨʀ ɩɪɚɜɚ ɭ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ
ɫɬɨɫɭɧɤɚɯ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɿɜ
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ;
12) ɩɪɨɬɢɞɿɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ - ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ,
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɿɧɨɡɟɦɰɹɦɢ ɬɚ ɨɫɨɛɚɦɢ ɛɟɡ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɿɞɫɬɚɜɚɯ, ɬɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɿɣ ɨɫɨɛɿ,
ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ʀɣ ɡɚɜɞɚɧɨʀ ɲɤɨɞɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɧɚɥɟɠɧɟ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɜɢɩɚɞɤɿɜ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɢɬɹɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ ɬɚ ɡɦɿɧɭ ʀɯɧɶɨʀ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ;
13) ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɣ ɨɛɥɿɤ - ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɜ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɧɢɦ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɣɨɝɨ ɩɪɚɜ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ, ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɜɱɢɧɟɧɧɹɦ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ;
14) ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ - ɮɨɪɦɚ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ
ɫɥɨɜɟɫɧɿ ɨɛɪɚɡɢ, ɩɨɝɪɨɡɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɳɨɞɨ ɬɪɟɬɿɯ ɨɫɿɛ, ɩɪɢɧɢɠɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ,
ɡɚɥɹɤɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɲɿ ɞɿɹɧɧɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜɨɥɟɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɭ
ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɣ ɫɮɟɪɿ, ɹɤɳɨ ɬɚɤɿ ɞɿʀ ɚɛɨ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɥɢɤɚɥɢ ɭ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɨɫɨɛɢ
ɩɨɛɨɸɜɚɧɧɹ ɡɚ ɫɜɨɸ ɛɟɡɩɟɤɭ ɱɢ ɛɟɡɩɟɤɭ ɬɪɟɬɿɯ ɨɫɿɛ, ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɢ ɟɦɨɰɿɣɧɭ
ɧɟɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ, ɧɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɯɢɫɬɢɬɢ ɫɟɛɟ ɚɛɨ ɡɚɜɞɚɥɢ ɲɤɨɞɢ ɩɫɢɯɿɱɧɨɦɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɸ
ɨɫɨɛɢ;
15) ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɟ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ - ɮɨɪɦɚ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ
ɞɿɹɧɧɹ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɜɱɢɧɟɧɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɨɜɧɨɥɿɬɧɶɨʀ ɨɫɨɛɢ ɛɟɡ ʀʀ ɡɝɨɞɢ ɚɛɨ
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɢɬɢɧɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀʀ ɡɝɨɞɢ, ɚɛɨ ɜ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ, ɩɪɢɦɭɲɭɜɚɧɧɹ ɞɨ
ɚɤɬɭ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɡ ɬɪɟɬɶɨɸ ɨɫɨɛɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɨɬɢ
ɫɬɚɬɟɜɨʀ ɫɜɨɛɨɞɢ ɱɢ ɫɬɚɬɟɜɨʀ ɧɟɞɨɬɨɪɤɚɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɱɢɧɟɧɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ
ɞɢɬɢɧɢ ɚɛɨ ɜ ʀʀ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ;
16) ɬɟɪɦɿɧɨɜɢɣ ɡɚɛɨɪɨɧɧɢɣ ɩɪɢɩɢɫ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ - ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɿɞ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɳɨ ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ
ɨɪɝɚɧɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɮɚɤɬ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɬɚ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɧɟɝɚɣɧɟ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɞɥɹ
ɠɢɬɬɹ ɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɱɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ
ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ;
17) ɮɿɡɢɱɧɟ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ - ɮɨɪɦɚ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɥɹɩɚɫɢ,
ɫɬɭɫɚɧɢ, ɲɬɨɜɯɚɧɧɹ, ɳɢɩɚɧɧɹ, ɲɦɚɝɚɧɧɹ, ɤɭɫɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɡɚɤɨɧɧɟ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ,
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ɧɚɧɟɫɟɧɧɹ ɩɨɛɨʀɜ, ɦɨɪɞɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɩɨɞɿɹɧɧɹ ɬɿɥɟɫɧɢɯ ɭɲɤɨɞɠɟɧɶ ɪɿɡɧɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ
ɬɹɠɤɨɫɬɿ, ɡɚɥɢɲɟɧɧɹ ɜ ɧɟɛɟɡɩɟɰɿ, ɧɟɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɨɫɨɛɿ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɜ
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɦɭ ɞɥɹ ɠɢɬɬɹ ɫɬɚɧɿ, ɡɚɩɨɞɿɹɧɧɹ ɫɦɟɪɬɿ, ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ
ɧɚɫɢɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ.
ɋɬɚɬɬɹ 2. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɩɪɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿɸ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ
1. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɩɪɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿɸ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ, ɡɝɨɞɭ ɧɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿɫɬɶ
ɹɤɢɯ ɧɚɞɚɧɨ ȼɟɪɯɨɜɧɨɸ Ɋɚɞɨɸ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɰɶɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ
ɚɤɬɿɜ ɳɨɞɨ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ.
ɋɬɚɬɬɹ 3. ɋɮɟɪɚ ɞɿʀ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿɸ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ
1. ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɽ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ.
2. Ⱦɿɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿɸ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɚɤɬɭ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɨɫɿɛ:
1) ɩɨɞɪɭɠɠɹ;
2) ɤɨɥɢɲɧɽ ɩɨɞɪɭɠɠɹ;
3) ɧɚɪɟɱɟɧɿ;
4) ɦɚɬɢ (ɛɚɬɶɤɨ) ɚɛɨ ɞɿɬɢ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɩɨɞɪɭɠɠɹ (ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɨɞɪɭɠɠɹ) ɬɚ ɿɧɲɢɣ ɡ
ɩɨɞɪɭɠɠɹ (ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɨɞɪɭɠɠɹ);
5) ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɫɩɿɥɶɧɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ (ɩɪɨɠɢɜɚɥɢ) ɨɞɧɿɽɸ ɫɿɦ’ɽɸ, ɚɥɟ ɧɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ
(ɧɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ) ɭ ɲɥɸɛɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ, ʀɯɧɿ ɛɚɬɶɤɢ ɬɚ ɞɿɬɢ;
6) ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɫɩɿɥɶɧɭ ɞɢɬɢɧɭ (ɞɿɬɟɣ);
7) ɛɚɬɶɤɢ (ɦɚɬɢ, ɛɚɬɶɤɨ) ɿ ɞɢɬɢɧɚ (ɞɿɬɢ);
8) ɞɿɞ (ɛɚɛɚ) ɬɚ ɨɧɭɤ (ɨɧɭɤɚ);
9) ɩɪɚɞɿɞ (ɩɪɚɛɚɛɚ) ɬɚ ɩɪɚɜɧɭɤ (ɩɪɚɜɧɭɱɤɚ);
10) ɜɿɬɱɢɦ (ɦɚɱɭɯɚ) ɬɚ ɩɚɫɢɧɨɤ (ɩɚɞɱɟɪɤɚ);
11) ɪɿɞɧɿ ɛɪɚɬɢ ɿ ɫɟɫɬɪɢ;
12) ɿɧɲɿ ɪɨɞɢɱɿ: ɞɹɞɶɤɨ (ɬɿɬɤɚ) ɬɚ ɩɥɟɦɿɧɧɢɤ (ɩɥɟɦɿɧɧɢɰɹ), ɞɜɨɸɪɿɞɧɿ ɛɪɚɬɢ ɿ
ɫɟɫɬɪɢ, ɞɜɨɸɪɿɞɧɢɣ ɞɿɞ (ɛɚɛɚ) ɬɚ ɞɜɨɸɪɿɞɧɢɣ ɨɧɭɤ (ɨɧɭɤɚ);
13) ɞɿɬɢ ɩɨɞɪɭɠɠɹ, ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɨɞɪɭɠɠɹ, ɧɚɪɟɱɟɧɢɯ, ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɫɩɿɥɶɧɭ
ɞɢɬɢɧɭ (ɞɿɬɟɣ), ɹɤɿ ɧɟ ɽ ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɚɛɨ ɜɫɢɧɨɜɥɟɧɢɦɢ;
14) ɨɩɿɤɭɧɢ, ɩɿɤɥɭɜɚɥɶɧɢɤɢ, ʀɯɧɿ ɞɿɬɢ ɬɚ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ (ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ) ɩɿɞ
ɨɩɿɤɨɸ, ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹɦ;
15) ɩɪɢɣɨɦɧɿ ɛɚɬɶɤɢ, ɛɚɬɶɤɢ-ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿ, ɩɚɬɪɨɧɚɬɧɿ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿ, ʀɯɧɿ ɞɿɬɢ ɬɚ
ɩɪɢɣɨɦɧɿ ɞɿɬɢ, ɞɿɬɢ-ɜɢɯɨɜɚɧɰɿ, ɞɿɬɢ, ɹɤɿ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ (ɩɪɨɠɢɜɚɥɢ) ɜ ɫɿɦ’ʀ ɩɚɬɪɨɧɚɬɧɨɝɨ
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ.
3. Ⱦɿɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿɸ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ
ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɿɧɲɢɯ ɪɨɞɢɱɿɜ, ɿɧɲɢɯ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɫɩɿɥɶɧɢɦ ɩɨɛɭɬɨɦ,
ɦɚɸɬɶ ɜɡɚɽɦɧɿ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ
ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ.
ɋɬɚɬɬɹ 4. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ
1. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿɸ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ,
ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ:
1) ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɯ ɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞ
ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɠɢɬɬɹ, ɫɜɨɛɨɞɭ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɭ ɧɟɞɨɬɨɪɤɚɧɿɫɬɶ,
ɧɚ ɩɨɜɚɝɭ ɞɨ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɬɚ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɧɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɢɣ ɫɭɞ, ɧɚ ɩɪɚɜɨɜɭ
ɞɨɩɨɦɨɝɭ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɫɭɞɭ ɡ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ;
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2) ɧɚɥɟɠɧɚ ɭɜɚɝɚ ɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɮɚɤɬɭ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
3) ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɟɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɠɿɧɨɤ ɿ
ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɞɨɪɨɫɥɢɯ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɠɿɧɨɤ ɿ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
4) ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɧɟɬɟɪɩɢɦɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ;
5) ɩɨɜɚɝɚ ɬɚ ɧɟɭɩɟɪɟɞɠɟɧɟ ɿ ɧɟɛɚɣɞɭɠɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ ɡ ɛɨɤɭ
ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɿ ɩɪɚɜ, ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɬɚ ɛɟɡɩɟɤɢ
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
6) ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɩɨɜɿɞɨɦɢɥɢ ɩɪɨ
ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ;
7) ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɤɪɿɦ ɞɿɬɟɣ ɬɚ
ɧɟɞɿɽɡɞɚɬɧɢɯ ɨɫɿɛ;
8) ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɨɫɿɛ ɡ
ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ, ɜɚɝɿɬɧɢɯ ɠɿɧɨɤ, ɞɿɬɟɣ, ɧɟɞɿɽɡɞɚɬɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɨɫɿɛ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ;
9) ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹɦɢ, ɧɟɭɪɹɞɨɜɢɦɢ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ.
2. ɍ ɪɚɡɿ ɹɤɳɨ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɽ ɞɢɬɢɧɚ, ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɞɿʀ, ɳɨ ɜɱɢɧɹɸɬɶɫɹ ɳɨɞɨ
ɧɟʀ, ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ Ʉɨɧɜɟɧɰɿɽɸ ɈɈɇ ɩɪɨ ɩɪɚɜɚ
ɞɢɬɢɧɢ, Ʉɨɧɜɟɧɰɿɽɸ Ɋɚɞɢ ȯɜɪɨɩɢ ɩɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɞɿɬɟɣ ɜɿɞ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ
ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɸ ɤɨɧɜɟɧɰɿɽɸ ɩɪɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɞɿɬɟɣ ɬɚ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɞɢɬɢɧɢ.
3. Ɂɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ
ɛɟɡ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀ ɡɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ.
4. Ɂɜɢɱɚʀ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɜɿɪɨɫɩɨɜɿɞɚɧɧɹ, ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ
ɹɤ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɮɨɪɦ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɰɢɦ Ɂɚɤɨɧɨɦ,
ɚɛɨ ɛɭɬɢ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɜɿɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ.
ɋɬɚɬɬɹ 5. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ
1. Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɫɟɛɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɬɚ
ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɧɟɧɚɫɢɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ.
2. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɽ:
1) ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
2) ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɮɚɤɬɢ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
3) ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɲɤɨɞɢ, ɡɚɜɞɚɧɨʀ ɞɨɦɚɲɧɿɦ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨɦ;
4) ɧɚɥɟɠɧɟ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɮɚɤɬɿɜ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɢɬɹɝɧɟɧɧɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ
ɞɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨʀ ɡɚɤɨɧɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɦɿɧɚ ʀɯɧɶɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ.
ɋɬɚɬɬɹ 6. ɋɭɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ
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1. ɋɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɽ:
1) ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
2) ɿɧɲɿ ɨɪɝɚɧɢ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɧɚ ɹɤɿ ɩɨɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɮɭɧɤɰɿʀ ɿɡ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ
ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
3) ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɫɥɭɠɛɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ;
4) ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɿɧɨɡɟɦɰɿ ɬɚ ɨɫɨɛɢ ɛɟɡ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɿɞɫɬɚɜɚɯ.
2. ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɽ:
1) ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɨɪɝɚɧ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
2) ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɨɪɝɚɧ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
3) Ɋɚɞɚ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ, ɦɿɫɰɟɜɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ, ɭ
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ʀɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ, ɞɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ
ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
4) ɫɿɥɶɫɶɤɿ, ɫɟɥɢɳɧɿ, ɦɿɫɶɤɿ, ɪɚɣɨɧɧɿ ɭ ɦɿɫɬɚɯ (ɭ ɪɚɡɿ ʀɯ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ) ɪɚɞɢ, ʀɯ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɿ ɨɪɝɚɧɢ, ɞɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ.
3. Ⱦɨ ɿɧɲɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɧɚ ɹɤɿ ɩɨɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɮɭɧɤɰɿʀ ɿɡ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ
ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ:
1) ɫɥɭɠɛɢ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ;
2) ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ;
3) ɨɪɝɚɧɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɨɫɜɿɬɢ;
4) ɨɪɝɚɧɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ;
5) ɰɟɧɬɪɢ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ;
6) ɫɭɞɢ;
7) ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɚ;
8) ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɪɨɛɚɰɿʀ.
4. Ⱦɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɡɚɤɥɚɞɢ, ɹɤɿ, ɭ ɬɨɦɭ
ɱɢɫɥɿ, ɧɚɞɚɸɬɶ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ:
1) ɰɟɧɬɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɞɥɹ ɫɿɦ’ʀ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ;
2) ɩɪɢɬɭɥɤɢ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ;
3) ɰɟɧɬɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɞɿɬɟɣ;
4) ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɿ ɰɟɧɬɪɢ (ɞɢɬɹɱɿ ɦɿɫɬɟɱɤɚ);
5) ɰɟɧɬɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ;
6) ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɰɟɧɬɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ (ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ);
7) ɿɧɲɿ ɡɚɤɥɚɞɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ.
Ⱦɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɩɪɢɬɭɥɤɢ ɞɥɹ
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ, ɰɟɧɬɪɢ ɦɟɞɢɤɨ-ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ, ɤɨɥɰɟɧɬɪ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ
ɫɬɚɬɿ ɬɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɿɬɟɣ, ɦɨɛɿɥɶɧɿ ɛɪɢɝɚɞɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɬɚ ɨɫɨɛɚɦ, ɹɤɿ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢ ɜɿɞ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ
ɫɬɚɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɤɥɚɞɢ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ
ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢ ɜɿɞ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ.
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5. ɍ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ,
ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɮɚɤɬɿɜ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɧɚɞɚɧɧɿ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɨɪɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɧɟɭɪɹɞɨɜɿ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ - ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɚɬɪɨɧɚɬɭ ɧɚɞ ɞɿɬɶɦɢ.

Ɋɨɡɞɿɥ II
ɋɍȻ’ȯɄɌɂ, ɓɈ ɁȾȱɃɋɇɘɘɌɖ ɁȺɏɈȾɂ ɍ ɋɎȿɊȱ
ɁȺɉɈȻȱȽȺɇɇə ɌȺ ɉɊɈɌɂȾȱȲ ȾɈɆȺɒɇɖɈɆɍ
ɇȺɋɂɅɖɋɌȼɍ

ɋɬɚɬɬɹ 7. ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɬɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ
ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ
1. Ⱦɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ:
1) ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
2) ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
3) ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
4) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɢɩɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ
ɨɫɿɛ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ;
5) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɢɩɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ, ɚ
ɬɚɤɨɠ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɤɭ,
ɫɬɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɫɬɚɬɿ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ;
6) ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ ɬɚ
ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
7) ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɬɚ
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɥɭɠɛ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ;
8) ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ.
2. Ⱦɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɞɟɪɠɚɜɧɭ
ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ:
1) ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
2) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ȯɞɢɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɞɟɪɠɚɬɟɥɹ ɰɶɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ;
3) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɥɭɠɛ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ;
4) ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ
ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
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5) ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɩɪɚɜɨɜɢɯ,
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɣɨɝɨ
ɩɪɢɱɢɧ ɿ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ;
6) ɡɛɿɪ, ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɞɨɦɚɲɧɽ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɭ ɮɨɪɦɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
7) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿɸ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɯɨɞɿɜ
ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɬɚ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
8) ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɳɨɪɿɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
9) ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɥɭɠɛ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ.
ɋɬɚɬɬɹ 8. ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ Ɋɚɞɢ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ, ɦɿɫɰɟɜɢɯ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ
1. Ⱦɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ Ɋɚɞɢ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ, ɨɛɥɚɫɧɢɯ,
Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɬɚ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɶɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɧɚɥɟɠɚɬɶ:
1) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɲɥɹɯɨɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɫɜɨɽɱɚɫɧɿɫɬɸ ɬɚ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɸ ɜɠɢɬɬɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
2) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɭ
ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
3) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɬɚ ʀɯ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɪɿɜɧɿ;
4) ɨɛɥɿɤ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ;
5) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ;
6) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɹɤɢɯ
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
7) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ) ɳɨɞɨ ɮɨɪɦ, ɩɪɢɱɢɧ ɿ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɟɬɟɪɩɢɦɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɞɨ ɧɚɫɢɥɶɧɢɰɶɤɨʀ ɦɨɞɟɥɿ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɭ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɚɯ;
8) ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ/ɚɛɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦ, ɩɪɢɱɢɧ ɿ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ;
9) ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɬɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ
ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ
ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɧɚɞɚɧɧɹ ʀɦ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ
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ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɬɚ ɜɠɢɬɬɹ
ɜɢɱɟɪɩɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ʀɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ;
10) ɡɜɿɬɭɜɚɧɧɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɨɪɝɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɞɟɪɠɚɜɧɭ
ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ
ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ.
2. Ⱦɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɪɚɣɨɧɧɢɯ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɭ ɦɿɫɬɚɯ Ʉɢɽɜɿ ɿ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ, ɫɟɥɢɳɧɢɯ, ɦɿɫɶɤɢɯ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɭ ɦɿɫɬɚɯ
(ɭ ɪɚɡɿ ʀɯ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ) ɪɚɞ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ
ɧɚɥɟɠɚɬɶ:
1) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɨɞɢɧɢɰɿ;
2) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɲɥɹɯɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ
ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
3) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀɯ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ʀɯɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ;
4) ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ
ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɞɥɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ;
5) ɩɪɢɣɨɦ ɿ ɪɨɡɝɥɹɞ ɡɚɹɜ ɬɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɩɪɨ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ,
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ;
6) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɬɚ ʀɯ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ;
7) ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ ɩɪɨ ɩɪɚɜɚ, ɡɚɯɨɞɢ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɹɤɢɦɢ
ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ;
8) ɡɛɿɪ, ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɞɨɦɚɲɧɽ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ;
9) ɡɜɿɬɭɜɚɧɧɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɨɪɝɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɞɟɪɠɚɜɧɭ
ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ
ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
10) ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɨɪɝɚɧɭ ɨɩɿɤɢ ɬɚ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ.
3. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɪɚɣɨɧɧɢɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹɦɢ ɬɚ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ,
ɫɟɥɢɳɧɢɯ,
ɦɿɫɶɤɢɯ
(ɦɿɫɬ
ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ) ɪɚɞ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɞɪɭɝɨɸ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ,
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ Ʉɚɛɿɧɟɬɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ.
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɭ ɦɿɫɬɿ ɪɚɞ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ,
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɞɪɭɝɨɸ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɦɿɫɶɤɨɸ ɪɚɞɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ
ɦɿɫɬɚ.
4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ, ɞɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ
ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɽ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɿɦ’ʀ.
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ȼɢɤɨɧɚɜɱɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ, ɫɟɥɢɳɧɢɯ, ɦɿɫɶɤɢɯ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɭ ɦɿɫɬɚɯ (ɭ ɪɚɡɿ ʀɯ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ) ɪɚɞ, ɞɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ
ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɽ ɜɢɤɨɧɚɜɱɿ ɨɪɝɚɧɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɿɦ’ʀ.
ɋɬɚɬɬɹ 9. ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɜ ɨɩɿɤɢ ɬɚ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ, ɫɥɭɠɛ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ ɭ
ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ
1. Ⱦɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɨɪɝɚɧɿɜ ɨɩɿɤɢ ɬɚ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɢɬɢɧɢ ɬɚ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɞɢɬɢɧɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ:
1) ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɞɢɬɢɧɢ, ɞɢɬɢɧɢ-ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ
ɲɥɹɯɨɦ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɫɭɞɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ ɩɪɚɜ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɞɢɬɢɧɢ ɭ ɫɭɞɿ ɩɪɢ
ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɩɢɬɚɧɶ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɚɤɬɿɜ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɨ
ɜɢɞɚɱɭ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ;
2) ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɞɿɬɹɦ, ɞɿɬɹɦɤɪɢɜɞɧɢɤɚɦ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɫɬɚɬɭɫ ɞɿɬɟɣ-ɫɢɪɿɬ ɬɚ ɞɿɬɟɣ, ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɯ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ
ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ;
3) ɪɨɡɝɥɹɞ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɋɿɦɟɣɧɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ
ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɞɿɛɪɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɚɛɨ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɢɬɢɧɢ,
ɹɤɳɨ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚɦɢ ɞɢɬɢɧɢ ɽ ɛɚɬɶɤɢ (ɭɫɢɧɨɜɥɸɜɚɱɿ) ɚɛɨ ɨɞɢɧ ɿɡ ɧɢɯ;
4) ɪɨɡɝɥɹɞ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ, ɩɢɬɚɧɶ ɩɪɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ
ɜɿɞɿɛɪɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɜ ɨɩɿɤɭɧɚ (ɩɿɤɥɭɜɚɥɶɧɢɤɚ), ɩɪɢɣɨɦɧɢɯ ɛɚɬɶɤɿɜ, ɛɚɬɶɤɿɜ-ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ,
ɩɪɨ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɜɿɞ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɨɩɿɤɭɧɚ (ɩɿɤɥɭɜɚɥɶɧɢɤɚ) ɞɢɬɢɧɢ, ɪɨɡɿɪɜɚɧɧɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɩɚɬɪɨɧɚɬ ɧɚɞ ɞɢɬɢɧɨɸ, ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨ
ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɛɭɞɢɧɤɭ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɚɛɨ ɞɨ ɩɪɢɣɨɦɧɨʀ ɫɿɦ’ʀ ɭ ɪɚɡɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɢɬɢɧɢ ɚɛɨ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɞɢɬɢɧɢ;
5) ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨɸ ɞɢɬɢɧɨɸ,
ɞɢɬɢɧɨɸ-ɤɪɢɜɞɧɢɤɨɦ, ɹɤɳɨ ɛɚɬɶɤɢ, ɿɧɲɿ ɡɚɤɨɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɞɢɬɢɧɢ ɽ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚɦɢ
ɚɛɨ ɭɯɢɥɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɞɢɬɢɧɢ;
6) ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɞɢɬɢɧɭ, ɹɤɚ ɩɨɜɿɞɨɦɢɥɚ ɩɪɨ
ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɚɛɨ ɽ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨɸ ɨɫɨɛɨɸ, ɞɨ ȯɞɢɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɹɤɳɨ ɛɚɬɶɤɢ, ɿɧɲɿ
ɡɚɤɨɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɞɢɬɢɧɢ ɽ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚɦɢ ɚɛɨ ɭɯɢɥɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɬɚ
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɞɢɬɢɧɢ;
7) ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɜ ɫɿɦ’ɸ ɩɚɬɪɨɧɚɬɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɿɡ ɫɜɨʀɦɢ ɛɚɬɶɤɚɦɢ, ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɤɨɧɧɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ
ɜɱɢɧɟɧɧɹɦ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɰɿɽʀ ɞɢɬɢɧɢ ɚɛɨ ɡɚ ʀʀ ɭɱɚɫɬɿ.
2. Ⱦɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɫɥɭɠɛ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɿɬɟɣ ɧɚɥɟɠɚɬɶ:
1) ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɬɚ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɞɢɬɢɧɢ;
2) ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɬɚ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɞɢɬɢɧɢɤɪɢɜɞɧɢɤɚ;
3) ɩɪɢɣɨɦ ɬɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɡɚɹɜ ɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɩɪɨ ɞɨɦɚɲɧɽ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɿɬɟɣ ɬɚ
ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɞɿɬɟɣ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ, ɳɨ ɧɚɞɿɣɲɥɢ ɞɨ ɤɨɥ-ɰɟɧɬɪɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɬɚ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɿɬɟɣ;
4) ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɞɢɬɢɧɢ, ʀʀ ɛɚɬɶɤɿɜ, ɿɧɲɢɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ,
ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɽ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚɦɢ ɞɢɬɢɧɢ, ɩɪɨ ɩɪɚɜɚ, ɡɚɯɨɞɢ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɹɤɢɦɢ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ
ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ;
5) ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ-ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ, ʀʀ ɛɚɬɶɤɿɜ, ɿɧɲɢɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɪɨ
ɩɪɚɜɚ ɞɢɬɢɧɢ, ɡɚɯɨɞɢ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɹɤɢɦɢ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ;
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6) ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɜ ɰɟɧɬɪ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɞɿɬɟɣ,
ɩɪɢɬɭɥɨɤ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɫɥɭɠɛɢ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ, ɿɧɲɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ
ɮɨɪɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ, ɜ ɹɤɢɯ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɧɚɥɟɠɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ,
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɞɢɬɢɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ʀʀ ɩɨɬɪɟɛ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ʀʀ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɿɡ ɫɜɨʀɦɢ ɛɚɬɶɤɚɦɢ, ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɤɨɧɧɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ
ɜɱɢɧɟɧɧɹɦ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɰɿɽʀ ɞɢɬɢɧɢ ɚɛɨ ɡɚ ʀʀ ɭɱɚɫɬɿ;
7) ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɛɚɬɶɤɚɦɢ, ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɤɨɧɧɢɦɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɞɢɬɢɧɢ ɿɡ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɡɚ
ɭɱɚɫɬɸ ɞɿɬɟɣ;
8) ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɬɹɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɡɚɤɨɧɨɦ
ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɚɛɨ ɧɟɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɿɜ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨɸ ɞɢɬɢɧɨɸ, ɞɢɬɢɧɨɸɤɪɢɜɞɧɢɤɨɦ;
9) ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɚɬɬɿ 15 ɰɶɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ;
10) ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɿɬɟɣ ɱɢ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɞɿɬɟɣ;
11) ɡɜɿɬɭɜɚɧɧɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɨɪɝɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɞɟɪɠɚɜɧɭ
ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ
ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ.
3. Ⱦɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɨɪɝɚɧɿɜ ɨɩɿɤɢ ɬɚ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɟɞɿɽɡɞɚɬɧɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɨɫɿɛ, ɰɢɜɿɥɶɧɚ ɞɿɽɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ
ɨɛɦɟɠɟɧɚ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ:
1) ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨɸ ɨɫɨɛɨɸ,
ɹɤɚ ɽ ɧɟɞɿɽɡɞɚɬɧɨɸ ɨɫɨɛɨɸ, ɭ ɪɚɡɿ ɹɤɳɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɬɚɤɿɣ ɨɫɨɛɿ ɧɟ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɚɛɨ ɡɚɤɨɧɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɽ ɤɪɢɜɞɧɢɤɨɦ ɱɢ ɭɯɢɥɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɬɚ
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɬɚɤɨʀ ɨɫɨɛɢ;
2) ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɧɟɞɿɽɡɞɚɬɧɭ ɨɫɨɛɭ, ɹɤɚ
ɩɨɜɿɞɨɦɢɥɚ ɩɪɨ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɚɛɨ ɽ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨɸ ɨɫɨɛɨɸ, ɞɨ ȯɞɢɧɨɝɨ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ,
ɹɤɳɨ ɡɚɤɨɧɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɬɚɤɨʀ ɨɫɨɛɢ ɽ ɤɪɢɜɞɧɢɤɨɦ ɚɛɨ ɭɯɢɥɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ
ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɧɟɞɿɽɡɞɚɬɧɨʀ ɨɫɨɛɢ;
3) ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ ɽ ɧɟɞɿɽɡɞɚɬɧɨɸ ɨɫɨɛɨɸ, ɞɨ ɡɚɤɥɚɞɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɭ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɜɱɢɧɟɧɧɹɦ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɨɫɨɛɢ ɜ ɫɿɦ’ʀ ɱɢ ɡ ɨɩɿɤɭɧɨɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɡɚɝɪɨɡɭ ʀʀ ɠɢɬɬɸ ɬɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɸ;
4) ɜɠɢɬɬɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɟɞɿɽɡɞɚɬɧɿɣ ɨɫɨɛɿ, ɹɤɚ ɽ ɤɪɢɜɞɧɢɤɨɦ, ɩɫɢɯɿɚɬɪɢɱɧɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɭ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɜɱɢɧɟɧɧɹɦ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɨɫɨɛɢ ɜ ɫɿɦ’ʀ ɱɢ ɡ ɨɩɿɤɭɧɨɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɡɚɝɪɨɡɭ ɠɢɬɬɸ ɬɚ
ɡɞɨɪɨɜ’ɸ ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦ’ʀ ɚɛɨ ɨɩɿɤɭɧɚ;
5) ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞ ɫɭɞɨɦ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɿɞ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɨɩɿɤɭɧɚ ɚɛɨ ɩɿɤɥɭɜɚɥɶɧɢɤɚ ɭ ɪɚɡɿ ɜɱɢɧɟɧɧɹ
ɧɢɦɢ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɟɞɿɽɡɞɚɬɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɚɛɨ ɨɫɨɛɢ, ɰɢɜɿɥɶɧɚ
ɞɿɽɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɹɤɨʀ ɨɛɦɟɠɟɧɚ;
6) ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ ɽ ɧɟɞɿɽɡɞɚɬɧɨɸ
ɨɫɨɛɨɸ, ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɚɯ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɱɢ ɜ ɫɭɞɿ (ɭ ɪɚɡɿ
ɩɨɬɪɟɛɢ);
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7) ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɬɹɝɧɟɧɧɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɚɛɨ ɧɟɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɢɦɢ
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɹɤɿ ɽ ɧɟɞɿɽɡɞɚɬɧɢɦɢ
ɨɫɨɛɚɦɢ ɚɛɨ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɰɢɜɿɥɶɧɚ ɞɿɽɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɚ;
8) ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɟɞɿɽɡɞɚɬɧɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɨɫɿɛ, ɰɢɜɿɥɶɧɚ
ɞɿɽɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɚ, ɱɢ ɡɚ ʀɯ ɭɱɚɫɬɸ.
ɋɬɚɬɬɹ 10. ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɨɪɝɚɧɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ
1. Ⱦɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɨɪɝɚɧɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɧɚɥɟɠɚɬɶ:
1) ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɿɜ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɫɜɨɽɱɚɫɧɟ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɧɢɯ;
2) ɩɪɢɣɨɦ ɿ ɪɨɡɝɥɹɞ ɡɚɹɜ ɬɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɩɪɨ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɭ
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɪɨɡɝɥɹɞ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ, ɳɨ ɧɚɞɿɣɲɥɢ ɞɨ ɤɨɥ-ɰɟɧɬɪɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɬɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ
ɞɿɬɟɣ, ɜɠɢɬɬɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ
ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɰɿɧɤɢ ɪɢɡɢɤɿɜ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ
ɨɪɝɚɧɨɦ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɩɨɥɿɰɿɽɸ
ɍɤɪɚʀɧɢ;
3) ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ ɩɪɨ ʀɯɧɿ ɩɪɚɜɚ, ɡɚɯɨɞɢ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ,
ɹɤɢɦɢ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ;
4) ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɜɢɯ ɡɚɛɨɪɨɧɧɢɯ ɩɪɢɩɢɫɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ;
5) ɜɡɹɬɬɹ ɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡ ɧɢɦɢ
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ;
6) ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɫɬɪɨɤɭ ʀɯ ɞɿʀ;
7) ɚɧɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɧɨɫɿɧɧɹ ɡɛɪɨʀ ɬɚ
ɛɨɽɩɪɢɩɚɫɿɜ ʀɯ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦ ɭ ɪɚɡɿ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɧɢɦɢ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɡɛɪɨʀ ɬɚ ɛɨɽɩɪɢɩɚɫɿɜ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ;
8) ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɚɬɬɿ 15 ɰɶɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ;
9) ɡɜɿɬɭɜɚɧɧɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɨɪɝɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɞɟɪɠɚɜɧɭ
ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ
ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ.
2. ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɧɚ ɜɢɩɚɞɤɢ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɪɢɡɢɤɿɜ.
ɉɨɥɿɰɟɣɫɶɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɨɧɢɤɚɬɢ ɞɨ ɠɢɬɥɚ ɨɫɨɛɢ ɛɟɡ ɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɭɞɭ ɜ
ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɦ ɜɱɢɧɸɜɚɧɨɝɨ ɚɤɬɭ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɭ ɪɚɡɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɞɥɹ ɠɢɬɬɹ ɱɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ
ɨɫɨɛɢ.
ɋɬɚɬɬɹ 11. ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɚ
ɭɫɬɚɧɨɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ
1. Ⱦɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɨɪɝɚɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɧɚɥɟɠɚɬɶ:
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1) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɝɚɥɭɡɿ ɡɧɚɧɶ ɡ
ɦɟɬɨɸ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɣ ɿɡ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
2) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚ ɜɫɿɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ
ɪɿɜɧɹɯ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ɩɥɚɧɿɜ, ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
3) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɨɫɜɿɬɢ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
4) ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ (ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ) ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɹɤɿ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
5) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɜɢɯɨɜɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɢɬɚɧɶ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
6) ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
7) ɡɜɿɬɭɜɚɧɧɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɨɪɝɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɞɟɪɠɚɜɧɭ
ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ
ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ.
2. ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ:
1) ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɡ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɯɨɜɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɿɡ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
2) ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɸɬɶ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɨɞɧɿɽʀ ɞɨɛɢ ɫɥɭɠɛɭ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ, ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɿ
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɪɚɡɿ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɿɜ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɿɬɟɣ ɚɛɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɹɜ ɱɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ;
3) ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɿ ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɭ ɬɨɦɭ
ɱɢɫɥɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɞɿɬɟɣ, ɩɪɢɞɿɥɹɸɱɢ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ
ɧɟɛɚɣɞɭɠɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ
ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɨ ɜɢɩɚɞɤɢ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɳɨ ɫɬɚɥɢ
ʀɦ ɜɿɞɨɦɿ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɚɤɿ ɜɢɩɚɞɤɢ ɞɨ ɤɨɥ-ɰɟɧɬɪɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɬɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ
ɞɿɬɟɣ;
4) ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɸɬɶ ɪɨɛɨɬɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɬɚ/ɚɛɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɡ
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ;
5) ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɶ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɚɬɬɿ 15 ɰɶɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ;
6) ɡɜɿɬɭɸɬɶ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɨɪɝɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɞɟɪɠɚɜɧɭ
ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ
ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ.
ɋɬɚɬɬɹ 12. ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ ɿ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ
1. Ⱦɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɨɪɝɚɧɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɧɚɥɟɠɚɬɶ:
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1) ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɚɛɨ ɨɫɨɛɚɦ, ɹɤɿ ɣɦɨɜɿɪɧɨ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢ ɜɿɞ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ;
2) ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ;
3) ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜ ɿ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
4) ɡɜɿɬɭɜɚɧɧɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɨɪɝɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɞɟɪɠɚɜɧɭ
ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ
ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ.
2. ɍɫɬɚɧɨɜɢ ɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ:
1) ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɸɬɶ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦ ɨɪɝɚɧɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɭɲɤɨɞɠɟɧɶ, ɳɨ ɦɨɝɥɢ ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɱɢɧɟɧɧɹ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɜ ɪɚɡɿ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɭɲɤɨɞɠɟɧɶ ɭ ɞɢɬɢɧɢ - ɬɚɤɨɠ ɫɥɭɠɛɭ ɭ
ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ;
2) ɭ ɪɚɡɿ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɿɥɟɫɧɢɯ ɭɲɤɨɞɠɟɧɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ;
3) ɭ ɪɚɡɿ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɭɲɤɨɞɠɟɧɶ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɶ
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ ɧɚ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿɸ;
4) ɧɚɞɚɸɬɶ ɦɟɞɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ;
5) ɿɧɮɨɪɦɭɸɬɶ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ ɩɪɨ ɡɚɯɨɞɢ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɹɤɢɦɢ ɜɨɧɢ
ɦɨɠɭɬɶ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ;
6) ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɶ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɚɬɬɿ 15 ɰɶɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ;
7) ɡɜɿɬɭɸɬɶ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɨɪɝɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɞɟɪɠɚɜɧɭ
ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ
ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ.
ɋɬɚɬɬɹ 13. ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɰɟɧɬɪɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ
1. Ⱦɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɰɟɧɬɪɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ
ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɧɚɥɟɠɚɬɶ:
1) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɭ
ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɭ ɩɪɚɜɨɜɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ", ɭ ɬɨɦɭ
ɱɢɫɥɿ ɧɚ ɛɚɡɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ;
2) ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɚɬɬɿ 15 ɰɶɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ;
3) ɡɜɿɬɭɜɚɧɧɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɨɪɝɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɞɟɪɠɚɜɧɭ
ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ
ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ.
ɋɬɚɬɬɹ 14. ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ
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1. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɫɥɭɠɛɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɜɨʀɯ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ:
1) ɩɪɢɣɨɦ ɿ ɪɨɡɝɥɹɞ ɡɚɹɜ ɜɿɞ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ ɚɛɨ ʀɯɧɿɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɪɨ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ;
2) ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ, ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɨɪɝɚɧɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɿɜ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨʀ ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨʀ
ɡɝɨɞɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ, ɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɿɬɟɣ ɬɚ
ɧɟɞɿɽɡɞɚɬɧɢɯ ɨɫɿɛ ɚɛɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɚɤɬɿɜ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɤɨɥɢ ɬɚɤɚ
ɡɝɨɞɚ ɧɟ ɜɢɦɚɝɚɽɬɶɫɹ; ɭ ɪɚɡɿ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɭ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɢɬɢɧɢ
- ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɨɞɧɿɽʀ ɞɨɛɢ ɫɥɭɠɛɢ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɨɪɝɚɧɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ;
3) ɨɰɿɧɤɭ ɩɨɬɪɟɛ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ;
4) ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɩɨɜɧɨʀ ɬɚ ɜɢɱɟɪɩɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ʀɯɧɿ ɩɪɚɜɚ ɿ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɞɿɽɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ;
5) ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ,
ɦɟɞɢɱɧɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɚ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ, ɫɩɪɢɹɧɧɹ
ɧɚɞɚɧɧɸ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɩɪɢɬɭɥɤɭ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ
ɨɫɿɛ ɬɚ ʀɯɧɿɯ ɞɿɬɟɣ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ;
6) ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɨɪɹɞɤɭ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ ɨɫɿɛ, ɹɤɢɦ ɧɚɞɚɜɚɥɚɫɹ
ɞɨɩɨɦɨɝɚ, ɬɚ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ.
2. ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɫɥɭɠɛɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ (ɤɪɿɦ ɤɨɥ-ɰɟɧɬɪɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɬɚ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɿɬɟɣ) ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɞɿɸɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɬɢɩɨɜɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɩɪɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɫɥɭɠɛɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ,
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ Ʉɚɛɿɧɟɬɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ.
Ʉɨɥ-ɰɟɧɬɪ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ
ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɬɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɿɬɟɣ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ
ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɫɮɟɪɢ ɣɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɞɿɽ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɰɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ. Ʉɨɥ-ɰɟɧɬɪ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɬɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ
ɞɿɬɟɣ ɽ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɨɸ, ɳɨ ɦɚɽ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɜ ɭɫɿɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ
ɍɤɪɚʀɧɢ.
3. ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɫɥɭɠɛɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ
ɛɸɞɠɟɬɿɜ, ɤɨɲɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɩɿɥɨɤ, ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɢɯ
ɜɧɟɫɤɿɜ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɿ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɿɧɲɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɧɟ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ.
4. ɉɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɥɭɠɛɚɯ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚɤɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ʀɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɱɢɦɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ, ɹɤɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɫɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ.
ɋɬɚɬɬɹ 15. ȼɡɚɽɦɨɞɿɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ
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1. ȼɡɚɽɦɨɞɿɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ:
1) ɜɡɚɽɦɧɟ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɨɞɧɿɽʀ ɞɨɛɢ ɩɪɨ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɮɚɤɬɢ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɰɢɦ Ɂɚɤɨɧɨɦ, ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ;
2) ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɩɚɞɤɢ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɬɚ ɡ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɰɿɧɤɢ ɪɢɡɢɤɿɜ, ɳɨ ɡɚɝɪɨɠɭɸɬɶ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɿɣ ɨɫɨɛɿ;
3) ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɩɚɞɤɢ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɞɿɽɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ;
4) ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ;
5) ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿɡ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
6) ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ;
7) ɨɛɦɿɧ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
8) ɫɤɨɨɪɞɢɧɨɜɚɧɭ ɦɿɠɜɿɞɨɦɱɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ,
ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
9) ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ
ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ.
2. ɋɭɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɡɚɥɭɱɚɸɬɶ ɞɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɞɿɽɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ, ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɧɟɭɪɹɞɨɜɿ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ
ɡɚɯɨɞɿɜ ɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɡɚɫɨɛɚɯ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ.
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ Ʉɚɛɿɧɟɬɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ.
4. ɋɭɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɡɜɿɬɭɸɬɶ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɨɪɝɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɞɟɪɠɚɜɧɭ
ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɰɢɦ Ɂɚɤɨɧɨɦ, ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɹɤɢɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ,
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ:
1) ɡɜɿɬɭɜɚɧɧɹ ɫɥɭɠɛ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ ɱɟɪɟɡ Ɋɚɞɭ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ
Ʉɪɢɦ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ;
2) ɡɜɿɬɭɜɚɧɧɹ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɨɪɝɚɧɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɱɟɪɟɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɨɪɝɚɧ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɭ ɫɮɟɪɚɯ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞ ɥɸɞɢɧɢ, ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɡɥɨɱɢɧɧɨɫɬɿ, ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɩɨɪɹɞɤɭ;
3) ɡɜɿɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɨɫɜɿɬɢ ɱɟɪɟɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɨɪɝɚɧ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ
ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɢ;
4) ɡɜɿɬɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ
ɱɟɪɟɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɨɪɝɚɧ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɭɽ
ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ;
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5) ɡɜɿɬɭɜɚɧɧɹ ɰɟɧɬɪɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɱɟɪɟɡ
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɿɣɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ.
ɋɬɚɬɬɹ 16. ȯɞɢɧɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɪɟɽɫɬɪ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɬɚ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ
1. ȯɞɢɧɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɪɟɽɫɬɪ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ
ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ (ɞɚɥɿ - Ɋɟɽɫɬɪ) - ɰɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɡɛɢɪɚɧɧɹ, ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɚɞɚɩɬɭɜɚɧɧɹ,
ɡɦɿɧɢ, ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ (ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɩɟɪɟɞɚɱɿ),
ɡɧɟɨɫɨɛɥɟɧɧɹ ɿ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɰɢɦ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɜɢɩɚɞɤɢ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ.
2. Ɋɟɽɫɬɪ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ:
1) ɡɚɯɢɫɬɭ ɠɢɬɬɽɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ
ɞɿɬɟɣ;
2) ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜɬɨɪɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ
ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ;
3) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɬɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ;
4) ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɬɚ ɫɜɨɽɱɚɫɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ,
ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɬɚ ɭ
ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ;
5) ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ;
6) ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɬɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ
ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ.
3. Ⱦɨ Ɋɟɽɫɬɪɭ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ (ɨɤɪɟɦɨ ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ ɜɢɩɚɞɤɨɦ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ) ɩɪɨ:
1) ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɚɛɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɹɤɢɣ ɜɧɿɫ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɢɩɚɞɨɤ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɞɨ
Ɋɟɽɫɬɪɭ ɚɛɨ ɜɿɞɤɨɪɢɝɭɜɚɜ ʀɯ (ɞɚɬɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹ; ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ; ɩɨɫɚɞɚ; ɧɨɦɟɪ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ; ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɞɪɟɫɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ);
2) ɨɫɨɛɭ, ɹɤɚ ɩɨɜɿɞɨɦɢɥɚ ɩɪɨ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ (ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ;
ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ; ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ; ɧɨɦɟɪ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ), - ɡɚ
ɡɝɨɞɨɸ, ɧɚɞɚɧɨɸ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɱɟɬɜɟɪɬɨɸ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ;
3) ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɭ ɨɫɨɛɭ (ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ; ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ;
ɫɬɚɬɶ; ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɨ; ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ; ɦɿɫɰɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ/ɚɛɨ ɦɿɫɰɟ ɪɨɛɨɬɢ; ɧɨɦɟɪ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ) - ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ, ɧɚɞɚɧɨɸ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɱɚɫɬɢɧɨɸ
ɱɟɬɜɟɪɬɨɸ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ;
4) ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ (ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ; ɱɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ; ɫɬɚɬɶ;
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɨ; ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ; ɦɿɫɰɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ/ɚɛɨ ɦɿɫɰɟ ɪɨɛɨɬɢ; ɧɨɦɟɪ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ) ɬɚ ɩɪɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɤɪɢɜɞɧɢɤɨɦ ɿ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨɸ
ɨɫɨɛɨɸ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɚɬɬɿ 3 ɰɶɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ;
5) ɜɢɩɚɞɨɤ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ (ɞɚɬɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ;
ɦɿɫɰɟ ɜɱɢɧɟɧɧɹ; ɮɨɪɦɚ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ; ɜɢɞ ɲɤɨɞɢ ɱɢ ɫɬɪɚɠɞɚɧɶ, ɡɚɜɞɚɧɢɯ
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ; ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɨɩɢɫ);
6) ɩɨɬɪɟɛɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɨɫɨɛɢ;
7) ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɚɛɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹɦ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ
(ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ; ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ; ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɧɨɦɟɪ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ
(ɤɪɿɦ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ);

64

8) ɜɢɱɟɪɩɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɯ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹɦ ɜɢɩɚɞɤɭ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɬɚ ʀɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ.
4. Ɂɝɨɞɚ ɧɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɨɫɨɛɭ, ɹɤɚ ɩɨɜɿɞɨɦɢɥɚ ɩɪɨ ɜɱɢɧɟɧɧɹ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɚɛɨ ɩɪɨ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɭ ɨɫɨɛɭ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ
ɜɢɦɨɝ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ".
ɍ ɪɚɡɿ ɹɤɳɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɨɫɨɛɚ ɽ ɞɢɬɢɧɨɸ, ɬɚɤɚ ɡɝɨɞɚ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ʀʀ ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɚɛɨ
ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɤɨɧɧɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ, ɚ ɹɤɳɨ ɛɚɬɶɤɢ (ɿɧɲɿ ɡɚɤɨɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɞɢɬɢɧɢ)
ɽ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚɦɢ ɚɛɨ ɭɯɢɥɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɞɢɬɢɧɢ, - ɨɪɝɚɧɨɦ ɨɩɿɤɢ ɬɚ
ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ. ɍ ɪɚɡɿ ɹɤɳɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɨɫɨɛɚ ɽ ɧɟɞɿɽɡɞɚɬɧɨɸ, ɬɚɤɚ ɡɝɨɞɚ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ʀʀ
ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ, ɚ ɹɤɳɨ ʀʀ ɡɚɤɨɧɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɽ ɤɪɢɜɞɧɢɤɨɦ ɚɛɨ ɭɯɢɥɹɽɬɶɫɹ
ɜɿɞ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɧɟɞɿɽɡɞɚɬɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, - ɨɪɝɚɧɨɦ ɨɩɿɤɢ ɬɚ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ.
5. ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɨɫɨɛɭ, ɹɤɚ ɩɨɜɿɞɨɦɢɥɚ ɩɪɨ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ,
ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɭ Ɋɟɽɫɬɪɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɡ ɞɧɹ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɩɪɨ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ.
ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɭ ɨɫɨɛɭ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɭ Ɋɟɽɫɬɪɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɶɨɯ
ɪɨɤɿɜ ɡ ɞɧɹ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɱɢ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ.
ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɭ Ɋɟɽɫɬɪɿ:
1) ɭ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ
ɜɱɢɧɟɧɧɹɦ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɮɨɪɦ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɭɞɭ ɩɪɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ ɚɛɨ ɧɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ, ɜɢɪɨɤɭ ɫɭɞɭ
ɩɪɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɜɢɧɭɜɚɬɢɦ ɡɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɱɢ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ
ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɮɨɪɦ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɳɨ ɧɚɛɪɚɥɢ
ɡɚɤɨɧɧɨʀ ɫɢɥɢ, - ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ ɡ ɞɧɹ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɜɱɢɧɟɧɧɹ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ;
2) ɭ ɪɚɡɿ ɜɢɩɪɚɜɞɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɤɭ ɫɭɞɭ, ɳɨ ɧɚɛɪɚɜ ɡɚɤɨɧɧɨʀ ɫɢɥɢ, - ɞɨ ɱɚɫɭ
ɧɚɛɪɚɧɧɹ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɫɭɞɭ;
3) ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ
ɜɱɢɧɟɧɧɹɦ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɱɢ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɮɨɪɦ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɨɫɨɛɢ - ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟɪɿɨɞɭ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ;
4) ɭ ɪɚɡɿ ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɭɞɭ, ɳɨ ɧɚɛɪɚɥɨ ɡɚɤɨɧɧɨʀ ɫɢɥɢ, ɩɪɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ ɚɛɨ ɧɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ - ɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɡ ɞɧɹ ɧɚɛɪɚɧɧɹ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɫɭɞɭ;
5) ɭ ɪɚɡɿ ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ɜɢɪɨɤɭ ɫɭɞɭ, ɳɨ ɧɚɛɪɚɜ ɡɚɤɨɧɧɨʀ ɫɢɥɢ, ɩɪɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ
ɜɢɧɭɜɚɬɢɦ ɡɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɱɢ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɚɛɨ
ɿɧɲɢɯ ɮɨɪɦ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɨɫɨɛɢ ɡ ɜɿɞɛɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɟɫɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɡ ɞɧɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɪɨɤɭ ɜɿɞɛɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ;
6) ɭ ɪɚɡɿ ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ɜɢɪɨɤɭ ɫɭɞɭ, ɳɨ ɧɚɛɪɚɜ ɡɚɤɨɧɧɨʀ ɫɢɥɢ, ɩɪɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ
ɜɢɧɭɜɚɬɢɦ ɡɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɱɢ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɚɛɨ
ɿɧɲɢɯ ɮɨɪɦ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɨɫɨɛɢ ɛɟɡ ɜɿɞɛɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɟɫɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɡ ɞɧɹ ɧɚɛɪɚɧɧɹ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɫɭɞɭ.
ɍ ɪɚɡɿ ɫɩɪɨɫɬɭɜɚɧɧɹ ɮɚɤɬɭ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɭ Ɋɟɽɫɬɪɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɬɚɤɿ ɞɚɧɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɜɢɞɚɥɟɧɧɸ ɚɛɨ
ɡɧɢɳɟɧɧɸ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɦ.
6. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ Ɋɟɽɫɬɪɭ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɨ ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ ɜɢɩɚɞɤɨɦ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɲɥɹɯɨɦ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɞɨ Ɋɟɽɫɬɪɭ (ɤɪɿɦ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ) ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɭɫɿɦɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ,
ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɚɛɨ
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ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ
ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ (ɤɪɿɦ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ ɬɚ ɨɫɿɛ ɛɟɡ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚ, ɹɤɿ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɿɞɫɬɚɜɚɯ).
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ Ɋɟɽɫɬɪɭ:
1)
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ
ɦɿɫɰɟɜɢɯ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ, ɞɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ
ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɚɛɨ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ
ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ;
2) ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ, ɫɟɥɢɳɧɢɯ, ɦɿɫɶɤɢɯ,
ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɭ ɦɿɫɬɚɯ (ɭ ɪɚɡɿ ʀɯ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ) ɪɚɞ, ɞɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɚɛɨ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ;
3) ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ.
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ Ɋɟɽɫɬɪɭ ɭ ɪɚɡɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨʀ
ɩɿɞɨɡɪɢ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɧɢɦ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɿɫɥɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɮɚɤɬɭ ɲɥɹɯɨɦ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɬɚ/ɚɛɨ
ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦɢ Ʉɚɛɿɧɟɬɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ.
7. Ⱦɨɫɬɭɩ ɞɨ Ɋɟɽɫɬɪɭ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ:
1) ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ
ɜɥɚɞɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɠɿɧɨɤ ɿ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ, ɞɨ
ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ;
2) ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ (ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚɦ) ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɠɿɧɨɤ ɿ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ, ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ
ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ, ɫɟɥɢɳɧɢɯ, ɦɿɫɶɤɢɯ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɭ ɦɿɫɬɚɯ
(ɭ ɪɚɡɿ ʀɯ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ) ɪɚɞ;
3) ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ, ɫɟɥɢɳɧɢɯ, ɦɿɫɶɤɢɯ,
ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɭ ɦɿɫɬɚɯ (ɭ ɪɚɡɿ ʀɯ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ) ɪɚɞ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ
ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ;
4) ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɨɪɝɚɧɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ;
5) ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɫɥɭɠɛ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ - ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɹɤɢɯ
ɤɪɢɜɞɧɢɤɚɦɢ ɚɛɨ ɩɨɬɟɪɩɿɥɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɽ ɞɿɬɢ.
Ⱦɨɫɬɭɩ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨ Ɋɟɽɫɬɪɭ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɩɿɞɩɢɫɭ, ɫɭɦɿɫɧɨɝɨ ɡ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɰɶɨɝɨ
Ɋɟɽɫɬɪɭ.
8. Ⱦɟɪɠɚɬɟɥɟɦ Ɋɟɽɫɬɪɭ ɽ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɨɪɝɚɧ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽ
ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ.
9. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɨɦ Ɋɟɽɫɬɪɭ ɽ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɟ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ
ɨɪɝɚɧɨɦ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɫɮɟɪɢ ɣɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɡɞɿɣɫɧɸɽ
ɡɚɯɨɞɢ ɿɡ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
Ɋɟɽɫɬɪɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚ ɣɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬ
ɞɚɧɢɯ Ɋɟɽɫɬɪɭ, ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ, ɛɥɨɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ
ɚɧɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ Ɋɟɽɫɬɪɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɡ
Ɋɟɽɫɬɪɨɦ.
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10. ɋɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ (ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ ɞɚɧɿ), ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ
Ɋɟɽɫɬɪɿ, ɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ. Ɉɛɪɨɛɤɚ ɰɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡ
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ".
11. ɉɨɪɹɞɨɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ Ɋɟɽɫɬɪɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ Ʉɚɛɿɧɟɬɨɦ
Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ.
ɋɬɚɬɬɹ 17. ɍɱɚɫɬɶ ɡɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɡ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ
1. ɉɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɨɪɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ
ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ, ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɧɟɭɪɹɞɨɜɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ - ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɿɡɢɱɧɿ
ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ
ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɞɨ:
1) ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
2) ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ, ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ, ɿɧɲɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ
ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɮɟɪɢ
ɨɫɜɿɬɢ, ɫɮɟɪɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɬɚ ɞɥɹ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɜɪɚɡɥɢɜɢɯ ɜɟɪɫɬɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ;
3) ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ ɬɚ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ;
4) ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ
ɞɿɬɹɦ, ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ ɚɛɨ ʀɯɧɿɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ, ɚ
ɹɤɳɨ ɛɚɬɶɤɢ, ɿɧɲɿ ɡɚɤɨɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɞɢɬɢɧɢ, ɡɚɤɨɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɧɟɞɿɽɡɞɚɬɧɨʀ
ɨɫɨɛɢ ɽ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚɦɢ ɚɛɨ ɭɯɢɥɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɞɢɬɢɧɢ ɚɛɨ
ɧɟɞɿɽɡɞɚɬɧɨʀ ɨɫɨɛɢ - ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ ɨɪɝɚɧɭ ɨɩɿɤɢ ɬɚ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ;
5) ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɫɟɪɟɞ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ
ɤɚɦɩɚɧɿɣ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦ, ɩɪɨɹɜɿɜ ɿ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɿɧɲɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ
ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
6) ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ.

Ɋɨɡɞɿɥ III
ɁȺɉɈȻȱȽȺɇɇə ȾɈɆȺɒɇɖɈɆɍ ɇȺɋɂɅɖɋɌȼɍ

ɋɬɚɬɬɹ 18. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ
1. Ⱦɨ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɧɚɥɟɠɚɬɶ:
1) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ, ɩɪɢɱɢɧ ɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ;
2) ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɮɨɪɦɢ, ɩɪɨɹɜɢ, ɩɪɢɱɢɧɢ ɿ
ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ;
3) ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɸ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ ɩɪɢɪɨɞɢ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɣɨɝɨ
ɧɟɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɠɿɧɨɤ ɿ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚ ɨɫɿɛ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ, ɜɚɝɿɬɧɢɯ
ɠɿɧɨɤ, ɞɿɬɟɣ, ɧɟɞɿɽɡɞɚɬɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɨɫɿɛ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ;
4) ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɧɟɬɟɪɩɢɦɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɧɚɫɢɥɶɧɢɰɶɤɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɧɟɛɚɣɞɭɠɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ
ɞɿɬɟɣ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɹɤ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ;
5) ɜɢɤɨɪɿɧɟɧɧɹ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɪɨɥɿ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɠɿɧɨɤ ɿ
ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɡɜɢɱɚʀɜ ɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣ, ɳɨ ɧɚ ɧɢɯ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ;
6) ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɱɥɟɧɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɿ ɯɥɨɩɰɿɜ, ɞɨ
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɸ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ.
ɋɬɚɬɬɹ 19. Ɂɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ
1. ɇɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ,
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ:
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1) ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɡɛɿɪ ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɢɯ ɡɚ ɫɬɚɬɬɸ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɮɚɤɬɢ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ;
2) ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɬɚ ɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɬɚɧɭ, ɩɪɢɱɢɧ ɿ
ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ;
3) ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɫɟɪɟɞ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ,
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɤɚɦɩɚɧɿɣ ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ,
ɪɨɡ’ɹɫɧɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɮɨɪɦ, ɩɪɨɹɜɿɜ ɿ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ;
4) ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɿ ɜɢɯɨɜɧɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɿɬɟɣ;
5) ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɢɯ ɤɚɦɩɚɧɿɣ,
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ,
ɡɨɤɪɟɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɟɛɚɣɞɭɠɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨɝɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ
ɜɢɩɚɞɤɢ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɨ ɤɨɥ-ɰɟɧɬɪɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɬɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ
ɞɿɬɟɣ;
6) ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ ɬɚ ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ ɞɥɹ
ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɚ
ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɿ ɫɭɞɞɿɜ.
2. ɋɭɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ,
ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɩɪɢɪɨɞɭ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɣɨɝɨ ɧɟɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɠɿɧɨɤ ɿ
ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚ ɨɫɿɛ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ, ɜɚɝɿɬɧɢɯ ɠɿɧɨɤ, ɞɿɬɟɣ, ɧɟɞɿɽɡɞɚɬɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɨɫɿɛ
ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ, ɧɚɫɥɿɞɤɢ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ.
3. Ƚɪɨɦɚɞɹɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɿɧɨɡɟɦɰɿ ɬɚ ɨɫɨɛɢ ɛɟɡ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɿɞɫɬɚɜɚɯ, ɹɤɢɦ ɫɬɚɥɨ ɜɿɞɨɦɨ ɩɪɨ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɹɤɳɨ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɫɬɚɥɢ ɚɛɨ ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɚɬɢ ɞɿɬɢ,
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨ ɩɨɜɿɞɨɦɢɬɢ ɩɪɨ ɰɟ ɞɨ ɪɚɣɨɧɧɢɯ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɭ ɦɿɫɬɚɯ Ʉɢɽɜɿ ɬɚ
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ, ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ, ɫɟɥɢɳɧɢɯ,
ɦɿɫɶɤɢɯ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɭ ɦɿɫɬɚɯ (ɭ ɪɚɡɿ ʀɯ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ) ɪɚɞ, ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ
ɨɪɝɚɧɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɚɛɨ ɞɨ ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨɝɨ ɤɨɥ-ɰɟɧɬɪɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɬɚ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɿɬɟɣ.

Ɋɨɡɞɿɥ IV
ɇȺȾȺɇɇə ȾɈɉɈɆɈȽɂ ɌȺ ɁȺɏɂɋɌɍ ɉɈɋɌɊȺɀȾȺɅɂɆ
ɈɋɈȻȺɆ

ɋɬɚɬɬɹ 20. ɇɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ
1. ɋɭɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɿɽɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ
ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɫɬɚɬɬɟɸ 4 ɰɶɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ.
2. ɇɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ
ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ:
1) ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ʀɯɧɿ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚɤɢɯ ɩɪɚɜ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɸ ʀɦ ɦɨɜɨɸ ɚɛɨ ɱɟɪɟɡ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɚ ɱɢ ɡɚɥɭɱɟɧɭ ɬɪɟɬɸ
ɨɫɨɛɭ, ɹɤɚ ɜɨɥɨɞɿɽ ɦɨɜɨɸ, ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɸ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ;
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2) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɦɟɞɢɱɧɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ,
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ;
3) ɧɚɞɚɧɧɹ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɩɪɢɬɭɥɤɭ ɞɥɹ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ;
4) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ
ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɞɚɧɧɹ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ
ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɭ ɩɪɚɜɨɜɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ";
5) ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨɝɨ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨɝɨ ɤɨɥ-ɰɟɧɬɪɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɬɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ
ɞɿɬɟɣ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨɝɨ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɩɚɞɤɢ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ,
ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɜɫɿɯ ɮɨɪɦ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɫɬɚɬɬɟɸ
1 ɰɶɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ, ɚɛɨɧɟɧɬɚɦ ɚɧɨɧɿɦɧɨ ɚɛɨ ɡ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ.
3. ɉɿɞ ɱɚɫ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɿɤ,
ɫɬɚɧ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɫɬɚɬɶ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɟɬɧɿɱɧɟ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɬɚɤɢɯ ɨɫɿɛ.
4. Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ.
5. ɇɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɧɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɨɫɿɛ
ɞɨ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɱɢ ɫɭɞɭ, ɜɿɞ ʀɯ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɚɛɨ ɰɢɜɿɥɶɧɨɦɭ
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ.
6. ɉɢɬɚɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɧɟɞɿɽɡɞɚɬɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶ ʀɯɧɿ
ɨɩɿɤɭɧɢ, ɚ ɹɤɳɨ ɨɩɿɤɭɧɢ ɽ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚɦɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ ɚɛɨ ɭɯɢɥɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɡɚɯɢɫɬɭ
ʀɯɧɿɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, - ɨɪɝɚɧɢ ɨɩɿɤɢ ɬɚ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ.
7. ɉɢɬɚɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɞɿɬɹɦ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶ ʀɯɧɿ ɛɚɬɶɤɢ, ɿɧɲɿ
ɡɚɤɨɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɞɢɬɢɧɢ, ɚ ɹɤɳɨ ɛɚɬɶɤɢ, ɿɧɲɿ ɡɚɤɨɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɞɢɬɢɧɢ ɽ
ɤɪɢɜɞɧɢɤɚɦɢ ɞɢɬɢɧɢ ɚɛɨ ɭɯɢɥɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɞɢɬɢɧɢ, - ɨɪɝɚɧɢ
ɨɩɿɤɢ ɬɚ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹɦ ɪɨɞɢɱɿɜ ɞɢɬɢɧɢ (ɛɚɛɢ, ɞɿɞɚ,
ɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ ɛɪɚɬɚ, ɫɟɫɬɪɢ), ɦɚɱɭɯɢ ɚɛɨ ɜɿɬɱɢɦɚ ɞɢɬɢɧɢ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɽ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚɦɢ.
ɋɬɚɬɬɹ 21. ɉɪɚɜɚ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ
1. ɉɨɫɬɪɚɠɞɚɥɚ ɨɫɨɛɚ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ:
1) ɞɿɽɜɢɣ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɬɚ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɜ ɭɫɿɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɩɨɜɬɨɪɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ;
2) ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɛɨ ɱɟɪɟɡ ɫɜɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɞɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ
ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
3) ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨʀ ɬɚ ɜɢɱɟɪɩɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ
ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɩɪɨ ɫɜɨʀ ɩɪɚɜɚ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɦɟɞɢɱɧɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ, ɹɤɢɦɢ ɜɨɧɚ ɦɨɠɟ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ;
4) ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɟ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ,
ɦɟɞɢɱɧɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ʀʀ ɩɨɬɪɟɛ;
5) ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɭ ɩɪɚɜɨɜɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ
ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɭ ɩɪɚɜɨɜɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ";
6) ɩɨɜɚɝɭ ɞɨ ɱɟɫɬɿ ɬɚ ɝɿɞɧɨɫɬɿ, ɭɜɚɠɧɟ ɬɚ ɝɭɦɚɧɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɡ ɛɨɤɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
7) ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɹɤɚ ɫɬɚɥɚ ɜɿɞɨɦɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦ,
ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɩɿɞ ɱɚɫ
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨɸ ɨɫɨɛɨɸ, ɬɚ ɡɚɯɢɫɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ;
8) ɜɢɛɿɪ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ ɡɚ ɫɬɚɬɬɸ (ɡɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ);
9) ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚɦɢ ɡɚɜɞɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɡɛɢɬɤɿɜ ɿ ɲɤɨɞɢ, ɡɚɩɨɞɿɹɧɨʀ
ɮɿɡɢɱɧɨɦɭ ɬɚ ɩɫɢɯɿɱɧɨɦɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɸ, ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ;
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10) ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɿ ɫɭɞɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɪɢɬɹɝɧɟɧɧɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ
ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ;
11) ɫɜɨɽɱɚɫɧɟ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɨɫɬɚɬɨɱɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɭɞɭ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿ
ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɪɨɡɝɥɹɞɨɦ ɮɚɤɬɭ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɟʀ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɿɡɨɥɹɰɿɽɸ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɚɛɨ ɣɨɝɨ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɦ;
12) ɿɧɲɿ ɩɪɚɜɚ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ, ɡɝɨɞɭ ɧɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿɫɬɶ
ɹɤɢɯ ɧɚɞɚɧɨ ȼɟɪɯɨɜɧɨɸ Ɋɚɞɨɸ ɍɤɪɚʀɧɢ.
ɋɬɚɬɬɹ 22. ɉɪɚɜɚ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɞɢɬɢɧɢ
1. ɉɨɫɬɪɚɠɞɚɥɚ ɞɢɬɢɧɚ ɦɚɽ ɜɫɿ ɩɪɚɜɚ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɹɤɢɯ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɞɢɬɢɧɢ, ʀʀ ɜɿɤɭ, ɫɬɚɬɿ, ɫɬɚɧɭ
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.
Ɂɜɟɪɧɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɿɬɟɣ
ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɨɪɹɞɤɨɦ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ Ʉɚɛɿɧɟɬɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ
ɍɤɪɚʀɧɢ.
2. əɤɳɨ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɜɱɢɧɟɧɧɹɦ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɢɬɢɧɢ ɜɨɧɚ ɧɟ
ɦɨɠɟ ɩɪɨɠɢɜɚɬɢ ɿɡ ɫɜɨʀɦɢ ɛɚɬɶɤɚɦɢ, ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɤɨɧɧɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ, ɧɚ ɱɚɫ
ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɿ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɞɢɬɢɧɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɥɚɲɬɨɜɚɧɚ
ɞɨ ɪɨɞɢɱɿɜ, ɭ ɫɿɦ’ɸ ɩɚɬɪɨɧɚɬɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ, ɞɨ ɰɟɧɬɪɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɞɿɬɟɣ, ɩɪɢɬɭɥɤɭ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɫɥɭɠɛ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ, ɿɧɲɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɨɪɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ, ɜ ɹɤɢɯ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɧɚɥɟɠɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɞɢɬɢɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ʀʀ ɩɨɬɪɟɛ.
3. Ɂɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɞɢɬɢɧɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɫɭɞɭ,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ ʀʀ ɩɪɚɜ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɭ ɫɭɞɿ, ɤɪɿɦ ɛɚɬɶɤɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɞɢɬɢɧɢ, ɦɨɠɭɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɪɨɞɢɱɿ ɞɢɬɢɧɢ (ɛɚɛɚ, ɞɿɞ, ɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿ ɛɪɚɬ,
ɫɟɫɬɪɚ), ɦɚɱɭɯɚ ɚɛɨ ɜɿɬɱɢɦ ɞɢɬɢɧɢ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɽ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚɦɢ ɞɢɬɢɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɪɝɚɧ
ɨɩɿɤɢ ɬɚ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ.
4. ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɭɞɨɦ ɬɚ/ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɨɦ ɨɩɿɤɢ ɬɚ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɪɿɜ ɳɨɞɨ ɭɱɚɫɬɿ
ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɛɚɬɶɤɿɜ ɭ ɜɢɯɨɜɚɧɧɿ ɞɢɬɢɧɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ, ɜɿɞɿɛɪɚɧɧɹ
ɞɢɬɢɧɢ, ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜ, ɩɨɛɚɱɟɧɧɹ ɡ ɞɢɬɢɧɨɸ ɦɚɬɟɪɿ,
ɛɚɬɶɤɚ ɞɢɬɢɧɢ, ɹɤɿ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜ, ɜɿɞɿɛɪɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɜɿɞ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ
ɬɪɢɦɚɽ ʀʀ ɭ ɫɟɛɟ ɧɟ ɧɚ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɿɞɫɬɚɜɚɯ ɚɛɨ ɧɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɭɞɭ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ
ɛɟɪɭɬɶɫɹ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɮɚɤɬɢ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɢɬɢɧɢ ɚɛɨ ɡɚ ʀʀ
ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ.
ɋɬɚɬɬɹ 23. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ
1. ɋɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ, ɽ
ɦɿɫɰɟɜɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ.
2. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ,
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚ ʀɯɧɶɨɸ
ɡɝɨɞɨɸ.
3. ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ, ɹɤɿ ɩɪɨɣɲɥɢ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ, ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɫɬɚɬɬɟɸ 17 ɰɶɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ, ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ.
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Ɋɨɡɞɿɥ V
ɋɉȿɐȱȺɅɖɇȱ ɁȺɏɈȾɂ ɓɈȾɈ ɉɊɈɌɂȾȱȲ ȾɈɆȺɒɇɖɈɆɍ
ɇȺɋɂɅɖɋɌȼɍ

ɋɬɚɬɬɹ 24. ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ
1. Ⱦɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɧɚɥɟɠɚɬɶ:
1) ɬɟɪɦɿɧɨɜɢɣ ɡɚɛɨɪɨɧɧɢɣ ɩɪɢɩɢɫ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ;
2) ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɩɢɫ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ;
3) ɜɡɹɬɬɹ ɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡ ɧɢɦ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨʀ
ɪɨɛɨɬɢ;
4) ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɧɚ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ.
ɋɬɚɬɬɹ 25. Ɍɟɪɦɿɧɨɜɢɣ ɡɚɛɨɪɨɧɧɢɣ ɩɪɢɩɢɫ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ
1. Ɍɟɪɦɿɧɨɜɢɣ ɡɚɛɨɪɨɧɧɢɣ ɩɪɢɩɢɫ ɜɢɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɭ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦɢ
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɪɚɡɿ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ
ɡɚɝɪɨɡɢ ɠɢɬɬɸ ɱɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɸ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɨɫɨɛɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɧɟɝɚɣɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɱɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɜɱɢɧɟɧɧɹ.
2. Ɍɟɪɦɿɧɨɜɢɣ ɡɚɛɨɪɨɧɧɢɣ ɩɪɢɩɢɫ ɦɨɠɟ ɦɿɫɬɢɬɢ ɬɚɤɿ ɡɚɯɨɞɢ:
1) ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɥɢɲɢɬɢ ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ) ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɨɫɨɛɢ;
2) ɡɚɛɨɪɨɧɚ ɧɚ ɜɯɿɞ ɬɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɿɫɰɿ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ)
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɨɫɨɛɢ;
3) ɡɚɛɨɪɨɧɚ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɤɨɧɬɚɤɬɭɜɚɬɢ ɡ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨɸ ɨɫɨɛɨɸ.
3. ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɜɨɝɨ ɡɚɛɨɪɨɧɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɛɟɡɩɟɰɿ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɨɫɨɛɢ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɚ ɜɢɦɨɝɚ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ
ɧɚ ɦɿɫɰɟ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ) ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɨɫɨɛɢ ɬɚ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯɧɿɯ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɠɢɬɥɨɜɟ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ.
ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɨɪɝɚɧɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɦɨɠɭɬɶ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɥɿɰɟɣɫɶɤɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɪɢɦɭɫɭ
ɞɥɹ ɜɢɫɟɥɟɧɧɹ ɡ ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ, ɹɤɳɨ ɬɟɪɦɿɧɨɜɢɣ ɡɚɛɨɪɨɧɧɢɣ
ɩɪɢɩɢɫ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɥɢɲɢɬɢ ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ)
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɚ ɤɪɢɜɞɧɢɤ ɜɿɞɦɨɜɥɹɽɬɶɫɹ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨ ɣɨɝɨ ɡɚɥɢɲɢɬɢ.
4. Ɍɟɪɦɿɧɨɜɢɣ ɡɚɛɨɪɨɧɧɢɣ ɩɪɢɩɢɫ ɜɢɧɨɫɢɬɶɫɹ ɡɚ ɡɚɹɜɨɸ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɚ
ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɜɥɚɫɧɨɸ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɨɪɝɚɧɿɜ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɰɿɧɤɢ ɪɢɡɢɤɿɜ.
5. Ɍɟɪɦɿɧɨɜɢɣ ɡɚɛɨɪɨɧɧɢɣ ɩɪɢɩɢɫ ɜɢɧɨɫɢɬɶɫɹ ɫɬɪɨɤɨɦ ɞɨ 10 ɞɿɛ.
6. Ɍɟɪɦɿɧɨɜɢɣ ɡɚɛɨɪɨɧɧɢɣ ɩɪɢɩɢɫ ɜɪɭɱɚɽɬɶɫɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɭ, ɚ ɣɨɝɨ ɤɨɩɿɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɿɣ ɨɫɨɛɿ ɚɛɨ ʀʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɭ.
7. Ⱦɿɹ ɬɟɪɦɿɧɨɜɨɝɨ ɡɚɛɨɪɨɧɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ ɩɪɢɩɢɧɹɽɬɶɫɹ ɭ ɪɚɡɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ
ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɫɭɞɨɦ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɪɟɲɬɭ ɚɛɨ
ɨɛɪɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɧɶɨɝɨ ɡɚɩɨɛɿɠɧɨɝɨ ɡɚɯɨɞɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɿɞ ɜɚɪɬɨɸ ɭ
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ.
8. Ʉɪɢɜɞɧɢɤ, ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɹɤɨɝɨ ɜɢɧɟɫɟɧɨ ɬɟɪɦɿɧɨɜɢɣ ɡɚɛɨɪɨɧɧɢɣ ɩɪɢɩɢɫ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɹɤɢɦ ɜɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɥɢɲɢɬɢ ɦɿɫɰɟ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ) ɡ
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨɸ ɨɫɨɛɨɸ, ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɩɨɜɿɞɨɦɢɬɢ ɩɪɨ ɦɿɫɰɟ ɫɜɨɝɨ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɨɪɝɚɧɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ
ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ.
9. Ɉɫɨɛɚ, ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɹɤɨʀ ɜɢɧɟɫɟɧɨ ɬɟɪɦɿɧɨɜɢɣ ɡɚɛɨɪɨɧɧɢɣ ɩɪɢɩɢɫ, ɦɨɠɟ ɨɫɤɚɪɠɢɬɢ
ɣɨɝɨ ɞɨ ɫɭɞɭ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɦɭ ɞɥɹ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ, ɞɿɣ ɚɛɨ
ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɨɪɝɚɧɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ
ɍɤɪɚʀɧɢ.
10. Ɍɟɪɦɿɧɨɜɢɣ ɡɚɛɨɪɨɧɧɢɣ ɩɪɢɩɢɫ ɧɟ ɦɨɠɟ ɦɿɫɬɢɬɢ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ
ɩɭɧɤɬɚɦɢ 1 ɿ 2 ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɪɭɝɨʀ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ, ɹɤɳɨ ɤɪɢɜɞɧɢɤɨɦ ɽ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɧɚ ɞɟɧɶ
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ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɢɩɢɫɭ ɧɟ ɞɨɫɹɝɥɚ ɜɿɫɿɦɧɚɞɰɹɬɢɪɿɱɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɦɚɽ ɫɩɿɥɶɧɟ ɦɿɫɰɟ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ) ɡ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨɸ ɨɫɨɛɨɸ.
11. Ɍɟɪɦɿɧɨɜɢɣ ɡɚɛɨɪɨɧɧɢɣ ɩɪɢɩɢɫ ɜɢɧɨɫɢɬɶɫɹ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɦɭ
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ ɍɤɪɚʀɧɢ.
ɋɬɚɬɬɹ 26. Ɉɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɩɢɫ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ
1. ɉɪɚɜɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɫɭɞɭ ɿɡ ɡɚɹɜɨɸ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɦɚɸɬɶ:
1) ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɚ ɨɫɨɛɚ ɚɛɨ ʀʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ;
2) ɭ ɪɚɡɿ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɢɬɢɧɢ - ɛɚɬɶɤɢ ɚɛɨ ɿɧɲɿ
ɡɚɤɨɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɞɢɬɢɧɢ, ɪɨɞɢɱɿ ɞɢɬɢɧɢ (ɛɚɛɚ, ɞɿɞ, ɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿ ɛɪɚɬ, ɫɟɫɬɪɚ),
ɦɚɱɭɯɚ ɚɛɨ ɜɿɬɱɢɦ ɞɢɬɢɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɪɝɚɧ ɨɩɿɤɢ ɬɚ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ;
3) ɭ ɪɚɡɿ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɟɞɿɽɡɞɚɬɧɨʀ ɨɫɨɛɢ - ɨɩɿɤɭɧ,
ɨɪɝɚɧ ɨɩɿɤɢ ɬɚ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ.
2. Ɉɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɢɦ ɩɪɢɩɢɫɨɦ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɨɞɢɧ ɱɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɬɚɤɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ
ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɚɛɨ ɩɨɤɥɚɞɟɧɧɹ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ:
1) ɡɚɛɨɪɨɧɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɬɢ ɜ ɦɿɫɰɿ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ) ɡ
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨɸ ɨɫɨɛɨɸ;
2) ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɲɤɨɞ ɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ ɦɚɣɧɨɦ, ɳɨ ɽ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɩɪɚɜɚ ɫɩɿɥɶɧɨʀ
ɫɭɦɿɫɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɨɫɨɛɢɫɬɨɸ ɩɪɢɜɚɬɧɨɸ ɜɥɚɫɧɿɫɬɸ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɨɫɨɛɢ;
3) ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨɸ ɞɢɬɢɧɨɸ;
4) ɡɚɛɨɪɨɧɚ ɧɚɛɥɢɠɚɬɢɫɹ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɭ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ
(ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ), ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɨɛɨɬɢ, ɿɧɲɢɯ ɦɿɫɰɶ ɱɚɫɬɨɝɨ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨɸ
ɨɫɨɛɨɸ;
5) ɡɚɛɨɪɨɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɿ ɱɟɪɟɡ ɬɪɟɬɿɯ ɨɫɿɛ ɪɨɡɲɭɤɭɜɚɬɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɭ ɨɫɨɛɭ, ɹɤɳɨ
ɜɨɧɚ ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɦ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɭ ɦɿɫɰɿ, ɧɟɜɿɞɨɦɨɦɭ ɤɪɢɜɞɧɢɤɭ, ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɬɢ ʀʀ
ɬɚ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɧɟɸ;
6) ɡɚɛɨɪɨɧɚ ɜɟɫɬɢ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɬɟɥɟɮɨɧɧɿ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ ɡ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɚɛɨ
ɤɨɧɬɚɤɬɭɜɚɬɢ ɡ ɧɟɸ ɱɟɪɟɡ ɿɧɲɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɿ ɱɟɪɟɡ ɬɪɟɬɿɯ ɨɫɿɛ.
3. Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ ɚɛɨ ɩɪɨ ɜɿɞɦɨɜɭ ɭ ɜɢɞɚɱɿ
ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ ɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɨɰɿɧɤɢ ɪɢɡɢɤɿɜ.
4. Ɉɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɩɢɫ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɞɨ ɲɟɫɬɢ ɦɿɫɹɰɿɜ.
5. Ɂɚ ɡɚɹɜɨɸ ɨɫɿɛ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɩɟɪɲɨɸ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ, ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɨɰɿɧɤɢ
ɪɢɡɢɤɿɜ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɩɢɫ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɢɣ ɫɭɞɨɦ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ
ɲɟɫɬɢ ɦɿɫɹɰɿɜ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɫɭɞɨɜɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɱɟɬɜɟɪɬɨɸ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ.
6. ɉɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ ɤɪɢɜɞɧɢɤɭ ɫɭɞɞɹ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɦ
ɫɬɪɨɤ ɿɧɮɨɪɦɭɽ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ
ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ) ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɨɫɨɛɢ ɞɥɹ ɜɡɹɬɬɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɧɚ
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɣ ɨɛɥɿɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɚɣɨɧɧɿ, ɪɚɣɨɧɧɿ ɭ ɦɿɫɬɚɯ Ʉɢɽɜɿ ɿ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɜɱɿ ɨɪɝɚɧɢ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ, ɫɟɥɢɳɧɢɯ, ɦɿɫɶɤɢɯ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɭ ɦɿɫɬɚɯ (ɭ
ɪɚɡɿ ʀɯ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ) ɪɚɞ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ) ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɨɫɨɛɢ.
7. Ɉɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɩɢɫ ɧɟ ɦɨɠɟ ɦɿɫɬɢɬɢ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɨɛɦɟɠɭɸɬɶ ɩɪɚɜɨ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɱɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɭ ɦɿɫɰɿ ɫɜɨɝɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ
(ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ), ɹɤɳɨ ɤɪɢɜɞɧɢɤɨɦ ɽ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɧɟ ɞɨɫɹɝɥɚ ɜɿɫɿɦɧɚɞɰɹɬɢɪɿɱɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɧɚ
ɞɟɧɶ ɜɢɞɚɱɿ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ.
8. ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɞɚɱɿ ɫɭɞɨɦ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɐɢɜɿɥɶɧɢɦ
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ.
9. ɉɨɫɬɪɚɠɞɚɥɚ ɨɫɨɛɚ ɦɨɠɟ ɜɢɦɚɝɚɬɢ ɜɿɞ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ʀʀ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɚɛɨ ɧɚ ɨɪɟɧɞɭ ɠɢɬɥɚ, ɹɤɟ ɜɨɧɚ ɜɢɧɚɣɦɚɽ
(ɜɢɧɚɣɦɚɥɚ) ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɜɱɢɧɟɧɧɸ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɟʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɚ
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ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ʀʀ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ, ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦ’ʀ, ɹɤɿ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ (ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ) ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɿ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ, ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɦɭ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ.
10. ɍ ɪɚɡɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɱɢɧɟɧɧɹɦ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɩɟɪɟɥɿɤ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɚɛɨ
ɩɨɤɥɚɞɟɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɧɚ ɨɫɨɛɭ, ɹɤɚ ɩɿɞɨɡɪɸɽɬɶɫɹ, ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɭɽɬɶɫɹ ɭ ɜɱɢɧɟɧɧɿ
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨɝɨ ɡ ɞɨɦɚɲɧɿɦ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨɦ, ɚɛɨ ɜɢɡɧɚɧɚ
ɜɢɧɧɨɸ ɭ ɣɨɝɨ ɜɱɢɧɟɧɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɦ
ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ.
ɋɬɚɬɬɹ 27. ȼɡɹɬɬɹ ɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡ ɧɢɦɢ
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ
1. ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɨɪɝɚɧɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɟɪɟ ɧɚ
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɭ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɧɢɦ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɫɬɪɨɤ ɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɡ ɧɢɦ
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɭ ɪɨɛɨɬɭ.
2. Ɂɧɹɬɬɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɡ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦ
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɦ ɨɪɝɚɧɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɢɣ ɜɡɹɜ ɣɨɝɨ ɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɣ
ɨɛɥɿɤ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɩɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ, ɹɤɳɨ ɿɧɲɟ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ.
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɡɹɬɬɹ ɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɣ ɨɛɥɿɤ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ
ɡɧɹɬɬɹ ɡ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ
ɫɩɪɚɜ ɍɤɪɚʀɧɢ.
ɋɬɚɬɬɹ 28. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ
1. ɋɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ, ɽ ɦɿɫɰɟɜɿ
ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ.
2. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɬɚ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚɦɢ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ.
3. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɿɬɟɣ-ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɤɨɜɢɯ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɿɬɟɣ.
4. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨɦɭ ɜɱɢɧɟɧɧɸ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɬɚ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɞɢɬɢɧɭ-ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ
ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɜɥɚɲɬɨɜɚɧɨ ɞɨ ɪɨɞɢɱɿɜ, ɭ ɫɿɦ’ɸ ɩɚɬɪɨɧɚɬɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɚɛɨ ɞɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢ
ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɨɪɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ, ɜ ɹɤɢɯ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɧɚɥɟɠɧɿ
ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɞɢɬɢɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ʀʀ
ɩɨɬɪɟɛ.
5. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɮɚɯɿɜɰɿ, ɹɤɿ ɩɪɨɣɲɥɢ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ.
6. Ʉɪɢɜɞɧɢɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɫɭɞɨɦ ɧɚ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ
ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɜɿɞ ɬɪɶɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ.
7. Ʉɪɢɜɞɧɢɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɞɥɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ ɡɚ
ɜɥɚɫɧɨɸ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸ ɧɚ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ.
8. ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɹɜɤɢ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɞɥɹ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ ɚɛɨ
ɭɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɛɟɡ ɩɨɜɚɠɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɫɭɛ’ɽɤɬɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ, ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɶɨɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɩɢɫɶɦɨɜɟ
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɰɟ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɦɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɨɪɝɚɧɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɞɥɹ ɜɠɢɬɬɹ ɡɚɯɨɞɿɜ.
9. ɉɪɢɬɹɝɧɟɧɧɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɧɟɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ
ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ ɧɟ ɡɜɿɥɶɧɹɽ ɣɨɝɨ ɜɿɞ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɭ ɩɪɨɣɬɢ ɬɚɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ.
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10. ɍ ɪɚɡɿ ɩɪɢɬɹɝɧɟɧɧɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɢɬɢɧɢ-ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ, ɞɨ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɞɨɦ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɨɤ ɩɪɨɣɬɢ ɩɪɨɛɚɰɿɣɧɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɭɧɤɬɭ 4 ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɪɭɝɨʀ ɫɬɚɬɬɿ 76 Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ
ɍɤɪɚʀɧɢ.

Ɋɨɡɞɿɥ VI
ȼȱȾɉɈȼȱȾȺɅɖɇȱɋɌɖ ɍ ɋɎȿɊȱ ɁȺɉɈȻȱȽȺɇɇə ɌȺ
ɉɊɈɌɂȾȱȲ ȾɈɆȺɒɇɖɈɆɍ ɇȺɋɂɅɖɋɌȼɍ

ɋɬɚɬɬɹ 29. ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ
1. Ʉɪɢɜɞɧɢɤ, ɹɤɢɣ ɩɨɪɭɲɢɜ ɜɢɦɨɝɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ.
ɋɬɚɬɬɹ 30. ȼɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɡɛɢɬɤɿɜ ɿ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɲɤɨɞɢ, ɡɚɜɞɚɧɢɯ
ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ
1. Ɉɫɨɛɿ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɡɛɢɬɤɿɜ ɿ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɲɤɨɞɢ,
ɡɚɜɞɚɧɢɯ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɦɨɪɚɥɶɧɚ ɲɤɨɞɚ ɜɿɞɲɤɨɞɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɡɛɢɬɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɸ, ɬɚ ɧɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ
ʀɯ ɪɨɡɦɿɪɨɦ.
2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɡɛɢɬɤɿɜ ɿ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɲɤɨɞɢ, ɡɚɜɞɚɧɢɯ
ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɐɢɜɿɥɶɧɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ
ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ.
ɋɬɚɬɬɹ 31. ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɡɚ ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ
1. ɉɨɫɚɞɨɜɿ ɬɚ ɫɥɭɠɛɨɜɿ ɨɫɨɛɢ, ɜɢɡɧɚɧɿ ɜɢɧɧɢɦɢ ɭ ɩɨɪɭɲɟɧɧɿ ɜɢɦɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɧɟɫɭɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ.
2. ɉɨɫɬɪɚɠɞɚɥɚ ɨɫɨɛɚ ɬɚ ɤɪɢɜɞɧɢɤ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ, ɞɿɣ ɱɢ
ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ.

Ɋɨɡɞɿɥ VII
ɎȱɇȺɇɋɈȼȿ ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə ɁȺɏɈȾȱȼ ɍ ɋɎȿɊȱ
ɁȺɉɈȻȱȽȺɇɇə ɌȺ ɉɊɈɌɂȾȱȲ ȾɈɆȺɒɇɖɈɆɍ
ɇȺɋɂɅɖɋɌȼɍ

ɋɬɚɬɬɹ 32. Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹɦ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿɽɸ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ
1. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ȯɞɢɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ, ɤɨɲɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɩɿɥɨɤ,
ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɿ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɿɧɲɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɧɟ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɢɯ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ.
2. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɚ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀ ɮɨɪɦ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɧɟ
ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ.
3. ɍɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɧɟ
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɚ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ʀɯɧɶɨʀ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɛɚɡɢ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ
ʀɯ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɧɟ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɧɚ
ɭɦɨɜɚɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ.
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Ɋɨɡɞɿɥ VIII
ɄɈɇɌɊɈɅɖ ɁȺ ȾɈɌɊɂɆȺɇɇəɆ ɁȺɄɈɇɈȾȺȼɋɌȼȺ ɍ
ɋɎȿɊȱ ɁȺɉɈȻȱȽȺɇɇə ɌȺ ɉɊɈɌɂȾȱȲ ȾɈɆȺɒɇɖɈɆɍ
ɇȺɋɂɅɖɋɌȼɍ

ɋɬɚɬɬɹ 33. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ
1. ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ
ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɬɚ ɭ ɫɩɨɫɿɛ,
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɽɸ ɍɤɪɚʀɧɢ.
2. ȱɧɲɿ ɨɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɬɚ ɭ ɫɩɨɫɿɛ,
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɽɸ ɬɚ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ.
ɋɬɚɬɬɹ 34. Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ
1. Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ, ɱɥɟɧɢ ɚɛɨ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɬɚɤɢɯ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ ɡ
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɦɨɠɭɬɶ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɡɚɯɨɞɿɜ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ.
2. Ɂɜɿɬɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɞɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɨ ɜɿɞɨɦɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ
ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɿ
ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɢɦɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ.

Ɋɨɡɞɿɥ IX
ɉɊɂɄȱɇɐȿȼȱ ɉɈɅɈɀȿɇɇə

1. ɐɟɣ Ɂɚɤɨɧ ɧɚɛɢɪɚɽ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɡ ɞɧɹ, ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɡɚ ɞɧɟɦ ɣɨɝɨ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ.
2. ȼɢɡɧɚɬɢ ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɜɬɪɚɬɢɜ ɱɢɧɧɿɫɬɶ, Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɿɦ’ʀ" (ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, 2002 ɪ., ʋ 10, ɫɬ. 70 ɿɡ
ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ).
3. ȼɧɟɫɬɢ ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɬɚɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ:
1) ɭ Ʉɨɞɟɤɫɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ (ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ
Ɋɚɞɢ ɍɊɋɊ, 1984 ɪ., ɞɨɞɚɬɨɤ ɞɨ ʋ 51, ɫɬ. 1122):
ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɬɚɬɬɟɸ 391 ɬɚɤɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ:
"ɋɬɚɬɬɹ 39 1. ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ ɜɱɢɧɢɥɚ
ɞɨɦɚɲɧɽ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ ɱɢ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ
ɍ ɪɚɡɿ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɱɢ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɫɭɞ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ ɡɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɦɚɽ
ɩɪɚɜɨ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ ɜɱɢɧɢɥɚ ɞɨɦɚɲɧɽ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ ɱɢ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɧɚ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɨɫɿɛ,
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨʀ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿɸ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ"
ɱɢ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɠɿɧɨɤ ɿ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ";
ɫɬɚɬɬɸ 173 2 ɜɢɤɥɚɫɬɢ ɜ ɬɚɤɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ:
"ɋɬɚɬɬɹ 1732. ȼɱɢɧɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ,
ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɜɨɝɨ ɡɚɛɨɪɨɧɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ ɚɛɨ ɧɟɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɿɫɰɟ ɫɜɨɝɨ
ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ
ȼɱɢɧɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɬɨɛɬɨ ɭɦɢɫɧɟ
ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɞɿɹɧɶ (ɞɿɣ ɚɛɨ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɱɢ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ (ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɳɨ ɧɟ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɨ ɬɿɥɟɫɧɢɯ
ɭɲɤɨɞɠɟɧɶ, ɩɨɝɪɨɡɢ, ɨɛɪɚɡɢ ɱɢ ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɠɢɬɥɚ, ʀɠɿ, ɨɞɹɝɭ, ɿɧɲɨɝɨ
ɦɚɣɧɚ ɚɛɨ ɤɨɲɬɿɜ, ɧɚ ɹɤɿ ɩɨɬɟɪɩɿɥɢɣ ɦɚɽ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɟ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɚɜɨ, ɬɨɳɨ), ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ
-

-

-

-
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ɱɨɝɨ ɦɨɝɥɚ ɛɭɬɢ ɱɢ ɛɭɥɚ ɡɚɜɞɚɧɚ ɲɤɨɞɚ ɮɿɡɢɱɧɨɦɭ ɚɛɨ ɩɫɢɯɿɱɧɨɦɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɸ
ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ, ɚ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɜɨɝɨ ɡɚɛɨɪɨɧɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ ɨɫɨɛɨɸ,
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɹɤɨʀ ɜɿɧ ɜɢɧɟɫɟɧɢɣ, ɚɛɨ ɧɟɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦ ɨɪɝɚɧɿɜ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɦɿɫɰɟ ɫɜɨɝɨ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɪɚɡɿ ɣɨɝɨ
ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ, ɬɹɝɧɭɬɶ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɧɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɲɬɪɚɮɭ ɜɿɞ ɞɟɫɹɬɢ ɞɨ ɞɜɚɞɰɹɬɢ ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ
ɦɿɧɿɦɭɦɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɚɛɨ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɜɿɞ ɬɪɢɞɰɹɬɢ ɞɨ ɫɨɪɨɤɚ
ɝɨɞɢɧ, ɚɛɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɚɪɟɲɬ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɞɨ ɫɟɦɢ ɞɿɛ.
Ɍɿ ɫɚɦɿ ɞɿʀ, ɜɱɢɧɟɧɿ ɨɫɨɛɨɸ, ɹɤɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ ɛɭɥɨ ɩɿɞɞɚɧɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ
ɫɬɹɝɧɟɧɧɸ ɡɚ ɨɞɧɟ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɶ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɩɟɪɲɨɸ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ, ɬɹɝɧɭɬɶ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɧɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɲɬɪɚɮɭ ɜɿɞ ɞɜɚɞɰɹɬɢ ɞɨ ɫɨɪɨɤɚ ɧɟɨɩɨɞɚɬɤɨɜɭɜɚɧɢɯ
ɦɿɧɿɦɭɦɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɚɛɨ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɜɿɞ ɫɨɪɨɤɚ ɞɨ ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɢ
ɝɨɞɢɧ, ɚɛɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɚɪɟɲɬ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɞɨ ɩ’ɹɬɧɚɞɰɹɬɢ ɞɿɛ";
2) ɭ ɐɢɜɿɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɞɟɤɫɿ ɍɤɪɚʀɧɢ (ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ
ɍɤɪɚʀɧɢ, 2017 ɪ., ʋ 48, ɫɬ. 436):
ɭ ɫɬɚɬɬɿ 128:
ɱɚɫɬɢɧɭ ɞɟɜ’ɹɬɭ ɩɿɫɥɹ ɫɥɿɜ "ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɰɢɦ Ʉɨɞɟɤɫɨɦ" ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ
"ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ";
ɱɚɫɬɢɧɭ ɨɞɢɧɚɞɰɹɬɭ ɜɢɤɥɚɫɬɢ ɜ ɬɚɤɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ:
"11. ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɱ, ɬɪɟɬɹ ɨɫɨɛɚ, ɫɜɿɞɨɤ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɟ ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ
(ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ), ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɱɢ ɦɿɫɰɟ ɪɨɛɨɬɢ ɹɤɨɝɨ ɧɟɜɿɞɨɦɟ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɡɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɚ ɨɫɨɛɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶɫɹ ɞɨ
ɫɭɞɭ ɱɟɪɟɡ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɧɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɿ ɫɭɞɨɜɨʀ ɜɥɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɟ ɩɨɜɢɧɧɨ
ɛɭɬɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɟ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ ɡɚ ɞɟɫɹɬɶ ɞɧɿɜ, ɚ ɭ ɪɚɡɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɩɪɚɜɢ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ
ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ - ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ 24 ɝɨɞɢɧ ɞɨ ɞɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɫɭɞɨɜɨɝɨ
ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ. Ɂ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɦ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɤɥɢɤ ɨɫɨɛɚ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɨɸ
ɩɪɨ ɞɚɬɭ, ɱɚɫ ɿ ɦɿɫɰɟ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɩɪɚɜɢ";
ɪɨɡɞɿɥ IV ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɝɥɚɜɨɸ 13 ɬɚɤɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ:

"Ƚɥɚɜɚ 13. Ɋɨɡɝɥɹɞ ɫɭɞɨɦ ɫɩɪɚɜ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɿ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ
ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ

ɋɬɚɬɬɹ 350 1. ɉɿɞɫɭɞɧɿɫɬɶ
1. Ɂɚɹɜɚ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɫɭɞɭ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ) ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɚ ɜɿɞ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɚɛɨ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɚ ɹɤɳɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɨɫɨɛɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɭ ɡɚɤɥɚɞɿ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ
ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɱɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ, - ɡɚ
ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɰɶɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ.
ɋɬɚɬɬɹ 350 2. Ɉɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɹɜɧɢɤɚɦɢ
1. Ɂɚɹɜɚ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɞɚɧɚ:
1) ɨɫɨɛɨɸ, ɹɤɚ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɚ ɜɿɞ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɚɛɨ ʀʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ - ɭ
ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿɸ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ";
2) ɨɫɨɛɨɸ, ɹɤɚ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɚ ɜɿɞ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɚɛɨ ʀʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɠɿɧɨɤ ɿ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ";
3) ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɤɨɧɧɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɞɢɬɢɧɢ, ɪɨɞɢɱɚɦɢ ɞɢɬɢɧɢ
(ɛɚɛɚ, ɞɿɞ, ɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿ ɛɪɚɬ, ɫɟɫɬɪɚ), ɦɚɱɭɯɨɸ ɚɛɨ ɜɿɬɱɢɦɨɦ ɞɢɬɢɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɪɝɚɧɨɦ
ɨɩɿɤɢ ɬɚ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɞɢɬɢɧɢ, ɹɤɚ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɚ ɜɿɞ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿɸ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ", ɚɛɨ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɚ ɜɿɞ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, - ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ,
-

-
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ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɠɿɧɨɤ ɿ
ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ";
4) ɨɩɿɤɭɧɨɦ, ɨɪɝɚɧɨɦ ɨɩɿɤɢ ɬɚ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɧɟɞɿɽɡɞɚɬɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɚ ɜɿɞ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, - ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ
"ɉɪɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿɸ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ", ɚɛɨ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɚ ɜɿɞ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, - ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɠɿɧɨɤ ɿ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ".
ɋɬɚɬɬɹ 350 3. Ɂɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɿ ɨɫɨɛɢ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ
1. Ɂɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ ɽ
ɨɫɨɛɢ, ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɹɤɢɯ ɩɨɞɚɧɨ ɡɚɹɜɭ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ.
2. Ɂɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɿɧɲɿ ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ, ɩɪɚɜ ɬɚ
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɹɤɢɯ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɡɚɹɜɚ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɪɝɚɧɢ
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɭ ɦɟɠɚɯ ʀɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ.
ɋɬɚɬɬɹ 350 4. Ɂɦɿɫɬ ɡɚɹɜɢ
1. ɍ ɡɚɹɜɿ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ:
1) ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɫɭɞɭ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚɹɜɚ;
2) ɿɦ’ɹ (ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ ɬɚ ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ) ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɬɚ ɡɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, ʀɯ ɦɿɫɰɟ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɱɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɲɬɨɜɢɣ ɿɧɞɟɤɫ, ɜɿɞɨɦɿ ɧɨɦɟɪɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɬɚ ɚɞɪɟɫɢ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɩɨɲɬɢ, ɭ ɪɚɡɿ ɹɤɳɨ ɡɚɹɜɚ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɨɫɨɛɨɸ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɸ ɭ ɩɭɧɤɬɚɯ 3 ɿ 4
ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɟɪɲɨʀ ɫɬɚɬɬɿ 3502 ɰɶɨɝɨ Ʉɨɞɟɤɫɭ, - ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ ɩɨɞɚɽ
ɡɚɹɜɭ, ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ʀʀ ɿɦɟɧɿ (ɩɪɿɡɜɢɳɚ, ɿɦɟɧɿ ɬɚ ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ), ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɱɢ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɲɬɨɜɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ, ɜɿɞɨɦɢɯ ɧɨɦɟɪɿɜ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɬɚ ɚɞɪɟɫɢ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɩɨɲɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɦ’ɹ (ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ ɬɚ ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ) ɞɢɬɢɧɢ ɚɛɨ
ɧɟɞɿɽɡɞɚɬɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɹɤɨʀ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚɹɜɚ, ɦɿɫɰɟ ʀʀ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɱɢ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɲɬɨɜɢɣ ɿɧɞɟɤɫ, ɜɿɞɨɦɿ ɧɨɦɟɪɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɬɚ ɚɞɪɟɫɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ
ɩɨɲɬɢ, ɹɤɳɨ ɬɚɤɿ ɜɿɞɨɦɿ;
3) ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɞɚɱɿ ɫɭɞɨɦ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɢɩɢɫɭ, ɬɚ ɞɨɤɚɡɢ, ɳɨ ʀɯ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ (ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ).
2. ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɞɚɬɢ ɞɨɤɚɡɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɩɭɧɤɬɨɦ 3 ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɟɪɲɨʀ ɰɿɽʀ
ɫɬɚɬɬɿ, ɞɨ ɡɚɹɜɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɞɚɧɨ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ʀɯ ɜɢɬɪɟɛɭɜɚɧɧɹ.
ɋɬɚɬɬɹ 350 5. Ɋɨɡɝɥɹɞ ɫɩɪɚɜɢ
1. ɋɩɪɚɜɚ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɫɭɞɨɦ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ
ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɬɚ ɡɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɨɫɿɛ. ɍ ɪɚɡɿ ɹɤɳɨ ɭɱɚɫɬɶ ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɡɚɝɪɨɡɭ
ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀ ɱɢ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ, ɫɩɪɚɜɚ ɦɨɠɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɛɟɡ ɣɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɿ.
ɇɟɹɜɤɚ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɢɯ ɡɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɨɫɿɛ ɧɟ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɽ
ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɩɪɚɜɢ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ.
2. ɋɭɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɫɩɪɚɜɭ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ 72 ɝɨɞɢɧ
ɩɿɫɥɹ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚɹɜɢ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ ɞɨ ɫɭɞɭ.
3. ɋɭɞɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɪɨɡɝɥɹɞɨɦ ɫɩɪɚɜɢ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɢɩɢɫɭ, ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɞɟɪɠɚɜɢ.
ɋɬɚɬɬɹ 350 6. Ɋɿɲɟɧɧɹ ɫɭɞɭ
1. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɜɲɢ ɡɚɹɜɭ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ, ɫɭɞ ɭɯɜɚɥɸɽ ɪɿɲɟɧɧɹ
ɩɪɨ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɡɚɹɜɢ ɚɛɨ ɩɪɨ ɜɿɞɦɨɜɭ ɜ ʀʀ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɿ.
2. ɍ ɪɚɡɿ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɡɚɹɜɢ ɫɭɞ ɜɢɞɚɽ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɩɢɫ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɨɞɧɨɝɨ ɱɢ
ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ ɜɱɢɧɢɥɚ ɞɨɦɚɲɧɽ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ ɱɢ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿɸ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ" ɚɛɨ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɠɿɧɨɤ ɿ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ", ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɞɨ
ɲɟɫɬɢ ɦɿɫɹɰɿɜ.
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3. Ɉɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɩɢɫ, ɜɢɞɚɧɢɣ ɫɭɞɨɦ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ
ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɭɞɭ ɧɟ ɞɨɫɹɝɥɚ ɜɿɫɿɦɧɚɞɰɹɬɢɪɿɱɧɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɧɟ ɦɨɠɟ ɨɛɦɟɠɭɜɚɬɢ
ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ) ɰɿɽʀ ɨɫɨɛɢ ɭ ɦɿɫɰɿ ɫɜɨɝɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ
(ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ).
4. Ɋɿɲɟɧɧɹ ɫɭɞɭ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɧɟɝɚɣɧɨɦɭ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ, ɚ ɣɨɝɨ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɧɟ ɡɭɩɢɧɹɽ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ.
ɋɬɚɬɬɹ 350 7. ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ
1. Ɂɚ ɡɚɹɜɨɸ ɨɫɿɛ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɫɬɚɬɬɟɸ 3502 ɰɶɨɝɨ Ʉɨɞɟɤɫɭ, ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɩɢɫ
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɢɣ ɫɭɞɨɦ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɲɟɫɬɢ ɦɿɫɹɰɿɜ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ
ɫɬɪɨɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɫɭɞɭ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɞɪɭɝɨɸ ɫɬɚɬɬɿ 350 6 ɰɶɨɝɨ
Ʉɨɞɟɤɫɭ.
ɋɬɚɬɬɹ 350 8. ȼɪɭɱɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɭɞɭ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɚɛɨ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ
ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ
1. Ʉɨɩɿʀ ɩɨɜɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɭɞɭ ɜɪɭɱɚɸɬɶɫɹ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ ɫɩɪɚɜɢ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɭ
ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ, ɧɟɝɚɣɧɨ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ. ɍɱɚɫɧɢɤɚɦ ɫɩɪɚɜɢ,
ɹɤɿ ɧɟ ɛɭɥɢ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɭ ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ, ɤɨɩɿɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɭɞɭ ɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɦ ɥɢɫɬɨɦ ɡ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɜɪɭɱɟɧɧɹ ɧɟɝɚɣɧɨ, ɚɥɟ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɞɧɹ ɡ ɞɧɹ ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɧɹ.
2. ɉɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɚɛɨ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ ɫɭɞ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɞɧɹ ɡ ɞɧɹ ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɨɪɝɚɧɿɜ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ) ɡɚɹɜɧɢɤɚ ɞɥɹ ɜɡɹɬɬɹ
ɨɫɨɛɢ, ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɹɤɨʀ ɜɢɞɚɧɨ ɚɛɨ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɨ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɩɢɫ, ɧɚ
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɣ ɨɛɥɿɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɚɣɨɧɧɿ, ɪɚɣɨɧɧɿ ɭ ɦɿɫɬɚɯ Ʉɢɽɜɿ ɿ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɜɱɿ ɨɪɝɚɧɢ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ, ɫɟɥɢɳɧɢɯ, ɦɿɫɶɤɢɯ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɭ ɦɿɫɬɚɯ ɪɚɞ
ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ) ɡɚɹɜɧɢɤɚ";
ɭ ɫɬɚɬɬɿ 430:
ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɟɪɲɭ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɩɭɧɤɬɨɦ 10 ɬɚɤɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ:
"10) ɜɢɞɚɱɭ ɚɛɨ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ";
3) ɭ Ɂɚɤɨɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ" (ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ,
2001 ɪ., ʋ 30, ɫɬ. 142 ɿɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ):
ɭ ɫɬɚɬɬɿ 1:
ɩɿɫɥɹ ɚɛɡɚɰɭ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɧɨɜɢɦ ɚɛɡɚɰɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ:
"ɠɨɪɫɬɨɤɟ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɞɢɬɢɧɨɸ - ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɮɨɪɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ,
ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɚɛɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɧɚɞ ɞɢɬɢɧɨɸ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɧɟɡɚɤɨɧɧɿ ɭɝɨɞɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɢɬɢɧɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɟɪɛɭɜɚɧɧɹ,
ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɯɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɚɛɨ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ, ɜɱɢɧɟɧɿ ɡ ɦɟɬɨɸ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɨɛɦɚɧɭ, ɲɚɧɬɚɠɭ ɱɢ ɭɪɚɡɥɢɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɞɢɬɢɧɢ".
ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɚɛɡɚɰɢ ɩ’ɹɬɢɣ - ɞɜɚɞɰɹɬɢɣ ɜɜɚɠɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɚɛɡɚɰɚɦɢ ɲɨɫɬɢɦ ɞɜɚɞɰɹɬɶ ɩɟɪɲɢɦ;
ɜ ɚɛɡɚɰɿ ɞɟɫɹɬɨɦɭ ɫɥɨɜɚ "ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨɦ ɬɚ ɠɨɪɫɬɨɤɢɦ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹɦ ɭ ɫɿɦ’ʀ"
ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɠɨɪɫɬɨɤɢɦ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɨɦɚɲɧɿɦ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨɦ";
ɭ ɫɬɚɬɬɿ 10:
ɚɛɡɚɰ ɞɪɭɝɢɣ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɪɭɝɨʀ ɜɢɤɥɚɫɬɢ ɜ ɬɚɤɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ:
"ɭɫɿɯ ɮɨɪɦ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɠɨɪɫɬɨɤɨɝɨ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɡ
ɞɢɬɢɧɨɸ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɟ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ ɛɨɤɭ ɛɚɬɶɤɿɜ
ɚɛɨ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ʀɯ ɡɚɦɿɧɸɸɬɶ";
ɱɚɫɬɢɧɭ ɬɪɟɬɸ ɩɿɫɥɹ ɫɥɿɜ "ɰɟɧɬɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɞɥɹ ɫɿɦ’ʀ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ"
ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɤɨɥ-ɰɟɧɬɪ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɬɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɿɬɟɣ";
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ɱɚɫɬɢɧɭ ɱɟɬɜɟɪɬɭ ɩɿɫɥɹ ɫɥɿɜ "ɰɟɧɬɪɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɞɥɹ ɫɿɦ’ʀ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ"
ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɤɨɥ-ɰɟɧɬɪɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɬɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɿɬɟɣ";
ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɲɨɫɬɿɣ ɫɥɨɜɚ "ɠɨɪɫɬɨɤɟ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ ɿ ɡɧɭɳɚɧɧɹ ɧɚɞ ɧɢɦɢ ɜ
ɫɿɦ’ʀ ɬɚ ɩɨɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ" ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɞɨɦɚɲɧɽ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɪɨɹɜɢ
ɠɨɪɫɬɨɤɨɝɨ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɞɢɬɢɧɨɸ";
ɱɚɫɬɢɧɭ ɞɪɭɝɭ ɫɬɚɬɬɿ 231 ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɪɟɱɟɧɧɹɦ ɬɚɤɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ: "ɋɭɛ’ɽɤɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɿɦ’ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ";
4) ɚɛɡɚɰɢ ɜɨɫɶɦɢɣ ɿ ɞɟɜ’ɹɬɢɣ ɫɬɚɬɬɿ 1 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ"
(ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, 2003 ɪ., ʋ 45, ɫɬ. 358; 2009 ɪ., ʋ 38, ɫɬ. 535; 2011
ɪ., ʋ 42, ɫɬ. 435; 2012 ɪ., ʋ 19-20, ɫɬ. 173; 2013 ɪ., ʋ 3, ɫɬ. 22) ɩɿɫɥɹ ɫɥɨɜɚ "ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ"
ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ";
5) ɭ Ɂɚɤɨɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɠɿɧɨɤ ɿ
ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ"(ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, 2005 ɪ., ʋ 52, ɫɬ. 561; 2013 ɪ., ʋ 15, ɫɬ.
97; 2014 ɪ., ʋ 27, ɫɬ. 915):
ɭ ɫɬɚɬɬɿ 1:
ɚɛɡɚɰɢ ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ ɿ ɩ’ɹɬɢɣ ɜɢɤɥɚɫɬɢ ɜ ɬɚɤɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ:
"ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɹ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ - ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɡɚ ɹɤɨʀ ɨɫɨɛɚ ɬɚ/ɚɛɨ ɝɪɭɩɚ ɨɫɿɛ ɡɚ
ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɫɬɚɬɿ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ, ɽ ɬɚ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɞɿɣɫɧɢɦɢ ɚɛɨ ɩɪɢɩɭɳɟɧɢɦɢ, ɡɚɡɧɚɽ
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɭ ɜɢɡɧɚɧɧɿ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɚɛɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ ɩɪɚɜɚɦɢ ɿ ɫɜɨɛɨɞɚɦɢ ɚɛɨ
ɩɪɢɜɿɥɟɹɦɢ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿɣ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɡɚɫɚɞɢ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ
ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ", ɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɤɨɥɢ ɬɚɤɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɩɪɢɜɿɥɟʀ
ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨɦɿɪɧɭ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɭ ɦɟɬɭ, ɫɩɨɫɨɛɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɹɤɨʀ ɽ
ɧɚɥɟɠɧɢɦɢ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ;
ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɞɿʀ - ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɬɢɦɱɚɫɨɜɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨɦɿɪɧɭ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨ
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɭ ɦɟɬɭ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ ɧɚ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɱɢ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿ ɭ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɯ
ɠɿɧɨɤ
ɿ
ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ
ɳɨɞɨ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɩɪɚɜ
ɿ
ɫɜɨɛɨɞ,
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɽɸ ɿ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ";
ɩɿɫɥɹ ɚɛɡɚɰɭ ɲɨɫɬɨɝɨ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɨɞɢɧɚɞɰɹɬɶɦɚ ɧɨɜɢɦɢ ɚɛɡɚɰɚɦɢ ɬɚɤɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ:
"ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ - ɞɿɹɧɧɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɩɪɨɬɢ ɨɫɿɛ ɱɟɪɟɡ ʀɯɧɸ ɫɬɚɬɶ, ɚɛɨ
ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɡɜɢɱɚʀ ɱɢ ɬɪɚɞɢɰɿʀ (ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ
(ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɬɨɳɨ) ɠɿɧɨɤ ɿ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ), ɚɛɨ ɞɿɹɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ
ɨɫɿɛ ɩɟɜɧɨʀ ɫɬɚɬɿ ɱɢ ɡɚɱɿɩɚɸɬɶ ʀɯ ɧɟɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ, ɹɤɿ ɡɚɜɞɚɸɬɶ ɮɿɡɢɱɧɨʀ, ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨʀ,
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɚɛɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɲɤɨɞɢ ɱɢ ɫɬɪɚɠɞɚɧɶ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɨɝɪɨɡɢ ɬɚɤɢɯ ɞɿɣ, ɭ
ɩɭɛɥɿɱɧɨɦɭ ɚɛɨ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ;
ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɚ ɜɿɞ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ (ɞɚɥɿ - ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɚ ɨɫɨɛɚ),
- ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɡɚɡɧɚɥɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ;
ɞɢɬɢɧɚ, ɹɤɚ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɚ ɜɿɞ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, - ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɧɟ ɞɨɫɹɝɥɚ
ɜɿɫɿɦɧɚɞɰɹɬɢɪɿɱɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɡɚɡɧɚɥɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɚɛɨ ɫɬɚɥɚ ɫɜɿɞɤɨɦ
(ɨɱɟɜɢɞɰɟɦ) ɬɚɤɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ;
ɤɪɢɜɞɧɢɤ - ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɜɱɢɧɢɥɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ;
ɞɢɬɢɧɚ-ɤɪɢɜɞɧɢɤ - ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɧɟ ɞɨɫɹɝɥɚ ɜɿɫɿɦɧɚɞɰɹɬɢɪɿɱɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɜɱɢɧɢɥɚ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ;
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ - ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ,
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɿɧɨɡɟɦɰɹɦɢ ɬɚ ɨɫɨɛɚɦɢ ɛɟɡ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɿɞɫɬɚɜɚɯ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɳɨɞɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɣɨɝɨ
ɩɪɢɱɢɧ ɿ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ, ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɟɬɟɪɩɢɦɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ
-
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ɫɬɚɬɿ, ɜɢɤɨɪɿɧɟɧɧɹ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɪɨɥɿ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɠɿɧɨɤ ɿ
ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɡɜɢɱɚʀɜ ɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣ, ɳɨ ɧɚ ɧɢɯ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ;
ɩɪɨɬɢɞɿɹ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ - ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ,
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɿɧɨɡɟɦɰɹɦɢ ɬɚ ɨɫɨɛɚɦɢ ɛɟɡ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɿɞɫɬɚɜɚɯ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɨɫɨɛɢ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɟɸ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɨʀ ɲɤɨɞɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ
ɧɚɥɟɠɧɟ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɩɪɢɬɹɝɧɟɧɧɹ ɞɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ ɬɚ ɡɦɿɧɭ ʀɯɧɶɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ;
ɨɰɿɧɤɚ ɪɢɡɢɤɿɜ - ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɿɪɨɝɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɱɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɜɱɢɧɟɧɧɹ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɬɹɠɤɢɯ ɚɛɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɬɹɠɤɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɣɨɝɨ
ɜɱɢɧɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɦɟɪɬɿ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɨɫɨɛɢ;
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɨɫɨɛɢ - ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ
ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɧɟɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɭ ɫɨɛɿ ɬɚ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɨɫɨɛɢ
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɝɿɞɧɿɫɬɶ ɬɚ ɡɚɯɢɳɚɬɢ ɫɜɨʀ ɩɪɚɜɚ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ;
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɞɥɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ - ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɰɿɧɤɢ ɪɢɡɢɤɿɜ ɬɚ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɧɚɫɢɥɶɧɢɰɶɤɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɶɨɝɨ
ɧɨɜɨʀ, ɧɟɚɝɪɟɫɢɜɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ
ɫɜɨʀɯ ɜɱɢɧɤɿɜ ɬɚ ʀɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ, ɧɚ ɜɢɤɨɪɿɧɟɧɧɹ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɪɨɥɿ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɠɿɧɨɤ ɿ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ;
ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɩɢɫ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ - ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɭ ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɡɚɯɿɞ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɱɢ ɧɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɧɚ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ,
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɨɫɨɛɢ".
ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɚɛɡɚɰɢ ɫɶɨɦɢɣ ɿ ɜɨɫɶɦɢɣ ɜɜɚɠɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɚɛɡɚɰɚɦɢ
ɜɿɫɿɦɧɚɞɰɹɬɢɦ ɿ ɞɟɜ’ɹɬɧɚɞɰɹɬɢɦ;
ɫɬɚɬɬɸ 3 ɩɿɫɥɹ ɚɛɡɚɰɭ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɧɨɜɢɦ ɚɛɡɚɰɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ:
"ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿɸ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɫɿɦ ɩɪɨɹɜɚɦ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɠɿɧɨɤ".
ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɚɛɡɚɰɢ ɩ’ɹɬɢɣ - ɞɟɜ’ɹɬɢɣ ɜɜɚɠɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɚɛɡɚɰɚɦɢ ɲɨɫɬɢɦ ɞɟɫɹɬɢɦ;
ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɩɟɪɲɿɣ ɫɬɚɬɬɿ 5 ɫɥɨɜɚ "ɝɪɭɩɭɸɱɢ ʀɯ ɡɚ ɫɬɚɬɹɦɢ" ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɚ
ɬɚɤɨɠ ɳɨɞɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɹɤɿ ɽ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɦɢ ɬɚ ɡɿɫɬɚɜɧɢɦɢ,
ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɿ ɡɚ ɫɬɚɬɬɸ ɿ ɡɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ";
ɭ ɫɬɚɬɬɿ 7:
ɚɛɡɚɰ ɫɶɨɦɢɣ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɟɪɲɨʀ ɜɢɤɥɚɫɬɢ ɜ ɬɚɤɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ:
"ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ";
ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɞɪɭɝɿɣ ɫɥɨɜɚ "ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ" ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ
ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ";
ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɬɚɬɬɟɸ 7 1 ɬɚɤɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ:
"ɋɬɚɬɬɹ 7 1. ɋɭɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ
ɋɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ
ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɽ:
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɣ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɨɪɝɚɧ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɠɿɧɨɤ ɿ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ;
ɨɪɝɚɧɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɥɿɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɦɿɫɰɟɜɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ʀɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɡ
-
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ɩɢɬɚɧɶ ɫɿɦ’ʀ, ɫɥɭɠɛɢ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ, ɨɪɝɚɧɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ, ɨɪɝɚɧɢ ɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɨɳɨ);
ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɢɤɨɧɚɜɱɿ ɨɪɝɚɧɢ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ,
ɫɟɥɢɳɧɢɯ, ɦɿɫɶɤɢɯ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɭ ɦɿɫɬɚɯ (ɭ ɪɚɡɿ ʀɯ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ) ɪɚɞ ɬɚ ʀɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɿɦ’ʀ, ɫɥɭɠɛɢ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ, ɨɪɝɚɧɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ, ɨɪɝɚɧɢ
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɨɳɨ);
ɰɟɧɬɪɢ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ;
ɫɭɞɢ;
ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɚ;
ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɫɥɭɠɛɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ;
ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɿɧɨɡɟɦɰɿ ɬɚ ɨɫɨɛɢ ɛɟɡ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɧɚ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɿɞɫɬɚɜɚɯ.
Ⱦɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɡɚɤɥɚɞɢ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢ,
ɹɤɿ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɧɚɞɚɸɬɶ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ (ɰɟɧɬɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛ
ɞɥɹ ɫɿɦ’ʀ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ, ɩɪɢɬɭɥɤɢ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ, ɰɟɧɬɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɞɿɬɟɣ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɿ ɰɟɧɬɪɢ (ɞɢɬɹɱɿ ɦɿɫɬɟɱɤɚ), ɰɟɧɬɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɰɟɧɬɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ (ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ) ɬɨɳɨ).
Ⱦɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɩɪɢɬɭɥɤɢ ɞɥɹ
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ, ɰɟɧɬɪɢ ɦɟɞɢɤɨ-ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ, ɤɨɥɰɟɧɬɪ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ
ɫɬɚɬɿ ɬɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɿɬɟɣ, ɦɨɛɿɥɶɧɿ ɛɪɢɝɚɞɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢ ɜɿɞ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ,
ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɤɥɚɞɢ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢ ɜɿɞ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ.
ɋɭɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ
ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɞɨ ȯɞɢɧɨɝɨ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɫɬɚɬɬɿ 16 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿɸ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ".
ɍ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ,
ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɮɚɤɬɿɜ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɧɚɞɚɧɧɿ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɦɨɠɭɬɶ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɨɪɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɧɟɭɪɹɞɨɜɿ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ - ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɚɬɪɨɧɚɬɭ ɧɚɞ ɞɿɬɶɦɢ";
ɭ ɫɬɚɬɬɿ 9:
ɚɛɡɚɰ ɬɪɟɬɿɣ ɜɢɤɥɚɫɬɢ ɜ ɬɚɤɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ:
"ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɩɚɞɤɢ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɬɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ
ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ";
ɚɛɡɚɰ ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɬɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ";
ɭ ɫɬɚɬɬɿ 10:
ɚɛɡɚɰɢ ɬɪɟɬɿɣ ɿ ɩ’ɹɬɢɣ ɩɿɫɥɹ ɫɥɨɜɚ "ɪɿɜɧɨɫɬɿ" ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ";
ɚɛɡɚɰ ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ
ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ";
ɭ ɫɬɚɬɬɿ 11:
ɚɛɡɚɰ ɞɪɭɝɢɣ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɬɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ
ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ";
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ɜ ɚɛɡɚɰɿ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɫɥɨɜɨ "ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ" ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ
"ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ";
ɚɛɡɚɰ ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɬɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ
ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ";
ɚɛɡɚɰ ɩ’ɹɬɢɣ ɩɿɫɥɹ ɫɥɨɜɚ "ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ" ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɬɚ ɡɦɿɧɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɳɨ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɧɹɯ ɩɪɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɪɨɥɿ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɠɿɧɨɤ ɿ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ";
ɚɛɡɚɰ ɲɨɫɬɢɣ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɬɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ
ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ";
ɚɛɡɚɰ ɜɨɫɶɦɢɣ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ
ɫɬɚɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ,
ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ";
ɚɛɡɚɰɢ ɞɟɜ’ɹɬɢɣ ɿ ɞɟɫɹɬɢɣ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɬɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ";
ɩɿɫɥɹ ɚɛɡɚɰɭ ɨɞɢɧɚɞɰɹɬɨɝɨ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɩ’ɹɬɶɦɚ ɧɨɜɢɦɢ ɚɛɡɚɰɚɦɢ ɬɚɤɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ:
"ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɪɿɡɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɝɪɭɩɢ, ɧɚɞɚɽ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ
ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɢɩɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ;
ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɬɚ
ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɥɭɠɛ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɢɩɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ,
ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ;
ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ȯɞɢɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɜɢɩɚɞɤɿɜ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ (ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ), ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɡɛɿɪ, ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɩɪɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ".
ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɚɛɡɚɰɢ ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɢɣ - ɲɿɫɬɧɚɞɰɹɬɢɣ ɜɜɚɠɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɚɛɡɚɰɚɦɢ
ɫɿɦɧɚɞɰɹɬɢɦ - ɞɜɚɞɰɹɬɶ ɩɟɪɲɢɦ;
ɚɛɡɚɰ ɜɿɫɿɦɧɚɞɰɹɬɢɣ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɬɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ";
ɚɛɡɚɰ ɞɟɜ’ɹɬɧɚɞɰɹɬɢɣ ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ;
ɚɛɡɚɰ ɞɜɚɞɰɹɬɢɣ ɩɿɫɥɹ ɫɥɨɜɚ "ɜɟɞɟ" ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɨɪɹɞɤɭ", ɚ ɩɿɫɥɹ ɫɥɿɜ "ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɬɚ" - ɫɥɨɜɚɦɢ
"ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ";
ɚɛɡɚɰ ɞɜɚɞɰɹɬɶ ɩɟɪɲɢɣ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ
ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ";
ɭ ɫɬɚɬɬɿ 12:
ɧɚɡɜɭ ɩɿɫɥɹ ɫɥɨɜɚ "ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ" ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ";
ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɩɟɪɲɿɣ:
ɚɛɡɚɰ ɞɪɭɝɢɣ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿɸ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ
ɫɬɚɬɿ";
ɚɛɡɚɰɢ ɬɪɟɬɿɣ, ɲɨɫɬɢɣ ɬɚ ɜɨɫɶɦɢɣ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ";
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ɜ ɚɛɡɚɰɿ ɫɶɨɦɨɦɭ ɫɥɨɜɚ "ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹɦɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧ" ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ
ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹɦɢ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɧɟɭɪɹɞɨɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ", ɚ ɩɿɫɥɹ ɫɥɨɜɚ "ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ"
ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ";
ɩɿɫɥɹ ɚɛɡɚɰɭ ɜɨɫɶɦɨɝɨ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɞɜɨɦɚ ɧɨɜɢɦɢ ɚɛɡɚɰɚɦɢ ɬɚɤɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ:
"ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɛɿɪ ɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɫɥɭɠɛɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ;
ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɿɜɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɠɿɧɨɤ ɿ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ, ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ".
ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɚɛɡɚɰɢ ɞɟɜ’ɹɬɢɣ - ɨɞɢɧɚɞɰɹɬɢɣ ɜɜɚɠɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɚɛɡɚɰɚɦɢ
ɨɞɢɧɚɞɰɹɬɢɦ - ɬɪɢɧɚɞɰɹɬɢɦ;
ɱɚɫɬɢɧɭ ɞɪɭɝɭ ɩɿɫɥɹ ɫɥɿɜ "ȼ ɨɪɝɚɧɚɯ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ" ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɬɚ
ɨɪɝɚɧɚɯ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ", ɚ ɩɿɫɥɹ ɫɥɨɜɚ "ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ" - ɫɥɨɜɚɦɢ "ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ
ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ";
ɱɚɫɬɢɧɭ ɱɟɬɜɟɪɬɭ ɩɿɫɥɹ ɫɥɿɜ "Ɉɪɝɚɧɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ" ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɬɚ
ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ", ɚ ɩɿɫɥɹ ɫɥɨɜɚ "ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ" - ɫɥɨɜɚɦɢ "ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ";
ɱɚɫɬɢɧɭ ɩ’ɹɬɭ ɜɢɤɥɚɫɬɢ ɜ ɬɚɤɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ:
"Ɂ ɦɟɬɨɸ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ
ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹɯ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ, ɚ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ, ɫɟɥɢɳɧɢɯ, ɦɿɫɶɤɢɯ ɬɚ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɭ
ɦɿɫɬɚɯ (ɭ ɪɚɡɿ ʀɯ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ) ɪɚɞɚɯ - ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɜɢɤɨɧɚɜɱɿ ɨɪɝɚɧɢ";
ɭ ɫɬɚɬɬɿ 13:
ɧɚɡɜɭ ɬɚ ɚɛɡɚɰ ɩɟɪɲɢɣ ɩɿɫɥɹ ɫɥɿɜ "ɠɿɧɨɤ ɿ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ" ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ
"ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ";
ɩɿɫɥɹ ɚɛɡɚɰɭ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɧɨɜɢɦ ɚɛɡɚɰɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ:
"ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ
ɬɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ".
ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɚɛɡɚɰɢ ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ - ɞɟɫɹɬɢɣ ɜɜɚɠɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɚɛɡɚɰɚɦɢ ɩ’ɹɬɢɦ ɨɞɢɧɚɞɰɹɬɢɦ;
ɜ ɚɛɡɚɰɿ ɩ’ɹɬɨɦɭ ɫɥɨɜɚ "ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹɦɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧ" ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ
ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹɦɢ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɧɟɭɪɹɞɨɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ", ɚ ɩɿɫɥɹ ɫɥɿɜ "ɠɿɧɨɤ ɿ
ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ" ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ
ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ";
ɚɛɡɚɰ ɞɟɜ’ɹɬɢɣ ɜɢɤɥɚɫɬɢ ɜ ɬɚɤɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ:
"ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɜɟɪɧɟɧɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɠɿɧɨɤ ɿ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ,
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ, ɬɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɢɯ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɦ
ɨɪɝɚɧɚɦ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ";
ɚɛɡɚɰ ɞɟɫɹɬɢɣ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ
ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɣ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ";
ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɬɚɬɬɹɦɢ 131 ɿ 132 ɬɚɤɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ:
"ɋɬɚɬɬɹ 13 1. ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɰɟɧɬɪɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ
ɐɟɧɬɪɢ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ
ɩɪɚɜɨɜɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ
ɨɫɨɛɚɦ
ɭ
ɩɨɪɹɞɤɭ,
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɭ ɩɪɚɜɨɜɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ", ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɧɚ
ɛɚɡɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ.
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-

-
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ɋɬɚɬɬɹ 13 2. ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɫɥɭɠɛɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɜɨʀɯ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ:
ɩɪɢɣɨɦ ɿ ɪɨɡɝɥɹɞ ɡɚɹɜ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ ɚɛɨ ʀɯɧɿɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɪɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ;
ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨʀ
ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨʀ ɡɝɨɞɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ, ɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ
ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɧɟɞɿɽɡɞɚɬɧɢɯ ɨɫɿɛ ɚɛɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɚɤɬɿɜ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ,
ɤɨɥɢ ɬɚɤɚ ɡɝɨɞɚ ɧɟ ɜɢɦɚɝɚɽɬɶɫɹ; ɭ ɪɚɡɿ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɭ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ
ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɿɬɟɣ - ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɨɞɧɿɽʀ ɞɨɛɢ ɫɥɭɠɛɢ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ
ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɨɪɝɚɧɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ;
ɨɰɿɧɤɭ ɩɨɬɪɟɛ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ;
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɩɨɜɧɨʀ ɬɚ ɜɢɱɟɪɩɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ʀɯɧɿ ɩɪɚɜɚ ɿ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɞɿɽɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ;
ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ,
ɦɟɞɢɱɧɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɚ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ, ɫɩɪɢɹɧɧɹ
ɧɚɞɚɧɧɸ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɩɪɢɬɭɥɤɭ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ
ɨɫɿɛ ɬɚ ʀɯɧɿɯ ɞɿɬɟɣ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ;
ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɨɪɹɞɤɭ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ ɨɫɿɛ, ɹɤɢɦ ɧɚɞɚɜɚɥɚɫɹ
ɞɨɩɨɦɨɝɚ, ɬɚ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ.
ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɫɥɭɠɛɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ (ɤɪɿɦ ɤɨɥ-ɰɟɧɬɪɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɬɚ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɿɬɟɣ) ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɞɿɸɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɬɢɩɨɜɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɩɪɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɫɥɭɠɛɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ,
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ Ʉɚɛɿɧɟɬɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ.
Ʉɨɥ-ɰɟɧɬɪ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ
ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɬɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɿɬɟɣ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ
ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɫɮɟɪɢ ɣɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɞɿɽ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɰɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ.
Ʉɨɥ-ɰɟɧɬɪ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ
ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɬɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɿɬɟɣ ɽ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɨɸ, ɳɨ ɦɚɽ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɜ ɭɫɿɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ";
ɭ ɫɬɚɬɬɿ 14:
ɧɚɡɜɭ ɬɚ ɚɛɡɚɰ ɩɟɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɫɬɢ ɜ ɬɚɤɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ:
"ɋɬɚɬɬɹ 14. ɉɪɚɜɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɧɟɭɪɹɞɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɭ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɪɿɜɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɠɿɧɨɤ ɿ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ, ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɿ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ
Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɧɟɭɪɹɞɨɜɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ";
ɚɛɡɚɰɢ ɞɪɭɝɢɣ, ɩ’ɹɬɢɣ ɿ ɲɨɫɬɢɣ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ";
ɚɛɡɚɰ ɲɨɫɬɢɣ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɪɭɝɨʀ ɫɬɚɬɬɿ 17 ɩɿɫɥɹ ɫɥɨɜɚ "ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɟɧɧɹ" ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ
ɫɥɨɜɚɦɢ "ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ", ɚ ɩɿɫɥɹ ɫɥɨɜɚ "ɞɨɦɚɝɚɧɶ" - ɫɥɨɜɚɦɢ "ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ";
ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ V:
-
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ɧɚɡɜɭ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɬɚ ɜ ɡɚɫɨɛɚɯ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ";
ɭ ɫɬɚɬɬɿ 21:
ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɞɪɭɝɿɣ:
ɚɛɡɚɰ ɬɪɟɬɿɣ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɬɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɟɧɚɫɢɥɶɧɢɰɶɤɢɯ
ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɧɟɛɚɣɞɭɠɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ, ɩɨɜɚɝɢ ɞɨ ɥɸɞɫɶɤɨʀ
ɝɿɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɬɚɬɟɜɨʀ ɧɟɞɨɬɨɪɤɚɧɨɫɬɿ";
ɚɛɡɚɰ ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ ɩɿɫɥɹ ɫɥɿɜ "ʉɟɧɞɟɪɧɨʀ ɪɿɜɧɨɫɬɿ" ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ
"ɧɟɧɚɫɢɥɶɧɢɰɶɤɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɜɡɚɽɦɨɩɨɜɚɝɢ ɬɚ", ɚ ɩɿɫɥɹ ɫɥɨɜɚ "ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ" - ɫɥɨɜɚɦɢ
"ɦɿɠ ɠɿɧɤɚɦɢ ɬɚ ɱɨɥɨɜɿɤɚɦɢ";
ɱɚɫɬɢɧɭ ɬɪɟɬɸ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ
ɫɬɚɬɿ";
ɱɚɫɬɢɧɭ ɱɟɬɜɟɪɬɭ ɩɿɫɥɹ ɫɥɿɜ "ɠɿɧɨɤ ɿ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ" ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ";
ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɬɚɬɬɟɸ 21 1 ɬɚɤɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ:
"ɋɬɚɬɬɹ 21 1. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɠɿɧɨɤ ɿ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɭ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
Ɂɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɸ:
ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɬɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ;
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɬɜɨɪɸɸɬɶ ɱɢ ɡɦɿɰɧɸɸɬɶ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ
ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɪɨɥɿ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɠɿɧɨɤ ɿ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ, ɫɯɜɚɥɸɸɬɶ ɚɛɨ ɩɪɨɜɨɤɭɸɬɶ
ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɸ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɱɢ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ
ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɟ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ.
Ɂɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɭɯɜɚɥɸɜɚɬɢ ɤɨɞɟɤɫɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɟɬɢɤɢ ɬɚ ɿɧɲɿ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ
ɜɫɿɦ ɮɨɪɦɚɦ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɠɿɧɨɤ, ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɩɨɜɚɝɢ ɞɨ ɝɿɞɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨʀ
ɥɸɞɢɧɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɚɬɿ";
ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɪɨɡɞɿɥɨɦ V1 ɬɚɤɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ:
-

-

-

"Ɋɨɡɞɿɥ V
ɁȺɉɈȻȱȽȺɇɇə ɌȺ ɉɊɈɌɂȾȱə ɇȺɋɂɅɖɋɌȼɍ ɁȺ
ɈɁɇȺɄɈɘ ɋɌȺɌȱ
1

-

ɋɬɚɬɬɹ 21 2. Ɂɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ
Ɂɚɯɨɞɢ ɿɡ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ
ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ:
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɡɛɿɪ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɮɚɤɬɢ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ;
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɬɚ ɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɬɚɧɭ, ɩɪɢɱɢɧ ɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɬɚɤɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ;
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɤɚɦɩɚɧɿɣ ɳɨɞɨ ɩɪɨɹɜɿɜ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ,
ɣɨɝɨ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ;
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɿɬɟɣ;
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɢɯ ɤɚɦɩɚɧɿɣ,
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ
ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ;
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ ɿ ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ ɞɥɹ
ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɚ
ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɿ ɫɭɞɞɿɜ;
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɜɱɢɧɢɥɢ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ,
ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɟ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ, ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɨɪɹɞɤɭ.
-
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ɋɭɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ
ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɣɨɝɨ ɧɟɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɠɿɧɨɤ ɿ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚ
ɨɫɿɛ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ, ɜɚɝɿɬɧɢɯ ɠɿɧɨɤ, ɧɟɞɿɽɡɞɚɬɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɨɫɿɛ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢ ɜɿɞ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɬɚɤɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ
ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ.
ȼɠɢɬɬɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɛɟɡ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀ ɡɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ.
Ƚɪɨɦɚɞɹɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɿɧɨɡɟɦɰɿ ɬɚ ɨɫɨɛɢ ɛɟɡ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɧɚ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɿɞɫɬɚɜɚɯ, ɹɤɢɦ ɫɬɚɥɨ ɜɿɞɨɦɨ ɩɪɨ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ,
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨ ɩɨɜɿɞɨɦɢɬɢ ɩɪɨ ɰɟ ɞɨ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ,
ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɨɪɝɚɧɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɥɿɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɚɛɨ ɞɨ ɤɨɥ-ɰɟɧɬɪɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɬɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɿɬɟɣ.
ɋɬɚɬɬɹ 213. ɇɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ
ɋɭɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ
ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ
ɨɫɨɛɚɦ, ɹɤɿ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢ ɜɿɞ ɬɚɤɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ.
ɇɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ
ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ:
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɿɣ ɨɫɨɛɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ʀʀ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɸ ʀɣ ɦɨɜɨɸ ɚɛɨ ɱɟɪɟɡ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɚ ɱɢ ɡɚɥɭɱɟɧɭ ɬɪɟɬɸ ɨɫɨɛɭ, ɹɤɚ ɜɨɥɨɞɿɽ
ɦɨɜɨɸ, ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɸ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɨɫɨɛɢ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ ɜɨɧɢ ɧɚɞɚɸɬɶ;
ɧɚɞɚɧɧɹ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɩɪɢɬɭɥɤɭ ɞɥɹ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɠɿɧɨɤ ɡ ɞɿɬɶɦɢ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ
ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɞɚɧɧɹ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ
ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɭ ɩɪɚɜɨɜɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ";
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨɝɨ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨɝɨ ɤɨɥ-ɰɟɧɬɪɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɬɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɿɬɟɣ ɞɥɹ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨɝɨ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɨɪɝɚɧɿɜ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɿɧɲɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɰɢɦ Ɂɚɤɨɧɨɦ, ɧɚ ɜɢɩɚɞɤɢ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ,
ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɚɛɨɧɟɧɬɚɦ ɚɧɨɧɿɦɧɨ ɚɛɨ ɡ
ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ;
ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɭ ɪɚɡɿ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ
ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ.
Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ.
ɇɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɿɣ ɨɫɨɛɿ ɧɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɨɫɨɛɢ ɞɨ
ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɱɢ ɞɨ ɫɭɞɭ ɬɚ ɜɿɞ ʀʀ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɚɛɨ ɰɢɜɿɥɶɧɨɦɭ
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ.
ɋɬɚɬɬɹ 21 4. ɉɪɚɜɚ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɨɫɿɛ
ɉɨɫɬɪɚɠɞɚɥɿ ɨɫɨɛɢ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ:
ɞɿɽɜɢɣ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɬɚ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɭ ɪɚɡɿ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ,
ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɩɨɜɬɨɪɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ;
ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɛɨ ɱɟɪɟɡ ɫɜɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɞɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ
ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ;
-

-
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ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨʀ ɬɚ ɜɢɱɟɪɩɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ
ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɳɨɞɨ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɜ, ɡɚɯɨɞɿɜ ɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɢɦɢ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ;
ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɟ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɦɟɞɢɱɧɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɿɧɲɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɭ ɩɪɚɜɨɜɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ
ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɭ ɩɪɚɜɨɜɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ";
ɩɨɜɚɝɭ ɞɨ ɱɟɫɬɿ ɬɚ ɝɿɞɧɨɫɬɿ, ɭɜɚɠɧɟ ɬɚ ɝɭɦɚɧɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɡ ɛɨɤɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ;
ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɳɨ ɫɬɚɥɚ ɜɿɞɨɦɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ
ɡ ɬɚɤɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ;
ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɫɭɞɭ ɿɡ ɡɚɹɜɨɸ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ
ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɦ;
ɿɧɲɿ ɩɪɚɜɚ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ.
ɋɬɚɬɬɹ 21 5. Ɉɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɩɢɫ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ
ɉɨɫɬɪɚɠɞɚɥɚ ɨɫɨɛɚ ɚɛɨ ʀʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ, ɚ ɜ ɪɚɡɿ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ
ɫɬɚɬɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɢɬɢɧɢ - ɛɚɬɶɤɢ ɚɛɨ ɿɧɲɿ ɡɚɤɨɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɞɢɬɢɧɢ, ɪɨɞɢɱɿ ɞɢɬɢɧɢ
(ɛɚɛɚ, ɞɿɞ, ɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿ ɛɪɚɬ, ɫɟɫɬɪɚ), ɦɚɱɭɯɚ ɚɛɨ ɜɿɬɱɢɦ ɞɢɬɢɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɪɝɚɧ ɨɩɿɤɢ ɬɚ
ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɫɭɞɭ ɿɡ ɡɚɹɜɨɸ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɢɩɢɫɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ.
Ɉɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɢɦ ɩɪɢɩɢɫɨɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɨɞɢɧ ɱɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɬɚɤɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ
ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɚɛɨ ɩɨɤɥɚɞɟɧɧɹ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɬɚɤɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ:
ɡɚɛɨɪɨɧɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɬɢ ɜ ɦɿɫɰɿ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ) ɡ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨɸ
ɨɫɨɛɨɸ;
ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɲɤɨɞ ɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ ɦɚɣɧɨɦ, ɳɨ ɽ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɩɪɚɜɚ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɫɭɦɿɫɧɨʀ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɨɫɨɛɢɫɬɨɸ ɩɪɢɜɚɬɧɨɸ ɜɥɚɫɧɿɫɬɸ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɨɫɨɛɢ;
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨɸ ɞɢɬɢɧɨɸ;
ɡɚɛɨɪɨɧɚ ɧɚɛɥɢɠɚɬɢɫɹ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɭ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ),
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɨɛɨɬɢ, ɿɧɲɢɯ ɦɿɫɰɶ ɱɚɫɬɨɝɨ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨɸ ɨɫɨɛɨɸ;
ɡɚɛɨɪɨɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɿ ɱɟɪɟɡ ɬɪɟɬɿɯ ɨɫɿɛ ɪɨɡɲɭɤɭɜɚɬɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɭ ɨɫɨɛɭ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ
ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɦ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɭ ɦɿɫɰɿ, ɧɟɜɿɞɨɦɨɦɭ ɤɪɢɜɞɧɢɤɭ, ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɬɢ ʀʀ ɬɚ ɜ
ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɧɟɸ;
ɡɚɛɨɪɨɧɚ ɜɟɫɬɢ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɬɟɥɟɮɨɧɧɿ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ ɡ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɚɛɨ
ɤɨɧɬɚɤɬɭɜɚɬɢ ɡ ɧɟɸ ɱɟɪɟɡ ɿɧɲɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɿ ɱɟɪɟɡ ɬɪɟɬɿɯ ɨɫɿɛ.
Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ ɚɛɨ ɩɪɨ ɜɿɞɦɨɜɭ ɭ ɜɢɞɚɱɿ
ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ ɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɨɰɿɧɤɢ ɪɢɡɢɤɿɜ.
Ɉɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɩɢɫ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɞɨ ɲɟɫɬɢ ɦɿɫɹɰɿɜ.
Ɂɚ ɡɚɹɜɨɸ ɨɫɿɛ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɩɟɪɲɨɸ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ, ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɨɰɿɧɤɢ
ɪɢɡɢɤɿɜ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɩɢɫ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɢɣ ɫɭɞɨɦ ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ
ɲɟɫɬɢ ɦɿɫɹɰɿɜ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɫɭɞɨɜɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɱɟɬɜɟɪɬɨɸ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ.
ɉɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ ɤɪɢɜɞɧɢɤɭ ɫɭɞɞɹ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɦ
ɫɬɪɨɤ ɿɧɮɨɪɦɭɽ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ
ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ) ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɨɫɨɛɢ ɞɥɹ ɜɡɹɬɬɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɧɚ
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɣ ɨɛɥɿɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɚɣɨɧɧɿ, ɪɚɣɨɧɧɿ ɭ ɦɿɫɬɚɯ Ʉɢɽɜɿ ɿ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɜɱɿ ɨɪɝɚɧɢ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ, ɫɟɥɢɳɧɢɯ, ɦɿɫɶɤɢɯ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɭ ɦɿɫɬɚɯ (ɭ
ɪɚɡɿ ʀɯ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ) ɪɚɞ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ) ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɨɫɨɛɢ.
Ɉɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɩɢɫ ɧɟ ɦɨɠɟ ɦɿɫɬɢɬɢ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɨɛɦɟɠɭɸɬɶ ɩɪɚɜɨ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɱɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɭ ɦɿɫɰɿ ɫɜɨɝɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ
-
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(ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ), ɹɤɳɨ ɤɪɢɜɞɧɢɤɨɦ ɽ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɧɟ ɞɨɫɹɝɥɚ ɜɿɫɿɦɧɚɞɰɹɬɢɪɿɱɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɧɚ
ɞɟɧɶ ɜɢɞɚɱɿ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ.
ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɞɚɱɿ ɫɭɞɨɦ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɐɢɜɿɥɶɧɢɦ
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ.
ɉɨɫɬɪɚɠɞɚɥɚ ɨɫɨɛɚ ɦɨɠɟ ɜɢɦɚɝɚɬɢ ɜɿɞ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ʀʀ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɚɛɨ ɧɚ ɨɪɟɧɞɭ ɠɢɬɥɚ, ɹɤɟ ɜɨɧɚ ɜɢɧɚɣɦɚɽ
(ɜɢɧɚɣɦɚɥɚ) ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɜɱɢɧɟɧɧɸ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɟʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɚ
ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ʀʀ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ, ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦ’ʀ, ɹɤɿ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ (ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ) ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɿ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ, ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɦɭ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ.
ɍ ɪɚɡɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɱɢɧɟɧɧɹɦ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ
ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɩɟɪɟɥɿɤ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɚɛɨ ɩɨɤɥɚɞɟɧɧɹ
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɧɚ ɨɫɨɛɭ, ɹɤɚ ɩɿɞɨɡɪɸɽɬɶɫɹ, ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɭɽɬɶɫɹ ɭ ɜɱɢɧɟɧɧɿ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨɝɨ ɡ ɞɨɦɚɲɧɿɦ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨɦ, ɚɛɨ ɜɢɡɧɚɧɚ ɜɢɧɧɨɸ ɭ ɣɨɝɨ
ɜɱɢɧɟɧɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɦ
ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ.
ɋɬɚɬɬɹ 216. ȼɡɹɬɬɹ ɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡ ɧɢɦ
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ
ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɨɪɝɚɧɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɛɟɪɟ ɧɚ
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɫɬɪɨɤ ɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɿɡ
ɧɢɦ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɭ ɪɨɛɨɬɭ.
ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɡɹɬɬɹ ɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɣ ɨɛɥɿɤ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ
ɡɧɹɬɬɹ ɡ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ
ɫɩɪɚɜ ɍɤɪɚʀɧɢ.
ɋɬɚɬɬɹ 217. ȼɡɚɽɦɨɞɿɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ
ȼɡɚɽɦɨɞɿɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ:
ɜɡɚɽɦɧɟ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɨɞɧɿɽʀ ɞɨɛɢ ɩɪɨ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɮɚɤɬɢ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ
ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ;
ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɮɚɤɬɢ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɬɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɰɿɧɤɢ ɪɢɡɢɤɿɜ, ɳɨ ɡɚɝɪɨɠɭɸɬɶ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɿɣ ɨɫɨɛɿ;
ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɩɚɞɤɢ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɞɿɽɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ ɨɫɨɛɚɦ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ;
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ;
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ;
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ
ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ;
ɨɛɦɿɧ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ;
ɫɤɨɨɪɞɢɧɨɜɚɧɭ ɦɿɠɜɿɞɨɦɱɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ;
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ.
ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ Ʉɚɛɿɧɟɬɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ.
ɋɭɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ
ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɡɜɿɬɭɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɨɪɝɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ
-
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ɜɥɚɞɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɠɿɧɨɤ ɿ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɩɪɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ
ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ
ɨɪɝɚɧɨɦ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɢɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɠɿɧɨɤ ɿ
ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ.
ɋɬɚɬɬɹ 21 8. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ
ɋɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ, ɽ ɦɿɫɰɟɜɿ
ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ.
ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɬɚ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚɦɢ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ.
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɿɬɟɣ-ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɤɨɜɢɯ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɿɬɟɣ.
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨɦɭ ɜɱɢɧɟɧɧɸ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɬɚ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɞɢɬɢɧɭ-ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ
ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɜɥɚɲɬɨɜɚɧɨ ɞɨ ɪɨɞɢɱɿɜ, ɭ ɫɿɦ’ɸ ɩɚɬɪɨɧɚɬɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɚɛɨ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɭ ɞɥɹ
ɞɿɬɟɣ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɨɪɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ, ɜ ɹɤɢɯ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɧɚɥɟɠɧɿ
ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɞɢɬɢɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ʀʀ
ɩɨɬɪɟɛ.
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɮɚɯɿɜɰɿ, ɹɤɿ ɩɪɨɣɲɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ.
Ʉɪɢɜɞɧɢɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɫɭɞɨɦ ɧɚ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ
ɧɚ ɫɬɪɨɤ ɜɿɞ ɬɪɶɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ.
Ʉɪɢɜɞɧɢɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɞɥɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ ɡɚ
ɜɥɚɫɧɨɸ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸ ɧɚ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ.
ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɹɜɤɢ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɞɥɹ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ ɚɛɨ ɭɯɢɥɟɧɧɹ
ɜɿɞ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɛɟɡ ɩɨɜɚɠɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɫɭɛ’ɽɤɬɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ, ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɶɨɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɩɢɫɶɦɨɜɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɩɪɨ ɰɟ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɦɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɨɪɝɚɧɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹ ɜɠɢɬɬɹ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ.
ɉɪɢɬɹɝɧɟɧɧɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɧɟɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ
ɤɪɢɜɞɧɢɤɿɜ ɧɟ ɡɜɿɥɶɧɹɽ ɣɨɝɨ ɜɿɞ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɭ ɩɪɨɣɬɢ ɬɚɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ.
ɍ ɪɚɡɿ ɩɪɢɬɹɝɧɟɧɧɹ ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɢɬɢɧɢ-ɤɪɢɜɞɧɢɤɚ, ɞɨ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɞɨɦ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɨɤ ɩɪɨɣɬɢ ɩɪɨɛɚɰɿɣɧɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɭɧɤɬɭ 4 ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɪɭɝɨʀ ɫɬɚɬɬɿ 76 Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ
ɍɤɪɚʀɧɢ";
ɭ ɫɬɚɬɬɿ 22:
ɧɚɡɜɭ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ";
ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɟɪɲɭ ɩɿɫɥɹ ɫɥɨɜɚ "ɞɨɦɚɝɚɧɶ" ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɚɛɨ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɚ ɜɿɞ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ";
ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɞɪɭɝɿɣ ɫɥɨɜɚ "ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɫɬɚɬɿ" ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ, ɚ ɫɥɨɜɚ "ɪɿɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɜ ɬɚ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɠɿɧɨɤ ɿ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ" ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɩɪɚɜ, ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɢɯ Ʉɨɧɜɟɧɰɿɽɸ
ɈɈɇ ɩɪɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸ ɜɫɿɯ ɮɨɪɦ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɠɿɧɨɤ";
ɭ ɫɬɚɬɬɿ 23:
ɧɚɡɜɭ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ";
ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɩɟɪɲɿɣ ɫɥɨɜɚ "ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɱɢ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɢɯ ɞɨɦɚɝɚɧɶ" ɡɚɦɿɧɢɬɢ
ɫɥɨɜɚɦɢ "ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɢɯ ɞɨɦɚɝɚɧɶ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɚɤɬɿɜ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ
ɫɬɚɬɿ";
ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɞɪɭɝɿɣ ɫɥɨɜɚ "ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ ɱɢ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɢɯ ɞɨɦɚɝɚɧɶ,
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɐɢɜɿɥɶɧɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ" ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɡɚ
-
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ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ, ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɢɯ ɞɨɦɚɝɚɧɶ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɚɤɬɿɜ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ,
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦ";
6) ɭ Ɂɚɤɨɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɫɿɦ’ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ
ɦɨɥɨɞɞɸ" (ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, 2009 ɪ., ʋ 23, ɫɬ. 284; 2012 ɪ., ʋ 19-20,
ɫɬ. 173; 2014 ɪ., ʋ 6-7, ɫɬ. 80; 2016 ɪ., ʋ 4, ɫɬ. 44, ʋ 43, ɫɬ. 736):
ɜ ɚɛɡɚɰɿ ɨɞɢɧɚɞɰɹɬɨɦɭ ɫɬɚɬɬɿ 7 ɫɥɨɜɚ "ɠɨɪɫɬɨɤɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ" ɡɚɦɿɧɢɬɢ
ɫɥɨɜɚɦɢ "ɠɨɪɫɬɨɤɨɫɬɿ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ";
ɜ ɚɛɡɚɰɿ ɞɪɭɝɨɦɭ ɫɬɚɬɬɿ 9 ɫɥɨɜɚ "ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɜ ɫɿɦ’ʀ" ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ
"ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ";
ɚɛɡɚɰ ɬɪɟɬɿɣ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɟɪɲɨʀ ɫɬɚɬɬɿ 10 ɩɿɫɥɹ ɫɥɨɜɚ "ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ" ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ
"ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ";
ɜ ɚɛɡɚɰɿ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɪɟɬɶɨʀ ɫɬɚɬɬɿ 11 ɫɥɨɜɚ "ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɿɦ’ʀ" ɡɚɦɿɧɢɬɢ
ɫɥɨɜɚɦɢ "ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ";
7) ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɩɟɪɲɿɣ ɫɬɚɬɬɿ 14 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɭ ɩɪɚɜɨɜɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ"
(ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, 2011 ɪ., ʋ 51, ɫɬ. 577; 2013 ɪ., ʋ 21, ɫɬ. 208; 2015
ɪ., ʋ 2-3, ɫɬ. 12; 2016 ɪ., ʋ 10, ɫɬ. 99, ʋ 27, ɫɬ. 521; 2017 ɪ., ʋ 7-8, ɫɬ. 50):
ɩɭɧɤɬ 2 ɜɢɤɥɚɫɬɢ ɜ ɬɚɤɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ:
"2) ɞɿɬɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɞɿɬɢ-ɫɢɪɨɬɢ, ɞɿɬɢ, ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ, ɞɿɬɢ,
ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɞɿɬɢ, ɹɤɿ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ
ɜɨɽɧɧɢɯ ɞɿɣ ɱɢ ɡɛɪɨɣɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ, - ɧɚ ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ
ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɞɪɭɝɨɸ ɫɬɚɬɬɿ 13 ɰɶɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ";
ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɩɭɧɤɬɨɦ 13 ɬɚɤɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ:
"13) ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢ ɜɿɞ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɚɛɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ
ɫɬɚɬɿ, - ɧɚ ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɞɪɭɝɨɸ ɫɬɚɬɬɿ 13 ɰɶɨɝɨ
Ɂɚɤɨɧɭ";
8) ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɞɪɭɝɿɣ ɫɬɚɬɬɿ 3 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɫɭɞɨɜɢɣ ɡɛɿɪ" (ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ
ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, 2012 ɪ., ʋ 14, ɫɬ. 87; 2014 ɪ., ʋ 12, ɫɬ. 178; 2015 ɪ., ʋ 33, ɫɬ.
323, ʋ 45, ɫɬ. 408):
ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɩɭɧɤɬɨɦ 121 ɬɚɤɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ:
"12 1) ɡɚɹɜɢ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ";
ɩɭɧɤɬ 14 ɜɢɤɥɚɫɬɢ ɜ ɬɚɤɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ:
"14) ɡɚɹɜɢ, ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɤɚɫɚɰɿɣɧɨʀ ɫɤɚɪɝɢ ɩɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɦɚɥɨɥɿɬɧɿɯ ɱɢ
ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ ɨɫɿɛ";
9) ɭ ɩɭɧɤɬɿ 18 ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɟɪɲɨʀ ɫɬɚɬɬɿ 23 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ
ɩɨɥɿɰɿɸ" (ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, 2015 ɪ., ʋ 40-41, ɫɬ. 379) ɫɥɨɜɚ
"ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɿɦ’ʀ" ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ "ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ
ɚɛɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɬɚɬɿ".
4. Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɲɟɫɬɢɦɿɫɹɱɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɡ ɞɧɹ ɧɚɛɪɚɧɧɹ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɰɢɦ
Ɂɚɤɨɧɨɦ:
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɫɜɨʀ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɿɡ ɰɢɦ Ɂɚɤɨɧɨɦ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ʀɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɿɡ ɰɢɦ Ɂɚɤɨɧɨɦ.
-

-
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˄̡̡̡̨̨̨̬̟̦̭̖̦̭̯̌̽̌̔̌̏̏̚
ʻ̨̨̛̬̥̯̦̌̏Ͳ̨̡̛̪̬̜̯̌̏̏̌
ʯ̨̨̡̨̨̥̞̭̯̬̖̥̞̪̣̙̖̦̦̌̍́
˄̨̐̔̌ ̨̪̬ ̶̡̨̣̞̞̌̀ ̵̡̛̖̪̱̯̯̭̔̌̽ ̴̶̡̬̞̜̌ ʯ̶̞̟̿˄̸̨̨̨̨̨̛̪̣̭̬̯̱̐̔̌̌̏̀̍ʦ̵̨̖̬̦̏̌ˀ̌̔̌
«˒̛̦̔̌˄̡̬̟̦̌̌»
˄̡̛̬̟̦̌ 8 ̡̡̛̭̣̦̦̌́. ʦ ̨̬̞̣̞̔̚ 15 «ˁ̶̨̨̞̣̦̌̽Ͳ
̱̥̦̞̯̬̦̐̌̌̌ ̴̨̬̖̬̥̌» ̏ ̡̪̱̦̯̞ 1.9 ̸̨̦̖̦̌̌̚̚:
«ˀ̨̨̡̛̯̏̚ ̥̖̬̖̙̞ ̵̡̨̛̛̦̖̪̬̱̯̍̏ ̶̨̬̦̞̞̜̐̌̌̚,
̨̺
̨̨̣̦̯̌̔̏̽́̀̽̚
̨̛̪̯̬̖̍
̶̨̨̭̞̣̦̌̽
̵̵̛̛̦̖̺̖̦̌̚ ̖̬̭̯̏̏ ̦̭̖̣̖̦̦̌́ ̱ ̦̦̦̞̌̔̌
̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽ ̨̪̭̣̱̐. ʯ̨̪̬̙̖̦̦̌̏̌̔́ ̵̨̛̞̪̞̦̏̔̏̔
̵̥̖̦̞̥̞̌̏̚ ̯̌ ̵̟ ̴̞̦̦̭̱̦̦̌̏̌́. ˌ̨̡̛̬̖
̸̵̶̨̨̛̣̱̖̦̦̦̖̖̬̙̦̬̦̞̞̜̦̦̦̌́̔̌̏̐̌̌̔̌̔̌́̚̚
̶̵̨̨̛̭̞̣̦̪̭̣̱̌̽̐».
˄̡̌̚
ʿ̛̬̖̖̦̯̔̌̚
˄̡̛̬̟̦̌
ζ501/2015 ʿ̡̱̦̯ 54 ̡̪̞̪̱̦̯̔ 4 ʿ̣̦̱̌ ̵̨̞̌̔̏̚ ̸̪̖̬̖̔̍̌̌̿
̨̯̖̬̙̖̦̌̏̔̚ «ʻ̶̨̞̦̣̦̱̌̌̽ ̭̯̬̯̖̞̌̐̀ ̱ ̴̭̖̬̞ ̸̖̪̖̖̦̦̌̍́̚̚ ̨̡̛̬̯̱̏̚ ̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽ ̨̪̭̣̱̐, ̨̺
̪̬̌̏ ̛̛̣̦̀̔» ̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔ ̨̔ ̡̨̟́ ̨̱̣̍ ̦̯̭̌̔̌̀̽́ ̏ ̨̛̯̖̬̯̬̞̣̦̞̜̌̽ ̨̬̥̞̐̌̔, ̱ ̨̯̥̱
̨̨̨̬̬̣̖̦̍̚ ̯̌ ̵̨̱̣̖̦̏̌ «ʿ̣̦̌ ̵̨̞̌̔̏̚ ̚ ̸̛̭̣̞ ̞̚ ̸̣̱̖̦̦̥̌́̚ ̵̛̦̖̖̬̙̦̔̌̏ ̶̨̬̦̞̞̜̐̌̌̚,
̶̬̖̣̞̞̟̌̌̚ ʻ̶̨̨̞̦̣̦̟̌̌̽ ̭̯̬̯̖̞̟̌̐ ̱ ̴̭̖̬̞ ̪̬̌̏ ̨̞̣̹̖̦̍̽̚ ̨̔ ̛̖̭̯̔́ ̡̪̖̬̖̣̞ ̨̪̭̣̱̐, ̨̺
̛̛̣̦̀̔ ̦̌ ̨̪̖̬̞̔ ̨̔ 2020 ̨̡̬̱» , ̡̛̜́ ̱̍̏ ̨̦̯̭̬̥̞̌̔̌̀̽́̏̐̌̔,̨̡̨̨̨̬̖̱̣̯̯̥̽̌́̐̔̚2020
̡̛̬̞̪̣̖̦̜̌̚
̨̨̬̪̬̙̖̦̦̥́̔́̚
ʶ̞̦̖̯̱̌̍ ̵̨̡̡̡̛̛̬̱̥̱̯̞̣̹̖̦̞̣̞̭̯̦̖̖̬̙̦̌̿̍̍̽̌̽̽̔̌̏̚
ʺ̞̦̞̭̯̬̞̏ ˄̡̛̬̟̦̌ ̞̏̔ 23 ̨̛̣̭̯̪̌̔̌ 2015 ̬. ζ ̶̨̬̦̞̞̜̐̌̌̚, ̨̺ ̦̯̌̔̌̀̽ ̶̨̭̞̣̦̞̌̽ ̨̛̪̭̣̱̐ ̏
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̨̬̥̞̐̌̔, ̱ ̨̯̥̱ ̸̛̭̣̞ ̸̖̬̖̚ ̶̨̭̞̣̦̖̌̽
̨̥̣̖̦̦̌̏́̚ (15% ̨̣̦̟̌̐̌̽̚ ̡̡̨̞̣̭̯̞̽ ̸̦̞̌̔̌̏̌̏
̶̵̨̨̛̭̞̣̦̪̭̣̱̌̽̐).
˄̡̌̚ ʿ̛̬̖̖̦̯̔̌̚ ˄̡̛̬̟̦̌ ζ68/2016 «ʿ̨̬ ʦ ̡̪̱̦̯̞ 4.3 «ˁ̛̯̥̱̣̦̦̀̏̌́ ̸̱̭̯̞̌ ̶̨̬̦̞̞̜̐̌̌̚
̨̡̨̡̨̨̛̛̭̪̬̦̦̬̯̱̬̥̦̭̭̱̭̪̞̣̭̯́́̏̐̌̔́̽̐̽̏̌̚ ̨̡̨̨̬̥̦̭̭̱̭̪̞̣̭̯̐̌̔́̽̐̽̏̌»̸̨̦̖̦̌̌̚̚,̶̨̺̖̜
̏ ˄̡̬̟̦̞̌» ̨̯̖̬̙̖̦̌̏̔̚ «ʻ̶̨̞̦̣̦̱̌̌̽ ̸̛̭̯̬̯̖̞̦̜̌̐ ̦̪̬̥̌́ ̸̪̖̬̖̔̍̌̌̿ ̛̬̞̹̖̦̦̏́
̭̯̬̯̖̞̌̐̀ ̛̭̪̬̦̦́́ ̨̡̛̬̯̱̏̚ ̨̡̨̨̬̥̦̭̐̌̔́̽̐ ̵̡̛̯̦̌̌̏̔̌̽̚:
Ͳ
̨̪̬̙̖̦̦̌̏̌̔́̚ ̡̡̛̛̪̬̯̌ ̡̱̪̞̣̞̌̏̚
̭̱̭̪̞̣̭̯̽̏̌̏˄̡̬̟̦̞̦̌̌2016Ͳ2020̨̡̛̬»
̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽ ̯̌ ̵̛̞̦̹ ̨̭̱̭̪̞̣̦̽ ̸̵̛̦̱̺̌̚ ̨̪̭̣̱̐
̸̖̬̖̚ ̶̨̭̞̣̦̖̌̽ ̨̥̣̖̦̦̌̏́̚ ̯̌ ̸̖̪̖̖̦̦̌̍́̚̚
̨̨̬̞̦̏̐ ̨̭̯̱̪̱̔ ̶̨̬̦̞̞̜̐̌̌̚ ̨̡̨̨̬̥̦̭̐̌̔́̽̐
̭̱̭̪̞̣̭̯̽̏̌ ̯̌ ̵̛̙̖̯̦̍̀̔ ̨̱̭̯̦̌̏ ̨̔ ̦̦̦̌̔̌́
̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽ ̯̌ ̵̛̞̦̹ ̨̭̱̭̪̞̣̦̽ ̸̵̛̦̱̺̌̚ ̨̪̭̣̱̐
̵̵̨̡̡̨̛̬̱̦̙̖̯̦̹̯̞̌̌̍̀̔̏̚;
Ͳ
̛̭̯̥̱̣̦̦̀̏̌́ ̨̡̛̬̯̱̏̚ ̶̨̨̨̭̞̣̦̌̽̐
̶̛̛̪̞̪̬̥̦̯̔̿̏̌,
̨̡̬̖̥̌̚
̨̡̨̱̭̦̣̖̦̦̔̌́
̵̥̖̦̞̥̞̌̏̚ ̴̨̨̞̦̦̭̟̌̏ ̡̛̛̪̞̯̬̥̔ ̡̨̯̟̌
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽;
Ͳ
̸̖̪̖̖̦̦̌̍́̚̚ ̵̛̬̞̦̏ ̨̱̥̏ ̸̱̭̯̞̌
̶̨̬̦̞̞̜̐̌̌̚ ̨̡̨̨̬̥̦̭̐̌̔́̽̐ ̭̱̭̪̞̣̭̯̽̏̌ ̱
̶̵̸̵̨̡̛̪̬̖̱̬̪̱̣̞̦̱̪̞̖̣̔̌̍̌̏̽̚;
Ͳ
̨̭̯̦̣̖̦̦̏̌̏́
̵̡̨̡̛̦̱̬̭̦
̭̌̌̔̚
̸̛̦̖̦̦̏̌́̚
̶̡̨̛̦̞̏̌̏̏
̵̛̖̬̙̦̔̌̏,
̵̨̛̬̖̞̦̣̦̐̌̽ ̯̌ ̶̵̛̥̞̭̖̏ ̶̵̨̛̞̣̽̏ ̨̪̬̬̥̐̌
̭̖̬̖̔ ̶̨̬̦̞̞̜̐̌̌̚ ̨̡̨̨̬̥̦̭̐̌̔́̽̐ ̭̱̭̪̞̣̭̯̽̏̌
̸̵̸̨̨̛̛̯̖̪̖̖̦̦̬̞̦̥̙̣̭̯̖̜̣̱̭̯̞̌̌̍́̏̏̔́̌̚̚
̵̵̡̡̨̡̛̱̯̦̱̬̭̌̌;
Ͳ
̸̖̪̖̖̦̦̌̍́̚̚ ̪̬̌̏̌ ̵̡̨̛̛̦̖̪̬̱̯̍̏
̶̨̬̦̞̞̜̐̌̌̚
̨̡̨̨̬̥̦̭̐̌̔́̽̐
̭̱̭̪̞̣̭̯̽̏̌
̛̞̜̭̦̯̔̀̏̌̚
̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔
̨̔
̡̨̦̱̌̚
̶̡̛̛̪̞̪̬̥̦̱̞̣̦̞̭̯̔̿̽̔́̽̽,̡̨̡̺̯̞̣̦̞̭̯́̌̌̔́̽̽
̨̞̪̞̏̔̏̔̌̿
̥̖̯̞
(̶̞̣̥́)
̶̨̬̦̞̞̟̐̌̌̚
̨̡̨̨̬̥̦̭̐̌̔́̽̐
̭̱̭̪̞̣̭̯̽̏̌,
̛̭̪̬́̿
̟̟
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̨̭̦̖̦̦̔́̐̀ ̯̌ ̦̖ ̸̪̖̬̖̔̍̌̌̿ ̨̨̬̪̞̣̱̔̚
̵̨̛̛̯̬̥̦̌ ̵̨̨̞̔̔̏ (̡̛̪̬̱̯̞̍̏) ̨̌̍ ̵̟ ̸̛̛̭̯̦̌
̭̖̬̖̔ ̨̡̛̭̦̦̞̌̏̏̚ (̸̡̛̱̭̦̞̌̏), ̸̣̖̦̞̏ ̡̨̯̟̌
̶̨̬̦̞̞̟̐̌̌̚;
Ͳ
̨̪̬̙̖̦̦̌̏̌̔́̚
̨̨̍̏'̡̨̨̨́̏̐̚
̸̣̱̖̦̦̌́̚
̶̨̬̦̞̞̜̐̌̌̚
̨̡̨̨̬̥̦̭̐̌̔́̽̐
̭̱̭̪̞̣̭̯̽̏̌ ̨̔ ̶̨̡̛̞̦ ̨̪̯̬̖̍ ̨̬̥̦̐̌̔́ ̱
̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽ ̯̌ ̵̛̞̦̹ ̨̭̱̭̪̞̣̦̽ ̸̵̛̦̱̺̌̚
̵̨̪̭̣̱̐̌;
Ͳ
̸̖̪̖̖̦̦̌̍́̚̚
̶̞̥̪̣̖̥̖̦̯̞̟̌
̡̨̨̦̭̯̌̔̌̏̏̌̚ ˒̨̡̨̨̬̪̖̜̭̏̽̐ ˁ̨̱̀̚ ̏ ̸̛̭̯̦̞̌
̨̨̡̪̯̱̦̦̔̌̏̌́ ̨̡̨̪̯̥̔̌ ̦̌ ̨̦̱̔̔̌ ̬̯̞̭̯̏̌̽
̶̵̵̸̵̨̨̨̛̛̛̭̞̣̦̯̞̦̹̭̱̭̪̞̣̦̦̱̺̪̭̣̱̌̽̌̽̌̐̚;
Ͳ
̦̦̦̌̔̌́ ̶̨̬̦̞̞̥̐̌̌́̚ ̨̡̨̨̬̥̦̭̐̌̔́̽̐
̭̱̭̪̞̣̭̯̽̏̌, ̡̞́ ̦̯̌̔̌̀̽ ̶̨̭̞̣̦̞̌̽ ̨̛̪̭̣̱̐ ̌̚
̵̨̡̬̱̦̌
̵̛̙̖̯̦̍̀̔
̡̨̹̯̞̏,
̪̬̌̏̌
̡̨̛̛̬̭̯̱̯̭̏̌́ ̛̖̬̙̦̥̔̌̏ ̯̌ ̡̨̛̥̱̦̣̦̥̌̽
̨̥̜̦̥̌ ̦̌ ̵̨̛̪̞̣̽̐̏ ̵̭̌̌̔̌̚ ̏ ̶̨̨̭̞̣̦̌̽Ͳ
̸̡̨̨̨̨̡̛̖̦̥̞̦̥̱̬̯̱̏̚˄̡̛̬̟̦̌.
ˀ̨̨̪̬̙̖̦̦́̔́̚ʶʺ˄̞̏̔13̖̬̖̦̍́̚2013̬.ζ ʿ̸̖̬̖̔̍̌̌̿ ̨̭̯̬̖̦̦̏́ ̵̥̖̦̞̥̞̌̏̚  ̨̨̺̔
208Ͳ̬ «ʿ̨̬ ̯̖̬̙̖̦̦̌̏̔́̚ ̪̣̦̱̌ ̵̨̞̌̔̏̚ ̦̌ ̦̦̦̌̔̌́ ̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽ ̨̪̭̣̱̐ ̛̛̦̖̖̬̙̦̥̔̌̏
2013Ͳ2016 ̨̡̛̬ ̨̨̺̔ ̶̬̖̣̞̞̟̌̌̚ ˁ̯̬̯̖̞̟̌̐ ̶̨̛̬̦̞̞̥̐̌̌́̚
̴̨̬̖̬̥̱̦̦̏̌́ ̛̛̭̭̯̖̥ ̦̦̦̌̔̌́ ̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽
̨̪̭̣̱̐»
ʪ̨1̛̣̪̦́2017̬.̨̡̨̭̞̬̥̭̞̏̐̌̔̽̍’̦̦̦̿̔̌́
ʿ̨̨̭̯̦̌̏̌ʶʺ˄̞̏̔13̛̣̪̦́2016̬.ζ440
«ʿ̨̬̯̖̬̙̖̦̦̌̏̔́̚ʿ̨̡̬̱̖̖̦̦́̔̏̔́ˀ̖̭̯̬̱̿ ̵̨̨̨̛̛̛̛̛̥̯̦̯̭̟̭̯̯̱̯̞̪̬̖̭̯̟̱̌̀̽̏̏̌̏
̨̨̨̨̨̡̨̨̞̪̞̦̞̭̯̦̦̱̯̏̔̏̔̽̔̏̐̌̌̔̚ʻ̨̨̨̏̐
̵̶̡̨̨̨̛̛̦̖̪̬̱̯̱̭̯̦̯̬̦̞̞̜̍̏̌̏̌̐̌̌̚,
ʿ̨̡̨̨̨̯̔̌̏̐ʶ̨̡̖̭̱̔˄̡̛̬̟̦̌
̸̵̡̡̨̛̛̛̣̖̦̦̦̖̪̬̱̯̪̞̪̬̥̭̯̏̀́̍̏̔̿̏,
̶̨̨̨̱̭̯̦̯̬̦̞̞̜̌̏̌̐̌̌̔̚ˀ̖̭̯̬̱̯̿̌
̸̡̛̣̖̦̦̏̀́̚ˀ̖̭̯̬̱̿»
ʯ̡̨̦̌˄̡̛̬̟̦̌«ʿ̨̨̡̨̬̬̥̭̞̐̌̔̽̍'̦̦̦̿̔̌́»,
̛̭̯̱̪̞̏̏̏̔̀1̸̭̞̦́2013̨̡̬̱,

ʧ̨̡̨̬̥̭̞̌̔̽̍’̸̨̛̦̦̦̥̙̱̯̬̯̱̭̯̱̿̔̌́̽̍̌̌̽
̨̨̨̨̡̛̛̞̜̭̦̖̦̦̞̖̬̙̦̟̬̖̱̣̯̬̦̟̪̣̞̯̔̔̌̏̐́̚
̨̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔̔ʯ̡̨̦̱̌˄̡̛̬̟̦̌«ʿ̨̛̬̭̌̌̔̚
̴̨̨̨̨̡̛̛̖̬̙̦̟̬̖̱̣̯̬̦̟̪̣̞̯̱̭̖̬̞̔̌̏̐́
̨̨̡̨̨̭̪̬̭̟̞̣̦̭̯̞̐̔̌̽̔́̽».ʧ̨̡̬̥̭̖̌̔̽
̨̍'̸̨̨̨̨̛̛̛̦̦̦̞̭̯̯̱̭̥̬̦̟̭̿̔̌́̌̀̔̍̚,
̸̨̨̨̛̛̛̭̯̬̖̦̦̥̬̦̭̏̌̀̔̌̍̌(̨̨̛̯̬̭̯̏̌̏,
̨̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏)̶̨̡̨̛̛̥̙̖̱̯̦̖̥̍̏̌̏
̨̨̨̨̨̨̡̨̖̬̙̦̥̣̖̦̦̞̪̞̦̦̔̌̏̐̌̏́̏̔̏̔̔̌̌̚̚.
ʧ̨̡̨̬̥̭̞̌̔̽̍'̸̨̨̛̛̦̦̦̞̭̯̯̱̭̥̬̦̟̿̔̌́̌̀̔̚
̴̨̨̨̨̡̛̛̭̥̯̪̬̦̞̦̦̭̱̪̞̯̬̥̱̍̌̀̽̌̏̌̌̏̔̌̚
̵̨̡̡̨̬̱̦̹̯̞̌̏ʪ̨̨̖̬̙̦̙̖̯̱̌̏̐̍̀̔˄̡̛̬̟̦̌,
̶̵̨̨̨̡̨̛̥̞̭̖̙̖̯̞̞̪̞̦̦̏̍̀̔̏̏̔̏̔̔̌̌̚.

ʯ̡̨̦̌ ˄̡̛̬̟̦̌ «ʿ̨̬ ̶̨̭̞̣̦̞̌̽ ̨̛̪̭̣̱̐»  2003 ̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔ ̨̔ ̡̨̨́̐: ̭̱̍’̡̛̯̿, ̨̺ ̦̯̌̔̌̀̽
̨̡̨̨̛̛̬̱̞̥̞̦̥̯̪̦̖̦̦̥̌̌̔̏́̚̚
̶̨̭̞̣̦̞̌̽ ̨̛̪̭̣̱̐ – ̛̪̞̪̬̥̭̯̔̿̏̌, ̨̛̱̭̯̦̌̏,
̶̨̬̦̞̞̟̐̌̌̚ ̯̌ ̡̛̣̌̌̔̚ ̨̦̖̣̖̙̦̌̚ ̞̏̔ ̴̨̛̬̥
̨̣̭̦̭̯̞̏̌ ̯̌ ̨̨̭̪̬̦̦̐̔̌̀̏̌́, ̴̸̛̞̦̞̚ ̨̨̛̭̍ –
̶̛̪̞̪̬̥̞̔̿, ̡̞́ ̨̞̪̞̯̏̔̏̔̌̀̽ ̡̛̬̯̖̬̞̥́
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̭̱̍’̡̯̞̿̏, ̨̺ ̦̯̌̔̌̀̽ ̶̨̭̞̣̦̞̌̽
̨̛̪̭̣̱̐, ̌ ̡̨̯̙̌ ̴̸̛̞̦̞̚ ̨̨̛̭̍, ̡̞́ ̦̯̌̔̌̀̽
̶̨̨̛̭̞̣̦̞̪̭̣̱̌̽̐;
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ʯ̡̨̦̌˄̡̛̬̟̦̌«ʿ̶̨̨̬̥̞̭̖̖̭̥̬̱̦̦̏̌̏́̔̏̌́̏ ʦ ̨̦̥̱̽ ̸̨̛̦̖̦̏̌̚ ̣̭̦̞̏̌ ̨̨̪̦̙̖̦̦̏̏̌́
˄̡̬̟̦̞̌»  ̯̌ ʯ̡̨̦̌ ˄̡̛̬̟̦̌ «ʿ̨̬ ̶̥̞̭̖̞̏ ̶̵̛̥̞̭̖̏, ̵̨̛̬̜̦̦̌ ̯̌ ̵̨̛̣̭̦̍̌ ̬̌̔ ̞
̸̵̡̨̛̛̦̏̌̏ ̨̬̦̞̐̌̏ ̵̨̛̬̜̦̦̌ ̵̨̛̣̭̦̍̌ ̯̌
̶̖̬̙̦̞̥̞̦̞̭̯̬̞̟̔̌̏̌̔̌»
̶̵̛̥̞̭̖̏ ̵̛̖̬̙̦̔̌̏ ̶̥̞̦̞̭̯̬̞̜̌̔̌  ̨̛̭̯̬̯̏̀̏̌
̯̌ ̛̯̖̬̙̱̯̌̏̔̏̌̚ ̶̨̞̣̞̽̏ ̨̛̪̬̬̥̐̌ ̶̨̨̭̞̣̦̌̽Ͳ
̸̡̨̨̨̨̖̦̥̞̦̐ ̨̡̛̬̯̱̏̚ ̯̌ ̸̛̣̱̯̌̌̚ ̨̡̬̥̭̞̐̌̔̽
̨̍’̦̦̦̿̔̌́,  ̏ ̨̯̥̱ ̸̛̭̣̞  ̨̔ ̦̦̦̌̔̌́ ̨̪̭̣̱̐
̣̥̀̔́, ̡̞́ ̨̛̛̪̯̬̪̣̌ ̏ ̡̭̣̦̞̌̔ ̛̙̯̯̞̿̏
̨̛̛̭̯̦̍̌̏.
ʯ̡̨̦̌˄̡̛̬̟̦̌«ʿ̸̨̡̬̪̱̣̞̦̞̱̪̞̣̞̍̌̏̚»
ʦ̸̨̨̡̨̨̛̞̦̭̯̦̣̪̬̞̯̖̦̥̞̦̞̭̏̌̏̀̿̌̏̏̌̌̌̔̚
̡̡̨̞̜̭̦̖̦̦̱̪̱̯̬̞̔́̌̏̌̏̚̚,̨̨̬̞̯̞̪̭̣̱̣̍̐̔́
̸̨̨̨̛̛̖̪̖̖̦̦̪̯̬̖̖̬̙̯̯̖̬̯̬̞̣̦̟̌̍́̍̔̌̏̌̌̽̚̚
̨̛̬̥̐̌̔.
ʯ̡̨̦̌ ˄̡̛̬̟̦̌ « ʿ̨̬ ̨̖̬̙̦̔̌̏Ͳ̛̪̬̯̦̖̏̌ ʪʿʿ–̶̨̨̨̛̭̪̞̬̞̯̦̯̥̞̙̖̬̙̯̏̍̏̔̌̏̀̌
̨̪̬̯̦̖̬̭̯̌̏»
̨̨̨̨̛̛̛̛̯̖̬̯̬̞̣̦̥̬̥̥̭̞̌̽̐̌̔̌̏̍
̵̵̨̨̨̛̛̞̪̞̦̖̬̙̦̬̦̞̯̬̦̞̏̔̏̔̔̌̏̐̌̏̌̐̌̏
̶̨̨̨̥̞̭̖̭̥̬̱̦̦̏̐̌̏́̔̏̌́(̛̛̖̬̙̦̥̔̌̏
̛̪̬̯̦̖̬̥̌̌)̸̨̨̛̛̛̛̛̯̬̦̥̭̥̌̀̔̍̌,̡̬̞̥
̵̵̡̨̛̛̛̖̬̙̦̯̥̱̦̣̦̪̞̪̬̥̭̯̔̌̏̌̌̽̔̿̏,̨̌̍
̴̸̨̨̛̛̛̛̞̦̥̭̥̍̌̚Ͳ̶̛̛̪̞̪̬̥̥̔̿́
(̛̛̛̛̪̬̯̦̥̪̬̯̦̖̬̥̏̌̌̌)
ʯ̡̨̦̌ ˄̡̛̬̟̦̌ «ʿ̨̬ ̨̨̛̭̦̏ ̶̨̨̭̞̣̦̟̌̽ ʦ̨̨̨̞̪̞̦̭̯̯̯̞̔̏̔̔̌3̶̨̨̨̬̦̥̥̞̭̖̐̌̌̏̐
̵̨̛̺̖̦̭̯̞̞̦̣̞̞̌̏̌̔̏̏̚˄̡̬̟̦̞̌»,,,
̸̨̨̨̨̨̨̛̭̥̬̱̦̦̬̱̖̦̦̯̪̥̱̞̌̏́̔̏̌́̔̌̔̌̏̌̔̐
̶̵̨̡̨̛̛̛̭̪̬̯̬̥̭̥̬̦̞̞̥̞̦̣̞̞̟́̐̌̔̽̐̌̌́̏̌̔̏̏̚
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽,
ʯ̡̨̦̌ ˄̡̛̬̟̦̌ «ʿ̨̬ ̭̯̯̱̭̌ ̖̯̖̬̦̞̏̌̏ ̛̞̜̦̏, ʦ̨̨̨̞̪̞̦̭̯̯̯̞̔̏̔̔̌20̨̡̛̛̦̯̬̥̭̥̌̔̌̏̌̐̌̔̽
̵̶̵̨̨̨̛̬̦̯̞̟̟̭̞̣̦̭̯̱̐̌̌̌̽̐̌̚»
̶̴̨̨̡̛̬̦̞̞̥̖̯̖̬̦̞̞̦̦̭̱̪̞̯̬̥̱̐̌̌́̏̌̏̌̏̔̚,̌
̡̨̨̨̡̛̛̯̙̖̪̣̯̦̱̦̌̍̌̍̔̚,̛̪̬̥̞̺̖̦̦́,
̨̨̣̦̦̦̯̞̦̹̖̥̜̦̍̌̔̌́̌̌,̵̨̦̖̞̦̖̣̍̔̔́
̵̵̡̨̛̛̦̦̦̟̭̯̯̱̯̦̦̏̌́̌̌̏̔̌̽̚.
ʯ̡̨̦̌ ˄̡̛̬̟̦̌ «ʿ̨̬ ̶̨̛̭̞̣̦̜̌̽ ̵̛̭̯̌̚ ̞̯̖̜̔ ʦ̨̨̨̞̪̞̦̭̯̯̯̞̔̏̔̔̌3̨̡̛̛̦̯̬̥̭̥̌̔̌̏̌̐̌̔̽
̛̞̜̦̏»
̶̴̨̨̡̛̬̦̞̞̥̖̯̖̬̦̞̞̦̦̭̱̪̞̯̬̥̱̐̌̌́̏̌̏̌̏̔̚,̌
̡̨̨̨̡̛̛̯̙̖̪̣̯̦̱̦̌̍̌̍̔̚,̛̪̬̥̞̺̖̦̦́,
̨̨̣̦̦̦̯̞̦̹̖̥̜̦̍̌̔̌́̌̌,̵̨̦̖̞̦̖̣̍̔̔́
̵̵̡̨̛̛̦̦̦̟̭̯̯̱̯̦̦̏̌́̌̌̏̔̌̽̚.
ʯ̡̨̦̌ ˄̡̛̬̟̦̌ «ʿ̨̬ ̛̙̖̬̯̏ ̶̵̡̛̛̦̭̯̭̌̽ ʦ̨̨̨̞̪̞̦̭̯̯̯̞̔̏̔̔̌6Ͳ5̨̡̛̛̦̯̬̥̭̥̌̔̌̏̌̐̌̔̽
̪̖̬̖̭̣̞̱̦̔̏̌̽»
̶̴̨̨̡̛̬̦̞̞̥̖̯̖̬̦̞̞̦̦̭̱̪̞̯̬̥̱̐̌̌́̏̌̏̌̏̔̚,̌
̡̨̨̨̡̛̛̯̙̖̪̣̯̦̱̦̌̍̌̍̔̚,̛̪̬̥̞̺̖̦̦́,
̨̨̣̦̦̦̯̞̦̹̖̥̜̦̍̌̔̌́̌̌,̵̨̦̖̞̦̖̣̍̔̔́
̵̵̡̨̛̛̦̦̦̟̭̯̯̱̯̦̦̏̌́̌̌̏̔̌̽̚.
ʿ̨̨̭̯̦̌̏̌ ʶʺ˄ ̞̏̔ 19 ̬̱̦̐̔́ 2012 ̨̡̬̱ ζ ʪ̶̵̨̨̨̨̨̛̛̣̯̬̥̦̦̭̞̣̦̪̭̣̱̭́̌́̌̽̐̍̌,̡́̌
1184 «ʿ̨̬ ̯̖̬̙̖̦̦̌̏̔́̚ ʿ̨̡̬̱́̔ ̦̦̦̌̔̌́ ̵̨̪̯̬̖̱̟̦̦̦̍̿̌̔̌́,̨̡̨̪̭̯̬̱̯̱̬̦̥̱̔̌̿
̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽
̨̪̭̣̱̐
̞̚
̨̭̯̦̣̖̦̦̥̏̌̏́ ̶̵̨̨̨̨̛̛̪̞̬̞̣̱̪̯̦̭̞̣̦̭̯̱̔̔̌̽̌̽̐̌̚̚̚
̴̶̨̨̛̖̬̖̦̞̜̦̟̔̏̌ ̛̪̣̯̌ ̯̌ ̦̖̭̖̦̦̏́ ̥̞̦̚ ̨̔ ̶̶̨̨̨̦̭̖̣̖̦̦̥̞̭̖̟̖̬̙̦̟̥̞̦̞̭̯̬̞̟̌́̏̔̌̏̌̔̌̌̍
̶̵̡̨̨̛̪̖̬̖̣̞̱̭̞̣̦̪̭̣̱̌̽̐,̵̨̨̡̱̥̯̪̬̱̟̏̌́̔ ̶̡̨̨̨̨̨̛̭̯̬̱̯̱̬̦̥̱̪̞̬̞̣̱̪̯̦̭̞̣̦̔̔̌̽̌̽̐̚̚
̦̦̦̌̔̌́
̡̛̛̭̯̬̱̯̱̬̦̥
̨̛̪̞̬̞̣̥̔̔̌̚ ̵̸̡̨̨̨̡̨̛̛̭̯̱̦̭̖̣̖̦̦̦̥̞̯̖̯̱̌̌́̏̌̏̐̚
̨̨̨̛̯̖̬̯̬̞̣̦̌̽̐
̶̖̦̯̬̱
̶̨̨̨̭̞̣̦̌̽̐ ̶̨̨̨̨̡̨̛̞̪̞̦̟̬̬̥̭̞̜̬̦̞̞̟̏̔̏̔̌̔̌̍̐̌̔̽̐̌̌̚,
̡̨̨̨̨̛̦̪̭̣̱̱̞̪̞̦̭̯̞̭̯̦̬̯́̌̌̔̌̿̐̏̔̏̔̔̌̔̌̌:
̨̨̭̣̱̱̦̦̍̐̏̏̌́(̶̵̨̨̛̦̦̦̭̞̣̦̪̭̣̱̌̔̌́̌̽̐
•
̸̨̛̱̞̦̖̦̦̥̦̌́̏̌̌́̐̔̌̚̚̚̚̚
̵̵̨̨̨̛̛̬̣̖̦̦̪̖̬̭̦̣̦̦̍̍́̌̽̔̌;
•
̡̨̨̨̨̨̨̡̪̞̪̭̪̬̯̞̦̹̱̥̖̦̯̀̌̌̌̍̐̔̌,
̸̨̨̨̨̺̪̭̞̱̭̱̏̔̿̍(̨̦̦̭̯̞̌̌́̏̚);
•
̵̨̡̨̨̨̨̛̞̱̪̬̭̯̦̦̞̹̞̭̯̔̏̔̔̔̌̌̽̚
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ʿ̨̨̭̯̦̌̏̌ ʶ̞̦̖̯̱̌̍ ʺ̞̦̞̭̯̬̞̏ ˄̡̛̬̟̦̌ ̞̏̔ 29
̡̞̯̦̏́ 2013 ̨̡̬̱ ζ324 «ʿ̨̬ ̯̖̬̙̖̦̦̌̏̔́̚
ʿ̨̡̬̱́̔ ̞̜̭̦̖̦̦̔́̚ ̶̨̨̨̭̞̣̦̌̽̐ ̨̥̣̖̦̦̌̏́̚
̵̵̨̡̡̨̛̬̱̦̙̖̯̦̹̯̞̌̌̍̀̔̏̚»

ʻ̡̌̌̚ ʺˁʿ ̞̏̔ 3 ̖̬̖̭̦̏́ 2012 ̨̡̬̱ ζ 537
«ʿ̨̬ ̯̖̬̙̖̦̦̌̏̔́̚ ʿ̡̖̬̖̣̞̱ ̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽
̨̪̭̣̱̐,̨̨̨̺̦̯̭̭̥̌̔̌̀̽́̍̌,̡̞̪̖̬̖̱̯́̍̏̌̀̽
̱ ̵̡̛̭̣̦̌̔ ̵̛̛̙̯̯̿̏ ̵̨̛̭̯̦̍̌̏̌ ̞ ̦̖ ̨̥̙̱̯̽
̵̨̨̨̨̛̭̥̭̯̞̜̦̟̪̣̯̌̔̌»;

ʻ̡̌̌̚ ʺ̞̦̞̭̯̖̬̭̯̏̌ ̶̨̨̭̞̣̦̟̌̽ ̨̡̛̛̪̣̞̯ ̞̏̔
16.05.2012 ̬. ζ 282 «ʿ̨̬ ̯̖̬̙̖̦̦̌̏̔́̚
ʿ̨̡̬̱́̔ ̨̨̬̬̣̖̦̦̍́̚ ̨̨̖̬̙̦̔̌̏̐ ̭̯̦̬̯̱̌̔̌
̶̨̨̭̞̣̦̟̌̽ ̨̛̪̭̣̱̐» , ̡̛̜́ ̨̡̪̣̌̏ ̸̨̨̡̪̯̌
̶̨̨̬̬̞̍̚ ̯̌ ̯̖̬̙̖̦̦̌̏̔̀̚ ̭̯̦̬̯̞̌̔̌̏ ̡̨̨̙̦̟
̶̨̨̭̞̣̦̟̌̽ ̨̛̪̭̣̱̐ ̞̚ ̵̨̨̱̣̖̦̏̌̐ ̡̪̖̬̖̣̞̱
̨̪̭̣̱̐. ʻ̌ ̨̨̭̦̞̽̐̔ ̙̖̏ ̨̯̖̬̙̖̦̌̏̔̚ 13
̭̯̦̬̯̞̌̔̌̏ ̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽ ̨̪̭̣̱̐, ̞̦̹̞ ̛̭̯̦̬̯̌̔̌
̵̶̨̨̨̨̨̬̬̣̯̭̯̪̬̯̪̬̞̍́̀̽́̌̔́̽̌̍̌̀̚
ʻ̡̌̌̚ ʺ̞̦̞̭̯̖̬̭̯̏̌ ̶̨̨̭̞̣̦̟̌̽ ̨̡̛̛̪̣̞̯ ̞̏̔ 14
̨̛̣̭̯̪̌̔̌ 2012 ̨̡̬̱ ζ 1039 «ʿ̨̬
̯̖̬̙̖̦̦̌̏̔́̚ ̡̛̬̯̖̬̞̟̏ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̭̱̍’̡̯̞̿̏,
̶̨̨̨̛̺̦̯̭̞̣̦̞̪̭̣̱̌̔̌̀̽̌̽̐»
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̶̥̞̭̞́̏;
•
̵̡̛̱̪̏̌̔̌,̸̵̛̪̖̬̖̖̦̔̍̌
̡̨̨̨̦̭̯̥̌̔̌̏̏̚,Ͳ̸̨̨̡̨̛̛̛̥̖̦̜̭̦̪̬̔̏̏
̨̨̨̨̨̯̦̞̭̯̭̥̭̣̱̱̦̦̯̪̯̬̖̱̔̌̽̔̌̍̐̏̏̌́̌̍̏̚
̨̨̨̨̨̨̨̡̛̛̪̭̯̞̜̦̞̜̭̯̬̦̦̞̜̪̥̞̪̭̱̔̌̍̏̚̚
̸̶̨̡̨̨̨̨̨̨̛̛̥̖̦̟̬̯̥̱̣̯̬̦̭̯̞̦̬̦̔̌̌̍̌̐̌̌̐
̵̨̨̨̬̏̐;
•
̡̨̨̡̨̨̛̛̪̞̞̪̬̭̯̦̣̖̦̦̬̱̪̀̔̏̔̏̌̏́̐
̨̞̦̣̞̦̭̯̞̏̌̔(̨̦̦̭̯̞̌̌́̏̚).
ˀ̵̴̨̖̣̥̖̦̯̱̥̖̦̞̥̬̥̱̦̦̐̌̾̌̏̌́̚,̡̨̛̦̦̦̞̏̌́
̴̶̨̨̨̨̞̦̦̭̱̦̦̭̞̣̦̥̣̖̦̦̌̏̌́̌̽̐̌̏́̚
̶̵̨̨̛̭̞̣̦̪̭̣̱̌̽̐,̨̺̦̯̭̌̔̌̀̽́
̛̛̦̖̖̬̙̦̥̭̱̔̌̏̍’̡̛̯̥̿̌,̵̨̡̬̱̦̌̌̚
̵̡̨̛̙̖̯̦̹̯̞̍̀̔̏,̶̡̨̨̯̙̬̦̞̞̟̯̌̌̐̌̌̌̚
̸̵̨̡̨̡̡̡̨̛̪̬̖̖̦̦̦̱̬̭̞̞̣̱̖̦̦̯̹̯̞̏̔́̏̌́̌̏̚̚.
ˉ̶̵̡̨̡̨̡̨̛̖̜̪̖̬̖̣̞̪̬̱̪̖̬̖̣̞̭̞̣̦̏́̔̏̿̌̽
̨̨̨̨̛̛̪̭̣̱̞̣̪̞̬̯̪̭̣̱̱̐̔̏́̿̔̍̌̐̚,̡́̌
̵̨̛̛̛̦̜̞̣̹̖̪̞̯̣̦̞̣̬̞̹̖̦̦̟̟̌̍̽̔̔̽̀̔̔́̏́
̵̵̡̨̛̛̛̛̭̣̦̙̯̯̭̯̦̌̔̿̏̍̌̏.
ˁ̶̨̞̌ǵ̨̣̦̞̪̽ǵ ̛̭̣̱̐—̵̡̨̡̨̛̥̪̣̖̭̪̬̌̏̏,
̸̵̡̨̨̛̖̦̥̞̦,̵̸̵̨̨̛̛̪̭̣̞̦̐,̵̨̭̞̯̦̞̏,̸̵̛̛̥̖̦̔,
̶̵̵̵̨̛̛̬̖̞̣̞̯̞̜̦̯̞̦̹̞̌̍̌̌̌̔̏̚,̵̨̛̭̪̬̥̦́̏̌
̶̸̨̡̨̛̛̛̦̬̖̥̞̭̞̣̦̞̬̱̪̞̦̞̞̌̌̽̐̔̏̔̏,̡̞́
̵̵̵̡̨̛̛̛̛̪̖̬̖̱̯̱̭̣̦̙̯̯̭̯̦̯̍̏̌̀̽̌̔̿̏̍̌̏̌̌
̨̨̨̨̨̨̨̛̪̯̬̖̱̯̭̯̬̦̦̟̪̥̍̀̽̽̔̐,̨̥̖̯̀̚
̵̨̨̨̨̛̪̣̞̪̹̖̦̦̞̯̬̖̦̦̟̙̯̯̞̣̦̭̯̞́̌̍̏̔̏́̿̔́̽,
̶̶̨̨̨̨̭̞̣̦̟̪̯̞̟̯̪̖̬̦̖̦̦̌̽̌̔̌̌̌̏́̔
̶̨̨̨̨̛̪̦̞̦̦̙̯̯̏̐́.

ʦ̵̨̨̡̨̨̡̛̛̛̛̥̬̬̦̬̥̯̦̱̥̖̦̯̞̌̐̌̿̍̌̏̔̏̚
ʺ̶̨̨̨̨̡̛̛̞̦̞̭̯̖̬̭̯̥̭̞̣̦̟̪̣̞̯̏̌̽,̨̺
̨̨̨̨̨̨̨̨̛̭̯̦̯̣̣̦̞̦̖̦̬̏̌̏̽̔́̌̐̌̽̐̔̌̏̐̚̚
̡̨̛̛̛̬̭̯̦̦̪̬̣̏̌́̌̏̌,̨̨̛̦̭̯̦̌̌̏̌̍
̵̸̡̡̨̨̨̛̛̛̛̬̯̖̬̭̯̺̞̣̦̭̯̞̟̟̌̌̔̔́̽
̬̖̱̣̯̯̞̽̌̏̚,̨̨̛̯̭̪̬̥̦̜̦̭̦̖̦̦̌́̏̌̌̔́̐́
̨̨̨̨̡̨̨̛̪̯̥̣̦̭̯̱̪̖̦̪̬̦̭̯̞̌̽̐́̏́̔̏̌̏
̶̴̨̭̞̣̦̞̜̭̖̬̞̌̽


ʦ̵̨̡̨̨̡̛̛̛̭̯̦̬̯̖̬̞̟̣̞̬̱̬̥̭̌̏̏̔́̏̔̍̐̌̔̽
̨̍’̶̵̨̨̛̦̦̣̦̦̦̭̞̣̦̪̭̣̱̿̔̌̽̔́̌̔̌́̌̽̐,̡̞́̿
̨̛̭̬̞̦̥̥̏̿̔’̶̡̛̥̣̞̖̦̱̦̦̥̣́̏̌́̔́̚
̵̶̨̛̛̦̖̖̬̙̦̬̦̞̞̜̞̥̯̔̌̏̐̌̌̏̌̐̌̀̽̚
̶̵̨̨̛̛̛̛̪̞̯̖̬̯̥̙̣̞̭̯̦̦̦̭̞̣̦̔̏̔̏̽̌̔̌́̌̽
̨̨̨̨̨̛̪̭̣̱̪̬̭̯̥̪̦̦̥̞̪̞̦̟̐̔̌́̏̔̏̔
̴̶̸̵̨̨̡̛̞̦̬̥̞̟̯̪̞̯̖̬̙̱̱̥̖̦̯̞̌̌̔̏̔̀̔̏,̞̦̖
̶̨̨̨̨̨̡̛̥̯̭̪̖̞̣̦̬̖̱̣̯̬̦̯̱̏̌̐̌̀̽̌̽̐̐́̐̌.ʪ̨
̶̵̡̛̛̬̯̖̬̞̟̦̣̖̙̯̏̌̌̽:
•
̵̨̡̛̦̦̞̭̯̭̯̯̱̯̦̱̥̖̦̯̞̌́̏̽̌̔̏,
̶̨̛̞̣̦̏̽Ͳ̵̨̨̨̨̛̪̬̬̞̌̏̏̔̐̏̏(̴̸̵̛̛̣̞̦̔́̚
̨̭̞̍Ͳ̶̛̪̞̪̬̥̞̔̿̏),̵̸̡̨̡̛̛̦̖̦̪̖̬̖̣̞̏́̏̌̚
̶̵̨̨̛̭̞̣̦̪̭̣̱̌̽̐,̛̯̖̬̙̖̦̜̌̏̔̚
ʺ̶̨̨̡̛̛̞̦̭̪̣̞̯,̡̨̨̯̖̬̞̟̭̞̌̐̍,̡̨̛̛̥̦́̏
̦̯̭̌̔̌̀̽́;

•
̵̨̛̛̯̬̥̦̦̖̬̙̦̭̯̦̬̯̞̔̌́̔̌̏̌̔̌̏
̶̵̨̨̛̭̞̣̦̪̭̣̱̌̽̐;
•
̴̵̶̨̨̡̛̛̛̞̪̞̦̜̜̬̞̖̦̪̬̞̦̞̏̔̏̔̌̏̏̽̌̏̏
̭̱̍’̡̯̿̌,̶̵̶̨̡̨̡̛̛̬̖̥̭̞̣̦̪̬̞̦̞̌̌̽̌̏̏̚,̵̛̞̦̹
̴̵̶̞̞̌̏̏,̶̡̨̨̛̞̦̯̭̞̣̦̞̪̭̣̱́̌̔̌̀̽̌̽̐,̨̺
̨̡̨̨̨̪̞̯̖̬̙̱̯̭̱̥̖̦̯̥̪̬̭̞̯̱̔̏̔̿̽́̔̏
̨̨̡̖̬̙̦̬̔̌̏̐̌̌̚̚;
•
̨̨̨̛̞̭̱̯̦̞̭̯̬̦̭̯̞̞̭̪̣̯̏̔̽̌̍̐̏̌̌̚̚
̨̡̨̪̯̞̞̬̞̔̌̏̍̏̚(̨̨̍̏’̵̡̨̛̪̣̯̖̙̞́̏̌̏̚);
•
̶̡̛̦̦̞̭̯̱̪̬̞̦̞̭̱̌́̏̽̌̏̏̍’̡̯̿̌
̵̸̵̸̨̨̡̨̡̛̛̛̛̛̭̭̯̥̖̦̦̙̯̭̦̞̭̯̍̔̌̏̌̽
̵̨̨̨̨̪̬̙̖̦̦̔́̍̏’̵̸̵̡̨̨̛̛̛̥̖̦̣̞́̏̔̐́̔̏̚;
•
̨̦̦̞̭̯̥̯̖̬̞̣̦̌́̏̽̌̌̽Ͳ̵̸̨̛̯̖̦̞̦̟̍̌̚,
̵̶̵̨̨̨̨̛̦̖̞̦̟̣̦̦̦̭̞̣̦̪̭̣̱̍̔̔́̌̔̌́̌̽̐;
•
̸̨̨̨̨̨̨̛̦̦̞̭̯̣̭̦̬̖̦̦̌́̏̽̏̌̐̔̏̌̐
̨̛̛̪̬̥̞̺̖̦̦̣̪̬̙̦̦́̔́̏̌́(̨̬̥̞̺̖̦̦̦́̌̚
̸̦̞),̨̨̛̺̞̪̞̭̦̞̯̬̦̥̯̏̔̏̔̌̿̌̌̌
̨̨̨̛̛̛̪̬̯̪̙̖̙̦̥̥̥̏̐̌(̣̭̱̔́̍’̡̯̞̿̏,̨̺
̶̨̨̨̛̛̦̯̭̞̣̦̞̪̭̣̱̪̬̙̦̦̌̔̌̀̽̌̽̐̏̌́̚
(̸̨̬̥̞̺̖̦̦̦̦̞́̌̚),̸̶̨̨̨̨̛̱̯̥̱̭̣̞̭̯̞̦̬̦̌̌̐,
̨̨̛̪̣̞̯̦̌̌̏̐/̵̨̨̨̨̭̪̞̭̦̣̱̐̔̐́̔,̨̨̛̪̞̯̬̥̦̔̌̐
̨̛̪̬̙̦̦̏̌́,̡̛̪̬̯̱̣̱;
•
̸̵̸̨̛̥̙̣̞̭̯̖̪̖̖̦̦̬̱̦̦̥̏̽̌̍́̌̏̌́̚̚
̸̶̵̨̨̨̛̛̯̬̥̱̞̭̞̣̦̪̭̣̱̏̌̏̌̽̐(̣̭̱̔́̍’̡̯̞̿̏,
̶̨̨̨̨̛̺̦̯̭̞̣̦̞̪̭̣̱̣̱̌̔̌̀̽̌̽̐̔̐́̔̚,
̡̛̪̬̯̱̣̱,̶̨̨̭̞̣̦̌̽Ͳ̵̸̶̨̨̨̛̪̭̣̞̦̟̬̖̞̣̞̯̞̟̐̌̍̌,
̸̵̸̡̨̡̛̛̥̪̖̬̖̖̦̯̖̬̱̦̦́̔̍̌̌̌̏̌́);
•
̵̨̨̨̛̦̦̞̭̯̯̯̬̦̭̪̬̯̦̭̞̌́̏̽̌̏̌̌̍̏̚(̣̔́
̭̱̍’̡̯̞̿̏,̶̨̨̨̛̺̦̯̭̞̣̦̞̪̭̣̱̌̔̌̀̽̌̽̐̚
̸̡̨̨̨̡̨̨̛̬̯̖̭̯̬̖̦̯̬̱̦̦̏̐̌̐̏̌́̚,̶̨̨̭̞̣̦̟̌̽
̴̨̡̡̛̛̪̬̞̣̯̌);
•
̴̸̡̡̨̨̨̨̨̛̦̦̞̭̯̣̞̞̦̥̖̦̌́̏̽̏̌̏̌̐̔̐
̨̪̖̬̭̦̣̱̌(̣̭̱̔́̍’̡̯̞̿̏,̶̨̨̺̦̯̭̞̣̦̞̌̔̌̀̽̌̽
̶̨̨̨̨̛̪̭̣̱̞̭̯̞̦̬̦̐̌̌̐̚,̨̨̖̦̦̔̐,
̨̨̛̪̣̞̯̦̌̌̏̐/̵̨̨̨̨̭̪̞̭̦̣̱̐̔̐́̔,̶̞̣̞̯̞̟̌̍̌);
•
̸̨̦̦̞̭̯̪̬̬̥̦̦̦̌́̏̽̐̌̌̏̌́̚
̵̨̡̛̛̪̬̜̥̦̯̞̍̌̽̏(̣̭̱̔́̍’̡̯̞̿̏,̨̺̦̯̌̔̌̀̽
̶̵̨̨̨̛̭̞̣̦̱̪̭̣̱̱̣̹̯̱̦̦̭̞̥̖̜̦̌̽̐̏̌̏̌́̔̚
̴̵̨̨̛̬̥̦̦̏̏̌́);̨̭̞̍,̡̞̪̖̬̖̱̯̱́̍̏̌̀̽
̵̵̵̡̨̛̛̛̛̭̣̦̙̯̯̭̯̦̌̔̿̏̍̌̏̌,̨̥̖̯̀̚:
•
̶̨̨̛̛̦̱̯̯̦̥̭̞̣̦̌̍́̌̽Ͳ̵̨̨̛̪̱̯̍̏
̸̨̡̛̦̌̏(̣̭̱̔́̍’̡̯̞̿̏,̶̨̨̺̦̯̭̞̣̦̞̌̔̌̀̽̌̽
̨̨̨̨̛̛̛̪̭̣̱̪̞̯̬̥̦̪̬̙̦̦̐̔̌̐̏̌́̚,̶̨̨̭̞̣̦̟̌̽
̶̪̯̞̟̌̔̌̌,̶̶̶̨̨̭̞̣̦̟̞̦̯̖̬̞̟̯̬̖̞̦̯̖̬̞̟̌̽̐̌̌̐̌,
̶̶̨̨̭̞̣̦̟̬̖̞̣̞̯̞̟̌̽̌̍̌,̶̨̨̨̭̞̣̦̌̽̐
̨̨̭̱̪̬̱̏̔/̨̪̯̬̦̙̱̌̌);
•
̨̡̛̛̛̪̞̦̦̭̣̦̥̙̯̯̥̌̍̐̌́̌̔̿̏̚
̨̛̭̯̦̥̍̌̏̌(̣̭̱̔́̍’̡̯̞̿̏,̨̺̦̯̌̔̌̀̽
̶̶̴̨̨̨̨̨̡̡̛̛̭̞̣̦̱̪̭̣̱̱̞̭̞̣̦̟̪̬̞̣̯̌̽̐̌̽̌̚).
˃̡̡̛̞̯̖̬̙̖̦̞̬̯̖̬̞̟̥̯̌̌̏̔̌̀̽̚
̵̵̨̨̡̨̨̡̛̛̛̛̭̯̭̱̯̭̯̞̣̯̬̥̭̌̏̏̌̽̽̔̐̌̔̽̚
̨̍’̦̦̿̔̌̽,̡̨̛̞̪̬̖̯̖̦̱̯̦̯̬̥̦̦́̔̀̽̌̌́
̸̡̨̨̨̹̯̞̖̬̙̦̙̖̯̱̖̬̖̬̞̦̞̏̔̌̏̐̍̀̔̚̚̚
̵̛̥̖̦̞̥̌̚,̸̸̵̨̛̯̥̱̭̣̞̖̬̖̥̖̦̞̥̏̌̚̚
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ʻ̡̌̌̚ ʺ̞̦̞̭̯̖̬̭̯̏̌ ̶̨̨̭̞̣̦̟̌̽ ̨̡̛̛̪̣̞̯ ̞̏̔
27.12.2013 ̬. ζ904 «ʿ̨̬ ̯̖̬̙̖̦̦̌̏̔́̚
̸̵̨̛̛̥̖̯̦̔ ̶̡̨̬̖̥̖̦̞̜̔̌ ̚ ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́
̨̨̛̥̦̞̯̬̦̱̐ ̯̌ ̶̨̡̛̞̦ ̡̨̭̯̞́ ̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽
̨̪̭̣̱̐»

ʻ̡̌̌̚ʺ̶̨̨̨̡̛̛̞̦̞̭̯̖̬̭̯̭̞̣̦̟̪̣̞̯̞̏̌̌̽̏̔
20.01.2014̬.ζ28«ʿ̨̬̯̖̬̙̖̦̦̌̏̔́̚
ʿ̸̨̡̨̛̬̱̦̖̦̦̪̯̬̖̦̭̖̣̖̦̦́̔̏̌́̍̌́̚
̨̛̥̞̦̞̭̯̬̯̦̌̔̌̏Ͳ̶̨̨̨̛̛̛̯̖̬̯̬̞̣̦̟̦̞̱̌̽̔
̶̵̵̨̨̛̭̞̣̦̪̭̣̱̌̽̐̌»

ʻ̡̌̌̚ ʺ̞̦̞̭̯̖̬̭̯̏̌ ̶̨̨̭̞̣̦̟̌̽ ̨̡̛̛̪̣̞̯ ̞̏̔
26.03.2015 ̬. ζ 332 «ʿ̨̬ ̯̖̬̙̖̦̦̌̏̔́̚
ʺ̨̡̛̛̖̯̔ ̶̨̡̛̞̦ ̵̡̨̡̛̦̱̬̭̦ ̶̨̨̛̪̬̪̞̜̚
̸̡̛̱̭̦̞̌̏ ̡̨̡̦̱̬̭̱ ̞̚ ̸̣̱̖̦̦̌́̚ ̵̛̙̖̯̦̍̀̔
̶̵̡̨̨̨̛̹̯̞̣̦̦̦̭̞̣̦̪̭̣̱̏̔́̌̔̌́̌̽̐»
ʻ̡̌̌̚ ʺ̞̦̞̭̯̖̬̭̯̏̌ ̶̨̨̭̞̣̦̟̌̽ ̨̡̛̛̪̣̞̯ ̞̏̔ 7
̬̱̦̐̔́ 2015 ̨̡̬̱ ζ 1186 «ʿ̨̬ ̯̖̬̙̖̦̦̌̏̔́̚
ʺ̸̵̨̛̛̖̯̦̔
̶̡̨̬̖̥̖̦̞̜̔̌
̵̨̡̬̬̱̦̱̌̚
̶̵̨̨̨̛̬̯̭̯̞̭̞̣̦̪̭̣̱̏̌̌̽̐»
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̶̨̨̨̨̭̞̣̦̥̣̖̦̦̌̽̐̌̏́̚.
ˀ̶̨̨̨̡̛̛̖̣̥̖̦̯̱̞̜̭̦̖̦̦̥̦̞̯̬̦̱̯̞̦̐̌̿̔́̐̌̚
̶̡̨̨̨̨̨̛̬̖̱̣̯̯̞̦̦̦̭̞̣̦̥̣̖̦̦̽̌̏̏̌́̌̽̐̌̏́̚̚
̴̨̨̡̛̱̬̥̞̪̦̦̯̪̖̬̖̞̬̞̯̞̔̌́̌̏̏̏̚,̡̞̦́̌̔̌̿
̸̶̨̨̨̨̨̡̨̛̯̬̥̱̭̞̣̦̥̣̖̦̦̯̙̏̌̌̽̐̌̏́̌̚
̨̨̛̛̭̯̦̣̥̙̣̞̭̯̣̞̯̞̏̌̏̀̿̏̽̔́̏̏̚
̡̛̪̬̖̭̯̦̞̖̪̬̯̥̖̦̯̞̔̌̏̏̔̌̌̏/̨̱̪̬̣̞̦̌̏̽̔
̶̨̬̦̞̞̟̐̌̌̚Ͳ̶̶̡̨̨̨̨̨̛̦̭̞̣̦̥̣̖̦̦̏̌̏́̌̽̐̌̏́̚
̵̵̨̨̛̯̞̞̦̦̞̥̖̙̦̦̦̪̭̣̱̌̏̔̏̔̌́̌̔̏̏̌̌̔̌́̐̚.
ʻ̶̴̸̡̨̨̨̨̛̥̯̖̬̙̖̦̭̪̖̞̣̦̞̬̥̪̞̌̌̌̏̔̌̽̔̌̚̚
̴̶̸̶̵̨̨̨̨̛̞̦̬̥̞̟̪̬̦̞̭̞̣̦̪̭̣̱̌̌̔̌̏̌̏̌̽̐,̡̞́
̴̶̶̨̨̨̨̥̞̭̯̯̞̦̬̥̞̪̬̦̱̭̞̣̦̟́̽̌̀̌̏̌̽̚
̛̭̣̱̙̍,̶̨̨̬̦̞̞̟̌̍̐̌̌̚,̶̵̡̨̛̪̖̬̖̣̞̭̞̣̦̌̽
̨̪̭̣̱̐,̨̺̦̯̭̌̔̌̀̽́,̴̨̛̬̥̦̦̦̌̔̌́
̶̵̨̨̛̭̞̣̦̪̭̣̱̌̽̐(̖̦̦̔̌,̶̨̭̯̞̦̬̦̌̌̌,
̨̪̭̯̞̜̦̌,̸̨̛̯̥̭̌̏̌),̡̡̨̨̞̣̞̭̯̭̞̽̽̍̌̍
̶̵̨̛̭̞̣̦̬̱̪̌̽̐,̶̡̨̨̛̞̯̬̥̱̯̭̞̣̦̞́̀̽̌̽
̨̛̪̭̣̱̐,̶̵̡̨̨̨̨̛̯̖̬̞̟̭̞̭̞̣̦̬̱̪̌̐̍̌̍̌̽̐,̡̞́
̶̨̨̨̛̛̯̬̥̱̯̭̞̣̦̞̪̭̣̱̀̽̌̽̐.˃̡̨̙̌
̴̨̯̖̬̙̖̦̬̥̌̏̔̌̌̚,̡̨̨̛̥̞̭̯̯̦̞̺́̌̽̔̌̔
̸̡̛̖̪̖̖̦̦̬̥̭̱̌̍́̌̔̌̍̚̚’̸̡̯̦̿̌̌̔̌̏̌̌
̶̵̨̨̛̭̞̣̦̪̭̣̱̌̽̐.
̶̨̡̨̨̨̨̡̨̡̬̖̭̣̪̬̖̱̬̱̣̹̖̦̦̦̱̬̭̱̀̿̔̐́;

˄̨̨̨̨̨̡̨̥̥̣̖̦̦̪̭̣̱̱̬̥̭̟̏̀̌̏́̐̐̌̔̽̚
̶̨̨̡̨̡̛̬̦̞̞̟̥̱̯̪̬̖̖̦̦̦̱̬̭̱̐̌̌̌̿̍̏̔́̚,̞
̵̶̡̨̨̡̨̛̙̦̬̥̭̬̦̞̞̜̌̐̌̔̽̐̌̌̚̚,̨̨̨̨̪̥̌̔̐̀̚
̸̵̨̨̡̨̡̨̛̛̦̖̦̟̥̖̯̬̬̱̦̱̬̯̭̯̞̌̌̔̌̏̌̚̚̚
̨̪̭̣̱̐,̨̡̡̛̛̛̪̦̦̪̬̖̭̯̯̦̜̬̺̱̞̭̯̏̌̔̌̏̌̌́̽
̶̨̡̛̪̭̣̱̦̜̥̖̦̹̱̖̯̦̱̞̦̱̐̌̌̌̔̏̌̚.ʶ̨̨̬̞̥̯̐,
̶̨̡̨̨̡̨̨̛̛̛̬̥̭̞̬̦̞̞̟̥̙̱̯̬̭̯̱̯̐̌̔̽̐̌̌̽̏̏̏̌̚
̶̵̨̡̨̨̛̛̞̦̹̞̯̞̬̖̭̱̬̭̣̦̦̦̭̞̣̦̔̔̌̏̔́̌̔̌́̌̽
̨̪̭̣̱̐.

ɄȺȻȱɇȿɌ ɆȱɇȱɋɌɊȱȼ ɍɄɊȺȲɇɂ

ɊɈɁɉɈɊəȾɀȿɇɇə
ɜɿɞ 8 ɫɟɪɩɧɹ 2012 ɪ. ʋ 556-ɪ
Ʉɢʀɜ

ɉɪɨ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
1. ɋɯɜɚɥɢɬɢ ɋɬɪɚɬɟɝɿɸ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ,
ɳɨ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ.
2. Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɪɚɡɨɦ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɦɢ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚ ɩɨɞɚɬɢ ɭ ɬɪɢɦɿɫɹɱɧɢɣ
ɫɬɪɨɤ Ʉɚɛɿɧɟɬɨɜɿ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ,
ɫɯɜɚɥɟɧɨʀ ɰɢɦ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ.
3. ȼɢɡɧɚɬɢ ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɜɬɪɚɬɢɥɨ ɱɢɧɧɿɫɬɶ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 13 ɤɜɿɬɧɹ 2007 ɪ. ʋ 178 “ɉɪɨ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ” (Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ɍɤɪɚʀɧɢ, 2007 ɪ., ʋ 28, ɫɬ.
1122).
ɉɪɟɦ'ɽɪ-ɦɿɧɿɫɬɪ
ɍɤɪɚʀɧɢ
ȱɧɞ. 26

Ɇ.ȺɁȺɊɈȼ

ɋɏȼȺɅȿɇɈ
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ
Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɜɿɞ 8 ɫɟɪɩɧɹ 2012 ɪ. ʋ 556-ɪ
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ɋɌɊȺɌȿȽȱə
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ
ɇɚ ɲɥɹɯɭ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ȯɋ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɟɪɠɚɜɢ
ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ,
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɽɸ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɠɢɬɬɹ ɞɨ
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ.
ɍɡɹɜɲɢ ɧɚ ɫɟɛɟ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɭ
ɞɟɪɠɚɜɭ, ɍɤɪɚʀɧɚ ɫɩɪɹɦɭɜɚɥɚ ɫɜɨʀ ɞɿʀ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ,
ɩɪɢɞɿɥɹɸɱɢ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɣɨɝɨ ɜɪɚɡɥɢɜɢɦ ɝɪɭɩɚɦ.
ɐɹ ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɰɿɥɿ ɬɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦɢ ɭ
ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ
ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀɯ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ.
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɚɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ
ɭ ɉɪɨɝɪɚɦɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɧɚ 2010-2014 ɪɨɤɢ “Ɂɚɦɨɠɧɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ,
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɞɟɪɠɚɜɚ”, Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ ɩɪɨ ɡɚɯɢɫɬ
ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɯ ɫɜɨɛɨɞ ɬɚ Ɂɚɤɨɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ”.

Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɢɬɭɚɰɿʀ
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨ ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɢɣɧɹɬɨ Ɂɚɤɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ”, “ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ ɿ ɛɟɡɩɪɢɬɭɥɶɧɢɯ
ɞɿɬɟɣ”, “ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɚɞɚɩɬɚɰɿɸ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶ ɱɢ ɜɿɞɛɭɥɢ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɭ
ɜɢɞɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɚɛɨ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ ɫɬɪɨɤ”, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ
Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 13 ɤɜɿɬɧɹ 2007 ɪ. ʋ 178 (Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ ɜɿɫɧɢɤ
ɍɤɪɚʀɧɢ, 2007 ɪ., ʋ 28, ɫɬ. 1122) ɫɯɜɚɥɟɧɨ Ʉɨɧɰɟɩɰɿɸ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 30 ɥɢɩɧɹ
2008 ɪ. ʋ 1052 ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɩɥɚɧ ɞɿɣ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ 2012 ɪɨɤɭ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ
Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 31 ɫɟɪɩɧɹ 2011 ɪ. ʋ 1057 ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɭ ɰɿɥɶɨɜɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ 2015 ɪɨɤɭ
(Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ɍɤɪɚʀɧɢ, 2011 ɪ., ʋ 80, ɫɬ. 2946).
Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɩɪɢɣɧɹɬɨ Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 15 ɛɟɪɟɡɧɹ 2012 ɪ. ʋ 4523-VI “ɉɪɨ
ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɞɟɹɤɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ”,
ɹɤɢɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ
ɝɪɨɦɚɞɹɧ”, “ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɝɚɪɚɧɬɿʀ”, “ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ” ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɝɪɨɦɚɞɢ ɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ, ʀɯ ɜɢɞɚɯ ɬɚ ɨɛɫɹɝɚɯ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɡ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ, ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ
ɫɟɤɬɨɪɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɚɜɚ
ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹɦ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɛɟɡ
ɦɟɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɬɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɨɩɥɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɞɨɯɨɞɭ ʀɯ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ.
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ɍ ɞɟɪɠɚɜɿ ɭɬɜɨɪɟɧɚ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɨɫɨɛɚɦ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɞɚɥɿ - ɨɫɨɛɢ). Ɍɚɤ, ɭ
2011 ɪɨɰɿ ɞɿɹɥɨ ɩɨɧɚɞ 3 ɬɢɫ. ɬɚɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɥɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɛɿɥɶɲ ɹɤ 3 ɦɥɧ. ɨɫɿɛ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝɚɯ, ɧɟ ɨɯɨɩɥɟɧɢɦɢ ɬɚɤɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɩɨɧɚɞ 1 ɦɥɧ. ɨɫɿɛ.
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ, ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɦɢ ɬɚ
ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ. Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɪɨɟɤɬɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ ɿɡ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɪɿɜɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɿɧɲɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ. ȼ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɦɿɫɰɟɜɿ ɨɪɝɚɧɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɢ
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɧɚɞɚɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɬɚɤɢɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ, ɚ
ɨɬɠɟ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɡɨɤɪɟɦɚ
ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ.
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɫɭɱɚɫɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɽ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ. ɇɚ ɪɿɜɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɧɟ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɨɫɿɛ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɧɚɹɜɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ
ɞɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɫɿɛ.
Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ, ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɯ
ɬɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ.
ɉɿɞ ɱɚɫ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɟ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɨɛɦɿɧ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɳɨ
ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɽ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɨʀ
ɠɢɬɬɽɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ.
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶ ɥɢɲɟ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɜɪɚɡɥɢɜɢɯ ɝɪɭɩ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɧɟ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ ɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɧɟ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɜ ɨɫɿɛ ɧɚɜɢɱɨɤ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɳɨ
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɚɤɢɯ ɨɫɿɛ ɩɿɞ ɨɩɿɤɨɸ ɞɟɪɠɚɜɢ;
ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ɿɧɬɟɪɧɚɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɧɟ
ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨ ɨɫɿɛ ɩɪɨɠɢɜɚɬɢ ɭ ɝɪɨɦɚɞɿ.
Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɫɯɜɚɥɟɧɚ
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 13 ɤɜɿɬɧɹ 2007 ɪ. ʋ 178
(Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ɍɤɪɚʀɧɢ, 2007 ɪ., ʋ 28, ɫɬ. 1122), ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɧɟ ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ
ɨɛɫɹɡɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɳɨɞɨ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ, ʀɯ ɜɢɞɚɯ ɬɚ ɨɛɫɹɝɚɯ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ
ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɿ
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.

ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ:
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
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ɚɞɪɟɫɧɿɫɬɶ ʀɯ ɧɚɞɚɧɧɹ;
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ
ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ;
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɬɚ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɬɚɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿɣ ɝɪɨɦɚɞɿ;
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɥɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɪɿɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɧɚ
ɪɢɧɤɭ ɬɚɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
ɹɤɿɫɬɶ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
ɩɪɨɡɨɪɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.

Ɇɟɬɚ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ
Ɇɟɬɨɸ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɨɫɿɛ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ,
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀɯ ɧɚɞɚɧɧɹ.
Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ:
ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ
ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɬɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ,
ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɦɨɞɟɪɧɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚɹɜɧɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɫɬɜɨɪɢɬɢ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɣ ɪɢɧɨɤ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɲɥɹɯɨɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɞɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɩɟɪɟɥɿɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ
ʀɯ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ;
ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɩɟɪɟɥɿɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ʀɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɸ ɡ
ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɨɛɫɹɝɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ;
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɬɪɟɛ ɞɢɬɢɧɢ ɬɚ ʀʀ
ɫɿɦ’ʀ ɹɤ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɭ ɭɦɨɜɭ ɞɥɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚɤɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ʀɯ ɧɚɞɚɸɬɶ;
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿ ɿɧɫɩɟɤɰɿʀ ɬɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ
ɹɤɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ, ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɞɥɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ
ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ʀɯ ɧɚɞɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɬɚɬɭɫɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɿɧɲɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ,
ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ʀɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ; ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚɤɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ.
Ⱦɥɹ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ
ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɬɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ
ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ:
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ;
ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɨɞɢɧɢɰɿ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ;
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ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɬɚ ɨɫɿɛ;
ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɞɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ʀɯ ɹɤɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ, ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɿ ɬɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ;
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɪɟɽɫɬɪɢ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɬɚ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɫɿɛ, ɡɨɤɪɟɦɚ
ɩɨɫɥɭɝ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɛɚɬɶɤɿɜ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ;
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɟɞɟɧɧɹ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ʀʀ ɩɪɨɡɨɪɿɫɬɶ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ;
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɛɚɡɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɞɚɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ
ɨɫɿɛ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ, ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɩɿɥɶɝ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ “ɽɞɢɧɨɝɨ ɜɿɤɧɚ”
ɞɥɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɨɫɿɛ;
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ, ɿɧɲɢɯ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɿɡ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ
ɦɿɠɜɿɞɨɦɱɭ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹɦ
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɨɫɿɛ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ.
Ⱦɥɹ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɞɿɸɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɬɚɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɲɥɹɯɨɦ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɞɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ:
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ
ɨɫɿɛ ɬɚ ɫɿɦɟɣ ɡ ɞɿɬɶɦɢ;
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ,
ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹɦ ɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɨɫɿɛ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɯɢɫɬɭ ɨɫɿɛ;
ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ,
ɧɚɞɚɜɚɱɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɭɦɨɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ʀɯ ɹɤɨɫɬɿ,
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜɢɞɢ ɬɚ ɨɛɫɹɝɢ ɬɚɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɞɥɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ;
ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɭ ɩɥɚɬɭ ɡɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ
ɞɨɯɨɞɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɬɚɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ
ɫɟɪɟɞ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɚ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɹɤɨɫɬɿ ɬɚɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚ
ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ “ɝɪɨɲɿ ɯɨɞɹɬɶ ɡɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɩɨɫɥɭɝ”;
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ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ʀɯ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ, ɪɿɜɧɹ ɣɨɝɨ
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ, ɹɤɨɫɬɿ, ɫɜɨɽɱɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ.
Ⱦɥɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ:
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ, ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɯ ɬɚ
ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɿ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɬɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɩɥɚɧɢ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɝɪɨɦɚɞɿ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɰɟɧɬɪɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɫɥɭɠɛ ɞɥɹ ɫɿɦ’ʀ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɭ ɡ ɪɚɧɧɿɦ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹɦ ɫɿɦɟɣ, ɹɤɿ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɿɧɲɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɳɨ
ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ, ɥɿɤɚɪɹɦɢ,
ɞɿɥɶɧɢɱɢɦɢ ɿɧɫɩɟɤɬɨɪɚɦɢ;
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɜɿ ɜɞɨɦɚ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɦ ɡ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜ
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ɿɧɬɟɪɧɚɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɚɯ;
ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ɿɧɬɟɪɧɚɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ
ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɲɥɹɯɨɦ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɢ ɬɚɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ
ɞɟɧɧɨɝɨ, ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ, ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜɞɨɦɚ;
ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨɝɨ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ
ɨɫɿɛ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɞɿɬɟɣ, ɭ ɪɚɡɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɡɚɝɪɨɡɢ ʀɯ ɠɢɬɬɸ ɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɸ;
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɞɭɦɤɢ
ɩɪɨ ɤɨɪɢɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ʀɯ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ;
ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɦɚɪɝɿɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɝɪɭɩ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ,
ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɦɢ ɬɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ.

Ɉɱɿɤɭɜɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɽɞɢɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ
ɫɮɟɪɿ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ:
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ʀɯ
ɹɤɿɫɬɶ ɬɚ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɬɚɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ ɞɿɸɱɭ ɦɟɪɟɠɭ ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ
ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɸ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɩɨɬɪɟɛ ɨɫɿɛ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝɚɯ;
ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ.
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Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ,
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɚ ɨɬɠɟ, ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɲɢɪɨɤɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɨɫɿɛ ɞɨ
ɹɤɿɫɧɢɯ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.

Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ
ɇɚɩɪɹɦɢ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ:
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ;
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɧɚ 30 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ;
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɫɿɛ, ɹɤɢɦ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɧɚ 25
ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ;
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ɿɧɬɟɪɧɚɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɧɚ 25 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ.
Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɩɥɚɧ
ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ.
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɬɚ
ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ, ɿɧɲɢɯ ɞɠɟɪɟɥ.
Ɉɛɫɹɝɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɭɬɨɱɧɸɸɬɶɫɹ ɳɨɪɨɤɭ ɡ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ.
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ɄȺȻȱɇȿɌ ɆȱɇȱɋɌɊȱȼ ɍɄɊȺȲɇɂ
ɊɈɁɉɈɊəȾɀȿɇɇə
ɜɿɞ 9 ɫɟɪɩɧɹ 2017 ɪ. ʋ 526-ɪ
Ʉɢʀɜ
ɉɪɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɧɚ 2017—2026 ɪɨɤɢ ɬɚ
ɩɥɚɧ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ʀʀ ȱ ɟɬɚɩɭ
1. ɋɯɜɚɥɢɬɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɧɚ 2017—2026 ɪɨɤɢ (ɞɚɥɿ —ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ), ɳɨ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ.
2. Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɩɥɚɧ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ I ɟɬɚɩɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɧɚ 2017—2026 ɪɨɤɢ
(ɞɚɥɿ — ɩɥɚɧ ɡɚɯɨɞɿɜ), ɳɨ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ.
3. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ
ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ.

Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ

ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ

ɩɨɥɿɬɢɤɢ

ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɨɦ

ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ

4. Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɦ, ɿɧɲɢɦ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɨɪɝɚɧɚɦ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɛɥɚɫɧɢɦ,
Ʉɢʀɜɫɶɤɿɣ ɬɚ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɶɤɢɦ ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹɦ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦ ɡɚ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ:
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡ ɱɢɫɥɚ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɿɜ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ, ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɿɜ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɿɧɲɢɯ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ;
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɬɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɚɤɬɿɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɬɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɜɢɞɚɬɤɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɭ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɚɯ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɪɿɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɲɢɯ
ɞɠɟɪɟɥ, ɧɟ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ;
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɜɢɞɚɬɤɢ ɭ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɡɚɩɢɬɚɯ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɪɿɤ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɩɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ;
ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɳɨɪɨɤɭ ɞɨ 15 ɥɸɬɨɝɨ ɬɚ 15 ɥɢɩɧɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ;
ɩɨɞɚɬɢ ɞɨ 15 ɥɸɬɨɝɨ 2019 ɪ. Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɞɨ
ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ II ɟɬɚɩɭ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ.
5. Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ:
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɝɨ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɪɚɜ ɞɢɬɢɧɢ ɬɚ ɿɡ
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɫɬɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ;
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ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɳɨɪɨɤɭ ɞɨ 25 ɥɸɬɨɝɨ ɬɚ 25 ɥɢɩɧɹ Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ
ɫɬɚɧ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ;
ɨɩɪɢɥɸɞɧɢɬɢ ɞɨ 1 ɛɟɪɟɡɧɹ 2019 ɪ. ɡɜɿɬ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ Ɇɿɠɜɿɞɨɦɱɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɨɯɨɪɨɧɢ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ;
ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɩɨɞɚɬɢ ɞɨ 1 ɬɪɚɜɧɹ 2019 ɪ. ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ Ʉɚɛɿɧɟɬɨɜɿ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
II ɟɬɚɩɭ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ.
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ȼ. ȽɊɈɃɋɆȺɇ

ɋɏȼȺɅȿɇɈ
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɜɿɞ 9 ɫɟɪɩɧɹ 2017 ɪ. ʋ 526-ɪ
ɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇȺ ɋɌɊȺɌȿȽȱə
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɧɚ 2017—2026 ɪɨɤɢ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ
Ʉɭɪɫ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭɫɩɿɲɧɢɯ
ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɿɡ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ
ɩɪɚɜ ɿ ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɞɢɬɢɧɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɫɿɦ’ʀ,
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɬɟɣ ɭ ɫɿɦ’ʀ ɚɛɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ,
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɧɚɛɥɢɠɟɧɨɦɭ ɞɨ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ.
ɐɸ ɋɬɪɚɬɟɝɿɸ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɦɿɧɢ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɚ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɪɟɚɥɶɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɫɿɦɟɣ ɡ
ɞɿɬɶɦɢ, ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ ɜ ɫɿɦ’ʀ.
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ:
ɛɟɡɩɟɤɚ ɿ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ ɞɢɬɢɧɢ ɽ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ;
ɫɿɦ’ɹ ɽ ɧɚɣɤɪɚɳɢɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɞɥɹ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ;
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɫɿɦ’ʀ ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ ɽ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɞɢɬɢɧɢ ɬɚ ʀʀ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ;
ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɡɚɨɯɨɱɭɽɬɶɫɹ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɟ ɛɚɬɶɤɿɜɫɬɜɨ;
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɬɪɟɛ, ɞɭɦɤɢ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɤɨɠɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ;
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ʀɯ ɠɢɬɬɹ ɬɚ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ.
Ⱦɥɹ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɫɿɦ’ɹ, ɭ ɹɤɿɣ
ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɟɦɨɰɿɣɧɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹ ɞɨɝɥɹɞ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɿɤɭ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɢɬɢɧɢ,
ɜɢɛɭɞɨɜɭɸɬɶɫɹ ʀʀ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ ɬɚ ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɨɪɿɽɧɬɢɪɢ, ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɭɦɿɧɧɹ ɬɚ
ɧɚɜɢɱɤɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ.
Ⱦɟɪɠɚɜɚ ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿʀ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ, ɪɨɥɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɞɢɬɢɧɢ, ɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨɫɬɿ ɪɨɡɥɭɱɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɱɟɪɟɡ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ.
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ɍ 1991 ɪɨɰɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɪɚɬɢɮɿɤɭɜɚɥɚ Ʉɨɧɜɟɧɰɿɸ ɈɈɇ ɩɪɨ ɩɪɚɜɚ ɞɢɬɢɧɢ ɬɚ
ɜɢɡɧɚɥɚ, ɳɨ ɫɿɦ’ɹ ɽ ɧɚɣɤɪɚɳɢɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɞɥɹ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ, ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɬɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ɋɟɪɟɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɳɨɞɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɿɬɟɣ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɜɚ ɤɨɠɧɨʀ
ɞɢɬɢɧɢ ɧɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜ ɫɿɦ’ʀ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɮɨɪɦ
ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ.
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɧɟ ɤɨɠɧɚ ɞɢɬɢɧɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɪɨɫɬɚɬɢ ɜ
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɦɭ ɫɿɦɟɣɧɨɦɭ ɨɬɨɱɟɧɧɿ. Ȼɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɞɢɧ, ɫɤɥɚɞɧɿ ɠɢɬɬɽɜɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ,
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɫɿɦɟɣ ɡ ɞɿɬɶɦɢ
ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɞɢɬɹɱɭ ɛɟɡɞɨɝɥɹɞɧɿɫɬɶ, ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɢɪɿɬɫɬɜɚ.
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɫɢɫɬɟɦɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ,
ɹɤɨɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɡɚɤɥɚɞɢ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ, ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ,
ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿ ɲɤɨɥɢ-ɿɧɬɟɪɧɚɬɢ; ɿɧɬɟɪɧɚɬɢ; ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɿ
ɰɟɧɬɪɢ; ɛɭɞɢɧɤɢ ɞɢɬɢɧɢ; ɞɢɬɹɱɿ ɛɭɞɢɧɤɢ; ɞɢɬɹɱɿ ɛɭɞɢɧɤɢ-ɿɧɬɟɪɧɚɬɢ; ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ, ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɹɤɢɯ ɽ ɝɪɭɩɢ, ɤɥɚɫɢ, ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ; ɿɧɲɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨɝɨ ɬɚ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɝɨ (ɩɨɧɚɞ ɬɪɢ
ɦɿɫɹɰɿ) ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɭ ɹɤɢɯ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɪɨɠɢɜɚɽ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 15 ɞɿɬɟɣ (ɞɚɥɿ
— ɡɚɤɥɚɞɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ).
ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ 1 ɜɟɪɟɫɧɹ 2016 ɪ. ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɜ 751 ɡɚɤɥɚɞ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɡ ɹɤɢɯ 39 ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɫɮɟɪɢ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɆɈɁ, 132 (ɛɭɞɢɧɤɢ-ɿɧɬɟɪɧɚɬɢ, ɰɟɧɬɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɞɿɬɟɣ, ɩɪɢɬɭɥɤɢ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ) — ɞɨ ɫɮɟɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ,
580 — ɞɨ ɫɮɟɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɆɈɇ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɡɚɤɥɚɞɢ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ
ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹɦɢ, ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɦɢ ɮɨɧɞɚɦɢ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ.
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɮɚɯɨɜɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɿɦɟɣ ɡ ɞɿɬɶɦɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɩɨɜɿɥɶɧɿ ɬɟɦɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ
ɞɨ
ɬɨɝɨ,
ɳɨ
ɞɟɫɹɬɤɢ
ɬɢɫɹɱ
ɞɿɬɟɣ
ɳɨɪɨɤɭ ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶ ɞɨ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ.
ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ 1 ɜɟɪɟɫɧɹ 2016 ɪ. ɿɡ 105783 ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ ɜ ɬɚɤɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ,
ɥɢɲɟ 8741 ɞɢɬɢɧɚ (8 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ) ɦɚɥɚ ɫɬɚɬɭɫ ɞɢɬɢɧɢ-ɫɢɪɨɬɢ ɚɛɨ ɞɢɬɢɧɢ,
ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɨʀ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɪɟɲɬɚ — 97042 ɞɿɬɟɣ
(92 ɜɿɞɫɨɬɤɢ) ɦɚɥɢ ɛɚɬɶɤɿɜ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, 18054 ɜɢɯɨɜɚɧɰɿ (17 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ) ɦɚɸɬɶ
ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɶ.
ɇɚ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚɽ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɫɿɦ’ɹɦ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ.
ȱɧɤɥɸɡɢɜɧɢɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ
ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɯɨɩɥɟɧɨ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 2 ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɞɿɬɟɣ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɮɚɯɿɜɰɿɜ
ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɫɿɦ’ɹɦɢ, ɫɤɨɪɨɬɢɥɚɫɹ ɧɚ 64
ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2013 ɪɨɤɨɦ, ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɥɭɠɛ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ
ɞɿɬɟɣ — ɧɚ 19 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ.
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ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɳɨɪɨɤɭ ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶɫɹ ɜɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ ɡɚɤɥɚɞɿɜ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ. Ɍɚɤ, ɭ 2014 ɪɨɰɿ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɭ ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɛɭɥɨ ɜɢɞɿɥɟɧɨ 5,1 ɦɥɪɞ. ɝɪɢɜɟɧɶ,
ɭ 2015 ɪɨɰɿ — ɛɥɢɡɶɤɨ 6,4 ɦɥɪɞ. ɝɪɢɜɟɧɶ, ɭ 2016 ɪɨɰɿ — ɩɨɧɚɞ
7 ɦɥɪɞ. ɝɪɢɜɟɧɶ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 70 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɤɨɲɬɿɜ ɜɢɬɪɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɛɥɢɡɶɤɨ 14 — ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɥɢɲɟ 15 — ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ
ɞɿɬɟɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɨɞɹɝ, ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɡɚɫɨɛɢ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡɚɬɪɚɬɧɨɸ, ɚ
ɬɚɤɨɠ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɬɚ ɲɤɿɞɥɢɜɨɸ ɹɤ ɞɥɹ ɫɚɦɨʀ ɞɢɬɢɧɢ, ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ʀʀ ɫɿɦ’ʀ ɬɚ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦɢ ɽ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɬɚɤɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɜɿɤɨɦ ɞɨ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ
ɡɚɬɪɢɦɤɚ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɫɢɯɨɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ
ɭ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ — ɩɨɧɚɞ ɬɪɢ, ɚ ɿɧɨɞɿ ɩɨɧɚɞ 10 ɪɨɤɿɜ. Ɍɪɢɜɚɥɟ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɫɿɦ’ʀ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ʀʀ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɡ ɛɚɬɶɤɚɦɢ. Ⱦɿɬɢ ɜɢɪɨɫɬɚɸɬɶ ɧɟɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɦɢ ɞɨ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ.
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɽɞɢɧɨɝɨ ɛɚɱɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ
ɧɚɡɜɚ ɚɛɨ ɬɢɩ ɡɚɤɥɚɞɭ, “ɪɟɮɨɪɦɨɜɚɧɿ” ɡɚɤɥɚɞɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ
ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨɝɨ ɿ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɬɚ ɜɿɤ
ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɞɨ ɧɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɢɫɹ, ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ.
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɿɫɧɭɽ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿʀ ɡɭɫɢɥɶ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ.
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ
Ɂɚɤɥɚɞɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɥɢ ɜ ɪɿɡɧɿ
ɱɚɫɢ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ ɫɜɿɬɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ ɞɿɬɟɣ
ɜɪɚɡɥɢɜɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. ɇɚ ɩɟɜɧɨɦɭ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɬɚɤɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɭɬɜɨɪɸɜɚɥɢɫɹ
ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɫɬɚɥɢ ɫɢɪɨɬɚɦɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɿɣɧɢ, ɟɩɿɞɟɦɿʀ ɬɚ ɝɨɥɨɞɨɦɨɪɭ.
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɋɩɨɥɭɱɟɧɿ ɒɬɚɬɢ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɜɿɞɦɨɜɢɥɢɫɹ ɜɿɞ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɭ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɱɟɪɟɡ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɫɢɯɿɱɧɢɣ ɿ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɞɢɬɢɧɢ. ɋɬɪɿɦɤɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɭ ɬɚɤɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɩɨɱɚɥɨɫɹ
ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 30-ɯ ɪɨɤɿɜ, ɤɨɥɢ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɡɚɤɨɧ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɫɿɦɟɣ
ɡ ɞɿɬɶɦɢ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ ɭ ɫɤɥɚɞɧɿ ɠɢɬɬɽɜɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ.
Ʉɨɪɨɥɿɜɫɬɜɨ ɒɜɟɰɿɹ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ 50-ɯ ɪɨɤɿɜ ɜɿɞɦɨɜɢɥɨɫɹ ɜɿɞ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ
ɭ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɚ ɞɨ 2000 ɪɨɤɭ ɜɫɿ
ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɭɥɢ ɪɨɡɮɨɪɦɨɜɚɧɿ.
ɍ ɋɩɨɥɭɱɟɧɨɦɭ Ʉɨɪɨɥɿɜɫɬɜɿ ȼɟɥɢɤɨʀ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ ɬɚ ɉɿɜɧɿɱɧɨʀ ȱɪɥɚɧɞɿʀ ɬɚɤɢɣ
ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɩɨɱɚɜɫɹ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ. ɍ ɰɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ, ɹɤ ɿ ɜ
Ʉɨɪɨɥɿɜɫɬɜɿ ɇɨɪɜɟɝɿɹ ɬɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɰɿ ȱɫɥɚɧɞɿɹ, ɧɨɜɨɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɞɿɬɟɣ
ɜɿɤɨɦ ɞɨ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶ ɭ ɜɢɯɨɜɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ.
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ɉɪɨɰɟɫ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɭ
Ɋɭɦɭɧɿʀ ɪɨɡɩɨɱɚɜɫɹ ɜ 90-ɯ ɪɨɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɛɭɥɨ ɜɡɹɬɨ ɤɭɪɫ ɧɚ ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɜɟɥɢɤɢɯ
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɭ ɬɚɤɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ,
ɹɤɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜ Ɋɭɦɭɧɿʀ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɿɦ’ʀ, ɚ ɹɤɳɨ ɰɟ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ, ɞɿɬɟɣ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶ ɭ
ɩɪɢɣɨɦɧɿ ɫɿɦ’ʀ. Ⱦɿɬɢ, ɹɤɢɦ ɧɟ ɜɞɚɽɬɶɫɹ ɡɧɚɣɬɢ ɫɿɦ’ɸ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɭ ɝɪɨɦɚɞɿ ɜ
ɦɚɥɢɯ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɛɭɞɢɧɨɱɤɚɯ — ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɡ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ,
ɧɚɛɥɢɠɟɧɢɦɢ ɞɨ ɫɿɦɟɣɧɢɯ, ɜ ɹɤɢɯ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ 6 — 15 ɞɿɬɟɣ. Ɂ ɦɟɬɨɸ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɫɿɦɟɣɧɨɦɭ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɸ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɫɿɦ’ʀ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɽɬɶɫɹ ɦɨɞɟɥɶ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɤɟɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɝɪɨɦɚɞɢ.
ɍ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɰɿ Ȼɨɥɝɚɪɿɹ ɡɚ ɩ’ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ (ɡ 2009 ɩɨ 2014 ɪɨɤɢ) ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɧɚ
39 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ, ɚ ɞɿɬɟɣ ɭ ɧɢɯ — ɧɚ 59. Ɋɟɮɨɪɦɚ ɩɨɱɚɥɚɫɹ ɡ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɞɢɬɢɧɢ ɞɥɹ
ɞɿɬɟɣ ɜɿɤɨɦ ɞɨ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɬɚ ɛɭɞɢɧɤɿɜ-ɿɧɬɟɪɧɚɬɿɜ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ,
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɬɚɤɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɜɢɯɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɞɿɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɪɚɡɥɢɜɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. Ⱦɥɹ
ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɞɿɬɟɣ ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɩɪɢɣɨɦɧɿ ɫɿɦ’ʀ,
ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹɥɚɫɹ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɦɟɬɨɸ
ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ʀʀ ɭ ɫɿɦ’ɸ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɪɢɩɢɧɹɥɚɫɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɤɥɚɞɿɜ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ ɜɿɞ
ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɿ, ɦɟɞɢɱɧɿ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ.
ɍɫɩɿɲɧɨɸ ɽ ɦɨɞɟɥɶ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɭ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɰɿ Ɇɨɥɞɨɜɚ. Ɂɭɫɢɥɥɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡ 2007 ɪɨɤɭ
ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɿɦɟɣ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɢɣɨɦɧɢɯ ɫɿɦɟɣ,
ɳɨ ɫɩɪɢɹɥɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɸ ɧɚ 70 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɭ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ.
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɞɿɬɶɦɢ, ɹɤɿ ɡ ɩɟɜɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɧɟ
ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɨɠɢɜɚɬɢ ɡ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɛɚɬɶɤɚɦɢ (ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɩɿɤɢ ɬɚ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ,
ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɪɢɣɨɦɧɿ ɫɿɦ’ʀ, ɞɢɬɹɱɿ ɛɭɞɢɧɤɢ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɩɚɬɪɨɧɚɬɧɿ ɫɿɦ’ʀ,
ɞɢɬɹɱɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɡ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɧɚɛɥɢɠɟɧɢɦɢ ɞɨ ɫɿɦɟɣɧɢɯ, ɭ ɹɤɢɯ
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 15 ɞɿɬɟɣ (ɞɚɥɿ — ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ
ɞɿɬɶɦɢ).
ɍɫɩɿɲɧɢɣ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɫɿɦɟɣ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɜ
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.
ɍɱɚɫɬɶ ɡɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɞɟɪɠɚɜɚ, ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ
ɛɿɡɧɟɫɨɜɢɯ ɤɿɥ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɞɨɧɨɪɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂɧɚɱɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɬɚɤɢɯ ɡɦɿɧɚɯ
ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɜ ɰɿɥɨɦɭ.
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɜ ɫɿɦ’ʀ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦ ɜ ɭɫɿɯ
ɫɮɟɪɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɩɪɚɜ ɞɢɬɢɧɢ. ɉɪɢ
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ɰɶɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɚ ɽ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɫɬɨɪɨɧɨɸ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɸ ɡɚ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ, ɚ ɞɿʀ ɳɨɞɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦɢ ɤɨɨɪɞɢɧɭɽ Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ.
Ɉɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ,
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀɯ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɪɚɡɥɢɜɢɯ ɫɿɦɟɣ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɡ ɦɟɬɨɸ
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɫɿɦ’ʀ ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ ɬɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɜɢɥɭɱɟɧɧɸ ɞɢɬɢɧɢ ɭ ɛɚɬɶɤɿɜ.
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɣɤɪɚɳɨɝɨ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɦɟɞɢɱɧɢɯ, ɨɫɜɿɬɧɿɯ, ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɫɿɦɟɣ ɡ ɞɿɬɶɦɢ, ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɬɚ
ɤɚɞɪɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ.
Ⱦɟɪɠɚɜɚ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ, ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ,
ɰɟɪɤɜɢ ɬɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɩɨɜɢɧɧɚ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɞɭɦɤɢ ɩɪɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜ ɿ
ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɞɢɬɢɧɢ, ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɞɟʀ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜɿɞ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ; ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ; ɫɩɪɢɹɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɪɢɧɤɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ʀɯ ɧɚɞɚɧɧɹ.
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɛɿɡɧɟɫɨɜɢɯ ɤɿɥ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɨɧɨɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɸɬɶ ɫɬɚɬɢ
ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɮɨɪɦɚɦɢ ʀɯ ɭɱɚɫɬɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɬɚ ɿɧɲɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɞɿɬɹɦ ɿ ɫɿɦ’ɹɦ ɡ ɞɿɬɶɦɢ, ɚ ɧɟ ɡɚɤɥɚɞɚɦ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɛɟɡɛɚɪ’ɽɪɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɞɥɹ ɛɚɬɶɤɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɯɨɜɭɸɬɶ
ɞɿɬɟɣ, ɬɨɳɨ.
ɋɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɦɚɽ ɫɬɚɬɢ ɧɟɬɟɪɩɢɦɢɦ ɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɞɿɬɟɣ,
ɜɢɡɧɚɬɢ, ɳɨ ɞɢɬɢɧɚ ɽ ɧɨɫɿɽɦ ɩɪɚɜ ɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ
ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɜ ɫɿɦ’ʀ ɞɥɹ ʀʀ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ,
ɧɟɝɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ ɬɚ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɸ ɝɪɨɦɚɞɨɸ ɫɿɦɟɣ ɡ ɞɿɬɶɦɢ. Ⱦɿɬɢ ɦɚɸɬɶ
ɛɭɬɢ ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ʀɯ ɞɭɦɤɚ ɦɚɽ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɹ.
Ɇɟɬɚ
Ɇɟɬɨɸ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɽ ɡɦɿɧɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
ɞɿɬɟɣ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɞɨɝɥɹɞ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɜ ɫɿɦɟɣɧɨɦɭ ɚɛɨ
ɧɚɛɥɢɠɟɧɨɦɭ ɞɨ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ.
ɐɿɥɿ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ
ɐɿɥɶ 1. ȱɧɬɟɝɪɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɞɿɣ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɽ:
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ;
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ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɰɿɥɟɣ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ
ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ;
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɦɿɠɜɿɞɨɦɱɨʀ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɞɿɣ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ
ɰɿɥɟɣ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ;
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿɹ ɬɚ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɜ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜ
ɞɢɬɢɧɢ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɿɦ’ʀ, ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚɤɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ;
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɞɿɬɟɣ ɿ
ɫɿɦɟɣ ɡ ɞɿɬɶɦɢ;
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ;
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ;
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɭ ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɞɢɬɢɧɢ
ɜɫɿɦɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ʀʀ ɩɪɚɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɞɨ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɡ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ʀɯ ɠɢɬɬɹ.
ɐɿɥɶ 2. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɞɿɬɟɣ ɭ ɫɿɦ’ʀ
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ:
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɿɦɟɣ ɡ ɞɿɬɶɦɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɚɧɧɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɜɪɚɡɥɢɜɨɫɬɿ,
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɿɦ’ʀ ɞɢɬɢɧɢ;
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ, ɦɟɞɢɱɧɢɯ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ,
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɡɨɤɪɟɦɚ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ, ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ) ɧɚ
ɪɿɜɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ʀʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɩɨɬɪɟɛ
ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ;
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɿɬɟɣ ɡ
ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ, ɬɚ ɫɿɦɟɣ, ɭ ɹɤɢɯ ɜɢɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɞɿɬɢ;
ɫɿɦɟɣ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɞɿɬɟɣ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ, ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɡ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɩɨɬɪɟɛ ɬɚɤɢɯ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɫɿɦɟɣ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ ɞɢɬɢɧɢ;
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɿɦɟɣ ɡ ɞɿɬɶɦɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɫɿɦ’ʀ ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ;
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɧɟɭɪɹɞɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ
ɩɨɫɥɭɝ ɫɿɦ’ɹɦ ɡ ɞɿɬɶɦɢ;
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ
ɝɪɨɦɚɞ ɩɨɬɪɟɛ ɫɿɦɟɣ ɡ ɞɿɬɶɦɢ;
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɿɦɟɣ ɡ ɞɿɬɶɦɢ, ɳɨ ɩɨɽɞɧɭɸɬɶ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɛɚɬɶɤɚɦ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ
ɫɜɨʀɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɡ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɿ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ
ɨɛɫɬɚɜɢɧ;
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ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɿɬɹɦ ɿ
ɫɿɦ’ɹɦ ɡ ɞɿɬɶɦɢ, ɬɚ ɪɿɜɧɹ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ;
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɚɯ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɜɚ ɞɢɬɢɧɢ ɧɚ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜ ɫɿɦ’ʀ.
ɐɿɥɶ 3. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ
ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹ ɛɟɡ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɩɨɬɪɚɩɥɹɧɧɸ ɬɚɤɢɯ
ɞɿɬɟɣ ɞɨ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ:
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɫɥɭɝ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɞɿɬɶɦɢ, ɹɤɿ ɡ ɩɟɜɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɧɟ
ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɨɠɢɜɚɬɢ ɡ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɛɚɬɶɤɚɦɢ;
ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɞɿɬɶɦɢ ɜɿɤɨɦ ɞɨ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɞɿɬɟɣ ɞɨ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ;
ɜɠɢɬɬɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɞɨ ɡɚɤɥɚɞɿɜ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɡ ɩɪɢɱɢɧ ɛɿɞɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ
ɫɿɦ’ʀ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ;
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ
ɤɨɠɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ʀʀ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ;
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɞɿɬɶɦɢ;
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɜɢɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ
ɞɿɬɶɦɢ.
ɐɿɥɶ 4. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɱɚɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ:
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɳɨɞɨ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɞɢɬɢɧɢ ɭ ɫɿɦ’ʀ, ɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨɫɬɿ ɪɨɡɥɭɱɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɱɟɪɟɡ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɥɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɝɪɨɦɚɞɢ ɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɞɿɬɟɣ;
ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɩɪɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɱɟɪɟɡ ɡɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ
ɥɿɞɟɪɿɜ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɞɭɦɤɢ ɬɨɳɨ;
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɛɿɡɧɟɫɨɜɢɯ ɤɿɥ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɨɧɨɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɨɥɨɧɬɟɪɿɜ ɬɚ
ɿɧɲɢɯ ɫɩɨɧɫɨɪɿɜ;
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɢɬɢɧɢ ɜ
ʀʀ ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɞɢɬɢɧɢ ɜ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ.
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ȿɬɚɩɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ

Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɋɬɪɚɬɟɝɿɽɸ ɰɿɥɟɣ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɬɪɢ
ɟɬɚɩɢ.
Ʉɨɠɟɧ ɟɬɚɩ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɦɚɽ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɨɫɜɿɬɧɿɯ,
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɦɟɞɢɱɧɢɯ, ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɫɿɦɟɣ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɧɚ
ɪɿɜɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɚ ɭɜɚɝɚ ɦɚɽ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢɫɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ, ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɮɨɪɦ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ.
ɓɨɪɨɤɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɿɥɟɣ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ
ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ.
I ɟɬɚɩ (2017—2018 ɪɨɤɢ) — ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɣ — ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ:
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɟɮɨɪɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ,
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ;
ɚɧɚɥɿɡ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ
ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɜɚ ɞɢɬɢɧɢ ɧɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜ ɫɿɦ’ʀ
ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ;
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɿɠɜɿɞɨɦɱɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɝɪɭɩ ɡ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ;
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɢɯ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɿɡ ɞɿɬɶɦɢ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ;
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ;
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɞɥɹ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ.
II ɟɬɚɩ (2019 — 2024 ɪɨɤɢ) — ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɪɟɮɨɪɦɢ — ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ:
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ;
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ
ɲɥɹɯɨɦ ʀɯ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ, ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭ ɡɚɤɥɚɞɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ;
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɜɿɤɨɦ ɞɨ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɞɨ ɡɚɤɥɚɞɿɜ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ;
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɜɢɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɲɥɹɯɨɦ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɞɨ ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɮɨɪɦ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɫɿɦɟɣ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ʀɯ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ;
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɲɤɿɥ-ɿɧɬɟɪɧɚɬɿɜ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ-ɫɢɪɿɬ, ɞɿɬɟɣ,
ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɯ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ, ɲɤɿɥ-ɿɧɬɟɪɧɚɬɿɜ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ
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ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɲɤɿɥ-ɿɧɬɟɪɧɚɬɿɜ, ɝɿɦɧɚɡɿɣɿɧɬɟɪɧɚɬɿɜ, ɥɿɰɟʀɜ-ɿɧɬɟɪɧɚɬɿɜ, ɤɨɥɟɝɿɭɦɿɜ-ɿɧɬɟɪɧɚɬɿɜ, ɫɚɧɚɬɨɪɧɢɯ ɲɤɿɥ-ɿɧɬɟɪɧɚɬɿɜ,
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɲɤɿɥ-ɿɧɬɟɪɧɚɬɿɜ, ɞɢɬɹɱɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ-ɿɧɬɟɪɧɚɬɿɜ, ɞɢɬɹɱɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ,
ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɞɢɬɢɧɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɿɡ ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɢɦ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɦ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɜ ɧɢɯ ɜɢɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ.
III ɟɬɚɩ (2025—2026 ɪɨɤɢ) — ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ — ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ:
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ (ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ) ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɩɪɚɜɚ ɞɢɬɢɧɢ ɧɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜ ɫɿɦ’ʀ;
ɚɧɚɥɿɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɿ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ
ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ:
ɚɧɚɥɿɡ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɋɬɪɚɬɟɝɿɽɸ (ɡɚ
ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ);
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɞɿɬɟɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.

ɪɨɡɜɢɬɤɭ

ɫɢɫɬɟɦɢ

Ɉɱɿɤɭɜɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɉɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ:
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɳɨɪɨɤɭ (ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2018 ɪɨɤɭ) ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ, ɨɯɨɩɥɟɧɢɯ
ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɢɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ, ɧɚ 30 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ
ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ;
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɳɨɪɨɤɭ (ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2018 ɪɨɤɭ) ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɯ
ɠɢɬɥɨɦ ɞɿɬɟɣ-ɫɢɪɿɬ, ɞɿɬɟɣ, ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɯ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ, ɬɚ ɨɫɿɛ ɡ ʀɯ
ɱɢɫɥɚ ɧɚ 20 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɚɤɢɯ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ
ɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ;
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɳɨɪɨɤɭ (ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2018 ɪɨɤɭ) ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ
ɜɢɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɧɚ
10 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɚɤɢɯ ɞɿɬɟɣ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 1 ɫɿɱɧɹ 2018 ɪɨɤɭ;
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɳɨɪɨɤɭ (ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2019 ɪɨɤɭ) ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɚɤɥɚɞɿɜ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ (ɤɪɿɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɲɤɿɥ-ɿɧɬɟɪɧɚɬɿɜ ɿ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ) ɧɚ 10 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɚɤɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ,
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɲɤɿɥ-ɿɧɬɟɪɧɚɬɿɜ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɧɚ 5 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɚɤɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 1 ɫɿɱɧɹ 2018 ɪɨɤɭ;
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɡ 2020 ɪɨɤɭ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɜɿɤɨɦ ɞɨ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɞɨ ɡɚɤɥɚɞɿɜ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ;
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɨ 2026 ɪɨɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɫɿɯ ɬɢɩɿɜ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɭ ɹɤɢɯ ɩɪɨɠɢɜɚɽ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 15 ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ;
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɞɨ 2026 ɪɨɤɭ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɜɢɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɞɨ 0,5 ɜɿɞɫɨɬɤɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɢɬɹɱɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ;
ɧɚɞɚɧɧɹ (ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2026 ɪɨɤɭ) ɧɟɭɪɹɞɨɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ
50 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɞɿɬɹɦ ɿ ɫɿɦ’ɹɦ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɧɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɜ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ;
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ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
ɞɿɬɟɣ, ɨɫɿɛ ɡ ɱɢɫɥɚ ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ ɩɪɢɣɨɦɧɢɯ ɫɿɦɟɣ, ɞɢɬɹɱɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ
ɬɢɩɭ, ɫɿɦɟɣ ɩɿɤɥɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ʀɯ
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭ ɤɨɠɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿɣ ɝɪɨɦɚɞɿ ɞɿɬɹɦ ɬɚ ɫɿɦ’ɹɦ ɡ ɞɿɬɶɦɢ
ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɩɨɫɥɭɝ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ʀɯ ɩɨɬɪɟɛ.
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɬɚ
ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ, ɿɧɲɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɧɟ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ.
Ɉɛɫɹɝ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ
ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɳɨɪɨɤɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ, ɿɧɲɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɧɟ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɢɯ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ.
Ⱦɟɪɠɚɜɚ ɜɠɢɜɚɬɢɦɟ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɦɟ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ʀɯ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ.
_____________________
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ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ

ɋɬɪɨɤ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ

ȱɧɞɢɤɚɬɨɪ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ

Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɫɤɥɚɞɟɧɧɹ
ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɢɬɢɦɭɬɶ:

2.

ɚɧɚɥɿɡ ɦɟɪɟɠɿ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ,
ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɲɤɿɥ-ɿɧɬɟɪɧɚɬɿɜ;

ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɞɿɬɟɣ;

Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ,
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɬɚɧɭ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ

1.

—“—

Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɆɈɇ
ɆɈɁ
Ɇɿɧɪɟɝɿɨɧ
ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɣ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ
ɩɪɚɜ ɞɢɬɢɧɢ
(ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ)
IV ɤɜɚɪɬɚɥ
2017 ɪ.

I ɤɜɚɪɬɚɥ
2019 ɪ.

ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ

ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ
ɫɬɚɧɭ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
ɞɿɬɟɣ

Ɂɚɯɨɞɢ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɹɤɢɯ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɭ

ɉɅȺɇ
ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ I ɟɬɚɩɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɧɚ 2017–2026 ɪɨɤɢ

ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɜɿɞ 9 ɫɟɪɩɧɹ 2017 ɪ. ʋ 526-ɪ
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Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ

ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɨɫɜɿɬɧɿɯ,
ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɿ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɞɿɬɹɦ ɬɚ ɫɿɦ’ɹɦ ɡ ɞɿɬɶɦɢ
ɪɿɡɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ
ɝɪɨɦɚɞɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ ɿ ɪɟɫɭɪɫɚɯ, ɭ
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɚɞɪɚɯ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ
ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ

ɨɰɿɧɤɭ ɩɨɬɪɟɛ ɤɨɠɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ
ɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀʀ
ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɭ ɫɿɦ’ɸ ɚɛɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɡɚ
ɦɟɠɚɦɢ ɡɚɤɥɚɞɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɞɢɬɢɧɢ;

ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ; ɛɭɞɢɧɤɿɜ
ɞɢɬɢɧɢ; ɞɢɬɹɱɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ; ɞɢɬɹɱɢɯ
ɛɭɞɢɧɤɿɜ-ɿɧɬɟɪɧɚɬɿɜ; ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɢɯ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ, ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɹɤɢɯ ɽ ɝɪɭɩɢ, ɤɥɚɫɢ,
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ;
ɿɧɲɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨɝɨ ɬɚ
ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɝɨ (ɩɨɧɚɞ
ɬɪɢ ɦɿɫɹɰɿ) ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɭ ɹɤɢɯ
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɪɨɠɢɜɚɽ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 15 ɞɿɬɟɣ
(ɞɚɥɿ — ɡɚɤɥɚɞɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ);

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɭ

Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ

ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ



IV ɤɜɚɪɬɚɥ

ɋɬɪɨɤ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ

ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ
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Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ
ɳɨɞɨ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɳɨɞɨ:
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ “ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ ɞɨɝɥɹɞ
ɞɿɬɟɣ”;
ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ
ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɧɚ ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɟ

ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɜɚ ɞɢɬɢɧɢ ɧɚ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭ ɫɿɦ’ʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɳɨɞɨ:
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɿ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɧɚ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɳɨɞɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɞɿɬɟɣ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
ɫɿɦɟɣ ɡ ɞɿɬɶɦɢ, ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚɤɢɯ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ;
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɽɞɢɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ
ɫɿɦɟɣ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɧɚ ɪɚɧɧɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɜɪɚɡɥɢɜɨɫɬɿ,
ɨɰɿɧɤɢ ʀɯ ɩɨɬɪɟɛ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɳɨɞɨ
ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɿɦ’ʀ;
ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɧɨɪɦ, ɹɤɿ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɭ ɬɚ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɛɚɬɶɤɿɜ ɡɚ ɧɟɧɚɥɟɠɧɟ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɡ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ,
ɧɚɪɚɠɟɧɧɹ ʀɯ ɧɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɭ

ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɣ

Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɆɈɇ
ɆɈɁ
Ɇɿɧɮɿɧ
Ɇɿɧɟɤɨɧɨɦɪɨɡɜɢɬɤɭ

ɆɈɇ
ɆɈɁ
Ɇȼɋ
Ɇɿɧɪɟɝɿɨɧ
Ɇɿɧɮɿɧ
Ɇɿɧɟɤɨɧɨɦɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɨɥɿɰɿɹ

ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ



—”—

2017 ɪ.

ɋɬɪɨɤ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ

ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ
ɍɤɪɚʀɧɢ:
ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɭ ɳɨɞɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ
Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɬɚ ɋɿɦɟɣɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɿɜ
ɍɤɪɚʀɧɢ, Ɉɫɧɨɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, Ɂɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ
“ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ”, “ɉɪɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ

ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɿɜ ɳɨɞɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ
ɡɦɿɧ ɞɨ Ʉɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ,
Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ɉɫɧɨɜ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ Ɂɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɦɿɫɰɟɜɟ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ”, “ɉɪɨ
ɨɯɨɪɨɧɭ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ”, “ɉɪɨ ɨɪɝɚɧɢ ɿ
ɫɥɭɠɛɢ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ
ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ”, “ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɫɿɦ’ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ”,
“ɉɪɨ ɨɫɜɿɬɭ”, “ɉɪɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɩɨɥɿɰɿɸ”
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ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ

Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ
ɳɨɞɨ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɳɨɞɨ:
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɳɨɦɿɫɹɱɧɨɝɨ
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ-ɫɢɪɿɬ ɬɚ ɞɿɬɟɣ, ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɯ
ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɿɬɟɣ-ɫɢɪɿɬ ɬɚ ɞɿɬɟɣ, ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɯ

ɋɬɪɨɤ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ

Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ
I ɤɜɚɪɬɚɥ
Ɇɿɧɮɿɧ
2018 ɪ.
Ɇɿɧɟɤɨɧɨɦɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɆɈɇ
ɆɈɁ
ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɣ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ
ɩɪɚɜ ɞɢɬɢɧɢ
(ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ)

ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ,
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡ ɩɪɚɜ ɞɢɬɢɧɢ
ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɫɬɪɨɤɿɜ ɬɚɤɨɝɨ
(ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ)
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ;
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɪɿɲɟɧɶ ɩɪɨ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ
ɞɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ;
ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɪɚɬɨɪɿɸ ɧɚ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɜɿɤɨɦ ɞɨ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ;
ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɬɢɩɿɜ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ʀɯ
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ;
ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɡ ɩɟɜɧɢɯ
ɩɪɢɱɢɧ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɨɠɢɜɚɬɢ ɡ ɛɚɬɶɤɚɦɢ

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɭ



ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɨɞɨ:

ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɭ ɳɨɞɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ
Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɞɨ ɫɬɚɬɬɿ
9 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɟɪɟɞɧɸ
ɨɫɜɿɬɭ”;

ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ
ɍɤɪɚʀɧɢ:

ɭɦɨɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɿɬɟɣ-ɫɢɪɿɬ ɬɚ
ɞɿɬɟɣ, ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɯ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ
ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ”, “ɉɪɨ ɨɪɝɚɧɢ ɿ ɫɥɭɠɛɢ ɭ
ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɞɥɹ
ɞɿɬɟɣ”, “ɉɪɨ ɨɫɜɿɬɭ”, “ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɭ
ɫɟɪɟɞɧɸ ɨɫɜɿɬɭ”, “ɉɪɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɭ
ɨɫɜɿɬɭ”;
ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɨɞɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɜɿɞ 27 ɫɟɪɩɧɹ 2010 ɪ. ʋ 778 “ɉɪɨ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ”
ɩɪɨɟɤɬɭ ɚɤɬɚ ɳɨɞɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ
ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɩɪɨ ɡɚɤɥɚɞɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ
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ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ
ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɨɩɥɚɬɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɜ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɡɚ
ɪɚɯɭɧɨɤ ɛɚɬɶɤɿɜ ɚɛɨ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ʀɯ ɡɚɦɿɧɸɸɬɶ,
ɬɚ / ɚɛɨ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɨɪɝɚɧɭ ɨɩɿɤɢ ɬɚ
ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɩɪɢɣɧɹɜ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨ
ɡɚɤɥɚɞɭ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ

ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ”;
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɫɩɿɜɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɬɚ
ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɞɢɬɹɱɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɞɥɹ
ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɫɥɭɝ ɿɡ ɞɨɝɥɹɞɭ ɞɿɬɟɣ
ɭ ɫɿɦ’ʀ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿɣ
ɝɪɨɦɚɞɿ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ;

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɭ

ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ


ɋɬɪɨɤ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ

ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɬɚ ɪɨɡɦɿɪɭ
ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɛɚɬɶɤɚɦɢ, ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ ɭ
ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜɚɯ,
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɭ
ɩɪɢɣɨɦɧɿɣ ɫɿɦ’ʀ, ɫɿɦ’ʀ ɩɚɬɪɨɧɚɬɧɨɝɨ
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ, ɞɢɬɹɱɨɦɭ ɛɭɞɢɧɤɭ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ
ɬɢɩɭ, ɡɚɤɥɚɞɿ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ

ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɳɨɦɿɫɹɱɧɨɝɨ
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ-ɫɢɪɿɬ ɬɚ ɞɿɬɟɣ,
ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɯ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ;
ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ
Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 26 ɫɟɪɩɧɹ
2002 ɪ. ʋ 1243 “ɉɪɨ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɬɚ ɿɧɬɟɪɧɚɬɧɢɯ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ”;
ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɉɨɪɹɞɤɭ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ
ɜɢɩɥɚɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɧɚ ɞɿɬɟɣ-ɫɢɪɿɬ ɬɚ ɞɿɬɟɣ, ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɯ
ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ,
ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɚɬɶɤɚɦɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɦ ɿ ɩɪɢɣɨɦɧɢɦ ɛɚɬɶɤɚɦ
ɡɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɞɢɬɹɱɢɯ
ɛɭɞɢɧɤɚɯ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɧɢɯ
ɫɿɦ’ɹɯ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ
“ɝɪɨɲɿ ɯɨɞɹɬɶ ɡɚ ɞɢɬɢɧɨɸ”,
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ
Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 31 ɫɿɱɧɹ 2007 ɪ. ʋ
81;
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ɉɟɪɟɝɥɹɞ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɜɢɩɥɚɬ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɚ ɞɿɬɟɣ ɭ
ɪɚɡɿ ʀɯ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɡɚɤɥɚɞɿɜ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ

Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɿɡ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɢɯ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɚɯ ɞɥɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɿɦɟɣ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɲɥɹɯɨɦ:
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɬɪɟɛ ɨɤɪɟɦɢɯ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ
ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ;
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ
ɨɛ’ɽɞɧɚɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɚɯ ɿ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ

Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ
ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɠɢɬɥɨɦ ɞɿɬɟɣ-ɫɢɪɿɬ ɬɚ
ɞɿɬɟɣ, ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɯ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ
ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ, ɨɫɿɛ ɡ ʀɯ ɱɢɫɥɚ

7.

8.
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6.



Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ
Ɇɿɧɪɟɝɿɨɧ

Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ
Ɇɿɧɮɿɧ
Ɇɿɧɟɤɨɧɨɦɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ
(ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ)

Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɆɈɇ
ɆɈɁ
Ɇɿɧɮɿɧ
Ɇɿɧɟɤɨɧɨɦɪɨɡɜɢɬɤɭ

ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ



IV ɤɜɚɪɬɚɥ
2017 ɪ.

II ɤɜɚɪɬɚɥ
2018 ɪ.

IV ɤɜɚɪɬɚɥ
2017 ɪ.

ɋɬɪɨɤ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ

ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ

—”—

ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ

ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ;
ɩɪɨɟɤɬɭ ɚɤɬɚ ɳɨɞɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ
ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɩɪɨ ɡɚɤɥɚɞɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ
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Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɦɚɣɧɚ ɬɚ
ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɞɿɬɟɣ-ɫɢɪɿɬ ɬɚ ɞɿɬɟɣ,
ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɯ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ

ȼɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɞɭɦɤɢ ɞɢɬɢɧɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ, ɳɨ
ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ʀʀ ɠɢɬɬɹ

ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ
ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɫɿɦɟɣ ɡ ɞɿɬɶɦɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜ ɦɟɠɚɯ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ “Ɇɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ”
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɚ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡ ɍɤɪɚʀɧɨɸ, ɬɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɞɢɬɢɧɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ

10.

11.
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9.



Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɆɈɇ
ɆɈɁ
Ɇɿɧɪɟɝɿɨɧ
Ⱦɟɪɠɫɬɚɬ

Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɆɈɇ
ɆɈɁ
Ɇȼɋ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɨɥɿɰɿɹ

Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ
Ɇɿɧɪɟɝɿɨɧ

ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ



—”—

—”—

II ɤɜɚɪɬɚɥ
2018 ɪ.

ɋɬɪɨɤ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ

ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɭ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ ɞɿɬɟɣ ɬɚ
ɫɿɦɟɣ ɡ ɞɿɬɶɦɢ
ɜɢɞɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɧɚɤɚɡɭ

ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ
ɍɤɪɚʀɧɢ:
ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɭ ɳɨɞɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ
Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ
ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ”;
ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ
ɳɨɞɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ
Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ
24 ɜɟɪɟɫɧɹ 2008 ɪ. ʋ 866 “ɉɢɬɚɧɧɹ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɜ ɨɩɿɤɢ ɬɚ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ,
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨʀ ɿɡ ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɩɪɚɜ ɞɢɬɢɧɢ”

ɜɢɞɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɧɚɤɚɡɭ
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ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɭɱɚɫɬɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ
ɪɿɲɟɧɶ, ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ
ɩɪɚɜ ɞɢɬɢɧɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɞɢɬɢɧɢ ɜ ɡɚɤɥɚɞɚɯ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɡ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹɦ ɡɚɯɨɞɿɜ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɩɥɢɜɭ

ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ
Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɆɈɇ
ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ
ɠɢɬɬɹ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɨɫɿɛ ɡ ɱɢɫɥɚ
ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ ɩɪɢɣɨɦɧɢɯ ɫɿɦɟɣ ɿ ɞɢɬɹɱɢɯ
ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɬɢɩɭ

14.

ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ

II ɤɜɚɪɬɚɥ
2018 ɪ.

ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ

ɜɢɞɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɧɚɤɚɡɭ

ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ
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IV ɤɜɚɪɬɚɥ
2017 ɪ.

II ɤɜɚɪɬɚɥ
2018 ɪ.

ɋɬɪɨɤ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ

IV ɤɜɚɪɬɚɥ
Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ
2018 ɪ.
ɆɈɇ
ɆɈɁ
Ɇɿɧɪɟɝɿɨɧ
ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɣ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɪɚɜ ɞɢɬɢɧɢ
(ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ)

ɆɈɁ

Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ
ɩɪɨ ɰɟɧɬɪ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɬɚ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɞɿɬɹɦ

13.

Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɆɈɁ
ɆɈɇ

ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ

ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɞɿɬɶɦɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ (ɩɪɢɣɨɦɧɚ ɫɿɦ’ɹ,
ɞɢɬɹɱɢɣ ɛɭɞɢɧɨɤ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɦɚɥɢɣ
ɝɪɭɩɨɜɢɣ ɛɭɞɢɧɨɱɨɤ, ɨɩɿɤɚ ɬɚ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ,
ɩɚɬɪɨɧɚɬ ɧɚɞ ɞɢɬɢɧɨɸ, ɰɟɧɬɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɫɿɦɟɣ ɬɨɳɨ)
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Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɢɦɿɪɧɨʀ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ
ɬɪɟɧɿɧɝɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɝɪɭɩɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɪɟɧɟɪɿɜ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɿɜ
ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɰɶɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ

Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ
ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɦɿɫɰɟɜɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɛɪɚɬɢɦɭɬɶ
ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ,
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɳɨɞɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɞɿɬɟɣ, ɚɧɚɥɿɡɭ
ɦɟɪɟɠɿ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɬɪɟɛ ɞɢɬɢɧɢ, ɹɤɚ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿʀ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɨɫɜɿɬɧɿɯ, ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɿ
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɞɿɬɹɦ ɬɚ ɫɿɦ’ɹɦ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɪɿɡɧɢɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɝɪɨɦɚɞɢ ɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ ɿ ɪɟɫɭɪɫɚɯ, ɭ ɬɨɦɭ
ɱɢɫɥɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɚɞɪɚɯ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɫɥɭɝ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɫɿɦɟɣ ɡ ɞɿɬɶɦɢ

17.

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɭ

16.


ɋɬɪɨɤ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ

Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɆɈɇ
ɆɈɁ
Ɇɿɧɪɟɝɿɨɧ
ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɣ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɪɚɜ ɞɢɬɢɧɢ
(ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ)

III ɤɜɚɪɬɚɥ
2017 ɪ. —
II ɤɜɚɪɬɚɥ 2018
ɪ.

IV ɤɜɚɪɬɚɥ
Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ
2017 ɪ.
ɆɈɇ
ɆɈɁ
ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɣ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɪɚɜ ɞɢɬɢɧɢ
(ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ)

ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ



ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɨɛɥɚɫɧɢɯ, Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ
ɦɿɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ
ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ (ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ)

ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɢɦɿɪɧɨʀ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ
ɬɪɟɧɿɧɝɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɪɭɩɢ
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɪɟɧɟɪɿɜ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɿɜ
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ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ
ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿɸ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ ɜ ɫɿɦ’ʀ, ɪɨɥɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɝɪɨɦɚɞɢ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ
ɞɢɬɢɧɢ, ɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨɫɬɿ ɪɨɡɥɭɱɟɧɧɹ
ɞɢɬɢɧɢ ɡ
ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɱɟɪɟɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ,
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ ɿ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ

Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɬɪɚɧɫɥɹɰɿʀ
ɦɟɞɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɳɨɞɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ
ɧɿɠ 1 ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɨɛɫɹɝɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ

ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɳɨɞɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɞɿɬɶɦɢ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ,
ɯɜɨɪɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɚɬɶɤɿɜɫɬɜɚ; ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɜ
ɭɫɢɧɨɜɥɸɜɚɱɿ, ɨɩɿɤɭɧɢ, ɩɿɤɥɭɜɚɥɶɧɢɤɢ,
ɩɪɢɣɨɦɧɿ ɛɚɬɶɤɢ, ɛɚɬɶɤɢ-ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿ,
ɩɚɬɪɨɧɚɬɧɿ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿ ɬɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɢ

19.

20.

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɭ

18.


ɋɬɪɨɤ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ

ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ
ɦɟɞɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ

ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɞɿɸɱɢɯ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɧɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ

ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ III ɤɜɚɪɬɚɥ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ
2018 ɪ.
ɧɚɭɤ (ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ)
Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɆɈɇ
ɆɈɁ

ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ
ɤɚɦɩɚɧɿʀ

ȱɧɞɢɤɚɬɨɪ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ

ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ
Ⱦɟɪɠɤɨɦɬɟɥɟɪɚɞɿɨ
II ɤɜɚɪɬɚɥɭ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ
2018 ɪ.
ɫɭɫɩɿɥɶɧɚ
ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿɹ (ɡɚ
ɡɝɨɞɨɸ)
Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ

Ɇȱɉ
ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ
Ⱦɟɪɠɤɨɦɬɟɥɟɪɚɞɿɨ
2018 ɪɨɤɭ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ
ɫɭɫɩɿɥɶɧɚ
ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿɹ (ɡɚ
ɡɝɨɞɨɸ)
Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɣ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɪɚɜ ɞɢɬɢɧɢ
(ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ)

ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
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Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɫɮɟɪɿ, ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ

ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɜɢɳɢɯ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ,
ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɬɚ
ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɢɯ, ɹɤɿ
ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɿɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɫɮɟɪɿ

Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ
ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ, ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɦɨɞɭɥɿɜ ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ
ɡɚɧɹɬɬɹɦɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ
ɞɿɬɟɣ, ɨɯɨɪɨɧɢ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɬɚ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ

22.

23.

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɭ

21.



ɇȺȾɋ
Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ

ɆɈɇ
Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ
Ɇȼɋ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɨɥɿɰɿɹ

ɆɈɇ
Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɆɈɁ

ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ



ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɞɿɸɱɢɯ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɧɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ

ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɦɨɞɭɥɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɩɪɚɜ ɞɿɬɟɣ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɬɚ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ

—”—

ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ
ɚɤɬɚ ɳɨɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɫɮɟɪɿ,
ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ

ȱɧɞɢɤɚɬɨɪ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ

—”—

I ɤɜɚɪɬɚɥ
2018 ɪ.

ɋɬɪɨɤ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ

128

Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɞɥɹ
ɛɚɬɶɤɿɜ ɚɛɨ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ʀɯ ɡɚɦɿɧɸɸɬɶ, ɳɨ
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ ɞɿɬɶɦɢ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ

Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ
ɳɨɞɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ:

26.

27.

28.

Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɢɩɨɜɨʀ ɮɨɪɦɢ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ
(ȱɉɊ) ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀʀ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɞɿɬɹɦ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ
ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ, ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɜ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ

25.

ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ

ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɞɿɬɟɣ ɡ
ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ ɩɿɞɝɪɭɩɢ “Ⱥ” ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ
ɜɨɥɨɧɬɟɪɿɜ

ɝɪɭɩ ɜɡɚɽɦɨɞɨɩɨɦɨɝɢ ɛɚɬɶɤɿɜ ɚɛɨ ɫɿɦɟɣ, ɹɤɿ
ɜɢɯɨɜɭɸɬɶ ɞɢɬɢɧɭ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ;

ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɜɜɟɞɟɧɧɸ ɤɭɪɫɭ “Ʉɨɪɟɤɰɿɣɧɚ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ ɬɚ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ” ɞɨ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɳɢɯ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɭ

24.



—“—

ɆɈɁ

—”—

Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ

ɆɈɇ

ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ



ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ

—”—

II ɤɜɚɪɬɚɥ
2018 ɪ.

—”—

IV ɤɜɚɪɬɚɥ
2017 ɪ.

ɋɬɪɨɤ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ

ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ,

ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ

ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ

ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɧɚɤɚɡɭ

ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ

ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɜ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ

ȱɧɞɢɤɚɬɨɪ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
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ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ



Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɚɛɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɭ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɚɛɨ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɚɛɨ
ɤɥɚɫɚɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ

30.
ɆɈɇ

ɆɈɁ
ɆɈɇ
Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ
2017 ɪɨɤɭ

I ɤɜɚɪɬɚɥ
2018 ɪ.

ɡ 2017 ɪɨɤɭ

ɋɬɪɨɤ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ

ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ
ɮɚɯɿɜɰɿɜ

ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɤɢ ɞɥɹ
ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɿ ɛɚɬɶɤɿɜ

ɹɤɿ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɩɨɫɥɭɝ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ

ȱɧɞɢɤɚɬɨɪ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ

Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɿɠɜɿɞɨɦɱɢɯ
ɪɨɛɨɱɢɯ ɝɪɭɩ ɡ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ

Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɡ
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɦ ɩɥɚɧɭ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ;
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ

31.

32.

ɨɛɥɚɫɧɿ,
Ʉɢʀɜɫɶɤɚ ɬɚ
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɶɤɚ
ɦɿɫɶɤɿ
ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ
ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɣ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ

ɨɛɥɚɫɧɿ,
Ʉɢʀɜɫɶɤɚ ɬɚ
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɶɤɚ
ɦɿɫɶɤɿ
ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ

ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 25 ɦɿɠɜɿɞɨɦɱɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɝɪɭɩ

ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 25 ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ

III ɤɜɚɪɬɚɥ
2017 ɪ.

IV ɤɜɚɪɬɚɥ
2017 ɪ. –
II ɤɜɚɪɬɚɥ
2018 ɪ.

Ɂɚɯɨɞɢ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɹɤɢɯ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɿ ɨɪɝɚɧɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ,
ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ

ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɛɚɬɶɤɿɜ ɩɪɨ ɞɿɚɝɧɨɡ ɞɢɬɢɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɟɬɢɤɢ ɬɚ ɦɟɞɢɱɧɨʀ
ɞɟɨɧɬɨɥɨɝɿʀ

ɩɨɫɥɭɝ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ʀʀ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ
ɆɈɇ
ɠɢɬɬɹ

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɭ

29.
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ȱɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɨɫɜɿɬɧɿɯ,
ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɿ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɞɿɬɹɦ ɬɚ ɫɿɦ’ɹɦ ɡ ɞɿɬɶɦɢ
ɪɿɡɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ ɭ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɨɫɜɿɬɧɿɯ, ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɿ
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɫɿɦɟɣ
ɡ ɞɿɬɶɦɢ, ɜ ɪɟɫɭɪɫɚɯ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɚɞɪɚɯ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ

Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ
ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ
ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɭ ɬɨɦɭ
ɱɢɫɥɿ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ, ɹɤɿ
ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɚɯ ɨɫɜɿɬɢ, ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ,
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɞɿɬɟɣ,
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɿɦɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ ɡ ɦɟɬɨɸ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ʀɯ ɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɞɿɬɟɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜ ɫɿɦ’ʀ, ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ
ɛɚɱɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɫɭɬɿ, ɡɚɜɞɚɧɶ, ɩɪɨɰɟɫɭ
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ

34.

ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ
ɦɟɪɟɠɿ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɭ

33.



ɨɛɥɚɫɧɿ,
Ʉɢʀɜɫɶɤɚ ɬɚ
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɶɤɚ
ɦɿɫɶɤɿ
ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ

ɨɛɥɚɫɧɿ,
Ʉɢʀɜɫɶɤɚ ɬɚ
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɶɤɚ
ɦɿɫɶɤɿ
ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ,
ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ
(ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ)

ɡ ɩɪɚɜ ɞɢɬɢɧɢ
(ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ)

ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ



ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 25 ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ

ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɱɚɫɬɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɧɟ
ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 60 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɯɨɞɚɯ

III ɤɜɚɪɬɚɥ
2017 ɪ. —
I ɤɜɚɪɬɚɥ 2018
ɪ.

ȱɧɞɢɤɚɬɨɪ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ

IV ɤɜɚɪɬɚɥ
2017 ɪ. –
II ɤɜɚɪɬɚɥ
2018 ɪ.

ɋɬɪɨɤ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
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Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ (ɫɟɦɿɧɚɪɢ, ɬɪɟɧɿɧɝɢ,
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɬɨɳɨ) ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɫɥɭɝ ɿɡ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɿɦɟɣ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɭ
ɝɪɨɦɚɞɿ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɧɢɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɡɚɤɥɚɞɿɜ
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɜ
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɿɧɲɢɯ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɦɟɞɢɱɧɢɯ, ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɚ
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ
ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɛɿɡɧɟɫɨɜɢɯ ɤɿɥ, ɜɨɥɨɧɬɟɪɿɜ ɡ
ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ʀɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ
ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɞɿɬɟɣ,
ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜ ɫɿɦ’ʀ, ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɲɢɪɨɤɢɯ ɜɟɪɫɬɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɳɨɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ

Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ

36.

ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ,
ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɭ

35.



ɨɛɥɚɫɧɿ,

ɨɛɥɚɫɧɿ,
Ʉɢʀɜɫɶɤɚ ɬɚ
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɶɤɚ
ɦɿɫɶɤɿ
ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ,
ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ
(ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ)

ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ



ɩɨɫɬɿɣɧɨ

ɩɪɨɬɹɝɨɦ
2018 ɪɨɤɭ

ɋɬɪɨɤ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ

ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ

ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɡɚɯɨɞɚɦɢ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɭ

ȱɧɞɢɤɚɬɨɪ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
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ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ
ɪɟɫɭɪɫɭ (ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɟɛ-ɫɬɨɪɿɧɤɢ) ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɳɨɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɥɹ
ɤɨɠɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɞɿɬɹɦ, ɹɤɿ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹ ɛɟɡ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ
ɛɚɬɶɤɿɜ

Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ,
ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɚɬɶɤɿɜɫɬɜɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɞɿɬɶɦɢ ɡ
ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ

ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ (ɹɤɿɫɧɢɯ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ) ɭ
ɩɟɪɟɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɡɚɤɥɚɞɿɜ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ,
ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ

38.

39.

ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɿ
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɭɱɚɫɬɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɛɿɡɧɟɫɨɜɢɯ
ɤɿɥ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɨɧɨɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ,
ɜɨɥɨɧɬɟɪɿɜ ɭ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ
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37.



ɨɛɥɚɫɧɿ,
Ʉɢʀɜɫɶɤɚ ɬɚ
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɶɤɚ
ɦɿɫɶɤɿ

—“—

—“—

Ʉɢʀɜɫɶɤɚ ɬɚ
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɶɤɚ
ɦɿɫɶɤɿ
ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ,
ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ
(ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ)

ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ



ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ
2018 ɪɨɤɭ

ɩɿɫɥɹ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦ

IV ɤɜɚɪɬɚɥ
2017 ɪ.

ɋɬɪɨɤ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ

ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɭ ɦɿɫɰɟɜɢɯ
ɛɸɞɠɟɬɚɯ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ
ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤɚɞɪɿɜ ɭ ɰɟɧɬɪɚɯ
ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ

ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɜ ɹɤɢɯ
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɬɚɤɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɬɚ
ɨɯɨɩɥɟɧɢɯ ɧɢɦɢ ɨɫɿɛ

ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2018 ɪɨɤɭ
ɭ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɚɯ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ

ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɜɟɛɫɬɨɪɿɧɨɤ ɭ 50 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɪɟɝɿɨɧɿɜ

ɛɿɡɧɟɫɨɜɢɯ ɤɿɥ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɨɧɨɪɿɜ
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɨɥɨɧɬɟɪɿɜ, ɹɤɿ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
ɞɿɬɟɣ
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Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɜ
ɭɫɢɧɨɜɥɸɜɚɱɿ, ɨɩɿɤɭɧɢ (ɩɿɤɥɭɜɚɥɶɧɢɤɢ),
ɩɪɢɣɨɦɧɿ ɛɚɬɶɤɢ, ɛɚɬɶɤɢ-ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿ,
ɩɚɬɪɨɧɚɬɧɿ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿ

Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ,
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɩɚɬɪɨɧɚɬɭ ɧɚɞ ɞɢɬɢɧɨɸ

Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɫɥɭɝ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɿ
ɫɿɦɟɣ ɡ ɞɿɬɶɦɢ (ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ,
ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ (ɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ)
ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ,
ɞɿɬɟɣ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ, ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ
ɝɪɭɩɢ ɪɢɡɢɤɭ ɳɨɞɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ,
ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɪɚɧɧɶɨɝɨ
ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ, ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ,
ɰɟɧɬɪɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ

41.

42.

ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ,
ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɞɿɬɹɦ ɬɚ ɫɿɦ’ɹɦ
ɡ ɞɿɬɶɦɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɭ

40.



—”—

—”—

ɨɛɥɚɫɧɿ,
Ʉɢʀɜɫɶɤɚ ɬɚ
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɶɤɚ
ɦɿɫɶɤɿ
ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ,
ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ
(ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ)

ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ

ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ



—”—

ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ
2017 ɪɨɤɭ

ɩɨɫɬɿɣɧɨ

ɋɬɪɨɤ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ

ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɚɥɢ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ

ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɫɿɦɟɣ
ɩɚɬɪɨɧɚɬɧɢɯ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ

ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɿɦɟɣ,
ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɞɥɹ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɬɚ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ, ɜɥɚɲɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜ ɫɿɦ’ʀ

ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ
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ɉɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ ɳɨɪɨɤɭ ɜ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɚɯ
ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɚɞɪɟɫɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɫɿɦ’ɹɦ ɡ ɞɿɬɶɦɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɞɿɬɟɣ ɭ
ɫɿɦ’ɸ ɬɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ʀɯ ɩɨɬɪɚɩɥɹɧɧɸ ɞɨ
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ

Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞɜɟɡɟɧɧɹ
ɞɿɬɟɣ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ʀɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɭ ɬɨɦɭ
ɱɢɫɥɿ ɲɤɿɥɶɧɢɦɢ ɚɜɬɨɛɭɫɚɦɢ,
ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɢɦɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ
ɩɟɪɟɫɭɜɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɤɪɿɫɥɚɯ ɤɨɥɿɫɧɢɯ

Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɥɭɠɛ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ
ɞɿɬɟɣ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ
ɨɛ’ɽɞɧɚɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ

44.

45.

ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ), ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɲɥɹɯɨɦ
ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɡɥɢɬɬɹ, ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ, ɜɢɞɿɥɭ,
ɩɨɞɿɥɭ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ) ɡɚɤɥɚɞɿɜ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ,
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɿɬɹɦ ɿ ɫɿɦ’ɹɦ ɡ ɞɿɬɶɦɢ, ɡ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɬɪɟɛ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɭ

43.



ɨɛɥɚɫɧɿ,
Ʉɢʀɜɫɶɤɚ ɬɚ
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɶɤɚ
ɦɿɫɶɤɿ
ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ,

—“—

ɨɛɥɚɫɧɿ,
Ʉɢʀɜɫɶɤɚ ɬɚ
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɶɤɚ
ɦɿɫɶɤɿ
ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ,
ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ
(ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ)

ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ



ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ
2017 ɪɨɤɭ

ɩɨɫɬɿɣɧɨ

ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ
2018 ɪɨɤɭ

ɋɬɪɨɤ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ

ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɥɭɠɛ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ ɜ ɭɫɿɯ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɢɯ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ

ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɨɸ 100 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ
ɞɿɬɟɣ ɡ ɩɨɬɪɟɛɨɸ ɭ ɬɚɤɿɣ ɞɨɩɨɦɨɡɿ

ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɩɢɬɿɜ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɿɡ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ, ɭ 30 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ
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Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɿɡ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
ɫɿɦɟɣ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ

48.

ɨɛɥɚɫɧɿ,
Ʉɢʀɜɫɶɤɚ ɬɚ
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɶɤɚ
ɦɿɫɶɤɿ

Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɞɚɧɧɹ ɭ
ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɞɿɬɹɦ-ɫɢɪɨɬɚɦ, ɞɿɬɹɦ, ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɦ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ
ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ, ɬɚ ɨɫɨɛɚɦ ɡ ʀɯ
(ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ)
ɱɢɫɥɚ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ, ɳɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɦɿɫɬɚ, ɫɟɥɚ ɱɢ ɫɟɥɢɳɚ ɿɡ
ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ, ɹɤɢɣ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ
ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ

47.

—“—

ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ
(ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ)

ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ

ɉɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ ɭ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɚɯ ɤɨɲɬɿɜ
ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɠɢɬɥɨɦ ɞɿɬɟɣ-ɫɢɪɿɬ, ɞɿɬɟɣ,
ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɯ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ, ɬɚ
ɨɫɿɛ ɡ ʀɯ ɱɢɫɥɚ

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɭ



46.



ɩɨɫɬɿɣɧɨ

ɩɨɫɬɿɣɧɨ

—“—

ɋɬɪɨɤ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ

ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɿɡ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ ɨɪɝɚɧɚɯ
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ

ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɯ
ɠɢɬɥɨɦ ɞɿɬɟɣ-ɫɢɪɿɬ, ɞɿɬɟɣ, ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɯ
ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ, ɬɚ ɨɫɿɛ ɡ ʀɯ
ɱɢɫɥɚ

ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɯ
ɠɢɬɥɨɦ ɞɿɬɟɣ-ɫɢɪɿɬ, ɞɿɬɟɣ, ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɯ
ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ, ɬɚ ɨɫɿɛ ɡ ʀɯ
ɱɢɫɥɚ
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Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɢɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ ɲɥɹɯɨɦ
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ / ɚɛɨ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɢɯ
ɝɪɭɩ/ɤɥɚɫɿɜ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ

Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɪɨɡ’ɹɫɧɸɜɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɪɿɡɧɢɯ
ɬɢɩɿɜ, ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
ɳɨɞɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ʀɯ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ

50.

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɭ

49.



—“—

—“—

ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ,
ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ
(ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ)

ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ



—“—

—“—

ɋɬɪɨɤ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ

ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ/
ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɢɯ ɝɪɭɩ/ɤɥɚɫɿɜ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ
ɡɚɤɥɚɞɚɯ

ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ
ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ, ɨɯɨɩɥɟɧɢɯ
ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ

ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɭ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ / ɚɛɨ
ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɢɯ ɝɪɭɩ/ɤɥɚɫɿɜ
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51.



Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ
ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɫɿɛ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɡ
ɿɧɲɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ
ɞɢɡɚɣɧɭ

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɭ

ɋɬɪɨɤ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɡ 1 ɜɟɪɟɫɧɹ
2017 ɪ.

_____________________

ɨɛɥɚɫɧɿ,
Ʉɢʀɜɫɶɤɚ ɬɚ
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɶɤɚ
ɦɿɫɶɤɿ
ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ,
ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ (ɡɚ
ɡɝɨɞɨɸ)

ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ



ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɲɤɿɥ, ɜ ɹɤɢɯ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɭ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɬɚ
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣ ɞɢɡɚɣɧ ɞɥɹ
ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ
ɨɫɿɛ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ
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ɄȺȻȱɇȿɌ ɆȱɇȱɋɌɊȱȼ ɍɄɊȺȲɇɂ

ɉɈɋɌȺɇɈȼȺ

ɜɿɞ 21 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2013 ɪ. ʋ 895
Ʉɢʀɜ

ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɫɿɦɟɣ (ɨɫɿɛ), ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ

{ȱɡ ɡɦɿɧɚɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ ɄɆ
ʋ 294 ɜɿɞ 26.04.2017}
Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩ ɨ ɫ ɬ ɚ ɧ ɨ ɜ ɥ ɹ ɽ :
1. Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɫɿɦɟɣ (ɨɫɿɛ), ɹɤɿ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɳɨ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ.
2. Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɦ, ɿɧɲɢɦ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɨɪɝɚɧɚɦ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɭ
ɬɪɢɦɿɫɹɱɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɜɥɚɫɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɡ ɰɿɽɸ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ.
ɉɪɟɦ'ɽɪ-ɦɿɧɿɫɬɪ
Ɇ.ȺɁȺɊɈȼ
ɍɤɪɚʀɧɢ
ȱɧɞ. 70

ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɜɿɞ 21 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2013 ɪ. ʋ 895

ɉɈɊəȾɈɄ
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɫɿɦɟɣ (ɨɫɿɛ),
ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ

1. ɐɟɣ ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɿɡ ɫɿɦ’ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ (ɞɚɥɿ - ɫɭɛ’ɽɤɬɢ)
ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɢɦɢ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɿɦɟɣ ɡ ɞɿɬɶɦɢ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɬɪɚɩɢɬɢ
ɭ ɫɤɥɚɞɧɿ ɠɢɬɬɽɜɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɫɿɦɟɣ (ɨɫɿɛ), ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ.
2. ɍ ɰɶɨɦɭ ɉɨɪɹɞɤɭ ɬɟɪɦɿɧɢ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ, ɧɚɜɟɞɟɧɨɦɭ ɜ Ɂɚɤɨɧɚɯ
ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ” ɿ “ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɫɿɦ’ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ
ɦɨɥɨɞɞɸ”.
3. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɡ
ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɪɚɣɨɧɧɢɯ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɭ ɦɦ. Ʉɢɽɜɿ ɬɚ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɿ
ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ, ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɶɤɢɯ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɭ ɦɿɫɬɚɯ ɪɚɞ (ɞɚɥɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ).
4. ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɿɦɟɣ (ɨɫɿɛ), ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ,
ɧɚɞɚɧɧɹ ʀɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɬɚɤɢɯ ɫɿɦɟɣ (ɨɫɿɛ) ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ
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ɪɚɣɨɧɧɢɦɢ, ɦɿɫɶɤɢɦɢ, ɪɚɣɨɧɧɢɦɢ ɭ ɦɿɫɬɚɯ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɞɥɹ ɫɿɦ’ʀ, ɞɿɬɟɣ
ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ (ɞɚɥɿ - ɰɟɧɬɪɢ) ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ.
5. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɹɤɨɦɭ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɚɥɨ ɜɿɞɨɦɨ ɩɪɨ ɫɿɦ’ʀ ɡ ɞɿɬɶɦɢ, ɳɨ
ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɬɪɚɩɢɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɧɿ ɠɢɬɬɽɜɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɚɛɨ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɿɛ), ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɧɚɞɫɢɥɚɽ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɶɨɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɭ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɸ Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ.
ɉɿɫɥɹ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɞɚɥɿ ɮɚɯɿɜɟɰɶ) ɜɿɞɜɿɞɭɽ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɫɟɦɢ ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ), ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɰɿɧɤɭ ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɨɛɫɬɟɠɭɽ ɣɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɭɦɨɜɢ.
ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɰɟɧɬɪ ɡɚɥɭɱɚɽ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ.
6. ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɮɚɯɿɜɟɰɶ
ɿɧɮɨɪɦɭɽ ɣɨɝɨ ɩɪɨ ɜɢɞɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ ɣɨɦɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɧɚɞɚɧɿ, ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨ ɜɠɢɬɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɫɭɛ’ɽɤɬɭ, ɜɿɞ ɹɤɨɝɨ ɧɚɞɿɣɲɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
7. əɤɳɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɽ:
1) ɨɫɨɛɚ ɡ ɱɢɫɥɚ ɞɿɬɟɣ-ɫɢɪɿɬ ɬɚ ɞɿɬɟɣ, ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɯ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ, ɰɟɧɬɪ
ɡɞɿɣɫɧɸɽ ʀʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɚɞɚɩɬɚɰɿɸ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ; ɜɠɢɜɚɽ ɭ ɪɚɡɿ
ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɠɢɬɥɚ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɦ ɠɢɬɥɨɦ ɬɚ ɩɨɪɭɲɭɽ
ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɠɢɬɥɚ; ɡɚɥɭɱɚɽ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦ
ɨɫɨɛɚɦ, ʀɯ ɛɚɬɶɤɚɦ ɚɛɨ ɨɫɨɛɚɦ, ɹɤɿ ʀɯ ɡɚɦɿɧɸɸɬɶ, ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ.
ɍ ɪɚɡɿ ɤɨɥɢ ɫɭɛ’ɽɤɬ ɜɢɹɜɥɹɽ ɞɢɬɢɧɭ, ɳɨ ɩɪɨɠɢɜɚɽ ɜ ɫɿɦ’ʀ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɿ ɡɚɥɢɲɢɥɚɫɹ ɛɟɡ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ, ɜɿɧ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨ
ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɩɪɨ ɧɟʀ ɫɥɭɠɛɿ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ. ɍ ɪɚɡɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɡɚɝɪɨɡɢ ɠɢɬɬɸ ɱɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɸ
ɞɢɬɢɧɢ ɰɟɧɬɪ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɫɥɭɠɛɨɸ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɦ ɨɪɝɚɧɿɜ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɞɧɹ ɟɤɫɬɪɟɧɟ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɭ
ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɡ ɦɟɬɨɸ ɧɟɝɚɣɧɨɝɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɚɛɨ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɬɚɤɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ;
2) ɞɢɬɢɧɚ, ɳɨ ɜɢɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɫɿɦ’ʀ, ɭ ɹɤɿɣ ɿɫɧɭɽ ɪɢɡɢɤ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜ
ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜ ɚɛɨ ɜɿɞɿɛɪɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɛɟɡ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜ ɡ ɩɿɞɫɬɚɜ,
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɋɿɦɟɣɧɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɭɛ’ɽɤɬ ɧɟɝɚɣɧɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɩɪɨ ɰɟ ɫɥɭɠɛɿ ɭ
ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɸ Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ.
ɍ ɪɚɡɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɝɪɨɡɢ ɠɢɬɬɸ ɱɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɸ ɞɢɬɢɧɢ ɨɪɝɚɧ ɨɩɿɤɢ ɬɚ
ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹɦ ɫɥɭɠɛɢ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ ɩɪɢɣɦɚɽ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɟɝɚɣɧɟ
ɜɿɞɿɛɪɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɭ ɛɚɬɶɤɿɜ ɚɛɨ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ʀɯ ɡɚɦɿɧɸɸɬɶ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɨɪɹɞɤɭ
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɨɩɿɤɢ ɬɚ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨʀ ɿɡ ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɩɪɚɜ
ɞɢɬɢɧɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 24 ɜɟɪɟɫɧɹ 2008 ɪ.
ʋ 866 (Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ɍɤɪɚʀɧɢ, 2008 ɪ., ʋ 76, ɫɬ. 2561).
ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɫɿɦ’ʀ, ɭ ɹɤɿɣ ɛɚɬɶɤɢ ɭɯɢɥɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɢɯ
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɿ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶɫɹ ɩɪɚɜɚ ɞɢɬɢɧɢ, ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɰɟɧɬɪɨɦ ɜ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɦɭ
ɩɨɪɹɞɤɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɰɟɧɬɪ ɩɨɞɚɽ ɫɥɭɠɛɿ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɫɿɦ’ʀ, ɹɤɚ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɞɥɹ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɞɢɬɢɧɢ, ɭɬɜɨɪɟɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ;
3) ɨɫɨɛɚ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɞɢɬɢɧɚ), ɹɤɚ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɚ ɜɿɞ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɥɸɞɶɦɢ, ɰɟɧɬɪ ɬɚ ɿɧɲɿ
ɫɭɛ’ɽɤɬɢ ɜɠɢɜɚɸɬɶ ɡɚɯɨɞɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɨɪɹɞɤɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ
ɡɚɯɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɥɸɞɶɦɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ
Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 22 ɫɟɪɩɧɹ 2012 ɪ. ʋ 783 (Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ɍɤɪɚʀɧɢ, 2012 ɪ., ʋ
64, ɫɬ. 2615).
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ɉɿɞ ɱɚɫ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɨʀ ɨɫɨɛɢ ɰɟɧɬɪ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ
ɡɚɯɨɞɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɩɥɚɧɨɦ ʀʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ;
4) ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɜɿɞɛɭɥɚ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɭ ɜɢɞɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɚɛɨ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɧɚ
ɩɟɜɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɿ ɡɜɿɥɶɧɹɽɬɶɫɹ ɡ ɭɫɬɚɧɨɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɤɚɪɚɧɶ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ (ɫɥɿɞɱɢɯ
ɿɡɨɥɹɬɨɪɿɜ) Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨ-ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɫɥɭɠɛɢ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɸɬɶ ɰɟɧɬɪɭ ɡɚ
ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɨɫɨɛɢ ɩɿɫɥɹ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɩɪɨ ʀʀ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɡɚ ɬɪɢ ɦɿɫɹɰɿ ɞɨ
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ. ɐɟɧɬɪ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɡɚɯɨɞɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɩɚɬɪɨɧɚɠɭ
ɬɚ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɽ ɬɚɤɭ ɨɫɨɛɭ ɞɨ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɰɟɧɬɪɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɝɭɪɬɨɠɢɬɤɭ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ-ɫɢɪɿɬ ɬɚ ɞɿɬɟɣ,
ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɯ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɦɚɬɟɪɿ ɬɚ ɞɢɬɢɧɢ, ɰɟɧɬɪɭ
ɞɥɹ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ, ɰɟɧɬɪɭ ɪɟɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɪɤɨɡɚɥɟɠɧɨʀ ɦɨɥɨɞɿ,
ɰɟɧɬɪɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ ɡ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɢ.
{Ⱥɛɡɚɰ ɩɟɪɲɢɣ ɩɿɞɩɭɧɤɬɭ 4 ɩɭɧɤɬɭ 7 ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ
ɄɆ ʋ 294 ɜɿɞ 26.04.2017}
əɤɳɨ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ ɜ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ
ɜɿɥɶɧɢɯ ɦɿɫɰɶ ɚɛɨ ɡ ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɱɢɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚɤɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɰɟɧɬɪ ɡɚɥɭɱɚɽ ɞɨ
ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɞɚɬɢ ɬɚɤɿɣ ɨɫɨɛɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ.
Ɂɚɯɨɞɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɩɚɬɪɨɧɚɠɭ ɦɨɠɭɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɰɟɧɬɪɨɦ ɹɤ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ, ɬɚɤ ɿ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɝɨ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ) ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ;
5) ɨɫɨɛɚ, ɡɚɫɭɞɠɟɧɚ ɞɨ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɛɟɡ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ, ɰɟɧɬɪ ɭ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ
ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɪɨɛɚɰɿʀ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɭ
ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɬɚɤɨɸ ɨɫɨɛɨɸ.
{Ⱥɛɡɚɰ ɩɟɪɲɢɣ ɩɿɞɩɭɧɤɬɭ 5 ɩɭɧɤɬɭ 7 ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ
ɄɆ ʋ 294 ɜɿɞ 26.04.2017}
ɍɫɬɚɧɨɜɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɤɚɪɚɧɶ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɰɟɧɬɪɨɦ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɨ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ʀɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ
ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ, ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɢɬɚɧɶ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɽɸ ɦɿɫɰɹ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɱɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɬɚ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹɦ ɜ ɨɛɪɚɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ,
ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɦ ɚɛɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ ɩɿɫɥɹ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ;
6) ɨɫɨɛɢ, ɯɜɨɪɿ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɯɜɨɪɨɛɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɫɬɚɧɿ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ
ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨʀ ɚɛɨ ɧɚɪɤɨɬɢɱɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɫɭɛ’ɽɤɬ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɦɿɥɿɰɿʀ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɭ. ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɰɟɧɬɪ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦ ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ
ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɪɚɡɨɦ ɡ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɦ ɦɿɥɿɰɿʀ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɹɤɢɯ
ɿɧɮɨɪɦɭɽ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ ɤɨɦɿɬɟɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɚɞ, ɡɚɤɥɚɞɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ,
ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɭ ɿ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ;
7) ɨɫɨɛɢ, ɯɜɨɪɿ ɧɚ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿɸ, ɬɚ ɧɚɪɤɨɡɚɥɟɠɧɿ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɜɢɹɜɢɥɢ ɧɚɦɿɪ ɜɡɹɬɢ
ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ ɪɟɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɰɟɧɬɪ ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ʀɯ
ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɿ ɭ ɪɚɡɿ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɧɚɩɪɚɜɥɹɽ ɞɨ ɰɟɧɬɪɭ ɪɟɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɪɤɨɡɚɥɟɠɧɨʀ ɦɨɥɨɞɿ ɚɛɨ ɰɟɧɬɪɭ ɞɥɹ
ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ.
əɤɳɨ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ ɜ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ
ɜɿɥɶɧɢɯ ɦɿɫɰɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚɤɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɰɟɧɬɪ ɡɚɥɭɱɚɽ ɞɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɹɤɿ
ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɞɚɬɢ ɬɚɤɿɣ ɨɫɨɛɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɪɟɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɬɚ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ;
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8) ɫɿɦ’ɹ ɡ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɨɸ ɞɢɬɢɧɨɸ, ɫɭɛ’ɽɤɬ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɰɟɧɬɪɭ, ɹɤɢɣ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦ ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ʀɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ, ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɹɤɢɯ ɿɧɮɨɪɦɭɽ ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ,
ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɭ ɿ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ.
Ɏɚɯɿɜɟɰɶ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɦ ɞɿɬɹɦ, ɦɨɥɨɞɿ ɬɚ ɱɥɟɧɚɦ ʀɯ
ɫɿɦɟɣ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɿɥɶɝ, ɝɚɪɚɧɬɿɣ, ɩɨɫɥɭɝ, ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ
ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɥɚɬ (ɞɚɥɿ - ɜɢɩɥɚɬɢ).
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨ ɰɟɧɬɪɭ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɞɿɬɟɣ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ
ɛɚɬɶɤɿɜ ɚɛɨ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ʀɯ ɡɚɦɿɧɸɸɬɶ;
9) ɠɿɧɤɚ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɧɚɦɿɪ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɞɢɬɢɧɢ, ɰɟɧɬɪ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɽ ʀʀ
ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɦɚɬɟɪɿ ɬɚ ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɚɬɶɤɿɜɫɬɜɚ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɿ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ,
ɧɚɞɚɽ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ,
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ.
əɤɳɨ ɠɿɧɤɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɿ ɦɚɬɟɪɿ ɬɚ ɞɢɬɢɧɢ ɭ
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɜɿɥɶɧɢɯ ɦɿɫɰɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚɤɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɰɟɧɬɪ ɡɚɥɭɱɚɽ ɞɨ
ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɞɚɬɢ ɬɚɤɿɣ ɠɿɧɰɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ.
ɍ ɪɚɡɿ ɤɨɥɢ ɭ ɠɿɧɤɢ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɩɫɢɯɿɱɧɿ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɿ ɪɨɡɥɚɞɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɠɢɜɚɧɧɹ
ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɚɛɨ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɟ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ɞɥɹ
ɿɧɲɢɯ ɨɫɿɛ, ɚɛɨ ɫɢɦɩɬɨɦɢ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ, ɞɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɦɚɬɟɪɿ ɬɚ ɞɢɬɢɧɢ ɜɢɤɥɢɤɚɽɬɶɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɭ
ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɞɢɬɢɧɢ;
10) ɫɿɦ’ɹ, ɜ ɹɤɿɣ ɨɞɧɨɦɭ ɚɛɨ ɤɿɥɶɤɨɦ ɱɥɟɧɚɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɶ, ɰɟɧɬɪ
ɧɚɩɪɚɜɥɹɽ ʀʀ ɞɨ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɞɥɹ ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ, ɞɿɬɟɣ-ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɜɢɩɥɚɬ, ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɡɚɯɨɞɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ
ɩɚɬɪɨɧɚɠɭ.
ɐɟɧɬɪ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɰɟɧɬɪɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ ɡ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɡɚɥɭɱɚɽ ɛɚɬɶɤɿɜ
ɞɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ, ɞɚɽ ʀɦ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɨɪɚɞɢ ɳɨɞɨ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɰɟɧɬɪɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ
ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ ɡ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɢ, ɿɧɮɨɪɦɭɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ
ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ ɬɚ ɞɿɬɟɣ-ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ, ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹɦɢ;
11) ɨɫɨɛɚ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɹɤɚ ɡɚɥɢɲɢɥɚɫɹ ɛɟɡ ɪɨɛɨɬɢ, ɰɟɧɬɪ ɧɚɩɪɚɜɥɹɽ ʀʀ ɿɡ
ɫɭɩɪɨɜɿɞɧɢɦ ɥɢɫɬɨɦ ɞɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɡ ɦɟɬɨɸ
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɭ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ.
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɳɨɦɿɫɹɰɹ ɿɧɮɨɪɦɭɸɬɶ ɰɟɧɬɪ ɩɪɨ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɬɚ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɨɦ ɛɟɡɪɨɛɿɬɧɨɝɨ, ɣɨɝɨ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɡɚɯɨɞɚɯ ɿɡ ɫɩɪɢɹɧɧɹ
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ;
12) ɧɟɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɚ ɨɞɢɧɨɤɚ ɨɫɨɛɚ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɰɟɧɬɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɭ
ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɱɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ ɜɢɩɥɚɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ, ɿɧɮɨɪɦɭɽ
ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɜɢɩɥɚɬ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɽ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɞɨ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ (ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ) ɬɚ
ɿɧɮɨɪɦɭɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɩɪɨ ɬɚɤɭ ɨɫɨɛɭ;
13) ɞɢɬɢɧɚ, ɪɨɡɥɭɱɟɧɚ ɿɡ ɫɿɦ’ɽɸ, ɹɤɚ ɧɟ ɽ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɡɚɹɜɢɥɚ ɩɪɨ
ɧɚɦɿɪ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɿɡ ɡɚɹɜɨɸ ɩɪɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɛɿɠɟɧɰɟɦ, ɚɛɨ ɨɫɨɛɚ,
ɹɤɚ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɫɭɛ’ɽɤɬ ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ʀʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ.
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8. ɍ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɭ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ
ɩɨɫɜɿɞɱɭɸɬɶ ɨɫɨɛɭ, ɰɟɧɬɪ ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɬɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ȾɆɋ,
ɹɤɿ ɧɟɝɚɣɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɜɢɞɚɱɿ ɬɚɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.
9. ɉɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɰɟɧɬɪ ɫɤɥɚɞɚɽ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɫɟɦɢ ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɞɜɨɯ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɸ Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ (ɞɚɥɿ - ɩɥɚɧ
ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ).
Ɉɞɢɧ ɡ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɿɜ ɩɥɚɧɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɜ ɰɟɧɬɪɿ, ɿɧɲɢɣ - ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ
ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɿ), ɹɤɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɞɥɹ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɬɚ
ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ.
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɫɿɦ’ɹ (ɨɫɨɛɚ) ɬɚ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɫɭɛ’ɽɤɬɢ.
ɍ ɩɥɚɧɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɧɚɞɚɧɿ
ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ʀɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ.
ɋɬɪɨɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɲɟɫɬɢ ɦɿɫɹɰɿɜ.
ɋɭɛ’ɽɤɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɫɮɟɪɢ ʀɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.
10. ɍ ɪɚɡɿ ɤɨɥɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɽ ɞɢɬɢɧɚ, ɹɤɚ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɞɢɬɢɧɚ-ɿɧɜɚɥɿɞ, ɞɢɬɢɧɚɫɢɪɨɬɚ ɚɛɨ ɞɢɬɢɧɚ, ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɚ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ, ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ
ɩɥɚɧ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚɤɨʀ ɞɢɬɢɧɢ, ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɞɢɬɢɧɢ.
11. ɍ ɪɚɡɿ ɤɨɥɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɦɿɧɢɜ ɦɿɫɰɟ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɰɟɧɬɪ ɡɚ ɣɨɝɨ ɡɝɨɞɨɸ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩ’ɹɬɢ ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ
ɦɿɫɰɟɜɿɣ ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɚɛɨ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɦɭ ɨɪɝɚɧɭ ɪɚɞɢ ɡɚ ɧɨɜɢɦ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ
ɱɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɚɽ ɩɥɚɧ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɞɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɿɧɮɨɪɦɭɽ
ɩɪɨ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɧɚɞɚɧɿ ɞɥɹ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɬɚ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ.
ɐɟɧɬɪ ɧɚɞɫɢɥɚɽ ɳɨɤɜɚɪɬɚɥɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɦɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɜɿ, ɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɜ ɩɭɧɤɬɿ 10 ɰɶɨɝɨ
ɉɨɪɹɞɤɭ, - ɫɥɭɠɛɿ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɭ ɪɚɡɿ
ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɦɿɧ ɞɨ ɧɢɯ.
ɍ ɪɚɡɿ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɚɛɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɰɟɧɬɪ ɧɚɞɫɢɥɚɽ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɦɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɜɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɪɢɱɢɧɢ.
12. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɫɿɦɟɣ (ɨɫɿɛ), ɹɤɿ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɨɪɝɚɧɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ
ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ.
13. ɐɟɧɬɪɢ ɜɟɞɭɬɶ ɨɛɥɿɤ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɩɨɞɚɸɬɶ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɤɜɚɪɬɚɥɭ ɞɨ 21 ɱɢɫɥɚ ɦɿɫɹɰɹ, ɳɨ ɧɚɫɬɚɽ ɡɚ ɡɜɿɬɧɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ,
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɸ Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɞɥɹ
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɳɨɤɜɚɪɬɚɥɭ ɡɜɿɬɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɦɭ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɭ.
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ɄȺȻȱɇȿɌ ɆȱɇȱɋɌɊȱȼ ɍɄɊȺȲɇɂ

ɉɈɋɌȺɇɈȼȺ

ɜɿɞ 21 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2013 ɪ. ʋ 896
Ʉɢʀɜ

ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɿɦɟɣ (ɨɫɿɛ), ɹɤɿ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɧɚɞɚɧɧɹ
ʀɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɬɚɤɢɯ ɫɿɦɟɣ (ɨɫɿɛ)

Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩ ɨ ɫ ɬ ɚ ɧ ɨ ɜ ɥ ɹ ɽ :
1. Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɿɦɟɣ (ɨɫɿɛ), ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɧɚɞɚɧɧɹ ʀɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɬɚɤɢɯ ɫɿɦɟɣ (ɨɫɿɛ), ɳɨ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ.
2. Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɦ, ɿɧɲɢɦ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɨɪɝɚɧɚɦ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɭ
ɬɪɢɦɿɫɹɱɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɜɥɚɫɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɡ ɰɿɽɸ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ.
ɉɪɟɦ'ɽɪ-ɦɿɧɿɫɬɪ
Ɇ.ȺɁȺɊɈȼ
ɍɤɪɚʀɧɢ
ȱɧɞ. 70

ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ
ɍɤɪɚʀɧɢ
ɜɿɞ 21 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2013 ɪ. ʋ 896

ɉɈɊəȾɈɄ
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɿɦɟɣ (ɨɫɿɛ), ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɧɚɞɚɧɧɹ ʀɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɬɚɤɢɯ ɫɿɦɟɣ (ɨɫɿɛ)

1. ɐɟɣ ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɿɦɟɣ (ɨɫɿɛ), ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɧɚɞɚɧɧɹ ʀɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɬɚɤɢɯ ɫɿɦɟɣ (ɨɫɿɛ).
2. ɍ ɰɶɨɦɭ ɉɨɪɹɞɤɭ ɬɟɪɦɿɧɢ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ, ɧɚɜɟɞɟɧɨɦɭ ɜ Ɂɚɤɨɧɚɯ
ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ” ɿ “ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɫɿɦ’ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ
ɦɨɥɨɞɞɸ”.
3. ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɫɿɦɟɣ (ɨɫɿɛ), ɹɤɿ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɪɚɣɨɧɧɢɦɢ, ɦɿɫɶɤɢɦɢ,
ɪɚɣɨɧɧɢɦɢ ɭ ɦɿɫɬɚɯ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɞɥɹ ɫɿɦ’ʀ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ (ɞɚɥɿ ɰɟɧɬɪɢ) ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɪɨɛɨɬɢ ɿɡ ɫɿɦ’ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ (ɞɚɥɿ - ɫɭɛ’ɽɤɬɢ).
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4. Ⱦɨ ɫɿɦɟɣ (ɨɫɿɛ), ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ
ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ), ɹɤɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɚɛɨ ɦɿɧɿɦɿɡɭɜɚɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ,
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɬɚɤɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ:
1) ɠɨɪɫɬɨɤɟ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɞɢɬɢɧɨɸ ɜ ɫɿɦ’ʀ;
2) ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɢɯ ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ);
3) ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɠɢɬɥɚ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɢɞɚɬɧɨɝɨ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ;
4) ɜɿɞɛɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɭ ɜɢɞɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɚɛɨ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ
ɫɬɪɨɤ, ɜɡɹɬɬɹ ɩɿɞ ɜɚɪɬɭ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ), ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ ɜ ɫɿɦ’ʀ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ
ɳɨɞɨ ɞɢɬɢɧɢ);
5) ɬɪɢɜɚɥɚ ɯɜɨɪɨɛɚ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɶ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɞɿɬɟɣ), ɜɪɨɞɠɟɧɿ ɜɚɞɢ
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɦɚɥɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ, ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦ’ʀ
(ɨɫɨɛɢ), ɳɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ, ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ
ɧɟɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɬɚ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɧɟɸ;
6) ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɹɤɨɝɨ ɨɞɢɧ ɿɡ ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɚ) ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɚɛɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ
ɧɟ ɦɚɽ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɱɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɿɤɥɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ɨɫɨɛɢɫɬɟ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɛɪɚɬɢ
ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ;
7) ɭɯɢɥɹɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜ ɜɿɞ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɡ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ;
8) ɜɿɞɿɛɪɚɧɧɹ ɭ ɛɚɬɶɤɿɜ ɞɢɬɢɧɢ ɛɟɡ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜ;
9) ɫɬɢɯɿɣɧɟ ɥɢɯɨ;
10) ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɹ ɨɫɿɛ ɬɚ/ɚɛɨ ɝɪɭɩ ɨɫɿɛ.
5. Ⱦɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɫɿɦ’ʀ:
1) ɱɥɟɧɚɦɢ ɹɤɢɯ ɽ:
ɨɞɢɧɨɤɚ ɦɚɬɿɪ (ɛɚɬɶɤɨ);
ɞɿɬɢ, ɪɨɡɥɭɱɟɧɿ ɿɡ ɫɿɦ’ɽɸ, ɹɤɿ ɧɟ ɽ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɡɚɹɜɢɥɢ ɩɪɨ ɧɚɦɿɪ
ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɿɡ ɡɚɹɜɨɸ ɩɪɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɛɿɠɟɧɰɟɦ;
ɿɧɜɚɥɿɞɢ ɬɚ ɞɿɬɢ-ɿɧɜɚɥɿɞɢ;
ɨɫɨɛɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɞɿɬɢ, ɹɤɿ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢ ɜɿɞ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɠɨɪɫɬɨɤɨɝɨ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ
ɬɚ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɥɸɞɶɦɢ;
ɛɚɬɶɤɢ, ɭ ɹɤɢɯ ɞɿɬɢ ɜɿɞɿɛɪɚɧɿ ɛɟɡ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜ;
ɛɚɬɶɤɢ, ɹɤɿ ɩɨɞɚɥɢ ɡɚɹɜɭ ɩɪɨ ɪɨɡɥɭɱɟɧɧɹ ɚɛɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɥɭɱɟɧɧɹ;
ɛɚɬɶɤɢ - ɬɪɭɞɨɜɿ ɦɿɝɪɚɧɬɢ;
ɡɚɫɭɞɠɟɧɿ ɞɨ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɭ ɜɢɞɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɚɛɨ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ
ɫɬɪɨɤ, ɚɛɨ ɨɫɨɛɢ, ɳɨ ɩɨɜɟɪɧɭɥɢɫɹ ɡ ɦɿɫɰɶ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɚɛɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɦɿɫɰɹɯ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɭɜ’ɹɡɧɟɧɧɹ;
2) ɨɩɿɤɭɧɿɜ (ɩɿɤɥɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜ) ɞɿɬɟɣ, ɪɨɡɥɭɱɟɧɢɯ ɿɡ ɫɿɦ’ɽɸ;
3) ɭ ɹɤɢɯ ɞɿɬɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɜ ɿɧɬɟɪɧɚɬɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɚɛɨ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɶɫɹ ɞɨ ɧɢɯ;
4) ɳɨ ɜɢɹɜɢɥɢ ɧɚɦɿɪ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɧɨɜɨɧɚɪɨɞɠɟɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ.
6. Ɉɛɥɿɤ ɫɿɦɟɣ (ɨɫɿɛ), ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɜɟɞɟɬɶɫɹ
ɰɟɧɬɪɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɞɚɧɨʀ ɮɚɯɿɜɰɟɦ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɞɚɥɿ - ɮɚɯɿɜɟɰɶ)
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɸ Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ.
7. ɍ ɪɚɡɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɭɫɧɨʀ ɚɛɨ ɩɢɫɶɦɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɩɿɞɨɡɪɭ ɚɛɨ ɮɚɤɬ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɿɦ’ʀ, ɚɛɨ ɪɟɚɥɶɧɭ ɡɚɝɪɨɡɭ ɣɨɝɨ ɜɱɢɧɟɧɧɹ, ɠɨɪɫɬɨɤɟ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɡ
ɞɢɬɢɧɨɸ, ɡɚɥɢɲɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɛɟɡ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜ, ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿɧɲɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɹɤɚ
ɡɚɝɪɨɠɭɽ ɠɢɬɬɸ ɱɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɸ ɱɥɟɧɚ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ), ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɟɤɫɬɪɟɧɟ
ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɡ ɦɟɬɨɸ ɧɟɝɚɣɧɨɝɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɚɛɨ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɬɚɤɨʀ
ɫɢɬɭɚɰɿʀ.
Ɂɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɡɚɝɪɨɡɢ ɠɢɬɬɸ ɱɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɸ ɞɢɬɢɧɢ ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɧɟɝɚɣɧɨ ɜ ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɦɭ
ɪɟɠɢɦɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɫɥɭɠɛɭ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ.
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ɉɿɫɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɟɤɫɬɪɟɧɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɚɧɚɥɿɡɭɽ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɟɥɢ
ɞɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɞɥɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɿɡ
ɫɿɦ’ɽɸ (ɨɫɨɛɨɸ).
8. Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɫɿɦɟɣ (ɨɫɿɛ), ɹɤɿ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ
ɰɟɧɬɪɿ ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɧɚ ɬɪɢ ɦɿɫɹɰɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɫɭɩɟɪɜɿɡɿɹ.
ɋɭɩɟɪɜɿɡɿɸ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɮɚɯɿɜɰɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ), ɚɛɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɰɟɧɬɪɭ ɿɧɲɢɣ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɰɟɧɬɪɭ.
9. ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɿɦɟɣ (ɨɫɿɛ), ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ,
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɲɥɹɯɨɦ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɨɞɚɧɨʀ
ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɶ ɬɚɤɢɯ ɫɿɦɟɣ (ɨɫɿɛ) ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɜɨɽɱɚɫɧɨɝɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ.
ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ) ɮɚɯɿɜɰɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɨɰɿɧɤɭ ʀʀ ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ (ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ) ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɭɦɨɜ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ
ɦɟɬɨɞɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ.
Ɏɨɪɦɢ ɚɤɬɿɜ ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ), ɹɤɚ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɬɚ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ʀʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ
ɭɦɨɜ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɫɹ Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ.
Ɂɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɳɨ ɽ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɿɦ’ʀ
(ɨɫɨɛɿ) ɩɿɥɶɝ, ɝɚɪɚɧɬɿɣ, ɩɨɫɥɭɝ, ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɥɚɬ (ɞɚɥɿ - ɜɢɩɥɚɬɢ), ɨɪɢɝɿɧɚɥ
ɚɤɬɚ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɨɪɝɚɧɨɜɿ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɦɿɫɶɤɨʀ, ɪɚɣɨɧɧɨʀ, ɪɚɣɨɧɧɨʀ ɭ ɦɦ. Ʉɢɽɜɿ ɬɚ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɿ ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ (ɞɚɥɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ), ɚ ɣɨɝɨ ɤɨɩɿɹ
ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɭ ɰɟɧɬɪɿ.
ɐɟɧɬɪ ɡɚɥɭɱɚɽ ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɬɪɟɛ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ) ɭ
ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ʀʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ
ɫɥɭɠɛɢ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɦɿɫɶɤɨʀ, ɪɚɣɨɧɧɨʀ, ɪɚɣɨɧɧɨʀ ɭ ɦɦ. Ʉɢɽɜɿ ɬɚ
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɿ ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ.
10. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɦɿɫɬɚɯ, ɫɟɥɢɳɚɯ ɿ
ɫɟɥɚɯ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ
Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ.
11. ɉɪɨ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ), ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɫɭɛ’ɽɤɬ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɰɟɧɬɪ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɶɨɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɩɿɫɥɹ ʀʀ
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɸ Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ.
əɤɳɨ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɿɫɧɭɽ ɡɚɝɪɨɡɚ ɠɢɬɬɸ ɱɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɸ ɱɥɟɧɚ
ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ), ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɞɧɹ ɟɤɫɬɪɟɧɟ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɭɧɤɬɭ 7 ɰɶɨɝɨ ɉɨɪɹɞɤɭ.
ɍ ɪɚɡɿ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɡɚɝɪɨɡɢ ɠɢɬɬɸ ɱɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɸ ɞɢɬɢɧɢ ɜ ɫɿɦ’ʀ ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɪɚɡɨɦ ɡ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɦɿɥɿɰɿʀ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɫɥɭɠɛɢ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ
ɜɿɞɜɿɞɭɽ ɫɿɦ’ɸ ɛɟɡ ʀʀ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɰɟɧɬɪɨɦ
ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɚɛɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɬɚɤɨʀ
ɫɿɦ’ʀ.
12. ɍ ɪɚɡɿ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɰɟɧɬɪɭ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ), ɹɤɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɰɟɧɬɪ:
ɨɰɿɧɸɽ ʀʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɭɽ ɩɪɨ ɜɢɩɥɚɬɢ;
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ɧɚɞɚɽ ɮɨɪɦɭ ɡɚɹɜɢ ɩɪɨ ɜɢɩɥɚɬɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɪɚɡɤɢ ɿɧɲɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ,
ɨɡɧɚɣɨɦɥɸɽ ɡ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ʀɯ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ;
ɝɨɬɭɽ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ;
ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ.
əɤɳɨ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɦɿɫɬɢɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɚɝɪɨɡɢ ɠɢɬɬɸ ɱɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɸ
ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ), ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɞɧɹ ɟɤɫɬɪɟɧɟ
ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɭɧɤɬɭ 7 ɰɶɨɝɨ ɉɨɪɹɞɤɭ.
ȼɢɹɜɥɟɧɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɫɿɦ’ɸ (ɨɫɨɛɭ), ɹɤɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ,
ɚɛɨ ɫɿɦ’ɸ (ɨɫɨɛɭ), ɹɤɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɜɟɪɧɭɥɚɫɹ ɞɨ ɰɟɧɬɪɭ, ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɜɿɞɜɿɞɭɽ ɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɫɟɦɢ ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɱɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛɫɬɚɜɢɧ,
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɭɦɨɜ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɰɿɧɤɭ ʀʀ
ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɜɢɩɥɚɬ, ɿɧɮɨɪɦɭɽ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɩɪɨ ɜɠɢɬɿ ɡɚɯɨɞɢ.
ɍ ɪɚɡɿ ɤɨɥɢ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɡ ɹɤɢɦ ɫɿɦ’ɹ (ɨɫɨɛɚ) ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɰɟɧɬɪɭ, ɧɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ
ɣɨɝɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, ɰɟɧɬɪ ɧɚɞɚɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɞɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɹɤɢɯ
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ʀɯ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɧɨɦɟɪɢ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɢɯ ɬɟɥɟɮɨɧɿɜ, ɚɛɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɡɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɿɡ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ ɩɪɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ
ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ) ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɸ Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ.
ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɫɭɛ’ɽɤɬ ɿɧɮɨɪɦɭɽ ɰɟɧɬɪ, ɹɤɢɣ ɩɨɜɿɞɨɦɢɜ ɩɪɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ
ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ.
13. Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ), ɹɤɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɭ
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɦ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ) ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɞɚɧɢɯ ɰɟɧɬɪɨɦ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ.
14. ɉɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɿ), ɹɤɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɭ
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ʀʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɰɟɧɬɪɭ ɜɢɞɚɽ ɧɚɤɚɡ ɩɪɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ
ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ), ɩɪɢɡɧɚɱɚɽ ɮɚɯɿɜɰɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚ ɣɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ, ɬɚ ɭɤɥɚɞɚɽ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɫɟɦɢ ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɞɨɝɨɜɿɪ ɿɡ ɫɿɦ’ɽɸ (ɨɫɨɛɨɸ) ɩɪɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ (ɞɚɥɿ - ɞɨɝɨɜɿɪ), ɭ ɹɤɨɦɭ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ:
1) ɨɛɫɹɝ ɿ ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɞɢɬɢɧɿ, ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɿ) ɧɚ
ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ;
2) ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ), ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ, ɮɿɤɫɭɽɬɶɫɹ ɡɝɨɞɚ ɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ ɭɱɚɫɬɶ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ) ɭ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɩɥɚɧɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ), ɹɤɚ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ (ɞɚɥɿ - ɩɥɚɧ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ);
3) ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɫɬɨɪɿɧ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪɭ;
4) ɭɦɨɜɢ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
5) ɫɬɪɨɤ ɞɿʀ ɞɨɝɨɜɨɪɭ.
ɉɟɪɟɞ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɦ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢɫɹ, ɳɨ ɱɥɟɧɢ ɫɿɦ’ʀ
(ɨɫɨɛɚ) ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ
ɫɬɨɪɿɧ, ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɿ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɪɨɡ’ɹɫɧɢɬɢ ʀɦ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɭ.
15. ɐɟɧɬɪ ɩɨɞɚɽ ɫɥɭɠɛɿ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɫɿɦ’ʀ ɡ ɞɿɬɶɦɢ, ɭ ɹɤɿɣ
ɩɨɪɭɲɭɸɬɶɫɹ ɩɪɚɜɚ ɞɢɬɢɧɢ, ɞɥɹ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ
ɞɢɬɢɧɢ, ɭɬɜɨɪɟɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 24 ɜɟɪɟɫɧɹ
2008 ɪ. ʋ 866(Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ɍɤɪɚʀɧɢ, 2008 ɪ., ʋ 76, ɫɬ. 2561) (ɞɚɥɿ - ɤɨɦɿɫɿɹ), ɡ
ɦɟɬɨɸ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɬɚɤɨʀ ɫɿɦ’ʀ.
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ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɤɨɦɿɫɿʀ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɰɟɧɬɪɭ ɜɢɞɚɽ ɧɚɤɚɡ ɩɪɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɫɿɦ’ʀ ɬɚ ɩɪɢɡɧɚɱɚɽ ɮɚɯɿɜɰɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚ ɣɨɝɨ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɫɤɥɚɞ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ.
ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɛɟɡ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ.
ɍ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɛɚɬɶɤɢ, ɹɤɿ ɧɟɧɚɥɟɠɧɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ,
ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɤɨɦɿɫɿɽɸ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ ɞɨ
ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶ ɬɚɤɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ.
16. ɉɥɚɧ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɰɟɧɬɪɨɦ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 10 ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɩɿɫɥɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɿ), ɹɤɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ʀʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɭ ɞɜɨɯ
ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɸ Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ (ɞɚɥɿ - ɩɥɚɧ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ),
ɭɡɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɿɡ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɰɟɧɬɪɭ.
Ɉɞɢɧ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ ɩɥɚɧɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɜ ɰɟɧɬɪɿ, ɿɧɲɢɣ - ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɫɿɦ’ʀ
(ɨɫɨɛɿ) ɞɥɹ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ.
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɫɿɦ’ɹ (ɨɫɨɛɚ) ɬɚ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɫɭɛ’ɽɤɬɢ.
ɍ ɩɥɚɧɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɧɚɞɚɧɿ
ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ʀɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ.
ɋɭɛ’ɽɤɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɫɮɟɪɢ ʀɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.
17. ɍ ɪɚɡɿ ɤɨɥɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɞɢɬɢɧɚ, ɹɤɚ ɩɪɨɠɢɜɚɽ ɜ ɫɿɦ’ʀ, ɭ
ɹɤɿɣ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶɫɹ ʀʀ ɩɪɚɜɚ, ɞɢɬɢɧɚ-ɫɢɪɨɬɚ ɚɛɨ ɞɢɬɢɧɚ, ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɚ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ
ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɞɢɬɢɧɚ-ɿɧɜɚɥɿɞ, ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɢɬɢɧɢ, ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɤɨɦɿɫɿʀ.
18. ɋɬɪɨɤ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɞɥɹ
ɤɨɠɧɨʀ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ), ɹɤɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɝɨɫɬɪɨɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɫɬɭɩɟɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɦɿɧɿɦɿɡɭɜɚɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɚɛɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɫɤɥɚɞɧɿ ɠɢɬɬɽɜɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ,
ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɨɬɨɱɟɧɧɹɦ, ɿ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɲɟɫɬɢ
ɦɿɫɹɰɿɜ.
ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɨ ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɤɨɦɿɫɿʀ
ɚɛɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɤɭ.
19. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɩɪɢɩɢɧɹɽɬɶɫɹ ɭ ɪɚɡɿ:
1) ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ;
2) ɩɢɫɶɦɨɜɨʀ ɜɿɞɦɨɜɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜɿɞ ʀɯ ɧɚɞɚɧɧɹ;
3) ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɧɟɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɛɟɡ ɩɨɜɚɠɧɢɯ
ɩɪɢɱɢɧ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɩɥɚɧɨɦ.
20. ɍ ɪɚɡɿ ɤɨɥɢ ɫɿɦ’ɹ (ɨɫɨɛɚ), ɹɤɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ,
ɡɦɿɧɢɥɚ ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɿ ʀʀ ɧɨɜɟ ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɱɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɟ, ɰɟɧɬɪ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩ’ɹɬɢ ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɩɪɨ ɧɟʀ ɦɿɫɰɟɜɭ ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɸ ɚɛɨ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɣ ɨɪɝɚɧ ɪɚɞɢ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ), ɩɟɪɟɞɚɽ ɩɥɚɧ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ
ɞɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɿɧɮɨɪɦɭɽ ɩɪɨ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɧɚɞɚɧɿ ɞɥɹ
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɚɤɨʀ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ), ɬɚ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ.
ɐɟɧɬɪ ɧɚɞɫɢɥɚɽ ɳɨɤɜɚɪɬɚɥɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɜɿ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɬɚ ɫɥɭɠɛɿ ɭ
ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ - ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɭ ɩɭɧɤɬɿ 17
ɰɶɨɝɨ ɉɨɪɹɞɤɭ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɦɿɧ ɞɨ ɧɢɯ.
ɍ ɪɚɡɿ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɚɛɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɰɟɧɬɪ ɧɚɞɫɢɥɚɽ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɜɿ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɿɡ
ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɪɢɱɢɧɢ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ.
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21. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɫɿɦɟɣ (ɨɫɿɛ), ɹɤɿ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɨɪɝɚɧɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ
ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ.
ɉɟɪɟɥɿɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ), ɹɤɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ,
ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ.
22. Ɏɚɯɿɜɰɟɦ, ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɡɚ ɫɿɦ’ɽɸ (ɨɫɨɛɨɸ), ɹɤɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɨɫɨɛɨɜɚ ɫɩɪɚɜɚ ɬɚɤɨʀ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ) ɡɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɸ
Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ ɮɨɪɦɨɸ. Ɉɫɨɛɨɜɚ ɫɩɪɚɜɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɚɤɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ:
ɤɨɩɿɹ ɡɚɹɜɢ ɩɪɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɜɢɩɥɚɬ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ);
ɤɨɩɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɪɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɩɥɚɬ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ);
ɚɤɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ), ɹɤɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɭ
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɬɚ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ʀʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɚɛɨ ʀɯ
ɤɨɩɿʀ;
ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɤɨɦɿɫɿʀ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ;
ɞɨɝɨɜɿɪ;
ɩɥɚɧ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ;
ɤɚɪɬɤɚ ɨɛɥɿɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɿɡ ɫɿɦ’ɽɸ (ɨɫɨɛɨɸ) ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ
ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɸ Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɡɚɩɢɫɢ ɞɨ ɹɤɨʀ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɫɭɩɟɪɜɿɡɿɣ, ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ ɱɟɪɟɡ 24 ɝɨɞɢɧɢ ɩɿɫɥɹ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɚɛɨ
ɿɧɲɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɨɸ), ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ,
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ;
ɡɜɿɬ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦ ɡɚ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɭɩɟɪɜɿɡɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ ɰɟɧɬɪɭ ɪɚɡɨɦ ɡ ɮɚɯɿɜɰɟɦ, ɹɤɢɣ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ, ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɸ Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ, ɜɩɥɢɜɭ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɯ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ
ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ), ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ʀʀ ɠɢɬɬɹ, ɫɬɭɩɟɧɹ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɚɛɨ
ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ʀɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ.
ɋɬɪɨɤ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɰɟɧɬɪɨɦ ɨɫɨɛɨɜɨʀ ɫɩɪɚɜɢ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ), ɳɨɞɨ ɹɤɨʀ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜɫɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɞɢɧ ɪɿɤ ɡ ɞɧɹ ɣɨɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ.
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɨɫɨɛɨɜɿɣ ɫɩɪɚɜɿ, ɽ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɸ.
23. Ɏɚɯɿɜɟɰɶ ɜɿɞɜɿɞɭɽ ɫɿɦ’ɸ (ɨɫɨɛɭ), ɹɤɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɳɨɬɢɠɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɜɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ʀʀ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ, ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ -ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɥɚɧɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ.
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɭɩɟɪɜɿɡɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɰɟɧɬɪɭ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɧɟ ɪɿɞɲɟ
ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɧɚ ɬɪɢ ɦɿɫɹɰɿ ɩɪɨɦɿɠɧɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ, ɡɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɹɤɨɝɨ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɧɶɨɝɨ.
24. ɍ ɪɚɡɿ ɤɨɥɢ ɫɿɦ’ɹ (ɨɫɨɛɚ), ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɹɤɨʀ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨ, ɩɨɬɪɟɛɭɽ
ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ, ɰɟɧɬɪ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɱɥɟɧɚɦ ɬɚɤɨʀ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɿ) ɡɚ ʀɯ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹɦ, ɛɟɡ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ
ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ, ɸɪɢɫɬɨɦ,
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ.
ɋɬɪɨɤ ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɨ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ) ɿ ɧɟ
ɦɨɠɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɦɟɧɲɟ ɞɜɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ.
ɋɿɦ’ɹ (ɨɫɨɛɚ) ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɿɧɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨ ʀʀ ɩɨɞɚɥɶɲɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ.
25. Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ), ɹɤɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɩɪɢɩɢɧɹɽɬɶɫɹ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ʀʀ ɩɢɫɶɦɨɜɨʀ ɡɚɹɜɢ.
Ɋɿɲɟɧɧɹ ɤɨɦɿɫɿʀ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɨɛɝɨɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɡ ɭɫɿɦɚ ɱɥɟɧɚɦɢ ɫɿɦ’ʀ
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(ɨɫɨɛɨɸ), ɨɮɨɪɦɥɹɽɬɶɫɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦ ɬɚ ɧɚɤɚɡɨɦ ɰɟɧɬɪɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜ ɨɫɨɛɨɜɿɣ ɫɩɪɚɜɿ
ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ) ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɡɚɩɢɫ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ.
ɍ ɪɚɡɿ ɤɨɥɢ ɜɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ
ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɞɢɬɢɧɢ, ɰɟɧɬɪ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɩɪɨ ɰɟ ɫɥɭɠɛɭ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ ɬɚ
ɜɧɨɫɢɬɶ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɤɨɦɿɫɿʀ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɞɚɥɶɲɭ ɪɨɛɨɬɭ ɿɡ ɫɿɦ’ɽɸ.
26. əɤɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ), ɹɤɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɢɦɨɝ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ:
1) ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ:
ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɚɛɨ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɹ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ (ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ
ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɭ ɡɜɿɬɿ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ);
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ,
ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ) ɞɨ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ);
2) ɚɞɪɟɫɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ:
ɹɤɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɬɪɟɛ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ) ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ,
ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ;
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɧɚɞɚɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦ
ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ);
3) ɫɜɨɽɱɚɫɧɿɫɬɶ:
ɟɤɫɬɪɟɧɟ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɭ ɪɚɡɿ ɡɚɝɪɨɡɢ ɠɢɬɬɸ ɱɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɸ ɞɢɬɢɧɢ, ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ);
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɫɿɦ’ʀ
(ɨɫɨɛɢ);
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ) ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɫɬɪɨɤɢ;
4) ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ:
ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɰɟɧɬɪ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ;
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨʀ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɭ ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɦɭ
ɪɟɠɢɦɿ;
ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɞɥɹ ɮɚɯɿɜɰɹ;
ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɥɚɧɤɿɜ ɡɚɹɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ;
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɫɿɦɟɣ (ɨɫɿɛ) ɞɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
ɜɢɛɿɪ ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɰɟɧɬɪɭ (ɨɫɨɛɢɫɬɨ, ɩɨɲɬɨɸ, ɜ ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ, ɡɚ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɡɚɩɢɫɨɦ ɬɨɳɨ);
5) ɩɨɜɚɝɚ ɞɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ:
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɶ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ);
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɹɜɿɜ ɡɧɟɜɚɝɢ ɞɨ ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ);
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɹɦɨɝɨ ɱɢ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɢɦɭɫɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɞɿɣ;
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɡ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀ;
ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɿɫɬɶ;
6) ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɫɬɶ:
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ;
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɮɚɯɿɜɰɿɜ;
ɪɿɜɟɧɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɫɿɦɟɣ (ɨɫɿɛ);
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
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27. ɋɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ), ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɦɨɠɭɬɶ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɹɤ ɨɞɧɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɬɚɤ ɿ ʀɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɨɬɪɟɛ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ.
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ:
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɱɥɟɧɭ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɿ);
ɭ ɝɪɭɩɚɯ ɜɡɚɽɦɨɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɞɨɩɨɦɨɝɢ;
ɪɚɡɨɦ ɭɫɿɦ ɱɥɟɧɚɦ ɫɿɦ’ʀ ɚɛɨ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɛɥɢɡɶɤɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ
ɨɬɨɱɟɧɧɹ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ).
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ
ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɧɚ ɩɥɚɬɧɿɣ ɬɚ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ.
28. Ɂɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɮɚɯɿɜɰɟɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ), ɹɤɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ,
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ:
1) ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ:
ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɿɦɟɣ (ɨɫɿɛ) ɩɪɨ ɜɢɞɢ ɜɢɩɥɚɬ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ʀɯ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ;
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɩɚɬɪɨɧɚɠɭ ɫɿɦɟɣ
(ɨɫɿɛ);
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɛɚɬɶɤɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ ɧɚɪɨɞɢɥɢɫɹ ɞɿɬɢ ɡ ɜɪɨɞɠɟɧɢɦɢ
ɜɚɞɚɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɛɨ ɩɨɦɟɪɥɢ ɧɨɜɨɧɚɪɨɞɠɟɧɿ ɞɿɬɢ,
ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ;
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜɨɥɨɧɬɟɪɿɜ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɿɡ ɫɿɦ’ɽɸ (ɨɫɨɛɨɸ);
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ) ɞɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ
ɛɚɬɶɤɿɜ ɧɚɜɢɱɨɤ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɞɿɬɶɦɢ-ɿɧɜɚɥɿɞɚɦɢ ɬɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɧɢɦɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɿ ɪɨɡɭɦɨɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɿɧɜɚɥɿɞɚɦɢ (ɞɿɬɶɦɢ-ɿɧɜɚɥɿɞɚɦɢ)
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɬɚ
ɜɢɪɨɛɚɦɢ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɨɫɜɿɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɳɨɞɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɿɬɶɦɢɿɧɜɚɥɿɞɚɦɢ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ;
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ,
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ, ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ-ɤɭɪɨɪɬɧɨɝɨ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ;
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɸ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɢɯ ɛɚɬɶɤɿɜ ɞɢɬɢɧɢ-ɿɧɜɚɥɿɞɚ ɡ ɦɟɬɨɸ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ;
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɸ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɿ) ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɞɨɝɥɹɞɭ (ɜɞɨɦɚ, ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ, ɞɟɧɧɨɝɨ);
2) ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨɦ ɭ ɫɿɦ’ʀ:
ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ) ɩɪɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɢɬɢɧɿ,
ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɿ), ɹɤɚ ɡɚɡɧɚɥɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɚɛɨ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɹɤɨʀ ɿɫɧɭɽ ɪɟɚɥɶɧɚ ɡɚɝɪɨɡɚ ɣɨɝɨ
ɜɱɢɧɟɧɧɹ, ɧɨɦɟɪɢ ʀɯ ɤɨɧɬɚɤɬɧɢɯ ɬɟɥɟɮɨɧɿɜ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧɧɢɯ “ɝɚɪɹɱɢɯ” ɥɿɧɿɣ;
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɭ ɪɚɡɿ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɪɨɡɢ ɛɟɡɩɟɰɿ, ɠɢɬɬɸ ɱɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɸ ɞɢɬɢɧɢ, ɱɥɟɧɿɜ
ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ) ɟɤɫɬɪɟɧɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ;
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɜɱɢɧɹɸɬɶ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ ɭ ɫɿɦ’ʀ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ, ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ) ɞɨ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɿɬɟɣ, ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɹɤɢɯ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɜ ɫɿɦ’ʀ;
3) ɜɠɢɜɚɧɧɹɦ ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ:
ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ) ɩɪɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɚɥɤɨɝɨɥɸ, ɧɚɪɤɨɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
ɧɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ ɩɪɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ), ɹɤɿ ɜɠɢɜɚɸɬɶ ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ
ɞɨ ɡɦɿɧɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ;
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɡɚɥɭɱɟɧɧɸ ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ) ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɝɪɭɩɚɯ ɫɚɦɨɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɭɱɚɫɬɿ
ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ ɦɟɞɢɤɨ-ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ;
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ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɪɟɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ), ɹɤɿ ɜɠɢɜɚɸɬɶ ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɿ
ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɭ ɧɢɯ ɧɚɜɢɱɤɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ,
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɝɪɭɩɚɯ ɜɡɚɽɦɨɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɨɳɨ;
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɭ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ), ɹɤɿ ɩɨɞɨɥɚɥɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɬɚ ʀɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ;
4) ɛɟɡɞɨɝɥɹɞɧɿɫɬɸ:
ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɨ ɫɥɭɠɛɢ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɞɢɬɢɧɭ, ɛɚɬɶɤɢ ɹɤɨʀ ɭɯɢɥɹɸɬɶɫɹ
ɜɿɞ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɚɛɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ʀɯ ɧɟɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ;
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ ɛɚɬɶɤɿɜ, ɹɤɿ ɧɟɧɚɥɟɠɧɨ
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ
ɫɩɪɢɱɢɧɹɸɬɶ ɫɤɥɚɞɧɿ ɠɢɬɬɽɜɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɞɢɬɢɧɢ;
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ;
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɸ ɛɚɬɶɤɿɜ ɬɚ ʀɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ;
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɿ ɧɚ ɦɟɞɢɱɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɿ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜ
ɚɛɨ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ʀɯ ɡɚɦɿɧɸɸɬɶ, ɹɤɳɨ ɯɜɨɪɨɛɚ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɧɢɦɢ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɢɯ
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ;
5) ɜɿɞɛɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɭ ɜɢɞɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɚɛɨ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ
ɫɬɪɨɤ, ɜɡɹɬɬɹɦ ɩɿɞ ɜɚɪɬɭ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ) ɬɚ ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɸ ɞɨ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɶ:
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ;
ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɢɯ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɨ, ɩɨɫɜɿɞɱɭɸɬɶ ɨɫɨɛɭ, ʀʀ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ, ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɚɤɬɿɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ;
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɿɧɲɢɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ;
ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɞɨ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɰɟɧɬɪɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɡɜɿɥɶɧɟɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɥɹ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɬɚ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɢɯ ɨɫɿɛ;
ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ) ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɡ ɦɿɫɰɶ
ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɱɥɟɧɚ ɫɿɦ’ʀ;
ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɿɦ’ʀ (ɨɫɨɛɢ) ɩɪɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ, ɝɭɪɬɤɢ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɿ ɲɤɨɥɢ,
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɢɬɹɱɢɯ, ɦɨɥɨɞɿɠɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ;
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɭ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɿ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɨɫɿɛ, ɡɜɿɥɶɧɟɧɢɯ ɡ ɦɿɫɰɶ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ, ɡ
ɱɥɟɧɚɦɢ ɫɿɦ’ʀ (ɞɢɬɢɧɨɸ), ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦ ɨɬɨɱɟɧɧɹɦ, ɭ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɿ ɬɚ ɡɦɿɰɧɟɧɧɿ ʀɯ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ;
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɭ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ;
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɚɦ, ɡɜɿɥɶɧɟɧɢɦ ɡ ɦɿɫɰɶ
ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ.
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ƊưƲƳưƲư ƬƳǇ ƵƨƬƨƵƵǇ
ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ ƪ
ƻƴƶƪƨƽ ƬƭƾƭƵƺƸƨƳǍƯƨƾǍǎ

ƊưƲƳưƲư ƬƳǇ ƶƸƫƨƵǍƪ ƴǍƹƾƭƪƶƫƶ
ƹƨƴƶƪƸǇƬƻƪƨƵƵǇ
X

ƕƭƸǍƪƵƶƴǍƸƵƭ ƼƶƸƴƻƪƨƵƵǇ ƶƩ’ǋƬƵƨƵưƽ ƺƭƸưƺƶƸǍƨƳǄƵưƽ ƫƸƶƴƨƬ, ǁƶ
ƻƹƲƳƨƬƵǆǋ, ƯƶƲƸƭƴƨ, ƶƾǍƵƲƻ ƷƶƺƸƭƩ ƻ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫƨƽ

X

ƕƭƸǍƪƵƶƴǍƸƵưƱ ƸƶƯƷƶƬǍƳ ƹƶƾǍƨƳǄƵƶ-ƬƭƴƶƫƸƨƼǍƿƵưƽ ƫƸƻƷ, ǇƲǍ ƷƶƺƸƭƩƻǆƺǄ
ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ

X

ƕƭƬƶƹƺƨƺƵǇ ƲǍƳǄƲǍƹƺǄ Ǎ ƲƪƨƳǍƼǍƲƨƾǍǇ ƼƨƽǍƪƾǍƪ Ư ƻƷƸƨƪƳǍƵƵǇ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƴư
ƷƶƹƳƻƫƨƴư

X

ƖƩƴƭƮƭƵưƱ ƬƶƹƺƻƷ Ƭƶ ǍƵƼƶƸƴƨƾǍǎ ƷƸƶ ƬǍǇƳǄƵǍƹƺǄ ƫƸƶƴƨƬƹǄƲưƽ ƶƸƫƨƵǍƯƨƾǍƱ

X

ƗƭƸƭƪƨƮƵƶ ƵƭƭƼƭƲƺưƪƵưƱ ƶƩƴǍƵ ǍƵƼƶƸƴƨƾǍǋǆ ƺƨ ƪƯƨǋƴƶƬǍǇ Ư ǍƵǀưƴư
ƶƸƫƨƵƨƴư ƴǍƹƾƭƪƶƫƶ ƹƨƴƶƪƸǇƬƻƪƨƵƵǇ

X

ƕƭƪưƯƵƨƿƭƵǍƹƺǄ ƴƨƱƩƻƺƵǍƽ ƷƶƪƵƶƪƨƮƭƵǄ ƴǍƹƾƭƪưƽ ƬƭƸƮƨƪƵưƽ ƨƬƴǍƵǍƹƺƸƨƾǍƱ

X

ƕƭƹƺƨƩǍƳǄƵǍƹƺǄ ƩǆƬƮƭƺƵƶƫƶ ƯƨƲƶƵƶƬƨƪƹƺƪƨ, ƸƭƫƻƳǆƪƨƵƵǇ ƴǍƹƾƭƪưƽ ƷƶƬƨƺƲǍƪ
ƺƨ ƿƨƹƺƶƲ ƴǍƹƾƭƪưƽ ƩǆƬƮƭƺǍƪ ƻ ƬƶƽƶƬƨƽ ƪǍƬ ƯƨƫƨƳǄƵƶƬƭƸƮƨƪƵưƽ ƷƶƬƨƺƲǍƪ
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ƊưƲƳưƲư ƬƳǇ ƋƖ ƺƨ ǍƵǀưƽ ƷƸưƪƨƺƵưƽ
ƵƨƬƨƪƨƿǍƪ ƷƶƹƳƻƫ
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X

ƖƩƴƭƮƭƵưƱ ƬƶƹƺƻƷ Ƭƶ ƵƭƶƩƽǍƬƵƶǎ ƷƻƩƳǍƿƵƶǎ ǍƵƼƶƸƴƨƾǍǎ

X

ƖƩƴƭƮƭƵƨ ƻƿƨƹƺǄ ƻ ƪưƯƵƨƿƭƵƵǍ ƷƶƺƸƭƩ Ǎ ƷƸǍƶƸưƺƭƺǍƪ ƻ ƵƨƬƨƵƵǍ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ
ƷƶƹƳƻƫ Ƶƨ ƴǍƹƾƭƪƶƴƻ ƸǍƪƵǍ (ƷƭƺưƾǍǎ, ƲƶƵƹƻƳǄƺƨƾǍǎ, ƬƶƸƨƬƿǍ ƶƸƫƨƵư ƺƶǁƶ)

X

ƕƭƯƨǍƵƺƭƸƭƹƶƪƨƵǍƹƺǄ ƶƸƫƨƵǍƪ ƴǍƹƾƭƪƶƫƶ ƹƨƴƶƪƸǇƬƻƪƨƵƵǇ ƻ ƹƲƶƸƶƿƭƵƵǍ
ƩǆƬƮƭƺƵưƽ ƺƸƨƵƹƼƭƸǍƪ Ƶƨ ƯƨƲƳƨƬư, ǁƶ ƵƨƬƨǆƺǄ ƹƶƾǍƨƳǄƵǍ ƷƶƹƳƻƫư

X

ƕƭƬƶƹƺƨƺƵǇ ƲǍƳǄƲǍƹƺǄ Ǎ ƲƪƨƳǍƼǍƲƨƾǍǇ ƼƨƽǍƪƾǍƪ, ǁƶ ƵƨƬƨǆƺǄ ƹƶƾǍƨƳǄƵǍ ƷƶƹƳƻƫư

X

ƌưƹƲƸưƴǍƵƨƾǍƱƵǍ ƲƪƨƳǍƼǍƲƨƾǍƱƵǍ ƪưƴƶƫư ƨƩƶ ƸƭƫƻƳǇƺƶƸƵǍ ƩƨƸ’ǋƸư, ǁƶ
ƶƩƴƭƮƻǆƺǄ ƲƶƵƲƻƸƭƵƾǍǆ

X

ƕƭƯƨƽưǁƭƵƭ Ǎ ƵƭƹƺƨƩǍƳǄƵƭ ƼǍƵƨƵƹƻƪƨƵƵǇ Ư ƬƭƸƮƨƪƵƶƫƶ Ǎ ƴǍƹƾƭƪưƽ ƩǆƬƮƭƺǍƪ
ƷƶƸǍƪƵǇƵƶ Ư ƬƭƸƮƨƪƵưƴư Ǎ ƲƶƴƻƵƨƳǄƵưƴư ƯƨƲƳƨƬƨƴư

X

ƊưƹƶƲǍ ƲƶƸƻƷƾǍƱƵǍ ƸưƯưƲư ƺƨ ƸưƯưƲư ƪƺƸƨƺư ƪƳƨƹƵƶƹƺǍ Ƶƨ ƴƨƱƵƶ ƿư Ʊƶƫƶ
ƷƶƳǍƷǀƭƵƵǇ, ǁƶ ƪưƲƶƸưƹƺƶƪƻǆƺǄƹǇ ƬƳǇ ƵƨƬƨƵƵǇ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ

ɆȱɇȱɋɌȿɊɋɌȼɈ ɋɈɐȱȺɅɖɇɈȲ ɉɈɅȱɌɂɄɂ ɍɄɊȺȲɇɂ

ɇȺɄȺɁ
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Ɂɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ ɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ
ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ
7 ɥɸɬɨɝɨ 2014 ɪ.
ɡɚ ʋ 253/25030

ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ

ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɭɧɤɬɭ 7 ɉɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɧɚ 2013 - 2016 ɪɨɤɢ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 13 ɛɟɪɟɡɧɹ 2013 ɪɨɤɭ ʋ 208ɪ, ɇ Ⱥ Ʉ Ⱥ Ɂ ɍ ɘ :
1. Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ, ɳɨ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ.
2. Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (ȱ. Ɍɚɪɚɛɭɤɿɧɚ) ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɰɶɨɝɨ ɧɚɤɚɡɭ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɞɨ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɸɫɬɢɰɿʀ
ɍɤɪɚʀɧɢ.
3. ɐɟɣ ɧɚɤɚɡ ɧɚɛɢɪɚɽ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɡ ɞɧɹ ɣɨɝɨ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ.
4. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɰɶɨɝɨ ɧɚɤɚɡɭ ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɧɚ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ Ɇɿɧɿɫɬɪɚ Ʌ.
Ⱦɪɨɡɞɨɜɭ.
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ Ɇɿɧɿɫɬɪɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɚɩɚɪɚɬɭ
ȼ. Ʉɨɥɨɦɿɽɰɶ
ɉɈȽɈȾɀȿɇɈ:
Ƚɨɥɨɜɚ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ
ȼ.ɨ. ȼɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
Ⱥɫɨɰɿɚɰɿʀ ɦɿɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ Ɇɿɧɿɫɬɪɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɚɩɚɪɚɬɭ
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ Ƚɨɥɨɜɢ ɋɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɶɤɨɝɨ
ɨɪɝɚɧɭ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɨɛ'ɽɞɧɚɧɶ
ɩɪɨɮɫɩɿɥɨɤ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ Ƚɨɥɨɜɢ ɋɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɶɤɨɝɨ
ɨɪɝɚɧɭ
ɫɬɨɪɨɧɢ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ Ɇɿɧɿɫɬɪɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ

Ɉ.Ƚ. Ɉɫɚɭɥɟɧɤɨ
Ƚ.Ɇ. Ʌɟɛɿɞɶ
ɋ.ȱ. Ʌɟɤɚɪɶ

ɋ.Ɇ. Ʉɨɧɞɪɸɤ
ȼ. Ȼɢɤɨɜɟɰɶ
ɋ.Ɉ. Ɋɢɛɚɤ
Ɉ. Ɍɨɥɫɬɚɧɨɜ

Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ Ɇɿɧɿɫɬɪɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ

157

ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ
ɇɚɤɚɡ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ
20.01.2014 ʋ 28
Ɂɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ ɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ
ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ
7 ɥɸɬɨɝɨ 2014 ɪ.
ɡɚ ʋ 253/25030

ɉɈɊəȾɈɄ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ
ȱ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ

1.1. ɐɟɣ ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɡɛɢɪɚɧɧɹ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɩɪɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɿ ɠɢɬɬɽɜɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ.
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɣ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ
ɤɨɲɬɿɜ ɦɿɠ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.
1.2. ɐɟɣ ɉɨɪɹɞɨɤ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ
ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɧɚɞɚɧɧɹ.
1.3. ɍ ɰɶɨɦɭ ɉɨɪɹɞɤɭ ɬɟɪɦɿɧɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ:
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ - ɡɛɢɪɚɧɧɹ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ
ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɿ ɠɢɬɬɽɜɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɨɫɨɛɢ ɚɛɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɡ
ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ, ʀɯ ɜɢɞɚɯ ɿ ɨɛɫɹɝɚɯ, ɨɰɿɧɤɢ ɜɩɥɢɜɭ
ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ;
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ - ɨɫɨɛɢ ɚɛɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɝɪɭɩ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɨɡɧɚɤ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ ɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ʀɯ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ʀɯ ɜɢɞɚɯ ɿ ɨɛɫɹɝɚɯ;
ɮɚɤɬɢɱɧɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ - ɨɫɨɛɢ ɚɛɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ,
ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɨɡɧɚɤ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ.
ȱɧɲɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ Ɂɚɤɨɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ", "ɉɪɨ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɿɦ’ʀ", "ɉɪɨ ɩɪɨɬɢɞɿɸ ɬɨɪɝɿɜɥɿ
ɥɸɞɶɦɢ", "ɉɪɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɿɬɟɣɫɢɪɿɬ ɬɚ ɞɿɬɟɣ, ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɯ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ", "ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɚɞɚɩɬɚɰɿɸ ɨɫɿɛ,
ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶ ɱɢ ɜɿɞɛɭɥɢ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɭ ɜɢɞɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɚɛɨ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɧɚ
ɩɟɜɧɢɣ ɫɬɪɨɤ", "ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ ɿ ɛɟɡɩɪɢɬɭɥɶɧɢɯ
ɞɿɬɟɣ".
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1.4. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ ɽ:
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɫɿɛ, ɫɿɦɟɣ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɚɛɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ;
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿɣ ɨɞɢɧɢɰɿ.

ȱȱ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ

2.1. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ:
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɫɿɛ/ɫɿɦɟɣ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɚɛɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ;
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ.
2.2. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ
ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɚ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɡ
ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɪɚɣɨɧɧɢɯ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɭ ɦɿɫɬɚɯ Ʉɢɽɜɿ ɬɚ
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ ɤɨɦɿɬɟɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɚɞ.
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɫɿɛ/ɫɿɦɟɣ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɚɛɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɰɟɧɬɪɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɞɥɹ ɫɿɦ’ʀ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɰɟɧɬɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ (ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ), ɿɧɲɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɥɭɠɛɢ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ.
2.3. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɪɚɣɨɧɧɢɯ,
ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɭ ɦɿɫɬɚɯ Ʉɢɽɜɿ ɬɚ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ ɤɨɦɿɬɟɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ
ɪɚɞ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ ɞɨ 01 ɥɸɬɨɝɨ ɤɨɠɧɨɝɨ
ɪɨɤɭ ɧɚɞɫɢɥɚɸɬɶ ɡɚɩɢɬɢ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ:
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɞɨɞɚɬɨɤ 1) ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ, ɦɨɥɨɞɿ ɬɚ ɫɩɨɪɬɭ, ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɤɨɦɿɫɿɣ,
ɭɬɜɨɪɟɧɢɯ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹɦɢ, ɚ ɜ ɪɚɡɿ ɞɟɥɟɝɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ - ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɦɢ ɤɨɦɿɬɟɬɚɦɢ ɦɿɫɶɤɢɯ (ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɦɿɫɬ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ) ɪɚɞ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɟɧɿɬɟɧɰɿɚɪɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ, ɫɥɭɠɛ ɭ
ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ (ɞɚɥɿ - ɿɧɲɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ);
ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɬɚ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɨɫɿɛ/ɫɿɦɟɣ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɚɛɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ
(ɞɨɞɚɬɤɢ 1, 2), ɞɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɿ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɞɥɹ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ,
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɞɥɹ ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ (ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ), ɰɟɧɬɪɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɞɥɹ ɫɿɦ’ʀ, ɞɿɬɟɣ
ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ, ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ɿɧɬɟɪɧɚɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɞɟɧɧɨɝɨ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ, ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɚɛɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ,
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ, ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɯ ɬɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɨɳɨ (ɞɚɥɿ - ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɥɭɠɛɢ));
ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɞɨɞɚɬɤɢ 3, 4), ɞɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜ ɚɛɡɚɰɿ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɰɶɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ.
2.4. ȱɧɲɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɥɭɠɛɢ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜ ɩɭɧɤɬɿ 2.3 ɰɶɨɝɨ
ɪɨɡɞɿɥɭ, ɩɿɫɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɩɢɬɿɜ ɜɿɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɪɚɣɨɧɧɢɯ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɭ ɦɿɫɬɚɯ Ʉɢɽɜɿ ɬɚ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
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ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ ɤɨɦɿɬɟɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɚɞ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 15 ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɧɚɞɚɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ
ɩɪɨ:
ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɡɚɤɥɚɞɿɜ/ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ʀɯ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɬɨɳɨ);
1) ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɫɿɛ ɚɛɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜɩɟɪɲɟ, ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɫɿɛ ɚɛɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ, ɹɤɿ ɜɠɟ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ʀɯ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ, ɬɚ ʀɯ ɞɢɧɚɦɿɤɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ:
ɡɜɟɪɧɟɧɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɳɨɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɩɨɫɥɭɝɚɯ;
ɡɜɟɪɧɟɧɶ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ
ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɧɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɱɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɫɧɭɸɱɢɯ;
2) ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɿɛ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ,
ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɨɡɧɚɤ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ ɿ ɧɟ
ɦɨɠɭɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ʀɯ ɩɨɞɨɥɚɬɢ, ɹɤɢɦ ɧɚɞɚɜɚɥɢɫɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɪɨɰɿ;
3) ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɱɚɫɨɜɿ ɬɚ ɥɸɞɫɶɤɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ, ɡɨɤɪɟɦɚ:
ɩɟɪɟɥɿɤ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɮɨɪɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿɣ ɨɞɢɧɢɰɿ;
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɧɢɦɢ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɉɟɪɟɥɿɤɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ
ɨɫɨɛɚɦ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ ɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ʀɯ
ɩɨɞɨɥɚɬɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 03
ɜɟɪɟɫɧɹ 2012 ɪɨɤɭ ʋ 537, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɦ ɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ 19 ɜɟɪɟɫɧɹ
2012 ɪɨɤɭ ɡɚ ʋ 1614/21926;
ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɰɢɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ (ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɫɥɭɝ/ɤɥɿɽɧɬɿɜ ɡɚ ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ);
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɰɿ ɩɨɫɥɭɝɢ;
4) ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɫɿɛ/ɫɿɦɟɣ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɚɛɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɪɚɡɿ
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ,
ɨɪɝɚɧɿɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ, ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɨɤɪɟɦɢɯ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɰɿɣ ɨɫɨɛɿ ɞɨɩɨɦɨɝɢ.
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ, ɳɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜ ɩɭɧɤɬɿ 2.3 ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ, ɲɥɹɯɨɦ ɜɿɞɜɿɞɚɧɧɹ
ɨɫɿɛ/ɫɿɦɟɣ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɚɛɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɡɚ
ɦɿɫɰɟɦ ʀɯ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ/ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɬɚ (ɚɛɨ)
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ.

ȱȱȱ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɨɬɪɟɛ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ

3.1. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɪɚɣɨɧɧɢɯ,
ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɭ ɦɿɫɬɚɯ Ʉɢɽɜɿ ɬɚ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ ɤɨɦɿɬɟɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ
ɪɚɞ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɞɚɧɢɯ,
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ
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ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɪɿɜɟɧɶ
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɿ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ ɬɚ ɩɨɞɚɸɬɶ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɞɨ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ,
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɨɛɥɚɫɧɢɯ, Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ
ɬɚ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɶɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ ɳɨɪɨɤɭ ɞɨ 01 ɤɜɿɬɧɹ.
3.2. Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɨɛɥɚɫɧɢɯ, Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɬɚ
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɶɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ ɨɩɪɚɰɶɨɜɭɸɬɶ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɬɶ
ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜɿɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɪɚɣɨɧɧɢɯ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɭ ɦɿɫɬɚɯ Ʉɢɽɜɿ ɬɚ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ,
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ ɤɨɦɿɬɟɬɿɜ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɚɞ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɚ ɩɨɞɚɸɬɶ ʀɯ ɞɨ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɳɨɪɨɤɭ ɞɨ 30 ɤɜɿɬɧɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɩɪɨɟɤɬɿɜ
ɩɥɚɧɿɜ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.
3.3. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ ɬɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɿ ɜ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ʀɯ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɬɚ
ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ.
ɉɨɬɪɟɛɚ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ:
ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ;
ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ;
ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡɿ
ɡɜɿɬɧɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɚɤɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.

IV. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ
Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɨɛɥɚɫɧɢɯ, Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɬɚ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɶɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ:
ɩɪɨɝɧɨɡɭɸɬɶ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɿɛ/ɫɿɦɟɣ ɚɛɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ ɬɚ ʀɯ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ;
ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ - ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
ɨɫɿɛ/ɫɿɦɟɣ ɚɛɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɬɚ ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ;
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ ɨɫɿɛ/ɫɿɦɟɣ ɚɛɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ;
ɝɨɬɭɸɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɚɛɨ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ.
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ȱ. Ɍɚɪɚɛɭɤɿɧɚ

Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1
ɞɨ ɉɨɪɹɞɤɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɨɞɢɧɢɰɿ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ
(ɩɭɧɤɬ 2.3)
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ɉɈɌɊȿȻɂ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ

ȱ. Ɍɚɪɚɛɭɤɿɧɚ

Ⱦɨɞɚɬɨɤ 2
ɞɨ ɉɨɪɹɞɤɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɨɞɢɧɢɰɿ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ
(ɩɭɧɤɬ 2.3)

ɁȼȿȾȿɇɂɃ ɈȻɋəȽ
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ________
(ɪɿɤ)

ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
_________________________________________________
(ɧɚɡɜɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ)

ʋ ɡ/ɩ

1

ɇɚɡɜɚ ɩɨɫɥɭɝɢ

Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ
ɉɨɬɟɧɰɿɣɧɚ
ɨɛɫɹɝ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɜɢɬɪɚɬ, ɬɢɫ.
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɝɪɧ.
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ,
ɨɫɿɛ/ɫɿɦɟɣ

Ⱦɨɝɥɹɞ

1.1

Ⱦɨɝɥɹɞ ɜɞɨɦɚ

1.2

Ⱦɨɝɥɹɞ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɣ

1.3

Ⱦɟɧɧɢɣ ɞɨɝɥɹɞ

2

ɉɿɞɬɪɢɦɚɧɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ

3

ɉɚɥɿɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɝɥɹɞ

4

ȼɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ

5

ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ

6

ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ

7

Ⱥɛɿɥɿɬɚɰɿɹ
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8
8.1

ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ

9

ɇɚɞɚɧɧɹ ɩɪɢɬɭɥɤɭ

10

Ʉɪɢɡɨɜɟ ɬɚ ɟɤɫɬɪɟɧɟ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ

11

Ʉɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ

12

ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ/ɩɚɬɪɨɧɚɠ

12.1

ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɩɪɢ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ
ɬɚ ɧɚ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɦɿɫɰɿ

13

ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ

14

ɉɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɨ (ɦɟɞɿɚɰɿɹ)

15

ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ

ȱ. Ɍɚɪɚɛɭɤɿɧɚ

Ⱦɨɞɚɬɨɤ 3
ɞɨ ɉɨɪɹɞɤɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɨɞɢɧɢɰɿ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ
(ɩɭɧɤɬ 2.3)

ɉȿɊȿɅȱɄ
ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɇɚɡɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ

Ƚɟɪɿɚɬɪɢɱɧɿ ɛɭɞɢɧɤɢ-
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Ɏɨɪɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɉɟɪɟɥɿɤ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ (ɞɟɧɧɚ,
ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɚ,
ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ
ɩɨɫɬɿɣɧɚ,
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɬɢɦɱɚɫɨɜɚ)
ɧɚɤɚɡɭ
Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɜɿɞ 03 ɜɟɪɟɫɧɹ
2013 ɪɨɤɭ ʋ
537 (ɧɚɡɜɚ
ɩɨɫɥɭɝɢ)

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ
ɨɫɿɛ ɚɛɨ
ɨɫɿɛ ɚɛɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɝɪɭɩ, ɹɤɿ
ɝɪɭɩ, ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ
ɩɨɫɥɭɝɢ

ɿɧɬɟɪɧɚɬɢ
ɉɫɢɯɨɧɟɜɪɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɛɭɞɢɧɤɢ-ɿɧɬɟɪɧɚɬɢ
ɉɚɧɫɿɨɧɚɬɢ ɞɥɹ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ
ɜɿɣɧɢ ɬɚ ɩɪɚɰɿ
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɛɭɞɢɧɤɢɿɧɬɟɪɧɚɬɢ
Ⱦɢɬɹɱɿ ɛɭɞɢɧɤɢ-ɿɧɬɟɪɧɚɬɢ
Ɍɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɰɟɧɬɪɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ
(ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ)
ɐɟɧɬɪɢ ɨɛɥɿɤɭ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ
ɨɫɿɛ
Ȼɭɞɢɧɤɢ ɧɿɱɧɨɝɨ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ
ɐɟɧɬɪɢ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ
ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɝɨɬɟɥɿ
ɐɟɧɬɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɢɯ ɨɫɿɛ
ɐɟɧɬɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛ
ɞɥɹ ɫɿɦ’ʀ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ
ɐɟɧɬɪɢ ɞɥɹ ȼȱɅɿɧɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ
ɐɟɧɬɪɢ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɬɚ
ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡɿ ɋɇȱȾɨɦ
ɉɪɢɬɭɥɤɢ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ
ɐɟɧɬɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ
ɞɿɬɟɣ (3-18 ɪɨɤɿɜ)
ɐɟɧɬɪɢ ɪɟɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ
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ɧɚɪɤɨɡɚɥɟɠɧɨʀ ɦɨɥɨɞɿ
ɉɪɢɬɭɥɤɢ ɞɥɹ ɛɿɠɟɧɰɿɜ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɝɭɪɬɨɠɢɬɤɢ ɞɥɹ
ɞɿɬɟɣ-ɫɢɪɿɬ ɬɚ ɞɿɬɟɣ,
ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɯ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ
ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ
Ɂɚɤɥɚɞɢ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ-ɫɢɪɿɬ ɬɚ
ɞɿɬɟɣ, ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɯ
ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ
(ɿɧɬɟɪɧɚɬɧɨɝɨ ɬɢɩɭ)
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɰɟɧɬɪɢ ɦɚɬɟɪɿ ɬɚ
ɞɢɬɢɧɢ
ɐɟɧɬɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ
ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ ɡ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɢ (7-35 ɪɨɤɿɜ)
ɐɟɧɬɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ȱɧɲɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ
ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɭ ɬɨɦɭ
ɱɢɫɥɿ ɫɬɜɨɪɟɧɿ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ ɬɚ
ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ
Ɏɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ
Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɜɿɞ 29 ɤɜɿɬɧɹ 2004 ɪɨɤɭ ʋ
558
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
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ȱ. Ɍɚɪɚɛɭɤɿɧɚ

Ⱦɨɞɚɬɨɤ 4
ɞɨ ɉɨɪɹɞɤɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɨɞɢɧɢɰɿ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ
(ɩɭɧɤɬ 2.3)

ȾȺɇȱ
ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɚɞɪɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ/ɧɚɞɚɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
________________________________________________
(ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ)
ɒɬɚɬɧɢɣ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ Ɏɚɤɬɢɱɧɚ
ɇɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ Ɉɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ
ɪɨɡɩɢɫ (ɩɨɫɚɞɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ
ɮɚɤɬɢɱɧɟ (ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ)
ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ
ɹɤɿ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ
ɨɫɿɛ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ
ɲɬɚɬɧɢɦ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ
ɤɚɞɪɚɦɢ
(ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ)
ɪɨɡɩɢɫɨɦ
ɩɨɬɪɿɛɧɿ
ɨɫɿɛ ɧɚ
ɨɞɧɨɝɨ
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ)

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ

ȱ. Ɍɚɪɚɛɭɤɿɧɚ
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ɇɚɡɜɚ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɨɞɢɧɢɰɿ

ɇɚɡɜɚ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɨɞɢɧɢɰɿ

ɞɨɝɥɹɞ
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɣ

ɞɟɧɧɢɣ ɞɨɝɥɹɞ

1.2

1.3

2

ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɟ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ

ʋ
ɉɟɪɟɥɿɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɩɨɫɥɭɝ
ɥɭɝɢ

ɞɨɝɥɹɞ

ɞɨɝɥɹɞ ɜɞɨɦɚ

1

1. 1

ʋ
ɉɟɪɟɥɿɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɩɨɫɥɭɝ
ɥɭɝɢ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

0

0

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ȼɟɡɞɨɦɧɿ ɨɫɨɛɢ

0

0

0

0

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ⱦɿɬɢ ɡ ɩɫɢɯɿɱɧɢɦɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɢ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ⱦɿɬɢ-ɿɧɜɚɥɿɞɢ

Ɉɫɨɛɢ ɡ ɱɢɫɥɚ ɞɿɬɟɣ-ɫɢɪɿɬ, ɞɿɬɟɣ,
ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɯ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɜɠɢɜɚɧɧɹ
ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ ɡ ɩɫɢɯɿɱɧɢɦɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɢ

0

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ ɡ ɩɫɢɯɿɱɧɢɦɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɢ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

ȱɧɜɚɥɿɞɢ

Ɍɚɛɥɢɰɹ 2. ɉɨɬɪɟɛɚ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ "ɉȱȾɌɊɂɆȺɇȿ ɉɊɈɀɂȼȺɇɇə"

0

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ

ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ

0

ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ

Ɍɚɛɥɢɰɹ 1. ɉɨɬɪɟɛɚ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ "ȾɈȽɅəȾ"

ɉɈɌɊȿȻɂ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ

ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ
(ɩɭɧɤɬ 2.3)

Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1
ɞɨ ɉɨɪɹɞɤɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
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ɇɚɡɜɚ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɨɞɢɧɢɰɿ

ɇɚɡɜɚ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɨɞɢɧɢɰɿ

ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɢɣ
ɞɨɝɥɹɞ

4

ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ
ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɮɨɪɦ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ

ʋ
ɉɟɪɟɥɿɤ
ɩɨɫɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɥɭɝɢ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ

3

ʋ
ɉɟɪɟɥɿɤ
ɩɨɫɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɥɭɝɢ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ (ɜ
ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ, ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ
ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ⱦɿɬɢ-ɿɧɜɚɥɿɞɢ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ (ɜ
ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ, ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ (ɯɜɨɪɿ), ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ (ɜ
ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ, ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ
ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

ȱɧɜɚɥɿɞɢ

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 1

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ (ɜ
ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ, ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ⱦɿɬɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ- ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ⱦɿɬɢ ɩɿɞ ɨɩɿɤɨɸ/ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹɦ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ (ɜ
ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ, ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ
ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ⱦɿɬɢ-ɫɢɪɨɬɢ ɬɚ ɞɿɬɢ, ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿ
ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ (ɜ
ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ, ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ
ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ȼɟɡɞɨɝɥɹɞɧɿ ɞɿɬɢ

Ɍɚɛɥɢɰɹ 4. ɉɨɬɪɟɛɚ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ "ȼɅȺɒɌɍȼȺɇɇə ȾɈ ɋȱɆȿɃɇɂɏ ɎɈɊɆ ȼɂɏɈȼȺɇɇə"

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ (ɜ
ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ, ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ
ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ

Ɍɚɛɥɢɰɹ 3. ɉɨɬɪɟɛɚ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ "ɉȺɅȱȺɌɂȼɇɂɃ ȾɈȽɅəȾ"
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ɇɚɡɜɚ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɨɞɢɧɢɰɿ

ɇɚɡɜɚ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɨɞɢɧɢɰɿ

ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ
ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ

6

ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɬɚ
ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ

ʋ
ɉɟɪɟɥɿɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɩɨɫɥɭɝ
ɥɭɝɢ

5

ʋ
ɉɟɪɟɥɿɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɩɨɫɥɭɝ
ɥɭɝɢ

ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ

ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ȼɟɡɞɨɦɧɿ ɨɫɨɛɢ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ ɡ ɩɫɢɯɿɱɧɢɦɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɢ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

ȱɧɜɚɥɿɞɢ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ȼɿɠɟɧɰɿ

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 1

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ.
ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ
ɮɚɤɬɢɱɧ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɩɨɬɟɧɰɿɣ
ɨ ɨɬɪɢɦɭ- ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɧɿ
ɸɬɶ, ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ
ɨɬɪɢɦɭɜ
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ
ɚɱɿ, ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ (ɭ ɬ.ɱ. ɭ
ɦɿɫɰɹɯ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ, ɛɟɡ
Ɉɫɨɛɢ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɜɠɢɜɚɧɧɹ
ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɥɢ
ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ
ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ)

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ⱦɿɬɢ ɫɢɪɨɬɢ ɬɚ ɞɿɬɢ, ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿ
ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ⱦɿɬɢ-ɿɧɜɚɥɿɞɢ

Ɉɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢ ɜɿɞ
ɧɚɫɢɥɶɧɢɰɶɤɢɯ ɬɚ ɩɪɨɬɢɩɪɚɜɧɢɯ ɞɿɣ (ɭ
ɬ.ɱ. ɹɤɿ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢ ɜɿɞ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɜ
ɫɿɦ'ʀ, ɹɤɿ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢ ɜɿɞ ɬɨɪɝɿɜɥɿ
ɥɸɞɶɦɢ)

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɜɠɢɜɚɧɧɹ
ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ȼɟɡɞɨɝɥɹɞɧɿ ɞɿɬɢ

Ɍɚɛɥɢɰɹ 6. ɉɨɬɪɟɛɚ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ "ɋɈɐȱȺɅɖɇȺ ȱɇɌȿȽɊȺɐȱə ɌȺ ɊȿȱɇɌȿȽɊȺɐȱə"

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ

Ɍɚɛɥɢɰɹ 5. ɉɨɬɪɟɛɚ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ "ɋɈɐȱȺɅɖɇȺ ȺȾȺɉɌȺɐȱə"
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ɇɚɡɜɚ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɨɞɢɧɢɰɿ

ɇɚɡɜɚ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɨɞɢɧɢɰɿ

ɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ

ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ

ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ

8

8. 1

ʋ
ɉɟɪɟɥɿɤ
ɩɨɫɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɥɭɝɢ

7

ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ

ʋ
ɉɟɪɟɥɿɤ
ɩɨɫɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɥɭɝɢ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ (ɜ
ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ, ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ
ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ (ɜ
ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ, ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢ ɜɿɞ ɧɚɫɢɥɶɧɢɰɶɤɢɯ
ɬɚ ɩɪɨɬɢɩɪɚɜɧɢɯ ɞɿɣ (ɭ ɬ.ɱ., ɹɤɿ
Ⱦɿɬɢ, ɹɤɿ ɨɩɢɧɢɥɢɫɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢ ɜɿɞ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɿɦ'ʀ, ɹɤɿ
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ
ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢ ɜɿɞ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɥɸɞɶɦɢ)

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ (ɜ
ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ, ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ
ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɜɠɢɜɚɧɧɹ
ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ (ɜ
ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ, ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ
ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ (ɜ
ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ, ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɦɭ
ɨɫɿɛ
ɬɶ ʀɯ ɭ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ⱦɿɬɢ ɡ ɩɫɢɯɿɱɧɢɦɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɢ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ (ɜ
ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ, ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ
ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ⱦɿɬɢ-ɿɧɜɚɥɿɞɢ

Ɍɚɛɥɢɰɹ 8. ɉɨɬɪɟɛɚ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ "ɋɈɐȱȺɅɖɇȺ ɊȿȺȻȱɅȱɌȺɐȱə"

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ (ɜ
ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ, ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ
ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ ɡ ɩɫɢɯɿɱɧɢɦɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɢ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ (ɜ
ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ, ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ
ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

ȱɧɜɚɥɿɞɢ

Ɍɚɛɥɢɰɹ 7. ɉɨɬɪɟɛɚ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ "ȺȻȱɅȱɌȺɐȱə"
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ɇɚɡɜɚ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɨɞɢɧɢɰɿ

ɇɚɡɜɚ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɨɞɢɧɢɰɿ

ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɢɬɭɥɤɭ

ɤɪɢɡɨɜɟ ɬɚ
10 ɟɤɫɬɪɟɧɟ
ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ

ʋ
ɉɟɪɟɥɿɤ
ɩɨɫɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɥɭɝɢ

9

ʋ
ɉɟɪɟɥɿɤ
ɩɨɫɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɥɭɝɢ

ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ

ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ȼɟɡɩɪɢɬɭɥɶɧɿ ɞɿɬɢ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɛɢ ɩɟɪɟɠɢɥɢ
ɬɪɚɜɦɚɬɢɱɧɭ ɩɨɞɿɸ, ɛɭɥɢ ɫɜɿɞɤɚɦɢ
ɧɚɫɢɥɶɧɢɰɬɜɚ ɜ ɫɿɦ'ʀ ɱɢ ɡɚɡɧɚɥɢ ɣɨɝɨ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢ ɜɿɞ ɫɬɢɯɿɣɧɨɝɨ
ɥɢɯɚ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ⱦɿɬɢ, ɹɤɿ ɨɩɢɧɢɥɢɫɶ ɜ ɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ȼɟɡɞɨɦɧɿ ɨɫɨɛɢ

Ȼɿɠɟɧɰɿ

Ɇɿɝɪɚɧɬɢ

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 1

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ (ɜ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ
ɹɤɿ
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ, ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɦ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɭɬɶ ʀɯ ɭ
ɨɫɿɛ
ɨɫɿɛ
ɨɫɿɛ
ɨɫɿɛ
ɭɬɶ ʀɯ ɭ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ
ɨɫɿɛ
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢ ɜɿɞ
ɧɚɫɢɥɶɧɢɰɶɤɢɯ ɬɚ ɩɪɨɬɢɩɪɚɜɧɢɯ ɞɿɣ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

ɉɨɫɬɪɚɠɞɚɥɿ ɜɿɞ ɫɬɢɯɿɣɧɨɝɨ ɥɢɯɚ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ⱦɿɬɢ-ɲɭɤɚɱɿ ɩɪɢɬɭɥɤɭ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ⱦɿɬɢ, ɹɤɿ ɨɩɢɧɢɥɢɫɶ ɜ ɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ȼɟɡɞɨɝɥɹɞɧɿ ɞɿɬɢ

Ɍɚɛɥɢɰɹ 10. ɉɨɬɪɟɛɚ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ "ɄɊɂɁɈȼȿ ɌȺ ȿɄɋɌɊȿɇȿ ȼɌɊɍɑȺɇɇə"

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ȼɟɡɞɨɦɧɿ ɨɫɨɛɢ

Ɍɚɛɥɢɰɹ 9. ɉɨɬɪɟɛɚ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ "ɇȺȾȺɇɇə ɉɊɂɌɍɅɄɍ"
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ɇɚɡɜɚ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɨɞɢɧɢɰɿ

ɇɚɡɜɚ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɨɞɢɧɢɰɿ

ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ

ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ
ɫɭɩɪɨɜɿɞ/ɩɚɬɪɨɧɚɠ

ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɩɪɢ
ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ
ɧɚ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɦɿɫɰɿ

12

12.1

ʋ
ɉɟɪɟɥɿɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭ
ɩɨɫɥɭɝ
ɝɢ

11

ʋ
ɉɟɪɟɥɿɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭ
ɩɨɫɥɭɝ
ɝɢ

ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ

ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ ɡ ɩɫɢɯɿɱɧɢɦɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɢ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

ȱɧɜɚɥɿɞɢ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ (ɭ
ɦɿɫɰɹɯ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ
ɫɬɪɨɤ, ɛɟɡ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ, ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ
ɜɿɞɛɭɥɢ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ)

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 1

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢ ɜɿɞ
ɧɚɫɢɥɶɧɢɰɶɤɢɯ ɬɚ ɩɪɨɬɢɩɪɚɜɧɢɯ ɞɿɣ (ɭ
ɬ.ɱ., ɹɤɿ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢ ɜɿɞ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɜ
ɫɿɦ'ʀ, ɹɤɿ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢ ɜɿɞ ɬɨɪɝɿɜɥɿ
ɥɸɞɶɦɢ)

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ȼȱɅ/ɋɇȱȾɭ ɬɚ
ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ (ɭ
ɦɿɫɰɹɯ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ
ɫɬɪɨɤ, ɛɟɡ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ, ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ
ɜɿɞɛɭɥɢ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ)

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ȼɟɡɞɨɦɧɿ ɨɫɛɢ

ɋɿɦ'ʀ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ȼɟɡɞɨɦɧɿ ɨɫɨɛɢ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ (ɯɜɨɪɿ), ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

ȱɧɜɚɥɿɞɢ

Ɍɚɛɥɢɰɹ 12. ɉɨɬɪɟɛɚ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ "ɋɈɐȱȺɅɖɇɂɃ ɋɍɉɊɈȼȱȾ"

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ

Ɍɚɛɥɢɰɹ 11. ɉɨɬɪɟɛɚ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ "ɄɈɇɋɍɅɖɌɍȼȺɇɇə"
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ɇɚɡɜɚ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɨɞɢɧɢɰɿ

ɇɚɡɜɚ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɨɞɢɧɢɰɿ

ɇɚɡɜɚ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɨɞɢɧɢɰɿ

ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ

ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɨ
(ɦɟɞɿɚɰɿɹ)

ʋ
ɉɟɪɟɥɿɤ
ɩɨɫɥ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɭɝɢ

14

ʋ
ɉɟɪɟɥɿɤ
ɩɨɫɥ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɭɝɢ

13

ʋ
ɉɟɪɟɥɿɤ
ɩɨɫɥ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɭɝɢ

ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ

ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ (ɭ ɦɿɫɰɹɯ
ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ ɫɬɪɨɤ, ɛɟɡ
ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ, ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɥɢ
ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ)

ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ (ɭ
ɦɿɫɰɹɯ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ
ɫɬɪɨɤ, ɛɟɡ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ, ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ
ɜɿɞɛɭɥɢ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ)

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ ɡ ɩɫɢɯɿɱɧɢɦɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɢ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

ȱɧɜɚɥɿɞɢ

ɉɪɢɣɨɦɧɿ ɫɿɦ'ʀ

Ȼɟɡɞɨɝɥɹɞɧɿ ɞɿɬɢ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ.
ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ȼȱɅ/ɋɇȱȾɭ ɬɚ
ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ
ɨɫɿɛ
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ , ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ
ɨɫɿɛ

Ȼɟɡɞɨɦɧɿ ɨɫɨɛɢ

ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 1

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ.
ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ⱦɢɬɹɱɿ ɛɭɞɢɧɤɢ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɬɢɩɭ (ȾȻɋɌ)

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ
ɨɫɿɛ
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ , ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ
ɨɫɿɛ

Ⱦɿɬɢ ɩɿɞ ɨɩɿɤɨɸ/ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹɦ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ⱦɿɬɢ-ɫɢɪɨɬɢ ɬɚ ɞɿɬɢ, ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿ
ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ ɡ ɩɫɢɯɿɱɧɢɦɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɢ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

ȱɧɜɚɥɿɞɢ

Ɍɚɛɥɢɰɹ 14. ɉɨɬɪɟɛɚ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ "ɉɈɋȿɊȿȾɇɂɐɌȼɈ"

ȱɧɜɚɥɿɞɢ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ
ɨɫɿɛ
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ , ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ (ɭ
ɦɿɫɰɹɯ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ
ɫɬɪɨɤ, ɛɟɡ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ, ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ
ɜɿɞɛɭɥɢ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ)

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

ɋɿɦ'ʀ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ȼɟɡɞɨɦɧɿ ɨɫɨɛɢ

Ɍɚɛɥɢɰɹ 15. ɉɨɬɪɟɛɚ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ "ɋɈɐȱȺɅɖɇȺ ɉɊɈɎȱɅȺɄɌɂɄȺ"

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ȼɟɡɞɨɦɧɿ ɨɫɨɛɢ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ ɡ ɩɫɢɯɿɱɧɢɦɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɢ

ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
(ɜ ɬ.ɱ. ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ,
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ,
ɨɫɿɛ
ɦɭɬɶ ʀɯ ɭ ɨɫɿɛ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɩɟɪɿɨɞɿ),
ɨɫɿɛ

Ɉɫɨɛɢ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ

Ɍɚɛɥɢɰɹ 13. ɉɨɬɪɟɛɚ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ "ɉɊȿȾɋɌȺȼɇɂɐɌȼɈ ȱɇɌȿɊȿɋȱȼ"
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Ɉɰɿɧɤɚ ɩɨɬɪɟɛ ɝɪɨɦɚɞɢ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ɇɟɬɚ: ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɳɨɞɨ:
1. ɇɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
2. ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ
3. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɦɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
ɉɪɟɞɦɟɬ ɜɢɜɱɟɧɧɹ:
ɇɚɫɟɥɟɧɧɹ

x
x
x
x
x
x
x

ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɬɚ
ɨɛ’ɽɤɬɢ

ȱɫɧɭɸɱɿ ɧɚɞɚɜɚɱɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ

x
x
x
x
x

Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɿɹ: ɜɿɤ, ɨɫɜɿɬɚ, ɫɬɚɬɶ,
ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ – ɫɬɚɧ ɡɞɨɪɨɜɹ,
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ: ɡ/ɩ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬɢ,
ɩɿɥɶɝɨɜɢɤɢ, ɪɿɜɟɧɶ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ, ɛɟɯɚɬɱɟɧɤɢ
Ⱦɨɥɹ ɝɪɭɩ ɚɥɤɨɝɨɥɿɤɢ/ɧɚɪɤɨɦɚɧɢ/ɩɪɨɫɬɢɬɭɰɿɹ
ȿɬɧɿɱɧɿ ɝɪɭɩɢ
Ɋɟɥɿɝɿɹ
Ɇɿɫɬɨ/ɫɟɥɨ, ɭɦɨɜɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɛɭɞɢɧɨɤ/ɤɜɚɪɬɢɪɚ),

x
x
x
x
x
x
x

Ɍɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɰɟɧɬɪɢ
Ⱦɢɬɹɱɿ ɫɚɞɤɢ
ɒɤɨɥɢ
ɉɨɥɿɤɥɿɧɿɤɢ ɬɚ ɥɿɤɚɪɧɿ, ɎȺȻɢ
ȱɧɬɟɪɧɚɬɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɭɩ (ɞɿɬɢ, ɯɜɨɪɿ,
ɨɞɢɧɨɤɿ, ɩɨɯɢɥɿ ɬɨɳɨ)
Ʉɥɭɛɢ
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɢ
ɉɨɲɬɚ
Ɇɿɫɰɹ ɫɤɭɩɱɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɢ (ɚɜɬɨɫɬɚɧɰɿɹ, ɦɚɝɚɡɢɧ)
ɐɟɧɬɪɢ ɞɨɝɥɹɞɭ/ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ/ ɤɪɢɡɨɜɿ ɰɟɧɬɪɢ
Ȼɥɚɝɨɞɿɣɧɿ ʀɞɚɥɶɧɿ
ɐɟɪɤɜɢ

x
x
x
x
x
x

Ɉɪɝɚɧɢ ɜɥɚɞɢ
Ʉɨɦɭɧɚɥɶɧɿ ɡɚɜɥɚɞɢ
ɈȽɋ
ɐɟɪɤɜɢ
Ȼɿɡɧɟɫ
ɉɪɢɜɚɬɧɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿ

Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɧɟ ɦɟɧɲɟ 2-3)
x ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ
x ȼɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɡɚɩɢɬɢ
x Ɂɜɿɬɢ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ
x Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
x ɋɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɚɰɿ, ɨɫɜɿɬɢ, Ɍɐ, ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ, ɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜɹ ɬɨɳɨ
x ɈȽɋ, ɈɋȻȻ, Ɉɋɇ, ɩɨɥɿɰɿɹ, ɿɦɿɝɪɚɰɿɣɧɿ ɫɥɭɠɛɢ,
x Ɂɜɿɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ
x ɇɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɚɤɬɢɜɿɫɬɢ, ɫɭɫɿɞɢ, ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ
Ɇɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɤɢ
x Ɂɚɩɢɬɢ
x Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ
x ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɬɚ ɝɪɭɩɨɜɿ ɿɧɬɟɪɜɸ
x Ɉɩɢɬɭɜɚɧɧɹ
x ɉɭɛɥɿɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ – ɤɪɭɝɥɢ ɫɬɨɥɢ, ɮɨɤɭɫ ɝɪɭɩɢ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɫɥɭɯɚɧɧɹ, ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ
x ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ/ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɩɚɬɪɭɥɸɜɚɧɧɹ
x Ʉɚɪɬɤɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ
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ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ
x ɋɩɢɫɨɤ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ
x ɋɩɢɫɨɤ ɡɚɩɢɬɚɧɶ ɞɥɹ ɿɧɬɟɪɜ’ɸ
x Ƚɚɣɞ (ɩɨɤɪɨɤɨɜɚ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹ) ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɮɨɤɭɫ ɝɪɭɩɢ
x Ⱥɧɤɟɬɚ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ
x Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɞɥɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ
x Ɏɨɪɦɚɬ ɡɚɩɢɬɭ/ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ
ɉɪɟɞɦɟɬ

Ⱦɠɟɪɟɥɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɿ

Ɇɟɬɨɞɢ

ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ

Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɨɰɿɧɤɢ
x ɏɬɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ? ɑɨɦɭ ɫɚɦɟ ɜɿɧ/ɜɨɧɚ?
x ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɨɰɿɧɤɢ
ɑɚɫɨɜɿ ɪɚɦɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ
Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ
x ɑɚɫɨɜɿ
x Ⱦɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
x Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ

ɇɍ ȱ ɓɈ???
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɰɿɧɤɢ: ɏɬɨ ɛɭɞɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ? Ⱦɥɹ ɱɨɝɨ?
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1
ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ
ɿɧɬɟɪɧɚɬɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ (ɭɫɬɚɧɨɜ)
(ɩɭɧɤɬ 1 ɪɨɡɞɿɥɭ IV)

Ɉɰɿɧɤɚ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɿɜɧɹ ɣɨɝɨ
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ (ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɨɰɿɧɤɚ)
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ - ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɬɚ ɩɨɫɚɞɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɹɤɢɣ ɩɪɨɜɨɞɢɜ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ____________________
_______________________________________________________________________________________
ɇɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɹɤɢɣ ɩɪɨɜɨɞɢɜ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ _________________
ɉɨɱɚɬɨɤ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ (ɞɚɬɚ) _______________ Ɂɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ (ɞɚɬɚ) _____________________

ȱ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ
ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ _______________________________________________________________
Ⱦɚɬɚ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ _______________________ ɇɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɭ__________________________________
Ɇɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ) __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɧɚɬɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ _____________________________________
ɇɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɭ ɿɧɬɟɪɧɚɬɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ______________________________________________________
Ɇɿɫɰɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ/ɪɨɛɨɬɢ __________________________________________________________________

ȱȱ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ,
ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɚɛɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɹɤɢɯ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɦɿɧɿɦɿɡɭɜɚɬɢ
(ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚɞɚɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ - ɭ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɦɨɜɢ ɡ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɜɤɚɡɭɸɬɶɫɹ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ. Ʉɨɦɟɧɬɚɪɿ ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɹɤ ɜɢɫɧɨɜɨɤ)

ɋɭɩɭɬɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
(ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɦɿɠ
ɫɨɛɨɸ ɬɚ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɸ)

ɇɚ
ɞɭɦɤɭ

ɇɚ ɞɭɦɤɭ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ

Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ
ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɳɨ ɬɭɪɛɭɸɬɶ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ

ȱȱȱ. ɉɨɬɪɟɛɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
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ɉɨɤɚɡɧɢɤ 3.1. ɋɬɚɧ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ

ȱɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

Ɍɚɤ

ɇɿ

Ɏɚɤɬɢ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ,
ɩɪɢɦɿɬɤɢ ɧɚɞɚɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ

Ɏɿɡɢɱɧɟ ɫɚɦɨɩɨɱɭɬɬɹ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɟ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ
Ɂɧɚɽ, ɞɟ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɥɿɤɥɿɧɿɤɚ, ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɞɨ
ɥɿɤɚɪɿɜ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ1
Ɇɨɠɟ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɥɿɤɚɪɸ ɫɢɦɩɬɨɦɢ ɪɨɡɥɚɞɭ ɫɜɨɝɨ
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ
Ɂɧɚɽ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɥɿɤɚɪɿɜ (ɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝ,
ɝɚɫɬɪɨɟɧɬɟɪɨɥɨɝ, ɯɿɪɭɪɝ, ɧɟɜɪɨɩɚɬɨɥɨɝ, ɩɫɢɯɿɚɬɪ,
ɤɚɪɞɿɨɥɨɝ, ɞɟɪɦɚɬɨɥɨɝ)
Ɇɨɠɟ ɧɚɞɚɬɢ ɩɟɪɲɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɫɨɛɿ ɚɛɨ ɿɧɲɢɦ ɭ
ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ
Ɋɨɡɥɚɞɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɯɪɨɧɿɱɧɿ ɯɜɨɪɨɛɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɦɟɞɢɱɧɨɸ ɤɚɪɬɤɨɸ
Ɇɚɽ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɶ
Ⱦɟɮɟɤɬɢ ɦɨɜɢ ɧɟ ɡɚɜɚɠɚɸɬɶ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ (ɹɤɳɨ
ɬɚɤɿ ɽ)
Ɂɧɚɽ, ɳɨ ɬɚɤɟ ȼȱɅ/ɋɇȱȾ (ɲɥɹɯɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ, ɨɡɧɚɤɢ,
ɧɚɫɥɿɞɤɢ), ɞɟ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɣɬɢ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ
ȼȱɅ/ɋɇȱȾ ɿ ɯɜɨɪɨɛɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ ɫɬɚɬɟɜɢɦ
ɲɥɹɯɨɦ
Ɂɧɚɽ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿ ɜɢɞɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɨɧɬɪɚɰɟɩɰɿʀ
ɍ ɤɨɥɿ ɡɧɚɣɨɦɢɯ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɽ
ɥɸɞɢɧɚ, ɹɤɿɣ ɜɿɧ ɞɨɜɿɪɹɽ ɿ ɡ ɹɤɨɸ ɦɨɠɟ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɢ
ɩɪɨ ɫɟɤɫ ɿ ɤɨɧɬɪɚɰɟɩɬɢɜɢ
Ɂɥɨɜɠɢɜɚɽ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɢɦɢ ɧɚɩɨɹɦɢ
ɉɚɥɢɬɶ
ȼɠɢɜɚɽ ɧɚɪɤɨɬɢɱɧɿ ɱɢ ɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ
Ɇɚɽ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɭ, ɿɝɪɨɜɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ
Ⱦɿɜɱɢɧɚ ɜɚɝɿɬɧɚ/ɸɧɚɤ ɫɤɨɪɨ ɫɬɚɧɟ ɛɚɬɶɤɨɦ
ȯ ɦɚɬɿɪ’ɸ/ɛɚɬɶɤɨɦ
Ɇɚɽ ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɦɭ ɦɟɞɢɱɧɨɦɭ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ
__________
1Ⱦɥɹ ɨɫɿɛ ɿɡ ɱɢɫɥɚ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ.

Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ __________________________________________________________

ɉɨɤɚɡɧɢɤ 3.2. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ

ȱɧɞɢɤɚɬɨɪɢ
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɹɤɿ ɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚɣɤɪɚɳɟ
(ɚɛɨ ɦɚɽ ɜɿɞɡɧɚɤɢ ɡ ɰɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ)
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Ɍɚɤ

ɇɿ

Ɏɚɤɬɢ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ,
ɩɪɢɦɿɬɤɢ ɧɚɞɚɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ

ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɡ ɹɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ
ɡɚɧɹɬɶ
ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɛɚɥ ɿɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ
ȼɢɪɿɲɢɜ(ɥɚ), ɞɟ ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɜɤɚɡɚɬɢ
ɡɚɤɥɚɞ ɱɢ ɭɫɬɚɧɨɜɭ)
Ɉɛɪɚɜ(ɥɚ) ɩɪɨɮɟɫɿɸ (ɜɤɚɡɚɬɢ ɹɤɭ)
Ɋɟɝɭɥɹɪɧɨ ɜɿɞɜɿɞɭɽ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ (ɭɫɬɚɧɨɜɭ)
ɉɨɪɭɲɭɽ ɧɨɪɦɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ
(ɭɫɬɚɧɨɜɿ)
Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɨ ɪɟɚɝɭɽ ɧɚ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ
Ɇɚɽ ɞɪɭɡɿɜ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ (ɭɫɬɚɧɨɜɿ)
Ɇɚɽ ɯɨɪɨɲɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɡ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ
Ȼɟɪɟ/ɛɪɚɜ(ɥɚ)
ɭɱɚɫɬɶ
ɭ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɿ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ (ɭɫɬɚɧɨɜɢ)
Ȼɟɪɟ/ɛɪɚɜ(ɥɚ) ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɞɨɡɜɿɥɥɽɜɢɯ ɡɚɯɨɞɚɯ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ (ɭɫɬɚɧɨɜɢ)
Ɇɚɽ ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɯɨɛɿ (ɜɤɚɡɚɬɢ ɹɤɿ)
ȼɿɞɜɿɞɭɽ ɝɭɪɬɤɢ, ɫɟɤɰɿʀ, ɤɥɭɛɢ (ɜɤɚɡɚɬɢ ɹɤɿ)
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ __________________________________________________________

ɉɨɤɚɡɧɢɤ 3.3. ȿɦɨɰɿɣɧɢɣ ɫɬɚɧ ɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀ
ȱɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

Ɍɚɤ

ɇɿ

Ɏɚɤɬɢ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɩɪɢɦɿɬɤɢ
ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ

ɉɪɚɝɧɟ ɞɨɫɹɝɬɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ
ȿɦɨɰɿɣɧɨ ɜɪɿɜɧɨɜɚɠɟɧɢɣ(ɚ)
ɑɚɫɬɨ ɛɭɜɚɽ ɫɭɦɧɢɦ(ɨɸ), ɩɪɢɝɧɿɱɟɧɢɦ(ɨɸ)
Ɂɚɜɞɚɜɚɜ(ɥɚ) ɫɨɛɿ ɬɪɚɜɦ, ɭɲɤɨɞɠɟɧɶ
ɉɨɜɚɠɚɽ ɞɭɦɤɭ ɿɧɲɢɯ
ȼɿɞɜɿɞɭɜɚɜ(ɥɚ)/ɜɿɞɜɿɞɭɽ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ
Ɂɜɟɪɬɚɜɫɹ(ɥɚɫɹ) ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɨ ɩɫɢɯɿɚɬɪɚ
ɀɨɪɫɬɨɤɨ ɩɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ, ɡɚɥɹɤɭɽ
Ⱦɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɩɭɧɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ __________________________________________________________

ɉɨɤɚɡɧɢɤ 3.4. ɋɚɦɨɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ

ȱɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

Ɍɚɤ

ɇɿ

Ɏɚɤɬɢ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ,
ɩɪɢɦɿɬɤɢ ɧɚɞɚɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ

Ɂɚɞɨɜɨɥɟɧɿɫɬɶ ɫɜɨɽɸ ɡɨɜɧɿɲɧɿɫɬɸ
ɍɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ ɭ ɫɨɛɿ
ɉɢɲɚɽɬɶɫɹ ɫɜɨʀɦɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɢ (ɜɤɚɡɚɬɢ ɹɤɢɦɢ)
Ɂɧɚɽ ɿɫɬɨɪɿɸ ɫɜɨɽʀ ɫɿɦ’ʀ
ɍɩɟɜɧɟɧɨ ɩɨɱɭɜɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɡ ɞɪɭɡɹɦɢ
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ɍɩɟɜɧɟɧɨ ɩɨɱɭɜɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɡ ɨɫɨɛɚɦɢ
ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨʀ ɫɬɚɬɿ
ɍɩɟɜɧɟɧɨ ɩɨɱɭɜɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɡ ɞɨɪɨɫɥɢɦɢ
Ɂɞɚɬɧɢɣ(ɚ)
ɩɪɢɣɦɚɬɢ
ɡɜɚɠɟɧɿ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɣɨɝɨ (ʀʀ) ɜɿɤɭ
Ɂɜɢɧɭɜɚɱɭɽ ɫɟɛɟ ɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɿɧɲɢɯ

ɪɿɲɟɧɧɹ,

ɹɤɿ

ɍɫɜɿɞɨɦɥɸɽ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɫɜɨʀɯ ɜɱɢɧɤɿɜ
ɉɪɨɫɢɬɶ ɜɢɛɚɱɟɧɧɹ, ɤɨɥɢ ɪɨɡɭɦɿɽ ɫɜɨɸ ɩɪɨɜɢɧɭ
ɉɿɞɞɚɽɬɶɫɹ ɜɩɥɢɜɭ
ɉɪɢɫɥɭɯɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɱɭɠɨʀ ɞɭɦɤɢ
Ɇɚɽ ɜɥɚɫɧɭ ɞɭɦɤɭ ɬɚ ɡɜ’ɹɡɧɨ ʀʀ ɜɢɫɥɨɜɥɸɽ
Ɇɚɽ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɜɢɫɬɭɩɿɜ
ɉɪɨɹɜɥɹɽ ɥɿɞɟɪɫɶɤɿ ɹɤɨɫɬɿ
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ __________________________________________________________

ɉɨɤɚɡɧɢɤ 3.5. ɋɿɦɟɣɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ

ȱɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

Ɍɚɤ

ɇɿ

Ɏɚɤɬɢ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ,
ɩɪɢɦɿɬɤɢ ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ

ȼɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ
ȼɦɿɽ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɥɸɞɶɦɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɜɿɤɭ
Ɇɚɽ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɨɞɢɧɭ, ɫɿɦ’ɸ,
ɩɪɚɝɧɟ ɦɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɞɨɦɿɜɤɭ
Ȼɚɠɚɽ ɡɧɚɬɢ ɩɪɨ ɫɜɨɸ ɪɨɞɢɧɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ
ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɡ ɪɨɞɢɱɚɦɢ
ɋɬɨɫɭɧɤɢ ɡ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɛɚɬɶɤɨɦ/ɦɚɬɿɪ’ɸ
(ɦɿɰɧɿ/ɫɥɚɛɤɿ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ/ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ)
ɋɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ
(ɜɤɚɡɚɬɢ ɡ ɤɢɦ)
ɋɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ
(ɜɤɚɡɚɬɢ ɡ ɤɢɦ)
ȼɿɞɜɿɞɭɽ ɪɨɞɢɱɿɜ (ɹɤ ɱɚɫɬɨ, ɤɨɝɨ ɫɚɦɟ)
ɉɿɞɬɪɢɦɭɽ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɡ ɛɪɚɬɚɦɢ, ɫɟɫɬɪɚɦɢ (ɡ
ɤɢɦ ɿ ɹɤɿ)
Ɇɚɽ ɛɥɢɡɶɤɨɝɨ ɞɪɭɝɚ, ɹɤɨɦɭ ɞɨɜɿɪɹɽ
Ɂɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɿɜɱɢɧɨɸ/ɯɥɨɩɰɟɦ ɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɨɫɬɚɧɧɿɯ 6 ɦɿɫɹɰɿɜ
ɉɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɟɬɚɤɬɨɜɧɨ (ɩɪɨɜɨɤɭɽ ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ,
ɨɛɪɚɠɚɽ ɝɿɞɧɿɫɬɶ, ɝɪɭɛɢɬɶ)
Ɋɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɱɚɫ ɿɡ ɞɪɭɡɹɦɢ, ɜɿɞɜɿɞɭɽ
ʀɯ (ɜɤɚɡɚɬɢ ɡ ɤɢɦ, ɤɨɥɨ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ)
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ __________________________________________________________

ɉɨɤɚɡɧɢɤ 3.6. ɇɚɜɢɱɤɢ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ (ɞɥɹ ɨɫɿɛ ɿɡ
ɱɢɫɥɚ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɿɧɬɟɪɧɚɬɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ (ɭɫɬɚɧɨɜɢ), ɹɤɿ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ)
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ȱɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

Ɍɚɤ

ɇɿ

Ɏɚɤɬɢ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɩɪɢɦɿɬɤɢ
ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ

Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɭ
Ɇɚɽ ɞɨɯɿɞ (ɜɤɚɡɚɬɢ ɞɠɟɪɟɥɨ ɞɨɯɨɞɭ)
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɳɨɦɿɫɹɱɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ
Ɉɬɪɢɦɭɽ ɞɨɯɿɞ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ
Ɇɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɹɤɿ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ (ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤɿ)
Ɂɧɚɽ ɫɭɦɭ ɫɜɨɝɨ ɫɭɤɭɩɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ

ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ

Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɩɥɚɧɭɽ ɫɜɿɣ ɛɸɞɠɟɬ
Ȼɟɡɩɟɱɧɨ ɡɛɟɪɿɝɚɽ ɤɨɲɬɢ
Ɋɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɩɥɚɧɭɽ ɳɨɞɟɧɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ
Ƚɪɚɽ ɜ ɚɡɚɪɬɧɿ ɿɝɪɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɝɪɨɲɢɦɚ
ɉɨɡɢɱɚɽ ɝɪɨɲɿ ɭ ɡɧɚɣɨɦɢɯ
ɉɨɡɢɱɚɽ ɝɪɨɲɿ ɡɧɚɣɨɦɢɦ ɚɛɨ ɦɚɥɨɡɧɚɣɨɦɢɦ
ɥɸɞɹɦ
ɉɨɜɟɪɬɚɽ ɩɨɡɢɱɟɧɿ ɝɪɨɲɿ ɜɱɚɫɧɨ
ȼɦɿɽ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɸ ɤɚɪɬɤɨɸ
ȼɿɞɤɥɚɞɚɽ ɤɨɲɬɢ ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶ ɚɛɨ
ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ
Ɂɧɚɽ ɩɪɨ ɭɦɨɜɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɭ
ɬɚ ɪɢɡɢɤɢ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ
ɉɥɚɧɭɽ ɥɿɬɧɿɣ/ɡɢɦɨɜɢɣ ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ
Ɇɚɽ ɞɨɫɜɿɞ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɤɭɩɿɜɥɿ ɪɟɱɟɣ ɬɚ
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ
Ɂɧɚɽ, ɤɭɞɢ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɶ, ɹɤɳɨ ɩɪɢɞɛɚɧɢɣ ɬɨɜɚɪ
ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɧɟɹɤɿɫɧɢɦ
ɇɚɜɢɱɤɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɫɨɛɨɸ
Ⱦɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɩɪɚɜɢɥ ɝɿɝɿɽɧɢ
Ɇɚɽ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɝɿɝɿɽɧɢ (ɡɭɛɧɚ ɳɿɬɤɚ, ɳɿɬɤɚ ɞɥɹ
ɜɨɥɨɫɫɹ ɬɨɳɨ) ɬɚ ɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɧɢɦɢ
Ɇɚɽ ɨɞɹɝ ɿ ɜɡɭɬɬɹ (ɱɢɫɬɿ, ɜ ɧɚɥɟɠɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ,
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɟɡɨɧɭ)
Ʉɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɦɢɣɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɚɧɧɹ ɬɚ
ɱɢɳɟɧɧɹ
ɉɟɪɟ ɨɞɹɝ ɜɪɭɱɧɭ
ȼɦɿɽ ɩɪɚɬɢ ɨɞɹɝ ɭ ɩɪɚɥɶɧɿɣ ɦɚɲɢɧɿ (ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ
ɬɚɤɨʀ)
ɉɪɚɫɭɽ ɨɞɹɝ
Ɋɟɦɨɧɬɭɽ ɨɞɹɝ, ɜɡɭɬɬɹ ɜɥɚɫɧɨɪɭɱ ɚɛɨ ɡɧɚɽ, ɞɟ
ɦɨɠɧɚ ɡɚɦɨɜɢɬɢ ɩɨɫɥɭɝɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɞɹɝɭ/ɜɡɭɬɬɹ
ɇɚɜɢɱɤɢ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ
Ɇɨɠɟ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɬɢ ɩɪɨɫɬɿ ɫɬɪɚɜɢ
Ɇɢɽ ɩɨɫɭɞ
Ɂɧɚɽ ɧɚɡɜɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ
Ɉɪɿɽɧɬɭɽɬɶɫɹ ɜ ɦɿɪɚɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ
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Ɉɪɿɽɧɬɭɽɬɶɫɹ ɜ ɬɟɪɦɿɧɚɯ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ
Ʉɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɤɭɯɨɧɧɢɦɢ ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ, ɡɚɫɨɛɚɦɢ
Ɉɩɥɚɬɚ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ
Ɂɧɚɽ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɩɥɚɬɢ ɠɢɬɥɨɜɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɨɥɨɞɿɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɩɪɨ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɠɢɬɥɨɜɨʀ ɫɭɛɫɢɞɿʀ
Ɉɩɥɚɱɭɽ ɪɚɯɭɧɤɢ ɡɚ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ
(ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ/ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɧɲɢɯ/ɧɟ ɨɩɥɚɱɭɽ,
ɚɥɟ ɜɦɿɽ ɰɟ ɪɨɛɢɬɢ /ɧɟ ɨɩɥɚɱɭɽ ɿ ɧɟ ɜɦɿɽ ɰɶɨɝɨ
ɪɨɛɢɬɢ)
Ɂɧɚɽ, ɤɭɞɢ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɶ, ɹɤɳɨ ɧɟ ɨɬɪɢɦɚɧɨ
ɤɜɢɬɚɧɰɿɸ ɩɪɨ ɨɩɥɚɬɭ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ȼɨɥɨɞɿɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɳɨɞɨ ɪɢɡɢɤɿɜ ɛɨɪɠɧɢɤɚ ɡɚ
ɧɟɫɩɥɚɬɭ ɠɢɬɥɨɜɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɇɚɜɢɱɤɢ ɫɚɦɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɨɲɭɤɭ ɪɟɫɭɪɫɿɜ
ɍɦɿɽ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ (ɡɚɹɜɭ,
ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ)
Ɋɨɡɭɦɿɽ ɡɦɿɫɬ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ
Ɂɧɚɽ, ɹɤ ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɣɬɢ ɪɨɛɨɬɭ
ɍ ɪɚɡɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɮɨɪɦɭɥɸɽ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɩɪɨɯɚɧɧɹ
Ɂɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ/ɫɥɭɠɛɢ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ/ɿɧɲɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɞɚɬɢ ɞɨɩɨɦɨɝɭ/ɞɿɥɶɧɢɱɧɨɝɨ ɿɧɫɩɟɤɬɨɪɚ
Ɂɧɚɽ ɩɪɨ ʀɯ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɦɟɬɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɦɨɜɢ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
Ɂɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɰɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ
Ɂɜɟɪɬɚɜɫɹ(ɥɚɫɹ) ɜ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɞɨ ɰɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ
Ɇɨɠɟ ɩɟɪɟɦɿɳɭɜɚɬɢɫɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜ ɦɟɠɚɯ
ɦɿɫɬɚ, ɪɚɣɨɧɭ, ɨɛɥɚɫɬɿ
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ __________________________________________________________
ȱV. Ȼɚɬɶɤɿɜɫɶɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ
ɐɿɥɶɨɜɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ:
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɛɚɬɶɤɢ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɹɤɳɨ:
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɛɚɬɶɤɢ ɧɟ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜ ɿ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɡ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɡɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨ ɦɚɣɧɨ/ɱɚɫɬɢɧɭ ɠɢɬɥɚ ɜ
ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɿ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɛɚɬɶɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜ;
ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɦɚɽ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ
ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ);
ɨɫɨɛɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɭɳɿ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ.
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɠɧɭ ɨɫɨɛɭ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ ɭ ɪɚɡɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ʀʀ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɡ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ.
ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɨɫɨɛɢ ɡ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ
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Ɏɚɤɬɢ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɩɪɢɦɿɬɤɢ
ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ

Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɛɚɬɶɤɢ ɝɨɬɭɸɬɶɫɹ ɞɨ ɩɪɢʀɡɞɭ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ȼ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɿ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɛɚɬɶɤɿɜ ɽ:
ɦɿɫɰɟ ɞɥɹ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɪɨɤɿɜ
ɨɤɪɟɦɚ ɤɿɦɧɚɬɚ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɝɿɝɿɽɧɢ
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ
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Ɏɚɤɬɢ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɩɪɢɦɿɬɤɢ
ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ

Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɛɚɬɶɤɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɝɨɬɭɸɬɶɫɹ
ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ ɡ ɧɢɦ ɫɬɨɫɭɧɤɢ, ɧɟ ɜɠɢɜɚɸɬɶ
ɚɥɤɨɝɨɥɶ
ɀɢɬɥɨ ɛɟɡɩɟɱɧɟ ɞɥɹ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ (ɭ
ɛɭɞɢɧɤɭ ɧɟɦɚɽ ɨɝɨɥɟɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɿɜ,
ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɛɭɞɢɧɨɤ,
ɡɚɝɨɪɨɞɠɟɧɚ, ɛɭɞɢɧɨɤ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣ
ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɜɿɞ ɬɪɚɫɢ, ɝɚɡɨɜɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɭ
ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ)
Ⱦɨ ɛɭɞɢɧɤɭ ɩɿɞɜɟɞɟɧɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ
Ȼɭɞɢɧɨɤ ɭɡɢɦɤɭ ɨɩɚɥɸɽɬɶɫɹ
Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɛɚɬɶɤɢ ɚɛɨ ɨɫɨɛɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ
ɡɧɚɱɭɳɿ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ,
ɧɟ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɡɚɝɪɨɡɭ ɣɨɝɨ ɮɿɡɢɱɧɨɦɭ,
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ, ɟɦɨɰɿɣɧɨɦɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɸ
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɧɟ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɞɨ ɿɧɬɟɪɧɚɬɧɨɝɨ
ɡɚɤɥɚɞɭ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɪɟɱɟɣ (ɚɥɤɨɝɨɥɶ,
ɧɚɪɤɨɬɢɤɢ, ɯɨɥɨɞɧɚ ɡɛɪɨɹ ɬɨɳɨ) ɩɿɫɥɹ
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɢɦ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɽ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɦɢ
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ
_______________________________________________________________________________________

V. Ɏɚɤɬɨɪɢ ɫɿɦ’ʀ ɬɚ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɪɚɡɿ, ɤɨɥɢ ɜ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɽ:
ɛɚɬɶɤɢ, ɪɨɞɢɱɿ;
ɦɚɣɧɨ, ɠɢɬɥɨ, ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɟ ɡɚ ɧɢɦ;
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ɛɚɠɚɧɧɹ ɚɛɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɠɢɜɚɬɢ ɜ ɝɪɨɦɚɞɿ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɿɫɥɹ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɨɫɜɿɬɢ.
ȼɤɚɡɚɬɢ, ɤɨɝɨ ɫɚɦɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɰɟɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ
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ɉɨɤɚɡɧɢɤ 5.1. ȱɫɬɨɪɿɹ ɫɿɦ’ʀ
ȱɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

Ɍɚɤ

ɇɿ

Ɏɚɤɬɢ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɩɪɢɦɿɬɤɢ
ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ

ɍ ɫɿɦ’ʀ/ɪɨɞɢɧɿ ɛɭɥɢ ɮɚɤɬɢ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ
ɋɿɦ’ɹ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɚ ɜɿɞ ɜɬɪɚɬɢ, ɬɪɚɝɟɞɿʀ, ɧɟɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ
ɋɬɨɫɭɧɤɢ ɦɿɠ ɱɥɟɧɚɦɢ ɪɨɞɢɧɢ ɧɟ
ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬɶ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɸ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ ɫɿɦ’ʀ
Ⱦɨɪɨɫɥɿ ɱɥɟɧɢ ɫɿɦ’ʀ ɦɚɸɬɶ ɞɨɫɜɿɞ
ɠɨɪɫɬɨɤɨɝɨ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ (ɜɤɚɡɚɬɢ ɯɬɨ)
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɲɥɸɛɿɜ ɬɚ ɞɿɬɟɣ ɭ ɛɚɬɶɤɚ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɲɥɸɛɿɜ ɬɚ ɞɿɬɟɣ ɭ ɦɚɬɟɪɿ
ɏɬɨ ɡ ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦ’ʀ:
ɦɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɹɦ (ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɶ,
ɩɫɢɯɿɱɧɿ ɪɨɡɥɚɞɢ);
ɡɥɨɜɠɢɜɚɽ ɚɥɤɨɝɨɥɟɦ/ɧɚɪɤɨɬɢɤɚɦɢ,
ɬɨɤɫɢɱɧɢɦɢ ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ;
ɭɱɢɧɹɜ ɩɪɨɬɢɩɪɚɜɧɿ ɞɿʀ,
ɜɿɞɛɭɜɚɽ/ɜɿɞɛɭɜɚɜ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ
_______________________________________________________________________________________
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ɉɨɤɚɡɧɢɤ 5.2. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɿɦ’ʀ
ȱɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

Ɏɚɤɬɢ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɩɪɢɦɿɬɤɢ ɧɚɞɚɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ
ɏɬɨ ɡ ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦ’ʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɞɢɱɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɿɡ ɫɿɦ’ɽɸ,
ɚɥɟ ɧɟ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɧɟɸ:
ɦɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɹɦ, ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɶ, ɩɫɢɯɿɱɧɿ
ɪɨɡɥɚɞɢ
ɭɱɢɧɹɜ ɩɪɨɬɢɩɪɚɜɧɿ ɞɿʀ, ɜɿɞɛɭɜɚɽ/ɜɿɞɛɭɜɚɜ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ
ɡɥɨɜɠɢɜɚɽ ɚɥɤɨɝɨɥɟɦ
ɜɠɢɜɚɽ ɧɚɪɤɨɬɢɱɧɿ, ɬɨɤɫɢɱɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ
ɦɚɽ ɞɨɫɜɿɞ ɠɨɪɫɬɨɤɨɝɨ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɫɟɛɟ
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ
_______________________________________________________________________________________

ɉɨɤɚɡɧɢɤ 5.3. ɀɢɬɥɨɜɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɭɦɨɜɢ
ȱɧɞɢɤɚɬɨɪɢ
Ɍɚɤ

186

ɇɿ

Ɏɚɤɬɢ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɩɪɢɦɿɬɤɢ
ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ

ɍ ɫɿɦ’ʀ ɽ ɠɢɬɥɨ
ɋɿɦ’ʀ, ɹɤɚ ɩɪɨɠɢɜɚɽ ɭ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɦɭ
ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɿ, ɧɟ ɡɚɝɪɨɠɭɽ ɜɢɫɟɥɟɧɧɹ
ɀɢɬɥɨ ɿ ɩɨɞɜɿɪ’ɹ ɛɟɡɩɟɱɧɿ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɀɢɬɥɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɀɢɬɥɨ ɩɟɪɟɧɚɫɟɥɟɧɟ
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɦɨɠɟ ɩɪɨɠɢɜɚɬɢ ɜ ɫɿɦ’ʀ
Ɂɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɚ ɠɢɬɥɨɜɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɿɞɫɭɬɧɹ
ɉɟɪɟɲɤɨɞɢ ɳɨɞɨ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ ɠɢɬɥɚ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜɿɞɫɭɬɧɿ
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ
_______________________________________________________________________________________

ɉɨɤɚɡɧɢɤ 5.4. Ɂɚɣɧɹɬɿɫɬɶ
ȱɧɞɢɤɚɬɨɪɢ
Ɍɚɤ

ɇɿ

Ɏɚɤɬɢ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɩɪɢɦɿɬɤɢ
ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ

Ȼɚɬɶɤɨ/ɦɚɬɢ ɦɚɸɬɶ ɫɬɚɛɿɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ
Ɉɞɢɧ ɿɡ ɛɚɬɶɤɿɜ ɨɬɪɢɦɭɽ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɩɨ
ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɸ
Ɋɨɛɨɬɚ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɛɚɬɶɤɿɜ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɽ
ɧɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ
Ȼɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɛɚɬɶɤɿɜ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ
ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɫɿɦ’ɸ
ɑɥɟɧɚɦ ɫɿɦ’ʀ, ɹɤɿ ɲɭɤɚɸɬɶ ɪɨɛɨɬɭ,
ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ/ɞɨɩɨɦɨɝɚ
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ
_______________________________________________________________________________________

ɉɨɤɚɡɧɢɤ 5.5. Ⱦɨɯɿɞ
ȱɧɞɢɤɚɬɨɪɢ
Ɍɚɤ

ɇɿ

Ɏɚɤɬɢ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɩɪɢɦɿɬɤɢ
ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ

ɋɿɦ’ɹ ɦɨɠɟ ɩɪɨɠɢɬɢ ɧɚ ɡɚɪɨɛɥɟɧɿ ɝɪɨɲɿ
ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɫɿɦ’ʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɣ
Cɿɦ’ɹ ɨɬɪɢɦɭɽ ɜɢɞɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɧɚ
ɹɤɿ ɜɨɧɚ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ
Cɿɦ’ɹ ɜɱɚɫɧɨ ɨɩɥɚɱɭɽ ɪɚɯɭɧɤɢ
Ȼɨɪɝɢ ɫɿɦ’ʀ ɧɟ ɡɪɨɫɬɚɸɬɶ
ɋɿɦ’ɹ ɩɥɚɧɭɽ ɫɜɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ
_______________________________________________________________________________________
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ɉɨɤɚɡɧɢɤ 5.6. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ
ȱɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

Ɍɚɤ

ɇɿ

Ɏɚɤɬɢ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɩɪɢɦɿɬɤɢ
ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ

ɋɿɦ’ɹ ɦɚɽ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ
ɝɪɨɦɚɞɢ
ȼɿɪɨɫɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ
ɫɿɦ’ʀ
ɋɿɦ’ɹ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɨɧɬɚɤɬɭɽ ɡ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɜɥɚɞɢ
ɋɿɦ’ɹ ɡɞɚɬɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɞɨɥɚɬɢ ɫɤɥɚɞɧɿ
ɠɢɬɬɽɜɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ
_______________________________________________________________________________________

VI. ȼɢɫɧɨɜɤɢ
ɉɿɞɫɭɦɨɤ ɳɨɞɨ ɪɿɜɧɹ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ
ɠɢɬɬɽɜɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ (ɫɢɥɶɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ,
ɪɿɜɟɧɶ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɠɢɬɬɽɜɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɬɨɳɨ)
_______________________________________________________________________________________
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ɉɿɞɫɭɦɨɤ ɳɨɞɨ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɛɚɬɶɤɿɜ/ɿɧɲɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɨɫɿɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢ (ɫɿɦɟɣɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɫɢɥɶɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɛɚɬɶɤɿɜ/ɿɧɲɢɯ ɨɫɿɛ,
ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɨɫɿɛ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ)
________________________________________________________________________________________________
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əɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɿɦɟɣɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɬɚ ɮɚɤɬɨɪɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ?
ɑɢ ɽ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɞɨ
ɛɚɬɶɤɿɜ/ɪɨɞɢɱɿɜ/ɭ ɝɪɨɦɚɞɭ?
________________________________________________________________________________________________

ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡɿɛɪɚɧɨʀ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ

(ɮɚɤɬɨɪɢ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɿɡɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ; ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɹɤɢɦɢ
ɜɿɧ/ɜɨɧɚ ɜɨɥɨɞɿɽ; ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɞɚɬɢ ɞɥɹ ɤɪɚɳɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ; ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɛɚɬɶɤɿɜ,
ɪɨɞɢɱɿɜ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ; ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ ɪɨɞɢɧɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɭ ɝɪɨɦɚɞɭ ɬɚ ɭɦɨɜɢ, ɡɚ ɹɤɢɯ ɜɨɧɨ ɛɭɞɟ ɦɨɠɥɢɜɢɦ)

Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ
ə ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɢɣ(ɚ) ɡɿ ɡɦɿɫɬɨɦ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ
ɉɿɞɩɢɫ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ _____________ Ⱦɚɬɚ____

Ʉɨɦɟɧɬɚɪɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ

Ʉɨɦɟɧɬɚɪɿ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɛɚɬɶɤɿɜ, ɹɤɿ ɧɟ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜ ɿ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ
ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɡ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ
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ə ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɢɣ(ɚ) ɡɿ ɡɦɿɫɬɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ
ɉɿɞɩɢɫ ɛɚɬɶɤɚ ____________________________ Ⱦɚɬɚ _________________________
ɉɿɞɩɢɫ ɦɚɬɟɪɿ ____________________________ Ⱦɚɬɚ _________________________
Ʉɨɦɟɧɬɚɪɿ ɛɚɬɶɤɚ/ɦɚɬɟɪɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ

ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɩɿʀ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ
Ɉɬɪɢɦɚɜ(ɥɚ)
ɤɨɩɿɸ
ɬɚɤ
ɧɿ

ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ

ɉɿɞɩɢɫ

Ⱦɚɬɚ

_________________________________________
(ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ)

______________________________________
(ɦɚɬɢ)

______________________________________
(ɛɚɬɶɤɨ)

ɉɿɞɩɢɫɢ ɨɫɿɛ, ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ
ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ

ɉɨɫɚɞɚ, ɦɿɫɰɟ ɪɨɛɨɬɢ

ɉɿɞɩɢɫ

Ⱦɚɬɚ

ɉɪɚɰɿɜɧɢɤ ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɹɤɢɣ ɩɪɨɜɨɞɢɜ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ
___________________________ ______________________________
(ɉ.ȱ.Ȼ.)
(ɩɨɫɚɞɚ)

_____________ _________________
(ɩɿɞɩɢɫ)
(ɞɚɬɚ)

Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ____________________
(ɉ.ȱ.Ȼ.)

Ɇ.ɉ.

190

_________ _______
(ɩɿɞɩɢɫ)

(ɞɚɬɚ)
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Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ
ˀ̵̨̨̡̬̱̦̌̚ ̨̬̯̭̯̞̏̌ ̶̨̨̭̞̣̦̟̌̽ ̨̛̪̭̣̱̐ ̡̨̦̭̱̣̯̱̦̦̽̏̌́ ̨̨̪̬̖̖̦̏̔ ̣̔́ ̞̞̣̖̦̦̏̔̔́ ̶̨̨̭̞̣̦̌̽Ͳ̨̨̨̪̱̯̟̍̏ ̶̪̯̞̟̌̔̌̌
̨̨̨̛̯̖̬̯̬̞̣̦̌̽̐ ̶̖̦̯̬̱ ̶̨̨̨̭̞̣̦̌̽̐ ̨̨̭̣̱̱̦̦̍̐̏̏̌́ (̦̦̦̌̔̌́ ̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽ ̨̪̭̣̱̐), ̏ ̡̭̯̬̱̯̱̬̱ ̡̨̨́̐ ̵̨̯̏̔́̽ ̞̞̣̖̦̦̏̔̔́
̶̨̨̭̞̣̦̟̌̽ ̨̨̨̛̪̥̔̐ ̨̥̏̔̌ (̨̨̭̣̱̱̯̭̍̐̏̿̽́ 574 ̨̨̛̭̍), ̞̞̣̖̦̦̏̔̔́ ̶̨̨̭̞̣̦̌̽Ͳ̸̵̛̛̥̖̦̔ ̨̪̭̣̱̐ (̨̨̭̣̱̱̯̭̍̐̏̿̽́ 916
̨̭̞̍), ̞̞̣̖̦̦̏̔̔́ ̶̨̨̭̞̣̦̌̽Ͳ̨̨̨̪̱̯̟̍̏ ̶̪̯̞̟̌̔̌̌ (̨̨̭̣̱̱̯̭̍̐̏̿̽́ 896 ̨̭̞̍), ̞̞̣̖̦̦̏̔̔́ ̶̨̬̦̞̞̟̐̌̌̚ ̦̦̦̌̔̌́ ̨̬̖̭̦̟̌̔
̨̦̯̱̬̣̦̟̌̌̽ ̯̌ ̨̨̨̬̹̟̐̏ ̨̨̨̛̪̥̔̐ (̨̨̭̣̱̱̯̭̍̐̏̿̽́ 1065 ̨̭̞̍)Ͳ ̭̖̬̖̦̔́ ̸̛̭̖̣̦̞̭̯̽̽ ̨̭̞̍ ̨̪ ̞̞̣̖̦̦̥̏̔̔́ ̨̦̖̖̦̌̏̔
̸̨̨̨̨̨̛̛̞̪̞̦̭̯̯̭̯̦̟̞̯̦̭̯̞̏̔̏̔̔̌̏̚12Ͳ̶̨̭̌̚2014̡̬̞
ʶ̸̵̡̨̨̡̛̞̣̞̭̯̬̦̞̬̞̽̽̍̔̏̏
251
ʶ̸̵̡̨̨̨̛̛̞̣̞̭̯̬̦̖̦̽̽̍̐̔̏̔̽
8
ʶ̡̨̞̣̞̭̯̭̞̽̽̍,̨̨̨̺̭̣̱̱̯̭̍̐̏̀̽́
30
ˁ̛̯̯̯̞̯̬̯̌̏̌
ʽ̶̡̣̥̞̭̌̔̏́̽
ʶ̶̡̞̣̞̭̯̥̞̭̞̽̽́̏ ˁ̱̥̌,̬̦̐
ʿ̵̶̸̨̡̨̛̛̛̛̬̥̞̯̬̯̬̬̦̱̦̦̭̱́̏̌̏̌̌̔̀̌̚(̨̛̦̱̐̔)
ʿʽˁ˃ʳʱʻʳʦʰ˃ˀʤ˃ʰ
ʽ̶̨̨̨̨̨̨̨̨̨̪̣̯̪̬̞̭̦̦̯̪̥̞̙̦̪̖̬̭̦̣̱̌̌̌̏̐̌̔̐̌
ʯ̨̬̞̯̦̪̣̯̌̍̌̌̌
ʽ̨̨̛̭̦̦̜̪̖̬̭̦̣̏̌
̯̏.̸.̶̶̨̡̨̡̛̛̛̛̭̞̣̦̞̪̬̞̦̯̬̞̯̦̌̽̌̏̌̍
ʯ̸̞̱̞̞̣̖̦̦̥̌̏̔̏̌̏̔̔́
ˁ̶̶̨̡̛̛̞̣̦̜̪̬̞̦̌̽̌̏̍/̡
ʿ̵̨̨̛̭̣̐
˓̛̬̭̯Ͳ̡̨̦̭̱̣̯̽̍/̡
ʪ̨̨̨̛̪̥̞̙̦̜̪̖̬̭̦̣̌
ʦ̨̞̜̔
ʿ̵̡̨̛̛̛̛̬̬̣̦̭̣̱̙̪̬̥̞̺̖̦̍̌̽̍̏̽
ʳ̸̨̛̛̦̹̜̣̱̖̦̜̪̖̬̭̦̣̌̌̚
ʯ̴̶̨̨̨̨̛̛̣̦̜̦̪̣̯̪̬̞̭̌̐̌̽̔̌̌̏̽̐
˒̶̨̨̡̛̛̛̦̜̭̞̣̦̜̦̖̭̔̌̽̏36,3%
ʦ̶̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̭̪̣̯̪̬̞̭̦̦̯̪̥̞̙̦̪̖̬̭̦̣̱̽̐̌̌̌̏̐̌̔̐̌

11722,25
8332,25
8332,25
2981,25
2054,00
2054,00
1243,00
3390,00
1627,00
1763,00
0,00
11722,25
4255,18
15977,43

12
12
12
12
12
12
12
12
12
0
12
12
24

140667,00
99987,00
99987,00
35775,00
24648,00
24648,00
14916,00
40680,00
19524,00
21156
0,00
140667,00
51062,12
191729,12

ʿ̨̨̛̬̦̦̯̬̞̯̪̭̣̱̔̍̌́̏̌̏̌̐
ˁ̛̯̯̯̯̬̯̌́̏̌
ʿ̛̬̖̥̖̯̔,̛̥̯̖̬̞̣̌̌,̨̣̦̦̦̯̞̦̖̦̯̬̍̌̔̌́̌̏̌̽
ˀ̸̡̛̱
ʯ̨̛̹̯
ʦ̨̨̨̨̛̭̪̬̦̦̯̬̞̯̪̭̣̱̽̐̔̍̌́̏̌̏̌̐

ʦ̬̯̞̭̯̌̽ ̶̨̛̛̦̞̔, ʶ̡̞̣̞̭̯̽̽
̬̦̐.
̶̨̛̛̦̔̽
12,00
2,00
32
10,00
30
12,00

ˁ̱̥̌,̬̦̐.
364,00
64,00
300,00
364,00

ʳ̛̛̦̹̞̪̬̥̞̯̬̯́̏̌
ˁ̛̯̯̯̯̬̯̌́̏̌
˃̨̛̛̬̦̭̪̬̯̦̞̯̬̯̌̏̌
ʿ̨̨̨̛̣̣̯̥̞̣̌̏̔́̌̏̍́
ʤ̨̡̨̨̯̥̪̬̖̭̬̏
ʤ̸̨̛̛̯̪̭̯̦̏̌̌̚
ʳ̛̛̦̹̞̯̬̯̏̌
ʦ̨̨̭̽̐:

ʦ̶̨̛̛̬̯̞̭̯̦̞̌̽̔
2022,00
22,00

ʶ̡̞̣̞̭̯̽̽
̶̨̛̛̦̔̽
1000

2000,00

24000,00
22000,00
0,00
2000,00
0,00
24000,00

ʤ̛̛̛̥̞̦̞̭̯̬̯̦̞̯̬̯̔̌̏̏̌
ʽ̪̣̯̌̌ ̶̪̬̞̌ ̨̛̥̞̦̞̭̯̬̯̦̌̔̌̏Ͳ̡̨̨̱̪̬̣̞̦̭̌̏̽̐ ̯̌ ̨̨̡̨̭̪̬̭̐̔̌̽Ͳ
̸̨̨̨̨̨̭̣̱̱̪̖̬̭̦̣̱̍̐̏̀̐̌
ˌ̨̯̯̦̪̭̌̌̌̔̌
ʤ̨̛̥̞̦̞̭̯̬̯̦̔̌̏Ͳ̡̨̛̱̪̬̣̞̦̭̜̪̖̬̭̦̣̏̽̌
ʪ̡̨̛̬̖̯̬
ʯ̡̡̨̛̛̭̯̱̪̦̬̖̯̬̌̔̌
ʧ̵̨̨̛̣̦̜̱̣̯̖̬̏̍̐̌
ʥ̵̱̣̯̖̬̐̌2̡̨̯̖̬̞̟̌̐

ʽ̶̡̣̦̥̞̭̌̔̌́̽,
̬̦̐.
20740,70
4115,70
3680,00
3268,50
1864,50

ʽ̡̡̣̬̞̌̔̌̚
248888,40
49388,40
44160,00
39222,00
22374,00

209

ʶ̛̭̬̌
ʫ̡̨̨̦̥̞̭̯/ʳ̡̨̡̦̭̪̖̯̬̬̞̌̔̏̚
ʯ̸̨̨̞̱̭̪̬̭̯̌̏̔̏̌̐̔̌̏̌
˃̵̡̖̦̞̍/̡/̵̶̨̨̨̛̞̦̙̖̦̖̬̬̦̪̬̞̌̚
ʫ̡̡̛̣̖̯̬2̨̬̚.
ʧ̨̨̡̨̭̪̬̭̔̌̽Ͳ̸̨̨̨̛̭̣̱̱̜̪̖̬̭̦̣̍̐̏̀̌
ˀ̨̡̡̨̡̨̨̨̨̨̡̛̛̞̯̦̥̪̣̖̭̦̭̣̱̱̦̦̯̬̖̥̦̯̱̱̦̞̍̐̍̐̏̏̌́̌̍̔̏̚
ˁ̨̨̯̬̙
ˁ̨̨̯̬̙
ˁ̨̨̯̬̙
ˁ̨̨̯̬̙
ʿ̵̡̨̛̛̛̛̛̬̬̣̦̭̣̱̙̪̬̥̞̺̖̦̍̌̽̍̏̽
ʿ̡̨̛̛̛̛̬̬̣̦̯̖̬̯̬̞̟̍̌̽
ʯ̴̶̨̨̨̨̛̛̣̦̜̦̪̣̯̪̬̞̭̌̐̌̽̔̌̌̏̽̐
˒̶̨̨̡̛̛̛̦̜̭̞̣̦̜̦̖̭̔̌̽̏
ʦ̶̨̨̨̨̨̡̛̛̛̭̬̞̯̦̪̣̯̯̦̜̭̞̣̦̜̦̖̭̽̐̌̍̌̌̌̌̿̔̌̽̏̚
ʿ̛̬̦̦̔̍̌́ ̨̯̬̞̏̌̏ ̯̌
̵̛̛̛̥̞̦̞̭̯̬̯̦̯̬̯̌̔̌̏̏̌

̨̪̭̣̱̐,

̨̺

̨̞̦̭̯̭̏̔́̽́

ˁ̛̯̯̯̯̬̯̌́̏̌
ʿ̛̬̖̥̖̯̔,̛̥̯̖̬̞̣̌̌,̨̣̦̦̦̯̞̦̖̦̯̬̦̍̌̔̌́̌̏̌̌
̸̨̨̛̛̣̦̬̦̞̌̐̌̽̏̍̚į̛̛̥̞̦̞̭̯̬̯̦̞̪̯̬̖̌̔̌̏̍
ˇ̡̡̨̛̯̞̥̖̦̯̬̞̌̌
ʿ̖̦̭̞́
˄̨̡̛̬̜̱̬́̔̏'̬̿
ʥ̙̖̯̀̔Ͳ̣̦̭̍̌̌
ʤ̛̦̯̭̯̖̪̣̖̬
ʤ̸̨̛̛̯̪̭̯̦̏̌̌̚
ʥ̨̡̭̔/̡̨̡̛̭̬̞̪̥̦̞̯̦̜̌̐
ʥ̨̡̡̣̭̯̞̖̬̞̏
ʥ̨̡̭Ͳ̵̡̨̛̬̞̬̯̦̦̜̌̏̌
ʥ̨̡̨̛̣̦̯̣̪̭̞̔́̌̏̚
ʥ̡̨̨̨̛̣̦̭̱̬̟̞̯̦̭̯̞̌̏̏̚
ʥ̡̨̨̛̣̦̞̬̖̦̭̯̖̜̌̔̏
ʦ̨̡̛̦̖̭̦̐̐̌
ʪ̨̡̨̛̬̣
ʯ̸̡̛̛̭̞̣̭̯̯̬̱̌̍̔́̍"ʶ̨̬̯"̡̛̬̞̜̔
ʯ̨̛̹̯̦̭̪̞̬̣̞̌̌
ʯ̨̛̹̯72̡̬̌.
ʶ̛̣̖̦̬̦̭̯̞̣̦̜̌̔̌̌̽
ʶ̨̡̨̬̖̯̬Ͳ̸̡̬̱̌
ʶ̡̨̣̱̣̯̬̌̽́CiTIZENCDCͲ312
ʶ̛̬̯̬̙̌̔CANONBCIͲ24
ʶ̛̯̬̙̌̔HPDJ5550/PS
ʶ̣̖̜Ͳ̶̨̣̞̖̏̽
ʶ̣̖̜ʿʦʤ̸̡̨̡̨̪̥̏̌̚200̐
ʶ̨̡̛̦̣̞̱̐̌̍192̡̬̌.
ʶ̨̡̨̬̖̯̬(̛̬̞̦̔̌)
ʶ̨̛̬̦̣̭̥̞̯̯̌̔́́̚(̡̨̛̪̣̭̯̌̏̌)
ʸ̸̨̡̨̛̥̪̥̞̦̦̌̽
ʸ̸̨̡̛̥̪̌
ʸ̡̛̭̯̌
ʸ̡̡̨̛̞̦̞̜̪̣̭̯̌̌̏̌
ʸ̨̨̡̡̛̛̯̖̬̯̣̦̜̏̌̽
ʸ̨̨̡̨̨̛̛̯̬̦̯̣̦̜̐̌̽̚
ʺ̸̨̨̨̛̣̭̪̬̖̐̔̌200̐
ʺ̨̡̛̣̬̞̖̔1̣
ʻ̶̶̨̡̡̛̙̞̦̖̣̬̭̞̌́̽
ʻ̴̨̛̞̬̞̭̦̜̌̍
ʻ̛̭̯̞̣̦̜̦̞̬̌̽̌̍Ͳ̡̖̬̯̱̹̏̌
ʻ̶̵̞̬̞̌̍̏́̏
ʽ̶̣̞̞̏
ʿ̪̞̬̌ʤͲ4
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1690,50
2566,50
1864,50
852,75
837,75
10689,40
551,00
1653,00
1653,00
1653,00
1653,00
1763,20
1763,20
31430,10
11409,13
42839,23

20286,00
30798,00
22374,00
10233,00
10053,00
128272,80
6612,00
19836,00
19836,00
19836,00
19836,00
21158,40
21158,40
377161,20
136909,52
514070,72

ʦ̶̨̛̛̬̯̞̭̯̦̞̌̽̔,
̬̦̐.

ʶ̡̞̣̞̭̯̽̽
̶̨̛̛̦̔̽

̨̔
ˁ̱̥̌,̬̦̐.
40358,45
345,00
260,00
355,00
740,00
16,85
45,00
18,24
6,72
43,17
19,80
2345,00
14,60
327,00
47,22
25,19
45,75
25,98
9,12
24,78
126,60
214,20
353,58
6,72
4,62
31,08
16,12
52,26
8,55
6,30
6,08
2,64
33,78
33,78
7,05
23,49
13,75
20,02
52,80
550,44
1,50
120,00

1
1
1
1
2
12
1
5
5
5
1
3
5
2
2
10
25
2
5
1
4
2
4
4
15
5
4
100
200
20
3
2
5
20
8
4
2
2
1
150
125

345,00
260,00
355,00
740,00
33,70
540,00
18,24
33,60
215,85
99,00
2345,00
43,80
1635,00
94,44
50,38
457,50
649,50
18,24
123,90
126,60
856,80
707,16
26,88
18,48
466,20
80,60
209,04
855,00
1260,00
121,60
7,92
67,56
168,90
141,00
187,92
55,00
40,04
105,60
550,44
225,00
15000,00

ʿ̨̨̡̪̞̬̣̦̯̯̌̔́̌(1000̡̬̌)
ʿ̡̪̦̌̌̌̌̏̚'̵̡́̌̚
ʿ̡̪̌̌"ʪ̨̛̪̞̪̭̱̔"
ʿ̡̡̨̨̡̨̨̛̛̛̪̪̣̭̯̥̙̥̥̌̌̌̏̌̍̏̌̚̚
ʿ̴̡̪̞̬̣̭̱̌̔́̌
ʿ̡̪̌̌Ͳ̨̬̖̭̯̬̯̬̿̌
ʿ̡̪̌̌Ͳ̨̬̖̭̯̬̯̬̿̌
ʿ̡̪̌̌Ͳ̸̡̨̛̛̹̭̹̏̔̏̌
ʿ̴̡̨̪̜̣̌̌̌̏̌
ʿ̨̨̨̛̛̬̙̦̞̣̭̯̔
ˀ̸̡̡̨̛̱̹̬̌̌̏̌
ˀ̵̡̛̛̛̞̦̣̥̯̯̭̦̯̖̦̞̔̌̔́́̌500̥̣
ˁ̡̨̛̣̭̯̖̪̣̖̬̍̔́̌ζ10
ˁ̸̡̨̯48̥̥*90̥
ˁ̨̨̡̨̥̖̯̣̏̀̚
ˁ̶̡̡̡̡̛̬̞̪̦̖̣̬̭̞̌́̽
ˁ̯̖̪̣̖̬
˃̸̶̨̡̨̡̨̡̨̨̛̛̛̛̣̣̣̞̞̪̣̭̯̥̦̯̖̜̦̖̬̥̔́̏̏̌̏̚
ˌ̨̛̣̦̱̥̜̌̐̐̏(50̥̣)
ˌ̡̨̬̦̭̏̌̍̌̌̌̔̏̀̚
ˍ̨̡̨̛̛̖̦̦̞̣̜̔̔̏
ˇ̛̜̣̌(100̹̯.)
ˀ̸̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̯̯̪̭̣̱̦̣̦̬̦̞̞̥̞̦̞̭̯̬̯̦̞̍̌̐̌̌̐̌̽̏̍̌̔̌̏̚
̨̛̪̯̬̖̍
ʽ̨̨̨̪̣̯̖̬̙̦̣̱̌̌̔̌̏̐̐́̔˃ʯ
ʽ̨̍̏'̵̶̡̨̨̨̨̛̖̭̯̬̱̦̦̞̣̦̟̞̪̞̣̦̭̯̞́̏̌̏̌́̏̽̏̔̏̔̌̽̌̚̚˃ʯ
ʦ̨̨̨̡̨̛̥̞̬̦̦̪̬̱̞̣̜̞̟̖̣̖̯̬̥̖̬̖̙̀̏̌́́̚
ʳ̨̛̛̛̦̹̞̯̬̯̦̪̬̦̦̯̬̞̏̌̌̔̍̌́̏̌̏,̨̨̬̞̯̞̪̭̣̱̍̐
ʦ̨̨̭̽̐:

40,34
11,70
50,33
12,60
22,98
23,16
18,12
2,46
14,58
36,45
2,00
38,60
7,32
34,80
162,00
7,78
66,96
2,52
733,92
97,98
56,38
49,80

10
15
1
10
25
10
10
60
80
5
150
12
100
20
8
50
8
10
1
6
5
35

280,00
1560,00
8560,00

2
1
1

ʦ̶̨̛̛̬̯̞̭̯̦̞̌̽̔,
̬̦̐.

ʶ̡̞̣̞̭̯̽̽
̶̨̛̛̦̔̽

403,40
175,50
50,33
126,00
574,50
231,60
181,20
147,60
1166,40
182,25
300,00
463,20
732,00
696,00
1296,00
389,00
535,68
25,20
733,92
587,88
281,90
1743,00
10680,00
560,00
1560,00
8560,00
0,00
51038,45

ʳ̛̛̛̦̹̞̥̞̦̞̭̯̬̯̦̞̯̬̯̌̔̌̏̏̌
ˁ̛̯̯̯̯̬̯̌́̏̌
ʽ̨̨̛̬̖̦̯̭̣̱̱̦̦̪̬̥̞̺̖̦̔̌̌̍̐̏̏̌́̽,̨̱̞̖̣̯̭̪̬̱̍̔̏̽̌̔
ʦ̡̨̨̨̨̛̛̛̯̬̯̦̥̱̦̣̦̞̪̭̣̱̯̖̦̖̬̦̭̞̟̌̌̌̽̐̌̐
ʽ̸̨̨̪̣̯̯̖̪̣̪̭̯̦̦̌̌̌̌́
ʽ̸̨̨̨̨̨̪̣̯̪̭̯̦̦̯̞̖̖̦̦̌̌̏̔̌̌́̌̏̔̏̔̏̔́
ʽ̡̨̪̣̯̖̣̖̯̬̖̦̖̬̞̟̌̌̐
ʽ̵̵̡̨̨̛̛̪̣̯̞̦̹̥̱̦̣̦̪̭̣̱̌̌̌̽̐
˃̵̸̨̨̛̖̦̞̦̖̭̣̱̱̦̦̭̭̯̖̥̍̐̏̏̌́ˉʽ
˃̵̸̨̨̛̖̦̞̦̖̭̣̱̱̦̦̭̭̯̖̥̍̐̏̏̌́ʧʦʿ,̨̨̨̡̛̜̣̖̬̦̟̱̭̯̦̍̌̏
˃̵̸̨̨̛̖̦̞̦̖̭̣̱̱̦̦̭̭̯̖̥̍̐̏̏̌́ˈʦʿ̶̡̯̦̣̞̞̟̌̌̌̌̚
˃̵̸̨̨̨̨̛̛̛̖̦̞̦̖̭̣̱̱̦̦̪̣̦̟̭̭̯̖̥̍̐̏̏̌́̏
ʦ̛̖̖̦̦̭̥̞̯̯̏́́̚
ʪ̶̛̖̬̯̞̪̞̣̱̌̌́̔̏̌̚ʽ̶̬̦̞̞̟̐̌̌̚
ʪ̴̶̡̛̖̞̦̖̞̪̬̥̞̺̖̦́̽̚ʽ̶̬̦̞̞̟̐̌̌̚
ʦ̛̛̯̬̯̦̌̌̏̚’̨̡́̚(̯̏.̸.̨̪̹̯̌,̴̨̯̖̣̖̦,ʳ̦̯̖̬̦̖̯)
ʤ̴̨̨̛̦̪̣̯̯̖̣̖̦̍̌̌̌̚
ʦ̶̵̨̨̛̬̯̞̭̯̥̞̭̖̬̥̌̽̏̏̚
ʳ̦̯̖̬̦̖̯̏̚'̨̡́̚
˃̨̬̦̭̪̬̯̦̞̌ ̛̛̯̬̯̏̌ ̦̌ ̸̨̨̛̛̣̦̬̦̞̌̐̌̽̏̍̚ ̞ ̛̥̞̦̞̭̯̬̯̦̞̌̔̌̏
̨̛̪̯̬̖̯̞̦̹̞̞̞̣̖̦̦̍̌̏̔̔́
ʦ̨̨̨̛̛̛̯̬̯̦̪̣̣̯̥̞̣̌̌̌̏̔́̌̏̍́
ˀ̨̖̥̦̯ ̯̌ ̨̨̭̣̱̱̦̦̍̐̏̏̌́ ̨̣̦̦̍̌̔̌́ ̸̨̨̨̨̛̛̣̦̬̦̌̐̌̽̏̍̐̚ ̞
̸̨̨̛̛̥̞̦̞̭̯̬̯̦̪̬̦̖̦̦̌̔̌̏̐̌́̚
˃̵̸̖̦̞̦̖ ̨̨̭̣̱̱̦̦̍̐̏̏̌́ ̯̌ ̨̬̖̥̦̯ 23 ̶̨̛̛̦̔̽ ̡̨̥̪'̨̯̖̬̦̟̀ ̯̌
̴̵̨̨̡̛̞̭̦̟̯̖̦̞
ʳ̴̶̨̨̦̬̥̞̜̦̌Ͳ̵̸̯̖̦̞̦̖ ̨̨̭̱̪̬̙̖̦̦̏̔́ ̡̨̥̪'̵̛̯̖̬̦̀ ̨̪̬̬̥̐̌
"ʯ̬̪̣̯̌̌̌"̯̌"ʥ̣̦̭̌̌"
ʯ̡̡̛̪̬̬̯̬̙̞̌̌̏̌̌̔̏
ʯ̡̨̡̛̪̬̦̖̭̦̞̌̌̏̌̏̐̐̌̏
˃̵̶̨̨̨̨̛̖̭̣̱̱̦̦̪̙̖̙̦̟̭̦̣̞̞̟̍̐̏̏̌́̐̌̌̚(̸̨̨̺̥̞̭̦́)
ʤ̶̨̛̥̬̯̞̌́̚ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̨̭̞̌̍̏̚ ̸̨̨̨̨̛̛̣̦̬̦̌̐̌̽̏̍̐̚ ̞
̨̨̛̥̞̦̞̭̯̬̯̦̌̔̌̏̐ ̸̛̪̬̦̖̦̦̌́̚ (̵̡̛̭̱̬̱̦̍̌: 101,103, 104, 105,
106,107,108,109

ˁ̱̥̌,̬̦̐.

735,27
5,10
1,20

189
623,49
21583,83

1080,00
822,00
617,00
95,00
456,00
1160,00
2000,00

12
12
12
12
12
1
1

35,75
45,00
420,00

12
12
12

0,00
168046,41
138966,03
3179,79
25900,59
40000,00
12960,00
9864,00
7404,00
1140,00
5472,00
1160,00
2000,00
6009,00
429,00
540,00
5040,00

22,00

1180

25960,00
25960,00
46094,00

1788,00

12

21456,00

790,00
200,00
38,00
814,00

12
26
5
12

9480,00
5200,00
190,00
9768,00

245671,05

211

̵̵̨̨̡̬̥̪̭̱̬̱̦̌̍̌̌̚104,105,106
̵̵̨̨̡̬̥̪̭̱̬̱̦̌̍̌̌̚104̐,105̐,106̐
ʤ̶̨̛̥̬̯̞̌́̚ ̵̛̞̦̹ ̵̨̨̨̛̦̖̬̯̦̍ ̵̛̥̯̖̬̞̣̦̌̌̽ ̡̛̯̞̌̏̏
̸̨̨̨̨̛̛̣̦̬̦̌̐̌̽̏̍̐̚
̞
̨̨̛̥̞̦̞̭̯̬̯̦̌̔̌̏̐
̸̛̪̬̦̖̦̦̌́̚
(̵̨̡̭̱̬̱̦̍̌111,112,113,114,115,116,117)
̵̵̨̨̡̬̥̪̭̱̬̱̦̌̍̌̌̚112,113,114
̵̵̨̨̡̬̥̪̭̱̬̱̦̌̍̌̌̚113̐,114̐
ʳ̛̛̦̹̞̯̬̯̏̌
ʦ̨̨̭̽̐:

4687,88
240983,17

1
1

399,84
11344,10

1
1

4687,88
240983,17

11743,94
399,84
11344,10
0,00
543524,40

3. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɹɦɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ
ȼɢɬɪɚɬɢ ɡɚ ɪɿɤ,
ɝɪɧ.

Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɜɢɬɪɚɬ

Ɂɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɬɚ ɽɞɢɧɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ
ɉɪɢɞɛɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ
ȱɧɲɿ ɩɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ
ȼɫɶɨɝɨ (ɩɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ):

191 729,12
364,00
24000,00
216 093,12

ȼɢɬɪɚɬɢ ɜ
ȼɢɬɪɚɬɢ ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ
ɪɨɡɪɚɯɧɤɭ ɧɚ
ɥɸɞɢɧɨ1 ɝɨɞɢɧɭ
ɝɨɞɢɧɭ, ɝɪɧ
(1).
25,46
3,18
0,05
0,01
3,19
0,40
28,70
3,59

4. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ

Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɜɢɬɪɚɬ

Ɂɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɬɚ ɽɞɢɧɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ
ɉɪɢɞɛɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ
ȱɧɲɿ ɧɟɩɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ
ȼɫɶɨɝɨ (ɧɟɩɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ):

ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ
ɥɸɞɢɧɨɝɨɞɢɧɭ,
ȼɢɬɪɚɬɢ ɜ
ɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɿ
ȼɢɬɪɚɬɢ ɡɚ ɪɿɤ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ
ɧɚ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ
ɝɪɧ.
ɥɸɞɢɧɨɪɨɡɩɨɞɿɥɭ
ɝɨɞɢɧɭ, ɝɪɧ.
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜ
ɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ,
ɝɪɧ. [2]
514070,72
51038,45
543524,40
1108633,57

68,27
6,78
72,18
147,23

0,34
0,03
0,36
0,74

4. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɭ ɱɚɫɬɤɢ ɩɪɹɦɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɧɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ ɮɨɧɞɭ ɩɪɹɦɨʀ

Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɜɢɬɪɚɬ
Ɂɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ, ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɳɨ
ɧɚɞɚɽ ɞɚɧɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ (ɡɚ ɦɿɫɹɰɶ)
Ɂɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ, ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɳɨ
ɧɚɞɚɽ ɭɫɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɡɚ ɦɿɫɹɰɶ)
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ[3]
5. Ɂɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ, ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ,
ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɭɫɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ

212

15 977,43
105 849,20
0,15

Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɜɢɬɪɚɬ

Ɇɿɫɹɱɧɢɣ ɮɨɧɞ
ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ

ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɞɚɧɧɹ ɚɞɪɟɫɧɨʀ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨʀ ɬɚ
ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ

15 844,65

ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜɞɨɦɚ
ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ
Ɋɚɡɨɦ

18 618,71
22 953,25
48 432,59
105 849,20

6. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɨɞɧɨɦɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɭ
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɜɢɬɪɚɬ

ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ
ɥɸɞɢɧɨ-ɝɨɞɢɧɭ,
ɝɪɧ.

ɉɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ (ɜɫɶɨɝɨ)

3,59

ɇɟɩɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ (ɜɫɶɨɝɨ)
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚ ɥɸɞɢɧɨɝɨɞɢɧɭ

0,74
4,33

[1] Ɋɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɳɨ ɞɿɥɢɬɶɫɹ ɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɭ ɦɿɫɹɰɿ ɬɚ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɛɨɱɢɯ ɝɨɞɢɧ ɧɚ ɞɟɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɫɹ.
[2] Ɋɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɦɧɨɠɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɱɚɫɬɤɢ ɩɪɹɦɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɧɚ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ ɮɨɧɞɭ ɩɪɹɦɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ.
[3] Ɋɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɞɿɥɟɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ, ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɬɚ ɿɧɲɨɝɨ ɡɚɥɭɱɟɧɨɝɨ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɞɚɧɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ, ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɬɚ ɿɧɲɨɝɨ
ɡɚɥɭɱɟɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɭɫɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ.

ʤ̦̣̞̌̚ ̛̯̬̯̏̌ ̨̪ ˁ̯̦̬̯̱̌̔̌ ̶̨̨̭̞̣̦̟̌̽ ̨̛̪̭̣̱̐
̡̨̡̦̭̱̣̯̱̦̦̦̬̞̽̏̌́̌
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɜɢɬɪɚɬ
ɉɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ
ɇɟɩɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ
Ɂɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ, ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɳɨ
ɧɚɞɚɽ ɭɫɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ȼɫɶɨɝɨ ɜɢɬɪɚɬɢ
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɿ
ɋɟɪɟɞɧɹ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɦɭ
ɰɟɧɬɪɿ

ȼɢɬɪɚɬɢ ɡɚ ɪɿɤ,
ɝɪɧ.
216 093,12
1 108 633,57
1 270 190,40
2 594 917,09
2 519,00
1 030,14
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 27 грудня 2013 року N 904

Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення
моніторингу та оцінки якості соціальних послуг
Відповідно до пункту 49.1.3 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми
економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка,
ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 N 128, розділу V
Порядку розроблення державного стандарту соціальної послуги, затвердженого наказом Міністерства
соціальної політики України від 16.05.2012 N 282, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
01.06.2012 за N 876/21188, наказую:
1. Затвердити Методичні рекомендації з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних
послуг,що додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

Заступник Міністра керівник апарату

http://cct.com.ua/2014/27.12.2013_904.htm
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Коломієць
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
27.12.2013 N 904

Методичні рекомендації
з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг
I. Загальні положення
1.1. Ці Методичні рекомендації застосовуються для організації та проведення моніторингу діяльності
з питання надання соціальних послуг та оцінки якості цих послуг (далі - моніторинг та оцінка).
1.2. Моніторинг та оцінка проводяться з метою:
визначення відповідності наданих соціальних послуг державним стандартам цих послуг та потребам їх
отримувача;
забезпечення надання населенню гарантованих державою якісних соціальних послуг;
удосконалення діяльності роботи з організації та надання соціальних послуг;
підготовки відповідних звітів про надання соціальних послуг;
планування подальшої роботи розвитку системи надання соціальних послуг;
формування державної політики у сфері надання соціальних послуг.
Моніторинг та оцінка сприяють:
координації діяльності всіх суб'єктів, що надають соціальні послуги;
прийняттю рішень стосовно розподілу наявних ресурсів для надання соціальних послуг різним
соціальним групам;
отриманню інформації про соціальні групи, діяльність суб'єктів, що надають такі послуги, їх методи
роботи, кількість та кваліфікацію залучених працівників.
1.3. У цих Методичних рекомендаціях терміни застосовуються у значеннях, визначених Законом
України "Про соціальні послуги".

II. Проведення моніторингу соціальних послуг
2.1. Моніторинг соціальних послуг передбачає систематичний збір та обробку статистичних,
адміністративних, оперативних даних.
Крім того, при проведенні моніторингу соціальних послуг варто враховувати результати національних
досліджень, показники, отримані під час здійснення оцінки якості соціальних послуг, додаткові дані,
отримані шляхом проведення спеціальних опитувань або анкетувань з питання надання соціальних
послуг.
Показники, які застосовуються під час моніторингу соціальних послуг, мають розроблятися у
відповідності до завдань та пріоритетів соціальної політики у сфері надання соціальних послуг.
Показники можуть змінюватися в залежності від зміни завдань та пріоритетів у зазначеній сфері.
2.2. Суб'єктами моніторингу соціальних послуг є: Міністерство
соціальної політики України;
http://cct.com.ua/2014/27.12.2013_904.htm
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орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що забезпечує реалізацію державної політики у
сфері соціального захисту населення, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення
обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах державних
адміністрацій та органів місцевого самоврядування; суб'єкти, що надають соціальні послуги.
2.3. Під час проведення моніторингу соціальних послуг, як правило, використовуються дані щодо:
діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги, соціальних послуг (кількість суб'єктів, що надають
соціальні послуги, їх типи, потужності тощо);
потреб населення адміністративно-територіальної одинці у соціальних послугах;
наданих соціальних послуг;
людських та бюджетних ресурсів, залучених для надання соціальних послуг;
соціальних груп, які отримують соціальні послуги; соціально-економічного
розвитку регіонів.
2.4. Проведення моніторингу соціальних послуг пропонується здійснювати у такі етапи:
визначення пріоритетів та завдань у сфері надання соціальних послуг; розробка
показників моніторингу соціальних послуг (додаток 1); збір даних та показників щодо
надання соціальних послуг;
аналіз даних та показників щодо надання соціальних послуг, у тому числі з порівнянням за минулі
періоди, та визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних
послугах;
перегляд пріоритетів та завдань у сфері надання соціальних послуг; планування
роботи з розвитку системи надання соціальних послуг.
2.5. Визначення пріоритетів та завдань у сфері надання соціальних послуг здійснює Міністерство
соціальної політики України з урахуванням норм та завдань, визначених законами, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України та ін.
Базуючись на визначених пріоритетах та завданнях, Міністерство соціальної політики України також
формує необхідні показники моніторингу соціальних послуг.
До кожного показника рекомендується розробити інструкцію, що має містити: назву
показника;
процедуру визначення показника;
дані, що використовуються для визначення показника, а також джерела цих
даних; періодичність та умови подання даних; подальше застосування показника.
2.6. Збір даних моніторингу соціальних послуг пропонується здійснювати: Міністерству
соціальної політики України;
органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що забезпечує реалізацію державної політики
у сфері соціального захисту населення, структурним підрозділам з питань соціального захисту
http://cct.com.ua/2014/27.12.2013_904.htm
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населення обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах державних
адміністрацій та органів місцевого самоврядування; суб'єктам, що надають соціальні послуги.
2.6.1. Суб'єктам, що надають соціальні послуги, пропонується здійснювати:
облік та аналіз (в т. ч. порівняльний) показників діяльності з надання соціальних послуг;
подання даних структурним підрозділам районних, міських, районних у містах державних
адміністрацій з питань соціального захисту населення, виконавчим комітетам відповідних рад
(оптимальний термін подання даних - до 1 лютого поточного року).
2.6.2. Структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних, міських, районних
у містах державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування пропонується здійснювати:
збір даних моніторингу соціальних послуг, що надаються на рівні адміністративно-територіальної
одиниці;
узагальнення даних та їх порівняльний аналіз, у тому числі з урахуванням визначених потреб населення
адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах;
подання узагальнених даних моніторингу соціальних послуг та аналітичну записку, де пояснюються
зміни даних, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що забезпечує реалізацію
державної політики у сфері соціального захисту населення, структурним підрозділам обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (оптимальний термін подання даних до 1 березня поточного року).
2.6.3. Органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що забезпечує реалізацію державної
політики у сфері соціального захисту населення, структурним підрозділам з питань соціального
захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
пропонується здійснювати:
збір даних моніторингу соціальних послуг, що надаються на рівні адміністративно-територіальних
одиниць, та діяльності суб'єктів, що функціонують на рівні області;
узагальнення даних та їх порівняльний аналіз, у тому числі з урахуванням визначених потреб населення
адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах;
підготовку аналітичної записки, у якій зазначається про основні тенденції зміни даних та пропозиції
щодо вжиття заходів для розвитку системи надання соціальних послуг;
подання узагальнених даних та аналітичної записки Міністерству соціальної політики України
(оптимальний термін подання даних - до 1 квітня поточного року).
2.7. Для отримання даних моніторингу соціальних послуг, соціально-економічних показників, зокрема
стосовно соціально-демографічних груп населення, що можуть вплинути на розвиток системи надання
соціальних послуг, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським, районним, міським, районним у містах державним адміністраціям, органам
місцевого самоврядування варто приймати окремі рішення про обмін даними, результатами опитувань.
У цих рішеннях рекомендується зазначати дані, які будуть передаватися, строки та умови їх передачі.
2.8. Для отримання якісних показників даних моніторингу соціальних послуг передбачається
проведення додаткових досліджень, анкетувань, соціологічних опитувань, у тому числі шляхом
залучення вищих навчальних закладів та наукових установ.
Додаткові дослідження, анкетування, соціологічні опитування дають можливість охарактеризувати
ситуацію та соціальні проблеми, а також дослідити певні проблемні аспекти, у тому числі ті, що були
виявлені за допомогою показників.
2.9. Дані моніторингу рекомендується збирати один раз на рік. З метою більш детального аналізу
щоквартально.
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2.10. Аналіз даних моніторингу соціальних послуг здійснюють суб'єкти, зазначені у пункті 2.2 цих
Методичних рекомендацій (далі - суб'єкти, що здійснюють моніторинг).
Для проведення аналізу даних моніторингу соціальних послуг суб'єктами, що здійснюють моніторинг,
можуть утворюватися відповідні міжвідомчі робочі групи з питань аналізу системи надання соціальних
послуг, до складу яких можуть входити представники:
центральних та місцевих органів виконавчої влади, причетних до надання соціальних послуг;
науково-дослідних інститутів; соціальних партнерів; громадських об'єднань;
суб'єктів, що надають соціальні послуги; незалежні
експерти.
Засідання робочих груп з питань аналізу системи соціальних послуг проводяться один раз на рік або,
за потреби, щокварталу.
Результати аналізу моніторингу соціальних послуг варто оприлюднювати на сайтах суб'єктів, що
провели цю роботу.
2.11. Міністерству соціальної політики України рекомендується готувати загальний звіт за
результатами аналізу моніторингу соціальних послуг, який має включати зведені таблиці, графіки, а
також аналітичну записку та структуровані пропозиції щодо коригування пріоритетних напрямів та
завдань соціальної політики у сфері надання соціальних послуг, а також пропозиції з удосконалення
показників моніторингу.
Загальний звіт з моніторингу соціальних послуг варто оприлюднювати на офіційному сайті
Міністерства соціальної політики України.

III. Оцінка якості соціальних послуг
3.1. Об'єктом оцінки якості соціальних послуг мають бути державні і комунальні суб'єкти, що надають
соціальні послуги, а також інші суб'єкти, що надають такі послуги із залученням бюджетних коштів.
3.2. Рекомендовані етапи оцінки якості соціальних послуг: планування
та проведення оцінки якості соціальних послуг;
аналіз результатів оцінки якості соціальних послуг та вивчення думки отримувачів соціальних послуг;
оприлюднення результатів проведеної оцінки якості соціальних послуг серед отримувачів соціальних
послуг, їхніх законних представників, населення адміністративно-територіальної одиниці, де здійснює
свою діяльність суб'єкт, що надає соціальні послуги;
розроблення заходів, спрямованих на покращення якості надання соціальних послуг; моніторинг
реалізації заходів, спрямованих на покращення якості надання соціальних послуг.
3.3. Для проведення оцінки якості соціальних послуг пропонується застосовувати показники якості цих
послуг, зокрема:
адресність та індивідуальний підхід, що визначаються шляхом аналізу правильності визначення
індивідуальних потреб, відповідності соціальної послуги індивідуальним потребам її отримувача;
результативність, що визначається шляхом здійснення аналізу досягнутих результатів, задоволення
індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, вирішення проблемних питань отримувача
соціальної послуги, подолання або мінімізація наслідків складних життєвих обставин отримувача
соціальної послуги;
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своєчасність, що визначається шляхом здійснення аналізу дотримання строків прийняття рішення про
надання соціальної послуги, надання в разі потреби невідкладної допомоги отримувачу послуг,
виконання індивідуального плану надання соціальної послуги у визначені строки тощо;
доступність та відкритість, що визначаються шляхом аналізу наявності інформації про соціальну
послугу, умов та порядку її отримання, можливості отримання альтернативних послуг тощо,
можливості надання допомоги громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах, в
отриманні необхідних документів для призначення соціальної послуги, можливості звернутися за
отриманням соціальних послуг та вільного (безперешкодного) доступу одержувача соціальних послуг
до приміщення суб'єктів, що надають соціальні послуги, тощо;
зручність, що визначається шляхом аналізу наявних можливостей для громадян, які перебувають у
складних життєвих обставинах, обирати зручний для них час отримання соціальної послуги,
врахування інтересів та потреб отримувача соціальної послуги під час її надання тощо;
повага до отримувача соціальної послуги, що визначається шляхом аналізу забезпечення ввічливого і
гуманного ставлення з боку суб'єктів, що надають соціальні послуги, його честі, дотримання
професійних та етичних норм і принципів у роботі з отримувачем соціальних послуг тощо. З цією
метою проводиться анкетування отримувачів соціальних послуг, ведеться книга відгуків тощо;
професійність, що визначається шляхом аналізу наявності належного рівня кваліфікації фахівців, що
надають соціальні послуги, проведення підвищення їх кваліфікації, атестації.
Показники якості соціальних послуг та критерії дотримання цих показників наведено у відповідних
державних стандартах соціальних послуг або у специфікації соціальних послуг, що надаються згідно з
договором про соціальне замовлення соціальних послуг.
3.4. Рекомендовані методи оцінки якості соціальних послуг:
опитування/анкетування отримувачів соціальних послуг та/або їх законних представників;
спостереження за процесом надання соціальних послуг;
бесіда/співбесіда з персоналом суб'єкта, що надає соціальні послуги; вивчення
документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг.
3.5. Оцінку якості соціальних послуг із застосуванням шкали оцінки (додаток 2) пропонується
здійснювати на двох рівнях:
внутрішня оцінка якості соціальних послуг, що має проводитися на рівні суб'єкта, що надає соціальні
послуги;
зовнішня оцінка якості соціальної послуги, що має проводитися центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування із залученням громадських об'єднань (за
згодою), що займаються захистом прав громадян.
Для постійного покращення якості соціальних послуг вважається за доцільно запровадити чередування
здійснення внутрішньої та зовнішньої оцінки та проведення співставлення результатів внутрішньої та
зовнішньої оцінки, що дозволить забезпечити процес поступового впровадження змін у діяльність
суб'єктів, що надають соціальні послуги.
3.5.1. Внутрішню оцінку якості соціальних послуг варто здійснювати суб'єктом, що надає соціальні
послуги, не рідше ніж один раз на рік з метою:
оптимізації та удосконалення діяльності;
підвищення рівня професійної компетенції персоналу;
виявлення та обговорення проблем, що гальмують розвиток надання соціальних послуг;
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дотримання встановленого рівня або підвищення рівня якості соціальних послуг, що надаються.
Внутрішню оцінку якості соціальних послуг пропонується здійснювати згідно із затвердженим
керівництвом суб'єкта, що надає соціальні послуги, планом, який варто довести до відома персоналу
на початку календарного року.
3.5.2. До внутрішньої оцінки пропонується залучати працівників, що надають соціальну послугу,
отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників.
Для цього доцільно розробити та впровадити процедуру консультацій з отримувачами соціальної
послуги, членами їх сімей, законними представниками щодо відповідності обсягу, змісту, умов та
порядку надання соціальних послуг вимогам, встановленим у державних стандартах соціальних
послуг.
3.5.3. Внутрішню оцінку якості соціальних послуг варто здійснювати шляхом: самооцінки
персоналу, залученого до надання соціальних послуг;
призначення особи, відповідальної за організацію й проведення оцінки якості соціальних послуг;
роботи Комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг.
Самооцінку доцільно проводити персоналом суб'єкта, що надає соціальні послуги, щоденно.
Результати самооцінки бажано регулярно (щотижня) обговорювати на нарадах.
Керівнику суб'єкта, що надає соціальні послуги, рекомендується призначити особу, яка відповідатиме
за організацію і проведення оцінки якості соціальних послуг на постійній основі та розроблення анкет,
опитувальників для вивчення рівня задоволення отримувачів соціальних послуг, їх заповнення і аналіз.
Для проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг варто створити Комісію з оцінки якості
соціальних послуг (далі - Комісія). До складу Комісії бажано включити: керівника; працівників
суб'єкта, що надає соціальні послуги; осіб, які отримують соціальні послуги; їх законних
представників.
3.6. Зовнішню оцінку якості соціальних послуг пропонується здійснювати на постійній основі
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, у тому числі
замовниками соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів із залученням представників
громадських об'єднань (далі - суб'єкти, що здійснюють зовнішню оцінку), з метою:
оптимізації та удосконалення діяльності суб'єкта, що надає соціальні послуги;
підвищення рівня професійної компетенції персоналу суб'єкта, що надає соціальні послуги;
дотримання встановленого рівня або підвищення рівня якості соціальних послуг, що надаються цим
суб'єктом.
Зовнішню оцінку якості соціальних послуг варто проводити наступного року після проведення
внутрішньої оцінки.
3.6.1. Рекомендується зовнішню оцінку якості соціальних послуг проводити згідно із затвердженим
планом роботи, але не рідше ніж один раз у два роки. У випадку надання соціальних послуг за бюджетні
кошти із застосуванням механізму соціального замовлення зовнішню оцінку якості соціальних послуг
бажано проводити не рідше ніж 1 раз на календарний рік або менший період, визначений у договорі
про соціальне замовлення соціальних послуг.
3.6.2. Варто забезпечити передачу суб'єктом, що надає соціальні послуги, результатів своєї внутрішньої
оцінки та будь-якої іншої документації, необхідної для проведення оцінки, суб'єкту, що здійснюватиме
зовнішню оцінку. Враховуючи подані документи, суб'єкт, що здійснюватиме зовнішню оцінку, разом
із суб'єктом, що надає соціальні послуги, має визначити напрями, які будуть оцінюватися.
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3.6.3. По завершенні зовнішньої оцінки пропонується проводити збори за участю представників
Комісії.
Комісія може сформулювати свої зауваження до результатів зовнішньої оцінки.
Остаточний звіт зовнішньої оцінки, який має містити інформацію про досягнення та, у разі
необхідності, рекомендації для покращення якості наданих соціальних послуг або покращення
організації роботи суб'єкта, що надає соціальні послуги, передається цьому суб'єкту.
3.6.4. Суб'єкту, що надає соціальні послуги, рекомендується вжити заходів щодо:
інформування отримувачів соціальної послуги, їх законних представників про проведення оцінки
якості соціальних послуг;
забезпечення безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги або їх законних представників
до осіб, які здійснюють оцінку якості соціальних послуг.
3.6.5. Результати оцінки якості соціальних послуг бажано доводити до відома персоналу суб'єкта, що
надає соціальні послуги, отримувачів соціальних послуг, населення адміністративно-територіальної
одиниці, на території якої діє суб'єкт, що надає соціальні послуги, зокрема шляхом розміщення на
інформаційному стенді або на сайті цього суб'єкта.
3.6.6. За результатами оцінки якості соціальних послуг варто розробляти заходи з покращення якості
надання соціальних послуг, удосконалення діяльності суб'єкта, що надає соціальні послуги, готувати
пропозиції про заохочення працівників.
3.7. Узагальнення та аналіз результатів внутрішньої та зовнішньої оцінки якості соціальних послуг
рекомендується проводити:
Міністерству соціальної політики України;
органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що забезпечує здійснення державної політики
у сфері соціального захисту населення, структурним підрозділам з питань соціального захисту
населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
3.8. Органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що забезпечує здійснення державної
політики у сфері соціального захисту населення, структурним підрозділам з питань соціального
захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій варто
забезпечити:
підготовку щорічного плану зовнішніх оцінок;
надання методологічної підтримки суб'єктам, що надають соціальні послуги, при здійсненні
внутрішньої та зовнішньої оцінки якості соціальних послуг;
збір та аналіз звітів внутрішньої та зовнішньої оцінки якості соціальних послуг; підготовку
щорічного звіту про стан якості соціальних послуг;
підготовку заходів з покращення якості соціальних послуг та діяльності суб'єктів, що надають соціальні
послуги; оприлюднення щорічного звіту про стан якості соціальних послуг.
Міністерству соціальної політики України варто забезпечити:
збір та аналіз щорічних звітів про стан якості соціальних послуг, підготовлених органом виконавчої
влади Автономної Республіки Крим, що забезпечує здійснення державної політики у сфері соціального
захисту населення, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; підготовку загального звіту про стан
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якості соціальних послуг в Україні; підготовку пропозицій щодо покращення якості соціальних послуг
в Україні.

Директор Департаменту
соціальних послуг

І.

Тарабукіна

Додаток 1
до пункту 2.4 Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних
послуг

Структура показників моніторингу
Поле для
Цілі політики

Показники
заповнення

1

Визначити потреби
Загальне бачення

Визначення потреб
Частка виявлених потреб по відношенню до
сукупної к-сті осіб цільової групи
Частка виявлених потреб по відношенню до
сукупної к-сті осіб цільової групи у містах
Частка виявлених потреб по відношенню до
сукупної к-сті осіб цільової групи у сільській місцевості

За соціальними категоріями осіб
1.1

Дорослі з обмеженими

Частка виявлених потреб по відношенню до

можливостями

дорослих з обмеженими можливостями
Частка виявлених потреб по відношенню до Діти

і підлітки з обмеженими
дітей та підлітків з обмеженими можливостями можливостями

Частка виявлених потреб по відношенню до
Громадяни похилого віку
громадян похилого віку
Частка виявлених потреб по відношенню до
Сім'ї з неповнолітніми дітьми
сімей з неповнолітніми дітьми
Частка виявлених потреб по відношенню до
Соціальна незахищеність
соціально незахищених осіб
Частка населення у містах або
сільській місцевості
1.2

Охоплення виявленої потреби
Загальне бачення
Загальна частка охоплення виявленої потреби
Співвідношення охоплення виявленої
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соціальними категоріями осіб
Частка пропозиції місць для стаціонарного
Дорослі з обмеженими
догляду дорослих з обмеженими можливостями
можливостями
Частка пропозиції місць для стаціонарного Діти
і підлітки з обмеженими
догляду дітей та підлітків з обмеженими можливостями
можливостями
Частка пропозиції місць для стаціонарного
Громадяни похилого віку
догляду громадян похилого віку
Частка пропозиції місць для стаціонарного
Особи із V-ою групою рухової
догляду осіб із V-ою групою рухової
активності активності
Частка пропозиції місць для стаціонарного
Сім'ї з неповнолітніми дітьми
догляду сімей з неповнолітніми дітьми
Частка пропозиції місць для стаціонарного
Вразливі сім'ї
догляду вразливих сімей
Частка пропозиції місць для стаціонарного
Соціальна незахищеність
догляду соціально незахищених осіб
Частка обслуговування
За соціальними категоріями осіб
Дорослі з обмеженими
Частка обслуговування дорослих з
можливостями обмеженими можливостями
Діти і підлітки з обмеженими
Частка обслуговування дітей і підлітків з
можливостями обмеженими можливостями
Частка обслуговування громадян похилого
Громадяни похилого віку

2.2.2

віку
Особи із V-ою групою рухової
Частка обслуговування осіб із V-ою групою
активності
рухової активності
Сім'ї з неповнолітніми дітьми
Вразливі сім'ї

Частка обслуговування сімей з
неповнолітніми дітьми
Частка обслуговування вразливих сімей

Соціальна незахищеність

Частка обслуговування соціально
незахищених осіб

2.3 Підтримане проживання
Частка пропозиції
За соціальними категоріями осіб
2.3.1 Дорослі з обмеженими Частка теоретичного охоплення дорослих з можливостями
обмеженими можливостями
Частка теоретичного охоплення громадян
Громадяни похилого віку
похилого віку
Частка обслуговування
працівниками
За соціальними категоріями осіб
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2.3.2 Дорослі з обмеженими Частка обслуговування дорослих з
обмеженими можливостями
Громадяни похилого віку

можливостями

Частка обслуговування громадян похилого
віку

2.3.3 Частка обслуговування близькими

За соціальними категоріями осіб

Дорослі з обмеженими Частка обслуговування дорослих з

можливостями

обмеженими можливостями
Частка обслуговування громадян похилого
Громадяни похилого віку
віку
Денний догляд (надання послуг із
2.4 місцем для прийому або денного
Частка пропозиції

перебування осіб)

За соціальними категоріями осіб
Дорослі з обмеженими Частка пропозиції для дорослих з
обмеженими можливостями

2.4.1

можливостями

Діти і підлітки з обмеженими Частка пропозиції для дітей і підлітків з
можливостями обмеженими можливостями
Частка пропозиції для громадян похилого
Громадяни похилого віку
віку
Частка пропозиції для сімей з
Сім'ї з неповнолітніми дітьми

Соціальна незахищеність
Частка обслуговування
За соціальними категоріями осіб

неповнолітніми дітьми
Частка пропозиції для соціально
незахищених осіб

Частка обслуговування під час денного Дорослі
з обмеженими
догляду для дорослих з обмеженими
можливостями
можливостями
Частка обслуговування під час денного
Діти і підлітки з обмеженими
догляду для дітей і підлітків з обмеженими
2.4.2 можливостями
можливостями
Частка обслуговування під час денного
Громадяни похилого віку
догляду для громадян похилого віку
Частка обслуговування під час денного
Сім'ї з неповнолітніми дітьми
догляду для сімей з неповнолітніми дітьми
Частка обслуговування під час денного
Соціальна незахищеність
догляду для соціально незахищених осіб
2.5 Консультації спеціалістів
Частка пропозиції
Частка пропозиції консультацій спеціалістів
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2.5.1

у

сільській місцевості

Частка пропозиції консультацій спеціалістів у
містах
Частка пропозиції консультацій спеціалістів

2.5.2 Частка обслуговування
Загальне бачення
консультацій спеціалістів

Частка обслуговування шляхом надання

За соціальними категоріями осіб
Дорослі з обмеженими
можливостями
Діти і підлітки з обмеженими
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Додаток 2
до пункту 3.5 Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних
послуг

Рекомендації щодо шкали оцінки якості соціальних послуг
При розробці шкали оцінки якості соціальних послуг рекомендовано використовувати сукупність
показників для виявлення відповідності наданих соціальних послуг державним стандартам цих послуг.
Кожним суб'єктом надання соціальних послуг оцінка здійснюється для кожної окремої соціальної
послуги із врахуванням даних щодо загальної кількості отримувачів даної послуги.
Шкала оцінки розробляється окремо для кількісних та якісних показників, які передбачені кожним
державним стандартом соціальної послуги.
Кожен кількісний показник переводиться у відсотковий еквівалент (як частка до загальної сукупності),
після чого, в залежності від значення, йому присвоюються наступні статуси:
Оцінка кількісних показників надання соціальних послуг
відсоткові еквіваленти
1 від 80 % до 100 %
2 від 51 % до 79 %
3 від 0 % до 50 %
http://cct.com.ua/2014/27.12.2013_904.htm
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Особливий підхід до оцінки в даному розділі стосуватиметься лише показника
"кількість скарг". Після його переведення у відсотковий еквівалент присвоєння
статусів відбувається наступним чином:
Оцінка кількісного показника "кількість скарг"
відсоткові еквіваленти
статус
1 від 0 % до 20 %
"добре"
2 від 21 % до 50 %
"задовільно" 3 від 51 % до
100 % "незадовільно"
Якісні показники рекомендовано оцінювати за наступною схемою.
Державним стандартом соціальної послуги передбачено відповідний перелік критеріїв оцінки для
кожної групи показників забезпечення якості, а саме:
- адресність та індивідуальний підхід,
- результативність,
- своєчасність,
- доступність та відкритість,
- повага гідності отримувача,
- професійність.
Для кожного критерію оцінки в межах групи показників забезпечення якості розраховується показник
охоплення критерієм усіх отримувачів соціальної послуги. Показник виражається у відсотковому
еквіваленті від 0 до 100 %, після чого, в залежності від значення, йому присвоюються наступні статуси:
Оцінка показників забезпечення якості соціальних послуг
відсоткові еквіваленти
1 від 80 % до 100 %
2 від 51 % до 79 %
3 від 0 % до 50 %

статус
"добре"
"задовільно"

"незадовільно"

Далі статуси показників охоплення по кожному критерію узагальнюються і статус, який переважає
("добре", "задовільно" чи "незадовільно"), присвоюється для групи показника забезпечення якості в
цілому.
Наступним кроком є узагальнення статусів кожного показника забезпечення якості соціальної послуги
та кожного кількісного показника, і статус, який переважає ("добре", "задовільно" чи "незадовільно"),
присвоюється для оцінювання якості соціальної послуги в цілому відповідно до таблиці, в якій
рекомендуються відповідні заходи.
Оцінка якості соціальної послуги в цілому
узагальнений статус
"добре"
"задовільно"

рекомендації по роботі з суб'єктом, що надає соціальну послугу
продовжувати роботу з суб'єктом

покращити роботу за окремими показниками, що мають низький статус

"незадовільно" переглянути договір з суб'єктом
http://cct.com.ua/2014/27.12.2013_904.htm
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Лицензионное программное обеспечение:
Зодчий (Строительные нормативы: СНИП, ГОСТ, ДБН, ДСТУ)
Юрист+Закон (Законодательство Украины на DVD/usb-flash)
Норматив-ПРО (Пожарная безопасность, Охрана труда, Санэпиднадзор)
Лицензионная АВК-5 (выпуск строительных смет)
Поставка, установка, настройка, обучение, обслуживание, сопровождение.
044-3316318, 050-3305400, 068-2017762
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
31.03.2016 № 318
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 квітня 2016 р.
за № 621/28751

Про затвердження Державного стандарту соціального
супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих
обставинах
{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики
№ 110 від 25.01.2017}
Відповідно до абзацу чотирнадцятого статті 1 Закону України „Про соціальні послуги”, на
виконання пункту 7 Плану заходів на 2013-2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування
системи надання соціальних послуг, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 13 березня 2013 року № 208-р, Н А К А З У Ю :
1. Затвердити Державний стандарт соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у
складних життєвих обставинах, що додається.
2. Управлінню профілактики соціального сирітства (Пінчук І.М.) забезпечити подання в
установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань
європейської інтеграції Устименка С.О.
Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні
Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок
Заступник Міністра
фінансів України
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
31.03.2016 № 318
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 квітня 2016 р.
за № 621/28751

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у
складних життєвих обставинах
І. Загальні положення
1. Цей Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної
послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах
(далі - соціальна послуга соціального супроводу), показники її якості для суб’єктів усіх форм
власності та господарювання, які надають цю послугу з метою подолання чи мінімізація
негативних наслідків складних життєвих обставин, у яких перебуває сім’я (особа).
2. Цей Державний стандарт застосовується для:
1) організації та здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних
життєвих обставинах і не можуть самостійно подолати або мінімізувати негативний вплив цих
обставин;
2) здійснення моніторингу та контролю за якістю надання такої соціальної послуги.
3. У цьому Державному стандарті терміни вживаються у таких значеннях:
індивідуальний план надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які
перебувають у складних життєвих обставинах (далі - індивідуальний план), - документ,
складений на підставі комплексного визначення та оцінки індивідуальних потреб отримувача
соціальної послуги, у якому зазначено заходи, що проводитимуться для надання такої послуги,
відомості про необхідні ресурси, періодичність і строки виконання, відповідальних за
виконання, дані щодо моніторингу результатів та інформацію щодо перегляду індивідуального
плану;
моніторинг якості надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які
перебувають у складних життєвих обставинах, - постійний чи періодичний перегляд діяльності
суб’єкта, що надає соціальну послугу, який має на меті оцінку поточних результатів, виявлення
труднощів, визначення проблем, надання рекомендацій для їх усунення, покращення та/або
удосконалення надання соціальної послуги;
мультидисциплінарна команда - група спеціалістів, уповноважених різними суб’єктами чи
надавачем соціальних послуг (психолог, лікар, юрист, педагог, реабілітолог та інші), тимчасово
створена для забезпечення колегіальності рішень й узгодженості дій під час надання послуги
соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах;
надавач соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних
життєвих обставинах (далі - надавач соціальної послуги), - фахівець із соціальної роботи,
соціальний працівник або мультидисциплінарна команда, який (яка) безпосередньо проводить
заходи, що становлять зміст соціальної послуги;
отримувач соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у
складних життєвих обставинах (далі - отримувач соціальної послуги), - сім’я (особа), яка
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перебуває у складних життєвих обставинах і не може самостійно подолати або мінімізувати
негативний вплив таких обставин;
складні життєві обставини (далі - СЖО) - обставини, виявлені за результатами оцінки
потреб, внаслідок яких сім’ї (особи) не можуть самостійно піклуватися про особисте/сімейне
життя та брати участь у суспільному житті;
соціальна послуга соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних
життєвих обставинах (далі - соціальна послуга), - комплекс заходів, що передбачає оцінку
потреб, визначення шляхів вирішення основних проблем, регулярні зустрічі чи відвідування
отримувача послуги з метою моніторингу виконання поставлених завдань, сприяння у
отриманні інших послуг, допомогу в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати
ними, навчання та розвиток навичок, спрямованих на подолання чи мінімізацію складних
життєвих обставин;
суб’єкт, що надає соціальну послугу соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у
складних життєвих обставинах (далі - суб’єкт, що надає соціальну послугу), - підприємства,
установи, організації, заклади незалежно від форми власності та господарювання, фізичні особи
- підприємці, які відповідають Критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 року № 1039.
Інші терміни застосовуються у значеннях, наведених у Цивільному кодексі України,
Законах України „Про соціальні послуги”, „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та
молоддю”, „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування”, „Про охорону дитинства”, „Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні”, „Про попередження насильства в сім’ї”,
постановах Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 року № 324 „Про затвердження
Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів”, від 21 листопада
2013 року № 896 „Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у
складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального
супроводу таких сімей (осіб)”.

ІІ. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги
соціального супроводу
1. Соціальна послуга надається суб’єктом, що надає соціальну послугу, після комплексного
визначення та оцінки індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складання
індивідуального плану та укладення договору про надання соціальної послуги.
2. Підставою для отримання соціальної послуги є рішення структурного підрозділу з
питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі
державних адміністрацій або органів місцевого самоврядування (далі - структурний підрозділ з
питань соціального захисту населення).
3. Рішення про соціальний супровід сім’ї (особи), яка перебуває у складних життєвих
обставинах, приймається за згодою отримувача послуги або його законного представника,
відповідно до Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих
обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей
(осіб), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року №
896.
4. Підставами для припинення надання послуги соціального супроводу є:
досягнення позитивного результату соціального супроводу, подолання/мінімізація сім’єю
(особою) наслідків СЖО, усунення причин та умов, що спричинили такі обставини;
закінчення строку дії договору про надання послуги соціального супроводу або порушення
умов такого договору;
зміна отримувачем соціальної послуги місця проживання чи перебування;
письмова відмова отримувача послуги або його законного представника від її надання,
якщо така відмова або її наслідки не спричиняють порушення прав і свобод інших осіб,
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особливо дітей;
систематична неучасть отримувача послуги без поважних причин у заходах, передбачених
індивідуальним планом соціального супроводу, за винятком ситуації, коли припинення надання
послуги спричиняє порушення прав і свобод інших осіб, особливо дітей.
5. Рішення про завершення надання послуги соціального супроводу обговорюється з
членами родини отримувача цієї послуги та/або його законним представником.
6. Надавач соціальної послуги соціального супроводу обов’язково інформує отримувача
цієї послуги та/або його законного представника про можливість подальшої підтримки після
завершення соціального супроводу відповідно до його звернень.

ІІІ. Визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги
соціального супроводу
1. Індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги соціального супроводу
визначаються шляхом їх оцінки, якою передбачено: вивчення потреб отримувача соціальної
послуги, визначення причин виникнення СЖО, ступеня їх впливу на стан і потреби отримувача
послуг, наявності негативного впливу на рівень виконання батьківських обов’язків з виховання,
догляду та утримання дітей, сильних сторін сім’ї (особи) та активізація (залучення) ресурсів
самої сім’ї, найближчого її оточення та громади до розроблення та реалізації плану соціального
супроводу.
2. Строк здійснення оцінки потреб не повинен перевищувати 7 робочих днів з дати
виявлення сім’ї (особи), яка перебуває у СЖО.
3. Результати оцінки потреб фіксуються у відповідному акті, форму якого затверджено
наказом Міністерства соціальної політики України від 09 липня 2014 року № 450 „Про
затвердження форм обліку соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних
життєвих обставинах”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 вересня 2014 року за
№ 1076/25853.

ІV. Складання індивідуального плану надання соціальної послуги
соціального супроводу
1. Індивідуальний план є основою для надання соціальної послуги та ґрунтується на
результатах оцінки потреб отримувача соціальної послуги.
2. Надавач соціальної послуги разом із отримувачем соціальної послуги та/або його
законним представником складають індивідуальний план соціального супроводу, форму якого
затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 09 липня 2014 року № 450
„Про затвердження форм обліку соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних
життєвих обставинах”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 вересня 2014 року за
№ 1076/25853.
Один примірник індивідуального плану надається отримувачеві соціальної послуги або
його законному представнику, інший залишається у суб’єкта, що надає соціальну послугу.
3. Строк складання індивідуального плану не повинен перевищувати 5 робочих днів з дати
завершення оцінки потреб отримувача соціальної послуги.
4. З метою досягнення позитивних результатів соціальної послуги через місяць від початку
соціального супроводу проводиться перегляд індивідуального плану, який використовується для
підтвердження ефективності наданої соціальної послуги; уточнення обсягу соціальної послуги
та необхідних заходів для досягнення результатів; корегування дій та заходів індивідуального
плану на наступний період надання соціальної послуги; внесення змін до індивідуального
плану.
5. У разі відсутності позитивних результатів індивідуальний план може переглядатися й
корегуватися раніше.
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6. Підсумковий перегляд індивідуального плану проводиться впродовж останнього місяця
роботи з отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником.
7. У разі продовження строку соціального супроводу індивідуальний план доповнюється.

V. Укладання договору про надання соціальної послуги соціального
супроводу
1. Із кожним отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником
протягом 7 робочих днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги укладається
договір про її надання з урахуванням індивідуального плану.
2. Укладення договору про надання соціальної послуги здійснюється за участю отримувача
соціальної послуги або його законного представника. У разі необхідності до складання
договору залучаються члени родини отримувача соціальної послуги.
3. Договір про надання соціальної послуги підписується отримувачем соціальної послуги
або його законним представником та представником суб’єкта, що надає соціальну послугу.
Кожна зі сторін отримує один примірник договору.

VІ. Місце й строки надання соціальної послуги соціального супроводу
1. Соціальна послуга надається за місцем проживання (перебування) отримувача соціальної
послуги або розташування суб’єкта, що надає соціальну послугу.
2. У разі зміни отримувачем соціальної послуги постійного місця проживання за наявності
інформації про нове місце його проживання чи перебування надавач соціальної послуги не
пізніше ніж через п’ять робочих днів повідомляє про це відповідний структурний підрозділ з
питань соціального захисту населення за місцем проживання (перебування) та передає копію
особової справи отримувача соціальної послуги, інформацію про стан виконання плану
соціального супроводу та рекомендації для подальшої роботи з отримувачем соціальної послуги
(за потреби).
3.Тривалість надання соціальної послуги - не більше ніж шість місяців з дня прийняття
рішення про надання такої послуги. У разі складного випадку тривалість надання соціальної
послуги може бути продовжено до одного року.

VІІ. Принципи надання соціальної послуги соціального супроводу
1. Доступність соціальної послуги:
суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо інформування отримувачів
соціальної послуги та/або їх законних представників про соціальну послугу, порядок звернення
за її наданням та порядок і умови її надання. Інформація для отримувачів соціальної послуги
розміщується на спеціальних стендах у доступному місці приміщення суб’єкта, що надає
соціальну послугу, та висвітлюється в засобах масової інформації тощо.
2. Незалежність отримувача соціальної послуги:
надавачі соціальної послуги застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного
та психічного стану отримувачів соціальної послуги) та шанобливе ставлення до расової
приналежності, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, стану здоров’я,
етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання,
громадянства та мови отримувачів соціальної послуги;
отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники повинні бути
поінформовані про свої права та обов’язки, а також про державні й громадські організації, до
повноважень яких належить здійснення захисту прав людини, шляхом розміщення інформації
на інформаційних стендах, вручення інформаційних листівок, буклетів тощо.
3. Захист та безпека отримувачів соціальної послуги:
надавач соціальної послуги провадить свою діяльність із повагою до гідності отримувачів
соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій, застосування
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фізичного, психічного чи іншого насилля щодо них;
отримувачам соціальної послуги або їхнім законним представникам надається інформація
про порядок оскарження непрофесійних дій надавача соціальної послуги;
отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники інформуються щодо їхніх
прав та обов’язків;
{Абзац четвертий пункту 3 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства соціальної політики № 110 від 25.01.2017}
надавачу соціальної послуги забороняється використовувати для особистих цілей речі
отримувачів соціальної послуги, отримувати від них кошти, подарунки тощо;
отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники інформуються про
відповідальність згідно з чинним законодавством у разі застосування ними фізичного чи іншого
насильства щодо надавача, про заборону зловживання алкогольних напоїв та наркотичних
речовин на території підприємств, установ, організацій або закладів, де надається соціальна
послуга.
4. Конфіденційність інформації:
суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо захисту персональних даних
відповідно до вимог Законів України „Про інформацію”, „Про захист персональних даних”,
конфіденційної інформації щодо отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних
представників;
отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники
ознайомлюються із заходами щодо дотримання принципу конфіденційності;

обов’язково

надавачі соціальної послуги інформують отримувачів соціальної послуги та/або їхніх
законних представників щодо нерозголошення отриманої ними конфіденційної інформації.

VІІІ. Зміст соціальної послуги соціального супроводу
1. Основні дії та заходи, що становлять зміст соціальної послуги соціального супроводу
сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, та орієнтовний час для їх
виконання, що використовується при наданні соціальної послуги соціального супроводу,
передбачають (додаток 1):
відвідування отримувача соціальної послуги за місцем його проживання (перебування);
оцінку потреб сім’ї (особи), яка перебуває у СЖО;
складання індивідуального плану соціального супроводу;
аналіз коригування плану соціального супроводу;
інформування щодо питань, пов’язаних з наданням інших послуг і соціальної допомоги.
Надання інформаційно-освітніх матеріалів, інструкцій, буклетів, листівок;
бесіди з отримувачем соціальної послуги, членами його сім’ї, особами з найближчого
оточення (очно, телефоном);
психологічну
підтримку
згідно
з
професійною
психотерапевтичних груп, психологічна корекція);

компетенцією

(організація

організацію та проведення сімейних групових нарад, мережевих зустрічей; залучення
отримувача послуги до участі у тренінгах, дискусіях, засіданнях за круглим столом, семінарах,
лекціях та інших заходах;
допомогу отримувачу соціальної послуги в оформленні документів;
перенаправлення отримувача соціальної послуги до інших надавачів соціальних послуг, у
тому числі для отримання спеціалізованих послуг;
організацію та забезпечення діяльності груп взаємодопомоги;
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ведення документації.
2. У разі успішного виконання плану соціального супроводу надавач соціальної послуги
проводить заходи щодо підготовки отримувача соціальної послуги до завершення її надання,
спрямовані на підвищення його самостійності, відповідальності за власну життєдіяльність та
посилення потенціалу найближчого оточення отримувача соціальної послуги щодо подолання
СЖО.
3. Після завершення соціального супроводу надавач соціальної послуги відвідує сім’ю
(особу) через два тижні та через місяць.

ІХ. Використання ресурсів під час організації надання соціальної
послуги соціального супроводу
1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує необхідну кількість працівників
відповідно до потреб отримувачів соціальної послуги згідно зі штатним розписом, складеним в
установленому законодавством порядку.
2. Навантаження на одного надавача соціальної послуги не повинно перевищувати 10 сімей
(осіб), із них не більше ніж п’ять - зі складними соціальними випадками.
3. Безпосереднє надання соціальної послуги здійснюється надавачами соціальної послуги з
дотриманням вимог законодавства про інформацію та законодавства про захист персональних
даних.
4. Надавачі послуги повинні володіти необхідними знаннями й навичками відповідно до
кваліфікаційних вимог, визначених у „Довіднику кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск 80. Соціальні послуги”, затвердженому наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 14 жовтня 2005 року № 324.
5. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів із:
підвищення кваліфікації надавачів соціальної послуги;
формального та неформального професійного навчання надавачів соціальної послуги;
проведення атестації надавачів соціальної послуги;
організації супервізії.
6. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, розробляє і затверджує посадові інструкції
надавачів соціальної послуги.

Х. Приміщення та обладнання
1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує наявність необхідної кількості
приміщень для здійснення заходів із надання послуги соціального супроводу (приміщення для
індивідуальних і групових форм соціальної роботи з отримувачем соціальної послуги).
2. Приміщення повинні відповідати санітарним та протипожежним вимогам та бути
забезпечені безперебійним водопостачанням та водовідведенням, освітленням, опаленням
згідно з вимогами законодавства, обладнані засобами безперешкодного доступу для осіб з
інвалідністю відповідно до державних будівельних норм.
{Пункт 2 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної
політики № 110 від 25.01.2017}
3. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує надавачів соціальної послуги робочим
місцем, обладнанням, інвентарем, витратними матеріалами, необхідними для виконання їхніх
обов’язків.

ХІ. Інформаційно-методичне забезпечення організації та надання
соціальної послуги соціального супроводу
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Суб’єкт, що надає соціальну послугу, організовує інформаційно-методичне забезпечення
своєї діяльності, зокрема забезпечує своїх працівників нормативно-правовими актами,
методичними та іншими матеріалами у сфері надання соціальних послуг.

ХІІ. Взаємодія з іншими суб’єктами, що надають соціальну послугу
соціального супроводу
Суб’єкт, що надає соціальну послугу, організовує виконання заходів з надання цієї
соціальної послуги із залученням (за потреби та на договірній основі) інших підприємств,
установ, організацій та фізичних осіб.

ХІІІ. Оцінка ефективності надання соціальної послуги соціального
супроводу
1. Оцінка ефективності надання соціальної послуги здійснюється під час проведення
зовнішнього та внутрішнього оцінювання якості зазначеної соціальної послуги.
2. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, здійснює опитування отримувачів соціальної
послуги та/або їхніх законних представників з метою отримання відгуків стосовно організації
та надання соціальної послуги.
Результати опитувань обговорюються під час проведення аналізу діяльності суб’єкта, що
надає соціальну послугу, та надавачів соціальної послуги і враховуються в подальшій роботі з
метою підвищення ефективності та якості надання соціальної послуги.

ХІV. Документація, що застосовується під час організації процесу
надання соціальної послуги соціального супроводу
1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, здійснює свою діяльність відповідно до установчих
документів (положень, статутів), цивільно-правових договорів (для фізичних осіб підприємців).
2. Документація ведеться, оформляється та зберігається відповідно до вимог законодавства.

ХV. Механізми оцінки дотримання стандарту соціальної послуги
соціального супроводу
1. Діяльність суб’єкта, що надає соціальну послугу, підлягає внутрішній та зовнішній
оцінкам на відповідність професійним вимогам та законодавству України.
Для проведення внутрішньої та зовнішньої оцінок якості надання соціальної послуги
застосовуються показники якості соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які
перебуваються у складних життєвих обставинах, наведені в додатку 2 до цього Державного
стандарту.
Результати проведення внутрішньої та зовнішньої оцінок якості надання соціальної
послуги оприлюднюються і поширюються серед отримувачів соціальної послуги, їхніх
законних представників, населення адміністративно-територіальної одиниці, де здійснює свою
діяльність суб’єкт, що надає соціальну послугу.
2. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, проводить не рідше ніж один раз на рік внутрішнє
оцінювання своєї діяльності щодо відповідності соціальної послуги, що ним надається,
вимогам цього Державного стандарту та вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків.
3. До процедури проведення оцінювання залучаються надавачі соціальної послуги,
отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники.
З цією метою розробляється і впроваджується процедура консультацій з отримувачами
соціальної послуги, їх законними представниками, членами їхніх сімей щодо відповідності
обсягу, змісту, умов та порядку надання соціальної послуги вимогам, встановленим у цьому
Державному стандарті.
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4. Суб’єкти, що надають соціальну послугу, підлягають зовнішньому оцінюванню, що
здійснюється органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими
уповноваженими органами відповідно до законодавства.
5. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо:
інформування отримувачів соціальної послуги, їхніх законних представників про
проведення та результати зовнішнього оцінювання діяльності суб’єкта, що надає соціальну
послугу;
забезпечення безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги та/або їхніх
законних представників до органу, що здійснює зовнішнє оцінювання.

ХVI. Фінансово-економічне обґрунтування вартості соціальної
послуги соціального супроводу
{Назва розділу XVI в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 110 від
25.01.2017}
1. Вартість соціальної послуги розраховується з урахуванням її собівартості,
адміністративних витрат і податку на додану вартість відповідно до законодавства.
2. Вартість соціальної послуги, що надається за рахунок місцевих бюджетів, формується з
урахуванням фінансових можливостей відповідних місцевих бюджетів.
Начальник Управління
профілактики
соціального сирітства
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Додаток 1
до Державного стандарту
соціального супроводу сімей (осіб),
які перебувають у складних
життєвих обставинах
(пункт 1 розділу VIII)

ОСНОВНІ ДІЇ ТА ЗАХОДИ,
що становлять зміст соціальної послуги соціального супроводу сімей
(осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, та
орієнтовний час для їх виконання
№
з/п

Назва заходу

Орієнтовний час
виконання 1
заходу1,
людино-годин

Періодичність

1 Відвідування
отримувача послуги за
місцем його
проживання
(перебування)

1,0

Протягом першого місяця
соціального супроводу не менше ніж один раз на
тиждень;
наступні два місяці - не
менше ніж один раз на
два тижні; протягом
третього-п’ятого місяців
- не менше ніж один раз
на три тижні;
в інших випадках - за
потребою, але не рідше
ніж один раз на місяць

12

12,0

2 Оцінка потреб сім’ї/
особи

8,0

Протягом семи робочих
днів після виявлення
(звернення, отримання
повідомлення) сім’ї
(особи)

1

8,0

3 Складання
індивідуального плану
соціального супроводу

4,0

Упродовж 5 робочих днів
з дати завершення оцінки
потреб

1

4,0

4 Аналіз та корегування
плану соціального
супроводу

1,0

1 - проміжний,
1 - підсумковий

2

2,0

5 Інформування щодо
питань, пов’язаних з
наданням інших послуг
і соціальної допомоги.
Надання інформаційноосвітніх матеріалів,
інструкцій, буклетів,
листівок

0,6

Щонайменше один раз за
період надання послуги

1

0,6

6 Бесіди з отримувачем

0,5

Протягом першого-

15

7,5
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соціальної послуги,
членами його сім’ї,
особами з найближчого
оточення (очно,
телефоном)

другого місяців - не
менше ніж два рази на
тиждень;
протягом третьогошостого місяців - не
менше ніж один раз на
два тижні, за потреби

7 Психологічна
підтримка згідно з
професійною
компетенцією
(організація
психотерапевтичних
груп, психологічна
корекція)

1,0

За потреби, але не менше
ніж один раз на місяць

6

6,0

8 Організація та
проведення сімейних
групових нарад,
мережевих зустрічей;
залучення отримувача
послуги до участі у
тренінгах, дискусіях,
засіданнях за круглим
столом, семінарах,
лекціях та інших
заходах

4,5

Із другого-третього
місяця надання послуги не менше ніж один захід
на місяць, за потреби

4

18,0

9 Допомога отримувачу
послуги в оформленні
документів

1,0

Не менше ніж 3 рази за
період надання послуги

3

3,0

10 Перенаправлення
отримувача послуги до
інших надавачів
соціальних послуг, у т.
ч. для отримання
спеціалізованих послуг

0,5

1 раз за період надання
послуги

1

0,5

11 Організація та
забезпечення
діяльності груп
взаємодопомоги

1,5

Перший місяць - не
менше ніж двічі на
місяць, далі - за потреби,
але не рідше ніж один раз
на два-три місяці

4

6,0

1,0

Одноразово (протягом
семи робочих днів з дати
видання надавачем

1

1,0

Ведення документації:
12 Підготовка та
укладання договору
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про надання соціальної
послуги

послуги наказу про
організацію та
проведення соціального
супроводу сім’ї (особи))

13 Складання акта оцінки
потреб

2,0

Після проведення оцінки
потреб

1

2,0

14 Формування особової
справи сім’ї

1,0

Упродовж надання
послуги

12

12,0

15 Листування з усіма
суб’єктами надання
соціальної послуги,
оформлення запитів до
установ і організацій

0,5

За потреби, але не менше
ніж 2 рази на місяць

12

6,0

66

88,6

УСЬОГО

_______________
1
Час, необхідний для виконання заходів із надання соціальної послуги, та періодичність цих заходів є
орієнтовними та застосовуються як середні показники; можуть змінюватися відповідно до складності випадку та
стану задоволення потреб отримувача соціальної послуги.
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Додаток 2
до Державного стандарту
соціального супроводу сімей (осіб),
які перебувають у складних
життєвих обставинах
(пункт 1 розділу ХV)

ПОКАЗНИКИ
якості соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які
перебувають у складних життєвих обставинах
1. Частка отримувачів послуги соціального супроводу, в яких після отримання послуги
відбулося покращення фізичного, психологічного, соціального стану, від загальної кількості
отримувачів цієї послуги.
2. Частка отримувачів послуги, які повторно отримують послугу соціального супроводу, від
загальної кількості отримувачів цієї послуги.
3. Частка отримувачів послуги, які не набули належних навичок справлятися із складними
життєвими обставинами (далі - СЖО), від загальної кількості отримувачів цієї послуги.
4. Частка отримувачів послуги, які набули навичок справлятися із СЖО та мінімізувати їхні
наслідки, від загальної кількості отримувачів цієї послуги.
5. Частка отримувачів послуги, яким достроково завершено надання послуги соціального
супроводу у зв’язку з досягненням позитивного результату, від загальної кількості отримувачів
цієї послуги.
6. Частка отримувачів послуги, яким послуга надавалася відповідно до потреб отримувача,
від загальної кількості отримувачів цієї послуги.
7. Частка надавачів послуги соціального супроводу, у яких перевищено навантаження
відповідно до Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у
складних життєвих обставинах, від загальної кількості надавачів цієї послуги.
8. Рівень забезпечення приміщеннями, обладнанням і витратними
необхідними для надання послуги відповідно до встановлених норм.
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
01.07.2016 № 716
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 липня 2016 р.
за № 990/29120

Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги
кризового та екстреного втручання
Відповідно до абзацу чотирнадцятого статті 1 Закону України «Про соціальні послуги» та
пункту 7 Плану заходів на 2013–2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи
надання соціальних послуг, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13
березня 2013 року № 208-р, Н А К АЗ У Ю :
1. Затвердити Державний стандарт соціальної послуги кризового та екстреного втручання,
що додається.
2. Управлінню у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг (Суліма О.В.)
забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Мущиніна.
Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Виконавчий директор
Всеукраїнського громадського об'єднання
"Національна Асамблея інвалідів України"

Н. Скрипка

Голова Всеукраїнської організації інвалідів
"Союз організацій інвалідів України"

В.В. Назаренко

Голова виконавчого комітету
Всеукраїнської спілки громадських організацій
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0990-16/print1475508619329201
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"Конфедерація громадських організацій
інвалідів України"
Тимчасово виконуючий обов'язки
Голови Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

О. Мельчуцький

В.о. Міністра охорони здоров'я України

В. Шафранський

Заступник Міністра фінансів України
Заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
01.07.2016 № 716
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 липня 2016 р.
за № 990/29120

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
соціальної послуги кризового та екстреного втручання
І. Загальні положення
1. Цей Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної
послуги кризового та екстреного втручання, показники її якості.
2. Цей Державний стандарт застосовується для:
організації надання соціальної послуги кризового та екстреного втручання особам, сім’ям,
групам осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі постраждалим від
насильства в сім’ї;
здійснення моніторингу й контролю за якістю надання соціальної послуги кризового та
екстреного втручання;
визначення тарифу платної соціальної послуги кризового та екстреного втручання.
3. Соціальна послуга кризового та екстреного втручання в обсягах, визначених цим
Державним стандартом, надається безоплатно, за плату або з установленням диференційованої
плати.
Соціальна послуга у разі загрози та виникнення надзвичайної ситуації надається із
урахуванням вимог, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими нормативноправовими актами у сфері цивільного захисту.
4. У цьому Державному стандарті терміни використовуються в таких значеннях:
акт з надання соціальної послуги кризового та екстреного втручання (далі - акт з надання
соціальних послуг) - документ, складений на підставі проведеної комплексної оцінки кризової
ситуації отримувача соціальної послуги, у якому зазначено заходи, що здійснювалися для
надання соціальної послуги, відомості про необхідні ресурси, періодичність й термін
виконання, відповідальних виконавців та дані щодо моніторингу результатів;
кризова ситуація - ситуація, в якій з’являється набір травматичних подій, обставин, з яких
людина не може вийти, не змінивши їх. Кількість можливих варіантів змінювати ці обставини
незначна, будь-яка спроба змін обставин традиційними чи звичайними способами може
призвести до погіршення ситуації, до зменшення можливостей та ще більшого обмеження дій;
кризове та екстрене втручання - термінове втручання в кризову ситуацію з метою негайного
усунення або мінімізації наслідків такої ситуації, надання допомоги та підтримки, спрямованої
на її подолання;
міжперсональне функціонування - спілкування, продуктивна взаємодія однієї особи з
іншими на різних рівнях (психологічному, фізичному, соціальному);
моніторинг якості надання соціальної послуги кризового та екстреного втручання постійний чи періодичний перегляд діяльності персоналу соціальної служби, де надається
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0990-16/print1475508619329201
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соціальна послуга, що має на меті оцінку поточних результатів, виявлення труднощів,
визначення проблем, надання рекомендацій щодо їх усунення;
надавач соціальної послуги кризового та екстреного втручання (далі - надавач соціальної
послуги) - особа чи група осіб, які безпосередньо виконують відносно отримувача соціальної
послуги або спільно з ним заходи, що становлять зміст соціальної послуги;
наснаження - підтримка отримувачів соціальної послуги, підвищення їхньої впевненості,
самооцінки, компетенції, щоб вони могли самостійно представляти свої та своєї родини
інтереси в організаціях, закладах та службах, об’єднуватися з іншими отримувачами соціальних
послуг для створення груп взаємопідтримки та взаємодопомоги;
отримувач соціальної послуги кризового та екстреного втручання (далі – отримувач
соціальної послуги) - особа, у тому числі постраждала від насильства в сім’ї, яка в силу
кризової ситуації користується заходами, що становлять зміст соціальної послуги;
оцінка кризової ситуації - аналіз надавачем соціальної послуги інформації щодо життєвих
обставин отримувача соціальної послуги для визначення змісту й обсягу надання йому
соціальної послуги;
персональне функціонування - існування, діяльність, активність особистості на фізичному,
психологічному та соціальному рівнях;
соціальна послуга кризового та екстреного втручання (далі - соціальна послуга) психологічна допомога (консультування, підтримка, діагностика, корекція, психотерапія,
реабілітація), надання інформації з питань соціального захисту населення, допомога в
організації взаємодії з іншими фахівцями та службами, представництво інтересів, корекція
сімейних стосунків, допомога особам, які постраждали від насильства в сім’ї, допомога в
отриманні безоплатної правової допомоги, організація надання невідкладної медичної
допомоги, організація надання притулку;
суб’єкт, що надає соціальну послугу, - підприємство, установа, організація, заклад
незалежно від форми власності, фізична особа - підприємець, які відповідають критеріям
діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.
Інші терміни вживаються у значеннях, визначених Законами України «Про соціальні
послуги», «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», «Про
соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або
позбавлення волі на певний строк», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»,
«Про національні меншини в Україні», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні
установи для дітей», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про протидію
торгівлі людьми», «Про попередження насильства в сім’ї» та іншими нормативно-правовими
актами у сфері соціального захисту населення.

ІІ. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги
1. Соціальна послуга полягає у забезпеченні якісної, оперативної, короткотривалої
допомоги, захисту і підтримки особам, які переживають кризову ситуацію, у тому числі
насильство в сім’ї, не можуть самостійно сформувати ефективні способи реагування та
адаптації до кризової ситуації, а також в організації і застосуванні заходів щодо її усунення,
мінімізації або подолання.
За наявності загрози життю чи здоров’ю особи надавач соціальної послуги негайно в
телефонному режимі повідомляє службу у справах дітей (у разі загрози життю чи здоров’ю
дитини), орган Національної поліції та здійснює негайно, але не пізніше ніж протягом 24 годин
екстрене втручання. Після здійснення екстреного втручання надавач соціальної послуги
аналізує обставини, що призвели до виникнення кризової ситуації, для планування та
проведення подальшої роботи з отримувачем соціальної послуги.
2. Соціальна послуга спрямована на допомогу особам, постраждалим від кризової ситуації,
у тому числі насильства в сім’ї, у відновленні оптимального рівня персонального і
міжперсонального функціонування, на зменшення ознак кризової ситуації та усунення прямої
загрози життю і здоров’ю отримувачів соціальної послуги, активізацію та наснаження осіб, які
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потрапили в кризову ситуацію, у тому числі постраждали від насильства в сім’ї, підвищення
їхньої особистої спроможності на подальше самостійне вирішення проблем, що спричинили
кризову ситуацію або стали її наслідком.
В процесі кризового втручання вирішуються першочергові проблеми отримувача
соціальної послуги.
3. Підставою для отримання соціальної послуги є:
заява/звернення потенційного отримувача соціальної послуги;
заява/звернення особи (осіб), якій (яким) стало відомо про кризову ситуацію, повідомлення
про особу, яка постраждала від насильства в сім’ї;
заява/звернення служб (медичних, правоохоронних, соціальних), державних та
громадських організацій про кризову ситуацію, зокрема, що виникла внаслідок вчинення
насильства в сім’ї.
Звернення/повідомлення щодо отримання соціальної послуги здійснюється в усній або
письмовій формі, фіксується в журналі реєстрації кризових ситуацій згідно з додатком 1 до
цього Державного стандарту уповноваженим надавачем соціальної послуги протягом 15 хвилин
з моменту звернення/повідомлення. Після реєстрації звернення/повідомлення надавач негайно,
але не пізніше ніж протягом 24 годин здійснює оцінку кризової ситуації, після чого приймається
рішення про початок надання соціальної послуги, визначаються види та форми кризового та
екстреного втручання.
Враховуючи специфіку надання соціальних послуг дитині та її сім’ї, звернення/
повідомлення складається відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від
09 липня 2014 року № 450 «Про затвердження форм обліку соціальних послуг сім’ям (особам),
які перебувають у складних життєвих обставинах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 04 вересня 2014 року за № 1076/25853.
Якщо звернення/повідомлення містить інформацію про наявність загрози життю чи
здоров’ю особи, надавач соціальної послуги здійснює екстрене втручання негайно.
Надання соціальної послуги здійснюється з урахуванням потреби отримувача соціальної
послуги у кризовій допомозі.
4. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачу соціальної послуги у її
наданні, якщо суб’єкт не в змозі задовольнити потреб отримувача соціальної послуги.
Відмова повинна супроводжуватися письмовим поясненням причин і довідковою
інформацією про можливість отримати цю послугу в іншого суб’єкта, що надає соціальні
послуги.
5. Підставою для припинення надання соціальної послуги є такі фактори:
відсутність ознак кризи, ризику для життя і здоров’я отримувача соціальної послуги;
відмова отримувача соціальної послуги від користування соціальною послугою;
послугу надано в повному обсязі, мету послуги досягнуто;
отримувач перенаправлений до іншої організації у зв’язку із закінченням максимального
терміну надання послуги;
смерть отримувача соціальної послуги.

ІІІ. Оцінка кризової ситуації отримувача соціальної послуги
1. Оцінка кризової ситуації передбачає оперативний аналіз ситуації, визначення факторів,
які спричинили кризу, зокрема насильство в сім’ї, визначення стану отримувача, а також усіх
важливих аспектів, які визначають кризову ситуацію і можуть допомогти у її подоланні.
Оцінка кризової ситуації здійснюється надавачем соціальної послуги (за потреби –
мультидисциплінарною командою). Результати оцінки вносяться до форми оцінки кризової
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ситуації згідно з додатком 2 до цього Державного стандарту.
2. Під час оцінки кризової ситуації отримувача соціальної послуги надавачі соціальної
послуги повинні визначити:
рівень ризику для здоров’я та життя отримувача соціальної послуги;
необхідний вид втручання;
ресурси, необхідні для подолання кризової ситуації;
необхідність залучення спеціалістів, які здійснюють кризове та екстрене втручання
(медичні працівники, представники правоохоронних органів);
заходи, які необхідно здійснити для подолання кризової ситуації;
періодичність та термін реалізації запланованих заходів.
3. Оцінку кризової ситуації проводять за допомогою:
інтерв’ю;
аналізу документів, які надає особа.
4. Результати оцінки кризової ситуації отримувача соціальної послуги є підґрунтям для
надання соціальної послуги.
Надавач соціальної послуги фіксує заплановані заходи та надані рекомендації в журналі
реєстрації кризових ситуацій.

ІV. Складання акта з надання соціальної послуги кризового та
екстреного втручання
1. Підтвердженням надання соціальної послуги є акт з надання соціальної послуги
кризового та екстреного втручання (далі – акт з надання соціальної послуги) (додаток 3), що
містить інформацію про заходи, строки, місце й умови наданої соціальної послуги.
2. Акт з надання соціальної послуги підписується у двох примірниках, один з яких
залишається у фахівців, які здійснюють заходи, інший – надається отримувачу соціальної
послуги.
3. Акт з надання соціальної послуги фіксує надання соціальної послуги, зокрема:
мету та завдання кризового та екстреного втручання;
заходи, які здійснено для подолання кризової ситуації, у тому числі наслідків вчинення
насильства в сім’ї;
заходи, які здійснено надавачем соціальної послуги у разі погіршення ситуації;
методи і стратегії кризового та екстреного втручання;
відповідальних за реалізацію запланованих заходів;
періодичність та термін реалізації заходів;
ресурси (особисті ресурси отримувача соціальної послуги, ресурси громади);
механізми переадресації отримувача соціальної послуги до інших організацій, які надають
соціальні послуги.
Враховуючи специфіку надання соціальних послуг дитині та її сім’ї, акт з надання
соціальної послуги складається відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України
від 09 липня 2014 року № 450 «Про затвердження форм обліку соціальних послуг сім’ям
(особам), які перебувають у складних життєвих обставинах», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 04 вересня 2014 року за № 1076/25853.

V. Зміст соціальної послуги
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1. Види та форми кризового та екстреного втручання.
Залежно від особливостей кризової ситуації виділяють такі види кризового та екстреного
втручання:
телефонне консультування («гаряча лінія» – за наявності);
екстрена допомога;
короткочасна кризова допомога;
кризове консультування.
Послуга телефонного консультування («гаряча лінія») полягає у наданні отримувачам
соціальної послуги можливості швидко сповістити про кризову ситуацію, отримати необхідну
інформацію та консультативну допомогу.
Основні завдання – попередити розвиток кризової ситуації, залагодити її, запобігти
підвищенню ризику, надати конкретні інструкції отримувачу соціальної послуги щодо
зменшення ризику, вирішення проблем, які спровокували кризову ситуацію.
Послуга телефонного консультування («гаряча лінія», телефон довіри) здійснюється в
таких формах:
цілодобова «гаряча лінія» (за наявності);
«гаряча лінія» з визначеними годинами роботи.
Отримувач соціальної послуги має право звертатись на телефонну лінію анонімно.
Послуга телефонного консультування може бути першим етапом кризового та екстреного
втручання або самостійним видом – кризовою допомогою.
Звернення на телефонну лінію приймається надавачем соціальної послуги та фіксується в
журналі реєстрації кризових ситуацій.
Соціальна послуга починає надаватись одразу після встановлення контакту з отримувачем
соціальної послуги.
Надавач соціальної послуги здійснює оцінку кризової ситуації зі слів отримувача
соціальної послуги, за потреби надає чіткі інструкції щодо зменшення небезпеки, інформує
його про можливості отримання допомоги і починає телефонне консультування або
перенаправляє отримувача соціальної послуги в організацію, діяльність якої відповідає
заявленим потребам і проблемам.
Під час телефонного консультування (через «гарячу лінію») акт з надання соціальної
послуги не складається.
Екстрена допомога надається в разі загрози життю та здоров’ю отримувача соціальної
послуги негайно, але не пізніше ніж протягом 24 годин після отримання повідомлення про
кризову ситуацію.
Завдання екстреної допомоги – усунути загрозу, небезпеку для здоров’я та життя
отримувача соціальної послуги, надати безпечне місце, психологічну підтримку, знизити рівень
напруження та стресу, забезпечити базові потреби отримувача соціальної послуги.
В процесі надання екстреної допомоги відповідальність за прийняття рішень щодо ситуації
покладається на надавачів соціальної послуги.
Екстрена допомога може бути частиною кризового та екстреного втручання.
Короткочасна допомога надається протягом 48 годин після отримання повідомлення про
кризову ситуацію.
Завдання короткочасної кризової допомоги – не допустити збільшення кризової ситуації, за
потреби направити отримувача соціальної послуги до безпечного місця перебування для
формування у нього ефективних стратегій адаптації до стресу, подолання наслідків стресу,
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спричиненого кризовою ситуацією, забезпечення психологічної підтримки, зниження рівня
напруження та стресу, забезпечення базових потреб отримувача соціальної послуги.
Короткочасна кризова допомога може бути частиною кризового та екстреного втручання.
Кризове консультування може бути частиною екстреної допомоги та короткочасної кризової
допомоги, а також може виступати як окремий вид кризового втручання.
Кризове консультування надається протягом 24 годин після настання кризи.
Завдання кризового консультування – обговорити та узгодити з отримувачем і спрямувати
на формування навичок подолання стресу, визначення психологічних механізмів подолання
наслідків кризової ситуації тощо.
Кризове консультування надається в таких формах:
індивідуальне;
групове;
сімейне.
2. Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги:
проведення оцінки кризової ситуації;
детальний аналіз та обговорення кризової ситуації, зокрема, що виникла внаслідок
вчинення насильства в сім’ї;
інформування про кризову ситуацію, її наслідки, права людини в кризовій ситуації, способи
та процедури отримання допомоги;
забезпечення термінових базових потреб (у безпеці, харчуванні, медичній допомозі, одязі
тощо);
організація та надання психологічної підтримки в кризовій ситуації і допомога у подоланні
її наслідків, у тому числі, що виникла внаслідок вчинення насильства в сім’ї (психодіагностика,
психологічне консультування, психологічна підтримка);
сприяння у забезпеченні безпечним місцем перебування (тимчасовим притулком);
забезпечення взаємодії з іншими фахівцями та службами для усунення ознак кризової
ситуації (виклик бригади швидкої допомоги, правоохоронних органів, представників державних
соціальних служб, комунальних і транспортних служб тощо);
допомога в оформленні документів.

VІ. Місце і строки надання соціальної послуги
1. Залежно від особливостей кризової ситуації соціальна послуга може надаватись:
за місцем проживання отримувача;
за місцем перебування отримувача соціальної послуги (заклад охорони здоров’я, заклад
освіти, тимчасовий притулок, тимчасові мобільні пункти допомоги, місця перебування родичів
та близьких постраждалих, тимчасове безпечне місце тощо);
в організації, яка здійснює кризове втручання.
2. Соціальна послуга надається негайно з моменту отримання інформації про кризову
ситуацію до моменту усунення ризику, спричиненого кризовою ситуацією, або подолання
обставин, які її спричинили. Строк надання не більше 72 годин з початку надання соціальної
послуги, після чого для подолання складних життєвих обставин особа чи сім’я отримує інші
необхідні соціальні послуги.

VІІ. Принципи надання соціальної послуги
1. Доступність соціальної послуги:
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суб’єкт, що надає соціальну послугу, організовує свою діяльність у приміщеннях,
спеціально обладнаних та пристосованих для обслуговування в них осіб з обмеженими
фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;
отримувачі соціальної послуги мають можливість звернутись за допомогою на «гарячу
лінію» (за наявності), на телефон довіри протягом 24 годин 7 днів на тиждень або за графіком,
встановленим надавачем послуги, але не менше ніж 9 годин на добу.
2. Незалежність отримувача соціальної послуги:
надавачі соціальної послуги застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного
і психологічного стану отримувачів соціальної послуги) та з повагою ставляться до раси,
національності, культури, віросповідання, статі, віку, фізичних або розумових обмежень, інших
індивідуальних особливостей отримувачів соціальної послуги;
отримувачі соціальної послуги повинні бути поінформовані про свої права, обов’язки, а
також про державні та громадські організації, які здійснюють кризове та екстрене втручання,
умови надання соціальної послуги і процедури її отримання шляхом розміщення матеріалів в
місцевих засобах масової інформації, на інформаційних стендах, сайтах, вручення,
розповсюдження інформаційних листівок, буклетів тощо. В організаціях, установах, закладах,
які надають соціальні послуги, складено графік роботи фахівців. Інформація про діяльність
організації, установи, закладу розміщена в доступному форматі та доступному для отримувачів
соціальної послуги, зокрема інвалідів, місці.
Забезпечення автономії та незалежності отримувача соціальної послуги в процесі
кризового та екстреного втручання включає:
доступ до інформації учасників кризового та екстреного втручання (отримувача та
надавачів соціальної послуги, відповідальних за кризове та екстрене втручання);
доступ до професійних записів, які стосуються його справи (випадку);
гарантування безпеки і конфіденційності в процесі надання послуги;
врахування інтересів та побажань отримувача соціальної послуги в процесі надання
послуги;
можливість отримувача соціальної послуги самостійно приймати рішення щодо вирішення
кризової та екстреної ситуації;
спільне планування (у разі можливості) в процесі надання соціальної послуги;
обізнаність отримувача соціальної послуги про можливість отримати альтернативні
соціальні послуги в громаді;
можливість отримувати соціальну послугу анонімно через «гарячу лінію» (телефонне
консультування);
3. Захист та безпека отримувача соціальної послуги:
надавач соціальної послуги провадить свою діяльність з повагою до гідності отримувачів
соціальної послуги та недопущенням негуманних і дискримінаційних дій щодо них;
отримувачам соціальної послуги надається інформація про порядок оскарження
непрофесійних дій надавача соціальної послуги;
надавачу соціальної послуги забороняється використовувати речі отримувачів соціальної
послуги, отримувати від них гроші, подарунки тощо.
4. Конфіденційність інформації:
суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо захисту персональних даних
відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», конфіденційної
інформації щодо отримувачів соціальної послуги;
отримувачі соціальної послуги в обов’язковому порядку ознайомлюються із заходами з
дотримання принципу конфіденційності;
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відомості про отримувача соціальної послуги зберігаються у не доступному для сторонніх
осіб місці;
особиста інформація отримувача соціальної послуги, інформація щодо кризової ситуації,
факторів, що її спричинили, може бути надана третій стороні виключно з дозволу отримувача
соціальної послуги або у випадках, передбачених законом.

VІІІ. Використання ресурсів при організації надання соціальної
послуги
1. В процесі надання соціальної послуги отримувачу соціальної послуги надаються
підтримка, знання та навички, необхідні для подолання кризи, підвищується здатність
отримувача соціальної послуги долати складні життєві обставини.
2. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує необхідну кількість працівників
відповідно до потреб отримувачів соціальної послуги згідно зі штатним розписом, складеним в
установленому законодавством порядку.
3. Безпосереднє надання соціальної послуги здійснюють надавачі соціальної послуги.
Суб’єкт, що надає соціальну послугу, у разі потреби може залучати до надання соціальної
послуги інших суб’єктів, які мають ресурси щодо подолання кризової ситуації. Крім того, на
договірних засадах можуть залучатися представники інших підприємств, установ, організацій.
Усі працівники, залучені до організації та надання соціальної послуги, повинні:
мати відповідну фахову підготовку, освіту у сфері соціальної роботи;
володіти уміннями та навичками, необхідними для здійснення кризового та екстреного
втручання (вміння управляти стресом, знання методів подолання горя, втрати, насильства в
сім’ї, способів реагування на неадекватну поведінку отримувачів соціальної послуги, які
переживають стрес);
мати спеціальні навички щодо оцінки кризової ситуації, визначення та задоволення
індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги;
володіти навичками телефонного консультування;
володіти знаннями про ресурси громади;
швидко приймати рішення та діяти в екстрених ситуаціях;
керуватися в
доброзичливості;

роботі

принципами

гуманності,

справедливості,

об’єктивності

і

знати і дотримуватися чинних законів, інших правових актів і нормативних документів, що
стосуються професійної діяльності фахівців, а також посадових інструкцій, правил
внутрішнього трудового розпорядку, наказів та розпоряджень установ – надавачів соціальної
послуги;
дотримуватись правил взаємодії у випадку залучення до роботи інших спеціалістів.
4. Працівники, що надають соціальну послугу, повинні володіти необхідними знаннями й
навичками відповідно до кваліфікаційних вимог, визначених у Довіднику кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги, затвердженому наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 14 жовтня 2005 року № 324.
5. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо:
підвищення кваліфікації надавачів соціальної послуги;
формального та неформального професійного навчання надавачів соціальної послуги;
надання постійного доступу до супервізії для забезпечення необхідного рівня якості
послуги кризового та екстреного втручання й безпеки отримувачів і надавачів соціальної
послуги;
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проведення атестації надавачів соціальної послуги.
6. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, розробляє і затверджує посадові інструкції
надавачів соціальної послуги та забезпечує персонал посвідченнями.
7. Надавач соціальної послуги повинен проходити обов’язкові профілактичні медичні
огляди відповідно до законодавства.

ІХ. Приміщення та обладнання
1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує наявність необхідної кількості
приміщень для адміністративної роботи, проведення консультування тощо.
2. Приміщення суб’єкта, що надає соціальну послугу, мають відповідати санітарним і
протипожежним вимогам, бути доступними, забезпеченими водопостачанням, водовідведенням,
освітленням, опаленням згідно з вимогами законодавства.
3. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує надавачів соціальної послуги робочим
місцем, обладнанням, інвентарем, витратними матеріалами, необхідними для виконання їхніх
посадових обов’язків із надання соціальної послуги.

Х. Інформаційно-методичне забезпечення організації та надання
соціальної послуги
1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, організовує інформаційно-методичне забезпечення
своєї діяльності, зокрема забезпечує своїх працівників нормативно-правовими актами,
методичними та іншими матеріалами у сфері надання соціальних послуг.
2. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, керується в роботі визначеними науково та
практично обґрунтованими алгоритмами дій, інструкціями, рекомендаціями, правилами,
методами кризового втручання, застосовує в роботі сучасні технології організації екстреної
кризової допомоги, короткочасної допомоги, кризового консультування.
Розроблені методичні матеріали, оформлені відповідним чином, знаходяться в доступному
для працівників місці в достатній кількості.
3. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, створює можливості для обміну досвідом надавачів
соціальної послуги з іншими суб’єктами надання соціальної послуги.
4. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, розробляє інформаційний пакет для отримувачів
соціальної послуги, який містить:
мету і завдання послуги;
стислий опис змісту соціальної послуги та обсяг її надання;
вартість соціальної послуги (у випадку, якщо послуга є платною);
категорії осіб, яким надається соціальна послуга;
інформацію про кваліфікацію персоналу;
перелік партнерів з організації соціальної послуги;
термін і умови надання соціальної послуги;
інформацію про контролюючі органи (інспекції), місцеві органи охорони здоров’я,
соціального захисту населення, Національної поліції, правозахисні організації;
інформацію про можливість отримати безоплатну правову допомогу;
опис процедур подання скарг;
контактну інформацію (номери телефонів та прізвища контактних осіб);
номери телефонів «гарячої лінії».

ХІ. Взаємодія з іншими суб’єктами, що надають соціальну послугу
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Суб’єкт, що надає соціальну послугу, організовує виконання заходів з надання цієї
соціальної послуги із залученням (за потреби та на договірній основі) інших підприємств,
закладів, установ та організацій.

ХІІ. Оцінка ефективності надання соціальної послуги
1. Ефективність надання соціальної послуги визначається під час проведення зовнішнього
та внутрішнього оцінювання якості зазначеної послуги.
2. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, здійснює опитування отримувачів соціальної
послуги або їх законних представників з метою отримання відгуків стосовно організації та
надання соціальної послуги.
Результати опитувань обговорюються під час проведення аналізу виконання плану дій
кризового втручання і враховуються у подальшій роботі з метою підвищення ефективності та
якості надання соціальної послуги.

ХІІІ. Документація щодо організації надання соціальної послуги
1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, здійснює свою діяльність відповідно до установчих
документів, цивільно-правових договорів (для фізичних осіб – підприємців), де визначено
перелік соціальних послуг, категорії осіб, яким вони надаються.
2. Документація ведеться, оформлюється та зберігається відповідно до чинного
законодавства України.

XІV. Механізми оцінки дотримання стандарту соціальної послуги
1. Моніторинг та контроль діяльності суб’єктів, які надають соціальну послугу,
здійснюються з метою оцінки відповідності стандартам та корекції поточної діяльності задля
забезпечення ефективного використання ресурсів і досягнення запланованих завдань.
2. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, не рідше ніж один раз на рік проводить внутрішнє
оцінювання своєї діяльності щодо відповідності соціальної послуги, яка ним надається,
вимогам цього Державного стандарту та вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків.
3. До процедури оцінювання залучаються надавачі соціальної послуги, отримувачі
соціальної послуги та/або їхні законні представники.
З цією метою розробляється і впроваджується процедура консультування отримувачів
соціальної послуги, членів їхніх сімей, законних представників щодо відповідності обсягу,
змісту, умов і порядку надання соціальної послуги вимогам, установленим у цьому Державному
стандарті.
4. Суб’єкти, що надають соціальну послугу, підлягають зовнішньому оцінюванню, що
здійснюється центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, іншими уповноваженими органами відповідно до законодавства.
Суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо:
інформування отримувачів соціальної послуги, їхніх законних представників про
проведення та результати зовнішнього оцінювання діяльності суб’єкта, що надає соціальну
послугу;
забезпечення безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги та/або їхніх
законних представників до органу, що здійснює зовнішнє оцінювання.
Показники якості соціальної послуги наведено у додатку 4 до цього Державного стандарту.

ХV. Фінансово-економічне обґрунтування вартості соціальної послуги
Вартість соціальної послуги розраховується
адміністративних витрат і податку на додану вартість.

з

урахуванням

її

собівартості,

Вартість соціальної послуги, що надається за рахунок місцевих бюджетів, формується з
урахуванням фінансових можливостей відповідних місцевих бюджетів, зокрема коштів
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підприємств, установ та організацій, плати за соціальну послугу, коштів благодійної допомоги
(пожертвувань) та інших джерел, передбачених законодавством.
Начальник
Управління у справах людей
похилого віку та надання
соціальних послуг
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Додаток 1
до Державного стандарту
соціальної послуги кризового
та екстреного втручання
(пункт 3 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
реєстрації кризових ситуацій
№ з/п

Дата і час
повідомлення

Основний
запит
(ситуація)

Оцінка
ситуації

1

2

3

4
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(надані
фахівців (у
роз’яснення) тому числі
інформація про
повідомлення
служб, дата і
час)
5

6

П. І. Б.
фахівців
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Додаток 2
до Державного стандарту
соціальної послуги кризового
та екстреного втручання
(пункт 1 розділу ІІІ)

ОЦІНКА
кризової ситуації
Додаток 3
до Державного стандарту
соціальної послуги кризового
та екстреного втручання
(пункт 1 розділу ІV)

АКТ
з надання соціальної послуги кризового та екстреного втручання
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Додаток 4
до Державного стандарту
соціальної послуги кризового
та екстреного втручання
(пункт 4 розділу ХІV)

ПОКАЗНИКИ
якості соціальної послуги
1. Кількісні показники:
кількість скарг та результати їх розгляду (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної
послуги);
кількість подяк (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги);
кількість/частка отримувачів соціальної послуги, успішно переадресованих до інших
суб’єктів надання соціальних послуг;
кількість завершених випадків кризового та екстреного втручання, щодо яких було
виконано усі поставлені завдання та досягнуто мету;
кількість позитивних відгуків отримувачів, оформлених в письмовій формі;
частка працівників, які мають відповідну фахову освіту (%);
частка працівників, які підвищили рівень кваліфікації (%);
частота здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги;
відповідність показників якості, отриманих під час контролю.
2. Якісні показники та критерії їх оцінювання:
1) адресність та індивідуальний підхід:
проведення оцінки кризової ситуації отримувача соціальної послуги;
врахування актом з надання соціальної послуги ресурсів отримувача соціальної послуги та
громади щодо подолання кризової ситуації, умов, які спричинили кризу, визначення мети і
бажаного результату кризового та екстреного втручання;
2) результативність:
рівень задоволеності соціальною послугою (за оцінками отримувачів соціальної послуги);
покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги,
позитивні зміни у стані отримувача соціальної послуги в процесі її надання порівняно з
періодом, коли соціальна послуга не надавалася;
проведення опитувань, збирання відгуків (у тому числі з метою виявлення попиту на
послуги суб’єкта, що надає соціальну послугу), реагування на скарги отримувачів соціальної
послуги та/або їхніх законних представників і робота щодо надання роз’яснень отримувачам
соціальної послуги та/або їхнім законним представникам;
наявність системи заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно
оцінюють отримувачі соціальної послуги;
проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості надання соціальної послуги;
3) своєчасність:
прийняття рішення щодо надання соціальної послуги;
визначення оцінки кризової ситуації отримувача соціальної послуги;
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0990-16/print1475508619329201
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підготовки акта з надання соціальної послуги у встановлений строк;
4) доступність та відкритість:
наявність приміщень, що відповідають вимогам, визначеним Державним стандартом
соціальної послуги кризового та екстреного втручання;
наявність стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання,
умови та зміст соціальної послуги;
наявність копій довідника, буклетів та інших інформаційних роздаткових матеріалів (у тому
числі на електронних носіях) щодо надання соціальної послуги;
5) повага до гідності отримувача соціальної послуги:
відгуки отримувачів соціальної послуги про ставлення до них надавачів соціальної
послуги;
повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і
дискримінаційних дій щодо них;
наявність стендів з інформацією про правозахисні організації та порядок подання і
розгляду скарг;
дотримання принципу конфіденційності;
6) професійність:
штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації
суб’єкта, що надає соціальну послугу;
наявні затверджені посадові інструкції;
розроблено програму стажування для початківців, які надаватимуть соціальну послугу;
розроблено графіки проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних
працівників;
наявність документів / завірених копій документів про освіту (державного зразка)
працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу;
наявність особистих медичних книжок надавачів соціальної послуги та даних про
проходження обов’язкових медичних оглядів;
наявність графіка проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання
соціальних послуг;
наявність обладнання, транспорту для надання соціальної послуги;
участь фахівців суб’єкта, що надає соціальну послугу, у нарадах, конференціях з обміну
досвідом, круглих столах тощо, у тому числі за допомогою інтернет-ресурсів.
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
17.08.2016 № 892
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 вересня 2016 р.
за № 1243/29373

Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги
посередництва (медіації)
Відповідно до абзацу чотирнадцятого статті 1 Закону України „Про соціальні послуги”,
пункту 7 Плану заходів на 2013–2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи
надання соціальних послуг, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13
березня 2013 року № 208, Н А К А З У Ю :
1. Затвердити Державний стандарт соціальної послуги посередництва (медіації), що
додається.
2. Управлінню у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг Міністерства
соціальної політики України (О. Суліма) забезпечити подання в установленому порядку цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Мущиніна.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
17.08.2016 № 892
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 вересня 2016 р.
за № 1243/29373

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
соціальної послуги посередництва (медіації)
І. Загальні положення
1. Цей Державний стандарт визначає зміст, обсяги, умови та порядок надання соціальної
послуги посередництва (медіації) (далі - соціальна послуга), показники її якості для суб’єктів
різних форм власності та господарювання, які надають таку послугу.
2. Цей Державний стандарт застосовується для організації надання соціальної послуги
особам / сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, моніторингу й контролю
якості її надання, визначення тарифу платної соціальної послуги.
Соціальна послуга не застосовується між потерпілою особою та особою, яка вчинила
правопорушення або злочин, у випадках насильства у сім’ї, торгівлі людьми, жорстокого
поводження з дітьми.
3. Соціальна послуга в обсягах, визначених цим Державним стандартом, надається
безоплатно, за плату або з установленням диференційованої плати.
4. У цьому Державному стандарті терміни вживаються в таких значеннях:
згода про застосування посередництва (медіації) - письмова згода (заява) сторін про
проведення переговорів за участю посередника / медіатора з метою врегулювання конфлікту/
спору;
індивідуальний план надання соціальної послуги посередництва (медіації) (далі індивідуальний план) - документ, складений на І етапі надання соціальної послуги на підставі
проведеного оцінювання стану індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги, у якому
зазначено заходи, що проводяться в межах надання такої послуги, відомості про необхідні
ресурси, періодичність і строки виконання, відповідальних за виконання, дані щодо
моніторингу результатів;
конфлікт/спір - розбіжності, протилежність інтересів сторін, відмінна позиція двох або
більше суб’єктів правовідносин, у зв’язку з якими одній зі сторін чи обом сторонам може бути
завдано моральної та / або матеріальної шкоди;
медіаційна угода (угода про примирення) - письмова угода, яка укладається між сторонами
медіації, про розв’язання конфлікту/спору та/або усунення/відшкодування спричиненої ним
шкоди;
моніторинг якості надання соціальної послуги - постійний чи періодичний перегляд
діяльності надавачів соціальної послуги суб’єкта, що надає соціальну послугу, метою якої є
оцінювання поточних результатів, виявлення труднощів, визначення проблем і надання
рекомендацій для їх усунення;
надавач соціальної послуги посередництва (медіації) (далі - надавач соціальної послуги) посередник (фахівець із соціальної роботи, соціальний працівник, психолог), медіатор, які
безпосередньо реалізують заходи, що становлять зміст соціальної послуги;

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1243-16/print1475508619329201

300

2/15

14.04.2017

Про затвердження Державного стандарту соціальної посл... | від 17.08.2016 № 892 (Текст для друку)

отримувач соціальної послуги посередництва (медіації) (далі - отримувач соціальної
послуги) - особа, сім’я, у тому числі прийомна, дитячий будинок сімейного типу, сім’я опікунів,
піклувальників, окрема соціальна група, у тому числі з урахуванням етнічної ознаки, стану
здоров’я, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують надання соціальної
послуги або отримують таку послугу;
особова справа - упорядкована сукупність відомостей про предмет конфлікту/спору, його
сторони, процедури посередництва (медіації) та результати досягнутих домовленостей при її
проведенні;
посередництво (медіація) - метод розв’язання конфліктів/спорів, за допомогою якого дві
або більше сторін конфлікту/спору намагаються в межах структурованого процесу за участю
посередника/медіатора досягти згоди для його розв’язання;
сторони посередництва (медіації) - сторони конфлікту/спору, які уклали договір на етапі І
надання соціальної послуги або медіаційну угоду на етапі ІІ надання соціальної послуги про
проведення посередництва (медіації);
суб’єкт, що надає соціальну послугу посередництва (медіації) (далі - суб’єкт, що надає
соціальну послугу) - підприємство, установа, заклад, організація (різних форм власності та
господарювання), фізична особа, фізична особа - підприємець, які відповідають критеріям
діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.
Інші терміни в цьому Державному стандарті вживаються у значеннях, наведених у
Сімейному кодексі України та Законі України „Про соціальні послуги”.

ІІ. Загальні підходи до організації та надання соціальної послуги
1. Підставою для надання соціальної послуги є подання письмової заяви отримувача
соціальної послуги / його законного представника суб’єкту, що надає таку послугу.
2. Рішення про надання соціальної послуги або відмову у її наданні приймається суб’єктом,
що надає таку послугу, з урахуванням позиції іншої сторони конфлікту/спору отримувача
соціальної послуги, щодо якого виникає потреба в наданні такої послуги.
3. Рішення приймається не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати звернення одного з
отримувачів соціальної послуги.
4. Соціальна послуга дитині віком до 14 років надається за участю її законного
представника, а у разі його відсутності - посадової особи органу опіки та піклування.
5. Надання соціальної послуги включає два етапи:
І етап - допомога у врегулюванні конфлікту/спору, яка надається посередником або
медіатором (встановлення причин і надання допомоги у врегулюванні конфлікту/спору,
опрацювання шляхів та умов його розв’язання, сприяння його усуненню).
Посередник/медіатор, отримавши інформацію про випадок, встановлює зв’язок (контакт) зі
сторонами та домовляється про індивідуальну зустріч.
Посередник/медіатор аналізує ситуацію, забезпечує умови для діалогу зі сторонами та
підготовку до зустрічі.
ІІ етап - ведення медіатором переговорів, опрацювання шляхів та умов розв’язання
конфлікту/спору.
Медіатор аналізує бачення сторін конфлікту/спору (окремі точки зору), прояснює конфлікт/
спір, визначає шляхи розв’язання, розробляє можливі рішення, домовляється зі сторонами щодо
розв’язання конфлікту/спору, виконує дії щодо підписання медіаційної угоди.
Медіатор проводить аналіз ситуації та за необхідності корегує домовленості щодо
розв’язання конфлікту/спору.
6. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, відмовляє отримувачеві соціальної послуги в її
наданні, якщо за наявних ресурсів він не здатен задовольнити потреби отримувача соціальної
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послуги.
Відмова супроводжується письмовим поясненням причин та ознайомленням із довідковою
інформацією про можливість отримати таку послугу в іншого суб’єкта, що надає соціальну
послугу.
7. Підставами для припинення надання соціальної послуги є:
відмова однієї чи обох сторін конфлікту / спору від отримання такої послуги;
закінчення строку дії договору;
виконання / невиконання умов договору;
закінчення строку дії медіаційної угоди;
виконання / невиконання умов медіаційної угоди;
недосягнення отримувачами соціальної послуги згоди щодо розв’язання конфлікту/спору
або неявка одного з отримувачів соціальної послуги на зустріч для врегулювання конфлікту /
спору більше ніж два рази поспіль;
смерть однієї зі сторін конфлікту/спору.
8. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, приймає рішення про припинення надання
соціальної послуги відповідно до пункту 7 розділу ІІ цього Державного стандарту.
Суб’єкт, що надає соціальну послугу, протягом трьох робочих днів з дати прийняття
рішення про припинення надання соціальної послуги інформує про це отримувачів соціальної
послуги шляхом направлення повідомлення. У повідомленні, що здійснюється у письмовому
вигляді, зазначається підстава припинення надання соціальної послуги, а також інформується
про можливість оскарження цього рішення відповідно до законодавства.

ІІІ. Визначення індивідуальних потреб
1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, на І етапі визначає індивідуальні потреби
отримувачів соціальної послуги, складає індивідуальний план та укладає договір про надання
соціальної послуги.
2. Форма визначення індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги розробляється
суб’єктом, що надає соціальну послугу, з урахуванням його спеціалізації.
Індивідуальні потреби отримувачів соціальної послуги визначаються посередником або
медіатором із залученням отримувачів соціальної послуги та / або їхніх законних
представників.
3. Результати визначення індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги є
підставою для складання індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної
послуги.

ІV. Складання індивідуального плану надання соціальної послуги
1. Індивідуальний план є основою для надання соціальної послуги на І етапі і ґрунтується
на визначенні індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги та договорі про її
надання.
2. Індивідуальний план складається й узгоджується з кожним отримувачем соціальної
послуги / його законним представником і суб’єктом, що надає соціальну послугу.
Індивідуальний план складається за формою згідно з додатком 1 до цього Державного
стандарту у трьох примірниках і підписується отримувачами соціальної послуги / їхніми
законними представниками і суб’єктом, що надає соціальну послугу.
По одному примірнику індивідуального плану надається отримувачам соціальної послуги /
їхнім законним представникам, третій - залишається в суб’єкта, що надає соціальну послугу.
3. Структурними елементами індивідуального плану надання соціальної послуги є:
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загальні відомості про отримувачів соціальної послуги;
заходи, що проводяться під час надання соціальної послуги, згідно з пунктом 1 розділу ІХ
цього Державного стандарту;
періодичність і строки виконання заходів;
відомості про виконавців заходів;
дані щодо моніторингу результатів надання соціальної послуги.

V. Укладення договору про надання соціальної послуги
1. Договір про надання соціальної послуги укладається з кожним отримувачем соціальної
послуги / його законним представником на І етапі протягом 5 днів з дати прийняття рішення про
її надання.
2. Договір про надання соціальної послуги укладається за участю отримувачів соціальної
послуги / їхніх законних представників.
3. Договір підписується отримувачами соціальної послуги / їхніми законними
представниками та представником суб’єкта, що надає соціальну послугу. Кожна зі сторін
отримує по одному примірнику договору, які мають однакову юридичну силу.

VІ. Місце надання соціальної послуги
Соціальна послуга надається:
у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу;
за місцем, визначеним посередником/медіатором і погодженим з усіма учасниками
посередництва (медіації).

VІІ. Принципи надання соціальної послуги
1. Соціальна послуга є добровільною процедурою та надається за взаємною згодою сторін
конфлікту/спору на підставі принципів доступності, незалежності, захисту та безпеки
отримувачів соціальної послуги, добровільної участі, рівності та активності сторін
посередництва
(медіації),
незалежності,
нейтральності
посередника/медіатора,
конфіденційності інформації щодо посередництва (медіації).
2. Доступність соціальної послуги:
суб’єкт, що надає соціальну послугу, організовує свою діяльність у приміщеннях,
спеціально обладнаних та пристосованих для обслуговування в них інвалідів згідно з
державними будівельними нормами;
суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує надання отримувачам соціальної послуги /
їхнім законним представникам допомоги для усвідомлення сторонами конфлікту / спору
обставин конфлікту, його можливих наслідків, способу розв’язання;
суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо інформування отримувачів
соціальної послуги / їхніх законних представників про соціальну послугу, порядок звернення за
її наданням і порядок та умови її надання.
Інформація для отримувачів соціальної послуги розміщується на спеціальних стендах у
доступному місці приміщення суб’єкта, що надає соціальну послугу, висвітлюється в засобах
масової інформації, мережі Інтернет тощо, у тому числі у доступних форматах для інвалідів.
Посередник/медіатор не має права перешкоджати сторонам у прийнятті будь-якого рішення
щодо розв’язання конфлікту/спору або порядку ведення переговорів.
Посередник/медіатор не має права пропонувати сторонам варіанти розв’язання конфлікту/
спору, примушувати сторони до прийняття будь-якого рішення, давати оцінку діям сторін,
приймати позицію будь-якої сторони, давати консультації з приводу перспектив розв’язання
конфлікту / спору.
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Посередник/медіатор не має права бути представником однієї зі сторін з питань, що
стосуються цього конфлікту/спору.
У разі конфлікту інтересів подальша участь у процесі посередника/медіатора допустима
тільки за згодою обох сторін посередництва (медіації).
3. Незалежність отримувача соціальної послуги:
надавачі соціальної послуги застосовують індивідуальний підхід та з повагою ставляться
до раси, національності, культури, віросповідання, віку, статі, стану здоров’я, інших
індивідуальних особливостей отримувачів соціальної послуги;
отримувачі соціальної послуги / їхні законні представники повинні бути поінформовані про
свої права, обов’язки, державні та громадські організації, до повноважень яких належить
забезпечення захисту прав людини, шляхом розміщення відомостей на інформаційних стендах,
вручення інформаційних листівок, буклетів тощо;
отримувачі соціальної послуги мають однакові права та обов’язки. Кожна зі сторін має
право висловлювати свої думки, пропонувати варіанти розв’язання конфлікту/спору, робити
заяви, подавати документи, які стосуються конфлікту/спору;
отримувачі соціальної послуги мають право брати участь у переговорах, докладати
необхідних зусиль для вироблення варіантів розв’язання конфлікту/спору;
отримувачі соціальної послуги повинні шанобливо ставитися до посередників/медіаторів та
інших учасників посередництва (медіації), виконувати досягнуті домовленості.
4. Захист і безпека отримувача соціальної послуги:
надавач соціальної послуги провадить свою діяльність з повагою до гідності отримувачів
соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій щодо них;
отримувачам соціальної послуги / їхнім законним представникам надається інформація про
порядок оскарження непрофесійних дій надавача соціальної послуги;
надавач соціальної послуги інформує отримувачів соціальної послуги / їхніх законних
представників про відповідальність згідно з чинним законодавством у разі застосування ними
фізичного чи іншого насильства щодо надавачів соціальної послуги;
надавачам соціальної послуги забороняється використовувати речі отримувачів соціальної
послуги, отримувати від них кошти, подарунки тощо.
5. Конфіденційність інформації:
суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо захисту персональних даних
відповідно до вимог Закону України „Про захист персональних даних”;
отримувачі соціальної послуги / їхні законні представники в обов’язковому порядку
ознайомлюються із переліком і змістом заходів щодо дотримання принципу конфіденційності;
надавачі соціальної послуги інформують отримувачів соціальної послуги / їхніх законних
представників про нерозголошення отриманої ними конфіденційної інформації.

VІІІ. Укладення медіаційної угоди (угоди про примирення)
1. Медіаційна угода укладається на ІІ етапі, якщо заходів щодо врегулювання конфлікту/
спору, вжитих на І етапі, виявилося недостатньо.
2. Медіаційна угода містить спільне рішення сторін щодо врегулювання конфлікту/спору
між отримувачами соціальної послуги, які перебувають у конфлікті/спорі.
3. Сторони медіації мають право за власним бажанням відмовитись від укладення
медіаційної угоди.
4. Медіаційна угода укладається у письмовій формі, підписується сторонами медіації:
отримувачами соціальної послуги / їхніми законними представниками і медіатором.
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5. Медіаційна угода укладається в кількості примірників, яка відповідає кількості її сторін.
Кожна зі сторін медіації отримує один примірник медіаційної угоди.
У разі невиконання стороною узятих на себе медіаційною угодою зобов’язань ця угода
вважається недійсною.
Сторони мають право звернутися до суду в установленому законодавством порядку.
6. Медіаційна угода не може містити положень, що порушують чинне законодавство.
7. Структурними елементами медіаційної угоди є:
дата, час і місце складання угоди;
загальні відомості про отримувачів соціальної послуги;
предмет конфлікту/спору;
відомості про медіатора, вибраного сторонами медіації;
умови та порядок проведення медіації;
обов’язки сторін щодо конфіденційності проведення медіації;
обов’язки сторін щодо врегулювання конфлікту/спору;
реквізити сторін (назва, номер та серія документа, що посвідчує особу, місце проживання
(роботи), контактні дані тощо).
За згодою сторін медіаційна угода може містити іншу інформацію.

ІХ. Зміст соціальної послуги
1. Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги посередництва (медіації), форми
роботи та орієнтовний час для їх виконання (додаток 2), передбачають:
допомогу у врегулюванні конфліктів;
ведення переговорів;
опрацювання шляхів та умов розв’язання конфлікту.
2. Соціальна послуга може надаватись в обсязі від 1 до 12 зустрічей тривалістю до 3 годин
кожна.
Кількість і тривалість зустрічей може бути збільшена за потреби сторін.

Х. Використання ресурсів при організації надання соціальної послуги
1. Соціальну послугу безпосередньо надає посередник або медіатор, який реалізує заходи,
що становлять зміст соціальної послуги.
Суб’єкт, що надає соціальну послугу, за потреби може залучати до її надання (у тому числі
на договірних засадах) інших фахівців.
2. Посередником/медіатором може бути фізична особа, фізична особа –підприємець, яка
пройшла спеціальну підготовку в Україні або за її межами, має відповідні знання та навички.
Наявність спеціальної підготовки у посередника/медіатора засвідчується відповідним
документом (диплом, сертифікат, свідоцтво тощо), виданим на ім’я посередника/медіатора
навчальним закладом або організацією, що здійснила таку підготовку в Україні або за її
межами.
3. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо:
підвищення кваліфікації надавачів соціальної послуги;
формального та неформального професійного навчання надавачів соціальної послуги.
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4. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, розробляє та затверджує посадові інструкції
надавачів такої послуги, посади яких передбачено штатним розписом.

ХІ. Приміщення та обладнання
1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує наявність необхідної кількості
приміщень для проведення заходів щодо надання соціальної послуги (кімнати для проведення
медіації / медіаційних зустрічей, зберігання документації, адміністративної роботи тощо).
2. Приміщення суб’єкта, що надає соціальну послугу, мають відповідати вимогам
доступності для інвалідів згідно з державними будівельними нормами, санітарним і
протипожежним вимогам згідно з вимогами законодавства.
3. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, для забезпечення виконання заходів цієї послуги
повинен забезпечити надавачів соціальної послуги робочими місцями, обладнанням,
інвентарем, витратними матеріалами, необхідними для виконання їхніх посадових обов’язків.

ХІІ. Інформаційно-методичне забезпечення організації та надання
соціальної послуги
1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, організовує інформаційно-методичне забезпечення
своєї діяльності відповідно до чинного законодавства, зокрема, забезпечує своїх працівників
нормативно-правовими актами, методичними та іншими матеріалами у сфері надання
соціальних послуг.
2. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, створює умови для підвищення кваліфікації
надавачів соціальної послуги, зокрема, щодо обміну досвідом з іншими суб’єктами, що надають
соціальні послуги.

ХІІІ. Взаємодія з іншими суб’єктами, що надають соціальну послугу
Суб’єкт, що надає соціальну послугу, організовує виконання заходів з її надання із
залученням (за потреби та на договірній основі) інших підприємств, установ, організацій,
закладів незалежно від форми власності та господарювання, які в свою чергу вживають заходів
щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Закону України „Про захист
персональних даних” і конфіденційної інформації щодо отримувачів соціальної послуги / їхніх
законних представників.

ХІV. Оцінка ефективності надання соціальної послуги
1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, проводить опитування отримувачів соціальної
послуги / їхніх законних представників з метою отримання відгуків стосовно її організації та
надання.
2. Результати опитувань обговорюються під час аналізу діяльності суб’єкта, що надає
соціальну послугу, та надавачів соціальної послуги і враховуються в подальшій роботі з метою
підвищення ефективності та якості її надання.

ХV. Документація щодо організації процесу надання соціальної
послуги
1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, проводить свою діяльність відповідно до
установчих документів (положень), цивільно-правових договорів (для фізичних осіб підприємців).
2. Документи ведуться, оформляються та зберігаються відповідно до вимог законодавства.
3. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, формує особову справу, яка містить:
листи-запрошення на посередництво (медіацію) із зазначенням факту (відмітки) щодо їх
направлення;
згоду про застосування посередництва (медіації);
договір про надання соціальної послуги;
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індивідуальний план надання соціальної послуги;
медіаційну угоду (в разі успішного завершення медіації);
письмову відмову учасників процесу від подальшого проведення посередництва (медіації)
(у довільній формі бажано із зазначенням причин відмови для подальшого узагальнення).
4. Особова справа прошивається посередником / медіатором, містить внутрішній опис і
зберігається в сейфі протягом п’яти років з моменту закінчення надання соціальної послуги.

ХVІ. Оцінка дотримання Державного стандарту
1. Діяльність суб’єкта, що надає соціальну послугу, підлягає внутрішньому та зовнішньому
оцінюванню на відповідність професійним вимогам і законодавству України.
2. Для внутрішнього та зовнішнього оцінювання надання соціальної
застосовуються показники, наведені в додатку 3 до цього Державного стандарту.

послуги

3. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, оприлюднює, зокрема, на спеціальних стендах,
офіційному сайті, в засобах масової інформації тощо, результати оцінювання серед отримувачів
соціальної послуги, населення адміністративно-територіальної одиниці, де цей суб’єкт здійснює
свою діяльність.
4. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, не рідше ніж один раз на рік проводить внутрішнє
оцінювання своєї діяльності щодо відповідності соціальної послуги, яка ним надається,
вимогам цього Державного стандарту і вживає заходів для усунення виявлених недоліків.
5. До процедури оцінювання залучаються надавачі соціальної послуги, отримувачі
соціальної послуги / їхні законні представники.
Для цього розробляється і впроваджується процедура консультацій з отримувачами
соціальної послуги / їхніми законними представниками щодо відповідності обсягу, змісту, умов
і порядку надання соціальної послуги вимогам, установленим у цьому Державному стандарті.
6. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, підлягає зовнішньому оцінюванню, яке
проводиться центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, іншими уповноваженими органами відповідно до законодавства.
7. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо:
інформування отримувачів соціальної послуги / їхніх законних представників стосовно
зовнішнього оцінювання діяльності суб’єкта, що надає соціальну послугу;
забезпечення безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги / їхніх законних
представників до органу, що проводить зовнішнє оцінювання, під час його проведення.

ХVІІ. Фінансово-економічне обґрунтування вартості соціальної
послуги посередництва (медіації)
1. Вартість соціальної послуги визначається з урахуванням її собівартості,
адміністративних витрат і податку на додану вартість відповідно до законодавства.
2. Вартість соціальної послуги, що надається за рахунок коштів місцевих бюджетів,
формується з урахуванням фінансових можливостей відповідних місцевих бюджетів.
Начальник Управління
у справах людей похилого
віку та надання соціальних
послуг Міністерства
соціальної політики України
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Додаток 1
до Державного стандарту соціальної
послуги посередництва (медіації)
(пункт 2 розділу IV)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
надання соціальної послуги посередництва (медіації)
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Додаток 2
до Державного стандарту соціальної
послуги посередництва (медіації)
(пункт 1 розділу IX)

ОСНОВНІ ЗАХОДИ,
що становлять зміст соціальної послуги посередництва (медіації),
форми роботи та орієнтовний час для їх виконання
№ з/п

1

Назва заходу

Допомога у врегулюванні конфліктів

1.1

Допомога в аналізі життєвої ситуації: визначення
основних проблем, причин конфлікту/спору,
усвідомлення конфлікту/спору, роз’яснення суті,
можливих наслідків, шляхів розв’язання конфлікту/
спору, наснаження сторін конфлікту/спору на
позитивні дії з метою його вирішення

1.2

Допомога у розв’язанні міжособистісного
конфлікту / спору, групового соціального
конфлікту/спору, представлення інтересів однієї зі
сторін конфлікту/спору на його прохання

1.3

Сприяння усуненню причин конфлікту/спору,
залучення інших фахівців за потреби

2

Форма
Орієнтовний час
роботи (і /
виконання, хв.
гр.)*
(середній показник)**

і

60 - 120 (за потреби)

гр.

60 - 120 (за потреби)

і / гр.

60 - 120 (за потреби)

Ведення переговорів

2.1

Планування переговорів

і

120 - 180

2.2

Організація переговорів з метою усунення проблем
та ускладнень

і

120 - 180

2.3

Визначення позиційних інтересів, аналіз цілей
сторін конфлікту/спору в переговорах (особистих,
групових), допомога у виробленні власної позиції
сторони конфлікту/спору у разі неповного
розуміння ситуації

і / гр.

120 (за потреби)

2.4

Ведення переговорів

гр.

до 180 (1- 12 зустрічей)

2.5

Прогнозування цілей та інтересів партнера на
переговорах, допомога в усвідомленні цілей та
інтересів (власних і опонента)

і

60 - 90 (за потреби)

2.6

Запобігання поновленню конфлікту/спору

і

120 - 180

2.7

Аналіз результатів і підсумків переговорів.
Пояснення сутності досягнутого результату

і / гр.

120 - 180
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отримувачу соціальної послуги за потреби
3

Опрацювання шляхів та умов розв’язання
конфлікту

3.1

Визначення шляхів урегулювання конфлікту/спору

і/ гр.

120 - 180

3.2

Сприяння поверненню отримувача(чів) соціальної
послуги до місця постійного проживання

і / гр.

60 - 120

3.3

Підтримка близьких родичів отримувача соціальної
послуги та його найближчого соціального оточення

гр.

120 - 180

3.4

Формування здатності особи/сім’ї самостійно
долати свої труднощі, звертатись по допомогу у
складних ситуаціях

і / гр.

300

3.5

Інформування про суб’єктів, що надають соціальні
послуги, в тому числі притулку, соціальної
інтеграції та реінтеграції, підтриманого
проживання тощо

і / гр.

60 - 120

3.6

Сприяння в установленні зв’язків з іншими
фахівцями, службами, організаціями,
підприємствами, органами, закладами, установами
тощо

і

60 - 120 (за потреби)

__________
* і - індивідуальна форма роботи;
гр. - групова форма роботи.
** Час, необхідний для виконання заходів з надання соціальної послуги, є орієнтовним; застосовується як середній
показник, що може змінюватись з урахуванням ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги.
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Додаток 3
до Державного стандарту соціальної
послуги посередництва (медіації)
(пункт 2 розділу XVI)

ПОКАЗНИКИ
якості соціальної послуги посередництва (медіації)
1. Кількісні показники:
кількість скарг та результати їх розгляду (в розрахунку на 30 отримувачів соціальної
послуги);
кількість подяк (в розрахунку на 30 отримувачів соціальної послуги);
чисельність отримувачів соціальної послуги, емоційний, психологічний, фізичний стан
яких покращено;
кількість задоволених звернень щодо отримання соціальної послуги (% від загальної
кількості);
кількість укладених медіаційних угод з позитивним розглядом (% від загальної кількості
звернень);
чисельність працівників, які мають відповідну освіту (%);
чисельність працівників, які підвищили свій рівень кваліфікації (%);
періодичність проведення моніторингу якості надання соціальної послуги;
відповідність установлених показників
(встановлюється шляхом моніторингу).

якості

вимогам

Державного

стандарту

2. Якісні показники:
1) адресність та індивідуальний підхід:
критерії оцінювання:
визначеність індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги;
співвідношення кількості звернень за отриманням соціальної послуги та чисельності
отримувачів соціальної послуги, які її отримали;
наявність індивідуального плану надання соціальної послуги, що відповідає визначеним
індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги;
2) результативність:
критерії оцінювання:
рівень задоволеності соціальною послугою (за оцінками отримувачів);
покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів, позитивні зміни в
стані отримувача соціальної послуги в процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна
послуга не надавалась;
проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості надання соціальної послуги;
3) своєчасність:
критерії оцінювання:
прийняття рішення про надання соціальної послуги, визначення індивідуальних потреб
отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги в
установлений строк;
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складання та підписання медіаційної угоди;
відповідність термінів надання соціальної послуги зазначеним в індивідуальному плані
надання соціальної послуги та медіаційній угоді;
4) доступність і відкритість:
критерії оцінювання:
наявність приміщень, що відповідають вимогам, визначеним цим Державним стандартом;
наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про
порядок надання, умови та зміст соціальної послуги;
наявність копій довідника, буклетів та інших витратних матеріалів, газетних статей, записів
радіо- та телепрограм щодо надання соціальної послуги;
5) повага до гідності отримувача соціальної послуги:
критерії оцінювання:
відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної
послуги;
повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і
дискримінаційних дій щодо них;
наявність стендів з інформацією про правозахисні організації, порядок подання та розгляду
скарг;
наявність у медіаційній угоді, індивідуальному плані про надання соціальної послуги
положень стосовно дотримання принципу конфіденційності;
6) професійність:
критерії оцінювання:
штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації
суб’єкта, що надає соціальну послугу;
наявність затверджених посадових інструкцій;
розроблено програму стажування для надавачів соціальної послуги;
розроблено графіки проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних
працівників, фахівців із соціальної роботи;
наявність документів про освіту (державного зразка) у працівників суб’єкта, що надає
соціальну послугу, та відповідних документів (диплом, сертифікат, свідоцтво тощо) у медіатора;
наявність у надавачів соціальної послуги особистих медичних книжок із записами щодо
проходження обов’язкових медичних оглядів;
графік проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних
послуг, медіації;
наявність обладнання, інвентарю, витратних матеріалів тощо, необхідних для надання
соціальної послуги.
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
30.12.2015 № 1261
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2016 р.
за № 127/28257

Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги
представництва інтересів
Відповідно до абзацу чотирнадцятого статті 1 Закону України "Про соціальні послуги",
пункту 7 Плану заходів на 2013-2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи
надання соціальних послуг, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13
березня 2013 року № 208-р, Н А К А З У Ю :
1. Затвердити Державний стандарт соціальної послуги представництва інтересів, що
додається.
2. Управлінню у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг Міністерства
соціальної політики України (О. Суліма) забезпечити подання в установленому порядку цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Мущиніна.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів України

Р.П. Качур

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

С.М. Кондрюк
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства соціальної
політики України
30.12.2015 № 1261
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2016 р.
за № 127/28257

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
соціальної послуги представництва інтересів
І. Загальні положення
1. Цей Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної
послуги представництва інтересів, показники її якості для суб’єктів усіх форм власності, які
надають цю послугу.
2. Цей Державний стандарт застосовується для організації надання соціальної послуги
представництва інтересів сім’ям та/або особам, які перебувають у складних життєвих
обставинах (бездомні особи, особи, які відбули покарання у виді обмеження волі або
позбавлення волі на певний строк, громадяни похилого віку, інваліди, особи, постраждалі від
торгівлі людьми, від насильства у сім’ї тощо), прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного
типу, сім’ям опікунів, піклувальників, а також для здійснення моніторингу й контролю за
якістю надання соціальної послуги представництва інтересів.
3. У цьому Державному стандарті терміни вживаються у таких значеннях:
індивідуальний план надання соціальної послуги представництва інтересів (далі індивідуальний план) - документ, складений на підставі проведеного комплексного оцінювання
індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, у якому зазначено заходи, що
здійснюються в межах надання такої послуги, відомості про необхідні ресурси, періодичність і
строки виконання, відповідальних виконавців, дані щодо моніторингу результатів та
інформацію щодо перегляду індивідуального плану;
моніторинг якості надання соціальної послуги представництва інтересів - постійний чи
періодичний перегляд діяльності працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу, метою
якого є оцінка поточних результатів, виявлення труднощів, визначення проблем і надання
рекомендацій для їх усунення;
мультидисциплінарна команда - команда, до складу якої включається не менше трьох осіб із
числа таких працівників: соціальний працівник, фахівець із соціальної роботи, юрисконсульт,
психолог, медичний працівник тощо;
надавач соціальної послуги - фахівець у сфері надання соціальних послуг, соціальний
працівник або мультидисциплінарна команда, які безпосередньо реалізують заходи, що
становлять зміст соціальної послуги;
отримувач соціальної послуги - особа, сім’я, у тому числі прийомна, дитячий будинок
сімейного типу, сім’я опікунів, піклувальників, окрема соціальна група, які перебувають у
складних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним
становищем, життєвими звичками і способом життя, особа, яка постраждала від торгівлі
людьми, особа, яка постраждала від насильства у сім’ї, та потребує надання соціальної послуги
або отримує таку послугу;
оцінювання індивідуальних потреб - збір та аналіз надавачем соціальної послуги
інформації щодо життєвих обставин отримувача соціальної послуги для визначення змісту й
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0127-16/print1453360509861465
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обсягу надання соціальної послуги представництва інтересів;
соціальна послуга представництва інтересів (далі - соціальна послуга) - надання допомоги
особам, сім’ям, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах,
шляхом здійснення заходів, спрямованих на подолання / пом’якшення складних життєвих
обставин, згідно з визначеними потребами;
суб’єкт, що надає соціальну послугу, - підприємство, установа, організація, заклад
незалежно від форми власності, фізична особа - підприємець, які відповідають критеріям
діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.
Інші терміни вживаються у значеннях, визначених Законами України "Про соціальні
послуги", "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей", "Про
соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або
позбавлення волі на певний строк", "Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю", "Про
національні меншини в Україні", "Про органи і служби для дітей та спеціальні установи для
дітей", "Про основи соціальної захищеності інвалідів", "Про протидію торгівлі людьми", "Про
попередження насильства в сім’ї" та іншими нормативно-правовими актами у сфері соціального
захисту населення.

ІІ. Загальні підходи до організації та надання соціальної послуги
1. Підставою для отримання соціальної послуги є письмове/усне звернення (заява)
отримувача соціальної послуги та/або його законного представника до суб’єкта, що надає
соціальну послугу, повідомлення про особу (дитину), яка постраждала від насильства в сім’ї,
влаштування дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, до закладу соціального
захисту дітей.
2. Рішення про надання соціальної послуги чи відмову у її наданні приймається суб’єктом,
що надає соціальну послугу, не пізніше ніж через 10 днів з дати звернення (письмового, усного)
отримувача соціальної послуги та / або його законного представника з урахуванням
індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.
У разі влаштування дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, до закладу
соціального захисту дітей рішення про надання соціальної послуги приймається невідкладно.
3. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги в
її наданні, якщо за наявних ресурсів він не здатний задовольнити індивідуальні потреби
отримувача соціальної послуги.
Відмова супроводжується письмовим поясненням причин та довідковою інформацією про
можливість отримати таку соціальну послугу в іншого суб’єкта, що надає соціальну послугу.
4. Підставами для припинення надання соціальної послуги є:
відмова отримувача соціальної послуги від отримання соціальної послуги, за винятком
ситуації, коли отримувачем соціальної послуги є дитина, яка перебуває у складних життєвих
обставинах, влаштована до закладу соціального захисту дітей;
досягнення наданою соціальною послугою поставленої мети;
закінчення строку дії договору про надання соціальної послуги, за винятком ситуації, коли
отримувачем соціальної послуги є дитина, яка перебуває у складних життєвих обставинах,
влаштована до закладу соціального захисту дітей;
невиконання вимог одержання соціальної послуги та письмове попередження про
можливість відмови у її наданні, за винятком ситуації, коли отримувачем соціальної послуги є
дитина, яка перебуває у складних життєвих обставинах, влаштована до закладу соціального
захисту дітей;
зміна місця проживання/перебування отримувача соціальної послуги, вибуття отримувача
соціальної послуги із закладу соціального захисту дітей;
направлення отримувача соціальної послуги до стаціонарної інтернатної установи або
закладу, іншого закладу або іншої установи постійного/підтриманого проживання (для
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бездомних осіб, осіб похилого віку та інвалідів І та ІІ груп, які відбули покарання у виді
обмеження волі або позбавлення волі на певний строк);
наявність медичних протипоказань для надання соціальної послуги;
смерть отримувача соціальної послуги.

ІІІ. Визначення індивідуальних потреб
1. Соціальна послуга надається суб’єктом, що надає соціальну послугу, після проведення
комплексного оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, визначення
методів і форм роботи відповідно до результатів комплексного оцінювання індивідуальних
потреб, складання індивідуального плану та укладення договору про надання соціальної
послуги представництва інтересів отримувача послуги.
Комплексне оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги
здійснюється впродовж 10 днів з дати звернення (подання заяви), влаштування дитини, яка
перебуває у складних життєвих обставинах, до закладу соціального захисту дітей.
2. Комплексне оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги
здійснюється суб’єктом, що надає соціальну послугу, відповідно до наказу Міністерства
соціальної політики України від 09 липня 2014 року № 450 "Про затвердження форм обліку
соціальних послуг з сім’ями (особами), які перебувають у складних життєвих обставинах",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2014 року за № 1076/25853.
Комплексне оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги
здійснюється надавачем соціальної послуги із залученням отримувача соціальної послуги та/
або його законного представника.
До проведення комплексного оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальної
послуги надавач соціальної послуги за потреби та/або за можливості може залучати
представника(ків) з числа національних меншин, представником якої є отримувач соціальної
послуги.
3. Результати комплексного оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальної
послуги є підставою для складання індивідуального плану та укладання договору про надання
соціальної послуги представництва інтересів отримувача послуги.
4. Після закінчення половини строку виконання послуги з дня початку її надання надавачем
соціальної послуги проводиться повторна оцінка індивідуальних потреб отримувача соціальної
послуги з метою коригування індивідуального плану надання послуги (за потреби).
У разі якщо отримувачем соціальної послуги є дитина, яка перебуває у складних життєвих
обставинах, влаштована до закладу соціального захисту дітей, повторна оцінка індивідуальних
потреб проводиться не рідше ніж раз на три місяці.

IV. Складання індивідуального плану надання соціальної послуги
1. Індивідуальний план надання соціальної послуги є основою для надання соціальної
послуги та ґрунтується на результатах комплексного оцінювання індивідуальних потреб
отримувача соціальної послуги.
Якщо отримувачем соціальної послуги є дитина, яка перебуває у складних життєвих
обставинах, складається та затверджується індивідуальний план соціального захисту дитини,
яка перебуває у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої
батьківського піклування, відповідно до Типового положення про комісії з питань захисту прав
дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866.
2. Індивідуальний план складається за формою згідно з додатком 1 до цього Державного
стандарту у двох примірниках і підписується отримувачем соціальної послуги та/або його
законним представником і суб’єктом, що надає соціальну послугу, окрім випадків,
передбачених абзацом другим пункту 1 цього розділу.
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Враховуючи специфіку надання соціальних послуг дитині та її сім'ї, індивідуальний план
складається відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 09 липня 2014
року № 450 "Про затвердження форм обліку соціальних послуг з сім’ями (особами), які
перебувають у складних життєвих обставинах", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
04 вересня 2014 року за № 1076/25853.
Один примірник індивідуального плану надається отримувачеві соціальної послуги та/або
його законному представнику, другий залишається в суб’єкта, що надає соціальну послугу.
3. Структура індивідуального плану, передбаченого абзацом другим пункту 1 цього розділу,
така:
загальні відомості про отримувача соціальної послуги;
заходи, що здійснюються під час надання соціальної послуги, згідно з пунктом 1 розділу
VІІІ та додатком 2 до цього Державного стандарту;
періодичність і строк виконання заходів;
відомості про виконавців заходів;
дані щодо моніторингу результатів
індивідуального плану (за потреби).

надання

соціальної

послуги

та

перегляду

Індивідуальний план переглядається разом із отримувачем соціальної послуги та/або його
законним представником через місяць з дня початку її надання, надалі - відповідно до потреби.

V. Укладення договору про надання соціальної послуги
1. З кожним отримувачем соціальної послуги після прийняття рішення про надання
соціальної послуги укладається договір про надання соціальної послуги.
Договір про надання соціальної послуги не укладається у разі, якщо отримувачем
соціальної послуги є дитина, яка перебуває у складних життєвих обставинах, влаштована до
закладу соціального захисту дітей.
2. Укладення договору про надання соціальної послуги представництва інтересів
здійснюється за участю отримувача соціальної послуги.
3. Договір про надання соціальної послуги підписується отримувачем соціальної послуги
та/або його законним представником і представником суб’єкта, що надає соціальну послугу.
Кожна зі сторін отримує один примірник договору.

VI. Місце й строки надання соціальної послуги
1. Соціальна послуга надається:
у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу;
безпосередньо за місцем фактичного проживання/перебування отримувача соціальної
послуги, у тому числі під час здійснення виїзних прийомів суб’єкта, що надає соціальну
послугу.
2. Соціальна послуга надається протягом строку, встановленого після проведення
комплексного визначення потреб, який зазначається за потреби в індивідуальному плані та
договорі про надання соціальної послуги.
У разі якщо потреба у наданні соціальної послуги є разовою, індивідуальний план та
договір про надання соціальної послуги не укладаються.
3. Строк надання соціальної послуги визначається індивідуально для кожного отримувача
залежно від його потреб та узгоджується з отримувачем соціальної послуги та/або його
законним представником після комплексного визначення стану індивідуальних потреб і
зазначається в договорі про надання соціальної послуги.
Виняток становлять отримувачі соціальної послуги з числа дітей, які перебувають у
складних життєвих обставинах, влаштованих до закладу соціального захисту дітей.
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VII. Принципи надання соціальної послуги
1. Доступність соціальної послуги:
суб’єкт, що надає соціальну послугу, організовує свою діяльність:
у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу, в тому числі із забезпеченням їх
доступності з урахуванням вимог ДБН В.2.2.-17:2006 "Будинки і споруди. Доступність будинків
і споруд для маломобільних груп населення" та ДСТУ-Н В.2.2-31-2011 "Настанова з
облаштування будинків і споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з
вадами зору і слуху";
безпосередньо за місцем фактичного та/або компактного проживання/ перебування сімей, у
тому числі прийомних, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, осіб,
окремих соціальних груп (за потреби);
суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо інформування отримувачів
соціальної послуги та/або їхніх законних представників про соціальну послугу, порядок
звернення за її наданням, порядок і умови її надання.
Інформація для отримувачів соціальної послуги розміщується на спеціальних стендах у
доступному місці приміщення суб’єкта, що надає соціальну послугу, в інших місцях, де можуть
перебувати потенційні отримувачі соціальної послуги, на сайті суб’єкта, що надає соціальну
послугу, висвітлюється в засобах масової інформації, поширюється шляхом видання та
розповсюдження друкованого роздаткового матеріалу (буклетів, листівок тощо).
2. Незалежність отримувача соціальної послуги:
надавачі соціальної послуги застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного
та психічного стану отримувача соціальної послуги) та з повагою ставляться до раси,
національності, культури, віросповідання, віку, статі, інших індивідуальних особливостей
отримувачів соціальної послуги;
отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники повинні бути
поінформовані про свої права, обов’язки, а також про державні та громадські організації, до
повноважень яких належить здійснення захисту прав людини, шляхом розміщення матеріалів на
інформаційних стендах, сайтах, вручення інформаційних листівок, буклетів тощо.
3. Захист і безпека отримувачів соціальної послуги:
надавач соціальної послуги провадить свою діяльність з повагою до гідності отримувачів
соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій щодо них;
отримувачам соціальної послуги та/або їхнім законним представникам надається
інформація про порядок оскарження непрофесійних дій надавача соціальної послуги;
отримувачі соціальної послуги інформуються про відповідальність згідно з чинним
законодавством у разі застосування ними фізичного чи іншого насильства щодо надавачів
соціальної послуги;
надавачу соціальної послуги забороняється використовувати речі отримувачів соціальної
послуги, отримувати від них гроші, подарунки тощо.
4. Конфіденційність інформації:
суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо захисту персональних даних
відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних", конфіденційної
інформації щодо отримувачів соціальної послуги та / або їхніх законних представників;
отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники в обов’язковому порядку
ознайомлюються із заходами з дотримання принципу конфіденційності;
надавачі соціальної послуги інформують отримувачів соціальної послуги та / або їхніх
законних представників щодо нерозголошення отриманої ними конфіденційної інформації;
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надавачі соціальної послуги повинні дотримуватись
нерозголошення отриманої ними конфіденційної інформації.

вимог

законодавства

щодо

VIII. Зміст соціальної послуги
1. Основні заходи, що складають зміст соціальної послуги, форми роботи та орієнтовний
час для їх виконання (додаток 2), передбачають:
1) для бездомних осіб, осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення
волі на певний строк:
допомогу в оформленні або відновленні документів;
сприяння в реєстрації місця проживання або перебування;
допомогу у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;
сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування,
встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами,
органами, закладами, установами тощо;
2) для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та влаштовані до закладів
соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, прийомних сімей,
дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників:
ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг;
допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;
сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування,
встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами,
органами, закладами, установами тощо;
3) для сімей, осіб з числа національних меншин:
ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг;
допомога в оформленні або відновленні документів;
сприяння в реєстрації місця проживання або перебування;
допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;
сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування,
встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами,
органами, закладами, установами тощо;
4) для осіб, які постраждали від торгівлі людьми:
ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг (за потреби);
допомога в оформленні або відновленні документів;
допомога у наданні послуг перекладача (для іноземців та осіб без громадянства, які на
законних підставах проживають та/або перебувають на території України);
сприяння в реєстрації місця проживання або перебування;
допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;
сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування,
встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами,
органами, закладами, установами тощо;
5) для осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, осіб з дітьми та осіб,
які постраждали від насильства у сім’ї:
ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг;
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допомога в оформленні або відновленні документів;
допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;
сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування,
встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами,
органами, закладами, установами тощо;
6) для громадян похилого віку:
ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг;
сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування,
встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами,
органами, закладами, установами тощо;
допомога в оформленні або відновленні документів;
допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;
сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування,
встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами,
органами, закладами, установами тощо.
2. Зміст і обсяг соціальної послуги для кожного її отримувача визначаються залежно від
ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги з урахуванням спеціалізації
суб’єкта, що надає соціальну послугу, та зазначаються в договорі про надання соціальної
послуги.
Якщо отримувачем соціальної послуги є дитина, яка перебуває в складних життєвих
обставинах, зміст і обсяг соціальної послуги відображаються в індивідуальному плані.
3. Соціальна послуга здійснюється:
періодично один раз на тиждень протягом місяця (тривалістю мінімум 30 хвилин на
тиждень, але в сукупності не більше ніж 3 години на місяць, до першого перегляду
індивідуального плану); один раз на місяць (тривалістю мінімум 30 хвилин) або на інший
період - після перегляду індивідуального плану;
разово тривалістю не більше ніж 3 години.

IX. Використання ресурсів під час організації надання соціальної
послуги
1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує необхідну кількість працівників
відповідно до потреб отримувачів соціальної послуги згідно зі штатним розписом, складеним в
установленому порядку.
2. Безпосереднє надання соціальної послуги здійснюють надавачі соціальної послуги.
Суб’єкт, що надає соціальну послугу, у разі потреби може залучати до надання соціальної
послуги інших фахівців, зокрема психологів, педагогів соціальних, юрисконсультів.
Для виконання заходів, обумовлених в індивідуальному плані та договорі про надання
соціальної послуги, суб’єкт, що надає соціальну послугу, на договірних засадах може залучати
інші підприємства, установи, організації, заклади незалежно від форми власності, у тому числі
представників національних меншин, тощо.
3. Надавачі соціальної послуги повинні володіти необхідними знаннями й навичками, а
їхній кваліфікаційний рівень має відповідати вимогам, визначеним "Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80 "Соціальні послуги",
затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 жовтня 2005
року № 324.
4. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів із:
підвищення кваліфікації надавачів соціальної послуги;
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формального та неформального професійного навчання надавачів соціальної послуги;
проведення атестації надавачів соціальної послуги.
5. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, розробляє і затверджує посадові інструкції
надавачів соціальної послуги.
6. Надавачі соціальної послуги повинні проходити попередній (до прийняття на роботу) і
періодичний (один раз на рік) обов’язкові профілактичні медичні огляди в установленому
законодавством порядку.

Х. Приміщення та обладнання
1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує наявність необхідної кількості
приміщень для здійснення заходів із надання соціальної послуги (кімнати для консультування,
зберігання професійної документації, адміністративної роботи тощо).
2. Приміщення суб’єкта, що надає соціальну послугу, мають відповідати санітарним та
протипожежним вимогам згідно із законодавством.
3. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, для забезпечення виконання заходів цієї соціальної
послуги повинен забезпечити надавачів соціальної послуги робочим місцем, обладнанням,
інвентарем, витратними матеріалами, необхідними для виконання їхніх посадових обов’язків зі
здійснення представництва інтересів отримувачів послуги.

ХІ. Інформаційно-методичне забезпечення організації та надання
соціальної послуги
1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, організовує інформаційно-методичне забезпечення
своєї діяльності відповідно до чинного законодавства, зокрема забезпечує своїх працівників
нормативно-правовими актами, методичними та іншими матеріалами у сфері надання
соціальних послуг.
2. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, створює можливості для підвищення кваліфікації
надавачів соціальної послуги, зокрема щодо обміну досвідом надавачів соціальної послуги з
іншими суб’єктами надання соціальних послуг.

ХІІ. Взаємодія з іншими суб’єктами, що надають соціальну послугу
Суб’єкт, що надає соціальну послугу, організовує виконання заходів з надання цієї послуги
із залученням (за потреби та на договірній основі) інших підприємств, установ, організацій,
закладів.
Працівники підприємств, установ, організацій, закладів, які залучаються суб’єктом, що
надає соціальну послугу, до виконання заходів, які складають зміст соціальної послуги, повинні
дотримуватись вимог законодавства щодо нерозголошення отриманої ними конфіденційної
інформації.

ХІІІ. Оцінка ефективності надання соціальної послуги
1. Оцінка ефективності надання соціальної послуги здійснюється під час зовнішнього та
внутрішнього оцінювання якості зазначеної послуги.
2. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, здійснює опитування отримувачів соціальної
послуги з метою отримання відгуків стосовно організації та надання соціальної послуги.
Результати опитувань обговорюються під час проведення аналізу діяльності суб’єкта, що
надає соціальну послугу, та надавачів соціальної послуги і враховуються в подальшій роботі з
метою підвищення ефективності та якості надання соціальної послуги.

XIV. Документація щодо організації процесу надання соціальної
послуги
Суб’єкт, що надає соціальну послугу, здійснює свою діяльність відповідно до установчих
документів (положень), цивільно-правових договорів (для фізичних осіб - підприємців).
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Документація ведеться, оформляється та зберігається відповідно до вимог законодавства.

XV. Механізми оцінки дотримання стандарту соціальної послуги
представництва інтересів
1. Діяльність суб’єкта, що надає соціальну послугу, підлягає внутрішньому та зовнішньому
оцінюванню на відповідність професійним вимогам і законодавству України.
Для внутрішнього та зовнішнього оцінювання якості надання соціальної послуги
представництва інтересів застосовуються показники якості соціальної послуги, наведені в
додатку 3 до цього Державного стандарту.
Результати цього оцінювання оприлюднюються і поширюються серед отримувачів
соціальної послуги, населення адміністративно-територіальної одиниці, де здійснює свою
діяльність суб’єкт, що надає соціальну послугу.
2. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, не рідше ніж один раз на рік проводить внутрішнє
оцінювання своєї діяльності щодо відповідності соціальної послуги, яка ним надається,
вимогам цього Державного стандарту і вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків.
3. До процедури оцінювання залучаються надавачі соціальної послуги, отримувачі
соціальної послуги та/або їхні законні представники.
З цією метою розробляється і впроваджується процедура консультацій з отримувачами
соціальної послуги та/або їхніми законними представниками щодо відповідності обсягу, змісту,
умов і порядку надання соціальної послуги вимогам, встановленим у цьому Державному
стандарті.
4. Суб’єкти, що надають соціальну послугу, підлягають внутрішній та зовнішній оцінці.
Суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо:
інформування отримувачів соціальної послуги стосовно проведення та результатів
внутрішньої та зовнішньої оцінки діяльності суб’єкта, що надає соціальну послугу;
забезпечення безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги до органу, що
здійснює зовнішнє оцінювання.

XVI. Фінансово-економічне обґрунтування вартості соціальної
послуги
Вартість соціальної послуги визначається з урахуванням її собівартості, адміністративних
витрат і податку на додану вартість відповідно до законодавства.
Вартість соціальної послуги, що надається за рахунок коштів місцевих бюджетів,
формується з урахуванням фінансових можливостей відповідних місцевих бюджетів.
Начальник
Управління у справах людей
похилого віку та надання
соціальних послуг
Міністерства соціальної
політики України
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Додаток 1
до Державного стандарту соціальної
послуги представництва інтересів
(пункт 2 розділу IV)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
надання соціальної послуги представництва інтересів*
І. Інформація про отримувача соціальної послуги
Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________________
Вік ________________________________________________________________________
Стать ______________________________________________________________________
Сімейний стан ______________________________________________________________
ІІ. Додаткова інформація
Дата звернення _____________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові надавача соціальної послуги ___________________________
__________________________________________________________________________
ІІІ. Інформація щодо необхідності залучення інших фахівців ________________________
__________________________________________________________________________
Послуга

Представництво інтересів

Заходи, що
Ресурси (обладнання, Періодичність і строк
становлять зміст інвентар, витратні
(термін) виконання
послуги
матеріали)

Виконавці

1.
2.
3.
4.

Моніторинг виконання індивідуального плану / поточне оцінювання
результатів, перегляд індивідуального плану (дата проведення, підпис)

Надавач соціальної послуги
Отримувач
соціальної послуги

___________________

_________________

(П. І. Б.)

(підпис)

___________________

_________________

(П. І. Б.)

(підпис)

__________
*Персональні дані використовуються з метою надання соціальної послуги представництва інтересів, захищаються
та обробляються відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".
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Додаток 2
до Державного стандарту соціальної
послуги представництва інтересів
(пункт 1 розділу VIII)

ОСНОВНІ ЗАХОДИ,
що складають зміст соціальної послуги представництва інтересів,
форми роботи та орієнтовний час для їх виконання
№ з/п

Назва заходу

Форма
роботи,
(І / Гр)*

Орієнтовний час виконання, хв.
(середній показник)**

1

2

3

4

1

Ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг

1.1 Сприяння у оформленні соціальних допомог (пільг,
субсидій тощо)

І

30 за потреби

1.2 Допомога в оформленні групи інвалідності, пенсій

І

30 за потреби

1.3 Представлення інтересів отримувача соціальної послуги
в судових органах та інших органах виконавчої влади,
органах місцевого самоврядування, підприємствах,
установах

І

за потреби

1.4 Допомога у встановленні опіки над недієздатними та
обмежено дієздатними особами; сприяння у влаштуванні
дітей до закладів сімейних форм виховання

І

за потреби

І/Гр

30-60
за потреби

І/Гр

15/45
за потреби

2.2 Підготовка процесуальних матеріалів для судових
органів

І

30-45
разово

2.3 Допомога у складанні заяв, зборі документів (довідок)
тощо

І

30-45
разово

2.4 Видача документів (довідок) згідно з повноваженнями
(посвідчення про взяття на облік, довідка про прийняття
на обслуговування в заклад) тощо

І

10-15
разово

І/Гр

180

1.5 Допомога у розв’язанні міжособистісних конфліктів,
групових соціальних конфліктів у громадах постійного
або тимчасового перебування
2

Допомога в оформленні або відновленні документів

2.1 Проведення лекцій, бесід, зустрічей з питань
оформлення або відновлення документів, у тому числі
повноважень закладів, що ведуть облік бездомних осіб, у
сприянні в оформленні або відновленні документів

2.5 Допомога у сплаті рахунків за спожиті комунальні
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послуги тощо
3

Сприяння в отриманні реєстрації місця проживання або перебування

3.1 Проведення лекцій, бесід, зустрічей з питань реєстрації
місця проживання / перебування в Україні, у тому числі
отримання реєстрації місця проживання / перебування за
місцезнаходженням центрів обліку бездомних осіб,
закладів / установ соціального захисту / обслуговування
населення
3.2 Допомога в складанні заяв, зборі документів (довідок,
запитів тощо)
4

за потреби

І/Гр

15/45
за потреби

І

30-45
разово

Допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків

4.1 Встановлення особи дитини, іншої інформації про неї, її
батьків або осіб, які їх замінюють, та найближче
оточення

І

60
за потреби згідно з індивідуальним
планом

4.2 Сприяння поверненню до місця постійного проживання,
поверненню дітей до біологічних сімей

І

60
за потреби згідно з індивідуальним
планом

4.3 Допомога в аналізі проблем спілкування у сім’ї
отримувача соціальної послуги, виявленні
конфліктогенних зон і знаходженні альтернативних
шляхів виходу і прийняття рішень

І/Гр

45
за потреби

4.4 Підтримка близьких родичів отримувача соціальної
послуги та його найближчого соціального оточення

І/Гр

60
разово

4.5 Формування здатності сім’ї самостійно долати труднощі

І/Гр

45
за потреби

І

30-60
за потреби згідно з індивідуальним
планом

І/Гр

30/60
за потреби згідно з індивідуальним
планом

4.6 Кризове втручання та соціальний супровід сім’ї

4.7 Формування позитивного способу життя через
відновлення особистісного статусу, позитивних звичок,
соціальних навичок, трудової кваліфікації, набутих до
позбавлення волі
5

Сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування,
встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами,
закладами, установами тощо

5.1 Надання інформації, проведення лекцій, бесід, зустрічей
з питань соціального захисту населення

І/Гр

30/60
за потреби згідно з графіком

5.2 Інформування щодо суб’єктів, які надають соціальні
послуги, в тому числі притулок, послуги соціальної
інтеграції та реінтеграції, підтриманого проживання
тощо

І/Гр

15/45
за потреби
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І

15-30
за потреби

5.4 Сприяння в установленні зв’язків з іншими фахівцями,
службами, організаціями, підприємствами, органами,
закладами, установами тощо

І/Гр

20-30
за потреби

5.5 Сприяння у здобутті освіти, зайнятості, взятті на
соціальний квартирний облік, працевлаштуванні тощо

І

60-90
за потреби згідно з індивідуальним
планом

5.6 Сприяння у відвідуванні навчальних закладів дітьми та
дорослими

І/Гр

30/60
за потреби згідно з індивідуальним
планом

5.7 Допомога у влаштуванні до закладів, що надають
притулок, закладів соціального обслуговування або
соціального захисту населення усіх форм власності

І/Гр

45-60
разово

5.8 Допомога у влаштуванні дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, до закладів / установ сімейних
форм виховання

І/Гр

45-60
за потреби

5.9 Сприяння в отриманні медичного обстеження,
розміщенні в закладах охорони здоров’я та лікування

І

30-60
за потреби

5.10 Сприяння в отриманні послуг з перекладу, вивчення
державної мови, встановлення зв’язків із національнокультурними організаціями, співвітчизниками
отримувача послуг із числа національних меншин

І/Гр

60
за потреби

І

20-45
за потреби

5.12 Сприяння в отриманні послуг сурдоперекладача,
тифлоперекладача

І/Гр

180
за потреби

5.13 Сприяння в отриманні правових послуг, у тому числі у
громадських приймальнях з надання безоплатної
первинної правової допомоги, у Координаційному
центрі з надання правової допомоги, регіональних
центрах з надання безоплатної вторинної правової
допомоги

І/Гр

20-45
за потреби

5.14 Супроводження у медичні заклади, відвідування у
лікарнях

І/Гр

180
за потреби

5.3 Допомога в оформленні документів із соціальноправових питань, питань отримання комунальних,
медичних, соціальних послуг

5.11 Сприяння в отриманні адресної натуральної та грошової
допомоги тощо

__________
*І - індивідуальна форма роботи;
Гр - групова форма роботи.
**Час, необхідний для виконання заходів з надання соціальної послуги представництва інтересів, є орієнтовним;
застосовується як середній показник, що може змінюватись з урахуванням ступеня індивідуальної потреби
отримувача соціальної послуги.
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Додаток 3
до Державного стандарту соціальної
послуги представництва інтересів
(пункт 1 розділу XV)

ПОКАЗНИКИ
якості соціальної послуги представництва інтересів
1. Кількісні показники:
кількість скарг та результати їх розгляду (в розрахунку на 30 отримувачів соціальної
послуги);
кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги (% від загальної
кількості звернень);
чисельність працівників, які підвищили рівень кваліфікації (%);
періодичність здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги;
відповідність установлених показників якості (встановлюється шляхом моніторингу).
2. Якісні показники:
1) адресність та індивідуальний підхід - критерії оцінювання:
наявність визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги;
наявність індивідуального плану надання соціальної послуги, що відповідає визначеним
індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги;
забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги відповідно до
Державного стандарту;
2) результативність - критерії оцінювання:
рівень задоволеності соціальною послугою (за оцінками отримувачів соціальної послуги);
покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги,
позитивні зміни в стані отримувача соціальної послуги в процесі її надання порівняно з
періодом, коли соціальна послуга не надавалась;
проведення опитувань, збирання відгуків (у тому числі з метою виявлення попиту на
послуги суб’єкта, що надає соціальну послугу), реагування на скарги отримувачів соціальної
послуги та/або їхніх законних представників і робота щодо надання роз’яснень отримувачам
соціальної послуги та / або їхнім законним представникам;
наявність системи заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно
оцінюють отримувачі соціальної послуги;
проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості надання соціальної послуги;
3) своєчасність - критерії оцінювання:
прийняття рішення про надання соціальної послуги, визначення індивідуальних потреб
отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги в
установлений строк;
співвідношення періодичності та термінів надання соціальної послуги, зазначених в
індивідуальному плані надання соціальної послуги;
4) доступність і відкритість - критерії оцінювання:
наявність приміщень, що відповідають вимогам, визначеним цим Державним стандартом;
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0127-16/print1453360509861465
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наявність стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання,
умови та зміст соціальної послуги;
наявність копій довідника, буклетів та інших інформаційних роздаткових матеріалів (у тому
числі на електронних носіях) щодо надання соціальної послуги;
5) повага до гідності отримувача соціальної послуги - критерії оцінювання:
відгуки отримувачів соціальної послуги про ставлення до них надавачів соціальної
послуги;
повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і
дискримінаційних дій щодо них;
наявність стендів з інформацією про правозахисні організації та порядок подання і
розгляду скарг;
дотримання принципу конфіденційності;
6) професійність - критерії оцінювання:
штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації
суб’єкта, що надає соціальну послугу;
наявні затверджені посадові інструкції;
розроблено програму стажування для початківців, які надаватимуть соціальну послугу;
розроблено графіки проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних
працівників;
наявність документів / завірених копій документів про освіту (державного зразка)
працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу;
наявність особистих медичних книжок надавачів соціальної послуги та записів про
проходження обов’язкових медичних оглядів;
наявність графіка проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання
соціальної послуги;
наявність обладнання, інвентарю, витратних матеріалів, робочого одягу тощо, необхідних
для надання соціальної послуги представництва інтересів;
участь фахівців суб’єкта, що надає соціальну послугу, у нарадах, конференціях з обміну
досвідом, "круглих столах" тощо, у тому числі за допомогою інтернет-ресурсів.
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ɆȱɇȱɋɌȿɊɋɌȼɈ ɋɈɐȱȺɅɖɇɈȲ ɉɈɅȱɌɂɄɂ ɍɄɊȺȲɇɂ
ɇȺɄȺɁ

ʋ 452
Ɂɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ ɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ
ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ
9 ɫɟɪɩɧɹ 2013 ɪ.
ɡɚ ʋ 1363/23895

ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɚɛɡɚɰɭ ɱɨɬɢɪɧɚɞɰɹɬɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɟɪɲɨʀ ɫɬɚɬɬɿ 1 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ", ɩɿɞɩɭɧɤɬɭ 49.1.1 ɩɿɞɩɭɧɤɬɭ 49.1 ɩɭɧɤɬɭ 49 ɪɨɡɞɿɥɭ V ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɭ ɞɿɣ ɧɚ 2013 ɪɿɤ ɳɨɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɧɚ 2010-2014
ɪɨɤɢ "Ɂɚɦɨɠɧɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɞɟɪɠɚɜɚ",
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 12 ɛɟɪɟɡɧɹ 2013 ɪɨɤɭ ʋ 128,
ɇȺɄȺɁɍɘ:
1. Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɳɨ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ.
2. Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (Ɍɚɪɚɛɭɤɿɧɚ ȱ.ȱ.) ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɰɶɨɝɨ ɧɚɤɚɡɭ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɞɨ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɸɫɬɢɰɿʀ
ɍɤɪɚʀɧɢ.
3. ɐɟɣ ɧɚɤɚɡ ɧɚɛɢɪɚɽ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɡ ɞɧɹ ɣɨɝɨ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ.
4. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɰɶɨɝɨ ɧɚɤɚɡɭ ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɧɚ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ Ɇɿɧɿɫɬɪɚ
Ʌ. Ⱦɪɨɡɞɨɜɭ.
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ Ɇɿɧɿɫɬɪɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɚɩɚɪɚɬɭ
ɉɈȽɈȾɀȿɇɈ:
ɉɟɪɲɢɣ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ
Ɇɿɧɿɫɬɪɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɉɟɪɲɢɣ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ Ƚɨɥɨɜɢ
ɋɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɶɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ
ɫɬɨɪɨɧɢ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ Ɇɿɧɿɫɬɪɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ Ƚɨɥɨɜɢ
ɋɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɶɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ
ɨɛ'ɽɞɧɚɧɶ ɩɪɨɮɫɩɿɥɨɤ,
ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ Ƚɨɥɨɜɢ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ ɩɪɨɮɫɩɿɥɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ

ȼ. Ʉɨɥɨɦɿɽɰɶ

Ⱥ.ȱ. Ɇɹɪɤɨɜɫɶɤɢɣ

Ⱦ. Ɉɥɿɣɧɢɤ
Ɉ. Ɍɨɥɫɬɚɧɨɜ

ɋ.Ɇ. Ʉɨɧɞɪɸɤ
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ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ
ɇɚɤɚɡ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ
30.07.2013 ʋ 452
Ɂɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ ɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ
ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ
9 ɫɟɪɩɧɹ 2013 ɪ.
ɡɚ ʋ 1363/23895
ȾȿɊɀȺȼɇɂɃ ɋɌȺɇȾȺɊɌ
ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
ȱ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ
1.1. ɐɟɣ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɡɦɿɫɬ, ɨɛɫɹɝ, ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ʀʀ ɹɤɨɫɬɿ ɞɥɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɜɫɿɯ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ,
ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɰɸ ɩɨɫɥɭɝɭ.
1.2. ɐɟɣ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ: ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɨɫɨɛɚɦ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɿɧɜɚɥɿɞɚɦ, ɞɿɬɹɦ-ɿɧɜɚɥɿɞɚɦ ɜɿɞ 3-ɯ ɪɨɤɿɜ,
ɯɜɨɪɢɦ (ɡ ɱɢɫɥɚ ɨɫɿɛ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ʀɦ ɝɪɭɩɢ ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ,
ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɱɨɬɢɪɢ ɦɿɫɹɰɿ), ɹɤɿ ɧɟ ɡɞɚɬɧɿ ɞɨ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ; ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɣ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚɪɢɮɭ ɩɥɚɬɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ.
1.3. ɍ ɰɶɨɦɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɬɚɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ:
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ (ɞɚɥɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ) - ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ,
ɭ ɹɤɨɦɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɿ ɫɬɪɨɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, ɞɚɧɿ
ɳɨɞɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ;
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ - ɰɟ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɱɢ
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɣ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɳɨ
ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɨɰɿɧɤɭ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ,
ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɞɥɹ ʀɯ ɭɫɭɧɟɧɧɹ;
ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɚ ɤɨɦɚɧɞɚ - ɤɨɦɚɧɞɚ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨʀ ɜɤɥɸɱɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɦɟɧɲɟ
ɬɪɶɨɯ ɨɫɿɛ ɡ ɱɢɫɥɚ ɬɚɤɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ: ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ, ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ,
ɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬ, ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɫɟɫɬɪɚ ɦɟɞɢɱɧɚ ɡ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨʀ ɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɨɳɨ;
ɧɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ (ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ) (ɞɚɥɿ - ɧɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ) - ɮɚɯɿɜɰɿ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɚɛɨ
ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɚ ɤɨɦɚɧɞɚ, ɹɤɿ (ɹɤɚ) ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ(ɽ) ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ
ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ (ɞɚɥɿ - ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ) - ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɱɟɪɟɡ ɫɤɥɚɞɧɿ ɠɢɬɬɽɜɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɿ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ, ɜɿɤɨɦ,

334

3
ɫɬɚɧɨɦ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ, ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɚɛɨ ɨɬɪɢɦɭɽ ɬɚɤɭ
ɩɨɫɥɭɝɭ;
ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ - ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɞɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɚɛɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɬɪɚɬɢɥɢ
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ/ɧɟ ɧɚɛɭɥɢ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɛɟɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ʀɦ ɦɿɫɰɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ;
ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ (ɞɚɥɿ - ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ), - ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɡɚɤɥɚɞɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɨɪɦɢ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ - ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ
ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ.
ȱɧɲɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ" ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ.
ȱȱ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ
2.1. ɉɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɽ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ
(ɡɚɹɜɚ) ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɞɨ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɨɛɥɚɫɧɢɯ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ, ɦɿɫɶɤɢɯ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɭ ɦɿɫɬɚɯ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ, ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ (ɞɚɥɿ - ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ), ɚɛɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɩɨɫɥɭɝɭ.
2.2. Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɱɢ ɜɿɞɦɨɜɭ ɭ ʀʀ
ɧɚɞɚɧɧɿ ɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ 14 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ
ɞɧɿɜ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ( ɩɨɞɚɱɿ ɡɚɹɜɢ ) ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ(ɟɦ) ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɡ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 1 ɞɨɞɚɬɤɚ 1 ɞɨ ɰɶɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ. ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ, ɡɚ
ɹɤɨɸ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɬɭɩɿɧɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɦɚɽ ɛɭɬɢ
ɧɟ ɦɟɧɲɟ 25 ɛɚɥɿɜ, ɚ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ-ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ - ɧɟ ɦɟɧɲɟ 32 ɛɚɥɿɜ.
2.3. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ,
ɩɪɨɬɹɝɨɦ 10 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɞɧɿɜ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ:
ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ (ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɢ) ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ(ɚ)ɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ/ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ;
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ,
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ.
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ɡɚɩɢɬɭ

2.4. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɦɨɠɟ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɜɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɿ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɧɟɡɞɚɬɧɢɣ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ. ȼɿɞɦɨɜɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɦ ɩɪɢɱɢɧ ɬɚ
ɞɨɜɿɞɤɨɜɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ (ɭ ɪɚɡɿ ʀʀ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ) ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɬɚɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɩɨɫɥɭɝɭ ɜ ɿɧɲɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ.
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2.5. ɉɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɽ:
ɜɿɞɦɨɜɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɜɿɞ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ;
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨʀ ɿɧɬɟɪɧɚɬɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ
ɚɛɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɿɧɲɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɚɛɨ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ;
ɡɦɿɧɚ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɪɨɬɢɩɨɤɚɡɚɧɶ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ;
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɞɿɬɟɣ-ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ, ɩɟɪɟɯɿɞ ɜ ɿɧɲɭ ɜɿɤɨɜɭ ɝɪɭɩɭ;
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɞɿʀ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ;
ɫɦɟɪɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
ȱȱȱ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ
3.1. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɿɫɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɬɚ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ.
3.2. Ɏɨɪɦɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ.
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ, ɱɥɟɧɚɦɢ ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ) ɿɡ
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ.
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɭɩɟɧɹ ɣɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ. ɋɬɭɩɿɧɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ ɬɚ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ,
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɭ ɬɚɛɥɢɰɹɯ 2, 3 ɞɨɞɚɬɤɚ 1 ɞɨ ɰɶɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ.
3.3. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɽ
ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɬɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ.
3.4. ɑɟɪɟɡ 30 ɞɧɿɜ ɡ ɞɧɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ, ɱɥɟɧɚɦɢ ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ) ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɜɬɨɪɧɟ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ).
ɇɚɞɚɥɿ ɩɨɜɬɨɪɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɩɿɜɪɨɤɭ.
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ȱV. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ
4.1. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ.
4.2. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɬɚ ɭɡɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ.
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɦ 2 ɞɨ ɰɶɨɝɨ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɭ ɞɜɨɯ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ ɬɚ ɩɿɞɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɬɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ.
Ɉɞɢɧ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɜɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɜɿ, ɞɪɭɝɢɣ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɩɨɫɥɭɝɭ.
4.3. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
ɜɤɥɸɱɚɽ:
ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ;
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɬɪɨɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ;
ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɡɚɯɨɞɿɜ;
ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ
ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ).
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɪɚɡɨɦ ɡ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ
ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɱɟɪɟɡ ɦɿɫɹɰɶ ɡ ɞɧɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ, ɧɚɞɚɥɿ - ɪɚɡ ɧɚ
ɩɿɜɪɨɤɭ.
V. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
5.1. Ɂ ɤɨɠɧɢɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ 7 ɞɧɿɜ ɡ ɞɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
ɭɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ.
5.2. ɍɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ.
ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɱɥɟɧɢ ɪɨɞɢɧɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
5.3. Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɩɿɞɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ. Ʉɨɠɧɚ ɡɿ ɫɬɨɪɿɧ
ɨɬɪɢɦɭɽ ɨɞɢɧ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ ɞɨɝɨɜɨɪɭ.
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Vȱ. Ɇɿɫɰɟ ɣ ɫɬɪɨɤɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
6.1. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɞɧɹ.
6.2. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɦɨɠɟ ɧɚɞɚɜɚɬɢɫɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ,
ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ.
ɋɬɪɨɤɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɭɡɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɡ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɭ
ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ.
Vȱȱ. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
7.1. Ⱦɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ:
ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ,
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɢɯ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɢɯ ɥɸɞɟɣ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ
ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ;
ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ
ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɡɚ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɿ ɭɦɨɜɢ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ.
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɭ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɞɟ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ.
7.2. ɇɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɧɚɞɚɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ (ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ) ɬɚ ɡ ɩɨɜɚɝɨɸ ɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ
ɞɨ ɪɚɫɢ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɪɟɥɿɝɿʀ, ɜɿɤɭ, ɫɬɚɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿ ɡɚɤɨɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ
ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɩɪɨ ɫɜɨʀ ɩɪɚɜɚ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɣ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ,
ɞɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ, ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɬɟɧɞɚɯ, ɜɪɭɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɥɢɫɬɿɜɨɤ, ɛɭɤɥɟɬɿɜ ɬɨɳɨ.
7.3. Ɂɚɯɢɫɬ ɬɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɧɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɪɨɜɚɞɢɬɶ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡ ɩɨɜɚɝɨɸ ɞɨ ɝɿɞɧɨɫɬɿ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɡ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹɦ ɧɟɝɭɦɚɧɧɢɯ ɿ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɢɯ ɞɿɣ
ɳɨɞɨ ɧɢɯ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ʀɯɧɿɦ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɧɟɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɞɿɣ ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿ ɡɚɤɨɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɿɧɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɭ ɪɚɡɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɱɢ
ɿɧɲɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;

338

7
ɧɚɞɚɜɚɱɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɛɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɟɱɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɿɞ ɧɢɯ ɤɨɲɬɢ, ɩɨɞɚɪɭɧɤɢ ɬɨɳɨ.
7.4. Ʉɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ:
ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɞɚɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ",
ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿ ɡɚɤɨɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɜ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɦɭ
ɩɨɪɹɞɤɭ ɨɡɧɚɣɨɦɥɸɸɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɯɨɞɚɦɢ ɳɨɞɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ;
ɧɚɞɚɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɧɮɨɪɦɭɸɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ
ʀɯɧɿɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɳɨɞɨ ɧɟɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɧɢɦɢ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.
Vȱȱȱ. Ɂɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
8.1. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
(ɞɨɞɚɬɨɤ 3), ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ:
ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ȱ-ȱȱ ɝɪɭɩ ɪɭɯɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ:
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɞɟɧɧɨɝɨ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ (ɫɧɭ) (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ);
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ (ɜɿɞ ɨɞɧɨ- ɞɨ ɱɨɬɢɪɢɪɚɡɨɜɨɝɨ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɜɢɦɨɝ ɩɨɫɬɚɧɨɜ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 13 ɛɟɪɟɡɧɹ 2002 ɪɨɤɭ ʋ 324 "ɉɪɨ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɨɜɢɯ ɧɨɪɦ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɜ ɿɧɬɟɪɧɚɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ
ɬɚ ɫɚɧɚɬɨɪɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɫɮɟɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ" ɬɚ ɜɿɞ 20
ɠɨɜɬɧɹ 2010 ɪɨɤɭ ʋ 953 "ɉɪɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ, ɜ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɫɮɟɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ";
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɚɧɶ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ;
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ
ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ (ɛɟɫɿɞɢ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ,
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ);
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɟɧɧɨʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ, ɞɨɡɜɿɥɥɹ (ɱɢɬɚɧɧɹ ɤɧɢɝ, ɠɭɪɧɚɥɿɜ, ɝɚɡɟɬ
ɬɨɳɨ; ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɧɚɩɢɫɚɧɧɿ ɣ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɿ ɥɢɫɬɿɜ; ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɧɹɬɶ ɪɭɤɨɞɿɥɥɹɦ,
ɦɚɥɸɜɚɧɧɹɦ ɬɨɳɨ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɝɨɪ);
ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ȱȱȱ ɝɪɭɩɢ ɪɭɯɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ:
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɞɟɧɧɨɝɨ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ (ɫɧɭ) (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ);
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ʀɠɿ (ɜɿɞ ɨɞɧɨ- ɞɨ ɱɨɬɢɪɢɪɚɡɨɜɨɝɨ
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɩɨɫɬɚɧɨɜ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 13 ɛɟɪɟɡɧɹ
2002 ɪɨɤɭ ʋ 324 "ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɨɜɢɯ ɧɨɪɦ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɜ ɿɧɬɟɪɧɚɬɧɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɫɚɧɚɬɨɪɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɫɮɟɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
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ɩɨɥɿɬɢɤɢ" ɬɚ ɜɿɞ 20 ɠɨɜɬɧɹ 2010 ɪɨɤɭ ʋ 953 "ɉɪɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɧɚ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ, ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɫɮɟɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɩɪɚɰɿ ɬɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ";
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɩɪɢ ɜɞɹɝɚɧɧɿ);
ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɿ ɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɩɨɫɥɭɝɭ;
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɚɧɶ ɬɚ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ;
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ
ɠɢɬɬɹ ɣ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ (ɛɟɫɿɞɢ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ,
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ);
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɟɧɧɨʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ, ɞɨɡɜɿɥɥɹ (ɱɢɬɚɧɧɹ ɤɧɢɝ, ɠɭɪɧɚɥɿɜ, ɝɚɡɟɬ
ɬɨɳɨ; ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɧɚɩɢɫɚɧɧɿ ɣ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɿ ɥɢɫɬɿɜ; ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɧɹɬɶ ɪɭɤɨɞɿɥɥɹɦ,
ɦɚɥɸɜɚɧɧɹɦ ɬɨɳɨ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɝɨɪ);
ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ IV ɝɪɭɩɢ ɪɭɯɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ:
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɞɟɧɧɨɝɨ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ (ɫɧɭ) (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ);
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ʀɠɿ (ɜɿɞ ɨɞɧɨ- ɞɨ ɱɨɬɢɪɢɪɚɡɨɜɨɝɨ
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɩɨɫɬɚɧɨɜ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 13 ɛɟɪɟɡɧɹ
2002 ɪɨɤɭ ʋ 324 "ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɨɜɢɯ ɧɨɪɦ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɜ ɿɧɬɟɪɧɚɬɧɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɫɚɧɚɬɨɪɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɫɮɟɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ" ɬɚ ɜɿɞ 20 ɠɨɜɬɧɹ 2010 ɪɨɤɭ ʋ 953 "ɉɪɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɧɚ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ, ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɫɮɟɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɩɪɚɰɿ ɬɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ";
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɩɪɢ ɜɞɹɝɚɧɧɿ, ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɿ,
ɜɡɭɜɚɧɧɿ, ɜɦɢɜɚɧɧɿ, ɨɛɬɢɪɚɧɧɿ, ɨɛɦɢɜɚɧɧɿ, ɡɦɿɧɿ ɧɚɬɿɥɶɧɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ, ɡɦɿɧɿ ɩɨɫɬɿɥɶɧɨʀ
ɛɿɥɢɡɧɢ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ ɬɭɚɥɟɬɨɦ ɬɨɳɨ);
ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɩɪɢ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɿ ɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ;
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɚɧɶ ɬɚ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ;
ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨ-ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɩɪɚɜ;
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɸ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɦɢ ɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɦɢ
ɡɚɫɨɛɚɦɢ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ);
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ
ɠɢɬɬɹ ɣ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ (ɛɟɫɿɞɢ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ,
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ);
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ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɟɧɧɨʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ, ɞɨɡɜɿɥɥɹ (ɱɢɬɚɧɧɹ ɤɧɢɝ, ɠɭɪɧɚɥɿɜ, ɝɚɡɟɬ,
ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɧɚɩɢɫɚɧɧɿ ɣ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɿ ɥɢɫɬɿɜ, ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɧɹɬɬɹ ɪɭɤɨɞɿɥɥɹɦ,
ɦɚɥɸɜɚɧɧɹɦ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɝɨɪ).
8.2. Ɂɦɿɫɬ ɬɚ ɨɛɫɹɝ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ.
Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ ɱɚɫ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɚɯɨɞɭ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ ɡɦɿɫɬ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɬɚ ʀɯ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ 3 ɞɨ ɰɶɨɝɨ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ.
ȱɏ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
9.1. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ ɲɬɚɬɧɢɦ
ɪɨɡɩɢɫɨɦ, ɫɤɥɚɞɟɧɢɦ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ.
9.2. Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ
ɧɚɞɚɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɠɟ
ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɿɧɲɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ
ɥɨɝɨɩɟɞɿɜ, ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɿɜ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ, ɪɟɚɛɿɥɿɬɨɥɨɝɿɜ ɬɨɳɨ.
Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɬɚ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɩɪɨ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɧɚ
ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ ɦɨɠɟ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɿɧɲɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɨɳɨ.
9.3. ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɣ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ "Ⱦɨɜɿɞɧɢɤɨɦ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. ȼɢɩɭɫɤ 80. ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ", ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 14 ɠɨɜɬɧɹ 2005 ɪɨɤɭ ʋ 324.
9.4. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡ:
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
9.5. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɽ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽ ɩɨɫɚɞɨɜɿ
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
9.6. ɇɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɿ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɿ
ɦɟɞɢɱɧɿ ɨɝɥɹɞɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
ɏ. ɉɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ
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10.1. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
(ɤɿɦɧɚɬɢ ɞɥɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ, ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɣ ɞɟɧɧɨɝɨ ɫɧɭ
ɬɨɳɨ).
10.2. ɉɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ
ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɦ ɬɚ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɬɚ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɝɚɪɹɱɢɦ ɿ ɯɨɥɨɞɧɢɦ
ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɢɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɦ ɿ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹɦ, ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹɦ, ɨɩɚɥɟɧɧɹɦ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
10.3. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ:
ɬɜɟɪɞɢɣ ɬɚ ɦ’ɹɤɢɣ ɿɧɜɟɧɬɚɪ (ɦɟɛɥɿ, ɩɨɫɭɞ ɬɨɳɨ);
ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ;
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ), ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ.
10.4. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɪɨɛɨɱɢɦ ɦɿɫɰɟɦ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɿɧɜɟɧɬɚɪɟɦ, ɜɢɬɪɚɬɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɬɚ ɪɨɛɨɱɢɦ ɨɞɹɝɨɦ,
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ʀɯɧɿɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɿɡ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ.
ɏȱ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
11.1. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ.
11.2. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɫɬɜɨɪɸɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɳɨɞɨ ɨɛɦɿɧɭ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
ɏȱȱ. ȼɡɚɽɦɨɞɿɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ
ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɰɿɽʀ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɬɚ ɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ) ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ,
ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɿɜ.
ɏȱȱȱ. Ɉɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
13.1. Ɉɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
13.2. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɿɞɝɭɤɿɜ
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ.

342

11
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɶ ɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɬɚ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ
ɩɨɞɚɥɶɲɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ.
ɏȱV. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɱɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɩɨɥɨɠɟɧɶ), ɰɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ (ɞɥɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ).
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɜɟɞɟɬɶɫɹ, ɨɮɨɪɦɥɹɽɬɶɫɹ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
ɏV. Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢ ɨɰɿɧɤɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
15.1. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɬɚ
ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɨɰɿɧɰɿ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ.
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ 4 ɞɨ ɰɶɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɨɩɪɢɥɸɞɧɸɸɬɶɫɹ ɿ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ, ʀɯɧɿɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ, ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɨɞɢɧɢɰɿ, ɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ.
15.2. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɧɿɠ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɪɿɤ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɽ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ, ɳɨ ɧɢɦ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ, ɜɢɦɨɝɚɦ ɰɶɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɬɚ ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ
ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ.
15.3. Ⱦɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚɞɚɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿ ɡɚɤɨɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ.
Ɂ ɰɿɽɸ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɡ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɱɥɟɧɚɦɢ ʀɯɧɿɯ ɫɿɦɟɣ, ɡɚɤɨɧɧɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɳɨɞɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɨɛɫɹɝɭ, ɡɦɿɫɬɭ, ɭɦɨɜ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
ɜɢɦɨɝɚɦ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɭ ɰɶɨɦɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ.
15.4. ɋɭɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɸ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ,
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɲɢɦɢ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ:
ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ʀɯɧɿɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɪɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ;
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ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ
ʀɯɧɿɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɞɨ ɨɪɝɚɧɭ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɡɨɜɧɿɲɧɽ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ.
ɏVI. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝɢ,
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ.
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ,
ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɨɛɫɹɡɿ ɦɿɠɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɿɜ, ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ.
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1
ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ
ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
(ɩɭɧɤɬɢ 2.2, 3.2)
ȼɂɁɇȺɑȿɇɇə
ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
1. ɋɬɭɩɿɧɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ:
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ
Ƚɪɭɩɚ
ɲɤɚɥɚɦɢ ɨɰɿɧɤɢ
ɪɭɯɨɜɨʀ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɬɚ
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ
I ɝɪɭɩɚ
127 ɛɚɥɿɜ
II ɝɪɭɩɚ
100 - 126 ɛɚɥɿɜ

0
1

III ɝɪɭɩɚ

2

88 - 99 ɛɚɥɿɜ

ɋɬɭɩɿɧɶ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ

ɋɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɽ
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ (ɜɦɢɜɚɧɧɹ,
ɨɞɹɝɚɧɧɹ, ɜɡɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɚɤɬɚɦɢ
ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ, ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜɚɧɧɢ,
ɞɭɲɭ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɭɚɥɟɬɨɦ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ,
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɭɞɨɦ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ)
ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ.
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ (ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ,
ɩɪɢɣɨɦ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ, ɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ, ɩɪɚɧɧɹ, ɡɚɧɹɬɬɹ
ɪɭɤɨɞɿɥɥɹɦ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ,
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɤɭɩɨɤ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ) ɜɢɤɨɧɭɽ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɡɚ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹɦ ɿ ɞɜɨɪɨɦ ɛɟɡ
ɜɿɞɞɚɥɟɧɧɹ ɧɚ ɜɟɥɢɤɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ. Ʉɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. Ɇɚɽ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɩɪɢ ɩɿɞɣɨɦɿ ɤɪɭɬɢɦɢ
ɫɯɨɞɚɦɢ.
Ɇɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɨɤɭɩɨɤ ɚɛɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɩɨɫɥɭɝ.
ɇɟɡɧɚɱɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ.
Ɂ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɹɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɪɢɡɢɤɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ ɞɨɝɥɹɞɭ ɭ ɧɟɡɧɚɱɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ (ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 10%
ɩɪɨɫɬɢɯ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ)
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ (ɜɦɢɜɚɧɧɹ,
ɨɞɹɝɚɧɧɹ, ɜɡɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɚɤɬɚɦɢ
ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɬɭɚɥɟɬɨɦ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɭɞɨɦ ɬɚ
ɩɨɛɭɬɨɜɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ) ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ ɭ
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ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ.
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ (ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ,
ɩɪɢɣɨɦ ɥɿɤɿɜ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ,
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ
ɮɿɧɚɧɫɚɦɢ) ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɜɨɪɭ ɛɿɥɹ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹ ɣ
ɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ.
Ʉɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. Ɇɚɽ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɩɪɢ
ɩɿɞɣɨɦɿ ɫɯɨɞɚɦɢ.
ȼɚɧɧɭ ɱɢ ɞɭɲ ɩɪɢɣɦɚɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɦɨɠɟ
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
(ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɨɫɨɛɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ
ɬɪɚɜɦ).
Ɇɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɜɟɞɟɧɧɿ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ
ɩɪɚɧɧɿ, ɡɚɧɹɬɬɿ ɪɭɤɨɞɿɥɥɹɦ, ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɨɤɭɩɨɤ ɭ
ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɱɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ, ɳɨ
ɧɟ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɩɨɛɥɢɡɭ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ.
ɉɨɦɿɪɧɨ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ. Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɨɠɟ
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɩɨɦɿɪɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ
ɭ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɦɨɜɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɣ ɮɚɤɬɨɪɢ
ɪɢɡɢɤɭ (ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɦɨɠɟ
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ 20% ɩɪɨɫɬɢɯ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ)
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ (ɜɦɢɜɚɧɧɹ,
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɚɤɬɚɦɢ ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ,
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɭɚɥɟɬɨɦ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɩɨɫɭɞɨɦ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ) ɜɢɤɨɧɭɽ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ.
ȼɢɞɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ (ɩɪɢɣɨɦ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ,
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɧɧɹ
ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ) ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ ɭ
ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ
ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹɦ. Ɇɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɿ
ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɱɢ ɜ ɫɭɩɪɨɜɨɞɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɨɫɨɛɢ ɩɿɲɤɢ ɚɛɨ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ.
Ɇɨɠɟ ɦɚɬɢ ɡɧɚɱɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɩɪɢ ɩɿɞɣɨɦɿ ɫɯɨɞɚɦɢ
ɚɛɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ (ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ)
ɩɿɞɧɿɦɚɬɢɫɹ ɫɯɨɞɚɦɢ.
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜɚɧɧɢ ɱɢ ɞɭɲɭ ɦɨɠɟ
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ.
Ɇɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ
ɜɞɹɝɚɧɧɿ ɬɚ ɜɡɭɜɚɧɧɿ, ɩɪɢ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ ʀɠɿ, ɜɟɞɟɧɧɿ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ; ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ
ɩɪɚɧɧɿ, ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɨɤɭɩɨɤ ɱɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɩɨɫɥɭɝ.
ɉɨɦɿɪɧɨ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɭ ɫɬɨɪɨɧɧɿɣ
ɞɨɩɨɦɨɡɿ.
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ
ɩɨɦɿɪɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡ
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ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɹɜɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɭ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɬɚ ɭɦɨɜ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɿ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɪɢɡɢɤɭ (ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ
ɬɚ ɩɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɦɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ 40%
ɩɪɨɫɬɢɯ ɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ)
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ (ɜɦɢɜɚɧɧɹ,
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɚɤɬɚɦɢ ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ,
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɭɚɥɟɬɨɦ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɭɞɨɦ ɬɚ
ɩɨɛɭɬɨɜɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ) ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ ɭ
ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ.
ȼɢɞɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ (ɩɪɢɣɨɦ ɥɿɤɿɜ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ)
ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹɦ.
ȼ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ
ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɱɢ ɡ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɱɨɸ
ɨɫɨɛɨɸ ɩɿɲɤɢ ɚɛɨ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ.
ɇɟ ɦɨɠɟ ɩɿɞɧɿɦɚɬɢɫɹ ɫɯɨɞɚɦɢ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ.
Ɇɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɩɪɢ ɜɞɹɝɚɧɧɿ ɬɚ ɜɡɭɜɚɧɧɿ, ɩɪɢ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚ
ɩɪɢɣɨɦɿ ʀɠɿ, ɭ ɜɟɞɟɧɧɿ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ,
ɩɪɢ ɩɪɚɧɧɿ, ɩɪɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɜɚɧɧɢ ɱɢ ɞɭɲɭ.
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɨɤɭɩɨɤ ɱɢ ɜ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɩɨɫɥɭɝ.
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɚɽ ɜɢɪɚɠɟɧɭ
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɭ ɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɞɨɩɨɦɨɡɿ ɣ ɞɨɝɥɹɞɿ, ɭ ɬɨɦɭ
ɱɢɫɥɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɹɜɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɭ
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɭɦɨɜ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɿ ɮɚɤɬɨɪɿɜ
ɪɢɡɢɤɭ (ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɿ ɩɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ 50% ɩɪɨɫɬɢɯ ɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ)
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ (ɜɦɢɜɚɧɧɹ,
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɚɤɬɚɦɢ ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ,
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɭɚɥɟɬɨɦ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɭɞɨɦ ɬɚ
ɩɨɛɭɬɨɜɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ) ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ ɭ
ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ.
ȼɢɞɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ (ɩɪɢɣɨɦ ɥɿɤɿɜ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɮɿɧɚɧɫɚɦɢ)
ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹɦ.
ȼ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ
ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɡ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɱɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɩɿɲɤɢ
ɚɛɨ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ.
ɇɟ ɦɨɠɟ ɩɿɞɧɿɦɚɬɢɫɶ ɫɯɨɞɚɦɢ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ.
Ɇɨɠɟ ɜɟɫɬɢ ɞɨɦɚɲɧɽ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɧɟɜɟɥɢɤɨɝɨ
ɨɛɫɹɝɭ ɩɪɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɱɚɫɨɜɢɯ ɡɚɬɪɚɬɚɯ. ɇɟ ɦɨɠɟ
ɩɪɚɬɢ ɜɟɥɢɤɿ ɪɟɱɿ.
Ɇɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɩɪɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɜɚɧɧɢ ɱɢ ɞɭɲɭ, ɩɪɢ ɨɞɹɝɚɧɧɿ ɣ
ɜɡɭɜɚɧɧɿ, ɩɪɢ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɿ ʀɠɿ.
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ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɨɤɭɩɨɤ ɱɢ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɩɨɫɥɭɝ.
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɚɽ ɜɢɪɚɠɟɧɭ
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɭ
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɹɜɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɭ
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɭɦɨɜ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɿ ɮɚɤɬɨɪɿɜ
ɪɢɡɢɤɭ (ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɿ ɩɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ 90% ɩɪɨɫɬɢɯ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɞɿɣ)
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Ɇɨɠɟ ɜɦɢɜɚɬɢɫɹ, ɪɨɡɱɿɫɭɜɚɬɢɫɹ, ɱɢɫɬɢɬɢ ɡɭɛɢ,
ɜɡɭɜɚɬɢɫɹ ɿ ɜɞɹɝɚɬɢɫɹ, ɩɪɢɣɦɚɬɢ ʀɠɭ ɡ ɱɚɫɬɤɨɜɨɸ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ. Ɇɨɠɟ ɱɚɫɬɤɨɜɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɚɤɬɢ ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɨɛɦɟɠɟɧɟ
ɤɿɦɧɚɬɨɸ. ȼ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɦɨɠɟ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɭ
ɞɜɿɪ ɿɡ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɱɨɸ ɨɫɨɛɨɸ.
ɉɪɢɣɦɚɽ ɜɚɧɧɭ ɱɢ ɞɭɲ ɿɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ.
Ʉɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɬɭɚɥɟɬɨɦ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
(ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɩɪɢ
ɜɞɹɝɚɧɧɿ, ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɿ).
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɜɟɫɬɢ ɧɟ
ɦɨɠɟ. Ɇɨɠɟ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɬɢ ɩɪɨɫɬɿ ɫɬɪɚɜɢ ɣ ɜɢɩɪɚɬɢ
ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɪɟɱɿ.
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɨɤɭɩɨɤ ɱɢ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɩɨɫɥɭɝ.
Ɇɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɶ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ.
ɉɪɢɣɦɚɽ ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɱɢ ɡ
ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ. Ɇɨɠɟ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɬɢɫɹ
ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ.
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɚɽ ɜɢɪɚɠɟɧɭ
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɭ
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɹɜɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɭ
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɭɦɨɜ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɿ ɮɚɤɬɨɪɿɜ
ɪɢɡɢɤɭ (ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɿ ɩɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ 100% ɩɪɨɫɬɢɯ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɞɿɣ, ɿɡ ɧɢɯ 60% ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ)
Ɇɨɠɟ ɜɦɢɜɚɬɢɫɹ, ɪɨɡɱɿɫɭɜɚɬɢ ɜɨɥɨɫɫɹ, ɱɢɫɬɢɬɢ
ɡɭɛɢ, ɜɡɭɜɚɬɢɫɹ ɿ ɜɞɹɝɚɬɢɫɹ, ɩɪɢɣɦɚɬɢ ʀɠɭ,
ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɜɚɧɧɭ ɱɢ ɞɭɲ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ.
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Ʉɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɬɭɚɥɟɬɨɦ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
(ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɩɪɢ
ɜɞɹɝɚɧɧɿ, ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɿ).
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛɦɟɠɟɧɟ ɤɿɦɧɚɬɨɸ.
ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɡ ɥɿɠɤɚ ɧɚ ɤɪɿɫɥɨ ɿɧɨɞɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽ
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɱɢ ɧɚɝɥɹɞɭ.
ɇɟ ɦɨɠɟ ɜɟɫɬɢ ɞɨɦɚɲɧɽ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ, ɝɨɬɭɜɚɬɢ
ɩɪɨɫɬɿ ɫɬɪɚɜɢ, ɩɪɚɬɢ.
ȼɢɤɥɢɤɚɽ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɩɪɢɣɨɦ
ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ.
ɑɚɫɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɬɢɫɹ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ.
Ɇɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ.
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɥɟɠɧɢɣ
ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɹɜɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɭ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɬɚ ɭɦɨɜ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɿ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɪɢɡɢɤɭ (ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɿ
ɩɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ ɞɨɝɥɹɞɭ ɩɨɬɪɟɛɭɽ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ
100% ɩɪɨɫɬɢɯ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ, ɿɡ ɧɢɯ ɛɥɢɡɶɤɨ 50%
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ)
ɉɪɢɣɦɚɽ ɜɚɧɧɭ ɱɢ ɞɭɲ, ɜɦɢɜɚɽɬɶɫɹ, ɪɨɡɱɿɫɭɽ
ɜɨɥɨɫɫɹ, ɱɢɫɬɢɬɶ ɡɭɛɢ, ɜɞɹɝɚɽɬɶɫɹ, ɜɡɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɿ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ. ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɩɪɢɣɨɦɿ ʀɠɿ. Ⱥɤɬ ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɣ
ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ ɦɨɠɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɚɛɨ
ɱɚɫɬɤɨɜɨ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛɦɟɠɟɧɟ ɥɿɠɤɨɦ ɿ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ
ɧɚɜɤɨɥɨ ɧɶɨɝɨ.
ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɡ ɥɿɠɤɚ ɧɚ ɤɪɿɫɥɨ ɦɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ
ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ. Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ
ɬɭɚɥɟɬɨɦ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɱɢ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ (ɤɪɿɫɥɨ-ɬɭɚɥɟɬ ɛɿɥɹ ɥɿɠɤɚ ɱɢ ɫɭɞɧɨ).
Ʉɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ ɱɢ ɦɚɽ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɩɪɢ
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ ɧɢɦ.
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ʀɠɭ, ɜɟɫɬɢ ɞɨɦɚɲɧɽ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ, ɩɪɚɬɢ, ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɪɭɤɨɞɿɥɥɹɦ.
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɬɢɫɹ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ.
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɥɟɠɧɢɣ
ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ. ɑɚɫɬɤɨɜɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ
ɫɤɥɚɞɚɽ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 50% ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɩɪɨɫɬɢɯ ɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ ɬɚ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɫɬɚɧɨɦ
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ
ɜ ɥɿɠɤɭ.
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɡ
ɥɿɠɤɚ ɧɚ ɤɪɿɫɥɨ.
Ɇɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɿ ɪɭɯɢ ɭ ɦɟɠɚɯ ɥɿɠɤɚ.
Ɇɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɫɢɞɿɬɢ.
ɋɿɞɚɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɱɢ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ.
Ʉɨɧɬɪɨɥɸɽ ɚɤɬɢ ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɣ ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ
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ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɱɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ. Ʉɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɫɭɞɧɨɦ ɱɢ
ɤɪɿɫɥɨɦ-ɬɭɚɥɟɬɨɦ.
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɥɟɠɧɢɣ
ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
0 - 11 ɛɚɥɿɜ
10
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ
ɜ ɥɿɠɤɭ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ.
ȼɦɢɜɚɧɧɹ, ɤɭɩɚɧɧɹ, ɜɞɹɝɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɹ, ɩɪɢɣɨɦ
ʀɠɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɬɿɥɶɤɢ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ.
ɇɟ ɫɿɞɚɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɢɞɿɬɢ. ɇɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ ɚɤɬɢ ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɣ ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ.
ɇɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɢɣ ɞɨɝɥɹɞ.
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɥɟɠɧɢɣ
ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
2. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ (ɬɚɛɥɢɰɹ 2) ɬɚ
ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ (ɬɚɛɥɢɰɹ 3) ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ:
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɮɿɡɢɱɧɨʀ, ɫɥɨɜɟɫɧɨʀ, ɧɚɝɥɹɞɭ)*;
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɫɜɨʀ ɨɫɧɨɜɧɿ ɠɢɬɬɽɜɿ ɩɨɬɪɟɛɢ;
ɫɬɭɩɟɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ** ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨʀ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ
ɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɞɨɩɨɦɨɡɿ, ɩɪɢɱɢɧ, ɳɨ ʀʀ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ.
3. ɋɬɭɩɿɧɶ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɦɟɬɨɞɨɦ: ɲɥɹɯɨɦ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɱɥɟɧɿɜ ɣɨɝɨ ɫɿɦ’ʀ, ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ, ɧɚɞɚɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɲɥɹɯɨɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
4. ɉɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɲɤɚɥ ɨɛɪɚɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɪɟɚɥɶɧɿ ɞɿʀ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ. Ɉɰɿɧɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ 24-48 ɝɨɞɢɧ (ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɰɿɧɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɜɲɢɣ ɩɟɪɿɨɞ
ɱɚɫɭ).
5. ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɭ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 10 ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɫɮɟɪɢ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ
ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ (ɬɚɛɥɢɰɹ 2). Ɉɰɿɧɤɚ ɪɿɜɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɫɭɦɨɸ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚ
ɤɨɠɧɢɦ ɿɡ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɰɿɽʀ ɲɤɚɥɢ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 100 ɛɚɥɿɜ, ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ
- 0 ɛɚɥɿɜ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2
ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ
ʋ ɡ/ɩ
1
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Ʉɪɢɬɟɪɿɣ
ɉɪɢɣɨɦ ʀɠɿ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦ ʀɠɿ
ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɩɨɫɭɞɨɦ,

Ȼɚɥɢ
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ɫɬɨɥɨɜɢɦɢ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ ɛɟɡ
ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦ ʀɠɿ
9
ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɚɥɟ ɡɚ ɞɨɜɲɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ
8
ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦ ʀɠɿ
ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɫɭɞɭ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ (ɞɚɥɿ - ɌɁɊ)
ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦ ʀɠɿ
7
ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɚɛɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɌɁɊ
ɉɪɢɣɦɚɽ ʀɠɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɚɛɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɌɁɊ, ɚɥɟ 6
ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ (ɩɨɤɥɚɫɬɢ
ʀɠɭ ɜ ɬɚɪɿɥɤɭ ɱɢ ɧɚɥɢɬɢ ɪɿɞɢɧɭ ɭ ɫɬɚɤɚɧ ɬɨɳɨ)
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɝɥɹɞɭ ɱɢ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 5
ɩɪɢ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ ɞɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɿ ʀɠɿ
(ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɪɢ ɪɨɡɪɿɡɚɧɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ,
ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ ɛɭɬɟɪɛɪɨɞɿɜ ɬɨɳɨ) (ɞɨ 25% ɞɿɣ ɱɢ
ɱɚɫɭ)
ɇɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ 3
ɩɪɢ ɩɪɢɣɨɦɿ ʀɠɿ (ɞɨ 50% ɞɿɣ ɱɢ ɱɚɫɭ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ʀɠɿ)
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɩɪɢɣɨɦɿ ʀɠɿ 1
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ʀɠɭ
0
Ʉɭɩɚɧɧɹ
ɉɪɢɣɦɚɽ ɜɚɧɧɭ ɱɢ ɞɭɲ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɟɡ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
5
ɉɪɢɣɦɚɽ ɜɚɧɧɭ ɱɢ ɞɭɲ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ
4
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɝɥɹɞɭ ɱɢ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 3
ɩɪɢ ɩɪɢɣɨɦɿ ɜɚɧɧɢ ɱɢ ɞɭɲɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɪɢ ɜɢɯɨɞɿ ɡ
ɜɚɧɧɢ ɱɢ ɞɭɲɭ, ɩɪɢ ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɿ (ɞɨ 25% ɞɿɣ ɱɢ ɱɚɫɭ)
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɩɪɢɣɨɦɿ ɜɚɧɧɢ 2
ɱɢ ɞɭɲɭ (ɞɨ 50% ɞɿɣ ɱɢ ɱɚɫɭ)
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ 1
ɩɪɢɣɨɦɿ ɜɚɧɧɢ ɱɢ ɞɭɲɭ
0
Ʉɭɩɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜ ɦɟɠɚɯ ɥɿɠɤɚ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɚɧɧɢ-ɩɪɨɫɬɢɪɚɞɥɚ
5
Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɬɭɚɥɟɬ ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɟɡ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
(ɜɦɢɜɚɧɧɹ,
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ
4
ɪɨɡɱɿɫɭɜɚɧɧɹ,
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɝɥɹɞɭ ɱɢ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 3
ɱɢɳɟɧɧɹ ɡɭɛɿɜ,
(ɞɨ 25% ɞɿɣ ɱɢ ɱɚɫɭ)
ɝɨɥɿɧɧɹ,
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɞɨ 50% ɞɿɣ ɱɢ ɱɚɫɭ) 2
ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀ ɿɡ
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
1
ɡɭɛɧɢɦɢ
ɇɟ
ɦɨɠɟ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ
ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ
ɬɭɚɥɟɬ
0
ɩɪɨɬɟɡɚɦɢ)
Ɉɞɹɝɚɧɧɹ ɿ
ȼɞɹɝɚɽɬɶɫɹ ɿ ɜɡɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɟɡ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
10
ɜɡɭɜɚɧɧɹ
ȼɞɹɝɚɽɬɶɫɹ ɿ ɜɡɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 9
ɌɁɊ ɛɟɡ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
ɉɨɜɿɥɶɧɨ ɜɞɹɝɚɽɬɶɫɹ ɿ ɜɡɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɚɛɨ ɿɡ 8
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɌɁɊ
Ɂ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ ɜɞɹɝɚɽɬɶɫɹ ɿ ɜɡɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
7
ɚɛɨ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɌɁɊ
ɉɪɢ ɜɞɹɝɚɧɧɿ ɿ ɜɡɭɜɚɧɧɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɝɥɹɞɭ ɱɢ
5
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Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ

ȼɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɣ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɬɭɚɥɟɬɭ

ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɪɢ
ɡɚɫɬɿɛɚɧɧɿ ʉɭɞɡɢɤɿɜ, ɡɚɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɿ ɲɧɭɪɤɿɜ (ɞɨ 25%
ɞɿɣ ɱɢ ɱɚɫɭ)
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɜɞɹɝɚɧɧɿ ɿ
ɜɡɭɜɚɧɧɿ (ɞɨ 50% ɞɿɣ ɱɢ ɱɚɫɭ)
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ
ɜɞɹɝɚɧɧɿ ɿ ɜɡɭɜɚɧɧɿ
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɞɹɝɚɬɢɫɹ ɿ ɜɡɭɜɚɬɢɫɹ
ɉɨɜɧɿɫɬɸ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ, ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɠɟ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɤɥɿɡɦɭ ɱɢ ɫɜɿɱɤɢ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ
Ɇɚɽ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɭ ɤɨɥɨɫɬɨɦɭ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɞɨɝɥɹɞɚɽ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɤɚɥɨɩɪɢɣɦɚɱɚ
ȼɢɩɚɞɤɨɜɿ ɿɧɰɢɞɟɧɬɢ ɧɟ ɱɚɫɬɿɲɟ 1 ɪɚɡɭ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ,
ɚɛɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɤɥɿɡɦɢ ɿ
ɫɜɿɱɨɤ (ɧɟ ɱɚɫɬɿɲɟ 1 ɪɚɡɭ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ)
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɨ (2-3 ɪɚɡɢ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ) ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ
ɞɟɮɟɤɚɰɿɸ, ɚɛɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɥɿɡɦɢ ɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɦɚɽ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɭ ɤɨɥɨɫɬɨɦɭ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɦɨɠɟ ɞɨɝɥɹɞɚɬɢ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡ ɱɚɫɬɤɨɜɨɸ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɡ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɤɚɥɨɩɪɢɣɦɚɱɚ
ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ (ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲɟ 3-ɯ
ɪɚɡɿɜ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ), ɡɚ ɤɨɥɨɫɬɨɦɨɸ ɞɨɝɥɹɞɚɬɢ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟ
ɉɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ ɚɛɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɤɥɿɡɦɢ ɱɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɤɨɥɨɫɬɨɦɨɸ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɧɚɞɚɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɉɨɜɧɿɫɬɸ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɫɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɡ ɭɪɨɫɬɨɦɨɸ ɿɡ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɟɱɨɩɪɢɣɦɚɱɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɡɚɫɨɛɿɜ ɚɛɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɫɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɡ ɤɚɬɟɬɟɪɨɦ
ȼɢɩɚɞɤɨɜɿ ɿɧɰɢɞɟɧɬɢ ɧɟ ɱɚɫɬɿɲɟ 1 ɪɚɡɭ ɧɚ ɞɨɛɭ
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɨ (2-3 ɪɚɡɢ ɧɚ ɞɨɛɭ) ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ
ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ, ɚɛɨ ɽ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɚ ɭɪɨɫɬɨɦɚ, ɡɚ
ɹɤɨɸ ɦɨɠɟ ɞɨɝɥɹɞɚɬɢ ɡ ɱɚɫɬɤɨɜɨɸ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɟɱɨɩɪɢɣɦɚɱɚ
ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ (ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲɟ 3 ɪɚɡɿɜ
ɧɚ ɞɨɛɭ), ɡɚ ɭɪɨɫɬɨɦɨɸ ɞɨɝɥɹɞɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟ
ɦɨɠɟ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɚɦɩɟɪɫɢ
ɉɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ ɱɢ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɤɚɬɟɬɟɪɚ, ɹɤɢɦ ɧɟ ɦɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ;
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɚɦɩɟɪɫɢ, ɚɛɨ
ɜɿɞɦɨɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ (ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ
ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɱɢɧ)
ȼɿɞɜɿɞɭɽ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɬɭɚɥɟɬ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɟɡ
ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
ȼɿɞɜɿɞɭɽ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɬɭɚɥɟɬ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɿɡ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɌɁɊ
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ȼɫɬɚɜɚɧɧɹ ɣ
ɩɟɪɟɯɿɞ ɡ ɥɿɠɤɚ

9

ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ

ɇɚɫɢɥɭ ɜɿɞɜɿɞɭɽ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɬɭɚɥɟɬ ɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 7
ɤɪɿɫɥɚ-ɬɭɚɥɟɬɭ, ɌɁɊ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɧɚɝɥɹɞɭ 5
ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɣ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɬɭɚɥɟɬɭ,
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɪɿɫɥɚ-ɬɭɚɥɟɬɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɞɥɹ
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ, ɩɪɢ ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɿ, ɜɞɹɝɚɧɧɿ ɣ
ɿɧɲɢɯ ɞɿɹɯ
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ
3
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɬɭɚɥɟɬɭ
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ
2
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɬɭɚɥɟɬɭ
0
Ɍɭɚɥɟɬ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɭ ɥɿɠɤɭ (ɫɭɞɧɨ,
ɩɚɦɩɟɪɫɢ)
ɉɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɟɡ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
15
ɉɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɌɁɊ
12
ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɝɥɹɞɭ (ɱɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ
10
ɞɨɩɨɦɨɝɢ)
ɉɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɱɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɌɁɊ ɡ
7
ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ
Ɇɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɫɢɞɿɬɢ ɜ ɥɿɠɤɭ, ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ
5
ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɱɚɫɬɤɨɜɚ ɫɬɨɪɨɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɚ
Ɇɨɠɟ ɫɢɞɿɬɢ, ɚɥɟ ɩɟɪɟɯɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɪɢ
3
ɩɨɫɬɿɣɧɿɣ ɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɞɨɩɨɦɨɡɿ
Ɇɨɠɟ ɫɿɞɚɬɢ ɬɚ ɫɢɞɿɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ, ɩɟɪɟɯɿɞ 1
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɨɫɬɿɣɧɿɣ ɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɞɨɩɨɦɨɡɿ
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɢɞɿɬɢ ɬɚ ɜɫɬɚɬɢ ɡ ɥɿɠɤɚ ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɢ
0
ɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɞɨɩɨɦɨɡɿ
15
Ɇɨɠɟ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ
ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɛɿɥɶɲɟ 500 ɦɟɬɪɿɜ. Ɇɨɠɟ ɯɨɞɢɬɢ ɩɨ
ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɸ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
14
Ɇɨɠɟ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɛɿɥɶɲɟ 500 ɦɟɬɪɿɜ ɿɡ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɌɁɊ. Ɇɨɠɟ ɯɨɞɢɬɢ ɩɨ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɸ
ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
11
Ɇɨɠɟ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɛɿɥɶɲɟ 500 ɦɟɬɪɿɜ ɿɡ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɌɁɊ ɩɨɜɿɥɶɧɨ ɬɚ ɡ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ. Ɇɨɠɟ
ɯɨɞɢɬɢ ɩɨ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɸ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
10
Ɇɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜ
ɦɟɠɚɯ 500 ɦɟɬɪɿɜ. Ɇɨɠɟ ɯɨɞɢɬɢ ɩɨ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɸ ɛɟɡ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
5
Ɇɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɨɣɬɢ ɞɨ 100 ɦɟɬɪɿɜ ɚɛɨ
ɩɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɪɿɫɥɚ-ɤɨɥɹɫɤɢ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɸ ɩɨɜɿɥɶɧɨ ɿɡ
ɡɭɩɢɧɤɚɦɢ ɧɚ ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ
Ɇɨɠɟ ɩɪɨɣɬɢ ɞɨ 100 ɦɟɬɪɿɜ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɌɁɊ.
3
ɉɨ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɸ ɩɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ
Ɇɨɠɟ ɩɪɨɣɬɢ ɞɨ 100 ɦɟɬɪɿɜ ɬɿɥɶɤɢ ɿɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ
2
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ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ. ɉɨ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɸ ɩɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɿ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɪɭɯɚɬɢɫɶ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɛɿɥɶɲɟ 50 0
ɦɟɬɪɿɜ ɱɢ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ
10
ɉɿɞɣɨɦ ɩɨ ɫɯɨɞɚɯ Ɇɨɠɟ ɩɿɞɧɿɦɚɬɢɫɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
10
ɉɿɞɧɿɦɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɌɁɊ
9
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɛɚɝɚɬɨ ɱɚɫɭ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɱɢ ɡɚ
7
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɌɁɊ ɩɿɞɣɨɦɭ ɩɨ ɫɯɨɞɚɯ
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɱɢ
5
ɧɚɝɥɹɞɭ)
ɉɿɞɧɿɦɚɬɢɫɹ ɩɨ ɫɯɨɞɚɯ ɦɨɠɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ 2
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɇɟ ɦɨɠɟ ɩɿɞɧɿɦɚɬɢɫɹ ɫɯɨɞɚɦɢ ɧɚɜɿɬɶ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ 0
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ
6. ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɤɥɚɞɧɿ ɞɿʀ ɥɸɞɢɧɢ
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 9 ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ (ɬɚɛɥɢɰɹ 3). Ɉɰɿɧɤɚ ɪɿɜɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɡɚ ɫɭɦɨɸ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ ɿɡ
ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɰɿɽʀ ɲɤɚɥɢ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 27 ɛɚɥɿɜ, ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ - 10 ɛɚɥɿɜ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3
ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ
ʋ
ɡ/ɩ
1

2

3
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Ʉɪɢɬɟɪɿɣ
Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

Ɇɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
Ɇɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɦ
ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɱɟɪɟɡ ɫɥɚɛɤɢɣ ɫɥɭɯ ɱɢ ɡɿɪ)
Ɇɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɧɟɜɟɥɢɤɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɱɢ
ɧɚɛɢɪɚɸɱɢ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨɛɪɟ ɡɧɚɣɨɦɿ ɧɨɦɟɪɢ
Ɇɨɠɟ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ, ɹɤɳɨ ɯɬɨɫɶ ɧɚɛɟɪɟ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɧɨɦɟɪ
ɇɟ ɦɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ
Ɇɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɱɢ ɧɚ ɬɚɤɫɿ. ɉɥɚɧɭɽ ɩɨʀɡɞɤɢ
ɜɿɞɫɬɚɧɿ, ɤɭɞɢ ɧɟ
ɦɨɠɧɚ ɞɿɣɬɢ ɩɿɲɤɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
Ɇɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɱɢ ɧɚ ɬɚɤɫɿ, ɩɿɫɥɹ ɞɨɤɥɚɞɧɢɯ
ɫɥɨɜɟɫɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ
Ɇɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɿɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɱɢ ɧɚ ɬɚɤɫɿ
Ɇɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɱɢ ɧɚ ɬɚɤɫɿ
ɇɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ
Ⱦɪɿɛɧɿ ɩɨɤɭɩɤɢ ɜ Ɇɨɠɟ ɪɨɛɢɬɢ ɩɨɤɭɩɤɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɦɚɝɚɡɢɧɿ
Ɇɨɠɟ ɪɨɛɢɬɢ ɩɨɤɭɩɤɢ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ

Ȼɚɥɢ
3
2,5
2
1,5
1
3

2,5

2

1,5
1
3
2
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Ɋɨɛɢɬɶ ɩɨɤɭɩɤɢ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ
ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ
ɇɟ ɭ ɡɦɨɡɿ ɪɨɛɢɬɢ ɩɨɤɭɩɤɢ
ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ Ɇɨɠɟ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
Ɇɨɠɟ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɿɡ ɧɚɩɿɜɮɚɛɪɢɤɚɬɿɜ
Ɇɨɠɟ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
Ɇɨɠɟ ɬɿɥɶɤɢ ɪɨɡɿɝɪɿɜɚɬɢ ʀɠɭ
ɇɟ ɦɨɠɟ ɝɨɬɭɜɚɬɢ
Ɇɨɠɟ ɜɟɫɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ȼɟɞɟɧɧɹ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ
Ɇɨɠɟ ɪɨɛɢɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ
Ɇɨɠɟ ɜɟɫɬɢ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɛɿɥɶɲɟ
ɧɿɠ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɪɨɛɿɬ
ɇɟ ɦɨɠɟ ɜɟɫɬɢ ɞɨɦɚɲɧɽ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ
Ⱦɨɡɜɿɥɥɹ, ɭ ɬɨɦɭ
Ⱦɨɡɜɿɥɥɹ ɦɨɠɟ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɱɢɫɥɿ ɪɭɤɨɞɿɥɥɹ
Ɇɨɠɟ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɞɟɹɤɿ ɜɢɞɢ ɫɜɨɝɨ ɞɨɡɜɿɥɥɹ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
Ⱦɨɡɜɿɥɥɹ ɦɨɠɟ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɇɟ ɦɨɠɟ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɫɜɨɽ ɞɨɡɜɿɥɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɉɪɚɧɧɹ
Ɇɨɠɟ ɩɪɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
Ɇɨɠɟ ɩɪɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɚɥɶɧɨʀ
ɦɚɲɢɧɢ
Ɇɨɠɟ ɩɪɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ,
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɪɢ ɪɨɡɜɿɲɭɜɚɧɧɿ ɛɿɥɢɡɧɢ
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɇɟ ɦɨɠɟ ɡɚɣɦɚɬɢɫɶ ɩɪɚɧɧɹɦ
ɉɪɢɣɨɦ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ Ɇɨɠɟ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɡɚɫɨɛɿɜ
(ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɞɨɡɭɸɱɢ ɬɚ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɱɚɫ)
Ɇɨɠɟ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡ
ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ (ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢ ɞɨɡɭɜɚɧɧɿ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
ɬɚ ɧɚɝɚɞɭɜɚɧɧɿ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ʀɯ ɩɪɢɣɧɹɬɢ)
Ɇɨɠɟ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɹɤɳɨ
ɫɬɨɪɨɧɧɹ ɨɫɨɛɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ ʀɯ ɩɪɢɣɨɦ
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɡɚɫɨɛɢ
Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ
ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ
Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɤɨɲɬɚɦɢ
Ɂɞɿɣɫɧɸɽ ɩɨɬɨɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɚɥɟ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ
ɛɸɞɠɟɬ ɧɟ ɦɨɠɟ
Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɚɬɢɫɹ ɧɟ ɦɨɠɟ
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ

1,5
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1,5
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2
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3
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2
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2

1,5
1
3
2
1,5
1

__________
* ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭ ɧɚɝɥɹɞɿ ɣ ɫɥɨɜɟɫɧɿɣ ɞɨɩɨɦɨɡɿ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɡɚɥɟɠɧɢɣ ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ).
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** Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ "ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɣ" ɞɨɩɭɫɤɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ.
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 2
ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ
ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
(ɩɭɧɤɬ 4.2)
ȱɇȾɂȼȱȾɍȺɅɖɇɂɃ ɉɅȺɇ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ*
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ:______________________________________________________
ȼɿɤ:__________________________________________________________________________
ɋɬɚɬɶ:________________________________________________________________________
ɋɿɦɟɣɧɢɣ ɫɬɚɧ:________________________________________________________________
Ɇɨɜɚ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ:______________________________________________________________
ȱɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɶ, ɝɪɭɩɚ:_____________________________________________________________
ɋɬɭɩɿɧɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ:___________
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ):_______________
_____________________________________________________________________________
Ⱦɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ:________________________________________________________________
ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:_____________________________
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ
ɮɚɯɿɜɰɿɜ:_____________________________
ɉɨɫɥɭɝɚ

Ɋɟɫɭɪɫɢ
Ɂɚɯɨɞɢ, ɳɨ
(ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ,
ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ
ɡɦɿɫɬ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ,
ɿɧɜɟɧɬɚɪ,
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ)

Ⱦɟɧɧɢɣ
ɞɨɝɥɹɞ

1

ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɬɪɨɤɢ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ (ɱɚɫ, ɳɨ
ɜɢɬɪɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɭ)

ȼɢɤɨɧɚɜɰɿ

2
3
4
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ/ɩɨɬɨɱɧɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ,
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ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ (ɞɚɬɚ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ, ɩɿɞɩɢɫ)
ɇɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ

____________
(ɩɿɞɩɢɫ)
____________
(ɩɿɞɩɢɫ)

__________
*ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ ɞɚɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ, ɡɚɯɢɳɚɸɬɶɫɹ ɿ ɨɛɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ".
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 3
ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ
ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
(ɩɭɧɤɬ 8.1)
ɈɋɇɈȼɇȱ ɁȺɏɈȾɂ,
ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
ʋ ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɡɚɯɨɞɭ

Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ ɱɚɫ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ (ɯɜ.,
ɫɟɪɟɞɧɿɣ
ɩɨɤɚɡɧɢɤ)*

1
1.1

ɇɚɞɚɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ:
ȼɦɢɜɚɧɧɹ, ɨɛɬɢɪɚɧɧɹ, ɨɛɦɢɜɚɧɧɹ

15 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)

1.2

ȼɞɹɝɚɧɧɹ, ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɹ, ɜɡɭɜɚɧɧɹ

15 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)

1.3

Ɂɦɿɧɚ ɧɚɬɿɥɶɧɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ

15 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)

1.4

20 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)

1.5

Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ ɬɭɚɥɟɬɨɦ (ɩɨɞɚɱɚ ɣ ɜɢɧɨɫ ɫɭɞɧɚ ɡ
ɩɨɞɚɥɶɲɨɸ ɨɛɪɨɛɤɨɸ)
Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ ɫɟɱɨ-, ɤɚɥɨɩɪɢɣɦɚɱɚɦɢ

1.6

Ɂɦɿɧɚ ɩɨɫɬɿɥɶɧɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ

20 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)

2

Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ʀɠɿ

3

4.1

ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɸ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɦɢ ɿ
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ (ɩɪɨɬɟɡɚɦɢ, ɨɪɬɟɡɚɦɢ,
ɿɧɜɚɥɿɞɧɢɦɢ ɤɨɥɹɫɤɚɦɢ, ɤɚɬɟɬɟɪɚɦɢ, ɤɚɥɨɩɪɢɣɦɚɱɚɦɢ ɬɨɳɨ)
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɟɞɢɱɧɢɯ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ, ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɩɪɢɣɨɦɨɦ ɥɿɤɿɜ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ

60 (ɜɿɞ 1 ɞɨ 4
ɪɚɡɿɜ ɧɚ ɞɟɧɶ)
45 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)

15 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)

4.2

ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɚɪɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ

10 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)

4.3

Ɂɚɤɚɩɭɜɚɧɧɹ ɤɪɚɩɟɥɶ

5 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)

5

Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨ-ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɩɪɚɜ

45

6

7

60
ɇɚɞɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɫɬɨɫɨɜɧɨ
ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ (ɛɟɫɿɞɢ,
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ)
ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɟɧɧɨʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ, ɞɨɡɜɿɥɥɹ:

7.1

ɑɢɬɚɧɧɹ ɤɧɢɝ, ɠɭɪɧɚɥɿɜ, ɝɚɡɟɬ

30 (1 ɪɚɡ ɧɚ ɞɟɧɶ)

7.2

Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɧɚɩɢɫɚɧɧɿ ɣ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɿ ɥɢɫɬɿɜ

30 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)

7.3

60 (1 ɪɚɡ ɧɚ ɞɟɧɶ)

7.4

ɇɚɝɥɹɞ ɿ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɧɹɬɬɹ ɪɭɤɨɞɿɥɥɹɦ, ɦɚɥɸɜɚɧɧɹɦ
ɬɨɳɨ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɝɨɪ

8

Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɟɧɧɨɝɨ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ (ɫɧɭ)

60 (1 ɪɚɡ ɧɚ ɞɟɧɶ
ɬɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)

4

40 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)

60 (1 ɪɚɡ ɧɚ ɞɟɧɶ)

__________
*ɑɚɫ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɽ
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ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɦ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ, ɦɨɠɟ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɶ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ

360

ȱ. Ɍɚɪɚɛɭɤɿɧɚ

29
Ⱦɨɞɚɬɨɤ 4
ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ
ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
(ɩɭɧɤɬ 15.1)
ɉɈɄȺɁɇɂɄɂ
ɹɤɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ:
1. Ʉɿɥɶɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ:
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɤɚɪɝ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ʀɯ ɪɨɡɝɥɹɞɭ (ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 100 ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ);
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɞɹɤ (ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 100 ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ);
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɭ ɹɤɢɯ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ
ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ;
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɢɯ ɡɜɟɪɧɟɧɶ ɩɪɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
(% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɜɟɪɧɟɧɶ);
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɮɚɯɨɜɭ ɨɫɜɿɬɭ (%);
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɿɞɜɢɳɢɥɢ ɪɿɜɟɧɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ (%);
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ;
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɨɧɬɪɨɥɸ.
2. əɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ:
1) ɚɞɪɟɫɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ:
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɳɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ (ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ)
2) ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ:
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɩɨɫɥɭɝɨɸ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ (ɡɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ);
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɫɬɚɧɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɟɪɿɨɞɨɦ, ɤɨɥɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɧɟ ɧɚɞɚɜɚɥɚɫɶ;
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɩɢɬɭɜɚɧɶ, ɡɛɨɪɭ ɜɿɞɝɭɤɿɜ, ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɤɚɪɝɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɪɨɡ’ɹɫɧɟɧɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿɦ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦ;
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ /ɬɚ/ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ,
ɪɨɛɨɬɭ ɹɤɢɯ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ;
3) ɫɜɨɽɱɚɫɧɿɫɬɶ:
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɫɬɪɨɤ;
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ;
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɪɨɤɿɜ ɬɚ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦ ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ;
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4) ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ:
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɦ ɬɚ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɯ ɦɿɫɰɶ ɞɥɹ ɩɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ,
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɥɿɮɬɿɜ, ɩɚɧɞɭɫɿɜ, ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɶ ɞɥɹ ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɯ ɫɬɟɧɞɿɜ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚɞɚɧɧɹ, ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɨɩɿɣ ɞɨɜɿɞɧɢɤɚ, ɛɭɤɥɟɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɢɬɪɚɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɝɚɡɟɬɧɢɯ
ɫɬɚɬɟɣ, ɡɚɩɢɫɿɜ ɪɚɞɿɨ- ɬɚ ɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ;
5) ɩɨɜɚɝɚ ɞɨ ɝɿɞɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɜɿɞɝɭɤɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɧɢɯ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɩɨɜɚɝɚ ɞɨ ɝɿɞɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɧɟɝɭɦɚɧɧɢɯ ɿ
ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɢɯ ɞɿɣ ɳɨɞɨ ɧɢɯ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɯ ɫɬɟɧɞɿɜ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɩɪɚɜɨɡɚɯɢɫɧɿ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɤɚɪɝ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɩɨɥɨɠɟɧɶ
ɳɨɞɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ;
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ;
6) ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɫɬɶ:
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɲɬɚɬɧɢɣ ɪɨɡɩɢɫ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ;
ɧɚɹɜɧɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ;
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɿɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɜɚɬɢɦɭɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɩɨɫɥɭɝɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ;
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɝɪɚɮɿɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɪɨ ɨɫɜɿɬɭ (ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ) ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ
ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɤɧɢɠɨɤ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɨɝɥɹɞɿɜ;
ɝɪɚɮɿɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɢɯ ɧɚɪɚɞ ɡ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɬɚ ɦ’ɹɤɨɝɨ ɿɧɜɟɧɬɚɪɸ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ.
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
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ɡɚ ʋ 1990/24522
ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɚɛɡɚɰɭ ɱɨɬɢɪɧɚɞɰɹɬɨɝɨ ɫɬɚɬɬɿ 1 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ",
ɩɭɧɤɬɭ 49.1.1 ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɞɿɣ ɧɚ 2013 ɪɿɤ ɳɨɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɉɪɨɝɪɚɦɢ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɧɚ 2010-2014 ɪɨɤɢ "Ɂɚɦɨɠɧɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɚ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɞɟɪɠɚɜɚ", ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 12 ɛɟɪɟɡɧɹ
2013 ɪɨɤɭ ʋ 128, ɇȺɄȺɁɍɘ:
1. Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ, ɳɨ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ.
2. Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (Ɍɚɪɚɛɭɤɿɧɚ ȱ.ȱ.) ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ
ɩɨɪɹɞɤɭ ɰɶɨɝɨ ɧɚɤɚɡɭ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɞɨ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ.
3. ɐɟɣ ɧɚɤɚɡ ɧɚɛɢɪɚɽ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɡ ɞɧɹ ɣɨɝɨ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ.
4. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɰɶɨɝɨ ɧɚɤɚɡɭ ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɧɚ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ Ɇɿɧɿɫɬɪɚ Ʌ.Ⱦɪɨɡɞɨɜɭ.
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ
ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɚɩɚɪɚɬɭ
ɉɈȽɈȾɀȿɇɈ:
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ

-

Ɇɿɧɿɫɬɪɚ

ȼ. Ʉɨɥɨɦɿɽɰɶ
ɍɤɪɚʀɧɢ

ɋ.Ɉ. Ɋɢɛɚɤ

ɍɤɪɚʀɧɢ

Ɉ. Ɍɨɥɫɬɚɧɨɜ

ɉɟɪɲɢɣ
ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ
Ƚɨɥɨɜɢ
ɋɩɿɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɶɤɨɝɨ
ɨɪɝɚɧɭ
ɫɬɨɪɨɧɢ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ

Ɉ. Ɇɿɪɨɲɧɢɱɟɧɤɨ

Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ

Ɇɿɧɿɫɬɪɚ
Ɇɿɧɿɫɬɪɚ

ɮɿɧɚɧɫɿɜ

ɨɯɨɪɨɧɢ

ɡɞɨɪɨɜ'ɹ

ɉɟɪɲɢɣ
ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ
ɋɩɿɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɶɤɨɝɨ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ
ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
ɩɪɨɮɫɩɿɥɨɤ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ

Ƚɨɥɨɜɢ
ɨɪɝɚɧɭ
ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ
Ƚ.ȼ. Ɉɫɨɜɢɣ
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ɡɚ ʋ 1990/24522
ȾȿɊɀȺȼɇɂɃ ɋɌȺɇȾȺɊɌ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ
I. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ
1.1. ɐɟɣ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɡɦɿɫɬ, ɨɛɫɹɝ, ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ʀʀ ɹɤɨɫɬɿ ɞɥɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɨɪɦ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɰɸ ɩɨɫɥɭɝɭ.
1.2. ɐɟɣ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ ɨɫɨɛɚɦ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɿɧɜɚɥɿɞɚɦ, ɯɜɨɪɢɦ (ɡ ɱɢɫɥɚ ɨɫɿɛ
ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ʀɦ ɝɪɭɩɢ ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ, ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ
ɱɨɬɢɪɢ ɦɿɫɹɰɿ), ɹɤɿ ɧɟ ɡɞɚɬɧɿ ɞɨ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɣ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚɪɢɮɭ ɩɥɚɬɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ.
1.3. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ ɜ ɨɛɫɹɝɚɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɰɢɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ, ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨ, ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɚɛɨ ɿɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨʀ ɩɥɚɬɢ.
1.4. ɍ ɰɶɨɦɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ:
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ (ɞɚɥɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ) - ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɭ ɹɤɨɦɭ
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ
ɪɟɫɭɪɫɢ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɿ ɫɬɪɨɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ;
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ - ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɱɢ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɣ ɩɟɪɟɝɥɹɞ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɳɨ ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɨɰɿɧɤɭ
ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ
ɞɥɹ ʀɯ ɭɫɭɧɟɧɧɹ;
ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɚ ɤɨɦɚɧɞɚ - ɤɨɦɚɧɞɚ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨʀ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɧɟ ɦɟɧɲɟ
ɬɪɶɨɯ ɨɫɿɛ ɡ ɱɢɫɥɚ ɬɚɤɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ: ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ,
ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ, ɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬ, ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɫɟɫɬɪɚ ɦɟɞɢɱɧɚ ɡ ɦɚɫɚɠɭ, ɫɟɫɬɪɚ ɦɟɞɢɱɧɚ ɡ
ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨʀ ɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɩɟɪɭɤɚɪ, ɲɜɚɱɤɚ, ɜɡɭɬɬɶɨɜɢɤ ɡ ɪɟɦɨɧɬɭ ɜɡɭɬɬɹ ɬɨɳɨ;
ɧɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ (ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ) (ɞɚɥɿ - ɧɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ) - ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ ɚɛɨ
ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɚ ɤɨɦɚɧɞɚ, ɹɤɢɣ (ɹɤɚ) ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɢɤɨɧɭɽ ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ
ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ;
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ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ (ɞɚɥɿ - ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ)
- ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɱɟɪɟɡ ɫɤɥɚɞɧɿ ɠɢɬɬɽɜɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɿ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ, ɜɿɤɨɦ, ɫɬɚɧɨɦ
ɡɞɨɪɨɜ'ɹ, ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ ɚɛɨ ɨɬɪɢɦɭɽ ɬɚɤɭ ɩɨɫɥɭɝɭ;
ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ - ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɜɞɨɦɚ) ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɞɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ
ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ, ɹɤɢɣ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɚɛɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɬɪɚɬɢɥɢ / ɧɟ ɧɚɛɭɥɢ
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ;
ɫɭɛ'ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ (ɞɚɥɿ - ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ), - ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɡɚɤɥɚɞɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɨɪɦɢ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ - ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ'ɽɤɬɿɜ, ɳɨ
ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ.
ȱɧɲɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ Ɂɚɤɨɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ" ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɚɯ.
ȱȱ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ
ɜɞɨɦɚ
2.1. ɉɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ ɽ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ
(ɡɚɹɜɚ) ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɪɚɣɨɧɧɢɯ, ɦɿɫɶɤɢɯ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɭ ɦɿɫɬɚɯ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ (ɞɚɥɿ - ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ) ɚɛɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɩɨɫɥɭɝɭ.
2.2. Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ ɱɢ ɜɿɞɦɨɜɭ ɭ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɿ
ɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ 14 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɞɧɿɜ ɡ
ɦɨɦɟɧɬɭ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ (ɩɨɞɚɱɿ ɡɚɹɜɢ) ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ(ɟɦ) ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɣɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ(ɢɦ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ(ɨɦ) ɬɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 1 ɞɨɞɚɬɤɚ 1 ɞɨ ɰɶɨɝɨ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ. ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɬɭɩɿɧɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 12 ɛɚɥɿɜ.
2.3. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ 5 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɞɧɿɜ ɡ ɞɚɬɢ:
ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ (ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɢ) ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ(ɱɟɦ) ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ (ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ);
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɡɚɩɢɬɭ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (ɞɥɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜ).
2.4. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɦɨɠɟ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɜɿ ɭ ʀʀ
ɧɚɞɚɧɧɿ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɧɟɡɞɚɬɧɢɣ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ. ȼɿɞɦɨɜɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɦ ɩɪɢɱɢɧ ɬɚ ɞɨɜɿɞɤɨɜɨɸ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɞɚɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ ɜ ɿɧɲɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ.
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2.5. ɉɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ ɽ:
ɜɿɞɦɨɜɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɜɿɞ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ;
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨʀ ɿɧɬɟɪɧɚɬɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ
ɚɛɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɿɧɲɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɚɛɨ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɞɥɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ;
ɡɦɿɧɚ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ ɬɚ ɩɢɫɶɦɨɜɨɝɨ
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɿɞɦɨɜɢ ɭ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɿ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɪɨɬɢɩɨɤɚɡɚɧɶ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ;
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ (ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɪɨ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɩɨɫɬɿɣɧɿɣ ɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɞɨɩɨɦɨɡɿ) ɚɛɨ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ;
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɞɿʀ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɧɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ;
ɫɦɟɪɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ (ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ - ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ)
ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ.
ȱȱȱ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ
3.1. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɿɫɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɬɚ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɧɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ.
3.2. Ɏɨɪɦɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ.
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ, ɱɥɟɧɚɦɢ ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ) ɿɡ
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ.
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɭɩɟɧɹ ɣɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ. ɋɬɭɩɿɧɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ ɬɚ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɞɿɣ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɭ ɬɚɛɥɢɰɹɯ 2, 3 ɞɨɞɚɬɤɚ 1 ɞɨ ɰɶɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ.
3.3. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɽ
ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ/ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɬɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ.
3.4. ɑɟɪɟɡ 30 ɞɧɿɜ ɡ ɞɧɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ, ɱɥɟɧɚɦɢ ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
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ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɜɬɨɪɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ
ɦɟɬɨɸ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ).
ɇɚɞɚɥɿ ɩɨɜɬɨɪɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɩɿɜɪɨɤɭ.
ȱV. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ
ɜɞɨɦɚ
4.1. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ
ɬɚ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
4.2. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɣ ɭɡɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɬɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɩɨɫɥɭɝɭ.
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɦ 3 ɞɨ ɰɶɨɝɨ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɭ ɞɜɨɯ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ ɬɚ ɩɿɞɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɬɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ.
Ɉɞɢɧ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɜɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɜɿ, ɞɪɭɝɢɣ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɩɨɫɥɭɝɭ.
4.3. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɜɤɥɸɱɚɽ:
ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ, ɡɝɿɞɧɨ
ɡ ɩɭɧɤɬɨɦ 8.1 ɪɨɡɞɿɥɭ Vȱȱȱ ɰɶɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ;
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɬɪɨɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ;
ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɡɚɯɨɞɿɜ;
ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ ɬɚ
ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ).
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɪɚɡɨɦ ɡ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɱɟɪɟɡ ɦɿɫɹɰɶ ɡ ɞɧɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ, ɧɚɞɚɥɿ ɨɞɢɧ
ɪɚɡ ɧɚ ɩɿɜɪɨɤɭ.
V. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ
5.1. Ɂ ɤɨɠɧɢɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ 5 ɞɧɿɜ ɡ ɞɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ
ɭɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ.
5.2. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ.
ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɱɥɟɧɢ ɪɨɞɢɧɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
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5.3. Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɩɿɞɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ. Ʉɨɠɧɚ ɡɿ ɫɬɨɪɿɧ
ɨɬɪɢɦɭɽ ɨɞɢɧ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ ɞɨɝɨɜɨɪɭ.
Vȱ. Ɇɿɫɰɟ ɣ ɫɬɪɨɤɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ
6.1. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɜɞɨɦɚ) ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɞɧɹ.
6.2. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ ɦɨɠɟ ɧɚɞɚɜɚɬɢɫɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨ (ȱȱȱ, ȱV ɝɪɭɩɢ
ɪɭɯɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ - 2 ɪɚɡɢ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ, V ɝɪɭɩɚ ɪɭɯɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ - 5 ɪɚɡɿɜ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ),
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ (2 ɪɚɡɢ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ), ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ (ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɩɟɪɿɨɞ).
ɋɬɪɨɤɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ ɭɡɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɡ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɭ
ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ.
Vȱȱ. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ
7.1. Ⱦɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ:
ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɡɚ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɿ ɭɦɨɜɢ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ.
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɭ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜɢɫɜɿɬɥɸɽɬɶɫɹ ɜ
ɡɚɫɨɛɚɯ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɨɳɨ.
7.2. ɇɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɧɚɞɚɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ (ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ) ɬɚ ɡ ɩɨɜɚɝɨɸ ɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ
ɞɨ ɪɚɫɢ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɪɟɥɿɝɿʀ, ɜɿɤɭ, ɫɬɚɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿ ɡɚɤɨɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ
ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɩɪɨ ɫɜɨʀ ɩɪɚɜɚ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɣ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ,
ɞɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ, ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɬɟɧɞɚɯ, ɜɪɭɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɥɢɫɬɿɜɨɤ, ɛɭɤɥɟɬɿɜ ɬɨɳɨ.
7.3. Ɂɚɯɢɫɬ ɬɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɧɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɪɨɜɚɞɢɬɶ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡ ɩɨɜɚɝɨɸ ɞɨ ɝɿɞɧɨɫɬɿ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɡ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹɦ ɧɟɝɭɦɚɧɧɢɯ ɿ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɢɯ ɞɿɣ
ɳɨɞɨ ɧɢɯ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ʀɯɧɿɦ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɧɟɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɞɿɣ ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿ ɡɚɤɨɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɿɧɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɭ ɪɚɡɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɱɢ
ɿɧɲɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
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ɧɚɞɚɜɚɱɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɛɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɟɱɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɿɞ ɧɢɯ ɤɨɲɬɢ, ɩɨɞɚɪɭɧɤɢ ɬɨɳɨ.
7.4. Ʉɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ:
ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɞɚɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ",
ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿ ɡɚɤɨɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɜ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɦɭ
ɩɨɪɹɞɤɭ ɨɡɧɚɣɨɦɥɸɸɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɯɨɞɚɦɢ ɳɨɞɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ;
ɧɚɞɚɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɧɮɨɪɦɭɸɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ
ʀɯɧɿɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɳɨɞɨ ɧɟɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɧɢɦɢ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.
Vȱȱȱ. Ɂɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ
8.1. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ,
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ:
ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ȱȱȱ ɝɪɭɩɢ ɪɭɯɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ:
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭ ɜɟɞɟɧɧɿ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ - ɡɚɤɭɩɿɜɥɸ ɬɚ ɞɨɫɬɚɜɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɥɿɤɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ ʀɠɿ, ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭ ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɿ
ɠɢɬɥɚ, ɞɪɿɛɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɞɹɝɭ, ɜɡɭɬɬɹ;
ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ;
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ;
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɩɥɚɬɟɠɿɜ;
ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ȱV ɝɪɭɩɢ ɪɭɯɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ:
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭ ɜɟɞɟɧɧɿ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ - ɡɚɤɭɩɿɜɥɸ ɬɚ ɞɨɫɬɚɜɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɥɿɤɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ (ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ) ʀɠɿ, ɞɨɫɬɚɜɤɭ
ɝɚɪɹɱɢɯ ɨɛɿɞɿɜ, ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ (ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭ ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɿ) ɠɢɬɥɚ, ɩɪɚɧɧɹ, ɞɪɿɛɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ
ɨɞɹɝɭ, ɜɡɭɬɬɹ;
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ - ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭ ɜɦɢɜɚɧɧɿ, ɨɛɬɢɪɚɧɧɿ, ɨɛɦɢɜɚɧɧɿ,
ɜɞɹɝɚɧɧɿ, ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɿ, ɡɦɿɧɿ ɧɚɬɿɥɶɧɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ, ɡɦɿɧɿ ɩɨɫɬɿɥɶɧɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ, ɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ
ɬɭɚɥɟɬɨɦ ɬɨɳɨ;
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɩɪɢ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɿ ɩɨ ɤɜɚɪɬɢɪɿ;
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɬɚ ɫɥɭɠɛɚɦɢ - ɜɢɤɥɢɤ ɥɿɤɚɪɹ,
ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɫɥɭɠɛ, ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɯɜɨɪɢɯ ɭ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ;
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ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɤɚɦ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ - ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɤɚɦ ɜɦɢɜɚɧɧɹ, ɨɛɬɢɪɚɧɧɹ,
ɨɛɦɢɜɚɧɧɹ, ɜɞɹɝɚɧɧɹ, ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɹ, ɡɦɿɧɢ ɧɚɬɿɥɶɧɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ, ɡɦɿɧɢ ɩɨɫɬɿɥɶɧɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ, ɭ
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ ɬɭɚɥɟɬɨɦ;
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɨɛɪɨɛɿɬɤɭ ɩɪɢɫɚɞɢɛɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɞɥɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ (ɩɥɨɳɚ
ɨɛɪɨɛɿɬɤɭ ɩɪɢɫɚɞɢɛɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɨ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ,
ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 0,02 ɝɟɤɬɚɪɚ);
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɤɚɦ
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɢɦɢ;
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ);

(ɛɟɫɿɞɢ,

ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ,

ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ

ɞɨ

ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ,

ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ;
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ;
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɩɥɚɬɟɠɿɜ;
ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ V ɝɪɭɩɢ ɪɭɯɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ:
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭ ɜɟɞɟɧɧɿ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ - ɡɚɤɭɩɿɜɥɸ ɬɚ ɞɨɫɬɚɜɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɥɿɤɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ, ɝɨɞɭɜɚɧɧɹ, ɞɨɫɬɚɜɤɭ ɝɚɪɹɱɢɯ ɨɛɿɞɿɜ,
ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɠɢɬɥɚ, ɩɪɚɧɧɹ, ɞɪɿɛɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɞɹɝɭ, ɜɡɭɬɬɹ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɪɿɛɧɢɯ
ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɿ;
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ - ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭ ɜɦɢɜɚɧɧɿ, ɨɛɬɢɪɚɧɧɿ, ɨɛɦɢɜɚɧɧɿ,
ɜɞɹɝɚɧɧɿ, ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɿ, ɡɦɿɧɿ ɧɚɬɿɥɶɧɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ, ɡɦɿɧɿ ɩɨɫɬɿɥɶɧɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ, ɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ
ɬɭɚɥɟɬɨɦ ɬɨɳɨ;
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɩɪɢ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɿ ɩɨ ɤɜɚɪɬɢɪɿ;
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɬɚ ɫɥɭɠɛɚɦɢ - ɜɢɤɥɢɤ ɥɿɤɚɪɹ,
ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɫɥɭɠɛ, ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɯɜɨɪɢɯ ɭ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ;
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɤɚɦ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ - ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɤɚɦ ɜɦɢɜɚɧɧɹ, ɨɛɬɢɪɚɧɧɹ,
ɨɛɦɢɜɚɧɧɹ, ɜɞɹɝɚɧɧɹ, ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɹ, ɡɦɿɧɢ ɧɚɬɿɥɶɧɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ, ɡɦɿɧɢ ɩɨɫɬɿɥɶɧɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ, ɭ
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ ɬɭɚɥɟɬɨɦ;
ɨɛɪɨɛɿɬɨɤ ɩɪɢɫɚɞɢɛɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɞɥɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ (ɩɥɨɳɚ ɨɛɪɨɛɿɬɤɭ
ɩɪɢɫɚɞɢɛɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɨ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɚɥɟ ɧɟ
ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 0,02 ɝɟɤɬɚɪɚ);
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɤɚɦ
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɢɦɢ;
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ);

(ɛɟɫɿɞɢ,

ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ,

ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ

ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ;
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ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ;
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɩɥɚɬɟɠɿɜ.
8.2. Ɂɦɿɫɬ ɬɚ ɨɛɫɹɝ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ.
Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ ɱɚɫ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɚɯɨɞɭ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ ɡɦɿɫɬ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ, ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ 2 ɞɨ ɰɶɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ.
ȱɏ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ
9.1. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ ɲɬɚɬɧɢɦ
ɪɨɡɩɢɫɨɦ.
9.2. Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɧɚɞɚɜɚɱɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɠɟ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɞɨ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ ɿɧɲɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ,
ɪɟɚɛɿɥɿɬɨɥɨɝɿɜ, ɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬɿɜ ɬɨɳɨ.
Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɬɚ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɩɪɨ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ, ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɧɚ
ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɥɭɱɚɬɢɫɶ ɿɧɲɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɨɳɨ.
9.3. ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɣ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ "Ⱦɨɜɿɞɧɢɤɨɦ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. ȼɢɩɭɫɤ 80. ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ", ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 14 ɠɨɜɬɧɹ 2005 ɪɨɤɭ ʋ 324.
9.4. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ, ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡ:
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
9.5. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɽ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽ ɩɨɫɚɞɨɜɿ
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
9.6. ɇɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɿ
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɿ ɦɟɞɢɱɧɿ ɨɝɥɹɞɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
ɏ. ɉɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ
10.1. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ
(ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɬɨɳɨ).
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10.2. ɉɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ, ɩɨɜɢɧɧɿ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɦ ɬɚ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɬɚ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɝɚɪɹɱɢɦ ɿ
ɯɨɥɨɞɧɢɦ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɢɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɦ ɬɚ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹɦ, ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹɦ, ɨɩɚɥɟɧɧɹɦ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
10.3. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɰɿɽʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ:
ɬɜɟɪɞɢɣ ɬɚ ɦ’ɹɤɢɣ ɿɧɜɟɧɬɚɪ (ɦɟɛɥɿ, ɫɩɟɰɨɞɹɝ ɬɚ ɜɡɭɬɬɹ ɬɨɳɨ);
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ), ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɨ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ.
10.4. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɪɨɛɨɱɢɦ ɦɿɫɰɟɦ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɿɧɜɟɧɬɚɪɟɦ, ɜɢɬɪɚɬɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɬɚ ɪɨɛɨɱɢɦ ɨɞɹɝɨɦ,
ɜɡɭɬɬɹɦ, ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚɦɢ, ɩɪɨʀɡɧɢɦɢ ɤɜɢɬɤɚɦɢ (ɚɛɨ ɝɪɨɲɨɜɨɸ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɽɸ ɡɚ ʀɯ
ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ), ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ.
ɏȱ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ
11.1. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ.
11.2. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɫɬɜɨɪɸɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɳɨɞɨ ɨɛɦɿɧɭ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
ɏȱȱ. ȼɡɚɽɦɨɞɿɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ
ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɰɿɽʀ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɬɚ ɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ) ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ,
ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɿɜ.
ɏȱȱȱ. Ɉɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ
13.1. Ɉɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ.
13.2. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɿɞɝɭɤɿɜ
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɶ ɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ
ɩɨɞɚɥɶɲɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
ɏȱV. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ
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ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɱɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɫɬɚɬɭɬɿɜ), ɰɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ (ɞɥɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ
ɨɫɿɛ - ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ).
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɜɟɞɟɬɶɫɹ, ɨɮɨɪɦɥɹɽɬɶɫɹ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɱɢɧɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
ɏV. Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢ ɨɰɿɧɤɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ
15.1. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ cɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɬɚ
ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɨɰɿɧɰɿ.
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ
ɜɞɨɦɚ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ 4 ɞɨ ɰɶɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ ɨɩɪɢɥɸɞɧɸɸɬɶɫɹ ɿ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ, ʀɯɧɿɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ, ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɨɞɢɧɢɰɿ, ɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ.
15.2. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɪɟɝɭɥɹɪɧɟ, ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɧɿɠ ɨɞɢɧ
ɪɚɡ ɧɚ ɪɿɤ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɽ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ, ɳɨ ɧɢɦ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ, ɜɢɦɨɝɚɦ ɰɶɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɬɚ ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ
ɳɨɞɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ.
15.3. Ⱦɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚɞɚɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿ ɡɚɤɨɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ.
Ɂ ɰɿɽɸ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɣ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɡ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɱɥɟɧɚɦɢ ʀɯɧɿɯ ɫɿɦɟɣ, ɡɚɤɨɧɧɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɳɨɞɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɨɛɫɹɝɭ, ɡɦɿɫɬɭ, ɭɦɨɜ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ
ɜɢɦɨɝɚɦ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɭ ɰɶɨɦɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ.
15.4. ɋɭɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɸ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɲɢɦɢ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ:
ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ʀɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɪɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ʀɯɧɿɯ
ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɞɨ ɨɪɝɚɧɭ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɡɨɜɧɿɲɧɽ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ.
ɏVȱ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝɢ,
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ.
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ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ,
ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɨɛɫɹɡɿ ɦɿɠɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɿɜ, ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ.

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ

Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ
ȱ. Ɍɚɪɚɛɭɤɿɧɚ
Ⱦɨɞɚɬɨɤ
1
ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ
(ɩɭɧɤɬ 2.2)

ȼɂɁɇȺɑȿɇɇə
ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ
1. ɋɬɭɩɿɧɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ:
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɋɬɭɩɿɧɶ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ
Ƚɪɭɩɚ
ɪɭɯɨɜɨʀ ɲɤɚɥɚɦɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɰɿɧɤɢ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ
ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɞɿɣ
I ɝɪɭɩɚ
127 ɛɚɥɿɜ
0
ɋɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɽ
II ɝɪɭɩɚ 100 - 126 1
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ (ɜɦɢɜɚɧɧɹ, ɨɞɹɝɚɧɧɹ,
ɛɚɥɿɜ
ɜɡɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɚɤɬɚɦɢ ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ,
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜɚɧɧɢ, ɞɭɲɭ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɭɚɥɟɬɨɦ,
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɭɞɨɦ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɨɸ
ɬɟɯɧɿɤɨɸ) ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ.
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ (ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ, ɩɪɢɣɨɦ
ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ
ɡɚɫɨɛɿɜ,
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ,
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ, ɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ,
ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ, ɩɪɚɧɧɹ, ɡɚɧɹɬɬɹ ɪɭɤɨɞɿɥɥɹɦ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɧɧɹ
ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɤɭɩɨɤ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɩɨɫɥɭɝ) ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɡɚ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹɦ ɣ ɞɜɨɪɨɦ ɛɟɡ
ɜɿɞɞɚɥɟɧɧɹ
ɧɚ
ɜɟɥɢɤɿ
ɜɿɞɫɬɚɧɿ.
Ʉɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. Ɇɚɽ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɩɪɢ ɩɿɞɣɨɦɿ ɤɪɭɬɢɦɢ
ɫɯɨɞɚɦɢ.
Ɇɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ
ɩɨɤɭɩɨɤ
ɚɛɨ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ
ɩɨɫɥɭɝ.
ɇɟɡɧɚɱɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ.
Ɂ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɹɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɪɢɡɢɤɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ ɞɨɝɥɹɞɭ ɭ ɧɟɡɧɚɱɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ (ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 10% ɩɪɨɫɬɢɯ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɞɿɣ)
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76 - 87 ɛɚɥɿɜ 3

Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ (ɜɦɢɜɚɧɧɹ, ɨɞɹɝɚɧɧɹ,
ɜɡɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɚɤɬɚɦɢ ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ,
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɭɚɥɟɬɨɦ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɩɨɫɭɞɨɦ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ) ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ ɭ
ɩɨɜɧɨɦɭ
ɨɛɫɹɡɿ.
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ (ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ, ɩɪɢɣɨɦ
ɥɿɤɿɜ,
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ,
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ,
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɧɧɹ
ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ
ɮɿɧɚɧɫɚɦɢ)
ɜɢɤɨɧɭɽ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɣ
ɭ
ɩɨɜɧɨɦɭ
ɨɛɫɹɡɿ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɜɨɪɭ ɛɿɥɹ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹ ɣ ɧɚ
ɧɟɜɟɥɢɤɿ
ɜɿɞɫɬɚɧɿ.
Ʉɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. Ɇɚɽ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɩɪɢ ɩɿɞɣɨɦɿ
ɫɯɨɞɚɦɢ.
ȼɚɧɧɭ ɱɢ ɞɭɲ ɩɪɢɣɦɚɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɦɨɠɟ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ
(ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɨɫɨɛɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɪɚɜɦ).
Ɇɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɜɟɞɟɧɧɿ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ
ɩɪɚɧɧɿ, ɡɚɧɹɬɬɿ ɪɭɤɨɞɿɥɥɹɦ, ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɨɤɭɩɨɤ ɭ
ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɱɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ,
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ, ɳɨ ɧɟ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɩɨɛɥɢɡɭ
ɦɿɫɰɹ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ.
ɉɨɦɿɪɧɨ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ.
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ
ɩɨɦɿɪɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡ
ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɭ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɦɨɜɢ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɣ ɮɚɤɬɨɪɢ ɪɢɡɢɤɭ (ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɦɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ 20% ɩɪɨɫɬɢɯ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ)
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ (ɜɦɢɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɚɤɬɚɦɢ ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɬɭɚɥɟɬɨɦ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɭɞɨɦ ɬɚ
ɩɨɛɭɬɨɜɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ) ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɬɚ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ
ɨɛɫɹɡɿ.
ȼɢɞɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ (ɩɪɢɣɨɦ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ,
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ
ɤɨɲɬɚɦɢ) ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ
ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹɦ. Ɇɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɱɢ ɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɨɫɨɛɢ ɩɿɲɤɢ ɚɛɨ
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɶ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ.
Ɇɨɠɟ ɦɚɬɢ ɡɧɚɱɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɩɪɢ ɩɿɞɣɨɦɿ ɫɯɨɞɚɦɢ ɚɛɨ ɧɟ
ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ (ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ) ɩɿɞɿɣɦɚɬɢɫɹ
ɫɯɨɞɚɦɢ.
ɉɿɞ ɱɚɫ ɤɭɩɚɧɧɹ ɭ ɜɚɧɧɿ ɱɢ ɞɭɲɿ ɦɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ
ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ.
Ɇɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɜɞɹɝɚɧɧɿ ɬɚ
ɜɡɭɜɚɧɧɿ, ɩɪɢ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ ʀɠɿ, ɜɟɞɟɧɧɿ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ; ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɩɪɚɧɧɿ, ɭ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ
ɩɨɤɭɩɨɤ
ɱɢ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ
ɩɨɫɥɭɝ.
ɉɨɦɿɪɧɨ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɭ ɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɞɨɩɨɦɨɡɿ.
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ
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ɩɨɦɿɪɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɹɜɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɭ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɦɨɜ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɪɢɡɢɤɭ (ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɬɚ ɩɨɜɧɨʀ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɦɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ 40 % ɩɪɨɫɬɢɯ ɿ
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ)
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ (ɜɦɢɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɚɤɬɚɦɢ ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɬɭɚɥɟɬɨɦ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɭɞɨɦ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɨɸ
ɬɟɯɧɿɤɨɸ) ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ.
ȼɢɞɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ (ɩɪɢɣɨɦ ɥɿɤɿɜ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ)
ɜɢɤɨɧɭɽ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɣ
ɭ
ɩɨɜɧɨɦɭ
ɨɛɫɹɡɿ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ
ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ
ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹɦ.
ɍ ɪɿɞɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɿ
ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɱɢ ɿɡ ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ ɩɿɲɤɢ ɚɛɨ
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɶ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ.
ɇɟ ɦɨɠɟ ɩɿɞɿɣɦɚɬɢɫɶ ɫɯɨɞɚɦɢ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ.
Ɇɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ
ɜɞɹɝɚɧɧɿ ɬɚ ɜɡɭɜɚɧɧɿ, ɩɪɢ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɿ ʀɠɿ, ɭ
ɜɟɞɟɧɧɿ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɩɪɢ ɩɪɚɧɧɿ, ɩɪɢ
ɤɭɩɚɧɧɿ
ɭ
ɜɚɧɧɿ
ɱɢ
ɞɭɲɿ.
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɨɤɭɩɨɤ ɱɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ
ɩɨɫɥɭɝ.
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɚɽ ɜɢɪɚɠɟɧɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ
ɭ ɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɞɨɩɨɦɨɡɿ ɣ ɞɨɝɥɹɞɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɹɜɧɢɯ
ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɭ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɦɨɜ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɿ
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɪɢɡɢɤɭ (ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɿ ɩɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɣ ɞɨɝɥɹɞɭ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ 50% ɩɪɨɫɬɢɯ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ)
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ (ɜɦɢɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɚɤɬɚɦɢ ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɬɭɚɥɟɬɨɦ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɭɞɨɦ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɨɸ
ɬɟɯɧɿɤɨɸ) ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɬɚ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ.
ȼɢɞɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ (ɩɪɢɣɨɦ ɥɿɤɿɜ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɮɿɧɚɧɫɚɦɢ)
ɜɢɤɨɧɭɽ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɣ
ɭ
ɩɨɜɧɨɦɭ
ɨɛɫɹɡɿ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ
ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ
ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹɦ.
ɍ ɪɿɞɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɿ
ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɡ ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ ɩɿɲɤɢ ɚɛɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɶ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ.
ɇɟ ɦɨɠɟ ɩɿɞɿɣɦɚɬɢɫɶ ɫɯɨɞɚɦɢ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ.
Ɇɨɠɟ ɜɟɫɬɢ ɞɨɦɚɲɧɽ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɧɟɜɟɥɢɤɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ
ɩɪɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɱɚɫɨɜɢɯ ɡɚɬɪɚɬɚɯ. ɇɟ ɦɨɠɟ ɩɪɚɬɢ ɜɟɥɢɤɿ
ɪɟɱɿ.
Ɇɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ
ɤɭɩɚɧɧɿ ɭ ɜɚɧɧɿ ɱɢ ɞɭɲɿ, ɩɪɢ ɨɞɹɝɚɧɧɿ ɣ ɜɡɭɜɚɧɧɿ, ɩɪɢ
ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ
ɬɚ
ɩɪɢɣɨɦɿ
ʀɠɿ.
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɨɤɭɩɨɤ ɱɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ
ɩɨɫɥɭɝ.
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɚɽ ɜɢɪɚɠɟɧɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ
ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ

15

43 - 53 ɛɚɥɢ 6

32 - 42 ɛɚɥɢ 7

ɧɚɹɜɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɭ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɦɨɜ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɿ
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɪɢɡɢɤɭ (ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɿ ɩɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɣ ɞɨɝɥɹɞɭ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ 90% ɩɪɨɫɬɢɯ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ)
Ɇɨɠɟ ɜɦɢɜɚɬɢɫɹ, ɪɨɡɱɿɫɭɜɚɬɢɫɹ, ɱɢɫɬɢɬɢ ɡɭɛɢ, ɜɡɭɜɚɬɢɫɹ
ɿ ɜɞɹɝɚɬɢɫɹ, ɩɪɢɣɦɚɬɢ ʀɠɭ ɡ ɱɚɫɬɤɨɜɨɸ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ. Ɇɨɠɟ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɚɤɬɢ
ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ
ɬɚ
ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɨɛɦɟɠɟɧɟ ɤɿɦɧɚɬɨɸ. ɍ
ɪɿɞɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɦɨɠɟ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɭ ɞɜɿɪ ɿɡ ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ.
ɉɪɢɣɦɚɽ ɜɚɧɧɭ ɱɢ ɞɭɲ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ.
Ʉɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɬɭɚɥɟɬɨɦ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
(ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ, ɜɞɹɝɚɧɧɿ,
ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɿ).
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɜɟɫɬɢ ɧɟ ɦɨɠɟ.
Ɇɨɠɟ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɬɢ ɩɪɨɫɬɿ ɫɬɪɚɜɢ ɣ ɜɢɩɪɚɬɢ ɧɟɜɟɥɢɤɿ
ɪɟɱɿ.
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɨɤɭɩɨɤ ɱɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ
ɩɨɫɥɭɝ.
Ɇɨɠɟ
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɶ
ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ.
ɉɪɢɣɦɚɽ ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɱɢ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ. Ɇɨɠɟ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɬɢɫɹ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ.
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɚɽ ɜɢɪɚɠɟɧɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ
ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɧɚɹɜɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɭ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɭɦɨɜ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɿ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɪɢɡɢɤɭ (ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɿ ɩɨɜɧɨʀ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɞɨɝɥɹɞɭ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ 100% ɩɪɨɫɬɢɯ ɬɚ
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ, ɿɡ ɧɢɯ 60% ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ)
Ɇɨɠɟ ɜɦɢɜɚɬɢɫɹ, ɪɨɡɱɿɫɭɜɚɬɢ ɜɨɥɨɫɫɹ, ɱɢɫɬɢɬɢ ɡɭɛɢ,
ɜɡɭɜɚɬɢɫɹ ɿ ɜɞɹɝɚɬɢɫɹ, ɩɪɢɣɦɚɬɢ ʀɠɭ, ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɜɚɧɧɭ ɱɢ
ɞɭɲ
ɡɿ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ.
Ʉɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɬɭɚɥɟɬɨɦ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
(ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ, ɜɞɹɝɚɧɧɿ,
ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɿ).
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ
ɨɛɦɟɠɟɧɟ
ɤɿɦɧɚɬɨɸ.
ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɡ ɥɿɠɤɚ ɧɚ ɤɪɿɫɥɨ ɿɧɨɞɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽ
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɱɢ
ɧɚɝɥɹɞɭ.
ɇɟ ɦɨɠɟ ɜɟɫɬɢ ɞɨɦɚɲɧɽ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ, ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɩɪɨɫɬɿ
ɫɬɪɚɜɢ,
ɩɪɚɬɢ.
ȼɢɤɥɢɤɚɽ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɩɪɢɣɨɦ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ
ɡɚɫɨɛɿɜ.
ɑɚɫɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɬɢɫɹ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ.
Ɇɨɠɟ
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ
ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ
ɡ
ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ.
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɥɟɠɧɢɣ ɜɿɞ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɹɜɧɢɯ
ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɭ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɦɨɜ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɿ
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɪɢɡɢɤɭ (ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɿ ɩɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɣ ɞɨɝɥɹɞɭ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ 100% ɩɪɨɫɬɢɯ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ, ɿɡ ɧɢɯ ɛɥɢɡɶɤɨ
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50% ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ)
V ɝɪɭɩɚ

25 - 31 ɛɚɥ
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ɉɪɢɣɦɚɽ ɜɚɧɧɭ ɱɢ ɞɭɲ, ɜɦɢɜɚɽɬɶɫɹ, ɪɨɡɱɿɫɭɽ ɜɨɥɨɫɫɹ,
ɱɢɫɬɢɬɶ ɡɭɛɢ, ɜɞɹɝɚɽɬɶɫɹ, ɜɡɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ. ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɩɪɢɣɨɦɿ
ʀɠɿ. Ⱥɤɬ ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɣ ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ ɦɨɠɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ
ɩɨɜɧɿɫɬɸ
ɚɛɨ
ɱɚɫɬɤɨɜɨ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛɦɟɠɟɧɟ ɥɿɠɤɨɦ ɣ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ ɧɚɜɤɨɥɨ
ɧɶɨɝɨ.
ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɡ ɥɿɠɤɚ ɧɚ ɤɪɿɫɥɨ ɦɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ
ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ. Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɬɭɚɥɟɬɨɦ
ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɱɢ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ (ɤɪɿɫɥɨɬɭɚɥɟɬ
ɛɿɥɹ
ɥɿɠɤɚ
ɱɢ
ɫɭɞɧɨ)
Ʉɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ ɱɢ ɦɚɽ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɩɪɢ
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ
ɧɢɦ.
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ʀɠɭ, ɜɟɫɬɢ ɞɨɦɚɲɧɽ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ,
ɩɪɚɬɢ,
ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ
ɪɭɤɨɞɿɥɥɹɦ.
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɬɢɫɹ
ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ
ɤɨɲɬɚɦɢ.
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɥɟɠɧɢɣ ɜɿɞ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ. ɑɚɫɬɤɨɜɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɫɤɥɚɞɚɽ
ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 50% ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɫɬɢɯ ɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɞɿɣ ɬɚ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɫɬɚɧɨɦ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ
ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ
12 - 24 ɛɚɥɢ 9
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ
ɥɿɠɤɭ.
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɡ ɥɿɠɤɚ ɧɚ
ɤɪɿɫɥɨ.
Ɇɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɿ ɪɭɯɢ ɭ ɦɟɠɚɯ ɥɿɠɤɚ. Ɇɨɠɟ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɫɢɞɿɬɢ.
ɋɿɞɚɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɱɢ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ. Ʉɨɧɬɪɨɥɸɽ
ɚɤɬɢ ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɣ ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɱɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ.
Ʉɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ
ɫɭɞɧɨɦ
ɱɢ
ɤɪɿɫɥɨɦ-ɬɭɚɥɟɬɨɦ.
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɥɟɠɧɢɣ ɜɿɞ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
0 - 11 ɛɚɥɿɜ 10
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ
ɥɿɠɤɭ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ.
ȼɦɢɜɚɧɧɹ, ɤɭɩɚɧɧɹ, ɜɞɹɝɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɹ, ɩɪɢɣɨɦ ʀɠɿ
ɡɞɿɣɫɧɸɽ
ɬɿɥɶɤɢ
ɡɿ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ.
ɇɟ ɫɿɞɚɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɢɞɿɬɢ. ɇɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ
ɚɤɬɢ ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɣ ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ
ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɢɣ
ɞɨɝɥɹɞ.
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɥɟɠɧɢɣ ɜɿɞ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
2. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ (ɬɚɛɥɢɰɹ 2) ɬɚ
ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ (ɬɚɛɥɢɰɹ 3) ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ:
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɮɿɡɢɱɧɨʀ, ɫɥɨɜɟɫɧɨʀ, ɧɚɝɥɹɞɭ)*;
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɫɜɨʀ ɨɫɧɨɜɧɿ ɠɢɬɬɽɜɿ ɩɨɬɪɟɛɢ;
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ɫɬɭɩɟɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ** ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨʀ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ
ɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɞɨɩɨɦɨɡɿ, ɩɪɢɱɢɧ, ɳɨ ʀʀ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ.
3. ɋɬɭɩɿɧɶ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɦɟɬɨɞɨɦ: ɲɥɹɯɨɦ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɱɥɟɧɿɜ ɣɨɝɨ ɫɿɦ’ʀ, ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ, ɧɚɞɚɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ; ɲɥɹɯɨɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
4. ɉɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɲɤɚɥ ɨɛɪɚɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɪɟɚɥɶɧɿ ɞɿʀ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ. Ɉɰɿɧɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ 24-48 ɝɨɞɢɧ (ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɨɰɿɧɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɜɲɢɣ
ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ).
5. ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ ɨɰɿɧɸɽ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɭ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 10 ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɫɮɟɪɢ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ
ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ (ɬɚɛɥɢɰɹ 2). Ɉɰɿɧɤɚ ɪɿɜɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɫɭɦɨɸ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚ
ɤɨɠɧɢɦ ɿɡ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɰɿɽʀ ɲɤɚɥɢ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɤɥɚɞɚɽ 100 ɛɚɥɿɜ, ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ - 0
ɛɚɥɿɜ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2
ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ
ʋ
Ʉɪɢɬɟɪɿɣ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
Ȼɚɥɢ
ɡ/ɩ
1
ɉɪɢɣɨɦ ʀɠɿ ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦ ʀɠɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽ 10
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɩɨɫɭɞɨɦ, ɫɬɨɥɨɜɢɦɢ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ ɬɚ
ɩɨɛɭɬɨɜɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ ɛɟɡ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦ ʀɠɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽ 9
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɚɥɟ ɡɚ ɞɨɜɲɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ
ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦ ʀɠɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽ 8
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɫɭɞɭ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ
ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ (ɞɚɥɿ - ɌɁɊ)
Ɂɞɿɣɫɧɸɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɚɛɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɌɁɊ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ 7
ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦ ʀɠɿ
ɉɪɢɣɦɚɽ ʀɠɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɚɛɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɌɁɊ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɨɠɟ 6
ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ (ɩɨɤɥɚɫɬɢ ʀɠɭ ɜ ɬɚɪɿɥɤɭ ɱɢ ɧɚɥɢɬɢ
ɪɿɞɢɧɭ ɜ ɫɬɚɤɚɧ ɬɨɳɨ)
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɝɥɹɞɭ ɱɢ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ 5
ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ ɞɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɿ ʀɠɿ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢ
ɪɨɡɪɿɡɚɧɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ ɛɭɬɟɪɛɪɨɞɿɜ
ɬɨɳɨ) (ɞɨ 25% ɞɿɣ ɱɢ ɱɚɫɭ)
ɇɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɩɪɢ 3
ɩɪɢɣɨɦɿ ʀɠɿ (ɞɨ 50% ɞɿɣ ɱɢ ɱɚɫɭ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ʀɠɿ)
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɩɪɢɣɨɦɿ ʀɠɿ
1
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ʀɠɭ
0
2
Ʉɭɩɚɧɧɹ
ɉɪɢɣɦɚɽ ɜɚɧɧɭ ɱɢ ɞɭɲ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɟɡ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
5
ɉɪɢɣɦɚɽ ɜɚɧɧɭ ɱɢ ɞɭɲ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ
4
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɝɥɹɞɭ ɱɢ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ 3
ɩɪɢɣɨɦɿ ɜɚɧɧɢ ɱɢ ɞɭɲɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɪɢ ɜɢɯɨɞɿ ɡ ɜɚɧɧɢ ɱɢ ɞɭɲɭ,
ɩɪɢ ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɿ (ɞɨ 25% ɞɿɣ ɱɢ ɱɚɫɭ)
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɩɪɢɣɨɦɿ ɜɚɧɧɢ ɱɢ ɞɭɲɭ (ɞɨ 2
50% ɞɿɣ ɱɢ ɱɚɫɭ)
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɩɪɢɣɨɦɿ 1
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ɜɚɧɧɢ ɱɢ ɞɭɲɭ
Ʉɭɩɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜ ɦɟɠɚɯ 0
ɥɿɠɤɚ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɚɧɧɢ-ɩɪɨɫɬɢɧɿ
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɟɡ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
5
Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ
ɬɭɚɥɟɬ
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ
4
(ɜɦɢɜɚɧɧɹ,
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɝɥɹɞɭ ɱɢ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɞɨ 25% 3
ɪɨɡɱɿɫɭɜɚɧɧɹ, ɞɿɣ ɱɢ ɱɚɫɭ)
ɱɢɳɟɧɧɹ
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɞɨ 50% ɞɿɣ ɱɢ ɱɚɫɭ)
2
ɡɭɛɿɜ, ɛɪɢɬɬɹ,
1
ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀ ɿɡ ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɇɟ
ɦɨɠɟ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
0
ɡɭɛɧɢɦɢ
ɩɪɨɬɟɡɚɦɢ)
Ɉɞɹɝɚɧɧɹ
ɿ ȼɞɹɝɚɽɬɶɫɹ ɿ ɜɡɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɟɡ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
10
ɜɡɭɜɚɧɧɹ
ȼɞɹɝɚɽɬɶɫɹ ɿ ɜɡɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɌɁɊ ɛɟɡ 9
ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
ɉɨɜɿɥɶɧɨ ɜɞɹɝɚɽɬɶɫɹ ɿ ɜɡɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɚɛɨ ɿɡ 8
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɌɁɊ
Ɂ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ ɜɞɹɝɚɽɬɶɫɹ ɿ ɜɡɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɚɛɨ ɿɡ 7
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɌɁɊ
ɉɪɢ ɜɞɹɝɚɧɧɿ ɿ ɜɡɭɜɚɧɧɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɝɥɹɞɭ ɱɢ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ 5
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɪɢ ɡɚɫɬɿɛɚɧɧɿ ʉɭɞɡɢɤɿɜ,
ɡɚɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɿ ɲɧɭɪɤɿɜ (ɞɨ 25% ɞɿɣ ɱɢ ɱɚɫɭ)
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɜɞɹɝɚɧɧɿ ɿ ɜɡɭɜɚɧɧɿ (ɞɨ 50% 3
ɞɿɣ ɱɢ ɱɚɫɭ)
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɜɞɹɝɚɧɧɿ ɿ 1
ɜɡɭɜɚɧɧɿ
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɞɹɝɚɬɢɫɹ ɿ ɜɡɭɜɚɬɢɫɹ
0
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
ɉɨɜɧɿɫɬɸ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ, ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 10
ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ
ɤɥɿɡɦɭ ɱɢ ɫɜɿɱɤɢ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
Ɇɚɽ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɭ ɤɨɥɨɫɬɨɦɭ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɞɨɝɥɹɞɚɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɿɡ 8
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɤɚɥɨɩɪɢɣɦɚɱɚ
ȼɢɩɚɞɤɨɜɿ ɿɧɰɢɞɟɧɬɢ ɧɟ ɱɚɫɬɿɲɟ 1 ɪɚɡɭ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ ɚɛɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ 5
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɤɥɿɡɦɢ ɿ ɫɜɿɱɨɤ (ɧɟ ɱɚɫɬɿɲɟ 1 ɪɚɡɭ ɧɚ
ɬɢɠɞɟɧɶ)
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɨ (2-3 ɪɚɡɢ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ) ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ ɞɟɮɟɤɚɰɿɸ, ɚɛɨ 2
ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɥɿɡɦɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɚɞɚɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɚɛɨ ɦɚɽ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɭ ɤɨɥɨɫɬɨɦɭ, ɡɚ ɹɤɨɸ
ɦɨɠɟ ɞɨɝɥɹɞɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡ ɱɚɫɬɤɨɜɨɸ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɤɚɥɨɩɪɢɣɦɚɱɚ
ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ (ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲɟ 3-ɯ ɪɚɡ ɭ ɬɢɠɞɟɧɶ), 1
ɡɚ ɤɨɥɨɫɬɨɦɨɸ ɞɨɝɥɹɞɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟ
ɉɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ ɚɛɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɥɿɡɦɢ ɱɢ 0
ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɤɨɥɨɫɬɨɦɨɸ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚɞɚɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
ɉɨɜɧɿɫɬɸ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
10
ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɫɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɡ ɭɪɨɫɬɨɦɨɸ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 8
ɫɟɱɨɩɪɢɣɦɚɱɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɚɛɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɫɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɡ ɤɚɬɟɬɟɪɨɦ
ȼɢɩɚɞɤɨɜɿ ɿɧɰɢɞɟɧɬɢ ɧɟ ɱɚɫɬɿɲɟ 1 ɪɚɡɭ ɧɚ ɞɨɛɭ
5

19

7

8

9

ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɨ (2-3 ɪɚɡɢ ɧɚ ɞɨɛɭ) ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ɽ 2
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɚ ɭɪɨɫɬɨɦɚ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɦɨɠɟ ɞɨɝɥɹɞɚɬɢ ɡ ɱɚɫɬɤɨɜɨɸ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɟɱɨɩɪɢɣɦɚɱɚ
ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ (ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲɟ 3 ɪɚɡ ɧɚ ɞɨɛɭ), ɡɚ 1
ɭɪɨɫɬɨɦɨɸ ɞɨɝɥɹɞɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ
ɩɚɦɩɟɪɫɢ
ɉɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ ɱɢ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɚɬɟɬɟɪɚ, 0
ɹɤɢɦ
ɧɟ
ɦɨɠɟ
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ;
ɩɨɫɬɿɣɧɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɚɦɩɟɪɫɢ ɚɛɨ ɜɿɞɦɨɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ʀɯ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ (ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɱɢɧ)
10
ȼɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ȼɿɞɜɿɞɭɽ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɬɭɚɥɟɬ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɟɡ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
ɣ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ȼɿɞɜɿɞɭɽ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɬɭɚɥɟɬ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɌɁɊ
9
ɬɭɚɥɟɬɭ
ɇɚɫɢɥɭ ɜɿɞɜɿɞɭɽ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɬɭɚɥɟɬ ɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɪɿɫɥɚ- 7
ɬɭɚɥɟɬɭ, ɌɁɊ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɧɚɝɥɹɞɭ ɩɿɞ ɱɚɫ 5
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɣ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɬɭɚɥɟɬɭ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɪɿɫɥɚ-ɬɭɚɥɟɬɭ,
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ, ɩɪɢ ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɿ, ɜɞɹɝɚɧɧɿ ɣ
ɿɧɲɢɯ ɞɿɹɯ
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɿ ɬɚ 3
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɬɭɚɥɟɬɭ
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɿ ɬɚ 2
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɬɭɚɥɟɬɭ
Ɍɭɚɥɟɬ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 0
ɡɚɫɨɛɿɜ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɭ ɥɿɠɤɭ (ɫɭɞɧɨ, ɩɚɦɩɟɪɫɢ)
ȼɫɬɚɜɚɧɧɹ ɣ ɉɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɟɡ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
15
ɩɟɪɟɯɿɞ
ɡ ɉɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɌɁɊ
12
ɥɿɠɤɚ
ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɝɥɹɞɭ (ɱɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ)
10
ɉɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɱɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɌɁɊ ɡ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ
7
Ɇɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɫɢɞɿɬɢ ɭ ɥɿɠɤɭ, ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ 5
ɱɚɫɬɤɨɜɚ ɫɬɨɪɨɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɚ
Ɇɨɠɟ ɫɢɞɿɬɢ, ɚɥɟ ɩɟɪɟɯɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ 3
ɞɨɩɨɦɨɝɢ
Ɇɨɠɟ ɫɿɞɚɬɢ ɬɚ ɫɢɞɿɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ, ɩɟɪɟɯɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ 1
ɡɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɢɞɿɬɢ ɬɚ ɜɫɬɚɬɢ ɡ ɥɿɠɤɚ ɧɚɜɿɬɶ ɡɚ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 0
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ Ɇɨɠɟ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɛɿɥɶɲɟ 15
500 ɦɟɬɪɿɜ. Ɇɨɠɟ ɯɨɞɢɬɢ ɩɨ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɸ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ
Ɇɨɠɟ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ 14
ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɛɿɥɶɲɟ 500 ɦɟɬɪɿɜ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɌɁɊ. Ɇɨɠɟ ɯɨɞɢɬɢ
ɩɨ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɸ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
Ɇɨɠɟ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ 11
ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɛɿɥɶɲɟ 500 ɦɟɬɪɿɜ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɌɁɊ ɩɨɜɿɥɶɧɨ ɬɚ ɡ
ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ. Ɇɨɠɟ ɯɨɞɢɬɢ ɩɨ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɸ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ
Ɇɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜ ɦɟɠɚɯ 500 10
ɦɟɬɪɿɜ. Ɇɨɠɟ ɯɨɞɢɬɢ ɩɨ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɸ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
Ɇɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɨɣɬɢ ɞɨ 100 ɦɟɬɪɿɜ ɚɛɨ ɩɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ 5
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10

ɉɿɞɣɨɦ
ɫɯɨɞɚɯ

ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɪɿɫɥɚ-ɤɨɥɹɫɤɢ. ɉɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɸ
ɩɨɜɿɥɶɧɨ ɿɡ ɡɭɩɢɧɤɚɦɢ ɧɚ ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ
Ɇɨɠɟ ɩɪɨɣɬɢ ɞɨ 100 ɦɟɬɪɿɜ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɌɁɊ. ɉɨ 3
ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɸ ɩɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ
Ɇɨɠɟ ɩɪɨɣɬɢ ɞɨ 100 ɦɟɬɪɿɜ ɬɿɥɶɤɢ ɿɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ. 2
ɉɨ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɸ ɩɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɪɭɯɚɬɢɫɶ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɛɿɥɶɲɟ 50 ɦɟɬɪɿɜ ɱɢ ɧɟ 0
ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ
ɩɨ Ɇɨɠɟ ɩɿɞɿɣɦɚɬɢɫɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
10
ɉɿɞɿɣɦɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɌɁɊ
9
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɛɚɝɚɬɨ ɱɚɫɭ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɱɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɌɁɊ 7
ɩɿɞɣɨɦɭ ɩɨ ɫɯɨɞɚɯ
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɱɢ ɧɚɝɥɹɞɭ)
5
ɉɿɞɿɣɦɚɬɢɫɹ ɩɨ ɫɯɨɞɚɯ ɦɨɠɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 2
ɇɟ ɦɨɠɟ ɩɿɞɿɣɦɚɬɢɫɹ ɫɯɨɞɚɦɢ ɧɚɜɿɬɶ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 0

ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ
6. ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ ɨɰɿɧɸɽ ɫɤɥɚɞɧɿ ɞɿʀ ɥɸɞɢɧɢ ɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 9 ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ (ɬɚɛɥɢɰɹ 3). Ɉɰɿɧɤɚ ɪɿɜɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ
ɫɭɦɨɸ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ ɿɡ
ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɰɿɽʀ ɲɤɚɥɢ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɤɥɚɞɚɽ 27 ɛɚɥɿɜ, ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ - 10 ɛɚɥɿɜ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3
ʋ
ɡ/ɩ
1

2

3

4
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Ʉɪɢɬɟɪɿɣ

ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

Ȼɚɥɢ

Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ Ɇɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
3
ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ
Ɇɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɦ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ 2,5
(ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɱɟɪɟɡ ɫɥɚɛɤɢɣ ɫɥɭɯ ɱɢ ɡɿɪ)
Ɇɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɧɟɜɟɥɢɤɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɱɢ ɧɚɛɢɪɚɸɱɢ 2
ɬɿɥɶɤɢ ɞɨɛɪɟ ɡɧɚɣɨɦɿ ɧɨɦɟɪɢ
Ɇɨɠɟ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ, ɹɤɳɨ ɯɬɨɫɶ ɧɚɛɟɪɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ 1,5
ɧɨɦɟɪ
ɇɟ ɦɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ
1
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ Ɇɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ 3
ɧɚ
ɜɿɞɫɬɚɧɿ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɱɢ ɧɚ ɬɚɤɫɿ. ɉɥɚɧɭɽ ɩɨʀɡɞɤɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɤɭɞɢ ɧɟ ɦɨɠɧɚ Ɇɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ 2,5
ɞɿɣɬɢ ɩɿɲɤɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɱɢ ɧɚ ɬɚɤɫɿ, ɩɿɫɥɹ ɞɨɤɥɚɞɧɢɯ ɫɥɨɜɟɫɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ
Ɇɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɿɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ 2
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɱɢ ɧɚ ɬɚɤɫɿ
Ɇɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ 1,5
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɱɢ ɧɚ ɬɚɤɫɿ
ɇɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ
1
Ⱦɪɿɛɧɿ ɩɨɤɭɩɤɢ Ɇɨɠɟ ɪɨɛɢɬɢ ɩɨɤɭɩɤɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
3
ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɿ
Ɇɨɠɟ ɪɨɛɢɬɢ ɩɨɤɭɩɤɢ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
2
Ɋɨɛɢɬɶ ɩɨɤɭɩɤɢ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ
1,5
ɇɟ ɭ ɡɦɨɡɿ ɪɨɛɢɬɢ ɩɨɤɭɩɤɢ
1
ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ Ɇɨɠɟ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
3

21
Ɇɨɠɟ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɿɡ ɧɚɩɿɜɮɚɛɪɢɤɚɬɿɜ
2,5
Ɇɨɠɟ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
2
Ɇɨɠɟ ɬɿɥɶɤɢ ɪɨɡɿɝɪɿɜɚɬɢ ʀɠɭ
1,5
ɇɟ ɦɨɠɟ ɝɨɬɭɜɚɬɢ
1
Ɇɨɠɟ ɜɟɫɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
3
5
ȼɟɞɟɧɧɹ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ Ɇɨɠɟ ɪɨɛɢɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ
2,5
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ Ɇɨɠɟ ɜɟɫɬɢ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
2
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 1,5
ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɪɨɛɿɬ
ɇɟ ɦɨɠɟ ɜɟɫɬɢ ɞɨɦɚɲɧɽ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ
1
3
6
Ⱦɨɡɜɿɥɥɹ,
ɭ Ⱦɨɡɜɿɥɥɹ ɦɨɠɟ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɬɨɦɭ
ɱɢɫɥɿ Ɇɨɠɟ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɞɟɹɤɿ ɜɢɞɢ ɫɜɨɝɨ ɞɨɡɜɿɥɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
2,5
ɪɭɤɨɞɿɥɥɹ
Ⱦɨɡɜɿɥɥɹ ɦɨɠɟ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 2
ɇɟ ɦɨɠɟ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɫɜɨɽ ɞɨɡɜɿɥɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
1
7
ɉɪɚɧɧɹ
Ɇɨɠɟ ɩɪɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
3
Ɇɨɠɟ ɩɪɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɚɥɶɧɨʀ ɦɚɲɢɧɢ 2,5
Ɇɨɠɟ ɩɪɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɿɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ 2
ɩɪɢ ɪɨɡɜɿɲɭɜɚɧɧɿ ɛɿɥɢɡɧɢ
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
1,5
ɇɟ ɦɨɠɟ ɡɚɣɦɚɬɢɫɶ ɩɪɚɧɧɹɦ
1
Ɇɨɠɟ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ (ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 3
8
ɉɪɢɣɨɦ
ɞɨɡɭɸɱɢ ɬɚ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɱɚɫ)
ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ
ɡɚɫɨɛɿɜ
Ɇɨɠɟ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ 2
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ (ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢ
ɞɨɡɭɜɚɧɧɿ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɧɚɝɚɞɭɜɚɧɧɿ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ʀɯ
ɩɪɢɣɧɹɬɢ)
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɡɚɫɨɛɢ
1
3
9
Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ
Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
2
ɤɨɲɬɚɦɢ
Ɂɞɿɣɫɧɸɽ ɩɨɬɨɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɚɥɟ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɛɸɞɠɟɬ ɧɟ 1,5
ɦɨɠɟ
Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɚɬɢɫɹ ɧɟ ɦɨɠɟ
1
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ
__________
* ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭ ɧɚɝɥɹɞɿ ɣ ɫɥɨɜɟɫɧɿɣ ɞɨɩɨɦɨɡɿ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɡɚɥɟɠɧɢɣ ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ).
** Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ “ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɣ" ɞɨɩɭɫɤɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ.
ʀɠɿ

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ

ȱ. Ɍɚɪɚɛɭɤɿɧɚ
Ⱦɨɞɚɬɨɤ 2
ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ
(ɩɭɧɤɬ 8.2)
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ɈɊȱȯɇɌɈȼɇɂɃ ɑȺɋ
ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ
ʋ ɇɚɡɜɚ ɡɚɯɨɞɭ
Ɉɞɢɧɢɰɹ
ȼɢɬɪɚɬɢ ɱɚɫɭ ɧɚ
ɡ/ɩ
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ,
ɯɜɢɥɢɧ
1
Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ
Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
1.1 ȼɦɢɜɚɧɧɹ, ɨɛɬɢɪɚɧɧɹ, ɨɛɦɢɜɚɧɧɹ
Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
15 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
1.2 ȼɞɹɝɚɧɧɹ, ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɹ, ɜɡɭɜɚɧɧɹ
Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
15 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
1.3 Ɂɦɿɧɚ ɧɚɬɿɥɶɧɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ
Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
15 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
1.4 Ɂɦɿɧɚ ɩɨɫɬɿɥɶɧɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ
Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
20 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
1.5 Ʉɭɩɚɧɧɹ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɤɭɩɚɧɧɿ
Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
60 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
1.6 ɑɢɳɟɧɧɹ ɡɭɛɿɜ
Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
15 (2 ɪɚɡɢ ɧɚ
ɬɢɠɞɟɧɶ ɚɛɨ ɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɢ)
1.7 Ɇɢɬɬɹ ɝɨɥɨɜɢ
Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
15 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
1.8 Ɋɨɡɱɿɫɭɜɚɧɧɹ
Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
10 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
1.9 Ƚɨɥɿɧɧɹ
Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
20 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
1.10 Ɉɛɪɿɡɚɧɧɹ ɧɿɝɬɿɜ (ɛɟɡ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ) ɧɚ ɪɭɤɚɯ ɚɛɨ ɧɨɝɚɯ Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
20 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
1.11 ɋɬɪɢɠɤɚ ɜɨɥɨɫɫɹ (ɧɟ ɦɨɞɟɥɶɧɚ)
Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
30 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
1.12. Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ ɬɭɚɥɟɬɨɦ (ɩɨɞɚɱɚ ɣ Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
20 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ɫɭɞɧɚ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɨɸ ɨɛɪɨɛɤɨɸ)
1.13 Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ
ɭ
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ
ɫɟɱɨɱɢ Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
40 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
ɤɚɥɨɩɪɢɣɦɚɱɚɦɢ
1.14 ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɤɚɦ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ
Ɋɚɡɨɜɟ
15
ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ
2
ȼɟɞɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ
2.1 ɉɪɢɞɛɚɧɧɹ ɿ ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɯ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
84 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɧɟ
ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɿɜ
ɛɿɥɶɲɟ
ɨɞɧɨɝɨ
ɪɚɡɭ
ɡɚ
ɨɞɧɟ
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ)
18 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
2.2 Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ ʀɠɿ (ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ, ɦɢɬɬɹ ɨɜɨɱɿɜ, ɮɪɭɤɬɿɜ,
ɩɨɫɭɞɭ, ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ɫɦɿɬɬɹ ɬɨɳɨ)
2.3 ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ
Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
60 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ, 1-2
ɪɚɡɢ
ɡɚ
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ)
2.4 Ƚɨɞɭɜɚɧɧɹ (ɞɥɹ ɥɿɠɤɨɜɢɯ ɯɜɨɪɢɯ)
Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
24 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ, 1-2
ɪɚɡɢ
ɡɚ
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ)
2.5 Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɩɪɢ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿʀ ɨɜɨɱɿɜ ɬɚ ɮɪɭɤɬɿɜ
Ɋɚɡɨɜɟ
90 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ
2.6 ɉɪɢɛɢɪɚɧɧɹ
ɠɢɬɥɚ: Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
18 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
ɚ)
ɤɨɫɦɟɬɢɱɧɟ
ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ;
42 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
ɛ)
ɜɨɥɨɝɟ
ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ;
126 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
ɜ) ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɟ ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ
2.7 Ɋɨɡɩɚɥɸɜɚɧɧɹ ɩɟɱɟɣ, ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɜɭɝɿɥɥɹ, ɞɪɨɜ, Ɉɞɧɟ
42 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
ɪɨɡɱɢɫɬɤɚ ɫɧɿɝɭ; ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɜɨɞɢ ɡ ɤɨɥɨɧɤɢ
ɪɨɡɩɚɥɸɜɚɧɧɹ,
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ɞɨɫɬɚɜɤɚ,
ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹ
2.8 Ɇɢɬɬɹ ɜɿɤɨɧ (ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 3)
Ɉɞɧɟ
ɦɢɬɬɹ 30 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɧɟ
ɨɞɧɨɝɨ ɜɿɤɧɚ ɛɿɥɶɲɟ 3 ɜɿɤɨɧ)
2.9 Ɉɛɤɥɟɸɜɚɧɧɹ ɜɿɤɨɧ
Ɋɚɡɨɜɟ
30 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɧɟ
ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ
ɛɿɥɶɲɟ 3 ɜɿɤɨɧ)
2.10 ɉɪɚɧɧɹ ɛɿɥɢɡɧɢ ɬɚ ɨɞɹɝɭ
Ɉɞɧɟ ɩɪɚɧɧɹ 30 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
(ɞɨ 1,5 ɤɝ
ɫɭɯɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ
30 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
2.11 ɉɪɚɫɭɜɚɧɧɹ
Ɉɞɧɟ
ɩɪɚɫɭɜɚɧɧɹ
(ɞɨ 1,5 ɤɝ
ɫɭɯɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ)
2.12 Ɋɟɦɨɧɬ ɨɞɹɝɭ (ɞɪɿɛɧɢɣ)
Ɋɚɡɨɜɟ
6 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ
3
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ (ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ Ɋɚɡɨɜɟ
78 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɩɨɥɿɤɥɿɧɿɤɭ ɬɨɳɨ)
ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ
4
ɇɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ ɨɩɥɚɬɿ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ Ɉɞɧɚ ɨɩɥɚɬɚ 45 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
(ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ
ɚɛɨɧɟɧɬɧɢɯ
ɤɧɢɠɨɤ,
ɨɩɥɚɬɚ
ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɡɜɿɪɟɧɧɹ ɩɥɚɬɟɠɿɜ, ɡɚɦɿɧɚ
ɤɧɢɠɨɤ)
60 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
5
ɇɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ Ɉɞɧɟ
(ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɫɭɛɫɢɞɿɣ ɧɚ ɤɜɚɪɬɢɪɧɭ ɩɥɚɬɭ ɿ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ
ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ)
6
ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɥɢɫɬɿɜ, ɡɚɹɜ, ɫɤɚɪɝ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɜɿɞɨɤ, Ɉɞɢɧ ɥɢɫɬ
30 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
ɿɧɲɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ
72 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
7
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ Ɉɞɧɟ
ɜɥɚɞɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ
(ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɪɭɱɟɧɶ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ)
138 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
8
ɇɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɡ Ɋɚɡɨɜɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɪɨɛɿɬ (ɜ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ, ɧɟ
ɛɿɥɶɲɟ 0,02 ɝɚ
ɨɛɪɨɛɰɿ ɩɪɢɫɚɞɢɛɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ)
9
ɇɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ Ɋɚɡɨɜɟ
240 (1 ɪɚɡ ɧɚ ɪɿɤ)
(ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɪɟɦɨɧɬɿ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ)
ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ
45 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
10 ɇɚɜɱɚɧɧɹ
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɸ
ɬɚ
ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ Ɋɚɡɨɜɟ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ
ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ
ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɦɢ
ɿ
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦɢ
ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ (ɩɪɨɬɟɡɚɦɢ, ɨɪɬɟɡɚɦɢ,
ɿɧɜɚɥɿɞɧɢɦɢ
ɤɨɥɹɫɤɚɦɢ,
ɤɚɬɟɬɟɪɚɦɢ,
ɤɚɥɨɩɪɢɣɦɚɱɚɦɢ ɬɨɳɨ)
15 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
11 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɭ Ɋɚɡɨɜɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɹɦ, ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɞɨ ɩɪɢɯɨɞɭ ɥɿɤɚɪɹ, ɜɢɤɥɢɤ
ɥɿɤɚɪɹ ɞɨɞɨɦɭ
30 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
12 ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ Ɋɚɡɨɜɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨ- ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ
13 ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɿ ɞɨ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, Ɋɚɡɨɜɟ
20 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
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ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
30 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
14 ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɶ ɥɿɤɚɪɹ Ɋɚɡɨɜɟ
ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ
ɦɟɞɢɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ
15 ɇɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɯ Ɋɚɡɨɜɟ
45 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
(ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨ-ɮɿɡɢɱɧɢɯ) ɜɩɪɚɜ
ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ
90 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
16 ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɩɪɨɬɟɡɧɨ-ɨɪɬɨɩɟɞɢɱɧɨʀ Ɋɚɡɨɜɟ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ (ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ), ɚ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ
ɬɚɤɨɠ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɨɝɥɹɞɭ ɿ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ
17 ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ (ɛɟɫɿɞɢ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, Ɋɚɡɨɜɟ
60 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ)
ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ
72 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
18 ɋɩɪɢɹɧɧɹ
ɜ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ Ɋɚɡɨɜɟ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ
ɩɢɬɚɧɶ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ,
ɦɟɞɢɱɧɢɯ,
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ,
ɩɢɬɚɧɶ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɣ ɡɚɯɢɫɬɭ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɚɯ
ɜɥɚɞɢ, ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ,
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹɯ
19 Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɿɧɲɢɦɢ Ɋɚɡɨɜɟ
20 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɬɚ ɫɥɭɠɛɚɦɢ
ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ
20 ɇɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ Ɋɚɡɨɜɟ
20 (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ
__________
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɑɚɫ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɨɞɚɧɨ
ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɨ (ɹɤ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ), ɜɿɧ ɦɨɠɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɫɬɭɩɿɧɶ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ/ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɞɨɩɨɦɨɡɿ. ɇɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɱɚɫɭ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ
ɡɚɯɨɞɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɶ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɚɤɬɿɜ ɯɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠɭ.
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ȱ. Ɍɚɪɚɛɭɤɿɧɚ

386

25
Ⱦɨɞɚɬɨɤ 3
ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ
(ɩɭɧɤɬ 4.2)
ȱɇȾɂȼȱȾɍȺɅɖɇɂɃ ɉɅȺɇ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ*
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ: _____________________________________________________
ȼɿɤ: _________________________________________________________________________
ɋɬɚɬɶ: _______________________________________________________________________
ɋɿɦɟɣɧɢɣ ɫɬɚɧ: _______________________________________________________________
Ɇɨɜɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ: ____________________________________________________________
ȱɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɶ, ɝɪɭɩɚ: ___________________________________________________________
ɋɬɭɩɿɧɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ: __________
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ): ______________
____________________________________________________________________________
Ⱦɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ: ______________________________________________________________
ɉɪɿɡɜɢɳɟ,
ɿɦ’ɹ,
ɩɨ
ɛɚɬɶɤɨɜɿ
ɧɚɞɚɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ:
_____________________________
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ: ____________________________
(ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɬɚ ȼɢɤɨɧɚɜɰɿ
ɉɨɫɥɭɝɚ
Ɂɚɯɨɞɢ,
ɳɨ Ɋɟɫɭɪɫɢ
ɡɚɫɨɛɢ ɫɬɪɨɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ
ɡɦɿɫɬ ɬɟɯɧɿɱɧɿ
ɳɨ
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ,
ɿɧɜɟɧɬɚɪ, (ɱɚɫ,
ɩɨɫɥɭɝɢ
ɜɢɬɪɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɧɚ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ)
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɭ)
Ⱦɨɝɥɹɞ ɜɞɨɦɚ 1.
2.
3.
4.
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ/ɩɨɬɨɱɧɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɩɟɪɟɝɥɹɞ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ (ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ, ɩɿɞɩɢɫ)
ɇɚɞɚɜɚɱ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ
_________________
(ɩɿɞɩɢɫ)
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ _________________
(ɩɿɞɩɢɫ)
__________
* ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ ɞɚɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ, ɡɚɯɢɳɚɸɬɶɫɹ ɿ ɨɛɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ".
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ȱ. Ɍɚɪɚɛɭɤɿɧɚ
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ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ
(ɩɭɧɤɬ 15.1)
ɉɈɄȺɁɇɂɄɂ əɄɈɋɌȱ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ

1. Ʉɿɥɶɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ:
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɤɚɪɝ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ʀɯ ɪɨɡɝɥɹɞɭ (ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 100 ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ);
ɱɚɫɬɤɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɢɯ ɡɜɟɪɧɟɧɶ ɩɪɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ (%
ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɜɟɪɧɟɧɶ);
ɱɚɫɬɤɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɿɞɜɢɳɢɥɢ ɪɿɜɟɧɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ (%);
ɱɚɫɬɨɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ;
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɦ ɭ ɯɨɞɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ.
2. əɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ:
1) ɚɞɪɟɫɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ.
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ, ɳɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ
ɜɞɨɦɚ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ);
2) ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ.
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɩɨɫɥɭɝɨɸ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ (ɡɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ);
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɫɬɚɧɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɟɪɿɨɞɨɦ, ɤɨɥɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ ɧɟ ɧɚɞɚɜɚɥɚɫɶ;
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɩɢɬɭɜɚɧɶ, ɡɛɨɪɭ ɜɿɞɝɭɤɿɜ, ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɤɚɪɝɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɨɡ’ɹɫɧɟɧɶ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦ;
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ,
ɪɨɛɨɬɭ ɹɤɢɯ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ;
3) ɫɜɨɽɱɚɫɧɿɫɬɶ.
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɫɬɪɨɤ;
ɩɿɞɩɢɫɚɧɢɣ ɭ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɨɝɨɜɿɪ ɧɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ;
ɫɬɪɨɤɢ ɬɚ ɬɟɪɦɿɧɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦ ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ;
4) ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ.
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɦ ɬɚ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɯ ɦɿɫɰɶ ɞɥɹ ɩɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ,
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɥɿɮɬɿɜ, ɩɚɧɞɭɫɿɜ, ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɶ ɞɥɹ ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɯ ɫɬɟɧɞɿɜ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚɞɚɧɧɹ, ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
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ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɨɩɿɣ ɞɨɜɿɞɧɢɤɚ, ɛɭɤɥɟɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɝɚɡɟɬɧɢɯ
ɫɬɚɬɟɣ, ɡɚɩɢɫɿɜ ɪɚɞɿɨ- ɬɚ ɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ;
5) ɩɨɜɚɝɚ ɞɨ ɝɿɞɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɜɿɞɝɭɤɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɧɢɯ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɩɨɜɚɝɚ ɞɨ ɝɿɞɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɧɟɝɭɦɚɧɧɢɯ ɿ
ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɢɯ ɞɿɣ ɳɨɞɨ ɧɢɯ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɯ ɫɬɟɧɞɿɜ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɩɪɚɜɨɡɚɯɢɫɧɿ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɤɚɪɝ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɳɨɞɨ
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ;
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ;
6) ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɫɬɶ.
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɲɬɚɬɧɢɣ ɪɨɡɩɢɫ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ;
ɧɚɹɜɧɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ;
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɿɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɜɚɬɢɦɭɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɩɨɫɥɭɝɭ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ;
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɝɪɚɮɿɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ: ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɪɨ ɨɫɜɿɬɭ (ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ) ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ
ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɤɧɢɠɨɤ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɨɝɥɹɞɿɜ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɝɪɚɮɿɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɢɯ ɧɚɪɚɞ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɬɚ ɦ’ɹɤɨɝɨ ɿɧɜɟɧɬɚɪɸ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ.
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
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Ɂɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ ɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ
ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ
17 ɥɢɩɧɹ 2015 ɪ.
ɡɚ ʋ 866/27311
ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɚɛɡɚɰɭ ɱɨɬɢɪɧɚɞɰɹɬɨɝɨ ɫɬɚɬɬɿ 1 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ „ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ”, ɩɭɧɤɬɭ 7 ɉɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɧɚ 2013-2016 ɪɨɤɢ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ
Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 13 ɛɟɪɟɡɧɹ 2013 ɪɨɤɭ ʋ 208, ɇȺɄȺɁɍɘ:
1. Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ
ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ.
2. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɸ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
(ɋɭɥɿɦɚ Ɉ.ȼ.) ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɧɚɤɚɡɭ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɭ
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɞɨ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ.
3. ɐɟɣ ɧɚɤɚɡ ɧɚɛɢɪɚɽ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɡ ɞɧɹ ɣɨɝɨ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ.
4. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɰɶɨɝɨ ɧɚɤɚɡɭ ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɧɚ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ Ɇɿɧɿɫɬɪɚ
ȼ. Ɇɭɳɢɧɿɧɚ.
Ɇɿɧɿɫɬɪ

ɉ. Ɋɨɡɟɧɤɨ
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Ɂɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ ɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ
ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ
17 ɥɢɩɧɹ 2015 ɪ.
ɡɚ ʋ 866/27311
ȾȿɊɀȺȼɇɂɃ ɋɌȺɇȾȺɊɌ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ
ȱ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ
1. ɐɟɣ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɡɦɿɫɬ, ɨɛɫɹɝ, ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ʀʀ ɹɤɨɫɬɿ ɞɥɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɭɫɿɯ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ
ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɰɸ ɩɨɫɥɭɝɭ.
2. ɐɟɣ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ:
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɚɦ, ɫɿɦ’ɹɦ, ɝɪɭɩɚɦ
ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ;
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɣ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ;
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚɪɢɮɭ ɩɥɚɬɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ.
3. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɛɫɹɝɚɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɰɢɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ, ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨ, ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɚɛɨ ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨʀ ɩɥɚɬɢ.
4. ɍ ɰɶɨɦɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ:
ɜɭɥɢɱɧɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ - ɤɨɧɬɚɤɬɧɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ ɧɟɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ (ɩɨɡɚ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɦɢ, ɭ ɹɤɢɯ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚɞɚɜɚɱɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ), ɭ ɦɿɫɰɹɯ, ɡɜɢɱɧɢɯ ɞɥɹ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɳɨɞɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ
(ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ, ɨɫɿɛ ɿɡ ɚɥɤɨ-, ɧɚɪɤɨ- ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ), ɭ ɦɿɫɰɹɯ, ɞɟ ɜɨɧɢ
ɦɟɲɤɚɸɬɶ, ɝɭɪɬɭɸɬɶɫɹ, ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɪɚɡɨɦ ɱɚɫ;
ɝɪɭɩɨɜɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ - ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ, ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɹɤɨɝɨ ɭ ɹɤɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɽ
ɞɜɿ ɱɢ ɛɿɥɶɲɟ ɨɫɿɛ ɡ ɩɨɞɿɛɧɢɦɢ ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ ɠɢɬɬɽɜɢɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ ɚɛɨ ɨɞɧɚɤɨɜɢɦ
ɡɚɩɢɬɨɦ ɳɨɞɨ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ;
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ - ɡɚɨɱɧɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɧɟ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ
ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ ɡɚ ɡɚɩɢɬɚɦɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
(ɬɟɥɟɮɨɧɧɟ, ɨɧ-ɥɚɣɧ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ), ɹɤɟ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɚɧɨɧɿɦɧɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ - ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɣɨɝɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿɸ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ʀɯ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ;
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ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ (ɞɚɥɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ) - ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ
ɨɰɿɧɤɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɡɚɯɨɞɢ,
ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ,
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɿ ɫɬɪɨɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ;
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ - ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ, ɳɨ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɣɨɦɭ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɟ
ɪɿɲɟɧɧɹ ɣ ɨɰɿɧɢɬɢ ɪɟɫɭɪɫɢ ɳɨɞɨ ɛɚɠɚɧɢɯ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɯ ɡɦɿɧ;
ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ - ɤɨɧɬɚɤɬɧɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɨɦɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ, ɹɤɟ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɭɦɨɜɚɦ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɚɛɨ
ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ/ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ);
ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ „ɪɿɜɧɢɣ - ɪɿɜɧɨɦɭ” - ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ɹɤɨɫɬɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ ɨɫɨɛɢ, ɜɿɤ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɚɧɭ
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɚ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ, ɜɿɪɨɫɩɨɜɿɞɚɧɧɹ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɹɤɨʀ
ɬɚɤɿ ɫɚɦɿ, ɹɤ ɜ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɚɛɨ ɿɡ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɫɚɦɢɯ
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ;
ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, - ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɤɥɢɤɚɧɟ
ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɭ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɫɤɥɚɞɧɿ ɠɢɬɬɽɜɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɱɟɪɟɡ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɛɚɠɚɧɨʀ ɦɟɬɢ;
ɤɨɪɨɬɤɨɬɟɪɦɿɧɨɜɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ - ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ (ɜɢɞ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ),
ɹɤɟ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɬɪɶɨɯ-ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɡɭɫɬɪɿɱɟɣ, ɤɨɠɧɚ ɡ ɹɤɢɯ ɬɪɢɜɚɽ ɛɥɢɡɶɤɨ 60
ɯɜɢɥɢɧ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣ, ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɣ ɬɚ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢ, ɫɿɦ’ʀ;
ɤɪɢɡɨɜɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ - ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɬɚɧɿ ɤɪɢɡɢ, ɬɟɪɦɿɧɨɜɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɟɦɨɰɿɣɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɣ ɭɜɚɝɭ ɞɨ ʀɯɧɿɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɜɩɥɢɜɭ ɤɪɢɡɨɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɡɦɿɧɭ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ (ɜɿɞ „ɝɥɭɯɨɝɨ ɤɭɬɚ” ɞɨ „ɜɢɛɨɪɭ ɪɿɲɟɧɧɹ”),
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɬɪɟɫɨɜɨʀ ɬɚ ɤɪɢɡɨɜɨʀ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ, ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ
ɧɨɜɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ;
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ - ɰɟ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɱɢ
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɣ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡ
ɦɟɬɨɸ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ,
ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɞɥɹ ʀɯ ɭɫɭɧɟɧɧɹ;
ɧɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ (ɞɚɥɿ - ɧɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ) ɮɚɯɿɜɟɰɶ/ɝɪɭɩɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ(ɿ)
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ(ɢ), ɹɤɢɣ (ɹɤɿ) ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ(ɹɬɶ) ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɡɦɿɫɬ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ, ɲɤɿɥ ɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ
ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ (ɞɚɥɿ - ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ) - ɨɫɨɛɚ, ɫɿɦ’ɹ, ɝɪɭɩɚ ɨɫɿɛ, ɹɤɚ ɱɟɪɟɡ ɫɤɥɚɞɧɿ ɠɢɬɬɽɜɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɿ
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ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ, ɜɿɤɨɦ, ɫɬɚɧɨɦ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟɦ, ɛɟɡɞɨɦɧɿɫɬɸ, ɜɿɞɛɭɜɚɧɧɹɦ
ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɭ ɜɢɞɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɬɨɳɨ, ɩɨɬɪɟɛɭɽ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɨɬɪɢɦɭɽ ʀʀ;
ɪɚɡɨɜɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ - ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɛɿɥɶɲ
ɬɪɢɜɚɥɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɨɫɨɛɨɸ, ɫɿɦ’ɽɸ ɡ ɹɤɢɯɨɫɶ ɩɪɢɱɢɧ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɨɸ ɚɛɨ
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɸ. Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ - 45-60 ɯɜɢɥɢɧ;
ɫɟɪɟɞɧɶɨɬɪɢɜɚɥɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ - ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ (ɜɢɞ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ),
ɹɤɟ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 10-15 ɡɭɫɬɪɿɱɟɣ ɬɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɫɢɯɨɤɨɪɟɤɰɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɚ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ʀʀ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ;
ɫɿɦɟɣɧɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ - ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɪɨɞɢɧɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɚɯ ɚɛɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɨɞɧɿɽɸ ɫɿɦ’ɽɸ;
ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ (ɞɚɥɿ - ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ) - ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɫɬɪɨɤɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ɡɿ ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɠɢɬɬɽɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢ, ɫɿɦ’ʀ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ
ɭɫɭɧɟɧɧɹ/ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ,
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢ, ɫɿɦ’ʀ;
ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɩɚɬɪɭɥɸɜɚɧɧɹ - ɦɨɛɿɥɶɧɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ
ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ (ɞɚɥɿ - ɝɪɭɩɚ) ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɟ ɩɚɬɪɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɨɠɟ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɞɥɹ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɿɬɟɣ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɿ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ;
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɚɬɪɭɥɶ - ɤɨɦɚɧɞɚ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨʀ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɬɪɶɨɯ ɨɫɿɛ ɿɡ
ɱɢɫɥɚ ɬɚɤɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ: ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ, ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ, ɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬ,
ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɪɟɚɛɿɥɿɬɨɥɨɝ ɬɚ ɿɧɲɿ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ ɲɬɚɬɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ;
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ - ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ (ɜɢɞ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ), ɳɨ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɦ ɪɚɡɨɦ ɡ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɣɨɝɨ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɨɸ ɤɨɪɟɤɰɿɽɸ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɨɫɨɛɢɫɬɨɦɭ
ɠɢɬɬɿ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɞɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ɡɿ ɫɤɥɚɞɧɨʀ
ɠɢɬɬɽɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ;
ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ (ɞɚɥɿ - ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ,) - ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɡɚɤɥɚɞɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɨɪɦɢ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ - ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ
ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɬɪɢɜɚɥɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ (ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ) - ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ,
ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɡɦɿɧɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɝɥɢɛɨɤɭ
ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɪɨɤɭ.
ȱɧɲɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ Ɂɚɤɨɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ „ɉɪɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ”, „ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ ɿ ɛɟɡɩɪɢɬɭɥɶɧɢɯ
ɞɿɬɟɣ” ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ.
ȱȱ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
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1. ɉɿɞɫɬɚɜɚɦɢ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɽ:
ɩɪɢ ɤɨɪɨɬɤɨ-, ɫɟɪɟɞɧɶɨ- ɬɚ ɬɪɢɜɚɥɨɦɭ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɿ - ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ (ɡɚɹɜɚ)
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɞɨ
ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɨɛɥɚɫɧɢɯ, Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɬɚ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɶɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɭ ɦɿɫɬɚɯ Ʉɢɽɜɿ ɬɚ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ
ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɭ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ (ɞɚɥɿ - ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ);
ɩɪɢ ɪɚɡɨɜɨɦɭ ɤɪɢɡɨɜɨɦɭ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɿ - ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɽ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɞɨ ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɭ
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ (ɬɟɥɟɮɨɧɭ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɩɨɲɬɢ, ɫɤɚɣɩɭ ɬɨɳɨ);
ɩɪɢ ɜɭɥɢɱɧɨɦɭ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɿ - ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɬɪɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɳɨɞɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ ɱɢ ɨɫɿɛ, ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ
ɩɢɬɚɧɶ ɡɚ ʀɯɧɿɦ ɡɚɩɢɬɨɦ.
2. Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɱɢ ɜɿɞɦɨɜɭ ɜ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɿ ɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ
ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ:
ɩɪɢ ɤɨɪɨɬɤɨ-, ɫɟɪɟɞɧɶɨ- ɬɚ ɬɪɢɜɚɥɨɦɭ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɿ - ɭ ɞɟɧɶ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɚɛɨ ɭ
ɫɬɪɨɤ, ɳɨ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 3 ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɡ ɞɚɬɢ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ (ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɢ) ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɣɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ;
ɩɪɢ ɪɚɡɨɜɨɦɭ ɬɚ ɜɭɥɢɱɧɨɦɭ, ɤɪɢɡɨɜɨɦɭ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɿ - ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɪɢ
ɡɜɟɪɧɟɧɧɿ ɨɫɿɛ.
3. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɦɨɠɟ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɜɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɿ, ɹɤɳɨ ɡɚ ɧɚɹɜɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɿɧ ɧɟ ɡɞɚɬɧɢɣ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ
ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ,
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɛɚɡɢ, ɜɿɥɶɧɢɯ ɦɿɫɰɶ ɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɪɨɡɥɚɞɭ ɩɫɢɯɿɤɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɫɬɚɧɭ ɝɨɫɬɪɨɝɨ
ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɝɨ ɬɚ/ɚɛɨ ɧɚɪɤɨɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩ’ɹɧɿɧɧɹ, ɨɡɧɚɤ ɝɨɫɬɪɨɝɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ).
ȼɿɞɦɨɜɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɦ ɩɪɢɱɢɧ ɿ ɞɨɜɿɞɤɨɜɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ
(ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ) ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɬɚɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ ɜ ɿɧɲɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ
ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ.
4. ɉɪɢ ɤɨɪɨɬɤɨ-, ɫɟɪɟɞɧɶɨ- ɬɚ ɬɪɢɜɚɥɨɦɭ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ
ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɬɚ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ. Ɋɚɡɨɜɟ, ɤɪɢɡɨɜɟ, ɜɭɥɢɱɧɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ
ɩɿɫɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ, ɛɟɡ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
5. ɉɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɽ:
ɜɿɞɦɨɜɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɜɿɞ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
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ɡɦɿɧɚ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɚɞɚɧɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɩɨɫɥɭɝɨɸ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ;
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɞɿʀ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɳɨɞɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɭ ɜɢɯɨɞɿ ɡɿ ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɠɢɬɬɽɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ
ɬɚ/ɚɛɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɬɚɤɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɳɨ ɩɨɫɬɚɜɢɥɨ ɩɿɞ ɡɚɝɪɨɡɭ ɠɢɬɬɹ ɱɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ
ɿɧɲɢɯ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɱɢ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɧɚɫɢɥɥɹ, ɚɝɪɟɫɢɜɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ,
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɡɛɪɨʀ ɱɢ ɧɚɪɤɨɬɢɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ, ɝɨɫɬɪɢɣ
ɩɫɢɯɿɱɧɢɣ ɪɨɡɥɚɞ ɬɨɳɨ);
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɪɨɬɢɩɨɤɚɡɚɧɶ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ
ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɜ ɝɨɫɬɪɿɣ ɫɬɚɞɿʀ, ɱɚɫɬɿ ɫɭɞɨɦɧɿ ɧɚɩɚɞɢ ɬɨɳɨ;
ɝɪɭɛɟ, ɩɪɢɧɢɡɥɢɜɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɫɦɟɪɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
ȱȱȱ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɪɢ
ɬɪɢɜɚɥɨɦɭ, ɫɟɪɟɞɧɶɨ- ɬɚ ɤɨɪɨɬɤɨɬɪɢɜɚɥɨɦɭ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɿ (ɭ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɚɛɨ
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨ) ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ/ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɪɨɛɨɬɢ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɿ ɜɿɤɨɜɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɨɳɨ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ʉɚɪɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɫɨɛɢ ɜ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɜɟɞɟɧɨʀ ɜ
ɞɨɞɚɬɤɭ 1 ɞɨ ɰɶɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ, ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ.
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɨɰɿɧɤɚ ɣɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɞɧɹ ɡ ɞɚɬɢ
ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ (ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɢ) ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦɢ ɧɚɞɚɜɚɱɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɢ - ɝɪɭɩɨɸ ɮɚɯɿɜɰɿɜ), ɹɤɿ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸ / ɩɪɨɣɲɥɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ (ɩɨɱɚɬɤɨɜɚ ɨɰɿɧɤɚ),
ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɽ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɬɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
ɉɨɜɬɨɪɧɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɮɚɯɨɜɟ
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ, ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɬɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɦɿɫɹɰɶ ɡ ɞɧɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɧɚɞɚɥɿ - ɪɚɡ ɧɚ ɤɜɚɪɬɚɥ.
2. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɩɪɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɦɭ ɪɚɡɨɜɨɦɭ ɬɚ/ɚɛɨ
ɜɭɥɢɱɧɨɦɭ ɣ ɤɪɢɡɨɜɨɦɭ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɪɢ ɡɜɟɪɧɟɧɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɡɚɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɚɥɮɚɜɿɬɧɨʀ ɤɚɪɬɤɢ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɞɨɞɚɬɨɤ 2) ɚɛɨ ɚɧɤɟɬɢ ɜɭɥɢɱɧɨɝɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ (ɞɨɞɚɬɨɤ
3).
ȱV. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɪɢ ɬɪɢɜɚɥɨɦɭ,
ɫɟɪɟɞɧɶɨ- ɬɚ ɤɨɪɨɬɤɨɬɪɢɜɚɥɨɦɭ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɿ (ɭ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɚɛɨ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨ)
ɬɚ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ.
2. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɣ ɭɡɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɛɚɠɚɧɶ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɡɚɹɜɥɟɧɿ ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ ɧɟ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚɦ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜɢɦɨɝɚɦ ɱɢɧɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɦ 4 ɞɨ ɰɶɨɝɨ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɭ ɞɜɨɯ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ ɿ ɩɿɞɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ.
Ɉɞɢɧ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɜɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɭ, ɞɪɭɝɢɣ - ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɩɨɫɥɭɝɭ.
3. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɤɥɸɱɚɽ:
ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɬɪɨɤɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ;
ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɡɚɯɨɞɿɜ;
ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ).
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɪɚɡɨɦ ɡ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɱɟɪɟɡ ɦɿɫɹɰɶ ɡ ɞɧɹ
ɩɨɱɚɬɤɭ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɞɚɥɿ - ɳɨɤɜɚɪɬɚɥɭ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ).
V. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. ɉɪɢ ɬɪɢɜɚɥɨɦɭ, ɫɟɪɟɞɧɶɨ- ɬɚ ɤɨɪɨɬɤɨɬɪɢɜɚɥɨɦɭ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɿ ɜ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ
ɭɦɨɜɚɯ ɚɛɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨ- ɬɚ ɤɨɪɨɬɤɨɬɪɢɜɚɥɨɦɭ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɿ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨ ɡ ɤɨɠɧɢɦ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɞɧɹ ɡ ɞɚɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ
ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ.
2. ɍɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɭɱɚɫɬɿ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ. ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɱɥɟɧɢ ɪɨɞɢɧɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
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3. Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɿɞɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ. Ʉɨɠɧɚ ɡɿ ɫɬɨɪɿɧ ɨɬɪɢɦɭɽ ɨɞɢɧ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ ɞɨɝɨɜɨɪɭ.
Vȱ. Ɇɿɫɰɟ ɿ ɫɬɪɨɤɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ:
ɩɪɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɦɭ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɿ - ɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɭ ɪɨɛɨɱɢɣ ɱɚɫ;
ɩɪɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɦɭ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɿ - ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ (ɬɟɥɟɮɨɧ, ɨɧɥɚɣɧ ɡɜ’ɹɡɨɤ), ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ ɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ (ɪɚɡɨɜɨ ɡɚ
ɡɜɟɪɧɟɧɧɹɦɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ);
ɩɪɢ ɜɭɥɢɱɧɨɦɭ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɿ - ɭ ɧɟɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ (ɩɨɡɚ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɦ, ɭ
ɹɤɨɦɭ ɩɪɚɰɸɽ ɧɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ): ɭ ɦɿɫɰɹɯ, ɡɜɢɱɧɢɯ ɞɥɹ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɳɨɞɨ
ɤɨɧɬɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ, ɞɟ ɜɨɧɢ ɦɟɲɤɚɸɬɶ, ɝɭɪɬɭɸɬɶɫɹ, ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɪɚɡɨɦ ɱɚɫ.
2. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɦɨɠɟ ɧɚɞɚɜɚɬɢɫɶ ɪɚɡɨɜɨ, ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ,
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨ.
ɋɬɪɨɤɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭɡɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɡ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɩɿɫɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ.
Vȱȱ. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. Ⱦɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ,
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɢɯ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɢɯ ɥɸɞɟɣ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ
ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ;
ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɡɚ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹɦ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɬɚ ɭɦɨɜɢ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɞɥɹ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɭ ɞɨɫɬɭɩɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ
ɜ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɞɟ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ, ɜ ɿɧɲɢɯ ɦɿɫɰɹɯ, ɞɟ ɦɨɠɭɬɶ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɬɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɬɨɳɨ.
2. ɇɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɧɚɞɚɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ (ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɿ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ) ɬɚ ɡ ɩɨɜɚɝɨɸ ɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɞɨ
ɪɚɫɢ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɜɿɪɨɫɩɨɜɿɞɚɧɧɹ, ɜɿɤɭ, ɫɬɚɬɿ, ɿɧɲɢɯ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿ ɡɚɤɨɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ
ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɩɪɨ ɫɜɨʀ ɩɪɚɜɚ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ,
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ɞɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ, ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɬɟɧɞɚɯ, ɫɚɣɬɚɯ, ɜɪɭɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɥɢɫɬɿɜɨɤ, ɛɭɤɥɟɬɿɜ
ɬɨɳɨ.
3. Ɂɚɯɢɫɬ ɿ ɛɟɡɩɟɤɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɧɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɪɨɜɚɞɢɬɶ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡ ɩɨɜɚɝɨɸ ɞɨ ɝɿɞɧɨɫɬɿ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɡ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹɦ ɧɟɝɭɦɚɧɧɢɯ ɿ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɢɯ ɞɿɣ
ɳɨɞɨ ɧɢɯ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿɦ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɧɟɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɞɿɣ ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɧɚɞɚɜɚɱɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɛɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɟɱɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɿɞ ɧɢɯ ɝɪɨɲɿ, ɩɨɞɚɪɭɧɤɢ ɬɨɳɨ.
4. Ʉɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ:
ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɞɚɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ „ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ”,
ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿ ɡɚɤɨɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɜ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɦɭ
ɩɨɪɹɞɤɭ ɨɡɧɚɣɨɦɥɸɸɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɯɨɞɚɦɢ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ;
ɧɚɞɚɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɧɮɨɪɦɭɸɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ
ʀɯɧɿɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɳɨɞɨ ɧɟɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɧɢɦɢ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.
Vȱȱȱ. Ɂɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ:
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɚɧɚɥɿɡɿ ɠɢɬɬɽɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɲɥɹɯɿɜ ʀɯ
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ;
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ,
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɜɢɯɨɞɭ ɡɿ ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɠɢɬɬɽɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ;
ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ;
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ;
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ;
ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ;
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɸ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɭɦɿɧɶ,
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ;
ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɝɪɭɩ ɫɚɦɨɞɨɩɨɦɨɝɢ;
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ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɡɦɿɰɧɟɧɧɿ/ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɿ ɪɨɞɢɧɧɢɯ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ;
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ;
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɿɧɲɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ;
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɭ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ).
2. Ɂɦɿɫɬ, ɨɛɫɹɝ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ.
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɢ
ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ ɱɚɫ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɚɯɨɞɭ, ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ
5 ɞɨ ɰɶɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ.
ȱɏ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ ɲɬɚɬɧɢɦ ɪɨɡɩɢɫɨɦ,
ɫɤɥɚɞɟɧɢɦ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɨɪɹɞɤɭ.
2. Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɧɚɞɚɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ.
ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɠɟ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɧɲɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ: ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ, ɪɟɚɛɿɥɿɬɨɥɨɝɿɜ, ɸɪɢɫɬɿɜ, ɦɟɞɢɱɧɢɯ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɨɳɨ.
Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ, ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ ɦɨɠɟ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɪɨɛɨɬɢ ɿɧɲɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɨɳɨ.
3. ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ
ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɣ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɦɨɝ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ „Ⱦɨɜɿɞɧɢɤɭ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. ȼɢɩɭɫɤ 80. ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ”,
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɦɭ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 14 ɠɨɜɬɧɹ
2005 ɪɨɤɭ ʋ 324.
4. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡ:
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
5. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɽ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ
ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
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6. ɇɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɿ
ɦɟɞɢɱɧɿ ɨɝɥɹɞɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
ɏ. ɉɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ
1. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ (ɤɿɦɧɚɬɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ, ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɡɚɧɹɬɶ, ɬɪɟɧɿɧɝɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɨɳɨ), ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ
ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɞɥɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ.
2. ɉɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ
ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɦ ɿ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɦ,
ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹɦ, ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹɦ, ɨɩɚɥɟɧɧɹɦ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
ɍ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ
ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɭɫɬɪɿɱɟɣ ɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɡ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɨɤɪɟɦɚ ɤɿɦɧɚɬɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɿɦɧɚɬɚ/ɤɿɦɧɚɬɢ ɞɥɹ ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ.
3. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ:
ɬɜɟɪɞɢɣ ɬɚ ɦ’ɹɤɢɣ ɿɧɜɟɧɬɚɪ, ɦɟɛɥɿ;
ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ);
ɿɧɲɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ.
4. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɪɨɛɨɱɢɦ ɦɿɫɰɟɦ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɿɧɜɟɧɬɚɪɟɦ, ɜɢɬɪɚɬɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ʀɯɧɿɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɿɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
ɏȱ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ.
2. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɫɬɜɨɪɸɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɨɛɦɿɧɭ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ
ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
ɏȱȱ. ȼɡɚɽɦɨɞɿɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ
ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɰɿɽʀ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɬɚ ɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ) ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ,
ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɿɜ.
ɏȱȱȱ. Ɉɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
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1. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
2. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɿɞɝɭɤɿɜ
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɶ ɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɬɚ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ
ɩɨɞɚɥɶɲɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
ɏȱV. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɱɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɰɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ (ɞɥɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ - ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ).
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɜɟɞɟɬɶɫɹ, ɨɮɨɪɦɥɹɽɬɶɫɹ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɱɢɧɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ.
ɏV. Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢ ɨɰɿɧɤɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɬɚ
ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɨɰɿɧɰɿ.
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ 6 ɞɨ
ɰɶɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɨɩɪɢɥɸɞɧɸɸɬɶɫɹ ɿ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ʀɯɧɿɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ, ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɫɜɨɸ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ.
2. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɧɿɠ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɪɿɤ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɽ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɹɤɚ ɧɢɦ
ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ, ɜɢɦɨɝɚɦ ɰɶɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɬɚ ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ
ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ.
3. Ⱦɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚɞɚɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ,
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿ ɡɚɤɨɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ.
Ɂ ɰɿɽɸ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɱɥɟɧɿɜ ʀɯɧɿɯ ɫɿɦɟɣ, ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɳɨɞɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɨɛɫɹɝɭ, ɡɦɿɫɬɭ, ɭɦɨɜ ɿ ɩɨɪɹɞɤɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɢɦɨɝɚɦ,
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɭ ɰɶɨɦɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ.
4. ɋɭɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɸ,
ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɲɢɦɢ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ:
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ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ʀɯɧɿɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɪɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ
ʀɯɧɿɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɞɨ ɨɪɝɚɧɭ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɡɨɜɧɿɲɧɽ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ.
ɏVȱ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ʀʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ,
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ.
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ,
ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ.
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ
ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ

Ɉ. ɋɭɥɿɦɚ
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1
ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ
(ɩɭɧɤɬ 1 ɪɨɡɞɿɥɭ ȱȱȱ)
Ʉɚɪɬɚ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɫɨɛɢ
ɜ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ɩɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ)

(ɞɚɬɚ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ)

ȱ. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɉ. ȱ. Ȼ.________________________________________________________________________
Ⱦɚɬɚ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ______________________________________________________________
Ɇɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɬɟɥɟɮɨɧ _____________________________________________________
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ:
Ƒ ɨɫɨɛɚ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ
Ƒ ɿɧɜɚɥɿɞ (ɜɤɚɡɚɬɢ ɝɪɭɩɭ) ________________________________________________________
Ƒ ɯɜɨɪɢɣ _____________________________________________________________________
Ƒ ɿɧɲɚ (ɜɤɚɡɚɬɢ ɹɤɚ) ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ȱȱ. ɉɨɬɪɟɛɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɩɨɫɥɭɡɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ
ɉɪɢɱɢɧɢ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɡɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɩɨɫɥɭɝɨɸ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ
1.
2.
3.

ȱȱȱ. ȼɢɞɢ ɬɚ ɨɛɫɹɝ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ
ȼɢɞɢ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɟ
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɡɚɜɞɚɧɧɹ
Ɂɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ „ɪɿɜɧɢɣ – ɪɿɜɧɨɦɭ”
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ
Ʉɪɢɡɨɜɟ
ȱV. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ:
Ƒ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ
Ƒ ɝɪɭɩɨɜɟ
Ƒ ɫɿɦɟɣɧɟ

404

Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ

V. Ɏɨɪɦɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ:
Ƒ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ
Ƒ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ
Ƒ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɧ-ɥɚɣɧ ɪɟɠɢɦɿ
Vȱ. ɉɨɬɪɟɛɚ ɜ ɡɚɥɭɱɟɧɧɿ ɿɧɲɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ:
Ƒ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ
Ƒ ɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬɚ
Ƒ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ
Ƒ ɿɧɲɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ (ɜɤɚɡɚɬɢ ɹɤɨɝɨ)_________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Vȱȱ. ȼɢɫɧɨɜɤɢ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ɉɿɞɩɢɫ ɮɚɯɿɜɰɹ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜ
ɨɰɿɧɤɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ________________
(ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɧɿɰɿɚɥɢ)

_____________
(ɩɿɞɩɢɫ)

ɉɪɢɦɿɬɤɚ. Ʉɚɪɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɢɯ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɡɚɤɥɚɞɭ
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɿɧɜɚɥɿɞɚ, ɞɨɜɿɞɤɢ ɩɪɨ ɫɤɥɚɞ ɫɿɦ’ʀ
ɬɨɳɨ). Ɂɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɦɨɠɟ ɞɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 2
ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ
(ɩɭɧɤɬ 2 ɪɨɡɞɿɥɭ ȱȱȱ)

ȺɅɎȺȼȱɌɇȺ ɄȺɊɌɄȺ ɈɌɊɂɆɍȼȺɑȺ ɋɈɐȱȺɅɖɇɈȲ
ɉɈɋɅɍȽɂ
1. ɉɪɿɡɜɢɳɟ
______________________________________________________________
2. ȱɦ’ɹ
______________________________________________________________
3. ɉɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ
______________________________________________________________
4. Ⱦɚɬɚ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ
______________________________________________________________
5. Ɇɿɫɰɟ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ
______________________________________________________________
6. Ɉɫɬɚɧɧɽ ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7. ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ
_________________________________________________________________
8. ɑɥɟɧɢ ɫɿɦ’ʀ, ɪɨɞɢɱɿ
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
9. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10. ȱɧɲɟ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 3
ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ
(ɩɭɧɤɬ 2 ɪɨɡɞɿɥɭ ȱȱȱ)

ȺɇɄȿɌȺ
(ɜɭɥɢɱɧɨɝɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ
ɑɢɫɥɨ, ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ
Ɇɿɫɰɟ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ
ɋɿɦɟɣɧɢɣ ɫɬɚɧ
ɑɥɟɧɢ ɫɿɦ’ʀ ɬɚ ɪɨɞɢɱɿ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɨɫɨɛɢ
Ƚɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɨ
Ʉɨɥɢ, ɡ ɹɤɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢɛɭɜ(ɥɚ) ɜ ɍɤɪɚʀɧɭ
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɜɤɚɡɚɬɢ)
ɉɨɩɟɪɟɞɧɹ
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ
ɦɿɫɰɹ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ/ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ (ɞɥɹ ɛɟɡɞɨɦɧɨʀ ɨɫɨɛɢ)
ɑɢ
ɩɪɢɬɹɝɭɜɚɜɫɹ(ɥɚɫɹ)
ɞɨ
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ
Ɉɫɜɿɬɚ
ɉɪɨɮɟɫɿɹ (ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ), ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ
Ɉɫɬɚɧɧɽ ɦɿɫɰɟ ɪɨɛɨɬɢ (ɤɨɥɢ ɡɜɿɥɶɧɟɧɢɣ(ɚ),
ɩɪɢɱɢɧɚ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ)
Ⱦɠɟɪɟɥɨ ɞɨɯɨɞɿɜ (ɧɚ ɞɚɬɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢ)
ɓɨ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ
ɋɬɪɨɤ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɭɥɢɰɿ (ɞɥɹ ɛɟɡɞɨɦɧɨʀ
ɨɫɨɛɢ)
Ɇɿɫɰɟ ɧɨɱɿɜɥɿ ɧɚ ɞɚɬɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ (ɞɥɹ ɛɟɡɞɨɦɧɨʀ
ɨɫɨɛɢ)
ɉɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ
Ⱦɨɫɜɿɞ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɡɚɤɥɚɞɿɜ/ɭɫɬɚɧɨɜ/ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ
ɳɨɞɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɤɨɥɢ, ɤɭɞɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ)
ɑɢ ɽ ɤɥɿɽɧɬɨɦ ɡɚɤɥɚɞɭ ɞɥɹ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ (ɹɤɨɝɨ,
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɬɨɳɨ)
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ

____ _____________ ____ ɪɨɤɭ
__________________________________
(ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɬɚ ɩɿɞɩɢɫ ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɩɨɫɥɭɝɢ)

____________________________________
(ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɬɚ ɩɿɞɩɢɫ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɩɨɫɥɭɝɢ)

407

Ⱦɨɞɚɬɨɤ 4
ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ
(ɩɭɧɤɬ 2 ɪɨɡɞɿɥɭ ȱV)
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ _______________________________________________
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ: ɡ ________________ ɩɨ _______
ȼɢɞ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ

Ɇɿɫɰɟ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ

Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ,
ɪɚɡɿɜ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ /
ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ

ɋɭɛ’ɽɤɬɢ, ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ
ɉɿɞɩɢɫ

Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɩɢɬɚɧɧɹ

Ʉɨɧɬɚɤɬɧɢɣ ɬɟɥɟɮɨɧ

ə ɨɬɪɢɦɚɜ(ɥɚ) ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɨɡɧɚɣɨɦɢɜɫɹ(ɥɚɫɹ),
ɩɨɝɨɞɠɭɸɫɹ ɡɿ ɡɦɿɫɬɨɦ ɬɚ ɫɩɪɢɹɬɢɦɭ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ.
_______________________________________________________________________________________________________
__________(ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ)
«____» ________________20_____ ɪ.
___________________________________________________
(ɞɚɬɚ)
(ɩɿɞɩɢɫ)

ɇɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ

_____________________

(ɩɿɞɩɢɫ)

Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
(ɩɿɞɩɢɫ)
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______________________

Ⱦɨɞɚɬɨɤ 5
ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ
(ɩɭɧɤɬ 2 ɪɨɡɞɿɥɭ VIII)
ɈɋɇɈȼɇȱ ɁȺɏɈȾɂ,
ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ
ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ ɱɚɫ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɚɯɨɞɭ
Ɏɨɪɦɚ Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ ɱɚɫ
ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɯɜ.,
ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ**
(ȱ /
Ƚɪ)*

ʋ
ɡ/ɩ

ɇɚɡɜɚ ɡɚɯɨɞɭ

1

Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɚɧɚɥɿɡɿ ɠɢɬɬɽɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ ɲɥɹɯɿɜ ʀɯ
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ

1.1

Ɂɛɿɪ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɤɥɿɽɧɬɚ ɿ ɩɨɞɿɣ, ɹɤɿ ʀʀ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɢ. ɉɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ

2

Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɩɥɚɧɭ ɜɢɯɨɞɭ ɡɿ ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɠɢɬɬɽɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ

2.1

ȱ
ȼɢɛɿɪ ɲɥɹɯɿɜ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɭ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ, ɜɢɛɿɪ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɿ
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɿɜ

60
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ

2.2

ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɲɥɹɯɿɜ ɣɨɝɨ ȱ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ

30
ɪɚɡɨɜɨ

2.3

Ʉɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɬɚ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ

ȱ / Ƚɪ

30 / 60
ɳɨɤɜɚɪɬɚɥɭ

2.4

ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɝɿɝɿɽɧɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨ ɡɦɿɧɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ

Ƚɪ

60
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ

3

ɇɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ

3.1

ȱ / Ƚɪ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣ, ɛɟɫɿɞ, ɡɭɫɬɪɿɱɟɣ ɬɚ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɩɢɬɚɧɶ,
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɢɞɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɩɢɬɚɧɶ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɬɚ
ɭɦɨɜ ʀɯ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ

3.2

ɇɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ

4

ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ

4.1

4.2

ȱ

60
ɪɚɡɨɜɨ

30 / 60
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɝɪɚɮɿɤɨɦ

ȱ / Ƚɪ

30
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ

Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨɞɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ,
ɦɟɞɢɱɧɢɯ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ

ȱ / Ƚɪ

60
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ

ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɡ ɿɧɲɢɦɢ
ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ, ɫɥɭɠɛɚɦɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ,
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ

ȱ / Ƚɪ

90
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ

409

ɬɨɳɨ

410

5

ɇɚɞɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ***

5.1

ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɩɫɢɯɨɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ,
ȱ / Ƚɪ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɦɮɨɪɬɭ ɭ ɫɬɚɜɥɟɧɧɿ
ɞɨ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɟ, ɫɜɨɝɨ ɨɬɨɱɟɧɧɹ ɬɚ ɫɜɿɬɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ

90
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɦɿɫɹɰɹ

5.2

Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ,
ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ, ɡɧɹɬɬɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɛɥɨɤɚɞɢ

ȱ / Ƚɪ

60
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɦɿɫɹɰɹ

5.3

Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ
ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɢɯ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɿ ɫɬɪɟɫɨɜɢɯ
ɫɢɬɭɚɰɿɣ

ȱ / Ƚɪ

60
ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ

5.4

ȱ
Ʉɪɢɡɨɜɟ ɤɨɪɨɬɤɨɬɟɪɦɿɧɨɜɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ
(ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɬɚɤɢɯ ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɫɬɚɧɚɯ, ɹɤ
ɫɭʀɰɢɞɚɥɶɧɢɣ ɧɚɦɿɪ, ɬɪɢɜɨɠɧɿɫɬɶ, ɜɨɪɨɠɿɫɬɶ,
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɜɬɪɚɬɢ, ɚɝɪɟɫɿɹ,
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɟɛɟ ɱɢ ɧɚ ɿɧɲɢɯ, ɬɨɳɨ)

5.5

Ʉɪɢɡɨɜɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ, ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ
ɜɢɩɚɞɤɚɯ - ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɳɨɞɨ ɤɪɢɡɨɜɢɯ
ɫɬɚɧɿɜ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɝɪɨɠɭɜɚɬɢ ɠɢɬɬɸ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ
ɫɭʀɰɢɞɚɥɶɧɢɣ ɧɚɦɿɪ, ɜɨɪɨɠɿɫɬɶ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ,
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɭɜɚɧɧɹ,
ɜɬɪɚɬɨɸ, ɚɝɪɟɫɿɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɟɛɟ ɱɢ ɧɚ ɿɧɲɢɯ,
ɬɨɳɨ)

ȱ

ɜɿɞ 20
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ

5.6

ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ

ȱ / Ƚɪ

60
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ

5.7

ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɢɣɨɦɚɦ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɬɚ ɚɭɬɨɬɪɟɧɿɧɝɭ

Ƚɪ

60 / 90
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɝɪɚɮɿɤɨɦ

5.8

Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɚɧɚɥɿɡɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ
ɤɨɧɮɥɿɤɬɨɝɟɧɧɢɯ ɡɨɧ, ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɿ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ
ɲɥɹɯɿɜ ɜɢɯɨɞɭ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ, ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɭ
ɫɚɦɨɞɨɩɨɦɨɡɿ

ȱ / Ƚɪ

60 / 150
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɝɪɚɮɿɤɨɦ

5.9

Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɜ ɫɨɛɿ, ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ,
ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɢɯ
ɫɢɬɭɚɰɿɣ

ȱ / Ƚɪ

60 / 150
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɝɪɚɮɿɤɨɦ

5.10 ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ
ɩɫɢɯɨɬɪɚɜɦɭɸɱɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɚ ɫɬɪɟɫɿɜ, ɿɧɲɢɯ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ

ȱ / Ƚɪ

45 / 150
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɝɪɚɮɿɤɨɦ

5.11 Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɫɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ
ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɠɢɬɬɽɜɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ, ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɜɥɚɫɧɿ
ɡɛɟɪɟɠɟɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ

ȱ / Ƚɪ

60 / 150
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɝɪɚɮɿɤɨɦ

5.12 ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɜ ɧɚɩɪɹɦɿ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɬɚɪɿɧɧɹ, ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ
ɬɨɳɨ

ȱ / Ƚɪ

60 / 120
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɝɪɚɮɿɤɨɦ

5.13 ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɜ ɧɚɩɪɹɦɿ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ

ȱ / Ƚɪ

60 / 120
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ

60
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɢɠɧɹ ɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɢ

ɫɬɚɬɭɫɭ
5.14 ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ (ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ) ɳɨɞɨ
ɬɚɤɢɯ ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɫɬɚɧɿɜ, ɹɤ ɬɪɢɜɨɠɧɿɫɬɶ, ɫɨɪɨɦ,
ɩɪɨɜɢɧɚ, ɜɨɪɨɠɿɫɬɶ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɜɬɪɚɬɢ, ɫɬɪɚɯ
ɫɦɟɪɬɿ, ɞɟɩɪɟɫɿɹ ɬɨɳɨ

ɝɪɚɮɿɤɨɦ
ȱ / Ƚɪ

30 / 90
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ

6

Ʉɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ

6.1

ɇɚɞɚɧɧɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ȱ / Ƚɪ

45
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ

6.2

Ȼɟɫɿɞɢ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ

ȱ / Ƚɪ

90 / 150
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ

6.3

ȱ / Ƚɪ
Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɩɟɪɟɛɨɪɸɜɚɧɧɿ ɫɬɪɚɯɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ
ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɭɦɤɢ, ɩɨɞɨɥɚɧɧɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨ
ɤɪɢɬɢɤɢ ɬɚ ɨɰɿɧɨɤ

90 / 150
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ

6.4

ȱ / Ƚɪ
Ʉɨɪɟɤɰɿɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ (ɩɚɦ’ɹɬɿ, ɭɜɚɝɢ, ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɭɹɜɢ,
ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ)

60 / 150
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ

6.5

ȱ / Ƚɪ
ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɩɫɢɯɨɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ, ɤɪɚɳɨɦɭ
ɪɨɡɭɦɿɧɧɸ ɫɟɛɟ (ɫɜɨɽʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɥɸɞɟɣ ɡɿ ɫɜɨɝɨ
ɨɬɨɱɟɧɧɹ), ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɪɿɲɟɧɶ

60 / 150
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ

6.6

ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɤɨɪɟɤɰɿɹ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɢɯ
ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ

ȱ / Ƚɪ

90 / 150
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ

6.7

Ʉɨɪɟɤɰɿɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɥɚ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɭ
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɩɨɯɢɥɢɦ ɜɿɤɨɦ

ȱ / Ƚɪ

90 / 150
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ

6.8

ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɨɪɟɤɰɿɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɹɜɢɳ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɦɿɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡɚɫɭɞɠɟɧɨɝɨ,
ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɦɿɠɝɪɭɩɨɜɢɯ
ɜɡɚɽɦɢɧɚɯ

ȱ

ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ

7

ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɸ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɭɦɿɧɶ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ***

7.1

ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɡ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜ
ɞɨɦɚɲɧɿɯ ɭɦɨɜɚɯ

ȱ / Ƚɪ

60 / 150
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ

7.2

Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɡ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɨʀ ɬɟɪɚɩɿʀ

Ƚɪ

150
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɝɪɚɮɿɤɨɦ

7.3

Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɜɟɞɟɧɧɹ
ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ, ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ,
ɫɚɦɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ

Ƚɪ

150
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɝɪɚɮɿɤɨɦ

7.4

Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ ɬɚ
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ

Ƚɪ

120
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɝɪɚɮɿɤɨɦ

7.5

Ɂɚɯɨɞɢ ɡ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ

Ƚɪ

150

411

ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɿ ɧɨɪɦ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ

412

ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɝɪɚɮɿɤɨɦ

7.6

Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɜɥɚɫɧɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ,
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɸ, ɹɤɟ ɧɟ
ɩɪɢɧɢɠɭɽ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɿɧɲɢɯ - ɛɟɡ ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɿʀ ɬɚ
ɚɝɪɟɫɿʀ

ȱ / Ƚɪ

60 / 150
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ

7.7

ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɨɫɜɨɽɧɧɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɿ
ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɡɧɹɬɬɹ ɛɚɪ’ɽɪɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɡɨɥɹɰɿʀ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ
ɩɢɬɚɧɶ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɨɬɨɱɟɧɧɹɦ

ȱ / Ƚɪ

60 / 150
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɝɪɚɮɿɤɨɦ

7.8

ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɭɫɭɧɟɧɧɹ
ɩɫɢɯɨɫɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ

Ƚɪ

120
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɝɪɚɮɿɤɨɦ

7.9

Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɧɨɪɦ ɿ ɩɪɚɜɢɥ ɠɢɬɬɹ ɧɚ ɜɨɥɿ, ȱ / Ƚɪ
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɜɬɪɚɱɟɧɢɯ
ɩɪɢ ɜɿɞɛɭɜɚɧɧɿ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ

8.

ɍɱɚɫɬɶ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɝɪɭɩ
ɫɚɦɨɞɨɩɨɦɨɝɢ

8.1

ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɦɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɭ
ɦɿɠɝɪɭɩɨɜɿɣ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɩɿɜɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɡ
ɿɧɲɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɝɪɭɩɢ ɜ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɹɤɿ
ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ, ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɞɥɹ
ɜɢɛɭɞɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɢɫɬɚɧɰɿʀ ɭ ɝɪɭɩɨɜɿɣ
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ

Ƚɪ

120
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɝɪɚɮɿɤɨɦ

8.2

Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɲɥɹɯɨɦ
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɝɪɭɩɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ

Ƚɪ

120
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɝɪɚɮɿɤɨɦ

8.3

Ɂɦɿɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɹɤɚ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ, ɱɟɪɟɡ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜ ɝɪɭɩɿ ɬɚ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ

Ƚɪ

120
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɝɪɚɮɿɤɨɦ

8.4

ɉɨɥɟɝɲɟɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɡɧɹɬɬɹ ɛɚɪ’ɽɪɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ Ƚɪ
ɿɡɨɥɹɰɿʀ, ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɨɬɨɱɟɧɧɹɦ

120 / 150
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɝɪɚɮɿɤɨɦ

8.5

Ⱥɞɚɩɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɧɨɜɨʀ ɠɢɬɬɽɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɱɟɪɟɡ
ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸ ɫɢɥɶɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ,
ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɜ ɬɪɭɞɨɜɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɱɢ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ,
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɤɪɭɝɨɡɨɪɭ ɬɚ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ, ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ
ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ

Ƚɪ

120 / 150
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɝɪɚɮɿɤɨɦ

9

Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɡɦɿɰɧɟɧɧɿ / ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɿ ɪɨɞɢɧɧɢɯ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ

9.1

ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ
ɫɬɚɬɭɫɭ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɥɿ ɜ ɫɿɦ’ʀ, ɬɪɭɞɨɜɨɦɭ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ, ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɬɨɳɨ, ɜɬɪɚɱɟɧɢɯ

ȱ / Ƚɪ

60 / 150
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ

60 / 120
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ

ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ
9.2

Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɚɧɚɥɿɡɿ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ
ɤɨɧɮɥɿɤɬɨɝɟɧɧɢɯ ɡɨɧ, ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ
ɲɥɹɯɿɜ ɜɢɯɨɞɭ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ

ȱ / Ƚɪ

60 / 120
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ

9.3

ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɛɥɢɡɶɤɢɯ ɪɨɞɢɱɿɜ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ȱ / Ƚɪ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɣɨɝɨ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɨɱɟɧɧɹ

60 / 150
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ

9.4

Ʉɨɪɟɤɰɿɹ ɫɿɦɟɣɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ,
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɫɿɦ’ʀ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ʀʀ
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ

ȱ / Ƚɪ

60 / 150
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ

9.5

Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɫɿɦ’ʀ ɫɚɦɨɬɭɠɤɢ ɞɨɥɚɬɢ ɫɜɨʀ
ɬɪɭɞɧɨɳɿ

ȱ / Ƚɪ

30 / 120
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ

9.6

Ʉɪɢɡɨɜɟ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɫɿɦ’ʀ

ȱ

120
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ

9.7

Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ ɱɟɪɟɡ
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ
ɡɜɢɱɨɤ, ɧɚɜɢɱɨɤ, ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɧɚɛɭɬɢɯ ɞɨ
ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ

ȱ / Ƚɪ

90 / 150
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɝɪɚɮɿɤɨɦ

9.8

ɇɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢɯ ɝɪɭɩ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ

Ƚɪ

120
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ

10

ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ

11

ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɸ

11.1 ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ

ȱ

45
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ

11.2 ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɡ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ,
ɫɥɭɠɛɚɦɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ,
ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ
ɩɨɫɥɭɝɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɩɪɢ
ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ

ȱ

45
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ

12

ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɿɧɲɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ

__________
* ȱ - ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɮɨɪɦɚ ɪɨɛɨɬɢ;
Ƚɪ - ɝɪɭɩɨɜɚ ɮɨɪɦɚ ɪɨɛɨɬɢ.
* ɑɚɫ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ,
ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɨ (ɹɤ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ); ɦɨɠɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɫɬɭɩɿɧɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ / ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
***ɍ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɦɨɠɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ „ɪɿɜɧɢɣ ɪɿɜɧɨɦɭ”.
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 6
ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ
(ɩɭɧɤɬ 1 ɪɨɡɞɿɥɭ XV)
ɉɈɄȺɁɇɂɄɂ əɄɈɋɌȱ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ
1. Ʉɿɥɶɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɤɚɪɝ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ʀɯ ɪɨɡɝɥɹɞɭ (ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 100 ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ);
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɢɯ ɡɜɟɪɧɟɧɶ ɡɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɜɟɪɧɟɧɶ);
ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɿɞɜɢɳɢɥɢ ɪɿɜɟɧɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ (%);
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ (ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ).
2. əɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ:
1) ɚɞɪɟɫɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ:
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ʀʀ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ.
2) ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ:
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɩɨɫɥɭɝɨɸ (ɡɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ);
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɫɬɚɧɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɟɪɿɨɞɨɦ, ɤɨɥɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɧɟ ɧɚɞɚɜɚɥɚɫɹ;
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɩɢɬɭɜɚɧɶ, ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɜɿɞɝɭɤɿɜ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ
ɧɚ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ), ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɤɚɪɝɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿ ɪɨɛɨɬɚ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɨɡ’ɹɫɧɟɧɶ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ / ɚɛɨ ʀɯɧɿɦ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦ;
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ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɪɨɛɨɬɭ ɹɤɢɯ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ
ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ;
3) ɫɜɨɽɱɚɫɧɿɫɬɶ:
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɫɬɪɨɤ;
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ
ɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
4) ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ;
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɰɢɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɬɟɧɞɿɜ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɧɚɞɚɧɧɹ, ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɨɩɿɣ ɞɨɜɿɞɧɢɤɚ, ɛɭɤɥɟɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɢɯ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɧɨɫɿɹɯ) ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
5) ɩɨɜɚɝɚ ɞɨ ɝɿɞɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɜɿɞɝɭɤɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɪɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɧɢɯ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɩɨɜɚɝɚ ɞɨ ɝɿɞɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɧɟɝɭɦɚɧɧɢɯ ɿ
ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɢɯ ɞɿɣ ɳɨɞɨ ɧɢɯ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɬɟɧɞɿɜ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɩɪɨ ɩɪɚɜɨɡɚɯɢɫɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿ
ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɤɚɪɝ;
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ.
6) ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɫɬɶ:
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɲɬɚɬɧɢɣ ɪɨɡɩɢɫ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ;
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ɧɚɹɜɧɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ;
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɿɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɜɚɬɢɦɭɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɩɨɫɥɭɝɭ;
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɝɪɚɮɿɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ / ɡɚɜɿɪɟɧɢɯ ɤɨɩɿɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɪɨ ɨɫɜɿɬɭ (ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ)
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɤɧɢɠɨɤ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɨɝɥɹɞɿɜ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɝɪɚɮɿɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɢɯ ɧɚɪɚɞ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɭɱɚɫɬɶ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɭ ɧɚɪɚɞɚɯ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ ɡ
ɨɛɦɿɧɭ ɞɨɫɜɿɞɨɦ, ɤɪɭɝɥɢɯ ɫɬɨɥɚɯ ɬɨɳɨ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɿɜ.
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ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ
ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɚɛɡɚɰɭ ɱɨɬɢɪɧɚɞɰɹɬɨɝɨ ɫɬɚɬɬɿ 1 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ", ɩɿɞɩɭɧɤɬɭ 49.1.1 ɩɿɞɩɭɧɤɬɭ 49.1 ɩɭɧɤɬɭ 49 ɪɨɡɞɿɥɭ V ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɞɿɣ
ɧɚ 2013 ɪɿɤ ɳɨɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɧɚ 2010-2014 ɪɨɤɢ
"Ɂɚɦɨɠɧɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɞɟɪɠɚɜɚ",
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 12 ɛɟɪɟɡɧɹ 2013 ɪɨɤɭ ʋ 128, ɇȺɄȺɁɍɘ:
1. Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ
ɨɫɿɛ, ɳɨ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ.
2. Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (Ɍɚɪɚɛɭɤɿɧɚ ȱ.ȱ.) ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɰɶɨɝɨ ɧɚɤɚɡɭ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɞɨ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɸɫɬɢɰɿʀ
ɍɤɪɚʀɧɢ.
3. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɰɶɨɝɨ ɧɚɤɚɡɭ ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɧɚ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ Ɇɿɧɿɫɬɪɚ Ʌ.
Ⱦɪɨɡɞɨɜɭ.
4. ɐɟɣ ɧɚɤɚɡ ɧɚɛɢɪɚɽ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɡ ɞɧɹ ɣɨɝɨ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ.
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ
ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɚɩɚɪɚɬɭ
ɉɈȽɈȾɀȿɇɈ:

Ɇɿɧɿɫɬɪɚ

ȼ. Ʉɨɥɨɦɿɽɰɶ
ɋ. Ɋɢɛɚɤ

Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ Ɇɿɧɿɫɬɪɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ Ƚɨɥɨɜɢ
ɋɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɶɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ
ɨɛ'ɽɞɧɚɧɶ ɩɪɨɮɫɩɿɥɨɤ,
ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ Ƚɨɥɨɜɢ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ ɩɪɨɮɫɩɿɥɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɉɟɪɲɢɣ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ Ƚɨɥɨɜɢ
ɋɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɶɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ
ɫɬɨɪɨɧɢ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ

ɋ.Ɇ. Ʉɨɧɞɪɸɤ
Ɉ. Ɇɿɪɨɲɧɢɱɟɧɤɨ
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ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ
ɇɚɤɚɡ
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɍɤɪɚʀɧɢ
19.09.2013 ʋ 596
Ɂɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ
ɜ
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ
ɸɫɬɢɰɿʀ
ɍɤɪɚʀɧɢ
27
ɜɟɪɟɫɧɹ
2013
ɪ.
ɡɚ ʋ 1671/24203
ȾȿɊɀȺȼɇɂɃ ɋɌȺɇȾȺɊɌ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ
ȱ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ
1.1. ɐɟɣ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɡɦɿɫɬ, ɨɛɫɹɝ, ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ʀʀ
ɹɤɨɫɬɿ ɞɥɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɭɫɿɯ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɰɸ ɩɨɫɥɭɝɭ.
1.2. ɐɟɣ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ: ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɦ ɨɫɨɛɚɦ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɢɳɿ ɛɟɡɞɨɦɧɨɫɬɿ; ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɣ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɦ ɨɫɨɛɚɦ;
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚɪɢɮɭ ɩɥɚɬɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ
ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ.
1.3. ɍ ɰɶɨɦɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɬɚɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ:
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ
ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ (ɞɚɥɿ - ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ) - ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɭ ɹɤɨɦɭ
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ
ɪɟɫɭɪɫɢ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɿ ɫɬɪɨɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ;
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ
ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ - ɰɟ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɱɢ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɣ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɳɨ ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɨɰɿɧɤɭ ɩɨɬɨɱɧɢɯ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɞɥɹ ʀɯ
ɭɫɭɧɟɧɧɹ;
ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɚ ɤɨɦɚɧɞɚ - ɤɨɦɚɧɞɚ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨʀ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɧɟ ɦɟɧɲɟ
ɬɪɶɨɯ ɨɫɿɛ ɡ ɱɢɫɥɚ ɬɚɤɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ: ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ, ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ,
ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ, ɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬ, ɩɫɢɯɨɥɨɝ ɬɨɳɨ;
ɧɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ
ɨɫɿɛ (ɞɚɥɿ - ɧɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ) - ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ,
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɚɛɨ ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɚ ɤɨɦɚɧɞɚ, ɹɤɿ (ɹɤɚ) ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ(ɽ) ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ
ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ
ɨɫɿɛ (ɞɚɥɿ - ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ) - ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɱɟɪɟɡ ɫɤɥɚɞɧɿ ɠɢɬɬɽɜɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ,
ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟɦ ɛɟɡɞɨɦɧɨɫɬɿ, ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ ɚɛɨ ɨɬɪɢɦɭɽ ɬɚɤɭ ɩɨɫɥɭɝɭ;
ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ (ɞɚɥɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ) - ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɛɟɡɞɨɦɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ, ɳɨ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɫɬɪɨɤɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ʀɦ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ

418

ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɛɟɡɞɨɦɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ
ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɩɪɢɬɭɥɤɭ;
ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ
ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ, - ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɡɚɤɥɚɞɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɨɪɦɢ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ - ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ'ɽɤɬɿɜ, ɳɨ
ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ.
ȱɧɲɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ Ɂɚɤɨɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ
ɨɫɧɨɜɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ ɿ ɛɟɡɩɪɢɬɭɥɶɧɢɯ ɞɿɬɟɣ", "ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ" ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ.
ȱȱ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
2.1. ɉɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɽ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ (ɡɚɹɜɚ) ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ.
2.2. Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɱɢ ɜɿɞɦɨɜɭ ɭ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɿ ɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ
ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɰɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ 10 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɞɧɿɜ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ
ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ (ɩɨɞɚɱɿ ɡɚɹɜɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɩɨɫɜɿɞɱɭɸɬɶ
ɨɫɨɛɭ, ɜɢɩɢɫɤɢ ɡ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɤɚɪɬɢ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɝɨ (ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ) ɯɜɨɪɨɝɨ (ɨɛɥɿɤɨɜɚ ɮɨɪɦɚ
ʋ 027/ɨ) (ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ)) ɬɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ.
2.3. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɦɨɠɟ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɜɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɿ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɧɟ ɡɞɚɬɧɢɣ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɛɚɡɢ, ɜɿɥɶɧɢɯ
ɦɿɫɰɶ ɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɪɨɡɥɚɞɭ ɩɫɢɯɿɤɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɫɬɚɧɭ ɝɨɫɬɪɨɝɨ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɝɨ ɬɚ/ɚɛɨ ɧɚɪɤɨɬɢɱɧɨɝɨ
ɫɩ’ɹɧɿɧɧɹ, ɨɡɧɚɤ ɝɨɫɬɪɨɝɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ). ȼɿɞɦɨɜɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢɫɶ ɩɢɫɶɦɨɜɢɦ
ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɦ ɩɪɢɱɢɧ ɬɚ ɞɨɜɿɞɤɨɜɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ (ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ) ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ
ɬɚɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ ɜ ɿɧɲɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ.
2.4. ɉɿɞɫɬɚɜɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɽ:
ɜɿɞɦɨɜɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɿɞ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɪɨɬɢɩɨɤɚɡɚɧɶ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɞɿʀ ɬɚ/ɚɛɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɹɤɟ ɩɨɫɬɚɜɢɥɨ ɩɿɞ
ɡɚɝɪɨɡɭ ɠɢɬɬɹ ɱɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɿɧɲɢɯ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɱɢ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ (ɧɚɫɢɥɥɹ, ɚɝɪɟɫɢɜɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɛɪɨʀ ɱɢ ɧɚɪɤɨɬɢɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ,
ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ, ɝɨɫɬɪɢɣ ɩɫɢɯɿɱɧɢɣ ɪɨɡɥɚɞ ɬɨɳɨ);
ɡɦɿɧɚ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ/ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨʀ ɿɧɬɟɪɧɚɬɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ
ɚɛɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɿɧɲɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɚɛɨ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ;
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɠɢɬɥɚ, ɹɤɟ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɿ ɜ ɹɤɨɦɭ ɦɨɠɟ ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢ ɫɜɨɽ ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ/ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ;
ɫɦɟɪɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
ȱȱȱ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ
3.1. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɿɫɥɹ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɬɚ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ.
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɜɩɪɨɞɨɜɠ 10 ɞɧɿɜ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ (ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɢ).
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3.2. Ɏɨɪɦɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ.
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ, ɱɥɟɧɚɦɢ ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ) ɿɡ
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
3.3. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɽ
ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɬɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ.
3.4. ɑɟɪɟɡ 30 ɞɧɿɜ ɡ ɞɧɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ, ɱɥɟɧɚɦɢ ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ) ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɜɬɨɪɧɟ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ).
ɇɚɞɚɥɿ ɩɨɜɬɨɪɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɩɿɜɪɨɤɭ.
IV. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ
4.1. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ
ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
4.2. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɬɚ ɭɡɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɦ 1 ɞɨ ɰɶɨɝɨ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɭ ɞɜɨɯ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ ɬɚ ɩɿɞɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ.
Ɉɞɢɧ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɜɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ,
ɞɪɭɝɢɣ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ.
4.3. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɤɥɸɱɚɽ:
ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɬɪɨɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ;
ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɡɚɯɨɞɿɜ;
ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ).
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɪɚɡɨɦ ɡ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɱɟɪɟɡ
ɦɿɫɹɰɶ ɡ ɞɧɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ, ɧɚɞɚɥɿ - ɪɚɡ ɧɚ ɩɿɜɪɨɤɭ.
V. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ
5.1. Ɂ ɤɨɠɧɢɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ
ɭɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ.
5.2. ɍɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
5.3. Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɩɿɞɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ
ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ. Ʉɨɠɧɚ ɡɿ ɫɬɨɪɿɧ ɨɬɪɢɦɭɽ ɨɞɢɧ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ ɞɨɝɨɜɨɪɭ.
VI. Ɇɿɫɰɟ ɣ ɫɬɪɨɤɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ
ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ
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6.1. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɩɨɫɥɭɝɭ.
6.2. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɫɬɪɨɤɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ.
ɋɬɪɨɤɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭɡɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɡ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ.
VII. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ
ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ
7.1. Ⱦɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ,
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɢɯ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɢɯ ɥɸɞɟɣ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ
ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ;
ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɡɚ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹɦ
ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɿ ɭɦɨɜɢ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ.
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɭ ɞɨɫɬɭɩɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɞɟ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ. Ʉɪɿɦ
ɬɨɝɨ, ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɿɧɮɨɪɦɭɽ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɿ ɭɦɨɜɢ ʀʀ
ɧɚɞɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɛɭɤɥɟɬɿɜ, ɿɧɲɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɭ
ɡɚɫɨɛɚɯ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.
7.2. ɇɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɧɚɞɚɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ (ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ) ɬɚ ɡ ɩɨɜɚɝɨɸ ɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ
ɞɨ ɨɫɨɛɢ, ɪɚɫɢ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɪɟɥɿɝɿʀ, ɜɿɤɭ, ɫɬɚɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɩɪɨ ɫɜɨʀ ɩɪɚɜɚ,
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɣ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɞɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɢɬɶ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ, ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ, ɜɪɭɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɥɢɫɬɿɜɨɤ, ɛɭɤɥɟɬɿɜ ɬɨɳɨ.
7.3. Ɂɚɯɢɫɬ ɬɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɧɚɞɚɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɪɨɜɚɞɹɬɶ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡ ɩɨɜɚɝɨɸ ɞɨ ɝɿɞɧɨɫɬɿ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɡ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹɦ ɧɟɝɭɦɚɧɧɢɯ ɿ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɢɯ ɞɿɣ
ɳɨɞɨ ɧɢɯ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ
ɧɟɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɞɿɣ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɧɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɱɢɧɧɢɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɭ ɪɚɡɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ
ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɧɚɞɚɜɚɱɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɛɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɟɱɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɿɞ ɧɢɯ ɤɨɲɬɢ, ɩɨɞɚɪɭɧɤɢ ɬɨɳɨ.
7.4. Ʉɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ:
ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɞɚɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ",
ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɨɡɧɚɣɨɦɥɸɸɬɶɫɹ ɿɡ
ɡɚɯɨɞɚɦɢ ɳɨɞɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ;
ɧɚɞɚɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɧɮɨɪɦɭɸɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ
ɧɟɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɧɢɦɢ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.
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VIII. Ɂɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ
ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ
8.1. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ:
ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ;
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɚɧɚɥɿɡɿ ɠɢɬɬɽɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɲɥɹɯɿɜ ʀɯ
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɜɢɯɨɞɭ ɿɡ ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɠɢɬɬɽɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ;
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɠɢɬɬɽɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ;
ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ;
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ;
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ;
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ;
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ/ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ;
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɠɢɬɥɚ, ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɬɨɳɨ;
ɤɨɪɟɤɰɿɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ;
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ;
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭ ɡɦɿɰɧɟɧɧɿ/ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɿ ɪɨɞɢɧɧɢɯ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ;
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɝɪɭɩ ɫɚɦɨɞɨɩɨɦɨɝɢ.
8.2. Ɂɦɿɫɬ ɬɚ ɨɛɫɹɝ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ.
ȱɏ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ
9.1. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ ɲɬɚɬɧɢɦ
ɪɨɡɩɢɫɨɦ, ɫɤɥɚɞɟɧɢɦ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ.
9.2. Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɧɚɞɚɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɠɟ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɧɲɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ,
ɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬɿɜ ɬɨɳɨ.
Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɬɚ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɩɪɨ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ,
ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ ɦɨɠɟ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɿɧɲɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɨɳɨ.
9.3. ɇɚɞɚɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɣ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɬɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ "Ⱦɨɜɿɞɧɢɤɨɦ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. ȼɢɩɭɫɤ 80 "ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ", ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ
ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 14 ɠɨɜɬɧɹ 2005 ɪɨɤɭ
ʋ 324.
9.4. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡ:
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
9.5. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɽ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽ ɩɨɫɚɞɨɜɿ
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
9.6. ɇɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɿ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɿ
ɦɟɞɢɱɧɿ ɨɝɥɹɞɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
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ɏ. ɉɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ
10.1. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
10.2. ɉɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ
ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɦ ɬɚ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɿ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɝɚɪɹɱɢɦ ɿ ɯɨɥɨɞɧɢɦ
ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɢɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɦ ɬɚ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹɦ, ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹɦ, ɨɩɚɥɟɧɧɹɦ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
10.3. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɰɿɽʀ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɪɨɛɨɱɢɦ ɦɿɫɰɟɦ,
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɿɧɜɟɧɬɚɪɟɦ, ɜɢɬɪɚɬɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɬɚ ɪɨɛɨɱɢɦ ɨɞɹɝɨɦ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ʀɯɧɿɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɿɡ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ
ɨɫɿɛ.
ɏȱ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ
11.1. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ.
11.2. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɫɬɜɨɪɸɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɳɨɞɨ ɨɛɦɿɧɭ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
ɏȱȱ. ȼɡɚɽɦɨɞɿɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ
ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɰɿɽʀ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɬɚ ɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ) ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ,
ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɡɚɤɥɚɞɿɜ.
ɏȱȱȱ. Ɉɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
13.1. Ɉɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ.
13.2. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɿɞɝɭɤɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɶ ɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɬɚ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ
ɩɨɞɚɥɶɲɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
XIV. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ
ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɱɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɩɨɥɨɠɟɧɶ), ɰɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ (ɞɥɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ).
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɜɟɞɟɬɶɫɹ, ɨɮɨɪɦɥɹɽɬɶɫɹ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
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XV. Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢ ɨɰɿɧɤɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ
ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ
15.1. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɬɚ
ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɨɰɿɧɰɿ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɍɤɪɚʀɧɢ.
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ 2 ɞɨ
ɰɶɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɨɩɪɢɥɸɞɧɸɸɬɶɫɹ ɿ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ,
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬ,
ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ.
15.2. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɧɿɠ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɪɿɤ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɽ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɧɢɦ
ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ, ɜɢɦɨɝɚɦ ɰɶɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɬɚ ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ
ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ.
15.3. Ⱦɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚɞɚɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
Ɂ ɰɿɽɸ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɡ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɨɛɫɹɝɭ, ɡɦɿɫɬɭ, ɭɦɨɜ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɭ ɰɶɨɦɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ.
15.4. ɋɭɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɸ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ,
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɲɢɦɢ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ:
ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ ɨɪɝɚɧɭ, ɳɨ
ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɡɨɜɧɿɲɧɽ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ.
XVI. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝɢ,
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ.
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ,
ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ.
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
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Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ
ȱ. Ɍɚɪɚɛɭɤɿɧɚ

Ⱦɨɞɚɬɨɤ
1
ɞɨ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ
ɬɚ
ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ
ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ
ɨɫɿɛ
(ɩɭɧɤɬ 4.2)
ȱɇȾɂȼȱȾɍȺɅɖɇɂɃ ɉɅȺɇ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ
ɨɫɿɛ*
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ______________________________________________________
ȼɿɤ: _________________________________________________________________________
ɋɬɚɬɶ: _______________________________________________________________________
ɋɿɦɟɣɧɢɣ ɫɬɚɧ: _______________________________________________________________
ɋɬɭɩɿɧɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ: ________________________
_____________________________________________________________________________
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
Ⱦɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ: _______________________________________________________________
ɉɪɿɡɜɢɳɟ,
ɿɦ’ɹ,
ɩɨ
ɛɚɬɶɤɨɜɿ
ɧɚɞɚɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ:
_____________________________
_____________________________________________________________________________
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ: ____________________________
_____________________________________________________________________________
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɿ ȼɢɤɨɧɚɜɰɿ
ɉɨɫɥɭɝɚ
Ɂɚɯɨɞɢ,
ɳɨ Ɋɟɫɭɪɫɢ
ɫɬɪɨɤ
(ɬɟɪɦɿɧ)
(ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ,
ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ
ɡɦɿɫɬ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɧɜɟɧɬɚɪ, ɜɢɬɪɚɬɧɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ)
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ 1
ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ
2
3
4
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ/ɩɨɬɨɱɧɟ
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ
(ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ, ɩɿɞɩɢɫ)
ɇɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ _________________
______________
(ɉ.ȱ.Ȼ.)
(ɩɿɞɩɢɫ)
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ _________________
_____________
(ɉ.ȱ.Ȼ.)
(ɩɿɞɩɢɫ)
__________
* ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ ɞɚɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶɫɹ ɿ ɨɛɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ".
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ

Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ
ȱ. Ɍɚɪɚɛɭɤɿɧɚ
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ
2
ɞɨ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ
ɬɚ
ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ
ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ
ɨɫɿɛ
(ɩɭɧɤɬ 15.1)
ɉɈɄȺɁɇɂɄɂ əɄɈɋɌȱ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ
1. Ʉɿɥɶɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ:
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɤɚɪɝ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ʀɯ ɪɨɡɝɥɹɞɭ (ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 30 ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ);
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɞɹɤ (ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 30 ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ);
ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɭ ɹɤɢɯ ɫɬɚɥɨɫɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ
ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ;
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɢɯ ɡɜɟɪɧɟɧɶ ɩɪɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɜɟɪɧɟɧɶ);
ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɮɚɯɨɜɭ ɨɫɜɿɬɭ (%);
ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɿɞɜɢɳɢɥɢ ɪɿɜɟɧɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ (%);
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ (ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ).
2. əɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ:
1) ɚɞɪɟɫɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ:
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɡɜɟɪɧɟɧɶ ɡɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɚɧɢɯ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɭ ɪɚɡɿ
ɩɨɬɪɟɛɢ);
2) ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ:
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɩɨɫɥɭɝɨɸ (ɡɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ);
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɫɬɚɧɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɟɪɿɨɞɨɦ, ɤɨɥɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɧɟ ɧɚɞɚɜɚɥɚɫɶ;
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ;
3) ɫɜɨɽɱɚɫɧɿɫɬɶ:
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɫɬɪɨɤ;
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ;
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɪɨɤɿɜ ɬɚ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦ ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ
ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ;
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ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɿɜ ɬɚ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
4) ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ:
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɰɢɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɯ ɫɬɟɧɞɿɜ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚɞɚɧɧɹ, ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɨɩɿɣ ɞɨɜɿɞɧɢɤɚ, ɛɭɤɥɟɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɢɬɪɚɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɝɚɡɟɬɧɢɯ ɫɬɚɬɟɣ,
ɡɚɩɢɫɿɜ ɪɚɞɿɨ- ɬɚ ɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
5) ɩɨɜɚɝɚ ɞɨ ɝɿɞɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɜɿɞɝɭɤɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɧɢɯ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɩɨɜɚɝɚ ɞɨ ɝɿɞɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɧɟɝɭɦɚɧɧɢɯ ɿ
ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɢɯ ɞɿɣ ɳɨɞɨ ɧɢɯ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɯ ɫɬɟɧɞɿɜ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɩɪɚɜɨɡɚɯɢɫɧɿ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɤɚɪɝ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ
ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ;
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ;
6) ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɫɬɶ:
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɲɬɚɬɧɢɣ ɪɨɡɩɢɫ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɭɛ'ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ;
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɿɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɜɚɬɢɦɭɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɩɨɫɥɭɝɭ;
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɝɪɚɮɿɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɪɨ ɨɫɜɿɬɭ (ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ) ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ
ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɤɧɢɠɨɤ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɨɝɥɹɞɿɜ;
ɝɪɚɮɿɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɢɯ ɧɚɪɚɞ ɡ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɿɧɜɟɧɬɚɪɸ, ɜɢɬɪɚɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɬɨɳɨ,
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ
ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ.
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ

Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ
ȱ. Ɍɚɪɚɛɭɤɿɧɚ
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Ɂɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ ɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ
ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ
17 ɥɸɬɨɝɨ 2016 ɪ.
ɡɚ ʋ 247/28377
ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɚɛɡɚɰɭ ɱɨɬɢɪɧɚɞɰɹɬɨɝɨ ɫɬɚɬɬɿ 1 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ", ɩɭɧɤɬɭ 7 ɉɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɧɚ 2013-2016 ɪɨɤɢ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ
Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 13 ɛɟɪɟɡɧɹ 2013 ɪɨɤɭ ʋ 208-ɪ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɇȺɄȺɁɍɘ:
1. Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɳɨ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ.
2. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɸ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
(ɋɭɥɿɦɚ Ɉ.ȼ.) ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɧɚɤɚɡɭ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɭ
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɞɨ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ.
3. ɐɟɣ ɧɚɤɚɡ ɧɚɛɢɪɚɽ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɡ ɞɧɹ ɣɨɝɨ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ.
4. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɰɶɨɝɨ ɧɚɤɚɡɭ ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɧɚ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ Ɇɿɧɿɫɬɪɚ
ȼ. Ɇɭɳɢɧɿɧɚ.
Ɇɿɧɿɫɬɪ
ɉɈȽɈȾɀEɇɈ:
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ Ɇɿɧɿɫɬɪɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ
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Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ
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Ɂɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ ɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ
ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ
17 ɥɸɬɨɝɨ 2016 ɪ.
ɡɚ ʋ 247/28377
ȾȿɊɀȺȼɇɂɃ ɋɌȺɇȾȺɊɌ
ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
ȱ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ
1. ɐɟɣ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɡɦɿɫɬ, ɨɛɫɹɝ, ɧɨɪɦɢ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ, ɭɦɨɜɢ ɬɚ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ʀʀ ɹɤɨɫɬɿ.
2. ɐɟɣ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ:
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɢɦ ɯɜɨɪɢɦ
(ɨɫɨɛɚɦ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɿɧɜɚɥɿɞɚɦ, ɯɜɨɪɢɦ (ɿɡ ɱɢɫɥɚ ɨɫɿɛ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ʀɦ ɝɪɭɩɢ ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ, ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɱɨɬɢɪɢ ɦɿɫɹɰɿ)), ɹɤɿ ɧɟ ɡɞɚɬɧɿ ɞɨ
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ;
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɣ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ.
3. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɡ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜ ɨɛɫɹɝɚɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɰɢɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ, ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨ, ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɚɛɨ ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨʀ ɩɥɚɬɢ.
4. ɍ ɰɶɨɦɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ:
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ (ɞɚɥɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ) - ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɭ ɹɤɨɦɭ
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɿ ɫɬɪɨɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, ɞɚɧɿ
ɳɨɞɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ;
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ -ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ
ɱɢ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɣ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡ ɦɟɬɨɸ
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɧɚɞɚɧɧɹ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɞɥɹ ʀɯ ɭɫɭɧɟɧɧɹ, ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɱɢ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɚ ɤɨɦɚɧɞɚ - ɤɨɦɚɧɞɚ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨʀ ɜɤɥɸɱɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɦɟɧɲɟ
ɬɪɶɨɯ ɨɫɿɛ ɡ ɱɢɫɥɚ ɬɚɤɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ: ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ,
ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ, ɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬ, ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɞɭɯɿɜɧɢɤ ɬɚ ɿɧɲɿ ɮɚɯɿɜɰɿ, ɹɤɿ ɩɪɨɣɲɥɢ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɰɢɤɥɚɦɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ;
ɧɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ (ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ ɡ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ) (ɞɚɥɿ - ɧɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ) - ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɭ
ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ ɚɛɨ ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɚ ɤɨɦɚɧɞɚ,
ɳɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɡɚɯɨɞɢ, ɹɤɿ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ (ɞɚɥɿ - ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ) - ɨɫɨɛɚ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ ɩɪɨɝɧɨɡɨɦ ɠɢɬɬɹ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɧɟɜɢɥɿɤɨɜɧɿ ɩɪɨɝɪɟɫɭɸɱɿ
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɜɢɪɚɠɟɧɢɦ ɛɨɥɶɨɜɢɦ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ, ɬɹɠɤɢɦɢ
ɪɨɡɥɚɞɚɦɢ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ, ɞɭɯɨɜɧɨʀ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ, ɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɡɚɯɨɞɚɦɢ, ɹɤɿ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ;
ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɢɣ / ɯɨɫɩɿɫɧɢɣ ɞɨɝɥɹɞ - ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ
ɫɬɚɧɨɦ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɸ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ
ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɤɚɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɢɦɢ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ
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ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦ’ʀ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɨɫɨɛɢ ɬɚ ɱɥɟɧɿɜ ʀʀ
ɫɿɦ’ʀ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ
ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɝɪɭɩ ɫɚɦɨɞɨɩɨɦɨɝɢ;
ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɡ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ (ɞɚɥɿ - ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ) - ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɞɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɹɤɢɣ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ,
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɚɛɨ
ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɽ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɢɦɢ ɯɜɨɪɢɦɢ;
ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ ɡ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ (ɞɚɥɿ - ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ
ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ), - ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɡɚɤɥɚɞɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ
ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ - ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ
Ʉɪɢɬɟɪɿɹɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ
Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 14 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2012 ɪɨɤɭ ʋ 1039;
ȱɧɲɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɭ ɰɶɨɦɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ,
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɋɿɦɟɣɧɨɦɭ ɤɨɞɟɤɫɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ɂɚɤɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ", "ɉɪɨ
ɨɫɧɨɜɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ" ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɚɯ.
ȱȱ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. ɉɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɽ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ (ɡɚɹɜɚ) ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɚ/ɚɛɨ ɱɥɟɧɚ ɣɨɝɨ ɫɿɦ’ʀ, ɬɚ/ɚɛɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɨɛɥɚɫɧɢɯ, Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɬɚ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɶɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ,
ɪɚɣɨɧɧɢɯ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɭ ɦɿɫɬɚɯ Ʉɢɽɜɿ ɬɚ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɭ
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ (ɞɚɥɿ - ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ) ɱɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ.
2. Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɱɢ ɜɿɞɦɨɜɭ ɜ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɿ ɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ
ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ 14 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɞɧɿɜ ɡ ɞɚɬɢ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ
(ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɢ) ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɚ/ɚɛɨ ɱɥɟɧɨɦ ɣɨɝɨ ɫɿɦ’ʀ,
ɬɚ/ɚɛɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɭɩɟɧɹ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 1 ɞɨɞɚɬɤɚ 1 ɞɨ ɰɶɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ.
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɬɭɩɿɧɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɦɚɽ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ:
ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɜɞɨɦɚ)
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ - ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 12 ɛɚɥɿɜ ɬɚ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 100 ɛɚɥɿɜ;
ɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɦɿɫɰɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ - ɜɿɞ 1 ɞɨ 54 ɛɚɥɿɜ;
ɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ (ɭ
ɮɨɪɦɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ) - ɫɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ.
3. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 10 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɞɧɿɜ
ɡ ɞɚɬɢ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ (ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɢ) ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɚ/ɚɛɨ
ɱɥɟɧɨɦ ɣɨɝɨ ɫɿɦ’ʀ, ɬɚ/ɚɛɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
4. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɦɨɠɟ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢ ɜ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɿ, ɹɤɳɨ ɡɚ
ɧɚɹɜɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɿɧ ɧɟ ɡɞɚɬɧɢɣ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
ȼɿɞɦɨɜɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɩɢɫɶɦɨɜɢɦ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɦ ɩɪɢɱɢɧɢ ɜɿɞɦɨɜɢ ɬɚ
ɞɨɜɿɞɤɨɜɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɬɚɤɭ ɩɨɫɥɭɝɭ ɜ ɿɧɲɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ
ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ.
5. ɉɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɽ:
1) ɩɢɫɶɦɨɜɚ ɜɿɞɦɨɜɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɚ/ɚɛɨ ɱɥɟɧɚ ɣɨɝɨ ɫɿɦ’ʀ, ɬɚ/ɚɛɨ
ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
2) ɩɟɪɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ ɿɧɲɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɚɛɨ ɡɚɤɥɚɞɿɜ
ɞɥɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ;
3) ɡɦɿɧɚ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ / ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
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4) ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɢɫɶɦɨɜɟ
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɿɞɦɨɜɢ ɭ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɿ;
5) ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɪɨɬɢɩɨɤɚɡɚɧɶ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ:
ɯɪɨɧɿɱɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɭ ɮɚɡɿ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɱɢ
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ;
ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɿ ɝɨɫɬɪɢɯ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ, ɹɤɿ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ɞɥɹ
ɨɬɨɱɭɸɱɢɯ ɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ;
ɝɨɫɬɪɢɯ ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ ɬɚ ɫɬɚɧɿɜ ɩɿɫɥɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ
ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɪɟɚɧɿɦɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɱɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀ ɬɟɪɚɩɿʀ;
6) ɫɦɟɪɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
ȱȱȱ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ
1. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɿɫɥɹ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɫɤɥɚɞɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɬɚ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
2. Ɏɨɪɦɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɣɨɝɨ
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ.
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ, ɱɥɟɧɚɦɢ ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ) ɿɡ
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɚ/ɚɛɨ ɱɥɟɧɚ ɣɨɝɨ ɫɿɦ’ʀ, ɬɚ/ɚɛɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɭɩɟɧɹ ɣɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ. ɋɬɭɩɿɧɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ ɬɚ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɞɿɣ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɹɯ 2 ɬɚ 3 ɞɨɞɚɬɤɚ 1 ɞɨ ɰɶɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ.
3. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɽ
ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ/ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɬɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
4. ɑɟɪɟɡ 30 ɞɧɿɜ ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ,
ɱɥɟɧɚɦɢ ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ) ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɜɬɨɪɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ).
ɇɚɞɚɥɿ ɩɨɜɬɨɪɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɩɿɜɪɨɤɭ.
ȱV. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ
ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ.
2. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɬɚ ɭɡɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɚ/ɚɛɨ ɱɥɟɧɨɦ ɣɨɝɨ ɫɿɦ’ʀ, ɬɚ/ɚɛɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ;
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɦ 2 ɞɨ ɰɶɨɝɨ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɭ ɞɜɨɯ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ ɿ ɩɿɞɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɚ/ɚɛɨ ɱɥɟɧɨɦ ɣɨɝɨ ɫɿɦ’ʀ, ɬɚ/ɚɛɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ.
Ɉɞɢɧ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɦɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɜɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɚ/ɚɛɨ ɱɥɟɧɭ ɣɨɝɨ ɫɿɦ’ʀ, ɬɚ/ɚɛɨ ɡɚɤɨɧɧɨɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɜɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɿɧɲɢɣ - ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ.
3. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɦɚɽ ɜɤɥɸɱɚɬɢ:
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ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɭɧɤɬɨɦ 1
ɪɨɡɞɿɥɭ Vȱȱȱ ɰɶɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ;
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɿ ɫɬɪɨɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ;
ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɡɚɯɨɞɿɜ;
ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ).
4. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚɞɚɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɪɚɡɨɦ ɡ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɚ/ɚɛɨ ɱɥɟɧɨɦ ɣɨɝɨ ɫɿɦ’ʀ, ɬɚ/ɚɛɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɱɟɪɟɡ 30 ɞɧɿɜ ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɞɚɥɿ
ɤɨɪɢɝɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
V. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. Ɂ ɤɨɠɧɢɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɚ/ɚɛɨ ɱɥɟɧɨɦ ɣɨɝɨ ɫɿɦ’ʀ, ɬɚ/ɚɛɨ
ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 5 ɞɧɿɜ ɡ ɞɚɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ.
2. ɍ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ:
ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ, ʀʀ ɨɛɫɹɝ, ɡɦɿɫɬ, ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ, ɫɬɪɨɤ ɧɚɞɚɧɧɹ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɭɦɨɜɢ ɞɨɝɨɜɨɪɭ;
ɩɪɚɜɚ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɫɬɨɪɿɧ;
ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
ɣɨɝɨ ɞɿʀ ɬɨɳɨ.
3. Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɚ/ɚɛɨ ɱɥɟɧɚ ɣɨɝɨ ɫɿɦ’ʀ (ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɱɥɟɧɢ ɫɿɦ’ʀ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ), ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ.
4. Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɿɞɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɚ/ɚɛɨ ɱɥɟɧɨɦ ɣɨɝɨ ɫɿɦ’ʀ (ɭ ɪɚɡɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦ’ʀ ɞɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ),
ɬɚ/ɚɛɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ,
ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ. Ʉɨɠɧɚ ɡɿ ɫɬɨɪɿɧ ɨɬɪɢɦɭɽ ɨɞɢɧ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ ɞɨɝɨɜɨɪɭ.
5. Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɫɶ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ.
VI. Ɇɿɫɰɟ ɬɚ ɫɬɪɨɤɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ:
ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɜɞɨɦɚ) ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɛɨɱɨɝɨ
ɱɚɫɭ;
ɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɦɿɫɰɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ;
ɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ (ɭ
ɮɨɪɦɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ).
2. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɜɞɨɦɚ)
ɦɨɠɟ ɧɚɞɚɜɚɬɢɫɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨ (ȱȱȱ ɝɪɭɩɚ ɪɭɯɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ - 2 ɪɚɡɢ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ, ȱV ɝɪɭɩɚ
ɪɭɯɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ - 3 ɪɚɡɢ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ, V ɝɪɭɩɚ ɪɭɯɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ - 5 ɪɚɡɿɜ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ),
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ (2 ɪɚɡɢ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ), ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ (ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɩɟɪɿɨɞ).
3. ɋɬɪɨɤɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭɡɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɡ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɚ/ɚɛɨ ɱɥɟɧɨɦ ɣɨɝɨ ɫɿɦ’ʀ, ɬɚ/ɚɛɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
VIȱ. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. Ⱦɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
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ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɚ/ɚɛɨ ɱɥɟɧɿɜ ʀɯɧɿɯ ɫɿɦɟɣ, ɬɚ/ɚɛɨ ɡɚɤɨɧɧɢɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ
ɡɚ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹɦ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɬɚ ɭɦɨɜɢ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɭ ɞɨɫɬɭɩɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɜ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ,
ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜ ɿɧɲɢɯ ɦɿɫɰɹɯ, ɞɟ ɦɨɠɭɬɶ ɩɟɪɟɛɭɜɚɬɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜɢɫɜɿɬɥɸɽɬɶɫɹ ɜ
ɡɚɫɨɛɚɯ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɨɳɨ.
2. ɇɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɧɚɞɚɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ (ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ) ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɚɫɢ,
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɪɟɥɿɝɿʀ, ɜɿɤɭ, ɫɬɚɬɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɬɚ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɚ/ɚɛɨ ɱɥɟɧɢ ʀɯɧɿɯ ɫɿɦɟɣ, ɬɚ/ɚɛɨ ɡɚɤɨɧɧɿ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɩɪɨ ɫɜɨʀ ɩɪɚɜɚ,
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɝɪɨɦɚɞɿ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɤɪɢɡɨɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɣ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɞɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ.
3. Ɂɚɯɢɫɬ ɿ ɛɟɡɩɟɤɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɧɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɪɨɜɚɞɢɬɶ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡ ɩɨɜɚɝɨɸ ɞɨ ɝɿɞɧɨɫɬɿ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɱɢ ɧɟɝɭɦɚɧɧɢɯ ɿ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɢɯ ɞɿɣ ɳɨɞɨ
ɧɢɯ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɚ/ɚɛɨ ɱɥɟɧɚɦ ʀɯɧɿɯ ɫɿɦɟɣ, ɬɚ/ɚɛɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɧɟɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɞɿɣ ɱɢ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɚ/ɚɛɨ ɱɥɟɧɢ ʀɯɧɿɯ ɫɿɦɟɣ, ɬɚ/ɚɛɨ ɡɚɤɨɧɧɿ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɧɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɭ ɪɚɡɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɳɨɞɨ
ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
4. Ʉɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ:
ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɞɚɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ",
ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɚ/ɚɛɨ ɱɥɟɧɢ ʀɯɧɿɯ ɫɿɦɟɣ, ɬɚ/ɚɛɨ ɡɚɤɨɧɧɿ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɨɡɧɚɣɨɦɥɸɸɬɶɫɹ
ɿɡ ɡɚɯɨɞɚɦɢ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ;
ɧɚɞɚɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɧɮɨɪɦɭɸɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɚ/ɚɛɨ
ɱɥɟɧɿɜ ʀɯɧɿɯ ɫɿɦɟɣ, ɬɚ/ɚɛɨ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ
ɧɟɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɧɢɦɢ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.
VIȱȱ. Ɂɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ:
1) ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ȱV ɬɚ V ɝɪɭɩ ɪɭɯɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɜɞɨɦɚ):
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɞɟɧɧɨɝɨ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ (ɫɧɭ) (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ);
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭ ɜɟɞɟɧɧɿ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ;
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ;
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɤɚɦ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ;
ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɞɨɝɥɹɞɿ ɡɚ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɪɟɱɚɦɢ, ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɜɢɝɥɹɞɨɦ;
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɩɪɢ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɿ ɩɨ ɤɜɚɪɬɢɪɿ;
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɬɚ ɫɥɭɠɛɚɦɢ;
ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ;
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ;
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɜɧɟɫɟɧɧɿ ɩɥɚɬɟɠɿɜ;
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ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɚɧɶ ɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ;
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɪɟɠɢɦɭ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ,
ɹɤɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɫɬɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɿ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ;
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɧɚɞɚɧɧɿ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɥɿɤɚɪɹ;
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɿ ɩɪɢɫɚɞɢɛɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɞɥɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ (ɩɥɨɳɚ
ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɢɫɚɞɢɛɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɨ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ,
ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 0,02 ɝɟɤɬɚɪɚ) (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ);
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ, ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ,
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɤɚɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɢɦɢ;
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɟɧɧɨʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ (ɱɢɬɚɧɧɹ ɤɧɢɝ, ɠɭɪɧɚɥɿɜ, ɝɚɡɟɬ, ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɜ
ɧɚɩɢɫɚɧɧɿ ɣ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɿ ɥɢɫɬɿɜ) (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ);
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɿ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɦɟɪɟɠɚɦɢ, ɱɥɟɧɚɦɢ ɫɿɦ’ʀ ɬɚ/ɚɛɨ
ɡɚɤɨɧɧɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɿɧɲɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ;
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɭ;
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ);
2) ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ȱV ɬɚ V ɝɪɭɩ ɪɭɯɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭ
ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɦɿɫɰɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ:
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ;
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɣ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭ ɩɪɢɣɨɦɿ ʀɠɿ;
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɞɟɧɧɨɝɨ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ (ɫɧɭ) (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ);
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɞɨɝɥɹɞɿ ɡɚ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɪɟɱɚɦɢ, ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɜɢɝɥɹɞɨɦ;
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ;
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɤɚɦ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ;
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɩɪɢ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɿ ɜ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ;
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɬɚ ɫɥɭɠɛɚɦɢ;
ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ;
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ;
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɩɥɚɬɟɠɿɜ;
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɚɧɶ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ;
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɪɟɠɢɦɭ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ,
ɹɤɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɫɬɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɿ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ;
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɧɚɞɚɧɧɿ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɥɿɤɚɪɹ;
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ, ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ,
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɤɚɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɢɦɢ;
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɟɧɧɨʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ (ɱɢɬɚɧɧɹ ɤɧɢɝ, ɠɭɪɧɚɥɿɜ, ɝɚɡɟɬ, ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɜ
ɧɚɩɢɫɚɧɧɿ ɣ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɿ ɥɢɫɬɿɜ);
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɭ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɿ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɦɟɪɟɠɚɦɢ, ɡɚɤɨɧɧɢɦɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ;
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɿɧɲɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɮɚɯɿɜɰɿɜ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ;
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɭ;
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ);
3) ɞɥɹ ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ, ɨɫɿɛ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɞɨɝɥɹɞ)
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ,
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɞɧɹ (ɭ ɮɨɪɦɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ):
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ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɱɥɟɧɚɦ ɪɨɞɢɧɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɨɫɧɨɜ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɯɜɨɪɨɸ ɥɸɞɢɧɨɸ;
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɤɚɦ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɬɹɠɤɨɯɜɨɪɢɦɢ;
ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɧɚɹɜɧɢɯ ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɬɚ
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɧɚɞɚɧɧɿ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ ɞɨɦɚɲɧɿɯ ɭɦɨɜɚɯ;
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɞɟɩɪɟɫɿʀ, ɪɨɡɩɚɱɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɪɨɡɥɚɞɿɜ
ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ;
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɩɪɚɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ.
2. Ɂɦɿɫɬ ɬɚ ɨɛɫɹɝ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɞɥɹ
ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɭɩɟɧɹ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɩɪɨ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ ɱɚɫ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɚɯɨɞɭ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɡɦɿɫɬ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ 3 ɞɨ ɰɶɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ.
ȱɏ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ ɲɬɚɬɧɢɦ ɪɨɡɩɢɫɨɦ.
2. Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɧɚɞɚɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ.
ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɠɟ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɧɲɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ, ɪɟɚɛɿɥɿɬɨɥɨɝɿɜ, ɸɪɢɫɬɿɜ, ɦɟɞɢɱɧɢɯ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɚɛɨ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɩɪɨɣɲɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ.
Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɬɚ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɩɪɨ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ
ɦɨɠɟ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɿɧɲɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɨɳɨ, ɹɤɿ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɜɠɢɜɚɸɬɶ
ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ
ɡɚɯɢɫɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ", ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ.
3. ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ
ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɣ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɦɨɝ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ȼɢɩɭɫɤɭ 80
"ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ" Ⱦɨɜɿɞɧɢɤɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ,
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 14 ɠɨɜɬɧɹ
2005 ɪɨɤɭ ʋ 324.
4. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜɠɢɜɚɽ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɬɚɤɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ:
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ;
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ;
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ, ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɨɥɿɤɭɜɚɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɫɢɧɞɪɨɦɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ (ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ) ɜɢɝɨɪɚɧɧɹ.
5. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɽ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ
ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
6. ɇɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɿ
ɦɟɞɢɱɧɿ ɨɝɥɹɞɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
ɏ. ɉɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ
1. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɤɿɦɧɚɬɢ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɡ
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ ɩɪɢɜɚɬɧɨɫɬɿ, ɞɥɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɬɨɳɨ).

436

2. ɉɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ
ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɦ ɿ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɝɚɪɹɱɢɦ ɿ ɯɨɥɨɞɧɢɦ
ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɢɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɦ ɬɚ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹɦ, ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹɦ, ɨɩɚɥɟɧɧɹɦ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɥɹ ɨɫɿɛ ɡ
ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɧɨɪɦ.
3. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ:
ɬɜɟɪɞɢɣ ɬɚ ɦ’ɹɤɢɣ ɿɧɜɟɧɬɚɪ (ɦɟɛɥɿ, ɫɩɟɰɨɞɹɝ, ɜɡɭɬɬɹ ɬɨɳɨ);
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ), ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɨ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɨɳɨ.
4. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɪɨɛɨɱɢɦ ɦɿɫɰɟɦ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɿɧɜɟɧɬɚɪɟɦ, ɜɢɬɪɚɬɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɬɚ ɪɨɛɨɱɢɦ ɨɞɹɝɨɦ,
ɜɡɭɬɬɹɦ, ɩɪɨʀɡɧɢɦɢ ɤɜɢɬɤɚɦɢ (ɚɛɨ ɝɪɨɲɨɜɨɸ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɽɸ ɡɚ ʀɯ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ), ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ
ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ.
ɏȱ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
2. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɫɬɜɨɪɸɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɳɨɞɨ ɨɛɦɿɧɭ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
ɏȱȱ. ȼɡɚɽɦɨɞɿɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ
ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɰɿɽʀ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɬɚ ɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ) ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ,
ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɿɜ.
ɏȱȱȱ. Ɉɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
2. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɚ/ɚɛɨ ɱɥɟɧɿɜ ʀɯɧɿɯ ɫɿɦɟɣ, ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɿɞɝɭɤɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɶ ɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɬɚ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ
ɩɨɞɚɥɶɲɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɹɤɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
ɏȱV. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɱɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɫɬɚɬɭɬɿɜ), ɰɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ (ɞɥɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ
ɨɫɿɛ - ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ).
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɜɟɞɟɬɶɫɹ, ɨɮɨɪɦɥɸɽɬɶɫɹ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɱɢɧɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
ɏV. Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢ ɨɰɿɧɤɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ
1. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɬɚ
ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɨɰɿɧɰɿ.
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Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ 4 ɞɨ
ɰɶɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɨɩɪɢɥɸɞɧɸɸɬɶɫɹ ɿ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɱɥɟɧɿɜ
ʀɯɧɿɯ ɫɿɦɟɣ, ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ, ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ,
ɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ.
2. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɧɿɠ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɪɿɤ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɽ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɹɤɚ ɧɢɦ
ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ, ɜɢɦɨɝɚɦ ɰɶɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɬɚ ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɭɫɭɧɟɧɧɹ
ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ.
3. Ⱦɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚɞɚɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ,
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɚ/ɚɛɨ ɱɥɟɧɢ ʀɯɧɿɯ ɫɿɦɟɣ, ɬɚ/ɚɛɨ ɡɚɤɨɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
Ɂ ɰɿɽɸ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɣ ɭɩɪɨɜɚɞɠɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɱɥɟɧɿɜ ʀɯɧɿɯ ɫɿɦɟɣ, ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɳɨɞɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɨɛɫɹɝɭ, ɡɦɿɫɬɭ, ɭɦɨɜ ɿ ɩɨɪɹɞɤɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɢɦɨɝɚɦ,
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦ ɭ ɰɶɨɦɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ.
4. ɋɭɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɸ,
ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɲɢɦɢ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ:
ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɚ/ɚɛɨ ɱɥɟɧɿɜ ʀɯɧɿɯ ɫɿɦɟɣ, ɬɚ/ɚɛɨ
ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɚ/ɚɛɨ
ɱɥɟɧɿɜ ʀɯɧɿɯ ɫɿɦɟɣ, ɬɚ/ɚɛɨ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ
ɨɪɝɚɧɭ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɡɨɜɧɿɲɧɽ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ.
ɏVȱ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ʀʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ,
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ,
ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ.
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ|
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɥɸɞɟɣ
ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
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Ɉ. ɋɭɥɿɦɚ

Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1
ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ
ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
(ɩɭɧɤɬ 2 ɪɨɡɞɿɥɭ II)
ȼɂɁɇȺɑȿɇɇə ɋɌɍɉȿɇə
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. ɋɬɭɩɿɧɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ
ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ (ɬɚɛɥ. 1).
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɋɬɭɩɿɧɶ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ
Ƚɪɭɩɚ
ɲɤɚɥɚɦɢ
ɪɭɯɨɜɨʀ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɰɿɧɤɢ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ
ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ
I
127
ɋɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɽ
II

100-126

1

III

88-99

2

Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ (ɭɦɢɜɚɧɧɹ, ɨɞɹɝɚɧɧɹ,
ɜɡɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɚɤɬɚɦɢ ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ
ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ, ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɜɚɧɧɢ, ɞɭɲɭ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɬɭɚɥɟɬɨɦ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɭɞɨɦ ɬɚ
ɩɨɛɭɬɨɜɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ) ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ ɭ
ɩɨɜɧɨɦɭ
ɨɛɫɹɡɿ.
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ (ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ, ɩɪɢɣɨɦ
ɥɿɤɿɜ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ, ɜɟɞɟɧɧɹ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ, ɩɪɚɧɧɹ,
ɡɚɧɹɬɬɹ ɪɭɤɨɞɿɥɥɹɦ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɦɢ
ɤɨɲɬɚɦɢ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɤɭɩɨɤ ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɣ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɪɚɣɨɧɭ, ɭ ɹɤɨɦɭ
ɦɟɲɤɚɽ) ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɡɚ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹɦ ɿ ɞɜɨɪɨɦ ɛɟɡ
ɜɿɞɞɚɥɟɧɧɹ
ɧɚ
ɜɟɥɢɤɿ
ɜɿɞɫɬɚɧɿ.
Ʉɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. Ɇɚɽ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɩɪɢ
ɩɿɞɣɨɦɿ
ɤɪɭɬɢɦɢ
ɫɯɨɞɚɦɢ.
Ɇɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɨɤɭɩɨɤ ɱɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɩɨɫɥɭɝ ɜ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ
ɪɚɣɨɧɭ,
ɭ
ɹɤɨɦɭ
ɦɟɲɤɚɽ.
ɇɟɡɧɚɱɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ.
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɪɢɡɢɤɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜ ɧɟɡɧɚɱɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ (ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ
10 % ɩɪɨɫɬɢɯ ɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ)
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ (ɜɦɢɜɚɧɧɹ, ɨɞɹɝɚɧɧɹ,
ɜɡɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɚɤɬɚɦɢ ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ
ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɭɚɥɟɬɨɦ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ,
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɭɞɨɦ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ)
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ɜɢɤɨɧɭɽ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɣ ɭ
ɩɨɜɧɨɦɭ
ɨɛɫɹɡɿ.
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ (ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ, ɩɪɢɣɨɦ
ɥɿɤɿɜ,
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ,
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ,
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɧɧɹ
ɜɥɚɫɧɢɦɢ
ɤɨɲɬɚɦɢ)
ɜɢɤɨɧɭɽ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɣ
ɭ
ɩɨɜɧɨɦɭ
ɨɛɫɹɡɿ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɜɨɪɭ, ɛɿɥɹ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚ
ɧɟɜɟɥɢɤɿ
ɜɿɞɫɬɚɧɿ.
Ʉɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. Ɇɚɽ ɫɤɥɚɞɧɨɳɿ ɩɪɢ
ɩɿɞɣɨɦɿ
ɫɯɨɞɚɦɢ.
ȼɚɧɧɭ ɱɢ ɞɭɲ ɩɪɢɣɦɚɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɦɨɠɟ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɨɫɨɛɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɪɚɜɦ).
Ɇɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɜɟɞɟɧɧɿ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ
ɩɪɚɧɧɿ, ɡɚɧɹɬɬɿ ɪɭɤɨɞɿɥɥɹɦ, ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɨɤɭɩɨɤ ɭ
ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɱɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ,
ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ ɧɟ ɩɨɛɥɢɡɭ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ.
ɉɨɦɿɪɧɨ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ. Ɇɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɩɨɦɿɪɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿ
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɭ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɣ
ɮɚɤɬɨɪɢ ɪɢɡɢɤɭ (ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɦɨɠɟ
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨ 20 % ɩɪɨɫɬɢɯ ɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɞɿɣ)
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ (ɜɦɢɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɡɚ ɚɤɬɚɦɢ ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɬɭɚɥɟɬɨɦ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɭɞɨɦ ɿ
ɩɨɛɭɬɨɜɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ) ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ ɭ
ɩɨɜɧɨɦɭ
ɨɛɫɹɡɿ.
ȼɢɞɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ (ɩɪɢɣɨɦ ɥɿɤɿɜ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ)
ɜɢɤɨɧɭɽ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɣ ɭ
ɩɨɜɧɨɦɭ
ɨɛɫɹɡɿ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ
ɜ
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ
ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ
ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹɦ. Ɇɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɿ
ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɱɢ ɿɡ ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ ɩɿɲɤɢ ɚɛɨ ɧɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ.
Ɇɨɠɟ ɦɚɬɢ ɡɧɚɱɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɩɪɢ ɩɿɞɣɨɦɿ ɫɯɨɞɚɦɢ ɚɛɨ
ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɿɞɧɿɦɚɬɢɫɹ ɫɯɨɞɚɦɢ ɛɟɡ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ.
ɉɪɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɜɚɧɧɢ ɱɢ ɞɭɲɭ ɦɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ
ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ.
Ɇɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɜɞɹɝɚɧɧɿ,
ɜɡɭɜɚɧɧɿ, ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ ʀɠɿ, ɜɟɞɟɧɧɿ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ; ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɩɪɚɧɧɿ,
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɨɤɭɩɨɤ ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɱɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɩɨɫɥɭɝ
ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ ɧɟ ɩɨɛɥɢɡɭ ɦɿɫɰɹ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ.
ɉɨɦɿɪɧɨ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɭ ɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɞɨɩɨɦɨɡɿ.
Ɇɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɩɨɦɿɪɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜ
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɣ ɮɚɤɬɨɪɢ
ɪɢɡɢɤɭ (ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɬɚ ɩɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɦɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨ 40 % ɩɪɨɫɬɢɯ ɿ
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ)
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Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ (ɜɦɢɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɡɚ ɚɤɬɚɦɢ ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɬɭɚɥɟɬɨɦ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɭɞɨɦ ɿ ɩɨɛɭɬɨɜɨɸ
ɬɟɯɧɿɤɨɸ) ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ.
ȼɢɞɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ (ɩɪɢɣɨɦ ɥɿɤɿɜ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ)
ɜɢɤɨɧɭɽ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɣ
ɭ
ɩɨɜɧɨɦɭ
ɨɛɫɹɡɿ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ
ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ
ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹɦ.
ȼ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ (ɪɿɞɤɨ) ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ
ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɱɢ ɿɡ ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ ɩɿɲɤɢ
ɚɛɨ
ɧɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ.
ɇɟ ɦɨɠɟ ɩɿɞɧɿɦɚɬɢɫɶ ɫɯɨɞɚɦɢ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ.
Ɇɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɩɪɢ ɜɞɹɝɚɧɧɿ ɬɚ ɜɡɭɜɚɧɧɿ, ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɿ
ʀɠɿ, ɜɟɞɟɧɧɿ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɩɪɚɧɧɿ,
ɩɪɢɣɦɚɧɧɿ
ɜɚɧɧɢ
ɱɢ
ɞɭɲɭ.
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɨɤɭɩɨɤ ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ
ɱɢ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ
ɩɨɫɥɭɝ
ɜ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ.
Ɇɚɽ ɜɢɪɚɠɟɧɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ
ɞɨɝɥɹɞɭ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜ
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɮɚɤɬɨɪɢ
ɪɢɡɢɤɭ (ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɿ ɩɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨ 50 % ɩɪɨɫɬɢɯ ɿ
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ)
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ (ɜɦɢɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɡɚ ɚɤɬɚɦɢ ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɬɭɚɥɟɬɨɦ, ɩɨɫɭɞɨɦ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ) ɜɢɤɨɧɭɽ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɣ
ɭ
ɩɨɜɧɨɦɭ
ɨɛɫɹɡɿ.
ȼɢɞɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ (ɩɪɢɣɨɦ ɥɿɤɿɜ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɦ ɤɨɲɬɚɦɢ)
ɜɢɤɨɧɭɽ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɣ
ɭ
ɩɨɜɧɨɦɭ
ɨɛɫɹɡɿ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ
ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ
ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹɦ.
ȼ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ (ɪɿɞɤɨ) ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ
ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɿɡ ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ ɩɿɲɤɢ ɚɛɨ ɧɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ.
ɇɟ ɦɨɠɟ ɩɿɞɧɿɦɚɬɢɫɶ ɫɯɨɞɚɦɢ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ.
Ɇɨɠɟ ɜɟɫɬɢ ɞɨɦɚɲɧɽ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɧɟɜɟɥɢɤɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ
ɩɪɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɱɚɫɨɜɢɯ ɡɚɬɪɚɬɚɯ. ɇɟ ɦɨɠɟ ɩɪɚɬɢ ɜɟɥɢɤɿ
ɪɟɱɿ.
Ɇɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɩɪɢ ɤɭɩɚɧɧɿ ɭ ɜɚɧɧɿ ɱɢ ɞɭɲɿ, ɨɞɹɝɚɧɧɿ, ɜɡɭɜɚɧɧɿ,
ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ
ɣ
ɩɪɢɣɨɦɿ
ʀɠɿ.
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɨɤɭɩɨɤ ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ
ɱɢ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ
ɩɨɫɥɭɝ
ɜ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ.
Ɇɚɽ ɜɢɪɚɠɟɧɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ
ɞɨɝɥɹɞɭ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜ
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɣ ɮɚɤɬɨɪɢ
ɪɢɡɢɤɭ (ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɬɚ ɩɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨ 90 % ɩɪɨɫɬɢɯ ɿ
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ)
Ɇɨɠɟ ɜɦɢɜɚɬɢɫɹ, ɪɨɡɱɿɫɭɜɚɬɢɫɹ, ɱɢɫɬɢɬɢ ɡɭɛɢ,
ɜɡɭɜɚɬɢɫɹ, ɜɞɹɝɚɬɢɫɹ, ɩɪɢɣɦɚɬɢ ʀɠɭ ɡ ɱɚɫɬɤɨɜɨɸ
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ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ.
Ɇɨɠɟ
ɱɚɫɬɤɨɜɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɚɤɬɢ ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɨɛɦɟɠɟɧɟ ɤɿɦɧɚɬɨɸ. Ɋɿɞɤɨ
ɦɨɠɟ
ɜɢɯɨɞɢɬɢ
ɭ
ɞɜɿɪ
ɿɡ
ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ.
ɉɪɢɣɦɚɽ ɜɚɧɧɭ ɱɢ ɞɭɲ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ.
Ʉɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɬɭɚɥɟɬɨɦ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
(ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ,
ɜɞɹɝɚɧɧɿ,
ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɿ).
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɜɟɫɬɢ ɧɟ
ɦɨɠɟ. Ɇɨɠɟ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɬɢ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɿ ɫɬɪɚɜɢ,
ɜɢɩɪɚɬɢ
ɧɟɜɟɥɢɤɿ
ɪɟɱɿ.
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɨɤɭɩɨɤ ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ
ɱɢ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ
ɩɨɫɥɭɝ
ɜ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ.
Ɇɨɠɟ
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɶ
ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ.
ɉɪɢɣɦɚɽ ɥɿɤɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɱɢ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ.
Ɇɨɠɟ
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɬɢɫɹ
ɜɥɚɫɧɢɦɢ
ɤɨɲɬɚɦɢ.
Ɇɚɽ ɜɢɪɚɠɟɧɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ
ɞɨɝɥɹɞɭ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜ
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɣ ɮɚɤɬɨɪɢ
ɪɢɡɢɤɭ (ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɬɚ ɩɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨ 100 % ɩɪɨɫɬɢɯ ɿ
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ, ɿɡ ɧɢɯ 60 % ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ)
Ɇɨɠɟ ɜɦɢɜɚɬɢɫɹ, ɪɨɡɱɿɫɭɜɚɬɢɫɹ, ɱɢɫɬɢɬɢ ɡɭɛɢ,
ɜɡɭɜɚɬɢɫɹ, ɜɞɹɝɚɬɢɫɹ, ɩɪɢɣɦɚɬɢ ʀɠɭ, ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɜɚɧɧɭ
ɱɢ
ɞɭɲ
ɡɿ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ.
Ʉɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɬɭɚɥɟɬɨɦ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
(ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ,
ɜɞɹɝɚɧɧɿ,
ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɿ).
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ
ɨɛɦɟɠɟɧɟ
ɤɿɦɧɚɬɨɸ.
ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɡ ɥɿɠɤɚ ɞɨ ɤɪɿɫɥɚ ɿɧɨɞɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽ
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɱɢ
ɧɚɝɥɹɞɭ.
ɇɟ ɦɨɠɟ ɜɟɫɬɢ ɞɨɦɚɲɧɽ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ, ɝɨɬɭɜɚɬɢ
ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɿ
ɫɬɪɚɜɢ,
ɩɪɚɬɢ.
ȼɢɤɥɢɤɚɽ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɩɪɢɣɨɦ ɥɿɤɿɜ.
ɑɚɫɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɬɢɫɹ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ.
Ɇɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ ɿɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ.
ɉɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ
ɞɨɝɥɹɞɭ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɭ
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɣ ɮɚɤɬɨɪɢ
ɪɢɡɢɤɭ (ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɬɚ ɩɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨ 100 % ɩɪɨɫɬɢɯ ɿ
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ, ɿɡ ɧɢɯ ɛɥɢɡɶɤɨ 50 % ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ)
ɉɪɢɣɦɚɽ ɜɚɧɧɭ ɱɢ ɞɭɲ, ɜɦɢɜɚɽɬɶɫɹ, ɪɨɡɱɿɫɭɽɬɶɫɹ,
ɱɢɫɬɢɬɶ ɡɭɛɢ, ɜɞɹɝɚɽɬɶɫɹ, ɜɡɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ. ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ
ɩɪɢɣɨɦɿ ʀɠɿ. Ⱥɤɬɢ ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ ɦɨɠɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ
ɩɨɜɧɿɫɬɸ
ɚɛɨ
ɱɚɫɬɤɨɜɨ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛɦɟɠɟɧɟ ɥɿɠɤɨɦ ɣ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ ɧɚɜɤɨɥɨ
ɧɶɨɝɨ.
ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɡ ɥɿɠɤɚ ɞɨ ɤɪɿɫɥɚ ɦɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ
ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ. Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ
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ɬɭɚɥɟɬɨɦ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɱɢ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ (ɤɪɿɫɥɨ-ɬɭɚɥɟɬ ɛɿɥɹ ɥɿɠɤɚ ɱɢ ɫɭɞɧɨ).
Ʉɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ ɚɛɨ ɦɚɽ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɩɪɢ
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ
ɧɢɦ.
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ʀɠɭ, ɜɟɫɬɢ ɞɨɦɚɲɧɽ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ,
ɩɪɚɬɢ,
ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ
ɪɭɤɨɞɿɥɥɹɦ.
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɥɿɤɢ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɬɢɫɹ
ɜɥɚɫɧɢɦɢ
ɤɨɲɬɚɦɢ.
ɉɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
(ɱɚɫɬɤɨɜɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 50 %
ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɫɬɢɯ ɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ ɬɚ
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɫɬɚɧɨɦ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɣ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ
ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ).
ɉɨɫɬɿɣɧɨ
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ
ɜ
ɥɿɠɤɭ.
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɡ ɥɿɠɤɚ
ɞɨ
ɤɪɿɫɥɚ.
Ɇɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɿ ɪɭɯɢ ɭ ɦɟɠɚɯ ɥɿɠɤɚ. Ɇɨɠɟ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɫɢɞɿɬɢ.
ɋɿɞɚɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɱɢ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ.
Ʉɨɧɬɪɨɥɸɽ ɚɤɬɢ ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ ɱɚɫɬɤɨɜɨ
ɱɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ. Ʉɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɫɭɞɧɨɦ ɱɢ ɤɪɿɫɥɨɦɬɭɚɥɟɬɨɦ.
ɉɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɉɨɫɬɿɣɧɨ
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ
ɭ
ɥɿɠɤɭ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ.
ȼɦɢɜɚɽɬɶɫɹ, ɤɭɩɚɽɬɶɫɹ, ɜɞɹɝɚɽɬɶɫɹ, ɪɨɡɞɹɝɚɽɬɶɫɹ,
ɩɪɢɣɦɚɽ ʀɠɭ ɬɿɥɶɤɢ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ.
ɇɟ ɫɿɞɚɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɢɞɿɬɢ. ɇɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ
ɚɤɬɢ ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ. ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ
ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ.
ɉɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ

2. Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɣ ɞɥɹ
ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ (ɬɚɛɥ. 2) ɬɚ ɲɤɚɥɢ
ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ (ɬɚɛɥ. 3), ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ:
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɮɿɡɢɱɧɨʀ, ɫɥɨɜɟɫɧɨʀ, ɧɚɝɥɹɞɭ)*;
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɫɜɨʀ ɨɫɧɨɜɧɿ ɠɢɬɬɽɜɿ ɩɨɬɪɟɛɢ;
ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ** ɬɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨʀ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɫɬɨɪɨɧɧɿɣ
ɞɨɩɨɦɨɡɿ, ɩɪɢɱɢɧɢ, ɳɨ ʀʀ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ.
3. ɋɬɭɩɿɧɶ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɦɟɬɨɞɨɦ: ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɱɥɟɧɿɜ ɣɨɝɨ ɫɿɦ’ʀ, ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ, ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ; ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɽ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
4. ɉɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɲɤɚɥ ɜɢɛɪɚɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ
ɪɟɚɥɶɧɿ ɞɿʀ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ 24-48 ɝɨɞɢɧ (ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɚ ɞɨɜɲɢɣ
ɩɟɪɿɨɞ).
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5. ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɭ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 10 ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɫɮɟɪɢ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ
ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ (ɬɚɛɥ. 2). Ɉɰɿɧɤɚ ɪɿɜɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɫɭɦɨɸ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɚ
ɤɨɠɧɢɦ ɿɡ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɰɿɽʀ ɲɤɚɥɢ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 100 ɛɚɥɿɜ,
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ - 0 ɛɚɥɿɜ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2
ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ
ʋ Ʉɪɢɬɟɪɿɣ
1 ɉɪɢɣɨɦ ʀɠɿ

2

3
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ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
Ȼɚɥɢ
ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦ ʀɠɿ 10
ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɩɨɫɭɞɨɦ,
ɫɬɨɥɨɜɢɦɢ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ, ɩɨɛɭɬɨɜɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ ɛɟɡ
ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ, ɩɪɢɣɨɦ ʀɠɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽ 9
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɚɥɟ ɩɨɜɿɥɶɧɿɲɟ
ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ, ɩɪɢɣɨɦ ʀɠɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽ 8
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɫɭɞɭ ɣ
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ (ɞɚɥɿ - ɌɁɊ)
Ɂ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɚɛɨ ɡɚ 7
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɌɁɊ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ ɬɚ
ɩɪɢɣɨɦ ʀɠɿ
ɉɪɢɣɦɚɽ ʀɠɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɚɛɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɌɁɊ, ɚɥɟ 6
ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ (ɩɨɤɥɚɫɬɢ
ʀɠɭ ɜ ɬɚɪɿɥɤɭ, ɧɚɩɨɜɧɢɬɢ ɫɬɚɤɚɧ ɬɨɳɨ)
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɝɥɹɞɭ ɱɢ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 5
ɜ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ ɞɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɿ ʀɠɿ (ɩɪɢ
ɪɨɡɪɿɡɚɧɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ ɛɭɬɟɪɛɪɨɞɿɜ) (ɞɨ
25 % ɞɿɣ ɚɛɨ ɱɚɫɭ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ʀɠɿ)
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɜ 3
ɩɪɢɣɨɦɿ ʀɠɿ (ɞɨ 50 % ɞɿɣ ɚɛɨ ɱɚɫɭ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ʀɠɿ)
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ ɩɪɢɣɨɦɿ ʀɠɿ
1
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ʀɠɭ
0
Ʉɭɩɚɧɧɹ
ɉɪɢɣɦɚɽ ɜɚɧɧɭ ɱɢ ɞɭɲ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɟɡ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
5
ɉɪɢɣɦɚɽ ɜɚɧɧɭ ɱɢ ɞɭɲ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ
4
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɝɥɹɞɭ ɱɢ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 3
ɜ ɩɪɢɣɦɚɧɧɿ ɜɚɧɧɢ ɱɢ ɞɭɲɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɪɢ ɜɢɯɨɞɿ ɡ
ɜɚɧɧɢ ɱɢ ɞɭɲɭ, ɩɪɢ ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɿ (ɞɨ 25 % ɞɿɣ ɚɛɨ
ɱɚɫɭ)
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ ɩɪɢɣɦɚɧɧɿ ɜɚɧɧɢ 2
ɱɢ ɞɭɲɭ (ɞɨ 50 % ɞɿɣ ɚɛɨ ɱɚɫɭ)
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ ɩɪɢɣɦɚɧɧɿ 1
ɜɚɧɧɢ ɱɢ ɞɭɲɭ
Ʉɭɩɚɧɧɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜ ɦɟɠɚɯ 0
ɥɿɠɤɚ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɚɧɧɢɩɪɨɫɬɢɪɚɞɥɚ
5
Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɬɭɚɥɟɬ ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɟɡ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
(ɜɦɢɜɚɧɧɹ,
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ
4
ɪɨɡɱɿɫɭɜɚɧɧɹ,
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɝɥɹɞɭ ɱɢ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 3

ɱɢɳɟɧɧɹ ɡɭɛɿɜ,
ɛɪɢɬɬɹ,
ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀ ɿɡ
ɡɭɛɧɢɦɢ
ɩɪɨɬɟɡɚɦɢ)
4

Ɉɞɹɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɜɡɭɜɚɧɧɹ

5

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ

6

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ

(ɞɨ 25 % ɞɿɣ ɚɛɨ ɱɚɫɭ)
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɞɨ 50 % ɞɿɣ ɚɛɨ 2
ɱɚɫɭ)
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
1
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
0
ȼɞɹɝɚɽɬɶɫɹ ɿ ɜɡɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɟɡ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ 10
ȼɞɹɝɚɽɬɶɫɹ ɿ ɜɡɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 9
ɌɁɊ ɛɟɡ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
ɉɨɜɿɥɶɧɨ ɜɞɹɝɚɽɬɶɫɹ ɿ ɜɡɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɚɛɨ ɿɡ 8
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɌɁɊ
Ɂ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ ɜɞɹɝɚɽɬɶɫɹ ɿ ɜɡɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 7
ɚɛɨ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɌɁɊ
ɉɪɢ ɜɞɹɝɚɧɧɿ ɬɚ ɜɡɭɜɚɧɧɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɝɥɹɞɭ ɱɢ 5
ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɪɢ
ɡɚɫɬɿɛɚɧɧɿ ʉɭɞɡɢɤɿɜ, ɡɚɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɿ ɲɧɭɪɤɿɜ (ɞɨ 25 %
ɞɿɣ ɚɛɨ ɱɚɫɭ)
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɜɞɹɝɚɧɧɿ ɬɚ 3
ɜɡɭɜɚɧɧɿ (ɞɨ 50 % ɞɿɣ ɚɛɨ ɱɚɫɭ)
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɜɞɹɝɚɧɧɿ 1
ɬɚ ɜɡɭɜɚɧɧɿ
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɞɹɝɚɬɢɫɹ ɬɚ ɜɡɭɜɚɬɢɫɹ
0
ɉɨɜɧɿɫɬɸ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ, ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɦɨɠɟ 10
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɤɥɿɡɦɭ ɱɢ ɫɜɿɱɤɢ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ
Ɇɚɽ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɭ ɤɨɥɨɫɬɨɦɭ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɞɨɝɥɹɞɚɽ 8
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɤɚɥɨɩɪɢɣɦɚɱɚ
ȼɢɩɚɞɤɨɜɿ ɿɧɰɢɞɟɧɬɢ ɧɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɧɿɠ 1 ɪɚɡ ɧɚ 5
ɬɢɠɞɟɧɶ ɚɛɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ
ɤɥɿɡɦɢ ɬɚ ɫɜɿɱɨɤ (ɧɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɧɿɠ 1 ɪɚɡ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ)
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɨ (2-3 ɪɚɡɢ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ) ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ 2
ɞɟɮɟɤɚɰɿɸ ɚɛɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɥɿɡɦɢ, ɹɤɭ
ɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ, ɚɛɨ ɦɚɽ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɭ ɤɨɥɨɫɬɨɦɭ, ɡɚ ɹɤɨɸ
ɦɨɠɟ ɞɨɝɥɹɞɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡ ɱɚɫɬɤɨɜɨɸ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɤɚɥɨɩɪɢɣɦɚɱɚ
ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ (ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 3 1
ɪɚɡɢ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ), ɡɚ ɤɨɥɨɫɬɨɦɨɸ ɞɨɝɥɹɞɚɬɢ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟ
ɉɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ ɚɛɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 0
ɤɥɿɡɦɢ ɱɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɤɨɥɨɫɬɨɦɨɸ, ɹɤɢɣ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚɞɚɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ
ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
ɉɨɜɧɿɫɬɸ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
10
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɫɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹ
ɡ
ɭɪɨɫɬɨɦɨɸ
ɿɡ 8
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɟɱɨɩɪɢɣɦɚɱɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɡɚɫɨɛɿɜ ɚɛɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɫɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɡ ɤɚɬɟɬɟɪɨɦ
ȼɢɩɚɞɤɨɜɿ ɿɧɰɢɞɟɧɬɢ ɧɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɧɿɠ 1 ɪɚɡ ɧɚ ɞɨɛɭ 5
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɨ (2-3 ɪɚɡɢ ɧɚ ɞɨɛɭ) ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ 2
ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ; ɡɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɨɸ ɭɪɨɫɬɨɦɨɸ ɦɨɠɟ
ɞɨɝɥɹɞɚɬɢ ɡ ɱɚɫɬɤɨɜɨɸ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɡ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɟɱɨɩɪɢɣɦɚɱɚ
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ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ (ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 3 1
ɪɚɡɢ ɧɚ ɞɨɛɭ); ɡɚ ɭɪɨɫɬɨɦɨɸ ɞɨɝɥɹɞɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɧɟ ɦɨɠɟ; ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɚɦɩɟɪɫɢ
ɉɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ ɚɛɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 0
ɤɚɬɟɬɟɪɚ, ɹɤɢɦ ɧɟ ɦɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ;
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɩɚɦɩɟɪɫɢ ɚɛɨ ɜɿɞɦɨɜɥɹɽɬɶɫɹ
ɜɿɞ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ (ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ
ɱɢ ɡ ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɱɢɧ)
ȼɿɞɜɿɞɭɽ ɬɭɚɥɟɬ ɣ ɫɩɪɚɜɥɹɽ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ 10
ȼɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɟɡ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
ɬɭɚɥɟɬɭ ɣ
ɫɩɪɚɜɥɹɧɧɹ
ȼɿɞɜɿɞɭɽ ɬɭɚɥɟɬ ɣ ɫɩɪɚɜɥɹɽ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ 9
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɌɁɊ
ȱɡ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ ɜɿɞɜɿɞɭɽ ɬɭɚɥɟɬ ɣ ɫɩɪɚɜɥɹɽ ɩɪɢɪɨɞɧɿ 7
ɩɨɬɪɟɛɢ ɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɪɿɫɥɚ-ɬɭɚɥɟɬɭ, ɌɁɊ ɛɟɡ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ ɧɚɝɥɹɞɭ 5
ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɭɚɥɟɬɭ ɣ ɫɩɪɚɜɥɹɧɧɹ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɪɿɫɥɚ-ɬɭɚɥɟɬɭ,
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ, ɩɪɢ
ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɿ, ɜɞɹɝɚɧɧɿ ɣ ɿɧɲɢɯ ɞɿɹɯ
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ 3
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɿ ɬɭɚɥɟɬɭ ɣ ɫɩɪɚɜɥɹɧɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ 2
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɿ ɣ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɬɭɚɥɟɬɭ
ɋɩɪɚɜɥɹɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ 0
ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ
ɭ ɥɿɠɤɭ (ɫɭɞɧɨ, ɩɚɦɩɟɪɫɢ)
ȼɫɬɚɜɚɧɧɹ ɣ
ɉɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɟɡ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
15
ɩɟɪɟɯɿɞ ɡ ɥɿɠɤɚ
ɉɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɌɁɊ
12
ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɝɥɹɞɭ (ɱɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ 10
ɞɨɩɨɦɨɝɢ)
ɉɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɚɛɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɌɁɊ ɡ 7
ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ
Ɇɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɫɢɞɿɬɢ ɭ ɥɿɠɤɭ, ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ 5
ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɱɚɫɬɤɨɜɚ ɫɬɨɪɨɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɚ
Ɇɨɠɟ ɫɢɞɿɬɢ, ɚɥɟ ɩɟɪɟɯɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ 3
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
Ɇɨɠɟ ɫɿɞɚɬɢ ɣ ɫɢɞɿɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ, ɩɟɪɟɯɿɞ 1
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɢɞɿɬɢ ɣ ɜɫɬɚɜɚɬɢ ɡ ɥɿɠɤɚ ɧɚɜɿɬɶ ɡɿ 0
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ
Ɇɨɠɟ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ 15
ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɩɨɧɚɞ 500 ɦɟɬɪɿɜ. Ɇɨɠɟ ɯɨɞɢɬɢ ɜ
ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɿ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
Ɇɨɠɟ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 14
ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɩɨɧɚɞ 500 ɦɟɬɪɿɜ ɿɡ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɌɁɊ. Ɇɨɠɟ ɯɨɞɢɬɢ ɜ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɿ ɛɟɡ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
Ɇɨɠɟ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 11
ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɩɨɧɚɞ 500 ɦɟɬɪɿɜ ɿɡ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɌɁɊ ɩɨɜɿɥɶɧɨ ɬɚ ɡ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ. Ɇɨɠɟ

10 ɉɿɞɣɨɦ ɫɯɨɞɚɦɢ

ɯɨɞɢɬɢ ɜ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɿ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
Ɇɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɚ 10
ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 500 ɦɟɬɪɿɜ. Ɇɨɠɟ ɯɨɞɢɬɢ ɜ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɿ
ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
Ɇɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɨɣɬɢ ɞɨ 100 ɦɟɬɪɿɜ ɚɛɨ 5
ɩɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɪɿɫɥɚ-ɤɨɥɹɫɤɢ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɿ ɩɨɜɿɥɶɧɨ ɿɡ ɡɭɩɢɧɤɚɦɢ
ɧɚ ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ
Ɇɨɠɟ ɩɪɨɣɬɢ ɞɨ 100 ɦɟɬɪɿɜ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɌɁɊ. ɍ 3
ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɿ ɩɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ
Ɇɨɠɟ ɩɪɨɣɬɢ ɞɨ 100 ɦɟɬɪɿɜ ɬɿɥɶɤɢ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ 2
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ. ɍ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɿ ɩɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɿ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɪɭɯɚɬɢɫɶ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɛɿɥɶɲɟ 0
ɧɿɠ 50 ɦɟɬɪɿɜ ɱɢ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ
Ɇɨɠɟ ɩɿɞɧɿɦɚɬɢɫɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
10
ɉɿɞɧɿɦɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɌɁɊ
9
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɛɚɝɚɬɨ ɱɚɫɭ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɱɢ ɡɚ 7
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɌɁɊ ɩɿɞɣɨɦɭ ɫɯɨɞɚɦɢ
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɱɢ 5
ɧɚɝɥɹɞɭ)
ɉɿɞɧɿɦɚɬɢɫɹ ɫɯɨɞɚɦɢ ɦɨɠɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ 2
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɇɟ ɦɨɠɟ ɩɿɞɧɿɦɚɬɢɫɹ ɫɯɨɞɚɦɢ ɧɚɜɿɬɶ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ 0
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ

ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ
6. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ ɬɚɤɿ ɞɿʀ ɥɸɞɢɧɢ
ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ 9 ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ (ɬɚɛɥ. 3). Ɉɰɿɧɤɚ ɪɿɜɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɡɚ ɫɭɦɨɸ ɛɚɥɿɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ ɿɡ
ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɰɿɽʀ ɲɤɚɥɢ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 27 ɛɚɥɿɜ, ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ - 10 ɛɚɥɿɜ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3
ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ
ʋ Ʉɪɢɬɟɪɿɣ
1 Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ

2

ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ
ɜɿɞɫɬɚɧɿ, ɤɭɞɢ ɧɟ
ɦɨɠɧɚ ɞɿɣɬɢ
ɩɿɲɤɢ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
Ȼɚɥɢ
Ɇɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
3
Ɇɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɦ 2,5
ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɱɟɪɟɡ ɫɥɚɛɤɢɣ ɫɥɭɯ ɱɢ ɡɿɪ)
Ɇɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɱɢ 2
ɧɚɛɢɪɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨɛɪɟ ɡɧɚɣɨɦɿ ɧɨɦɟɪɢ
Ɇɨɠɟ ɪɨɡɦɨɜɥɹɬɢ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ, ɹɤɳɨ ɯɬɨɫɶ ɧɚɛɟɪɟ 1,5
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɧɨɦɟɪ
ɇɟ ɦɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ
1
Ɇɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 3
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɱɢ ɧɚ ɬɚɤɫɿ. ɉɥɚɧɭɽ
ɩɨʀɡɞɤɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
Ɇɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 2,5
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɱɢ ɧɚ ɬɚɤɫɿ ɩɿɫɥɹ
ɞɟɬɚɥɶɧɢɯ ɫɥɨɜɟɫɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ
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Ɇɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɿɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ 2
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɱɢ ɧɚ ɬɚɤɫɿ
Ɇɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ 1,5
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɱɢ ɧɚ ɬɚɤɫɿ
ɇɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ
1
Ⱦɪɿɛɧɿ ɩɨɤɭɩɤɢ ɜ Ɇɨɠɟ ɪɨɛɢɬɢ ɩɨɤɭɩɤɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
3
ɦɚɝɚɡɢɧɿ
Ɇɨɠɟ ɪɨɛɢɬɢ ɩɨɤɭɩɤɢ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
2
Ɋɨɛɢɬɶ ɩɨɤɭɩɤɢ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ 1,5
ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ
ɇɟ ɦɨɠɟ ɪɨɛɢɬɢ ɩɨɤɭɩɤɢ
1
ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ Ɇɨɠɟ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
3
Ɇɨɠɟ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɡ ɧɚɩɿɜɮɚɛɪɢɤɚɬɿɜ
2,5
Ɇɨɠɟ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
2
Ɇɨɠɟ ɬɿɥɶɤɢ ɪɨɡɿɝɪɿɜɚɬɢ ʀɠɭ
1,5
ɇɟ ɦɨɠɟ ɝɨɬɭɜɚɬɢ
1
Ɇɨɠɟ ɜɟɫɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
3
ȼɟɞɟɧɧɹ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ
Ɇɨɠɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿ ɜɢɞɢ 2,5
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ
ɪɨɛɿɬ
Ɇɨɠɟ ɜɟɫɬɢ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
2
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ 1,5
ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɪɨɛɿɬ
ɇɟ ɦɨɠɟ ɜɟɫɬɢ ɞɨɦɚɲɧɽ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ
1
Ⱦɨɡɜɿɥɥɹ, ɭ ɬɨɦɭ Ɇɨɠɟ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɣ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
3
ɱɢɫɥɿ ɪɭɤɨɞɿɥɥɹ Ɇɨɠɟ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɣ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
2,5
Ɇɨɠɟ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɣ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɿɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ 2
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɇɟ ɦɨɠɟ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɣ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
1
ɉɪɚɧɧɹ
Ɇɨɠɟ ɩɪɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
3
Ɇɨɠɟ ɩɪɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 2,5
ɩɪɚɥɶɧɨʀ ɦɚɲɢɧɢ
Ɇɨɠɟ ɩɪɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɿɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ, 2
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɪɢ ɪɨɡɜɿɲɭɜɚɧɧɿ ɛɿɥɢɡɧɢ
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
1,5
ɇɟ ɦɨɠɟ ɡɚɣɦɚɬɢɫɶ ɩɪɚɧɧɹɦ
1
ɉɪɢɣɨɦ ɥɿɤɿɜ
Ɇɨɠɟ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɥɿɤɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ (ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 3
ɞɨɡɭɸɱɢ ɣ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɱɚɫ)
Ɇɨɠɟ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɥɿɤɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɿɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ 2
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ (ɯɬɨɫɶ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɬɨɱɧɭ ɞɨɡɭ ɣ ɧɚɝɚɞɭɽ
ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɥɿɤɢ)
Ɇɨɠɟ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɥɿɤɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɹɤɳɨ ɯɬɨɫɶ 1,5
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ ʀɯ ɩɪɢɣɨɦ
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɥɿɤɢ
1
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
3
Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɚɧɧɹ
ɜɥɚɫɧɢɦɢ
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
2
ɤɨɲɬɚɦɢ
Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɚɽɬɶɫɹ ɩɨɬɨɱɧɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, 1,5
ɚɥɟ ɦɿɫɹɱɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɟ ɦɨɠɟ
Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɚɬɢɫɹ ɧɟ ɦɨɠɟ
1
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ

__________
* ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭ ɧɚɝɥɹɞɿ ɬɚ ɫɥɨɜɟɫɧɿɣ ɞɨɩɨɦɨɡɿ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɡɚɥɟɠɧɢɣ ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ).
** Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ "ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɣ" ɞɨɩɭɫɤɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ.
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 2
ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ
ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
(ɩɭɧɤɬ 2 ɪɨɡɞɿɥɭ ȱV)
ȱɇȾɂȼȱȾɍȺɅɖɇɂɃ ɉɅȺɇ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ____________________________________________________
ȼɿɤ ________________________________________________________________________
ɋɬɚɬɶ ______________________________________________________________________
ɋɿɦɟɣɧɢɣ ɫɬɚɧ ______________________________________________________________
Ɇɨɜɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ___________________________________________________________
Ʉɨɧɮɟɫɿɣɧɚ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ____________________________________________________
ȱɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɶ, ɝɪɭɩɚ __________________________________________________________
ɋɬɭɩɿɧɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
___________________________________________________________________________
Ⱦɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ _____________________________________________________________
ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ___________________________
___________________________________________________________________________
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜ ɡɚɥɭɱɟɧɧɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ______________________
ɉɨɫɥɭɝɚ

Ɂɚɯɨɞɢ, ɳɨ
ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɡɦɿɫɬ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ

Ɋɟɫɭɪɫɢ (ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ,
ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ, ɿɧɜɟɧɬɚɪ,
ɜɢɬɪɚɬɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ)

ȼɢɤɨɧɚɜɰɿ
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ,
ɬɟɪɦɿɧ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
(ɱɚɫ, ɳɨ
ɜɢɬɪɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɭ)

ɉɚɥɿɚɬɢɜɧɢɣ 1.
ɞɨɝɥɹɞ
2.
3.
4.
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ / ɩɨɬɨɱɧɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɩɟɪɟɝɥɹɞ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ (ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ, ɩɿɞɩɢɫ)
ɇɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɩɿɞɩɢɫ) _________________
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɩɿɞɩɢɫ ɬɚ / ɚɛɨ ɩɿɞɩɢɫ ɱɥɟɧɚ ɫɿɦ’ʀ (ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ)) _____________________________________________________________
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 3
ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ
ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
(ɩɭɧɤɬ 2 ɪɨɡɞɿɥɭ ȱV)
ɈɋɇɈȼɇȱ ɁȺɏɈȾɂ,
ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɬɚ ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ ɱɚɫ
ɞɥɹ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1
ȼɢɬɪɚɬɢ ɱɚɫɭ ɧɚ
Ɉɞɢɧɢɰɹ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ /
/ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɨɞɧɨɝɨ ɡɚɯɨɞɭ,
ɯɜɢɥɢɧ
Ⱦɥɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ȱV ɬɚ V ɝɪɭɩ ɪɭɯɨɜɨʀ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɜɞɨɦɚ), ɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɦɿɫɰɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ
1
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɟɧɧɨɝɨ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ (ɫɧɭ)
Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ (ɡɚ 60
ɩɨɬɪɟɛɢ)
2
Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɜɟɞɟɧɧɿ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ
2.1
ɉɪɢɞɛɚɧɧɹ ɿ ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ, Ɉɞɢɧ
ɡɚɯɿɞ 84
ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɿɜ
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɧɟ
ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 1 ɪɚɡ
ɡɚ 1 ɜɿɞɿɞɭɜɚɧɧɹ)
2.2
Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ ʀɠɿ (ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ (ɡɚ 18
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ, ɦɢɬɬɹ ɨɜɨɱɿɜ, ɩɨɬɪɟɛɢ)
ɮɪɭɤɬɿɜ, ɩɨɫɭɞɭ, ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ɫɦɿɬɬɹ ɬɨɳɨ)
2.3
ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ
Ɉɞɢɧ
ɡɚɯɿɞ 60
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ, 1-2
ɪɚɡɢ
ɡɚ
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ)
2.4
Ƚɨɞɭɜɚɧɧɹ (ɞɥɹ ɥɿɠɤɨɜɢɯ ɯɜɨɪɢɯ)
Ɉɞɢɧ
ɡɚɯɿɞ 24
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ, 1-2
ɪɚɡɢ
ɡɚ
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ)
2.5
ɉɪɢɞɛɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɿ Ɉɞɢɧ
ɡɚɯɿɞ 84
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɧɟ
ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 1 ɪɚɡ
ɡɚ 1 ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ)
2.6
ɉɪɢɛɢɪɚɧɧɹ (ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɿ) ɠɢɬɥɚ: ɚ) Ɉɞɢɧ
ɡɚɯɿɞ 18 42 126
ɤɨɫɦɟɬɢɱɧɟ; ɛ) ɜɨɥɨɝɟ; ɜ) ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɟ
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
42
2.7
Ɋɨɡɩɚɥɸɜɚɧɧɹ ɩɟɱɟɣ, ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɜɭɝɿɥɥɹ, ɞɪɨɜ, Ɉɞɧɟ
ɪɨɡɱɢɫɬɤɚ ɫɧɿɝɭ; ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɜɨɞɢ ɡ ɤɨɥɨɧɤɢ
ɪɨɡɩɚɥɸɜɚɧɧɹ,
ɞɨɫɬɚɜɤɚ,
ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹ
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
2.8
Ɇɢɬɬɹ ɜɿɤɨɧ (ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 3)
Ɉɞɧɟ
ɦɢɬɬɹ 30
ɨɞɧɨɝɨ
ɜɿɤɧɚ
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɧɟ
ɛɿɥɶɲɟ
ɧɿɠ
3

ʋ ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɡɚɯɨɞɭ
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Ɉɛɤɥɟɸɜɚɧɧɹ ɜɿɤɨɧ

2.10

ɉɪɚɧɧɹ ɛɿɥɢɡɧɢ, ɨɞɹɝɭ

2.11

ɉɪɚɫɭɜɚɧɧɹ

2.12

Ɋɟɦɨɧɬ ɨɞɹɝɭ (ɞɪɿɛɧɢɣ)

3
3.1

Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ
ɍɦɢɜɚɧɧɹ, ɨɛɬɢɪɚɧɧɹ, ɨɛɦɢɜɚɧɧɹ (ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
30
ɜɨɞɢ, ɪɭɲɧɢɤɚ, ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɬɨɳɨ)
60
Ʉɭɩɚɧɧɹ (ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɚɧɧɢ, ɦɢɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
ɪɭɲɧɢɤɚ, ɛɿɥɢɡɧɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɞɹɝɚɧɧɹ, ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ
ɜɨɞɢ ɬɨɳɨ)
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɱɢɳɟɧɧɹ ɡɭɛɿɜ
Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
15
Ɇɢɬɬɹ ɝɨɥɨɜɢ (ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɚɧɧɢ, ɪɭɲɧɢɤɚ, Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
30
ɦɢɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɬɨɳɨ)
Ɋɨɡɱɿɫɭɜɚɧɧɹ ɜɨɥɨɫɫɹ
Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
10
20
Ƚɨɥɿɧɧɹ (ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨɫɭɞɭ ɡ ɜɨɞɨɸ, Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɝɨɥɿɧɧɹ, ɪɭɲɧɢɤɚ, ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ
ɜɨɞɢ ɬɨɳɨ)
Ɉɛɪɿɡɚɧɧɹ ɧɿɝɬɿɜ (ɛɟɡ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ) ɧɚ ɪɭɤɚɯ ɚɛɨ Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
30
ɧɨɝɚɯ
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɫɬɪɢɠɤɢ ɜɨɥɨɫɫɹ (ɧɟ Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
40
ɦɨɞɟɥɶɧɚ)
ȼɞɹɝɚɧɧɹ, ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɹ
Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
15
Ɂɦɿɧɚ ɧɚɬɿɥɶɧɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ
Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
15
Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ ɬɭɚɥɟɬɨɦ (ɩɨɞɚɱɚ ɣ Ɉɞɢɧ
ɡɚɯɿɞ 20
ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ɫɭɞɧɚ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɨɸ ɨɛɪɨɛɤɨɸ)
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ ɤɚɬɟɬɟɪɚɦɢ ɱɢ Ɉɞɢɧ
ɡɚɯɿ 40
ɤɚɥɨɩɪɢɣɦɚɱɚɦɢ
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
Ɂɦɿɧɚ ɩɨɫɬɿɥɶɧɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ
Ɉɞɢɧ
ɡɚɯɿɞ 20
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
ɡɚɯɿɞ 30
ɇɚɜɱɚɧɧɹ
ɧɚɜɢɱɤɚɦ
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ Ɉɞɢɧ
(ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɤɚɦ ɜɦɢɜɚɧɧɹ, ɨɛɬɢɪɚɧɧɹ, (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
ɨɛɦɢɜɚɧɧɹ, ɜɞɹɝɚɧɧɹ, ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɹ, ɡɦɿɧɢ
ɧɚɬɿɥɶɧɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ, ɡɦɿɧɢ ɩɨɫɬɿɥɶɧɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ,
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɭɚɥɟɬɨɦ)
ɇɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɞɨɝɥɹɞɿ ɡɚ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ Ɉɞɢɧ
ɡɚɯɿɞ 30
ɪɟɱɚɦɢ, ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɜɢɝɥɹɞɨɦ
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɩɪɢ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɿ ɭ ɤɜɚɪɬɢɪɿ
30
(ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ)
Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɿɧɲɢɦɢ Ɋɚɡɨɜɟ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ 20
ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɬɚ ɫɥɭɠɛɚɦɢ (ɜɢɤɥɢɤ ɥɿɤɚɪɹ, (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)

3.2

3.3
3.4
3.5
3.6

3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
4

5
6
7
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ɜɿɤɧɚ)
Ɋɚɡɨɜɟ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ 30
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɧɟ
ɛɿɥɶɲɟ 3 ɜɿɤɨɧ)
Ɉɞɧɟ
ɩɪɚɧɧɹ 30
(ɞɨ 1,5 ɤɝ ɫɭɯɨʀ
ɛɿɥɢɡɧɢ)
(ɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɢ)
Ɉɞɧɟ ɩɪɚɫɭɜɚɧɧɹ 30
(ɞɨ 1,5 ɤɝ ɫɭɯɨʀ
ɛɿɥɢɡɧɢ)
(ɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɢ)
Ɋɚɡɨɜɟ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ 6
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)

2.9

8
9
10
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
12
12.1
12.2

13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
14

15

16
16.1
16.2
17

ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɫɥɭɠɛ,
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɯɜɨɪɢɯ ɭ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ)
ɇɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ Ɋɚɡɨɜɟ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ 20
ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ Ɉɞɢɧ
ɡɚɯɿɞ 30
ɞɨɩɨɦɨɝɢ
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɜɧɟɫɟɧɧɿ Ɉɞɢɧ
ɡɚɯɿɞ 60
ɩɥɚɬɟɠɿɜ
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɚɧɶ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɡɦɿɧɨɸ ɫɬɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ
Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
15
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɩɪɢɣɨɦɨɦ ɥɿɤɿɜ ɡɚ ɩɪɢɩɢɫɨɦ ɥɿɤɚɪɹ Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
15
Ɂɛɿɪ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
40
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ (ɤɚɥ, ɫɟɱɚ)
ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɨɥɟɠɧɿɜ
Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
15
ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɪɨɡɥɚɞɿɜ ɲɥɭɧɤɨɜɨ-ɤɢɲɤɨɜɨɝɨ Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
15
ɬɪɚɤɬɭ ɬɨɳɨ
ɇɚɞɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɪɟɠɢɦɭ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ,
ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɫɬɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɿ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ
Ȼɟɫɿɞɚ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ
Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
20
30
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ,
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɡ ɦɟɬɨɸ
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɞɟɩɪɟɫɿʀ, ɫɬɪɚɯɭ,
ɫɬɚɧɿɜ ɲɨɤɭ, ɪɨɡɩɚɱɭ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɫɢɯɨɡɭ, ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ
ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɢɩɢɫɭ ɥɿɤɚɪɹ
ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ
ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɚɪɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ
Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
10
Ɂɚɤɚɩɭɜɚɧɧɹ ɤɪɚɩɟɥɶ
Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
15
Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɿɧ’ɽɤɰɿɣ
Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
20
ɇɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɨɦɩɪɟɫɿɜ, ɩɟɪɟɜ’ɹɡɨɤ
Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
60
ɉɪɨɦɢɜɚɧɧɹ, ɡɦɚɡɭɜɚɧɧɹ (ɜɭɯɨ, ɝɨɪɥɨ, ɧɿɫ)
Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
15
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɱɢɳɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɥɿɡɦ
Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
75
Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɨɛɪɨɛɿɬɤɭ ɩɪɢɫɚɞɢɛɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɞɥɹ Ɋɚɡɨɜɟ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ 138
ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ
ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ
(ɩɥɨɳɚ
ɨɛɪɨɛɿɬɤɭ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
ɩɪɢɫɚɞɢɛɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɨ ɞɥɹ
ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ
ɧɿɠ 0,02 ɝɟɤɬɚɪɚ)
45
Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ Ɉɞɢɧ ɡɚɯɿɞ
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ, ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ (ɩɪɨɬɟɡɢ,
ɨɪɬɟɡɢ, ɩɚɦɩɟɪɫɢ, ɤɚɬɟɬɟɪɢ, ɤɚɥɨɩɪɢɣɦɚɱɿ
ɬɨɳɨ), ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɤɚɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɢɦɢ
ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɟɧɧɨʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ
ɑɢɬɚɧɧɹ ɤɧɢɝ, ɠɭɪɧɚɥɿɜ, ɝɚɡɟɬ
Ɉɞɢɧ
ɡɚɯɿɞ 15
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɧɚɩɢɫɚɧɧɿ ɣ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɿ ɥɢɫɬɿɜ
Ɉɞɢɧ
ɡɚɯɿɞ 30
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ Ɋɚɡɨɜɟ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ 30
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
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ɡɚɯɿɞ 20
ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɭ ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ Ɉɞɢɧ
ɦɟɪɟɠɚɯ, ɿɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ʀɯɧɿɯ ɫɿɦɟɣ, ɡɚɤɨɧɧɢɦɢ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ
ɡɚɯɿɞ 20
19
ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɿɧɲɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ Ɉɞɢɧ
ɬɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ
20
ɋɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɭ
Ɉɞɢɧ
ɡɚɯɿɞ 30
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
21
ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ (ɡɚ Ɋɚɡɨɜɟ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ 10
ɩɨɬɪɟɛɢ)
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
Ⱦɥɹ ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ, ɨɫɿɛ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɞɨɝɥɹɞ) ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɞɧɹ (ɭ ɮɨɪɦɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ)
22
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ Ɉɞɢɧ
ɡɚɯɿɞ 30
ɱɥɟɧɚɦ ɫɿɦ’ʀ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
23
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɨɫɧɨɜ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ Ɉɞɢɧ
ɡɚɯɿɞ 20
ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɯɜɨɪɨɸ ɥɸɞɢɧɨɸ
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
ɡɚɯɿɞ 20
24
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ Ɉɞɢɧ
ɧɚɹɜɧɢɯ ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɬɚ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɧɚɞɚɧɧɿ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ ɞɨɦɚɲɧɿɯ ɭɦɨɜɚɯ (ɩɪɨɬɢɩɪɨɥɟɠɧɟɜɿ
ɦɚɬɪɚɰɢ, ɛɚɝɚɬɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɥɿɠɤɚ, ɩɿɞɿɣɦɚɱɿ,
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɨɪɢ ɤɢɫɧɸ, ɫɬɿɥɶɱɢɤɢ ɬɨɳɨ)
25
ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɤɚɦ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɬɹɠɤɨɯɜɨɪɢɦɢ Ɉɞɢɧ
ɡɚɯɿɞ 60
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
26
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɩɪɚɜ Ɉɞɢɧ
ɡɚɯɿɞ 60
ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
18

Ɍɚɛɥɢɰɹ 2
Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɫɟɪɟɞɧɿɣ
ɩɨɤɚɡɧɢɤ)**
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ȱ
ɥɿɠɤɨ-ɦɿɫɰɟɦ

ʋ ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɡɚɯɨɞɭ

1
1.1

Ɏɨɪɦɚ
ɪɨɛɨɬɢ
(ȱ/Ƚɪ)*

ɱɚɫ ɇɨɪɦɚɬɢɜɢ
(ɯɜ.,

ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨ
ɪɨɡɞɿɥɭ
6.1
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɧɨɪɦ
ɍɤɪɚʀɧɢ "Ȼɭɞɢɧɤɢ ɿ ɫɩɨɪɭɞɢ.
Ɂɚɤɥɚɞɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɯɢɫɬɭ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ» (ȾȻɇ ȼ.2.2-18:2007).
ɇɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 8 ɦ2 ɧɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɧɨɪɦ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ,
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ
ɬɚ
ɿɧɜɟɧɬɚɪɟɦ
ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ
ɬɚ ɞɿɬɟɣ-ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ ɜ ɿɧɬɟɪɧɚɬɧɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ
ɬɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ
ɰɟɧɬɪɚɯ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ
(ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ)
ɫɢɫɬɟɦɢ
-
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Ƚɪ
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɭɦɨɜ
ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ
(ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɬɜɟɪɞɢɦ
ɿɧɜɟɧɬɚɪɟɦ,
ɩɨɫɭɞɨɦ,
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɦ

ɩɨɫɬɿɥɶɧɨʀ
ɛɿɥɢɡɧɢ)

2

Ƚɪ
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ
ɣ
ɞɨɩɨɦɨɝɚ
ɭ
ɩɪɢɣɨɦɿ
ʀɠɿ
(ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɱɨɬɢɪɢɪɚɡɨɜɢɦ
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹɦ,
ɭ
ɬɨɦɭ
ɱɢɫɥɿ
ɞɿɽɬɢɱɧɢɦ,
ɡ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɤɭ
ɿ ɫɬɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜ‘ɹ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ ɦɟɠɚɯ
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɯ ɧɨɪɦ
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ)

ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ,
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ
ɧɚɤɚɡɨɦ
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 19 ɫɟɪɩɧɹ 2015 ɪɨɤɭ
ʋ
857,
ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ
ɭ
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ 04
ɜɟɪɟɫɧɹ 2015 ɪɨɤɭ ɡɚ ʋ
1068/27513
60 (ɩɪɨɦɿɠɤɢ ɱɚɫɭ ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɩɨɫɬɚɧɨɜ
ɦɿɠ ɩɪɢɣɨɦɨɦ ʀɠɿ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 13
ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɛɟɪɟɡɧɹ 2002 ɪɨɤɭ ʋ 324 "ɉɪɨ
ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɱɨɬɢɪɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɯ
ɝɨɞɢɧɢ,
ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɞɨɛɨɜɢɯ ɧɨɪɦ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɜ
ɩɪɢɣɨɦ
ʀɠɿ ɿɧɬɟɪɧɚɬɧɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ,
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ
ɬɚ
ɫɚɧɚɬɨɪɧɢɯ
ɞɜɿ ɝɨɞɢɧɢ ɞɨ ɫɧɭ) ɡɚɤɥɚɞɚɯ
ɫɮɟɪɢ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ", ɜɿɞ 20 ɠɨɜɬɧɹ 2010
ɪɨɤɭ ʋ 953 "ɉɪɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɧɨɪɦ
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ
ɧɚ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ, ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɬɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ
ɫɮɟɪɢ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ"

__________
* ȱ - ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɮɨɪɦɚ ɪɨɛɨɬɢ; Ƚɪ - ɝɪɭɩɨɜɚ ɮɨɪɦɚ ɪɨɛɨɬɢ.
** ɑɚɫ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ, ɩɨɞɚɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɨ (ɹɤ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ), ɜɿɧ ɦɨɠɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ
ɫɬɭɩɿɧɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ / ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɭ ɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɞɨɩɨɦɨɡɿ.
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 4
Ⱦɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ
ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
(ɩɭɧɤɬ 1 ɪɨɡɞɿɥɭ ɏV)
ɉɈɄȺɁɇɂɄɂ əɄɈɋɌȱ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
1. Ʉɿɥɶɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ:
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɤɚɪɝ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ʀɯ ɪɨɡɝɥɹɞɭ (ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 100 ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ);
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɞɹɤ (ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 100 ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ);
ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ / ɱɚɫɬɤɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɭ ɹɤɢɯ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ
ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ;
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɢɯ ɡɜɟɪɧɟɧɶ ɩɪɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɜɟɪɧɟɧɶ);
ɱɚɫɬɤɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɮɚɯɨɜɭ ɨɫɜɿɬɭ (%);
ɱɚɫɬɤɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɿɞɜɢɳɢɥɢ ɪɿɜɟɧɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ (%);
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɭ ɯɨɞɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ.
2. əɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ:
1) ɚɞɪɟɫɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ - ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ʀʀ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɧɚɤɚɡɨɦ
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 29 ɫɿɱɧɹ 2016 ɪɨɤɭ ʋ 58;
2) ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ - ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɩɨɫɥɭɝɨɸ (ɡɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ);
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ,
ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɫɬɚɧɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ;
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɩɢɬɭɜɚɧɶ, ɡɛɨɪɭ ɜɿɞɝɭɤɿɜ, ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɤɚɪɝɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɱɥɟɧɿɜ ʀɯɧɿɯ ɫɿɦɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ), ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɪɨɡ’ɹɫɧɟɧɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɱɥɟɧɚɦ ʀɯɧɿɯ ɫɿɦɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦ);
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɪɨɛɨɬɭ ɹɤɢɯ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ
ɨɰɿɧɸɸɬɶ ʀʀ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ;
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ;
3) ɫɜɨɽɱɚɫɧɿɫɬɶ - ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɫɬɪɨɤ;
ɩɿɞɩɢɫɚɧɢɣ ɭ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɫɬɪɨɤɢ ɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦ ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ;
4) ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ - ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɦ ɿ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɢɦ ɧɨɪɦɚɦ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɯ ɦɿɫɰɶ ɞɥɹ ɩɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ,
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɥɿɮɬɿɜ, ɩɚɧɞɭɫɿɜ, ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɶ ɞɥɹ ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɬɚɤɭ ɩɨɫɥɭɝɭ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɬɟɧɞɿɜ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ʀʀ
ɧɚɞɚɧɧɹ, ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɡɦɿɫɬ;
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ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɨɩɿɣ ɞɨɜɿɞɧɢɤɚ, ɛɭɤɥɟɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ, ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɢɯ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɝɚɡɟɬɧɢɯ ɫɬɚɬɟɣ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɧɨɫɿɹɯ) ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ;
5) ɩɨɜɚɝɚ ɞɨ ɝɿɞɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ - ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɜɿɞɝɭɤɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɧɢɯ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɧɟɝɭɦɚɧɧɢɯ ɿ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɢɯ ɞɿɣ ɳɨɞɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɬɟɧɞɿɜ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɩɪɨ ɩɪɚɜɨɡɚɯɢɫɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿ
ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɤɚɪɝ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɫɬɨɫɨɜɧɨ
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ;
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ;
6) ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɫɬɶ - ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɲɬɚɬɧɢɣ ɪɨɡɩɢɫ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ;
ɧɚɹɜɧɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ;
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɿɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɜɚɬɢɦɭɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɩɨɫɥɭɝɭ;
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɝɪɚɮɿɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɶ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ / ɡɚɜɿɪɟɧɢɯ ɤɨɩɿɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɪɨ ɨɫɜɿɬɭ (ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ)
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɤɧɢɠɨɤ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɨɝɥɹɞɿɜ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɝɪɚɮɿɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɢɯ ɧɚɪɚɞ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɬɚ ɦ’ɹɤɨɝɨ ɿɧɜɟɧɬɚɪɸ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
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ɆȱɇȱɋɌȿɊɋɌȼɈ ɋɈɐȱȺɅɖɇɈȲ ɉɈɅȱɌɂɄɂ ɍɄɊȺȲɇɂ
ɇȺɄȺɁ
07.06.2017 ʋ 956
Ɂɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ ɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ
ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ
30 ɱɟɪɜɧɹ 2017 ɪ.
ɡɚ ʋ 806/30674
ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨɝɨ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɨɫɿɛ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ", "ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɝɚɪɚɧɬɿʀ" ɬɚ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 08
ɫɟɪɩɧɹ 2012 ɪɨɤɭ ʋ 556-ɪ, ɉɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɪɚɜ
ɥɸɞɢɧɢ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ 2020 ɪɨɤɭ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɜɿɞ 23 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2015 ɪɨɤɭ ʋ 1393-ɪ,
ɇȺɄȺɁɍɘ:
1. Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ
ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɨɫɿɛ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ, ɳɨ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ.
2. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɸ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɋɭɥɿɦɚ
Ɉ.ȼ.) ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɰɶɨɝɨ ɧɚɤɚɡɭ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɞɨ
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ.
3. ɐɟɣ ɧɚɤɚɡ ɧɚɛɢɪɚɽ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɡ ɞɧɹ ɣɨɝɨ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ.
4. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɰɶɨɝɨ ɧɚɤɚɡɭ ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɧɚ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ Ɇɿɧɿɫɬɪɚ
Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ ɇ.ȼ.
Ɇɿɧɿɫɬɪ
Ⱥ. Ɋɟɜɚ
ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ
ɇɚɤɚɡ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ
07.06.2017 ʋ 956
Ɂɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ ɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ
ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ
30 ɱɟɪɜɧɹ 2017 ɪ.
ɡɚ ʋ 806/30674
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ȾȿɊɀȺȼɇɂɃ ɋɌȺɇȾȺɊɌ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɨɫɿɛ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ
ȱ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ
1. ɐɟɣ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɡɦɿɫɬ, ɨɛɫɹɝ, ɭɦɨɜɢ, ɧɨɪɦɢ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ, ɩɨɪɹɞɨɤ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ʀʀ ɹɤɨɫɬɿ.
2. ɐɟɣ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ:
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɚɦ ɩɨɯɢɥɨɝɨ
ɜɿɤɭ ɬɚ/ɚɛɨ ɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɦ ɨɫɨɛɚɦ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ,
ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɬɚ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ;
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ;
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚɪɢɮɭ ɧɚ ɩɥɚɬɧɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ.
3. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɜ ɨɛɫɹɝɚɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɰɢɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ, ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨ, ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɚɛɨ ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨʀ ɩɥɚɬɢ.
3. ɍ ɰɶɨɦɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ:
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ
ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɨɫɿɛ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ (ɞɚɥɿ - ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ) - ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ ɧɚ
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɿ ɫɬɪɨɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ,
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɿ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɰɶɨɝɨ ɩɥɚɧɭ;
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ
ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɨɫɿɛ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ - ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɚɛɨ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɣ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɦɟɬɨɸ ɹɤɨɝɨ ɽ ɨɰɿɧɤɚ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ,
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɞɥɹ ʀɯ ɭɫɭɧɟɧɧɹ;
ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɚ ɤɨɦɚɧɞɚ - ɝɪɭɩɚ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɡ ɬɪɶɨɯ ɨɫɿɛ, ɞɨ
ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨʀ ɜɯɨɞɹɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɚɛɨ ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬ,
ɩɫɢɯɨɥɨɝ ɚɛɨ ɫɟɫɬɪɚ ɦɟɞɢɱɧɚ ɬɚ ɿɧɲɿ;
ɧɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɨɫɿɛ ɡ
ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ (ɞɚɥɿ - ɧɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ) - ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɚɛɨ ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɚ ɤɨɦɚɧɞɚ, ɹɤɢɣ (ɹɤɚ) ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ
ɜɢɤɨɧɭɽ ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɨɫɿɛ ɡ
ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ (ɞɚɥɿ - ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ) - ɨɫɨɛɚ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ/ɚɛɨ ɩɨɜɧɨɥɿɬɧɹ
ɨɫɨɛɚ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ, ɹɤɚ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɚɛɨ
ɨɬɪɢɦɭɽ ɬɚɤɭ ɩɨɫɥɭɝɭ;
ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɨɫɿɛ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ
(ɞɚɥɿ - ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ) - ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɿɫɰɹ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ,
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ
ɞɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɩɚɬɪɨɧɚɠɭ, ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɜɟɞɟɧɧɿ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ
(ɡɚɤɭɩɿɜɥɹ ɿ ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɥɿɤɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ,
ɤɨɫɦɟɬɢɱɧɟ ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ), ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɬɚ ɫɥɭɠɛɚɦɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ,
ɡɚɯɢɫɬ ʀɯɧɿɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ʀɯ ɞɨ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ;
ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ
ɨɫɿɛ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ (ɞɚɥɿ - ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ), - ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ, ɭɫɬɚɧɨɜɚ,
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɡɚɤɥɚɞ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɨɪɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɮɿɡɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ - ɩɿɞɩɪɢɽɦɟɰɶ, ɹɤɿ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ.



460



3

ȱɧɲɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɜ ɰɶɨɦɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ
Ɂɚɤɨɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ", "ɉɪɨ ɫɬɚɬɭɫ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɜɿɣɧɢ, ɝɚɪɚɧɬɿʀ ʀɯ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ", "ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ", "ɉɪɨ
ɩɫɢɯɿɚɬɪɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ" ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ.
ȱȱ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ:
ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ (ɡɚɹɜɢ) ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ
(ɞɥɹ ɧɟɞɿɽɡɞɚɬɧɢɯ ɨɫɿɛ) ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɱɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɭ ɨɩɿɤɢ ɬɚ
ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ (ɭ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ) ɞɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɩɨɫɥɭɝɭ;
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɳɨ ɩɨɫɜɿɞɱɭɽ ɨɫɨɛɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ;
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ, ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨʀ
ɨɫɨɛɢ ɨɪɝɚɧɭ ɨɩɿɤɢ ɬɚ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ.
2. Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɱɢ ɜɿɞɦɨɜɭ ɭ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɿ ɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ
ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ 14 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɞɧɿɜ ɡ ɞɚɬɢ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ.
3. ɍ ɪɚɡɿ ɹɤɳɨ ɡɚ ɧɚɹɜɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɧɟ ɡɞɚɬɧɢɣ
ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜɿɧ ɩɢɫɶɦɨɜɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ
ɩɪɨ ɰɟ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɿɡ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɦ ɩɪɢɱɢɧ
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ ɿɧɲɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ.
4. ɉɿɞɫɬɚɜɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɽ:
ɩɢɫɶɦɨɜɚ ɜɿɞɦɨɜɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ
ɜɿɞ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɪɨɬɢɩɨɤɚɡɚɧɶ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɭɫɿ
ɯɜɨɪɨɛɢ ɜ ɝɨɫɬɪɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ (ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɯ) ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɝɨɫɬɪɿ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ,
ɝɨɫɬɪɿ ɫɬɚɞɿʀ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɿ ɯɪɨɧɿɱɧɿ ɩɫɢɯɿɱɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɜ ɫɬɚɧɿ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ);
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɞɿʀ ɬɚ/ɚɛɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɡɦɿɧɚ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ/ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɰɟ
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɦɿɧɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ;
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ/ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ (ɯɨɫɩɿɫɧɨɝɨ) ɞɨɝɥɹɞɭ;
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ;
ɫɦɟɪɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
ȱȱȱ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɿɫɥɹ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ,
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɬɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɞɨɞɚɬɨɤ 1) ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 14 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɞɧɿɜ ɡ
ɞɚɬɢ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ (ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɢ).
2. Ɏɨɪɦɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɣɨɝɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ.
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Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚɞɚɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ.
ɋɬɭɩɿɧɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ:
ɞɥɹ ɨɫɿɛ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ ɨɫɿɛ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ ɡ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɬɚ/ɚɛɨ
ɫɟɧɫɨɪɧɢɦɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɚɛɥɢɰɿ 1 (ɞɨɞɚɬɨɤ 1) ɬɚ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ ɲɤɚɥɨɸ ɨɰɿɧɤɢ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ ɿ ɲɤɚɥɨɸ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɹɯ 2 ɿ 3 (ɞɨɞɚɬɨɤ 1). Ⱦɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɭɦɚɪɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ
ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 63 ɛɚɥɢ ɬɚ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 126 ɛɚɥɿɜ;
ɞɥɹ ɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ ɨɫɿɛ ɡ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɩɫɢɯɿɱɧɢɦɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɬɚ ɤɚɪɬɤɢ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɭ
ɬɚɛɥɢɰɹɯ 4 ɿ 5 (ɞɨɞɚɬɨɤ 1). Ⱦɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɡɚ
ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ
ɝɿɝɿɽɧɢ, ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɭ ɪɚɡɿ
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɦ, ɚ
ɫɭɦɚɪɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɡɚ ɰɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 78 ɛɚɥɿɜ, ɡɚ ɿɧɲɢɦɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ - ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ ɛɚɡɨɜɢɦ, ɚ ɫɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ
ɧɿɠ 64.
3. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɽ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɬɚ
ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
4. ɑɟɪɟɡ 30 ɞɧɿɜ ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚɞɚɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɜɬɨɪɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ). ɇɚɞɚɥɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɚɥɟ
ɧɟ ɦɟɧɲ ɹɤ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɪɿɤ.
ȱV. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ (ɞɨɞɚɬɨɤ 2) ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
2. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 5 ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɩɿɫɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ.
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɞɜɨɯ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ ɿ ɩɿɞɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ.
Ɉɞɢɧ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ
ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɭ, ɿɧɲɢɣ - ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ.
3. ȼ ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ:
ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɩɪɢ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ, ɫɬɪɨɤɢ ɬɚ ɨɛɫɹɝɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ;
ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɡɚɯɨɞɿɜ;
ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ).
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɣɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ) ɱɟɪɟɡ 30 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɞɧɿɜ ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ
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ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ) ɬɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
V. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. ȱɡ ɤɨɠɧɢɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ 3 ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ,
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɭɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ
ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
2. Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ.
3. Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɿɞɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɩɨɫɥɭɝɭ. Ʉɨɠɧɚ ɡɿ ɫɬɨɪɿɧ ɨɬɪɢɦɭɽ ɨɞɢɧ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ ɞɨɝɨɜɨɪɭ.
VI. Ɇɿɫɰɟ ɬɚ ɫɬɪɨɤɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ,
ɚɛɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɡɚ ɣɨɝɨ ɩɢɫɶɦɨɜɨɸ ɡɝɨɞɨɸ).
2. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɫɬɪɨɤɭ, ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɹɤɨɝɨ ɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɫɧɭɽ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɿ.
3. ɋɬɪɨɤɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛ, ɭɡɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɡ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɩɿɫɥɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɿ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
VII. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. Ⱦɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɪɨ ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɡɚ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹɦ, ɩɨɪɹɞɨɤ
ɿ ɭɦɨɜɢ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɭ ɞɨɫɬɭɩɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ,
ɜɢɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɨɦɭ ɮɨɧɿ ɲɪɢɮɬɨɦ, ɪɨɡɦɿɪ ɹɤɨɝɨ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɜɿɥɶɧɨ ɩɪɨɱɢɬɚɬɢ
ɬɟɤɫɬ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɨɫɨɛɚɦ ɿɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ ɡɨɪɭ, ɬɚ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨ ɞɨɫɬɭɩɧɨɸ ɞɥɹ ɨɫɿɛ,
ɳɨ ɩɟɪɟɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɭ ɤɪɿɫɥɚɯ ɤɨɥɿɫɧɢɯ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɥɢɫɬɿɜɤɚɯ,
ɛɭɤɥɟɬɚɯ, ɛɪɨɲɭɪɚɯ, ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ - ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɥɶɽɮɧɨ-ɤɪɚɩɤɨɜɨɝɨ ɲɪɢɮɬɭ ɞɥɹ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɛɚɱɚɬɶ, ɚɥɟ ɱɢɬɚɸɬɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɲɪɢɮɬɭ Ȼɪɚɣɥɹ.
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɦɨɜɨɸ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɞɨɫɬɭɩɧɨɸ
ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɚ ɱɢɬɚɧɧɹ ɨɫɨɛɚɦɢ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ ɡ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ.
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜɢɫɜɿɬɥɸɽɬɶɫɹ ɜ ɡɚɫɨɛɚɯ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɚ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɫɚɣɬɚɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ
ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɬɨɳɨ;
ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ,
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɯ ɿ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɢɯ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɢɯ ɨɫɿɛ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ ɬɚ
ɿɧɲɢɯ ɦɚɥɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɧɨɪɦ ɿ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ. Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ
ɱɢɧɨɦ ɨɛɥɚɲɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ, ɩɪɢɥɟɝɥɚ ɞɨ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
2. Ⱥɞɪɟɫɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ:
ɧɚɞɚɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ (ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ) ɬɚ ɡ ɩɨɜɚɝɨɸ ɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɞɨ



463



6

ɨɫɨɛɢ, ɪɚɫɢ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɪɟɥɿɝɿʀ, ɜɿɤɭ, ɫɬɚɬɿ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɧɚɞɚɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɪɨɡ’ɹɫɧɸɸɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ
ɬɚ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɡ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ʀɯ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɩɪɨ ɫɜɨʀ ɩɪɚɜɚ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ,
ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɣ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɞɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ, ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɬɟɧɞɚɯ, ɜɪɭɱɟɧɧɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɥɢɫɬɿɜɨɤ, ɛɭɤɥɟɬɿɜ ɬɨɳɨ.
3. Ɂɚɤɨɧɧɿɫɬɶ:
ɧɚɞɚɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɪɨɜɚɞɹɬɶ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɟɬɢɱɧɢɯ ɧɨɪɦ
ɬɚ ɩɪɚɜɢɥ, ɿɡ ɩɨɜɚɝɨɸ ɞɨ ɝɿɞɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɡ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹɦ
ɧɟɝɭɦɚɧɧɢɯ ɿ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɢɯ ɞɿɣ ɳɨɞɨ ɧɢɯ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɞɿɣ
ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ʀɯ ɡɚɤɨɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɿɧɮɨɪɦɜɚɧɿ
ɩɪɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɫɟɧɫɨɪɧɢɦɢ
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɦɨɜɨɸ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɸ ɞɥɹ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɚ ʀɯ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ
ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɞɥɹ ɧɢɯ ɮɨɪɦɚɬɚɯ.
4. Ʉɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ:
ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɞɚɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ Ɂɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ", "ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɞɚɧɢɯ", "ɉɪɨ ɩɫɢɯɿɚɬɪɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ", ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ʀɯ ɡɚɤɨɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɜ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ
ɨɡɧɚɣɨɦɥɸɸɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɯɨɞɚɦɢ ɳɨɞɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ;
ɧɚɞɚɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɧɮɨɪɦɭɸɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ʀɯ
ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɳɨɞɨ ɧɟɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɧɢɦɢ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.
5. ɇɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ,
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ.
VIII. Ɂɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɮɨɪɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ
ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ ɱɚɫ ɞɥɹ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ (ɞɨɞɚɬɨɤ 3) ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ:
ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɿɫɰɹ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ;
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ;
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ ɞɧɹ;
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɩɚɬɪɨɧɚɠɭ;
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭ ɜɟɞɟɧɧɿ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ (ɡɚɤɭɩɿɜɥɹ ɿ ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɥɿɤɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ, ɤɨɫɦɟɬɢɱɧɟ ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ);
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ;
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɬɚ ɫɥɭɠɛɚɦɢ;
ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ;
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ.
2. Ɂɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ʀʀ ɨɛɫɹɝ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ.
3. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɧɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɩɟɪɲɢɯ ɞɜɨɯ ɬɢɠɧɿɜ ɳɨɞɟɧɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ
ɡɚ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɬɚ ɣɨɝɨ ɚɞɚɩɬɚɰɿɽɸ
- ɩɪɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ.
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ɉɿɫɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚɯɨɞɢ, ɬɟɪɦɿɧɢ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚɞɚɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
ȱX. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ ɲɬɚɬɧɢɦ ɪɨɡɩɢɫɨɦ,
ɫɤɥɚɞɟɧɢɦ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ.
2. ɇɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚɞɚɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɠɟ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ.
Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɿ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ ɦɨɠɟ
ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ - ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɮɿɡɢɱɧɢɯ
ɨɫɿɛ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɨɥɨɧɬɟɪɿɜ.
3. ɇɚɞɚɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɣ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɭ Ⱦɨɜɿɞɧɢɤɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɨɮɟɫɿɣ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. ȼɢɩɭɫɤ 80 "ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ", ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɦɭ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 29 ɛɟɪɟɡɧɹ 2017 ɪɨɤɭ ʋ 518.
4. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ:
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ;
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ (ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ) ɜɢɝɨɪɚɧɧɹ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ,
ɡɨɤɪɟɦɚ ɲɥɹɯɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɛɦɿɧɭ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɬɚ ɫɭɩɟɪɜɿɡɿɣ;
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
5. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɽ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ
ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
6. ɇɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ ɦɟɞɢɱɧɿ ɨɝɥɹɞɢ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
X. ɉɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ
1. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
ɉɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɨ
ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ (ɞɨɞɚɬɨɤ 4).
2. ɉɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɦɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɦ ɿ
ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɦ ɝɚɪɹɱɢɦ ɿ ɯɨɥɨɞɧɢɦ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɢɦ
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɦ ɿ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹɦ, ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹɦ, ɨɩɚɥɟɧɧɹɦ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɦ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɥɹ ɨɫɿɛ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ ɬɚ
ɿɧɲɢɯ ɦɚɥɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɧɨɪɦ ɿ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ.
3. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɰɿɽʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɢɧɟɧ:
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɬɚ ɦ’ɹɤɨɝɨ ɿɧɜɟɧɬɚɪɸ (ɦɟɛɥɿ, ɩɨɫɭɞ, ɩɨɫɬɿɥɶ ɬɨɳɨ),
ɦɢɣɧɢɯ ɬɚ ɞɟɡɿɧɮɟɤɰɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɪɚɡɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɿɫɰɹ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɪɨɛɨɱɢɦ ɦɿɫɰɟɦ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɿɧɜɟɧɬɚɪɟɦ,
ɜɢɬɪɚɬɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɬɚ ɪɨɛɨɱɢɦ ɨɞɹɝɨɦ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ʀɯɧɿɯ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ. əɤɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɝɪɭɩɢ
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ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɞɥɹ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɿ ɨɤɪɟɦɿ ɦɿɫɰɹ ɞɥɹ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ (ɫɩɚɥɶɧɿ ɦɿɫɰɹ).
XI. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɦɢ
ɚɤɬɚɦɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
2. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɫɬɜɨɪɸɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɨɛɦɿɧɭ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ
ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
XII. ȼɡɚɽɦɨɞɿɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ
ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɰɿɽʀ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɬɚ ɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ) ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ,
ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɡɚɤɥɚɞɿɜ.
XIȱȱ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɱɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɫɬɚɬɭɬɿɜ), ɰɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ (ɞɥɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ
- ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ) ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ
ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ.
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɜɟɞɟɬɶɫɹ, ɨɮɨɪɦɥɹɽɬɶɫɹ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
XIV. Ɉɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
2. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɿɞɝɭɤɿɜ ɩɪɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɶ ɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɬɚ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɡ
ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
XV. Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ,
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɸ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɧɢɦ
ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɢɦɨɝɚɦ ɰɶɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ
ɞɥɹ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɬɚ ɜɠɢɬɬɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ
ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ.
2. ɉɪɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɬɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿ ɞɚɧɿ ɡ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
3. ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɞɨɞɚɬɨɤ 5).
ȼɧɭɬɪɿɲɧɽ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɧɟ ɪɿɞɲɟ
ɧɿɠ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɪɿɤ.
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Ɂɨɜɧɿɲɧɽ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ,
ɿɧɲɢɦɢ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ:
ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ʀɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɪɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ʀɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɞɨ ɨɪɝɚɧɭ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɡɨɜɧɿɲɧɽ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ.
Ⱦɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚɞɚɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ʀɯɧɿ ɡɚɤɨɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ.
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɡ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯ ɡɚɤɨɧɧɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɳɨɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ
ɨɛɫɹɝɭ, ɡɦɿɫɬɭ, ɭɦɨɜ ɿ ɩɨɪɹɞɤɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɭ ɰɶɨɦɭ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ.
4. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɨɩɪɢɥɸɞɧɸɸɬɶɫɹ ɿ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ.
XVI. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝɢ,
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ,
ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ.
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɥɸɞɟɣ
ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
Ɉ. ɋɭɥɿɦɚ







467



10

Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1
ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ
ɨɫɿɛ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɨɫɿɛ ɡ
ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ
(ɩɭɧɤɬ 1 ɪɨɡɞɿɥɭ ȱȱȱ)
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨɝɨ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɨɫɿɛ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ
1. ɋɬɭɩɿɧɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɱɢɫɥɚ
ɨɫɿɛ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ ɨɫɿɛ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ ɡ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɬɚ/ɚɛɨ
ɫɟɧɫɨɪɧɢɦɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1

ɋɭɦɚ
Ƚɪɭɩɚ
ɛɚɥɿɜ ɡɚ
ɪɭɯɨɜɨʀ ɲɤɚɥɚɦɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ Ȼɚɪɬɟɥɚ ɿ
Ʌɚɭɬɨɧɚ
1
I ɝɪɭɩɚ
II ɝɪɭɩɚ
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ɋɬɭɩɿɧɶ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɬɪɟɛ

ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ

2
127
0
100 - 126 1

3

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ

4
ɋɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɽ
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ (ɜɦɢɜɚɧɧɹ, ɨɞɹɝɚɧɧɹ,
ɜɡɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɚɤɬɚɦɢ ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ,
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜɚɧɧɢ, ɞɭɲɭ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɭɚɥɟɬɨɦ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ,
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɭɞɨɦ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ) ɜɢɤɨɧɭɽ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ.
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ (ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ, ɩɪɢɣɨɦ ɥɿɤɿɜ,
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ, ɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ, ɩɪɚɧɧɹ, ɡɚɧɹɬɬɹ ɪɭɤɨɞɿɥɥɹɦ,
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɮɿɧɚɧɫɚɦɢ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɤɭɩɨɤ ɭ
ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɣ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɪɚɣɨɧɭ, ɭ ɹɤɨɦɭ
ɦɟɲɤɚɽ) ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɡɚ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹɦ ɣ ɞɜɨɪɨɦ ɛɟɡ ɜɿɞɞɚɥɟɧɧɹ ɧɚ
ɜɟɥɢɤɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ. Ʉɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. Ɇɚɽ ɬɪɭɞɧɨɳɿ
ɩɪɢ ɩɿɞɣɨɦɿ ɤɪɭɬɢɦɢ ɫɯɨɞɚɦɢ.
Ɇɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ
ɩɨɤɭɩɨɤ ɱɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɪɚɣɨɧɭ, ɭ ɹɤɨɦɭ
ɦɟɲɤɚɽ.
ɇɟɡɧɚɱɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ.
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɪɢɡɢɤɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ ɞɨɝɥɹɞɭ ɭ
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88 - 99

2

76 - 87

3

ɧɟɡɧɚɱɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ (ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɨɬɪɟɛɭɽ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 10 %
ɩɪɨɫɬɢɯ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ)
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ (ɜɦɢɜɚɧɧɹ, ɨɞɹɝɚɧɧɹ,
ɜɡɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɚɤɬɚɦɢ ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ,
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɭɚɥɟɬɨɦ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɭɞɨɦ
ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ) ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ
ɨɛɫɹɡɿ.
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ (ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ, ɩɪɢɣɨɦ ɥɿɤɿɜ,
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɧɧɹ
ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɮɿɧɚɧɫɚɦɢ) ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ
ɨɛɫɹɡɿ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɜɨɪɭ ɛɿɥɹ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹ ɣ ɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɿ
ɜɿɞɫɬɚɧɿ.
Ʉɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. Ɇɚɽ ɫɤɥɚɞɧɨɳɿ ɩɪɢ ɩɿɞɣɨɦɿ
ɫɯɨɞɚɦɢ.
ȼɚɧɧɭ ɱɢ ɞɭɲ ɩɪɢɣɦɚɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɦɨɠɟ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɨɫɨɛɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɪɚɜɦ).
Ɇɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɜɟɞɟɧɧɿ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɩɪɚɧɧɿ, ɡɚɧɹɬɬɿ
ɪɭɤɨɞɿɥɥɹɦ, ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɨɤɭɩɨɤ ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɱɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ
ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ, ɳɨ ɧɟ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɩɨɛɥɢɡɭ ɦɿɫɰɹ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ.
ɉɨɦɿɪɧɨ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ.
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɩɨɦɿɪɧɨɝɨ
ɨɛɫɹɝɭ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿ
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɭ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɦɨɜɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɣ ɮɚɤɬɨɪɢ
ɪɢɡɢɤɭ (ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɦɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ 20 % ɩɪɨɫɬɢɯ
ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ)
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ (ɜɦɢɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɚɤɬɚɦɢ ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɭɚɥɟɬɨɦ,
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɭɞɨɦ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ)
ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ.
ȼɢɞɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ (ɩɪɢɣɨɦ ɥɿɤɿɜ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ,
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɮɿɧɚɧɫɚɦɢ) ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ
ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹɦ. Ɇɨɠɟ
ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɱɢ ɡ
ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ ɩɿɲɤɢ ɚɛɨ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ.
Ɇɨɠɟ ɦɚɬɢ ɡɧɚɱɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɩɪɢ ɩɿɞɣɨɦɿ ɫɯɨɞɚɦɢ ɚɛɨ ɧɟ ɭ
ɡɦɨɡɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɿɞɧɿɦɚɬɢɫɹ ɫɯɨɞɚɦɢ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ.
ɉɿɞ ɱɚɫ ɤɭɩɚɧɧɹ ɭ ɜɚɧɧɿ ɱɢ ɞɭɲɿ ɦɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ.
Ɇɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɜɞɹɝɚɧɧɿ ɬɚ
ɜɡɭɜɚɧɧɿ, ɩɪɢ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ ʀɠɿ, ɜɟɞɟɧɧɿ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ; ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɩɪɚɧɧɿ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ
ɩɨɤɭɩɨɤ ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɱɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ, ɳɨ
ɧɟ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɩɨɛɥɢɡɭ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ.
ɉɨɦɿɪɧɨ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɭ ɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɞɨɩɨɦɨɡɿ.
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Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɩɨɦɿɪɧɨɝɨ
ɨɛɫɹɝɭ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿ
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɭ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɦɨɜɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɣ ɮɚɤɬɨɪɢ
ɪɢɡɢɤɭ (ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɿ ɩɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɦɨɠɟ
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ
40 % ɩɪɨɫɬɢɯ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ)
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ (ɜɦɢɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɚɤɬɚɦɢ ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɭɚɥɟɬɨɦ,
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɭɞɨɦ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ) ɜɢɤɨɧɭɽ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ.
ȼɢɞɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ (ɩɪɢɣɨɦ ɥɿɤɿɜ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ,
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɮɿɧɚɧɫɚɦɢ) ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ
ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹɦ.
ɍ ɪɿɞɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɱɢ ɡ ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ ɩɿɲɤɢ ɚɛɨ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ.
ɇɟ ɦɨɠɟ ɩɿɞɧɿɦɚɬɢɫɶ ɫɯɨɞɚɦɢ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ.
Ɇɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ
ɜɞɹɝɚɧɧɿ ɬɚ ɜɡɭɜɚɧɧɿ, ɩɪɢ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɿ ʀɠɿ, ɭ
ɜɟɞɟɧɧɿ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɩɪɢ ɩɪɚɧɧɿ, ɩɪɢ ɤɭɩɚɧɧɿ ɭ
ɜɚɧɧɿ ɱɢ ɞɭɲɿ.
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɨɤɭɩɨɤ ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɱɢ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ.
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɚɽ ɜɢɪɚɠɟɧɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɭ
ɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɞɨɩɨɦɨɡɿ ɣ ɞɨɝɥɹɞɿ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿ
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɭ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɦɨɜɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɣ ɮɚɤɬɨɪɢ
ɪɢɡɢɤɭ (ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɿ ɩɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ ɞɨɝɥɹɞɭ
ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ 50 %
ɩɪɨɫɬɢɯ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ)
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ (ɜɦɢɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɚɤɬɚɦɢ ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɭɚɥɟɬɨɦ,
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɭɞɨɦ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ) ɜɢɤɨɧɭɽ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ.
ȼɢɞɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ (ɩɪɢɣɨɦ ɥɿɤɿɜ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ,
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɮɿɧɚɧɫɚɦɢ) ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ
ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹɦ.
ɍ ɪɿɞɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɡ
ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ ɩɿɲɤɢ ɚɛɨ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ.
ɇɟ ɦɨɠɟ ɩɿɞɧɿɦɚɬɢɫɶ ɫɯɨɞɚɦɢ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ.
Ɇɨɠɟ ɜɟɫɬɢ ɞɨɦɚɲɧɽ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɧɟɜɟɥɢɤɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɩɪɢ
ɜɟɥɢɤɢɯ ɱɚɫɨɜɢɯ ɡɚɬɪɚɬɚɯ. ɇɟ ɦɨɠɟ ɩɪɚɬɢ ɜɟɥɢɤɿ ɪɟɱɿ.
Ɇɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ
ɤɭɩɚɧɧɿ ɭ ɜɚɧɧɿ ɱɢ ɞɭɲɿ, ɩɪɢ ɨɞɹɝɚɧɧɿ ɣ ɜɡɭɜɚɧɧɿ, ɩɪɢ
ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ ɣ ɩɪɢɣɨɦɿ ʀɠɿ.
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɨɤɭɩɨɤ ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɱɢ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ.
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɚɽ ɜɢɪɚɠɟɧɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ
ɧɚɹɜɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɭ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɦɨɜɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɣ
ɮɚɤɬɨɪɢ ɪɢɡɢɤɭ (ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɿ ɩɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
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6

32 - 42

7

25 - 31

8

Ɇɨɠɟ ɜɦɢɜɚɬɢɫɹ, ɪɨɡɱɿɫɭɜɚɬɢɫɹ, ɱɢɫɬɢɬɢ ɡɭɛɢ, ɜɡɭɜɚɬɢɫɹ ɿ
ɜɞɹɝɚɬɢɫɹ, ɩɪɢɣɦɚɬɢ ʀɠɭ ɡ ɱɚɫɬɤɨɜɨɸ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ.
Ɇɨɠɟ
ɱɚɫɬɤɨɜɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ
ɚɤɬɢ
ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɨɛɦɟɠɟɧɟ ɤɿɦɧɚɬɨɸ. ɍ ɪɿɞɤɢɯ
ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɦɨɠɟ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɭ ɞɜɿɪ ɿɡ ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ.
ɉɪɢɣɦɚɽ ɜɚɧɧɭ ɱɢ ɞɭɲ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ.
Ʉɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɬɭɚɥɟɬɨɦ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ (ɩɨɬɪɟɛɭɽ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ, ɜɞɹɝɚɧɧɿ, ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɿ).
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɜɟɫɬɢ ɧɟ ɭ ɡɦɨɡɿ.
Ɇɨɠɟ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɬɢ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɿ ɫɬɪɚɜɢ ɣ ɜɢɩɪɚɬɢ ɧɟɜɟɥɢɤɿ
ɪɟɱɿ.
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɨɤɭɩɨɤ ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɱɢ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ.
Ɇɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɶ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ.
ɉɪɢɣɦɚɽ ɥɿɤɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɱɢ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ. Ɇɨɠɟ
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɬɢɫɹ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɮɿɧɚɧɫɚɦɢ.
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɚɽ ɜɢɪɚɠɟɧɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ
ɧɚɹɜɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɭ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɦɨɜɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɣ
ɮɚɤɬɨɪɢ ɪɢɡɢɤɭ (ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɿ ɩɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɞɨ 100 % ɩɪɨɫɬɢɯ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ, ɡ ɧɢɯ ɩɨɧɚɞ
60 % –
ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ)
Ɇɨɠɟ ɜɦɢɜɚɬɢɫɹ, ɪɨɡɱɿɫɭɜɚɬɢɫɹ, ɱɢɫɬɢɬɢ ɡɭɛɢ, ɜɡɭɜɚɬɢɫɹ ɿ
ɜɞɹɝɚɬɢɫɹ, ɩɪɢɣɦɚɬɢ ʀɠɭ, ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɜɚɧɧɭ ɱɢ ɞɭɲ ɡɿ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ.
Ʉɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɬɭɚɥɟɬɨɦ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ (ɩɨɬɪɟɛɭɽ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ, ɜɞɹɝɚɧɧɿ, ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɿ).
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛɦɟɠɟɧɟ ɤɿɦɧɚɬɨɸ.
ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɡ ɥɿɠɤɚ ɧɚ ɤɪɿɫɥɨ ɿɧɨɞɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɱɢ ɧɚɝɥɹɞɭ.
ɇɟ ɦɨɠɟ ɜɟɫɬɢ ɞɨɦɚɲɧɽ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ, ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɧɚɜɿɬɶ
ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɿ ɫɬɪɚɜɢ, ɩɪɚɬɢ.
ȼɢɤɥɢɤɚɽ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɩɪɢɣɨɦ ɥɿɤɿɜ.
ɑɚɫɬɨ ɧɟ ɭ ɡɦɨɡɿ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɬɢɫɹ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɮɿɧɚɧɫɚɦɢ.
Ɇɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ.
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɥɟɠɧɢɣ ɜɿɞ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ
ɧɚɹɜɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɭ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɦɨɜɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɣ
ɮɚɤɬɨɪɢ ɪɢɡɢɤɭ (ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɿ ɩɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɞɨ 100 % ɩɪɨɫɬɢɯ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ, ɡ ɧɢɯ ɬɿɥɶɤɢ ɛɥɢɡɶɤɨ 50 %
– ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ)
ɉɪɢɣɦɚɽ ɜɚɧɧɭ ɱɢ ɞɭɲ, ɜɦɢɜɚɽɬɶɫɹ, ɪɨɡɱɿɫɭɽɬɶɫɹ, ɱɢɫɬɢɬɶ
ɡɭɛɢ, ɜɞɹɝɚɽɬɶɫɹ, ɜɡɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ.
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɩɪɢɣɨɦɿ ʀɠɿ. Ⱥɤɬ
ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɣ ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ ɦɨɠɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɚɛɨ
ɱɚɫɬɤɨɜɨ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛɦɟɠɟɧɟ ɥɿɠɤɨɦ ɣ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ ɧɚɜɤɨɥɨ ɧɶɨɝɨ.
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ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɡ ɥɿɠɤɚ ɧɚ ɤɪɿɫɥɨ ɦɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ. Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɬɭɚɥɟɬɨɦ ɦɨɠɟ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɱɢ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ (ɤɪɿɫɥɨ-ɬɭɚɥɟɬ ɛɿɥɹ
ɥɿɠɤɚ ɱɢ ɫɭɞɧɨ).
Ʉɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ ɱɢ ɦɚɽ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɩɪɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ
ɧɢɦ.
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ʀɠɭ, ɜɟɫɬɢ ɞɨɦɚɲɧɽ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ, ɩɪɚɬɢ, ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɪɭɤɨɞɿɥɥɹɦ.
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɥɿɤɢ ɣ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɬɢɫɹ
ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɮɿɧɚɧɫɚɦɢ.
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɥɟɠɧɢɣ ɜɿɞ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ. ɑɚɫɬɤɨɜɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ
ɫɬɚɧɨɦ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɣ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɦɟɧɲɟ
ɧɿɠ 50 % ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɫɬɢɯ ɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɭ ɥɿɠɤɭ.
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɡ ɥɿɠɤɚ ɧɚ
ɤɪɿɫɥɨ.
Ɇɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɿ ɪɭɯɢ ɭ ɦɟɠɚɯ ɥɿɠɤɚ. Ɇɨɠɟ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɫɢɞɿɬɢ.
ɋɿɞɚɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɱɢ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ. Ʉɨɧɬɪɨɥɸɽ ɚɤɬɢ
ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɣ ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɱɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ.
Ʉɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɫɭɞɧɨɦ ɱɢ ɤɪɿɫɥɨɦ-ɬɭɚɥɟɬɨɦ.
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɥɟɠɧɢɣ ɜɿɞ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɭ ɥɿɠɤɭ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ.
ȼɦɢɜɚɧɧɹ, ɤɭɩɚɧɧɹ, ɜɞɹɝɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɹ, ɩɪɢɣɨɦ ʀɠɿ
ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɬɿɥɶɤɢ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ.
ɇɟ ɫɿɞɚɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɢɞɿɬɢ. ɇɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ ɚɤɬɢ
ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɣ ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ
ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɢɣ ɞɨɝɥɹɞ.
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɥɟɠɧɢɣ ɜɿɞ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ

2. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɪɿɡɧɢɯ
ɜɢɞɿɜ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ
ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ
(ɬɚɛɥɢɰɹ 2) ɬɚ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ (ɬɚɛɥɢɰɹ 3) ɡ
ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ:
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɮɿɡɢɱɧɨʀ, ɫɥɨɜɟɫɧɨʀ,
ɧɚɝɥɹɞɭ)*;
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɫɜɨʀ ɨɫɧɨɜɧɿ ɠɢɬɬɽɜɿ ɩɨɬɪɟɛɢ;
ɫɬɭɩɟɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ** ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨʀ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ
ɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɞɨɩɨɦɨɡɿ, ɩɪɢɱɢɧ, ɳɨ ʀʀ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ.
3. ɋɬɭɩɿɧɶ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɦɟɬɨɞɨɦ – ɲɥɹɯɨɦ
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ, ɱɥɟɧɿɜ
ɣɨɝɨ ɫɿɦ’ʀ, ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɲɥɹɯɨɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
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4. ɉɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɲɤɚɥ ɨɛɪɚɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɚɸɬɶ
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɪɟɚɥɶɧɿ ɞɿʀ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ. Ɉɰɿɧɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ 24-48 ɝɨɞɢɧ (ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɨɰɿɧɤɚ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɜɲɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ).
5. ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ ɨɰɿɧɸɽ
ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 10 ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ
ɫɮɟɪɢ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ (ɬɚɛɥɢɰɹ 2). Ɉɰɿɧɤɚ
ɪɿɜɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɫɭɦɨɸ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ
ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ ɿɡ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɰɿɽʀ ɲɤɚɥɢ.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 100 ɛɚɥɿɜ, ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ – 0 ɛɚɥɿɜ.
* ɉɨɬɪɟɛɚ ɭ ɧɚɝɥɹɞɿ ɣ ɫɥɨɜɟɫɧɿɣ ɞɨɩɨɦɨɡɿ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɡɚɥɟɠɧɢɣ).
** Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ „ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɣ” ɞɨɩɭɫɤɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ.

Ɍɚɛɥɢɰɹ 2
ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ
ʋ
ɡ/ɩ
1
1

2

Ʉɪɢɬɟɪɿʀ
2
ɉɪɢɣɨɦ ʀɠɿ

Ʉɭɩɚɧɧɹ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

Ȼɚɥɢ

3
ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ ɣ ɩɪɢɣɨɦ ʀɠɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɩɨɫɭɞɨɦ, ɫɬɨɥɨɜɢɦɢ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ ɣ
ɩɨɛɭɬɨɜɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ ɛɟɡ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ ɣ ɩɪɢɣɨɦ ʀɠɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɚɥɟ ɡɚ ɞɨɜɲɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ
ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ ɣ ɩɪɢɣɨɦ ʀɠɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɫɭɞɭ ɣ
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ (ɞɚɥɿ – ɌɁɊ)
ɇɚɫɢɥɭ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɚɛɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɌɁɊ
ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ ɣ ɩɪɢɣɨɦ ʀɠɿ
ɉɪɢɣɦɚɽ ʀɠɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɚɛɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɌɁɊ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɨɠɟ
ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ (ɩɨɤɥɚɫɬɢ ʀɠɭ ɜ ɬɚɪɿɥɤɭ ɱɢ
ɧɚɥɢɬɢ ɪɿɞɢɧɭ ɜ ɫɬɚɤɚɧ ɬɨɳɨ)
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɝɥɹɞɭ ɱɢ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ
ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ ɞɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ ɣ ɩɪɢɣɨɦɿ ʀɠɿ (ɩɪɢ ɪɨɡɪɿɡɚɧɧɿ
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ ɛɭɬɟɪɛɪɨɞɿɜ) (ɞɨ 25 % ɞɿɣ ɱɢ ɱɚɫɭ
ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ʀɠɿ)
ɇɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɩɪɢ
ɩɪɢɣɨɦɿ ʀɠɿ (ɞɨ 50 % ɞɿɣ ɱɢ ɱɚɫɭ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ʀɠɿ)
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɩɪɢɣɨɦɿ ʀɠɿ
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ʀɠɭ
ɉɪɢɣɦɚɽ ɜɚɧɧɭ ɱɢ ɞɭɲ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɟɡ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
ɉɪɢɣɦɚɽ ɜɚɧɧɭ ɱɢ ɞɭɲ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɝɥɹɞɭ ɱɢ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ
ɩɪɢɣɨɦɿ ɜɚɧɧɢ ɱɢ ɞɭɲɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢ ɜɢɯɨɞɿ ɡ ɜɚɧɧɢ ɱɢ
ɞɭɲɭ, ɩɪɢ ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɿ) (ɞɨ 25 % ɞɿɣ ɱɢ ɱɚɫɭ)
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɩɪɢɣɨɦɿ ɜɚɧɧɢ ɱɢ ɞɭɲɭ
(ɞɨ 50 % ɞɿɣ ɱɢ ɱɚɫɭ)
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ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ
ɩɪɢɣɨɦɿ ɜɚɧɧɢ ɱɢ ɞɭɲɭ
Ʉɭɩɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜ
ɦɟɠɚɯ ɥɿɠɤɚ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɚɧɧɢ-ɩɪɨɫɬɢɪɚɞɥɚ
Ɂɞɿɣɫɧɸɽ ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɬɭɚɥɟɬ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɟɡ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ
ɬɭɚɥɟɬ
Ɂɞɿɣɫɧɸɽ ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɬɭɚɥɟɬ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ
(ɜɦɢɜɚɧɧɹ,
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɝɥɹɞɭ ɱɢ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɞɨ
ɪɨɡɱɿɫɭɜɚɧɧɹ, 25 % ɞɿɣ ɱɢ ɱɚɫɭ)
ɱɢɫɬɤɚ ɡɭɛɿɜ, ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɞɨ 50 % ɞɿɣ ɱɢ ɱɚɫɭ)
ɛɪɢɬɬɹ,
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀ ɿɡ ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɬɭɚɥɟɬ
ɡɭɛɧɢɦɢ
ɩɪɨɬɟɡɚɦɢ)
Ɉɞɹɝɚɧɧɹ
ɿ ȼɞɹɝɚɽɬɶɫɹ ɿ ɜɡɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɟɡ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
ɜɡɭɜɚɧɧɹ
ȼɞɹɝɚɽɬɶɫɹ ɿ ɜɡɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɌɁɊ ɛɟɡ
ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
ɉɨɜɿɥɶɧɨ ɜɞɹɝɚɽɬɶɫɹ ɿ ɜɡɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɚɛɨ ɿɡ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɌɁɊ
Ɂ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ ɜɞɹɝɚɽɬɶɫɹ ɿ ɜɡɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɚɛɨ ɿɡ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɌɁɊ
ɉɪɢ ɜɞɹɝɚɧɧɿ ɿ ɜɡɭɜɚɧɧɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɝɥɹɞɭ ɱɢ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢ ɡɚɫɬɿɛɚɧɧɿ ʉɭɞɡɢɤɿɜ,
ɡɚɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɿ ɲɧɭɪɤɿɜ (ɞɨ 25 % ɞɿɣ ɱɢ ɱɚɫɭ)
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɜɞɹɝɚɧɧɿ ɿ ɜɡɭɜɚɧɧɿ (ɞɨ
50 % ɞɿɣ ɱɢ ɱɚɫɭ)
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ
ɜɞɹɝɚɧɧɿ ɿ ɜɡɭɜɚɧɧɿ
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɞɹɝɚɬɢɫɹ ɿ ɜɡɭɜɚɬɢɫɹ
ɉɨɜɧɿɫɬɸ
ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ,
ɡɚ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ
ɦɨɠɟ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɤɥɿɡɦɭ ɱɢ ɫɜɿɱɤɢ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ
Ɇɚɽ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɭ ɤɨɥɨɫɬɨɦɭ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɞɨɝɥɹɞɚɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɤɚɥɨɩɪɢɣɦɚɱɚ
ȼɢɩɚɞɤɨɜɿ ɿɧɰɢɞɟɧɬɢ ɧɟ ɱɚɫɬɿɲɟ 1 ɪɚɡɭ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ ɚɛɨ
ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɤɥɿɡɦɢ ɿ ɫɜɿɱɨɤ (ɧɟ
ɱɚɫɬɿɲɟ 1 ɪɚɡɭ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ)
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɨ (2-3 ɪɚɡɢ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ) ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ ɞɟɮɟɤɚɰɿɸ
ɚɛɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɥɿɡɦɢ, ɹɤɭ ɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚɞɚɜɚɱ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɚɛɨ ɦɚɽ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɭ ɤɨɥɨɫɬɨɦɭ, ɡɚ
ɹɤɨɸ ɦɨɠɟ ɞɨɝɥɹɞɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡ ɱɚɫɬɤɨɜɨɸ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɤɚɥɨɩɪɢɣɦɚɱɚ
ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ (ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲɟ 3 ɪɚɡɿɜ ɧɚ
ɬɢɠɞɟɧɶ), ɡɚ ɤɨɥɨɫɬɨɦɨɸ ɞɨɝɥɹɞɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟ
ɉɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ ɚɛɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɥɿɡɦɢ
ɱɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɤɨɥɨɫɬɨɦɨɸ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ
ɧɚɞɚɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
ɉɨɜɧɿɫɬɸ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɫɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɡ ɭɪɨɫɬɨɦɨɸ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ
ɫɟɱɨɩɪɢɣɦɚɱɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɚɛɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɫɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɡ ɤɚɬɟɬɟɪɨɦ
ȼɢɩɚɞɤɨɜɿ ɿɧɰɢɞɟɧɬɢ ɧɟ ɱɚɫɬɿɲɟ 1 ɪɚɡɭ ɧɚ ɞɨɛɭ
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɨ (2-3 ɪɚɡɢ ɧɚ ɞɨɛɭ) ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ
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ɚɛɨ ɽ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɚ ɭɪɨɫɬɨɦɚ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɦɨɠɟ ɞɨɝɥɹɞɚɬɢ ɡ
ɱɚɫɬɤɨɜɨɸ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ
ɫɟɱɨɩɪɢɣɦɚɱɚ
ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ (ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲɟ 3 ɪɚɡɿɜ ɧɚ
ɞɨɛɭ), ɡɚ ɭɪɨɫɬɨɦɨɸ ɞɨɝɥɹɞɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟ,
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɚɦɩɟɪɫɢ
ɉɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ ɱɢ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɚɬɟɬɟɪɚ,
ɹɤɢɦ ɧɟ ɦɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ; ɩɨɫɬɿɣɧɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɚɦɩɟɪɫɢ ɚɛɨ ɜɿɞɦɨɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ʀɯ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ (ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɱɢ ɿɧɲɢɯ
ɩɪɢɱɢɧ)
ȼɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ȼɿɞɜɿɞɭɽ ɣ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɬɭɚɥɟɬ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɟɡ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ȼɿɞɜɿɞɭɽ ɣ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɬɭɚɥɟɬ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɌɁɊ
ɬɭɚɥɟɬɭ
ɇɚɫɢɥɭ ɜɿɞɜɿɞɭɽ ɣ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɬɭɚɥɟɬ ɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɪɿɫɥɚɬɭɚɥɟɬɭ, ɌɁɊ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ ɧɚɝɥɹɞɭ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɣ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɬɭɚɥɟɬɭ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɪɿɫɥɚɬɭɚɥɟɬɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ, ɩɪɢ
ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɿ, ɜɞɹɝɚɧɧɿ ɣ ɿɧɲɢɯ ɞɿɹɯ)
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɿ ɣ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɬɭɚɥɟɬɭ
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɿ ɣ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɬɭɚɥɟɬɭ
Ɍɭɚɥɟɬ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɡɚɫɨɛɿɜ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɭ ɥɿɠɤɭ (ɫɭɞɧɨ, ɩɚɦɩɟɪɫɢ)
ȼɫɬɚɜɚɧɧɹ ɣ ɉɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɟɡ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
ɩɟɪɟɯɿɞ
ɡ ɉɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɌɁɊ ɛɟɡ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
ɥɿɠɤɚ
ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɝɥɹɞɭ (ɱɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ)
ɉɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɱɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɌɁɊ ɡ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ
Ɇɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɫɢɞɿɬɢ ɧɚ ɥɿɠɤɭ, ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ
ɱɚɫɬɤɨɜɚ ɫɬɨɪɨɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɚ
Ɇɨɠɟ ɫɢɞɿɬɢ, ɚɥɟ ɩɟɪɟɯɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɿɡ ɩɨɫɬɿɣɧɨɸ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
Ɇɨɠɟ ɫɿɞɚɬɢ ɣ ɫɢɞɿɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ, ɩɟɪɟɯɿɞ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɿɡ ɩɨɫɬɿɣɧɨɸ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɢɞɿɬɢ ɣ ɜɫɬɚɬɢ ɡ ɥɿɠɤɚ ɧɚɜɿɬɶ ɿɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ
Ɇɨɠɟ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ
ɛɿɥɶɲɟ 500 ɦɟɬɪɿɜ. Ɇɨɠɟ ɯɨɞɢɬɢ ɩɨ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɸ ɛɟɡ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
Ɇɨɠɟ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ
ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɛɿɥɶɲɟ 500 ɦɟɬɪɿɜ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɌɁɊ. Ɇɨɠɟ
ɯɨɞɢɬɢ ɩɨ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɸ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
Ɇɨɠɟ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ
ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɛɿɥɶɲɟ 500 ɦɟɬɪɿɜ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɌɁɊ ɩɨɜɿɥɶɧɨ, ɡ
ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ. Ɇɨɠɟ ɯɨɞɢɬɢ ɩɨ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɸ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ
Ɇɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜ ɦɟɠɚɯ
500 ɦɟɬɪɿɜ. Ɇɨɠɟ ɯɨɞɢɬɢ ɩɨ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɸ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ
Ɇɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɨɣɬɢ ɞɨ 100 ɦɟɬɪɿɜ ɚɛɨ ɩɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ

1
0

10
9
7
5

3
2
0
15
12
10
7
5
3
1
0
15
14
11

10
5



475



18

10

ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɪɿɫɥɚ-ɤɨɥɹɫɤɢ. ɉɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɸ
ɩɨɜɿɥɶɧɨ ɿɡ ɡɭɩɢɧɤɚɦɢ ɧɚ ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ
Ɇɨɠɟ ɩɪɨɣɬɢ ɞɨ 100 ɦɟɬɪɿɜ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɌɁɊ. ɉɨ
ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɸ ɩɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ
Ɇɨɠɟ ɩɪɨɣɬɢ ɞɨ 100 ɦɟɬɪɿɜ ɬɿɥɶɤɢ ɿɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ. ɉɨ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɸ ɩɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɪɭɯɚɬɢɫɶ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɛɿɥɶɲɟ 50 ɦɟɬɪɿɜ
ɱɢ ɧɟ ɭ ɡɦɨɡɿ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ
Ɇɨɠɟ ɩɿɞɧɿɦɚɬɢɫɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɉɿɞɧɿɦɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɌɁɊ
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɛɚɝɚɬɨ ɱɚɫɭ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɱɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɌɁɊ ɩɿɞɣɨɦɭ ɫɯɨɞɚɦɢ
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɱɢ ɧɚɝɥɹɞɭ)
ɉɿɞɧɿɦɚɬɢɫɹ ɫɯɨɞɚɦɢ ɦɨɠɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɇɟ ɭ ɡɦɨɡɿ ɩɿɞɧɿɦɚɬɢɫɹ ɫɯɨɞɚɦɢ ɧɚɜɿɬɶ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ

ɉɿɞɣɨɦ
ɫɯɨɞɚɦɢ
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ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ

6. ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ ɨɰɿɧɸɽ ɫɤɥɚɞɧɿ ɞɿʀ
ɥɸɞɢɧɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 9 ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ (ɬɚɛɥɢɰɹ 3). Ɉɰɿɧɤɚ ɪɿɜɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɞɿɣ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɫɭɦɨɸ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ ɿɡ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɰɿɽʀ ɲɤɚɥɢ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 27
ɛɚɥɿɜ, ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ – 10 ɛɚɥɿɜ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3
ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ
ʋ
ɡ/ɩ
1

2
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Ʉɪɢɬɟɪɿʀ
2
Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

3
Ɇɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
Ɇɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɦ
ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɱɟɪɟɡ ɫɥɚɛɤɢɣ ɫɥɭɯ ɱɢ ɡɿɪ)
Ɇɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɧɟɜɟɥɢɤɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɱɢ ɧɚɛɢɪɚɸɱɢ
ɬɿɥɶɤɢ ɞɨɛɪɟ ɡɧɚɣɨɦɿ ɧɨɦɟɪɢ
Ɇɨɠɟ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ, ɹɤɳɨ ɯɬɨɫɶ ɧɚɛɟɪɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ
ɧɨɦɟɪ
ɇɟ ɦɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ Ɇɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ
ɜɿɞɫɬɚɧɿ, ɤɭɞɢ ɧɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɱɢ ɧɚ ɬɚɤɫɿ. ɉɥɚɧɭɽ ɩɨʀɡɞɤɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɦɨɠɧɚ
ɞɿɣɬɢ Ɇɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ
ɩɿɲɤɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɱɢ ɧɚ ɬɚɤɫɿ ɩɿɫɥɹ ɞɟɬɚɥɶɧɢɯ ɫɥɨɜɟɫɧɢɯ
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ
Ɇɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɱɢ ɧɚ
ɬɚɤɫɿ
Ɇɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɱɢ ɧɚ ɬɚɤɫɿ

Ȼɚɥɢ
4
3
2,5
2
1,5
1
3
2,5
2
1,5
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2

3

4

5

6

7

8

9

3
ɇɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ
Ⱦɪɿɛɧɿ ɩɨɤɭɩɤɢ Ɇɨɠɟ ɪɨɛɢɬɢ ɩɨɤɭɩɤɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɿ
Ɇɨɠɟ ɪɨɛɢɬɢ ɩɨɤɭɩɤɢ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
Ɋɨɛɢɬɶ ɩɨɤɭɩɤɢ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ
ɇɟ ɭ ɡɦɨɡɿ ɪɨɛɢɬɢ ɩɨɤɭɩɤɢ
ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ
Ɇɨɠɟ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ʀɠɿ
Ɇɨɠɟ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɿɡ ɧɚɩɿɜɮɚɛɪɢɤɚɬɿɜ
Ɇɨɠɟ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
Ɇɨɠɟ ɬɿɥɶɤɢ ɪɨɡɿɝɪɿɜɚɬɢ ʀɠɭ
ɇɟ ɭ ɡɦɨɡɿ ɝɨɬɭɜɚɬɢ
Ɇɨɠɟ ɜɟɫɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ȼɟɞɟɧɧɹ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ
Ɇɨɠɟ ɪɨɛɢɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ
Ɇɨɠɟ ɜɟɫɬɢ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ
ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɪɨɛɿɬ
ɇɟ ɭ ɡɦɨɡɿ ɜɟɫɬɢ ɞɨɦɚɲɧɽ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ
Ⱦɨɡɜɿɥɥɹ, ɭ ɬɨɦɭ Ⱦɨɡɜɿɥɥɹ ɦɨɠɟ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɣ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɱɢɫɥɿ ɪɭɤɨɞɿɥɥɹ Ɇɨɠɟ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɣ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɞɟɹɤɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
Ɇɨɠɟ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɞɨɡɜɿɥɥɹ ɣ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɇɟ ɭ ɡɦɨɡɿ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɫɜɨɽ ɞɨɡɜɿɥɥɹ ɣ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɉɪɚɧɧɹ
Ɇɨɠɟ ɩɪɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
Ɇɨɠɟ ɩɪɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɚɥɶɧɨʀ
ɦɚɲɢɧɢ
Ɇɨɠɟ ɩɪɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
(ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢ ɪɨɡɜɿɲɭɜɚɧɧɿ ɛɿɥɢɡɧɢ)
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɇɟ ɭ ɡɦɨɡɿ ɡɚɣɦɚɬɢɫɶ ɩɪɚɧɧɹɦ
ɉɪɢɣɨɦ ɥɿɤɿɜ
Ɇɨɠɟ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɥɿɤɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ (ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɞɨɡɭɸɱɢ ɣ ɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɱɚɫ)
Ɇɨɠɟ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɥɿɤɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
(ɯɬɨɫɶ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɬɨɱɧɭ ɞɨɡɭ ɣ ɧɚɝɚɞɭɽ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ
ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɥɿɤɢ)
Ɇɨɠɟ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɥɿɤɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɹɤɳɨ ɯɬɨɫɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ ʀɯ ɩɪɢɣɨɦ
ɇɟ ɭ ɡɦɨɡɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɥɿɤɢ
Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɚɧɧɹ Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ
Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɮɿɧɚɧɫɚɦɢ
Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɚɽɬɶɫɹ ɩɨɬɨɱɧɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɚɥɟ
ɦɿɫɹɱɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɟ ɭ ɡɦɨɡɿ
Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɚɬɢɫɹ ɧɟ ɭ ɡɦɨɡɿ
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ
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7. ɋɬɭɩɿɧɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɱɢɫɥɚ
ɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ ɨɫɿɛ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ ɡ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɩɫɢɯɿɱɧɢɦɢ
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɡɚ
ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ (ɬɚɛɥɢɰɹ 4), ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɚɪɬɤɢ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɞɚɥɿ –
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Ʉɚɪɬɤɚ) (ɬɚɛɥɢɰɹ 5).
8. Ɇɟɬɨɸ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ Ʉɚɪɬɤɢ ɽ ɨɰɿɧɤɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɲɥɹɯɨɦ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɩɨɫɥɭɡɿ, ɳɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ ɪɿɜɧɹ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ
ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ ɡɚ 14 ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɤɢ
ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ:
ɩɪɢ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ (ɜɿɞ 142 ɞɨ 244 ɛɚɥɿɜ) – ɩɨɬɪɟɛɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 35 ɝɨɞɢɧ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ;
ɩɪɢ ɞɨɛɪɨɦɭ ɪɿɜɧɿ (ɜɿɞ 245 ɞɨ 314 ɛɚɥɿɜ) – ɩɨɬɪɟɛɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 21 ɝɨɞɢɧɭ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ;
ɩɪɢ ɜɿɞɦɿɧɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ (ɜɿɞ 315 ɞɨ 350 ɛɚɥɿɜ) – ɩɨɬɪɟɛɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 14 ɝɨɞɢɧ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ.
9. ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɭ ɨɰɿɧɸɸɬɶ, ɮɚɯɿɜɰɿ ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨʀ
ɤɨɦɚɧɞɢ, ɛɥɢɡɶɤɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɪɨɞɢɱɿ, ɤɨɬɪɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɨɝɥɹɞ, ɿɧɲɿ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɡɧɚɸɬɶ
ɩɪɨ ɧɚɜɢɱɤɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
10. Ɋɿɜɟɧɶ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɡɚ ɧɚɣɧɢɠɱɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸ (ɭɫɶɨɝɨ
ɨɰɿɧɤɚ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɡɚ 14 ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ). Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɨɠɟ
ɦɚɬɢ ɜɿɞɦɿɧɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɡɚ ɨɞɧɿɽɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸ, ɚɥɟ ɛɚɡɨɜɢɣ
ɱɢ ɧɭɥɶɨɜɢɣ ɡɚ ɿɧɲɨɸ.
11. Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɚ ɤɨɠɧɨɸ ɡ 14 ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɢɬɚɧɧɹ
ɩɨɞɿɥɟɧɨ ɧɚ 5 ɪɿɜɧɿɜ (ɜɿɞ ɧɭɥɶɨɜɨɝɨ ɞɨ ɜɿɞɦɿɧɧɨɝɨ) ɩɨ 5 ɡɚɩɢɬɚɧɶ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ. Ɂ
ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɬɶɫɹ. Ɂɚ ɤɨɠɧɭ ɫɬɜɟɪɞɧɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɨɞɧɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɨɞɢɧ ɛɚɥ.
12. ɉɪɨɰɟɫ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚɣɧɢɠɱɨɝɨ
(ɧɭɥɶɨɜɨɝɨ) ɪɿɜɧɹ ɿ ɞɚɥɿ. Ⱦɨ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɡɚ
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɫɬɜɟɪɞɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɜɫɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɡɚ ɹɤɿ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɚɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩ’ɹɬɶ ɛɚɥɿɜ. əɤɳɨ ɧɚ ɧɭɥɶɨɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɫɬɜɟɪɞɧɢɦɢ ɽ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɱɨɬɢɪɢ ɚɛɨ ɦɟɧɲɟ ɡɚɩɢɬɚɧɶ, ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ
ɹɤ ɧɭɥɶɨɜɢɣ. əɤɳɨ ɧɚ ɪɿɜɧɹɯ ɜɿɞ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɞɨ ɜɿɞɦɿɧɧɨɝɨ ɫɬɜɟɪɞɧɢɦɢ ɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ
ɧɚ ɨɞɧɟ ɚɛɨ ɞɜɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ ɹɤ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ; ɹɤɳɨ ɫɬɜɟɪɞɧɢɦɢ ɽ ɬɪɢ ɚɛɨ ɱɨɬɢɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ, ɩɟɪɟɣɬɢ ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ
ɪɿɜɧɹ ɧɟ ɦɨɠɧɚ, ɩɪɨɬɟ ɬɚɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɡɚɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ.
13. ɇɭɥɶɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɜɢɱɨɤ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ
ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɽ ɨɡɧɚɤ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ
ɮɭɧɤɰɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ʀɯ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɿ ɬɨɦɭ
ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɮɚɯɿɜɰɹ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4
ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ
ʋ
ɡ/ɩ
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ɇɭɥɶɨɜɢɣ

4
Ƒ ȼɿɞɪɿɡɧɹɽ ɝɪɨɲɿ ɜɿɞ ɩɚɩɿɪɰɿɜ.
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ, ɳɨ ɝɪɨɲɿ ɡɚɪɨɛɥɹɸɬɶ.
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ, ɳɨ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɿ ɬɨɜɚɪɢ ɛɟɡ ɝɪɨɲɟɣ ɧɟ ɞɚɸɬɶ.
Ƒ ȼɿɞɪɿɡɧɹɽ ɛɚɧɤ ɜɿɞ ɦɚɝɚɡɢɧɭ.
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɦɚɝɚɡɢɧɿ, ɳɨ ɤɭɩɭɸɬɶ
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɦɨɧɟɬ ɬɚ ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ ɝɪɨɲɟɣ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɨɤɭɩɤɢ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɿ ɬɚ ɩɨɪɚɯɭɜɚɬɢ
ɪɟɲɬɭ.
Ƒ Ɇɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɿɡɧɢɰɸ ɦɿɠ „ɪɨɡɤɿɲɲɸ” ɬɚ
„ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ” ɭ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɿ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ, ɨɞɹɡɿ, ɠɢɬɥɿ.
Ƒ Ɂɧɚɽ ɪɿɡɧɢɰɸ ɦɿɠ „ɰɿɧɨɸ ɡɿ ɡɧɢɠɤɨɸ” ɬɚ „ɡɜɢɱɚɣɧɨɸ
ɰɿɧɨɸ”.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɩɨɫɿɛ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹ ɝɪɨɲɟɣ ɧɚ
ɩɨɤɭɩɤɚɯ
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɹɤ ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ (ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ
ɚɛɨ ɨɳɚɞɧɢɣ).
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɹɤ ɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚ ɡɧɹɬɢ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɣ ɜɤɥɚɞ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɨɛɦɟɠɢɬɢ ɛɸɞɠɟɬ ɧɚ ɨɞɢɧ ɬɢɠɞɟɧɶ (ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ
ɞɟɹɤɟ ɜɦɿɧɧɹ ɡɚɨɳɚɞɠɭɜɚɬɢ).
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ ɪɿɡɧɢɰɸ ɦɿɠ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɨɸ ɬɚ ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɨɬɪɢɦɚɧɨɸ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨɸ ɩɥɚɬɨɸ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪ, ɳɨɛ ɞɨɞɚɜɚɬɢ,
ɜɿɞɧɿɦɚɬɢ, ɞɿɥɢɬɢ ɿ ɦɧɨɠɢɬɢ
Ƒ Ɂ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɨɠɟ ɫɤɥɚɫɬɢ ɦɿɫɹɱɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ, ɳɨ
ɩɨɤɪɢɜɚɽ ɜɢɬɪɚɬɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ.
Ƒ ɋɬɿɣɤɢɣ ɞɨ ɜɩɥɢɜɿɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɤɚɦɩɚɧɿɣ
(ɪɨɡɩɪɨɞɚɠɿɜ, ɚɤɰɿɣ, ɞɟɲɟɜɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɬɨɳɨ).
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɹɤ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɜ ɛɚɧɤ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɢɩɢɫɤɭ ɡ
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɯɭɧɤɭ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɿɧ ɭ ɧɢɯ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɹɤ ɨɛɪɿɡɚɬɢ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ
ɚɤɰɿɣɧɿ ɤɭɩɨɧɢ
Ƒ Ɇɨɠɟ ɡɚɨɳɚɞɢɬɢ ɬɚ ɜɿɞɤɥɚɫɬɢ ɤɨɲɬɢ ɞɥɹ
ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɫɟɡɨɧɧɢɯ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɬɨɳɨ.
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ, ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɨɤɭɩɤɢ ɜ ɤɪɟɞɢɬ, ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɬɚ
ɩɟɧɹ.
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, ɩɨɞɚɬɤɢ,
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ ɤɨɪɨɬɤɭ ɮɨɪɦɭ ɞɥɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɿʀ.
Ƒ Ɇɚɽ ɪɟɝɭɥɹɪɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹ
Ƒ Ɇɢɽ ɪɭɤɢ ɩɟɪɟɞ ʀɠɟɸ ɛɟɡ ɧɚɝɚɞɭɜɚɧɧɹ.
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ, ɹɤɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɦɨɠɧɚ ʀɫɬɢ ɛɟɡ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ, ɚ
ɹɤɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ ɬɚ ɝɨɬɭɜɚɬɢ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɳɨ ɨɜɨɱɿ ɬɚ ɮɪɭɤɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɦɢɬɢ, ɱɢɫɬɢɬɢ.
Ƒ Ʉɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɫɬɨɥɨɜɢɦɢ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ, ɬɚɤɢɦɢ ɹɤ ɥɨɠɤɚ,
ɜɢɞɟɥɤɚ.
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Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ
ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɝɿɝɿɽɧɢ

ȼɿɞɦɿɧɧɢɣ

ɇɭɥɶɨɜɢɣ

Ȼɚɡɨɜɢɣ

Ɂɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ

Ƒ ɉɪɢɛɢɪɚɽ ɩɿɫɥɹ ɫɟɛɟ ɩɨɫɭɞ ɡɿ ɫɬɨɥɭ
Ƒ Ɇɢɽ ɪɭɤɢ ɩɟɪɟɞ ɜɠɢɜɚɧɧɹɦ ɱɢ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹɦ ʀɠɿ.
Ƒ ɉɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɚ ɫɬɨɥɨɦ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɡɚɦɨɜɢɬɢ ʀɠɭ ɭ ɤɚɮɟ ɱɢ ɡɚɤɥɚɞɿ ɲɜɢɞɤɨɝɨ
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ.
Ƒ Ɂɧɚɽ ɩɪɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɹɤɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɜɠɢɜɚɬɢ ɞɥɹ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ.
Ƒ Ɂɧɚɽ ɧɚɡɜɢ ɤɭɯɨɧɧɨɝɨ ɩɪɢɥɚɞɞɹ ɬɚ ɬɟ, ɹɤ ɣɨɝɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ
Ƒ Ɇɨɠɟ ɡɚɦɨɜɢɬɢ ʀɠɭ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ
ɦɟɧɸ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɬɢ ɫɧɿɞɚɧɨɤ ɱɢ ɨɛɿɞ ɧɚ ɨɞɧɭ ɥɸɞɢɧɭ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɫɤɥɚɫɬɢ ɫɩɢɫɨɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɩɨɤɭɩɨɤ ɞɥɹ ɩɨɯɨɞɭ
ɜ ɦɚɝɚɡɢɧ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɿ ɛɟɡɩɟɱɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɤɭɯɨɧɧɟ
ɩɪɢɥɚɞɞɹ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ (ɧɨɠɿ, ɬɟɪɬɤɢ, ɤɨɧɫɟɪɜɧɿ
ɧɨɠɿ, ɤɚɪɬɨɩɥɟɱɢɫɬɤɢ ɬɨɳɨ).
Ƒ ɍɦɿɽ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɧɚɤɪɢɬɢ ɧɚ ɫɬɿɥ
Ƒ ȼɢɹɜɥɹɽ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɹɤɿ ɲɜɢɞɤɨ ɩɫɭɸɬɶɫɹ ɿ ɩɨɜɢɧɧɿ
ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɹ ɜ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɭ.
Ƒ Ɋɨɡɪɿɡɧɹɽ ɨɡɧɚɤɢ ɡɿɩɫɨɜɚɧɨʀ ʀɠɿ.
Ƒ ɍɦɿɽ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ
ɤɨɧɫɟɪɜɨɜɚɧɢɯ ɚɛɨ ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ.
Ƒ ɍɦɿɽ ɤɭɩɭɜɚɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɞɥɹ ɬɢɠɧɟɜɨɝɨ ɦɟɧɸ ɬɚ ɧɟ
ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɛɸɞɠɟɬ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ.
Ƒ ɍɦɿɽ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɨɤɭɩɤɢ ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɿ (ɨɛɪɚɬɢ ɬɨɜɚɪɢ ɡɿ
ɫɩɢɫɤɭ ɩɨɤɭɩɨɤ ɬɚ ɫɩɥɚɬɢɬɢ ɡɚ ɧɢɯ ɤɚɫɢɪɭ)
Ƒ Ƚɨɬɭɽ ɫɬɪɚɜɢ ɡɚ ɪɟɰɟɩɬɚɦɢ.
Ƒ ɍɦɿɽ ɡɦɿɧɢɬɢ ɪɟɰɟɩɬ, ɳɨɛ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɬɢ ɫɬɪɚɜɭ ɞɥɹ
ɛɿɥɶɲɨʀ ɱɢ ɦɟɧɲɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ.
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ, ɹɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɨɜɚɪɢ ɞɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ
ɬɟɪɦɿɧɭ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ʀɯ ɩɫɭɜɚɧɧɸ.
Ƒ ɍɦɿɽ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɳɨɬɢɠɧɟɜɟ ɦɟɧɸ ɿɡ ɩɨɠɢɜɧɢɯ ɫɬɪɚɜ.
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ ɬɚ ɜɦɿɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɰɿɧɢ ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ
ɦɚɝɚɡɢɧɿɜ
Ƒ Ɉɞɹɝɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɧɲɢɯ ɨɫɿɛ.
Ƒ Ʉɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɬɭɚɥɟɬɨɦ ɿ ɤɭɩɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɿɧɲɢɯ.
Ƒ Ɇɢɽ ɪɭɤɢ, ɱɢɫɬɢɬɶ ɡɭɛɢ, ɪɨɡɱɿɫɭɽ ɜɨɥɨɫɫɹ ɡ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɩɨɝɨɥɢɬɢɫɹ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ (ɞɥɹ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ). Ɇɨɠɟ
ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɚɜɢɥ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɝɿɝɿɽɧɢ, ɭ
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɪɢ ɦɟɧɫɬɪɭɚɥɶɧɨɦɭ ɰɢɤɥɿ (ɞɥɹ ɠɿɧɨɤ).
Ƒ Ɂɚɦɿɧɸɽ ɛɪɭɞɧɢɣ ɨɞɹɝ ɡ ɧɚɝɚɞɭɜɚɧɧɹɦ/ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
Ƒ ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɨɞɹɝɚɽɬɶɫɹ ɿ ɜɡɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɫɟɡɨɧɭ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɤɨɥɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɦɿɧɢɬɢ ɛɿɥɢɡɧɭ ɿ ɛɪɭɞɧɢɣ ɨɞɹɝ.
Ƒ ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɤɭɩɚɽɬɶɫɹ.
Ƒ ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɦɢɥɨ, ɲɚɦɩɭɧɶ, ɞɟɡɨɞɨɪɚɧɬ, ɤɪɟɦ ɞɥɹ
ɝɨɥɿɧɧɹ, ɿɧɲɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɚɬɿ.
Ƒ Ɋɟɝɭɥɹɪɧɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɱɢɫɬɢɬɶ ɡɭɛɢ
Ƒ Ɋɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɢɣɦɚɽ ɞɭɲ ɬɚ ɦɢɽɬɶɫɹ.
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Ƒ Ⱦɨɝɥɹɞɚɽ ɡɚ ɜɨɥɨɫɫɹɦ, ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɣɨɝɨ ɱɢɫɬɢɦ ɬɚ
ɨɯɚɣɧɢɦ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɩɟɪɭɤɚɪɧɿ.
Ƒ Ɉɞɹɝɚɽɬɶɫɹ ɜ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɱɢɫɬɢɣ ɨɞɹɝ.
Ƒ ɋɭɲɢɬɶ ɜɡɭɬɬɹ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
Ƒ Ɇɨɠɟ ɱɢɬɚɬɢ ɟɬɢɤɟɬɤɢ ɧɚ ɨɞɹɡɿ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɩɨɫɿɛ
ɩɪɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɟɱɟɣ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɫɨɪɬɭɜɚɬɢ ɨɞɹɝ ɞɥɹ ɩɪɚɧɧɹ ɜ ɩɪɚɥɶɧɿɣ ɦɚɲɢɧɿ.
Ƒ Ɂɧɚɽ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɬɚ ɦɨɠɟ ɡɚɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɜ ɛɸɞɠɟɬɿ ɝɪɨɲɿ
ɞɥɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɡ ɜɨɥɨɫɫɹɦ, ɧɿɝɬɹɦɢ
(ɮɚɪɛɭɜɚɧɧɹ, ɩɥɟɬɿɧɧɹ, ɦɚɧɿɤɸɪ ɬɨɳɨ).
Ƒ Ɇɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɚɫɭɜɚɬɢ ɨɞɹɝ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɩɪɢɲɢɜɚɬɢ ʉɭɞɡɢɤɢ ɿ ɪɨɛɢɬɢ ɞɪɿɛɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ
ɨɞɹɝɭ
Ƒ Ɇɨɠɟ ɩɪɚɬɢ ɪɟɱɿ ɪɭɤɚɦɢ, ɜɢɤɨɧɭɸɱɢ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɧɚ
ɟɬɢɤɟɬɰɿ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɹɤɢɣ ɨɞɹɝ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɞɹɝɧɭɬɢ ɦɚɣɠɟ ɞɥɹ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɩɨɞɿʀ.
Ƒ Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɠɟ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɞɨ ɚɬɟɥɶɽ ɨɞɹɝ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ
ɪɟɦɨɧɬɭ, ɨɪɿɽɧɬɭɽɬɶɫɹ ɜ ɩɨɫɥɭɝɚɯ ɚɬɟɥɶɽ ɬɚ ɰɿɧɚɯ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɹɤɚ ɤɨɫɦɟɬɢɤɚ ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ ɫɚɦɟ ɣɨɦɭ/ʀɣ.
Ƒ ɍɦɿɽ ɛɟɡɩɟɱɧɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɩɨɛɭɬɨɜɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ ɞɥɹ
ɞɨɝɥɹɞɭ
ɡɚ
ɜɥɚɫɧɨɸ
ɡɨɜɧɿɲɧɿɫɬɸ
(ɮɟɧɨɦ,
ɟɥɟɤɬɪɨɛɪɢɬɜɨɸ, ɟɥɟɤɬɪɨɟɩɿɥɹɬɨɪɨɦ ɬɨɳɨ)
Ƒ Ɇɨɠɟ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɩɨɝɚɧɨ ɫɟɛɟ ɩɨɱɭɜɚɽ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɩɨɤɚɡɚɬɢ/ɫɤɚɡɚɬɢ, ɞɟ ɛɨɥɢɬɶ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɳɨ ɬɚɤɟ ɥɿɤɢ ɿ ɞɟ ɜɨɧɢ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɿ ɩɪɨɞɚɸɬɶɫɹ.
Ƒ ɇɟ ɛɟɪɟ ɥɿɤɢ ɛɟɡ ɞɨɡɜɨɥɭ.
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ, ɳɨ ɭ ɪɚɡɿ ɯɜɨɪɨɛɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɞɨ
ɥɿɤɚɪɹ
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɳɨ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɛɪɚɬɢ ɱɭɠɿ ɥɿɤɢ, ɿ ɧɟ ɛɟɪɟ ʀɯ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɳɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚɪɤɨɬɢɤɿɜ, ɚɥɤɨɝɨɥɸ ɚɛɨ ɬɸɬɸɧɭ
ɲɤɨɞɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜ’ɸ.
Ƒ Ɂɧɚɽ ɨɫɧɨɜɢ ɚɧɚɬɨɦɿʀ ɥɸɞɢɧɢ.
Ƒ Ɂɧɚɽ ɩɪɨ ɦɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɚɰɟɩɰɿʀ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɹɤ ɿ ɞɟ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɭ ɦɟɞɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ
Ƒ Ɇɨɠɟ ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɣ ɨɩɢɫɭɜɚɬɢ ɫɢɦɩɬɨɦɢ ɡɚɫɬɭɞɢ,
ɝɪɢɩɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ.
Ƒ ɉɨɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɣɬɢ ɦɟɞɢɱɧɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɧɚ ɩɪɨɯɚɧɧɹ
ɥɸɞɢɧɢ, ɤɨɬɪɿɣ ɞɨɜɿɪɹɽ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɳɨ ɪɨɛɢɬɢ ɩɪɢ ɧɟɡɧɚɱɧɨɦɭ ɩɨɪɿɡɿ, ɨɩɿɤɭ ɱɢ ɹɤ
ɜɢɬɹɝɧɭɬɢ ɫɤɚɛɤɭ.
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ ɪɢɡɢɤɢ ɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ, ɳɨ
ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ ɫɬɚɬɟɜɢɦ ɲɥɹɯɨɦ.
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ ɪɢɡɢɤɢ ɡɥɨɜɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚɪɤɨɬɢɤɚɦɢ ɿ ɚɥɤɨɝɨɥɟɦ
Ƒ Ɇɨɠɟ ɞɨɝɥɹɞɚɬɢ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɫɬɭɞɢ ɱɢ ɝɪɢɩɭ,
ɜɢɦɿɪɹɬɢ ɫɨɛɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ.
Ƒ Ɋɨɡɩɿɡɧɚɽ/ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɠɢɜɚɽ ɥɿɤɢ, ɹɤɿ ɩɪɨɞɚɸɬɶɫɹ ɛɟɡ
ɪɟɰɟɩɬɿɜ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɥɿɤɚɪɹ ɚɛɨ ɡɚɩɢɫɚɬɢɫɹ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɧɚ
ɩɪɢɣɨɦ ɿ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ.
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Ƒ ȼɦɿɽ ɛɟɡ ɧɚɝɥɹɞɭ ɛɟɡɩɟɱɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɥɿɤɢ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ
ɞɨ ɚɩɬɟɱɤɢ ɩɟɪɲɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ.
Ƒ Ɂɧɚɽ ɦɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɧɨɫɬɿ (ɤɨɧɬɪɚɰɟɩɰɿʀ),
ɹɤ ʀɯ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɿ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɩɨɲɢɪɟɧɧɸ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ, ɳɨ
ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ ɫɬɚɬɟɜɢɦ ɲɥɹɯɨɦ
Ƒ ɍɫɜɿɞɨɦɥɸɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ,
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɩɪɚɜ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɤɨɥɢ ɬɪɟɛɚ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɜ ɥɿɤɚɪɧɸ ɡɚ
ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɚ ɤɨɥɢ ɩɿɬɢ ɞɨ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ
ɥɿɤɚɪɹ ɱɢ ɜ ɩɨɥɿɤɥɿɧɿɤɭ.
Ƒ ɍɫɜɿɞɨɦɥɸɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɫɧɭ ɬɚ
ɩɪɨɝɭɥɹɧɨɤ ɧɚ ɫɜɿɠɨɦɭ ɩɨɜɿɬɪɿ.
Ƒ Ɂɧɚɽ ɩɪɨ ɡɚɤɥɚɞɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɿɦ’ʀ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɳɨ ɬɚɤɟ ɧɚɥɟɠɧɟ ɞɨɩɨɥɨɝɨɜɟ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɱɢɫɬɨɬɢ ɜ
ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɿ.
Ƒ ȼɿɞɪɿɡɧɹɽ ɛɪɭɞɧɟ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹ ɜɿɞ ɱɢɫɬɨɝɨ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɩɪɢɛɪɚɬɢ ɛɪɭɞɧɢɣ ɩɨɫɭɞ ɡɿ ɫɬɨɥɭ.
Ƒ Ɂɧɚɽ ɧɚɡɜɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɞɥɹ ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɿ ɞɟ
ɜɨɧɢ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɫɤɥɚɫɬɢ ɫɜɿɣ ɨɞɹɝ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɧɲɢɯ
Ƒ Ɇɨɠɟ ɦɢɬɢ ɩɨɫɭɞ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɦɢɣɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ
ɝɚɪɹɱɭ ɜɨɞɭ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɩɨɦɿɧɹɬɢ ɥɚɦɩɨɱɤɭ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɡɚɫɬɟɥɢɬɢ ɥɿɠɤɨ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɧɟɫɬɢ ɫɦɿɬɬɹ.
Ƒ əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɤɥɚɞɟ ɪɟɱɿ ɧɚ ʀɯɧɿ ɦɿɫɰɹ
Ƒ ȼɦɿɽ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɢɥɨɫɨɫ ɿ ɱɢɫɬɢɬɢ
ɣɨɝɨ, ɱɢɫɬɢɬɢ ɬɭɚɥɟɬ ɬɚ ɜɚɧɧɭ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɦɿɧɹɬɢ ɩɨɫɬɿɥɶɧɭ ɛɿɥɢɡɧɭ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɹɤ ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɬɢ ɡɚɫɦɿɱɟɧɧɹ ɪɚɤɨɜɢɧɢ ɣ ɭɧɿɬɚɡɚ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɹɤ ɩɿɞɦɿɬɚɬɢ ɣ ɦɢɬɢ ɩɿɞɥɨɝɭ, ɜɿɤɧɚ, ɜɢɬɢɪɚɬɢ ɩɢɥ.
Ƒ Ɂɧɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɦɢɣɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ
ɨɱɢɳɟɧɧɹ
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɹɤ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜɚɧɬɭɡɨɦ ɞɥɹ ɩɪɨɛɢɜɚɧɧɹ
ɬɭɚɥɟɬɭ ɱɢ ɪɚɤɨɜɢɧɢ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɪɨɡɦɨɪɨɠɭɜɚɬɢ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ, ɹɤɳɨ ɰɟ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɹɤ ɟɤɨɧɨɦɢɬɢ ɟɧɟɪɝɿɸ ɿ ɜɨɞɭ.
Ƒ ȼɢɤɨɧɭɽ ɪɭɬɢɧɧɿ ɬɚ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɿ ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ, ɳɨɛ
ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɛɭɞɢɧɨɤ ɜ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɱɢɫɬɨɦɭ ɫɬɚɧɿ.
Ƒ ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɹɳɢɤɢ ɿ ɲɚɮɢ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ
ɪɟɱɟɣ
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɳɨ ɪɟɦɨɧɬ ɦɚɽ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɤ ɛɭɞɢɧɤɭ, ɿ
ɦɨɠɟ ɩɨɞɚɬɢ ɡɚɩɢɬ ɳɨɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɡɪɨɛɢɬɢ ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ ɩɨɛɭɬɨɜɢɣ ɪɟɦɨɧɬ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɩɨɦɿɧɹɬɢ ɡɚɩɨɛɿɠɧɢɤ ɚɛɨ ɜɢɦɢɤɚɱ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɜɢɦɿɪɹɬɢ ɜɿɤɧɨ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɠɚɥɸɡɿ ɱɢ
ɲɬɨɪ.
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Ƒ Ɂɧɚɽ, ɹɤ ɩɨɡɛɭɬɢɫɹ ɬɚɪɝɚɧɿɜ ɿ ɹɤ ɧɟ ɡɚɜɟɫɬɢ ɲɤɿɞɧɢɤɿɜ
ɬɨɳɨ
Ƒ Ɇɨɠɟ ɜɿɞɪɿɡɧɢɬɢ ɠɢɬɥɨɜɢɣ ɛɭɞɢɧɨɤ ɜɿɞ ɛɭɞɢɧɤɭ
ɿɧɲɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɛɭɞɢɧɤɭ ɩɪɨɠɢɜɚɽ (ɩɪɢɜɚɬɧɢɣ
ɱɢ ɛɚɝɚɬɨɤɜɚɪɬɢɪɧɢɣ).
Ƒ Ɂɧɚɽ ɥɸɞɟɣ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɩɪɨɠɢɜɚɽ ɜ ɛɭɞɢɧɤɭ.
Ƒ Ɂɧɚɽ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɣɨɦɭ/ʀɣ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɛɚɡɨɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ (ɞɨɝɥɹɞɭ).
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ, ɞɨ ɤɨɝɨ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɡ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ ɩɪɨ ɭɦɨɜɢ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ ɩɨɧɹɬɬɹ „ɡɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɨɪɟɧɞɭ”.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɹɤ ɞɿɫɬɚɬɢɫɹ ɞɨ ɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɜɢɯɨɞɭ ɜ ɛɭɞɿɜɥɿ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɫɜɨɸ ɚɞɪɟɫɭ.
Ƒ Ɋɨɡɪɿɡɧɹɽ ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɞɨ ɹɤɢɯ
ɤɿɦɧɚɬ ɦɨɠɟ ɜɯɨɞɢɬɢ ɛɟɡ ɞɨɡɜɨɥɭ, ɚ ɞɨ ɹɤɢɯ ɦɚɽ
ɩɨɫɬɭɤɚɬɢ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɟɡ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɥɿɮɬɨɦ
Ƒ Ɇɨɠɟ ɱɢɬɚɬɢ ɿ ɪɨɡɭɦɿɽ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɪɟɧɞɭ.
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ (ɜɥɚɫɧɟ ɠɢɬɥɨ, ɨɪɟɧɞɚ,
ɩɨɩɪɨɫɢɬɢ ɞɨɜɿɞɤɭ ɬɨɳɨ).
Ƒ Ɇɨɠɟ ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɪɟɧɞɨɸ
ɪɿɡɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɠɢɬɥɚ.
Ƒ Ɂɧɚɽ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɿɡ ɫɭɫɿɞɚɦɢ.
Ƒ ɍɦɿɽ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɩɨ ɞɨɩɨɦɨɝɭ, ɳɨɛ ɨɪɟɧɞɭɜɚɬɢ ɠɢɬɥɨ
Ƒ Ɇɨɠɟ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɢɩ ɠɢɬɥɚ, ɳɨ ɦɨɠɧɚ ɨɪɟɧɞɭɜɚɬɢ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɫɭɱɚɫɧɢɦ
ɜɢɦɨɝɚɦ ɳɨɞɨ ɠɢɬɥɚ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɜɧɟɫɨɤ (ɞɟɩɨɡɢɬɢ,
ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ, ɡɚɫɬɚɜɚ, ɨɪɟɧɞɚ – ɩɟɪɲɢɣ ɦɿɫɹɰɶ,
ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɦɟɛɥɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ
ɜɠɢɬɤɭ).
Ƒ Ɇɨɠɟ ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ ɨɪɟɧɞɧɭ ɡɚɹɜɭ ɿ ɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ʀʀ ɡ
ɨɪɟɧɞɨɞɚɜɰɟɦ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɝɥɹɧɭɬɢ ɤɜɚɪɬɢɪɭ, ɳɨɛ
ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢɫɹ, ɳɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪ ɛɭɞɢɧɤɭ ɧɚɞɚɜ ɩɪɚɜɞɢɜɭ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɬɚ ɫɭɫɿɞɿɜ.
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ ɧɚɫɥɿɞɤɢ, ɹɤɳɨ ɩɪɚɜɚ ɿɧɲɢɯ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ ɳɨɞɨ
ɦɚɣɧɚ ɱɢ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɲɭɦɭ ɧɟ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ
Ƒ Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɧɚɥɚɝɨɞɠɭɜɚɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬ ɬɚ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɦɟɲɤɚɧɰɹɦɢ ɣ ɨɪɟɧɞɨɞɚɜɰɟɦ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɹɤ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɞɨɩɨɦɨɝɭ, ɹɤɳɨ ɽ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɡ
ɨɪɟɧɞɨɞɚɜɰɟɦ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɦɚɣɫɬɪɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ.
Ƒ ɍɦɿɽ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɲɢɯ ɫɩɿɜɦɟɲɤɚɧɰɿɜ ɩɪɢ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɿ ɜ ɨɪɟɧɞɨɜɚɧɿɣ ɤɜɚɪɬɢɪɿ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢ ɨɪɟɧɞɧɭ ɩɥɚɬɭ ɬɚ
ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿ ɩɥɚɬɟɠɿ
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɳɨ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ.
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Ƒ Ɇɨɠɟ ɜɿɞɪɿɡɧɢɬɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɜɿɞ
ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ, ɜɚɧɬɚɠɿɜɤɭ ɜɿɞ ɥɟɝɤɨɜɨɝɨ ɚɜɬɨ.
Ƒ Ɋɨɡɪɿɡɧɹɽ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɳɨ ɡɚ ɩɪɨʀɡɞ ɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ
ɩɥɚɬɢɬɢ.
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ
ɪɭɯɭ
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɪɟɦɟɧɿ
ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɩɨʀɡɞɰɿ ɜ ɚɜɬɨ.
Ƒ Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɢɣ ɿɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ.
Ƒ Ɂɧɚɽ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ ɡɭɩɢɧɤɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ
ɛɿɥɹ ɫɜɨɝɨ ɛɭɞɢɧɤɭ.
Ƒ Ɂɧɚɽ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɠɧɢɦ ɜɢɞɨɦ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɞɿɫɬɚɬɢɫɹ ɧɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɦɭ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ ɜɿɞ ɞɨɦɭ ɞɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɹɤɭ ɜɿɞɜɿɞɭɽ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ
Ƒ Ɇɨɠɟ ɛɟɡɩɟɱɧɨ ʀɡɞɢɬɢ ɧɚ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɿ.
Ƒ ȼɦɿɽ ɫɩɥɚɬɢɬɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɨʀɡɞɤɢ ɚɛɨ ɩɪɟɞ’ɹɜɢɬɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɨ ɩɿɥɶɝɨɜɢɣ ɩɪɨʀɡɞ.
Ƒ ɍɫɜɿɞɨɦɥɸɽ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɜɨɞɿɧɧɹ ɛɟɡ ɩɪɚɜ ɬɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɹɤ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɬɚɤɫɿ ɬɚ ɩɪɢɛɥɢɡɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɨʀɡɞɤɢ
ɧɚ ɬɚɤɫɿ.
Ƒ əɤɳɨ ɽ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ, ɦɨɠɟ ʀɡɞɢɬɢ ɜ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɦɭ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ ɡ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɩɟɪɟɫɚɞɤɚɦɢ
Ƒ
Ɇɨɠɟ
ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ
ɳɨɞɟɧɧɟ
ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɱɢ ɧɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɪɨɛɢɬɢ, ɳɨɛ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɪɚɜɚ ɜɨɞɿɹ.
Ƒ Ɂɧɚɽ ɞɨɪɨɠɧɿ ɡɧɚɤɢ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɩɨɥɚɝɨɞɢɬɢ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɩɨ ɤɚɪɬɿ
Ƒ Ɇɨɠɟ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɦ ɦɚɪɲɪɭɬɨɦ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɭ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɢɣ
ɦɚɪɲɪɭɬ ɧɟ ɩɪɚɰɸɽ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɹɤ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɨɰɿɧɢɬɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ/ɪɿɤ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɜɤɥɚɞɢ ɿ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ.
Ƒ ɍɦɿɽ ɡɧɚɣɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɩɪɨʀɡɞ ɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɦɭ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɪɨʀɡɞ ɜ ɨɛɢɞɜɚ ɤɿɧɰɿ ɧɚ ɦɿɠɦɿɫɶɤɨɦɭ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ
Ƒ ȼɦɿɽ ɱɢɬɚɬɢ.
Ƒ Ɋɨɡɪɿɡɧɹɽ ɩɨɧɹɬɬɹ „ɨɞɢɧ” ɿ „ɛɚɝɚɬɨ” ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɝɪɭɩɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɟɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ ɡɚ
ɬɪɭɞɨɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ (ɩɪɚɰɟɬɟɪɚɩɿɽɸ) ɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɪɨɛɨɬɢ ɝɨɬɨɜɢɣ ɨɫɜɨɸɜɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɬɪɭɞɨɜɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ.
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Ƒ ȼɿɞɪɿɡɧɹɽ ɪɨɛɨɱɢɣ ɱɚɫ ɜɿɞ ɞɨɡɜɿɥɥɹ ɿ ɩɨɜɨɞɢɬɶ ɫɟɛɟ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ.
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ, ɳɨ ɤɨɠɟɧ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɿ ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ
ɞɨɛɪɟ ɜɱɢɬɢɫɹ, ɳɨɛ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ
Ƒ ȼɢɹɜɥɹɽ ɭɩɨɞɨɛɚɧɧɹ ɭ ɩɟɜɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɬɪɭɞɨɜɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɿɡ ɩɪɚɰɟɬɟɪɚɩɿʀ.
Ƒ ȼɢɹɜɥɹɽ ɛɚɠɚɧɧɹ ɨɫɜɨɸɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɬɪɭɞɨɜɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɩɿɞ
ɱɚɫ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɚɛɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɡɚɧɹɬɶ.
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ ɩɨɧɹɬɬɹ „ɩɪɨɮɟɫɿɹ” ɿ ɜɢɹɜɥɹɽ ɛɚɠɚɧɧɹ ɧɚɛɭɬɢ
ɩɟɜɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ.
Ƒ Ɇɚɽ ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɢɣ ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ ɫɜɨɸ ɦɚɣɛɭɬɧɸ
ɩɪɨɮɟɫɿɸ.
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ, ɳɨ ɬɚɤɟ ɲɤɨɥɚ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɭɱɢɥɢɳɟ,
ɬɟɯɧɿɤɭɦ, ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ
Ƒ Ɇɨɠɟ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɮɨɪɦɢ ɩɪɢ ɜɫɬɭɩɿ ɧɚ ɨɫɜɿɬɧɿ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ.
Ƒ Ɇɚɽ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɹɤɚ ɨɫɜɿɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɞɥɹ
ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɭ ɜɿɧ/ɜɨɧɚ ɯɨɱɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢ ɨɫɜɿɬɧɿ/ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɩɥɚɧɢ ɡ
ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ/ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚɦɢ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɹɤ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɜɫɬɭɩɭ ɧɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ.
Ƒ Ɇɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɞɟ ɡɦɨɠɟ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɩɿɫɥɹ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɚɠɚɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɹɤ ɩɢɫɚɬɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ.
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ ɪɿɡɧɢɰɸ ɦɿɠ ɥɟɤɰɿɽɸ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ ɡɚɧɹɬɬɹɦ.
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ ɨɫɜɿɬɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ/ɧɚɜɢɱɤɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ
ɨɛɪɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ.
Ƒ Ɂɧɚɽ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ.
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ, ɳɨ ɬɚɤɟ ɫɬɢɩɟɧɞɿɹ ɿ ɹɤ ʀʀ ɨɬɪɢɦɚɬɢ
Ƒ Ɇɨɠɟ ɜɢɛɪɚɬɢ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɡɚɤɥɚɞ, ɞɟ ɦɨɠɧɚ ɡɞɨɛɭɬɢ
ɛɚɠɚɧɭ ɩɪɨɮɟɫɿɸ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɞɟ ɡɧɚɣɬɢ ɿ ɹɤ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɨɫɜɿɬɢ ɚɛɨ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ ɝɪɨɦɚɞɿ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɹɤ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɞɥɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ.
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɠɢɬɬɹ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ.
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ, ɳɨ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨ ɫɟɛɟ ɬɭɪɛɭɜɚɬɢɫɹ ɫɚɦ, ɹɤɳɨ
ɛɭɞɟ ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ ɨɫɜɿɬɭ ɜ ɿɧɲɨɦɭ ɦɿɫɬɿ ɿ ɝɨɬɨɜɢɣ ɞɨ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɿ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɳɨ ɞɨɪɨɫɥɿɣ ɥɸɞɢɧɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ, ɳɨɛ
ɡɚɪɨɛɥɹɬɢ ɧɚ ɠɢɬɬɹ.
Ƒ Ɋɨɡɪɿɡɧɹɽ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ ɪɿɡɧɢɰɸ ɦɿɠ ɩɪɚɰɟɬɟɪɚɩɿɽɸ ɿ ɧɚɣɦɚɧɨɸ
ɩɪɚɰɟɸ.
Ƒ ɍɫɜɿɞɨɦɥɸɽ, ɳɨ ɭɥɸɛɥɟɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ ɦɨɠɟ ɧɟ ɩɪɢɧɨɫɢɬɢ
ɩɪɢɛɭɬɤɭ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɳɨ ɧɚ ɪɨɛɨɬɿ ɦɨɠɟ ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɪɨɛɢɬɢ ɬɟ,
ɳɨ ɫɤɚɠɭɬɶ, ɚ ɧɟ ɬɟ, ɳɨ ɯɨɱɟɲ
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɳɨ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ ɪɨɛɨɱɿ ɞɧɿ, ɚ
ɜɿɞɩɨɱɢɜɚɸɬɶ ɭ ɜɢɯɿɞɧɿ.
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Ƒ ɍɦɿɽ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɜɪɚɧɰɿ
(ɜɱɚɫɧɨ ɜɫɬɚɬɢ, ɜɞɹɝɬɢɫɹ, ɡɿɛɪɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɪɟɱɿ,
ɡɚɦɤɧɭɬɢ ɞɜɟɪɿ).
Ƒ Ɇɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɢɩɢ ɪɨɛɨɬɢ, ɞɨɫɬɭɩɧɿ
ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ/ɧɟʀ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɳɨ ɡɚ ɪɨɛɨɬɭ ɥɸɞɢɧɚ ɨɬɪɢɦɭɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ
ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɧɚ ɹɤɭ ɪɨɛɨɬɭ ɿ ɧɚ ɹɤɭ ɨɩɥɚɬɭ ɦɨɠɟ
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ
Ƒ Ɇɨɠɟ ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɭ ɮɨɪɦɭ ɡɚɹɜɢ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɲɭɤɚɬɢ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɨɛɨɬɭ ɣ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɜɚɤɚɧɫɿʀ ɞɥɹ ɫɟɛɟ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɩɪɨɣɬɢ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɭ, ɞɚɸɱɢ ɩɿɞɯɨɞɹɳɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ
ɧɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɞɨɦɨɜɢɬɢɫɹ ɩɪɨ ɱɚɫ ɞɥɹ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɢ.
Ƒ Ɂɧɚɽ ɩɪɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɨɞɹɝ ɞɥɹ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɢ
Ƒ Ɇɨɠɟ ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɪɟɡɸɦɟ ɿ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɢ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɩɪɨɣɬɢ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɭ.
Ƒ Ɂɧɚɽ ɮɭɧɤɰɿʀ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ
ɦɨɠɟ ɞɨ ɧɢɯ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ.
Ƒ Ɂɧɚɽ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɬɚ ɪɨɡɭɦɿɽ,
ɳɨ ɜɨɧɢ ɛɟɪɭɬɶ ɩɥɚɬɭ ɡɚ ɫɜɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦɢ
ɫɥɭɠɛɚɦɢ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ
Ƒ Ɇɚɽ ɪɟɡɸɦɟ.
Ƒ ȼɦɿɽ ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɨ ɡɜɚɠɭɜɚɬɢ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɨɞɧɿɽʀ ɪɨɛɨɬɢ
ɧɚɞ ɿɧɲɨɸ.
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ ɩɪɨɹɜɢ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀ ɧɚ ɪɨɛɨɬɿ ɿ ɬɟ, ɞɟ ɲɭɤɚɬɢ
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɬɚɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɫɜɨɸ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ
ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɩɿɫɥɹ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɧɢɦɢ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɞɨ ɤɨɝɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɡɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɽɸ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ,
ɹɤɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɛɪɚɬɢ ɨɞɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɿɡ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ
ɜɚɤɚɧɫɿɣ ɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɪɢɡɢɤɢ
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɯɨɞɢɬɢ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ/ɭ ɬɪɭɞɨɜɿ
ɦɚɣɫɬɟɪɧɿ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɳɨ ɧɚ ɪɨɛɨɬɿ/ɭ ɬɪɭɞɨɜɿɣ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ
ɥɸɞɢ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ/ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ
ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ, ɧɚɝɥɹɞɨɦ.
Ƒ ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɱɚɫɬɢɯ ɡɦɿɧ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ.
Ƒ ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɱɚɫɬɢɯ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɿɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ
Ƒ Ɉɞɹɝɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ.
Ƒ ɍɦɿɽ ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɱɚɫ, ɳɨɛ ɞɿɫɬɚɬɢɫɹ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɜɱɚɫɧɨ.
Ƒ ȼɱɚɫɧɨ ɡɜɿɬɭɽ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɭ ɪɨɛɨɬɭ.
Ƒ Ɂɧɚɽ ɫɜɨʀ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɿ ɬɟ, ɹɤ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɛɨɬɿ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɹɤ ɡɜ’ɹɡɚɬɢɫɹ ɡ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɟɦ, ɤɨɥɢ ɧɟ ɦɨɠɟ
ɜɢɣɬɢ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ
Ƒ ɍɦɿɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɪɨɛɨɬɿ.
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Ƒ ɍɦɿɽ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢ ɪɨɛɨɱɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɜɿɞ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ,
ɪɨɡɭɦɿɽ ɪɨɛɨɱɭ ɿɽɪɚɪɯɿɸ ɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɹɤ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɥɢɫɬɨɤ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɱɟɪɟɡ ɹɤɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɣɨɝɨ/ʀʀ ɛɭɞɟ ɨɞɪɚɡɭ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɨ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɹɤ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɩɨ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚ
ɪɨɛɨɬɿ
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɤɨɥɢ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɥɿɤɚɪɧɹɧɢɣ, ɜɿɞɩɭɫɬɤɭ ɚɛɨ
ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɱɚɫ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɹɤɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɤɚɪɝ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɪɨɛɢɬɢ, ɳɨɛ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɞɟ ɿ ɤɨɥɢ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɤɨɥɟɝɚɦɢ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɹɤ ɭɩɨɪɚɬɢɫɹ ɡ ɝɧɿɜɨɦ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɝɧɿɜ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ, ɤɨɥɟɝ ɚɛɨ ɤɥɿɽɧɬɿɜ
Ƒ Ɇɨɠɟ ɫɩɪɚɜɥɹɬɢɫɹ ɡ ɝɧɿɜɨɦ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ.
Ƒ Ɂɧɚɽ „ɧɟɩɢɫɚɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ” ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɿ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ
ʀɯ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɹɤ ɩɪɨɫɢɬɢ ɩɪɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɪɨɛɢɬɢ, ɳɨɛ ɦɚɬɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɫɥɭɠɛɿ.
Ƒ Ɂɧɚɽ ɡɚɤɨɧɧɿ ɩɪɚɜɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ
Ƒ Ɂɧɚɽ ɩɪɨ ɬɢɩɨɜɿ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɿ ɩɪɨ ʀɯ ɧɚɫɥɿɞɤɢ.
Ƒ Ɂɧɚɽ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɩɨ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭ ɰɢɯ
ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɳɨ ɭ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɬɪɚɩɢɬɢ ɿ
ɛɥɢɡɶɤɿ ɥɸɞɢ, ɹɤɢɦ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɛɭɞɟ ɞɨɩɨɦɨɝɚ.
Ƒ Ɋɨɡɪɿɡɧɹɽ ɡɜɭɤɨɜɿ ɬɚ ɜɿɡɭɚɥɶɧɿ ɫɢɝɧɚɥɢ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ.
Ƒ ȼɢɤɨɧɭɽ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɨɝɥɹɞɚɥɶɧɢɤɚ ɚɛɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ
ɪɹɬɭɜɚɥɶɧɢɤɚ ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ
Ƒ Ɂɧɚɽ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɨɥɿɰɿʀ, ɲɜɢɞɤɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɩɨɠɟɠɧɨʀ,
ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɨɦɟɪɢ ɬɟɥɟɮɨɧɿɜ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ
ɤɨɠɧɭ ɿɡ ɫɥɭɠɛ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɳɨ ɧɟɫɩɪɚɜɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ
ɩɨɠɟɠɿ.
Ƒ Ɂɧɚɽ ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɧɟɞɨɩɚɥɤɿɜ, ɹɤɳɨ
ɩɚɥɢɬɶ.
Ƒ ȼɦɿɽ ɡɚɤɪɢɜɚɬɢ ɿ ɜɿɞɤɪɢɜɚɬɢ ɞɜɟɪɿ ɬɚ ɜɿɤɧɚ.
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ, ɳɨ ɬɚɤɟ ɩɨɠɟɠɧɚ ɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿɹ ɿ ɳɨ ɪɨɛɢɬɢ
ɩɪɢ ʀʀ ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɿ
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɿ ɡɚɯɨɞɢ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɟɜɚɤɭɸɜɚɬɢɫɹ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɠɟɠɿ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɪɨɡɩɿɡɧɚɬɢ ɡɚɩɚɯ ɜɢɬɨɤɭ ɝɚɡɭ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɳɨ ɪɨɛɢɬɢ, ɿ ɤɨɦɭ ɞɡɜɨɧɢɬɢ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ/ɜɨɧɚ
ɩɨɱɭɥɢ ɡɚɩɚɯ ɜɢɬɨɤɭ ɝɚɡɭ.
Ƒ Ⱦɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɩɪɚɜɢɥ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ
Ƒ Ɂɧɚɽ ɩɪɚɜɢɥɚ ɤɭɩɚɧɧɹ ɭ ɜɨɞɨɣɦɿ ɬɚ ɞɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ʀɯ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɦɢɣɧɿ ɡɚɫɨɛɢ.
Ƒ Ⱦɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɩɪɚɜɢɥ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɩɨɛɭɬɨɜɨɦɭ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɦɢɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɩɪɢɥɚɞɿɜ.
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Ƒ Ɇɨɠɟ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɤɨɥɢ ɩɨɬɪɿɛɧɚ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɦɟɞɢɱɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ, ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɩɨɠɟɠɧɢɤɿɜ,
ɩɨɥɿɰɿʀ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɹɤ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜɨɝɧɟɝɚɫɧɢɤɨɦ
Ƒ ɍɦɿɽ ɩɥɚɜɚɬɢ.
Ƒ Ɂɧɚɽ ɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɡɚɫɬɟɪɟɠɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɞɥɹ
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɭ ɦɿɫɬɿ ɚɛɨ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ.
Ƒ ɑɿɬɤɨ ɜɢɤɨɧɭɽ ɩɪɚɜɢɥɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɧɟɡɧɚɣɨɦɰɹɦɢ,
ɧɟ ɿɧɿɰɿɸɽ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɡ ɧɟɡɧɚɣɨɦɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ.
Ƒ ɍɦɿɽ ɛɟɡɩɟɱɧɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɝɚɡɨɜɨɸ ɩɥɢɬɨɸ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɳɨ ɪɨɛɢɬɢ, ɤɨɥɢ ɡɭɩɢɧɢɜɫɹ ɥɿɮɬ
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɬɶ ɦɚɝɚɡɢɧɢ, ɲɤɨɥɢ, ɩɨɥɿɤɥɿɧɿɤɢ,
ɥɿɤɚɪɧɿ ɬɨɳɨ, ɤɭɞɢ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɥɸɞɢ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɳɨ ɜ ɩɟɜɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɥɚɬɢɬɢ ɡɚ
ɩɨɫɥɭɝɢ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɞɟ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɣ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬ ɚɛɨ
ɬɨɪɝɨɜɢɣ ɰɟɧɬɪ.
Ƒ Ɂɧɚɽ ɩɪɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɩɚɪɤɿɜ, ɤɚɮɟ, ɤɿɧɨɬɟɚɬɪɿɜ ɬɨɳɨ ɞɥɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɡɜɿɥɥɹ ɬɚ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɧɚɡɜɚɬɢ ɩɨ ɿɦɟɧɚɯ ɫɜɨʀɯ ɫɭɫɿɞɿɜ
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɹɤ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɩɨɞɡɜɨɧɢɬɢ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦ ɪɨɞɢɱɚɦ ɱɢ ɡɧɚɣɨɦɢɦ
ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɞɨ ɤɨɝɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɨɪɚɧɟɧɧɹ ɚɛɨ
ɯɜɨɪɨɛɢ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɹɤ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ʀɠɿ ɬɚ ɩɪɢɬɭɥɤɭ ɜ
ɟɤɫɬɪɟɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɹɤ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɞɥɹ
ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨɝɨ ɩɪɨʀɡɞɭ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ, ɩɿɥɶɝɨɜɨɝɨ
ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ʀɠɿ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɧɢɠɨɤ ɜ ɩɟɜɧɢɯ ɬɨɪɝɨɜɢɯ
ɦɟɪɟɠɚɯ
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɞɟ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɪɚɣɨɧɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɯɢɫɬɭ ɿ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɦɨɠɧɚ ɬɭɞɢ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ.
Ƒ Ɂɧɚɽ ɬɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɞɟ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɨɜɿɞɧɢɤɢ, ɳɨɛ ɨɬɪɢɦɚɬɢ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ.
Ƒ Ɂɧɚɽ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨʀ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ.
Ƒ Ɂɧɚɽ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ ɩɨɲɬɨɜɨɝɨ
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɹɤ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɣɨɝɨ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɞɨ ɤɨɝɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ, ɹɤɳɨ ɽ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɞɟ ɿ ɹɤ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ
ɨɛɥɿɤɭ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ ɦɨɠɟ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɩɨ
ɞɨɩɨɦɨɝɭ.
Ƒ Ɂɧɚɽ „ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ” ɪɟɫɭɪɫɢ ɜ ɝɪɨɦɚɞɿ
(ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ
ɳɨɞɨ
ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ
ɡɞɨɪɨɜ'ɹ,
ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ
ɹɤ
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ,
ɤɥɿɧɿɤɢ
ɳɨɞɨ
ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɨɮɿɫɢ
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ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɥɸɞɹɦ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ,
ɦɿɫɰɹ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɬɨɳɨ).
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿ
ɡ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɸ ɛɟɪɟ ɜ ɧɢɯ ɭɱɚɫɬɶ
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɯɬɨ ɨɛɪɚɧɢɣ ɜɥɚɞɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ
(ɞɟɩɭɬɚɬɨɦ) ɜɿɞ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ ɿ ɹɤ ɞɨ ɧɶɨɝɨ
ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɩɨ ɞɨɩɨɦɨɝɭ.
Ƒ Ɇɚɽ ɚɛɨɧɟɧɬɫɶɤɢɣ ɤɜɢɬɨɤ ɞɥɹ ɜɿɞɜɿɞɚɧɧɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ
ɤɥɭɛɭ ɚɛɨ ɛɚɫɟɣɧɭ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɞɟ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɜ ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɞɨɩɨɦɨɝɭ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɜɿɞ ɹɤɢɯ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɿ ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ (ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɨɞɹɝ, ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɬɨɳɨ).
Ƒ Ɇɚɽ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɞɪɭɡɿɜ, ɪɨɞɢɱɿɜ, ɩɪɢɹɬɟɥɿɜ, ɹɤɿ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɬɚ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɟɜɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ
ɫɢɬɭɚɰɿɣ
Ƒ ȼɿɞɪɿɡɧɹɽ ɱɭɠɢɯ ɥɸɞɟɣ ɜɿɞ ɛɥɢɡɶɤɨɝɨ ɨɬɨɱɟɧɧɹ.
Ƒ Ⱦɢɜɢɬɶɫɹ ɜ ɨɱɿ ɿɧɲɿɣ ɥɸɞɢɧɿ ɬɚ ɩɨɬɢɫɤɚɽ ɪɭɤɭ, ɹɤɳɨ
ɿɧɲɚ ɥɸɞɢɧɚ ɰɟ ɩɪɨɩɨɧɭɽ.
Ƒ ɉɪɨɹɜɥɹɽ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɥɸɞɟɣ ɧɚɜɤɨɥɨ ɫɟɛɟ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽ
ɡɚ ɧɢɦɢ.
Ƒ Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿ ɦɿɦɿɱɧɿ ɪɟɚɤɰɿʀ.
Ƒ Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɨ ɤɨɦɟɧɬɭɽ ɤɚɪɬɢɧɤɢ ɩɪɨ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɦɿɠ
ɥɸɞɶɦɢ ɬɚ ʀɯ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ
Ƒ Ɇɨɠɟ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚ ɩɪɨɫɬɿ
ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɞɧɨɝɨ ɞɪɭɝɚ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɧɟɞɨɜɝɨ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡ ɿɧɲɨɸ ɥɸɞɢɧɨɸ (ɨɛɥɢɱɱɹ
ɜ ɨɛɥɢɱɱɹ).
Ƒ ɋɩɿɥɤɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɡ ɨɞɧɿɽɸ ɥɸɞɢɧɨɸ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ.
Ƒ Ɋɨɡɪɿɡɧɹɽ ɫɿɦɟɣɧɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɜɿɞ ɩɪɢɹɬɟɥɶɫɶɤɢɯ ɿ
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ (ɞɿɥɨɜɢɯ)
Ƒ Ɇɨɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢɫɹ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɨɩɪɨɫɢɜɲɢ ɿɧɲɢɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɫɟɛɟ.
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ ɦɟɠɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɧɟ ɡɚɜɞɚɽ ɲɤɨɞɢ ɿɧɲɢɦ
ɥɸɞɹɦ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɩɨ ɞɨɩɨɦɨɝɭ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɩɨɱɭɬɬɹ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɬɨɫɭɧɤɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɲɤɿɞɥɢɜɿ
ɚɛɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ
Ƒ Ɇɨɠɟ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɜɨʀ ɫɢɥɶɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɿ ɩɨɬɪɟɛɢ (ɡ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ, ɹɤɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ).
Ƒ Ȼɟɪɟ ɚɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɞɟ ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɞɨɩɨɦɨɝɭ, ɹɤɳɨ ɫɚɦ ɧɟ ɜ
ɡɦɨɡɿ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ.
Ƒ ɍɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɹɤ ɫɤɚɡɚɬɢ „ɧɿ” ɬɨɦɭ, ɯɬɨ ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢ
ɣɨɝɨ/ʀʀ ɡɪɨɛɢɬɢ ɳɨɫɶ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɟ, ɭɧɢɤɚɽ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ, ɹɤɿ
ɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɱɢ ɧɟɫɭɬɶ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ
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Ƒ ȼɢɡɧɚɱɚɽ ɬɚ ɜɢɫɥɨɜɥɸɽ ɝɧɿɜ ɚɛɨ ɿɧɲɿ ɫɢɥɶɧɿ ɩɨɱɭɬɬɹ
ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɨɝɨɜɨɪɸɽ ɩɪɨɛɥɟɦɢ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ
ɤɪɨɤɚɦɢ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɿ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɣɨɝɨ ɡ ɱɢɽɸɫɶ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɭɱɚɫɬɸ ɿɧɲɢɯ, ɹɤɿ
ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɹɤ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ ɥɸɞɢɧɿ ɫɜɨɸ ɩɨɜɚɝɭ ɬɚ ɩɨɞɹɤɭ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɨɩɢɫɚɬɢ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɞɿɹɦɢ ɿ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ
Ƒ Ɇɨɠɟ ɧɚɡɜɚɬɢ ɫɜɨɽ ɿɦ’ɹ ɬɚ ɩɪɿɡɜɢɳɟ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɧɚɡɜɚɬɢ ɿɦɟɧɚ ɫɜɨʀɯ ɨɩɿɤɭɧɿɜ/ɞɨɝɥɹɞɚɥɶɧɢɤɿɜ.
Ƒ ȼɿɞɪɿɡɧɹɽ ɜɥɚɫɧɿ ɪɟɱɿ ɜɿɞ ɱɭɠɢɯ.
Ƒ Ɂɧɚɽ ɧɚɡɜɭ ɬɚ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɛɚɡɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɨɫɜɿɬɢ ɱɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɟɧɧɨʀ
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ, ɹɤɭ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɜɿɞɜɿɞɭɽ.
Ƒ Ɂɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿ/ɞɨɝɥɹɞɚɥɶɧɢɤɚ ɡɧɚɽ, ɞɨ ɤɨɝɨ
ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɩɨ ɞɨɩɨɦɨɝɭ
Ƒ Ɇɚɽ ɧɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɭ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿɣ ɦɨɠɟ ɩɨɞɡɜɨɧɢɬɢ ɩɪɢ
ɩɟɜɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɧɟɝɚɪɚɡɞɚɯ.
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ, ɹɤɿ ɞɿʀ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶ ɡɚɤɨɧ ɬɚ ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ
ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɜɿɞ ɬɚɤɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɯɬɨ ɬɚɤɢɣ ɩɨɥɿɰɟɣɫɶɤɢɣ, ɸɪɢɫɬ, ɧɨɬɚɪɿɭɫ.
Ƒ Ɂɧɚɽ ɫɜɨʀ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɚɜɚ.
Ƒ Ɇɨɠɟ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɿʀ ɿɧɲɢɯ
ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶ ɣɨɝɨ/ʀʀ ɩɪɚɜɚ
Ƒ Ɂɧɚɽ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɩɪɚɜɚ, ɹɤɳɨ ɣɨɝɨ/ʀʀ ɡɚɚɪɟɲɬɨɜɚɧɨ, ɚ
ɬɚɤɨɠ ɮɭɧɤɰɿʀ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɜ ɰɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ.
Ƒ Ɂɧɚɽ ɞɨɡɜɨɥɟɧɢɣ ɜɿɤ ɞɥɹ ɩɨɤɭɩɤɢ ɚɥɤɨɝɨɥɸ ɿ
ɬɸɬɸɧɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ.
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ „ɩɨɜɧɨɥɿɬɬɹ” ɜ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ
ɬɟɪɦɿɧɚɯ (ɬɟ, ɳɨ ɦɨɠɧɚ ɪɨɛɢɬɢ, ɚ ɳɨ ɧɟ ɦɨɠɧɚ).
Ƒ ȼɦɿɽ ɱɢɬɚɬɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɿ ɪɨɡɭɦɿɽ ʀɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɹɤ ɿ ɞɟ ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢɫɹ, ɳɨɛ ɝɨɥɨɫɭɜɚɬɢ
Ƒ ɍɫɜɿɞɨɦɥɸɽ ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɸɪɢɞɢɱɧɿɣ ɞɨɩɨɦɨɡɿ ɩɪɢ
ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɭɝɨɞɢ.
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ, ɳɨ ɽ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɿ ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿ ɜ ɹɤɢɯ
ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɩɨ ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɞɟ ɿ ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɭ
ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ.
Ƒ Ɋɨɡɭɦɿɽ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɚɛɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɨɪɟɧɞɢ.
Ƒ Ɇɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɲɬɪɚɮɢ ɡɚ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɩɪɨɫɬɭɩɤɿɜ ɬɚ
ɡɥɨɱɢɧɿɜ
Ƒ ɉɨɤɚɡɭɽ ɫɟɛɟ ɯɨɪɨɲɢɦ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɨɦ ɿ ɪɨɡɭɦɿɽ ɩɪɚɜɚ
ɣ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ.
Ƒ ȼɢɤɨɧɭɽ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɜɨɥɨɧɬɟɪɚ ɭ ɫɜɨʀɣ ɝɪɨɦɚɞɿ.
Ƒ Ɂɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ.
Ƒ Ɂɧɚɽ, ɤɭɞɢ ɣɬɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɬɢ.
Ƒ Ɂɧɚɽ ɪɿɡɧɢɰɸ ɦɿɠ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ „ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɣ ɡɥɨɱɢɧ”,
„ɩɪɨɫɬɭɩɨɤ” ɿ „ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ”
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Ʉɚɪɬɤɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ

ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ ɭ ɸɪɢɞɢɱɧɿɣ ɫɮɟɪɿ

ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ

ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɩɪɢ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ
ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ
ɡɧɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɝɪɨɦɚɞɢ

ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɬɢ (ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ)

ɧɚɜɢɱɤɢ ɩɨɲɭɤɭ ɪɨɛɨɬɢ

ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ

ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ

ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ

ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹ

ɡɞɨɪɨɜ’ɹ

ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɩɪɚɜɢɥ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɝɿɝɿɽɧɢ

ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ

Ɋɿɜɟɧɶ
ɧɚɜɢɱɨɤ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ

ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɚɦɢ/
ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ

Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ

ɇɭɥɶɨɜɢɣ
Ȼɚɡɨɜɢɣ
Ɂɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ
Ⱦɨɛɪɢɣ
ȼɿɞɦɿɧɧɢɣ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɛɚɥɿɜ

ȼɢɫɧɨɜɨɤ. Ɉɰɿɧɤɚ ɜɢɹɜɢɥɚ, ɳɨ ɨɫɨɛɚ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜɨɥɨɞɿɽ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚ ___________ ɪɿɜɧɿ, ɡɚ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɨɸ ɨɰɿɧɤɨɸ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɭɫɶɨɝɨ
______ ɛɚɥɿɜ, ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ___ ɝɨɞɢɧ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ.
Ɉɫɨɛɢ, ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɨɰɿɧɤɢ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢ

ɉɨɫɚɞɚ / ɤɢɦ
ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɭ

Ɉɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɩɪɨɜɟɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚ ɨɫɨɛɚ)
______________________
___________________
(ɉ. ȱ. Ȼ.)
(ɩɿɞɩɢɫ)

Ⱦɚɬɚ

ɉɿɞɩɢɫ

____________
(ɞɚɬɚ)
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 2
ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ
ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ
ɨɫɿɛ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɨɫɿɛ ɡ
ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ
(ɩɭɧɤɬ 1 ɪɨɡɞɿɥɭ ȱV)
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ
ɨɫɿɛ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ___________________________________________
ɜɿɤ _______________________________________________________________
ɫɬɚɬɶ _____________________________________________________________
ɫɿɦɟɣɧɢɣ ɫɬɚɧ _____________________________________________________
ɫɬɭɩɿɧɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ______________
___________________________________________________________________
Ⱦɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ____________________________________________________
ɇɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɡɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ__________________________________________________
(ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ)

ɉɨɬɪɟɛɚ ɭ ɡɚɥɭɱɟɧɧɿ ɿɧɲɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɡɚɤɥɚɞɿɜ
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɨɪɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ________________________________
___________________________________________________________________

ɉɨɫɥɭɝɚ
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Ɂɚɯɨɞɢ, ɳɨ
ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ
ɡɦɿɫɬ
ɩɨɫɥɭɝɢ

Ɋɟɫɭɪɫɢ
(ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ,
ɿɧɜɟɧɬɚɪ,
ɜɢɬɪɚɬɧɿ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ)

ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ
ɿ ɫɬɪɨɤ
(ɬɟɪɦɿɧ)
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ

ȼɢɤɨɧɚɜɰɿ

35

1
ɉɿɞɬɪɢɦɚɧɟ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ

2

3

4

5

Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ
/ ɩɨɬɨɱɧɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɩɟɪɟɝɥɹɞ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ (ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ,
ɩɿɞɩɢɫ)

ɇɚɞɚɜɚɱ ɩɨɫɥɭɝɢ_____________________________

___________________

Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɩɨɫɥɭɝɢ /
ɡɚɤɨɧɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ________________________

__________________

(ɉ. ȱ. Ȼ.)

(ɉ. ȱ. Ȼ.)

(ɩɿɞɩɢɫ)

(ɩɿɞɩɢɫ)

ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ ɞɚɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɨɫɿɛ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ ɬɚ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶɫɹ ɿ
ɨɛɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ „ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ”.
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 3
ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨɝɨ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ
ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɨɫɿɛ ɡ
ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ
(ɩɭɧɤɬ 1 ɪɨɡɞɿɥɭ VIII)
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɯɨɞɢ,
ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ
ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɨɫɿɛ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ, ɮɨɪɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ ɱɚɫ ɞɥɹ ʀɯ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ

ʋ
ɡ/ɩ
1
ȱ

2

1

Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɥɿɠɤɨ-ɦɿɫɰɟɦ

2

ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɨɛɭɬɨɜɢɯ
ɭɦɨɜ
ɞɥɹ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɬɜɟɪɞɢɦ
ɿɧɜɟɧɬɚɪɟɦ,
ɩɨɫɭɞɨɦ,
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɦ
ɩɨɫɬɿɥɶɧɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ)

ȱȱ
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ɇɚɡɜɚ ɡɚɯɨɞɭ

Ɏɨɪɦɚ
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ,
ɪɨɛɨɬɢ
ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ
(ɿɧɞɢɜɿɞɭɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɚɥɶɧɚ /
(ɯɜ., ɫɟɪɟɞɧɿɣ
ɝɪɭɩɨɜɚ
ɩɨɤɚɡɧɢɤ)*
(ȱ/Ƚɪ))
3
4
ɇɚɞɚɧɧɹ ɦɿɫɰɹ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ
ȱ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɢ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
5

ɉɨɫɬɿɣɧɨ

ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɤɚɡɭ
Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɜɿɞ
19 ɫɟɪɩɧɹ 2015 ɪɨɤɭ
ʋ 857
„ɉɪɨ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ
ɧɨɪɦ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ
ɬɚ ɿɧɜɟɧɬɚɪɟɦ ɝɪɨɦɚɞɹɧ
ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ
ɬɚ
ɞɿɬɟɣ-ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ
ɜ
ɿɧɬɟɪɧɚɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɬɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ (ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ)
ɫɢɫɬɟɦɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɯɢɫɬɭ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ”,
ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨɝɨ
ɜ
Ɇɿɧ’ɸɫɬɿ 04 ɜɟɪɟɫɧɹ 2015
ɪɨɤɭ ɡɚ ʋ 1068/27513
ɇɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ
ȱ

ɉɨɫɬɿɣɧɨ

37

ʋ
ɡ/ɩ
1
1

ȱȱȱ

Ɏɨɪɦɚ
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ,
ɪɨɛɨɬɢ
ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ
(ɿɧɞɢɜɿɞɭɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɇɚɡɜɚ ɡɚɯɨɞɭ
ɚɥɶɧɚ /
(ɯɜ., ɫɟɪɟɞɧɿɣ
ɝɪɭɩɨɜɚ
ɩɨɤɚɡɧɢɤ)*
(ȱ/Ƚɪ))
2
3
4
60/180
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ
ȱ/Ƚɪ
ɳɨɞɧɹ (ɡɚ
ɡɚɧɹɬɶ
ɡ
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨʀ
ɜɢɧɹɬɤɨɦ
ɬɟɦɚɬɢɤɢ
ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɬɚ
ɫɜɹɬɤɨɜɢɯ ɞɧɿɜ)
Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ ɞɧɹ

1

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦɢ
ɩɨɫɥɭɝ
ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ ɞɧɹ

ȱ/Ƚɪ

2

Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ
ɞɟɧɧɨʀ
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ (ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ
ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɢɹɧɧɹ
ɭ ɩɨɲɭɤɭ ɪɨɛɨɬɢ, ɞɨɩɨɦɨɝɚ
ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ
ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɬɨɳɨ)
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ
ɜɟɱɿɪɧɶɨɝɨ
ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ
(ɩɟɪɟɝɥɹɞ
ɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦ, ɱɢɬɚɧɧɹ ɤɧɢɝ,
ɫɩɿɥɶɧɿ ɿɝɪɢ ɬɨɳɨ)

ȱ/Ƚɪ

3

4

5

6
7

Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ
ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ,
ɜɢʀɡɞɿɜ
ɧɚ
ɩɪɢɪɨɞɭ,
ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɬɚ ɨɛɪɹɞɨɜɢɯ
ɡɚɯɨɞɿɜ
Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ
ɞɨ
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɝɪɨɦɚɞɢ
(ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɫɜɹɬ,
ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ, ɮɟɫɬɢɜɚɥɿɜ ɬɚ
ɿɧɲɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ
ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɧɢɯ ɚɛɨ ʀɯ
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ)
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ
ɞɨɡɜɿɥɥɹ
ɭ
ɜɢɯɿɞɧɿ ɞɧɿ ɬɚ ɭ ɩɟɪɿɨɞ
ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ
ɋɩɪɢɹɧɧɹ
ɜ
ɭɬɜɨɪɟɧɧɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɡɜ’ɹɡɤɿɜ
(ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɡɜ’ɹɡɤɿɜ
ɿɡ
ɪɨɞɢɱɚɦɢ,
ɞɪɭɡɹɦɢ,
ɦɟɲɤɚɧɰɹɦɢ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ)

ȱ/Ƚɪ

Ƚɪ

5

Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ
ɩɥɚɧɨɦ/ɝɪɚɮɿɤɨɦ
60/90
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ
ɩɥɚɧɨɦ/ɝɪɚɮɿɤɨɦ
60/90
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ
ɩɥɚɧɨɦ/ɝɪɚɮɿɤɨɦ
240-300
1 ɪɚɡ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ

ȱ/Ƚɪ

Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ
ɩɥɚɧɨɦ/ɝɪɚɮɿɤɨɦ

Ƚɪ

Ɂɝɿɞɧɨ ɡ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ
ɩɥɚɧɨɦ/ɝɪɚɮɿɤɨɦ
Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ
ɩɥɚɧɨɦ/ɝɪɚɮɿɤɨɦ

ȱ/Ƚɪ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɢ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
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ʋ
ɡ/ɩ

2

1

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɩɪɢɣɨɦɨɦ ɥɿɤɿɜ
ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ

ȱ

Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ
ɩɥɚɧɨɦ/ɝɪɚɮɿɤɨɦ

2

ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɟɞɢɱɧɢɯ
ɩɨɤɚɡɚɧɶ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ
ɥɿɤɚɪɹ

ȱ

Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ
ɩɥɚɧɨɦ/ɝɪɚɮɿɤɨɦ

3

15
ɋɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ
ɞɨ
ȱ
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ
ɡɚɤɥɚɞɭ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ
ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɡɚ
ɩɥɚɧɨɦ/ɝɪɚɮɿɤɨɦ
ɩɨɬɪɟɛɢ)
Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɜɟɞɟɧɧɿ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ

1

2

3

VI
1

496

ɇɨɪɦɚɬɢɜɢ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ

1
IV

V



ɇɚɡɜɚ ɡɚɯɨɞɭ

Ɏɨɪɦɚ
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ,
ɪɨɛɨɬɢ
ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ
(ɿɧɞɢɜɿɞɭɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɚɥɶɧɚ /
(ɯɜ., ɫɟɪɟɞɧɿɣ
ɝɪɭɩɨɜɚ
ɩɨɤɚɡɧɢɤ)*
(ȱ/Ƚɪ))
3
4
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɩɚɬɪɨɧɚɠɭ

5

45
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ
ɡ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ
ɩɥɚɧɨɦ/ɝɪɚɮɿɤɨɦ
90/120
Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ
ȱ/Ƚɪ
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ
ʀɠɿ
ɡ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ
ɩɥɚɧɨɦ/ɝɪɚɮɿɤɨɦ
ɉɪɢɛɢɪɚɧɧɹ, ɩɪɚɧɧɹ
ȱ/Ƚɪ
45
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ
ɡ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ
ɩɥɚɧɨɦ/ɝɪɚɮɿɤɨɦ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ
ɋɩɪɢɹɧɧɹ
ɭ
ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɥɿɤɿɜ
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ

ȱ

Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ ɚɛɨ
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ

ȱ

30
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ
ɩɥɚɧɨɦ/ɝɪɚɮɿɤɨɦ

ɇɚɤɚɡ Ɇȼɋ ɜɿɞ 13 ɤɜɿɬɧɹ
2012 ɪɨɤɭ ʋ 320 „ɉɪɨ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɿ ɜɢɞɚɱɿ
ɩɚɫɩɨɪɬɚ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ
ɍɤɪɚʀɧɢ” (ɡɿ ɡɦɿɧɚɦɢ),
ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣ
ɭ
Ɇɿɧ’ɸɫɬɿ 02 ɥɢɩɧɹ 2012
ɪɨɤɭ ɡɚ ʋ 1089/21401

39

ʋ
ɡ/ɩ
1
2

VII
1

Ɏɨɪɦɚ
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ,
ɪɨɛɨɬɢ
ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ
(ɿɧɞɢɜɿɞɭɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɇɚɡɜɚ ɡɚɯɨɞɭ
ɚɥɶɧɚ /
(ɯɜ., ɫɟɪɟɞɧɿɣ
ɝɪɭɩɨɜɚ
ɩɨɤɚɡɧɢɤ)*
(ȱ/Ƚɪ))
2
3
4
30
ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɦɿɫɰɹ
ȱ
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ
ɚɛɨ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ
ɩɥɚɧɨɦ/ɝɪɚɮɿɤɨɦ

45
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ
ɩɥɚɧɨɦ/ɝɪɚɮɿɤɨɦ
ɇɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ȱ

1

ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣ, ɛɟɫɿɞ
ɬɨɳɨ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ

Ƚɪ.

60
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ
ɩɥɚɧɨɦ/ɝɪɚɮɿɤɨɦ

2

ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɯɢɫɬɭ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ

ȱ

45
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ
ɩɥɚɧɨɦ/ɝɪɚɮɿɤɨɦ

IX
1

5
ɇɚɤɚɡ
Ɇȼɋ
ɜɿɞ
22 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2012 ɪɨɤɭ
ʋ
1077
„ɉɪɨ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ
ɦɿɫɰɹ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɿɫɰɹ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ
ɮɿɡɢɱɧɢɯ
ɨɫɿɛ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɡɪɚɡɤɿɜ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ” (ɡɿ ɡɦɿɧɚɦɢ),
ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣ
ɭ
Ɇɿɧ’ɸɫɬɿ 18 ɝɪɭɞɧɹ 2012
ɪɨɤɭ ɡɚ ʋ 2109/22421

Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɬɚ ɫɥɭɠɛɚɦɢ
Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɧɚɩɢɫɚɧɧɿ ɡɚɹɜ,
ɫɤɚɪɝ, ɜɟɞɟɧɧɿ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ ɡ
ɩɢɬɚɧɶ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɨɫɥɭɝ

VIII

ɇɨɪɦɚɬɢɜɢ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ

Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ
ɳɨɞɨ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɩɪɚɜɨɜɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɱɟɪɟɡ ɰɟɧɬɪɢ
ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ
ɩɪɚɜɨɜɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ

ȱ

45
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ
ɡ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ
ɩɥɚɧɨɦ/ɝɪɚɮɿɤɨɦ

__________________
* ɑɚɫ ɦɨɠɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɫɬɭɩɿɧɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 4
ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨɝɨ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ
ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɨɫɿɛ ɡ
ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ
(ɩɭɧɤɬ 1 ɪɨɡɞɿɥɭ X)
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ
ɞɨ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɞɥɹ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ
ɨɫɿɛ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ
1. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɨɫɿɛ
ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ (ɨɤɪɟɦɿɣ ɤɜɚɪɬɢɪɿ ɱɢ
ɛɭɞɢɧɤɭ), ɳɨ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚɬɢ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ, ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿɣ ɚɛɨ ɩɪɢɜɚɬɧɿɣ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ / ɝɪɭɩɢ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
ɍ ɪɚɡɿ ɹɤɳɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ
ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɰɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽɬɶɫɹ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɛɭɞɿɜɥɹɯ/ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ.
2. ɉɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɚɽ ɦɿɫɬɢɬɢ:
ɨɤɪɟɦɿ ɫɩɚɥɶɧɿ ɤɿɦɧɚɬɢ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɞɥɹ 1-2 ɨɫɿɛ, ɜɿɬɚɥɶɧɸ, ɤɭɯɧɸ,
ɩɟɪɟɞɩɨɤɿɣ, ɜɚɧɧɭ ɤɿɦɧɚɬɭ ɬɚ ɬɭɚɥɟɬ;
ɡɚɫɨɛɢ ɡɜ’ɹɡɤɭ;
ɦɿɫɰɟ ɞɥɹ ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ), ɹɤɢɣ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ.
3. ɉɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ
ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɭ ɤɭɯɧɸ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɤɿɦɧɚɬɢ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɡɚɩɚɫɿɜ ʀɠɿ ɬɚ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɿɧɜɟɧɬɚɪɸ) ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ (ɩɪɚɥɶɧɚ ɦɚɲɢɧɚ, ɩɥɢɬɚ
ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ, ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ, ɬɟɥɟɜɿɡɨɪ, ɩɪɚɫɤɚ ɬɨɳɨ).
ɍ ɪɚɡɿ ɹɤɳɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɟɪɟɫɭɜɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɤɪɿɫɥɚɯ
ɤɨɥɿɫɧɢɯ ɚɛɨ ɦɚɸɬɶ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɨɪɭ, ɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɚ ɧɚ
ɩɪɢɥɟɝɥɿɣ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɭɦɧɟ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɱɢ
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣ ɞɢɡɚɣɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɧɨɪɦ ɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ.
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 5
ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨɝɨ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ
ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɨɫɿɛ ɡ
ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ
(ɩɭɧɤɬ 3 ɪɨɡɞɿɥɭ XV)
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɨɫɿɛ ɡ
ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ
1. Ʉɿɥɶɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ:
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɤɚɪɝ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ʀɯ ɪɨɡɝɥɹɞɭ (ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 30
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ);
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɞɹɤ (ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 30 ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ);
ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɭ ɹɤɢɯ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ;
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɢɯ ɡɜɟɪɧɟɧɶ ɩɪɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (% ɜɿɞ
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɜɟɪɧɟɧɶ);
ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɨɫɜɿɬɭ (%);
ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɿɞɜɢɳɢɥɢ ɪɿɜɟɧɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ (%);
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ (ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ).
2. əɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ:
1) ɚɞɪɟɫɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ:
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɡɜɟɪɧɟɧɶ ɡɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɬɚ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɚɧɢɯ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ);
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2) ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ:
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɩɨɫɥɭɝɨɸ (ɡɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ);
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɫɬɚɧɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ
ɩɪɨɰɟɫɿ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɟɪɿɨɞɨɦ, ɤɨɥɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɧɟ
ɧɚɞɚɜɚɥɚɫɶ;
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
3) ɫɜɨɽɱɚɫɧɿɫɬɶ:
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɫɬɪɨɤ;
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɪɨɤɿɜ ɬɚ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦ
ɜ ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
4) ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ:
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ
ɬɚ ɨɫɿɛ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 07 ɱɟɪɜɧɹ 2017 ɪɨɤɭ ʋ 956;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɯ ɫɬɟɧɞɿɜ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚɞɚɧɧɹ, ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɨɩɿɣ ɞɨɜɿɞɧɢɤɚ, ɛɭɤɥɟɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɢɬɪɚɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ,
ɝɚɡɟɬɧɢɯ ɫɬɚɬɟɣ, ɡɚɩɢɫɿɜ ɪɚɞɿɨ- ɬɚ ɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ;
5) ɩɨɜɚɝɚ ɞɨ ɝɿɞɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɜɿɞɝɭɤɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɧɢɯ
ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɩɨɜɚɝɚ ɞɨ ɝɿɞɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ
ɧɟɝɭɦɚɧɧɢɯ ɿ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɢɯ ɞɿɣ ɳɨɞɨ ɧɢɯ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɯ ɫɬɟɧɞɿɜ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ
ɩɪɚɜɨɡɚɯɢɫɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɤɚɪɝ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɳɨɞɨ
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ;
6) ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɫɬɶ:
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ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɲɬɚɬɧɢɣ ɪɨɡɩɢɫ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɡ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɪɨ ɨɫɜɿɬɭ (ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ) ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɤɧɢɠɨɤ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɨɝɥɹɞɿɜ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɝɪɚɮɿɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɢɯ ɧɚɪɚɞ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ
ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɿɧɜɟɧɬɚɪɸ, ɜɢɬɪɚɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɨɞɹɝɭ
ɬɨɳɨ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
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Ɂɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ ɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ
ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ
05 ɱɟɪɜɧɹ 2015 ɪ.
ɡɚ ʋ 665/27110
ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɚɛɡɚɰɭ ɱɨɬɢɪɧɚɞɰɹɬɨɝɨ ɫɬɚɬɬɿ 1 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ", ɩɭɧɤɬɭ 7 ɉɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɧɚ 2013-2016 ɪɨɤɢ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ
Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 13 ɛɟɪɟɡɧɹ 2013 ɪɨɤɭ ʋ 208-ɪ, ɇȺɄȺɁɍɘ:
1. Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ, ɳɨ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ.
2. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɸ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
(Ɉ. ɋɭɥɿɦɚ) ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɰɶɨɝɨ ɧɚɤɚɡɭ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɭ
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɞɨ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ.
3. ɐɟɣ ɧɚɤɚɡ ɧɚɛɢɪɚɽ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɡ ɞɧɹ ɣɨɝɨ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ.
4. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɰɶɨɝɨ ɧɚɤɚɡɭ ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɧɚ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ Ɇɿɧɿɫɬɪɚ ȼ.
Ɇɭɳɢɧɿɧɚ.
Ɇɿɧɿɫɬɪ
ɉɈȽɈȾɀȿɇɈ:
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ Ɇɿɧɿɫɬɪɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ

ɉ. Ɋɨɡɟɧɤɨ

Ɋ. Ʉɚɱɭɪ
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ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ
ɇɚɤɚɡ
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ
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Ɂɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ ɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ
ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ
05 ɱɟɪɜɧɹ 2015 ɪ.
ɡɚ ʋ 665/27110
ȾȿɊɀȺȼɇɂɃ ɋɌȺɇȾȺɊɌ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ
ȱ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ
1. ɐɟɣ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɡɦɿɫɬ, ɨɛɫɹɝ, ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ʀʀ ɹɤɨɫɬɿ ɞɥɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɭɫɿɯ ɮɨɪɦ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɰɸ ɩɨɫɥɭɝɭ.
2. ɐɟɣ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ:
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɨɫɨɛɚɦ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ
ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɪɨɬɢɩɨɤɚɡɚɧɶ ɞɥɹ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ: ɨɫɨɛɚɦ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ; ɿɧɜɚɥɿɞɚɦ;
ɨɫɨɛɚɦ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ/ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɚɛɨ ɿɧɬɟɪɧɚɬɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ; ɨɫɨɛɚɦ,
ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɥɢ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ ɫɬɪɨɤ;
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɣ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ;
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚɪɢɮɭ ɩɥɚɬɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ.
3. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɜ ɨɛɫɹɝɚɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɰɢɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ, ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨ, ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɚɛɨ ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨʀ ɩɥɚɬɢ.
4. ɍ ɰɶɨɦɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ:
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɞɚɥɿ - ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ) ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ, ɭ ɹɤɨɦɭ
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ
ɪɟɫɭɪɫɢ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɿ ɫɬɪɨɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ;
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ - ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɱɢ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɣ ɩɟɪɟɝɥɹɞ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɹɤɢɣ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɳɨ ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɨɰɿɧɤɭ
ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ
ɞɥɹ ʀɯ ɭɫɭɧɟɧɧɹ;
ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɚ ɤɨɦɚɧɞɚ - ɤɨɦɚɧɞɚ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨʀ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɧɟ ɦɟɧɲɟ
ɬɪɶɨɯ ɨɫɿɛ ɡ ɱɢɫɥɚ ɬɚɤɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ: ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ, ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ,
ɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬ, ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɪɟɚɛɿɥɿɬɨɥɨɝ ɬɚ ɿɧɲɿ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ ɲɬɚɬɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ;
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ɧɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ (ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ) (ɞɚɥɿ - ɧɚɞɚɜɚɱ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ) - ɮɚɯɿɜɰɿ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɚ
ɤɨɦɚɧɞɚ), ɹɤɿ (ɹɤɚ) ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ(ɽ) ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ (ɞɚɥɿ - ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ) - ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɱɟɪɟɡ ɫɤɥɚɞɧɿ ɠɢɬɬɽɜɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɿ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ, ɜɿɤɨɦ,
ɫɬɚɧɨɦ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟɦ, ɜɿɞɛɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ
ɚɛɨ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ ɫɬɪɨɤ, ɨɬɪɢɦɭɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɚɛɨ
ɩɨɬɪɟɛɭɽ ʀʀ;
ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ (ɞɚɥɿ - ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ) - ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɫɬɪɨɤɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ, ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ ɭ
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɚɛɨ ɿɧɬɟɪɧɚɬɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɥɢ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ ɫɬɪɨɤ, ɞɨ ɡɦɿɧɟɧɢɯ ɭɦɨɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɭɫɭɧɟɧɧɹ/ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɥɹ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ʀɯɧɶɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ;
ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ (ɞɚɥɿ - ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ), - ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ, ɭɫɬɚɧɨɜɚ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɡɚɤɥɚɞ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɨɪɦɢ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ-ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ
ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ.
ȱɧɲɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ" ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ.
ȱȱ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. ɉɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɽ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ
(ɡɚɹɜɚ) ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɞɨ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɨɛɥɚɫɧɢɯ, Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɬɚ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɶɤɢɯ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɭ ɦɿɫɬɚɯ Ʉɢɽɜɿ ɬɚ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ, ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɭ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ (ɞɚɥɿ - ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɡ
ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ), ɚɛɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɩɨɫɥɭɝɭ.
2. Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɱɢ ɜɿɞɦɨɜɭ ɜ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɿ ɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ
ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ 14 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɞɧɿɜ ɡ ɞɚɬɢ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɢ, ɮɨɪɦɢ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ
ʋ 027/ɨ "ȼɢɩɢɫɤɚ ɿɡ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɤɚɪɬɢ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɝɨ (ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ) ɯɜɨɪɨɝɨ",
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 14 ɥɸɬɨɝɨ 2012 ɪɨɤɭ
ʋ 110, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɦ ɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ 28 ɤɜɿɬɧɹ 2012 ɪɨɤɭ ɡɚ ʋ
661/20974 (ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ)) ɬɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɞɭ ɬɚ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ, ɫɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ.
3. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɦɨɠɟ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɜɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɿ, ɹɤɳɨ ɡɚ ɧɚɹɜɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɿɧ ɧɟ ɡɞɚɬɧɢɣ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ
ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ,
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ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɛɚɡɢ, ɜɿɥɶɧɢɯ ɦɿɫɰɶ ɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɪɨɡɥɚɞɭ ɩɫɢɯɿɤɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɫɬɚɧɭ ɝɨɫɬɪɨɝɨ
ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɝɨ ɬɚ/ɚɛɨ ɧɚɪɤɨɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩ’ɹɧɿɧɧɹ, ɨɡɧɚɤ ɝɨɫɬɪɨɝɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ).
ȼɿɞɦɨɜɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɦ ɩɪɢɱɢɧ ɿ ɞɨɜɿɞɤɨɜɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ
(ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ) ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɬɚɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ ɜ ɿɧɲɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ
ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ.
4. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɩɿɫɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ,
ɫɤɥɚɞɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɬɚ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
5. ɉɿɞɫɬɚɜɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɽ:
ɜɿɞɦɨɜɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɜɿɞ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɡɦɿɧɚ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɧɚɞɚɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɞɨɫɹɝɥɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ;
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɞɿʀ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ
ɭɦɨɜ ɬɚɤɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ;
ɝɪɭɛɟ, ɩɪɢɧɢɡɥɢɜɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ (ɫɜɚɪɤɢ, ɛɿɣɤɢ ɬɨɳɨ);
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɪɨɬɢɩɨɤɚɡɚɧɶ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɫɦɟɪɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
ȱȱȱ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ʉɚɪɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɫɨɛɢ ɜ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ, ɧɚɜɟɞɟɧɨʀ
ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ 1 ɞɨ ɰɶɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ, ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ.
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɣɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 5 ɞɧɿɜ ɡ ɞɚɬɢ ɣɨɝɨ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ (ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɢ) ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ
ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦɢ ɧɚɞɚɜɚɱɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ - ɱɥɟɧɚɦɢ
ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ), ɹɤɿ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɚɸɬɶ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸ/ɩɪɨɣɲɥɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ, ɿɡ
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ.
2. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɽ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɬɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
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3. ɉɨɜɬɨɪɧɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɮɚɯɨɜɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ, ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɦɿɫɹɰɶ ɡ ɞɧɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɧɚɞɚɥɿ - ɪɚɡ ɭ ɤɜɚɪɬɚɥ.
ȱV. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ
ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
2. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɣ ɭɡɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡ
ɤɨɠɧɢɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɡ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɛɚɠɚɧɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɡɚɹɜɥɟɧɿ ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ
ɧɟ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ,
ɬɚ ɜɢɦɨɝɚɦ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ
ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɦ 2 ɞɨ ɰɶɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɭ ɞɜɨɯ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ ɿ
ɩɿɞɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɿ
ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ.
Ɉɞɢɧ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɜɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɜɿ, ɿɧɲɢɣ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɩɨɫɥɭɝɭ.
3. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɤɥɸɱɚɽ:
ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɭɧɤɬɨɦ 1
ɪɨɡɞɿɥɭ VIII;
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɬɪɨɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ;
ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɡɚɯɨɞɿɜ;
ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ).
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɪɚɡɨɦ ɡ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɱɟɪɟɡ ɦɿɫɹɰɶ ɡ ɞɧɹ
ɩɨɱɚɬɤɭ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ), ɧɚɞɚɥɿ - ɳɨɤɜɚɪɬɚɥɭ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ).
V. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. Ɂ ɤɨɠɧɢɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ 3 ɞɧɿɜ ɡ ɞɚɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ
ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ.
2. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɭɱɚɫɬɿ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ. ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɱɥɟɧɢ ɪɨɞɢɧɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
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3. Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɿɞɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ. Ʉɨɠɧɚ ɡɿ ɫɬɨɪɿɧ ɨɬɪɢɦɭɽ ɨɞɢɧ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ ɞɨɝɨɜɨɪɭ.
Vȱ. Ɇɿɫɰɟ ɿ ɫɬɪɨɤɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ,
ɭ ɞɟɧɧɢɣ ɱɚɫ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɫɬɪɨɤɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ
ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.
2. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɦɨɠɟ ɧɚɞɚɜɚɬɢɫɶ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ, ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ.
3. ɋɬɪɨɤɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛ, ɭɡɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɡ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɩɿɫɥɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɬɚ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
Vȱȱ. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. Ⱦɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ,
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɯ ɿ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɢɯ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɢɯ ɥɸɞɟɣ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ
ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ;
ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɡɚ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ ɬɚ ɭɦɨɜɢ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɞɥɹ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɭ ɞɨɫɬɭɩɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ
ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɞɟ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ.
2. ɇɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɧɚɞɚɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ (ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ) ɬɚ ɡ ɩɨɜɚɝɨɸ ɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ
ɞɨ ɪɚɫɢ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɪɟɥɿɝɿʀ, ɜɿɤɭ, ɫɬɚɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿ ɡɚɤɨɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ
ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɩɪɨ ɫɜɨʀ ɩɪɚɜɚ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ,
ɞɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ, ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɬɟɧɞɚɯ, ɜɪɭɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɥɢɫɬɿɜɨɤ, ɛɭɤɥɟɬɿɜ ɬɨɳɨ.
3. Ɂɚɯɢɫɬ ɿ ɛɟɡɩɟɤɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɧɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɪɨɜɚɞɢɬɶ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡ ɩɨɜɚɝɨɸ ɞɨ ɝɿɞɧɨɫɬɿ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɡ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹɦ ɧɟɝɭɦɚɧɧɢɯ ɿ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɢɯ ɞɿɣ
ɳɨɞɨ ɧɢɯ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿɦ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɧɟɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɞɿɣ ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
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ɧɚɞɚɜɚɱɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɛɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɟɱɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɿɞ ɧɢɯ ɝɪɨɲɿ, ɩɨɞɚɪɭɧɤɢ ɬɨɳɨ.
4. Ʉɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ:
ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɞɚɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ Ɂɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ", "ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɞɚɧɢɯ", ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿ ɡɚɤɨɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɜ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɦɭ
ɩɨɪɹɞɤɭ ɨɡɧɚɣɨɦɥɸɸɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɯɨɞɚɦɢ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ;
ɧɚɞɚɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɧɮɨɪɦɭɸɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ
ʀɯɧɿɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɳɨɞɨ ɧɟɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɧɢɦɢ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.
Vȱȱȱ. Ɂɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ,
ɮɨɪɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ ɱɚɫ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ (ɞɨɞɚɬɨɤ 3) ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ:
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɚɧɚɥɿɡɿ ɠɢɬɬɽɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɲɥɹɯɿɜ ʀɯ
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ;
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ,
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɜɢɯɨɞɭ ɿɡ ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɠɢɬɬɽɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ;
ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ;
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ;
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ;
ɤɨɪɟɤɰɿɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ;
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɭɦɿɧɶ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ;
ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɝɪɭɩ ɫɚɦɨɞɨɩɨɦɨɝɢ;
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɡɦɿɰɧɟɧɧɿ/ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɿ ɪɨɞɢɧɧɢɯ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ;
ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɤɥɭɛɚɯ ɡɚ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ, ɤɥɭɛɚɯ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɜɝɨɥɿɬɬɹ, ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɬɪɟɬɶɨɝɨ
ɜɿɤɭ, ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɟɧɧɨʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨɡɜɿɥɥɹ;
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ;
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɟɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɹɤɢɣ ɡɜɿɥɶɧɢɜɫɹ ɡ ɦɿɫɰɹ
ɜɿɞɛɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ;
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ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɿɧɲɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ.
2. Ɂɦɿɫɬ ɬɚ ɨɛɫɹɝ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ.
ȱɏ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ ɲɬɚɬɧɢɦ ɪɨɡɩɢɫɨɦ,
ɫɤɥɚɞɟɧɢɦ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɨɪɹɞɤɭ.
2. Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɧɚɞɚɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɠɟ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɧɲɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɥɨɝɨɩɟɞɿɜ,
ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɿɜ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ, ɪɟɚɛɿɥɿɬɨɥɨɝɿɜ, ɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬɿɜ, ɤɭɥɶɬɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɿɜ ɬɨɳɨ.
Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ, ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ ɦɨɠɟ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɪɨɛɨɬɢ ɿɧɲɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɨɥɨɧɬɟɪɿɜ.
3. ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɣ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɭ "Ⱦɨɜɿɞɧɢɤɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. ȼɢɩɭɫɤ 80. ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ", ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɦɭ ɧɚɤɚɡɨɦ
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 14 ɠɨɜɬɧɹ 2005 ɪɨɤɭ ʋ 324.
4. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡ:
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
5. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɽ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ
ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
6. ɇɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɿ
ɦɟɞɢɱɧɿ ɨɝɥɹɞɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
ɏ. ɉɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ
1. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
(ɤɿɦɧɚɬɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɡɚɧɹɬɶ, ɞɨɡɜɿɥɥɹ, ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ
ɜɩɪɚɜ, ɝɭɪɬɤɨɜɨʀ ɬɚ ɬɪɟɧɿɧɝɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɨɳɨ).
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2. ɉɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ
ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɦ ɿ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɿ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɦ,
ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹɦ, ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹɦ, ɨɩɚɥɟɧɧɹɦ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
ɍ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ
ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɭɫɬɪɿɱɟɣ ɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɡ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɨɤɪɟɦɚ ɤɿɦɧɚɬɚ ɬɚ ɤɿɦɧɚɬɚ ɞɥɹ ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ.
3. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ:
ɬɜɟɪɞɢɣ ɬɚ ɦ’ɹɤɢɣ ɿɧɜɟɧɬɚɪ;
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ), ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɿɧɲɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ.
4. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɪɨɛɨɱɢɦ ɦɿɫɰɟɦ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɿɧɜɟɧɬɚɪɟɦ, ɪɨɛɨɱɢɦ ɨɞɹɝɨɦ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ,
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ʀɯɧɿɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɿɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
ɏȱ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ
1. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ.
2. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɫɬɜɨɪɸɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɳɨɞɨ ɨɛɦɿɧɭ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
ɏȱȱ. ȼɡɚɽɦɨɞɿɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ
ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɰɿɽʀ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɬɚ ɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ) ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ,
ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɿɜ.
ɏȱȱȱ. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ.
2. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɿɞɝɭɤɿɜ
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɶ ɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɬɚ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ
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ɩɨɞɚɥɶɲɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ.
ɏȱV. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɱɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɩɨɥɨɠɟɧɶ), ɰɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ (ɞɥɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ).
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɜɟɞɟɬɶɫɹ, ɨɮɨɪɦɥɹɽɬɶɫɹ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɱɢɧɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ.
ɏV. Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɨɰɿɧɤɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɬɚ
ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɨɰɿɧɰɿ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɬɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɍɤɪɚʀɧɢ.
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ,
ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ 4 ɞɨ ɰɶɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɨɩɪɢɥɸɞɧɸɸɬɶɫɹ ɿ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ʀɯɧɿɯ
ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ, ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸɽ
ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ.
2. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɧɿɠ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɪɿɤ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɽ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɹɤɚ ɧɢɦ
ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ, ɜɢɦɨɝɚɦ ɰɶɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɬɚ ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ
ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ.
3. Ⱦɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚɞɚɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ,
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿ ɡɚɤɨɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ.
Ɂ ɰɿɽɸ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɡ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɱɥɟɧɚɦɢ ʀɯɧɿɯ ɫɿɦɟɣ, ʀɯɧɿɦɢ ɡɚɤɨɧɧɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ
ɳɨɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɨɛɫɹɝɭ, ɡɦɿɫɬɭ, ɭɦɨɜ ɿ ɩɨɪɹɞɤɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɢɦɨɝɚɦ,
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɭ ɰɶɨɦɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ.
4. ɋɭɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɸ,
ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɲɢɦɢ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ:
ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ʀɯɧɿɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɪɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ
ʀɯɧɿɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɞɨ ɨɪɝɚɧɭ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɡɨɜɧɿɲɧɽ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ.
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ɏVȱ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝɢ,
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ.
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ,
ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ.
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ
ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
Ɉ. ɋɭɥɿɦɚ
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1
ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ
(ɩɭɧɤɬ 1 ɪɨɡɞɿɥɭ ȱȱȱ)
ɄȺɊɌȺ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɫɨɛɢ ɜ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ɩɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ)

(ɞɚɬɚ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ)

Ɉɫɧɨɜɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɬɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ__________________________________________
ȱ. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɉ.ȱ.Ȼ. ________________________________________________________________________
ɋɬɚɬɶ
Ƒ ɱɨɥɨɜɿɤ
Ƒ ɠɿɧɤɚ
Ⱦɚɬɚ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ______________________________________________________________
Ɇɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɬɟɥɟɮɨɧ _____________________________________________________
Ⱦɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ, ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ɉɫɜɿɬɚ _______________________________________________________________________
ɉɪɨɮɟɫɿɹ_ ____________________________________________________________________
ɋɬɢɥɶ ɠɢɬɬɹ (ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɭɩɨɞɨɛɚɧɧɹ) ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
ȱȱ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ
Ƒ ɨɫɨɛɚ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ
Ƒ ɿɧɜɚɥɿɞ (ɜɤɚɡɚɬɢ ɝɪɭɩɭ) ________________________________________________________
Ƒ ɿɧɲɢɣ (ɜɤɚɡɚɬɢ, ɹɤɢɣ ɫɬɚɬɭɫ) ___________________________________________________
ȱȱȱ. ɋɿɦ’ɹ ɬɚ ɨɬɨɱɟɧɧɹ
ɋɿɦɟɣɧɢɣ ɫɬɚɧ
Ƒ ɨɞɪɭɠɟɧɢɣ (ɚ)
Ƒ ɨɞɢɧɨɤɢɣ (ɚ)
Ƒ ɦɚɽ ɪɿɞɧɢɯ
Ƒ ɩɪɨɠɢɜɚɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɢɯ ɪɿɞɧɢɯ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ɉ.ȱ.Ȼ., ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ)

ȱV. ɋɨɰɿɚɥɶɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ
Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɡɿ ɫɥɿɜ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ) _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ɑɢ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ______________________________
əɤɳɨ ɬɚɤ, ɬɨ ɯɬɨ ɧɚɞɚɽ _________________________________________________________
ɑɢ ɽ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɰɹ ɞɨɩɨɦɨɝɚ
Ƒ ɬɚɤ
Ƒ ɧɿ
Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ_________________________________________
ȱɧɲɟ (ɜɤɚɡɚɬɢ)________________________________________________________________
V. ɋɬɚɧ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ
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Ɏɿɡɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ
Ɂɿ ɫɥɿɜ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ/ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɬɚ/ɚɛɨ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɪɨ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɞɨ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɞɨɩɨɦɨɡɿ _____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ȿɦɨɰɿɣɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɢɡɢɤɿɜ (ɜɤɥɸɱɧɨ ɡ ɨɰɿɧɤɨɸ ɫɯɢɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɱɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɭ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɣ ɿɧɲɢɯ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɟɫɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ
ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ) _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ɇɟɞɢɱɧɿ ɩɪɨɬɢɩɨɤɚɡɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ
Ƒɽ
Ƒ ɜɿɞɫɭɬɧɿ
ɉɪɨɛɥɟɦɢ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɥɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ
Ɋɭɯɨɜɿ _____________________________________________________________________
ȿɦɨɰɿɣɧɨ-ɜɨɥɶɨɜɿ ___________________________________________________________
ɑɭɬɬɽɜɿ ____________________________________________________________________
Ʉɨɝɧɿɬɢɜɧɿ* (ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿ) _____________________________________________________
ȼɡɚɽɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɜ ɫɿɦ’ʀ ɬɚ ɨɬɨɱɟɧɧɿ ____________________________________________
ɉɨɛɭɬɨɜɿ ɭɦɨɜɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ_____________________________________________________
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ _______________________________________________
ɉɪɚɜɨɜɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ______________________________________________________________
ȼɦɿɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɶ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ) _________________
Vȱ. ɉɨɬɪɟɛɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ɉɨɬɪɟɛɢ ɜ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
Ɂɦɿɫɬ ɬɚ ɨɛɫɹɝ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ)
Ƒ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɚɧɚɥɿɡɿ ɠɢɬɬɽɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɲɥɹɯɿɜ ʀɯ
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ____________________________________________________________________
Ƒ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ,
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɜɢɯɨɞɭ ɡɿ ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɠɢɬɬɽɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɣɨɝɨ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ_____________________________________________________________________
Ƒ ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ __________________
Ƒ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ________________________________________________
Ƒ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ _________________________________________
Ƒ ɤɨɪɟɤɰɿɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ
____________
Ƒ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɭɦɿɧɶ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ________________________________________________________________
Ƒ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɝɪɭɩ ɫɚɦɨɞɨɩɨɦɨɝɢ ____________________
Ƒ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɡɦɿɰɧɟɧɧɿ/ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɿ ɪɨɞɢɧɧɢɯ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ _____
Ƒ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɤɥɭɛɚɯ ɡɚ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ, ɤɥɭɛɚɯ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɜɝɨɥɿɬɬɹ, ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ
ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɟɧɧɨʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨɡɜɿɥɥɹ_______________
Ƒ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ____________________________________________________
Ƒ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɪɟɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɹɤɿ ɡɜɿɥɶɧɢɥɢɫɹ ɡ ɦɿɫɰɶ
ɜɿɞɛɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ _________________________________________________
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Ƒ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ _____________________________________________
Ƒ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɿɧɲɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɮɚɯɿɜɰɿɜ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ _____________________________________________
ɉɨɬɪɟɛɚ ɜ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɨɦɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ/ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɡɚɫɨɛɚɯ
ɇɚɡɜɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ/ɩɪɢɫɬɪɨɸ_____________________________________________________
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
______________________________________________________________
ɉɨɬɪɟɛɚ ______________________________________________________________________
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ɉɨɬɪɟɛɢ ɜ ɿɧɲɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ ______________________________________________________
Ɉɝɥɹɞ (ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ) ɿɧɲɢɦɢ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ, ʀɯɧɿ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ȼɢɫɧɨɜɤɢ_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ɉɿɞɩɢɫ ɮɚɯɿɜɰɹ,
ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ _________

_________________
(ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɧɿɰɿɚɥɢ)

__________
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. Ʉɚɪɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ
ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɢɯ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɮɨɪɦɚ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ
ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ʋ 027/ɨ «ȼɢɩɢɫɤɚ ɿɡ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɤɚɪɬɢ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɝɨ
(ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ) ɯɜɨɪɨɝɨ», ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɜɿɞ 14 ɥɸɬɨɝɨ 2012 ɪɨɤɭ ʋ 110, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɦ ɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ 28 ɤɜɿɬɧɹ
2012 ɪɨɤɭ ɡɚ ʋ 661/20974 (ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ)). Ɂɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɦɨɠɟ ɞɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢɫɶ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
_______
*Ⱦɨ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ, ɭɜɚɝɢ, ɩɨɱɭɬɬɿɜ, ɩɨɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɭɹɜɢ, ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 3
ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ
(ɩɭɧɤɬ 1 ɪɨɡɞɿɥɭ VIII)
ɈɋɇɈȼɇȱ ɁȺɏɈȾɂ,
ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ, ɮɨɪɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ
ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ ɱɚɫ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ ɱɚɫ
Ɏɨɪɦɚ
ɪɨɛɨɬɢ (ȱ / ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ (ɯɜ.,
ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ)**
Ƚɪ.)*
Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɚɧɚɥɿɡɿ ɠɢɬɬɽɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɲɥɹɯɿɜ ʀɯ
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ
60 ɪɚɡɨɜɨ
Ɂɛɿɪ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ȱ
ɤɥɿɽɧɬɚ ɿ ɩɨɞɿɣ, ɹɤɿ ʀʀ ɜɢɤɥɢɤɚɥɢ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ
Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ,
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɜɢɯɨɞɭ ɡɿ ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɠɢɬɬɽɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ȱ
60 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ȼɢɛɿɪ ɲɥɹɯɿɜ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɭ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ, ɜɢɛɿɪ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ
ɿ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɿɜ
ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɲɥɹɯɿɜ
ȱ
30 ɪɚɡɨɜɨ
ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
Ʉɨɪɟɤɰɿɹ ɩɥɚɧɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɬɚ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ȱ / Ƚɪ
30/60 ɳɨɤɜɚɪɬɚɥɭ
ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɝɿɝɿɽɧɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
Ƚɪ
60 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨ ɡɦɿɧɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɇɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣ, ɛɟɫɿɞ, ɡɭɫɬɪɿɱɟɣ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
Ƚɪ
60 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɡ ɝɪɚɮɿɤɨɦ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
45 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ȱ / Ƚɪ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɩɢɬɚɧɶ,
ɜɢɞɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɩɢɬɚɧɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ, ɭɦɨɜ ʀɯ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɇɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɧɚɹɜɧɢɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɹɤɿ
ȱ / Ƚɪ
30 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɨɫɥɭɝɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ
60 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ- ȱ / Ƚɪ
ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɩɢɬɚɧɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ,
ɦɟɞɢɱɧɢɯ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ȱ / Ƚɪ
90 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɡ ɿɧɲɢɦɢ
ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ, ɫɥɭɠɛɚɦɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ,
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ
ɬɨɳɨ
ȱ
150 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɣ ɡɚɯɢɫɬ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿ
ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɜɥɚɞɢ, ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ,

ʋ ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɡɚɯɨɞɭ
1
1.1

2
2.1

2.2
2.3
2.4
3
3.1

3.2

3.3
4
4.1

4.2

4.3
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ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹɯ
4.4

ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɡɚɹɜ, ɫɤɚɪɝ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɜɿɞɨɤ, ɿɧɲɢɯ ȱ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ
4.5 ɇɚɝɥɹɞ ɿ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɩɪɢ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦɢ ȱ / Ƚɪ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿ ɦɿɫɰɟɜɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ, ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ,
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ
4.6 ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɡɞɨɛɭɬɬɸ ɨɫɜɿɬɢ
ȱ / Ƚɪ
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ɇɚɞɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ***
ȱ / Ƚɪ
5.1 ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɩɫɢɯɨɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ,
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɦɮɨɪɬɭ ɭ
ɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ɞɨ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɟ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɯ ɡ
ɿɧɲɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɿ ɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ɞɨ ɫɜɿɬɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ
5.2 Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ,
ȱ / Ƚɪ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ, ɡɧɹɬɬɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɛɥɨɤɚɞɢ
5.3 Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ȱ / Ƚɪ
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɢɯ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɿ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ
ɫɬɪɟɫɨɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ
ȱ
5.4 Ʉɪɢɡɨɜɟ ɤɨɪɨɬɤɨɬɟɪɦɿɧɨɜɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ
(ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɬɚɤɢɯ ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɫɬɚɧɚɯ, ɹɤ
ɫɭʀɰɢɞɚɥɶɧɢɣ ɧɚɦɿɪ, ɬɪɢɜɨɠɧɿɫɬɶ, ɜɨɪɨɠɿɫɬɶ, ɫɬɪɟɫ
ɜɿɞ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɭɜɚɧɧɹ,
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɜɬɪɚɬɢ, ɚɝɪɟɫɿɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɟɛɟ ɱɢ
ɧɚ ɿɧɲɢɯ, ɬɨɳɨ)
5.5 Ʉɪɢɡɨɜɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ, ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ȱ
ɜɢɩɚɞɤɚɯ - ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɳɨɞɨ ɬɚɤɢɯ
ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɫɬɚɧɿɜ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɝɪɨɠɭɜɚɬɢ ɠɢɬɬɸ, ɹɤ
ɫɭʀɰɢɞɚɥɶɧɢɣ ɧɚɦɿɪ, ɜɨɪɨɠɿɫɬɶ, ɫɬɪɟɫ ɜɿɞ
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ȼȱɅ-ɿɧɮɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ
ɜɬɪɚɬɢ, ɚɝɪɟɫɿɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɟɛɟ ɱɢ ɧɚ ɿɧɲɢɯ,
ɬɨɳɨ)
5.6 ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ
ȱ / Ƚɪ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ
5.7 ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɢɣɨɦɚɦ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ Ƚɪ
ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɣ ɚɭɬɨɬɪɟɧɿɧɝɭ
ȱ / Ƚɪ
5.8 Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɚɧɚɥɿɡɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ
ɤɨɧɮɥɿɤɬɨɝɟɧɧɢɯ ɡɨɧ, ɩɨɲɭɤɭ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ
ɲɥɹɯɿɜ ɜɢɯɨɞɭ ɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ, ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɭ
ɫɚɦɨɞɨɩɨɦɨɡɿ
ȱ / Ƚɪ
5.9 Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɜ ɫɨɛɿ, ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ,
ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɢɯ
ɫɢɬɭɚɰɿɣ
ȱ / Ƚɪ
5.10 ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ
ɩɫɢɯɨɬɪɚɜɦɭɸɱɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɚ ɫɬɪɟɫɿɜ, ɿɧɲɢɯ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ
5.11 Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɫɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ȱ / Ƚɪ
ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɠɢɬɬɽɜɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ, ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɜɥɚɫɧɿ
ɡɛɟɪɟɠɟɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ
5.12 ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɜ ɧɚɩɪɹɦɿ
ȱ / Ƚɪ
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45 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
60 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ

60 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
90 ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɦɿɫɹɰɹ

60 ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɦɿɫɹɰɹ
60 ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ
60 ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɢɠɧɹ
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ

ɜɿɞ 20 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɩɨɫɥɭɝɢ,
ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ

60 ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɢ
60/90 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɝɪɚɮɿɤɨɦ
60/150 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɝɪɚɮɿɤɨɦ
60/150 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɝɪɚɮɿɤɨɦ
45/150 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɝɪɚɮɿɤɨɦ
60/150 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɝɪɚɮɿɤɨɦ
60/120 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ

ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɬɚɪɿɧɧɹ, ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɝɪɚɮɿɤɨɦ
ȱ / Ƚɪ
60/120 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
5.13 ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɜ ɧɚɩɪɹɦɿ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɝɪɚɮɿɤɨɦ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ
ɫɬɚɬɭɫɭ
ȱ / Ƚɪ
30/90 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
5.14 ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ (ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ) ɳɨɞɨ
ɬɚɤɢɯ ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɫɬɚɧɿɜ, ɹɤ ɬɪɢɜɨɠɧɿɫɬɶ, ɫɨɪɨɦ,
ɩɪɨɜɢɧɚ, ɜɨɪɨɠɿɫɬɶ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɜɬɪɚɬɢ, ɫɬɪɚɯ
ɫɦɟɪɬɿ, ɞɟɩɪɟɫɢɜɧɿɫɬɶ
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Ʉɨɪɟɤɰɿɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ
6.1 ɇɚɞɚɧɧɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ
ȱ / Ƚɪ
45 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ
ȱ / Ƚɪ
90 / 150 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
6.2 Ʉɨɪɟɤɰɿɹ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ
ɨɬɨɱɟɧɧɹɦ (ɛɟɫɿɞɢ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɞɨ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ)
90/150 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
6.3 ɉɨɞɨɥɚɧɧɹ ɛɨɹɡɥɢɜɨɫɬɿ ɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɭɦɤɢ, ȱ / Ƚɪ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨ ɤɪɢɬɢɤɢ ɬɚ ɨɰɿɧɨɤ
ɨɬɨɱɟɧɧɹ
60/150 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
6.4 Ʉɨɪɟɤɰɿɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ȱ / Ƚɪ
ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ (ɩɚɦ’ɹɬɿ, ɭɜɚɝɢ, ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɭɹɜɢ,
ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ)
60/150 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
6.5 ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɩɫɢɯɨɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ, ɤɪɚɳɨɦɭ ȱ / Ƚɪ
ɪɨɡɭɦɿɧɧɸ ɫɟɛɟ (ɫɜɨɽʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ), ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɿɲɟɧɶ
6.6 ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɤɨɪɟɤɰɿɹ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ ɫɢɬɭɚɰɿʀ
ȱ / Ƚɪ
90/150 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ
ȱ / Ƚɪ
90/150 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
6.7 Ʉɨɪɟɤɰɿɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɥɚ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɚɛɭɬɬɹ
ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɩɨɯɢɥɢɦ ɜɿɤɨɦ
ȱ
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
6.8 ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɨɪɟɤɰɿɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɹɜɢɳ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɦɿɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡɚɫɭɞɠɟɧɨɝɨ,
ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɦɿɠɝɪɭɩɨɜɢɯ
ɜɡɚɽɦɢɧɚɯ
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ɇɚɜɱɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɭɦɿɧɶ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ***
7.1 ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɡ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜ
ȱ / Ƚɪ
60/150 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɞɨɦɚɲɧɿɯ ɭɦɨɜɚɯ
7.2 Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɡ
Ƚɪ
150 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɨʀ ɬɟɪɚɩɿʀ
ɡ ɝɪɚɮɿɤɨɦ
150 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ
7.3 ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɤɚɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɜɟɞɟɧɧɹ Ƚɪ
ɡ ɝɪɚɮɿɤɨɦ
ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ, ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ,
ɫɚɦɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ
7.4 Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ ɬɚ
Ƚɪ
120 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ
ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ
ɡ ɝɪɚɮɿɤɨɦ
Ƚɪ
150 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ
7.5 ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦ ɦɨɞɟɥɹɦ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɡ
ɡ ɝɪɚɮɿɤɨɦ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɿ ɧɨɪɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
60/150 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
7.6 Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɜɥɚɫɧɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ, ȱ / Ƚɪ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɸ, ɹɤɟ ɧɟ
ɩɪɢɧɢɠɭɽ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɿɧɲɢɯ, - ɛɟɡ ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɿʀ ɬɚ
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7.7

7.8

ɚɝɪɟɫɿʀ
ȱ / Ƚɪ
Ɉɫɜɨɽɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ
ɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɡɧɹɬɬɹ ɛɚɪ’ɽɪɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɿɡɨɥɹɰɿʀ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɿɡ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɨɬɨɱɟɧɧɹɦ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɭɫɭɧɟɧɧɹ
Ƚɪ
ɩɫɢɯɨɫɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ

60/150 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɝɪɚɮɿɤɨɦ
120 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ
ɡ ɝɪɚɮɿɤɨɦ

ȱ / Ƚɪ
60/150 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɨɪɦ ɿ ɩɪɚɜɢɥ ɠɢɬɬɹ ɧɚ
ɜɨɥɿ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ,
ɜɬɪɚɱɟɧɢɯ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɿɞɛɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ,
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ
Ƚɪ
150/210 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
7.10 ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɭɫɭɧɟɧɧɹ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɝɪɚɮɿɤɨɦ
ɧɚɛɭɬɢɯ ɭ ɡɥɨɱɢɧɧɨɦɭ ɦɿɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɬɚ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɜɿɞɛɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɡɜɢɱɨɤ, ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɝɥɹɞɿɜ
ȱ / Ƚɪ
60/120 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
7.11 Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɚɧɬɢɪɟɰɢɞɢɜɧɨʀ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨʀ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɝɪɚɮɿɤɨɦ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɨɡ’ɹɫɧɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɧɨɪɦ ɿ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
8
ɍɱɚɫɬɶ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɝɪɭɩ ɫɚɦɨɞɨɩɨɦɨɝɢ***
8.1 Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɝɪɭɩ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
Ƚɪ
60 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ
ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ
ɡ ɝɪɚɮɿɤɨɦ
Ƚɪ
120 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ
8.2 ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɦɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɡ ɝɪɚɮɿɤɨɦ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɲɥɹɯɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɭ ɦɿɠɝɪɭɩɨɜɿɣ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ,
ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɩɿɜɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɝɪɭɩɢ ɜ
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɹɤɿ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ, ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ,
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ "ɜɢɛɭɞɨɜɭɜɚɧɧɹ" ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɞɢɫɬɚɧɰɿʀ ɭ ɝɪɭɩɨɜɿɣ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ
8.3 Ɂɦɿɧɚ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ
Ƚɪ
120 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɝɪɭɩɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ
ɡ ɝɪɚɮɿɤɨɦ
Ƚɪ
120 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ
8.4 Ɂɦɿɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɹɤɚ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ
ɡ ɝɪɚɮɿɤɨɦ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ, ɱɟɪɟɡ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜ ɝɪɭɩɿ ɬɚ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ
120/150 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
8.5 ɉɨɥɟɝɲɟɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɡɧɹɬɬɹ ɛɚɪ’ɽɪɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ Ƚɪ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɝɪɚɮɿɤɨɦ
ɿɡɨɥɹɰɿʀ, ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɨɬɨɱɟɧɧɹɦ
Ƚɪ
120/150 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
8.6 Ⱥɞɚɩɬɚɰɿɹ ɞɨ ɧɨɜɨʀ ɠɢɬɬɽɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɱɟɪɟɡ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɝɪɚɮɿɤɨɦ
ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸ ɫɢɥɶɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ,
ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɜ ɬɪɭɞɨɜɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɱɢ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ,
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɤɪɭɝɨɡɨɪɭ ɬɚ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ, ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ
ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ
9
Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɡɦɿɰɧɟɧɧɿ / ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɿ ɪɨɞɢɧɧɢɯ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ
60/120 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
9.1 ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ȱ / Ƚɪ
ɫɬɚɬɭɫɭ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɥɿ ɜ ɫɿɦ’ʀ, ɬɪɭɞɨɜɨɦɭ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ, ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɬɨɳɨ, ɜɬɪɚɱɟɧɢɯ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ, ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ
9.2 Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɚɧɚɥɿɡɿ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɫɿɦ’ʀ
ȱ / Ƚɪ
60/120 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
7.9
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ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ
ɤɨɧɮɥɿɤɬɨɝɟɧɧɢɯ ɡɨɧ ɬɚ ɩɨɲɭɤɭ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ
ɲɥɹɯɿɜ ɜɢɯɨɞɭ ɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ
60/150 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
9.3 ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɛɥɢɡɶɤɢɯ ɪɨɞɢɱɿɜ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɩɨɫɥɭɝɢ ȱ / Ƚɪ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɬɚ ɣɨɝɨ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɨɱɟɧɧɹ
60/150 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
9.4 Ʉɨɪɟɤɰɿɹ ɫɿɦɟɣɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ, ȱ / Ƚɪ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɫɿɦ’ʀ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ʀʀ
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
9.5 Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɫɿɦ’ʀ ɫɚɦɨɬɭɠɤɢ ɞɨɥɚɬɢ ɫɜɨʀ ȱ / Ƚɪ
30/120 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɬɪɭɞɧɨɳɿ
9.6 Ʉɪɢɡɨɜɟ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɫɿɦ’ʀ
ȱ
120 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ȱ / Ƚɪ
90 - 150 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
9.7 Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ ɱɟɪɟɡ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɝɪɚɮɿɤɨɦ
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ
ɡɜɢɱɨɤ, ɧɚɜɢɱɨɤ, ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɧɚɛɭɬɢɯ ɞɨ
ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ
Ƚɪ
120 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
9.8 Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɬɚ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢɯ ɝɪɭɩ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
10
ɍɱɚɫɬɶ ɜ ɤɥɭɛɚɯ ɡɚ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ, ɤɥɭɛɚɯ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɜɝɨɥɿɬɬɹ, ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɬɪɟɬɶɨɝɨ
ɜɿɤɭ, ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɟɧɧɨʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨɡɜɿɥɥɹ***
Ƚɪ
45 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
10.1 Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɤɥɭɛɿɜ ɡɚ
ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ (ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ, ɱɢɬɚɰɶɤɢɯ, ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɢɯ,
ɯɨɪɨɜɢɯ, ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɢɯ, ɪɭɤɨɞɿɥɥɹ ɬɨɳɨ)
10.2 ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɤɧɢɝɚɦɢ, ɠɭɪɧɚɥɚɦɢ,
ȱ / Ƚɪ
40
ɝɚɡɟɬɚɦɢ, ɿɝɪɚɦɢ
10.3 ɇɚɝɥɹɞ ɿ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɩɪɢ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɿ ɬɟɚɬɪɿɜ,
ȱ / Ƚɪ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɜɢɫɬɚɜɨɤ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ
ɩɨɬɪɟɛɢ
10.4 Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɧɚɩɢɫɚɧɧɿ ɣ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɿ ɥɢɫɬɿɜ
ȱ
30 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
Ƚɪ
60 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
10.5 ɇɚɝɥɹɞ ɿ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɧɹɬɬɹ ɪɭɤɨɞɿɥɥɹɦ,
ɩɟɪɟɛɢɪɚɧɧɹ ɞɪɿɛɧɢɯ ɪɟɱɟɣ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡ ɧɢɯ
ɜɢɪɨɛɿɜ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɚɡɥɿɜ ɬɨɳɨ
10.6 Ɉɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɭɡɢɱɧɨɸ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
Ƚɪ
60 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ
ɜɨɤɚɥɶɧɨ-ɯɨɪɨɜɢɯ, ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɬɨɳɨ
ɡ ɝɪɚɮɿɤɨɦ
10.7 Ɂɚɧɹɬɬɹ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɜɩɪɚɜɚɦɢ
ȱ / Ƚɪ
60 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ
ɡ ɝɪɚɮɿɤɨɦ
10.8 ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɚɦ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɢ ɬɚ
Ƚɪ
60 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɝɿɞɧɨ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ
ɡ ɝɪɚɮɿɤɨɦ
Ƚɪ
90 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
10.9 ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɱɢɬɚɰɶɤɢɯ ɫɥɭɯɚɧɶ, ɛɟɫɿɞ,
ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɨɝɥɹɞɿɜ, ɤɧɢɠɤɨɜɢɯ ɜɢɫɬɚɜɨɤ,
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɱɢɬɚɧɶ
Ƚɪ
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
10.10. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɮɨɪɦ ɞɨɡɜɿɥɥɹ,
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɧɚɛɥɢɠɟɧɢɯ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɯ, ɡ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ
11
ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ
11.1 ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ
ȱ
45 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ
11.2 ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ,
ȱ
45 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
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ɫɥɭɠɛɚɦɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ,
ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ
ɩɨɫɥɭɝɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɩɪɢ
ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ
120 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
11.3 ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɜɤɥɸɱɟɧɧɸ ɪɿɡɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ȱ / Ƚɪ
ɡɚɫɭɞɠɟɧɢɯ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɤɨɪɢɫɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ʀɯɧɿɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ
11.4 ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɞɟɧɧɿɣ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɨɫɿɛ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ
Ƚɪ
180 ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
12
ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɪɟɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ, ɹɤɢɣ ɡɜɿɥɶɧɢɜɫɹ
ɡ ɦɿɫɰɹ ɜɿɞɛɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ
13
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ
14
ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɿɧɲɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ
__________
* ȱ - ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɮɨɪɦɚ ɪɨɛɨɬɢ
Ƚɪ - ɝɪɭɩɨɜɚ ɮɨɪɦɚ ɪɨɛɨɬɢ.
** ɑɚɫ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜɤɚɡɚɧɨ
ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɨ (ɹɤ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ), ɜɿɧ ɦɨɠɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɫɬɭɩɿɧɶ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ / ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
*** ɍ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɦɨɠɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ "Ɋɿɜɧɢɣ ɪɿɜɧɨɦɭ".
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 4
ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ
(ɩɭɧɤɬ 1 ɪɨɡɞɿɥɭ ɏV)
ɉɈɄȺɁɇɂɄɂ əɄɈɋɌȱ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ
1. Ʉɿɥɶɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ:
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɤɚɪɝ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ʀɯ ɪɨɡɝɥɹɞɭ (ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 100 ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ);
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɢɯ ɡɜɟɪɧɟɧɶ ɩɪɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ (% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɜɟɪɧɟɧɶ);
ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɿɞɜɢɳɢɥɢ ɪɿɜɟɧɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ (%);
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ (ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ).
2. əɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ:
1) ɚɞɪɟɫɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ:
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ʀʀ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ;
2) ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ:
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɩɨɫɥɭɝɨɸ (ɡɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ);
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɫɬɚɧɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɟɪɿɨɞɨɦ, ɤɨɥɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɧɟ ɧɚɞɚɜɚɥɚɫɶ;
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɩɢɬɭɜɚɧɶ, ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɜɿɞɝɭɤɿɜ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ
ɧɚ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɩɨɫɥɭɝɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ), ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɤɚɪɝɢ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿ ɪɨɛɨɬɚ ɳɨɞɨ
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ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɨɡ’ɹɫɧɟɧɶ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦ;

ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦ

ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ

ɩɨɫɥɭɝɢ

ɬɚ/ɚɛɨ

ʀɯɧɿɦ

ɡɚɤɨɧɧɢɦ

ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɪɨɛɨɬɭ ɹɤɢɯ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ
ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ;
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ;
3) ɫɜɨɽɱɚɫɧɿɫɬɶ:
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɫɬɪɨɤ;
ɫɤɥɚɞɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɪɨɤɿɜ ɿ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
4) ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ:
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɰɢɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɯ ɫɬɟɧɞɿɜ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚɞɚɧɧɹ, ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɨɩɿɣ ɞɨɜɿɞɧɢɤɚ, ɛɭɤɥɟɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɢɬɪɚɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɧɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɧɨɫɿɹɯ) ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
5) ɩɨɜɚɝɚ ɞɨ ɝɿɞɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɜɿɞɝɭɤɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɧɢɯ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ;
ɩɨɜɚɝɚ ɞɨ ɝɿɞɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɧɟɝɭɦɚɧɧɢɯ ɿ
ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɢɯ ɞɿɣ ɳɨɞɨ ɧɢɯ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɯ ɫɬɟɧɞɿɜ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɩɪɨ ɩɪɚɜɨɡɚɯɢɫɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɤɚɪɝ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ;
6) ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɫɬɶ:
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ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɲɬɚɬɧɢɣ ɪɨɡɩɢɫ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ;
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɝɪɚɮɿɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɪɨ ɨɫɜɿɬɭ (ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ) ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ
ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɤɧɢɠɨɤ
ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɨɝɥɹɞɿɜ;

ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ

ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ

ɩɨɫɥɭɝɢ

ɬɚ

ɝɪɚɮɿɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɢɯ ɧɚɪɚɞ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɬɚ ɦ’ɹɤɨɝɨ ɿɧɜɟɧɬɚɪɸ, ɜɢɬɪɚɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ,
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɭɱɚɫɬɶ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜ ɧɚɪɚɞɚɯ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ ɡ
ɨɛɦɿɧɭ ɞɨɫɜɿɞɨɦ, "ɤɪɭɝɥɢɯ ɫɬɨɥɚɯ" ɬɨɳɨ.
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Ɉɱɿɤɭɜɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɳɨɞɨ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɱɢ
ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ

Ɂɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɡɦɿɫɬ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ

Ɋɟɫɭɪɫɢ (ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɿɧɜɟɧɬɚɪ,
ɜɢɬɪɚɬɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ)

ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɿ ɫɬɪɨɤɢ (ɬɟɪɦɿɧɢ)
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ (ɱɚɫ, ɳɨ ɜɢɬɪɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɧɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɭ)

ȼɢɤɨɧɚɜɰɿ

ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ
_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

ɉɪɿɡɜɢɳɚ, ɿɦɟɧɚ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ*
ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ _______________________________________________________________________________________________
ȼɿɤ ___________________________________________________________________________________________________________________
ɋɬɚɬɶ _________________________________________________________________________________________________________________
ɋɿɦɟɣɧɢɣ ɫɬɚɧ __________________________________________________________________________________________________________
ɉɪɨɮɟɫɿɹ/ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ __________________________________________________________________________________________________
ȱɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɶ, ɝɪɭɩɚ ______________________________________________________________________________________________________
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ__________________________________________________________________________
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ _____________________________________________________________________
Ⱦɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ _________________________________________________________________________________________________________

ȱɇȾɂȼȱȾɍȺɅɖɇɂɃ ɉɅȺɇ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ

Ⱦɨɞɚɬɨɤ 2
ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ
(ɩɭɧɤɬ 2 ɪɨɡɞɿɥɭ IV)
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-

-

______________________

______________________

(ɩɿɞɩɢɫ)

(ɩɿɞɩɢɫ)

*ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ ɞɚɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɨɫɨɛɚɦ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɿɧɜɚɥɿɞɚɦ, ɡɚɯɢɳɚɸɬɶɫɹ ɿ ɨɛɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ Ɂɚɤɨɧɭ
ɍɤɪɚʀɧɢ „ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ”

________

(ɉ. ȱ. Ȼ.)

Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ: ____________________

(ɉ. ȱ. Ȼ.)

ɇɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ: ______________________

ə ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɢɣ(ɚ), ɩɨɝɨɞɠɭɸɫɹ ɡɿ ɡɦɿɫɬɨɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ. Ɉɬɪɢɦɚɜ (ɥɚ) ɣɨɝɨ ɭ ɩɢɫɶɦɨɜɨɦɭ
ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚ ɫɩɪɢɹɬɢɦɭ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ.

Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ/ɩɨɬɨɱɧɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ,
ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ (ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ, ɩɿɞɩɢɫ)

3.

2.

1.

-
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ɆȱɇȱɋɌȿɊɋɌȼɈ ɋɈɐȱȺɅɖɇɈȲ ɉɈɅȱɌɂɄɂ ɍɄɊȺȲɇɂ
ɇȺɄȺɁ
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Ɂɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣ ɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ
ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ
23 ɛɟɪɟɡɧɹ 2016 ɪ.
ɡɚ ʋ 432/28562
ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɹɤɿ
ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɱɢ ɧɟ ɧɚɛɭɥɢ ɬɚɤɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ „ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ”, „ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɝɚɪɚɧɬɿʀ” ɬɚ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɉɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɧɚ 2013–2016
ɪɨɤɢ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ,
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 13 ɛɟɪɟɡɧɹ 2013 ɪɨɤɭ ʋ
208-ɪ, ɇȺɄȺɁɍɘ:
1. Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɬɪɚɬɢɥɢ
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɱɢ ɧɟ ɧɚɛɭɥɢ ɬɚɤɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ.
2. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɸ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
(ɋɭɥɿɦɚ Ɉ.ȼ.) ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɰɶɨɝɨ ɧɚɤɚɡɭ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɭ
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɞɨ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ.
3. ɐɟɣ ɧɚɤɚɡ ɧɚɛɢɪɚɽ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɡ ɞɧɹ ɣɨɝɨ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ.
4. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɰɶɨɝɨ ɧɚɤɚɡɭ ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɧɚ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ Ɇɿɧɿɫɬɪɚ
Ɇɭɳɢɧɿɧɚ ȼ.ȼ.
Ɇɿɧɿɫɬɪ

ɉ. Ɋɨɡɟɧɤɨ
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ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ
ɇɚɤɚɡ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ
29.02.2016 ʋ 198
Ɂɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣ ɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ
ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ
23 ɛɟɪɟɡɧɹ 2016 ɪ.
ɡɚ ʋ 432/28562
ȾȿɊɀȺȼɇɂɃ ɋɌȺɇȾȺɊɌ
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɱɢ
ɧɟ ɧɚɛɭɥɢ ɬɚɤɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ
ȱ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ
1. ɐɟɣ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɡɦɿɫɬ, ɨɛɫɹɝ, ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɱɢ ɧɟ ɧɚɛɭɥɢ ɬɚɤɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ (ɞɚɥɿ - ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ), ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ʀʀ ɹɤɨɫɬɿ ɞɥɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɜɫɿɯ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɰɸ ɩɨɫɥɭɝɭ.
2. ɐɟɣ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ:
1) ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ:
ɨɫɨɛɚɦ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɹɤɿ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ;
ɿɧɜɚɥɿɞɚɦ ȱ ɿ ȱȱ ɝɪɭɩ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɹɤɢɦ ɧɟ ɩɪɨɬɢɩɨɤɚɡɚɧɟ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ (ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɨɫɿɛ ɡɿ ɫɬɿɣɤɢɦɢ ɩɫɢɯɿɱɧɢɦɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ);
ɿɧɜɚɥɿɞɚɦ ȱȱȱ ɝɪɭɩɢ, ɹɤɿ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ,
ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɹɤɢɦ ɧɟ ɩɪɨɬɢɩɨɤɚɡɚɧɟ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ (ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɨɫɿɛ ɡɿ ɫɬɿɣɤɢɦɢ ɩɫɢɯɿɱɧɢɦɢ
ɬɚ/ɚɛɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ) ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɭ ɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡɚ
ɡɚɤɨɧɨɦ ʀɯ ɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢ, ɚɛɨ ɹɤɳɨ ɰɿ ɨɫɨɛɢ ɡ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɰɶɨɝɨ ɪɨɛɢɬɢ;
2) ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɣ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ;
3) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚɪɢɮɭ ɧɚ ɩɥɚɬɧɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ.
3. ɍ ɰɶɨɦɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɬɚɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ:
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ (ɞɚɥɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ) - ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɭ ɹɤɨɦɭ
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ
ɪɟɫɭɪɫɢ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɿ ɫɬɪɨɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ;
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ - ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ
ɱɢ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɣ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɧɚ
ɦɟɬɿ ɨɰɿɧɤɭ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɧɚɞɚɧɧɹ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɞɥɹ ʀɯ ɭɫɭɧɟɧɧɹ, ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɬɚ/ɚɛɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɚ ɤɨɦɚɧɞɚ - ɤɨɦɚɧɞɚ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨʀ ɜɤɥɸɱɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɦɟɧɲɟ
ɬɪɶɨɯ ɨɫɿɛ ɡ ɱɢɫɥɚ ɬɚɤɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ: ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ, ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ - ɥɿɤɚɪɬɟɪɚɩɟɜɬ ɚɛɨ ɝɟɪɿɚɬɪ, ɸɪɢɫɬ, ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɫɟɫɬɪɚ ɦɟɞɢɱɧɚ, ɫɟɫɬɪɚ ɦɟɞɢɱɧɚ ɡ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨʀ
ɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɪɟɚɛɿɥɿɬɨɥɨɝ ɬɨɳɨ;
ɧɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ (ɞɚɥɿ - ɧɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ) - ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɚɛɨ
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ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɚ ɤɨɦɚɧɞɚ, ɹɤɢɣ (ɹɤɚ) ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɢɤɨɧɭɽ ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ
ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ (ɞɚɥɿ - ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ) - ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɱɟɪɟɡ ɩɨɬɪɟɛɭ ɭ ɩɨɫɬɿɣɧɨɦɭ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɦɭ ɞɨɝɥɹɞɿ, ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɭ
ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ, ɜɿɤɨɦ, ɫɬɚɧɨɦ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɚɛɨ ɨɬɪɢɦɭɽ ɬɚɤɭ ɩɨɫɥɭɝɭ;
ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɱɢ ɧɟ ɧɚɛɭɥɢ ɬɚɤɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ (ɞɚɥɿ - ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ), - ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɞɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɭɦɨɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɜɬɪɚɬɢɥɢ/ɧɟ ɧɚɛɭɥɢ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɡ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ʀɦ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ;
ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ (ɞɚɥɿ - ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ
ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ), - ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɡɚɤɥɚɞɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ
ɮɨɪɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ - ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ
Ʉɪɢɬɟɪɿɹɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ
Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 14 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2012 ɪɨɤɭ ʋ 1039 „ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ”.
ȱɧɲɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ Ɂɚɤɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ „ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ”, „ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ” ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɚɯ.
ȱȱ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
1. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɿɫɥɹ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɬɚ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
2. ɉɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɽ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ (ɡɚɹɜɚ) ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɞɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɩɨɫɥɭɝɭ, ɚɛɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɨɛɥɚɫɧɢɯ,
Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɬɚ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɶɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɭ
ɦɿɫɬɚɯ Ʉɢɽɜɿ ɬɚ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ (ɞɚɥɿ - ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ).
3. Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɱɢ ɜɿɞɦɨɜɚ ɭ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɿ ɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ
ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ 10 ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɡ ɞɚɬɢ:
ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ (ɩɨɞɚɱɿ ɡɚɹɜɢ) ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ(ɟɦ) ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ(ɢɦ)
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ(ɨɦ);
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɭɬɿɜɤɢ (ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ), ɜɢɞɚɧɨʀ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɦ.
4. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɦɨɠɟ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɜɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɧɟ ɡɞɚɬɧɢɣ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ
ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ. ȼɿɞɦɨɜɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɦ
ɩɪɢɱɢɧ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɞɨɜɿɞɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ ɿɧɲɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ.
5. ɉɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɽ:
ɜɿɞɦɨɜɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɿɞ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɡ
ɜɢɫɧɨɜɤɨɦ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɞɜɨɯ ɥɿɤɚɪɿɜ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɫɜɨʀ ɨɫɧɨɜɧɿ ɠɢɬɬɽɜɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɚɛɨ ɜɿɞɦɨɜɚ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ;
ɩɟɪɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɚɛɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ
ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ, ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɚɛɨ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ;
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ɡɦɿɧɚ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ/ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ;
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɞɿʀ ɚɛɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɭɞɭ;
ɫɦɟɪɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ,
ɭɫɬɚɧɨɜɢ,
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ,
ɡɚɤɥɚɞɭ,
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ - ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ.
ȱȱȱ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ
1. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽɬɶɫɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɮɚɯɿɜɰɟɦ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɦɟɞɢɱɧɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ ɚɛɨ ɱɥɟɧɚɦɢ ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨʀ
ɤɨɦɚɧɞɢ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ) ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 5 ɪɨɛɨɱɢɯ
ɞɧɿɜ ɡ ɞɚɬɢ:
ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ (ɩɨɞɚɱɿ ɡɚɹɜɢ) ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ(ɟɦ) ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ(ɢɦ)
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ(ɨɦ);
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɭɬɿɜɤɢ (ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ), ɜɢɞɚɧɨʀ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɦ.
2. ɋɬɭɩɿɧɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɿ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ ɬɚ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɭ ɬɚɛɥɢɰɹɯ 2, 3 ɞɨɞɚɬɤɚ 1 ɞɨ ɰɶɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ. Ⱦɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɭɦɚ ɛɚɥɿɜ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɬɭɩɿɧɶ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 62.
3. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɽ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ/ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɬɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
4. ɑɟɪɟɡ 30 ɞɧɿɜ ɡ ɞɧɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɮɚɯɿɜɰɟɦ ɭ ɫɮɟɪɿ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɦɟɞɢɱɧɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ ɚɛɨ ɱɥɟɧɚɦɢ ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨʀ
ɤɨɦɚɧɞɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɜɬɨɪɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ). ɇɚɞɚɥɿ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɩɿɜɪɨɤɭ.
ȱV. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
1. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ
ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɬɚ ɭɡɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 3 ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɡ ɞɧɹ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
2. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɦ 2 ɞɨ ɰɶɨɝɨ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɭ ɞɜɨɯ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ ɬɚ ɩɿɞɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɚɛɨ ɣɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɬɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ.
Ɉɞɢɧ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɜɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɭ, ɿɧɲɢɣ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɩɨɫɥɭɝɭ.
3. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɤɥɸɱɚɽ:
ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
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ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɭɧɤɬɨɦ 1
ɪɨɡɞɿɥɭ Vȱȱȱ ɰɶɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ;
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɬɪɨɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ;
ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɡɚɯɨɞɿɜ;
ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ).
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚɞɚɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɪɚɡɨɦ ɡ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɱɟɪɟɡ ɦɿɫɹɰɶ ɡ ɞɧɹ
ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ), ɧɚɞɚɥɿ - ɪɚɡ ɧɚ
ɩɿɜɪɨɤɭ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ).
V. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
1. ȱɡ ɤɨɠɧɢɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ 5 ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɡ ɞɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɭɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ.
2. ɍɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ. ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɱɥɟɧɢ ɪɨɞɢɧɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
3. Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɿɞɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɬɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ. Ʉɨɠɧɚ ɡɿ ɫɬɨɪɿɧ ɨɬɪɢɦɭɽ ɨɞɢɧ
ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ ɞɨɝɨɜɨɪɭ.
Vȱ. Ɇɿɫɰɟ ɣ ɫɬɪɨɤɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
1. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ,
ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɧɚɥɟɠɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ,
ɞɟɧɧɨʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ.
2. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɦɨɠɟ ɧɚɞɚɜɚɬɢɫɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɚɛɨ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ (ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɭ
ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɩɟɪɿɨɞ).
ɋɬɪɨɤɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭɡɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɡ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ
ɬɚ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
Vȱȱ. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
1. Ⱦɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ,
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɢɯ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɜ ɧɢɯ ɨɫɿɛ
ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɨɫɿɛ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ;
ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ,
ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɡɚ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɿ ɭɦɨɜɢ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɞɥɹ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɭ ɞɨɫɬɭɩɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ
ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɬɚ ɜɢɫɜɿɬɥɸɽɬɶɫɹ ɜ ɡɚɫɨɛɚɯ ɦɚɫɨɜɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɨɳɨ.
2. ɇɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɧɚɞɚɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ (ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ) ɬɚ ɲɚɧɨɛɥɢɜɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ
ɞɨ ɪɚɫɨɜɨʀ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶ, ɫɬɚɬɿ, ɜɿɤɭ, ɫɬɚɧɭ
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɟɬɧɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɬɚ ɦɚɣɧɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɦɿɫɰɹ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚ ɬɚ ɦɨɜɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
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ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿ ɡɚɤɨɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ
ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɩɪɨ ɫɜɨʀ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɣ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ,
ɞɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ, ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɬɟɧɞɚɯ, ɜɪɭɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɥɢɫɬɿɜɨɤ, ɛɭɤɥɟɬɿɜ ɬɨɳɨ.
3. Ɂɚɯɢɫɬ ɬɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɧɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɪɨɜɚɞɢɬɶ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿɡ ɩɨɜɚɝɨɸ ɞɨ ɝɿɞɧɨɫɬɿ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɡ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹɦ ɧɟɝɭɦɚɧɧɢɯ ɿ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɢɯ ɞɿɣ,
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ, ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɧɚɫɢɥɥɹ ɳɨɞɨ ɧɢɯ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ʀɯɧɿɦ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɧɟɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɞɿɣ ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɧɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɳɨɞɨ ʀɯɧɿɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ;
ɧɚɞɚɜɚɱɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɛɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɰɿɥɟɣ
ɪɟɱɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɿɞ ɧɢɯ ɤɨɲɬɢ, ɩɨɞɚɪɭɧɤɢ ɬɨɳɨ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿ ɡɚɤɨɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɿɧɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɭ ɪɚɡɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɱɢ
ɿɧɲɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɜɚɱɚ, ɩɪɨ ɡɚɛɨɪɨɧɭ ɡɥɨɜɠɢɜɚɧɧɹ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɢɯ ɧɚɩɨʀɜ ɬɚ
ɧɚɪɤɨɬɢɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɚɛɨ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɞɟ
ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ.
4. Ʉɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ:
ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɞɚɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ Ɂɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ „ɉɪɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ”, „ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɞɚɧɢɯ”, ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿɯ
ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ;
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿ ɡɚɤɨɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɜ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɦɭ
ɩɨɪɹɞɤɭ ɨɡɧɚɣɨɦɥɸɸɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɯɨɞɚɦɢ ɳɨɞɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ;
ɧɚɞɚɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɧɮɨɪɦɭɸɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ / ɚɛɨ
ʀɯɧɿɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɳɨɞɨ ɧɟɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɧɢɦɢ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨʀ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.
Vȱȱȱ. Ɂɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
1. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ,
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ (ɞɨɞɚɬɨɤ 3):
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹɦ;
ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɝɿɝɿɽɧɢ, ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ;
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɭ
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɶ ɥɿɤɚɪɿɜ;
ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ;
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɟɧɧɨʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨɡɜɿɥɥɹ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ.
2. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɳɨɞɨ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ;
ɡɚɯɨɞɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɡɚɱɢɧɟɧɢɯ ɞɜɟɪɹɯ ɚɛɨ ɡɚ ɲɢɪɦɨɸ ɬɚ ɡ
ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɩɨɦɿɱɧɢɤɿɜ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɞɚɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɹɤɢɣ ɦɚɽ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ.
3. Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɚɛɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɨɦɿɱɧɢɤɚ ɬɚɤɢɯ
ɞɿɣ:
ɬɪɢɦɚɬɢ ɡɭɛɧɭ ɳɿɬɤɭ, ɜɿɲɚɬɢ ɪɭɲɧɢɤ, ɤɥɚɫɬɢ ɦɢɥɨ, ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɬɢ ɬɭɚɥɟɬ ɬɨɳɨ;
ɭ ɪɚɡɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɚɛɨ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɭ ɩɿɞ
ɱɚɫ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɨɧɢ ɧɚɞɚɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɩɪɢɩɢɧɹɸɬɶɫɹ, ɡ’ɹɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢɱɢɧɢ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ʀɯ ɩɟɪɟɝɥɹɞ;
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ɧɚɞɚɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿɧɲɨɦɭ
ɧɚɞɚɜɚɱɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɭ ɪɚɡɿ ɡɦɿɧɢ,
ɡɚɦɿɧɢ, ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ;
ɧɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭɧɢɤɚɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ ɡɦɨɡɿ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ.
4. Ɂɦɿɫɬ ɬɚ ɨɛɫɹɝ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɭɩɟɧɹ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɧɚ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ.
Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ ɱɚɫ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɚɯɨɞɭ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ ɡɦɿɫɬ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɚ ʀɯ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ 3 ɞɨ ɰɶɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ.
ȱɏ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
1. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ ɲɬɚɬɧɢɦ ɪɨɡɩɢɫɨɦ,
ɫɤɥɚɞɟɧɢɦ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɨɪɹɞɤɭ.
2. Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚɞɚɜɚɱɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɬɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɡɚɯɢɫɬ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɠɟ ɡɚɥɭɱɚɬɢ
ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɧɲɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ, ɪɟɚɛɿɥɿɬɨɥɨɝɿɜ,
ɸɪɢɫɬɿɜ ɬɨɳɨ.
Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɬɚ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɩɪɨ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ
ɦɨɠɟ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɪɨɛɨɬɢ ɿɧɲɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ,
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɨɥɨɧɬɟɪɿɜ, ɬɨɳɨ.
3. ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɣ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ „Ⱦɨɜɿɞɧɢɤɨɦ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. ȼɢɩɭɫɤ 80. ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ”, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ ɧɚɤɚɡɨɦ
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 14 ɠɨɜɬɧɹ 2005 ɪɨɤɭ ʋ 324.
4. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡ:
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
5. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɽ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ
ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
6. ɇɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɿ
ɦɟɞɢɱɧɿ ɨɝɥɹɞɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
ɏ. ɉɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ
1. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɤɿɦɧɚɬɢ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ,
ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ, ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, ɫɧɭ, ɞɨɡɜɿɥɥɹ, ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɞɥɹ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɬɨɳɨ).
2. ɉɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ
ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɦ ɬɚ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɿ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɝɚɪɹɱɢɦ ɿ ɯɨɥɨɞɧɢɦ
ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɢɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɦ ɬɚ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹɦ, ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹɦ, ɨɩɚɥɟɧɧɹɦ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
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ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɥɹ ɨɫɿɛ ɡ
ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɧɨɪɦ.
3. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ:
ɬɜɟɪɞɢɣ ɬɚ ɦ’ɹɤɢɣ ɿɧɜɟɧɬɚɪ (ɦɟɛɥɿ, ɩɨɫɬɿɥɶ, ɨɞɹɝ, ɩɨɫɭɞ ɬɨɳɨ);
ɦɢɣɧɿ ɬɚ ɞɟɡɿɧɮɿɤɭɸɱɿ ɡɚɫɨɛɢ;
ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ;
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ), ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɨɳɨ.
4. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɪɨɛɨɱɢɦ ɦɿɫɰɟɦ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɿɧɜɟɧɬɚɪɟɦ, ɜɢɬɪɚɬɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɬɚ ɪɨɛɨɱɢɦ ɨɞɹɝɨɦ,
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ʀɯɧɿɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɡɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ.
ɏȱ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
1. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ.
2. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɫɬɜɨɪɸɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɳɨɞɨ ɨɛɦɿɧɭ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɡ
ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ.
ɏȱȱ. ȼɡɚɽɦɨɞɿɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɰɿɽʀ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɬɚ ɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ) ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ,
ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ.
ɏȱȱȱ. Ɉɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
1. Ɉɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
2. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɿɞɝɭɤɿɜ
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɶ ɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɬɚ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ
ɩɨɞɚɥɶɲɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
ɏȱV. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɱɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɫɬɚɬɭɬɿɜ), ɰɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ (ɞɥɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ
ɨɫɿɛ - ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ).
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɜɟɞɟɬɶɫɹ, ɨɮɨɪɦɥɹɽɬɶɫɹ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
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ɏV. Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢ ɨɰɿɧɤɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
1. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɬɚ
ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɨɰɿɧɤɚɦ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɬɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɍɤɪɚʀɧɢ.
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɨɰɿɧɨɤ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ,
ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ 4 ɞɨ ɰɶɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɨɩɪɢɥɸɞɧɸɸɬɶɫɹ ɿ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ʀɯɧɿɯ
ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ, ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸɽ
ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ.
2. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɧɟ ɪɿɞɲɟ ɧɿɠ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɪɿɤ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɽ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɧɢɦ
ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ, ɜɢɦɨɝɚɦ ɰɶɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɬɚ ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ
ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ.
3. Ⱦɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚɞɚɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ,
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿ ɡɚɤɨɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ.
Ɂ ɰɿɽɸ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɡ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ʀɯ ɡɚɤɨɧɧɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ, ɱɥɟɧɚɦɢ ʀɯɧɿɯ ɫɿɦɟɣ
ɳɨɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɨɛɫɹɝɭ, ɡɦɿɫɬɭ, ɭɦɨɜ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɢɦɨɝɚɦ,
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɭ ɰɶɨɦɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ.
4. ɋɭɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɸ,
ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɲɢɦɢ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
5. ɋɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɜɠɢɜɚɽ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ:
ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ʀɯɧɿɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɪɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ
ʀɯɧɿɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɞɨ ɨɪɝɚɧɭ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɡɨɜɧɿɲɧɽ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ.
ɏVI. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
1. ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝɢ,
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
2. ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ,
ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ.
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ
ɜɿɤɭ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ

Ɉ. ɋɭɥɿɦɚ
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1
ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɬɪɚɬɢɥɢ
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ
ɱɢ ɧɟ ɧɚɛɭɥɢ ɬɚɤɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ
(ɩɭɧɤɬ 2 ɪɨɡɞɿɥɭ ȱȱȱ)
ȼɂɁɇȺɑȿɇɇə ɋɌɍɉȿɇə
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
1. ɋɬɭɩɿɧɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ
ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ.
ɋɬɭɩɿɧɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1
ɋɭɦɚ
Ƚɪɭɩɚ
ɪɭɯɨɜɨʀ ɛɚɥɿɜ ɡɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɲɤɚɥɚɦɢ
Ȼɚɪɬɟɥɚ ɿ
Ʌɚɭɬɨɧɚ
1
2
I ɝɪɭɩɚ
127
II ɝɪɭɩɚ 100 - 126

ȱȱȱ ɝɪɭɩɚ
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ɋɬɭɩɿɧɶ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ

3
0
1

2

4
ɋɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɽ
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ (ɜɦɢɜɚɧɧɹ, ɨɞɹɝɚɧɧɹ,
ɜɡɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ, ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɜɚɧɧɢ, ɞɭɲɭ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɭɚɥɟɬɨɦ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ,
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɭɞɨɦ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ) ɜɢɤɨɧɭɽ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɣ
ɭ
ɩɨɜɧɨɦɭ
ɨɛɫɹɡɿ.
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ (ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ, ɩɪɢɣɨɦ ɥɿɤɿɜ,
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ,
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ,
ɜɟɞɟɧɧɹ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ, ɩɪɚɧɧɹ, ɡɚɧɹɬɬɹ
ɪɭɤɨɞɿɥɥɹɦ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɮɿɧɚɧɫɚɦɢ,
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɤɭɩɨɤ ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɣ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɜ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɪɚɣɨɧɭ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɦɟɲɤɚɽ) ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ
ɭ
ɩɨɜɧɨɦɭ
ɨɛɫɹɡɿ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɡɚ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹɦ ɣ ɞɜɨɪɨɦ ɛɟɡ ɜɿɞɞɚɥɟɧɧɹ
ɧɚ ɜɟɥɢɤɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ. Ʉɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. Ɇɚɽ
ɬɪɭɞɧɨɳɿ
ɩɪɢ
ɩɿɞɣɨɦɿ
ɤɪɭɬɢɦɢ
ɫɯɨɞɚɦɢ.
Ɇɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ
ɩɨɤɭɩɨɤ ɱɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɪɚɣɨɧɭ, ɭ ɹɤɨɦɭ
ɦɟɲɤɚɽ.
ɇɟɡɧɚɱɧɚ
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ
ɜɿɞ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ.
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɪɢɡɢɤɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ ɞɨɝɥɹɞɭ
ɭ ɧɟɡɧɚɱɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ (ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɟɧɲɟ
ɧɿɠ 10 % ɩɪɨɫɬɢɯ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ)
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ (ɜɦɢɜɚɧɧɹ, ɨɞɹɝɚɧɧɹ,
ɜɡɭɜɚɧɧɹ,
ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ
ɬɚ
ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ,
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ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɭɚɥɟɬɨɦ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɭɞɨɦ
ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ) ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ
ɨɛɫɹɡɿ.
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ (ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ, ɩɪɢɣɨɦ
ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ,
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɮɿɧɚɧɫɚɦɢ) ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɣ
ɭ
ɩɨɜɧɨɦɭ
ɨɛɫɹɡɿ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɜɨɪɭ ɛɿɥɹ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹ ɣ ɧɚ
ɧɟɜɟɥɢɤɿ
ɜɿɞɫɬɚɧɿ.
Ʉɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. Ɇɚɽ ɫɤɥɚɞɧɨɳɿ ɩɪɢ ɩɿɞɣɨɦɿ
ɫɯɨɞɚɦɢ.
ȼɚɧɧɭ ɱɢ ɞɭɲ ɩɪɢɣɦɚɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɦɨɠɟ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɨɫɨɛɢ
ɡ
ɦɟɬɨɸ
ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ
ɬɪɚɜɦ).
Ɇɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɜɟɞɟɧɧɿ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɩɪɚɧɧɿ,
ɡɚɧɹɬɬɿ ɪɭɤɨɞɿɥɥɹɦ, ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɨɤɭɩɨɤ ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɱɢ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ, ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ ɜɿɞ ɦɿɫɰɹ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ.
ɉɨɦɿɪɧɨ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ.
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɩɨɦɿɪɧɨɝɨ
ɨɛɫɹɝɭ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿ
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɭ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɣ
ɮɚɤɬɨɪɢ ɪɢɡɢɤɭ (ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɦɨɠɟ
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ
20 % ɩɪɨɫɬɢɯ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ)
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ (ɜɦɢɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɭɚɥɟɬɨɦ,
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɭɞɨɦ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ)
ɜɢɤɨɧɭɽ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɣ
ɭ
ɩɨɜɧɨɦɭ
ɨɛɫɹɡɿ.
ȼɢɞɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ (ɩɪɢɣɨɦ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ,
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ
ɮɿɧɚɧɫɚɦɢ) ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹɦ.
Ɇɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɱɢ ɿɡ
ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ
ɩɿɲɤɢ
ɚɛɨ
ɧɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ.
Ɇɨɠɟ ɦɚɬɢ ɡɧɚɱɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɩɪɢ ɩɿɞɣɨɦɿ ɫɯɨɞɚɦɢ ɚɛɨ ɧɟ ɭ
ɡɦɨɡɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɿɞɧɿɦɚɬɢɫɹ ɫɯɨɞɚɦɢ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ.
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜɚɧɧɢ ɱɢ ɞɭɲɭ ɦɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ
ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ.
Ɇɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɜɞɹɝɚɧɧɿ ɬɚ
ɜɡɭɜɚɧɧɿ, ɩɪɢ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ ʀɠɿ, ɜɟɞɟɧɧɿ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɩɪɢ ɩɪɚɧɧɿ, ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɨɤɭɩɨɤ ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ
ɱɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ, ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ ɜɿɞ ɦɿɫɰɹ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ.
ɉɨɦɿɪɧɨ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ.
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɩɨɦɿɪɧɨɝɨ
ɨɛɫɹɝɭ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿ
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɭ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɣ
ɮɚɤɬɨɪɢ ɪɢɡɢɤɭ (ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɿ ɩɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɦɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
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Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ (ɜɦɢɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɭɚɥɟɬɨɦ,
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɭɞɨɦ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ) ɜɢɤɨɧɭɽ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɣ
ɭ
ɩɨɜɧɨɦɭ
ɨɛɫɹɡɿ.
ȼɢɞɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ (ɩɪɢɣɨɦ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ,
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ
ɮɿɧɚɧɫɚɦɢ) ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ
ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ
ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹɦ.
Ɂɪɿɞɤɚ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɱɢ
ɿɡ
ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ
ɩɿɲɤɢ
ɚɛɨ
ɧɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ.
ɇɟ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɫɯɨɞɚɦɢ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ.
Ɇɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ
ɜɞɹɝɚɧɧɿ ɬɚ ɜɡɭɜɚɧɧɿ, ɩɪɢ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɿ ʀɠɿ, ɭ
ɜɟɞɟɧɧɿ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɩɪɢ ɩɪɚɧɧɿ, ɭ ɜɚɧɧɿ ɱɢ
ɞɭɲɿ.
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɨɤɭɩɨɤ ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɱɢ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ
ɩɨɫɥɭɝ
ɜ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ.
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɚɽ ɜɢɪɚɠɟɧɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɭ
ɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɞɨɩɨɦɨɡɿ ɣ ɞɨɝɥɹɞɿ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ
ɧɚɹɜɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɭ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɣ
ɮɚɤɬɨɪɢ ɪɢɡɢɤɭ (ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɿ ɩɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ 50 % ɩɪɨɫɬɢɯ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ)
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ (ɜɦɢɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɭɚɥɟɬɨɦ,
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɭɞɨɦ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ) ɜɢɤɨɧɭɽ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɣ
ɭ
ɩɨɜɧɨɦɭ
ɨɛɫɹɡɿ.
ȼɢɞɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ (ɩɪɢɣɨɦ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ,
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ
ɮɿɧɚɧɫɚɦɢ) ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɣ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ
ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ
ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹɦ.
Ɂɪɿɞɤɚ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɿɡ
ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ
ɩɿɲɤɢ
ɚɛɨ
ɧɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ.
ɇɟ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɫɯɨɞɚɦɢ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ.
Ɇɨɠɟ ɜɟɫɬɢ ɧɟɜɟɥɢɤɟ ɞɨɦɚɲɧɽ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɡɚ ɜɟɥɢɤɢɯ
ɡɚɬɪɚɬ
ɱɚɫɭ.
ɇɟ
ɦɨɠɟ
ɩɪɚɬɢ
ɜɟɥɢɤɿ
ɪɟɱɿ.
Ɇɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɜɚɧɧɿ
ɱɢ ɞɭɲɿ, ɩɪɢ ɨɞɹɝɚɧɧɿ ɣ ɜɡɭɜɚɧɧɿ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɣ
ɩɪɢɣɨɦɭ
ʀɠɿ.
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɨɤɭɩɨɤ ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɱɢ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ
ɩɨɫɥɭɝ
ɜ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ.
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɚɽ ɜɢɪɚɠɟɧɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ
ɧɚɹɜɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɭ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɣ
ɮɚɤɬɨɪɢ ɪɢɡɢɤɭ (ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɿ ɩɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ 90 % ɩɪɨɫɬɢɯ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ)
Ɇɨɠɟ ɜɦɢɜɚɬɢɫɹ, ɪɨɡɱɿɫɭɜɚɬɢɫɹ, ɱɢɫɬɢɬɢ ɡɭɛɢ, ɜɡɭɜɚɬɢɫɹ ɿ
ɜɞɹɝɚɬɢɫɹ, ɩɪɢɣɦɚɬɢ ʀɠɭ ɿɡ ɱɚɫɬɤɨɜɨɸ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ
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ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ. Ɇɨɠɟ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ
ɞɟɮɟɤɚɰɿɸ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɨɛɦɟɠɟɧɟ ɤɿɦɧɚɬɨɸ. Ɂɪɿɞɤɚ ɦɨɠɟ
ɜɢɯɨɞɢɬɢ
ɭ
ɞɜɿɪ
ɿɡ
ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ.
ɉɪɢɣɦɚɽ ɜɚɧɧɭ ɱɢ ɞɭɲ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ.
Ʉɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɬɭɚɥɟɬɨɦ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ (ɩɨɬɪɟɛɭɽ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɞɥɹ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ, ɩɪɢ ɜɞɹɝɚɧɧɿ, ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɿ).
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɜɟɫɬɢ ɧɟ ɭ ɡɦɨɡɿ.
Ɇɨɠɟ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɬɢ ɫɚɦɿ ɩɪɨɫɬɿ ɫɬɪɚɜɢ ɣ ɜɢɩɪɚɬɢ ɧɟɜɟɥɢɤɿ
ɪɟɱɿ.
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɨɤɭɩɨɤ ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɱɢ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ
ɩɨɫɥɭɝ
ɜ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ.
Ɇɨɠɟ
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɶ
ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ.
ɉɪɢɣɦɚɽ ɥɿɤɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɱɢ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ. Ɇɨɠɟ
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɬɢɫɹ
ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ
ɮɿɧɚɧɫɚɦɢ.
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɚɽ ɜɢɪɚɠɟɧɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ
ɧɚɹɜɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɭ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɣ
ɮɚɤɬɨɪɢ ɪɢɡɢɤɭ (ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɿ ɩɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ 100 % ɩɪɨɫɬɢɯ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ, ɿɡ ɧɢɯ 60 % ɿ
ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ)
Ɇɨɠɟ ɜɦɢɜɚɬɢɫɹ, ɪɨɡɱɿɫɭɜɚɬɢɫɹ, ɱɢɫɬɢɬɢ ɡɭɛɢ, ɜɡɭɜɚɬɢɫɹ ɿ
ɜɞɹɝɚɬɢɫɹ, ɩɪɢɣɦɚɬɢ ʀɠɭ, ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɜɚɧɧɭ ɱɢ ɞɭɲ ɡɿ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ.
Ʉɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɬɭɚɥɟɬɨɦ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ (ɩɨɬɪɟɛɭɽ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ, ɩɪɢ ɜɞɹɝɚɧɧɿ,
ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɿ).
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ
ɨɛɦɟɠɟɧɟ
ɤɿɦɧɚɬɨɸ.
ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɡ ɥɿɠɤɚ ɧɚ ɤɪɿɫɥɨ ɿɧɨɞɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɱɢ
ɧɚɝɥɹɞɭ.
ɇɟ ɦɨɠɟ ɜɟɫɬɢ ɞɨɦɚɲɧɽ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ, ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɧɚɜɿɬɶ
ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɿ
ɫɬɪɚɜɢ,
ɩɪɚɬɢ.
ȼɢɤɥɢɤɚɽ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɩɪɢɣɨɦ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ.
ɑɚɫɬɨ ɧɟ ɭ ɡɦɨɡɿ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɬɢɫɹ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɮɿɧɚɧɫɚɦɢ.
Ɇɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ.
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɥɟɠɧɢɣ ɜɿɞ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ
ɧɚɹɜɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɭ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɣ
ɮɚɤɬɨɪɢ ɪɢɡɢɤɭ (ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɿ ɩɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ 100 % ɩɪɨɫɬɢɯ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ, ɿɡ ɧɢɯ ɬɿɥɶɤɢ
ɛɥɢɡɶɤɨ 50 % ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ)
ɉɪɢɣɦɚɽ ɜɚɧɧɭ ɱɢ ɞɭɲ, ɜɦɢɜɚɽɬɶɫɹ, ɪɨɡɱɿɫɭɽɬɶɫɹ, ɱɢɫɬɢɬɶ
ɡɭɛɢ, ɜɞɹɝɚɽɬɶɫɹ, ɜɡɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ.
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɩɪɢɣɨɦɿ ʀɠɿ.
ɋɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɣ ɞɟɮɟɤɚɰɿɸ ɦɨɠɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ
ɚɛɨ
ɱɚɫɬɤɨɜɨ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛɦɟɠɟɧɟ ɥɿɠɤɨɦ ɣ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ ɧɚɜɤɨɥɨ ɧɶɨɝɨ.
ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɡ ɥɿɠɤɚ ɧɚ ɤɪɿɫɥɨ ɦɨɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ. Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɬɭɚɥɟɬɨɦ ɦɨɠɟ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɱɢ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ (ɤɪɿɫɥɨ-ɬɭɚɥɟɬ ɛɿɥɹ
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ɥɿɠɤɚ
ɱɢ
ɫɭɞɧɨ).
Ʉɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ ɱɢ ɦɚɽ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɩɪɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ
ɧɢɦ.
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ʀɠɭ, ɜɟɫɬɢ ɞɨɦɚɲɧɽ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ,
ɩɪɚɬɢ,
ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ
ɪɭɤɨɞɿɥɥɹɦ.
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɥɿɤɢ ɣ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɬɢɫɹ
ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ
ɮɿɧɚɧɫɚɦɢ.
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɥɟɠɧɢɣ ɜɿɞ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ. ɑɚɫɬɤɨɜɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɫɤɥɚɞɚɽ ɦɟɧɲɟ
ɧɿɠ 50 % ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɫɬɢɯ ɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ,
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɫɬɚɧɨɦ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɣ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ ɿɡ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹɦ
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ
ɥɿɠɤɭ.
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɡ ɥɿɠɤɚ ɧɚ
ɤɪɿɫɥɨ.
Ɇɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɿ ɪɭɯɢ ɭ ɦɟɠɚɯ ɥɿɠɤɚ. Ɇɨɠɟ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɫɢɞɿɬɢ.
ɋɿɞɚɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɱɢ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ. Ʉɨɧɬɪɨɥɸɽ
ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɣ ɞɟɮɟɤɚɰɿɸ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɱɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ.
Ʉɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ
ɫɭɞɧɨɦ
ɱɢ
ɤɪɿɫɥɨɦ-ɬɭɚɥɟɬɨɦ.
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɥɟɠɧɢɣ ɜɿɞ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ
ɥɿɠɤɭ.
ɉɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɬɿɥɶɤɢ
ɡɿ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ.
ȼɦɢɜɚɧɧɹ, ɤɭɩɚɧɧɹ, ɜɞɹɝɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɹ, ɩɪɢɣɨɦ ʀɠɿ
ɡɞɿɣɫɧɸɽ
ɬɿɥɶɤɢ
ɡɿ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ.
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɫɿɞɚɬɢ ɣ ɫɢɞɿɬɢ. ɇɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ
ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɣ ɞɟɮɟɤɚɰɿɸ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ
ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɢɣ
ɞɨɝɥɹɞ.
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɥɟɠɧɢɣ ɜɿɞ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ

2. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ (ɬɚɛɥɢɰɹ 2) ɬɚ
ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ (ɬɚɛɥɢɰɹ 3) ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ:
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɮɿɡɢɱɧɨʀ, ɫɥɨɜɟɫɧɨʀ, ɧɚɝɥɹɞɭ)*;
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɫɜɨʀ ɨɫɧɨɜɧɿ ɠɢɬɬɽɜɿ ɩɨɬɪɟɛɢ;
ɫɬɭɩɟɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ** ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨʀ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɫɬɨɪɨɧɧɿɣ
ɞɨɩɨɦɨɡɿ, ɩɪɢɱɢɧ, ɳɨ ʀɯ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ.
3. ɋɬɭɩɿɧɶ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɦɟɬɨɞɨɦ: ɲɥɹɯɨɦ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ, ɱɥɟɧɿɜ ɣɨɝɨ ɫɿɦ’ʀ, ɧɚɞɚɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ; ɲɥɹɯɨɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
4. ɉɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɲɤɚɥ ɨɛɪɚɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ
ɪɟɚɥɶɧɿ ɞɿʀ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ. Ɉɰɿɧɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ 24-48 ɝɨɞɢɧ (ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɨɰɿɧɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɜɲɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ).
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5. Ɂɚ ɲɤɚɥɨɸ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɭ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 10 ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɫɮɟɪɢ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ
ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ (ɬɚɛɥɢɰɹ 2). Ɉɰɿɧɤɚ ɪɿɜɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɫɭɦɨɸ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚ
ɤɨɠɧɢɦ ɿɡ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɰɿɽʀ ɲɤɚɥɢ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɤɥɚɞɚɽ 100 ɛɚɥɿɜ, ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ - 0
ɛɚɥɿɜ.
ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɞɿɣ
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2
ʋ ɡ/ɩ Ʉɪɢɬɟɪɿɣ
1
2
1
ɉɪɢɣɨɦ ʀɠɿ

2

Ʉɭɩɚɧɧɹ

3

Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ
ɬɭɚɥɟɬ
(ɜɦɢɜɚɧɧɹ,

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
Ȼɚɥɢ
3
4
ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ ɣ ɩɪɢɣɨɦ ʀɠɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽ 10
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɩɨɫɭɞɨɦ, ɫɬɨɥɨɜɢɦɢ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ
ɣ ɩɨɛɭɬɨɜɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ ɛɟɡ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ ɣ ɩɪɢɣɨɦ ʀɠɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽ 9
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɚɥɟ ɡɚ ɞɨɜɲɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ
ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ ɣ ɩɪɢɣɨɦ ʀɠɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽ 8
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɫɭɞɭ ɣ
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ (ɞɚɥɿ - ɌɁɊ)
ɇɚɫɢɥɭ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɚɛɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɌɁɊ 7
ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ ɣ ɩɪɢɣɨɦ ʀɠɿ
ɉɪɢɣɦɚɽ ʀɠɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɚɛɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɌɁɊ, ɚɥɟ ɧɟ 6
ɦɨɠɟ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ (ɩɨɤɥɚɫɬɢ ʀɠɭ ɜ
ɬɚɪɿɥɤɭ ɱɢ ɧɚɥɢɬɢ ɪɿɞɢɧɭ ɭ ɫɬɚɤɚɧ ɬɨɳɨ)
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɝɥɹɞɭ ɱɢ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ 5
ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ ɞɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ ɣ ɩɪɢɣɨɦɿ ʀɠɿ (ɩɪɢ ɪɨɡɪɿɡɚɧɧɿ
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ ɛɭɬɟɪɛɪɨɞɿɜ), (ɞɨ 25 % ɞɿɣ ɱɢ
ɱɚɫɭ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ʀɠɿ)
ɇɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɩɪɢ 3
ɩɪɢɣɨɦɿ ʀɠɿ (ɞɨ 50 % ɞɿɣ ɱɢ ɱɚɫɭ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ʀɠɿ)
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɩɪɢɣɨɦɿ ʀɠɿ
1
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ʀɠɭ
0
ɉɪɢɣɦɚɽ ɜɚɧɧɭ ɱɢ ɞɭɲ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɟɡ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
5
ɉɪɢɣɦɚɽ ɜɚɧɧɭ ɱɢ ɞɭɲ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ
4
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɝɥɹɞɭ ɱɢ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ 3
ɩɪɢɣɨɦɿ ɜɚɧɧɢ ɱɢ ɞɭɲɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɪɢ ɜɢɯɨɞɿ ɡ ɜɚɧɧɢ ɱɢ
ɞɭɲɭ, ɩɪɢ ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɿ (ɞɨ 25 % ɞɿɣ ɱɢ ɱɚɫɭ)
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɩɪɢɣɨɦɿ ɜɚɧɧɢ ɱɢ 2
ɞɭɲɭ (ɞɨ 50 % ɞɿɣ ɱɢ ɱɚɫɭ)
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ 1
ɩɪɢɣɨɦɿ ɜɚɧɧɢ ɱɢ ɞɭɲɭ
Ʉɭɩɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜ 0
ɦɟɠɚɯ ɥɿɠɤɚ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɚɧɧɢɩɪɨɫɬɢɪɚɞɥɚ
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɟɡ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
5
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ
4
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɝɥɹɞɭ ɱɢ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɞɨ 3
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ɪɨɡɱɿɫɭɜɚɧɧɹ,
ɱɢɳɟɧɧɹ ɡɭɛɿɜ,
ɛɪɢɬɬɹ,
ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀ ɿɡ
ɡɭɛɧɢɦɢ
ɩɪɨɬɟɡɚɦɢ)
Ɉɞɹɝɚɧɧɹ ɿ
ɜɡɭɜɚɧɧɹ

25 % ɞɿɣ ɱɢ ɱɚɫɭ)
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɞɨ 50 % ɞɿɣ ɱɢ ɱɚɫɭ)
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ

2
1
0

ȼɞɹɝɚɽɬɶɫɹ ɿ ɜɡɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɟɡ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
10
ȼɞɹɝɚɽɬɶɫɹ ɿ ɜɡɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɌɁɊ 9
ɛɟɡ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
ɉɨɜɿɥɶɧɨ ɜɞɹɝɚɽɬɶɫɹ ɿ ɜɡɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɚɛɨ ɿɡ 8
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɌɁɊ
Ɂ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ ɜɞɹɝɚɽɬɶɫɹ ɿ ɜɡɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɚɛɨ ɿɡ 7
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɌɁɊ
ɉɪɢ ɜɞɹɝɚɧɧɿ ɿ ɜɡɭɜɚɧɧɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɝɥɹɞɭ ɱɢ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ 5
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢ ɡɚɫɬɿɛɚɧɧɿ ʉɭɞɡɢɤɿɜ,
ɡɚɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɿ ɲɧɭɪɤɿɜ (ɞɨ 25 % ɞɿɣ ɱɢ ɱɚɫɭ)
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɜɞɹɝɚɧɧɿ ɿ ɜɡɭɜɚɧɧɿ (ɞɨ 3
50 % ɞɿɣ ɱɢ ɱɚɫɭ)
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ 1
ɜɞɹɝɚɧɧɿ ɿ ɜɡɭɜɚɧɧɿ
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɞɹɝɚɬɢɫɹ ɿ ɜɡɭɜɚɬɢɫɹ
0
ɉɨɜɧɿɫɬɸ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ, ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 10
ɤɥɿɡɦɭ ɱɢ ɫɜɿɱɤɢ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
Ɇɚɽ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɭ ɤɨɥɨɫɬɨɦɭ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɞɨɝɥɹɞɚɽ 8
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɤɚɥɨɩɪɢɣɦɚɱɚ
ȱɧɰɢɞɟɧɬɢ ɧɟ ɱɚɫɬɿɲɟ 1 ɪɚɡɭ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ ɚɛɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ 5
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɤɥɿɡɦɢ ɿ ɫɜɿɱɨɤ (ɧɟ ɱɚɫɬɿɲɟ 1
ɪɚɡɭ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ)
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɨ (2-3 ɪɚɡɢ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ) ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ 2
ɞɟɮɟɤɚɰɿɸ ɚɛɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɥɿɡɦɢ, ɹɤɭ ɫɬɚɜɢɬɶ
ɧɚɞɚɜɚɱ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɚɛɨ ɦɚɽ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɭ ɤɨɥɨɫɬɨɦɭ, ɡɚ
ɹɤɨɸ ɦɨɠɟ ɞɨɝɥɹɞɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡ ɱɚɫɬɤɨɜɨɸ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɤɚɥɨɩɪɢɣɦɚɱɚ
ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ (ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲɟ 3 ɪɚɡɿɜ ɧɚ 1
ɬɢɠɞɟɧɶ), ɡɚ ɤɨɥɨɫɬɨɦɨɸ ɞɨɝɥɹɞɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟ
ɉɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ ɚɛɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɥɿɡɦɢ 0
ɱɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɤɨɥɨɫɬɨɦɨɸ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ
ɧɚɞɚɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɥɹɞɭ

5

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
ɞɟɮɟɤɚɰɿʀ

6

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
ɉɨɜɧɿɫɬɸ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
10
ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɫɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɡ ɭɪɨɫɬɨɦɨɸ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 8
ɫɟɱɨɩɪɢɣɦɚɱɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɚɛɨ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɫɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɡ ɤɚɬɟɬɟɪɨɦ
ȼɢɩɚɞɤɨɜɿ ɿɧɰɢɞɟɧɬɢ ɧɟ ɱɚɫɬɿɲɟ 1 ɪɚɡɭ ɧɚ ɞɨɛɭ
5
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɨ (2-3 ɪɚɡɢ ɧɚ ɞɨɛɭ) ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ 2
ɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ɽ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɚ ɭɪɨɫɬɨɦɚ, ɡɚ ɹɤɨɸ
ɦɨɠɟ ɞɨɝɥɹɞɚɬɢ ɡ ɱɚɫɬɤɨɜɨɸ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɡ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɟɱɨɩɪɢɣɦɚɱɚ
ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ (ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲɟ 3 ɪɚɡɿɜ ɧɚ 1
ɞɨɛɭ), ɡɚ ɭɪɨɫɬɨɦɨɸ ɞɨɝɥɹɞɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟ,

7

8

9

ɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞɝɭɡɤɚɦɢ
ɉɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ ɱɢ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 0
ɤɚɬɟɬɟɪɚ, ɹɤɢɦ ɧɟ ɦɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ;
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞɝɭɡɤɚɦɢ ɚɛɨ ɜɿɞɦɨɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ʀɯ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ (ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɱɢ ɿɧɲɢɯ
ɩɪɢɱɢɧ)
10
ȼɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɣ ȼɿɞɜɿɞɭɽ ɣ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɬɭɚɥɟɬ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɟɡ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ȼɿɞɜɿɞɭɽ ɣ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɬɭɚɥɟɬ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 9
ɬɭɚɥɟɬɭ
ɌɁɊ
ɇɚɫɢɥɭ ɜɿɞɜɿɞɭɽ ɣ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɬɭɚɥɟɬ ɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 7
ɤɪɿɫɥɚ-ɬɭɚɥɟɬɭ, ɌɁɊ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ ɧɚɝɥɹɞɭ ɩɿɞ 5
ɱɚɫ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɣ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɬɭɚɥɟɬɭ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɤɪɿɫɥɚ-ɬɭɚɥɟɬɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ, ɩɪɢ
ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɿ, ɜɞɹɝɚɧɧɿ ɣ ɿɧɲɢɯ ɞɿɹɯ
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɿ ɣ 3
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɬɭɚɥɟɬɭ
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɿ 2
ɣ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɬɭɚɥɟɬɭ
Ɍɭɚɥɟɬ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 0
ɡɚɫɨɛɿɜ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɭ ɥɿɠɤɭ (ɫɭɞɧɨ, ɩɿɞɝɭɡɤɢ)
ȼɫɬɚɜɚɧɧɹ ɣ
ɉɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɟɡ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
15
ɩɟɪɟɯɿɞ ɡ ɥɿɠɤɚ ɉɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɌɁɊ ɛɟɡ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ
12
ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɝɥɹɞɭ (ɱɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ) 10
ɉɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɱɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɌɁɊ ɡ 7
ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ
Ɇɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɫɢɞɿɬɢ ɭ ɥɿɠɤɭ, ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ 5
ɱɚɫɬɤɨɜɚ ɫɬɨɪɨɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɚ
Ɇɨɠɟ ɫɢɞɿɬɢ, ɚɥɟ ɩɟɪɟɯɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ 3
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
Ɇɨɠɟ ɫɿɞɚɬɢ ɣ ɫɢɞɿɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ, ɩɟɪɟɯɿɞ 1
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɢɞɿɬɢ ɣ ɜɫɬɚɜɚɬɢ ɡ ɥɿɠɤɚ ɧɚɜɿɬɶ ɡɚ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ 0
ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ Ɇɨɠɟ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ 15
ɛɿɥɶɲɟ 500 ɦɟɬɪɿɜ. Ɇɨɠɟ ɯɨɞɢɬɢ ɩɨ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɸ ɛɟɡ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
Ɇɨɠɟ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ 14
ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɛɿɥɶɲɟ 500 ɦɟɬɪɿɜ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɌɁɊ. Ɇɨɠɟ
ɯɨɞɢɬɢ ɩɨ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɸ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
Ɇɨɠɟ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ 11
ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɛɿɥɶɲɟ 500 ɦɟɬɪɿɜ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɌɁɊ
ɩɨɜɿɥɶɧɨ ɿ ɡ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ. Ɇɨɠɟ ɯɨɞɢɬɢ ɩɨ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɸ
ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
Ɇɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜ ɦɟɠɚɯ 10
500 ɦɟɬɪɿɜ. Ɇɨɠɟ ɯɨɞɢɬɢ ɩɨ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɸ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ
Ɇɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɨɣɬɢ ɞɨ 100 ɦɟɬɪɿɜ ɚɛɨ ɩɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ 5
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɪɿɫɥɚ-ɤɨɥɹɫɤɢ. ɉɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨ
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10

ɉɿɞɣɨɦ ɩɨ
ɫɯɨɞɚɯ

ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɸ ɩɨɜɿɥɶɧɨ ɿɡ ɡɭɩɢɧɤɚɦɢ ɧɚ ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ
Ɇɨɠɟ ɩɪɨɣɬɢ ɞɨ 100 ɦɟɬɪɿɜ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɌɁɊ. ɉɨ 3
ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɸ ɩɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ
Ɇɨɠɟ ɩɪɨɣɬɢ ɞɨ 100 ɦɟɬɪɿɜ ɬɿɥɶɤɢ ɿɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ 2
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ. ɉɨ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɸ ɩɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɛɿɥɶɲɟ 50 0
ɦɟɬɪɿɜ ɱɢ ɧɟ ɭ ɡɦɨɡɿ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ
Ɇɨɠɟ ɩɿɞɧɿɦɚɬɢɫɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
10
ɉɿɞɧɿɦɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɌɁɊ
9
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɛɚɝɚɬɨ ɱɚɫɭ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɱɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 7
ɌɁɊ ɩɿɞɣɨɦɭ ɩɨ ɫɯɨɞɚɯ
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɱɢ ɧɚɝɥɹɞɭ)
5
ɉɿɞɧɿɦɚɬɢɫɹ ɩɨ ɫɯɨɞɚɯ ɦɨɠɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ 2
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɇɟ ɭ ɡɦɨɡɿ ɩɿɞɧɿɦɚɬɢɫɹ ɫɯɨɞɚɦɢ ɧɚɜɿɬɶ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ 0
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ

ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ
6. Ɂɚ ɲɤɚɥɨɸ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɫɤɥɚɞɧɿ ɞɿʀ ɥɸɞɢɧɢ ɡɚ
9 ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ (ɬɚɛɥɢɰɹ 3). Ɉɰɿɧɤɭ ɪɿɜɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɚ ɫɭɦɨɸ
ɛɚɥɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ ɿɡ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɰɿɽʀ
ɲɤɚɥɢ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɤɥɚɞɚɽ 27 ɛɚɥɿɜ, ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ - 10 ɛɚɥɿɜ.
ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɿɣ
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3
ʋ
ɡ/ɩ
1
1

2
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Ʉɪɢɬɟɪɿɣ
2
Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

Ȼɚɥɢ

3
4
Ɇɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
3
Ɇɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɦ 2,5
ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɱɟɪɟɡ ɫɥɚɛɤɢɣ ɫɥɭɯ ɱɢ ɡɿɪ)
Ɇɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɧɟɜɟɥɢɤɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɱɢ 2
ɧɚɛɢɪɚɸɱɢ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨɛɪɟ ɡɧɚɣɨɦɿ ɧɨɦɟɪɢ
Ɇɨɠɟ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ, ɹɤɳɨ ɯɬɨɫɶ ɧɚɛɟɪɟ 1,5
ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɧɨɦɟɪ
ɇɟ ɦɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ
1
Ɇɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 3
ɉɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ
ɜɿɞɫɬɚɧɿ, ɤɭɞɢ ɧɟ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɱɢ ɧɚ ɬɚɤɫɿ. ɉɥɚɧɭɽ ɩɨʀɡɞɤɢ
ɦɨɠɧɚ ɞɿɣɬɢ ɩɿɲɤɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
Ɇɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 2,5
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɱɢ ɧɚ ɬɚɤɫɿ, ɩɿɫɥɹ ɞɨɤɥɚɞɧɢɯ
ɫɥɨɜɟɫɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ
Ɇɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ 2
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɱɢ ɧɚ ɬɚɤɫɿ
Ɇɨɠɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ 1,5
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ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɱɢ ɧɚ ɬɚɤɫɿ
ɇɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɽɬɶɫɹ
1
Ⱦɪɿɛɧɿ ɩɨɤɭɩɤɢ ɜ Ɇɨɠɟ ɪɨɛɢɬɢ ɩɨɤɭɩɤɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
3
ɦɚɝɚɡɢɧɿ
Ɇɨɠɟ ɪɨɛɢɬɢ ɩɨɤɭɩɤɢ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
2
Ɋɨɛɢɬɶ ɩɨɤɭɩɤɢ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ 1,5
ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ
ɇɟ ɭ ɡɦɨɡɿ ɪɨɛɢɬɢ ɩɨɤɭɩɤɢ
1
ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ Ɇɨɠɟ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
3
Ɇɨɠɟ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɿɡ ɧɚɩɿɜɮɚɛɪɢɤɚɬɿɜ
2,5
Ɇɨɠɟ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
2
Ɇɨɠɟ ɬɿɥɶɤɢ ɪɨɡɿɝɪɿɜɚɬɢ ʀɠɭ
1,5
ɇɟ ɭ ɡɦɨɡɿ ɝɨɬɭɜɚɬɢ
1
Ɇɨɠɟ ɜɟɫɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
3
ȼɟɞɟɧɧɹ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ
Ɇɨɠɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ 2,5
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ
Ɇɨɠɟ ɜɟɫɬɢ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
2
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɛɿɥɶɲɟ 1,5
ɧɿɠ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɪɨɛɿɬ
ɇɟ ɭ ɡɦɨɡɿ ɜɟɫɬɢ ɞɨɦɚɲɧɽ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ
1
Ⱦɨɡɜɿɥɥɹ, ɭ ɬɨɦɭ Ⱦɨɡɜɿɥɥɹ ɦɨɠɟ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɣ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
3
ɱɢɫɥɿ ɪɭɤɨɞɿɥɥɹ
Ɇɨɠɟ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɣ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɞɟɹɤɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ 2,5
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
Ɇɨɠɟ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɞɨɡɜɿɥɥɹ ɣ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ 2
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɇɟ ɭ ɡɦɨɡɿ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɫɜɨɽ ɞɨɡɜɿɥɥɹ ɣ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ 1
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɉɪɚɧɧɹ
Ɇɨɠɟ ɩɪɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
3
Ɇɨɠɟ ɩɪɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɚɥɶɧɨʀ 2,5
ɦɚɲɢɧɢ
Ɇɨɠɟ ɩɪɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ, 2
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɪɢ ɪɨɡɜɿɲɭɜɚɧɧɿ ɛɿɥɢɡɧɢ
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
1,5
ɇɟ ɭ ɡɦɨɡɿ ɡɚɣɦɚɬɢɫɶ ɩɪɚɧɧɹɦ
1
ɉɪɢɣɨɦ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ Ɇɨɠɟ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ (ɿɡ 3
ɡɚɫɨɛɿɜ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɦ ɞɨɡɭɜɚɧɧɹɦ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɱɚɫ)
Ɇɨɠɟ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɥɿɤɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ 2
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ (ɯɬɨɫɶ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɬɨɱɧɭ ɞɨɡɭ ɣ ɧɚɝɚɞɭɽ ɩɪɨ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɥɿɤɢ)
Ɇɨɠɟ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɹɤɳɨ 1,5
ɯɬɨɫɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ ʀɯ ɩɪɢɣɨɦ)
ɇɟ ɭ ɡɦɨɡɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɡɚɫɨɛɢ
1
Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
3
Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ
ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ
Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 2
ɮɿɧɚɧɫɚɦɢ
Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɚɽɬɶɫɹ ɩɨɬɨɱɧɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɚɥɟ 1,5
ɦɿɫɹɱɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɟ ɭ ɡɦɨɡɿ
Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɚɬɢɫɹ ɧɟ ɭ ɡɦɨɡɿ
1
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ
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__________
* ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭ ɧɚɝɥɹɞɿ ɣ ɫɥɨɜɟɫɧɿɣ ɞɨɩɨɦɨɡɿ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɡɚɥɟɠɧɢɣ).
** Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ “ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɣ” ɞɨɩɭɫɤɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ.
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 2
ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɬɪɚɬɢɥɢ
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ
ɱɢ ɧɟ ɧɚɛɭɥɢ ɬɚɤɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ
(ɩɭɧɤɬ 2 ɪɨɡɞɿɥɭ ȱV)
ȱɇȾɂȼȱȾɍȺɅɖɇɂɃ ɉɅȺɇ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ*
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ: __________________________________________
ȼɿɤ:________________________________________________________________
ɋɬɚɬɶ:_____________________________________________________________
ɋɿɦɟɣɧɢɣ ɫɬɚɧ:_____________________________________________________
Ɇɨɜɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ:___________________________________________________
ȱɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɶ, ɝɪɭɩɚ:___________________________________________________
ɋɬɭɩɿɧɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ:___________________________________________________________
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ):
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ⱦɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ:______________________________________________________
ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɭɫɬɚɧɨɜɚ):
____________________________________________________________________
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ
ɳɨɞɨ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ
ɩɨɫɥɭɝɚ

Ɂɚɯɨɞɢ, ɳɨ
ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ

1
1. ɋɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɣ
ɞɨɝɥɹɞ

2

Ɋɟɫɭɪɫɢ
(ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ,
ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ,
ɿɧɜɟɧɬɚɪ, ɜɢɬɪɚɬɧɿ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ)
3

ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɣ
ɬɟɪɦɿɧ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ (ɱɚɫ,
ɳɨ ɜɢɬɪɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɡɚɯɨɞɭ)
4

ɿɧɲɢɯ

ȼɢɤɨɧɚɜɰɿ

5
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Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ / ɩɨɬɨɱɧɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɩɟɪɟɝɥɹɞ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ (ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ, ɩɿɞɩɢɫ)
ɇɚɞɚɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
(ɩɿɞɩɢɫ)

Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
(ɩɿɞɩɢɫ)

*ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ ɞɚɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ, ɡɚɯɢɳɚɸɬɶɫɹ ɿ ɨɛɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ „ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ”.
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 3
ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɬɪɚɬɢɥɢ
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ
ɱɢ ɧɟ ɧɚɛɭɥɢ ɬɚɤɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ
(ɩɭɧɤɬ 1 ɪɨɡɞɿɥɭ VIII)
ɈɋɇɈȼɇȱ ɁȺɏɈȾɂ,
ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
ʋ
ɡ/ɩ

1.3

ɑɚɫ ɧɚ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɡɚɯɨɞɭ, ɯɜ.*
2
3
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹɦ
ɇɚɞɚɧɧɹ ɥɿɠɤɨ-ɦɿɫɰɹ ɡ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɦɢ 1440
ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɜ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɞɹɝɨɦ, ɜɡɭɬɬɹɦ, ɩɨɫɬɿɥɶɧɨɸ ɛɿɥɢɡɧɨɸ, 1440
ɦ’ɹɤɢɦ ɬɚ ɬɜɟɪɞɢɦ ɿɧɜɟɧɬɚɪɟɦ ɿ ɫɬɨɥɨɜɢɦ ɩɨɫɭɞɨɦ
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ (ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɱɨɬɢɪɢɪɚɡɨɜɟ) 480
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2.1

Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɝɿɝɿɽɧɢ, ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ
Ƚɨɞɭɜɚɧɧɹ (ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɩɪɢ ɩɪɢɣɨɦɿ ʀɠɿ)
25

2.2

ȼɦɢɜɚɧɧɹ, ɨɛɬɢɪɚɧɧɹ, ɨɛɦɢɜɚɧɧɹ (ɞɨɩɨɦɨɝɚ)

30

2.3

Ʉɭɩɚɧɧɹ (ɞɨɩɨɦɨɝɚ)

60

2.4

ɑɢɳɟɧɧɹ ɡɭɛɿɜ (ɞɨɩɨɦɨɝɚ)

15

2.5

Ɇɢɬɬɹ ɝɨɥɨɜɢ (ɞɨɩɨɦɨɝɚ)

30

2.6

Ɋɨɡɱɿɫɭɜɚɧɧɹ (ɞɨɩɨɦɨɝɚ)

10

2.7

Ƚɨɥɿɧɧɹ (ɞɨɩɨɦɨɝɚ)

20

2.8

Ɉɛɪɿɡɚɧɧɹ ɧɿɝɬɿɜ (ɛɟɡ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ) ɧɚ ɪɭɤɚɯ ɚɛɨ ɧɨɝɚɯ 30
(ɞɨɩɨɦɨɝɚ)
ɋɬɪɢɠɤɚ ɜɨɥɨɫɫɹ (ɧɟ ɦɨɞɟɥɶɧɚ) (ɞɨɩɨɦɨɝɚ)
40

1
1
1.1
1.2

2.9

ɇɚɡɜɚ ɡɚɯɨɞɭ

2.10 ȼɞɹɝɚɧɧɹ, ɪɨɡɞɹɝɚɧɧɹ (ɞɨɩɨɦɨɝɚ)

15

2.11 Ɂɦɿɧɚ ɧɚɬɿɥɶɧɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ (ɞɨɩɨɦɨɝɚ)

15

2.12 Ɂɦɿɧɚ ɩɨɫɬɿɥɶɧɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ (ɞɨɩɨɦɨɝɚ)

20

2.13 Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ ɬɭɚɥɟɬɨɦ (ɩɨɞɚɱɚ ɿ 20
ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ɫɭɞɧɚ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɨɸ ɨɛɪɨɛɤɨɸ)
2.14 Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɩɪɢɣɨɦɨɦ (ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɩɪɢɣɨɦɿ) 15

ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɡɚɯɨɞɭ
4
ɉɨɫɬɿɣɧɨ
ɉɨɫɬɿɣɧɨ
ɓɨɞɟɧɧɨ
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
ɓɨɞɟɧɧɨ
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
ɓɨɞɟɧɧɨ
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
1 ɪɚɡ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
2 ɪɚɡɢ ɧɚ ɞɟɧɶ
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
1 ɪɚɡ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
ɓɨɞɟɧɧɨ
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
1 ɪɚɡ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
1 ɪɚɡ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
1 ɪɚɡ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
ɓɨɞɟɧɧɨ
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
1 ɪɚɡ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
1 ɪɚɡ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
ɓɨɞɟɧɧɨ
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
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ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
2.15 Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ
ɭ
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ
ɤɚɬɟɬɟɪɚɦɢ, 40
ɓɨɞɟɧɧɨ
ɤɚɥɨɩɪɢɣɦɚɱɚɦɢ
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
2.16 Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɿ
30
Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
2.16 Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ
ɭ
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ
ɟɥɟɤɬɪɨɩɪɢɥɚɞɚɦɢ, 20
Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ, ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ
3
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɭ
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɶ ɥɿɤɚɪɿɜ
3.1 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ
20
1 ɪɚɡ ɧɚ ɞɟɧɶ
(ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ)
3.2 Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
50
Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
3.3 ɇɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
30
Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
3.4 Ɂɛɿɪ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ 20
Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ (ɤɚɥ, ɫɟɱɚ)
3.5 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɚɪɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ
10
Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
3.6 Ɂɚɤɚɩɭɜɚɧɧɹ ɤɪɚɩɟɥɶ
5
Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
3.7 Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɿɧ’ɽɤɰɿɣ
20
Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
3.8 ɇɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɨɦɩɪɟɫɿɜ, ɩɟɪɟɜ’ɹɡɤɢ
30
Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
3.9 ɉɪɨɦɢɜɚɧɧɹ, ɡɦɚɡɭɜɚɧɧɹ (ɜɭɯɨ, ɝɨɪɥɨ, ɧɿɫ)
15
Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
3.10 ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɱɢɳɚɸɱɢɯ ɤɥɿɡɦ
60
Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
4
ɇɚɞɚɧɧɹ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ
Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
4.1 ɇɚɝɥɹɞ
ɿ
ɞɨɩɨɦɨɝɚ
ɩɿɞ
ɱɚɫ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 60
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɬɪɭɞɨɜɨʀ
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ
4.2 ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 60
Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ
Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
4.3 ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ 45
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ
5
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɟɧɧɨʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨɡɜɿɥɥɹ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ
Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
5.1 ɇɚɝɥɹɞ ɿ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ 60
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɦɚɫɨɜɨʀ, ɨɡɞɨɪɨɜɱɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ
5.2 ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɤɧɢɝɚɦɢ, ɠɭɪɧɚɥɚɦɢ, 30
Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɝɚɡɟɬɚɦɢ, ɿɝɪɚɦɢ
5.3 Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɧɚɩɢɫɚɧɧɿ ɣ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɿ ɥɢɫɬɿɜ
30
Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
5.4 ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɭ ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ (ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɭ 45
Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨ-ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɩɪɚɜ)
Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
5.5 Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɮɨɪɦ ɞɨɡɜɿɥɥɹ, ɳɨ 90
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɧɚɛɥɢɠɟɧɿ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɯ
(ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦ, ɩɪɨɫɥɭɯɨɜɭɜɚɧɧɹ ɪɚɞɿɨ,
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɰɟɪɬɿɜ, ɤɿɧɨɬɟɚɬɪɿɜ, ɜɢɫɬɚɜ, ɥɟɤɰɿɣ,
ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɟɤɫɤɭɪɫɿɹɯ, ɫɚɦɨɞɿɹɥɶɧɢɯ ɯɭɞɨɠɧɿɯ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɚɯ, ɝɭɪɬɤɚɯ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɚɯ ɬɨɳɨ)
Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢ
5.6 ɇɚɞɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ 45
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ, ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ (ɛɟɫɿɞɢ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɞɨ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ)
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__________
* ɑɚɫ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɨɞɚɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɨ
(ɹɤ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ), ɜɿɧ ɦɨɠɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɫɬɚɧ
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɜɿɤ ɬɚ ɜɩɨɞɨɛɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
__________ ɡɚɯɨɞɢ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɭɩɟɧɹ
ɉɪɢɦɿɬɤɚ:
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɫɬɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɜɿɤɭ ɬɚ ɜɩɨɞɨɛɚɧɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 4
ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɬɪɚɬɢɥɢ
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ
ɱɢ ɧɟ ɧɚɛɭɥɢ ɬɚɤɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ
(ɩɭɧɤɬ 1 ɪɨɡɞɿɥɭ XV)
ɉɈɄȺɁɇɂɄɂ əɄɈɋɌȱ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
1. Ʉɿɥɶɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ:
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɤɚɪɝ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ʀɯ ɪɨɡɝɥɹɞɭ (ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 100 ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ);
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɞɹɤ (ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 100 ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ);
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɭ ɹɤɢɯ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ,
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ;
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɢɯ ɡɜɟɪɧɟɧɶ ɩɪɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ (% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɜɟɪɧɟɧɶ);
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɮɚɯɨɜɭ ɨɫɜɿɬɭ (%);
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɿɞɜɢɳɢɥɢ ɪɿɜɟɧɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ (%);
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ;
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɨɧɬɪɨɥɸ.
2. əɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ:
1) ɚɞɪɟɫɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ - ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɫɬɭɩɟɧɸ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ (ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ);
2) ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ - ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɩɨɫɥɭɝɨɸ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ (ɡɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ);
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɫɬɚɧɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɟɪɿɨɞɨɦ, ɤɨɥɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɧɟ ɧɚɞɚɜɚɥɚɫɶ;
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɩɢɬɭɜɚɧɶ, ɡɛɿɪ ɜɿɞɝɭɤɿɜ, ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɤɚɪɝɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɪɨɡ’ɹɫɧɟɧɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ/ɚɛɨ ʀɯɧɿɦ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦ;
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ,
ɪɨɛɨɬɭ ɹɤɢɯ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ;
3) ɫɜɨɽɱɚɫɧɿɫɬɶ - ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ,
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ
ɫɬɪɨɤ;
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ;
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ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɪɨɤɿɜ ɬɚ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦ ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ;
4) ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ - ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɦ ɬɚ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɯ ɦɿɫɰɶ ɞɥɹ ɩɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ,
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɥɿɮɬɿɜ, ɩɚɧɞɭɫɿɜ, ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɶ ɞɥɹ ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɬɟɧɞɿɜ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɧɚɞɚɧɧɹ, ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɨɜɿɞɧɢɤɿɜ, ɛɭɤɥɟɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɢɬɪɚɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɝɚɡɟɬɧɢɯ ɫɬɚɬɟɣ,
ɡɚɩɢɫɿɜ ɪɚɞɿɨ- ɬɚ ɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ;
5) ɩɨɜɚɝɚ ɞɨ ɝɿɞɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ - ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɜɿɞɝɭɤɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɧɢɯ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɩɨɜɚɝɚ ɞɨ ɝɿɞɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɧɟɝɭɦɚɧɧɢɯ ɿ
ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɢɯ ɞɿɣ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɬɟɧɞɿɜ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɩɪɨ ɩɪɚɜɨɡɚɯɢɫɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿ
ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɤɚɪɝ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ;
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ;
6) ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɫɬɶ - ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:
ɲɬɚɬɧɢɣ ɪɨɡɩɢɫ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ;
ɧɚɹɜɧɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ;
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɿɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɜɚɬɢɦɭɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɩɨɫɥɭɝɭ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ;
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɝɪɚɮɿɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɪɨ ɨɫɜɿɬɭ (ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ) ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ
ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɤɧɢɠɨɤ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ
ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɨɝɥɹɞɿɜ;
ɝɪɚɮɿɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɢɯ ɧɚɪɚɞ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɬɚ ɦ’ɹɤɨɝɨ ɿɧɜɟɧɬɚɪɸ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ.
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соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів
(установ)
Відповідно до абзацу чотирнадцятого статті 1 Закону України "Про соціальні послуги",
пункту 4 розділу ІV плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 27 травня 2016 року № 418-р, Н А К А З У Ю :
1. Затвердити Державний стандарт соціальної послуги соціальної інтеграції випускників
інтернатних закладів (установ), що додається.
2. Управлінню профілактики соціального сирітства (Пінчук І.М.) забезпечити подання в
установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань
європейської інтеграції Устименка С.О.
Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:
Генеральний секретар
Всеукраїнського громадського об'єднання
"Національна Асамблея інвалідів України"
Заступник Міністра фінансів України керівник апарату
Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні
Голова
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок
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Перший заступник Міністра
освіти і науки України
Перший заступник
Виконавчого директора
Асоціації міст України
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
26.09.2016 № 1067
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 жовтня 2016 р.
за № 1367/29497

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
соціальної послуги соціальної інтеграції випускників
інтернатних закладів (установ)
І. Загальні положення
1. Цей Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної
послуги соціальної інтеграції випускникам інтернатних закладів (установ), показники її якості
для суб’єктів усіх форм власності та господарювання, які надають цю послугу.
2. Цей Державний стандарт застосовується для:
1) організації надання соціальної послуги соціальної інтеграції вихованцям інтернатних
закладів (установ) різних типів і форм власності з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, які у поточному навчальному році здобувають базову або повну
загальну середню освіту, та особам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, які виховувались в інтернатних закладах (установах) (далі - випускники
інтернатного закладу);
2) здійснення моніторингу та контролю за якістю надання соціальної послуги соціальної
інтеграції.
3. У цьому Державному стандарті терміни вживаються в таких значеннях:
висновок інтернатного закладу (установи) - документ, що містить інформацію про рівень
оволодіння життєвими навичками, готовності до самостійного життя та потреби потенційного
отримувача послуг, підготовлений інтернатним закладом (установою) та наданий суб’єкту, що
надає соціальну послугу соціальної інтеграції;
індивідуальний план надання соціальної послуги соціальної інтеграції випускника
інтернатного закладу/установи - документ, складений на підставі комплексної оцінки
індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, в якому зазначено заходи, що становлять
зміст послуги, визначаються строки їх виконання та відповідальні за виконання, періодичність
перегляду індивідуального плану;
мультидисциплінарна команда - група спеціалістів, уповноважених різними суб’єктами чи
надавачем послуг (психолог, юрист, соціальний педагог тощо), тимчасово створена для
забезпечення колегіальності рішень й узгодженості дій при наданні послуги соціальної
інтеграції випускнику інтернатного закладу (установи);
надавач соціальної послуги соціальної інтеграції - фахівець із соціальної роботи
(соціальний працівник, соціальний педагог, інший фахівець або мультидисциплінарна команда),
який (яка) безпосередньо проводить заходи, що становлять зміст соціальної послуги інтеграції;
отримувач соціальної послуги соціальної інтеграції - вихованець інтернатного закладу
(установи) із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, який у поточному
навчальному році здобуває базову або повну загальну середню освіту; особа із числа дітей-сиріт
і дітей, позбавлених батьківського піклування, яка виховувалась в інтернатному закладі
(установі);
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оцінка потреб - процес збору, узагальнення та аналізу надавачем послуги інформації про
індивідуальні потреби отримувача послуги та рівень оволодіння ним життєвими навичками з
метою розроблення індивідуального плану надання соціальної послуги соціальної інтеграції
випускника інтернатного закладу (установи);
соціальна послуга соціальної інтеграції - комплекс заходів із надання допомоги
випускникам інтернатних закладів (установ), спрямований на розвиток соціальної
компетентності, сприяння реалізації особистісного потенціалу в період переходу до
самостійного життя, мінімізацію ризиків потрапляння у складні життєві обставини;
суб’єкт, що надає соціальну послугу соціальної інтеграції випускників інтернатних
закладів/установ, - підприємства, установи, організації, заклади незалежно від форми власності
та господарювання, фізичні особи - підприємці, які відповідають Критеріям діяльності
суб’єктів, що надають соціальні послуги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 14 листопада 2012 року № 1039.
Інші терміни застосовуються у значеннях, наведених у Цивільному кодексі України,
Законах України "Про соціальні послуги", "Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про охорону
дитинства", "Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю", "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні", постанові Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 року
№ 324 "Про затвердження Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних
коштів" та в інших нормативно-правових актах.

ІІ. Загальні підходи до організації та надання соціальної послуги
інтеграції
1. Підставою для надання соціальної послуги соціальної інтеграції (далі - соціальна
послуга інтеграції) є письмове/усне звернення (заява) до надавача соціальної послуги
соціальної інтеграції (далі - надавач соціальної послуги інтеграції) служби у справах дітей,
керівника інтернатного закладу (установи), в якому (якій) проживає та виховується потенційний
отримувач соціальної послуги інтеграції, або особисте звернення особи із числа дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування, яка виховувалась в інтернатному закладі
(установі).
2. Рішення про надання соціальної послуги інтеграції приймається суб’єктом, що надає
соціальну послугу інтеграції, протягом 14 календарних днів з дати отримання звернення про
надання такої послуги за результатами ознайомлення з висновком інтернатного закладу
(установи) або початкової оцінки потреб особи із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, яка звернулася до суб’єкта, що надає послугу.
За результатами прийнятого рішення суб’єкт, що надає соціальну послугу інтеграції (далі суб’єкт, що надає послугу), видає відповідний наказ, у якому визначається фахівець,
відповідальний за надання соціальної послуги інтеграції. На підставі наказу укладається
договір про надання соціальної послуги інтеграції (далі - договір).
Суб’єкт, що надає соціальну послугу інтеграції, може відмовити отримувачеві соціальної
послуги інтеграції в її наданні, якщо напрям діяльності суб’єкта, що надає соціальні послуги, не
відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги інтеграції.
Відмова повинна супроводжуватися письмовим поясненням причини та довідковою
інформацією про можливість отримати необхідну соціальну послугу в іншого суб’єкта, що
надає соціальну послугу, відповідно до спеціалізації.
3. У процесі надання соціальної послуги надавач соціальної послуги інтеграції активно
взаємодіє з отримувачем соціальної послуги інтеграції та його близькими родичами,
найближчим соціальним оточенням, враховує думку отримувача соціальної послуги інтеграції
при визначенні його індивідуальних потреб, плануванні та проведенні заходів, що становлять
зміст послуги.
Відповідно до виявлених потреб до надання соціальної послуги залучаються педагоги та
фахівці інтернатного закладу (установи), спеціалісти інших закладів, підприємств чи
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організацій, представники громади (за згодою), які об’єднуються у мультидисциплінарну
команду.
4. Підставами для припинення надання соціальної послуги інтеграції є:
успішне виконання індивідуального плану та досягнення позитивного результату щодо
інтеграції отримувача соціальної послуги інтеграції;
закінчення строку дії договору про надання соціальної послуги інтеграції;
перенаправлення отримувача соціальної послуги інтеграції до іншого надавача соціальної
послуги інтеграції у зв’язку зі зміною місця його проживання (перебування);
письмова відмова від послуги отримувача соціальної послуги інтеграції.
5. Рішення про завершення надання соціальної послуги інтеграції обговорюється з членами
мультидисциплінарної команди за результатами підсумкового перегляду індивідуального плану
та приймається надавачем соціальної послуги інтеграції разом з отримувачем соціальної
послуги інтеграції та/або його законним представником.
6. Суб’єкт, що надає соціальну послугу інтеграції, видає наказ про завершення надання
соціальної послуги інтеграції та обов’язково інформує отримувача соціальної послуги
інтеграції про можливість подальшої підтримки та отримання інших соціальних послуг з
урахуванням його індивідуальних потреб.

ІІІ. Укладання договору про надання соціальної послуги інтеграції
1. Після видання наказу про надання соціальної послуги інтеграції з отримувачем
соціальної послуги інтеграції та його законним представником (у разі якщо отримувачем
соціальної послуги інтеграції є неповнолітня особа) протягом 7 робочих днів укладається
договір.
2. У договорі зазначаються умови надання соціальної послуги інтеграції та зобов’язання
сторін, місце її надання, періодичність зустрічей надавача соціальної послуги інтеграції з
отримувачем соціальної послуги інтеграції, тривалість надання соціальної послуги інтеграції.
3. Договір підписується отримувачем соціальної послуги інтеграції, його законним
представником (у разі його наявності) та представником суб’єкта, що надає послугу. Кожна зі
сторін отримує один примірник договору.

ІV. Визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги
інтеграції
1. Після укладення договору проводиться оцінка потреб отримувача соціальної послуги
інтеграції та визначається рівень його готовності до самостійного життя (комплексна оцінка) за
формою, наведеною в додатку 1 до цього Державного стандарту. Строк проведення оцінки
потреб не повинен перевищувати 30 календарних днів.
2. Оцінка потреб отримувача соціальної послуги інтеграції проводиться надавачем
соціальної послуги інтеграції із залученням отримувача соціальної послуги інтеграції та його
законного представника, а також членів мультидисциплінарної команди. При оцінюванні
індивідуальних потреб надавач соціальної послуги інтеграції використовує інформацію з
особової справи отримувача соціальної послуги інтеграції (у разі якщо отримувачем соціальної
послуги інтеграції є неповнолітня особа), необхідну для надання послуги, зокрема щодо місця
його походження, наявності батьків чи інших родичів, забезпечення житлом, стану здоров’я, а
також висновки та рекомендації працівників інтернатного закладу стосовно рівня
сформованості соціально-побутових навичок, освітнього рівня, особливостей розвитку та
поведінки, здібностей та інтересів, професійної орієнтації, рівня готовності до самостійного
життя тощо, з дотриманням норм законодавства про захист персональних даних.
3. У ході проведення оцінки потреб отримувача соціальної послуги інтеграції
розробляється індивідуальний план надання соціальної послуги інтеграції та розпочинається
надання послуги.
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V. Складання індивідуального плану надання соціальної послуги
інтеграції
1. Індивідуальний план надання соціальної послуги інтеграції (далі - індивідуальний план)
є основою для надання соціальної послуги та ґрунтується на оцінці потреб отримувача
соціальної послуги інтеграції.
2. Індивідуальний план складається за формою, наведеною у додатку 2 до цього
Державного стандарту, та узгоджується з отримувачем соціальної послуги інтеграції та/або його
законним представником (якщо отримувачем соціальної послуги інтеграції є неповнолітня
особа).
Якщо отримувачем соціальної послуги інтеграції є дитина-сирота або дитина, позбавлена
батьківського піклування, індивідуальний план узгоджується з індивідуальним планом
соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та
дитини, позбавленої батьківського піклування, що складається відповідно до Типового
положення про комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, і розглядається як його додаток.
Індивідуальний план складається у двох (трьох) примірниках і підписується отримувачем
соціальної послуги інтеграції, його законним представником (якщо отримувачем соціальної
послуги інтеграції є дитина) та суб’єктом, що надає соціальну послугу інтеграції.
По одному примірнику індивідуального плану надається отримувачу соціальної послуги
інтеграції та його законному представнику (у разі його наявності), один - залишається у
надавача соціальної послуги інтеграції.
3. З метою досягнення позитивних результатів соціальної послуги інтеграції не менше ніж
один раз на квартал проводиться проміжний перегляд індивідуального плану та його
корегування.
4. Підсумковий перегляд індивідуального плану проводиться впродовж останнього місяця
надання соціальної послуги інтеграції.

VІ. Місце та строки надання соціальної послуги інтеграції
1. Соціальна послуга інтеграції надається за місцем проживання (перебування) отримувача
соціальної послуги інтеграції або в приміщенні суб’єкта, що надає послугу.
2. Для учнів випускних класів інтернатного закладу надання соціальної послуги інтеграції
починається не пізніше ніж за чотири місяці до завершення навчального року та продовжується
після вибуття з інтернатного закладу (установи).
Строк надання соціальної послуги інтеграції визначається індивідуально для кожного
отримувача соціальної послуги інтеграції залежно від його потреб, узгоджується з отримувачем
соціальної послуги інтеграції та/або його законним представником і зазначається в договорі.
3. У разі зміни отримувачем соціальної послуги інтеграції постійного місця проживання
(перебування) надавач соціальної послуги інтеграції не пізніше ніж через п’ять робочих днів
повідомляє про це відповідний місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого
самоврядування, а також службу у справах дітей (якщо отримувачем соціальної послуги
інтеграції є неповнолітня особа) та передає інформацію про отримувача соціальної послуги
інтеграції, стан виконання індивідуального плану та рекомендації щодо подальшої роботи з
отримувачем соціальної послуги інтеграції.
У разі запланованої зміни місця перебування (проживання) неповнолітнього отримувача
соціальної послуги інтеграції інформація про нього направляється не пізніше ніж за місяць до
запланованої дати вибуття отримувача соціальної послуги інтеграції з інтернатного закладу
(установи).

VІІ. Принципи надання соціальної послуги інтеграції
1. Доступність соціальної послуги інтеграції:
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суб’єкт, який надає соціальну послугу інтеграції, вживає заходів щодо інформування
отримувачів соціальної послуги інтеграції та/або їхніх законних представників про соціальну
послугу інтеграції, порядок звернення за її наданням, порядок та умови її надання. Інформація
для отримувачів соціальної послуги інтеграції розміщується на спеціальних стендах у
доступному місці приміщення суб’єкта, що надає послугу, в інтернатних закладах (установах),
соціальних гуртожитках для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,
гуртожитках, що належать навчальним закладам, та в інших установах, організаціях.
Інформація має бути доступною та зрозумілою для потенційних отримувачів послуг.
2. Незалежність отримувача соціальної послуги інтеграції:
надавачі соціальної послуги інтеграції застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням
фізичного та психічного стану отримувачів соціальної послуги інтеграції) та шанобливо
ставляться до кожного отримувача соціальної послуги інтеграції незалежно від його етнічного
та соціального походження, релігійних та інших переконань, віку, статі, стану здоров’я;
надавач соціальної послуги інтеграції залучає та заохочує отримувача соціальної послуги
інтеграції до активної участі в усіх заходах, що становлять зміст послуги, шляхом надання йому
можливості висловлювати свою точку зору з питань, що стосуються його життя та впливають
на нього і на його майбутнє; сприяє поступовому підвищенню рівня самостійності отримувача
соціальної послуги інтеграції у прийнятті рішень щодо власного життя, відповідальності за
прийняті рішення, зводить до мінімуму необхідність приймати рішення за нього;
при наданні соціальної послуги інтеграції, зокрема при складанні та реалізації
індивідуального плану, надавач соціальної послуги інтеграції бере до уваги сильні сторони
отримувача соціальної послуги інтеграції, мотивує та спонукає його до самостійного виконання
заходів індивідуального плану та поступового зростання відповідальності;
надавач соціальної послуги інтеграції інформує отримувача соціальної послуги інтеграції
та/або його законного представника про їхні права та обов’язки, а також про органи державної
влади й громадські організації, до повноважень яких належить забезпечення захисту прав
людини та прав дітей, шляхом розміщення інформації на інформаційних стендах, вручення
інформаційних листівок, буклетів.
3. Захист і безпека отримувача соціальної послуги інтеграції:
надавач соціальної послуги інтеграції провадить свою діяльність із повагою до гідності
отримувача соціальної послуги інтеграції та з недопущенням негуманних і дискримінаційних
дій, застосування фізичного, психологічного чи інших форм насильства або жорстокого
поводження;
надавач соціальної послуги інтеграції інформує отримувачів соціальної послуги інтеграції
щодо їхніх прав та обов’язків:
отримувачам соціальної послуги інтеграції та їхнім законним представникам надається
інформація про порядок оскарження непрофесійних дій надавача соціальної послуги інтеграції;
надавачу соціальної послуги інтеграції забороняється використовувати для особистих цілей
речі отримувачів соціальної послуги інтеграції, отримувати від них кошти, подарунки тощо;
надавач соціальної послуги інтеграції у разі виявлення при наданні послуги факту загрози
життю чи здоров’ю неповнолітнього отримувача соціальної послуги інтеграції негайно
інформує службу у справах дітей.
4. Конфіденційність інформації:
надавач соціальної послуги інтеграції вживає заходів щодо захисту персональних даних
відповідно до вимог Законів України "Про інформацію", "Про захист персональних даних",
конфіденційної інформації щодо отримувачів соціальної послуги інтеграції та їхніх законних
представників;
надавач соціальної послуги інтеграції в обов’язковому порядку ознайомлює отримувачів
соціальної послуги інтеграції із заходами з дотримання принципу конфіденційності;
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надавач соціальної послуги інтеграції інформує отримувачів соціальної послуги інтеграції
про нерозголошення отриманої ними конфіденційної інформації.

VІІІ. Зміст соціальної послуги інтеграції
1. Основними заходами, що становлять зміст соціальної послуги інтеграції (додаток 3),
передбачено:
відвідування отримувача соціальної послуги інтеграції за місцем його проживання
(перебування);
оцінка потреб отримувача соціальної послуги інтеграції та визначення рівня його
готовності до самостійного життя (комплексна оцінка);
психологічна підтримка (допомога у формуванні позитивної мотивації, впевненості в собі,
позитивної самооцінки, навичок спілкування, розв’язання конфліктних ситуацій тощо);
розвиток, формування та підтримка соціальних навичок (самостійного життя,
самообслуговування, планування бюджету, прийняття та реалізація рішень, формування
здорового способу життя та безпечної поведінки, комунікативні навички тощо);
консультування
працевлаштування;

з

питань

професійного

самовизначення,

здобуття

освіти,

допомога отримувачу соціальної послуги інтеграції у зміцненні/відновленні родинних і
суспільно корисних зв’язків (зустрічі, бесіди, спілкування телефоном із позитивно
налаштованими родичами отримувача соціальної послуги соціальної інтеграції);
підбір і закріплення наставника за отримувачем послуги соціальної інтеграції, надання
підтримки наставнику в його діяльності;
інформування з питань прав і гарантій, установлених чинним законодавством для дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
інформування щодо органів, організацій та закладів, які можуть надавати підтримку
отримувачу соціальної послуги інтеграції після вибуття з інтернатного закладу (установи);
проведення групових форм роботи з отримувачами соціальної послуги інтеграції (тренінги,
практичні заняття, рольові ігри, дискусії, групи взаємодопомоги);
залучення до надання соціальної послуги інтеграції інших суб’єктів соціальної роботи та
ресурсів громади;
направлення отримувача соціальної послуги інтеграції до інших надавачів соціальних
послуг інтеграції, у тому числі для отримання спеціалізованих послуг;
посередництво та представництво інтересів отримувача соціальної послуги інтеграції;
листування з іншими суб’єктами надання соціальних послуг, оформлення запитів до
установ та організацій.
2. Зміст і обсяг соціальної послуги інтеграції для кожного отримувача соціальної послуги
інтеграції визначаються залежно від індивідуальних потреб і зазначаються в індивідуальному
плані.
3. У разі успішного виконання індивідуального плану надавач соціальної послуги інтеграції
проводить заходи щодо підготовки отримувача соціальної послуги інтеграції до завершення її
надання, спрямовані на підвищення його самостійності та відповідальності за свою
життєдіяльність.
4. Після завершення надання соціальної послуги інтеграції надавач соціальної послуги
інтеграції впродовж шести місяців з дати завершення надання соціальної послуги проводить
моніторинг стабільності досягнутих результатів шляхом індивідуальних зустрічей, телефонних
розмов з отримувачем соціальної послуги інтеграції та його наставником.
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У разі вступу отримувача соціальної послуги інтеграції до вищого або професійнотехнічного навчального закладу поза межами адміністративно-територіальної одиниці, у якій
проводить свою діяльність суб’єкт, що надає соціальну послугу інтеграції, повернення
отримувача соціальної послуги інтеграції за місцем свого походження моніторинг проводиться
шляхом обміну інформацією з фахівцями відповідних служб, органів і закладів за новим місцем
проживання (перебування) отримувача соціальної послуги інтеграції.

ІХ. Використання ресурсів при організації надання соціальної
послуги інтеграції
1. Суб’єкт, що надає послугу інтеграції, забезпечує необхідну кількість працівників
відповідно до потреб отримувачів соціальної послуги інтеграції згідно зі штатним розписом.
2. Навантаження на одного надавача соціальної послуги інтеграції не повинно
перевищувати 10 осіб.
3. Соціальна послуга інтеграції надається безпосередньо надавачами соціальної послуги
інтеграції з дотриманням вимог законодавства про інформацію та про захист персональних
даних.
4. Надавачі соціальної послуги інтеграції повинні володіти необхідними знаннями й
навичками відповідно до кваліфікаційних вимог, визначених у Довіднику кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги, затвердженому наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 14 жовтня 2005 року № 324.
5. Суб’єкт, що надає соціальну послугу інтеграції, вживає заходів із:
підвищення кваліфікації надавачів соціальної послуги інтеграції;
формального та неформального професійного навчання надавачів соціальної послуги
інтеграції;
проведення атестації надавачів соціальної послуги інтеграції;
організації супервізії.
6. Суб’єкт, що надає соціальну послугу інтеграції, розробляє та затверджує посадові
інструкції надавачів соціальної послуги інтеграції.

Х. Приміщення та обладнання
1. У разі якщо соціальна послуга інтеграції надається за місцем розташування суб’єкта, що
надає таку послугу, суб’єкт, що надає соціальну послугу інтеграції, забезпечує наявність
необхідної кількості приміщень для проведення заходів із надання соціальної послуги інтеграції
(приміщення для індивідуальних і групових форм роботи з отримувачами соціальної послуги
інтеграції).
2. Приміщення повинні відповідати санітарним і протипожежним вимогам, бути
забезпечені безперебійним водопостачанням і водовідведенням, освітленням, опаленням,
обладнані засобами безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю відповідно до чинних
нормативних документів.
3. Суб’єкт, що надає соціальну послугу інтеграції, для забезпечення виконання заходів цієї
соціальної послуги повинен забезпечити надавача соціальної послуги інтеграції робочим
місцем, обладнанням, інвентарем, витратними матеріалами, необхідними для виконання їхніх
обов’язків.

ХІ. Інформаційно-методичне забезпечення організації та надання
соціальної послуги інтеграції
Суб’єкт, що надає соціальну послугу інтеграції, організовує інформаційно-методичне
забезпечення своєї діяльності, зокрема забезпечує своїх працівників нормативно-правовими
актами, методичними та іншими матеріалами у сфері надання соціальних послуг.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1367-16/print1475508619329201
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ХІІ. Взаємодія з іншими суб’єктами, що надають соціальну послугу
Суб’єкт, що надає соціальну послугу інтеграції, організовує виконання заходів з надання
соціальної послуги інтеграції із залученням (за потреби та на договірній основі) інших
підприємств, установ, організацій і фізичних осіб.

ХІІІ. Оцінка ефективності надання соціальної послуги інтеграції
1. Ефективність надання соціальної послуги інтеграції визначається у ході зовнішнього та
внутрішнього оцінювання якості соціальної послуги.
2. Суб’єкт, що надає соціальну послугу інтеграції, проводить опитування отримувачів
соціальної послуги інтеграції та/або їхніх законних представників з метою отримання відгуків
стосовно організації та надання соціальної послуги інтеграції.
Результати опитувань обговорюються в ході аналізу діяльності суб’єкта, що надає
соціальну послугу інтеграції, та надавачів соціальної послуги інтеграції і враховуються в
подальшій роботі з метою підвищення ефективності та якості надання соціальної послуги.

ХІV. Механізм оцінювання дотримання стандарту соціальної послуги
інтеграції
1. Діяльність суб’єкта, що надає соціальну послугу інтеграції, підлягає внутрішньому та
зовнішньому оцінюванню на відповідність професійним вимогам і законодавству України.
Для проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання якості надання соціальної
послуги інтеграції застосовуються показники якості соціальної послуги інтеграції, наведені в
додатку 4 до цього Державного стандарту.
Результати проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання якості надання соціальної
послуги інтеграції оприлюднюються і поширюються серед отримувачів соціальної послуги
інтеграції, населення адміністративно-територіальної одиниці, у якій проводить свою діяльність
суб’єкт, що надає послугу.
2. Суб’єкт, що надає соціальну послугу інтеграції, не рідше ніж один раз на рік проводить
внутрішнє оцінювання своєї діяльності щодо відповідності соціальної послуги інтеграції, яка
ним надається, вимогам цього Державного стандарту та вживає заходів щодо усунення
виявлених недоліків.
3. До процедури оцінювання залучаються надавачі соціальної послуги інтеграції,
отримувачі соціальної послуги інтеграції та/або їхні законні представники.
З цією метою розробляється та впроваджується процедура консультацій з отримувачами
соціальної послуги інтеграції та/або їхніми законними представниками, членами їхніх сімей
щодо відповідності обсягу, змісту, умов та порядку надання соціальної послуги вимогам,
установленим у цьому Державному стандарті.
4. Суб’єкти, що надають послугу, підлягають зовнішньому оцінюванню, що проводиться
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими
органами відповідно до законодавства.
5. Суб’єкт, що надає соціальну послугу інтеграції, вживає заходів щодо:
інформування отримувачів соціальної послуги інтеграції та/або їхніх законних
представників про проведення та результати внутрішнього та зовнішнього оцінювання
діяльності суб’єкта, що надає послугу;
забезпечення безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги соціальної
інтеграції та/або їхніх законних представників до органу, що проводить зовнішнє оцінювання.

ХV. Документація для організації процесу надання соціальної послуги
1. Суб’єкт, що надає послугу, проводить свою діяльність відповідно до установчих
документів (положень, статутів), цивільно-правових договорів (для фізичних осіб підприємців).
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1367-16/print1475508619329201
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2. Документація ведеться, оформляється та зберігається відповідно до вимог законодавства.

ХVI. Фінансово-економічне обґрунтування вартості соціальної
послуги
1. Вартість соціальної послуги розраховується з урахуванням її собівартості,
адміністративних витрат і податку на додану вартість відповідно до законодавства.
2. Вартість соціальної послуги, що надається за рахунок місцевих бюджетів, формується з
урахуванням фінансових можливостей відповідних місцевих бюджетів.
Начальник Управління
профілактики
соціального сирітства

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1367-16/print1475508619329201
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Додаток 1
до Державного стандарту
соціальної послуги
соціальної інтеграції
випускників інтернатних
закладів (установ)
(пункт 1 розділу IV)

ОЦІНКА
потреб отримувача соціальної послуги соціальної інтеграції та рівня
його готовності до самостійного життя (комплексна оцінка)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1367-16/print1475508619329201
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Додаток 2
до Державного стандарту
соціальної послуги соціальної
інтеграції випускників
інтернатних закладів (установ)
(пункт 2 розділу V)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
надання соціальної послуги інтеграції

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1367-16/print1475508619329201
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Додаток 3
до Державного стандарту
соціальної послуги
соціальної інтеграції випускників
інтернатних закладів (установ)
(пункт 1 розділу VIII)

ОСНОВНІ ЗАХОДИ,
що становлять зміст соціальної послуги соціальної інтеграції
випускників інтернатних закладів (установ), та орієнтовний час для їх
виконання
Орієнтовний час
виконання заходу1,
людино-годин

Періодичність1

1 Відвідування
отримувача соціальної
послуги соціальної
інтеграції за місцем
його проживання
(перебування)

1,0

Протягом місяця з дня
отримання звернення
щодо надання послуги

2

2,0

2 Оцінка потреб
отримувача соціальної
послуги соціальної
інтеграції та визначення
рівня його готовності до
самостійного життя

16,0

Один раз за період
надання послуги

1

16,0

3 Надання психологічної
підтримки (допомога у
формуванні позитивної
мотивації, впевненості в
собі, позитивної
самооцінки, навичок
спілкування та
розв’язання
конфліктних ситуацій)

1,0

Не менше ніж 1 раз на
місяць

10

10,0

4 Розвиток, формування
та підтримка
соціальних навичок
(навичок самостійного
життя,
самообслуговування,
планування бюджету,
прийняття та реалізації
рішень, формування
здорового способу
життя та безпечної
поведінки,
комунікативні навички)

1,0

Не менше ніж 1 раз на
місяць

12

12,0

№
з/п

Назва заходу

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1367-16/print1475508619329201
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5 Консультування з
питань професійного
самовизначення,
здобуття освіти,
працевлаштування

1,0

Не менше ніж 1 раз на
місяць упродовж перших
6 місяців надання
послуги

6

6,0

6 Допомога у зміцненні/
відновленні родинних
та суспільно корисних
зв’язків (зустрічі,
бесіди, спілкування
телефоном з позитивно
налаштованими
родичами)

1,0

Не менше ніж 5 разів за
період надання послуги

5

5,0

7 Підбір та закріплення
наставника за
отримувачем послуги,
надання підтримки
наставнику в його
діяльності

1,0

Не менше ніж 5 разів за
період надання послуги

5

5,0

8 Інформування з питань
прав і гарантій,
установлених чинним
законодавством для
дітей-сиріт і дітей,
позбавлених
батьківського
піклування

1,0

За потреби, але не
менше ніж 1 раз за
період надання послуги

1

1,0

9 Інформування щодо
органів, організацій та
закладів, які можуть
надати підтримку
отримувачу послуг
після вибуття з
інтернатного закладу

1,0

За потреби, але не
менше ніж 1 раз за
період надання послуги

1

1,0

10 Проведення групових
форм роботи з
отримувачами послуги
(тренінги, практичні
заняття, рольові ігри,
дискусії, організація
груп взаємодопомоги)

2,0

Не менше ніж 1 раз на
два місяці

5

10,0

11 Допомога в оформленні
документів

1,0

За потреби, але не
менше ніж 1 раз за
період надання послуги

1

1,0

12 Залучення до надання
послуги інших суб’єктів
соціальної роботи та
ресурсів громади

1,0

За потреби

1

1,0

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1367-16/print1475508619329201
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13 Направлення
отримувача послуги до
інших надавачів
соціальних послуг, у
тому числі для
отримання
спеціалізованих послуг

0,5

За потреби

1

0,5

14 Посередництво та
представництво
інтересів

1,0

За потреби

1

1,0

15 Листування з іншими
суб’єктами надання
соціальної послуги,
оформлення запитів до
установ та організацій

1,0

За потреби

2

2,0

УСЬОГО

73,5

__________
1
Час, необхідний для виконання заходів із надання соціальної послуги, та періодичність цих заходів є
орієнтовними, застосовуються як середні показники і можуть змінюватися відповідно до складності випадку та
стану задоволення потреб отримувача послуги.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1367-16/print1475508619329201
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Додаток 4
до Державного стандарту
соціальної послуги
соціальної інтеграції випускників
інтернатних закладів (установ)
(пункт 1 розділу ХІV)

ПОКАЗНИКИ
якості соціальної послуги соціальної інтеграції
1. Частка випускників інтернатного закладу (установи), охоплених соціальною послугою
соціальної інтеграції, від загальної кількості випускників інтернатного закладу (установи).
2. Частка отримувачів соціальної послуги соціальної інтеграції, у яких після отримання
послуги відбулися стабільні позитивні зміни в житті (налагодження контактів з родичами, вступ
до навчального закладу, покращення психологічного стану, отримання житла), від загальної
кількості отримувачів цієї послуги.
3. Частка отримувачів соціальної послуги соціальної інтеграції, які не набули навичок
самостійного життя та планування власного майбутнього, від загальної кількості отримувачів
соціальної послуги.
4. Частка отримувачів соціальної послуги соціальної інтеграції, які потребують подальшого
соціального супроводу.
5. Частка отримувачів соціальної послуги соціальної інтеграції, які налагодили соціальні
контакти в громаді та мають стабільні позитивні соціальні зв’язки.
6. Частка надавачів соціальної послуги соціальної інтеграції, навантаження яких перевищує
показник, визначений Державним стандартом соціальної послуги соціальної інтеграції
випускників інтернатних закладів (установ), затвердженим наказом Міністерства соціальної
політики України від 26 вересня 2016 року № 1067, від загальної кількості надавачів цієї
послуги.
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ʽˁʻʽʦʻʳˇʽˀʺʰʥ˓ʪʮʫ˃ʻʽʧʽ
ˇʳʻʤʻˁ˄ʦʤʻʻ˔ˁʽˉʳʤʸːʻʰˈ
ʿʽˁʸ˄ʧʽʧˁʦ˄ʶˀʤʴʻʳ
ʽ̡̣̖̭̦̬̌̔ʦ̡̨̞̦̦̞̏

ʽ̴̨̨̛̭̦̦̞̬̥̏
ˁ̶̨̨̨̨̛̱̭̞̟̖̬̙̦̞̥̞̭̖̙̖̯̞̍̔̔̌̏̐̏̐̍̀̔̏̚,̶̵̨̛̞̣̽̏
̴̨̦̞̔̏,̵̶̵̶̵̨̨̛̛̛̖̬̙̦̞̥̞̭̖̞̣̪̬̬̥̔̌̏̏̽̏̐̌
ʿ̸̡̱̣̞̦̞̱̪̞̣̞̍̌̏̚(̨̨̨̨̨̨̨̪̬̞̞̦̪̬̞̔̐̏̌̔̐̏)
ʪ̨̖̬̙̦̌̏Ͳ̨̛̪̬̯̦̖̪̬̯̦̖̬̭̯̏̌̌̏
ʶ̨̡̨̛̦̱̬̭̪̬̬̥̐̌(̨̡̪̬̖̯̞̏)̵̨̡̛̬̥̭̐̌̔̽
̶̨̬̦̞̞̜̐̌̌̚
ˁ̶̨̨̞̣̦̖̥̣̖̦̦̌̽̌̏́̚
ʳ̴̨̛̦̹̞̬̥
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ˁ̛̱̭̞̟̍̔
ʽ̨̡̡̨̨̛̭̦̦̜̯̦̭̯̏̌̌̔̌̏̏̌̚:ʥ̡̨̡̛̙̖̯̦̜̖̭̀̔̔
ˁ̴̛̖̬:̵̡̨̨̛̛̛̣̞̭̞̯̌̌̔̌̔̏̚̚,̵̨̨̨̨̨̛̬̦̬̔̏̚’́,̶̨̨̨̭̞̣̦̌̽̐
̵̡̛̛̭̯̱̪̖̬̖̣̞̥̌̌̌̚̚ʶʺ˄̨̛̛̛̞̖̬̙̦̥̪̬̬̥̥̔̌̏̐̌̌;
̵̡̡̡̛̛̖̬̙̦̪̞̯̬̥̭̖̱̬̟̦̭̔̌̏̌̔̌̏̌̽ʧʽ̞̦̣̞̞̞̖̯̖̬̦̞̏̌̔̏̏̌̏,
̵̸̵̨̨̛̛̛̥̣̞̙̦̯̯̔̌̔́ʧʽ,ʧʽ̶̨̨̦̞̦̣̦̌̌̽Ͳ̸̨̨̨̛̪̯̬̞̯̦̌̐
̵̨̛̦̦̏̏̌́;̶̨̛̛̛̖̬̙̦̞̪̬̬̥̱̞̦̯̙̯̣̣̔̌̏̐̌̍̔̏̏̌̌̔́
̵̨̡̡̨̛̬̖̥̯̖̬̞̜̌̐,̶̬̖̞̣̞̯̞̟̞̦̣̞̞̞̞̯̖̜̌̍̌̏̌̔̏̔Ͳ̞̦̣̞̞̏̌̔̏;̞̦̹̞
̨̡̛̛̖̬̙̦̞̪̬̬̥̯̪̖̬̖̣̞̔̌̏̐̌̌ʶʺ˄
ʿ̶̨̛̬̖̱̬̔:̡̨̛̪̬̣́̌̏,̨̡̨̡̪̦̱̬̭̦̞̌̚;̨̛̦̬̥̯̦̌̏̌
̡̛̪̞̯̬̥̔̌
ʽ̨̨̛̭̣̭̯̞̍̏:̨̨̡̡̨̡̨̛̛̛̦̪̬̥̞̪̬̬̭̯̦̦̹̯̞̌́́̔̏̌́̏
̸̶̛̛̛̛̛̦̯̭̖̬̙̦̥̞̥̞̭̖̥̙̖̯̥̏̌̌̀̽́̔̌̏̏̍̀̔̌̚,
̶̶̨̨̛̛̛̛̛̛̛̖̬̙̦̥̞̥̞̭̖̥̞̣̥̪̬̬̥̥̔̌̏̏̽̏̐̌̌;̛̛̯̬̯̦̏̌̌
̶̵̵̨̨̨̡̨̛̛̱̯̬̥̦̦̬̦̞̞̟̯̪̬̖̖̦̦̬̖̥̞̌́̐̌̌̌̏̔́̌̔̏̚̚

ʪ̸̨̨̨̨̡̪̬̞̪̱̣̞̦̞̱̪̞̣̞̐̏̍̌̏̚
ʽ̨̡̡̨̨̛̭̦̦̜̯̦̭̯̏̌̌̔̌̏̏̌̚:ʻ̡̌̌̚ζ35̞̏̔
16.04.2017ʪʿ«˄̡̨̛̬̦̞̹̏̏̔̌̏̚»
ʧ̸̡̛̛̬̦̦̞̭̱̥̱̪̞̖̣̌̌̏̽̚:̞̏̔3,000̨̔200,000̬̦̐.
(̨̡̨̨̛̛̛̬̞̹̖̦̦̥̥̦̥̙̖̱̯̦̙̖̦̌́̌̏̌̍̌̔̚̚̚
50,000̬̦̐.)
ʿ̶̨̛̬̖̱̬̔:̵̸̵̡̡̨̡̛̛̱̪̞̣̞̦̖̣̖̯̬̦̦̥̜̦̌̏̌̌̔̌̌̚
̨̦̭̱̥̱̪̦̌̌̔50,000̬̦̐.
ˁ̨̡̛̯̬:̨̔30̵̡̛̣̖̦̬̦̦̞̌̔̌̔̏
ʽ̨̨̛̭̣̭̯̞̍̏:̶̶̨̡̨̡̛̛̦̖̞̦̞̬̯̖̬̞̟̞̦̏– ̨̔30%̵̭̞̏
̶̸̵̨̨̛̞̦̦̪̬̥̖̯̬̞̌̌̏;̴̶̡̡̨̨̨̛̛̣̞̞̞̜̦̞̥̺̏̌̌̏̐̔
̨̪̖̬̭̦̣̱̌,̸̵̨̨̡̨̨̛̛̣̦̦̦̦̦̦̦̣̞̦̍̌̔̌́̌̍̏̌́̌̌̐
̨̨̨̬̞̔̐̏̏;̸̖̪̖̖̦̦̌̍́̚̚(̨̔3%̨̨̬̯̭̯̞̪̭̣̱̏̌̐)
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ʻ̨̨̨̪̬̞̌̔̐̏ ̸̡̪̱̣̞̦̞̱̪̞̣̞̍̌̏̚
ʽ̨̡̡̨̨̛̭̦̦̜̯̦̭̯̏̌̌̔̌̏̏̌̚:ʯ˄«ʿ̸̨̬̪̱̣̞̦̞̍
̡̱̪̞̣̞̌̏̚»ζ922̞̏̔25.12.2015̬.
ʧ̸̛̛̬̦̦̞̭̱̥̌:̞̏̔200,000̬̦̐.
ʽ̶̨̨̛̭̦̦̞̪̬̖̱̬̏̔:
о ̡̡̨̡̛̛̞̬̯̞̦̱̬̭̏̔(̛̯̖̦̖̬̔);
о ̡̨̡̨̛̦̱̬̖̦̯̦̜̞̣̔̌̐(̶̡̨̦̭̱̣̯̞̜̦̞̽̌,̸̨̛̛̛̬̦̞̪̭̣̱̀̔̐,
̡̨̨̨̡̛̦̱̞̬̬̌̏̍̚,̡̨̛̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̯̭̣̞̙̖̦̦̌̔̔́,
̴̶̸̨̨̛̛̞̦̬̥̞̜̦̞̭̭̯̖̥̞̪̬̬̥̦̖̖̪̖̖̦̦̌̐̌̌̍́̚̚;
̸̵̵̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̥̦̦̖̥̙̖̦̯̦̖̞̦̪̭̣̱̌̏̏̌̏̔̍̔̐̚̚;
̵̵̵̶̨̨̨̛̛̛̞̣̖̦̦̦̖̥̖̦̹̖̦̞̙̯̬̯̖̦̖̬̦̪̬̪̞̜̏̔́̽̔̚);
о ̶̨̨̨̪̖̬̖̬̦̪̬̖̱̬̐̏̌̔̌(̶̡̨̡̦̖̥̦̱̬̖̦̞̟̌̿;̵̵̛̛̭̯̞̜̦̞̣̌
̸̨̛̛̞̦̹̞̦̣̦̞̪̯̬̖̌̐̌̽̍;̸̡̨̨̛̞̞̭̭̦̯̖̦̖̬̔̏̌̏̌̔)

ˁ̨̡̛̯̬:̦̖̥̖̦̹̖30̵̡̛̣̖̦̬̦̦̞̌̔̌̔̏

ʽ̨̡̛̛̛̭̦̦̞̬̏̚
ʪ̶̴̶̡̡̡̨̛̛̛̛̭̬̥̞̦̞̜̦̞̣̞̞̞̜̦̞̥̌̏̌̌̏̐(̸̶̶̭̞̥̞̭̖̬̖̭̯̬̞̟̌̿̌,
̡̡̛̭̖̱̬̟̦̭̜̭̯̯̱̭̏̌̽̌ʧʽ,%̸̡̨̛̛̛̛̣̖̦̞̪̖̦̥̦̱̥̏̏̌̏̚
̵̶̵̡̨̨̛̛̦̦̥̱̦̱̬̦̞̞̏̌́̌̏̐̌̌́̚̚)
ʦ̸̨̛̛̛̥̦̯̖̪̖̖̦̦̐̌̔̌̌̍́̚̚(̨̔3%̨̨̬̯̭̯̞̪̭̣̱̏̌̐)
ʦ̶̨̡̛̛̦̦̦̪̬̖̱̬̱̪̞̖̣̌́̔̌̏̽̚̚ ̡̨̯̌̀,̸̨̺̦̖̞̱̣̭̖̬̖̏̔̍̌́̚
̵̨̡̛̞̭̱̯̦̞̭̯̞̦̹̏̔̽̌́̏̚
ʪ̶̨̨̨̨̡̨̭̱̖̞̭̱̖̭̬̙̖̦̦̬̖̱̣̯̯̞̪̬̖̱̬̔̏̔̏̌́̽̌̏̔̚
̸̵̡̛̪̱̣̞̦̱̪̞̖̣̍̌̏̽̚
ʯ̵̡̨̡̨̛̛̯̬̥̦̙̖̦̦̹̯̞̌̌̔̔́̏̚ʪ̸̡̖̬̙̦̖̜̭̯̌̌̏̌̚
ʿ̡̖̬̖̞̬̏̌«̸̵̶̛̛̜̦̞̦̏̌̚»̯̌«̵̶̡̨̨̨̨̛̦̯̬̣̦̪̖̬̞̜̽̏̌̌»
̨̞̦̞̭̯̐̔̚̚.39ʿ̨̡̨̨̨̡̨̡̯̖̭̱̔̌̏̐̔
ʦ̴̶̨̨̨̛̛̛̞̥̞̦̦̭̱̯̯̬̯̦̪̣̯̱̪̬̞̭̞̔̏̌̌̏̌̏̌̌̌̌̍,̡̞̦̖́̿
̶̡̛̛̛̛̹̯̯̦̥̪̬̞̦̥̌̌̏̌,̨̨̨̨̡̛̛̖̪̪̖̬̖̦̟̥̦̍̔̽̐̔̌̏̌̚̚̚
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ʪ̨̖̬̙̦̌̏Ͳ̨̛̪̬̯̦̖̪̬̯̦̖̬̭̯̏̌̌̏
ʽ̨̡̡̨̨̛̭̦̦̜̯̦̭̯̏̌̌̔̌̏̏̌̚:ʯ˄«ʿ̨̨̬̖̬̙̦̔̌̏Ͳ̛̪̬̯̦̖̏̌
̨̪̬̯̦̖̬̭̯̌̏»ζ2404̞̏̔01.07.2010̬.
ˁ̴̛̖̬ʪʿʿ:̵̨̨̨̨̨̬̦̬̌̔̏̚’́,̶̨̨̛̭̞̣̦̞̪̭̣̱̌̽̐,̛̯̱̬̥̚,
̨̭̪̬̯,̡̡̛̱̣̯̱̬̦̭̪̺̦̞̱̣̯̱̬̽̌̌̔̌̽̌,̨̖̦̖̬̖̬̖̙̖̦̦̯̐̍́̌̚
̸̨̨̖̦̖̬̪̭̯̦̦̐̌̌́,̨̛̙̯̣̣̔́ʦʿʽ̵̨̯̱̪̬̣̞̦̦̦̖̬̱̥̞̭̯̌̌̏́̀,
̵̨̨̨̛̪̙̖̦̦̞̥̏̔́̏̔̔̌̚,̨̭̞̯̏̌
ˁ̨̡̛̯̬:̞̏̔5̨̔50̨̡̬̞̏
ʿ̶̨̛̬̖̱̬̔:̭̪̞̣̦̞̣̦̞̭̯̽̌̔́̽̽,̶̡̨̦̖̭̞́,̨̱̪̬̣̞̦̦̥̜̦̥̌̏́̌
ʽ̨̨̨̨̨̛̭̣̭̯̞̬̞̍̏̔̐̏̏:̸̡̨̡̛̦̱̬̭̦̖̦̖̦̦̪̬̯̦̖̬̞̏̌́̌̏̚;
̴̨̡̨̡̨̛̛̞̦̦̭̪̞̯̬̥̪̬̯̦̖̬̞̭̦̥̌̏̌̔̌̌̏̌̏̏̚ʺʫˀ˃;̸̡̨̭̯̌̏̌
̨̨̨̨̛̣̭̦̞̭̯̪̬̯̦̖̬̞̦̪̱̦̞̪̬̦̞̏̌̽̌̏̌̍̔̏̌̌̍̔̍̌̍’̡̛̯̿ ̞
̡̨̨̨̨̖̬̙̦̣̭̦̞̭̯̦̬̖̦̭̯̬̱̜̦̞̪̖̬̖̭̦̺̖̦̞̔̌̏̌̏̌̽̌̏̌̌̍̌
̨̍’̡̛̯̿;̨̡̨̨̛̛̪̖̬̖̙̦̖̪̬̪̬̯̦̖̬̞̦̬̭̯̦̦̏̌̌̏̌̏̌̏̌́̍’̡̯̞̿̏
̸̡̨̡̨̨̨̪̞̭̣̞̦̖̦̦̭̯̬̱̞̟̬̞́̌́̔̔̐̏̏̚

ʶ̨̡̨̛̦̱̬̭̪̬̬̥̐̌(̵̨̡̨̪̬̖̯̞̞̏̌̔̏̚)
̶̨̨̡̨̨̬̦̞̞̜̬̥̦̭̭̱̭̪̞̣̭̯̐̌̌̐̌̔́̽̐̽̏̌̚
ʽ̨̡̡̨̨̛̭̦̦̜̯̦̭̯̏̌̌̔̌̏̏̌̚:ʿ̨̨̭̯̦̌̏̌ʶʺ˄ζ1049̞̏̔
12.10.2011̬.
ʧ̸̛̛̬̦̦̞̭̱̥̌:̸̶̛̛̛̛̛̦̯̭̖̬̙̦̥̞̥̞̭̖̥̏̌̌̀̽́̔̌̏̏̚
̨̨̡̨̡̛̛̪̬̬̥̥̯̱̥̥̦̱̬̭̞̐̌̌̌̏̌̏
ˁ̨̡̛̯̬:̸̨̡̨̨̨̡̨̡̛̛̛̪̬̞̬̯̖̯̦̯̭̣̙̦̦̱̬̭̱̏̌̌̀̽́̔́̐̚,
̵̸̶̵̨̨̡̨̨̛̛̛̥̙̱̯̣̯̦̦̦̭̞̣̦̪̭̣̱̌̔̽̏̀̌̌̔̌́̌̽̐̚
ʿ̶̨̛̬̖̱̬̔:̶̵̶̨̨̡̨̡̨̨̛̛̛̬̖̜̯̦̖̞̦̦̦̦̱̬̭̦̪̬̪̞̜̐̏̀̏̌́̚
̵̨̨̨̛̛̛̺̞̪̞̯̪̬̞̬̯̖̯̦̥̦̦̥̖̬̙̦̞̏̔̏̔̌̀̽̌̏̔̌́̔̌̏̚
̶̵̨̛̥̞̭̖̪̬̬̥̏̐̌
ʽ̨̨̛̭̣̭̯̞̍̏:̶̴̨̨̡̨̡̛̪̬̖̱̬̪̞̦̦̦̣̞̯̱̞̦̯̖̬̖̭̞̔̌̍̐̌́̏̚,
̶̵̶̨̡̡̨̡̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̞̦̦̱̬̭̦̪̬̪̞̜̯̥̦̞̯̬̦̱̦̦̦̌̐̏̌́̚;
̴̭̪̞̞̦̦̭̱̦̦̏̌̏̌́ ̶̨̬̦̞̞̟̐̌̌̚Ͳ̶̡̨̛̦̦̖̥̖̦̹̖̏̌̏́25%;
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ˁ̶̨̨̞̣̦̖̥̣̖̦̦̌̽̌̏́̚
ʽ̨̡̡̨̨̛̭̦̦̜̯̦̭̯̏̌̌̔̌̏̏̌̚:ʿ̨̨̭̯̦̌̏̌ʶʺ˄ζ324̞̏̔
29.04.2013̬.
ʧ̸̛̛̬̦̦̞̭̱̥̌:̸̶̨̨̛̛̛̛̦̯̭̭̞̣̦̥̪̬̬̥̥̯̏̌̌̀̽́̌̽̐̌̌̌̚
̨̡̨̡̛̱̥̥̦̱̬̭̞̏̌̏
ˁ̨̡̛̯̬:̸̵̨̨̨̨̨̡̛̛̛̪̬̞̬̯̖̯̦̯̭̦̪̖̬̞̯̬̬̞̏̌̌̀̽́̌̔̔̽̏̚
ʿ̶̨̛̬̖̱̬̔:̵̶̨̡̨̡̨̨̛̛̪̦̦̦̱̬̭̦̪̬̪̞̜̔̌́̚30̦̞̪̞̭̣̔̏́
̨̨̨̣̹̖̦̦̐́;̶̶̨̨̨̨̨̨̛̛̬̖̜̯̦̖̞̦̦̦̪̬̪̞̜̺̐̏̀̏̌́̔̚
̶̵̸̶̵̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̦̦̦̭̞̣̦̪̭̣̱̦̦̦̭̞̣̦̪̬̬̥̌̔̌́̌̽̐̏̌́̌̽̐̌;
̸̶̶̨̡̨̨̨̛̺̬̞̦̪̱̣̞̞̞̯̞̪̬̬̖̱̣̯̯̭̥̣̖̦̦̌̍̌́̏̏̽̌̌̏́̚̚̚ ̵̯̟̌
̵̸̨̨̡̛̛̛̬̱̦̦̱̦̖̦̦̞̪̬̞̬̯̖̯̞̦̦̭̯̱̪̦̞̬̏̌̏̌́̏̌̏̌̌̔̏̌̚
ʽ̨̨̨̨̨̛̭̣̭̯̞̬̞̍̏̔̐̏̏:̨̨̛̛̪̬̥̞̬̦̜̞̬̯̖̬̙̱̔̐̏̌̏̔̿̚
ʺ̶̨̨̡̛̛̞̦̭̪̣̞̯;̵̡̨̛̛̛̬̭̯̦̦̖̬̙̦̭̯̦̬̯̞̏̌́̔̌̏̌̔̌̏
̶̵̨̨̛̭̞̣̦̪̭̣̱̌̽̐;̴̖̬̙̦̖̞̦̦̭̱̦̦̦̯̭̪̞̭̣̔̌̏̌̏̌́̌̔̌̿̽́́
̴̸̶̵̡̨̨̨̨̛̛̯̦̦̦̦̭̞̣̦̪̭̣̱̌̐̌̔̌́̌̽̐

ʺ̶̞̭̖̞̏«̸̛̙̖̯̱̭̯̞̍̀̔̌»
ʽ̨̡̡̨̨̛̭̦̦̞̯̦̭̯̏̌̌̔̌̏̏̌̚:ʥ̡̨̡̛̙̖̯̦̜̖̭̀̔̔,
̵̵̨̨̛̛̛̛̭̯̯̱̯̥̞̭̯̯̞̦̹̯̖̬̯̬̞̣̦̬̥̌̌̌̽̐̌̔
ʧ̸̛̛̬̦̦̞̭̱̥̌:̶̨̛̛̭̯̦̣̯̭̥̞̭̖̥̏̌̏̀̀̽́̏
̛̙̖̯̥̍̀̔̌(̨̔2̥̣̦.̬̦̐.̨̨̡̛̦̦̪̬̖̯̱̌̔2017̬.
(ˀ̨̨̪̬̙̖̦̦́̔́̚ʶʺʪʤζ865̞̏̔15.09.2016 ̬.))
ʿ̶̨̛̬̖̱̬̔:̡̨̡̛̦̱̬̭(̡̨̖̣̖̯̬̦̦̞,̶̵̛̭̪̖̞̣̦̏̌̽
̵̴̸̵̶̡̨̨̡̨̛̪̱̦̯̱̬̥̞̪̱̣̞̦̦̭̱̣̯̞̜̌̌̍̍̽̌)
̵̸̵̨̡̨̡̛̛̛̛̬̥̭̪̬̖̯̞̱̦̖̦̦̙̖̯̦̜̐̌̔̽̏̏̌̌̍̀̔̚
̴̵̡̬̞̭̖̬̌,̡̡̡̛̛̞̞̬̣̪̖̦̱̞̣̞̭̯̪̞̪̭̞́̍̌̏̽̽̔̏̚
̶̡̨̛̥̖̹̦̞̬̥̌̏̐̌̔
ʽ̨̨̛̭̣̭̯̞̍̏:̨̛̛̥̙̖̥̯̭̏̌̐̌́%̴̭̪̞̞̦̦̭̱̦̦̏̌̏̌́
̞̏̔ʽˁʥʥ̸̵̵̛̛̛̛̞̦̹̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬̞̏̌̌̏
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ʳ̴̨̛̦̹̞̬̥(̴̦̖̪̬̥̖̞̦̦̭̱̦̦́̌̏̌́
̶̵̛̥̞̭̖̙̖̯̞̏̍̀̔̏̚)
ʿ̨̡̨̨̡̨̛̛̛̞̣̞̭̯̬̖̦̦̟̪̣̯̬̭̯̱̦̦̽̐̏̌̏̔̌̌̏̌́̚
̨̍’̡̛̯̥̿̌ ̡̨̨̨̥̱̦̣̦̥̜̦̌̽̐̌̌
ʪ̨̡̨̨̛̞̣̦̬̭̯̱̦̦̏̌̏̌́̍̚’̡̛̯̥̿̌ ̡̨̨̨̥̱̦̣̦̌̽̐
̥̜̦̌̌
о ̨̛̖̪̣̯̦̞̭̖̬̞̯̱̯̍̌̏̚(̭̯.401Ͳ406ˉ̨̨̡̨̡̛̞̣̦̖̭̱̏̽̐̔)
о ̵̨̨̨̬̖̦̯̦̖̬̱̥̥̜̦̌̐̌̌,̸̴̸̨̨̨̛̺̭̪̣̱̯̭̬̥̞̪̭̣̱̌̿̽́̏̐
̛̱̯̬̥̦̦̌́/̶̡̨̡̨̬̖̦̭̯̬̱̞̟̍’̡̯̞̿̏ (̭̯.731Ͳ743ˉ̨̨̛̞̣̦̏̽̐
̡̨̡̖̭̱̔)

ʯ̵̶̶̵̡̨̨̛̛̛̞̣̦̖̦̦̦̖̪̬̱̯̬̦̞̞̜̞̥̞̭̖̏̽́̍̏̐̌̌̏̔̏̚
̨̡̪̯̞̔̌̏(̨̡̬̖̥̌̚,̵̨̨̦̦̖̬̱̥̖̥̜̦̯̌̌̌/̨̛̪̣̯̌̍̌
̖̥̣̌̀̚̚,̡̡̨̨̨̛̛̞̦̖̬̭̯̱̯̭̣̖̬̙̦̦́̏̏̀̽́̔́̔̌́
̵̨̨̱̔̔)
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ɊȿɄɈɆȿɇȾȺɐȱȲ ɓɈȾɈ ɉɈɄɊȺɓȿɇɇə ɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇɈȽɈ ɁȺɄɈɇɈȾȺȼɋɌȼȺ ȱ
ɉɊȺɄɌɂɄ ɍɄɊȺȲɇɂ ɍ ɋɎȿɊȱ ɋɈɐȱȺɅɖɇɂɏ ɉɈɋɅɍȽ
ɌȺ ȿɎɎȿɄɌɂȼɇɈȽɈ
ɁȺɅɍɑȿɇɇə
ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱɃ ȽɊɈɆȺȾəɇɋɖɄɈȽɈ ɋɍɋɉȱɅɖɋɌȼȺ ȾɈ ɇȺȾȺɇɇə
ɋɈɐȱȺɅɖɇɂɏ ɉɈɋɅɍȽ ɇȺ ȻȺɁȱ ɆȱɀɇȺɊɈȾɇɂɏ ɉɊȺɄɌɂɄ
ȼɋɌɍɉ.
Ⱦɚɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɤɥɸɱɨɜɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ (ɞɚɥɿ- ɈȽɋ), ɳɨ ɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹ ɡ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɛɭɥɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɪɨɛɨɱɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚɥɚɫɶ ɡ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɈȽɋ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɭ «ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ».
ɉɪɨɟɤɬ ɛɭɜ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɨɮɿɫɨɦ Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɈȻɋȯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɿ ɡ
ɍɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɸ ɦɿɫɶɤɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɽɸ ɬɚ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɜɪɚɯɭɜɚɥɢ ɿɫɧɭɸɱɢɣ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ, ɚ ɫɚɦɟ Ȼɿɥɨɪɭɫɿ, Ⱥɜɫɬɪɿʀ ɬɚ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ, ɬɚ ɞɨɫɜɿɞ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɩɿɞɪɢɦɤɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ. Ⱦɚɧɿ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɬɚɤɨɽ ɜɢɡɧɚɸɬɶ ɡɪɨɫɬɚɸɱɭ ɪɨɥɶ ɈȽɋ ɜ ʀɯ ɡɚɥɭɱɟɧɧɿ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ
ɩɪɢɧɰɿɩɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ.
ȺɇȺɅȱɁ ɆȱɀɇȺɊɈȾɇɈȽɈ ɌȺ ɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇɈȽɈ
ɇȺȾȺɇɇə ɋɈɐȱȺɅɖɇɂɏ ɉɈɋɅɍȽ ɈȽɋ

ɁȺɄɈɇɈȾȺȼɋɌȼȺ

ɌȺ

ɉɊȺɄɌɂɄ

ȼȼȿȾȿɇɇə ȼ ɉɊɈȻɅȿɆȺɌɂɄɍ ɌȺ ȾɈɐȱɅɖɇȱɋɌɖ ȺɇȺɅȱɁɍ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɹɤɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ, ɪɿɜɟɧɶ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ, ɬɚ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.
Ⱥɥɟ, ɧɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ʀɯ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɦɚɽ ɛɟɡɥɿɱ ɜɢɤɥɢɤɿɜ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɉɞɢɧ ɡ ɜɢɤɥɢɤɿɜ – ɰɟ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɬɚ ɡɪɨɫɬɚɸɱɚ ɪɨɥɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ (ɈȽɋ) ɜ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɯ ɜ ɤɪɚʀɧɿ.
ɐɟ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɧɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɹɤ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ, ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
ɇɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɜɫɿɯ ɪɨɤɿɜ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ. ɇɚ ɠɚɥɶ, ɩɨɜɿɥɶɧɟ ɬɚ ɧɟɫɢɫɬɟɦɧɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦ, ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ, ɧɟɹɤɿɫɧɿɫɬɶ ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɬɚ ɨɛɽɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɪɚɡɨɦ ɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɥɚɝɨɞɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɬɚ ɹɤɿɫɧɟ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɽ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ
ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. ɇɚɪɚɡɿ, ɞɟɪɠɚɜɚ ɜ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɿ ɡ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ ɬɚ ɈȽɋ
ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɧɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɬɚ ɦɚɤɫɢɦɿɥɿɡɭɜɚɬɢ ɿɫɧɭɸɱɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ,
ɡɦɟɧɲɭɜɚɬɢ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɩɟɪɟɫɿɱɧɢɦɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ. ȼɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɦɿɫɰɹ ɜ ɰɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɈȽɋ, ɹɤɿ ɫɬɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɞɥɹ ɜɥɚɞɢ.
ɏɬɨ ɬɚɤɿ ɈȽɋ
ȱɫɧɭɽ ɛɚɝɚɬɨ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɩɢɫɭ ɈȽɋ. ɐɟ - ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɧɟɭɪɹɞɨɜɿ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɧɟɩɪɢɛɭɬɤɨɜɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɨɳɨ. Ⱥɥɟ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɟɫɹɬɢɩ’ɹɬɧɚɞɰɹɬɢ ɪɨɤɿɜ ɬɟɪɦɿɧ “ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ” ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨ ɞɿɸɬɶ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ ɫɿɦ’ʀ. Ȼɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɿɫɬɶ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɮɨɪɦ ɈȽɋ ɜɚɠɤɨ ɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɿɣ ɿɧɫɬɢɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɟɤɬɨɪɭ. ȱ ɧɟ ɥɢɲɟ ɱɟɪɟɡ
ɪɿɡɧɢɰɸ ɜ ɪɨɡɦɿɪɚɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɿɠ ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɚɦɢ ɬɚ ɥɨɤɚɥɶɧɢɦɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ), ɚɥɟ ɿ ɱɟɪɟɡ ɜɟɥɢɤɟ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɜɢɞɿɜ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɦɨɥɨɞɶ, ɫɩɨɪɬ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ). Ɂ ɦɟɬɨɸ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɥɶɧɨɫɬɿ ɈȽɋ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɬɚ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɡ
ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɈȽɋ, ɳɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɟ ɋɚɥɚɦɨɧɨɦ
ɬɚ Ⱥɧɯɚɽɪɨɦ (1992). Ɍɨɛɬɨ ɬɟɪɦɿɧɭ “ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ” ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ,
ɳɨ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ:
o Ɇɚɽ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɬɨɛɬɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɦɚɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɰɿɥɿ ɬɚ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɩɟɜɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɤɟɪɿɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ).
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Ɇɚɽ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɬɨɛɬɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɟ ɽ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɜ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɦɚɽ
ɨɤɪɟɦɿ ɰɿɥɿ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɿɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɚ ɧɟ ɜɿɞ ɿɦɟɧɿ ɱɢ ɡɚ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦ
ɨɪɝɚɧɿɜ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɜɥɚɞɢ.
ɇɟ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɽ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɦɿɠ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚɦɢ, ɱɥɟɧɚɦɢ ɬɚ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ
ɜɿɞ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ, ɧɟ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɽ ɛɭɞɶ-ɹɤɭ ɱɚɫɬɤɭ ɫɜɨɝɨ ɦɚɣɧɚ ɧɚ
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɱɥɟɧɫɬɜɚ ɚɛɨ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɚɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɚɜɚ ɝɨɥɨɫɭ ɜ ɤɟɪɿɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚɯ).
ȯ ɫɚɦɨɜɪɹɞɧɨɸ, ɬɨɛɬɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɨɪɝɚɧɿɡɭɽ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ,
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɥɚɫɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɪɚɜɢɥ ɬɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɛɟɡ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ
ɨɪɝɚɧɿɜ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɿ ɬɪɟɬɿɯ ɨɫɿɛ.
ɍɱɚɫɬɶ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɽ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨɸ. ɉɨɩɪɢ ɫɚɦɨɨɱɟɜɢɞɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɈȽɋ ɹɤ
ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨʀ, ɬɨɛɬɨ ɛɟɡ ɩɪɢɦɭɫɭ ɨɪɝɚɧɿɜ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɱɢ ɬɪɟɬɿɯ ɨɫɿɛ, ɤɨɥɿɡɿʀ ɦɨɠɭɬɶ
ɜɢɧɢɤɚɬɢ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɹɤɢɯ ɽ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɸ ɞɥɹ ɩɟɜɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɱɢ
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ (ɹɤ ɬɨ ɚɞɜɨɤɚɬɭɪɚ, ɧɨɬɚɪɿɚɬ, ɚɭɞɢɬ ɬɨɳɨ). ȼɿɞɦɨɜɢ ɈȽɋ ɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɜ ɱɥɟɧɢ ɱɢ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɱɥɟɧɫɬɜɚ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɿɲɟɧɶ ʀɯ ɤɟɪɿɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɧɟ ɽ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɢɦɢ, ɹɤɳɨ
ɨɫɨɛɚ ɦɨɠɟ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɿɧɲɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɈȽɋ ɚɛɨ ɩɪɢɽɞɧɚɬɢɫɹ ɞɨ ɬɚɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ.
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɚɰɸɽ ɧɚ ɫɜɨʀɯ ɱɥɟɧɿɜ ɚɛɨ/ɬɚ ɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ. ɐɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɰɿɥɶɨɜɨɸ
ɝɪɭɩɨɸ, ɱɢʀɦɢ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɤɟɪɭɽɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɽ ɱɥɟɧɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɬɚɤ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɫɜɨʀɯ ɱɥɟɧɿɜ) ɚɛɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɜ
ɰɿɥɨɦɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ). Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ,
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɡɚɯɢɫɬɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɬɨɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɞɿɹɬɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɬɪɟɬɿɯ ɨɫɿɛ,
ɹɤɿ ɧɟ ɽ ɱɥɟɧɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ.

ɓɨ ɬɚɤɟ ɞɟɪɠɚɜɧɿ, ɩɭɛɥɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ
Ɂɟɥɟɧɚ ɤɧɢɝɚ ȯɋ ɳɨɞɨ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ (2003) ɤɨɧɫɬɚɬɭɽ, ɳɨ ɝɨɜɨɪɹɱɢ ɩɪɨ ɩɭɛɥɿɱɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɫɩɿɥɶɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɹɤɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɟ
ɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ:
“ȼɨɧɢ (ɩɨɫɥɭɝɢ) ɽ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɜɫɿɦɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɦɢ ɬɚ
ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ȳɯ ɪɨɥɶ ɽ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɞɥɹ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɜɫɿɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɬɚ ɞɥɹ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɡɨɥɹɰɿʀ … ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɬɚ ɹɤɿɫɬɶ ɰɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɽ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɞɥɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɬɿ ɬɚ ɤɪɚɳɨʀ ɡɝɭɪɬɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɞɥɹ
ɩɪɢɜɚɛɥɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɧɚɣɦɟɧɲ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿ ɪɟɝɿɨɧɢ … ɬɚɤɨɠ ɭɦɨɜɨɸ ɞɥɹ ɱɿɬɤɨɝɨ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɬɚ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ … ɰɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɛɚɡɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɞɥɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ȯɜɪɨɩɢ ɬɚ ɧɚɞɚɸɬɶ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɥɹ ɞɿɚɥɨɝɭ ɡ ɜɥɚɞɨɸ ɡɚɞɥɹ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ (ɪɨɡɞɿɥɢ 2-4)”.
ȼ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɚɯ “ɩɭɛɥɿɱɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ” ɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɨɪɝɚɧɢ ɜɥɚɞɢ ɧɚɞɚɸɬɶ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ (ɈɈɇ 1999). ɑɚɫɬɨ ɰɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɽ ɪɿɡɧɢɦɢ ɹɤ ɩɨ ɫɭɬɿ, ɬɚɤ ɿ ɩɨ ɨɛɽɦɭ. ɈɈɇ (1999) ɜɿɞɪɿɡɧɹɽ
ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɿ ɬɚ ɩɪɚɜɨɡɚɯɢɫɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɨɥɿɰɿɹ, ɫɭɞ ɬɨɳɨ); ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɬɚ
ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɨɪɨɝɢ, ɦɚɪɿɫɬɪɚɥɿ, ɜɨɞɨɝɨɧɢ, ɟɥɟɤɬɪɨ- ɬɚ ɝɚɡɨ-ɩɪɨɜɨɞɢ, ɠɢɬɥɨɜɿ ɬɚ
ɩɭɛɥɿɱɧɿ ɛɭɞɢɧɤɢ); ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝɢ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ
(ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɛɚɧɤɨɜɿ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ, ɨɛɦɿɧ ɜɚɥɸɬɢ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɞɥɹ
ɦɚɥɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɯ); ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɨɫɜɿɬɚ, ɡɞɨɪɨɜɹ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ
ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ, ɡɚɯɢɫɬ ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɫɢɪɿɬ, ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɦɚɥɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɯ). ɉɪɨɰɟɞɭɪɢ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɰɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɧɚɱɧɨ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ʀɯ ɫɭɬɿ ɬɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ, ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ ɧɚɞɚɸɱɢɯ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɪɿɜɧɹ
ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɦɨɧɨɩɨɥɿʀ ɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɈɈɇ 1999).
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚɤɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɹɤ «ɩɨɫɥɭɝɢ», «ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ», «ɩɭɛɥɿɱɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ» ɬɚ «ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ»
ɱɚɫɬɨ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɫɢɧɨɧɿɦɢ, ɧɿɜɟɥɸɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɦɿɠ ɧɢɦɢ. Ɍɚɤɨɠ, ɩɪɢ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ «ɩɨɫɥɭɝɢ», ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɚɤɰɟɧɬ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɧɚ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ,
ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɿ ʀɯ ɧɚɞɚɧɧɹ. ɉɨɧɹɬɬɹ «ɩɨɫɥɭɝɚ» ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ
ɡɚɯɿɞ ɚɛɨ ɜɢɝɨɞɭ, ɹɤɿ ɨɞɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɦɨɠɟ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɿɧɲɿɣ ɿ ɹɤɿ ɧɟ ɽ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɧɟ
ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɡɚɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɱɢɦ. ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɟɪɦɿɧ
ɩɨɫɥɭɝɚ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɫɚɦɟ ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ «ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ» ɿ ɬɪɚɤɬɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɨɞɧɚ ɡ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ ɿ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɞɟ
ɞɟɪɠɚɜɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ «ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤ ɩɨɫɥɭɝ», ɹɤɢɣ ɧɚɞɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɣ ɤɨɪɢɫɧɿ ɞɥɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ
ɩɨɫɥɭɝɢ. Ɍɨɛɬɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ» ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɬɚɤɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɛɟɪɟ ɧɚ ɫɟɛɟ
ɞɟɪɠɚɜɚ. ɉɨɪɹɞ ɿɡ ɬɟɪɦɿɧɨɦ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɱɚɫɬɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɣ ɿɧɲɿ – ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, «ɩɭɛɥɿɱɧɿ
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ɩɨɫɥɭɝɢ». ɋɚɦɟ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɣ ɨɬɨɬɨɠɧɸɸɬɶɫɹ ɩɭɛɥɿɱɧɿ ɱɨɦɭ ɫɩɪɢɹɽ ɿ ɬɟ, ɳɨ
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɬɟɪɦɿɧ publɿc servɿce ɨɡɧɚɱɚɽ ɹɤ «ɩɭɛɥɿɱɧɿ».
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɬɟɪɦɿɧ ɩɭɛɥɿɱɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɲɢɪɲɢɣ ɡɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɜɿɞ «ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ», ɨɫɤɿɥɶɤɢ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɫɭɛތɽɤɬɨɦ ɧɚɞɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɽ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɞɟɪɠɚɜɚ, ʀɯ
ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɹɤ ɞɟɪɠɚɜɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɨɠɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ
ɩɭɛɥɿɱɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ – ɰɟ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɹɤ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ, ɬɚɤ ɿ ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɿɧɲɿ ɨɪɝɚɧɢ, ɹɤɳɨ ɞɟɪɠɚɜɚ ɞɟɥɟɝɭɽ ʀɯɧɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ʀɯ ɧɚɞɚɧɧɹ. Ɇɨɜɚ ɣɞɟ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɨ ɤɨɲɬɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ, ɳɨ
ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɸ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɟɪɟɞɚɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ, ɚ ɣ ɩɪɨ
ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ, ɹɤɚ ɬɚɤɨɠ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ
ɨɪɝɚɧɚɦ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɭ, ɚɥɟ ɣ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɛɿɥɶɲ ɹɤɿɫɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ. Ɍɨɦɭ ɦɨɠɧɚ ɩɿɞɫɭɦɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɩɭɛɥɿɱɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɸɪɢɞɢɱɧɨ ɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɭɳɿ
ɞɿʀ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɞɟɪɠɚɜɢ ɣ ɝɪɨɦɚɞɹɧ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɥɹ ɧɢɯ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɿɜ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɨɸ, ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ʀɯɧɿɦ ɧɚɞɚɧɧɹɦ.
ɓɨɞɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ʀɯ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɡ ɩɭɛɥɿɱɧɢɦɢ, ɦɨɠɧɚ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɰɿ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɭ Ɂɚɤɨɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 19 ɱɟɪɜɧɹ 2003 ɪ. «ɉɪɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ» ɹɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɚɜɨɜɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɨɫɜɿɬɧɿɯ, ɦɟɞɢɱɧɢɯ,
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɯ, ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɝɪɭɩɢ ɱɢ ɿɧɞɢɜɿɞɿɜ, ɹɤɿ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɬɚ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɡ ɦɟɬɨɸ
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɚɛɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ʀɯ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ, ɬɚ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ
ɠɢɬɬɹ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɞɚɜɚɬɢɫɹ ɥɢɲɟ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ,
ɚ ɧɟ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɱɿɬɤɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ,
ɞɥɹ ɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɚɞɪɟɫɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɜɨɧɢ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɜ ɦɟɠɚɯ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ʀɯ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ. Ɉɬɠɟ, ɞɥɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɽ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɫɭɛތɽɤɬɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɿ ɫɩɨɠɢɜɚɸɬɶ ɰɿ ɩɨɫɥɭɝɢ; ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ; ɩɨ-ɬɪɟɬɽ, ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɳɨ
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ. Ɉɛɫɹɝ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ, ɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɩɪɢɩɢɫɚɦɢ
ɞɟɪɠɚɜɢ. Ɂɚ ɧɟɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɨɪɝɚɧɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɟɫɭɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɬɚɤɨɠ ɜɨɧɢ
ɧɟɫɭɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɧɟɧɚɥɟɠɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɪɨɬɟ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɩɨɫɥɭɝ, ɚ ɫɚɦɟ ɱɿɬɤɨɝɨ ɩɪɨɩɢɫɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ
ɩɪɢɬɹɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚɤɟ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɢɦ.
ɓɨɞɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɿ ɩɭɛɥɿɱɧɢɦɢ, ɬɨ ʀɯ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶ ɡɚ
ɬɿɽɸ ɫɮɟɪɨɸ, ɜ ɹɤɿɣ ɜɨɧɢ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ. ɐɟ ɫɮɟɪɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜތɹ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɨɫɜɿɬɢ, ɧɚɭɤɢ, ɳɨ ɫɚɦɨ ɩɨ
ɫɨɛɿ ɜɠɟ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ʀɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɡɧɚɱɭɳɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɿ ɫɬɚɜɢɬɶ ʀɯ ɜ ɨɞɢɧ ɪɹɞ ɿɡ ɩɭɛɥɿɱɧɢɦɢ
ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ. Ⱦɿɣɫɧɨ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɚɸɬɶ ɭɫɿ ɨɡɧɚɤɢ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɿ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɫɭɬɬɸ ɽ ɩɭɛɥɿɱɧɢɦɢ, ɚɥɟ
ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ (ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ) ɽ ɧɟ ɤɨɥɨ ɫɭɛތɽɤɬɿɜ, ɳɨ ʀɯ ɧɚɞɚɸɬɶ, ɚ ɫɮɟɪɚ, ɜ
ɹɤɿɣ ɜɨɧɢ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ.
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɹɤ ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ. ɓɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ, ɬɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɞɚɜɚɬɢɫɹ ɹɤ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɿ
ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɦɢ ɣ ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɦɢ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ.
ɉɪɨɬɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɹɤ ɭ ɩɭɛɥɿɱɧɨɩɪɚɜɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɩɪɢɜɚɬɧɨɩɪɚɜɨɜɿɣ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ, ɿ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ.
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ȼ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɱɢ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ, ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ (ʀɯ
ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ) ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ - ɚɧɝɥɨɫɚɤɫɨɧɫɶɤɚ (ɚɛɨ
ɧɟɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɚ) ɬɚ ɪɟɣɧɫɶɤɚ. Ⱦɥɹ ɨɛɨɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɪɿɜɧɹ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ
ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɽ ɨɪɿɽɧɬɢɪɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɋɢɧɤɨɜɿɫɬɶ ɠɟ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡ ʀʀ
ɩɟɜɧɢɦɢ ɩɟɪɟɜɚɝɚɦɢ - ɥɢɲɟ ɲɥɹɯ ɞɨ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɥɸɞɢɧɢ. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɛɭɜ
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɧɿɦɟɰɶɤɢɦɢ ɜɱɟɧɢɦɢ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ
"ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɱɭɞɚ". ɉɨɬɿɦ ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɪɢɽɞɧɚɥɢɫɶ ɿɧɲɿ
ɞɟɪɠɚɜɢ. ɉɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɨɥɹɝɚɥɢ ɜ ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ: ɨɩɨɪɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɬɚ ɝɚɪɚɧɬɿʀ
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɫɭɛ'ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɫɿɯ ɩɪɨɲɚɪɤɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; ɪɿɜɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
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ɜɿɥɶɧɨʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚ ɰɿɣ
ɨɫɧɨɜɿ ɫɜɨʀɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ; ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɫɿɯ ɱɥɟɧɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɣɨɝɨ
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ ɡ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨɸ ɬɭɪɛɨɬɨɸ ɜɫɿɯ ɱɥɟɧɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɩɪɨ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɳɟ ɚɛɨ ɜɠɟ ɧɟ ɩɪɚɰɸɽ, ɧɚ
ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɡɜɢɧɭɬɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ; ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɚ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɧɟ ɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɪɭɣɧɿɜɧɢɯ ɞɿɣ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɫɢɥ (ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ,
ɤɪɢɡɚ, ɿɧɮɥɹɰɿɹ, ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ ɛɚɝɚɬɢɯ ɬɚ ɛɿɞɧɢɯ); ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɹɤ
ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɦɢɪɭ; ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ, ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɫɩɚɞɤɭ ɧɚɪɨɞɭ.
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ ɦɨɞɟɥɶ ɜɿɞɛɢɜɚɽ ɪɿɡɧɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ, ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ, ɟɬɧɿɱɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɲɿ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɚɥɟ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɬɚɤɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɽ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɶ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ
ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɩɨɥɿɬɢɰɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ: ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɜ ɤɪɚʀɧɿ (ɪɟɝɿɨɧɿ); ɞɨɥɸ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɦɟɠɟɸ ɛɿɞɧɨɫɬɿ, ɬɚ ɧɟ
ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɪɿɜɟɧɶ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ; ɪɿɜɟɧɶ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ, ɳɨ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ "ɩɪɢɪɨɞɧɿɣ" ɪɿɜɟɧɶ (ɞɨ 5%);
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɸ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɚ ɞɨɯɨɞɧɿɫɬɸ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ (ɞɟɰɢɥɶɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɧɟ ɜɢɳɟ 1:10); ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɜɿɬɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ.
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɰɿ ɚɫɩɟɤɬɢ, ɞɨ ɩɟɪɲɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ ɉɿɜɧɿɱɧɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɬɚ ȼɟɥɢɤɚ Ȼɪɢɬɚɧɿɹ,
ɚ ɞɨ ɞɪɭɝɨʀ - "ɪɟɣɧɫɶɤɨʀ" - Ƚɟɪɦɚɧɿɹ, Ⱥɜɫɬɪɿɹ, Ȼɟɥɶɝɿɹ, ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ, ɒɜɟɰɿɹ ɬɚ ɿɧɲɿ ɤɪɚʀɧɢ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ
ɫɥɿɞ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɞɚɧɶ ɝɭɦɚɧɿɡɦɭ, ɫɨɰɿɭɦɭ ɬɚ ɣɨɝɨ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɨɛ'ɽɤɬɢɜɧɚ ɬɚ ɛɿɥɶɲ ɝɨɫɬɪɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ. ɐɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɛɭɦɨɜɥɸɜɚɥɚɫɶ ɬɢɦ, ɳɨ ɝɨɥɨɜɧɿ ɞɿɸɱɿ ɨɫɨɛɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ - ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿ
(ɜɥɚɫɧɢɤɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ) ɡɦɭɲɟɧɿ ɛɭɥɢ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɬɢ, ɳɨ ɛɟɡ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɬɪɟɛ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ, ɛɟɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿɧɲɢɦ ɫɭɛ'ɽɤɬɚɦ - ɧɚɣɦɚɧɢɦɢ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ - ɜɨɧɢ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɜ ɡɦɨɡɿ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ - ɦɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ.
Ɋɨɥɶ ɈȽɋ ɜ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ȼ 80-ɯ ɪɪ. XX ɫɬ. ɩɨɱɚɜɫɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣ ɪɭɯ ɜ ɪɟɮɨɪɦɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɧɨɜɢɣ ɩɭɛɥɿɱɧɢɣ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ - ɬɚ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɡɦɿɧɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɭ ɡɚɫɚɞɚɯ ɿ ɮɨɪɦɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɜɥɚɞɨɸ ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ.
Ʌɸɞɢɧɚ, ʀʀ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɫɜɨɛɨɞɢ ɛɭɥɢ ɜɢɡɧɚɧɿ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɰɿɧɧɿɫɬɸ, ɚ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ
ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɫɚɦɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɧɚɞɚɧɧɹ ɹɤɿɫɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ. ɋɭɬɶ ɰɢɯ ɡɦɿɧ
ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢ ɡɚɫɤɨɪɭɡɥɭ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɱɧɭ ɦɚɲɢɧɭ ɧɚ ɝɧɭɱɤɿɲɭ, ɩɪɢɹɡɧɿɲɭ ɞɨ
ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ, ɛɭɥɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɧɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ, ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɡɚɥɭɱɟɧɿ
ɧɨɜɿ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ, ɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɫɬɚɥɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɶ ɭ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɿɡ ɜɥɚɞɨɸ ɧɟ
ɩɪɨɯɚɱɚɦɢ, ɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ ɩɨɫɥɭɝ. ȱ ɨɪɿɽɧɬɢɪɨɦ ɞɥɹ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɩɨɫɥɭɝ ɽ ɩɨɬɪɟɛɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ
ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɡɚɩɢɬɢ ɬɚ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ («ɤɥɿɽɧɬɚ»).
Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɈȽɋ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɽ ɲɢɪɨɤɨ ɩɨɲɢɪɟɧɨɸ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ,
ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɤɪɚʀɧ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ. Ⱥɥɟ ɡ ɪɨɫɬɨɦ ɈȽɋ ɬɚ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹɦ ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ ɛɚɥɚɧɫ ɩɨɱɢɧɚɽ
ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɶ. ȼɿɞɦɿɱɚɽɬɶɫɹ (Carroll 1992), ɳɨ ɪɨɥɶ ɈȽɋ ɜ ɧɚɞɚɧɧɿ ɩɨɫɥɭɝ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɢɞɢɦɨɸ ɬɚ ʀɦ
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɨɸ. Ⱥɥɟ ɪɨɥɶ ɈȽɋ ɛɚɱɢɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜ ɧɚɞɚɧɧɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɚɥɟ ɡɧɚɱɧɨ ɲɢɪɲɟ. Ɉɬɪɢɦɭɸɱɢ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɯɨɱɟ ɧɟ ɥɢɲɟ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɫɚɦɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɚɥɟ ɿ ɛɭɬɢ ɩɨɱɭɬɢɦɢ ɤɨɥɢ ɜɨɧɢ
ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬɶ ɫɜɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɢ. ɇɚ ɞɨɞɚɬɨɤ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɈȽɋ ɜɤɥɸɱɚɽ ɬɪɢ ɮɭɧɤɰɿʀ –
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ; ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɭɠɟ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ʀɯ ɧɚɞɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɢɫɤɭ ɧɚ ɜɥɚɞɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝ
ɱɟɪɟɡ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɥɚɞɢ (Lewis 2001; Brinkerhoff et al.
2003, Pinto 1998).
Ⱥɥɟ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɨɥɿ ɈȽɋ ɜ ɧɚɞɚɧɧɿ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. ɐɟ ɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ
ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɬɜɚ, ɿ ɪɿɜɟɧɶ ɩɨɡɚɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɿ ɪɿɜɟɧɶ ɬɚ ɫɭɬɶ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɈȽɋ ɬɚ ɜɥɚɞɨɸ. Ⱦɥɹ
ɈȽɋ ɜɚɠɥɢɜɨ ɦɚɬɢ ɹɫɧɟ ɬɚ ɱɿɬɤɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɪɨɥɿ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɬɚ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɪɭɯɭ ɬɚ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɈȽɋ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ ɬɚ ɬɜɨɪɱɨ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɜɩɥɢɜɭ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɥɿɞɟɪɚɦɢ. ɓɟ ɨɞɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɬɚ
ɜɩɥɢɜɚɬɢɦɟ ɧɚ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɈȽɋ - ɰɟ ɪɟɮɨɪɦɢ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ. Ɍɚɤɨɠ
ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɈȽɋ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɹɡɚɧɚ ɡ ʀɯ ɭɦɿɧɧɹɦ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ, ɚ
ɫɚɦɟ – ɰɟ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɈȽɋ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɿɫɧɭɸɱɿ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. ɋɩɪɢɹɸɱɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɜ
ɹɤɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɧɚɥɟɠɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ, ɧɚɞɚɽ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝɢ,
ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɦɢɪ ɬɚ ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɨ ɩɪɚɜɚ, ɬɟɠ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ.
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ɇɚ ɠɚɥɶ, ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɬɚ ɪɨɥɶ ɈȽɋ ɳɟ ɧɟ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɽ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ ɬɚ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚɥɟɠɧɢɦ
ɱɢɧɨɦ.
ȼɥɚɞɚ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɡɚɣɧɹɬɚ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɫɩɪɚɜɚɦɢ ɬɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ, ɳɨ ɧɟ ɦɚɽ
ɱɚɫɭ ɜɢɝɥɹɧɭɬɢ ɡɚ ɦɟɠɿ «ɫɜɨɽʀ ɤɨɪɨɛɨɱɤɢ» ɬɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɿɧɲɢɯ ɧɨɜɢɯ ɝɪɚɜɰɿɜ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. Ɍɚɤɨɠ,
ɜɥɚɞɚ ɧɟ ɦɚɽ ɧɿɹɤɢɯ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ ɜɩɥɢɜɨɜɨɫɬɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɧɚɞɚɧɧɿ
ɩɨɫɥɭɝ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɚɧɢɯ ɽ ɭɪɢɜɱɚɬɢɦɢ ɬɚ ɫɩɟɤɭɥɹɬɢɜɧɢɦɢ. ȱɫɧɭɽ ɩɨɬɪɟɛɚ ɫɤɥɚɫɬɢ ɪɿɡɧɿ ɤɭɫɨɱɤɢ ɜ
«ɨɞɧɭ ɤɚɪɬɢɧɭ» ɬɚ ɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɬɢ ʀʀ ɭɪɹɞɭ, ɳɨɛ ɜɿɧ ɧɟ ɦɿɝ ɭɠɟ ɡɚɩɟɪɟɱɭɜɚɬɢ ɪɨɥɶ ɬɚ ɜɧɟɫɨɤ ɈȽɋ ɜ
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨʀ «ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɚɪɬɢɧɤɢ» ɛɭɞɟ ɤɨɪɢɫɧɨ ɿ ɫɚɦɢɦ ɈȽɋ,
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ʀɯ ɨɫɧɨɜɧɿ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ ɳɨɞɨ ʀɯ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɩɨɫɥɭɝɢ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ
ɞɨɫɜɿɞɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. Ⱥ ɈȽɋ ɧɚɝɚɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɚɦɢɦ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɫɜɨɸ ɜɥɚɫɧɭ ɪɨɥɶ ɬɚ ɫɢɥɭ.
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ȺɇȺɅȱɁ ɆȱɀɇȺɊɈȾɇɈȽɈ ɁȺɄɈɇɈȾȺȼɋɌȼȺ ɌȺ ɉɊȺɄɌɂɄ, ɓɈ ɊȿȽɍɅɘɘɌɖ
ɇȺȾȺɇɇə ɋɈɐȱȺɅɖɇɂɏ ɉɈɋɅɍȽ ɈȽɋ ɁȺ ȾȿɊɀȺȼɇɈȽɈ ɎȱɇȺɇɋɍȼȺɇɇə ( ɇȺ
ɉɊɂɄɅȺȾȱ ɄɊȺȲɇ ȻȱɅɈɊɍɋȱ, ȺȼɋɌɊȱȲ ɌȺ ɉɈɊɌɍȽȺɅȱȲ)

ȺȼɋɌɊȱə
Ɂɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ "ɪɟɣɧɫɶɤɨʀ" ɦɨɞɟɥɿ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ Ⱥɜɫɬɪɿʀ. ȼ ɰɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɛɭɥɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ
ɨɞɧɚ ɿɡ ɫɚɦɢɯ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɍɫɿ ɩɪɚɰɸɸɱɿ ɬɚ ʀɯɧɿ ɪɨɞɢɧɢ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɿ ɜɿɞ ɪɢɡɢɤɿɜ,
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɦɿɠ ɛɟɡɞɿɬɧɢɦɢ ɿ ɪɨɞɢɧɚɦɢ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɽɞɢɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɿ ɞɨɧɢɧɿ. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɨɧ ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɪɿɩɢɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɚɜɚ ɬɪɭɞɹɳɢɯ. Ɂ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɡɚɤɨɧɭ ɛɭɥɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɬɪɢ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: ɤɨɞɢɮɢɤɚɰɿɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɣɨɝɨ
"ɚɜɫɬɪɢɮɿɤɚɰɿɹ" ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɿɨɞɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥ-ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɣ ɨɤɭɩɚɰɿʀ ɿ, ɧɚɪɟɲɬɿ, ɪɹɞ
ɩɨɥɿɩɲɟɧɶ ɭɠɟ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɯ ɭɦɨɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡ'ɹɜɢɥɚɫɹ ɫɜɨɛɨɞɚ ɜɢɛɨɪɭ ɥɿɤɚɪɹ, ɬɪɢɧɚɞɰɹɬɚ ɡɚɪɩɥɚɬɚ ɬɚ
ɧɚɞɛɚɜɤɚ ɞɨ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ.
Ⱥɜɫɬɪɿɹ ɦɚɽ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɩɟɪɭɽ ɧɚ
ɞɜɨɯ ɪɿɜɧɹɯ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɿɫɧɭɽ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ, ɚ
ɬɚɤɨɠ ɜ ɡɧɚɱɧɿɣ ɦɿɪɿ ɞɥɹ ʀɯ ɭɬɪɢɦɚɧɰɿɜ ɭ ɪɚɡɿ ɯɜɨɪɨɛɢ, ɧɟɳɚɫɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ, ɞɟɤɪɟɬɧɨʀ
ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ, ɿ ɩɟɧɫɿʀ. ȱ, ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɢɦɢ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ
ɿ ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɞɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ, ɹɤɿ ɣɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ, ɚɥɟ ɧɟ ɽ ɨɯɨɩɥɟɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɨɸ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜ Ⱥɜɫɬɪɿʀ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɨɡɛɢɬɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ:
x ɋɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ: ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɩɟɧɫɿɣɧɟ, ɦɟɞɢɱɧɟ ɬɚ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ;
x ɋɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɩɚɞɨɤ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ: ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɨɯɨɩɥɸɽ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɩɨ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɸ, ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɩɨ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɸ ɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ
x ɍɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿ ɫɯɟɦɢ: ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɫɿɦ'ɹɦ ɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɤɪɟɞɢɬ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ, ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɩɨ ɞɨɝɥɹɞɭ,
ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ (ɿ, ɞɟ-ɮɚɤɬɨ, ɩɿɥɶɝɢ ɜ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ)
x Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɫɬɭ (ɨɡɧɚɱɚɽ ɬɟɫɬ ɧɚ ɞɨɯɿɞ): ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ
ɞɨɯɨɞɭ ɡɚ ɫɯɟɦɨɸ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ (ɜɢɪɿɜɧɸɸɬɶ ɞɨɛɚɜɤɢ), ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɩɨ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɸ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ, ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɡɚ ɧɭɠɞɟɧɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɫɯɟɦɢ
ɞɨɯɨɞɿɜ (ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɞɨ 2010 ɪɨɤɭ) ɿ ɝɪɚɧɬɢ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ
x ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ (ɲɬɚɬɧɢɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɫɥɭɠɛɨɜɰɹɦ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ
ɩɟɧɫɿɣɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ)
x ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ: ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɞɥɹ ɠɟɪɬɜ ɜɿɣɧɢ, ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɬɚ
ɡɥɨɱɢɧɧɨɫɬɿ
x Ɂɚɯɢɫɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ: ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɜɢɩɥɚɬɢ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ
ɩɥɚɬɢ ɜ ɪɚɡɿ ɯɜɨɪɨɛɢ
x ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɩɟɧɫɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ
x ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ Ⱥɜɫɬɪɿʀ ɫɤɥɚɥɢ 7,2 ɦɥɪɞ ɽɜɪɨ ɜ 2011 ɪɨɰɿ (ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ), ɬɨɛɬɨ
8% ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɚɛɨ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 2,4% ɜɿɞ ȼȼɉ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɜ ɫɟɛɟ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ, ɩɨɡɚɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɞɿɬɶɦɢ, ɛɭɞɢɧɤɢ ɞɥɹ
ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɛɭɞɢɧɤɢ ɩɪɢɫɬɚɪɿɥɢɯ, ɞɟɧɧɿ ɿ ɡɚɨɱɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɠɢɬɥɨɜɿ ɿ / ɚɛɨ ɫɯɟɦɢ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ
ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɨɫɨɛɚɦ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɠɿɧɨɤ, ɳɨ ɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɭ ɜ ɫɿɦ'ʀ ɬɚ ʀɯ ɞɿɬɟɣ, ɳɨ ɫɬɪɚɠɞɚɸɬɶ
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ ɜɿɞ ɧɚɪɤɨɬɢɤɿɜ ɱɢ ɧɚɪɤɨɡɚɥɟɠɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ ɚɛɨ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɩɿɞ
ɡɚɝɪɨɡɨɸ ɜɬɪɚɬɢ ɫɜɨʀɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ, ɨɫɿɛ, ɡɜɿɥɶɧɟɧɢɯ ɡ ɦɿɫɰɶ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ ɚɛɨ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɲɭɤɚɸɬɶ
ɩɪɢɬɭɥɤɭ).
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ȿɋɋɋɁ ɡɚ 2011 ɪɿɤ, 1,2 ɦɥɪɞ ɽɜɪɨ ɛɭɥɢ ɜɢɬɪɚɱɟɧɿ ɧɚ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹɦ, 2,2
ɦɥɪɞ ɦɥɪɞ ɽɜɪɨ ɧɚ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɿ ɫɿɦ'ɹɦɢ, EUR 1.4 ɧɚ ɡɚɨɱɧɢɣ, ɨɱɧɢɣ ɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ
ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɥɸɞɶɦɢ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɞɨɝɥɹɞɭ, 1,6 ɦɥɪɞ ɽɜɪɨ ɧɚ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɥɹ
ɥɸɞɟɣ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɿ 0,8 ɦɥɪɞ ɽɜɪɨ ɧɚ ɿɧɲɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. Ɂɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɡɚɯɨɞɿɜ
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ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɪɭɤɚɯ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɢɯ
ɡɟɦɟɥɶ, ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɿ ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ.
ɍ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ ɦɚɸɬɶ ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɩɪɚɜɚ ɳɨɞɨ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɦɟɞɢɱɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ, ɜɨɧɢ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɬɚɤɢɯ ɩɪɚɜ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɿɫɧɭɸɬɶ
ɳɨɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ʀɯ ɧɚɞɚɧɧɹ. ɉɨɱɚɫɬɢ ɰɟ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɨ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ Ⱥɜɫɬɪɿɹ ɦɚɽ
ɨɞɧɭ Ɂɟɦɥɸ (ȼɿɞɟɧɶ), ɳɨ ɽ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɦɿɫɶɤɨɸ ɩɨ ɫɜɨʀɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ, ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ ɿɧɲɿ ɜɿɫɿɦ ɿɧɲɢɯ Ɂɟɦɟɥɶ
ɦɚɸɬɶ ɥɢɲɟ ɤɿɥɶɤɚ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɦɿɫɶɤɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ. Ɍɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɥɢɲɟ ɞɟɹɤɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ ɿɧɲɿ ɩɟɪɟɞɚɧɿ ɧɚ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ, ɚɫɨɰɿɚɰɿɹɦ
ɚɛɨ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦ.
ȼ ɰɿɥɨɦɭ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɞɨɦɿɧɭɸɱɭ ɪɨɥɶ ɜ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɮɟɪɚɯ, ɹɤ
ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ ɞɿɬɶɦɢ, ɛɭɞɢɧɤɢ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɛɭɞɢɧɤɢ ɩɪɢɫɬɚɪɿɥɢɯ. ȱɧɲɢɦɢ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɢ ɽ
ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɬɚ ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɟɥɢɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡ ɞɚɜɧɢɦɢ ɬɪɚɞɢɰɿɹɦɢ ɜ ɰɿɣ
ɫɮɟɪɿ (ɰɟɪɤɨɜɧɿ ɨɛ'ɽɞɧɚɧɧɹ; ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɩɚɪɬɿɹɦɢ; ɿɧɲɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɿ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) ɿ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɞɪɿɛɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜ Ⱥɜɫɬɪɿʀ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɽɬɶɫɹ
ɦɭɧɿɰɿɩɚɥɿɬɟɬɚɦɢ ɜ 9 ɪɟɝɿɨɧɚɯ. Ɍɨɦɭ ɿɫɧɭɽ ɞɟɜɹɬɶ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɳɨ
ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɩɿɞɯɨɞɚɦɢ ɬɚ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ.
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ȼɿɞɧɿ
ɍ 2000 ɪ. ɭ ȼɿɞɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɨɞɟɪɠɚɥɢ ɛɥɢɡɶɤɨ 41,700 ɱɨɥɨɜɿɤ. ɑɟɪɟɡ ɱɨɬɢɪɢ ɪɨɤɢ ɞɨɩɨɦɨɝɚ
ɨɞɟɪɠɚɥɢ ɜɠɟ ɛɿɥɶɲ 75,700 ɱɨɥɨɜɿɤ, ɬɨɛɬɨ ɧɚ 82% ɛɿɥɶɲɟ! ɐɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɡɪɨɫɬɚɬɢ, ɩɪɢɱɨɦɭ
ɧɟɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɥɸɞɟɣ, ɳɨ ɧɚ ɞɨɞɚɬɨɤ ɞɨ ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ (ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɡ
ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ, ɩɟɧɫɿɹ ɿ ɬ. ɞ.) ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ. Ɍɚɤɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɚ ɿɡ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ) ɿ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɭ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɿɣ ɫɮɟɪɿ.
Ɇɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɢɣ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ȼɿɞɧɹ ʋ24 ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ,
ɦɟɞɢɱɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. Ƚɨɥɨɜɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ
Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ 24 - ɰɟ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɨɩɿɤɢ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ
ɩɨ ɧɢɦ, ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɲɩɢɬɚɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ. Ɋɨɛɨɬɚ
ɤɨɦɚɧɞɢ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɚɧɚɥɿɡɿ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɿ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɿ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. ȼɫɹ ɰɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɝɧɭɱɤɨɸ, ɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɿɞɯɨɞɹɬɶ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ, ɬɨɦɭ ɣ ɩɚɤɟɬɢ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ, ɞɭɠɟ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ʀɯ
ɩɨɬɪɟɛ. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ 24 ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɚ ɡ ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɦ Ɏɨɧɞɨɦ ȼɿɞɧɹ ɬɚ Ɇɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɢɦ
Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɦ 40, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ,
ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ (ɜɫɿ ɬɪɢ ɽ ɩɿɞɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɦɿɫɶɤɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ȼɿɞɧɹ).
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ɉɨɥɨɜɢɧɭ ɭɫɿɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɩɨɤɪɢɜɚɽ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɚ ɜɥɚɞɚ, ɚ ɩɪɨɜɿɧɰɿɚɥɶɧɚ (ɨɛɥɚɫɧɚ) ɬɚ
ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɚ ɩɨɤɪɢɜɚɸɬɶ ɩɨ ɱɜɟɪɬɶ ɤɨɠɧɚ.
28 % - 31 % ȼȼɉ ȼɂɌɊȺɑȺȯɌɖɋə ɇȺ ɋɈɐȱȺɅɖɇȱ ɉɈɌɊȿȻɂ

Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ:
1) ɛɚɡɨɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ - ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɦɚɥɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɡɚɞɥɹ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɪɿɜɧɹ
ʀɯ ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ (ɡɝɿɞɧɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɩɪɨ Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ Ɂɚɝɚɥɶɧɨɝɨ
Ɋɿɜɧɹ Ⱦɨɛɪɨɛɭɬɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɛɟɡɪɨɛɿɬɧɢɦ, ɫɬɢɩɟɧɞɿʀ ɲɤɨɥɹɪɚɦ ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɡ ɞɚɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ;
2) ɛɚɡɨɜɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɡ ɞɚɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ;
3) ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɞɥɹ ɜɢɩɥɚɬ ɡɚ ɠɢɬɥɨ;
4) ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɪɨɞɢɧɚɦ ȼɿɞɧɹ, ɹɤɭ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɭɫɿ ɪɨɞɢɧɢ ɡ ɞɿɬɶɦɢ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ
ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ ɱɢ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɨɜɚɧɨɫɬɿ; ɫɭɦɚ ɜɢɩɥɚɬɢ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɬɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɞɿɬɟɣ; ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɞɿɬɢ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ.
Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɚɽ ɧɢɡɤɭ ɧɟɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ:
1) ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ;
2) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɦɨɥɨɞɿ;
3) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɭɪɛɨɬɢ ɬɚ ɞɨɝɥɹɞɭ;
4) ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɛɟɡɩɪɢɬɭɥɶɧɢɦ;
5) ɩɨɜɧɟ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɟ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɧɟɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ.
ȼ Ⱥɜɫɬɪɿʀ ɜɜɟɞɟɧɨ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɦɟɞɢɱɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. 99% ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɦɟɞɢɱɧɭ
ɫɬɪɚɯɨɜɤɭ. ȯ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɞɢɱɿɜ ɬɚ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ. ȼɜɟɞɟɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɿɜɧɨɝɨ
ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɩɨɫɥɭɝ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ, ɥɸɞɢ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɜɿɥɶɧɨ ɨɛɪɚɬɢ ɥɿɤɚɪɹ. 1/3 ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɦɚɽ
ɬɚɤɨɠ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɩɪɢɜɚɬɧɭ ɦɟɞɢɱɧɭ ɫɬɪɚɯɨɜɤɭ. ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɯɨɪɨɧɭ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɫɤɚɥɚɞɚɸɬɶ 10,4% ȼȼɉ.
70% ɜɫɿɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɧɚɩɪɹɦɭ ɬɢɦ, ɯɬɨ ʀɯ ɩɨɬɪɟɛɭɽ. ɐɟ ɜɫɟ
ɫɯɜɚɥɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɦ - ɤɨɠɟɧ, ɯɬɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɦɨɠɟ ɩɨɩɪɨɫɢɬɢ ʀʀ ɜ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɣɨɝɨ ɩɨɱɭɸɬɶ.
ɑɚɫɬɢɧɭ ɰɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɣɬɢ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɨ ɫɤɨɪɨɱɭɽ ɱɚɫ, ɱɟɪɝɢ ɬɚ ɧɟ
ɩɪɢɧɢɠɭɽ ɝɿɞɧɿɫɬɶ.
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ɁȺɅɍɑȿɇɇə ɈȽɋ ȾɈ ɇȺȾȺɇɇə ɋɈɐȱȺɅɖɇɂɏ ɉɈɋɅɍȽ:
ɇɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ (ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ / ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ)
ɈȽɈ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɩɨɫɥɭɝ. Ⱦɟɪɠɚɜɚ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɿ ɫɩɨɧɫɨɪɚ
ɿ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɈȽɋ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɯ. ȼ Ⱥɜɫɬɪɿʀ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɞɿɸɬɶ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɫɮɟɪɚɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜ ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɢ,
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ / ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɫɩɨɪɬɭ ɿ ɬ.ɞ. ɍ ɰɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɜɨɧɢ ɱɚɫɬɨ
ɤɨɧɤɭɪɭɸɬɶ ɡ ɿɧɲɢɦɢ (ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɿ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦɢ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ) ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ, ɹɤ ɭ
ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɿ ɲɤɨɥɚɦɢ, ɛɭɞɢɧɤɚɦɢ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɚɛɨ ɞɢɬɹɱɢɯ ɫɚɞɚɯ (ɞɢɬɹɱɢɣ ɫɚɞɨɤ), ɞɟ ɪɿɡɧɿ
ɫɬɨɪɨɧɢ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɩɨɫɥɭɝ. ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜ
ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ, ɨɞɧɚɤ, ɱɚɫɬɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɿ ɤɥɭɛɢ ɡɚɡɜɢɱɚɣ
ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɛɿɥɶɲɢɦ ɤɨɥɨɦ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɧɿɠ ɮɿɬɧɟɫ-ɰɟɧɬɪɢ. ɍ ɫɟɤɬɨɪɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ
ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ. ȼ Ⱥɜɫɬɪɿʀ ɽ ɤɨɧɮɟɫɿɣɧɿ ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ,
ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɿ ɱɢ ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɫɶɤɿ) ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɿ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɢ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿ ɧɚ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ Ɇɨɧɬɟɫɫɨɪɿ ɚɛɨ Waldorf ɨɫɜɿɬɭ) ɡ ɿɧɲɨɝɨ
ɛɨɤɭ. ɏɨɱɚ, ɰɟ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɿ ɦɨɠɥɢɜɨ, ɳɨ ɈȽɋ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɧɟɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭɽ
ɡ ʀɯ ɭɱɚɫɬɸ ɜ ɬɟɧɞɟɪɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɯ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɈȽɋ ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɰɸ ɜɢɦɨɝɭ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ,
ɈȽɋ ɪɢɡɢɤɭɸɬɶ ɜɬɪɚɬɢɬɢ ɩɟɪɟɜɚɝɢ, ɹɤɿ ɩɪɢɯɨɞɹɬɶ ɡɿ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɧɟɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɚ ɣ ɫɚɦ
ɧɟɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɣ ɫɬɚɬɭɫ (Ansastasiadis ɿ ɿɧ., 2005).
Ⱦɟɪɠɚɜɚ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɦɨɜɧɢɤɿɜ ɿ ɫɩɨɧɫɨɪɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɽ
ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 53% ɜɫɿɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɈȽɋ (Schneider / ɏɚɣɞɟɪ 2009). ɉɨ ɫɭɬɿ, ɽ ɞɜɚ ɪɿɡɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ, ɜ ɹɤɢɯ
ɞɟɪɠɚɜɚ ɦɨɠɟ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɩɨɫɥɭɝ (Ⱥɧɚɫɬɚɫɿɚɞɿɫ 2003):
1. ɍɝɨɞɚ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ: ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ
ɡɚɦɨɜɥɟɧɿ. Ɂɚɤɨɧ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ ɽ ɩɪɚɜɨɜɨɸ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ.
2. Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ / ɫɭɛɫɢɞɿʀ: ɩɪɨɟɤɬɢ ɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɪɨɮɿɧɚɧɫɨɜɚɧɿ.
Ɋɿɜɟɧɶ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɛɭɞɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ ɿɫɬɨɬɧɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ.
Ɇɨɠɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɦ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ (ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ
ɫɭɜɟɪɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) ɿ ɫɭɛɫɢɞɿɣ ɭɝɨɞ (ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ). Ɍɭɬ ɡɚɝɚɥɶɧɟ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɩɪɚɜɨ, ɡɚɤɨɧ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ, ɰɢɜɿɥɶɧɟ ɩɪɚɜɨ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ȯɋ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɩɪɚɜɨɜɭ ɨɫɧɨɜɭ.
ɈȽɋ ɹɤ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɩɿɞɩɢɫɭɸɬɶ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɿ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɢ. Ⱥɥɟ ɪɿɱɧɿ ɤɨɧɬɪɚɤɬɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɿ, ɽ ɛɿɥɶɲ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ. Ɂ ɛɨɤɭ
ȯɋ, ɿɫɧɭɽ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜɿɞ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ.
ȼ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɜɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɩɿɞɩɢɫɭɸɬɶ ɭɝɨɞɢ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɦɟɬɨɸ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɧɞɟɪɿɜ. ɐɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ȯɋ. Ɂɚɤɨɧ ȯɋ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ("Beihilfenrecht", Art 87 EG) ɜɢɡɧɚɱɚɽ,
ɹɤɿ ɜɢɞɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɜɢɝɨɞɢ ɞɟɪɠɚɜɢ-ɱɥɟɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɨɫɥɭɝɢ.
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɭɛɫɢɞɿɣ ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ
ɤɨɦɿɫɿʀ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɰɶɨɝɨ, ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜ ɨɛɦɿɧ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɧɟ ɪɚɯɭɽɬɶɫɹ
ɜɢɝɨɞɨɸ (Neumayr 2010).
ɉɟɪɟɜɚɝɨɸ ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ɜɿɞ ɫɭɛɫɢɞɿɣ / ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɭɝɨɞ ɩɪɨ ɩɨɫɥɭɝɢ) ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɈȽɋ ɦɚɸɬɶ
ɩɪɨɣɬɢ ɲɥɹɯ ɜɿɞ ɩɪɨɯɚɱɚ ɞɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɧɚ ɪɿɜɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ (Neumayr 2010). Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɰɿɧɢ
ɮɿɤɫɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɿɣɫɧɿ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɦɚɤɫɢɦɭɦ 12 ɦɿɫɹɰɿɜ (§24 ɩɭɧɤɬ. 7 BVergG 2006), ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞ ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ
ɩɪɨɿɧɞɟɤɫɨɜɚɧɢɦɢ ɿ ɜɿɞɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɦɢ. ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɬɟɧɞɟɪɿɜ ɚɤɰɟɧɬ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɜɢɬɪɚɬɚɯ,
ɳɨ ɡɚɥɢɲɚɽ ɦɚɥɨ ɦɿɫɰɹ ɞɥɹ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɟɪɟɜɚɝ ɬɚ/ɚɛɨ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ
ɦɨɠɭɬɶ ɝɟɧɟɪɭɜɚɬɢ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ, ɚ ɰɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɩɪɢɞɛɚɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɽ ɤɪɚɳɢɦɢ ɡɚ
ɹɤɿɫɬɸ.
Ɋɨɛɨɬɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɿɜ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɬɚɤɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ. ȼ Ⱥɜɫɬɪɿʀ, ɲɜɢɞɤɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɬɚ ɩɨɠɟɠɧɚ ɫɥɭɠɛɚ
ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɹɦɢ. Ʉɪɿɦ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɬɢɦ ɧɟ ɦɟɧɲɟ, ɰɿ
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ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɿɧɲɿ ɮɭɧɤɰɿʀ (ɒɨɛɟɪɚ ɿ ɿɧ., 2012). ɍ 2012 ɪɨɰɿ ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɚ
ɩɨɠɟɠɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɥɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ 338,664 ɱɥɟɧɿɜ (ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɬɪɨɯɢ ɦɟɧɲɟ 4% ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
Ⱥɜɫɬɪɿʀ), ɚ ɰɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ, ɛɚɝɚɬɨ ɥɸɞɟɣ ɩɪɨɣɲɥɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ,
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɿ, ɨɬɠɟ, ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ. Ɍɟ ɠ ɫɚɦɟ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɿ ɞɥɹ
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɿɜ ɜ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɿɣ ɦɟɞɢɱɧɿɣ ɞɨɩɨɦɨɡɿ. ɐɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɹɤɟ ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɩɪɨɫɬɟ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ. Ɍɨɦɭ,
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɨ, ɳɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɧɟ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ
ɜɩɥɢɜ, ɚ ɩɪɨɫɬɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɬɢ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦ, ɤɨɧɤɭɪɭɸɬɶ ɡ ɈȽɋ. ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɬɟɧɞɟɪɿɜ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɧɟ ɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɞɨ
ɭɜɚɝɢ. ɓɟ ɨɞɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɧɢɤɚɽ, ɤɨɥɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɥɭɠɛɢ ɲɜɢɞɤɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ) ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɡ ɤɥɚɫɬɟɪɚ ɩɨɫɥɭɝ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɲɜɢɞɤɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɫɥɭɠɛɢ ɲɜɢɞɤɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ) ɿ ɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɧɞɟɪ. Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ ɟɮɟɤɬɢ ɝɭɛɥɹɬɶɫɹ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ
ɛɨɤɭ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɛɟɪɭɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɹɤɿ ɨɛɿɰɹɸɬɶ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɩɪɢɛɭɬɨɤ,
ɬɨɞɿ ɹɤ ɈȽɋ - ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ʀɯ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɦɟɬɢ - ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɪɟɱɿ ɭ ɜɫɿɣ ʀɯɧɿɣ ɩɨɜɧɨɬɿ, ɳɨ ɩɨɥɟɝɲɭɽ
ɩɟɪɟɯɪɟɫɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠ ɪɿɡɧɢɦɢ ɪɨɛɨɱɢɦɢ ɡɨɧɚɦɢ. əɤɳɨ ɨɤɪɟɦɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ,
ɩɟɪɟɯɪɟɫɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɠɟ ɧɟ ɦɨɠɥɢɜɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɤɨɲɬɢ. ȼɢɧɹɬɤɨɜɚ ɭɜɚɝɚ ɧɚ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɿɽʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɿɞ ɡɚɝɪɨɡɭ ɿɫɧɭɸɱɿ ɿ ɞɨɛɪɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ,
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɧɚɞɚɧɧɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ. ɇɨɜɿ ɿɞɟʀ,
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ ɿ ɹɤɨɫɬɿ ɜɬɪɚɱɚɸɬɶɫɹ, ɹɤɳɨ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɢ ɩɨɫɥɭɝ ɜɢɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ
ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɧɚɣɞɟɲɟɜɲɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ.
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɪɨɛɥɹɬɶɫɹ ɡɭɫɢɥɥɹ, ɳɨɛ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɜ ɡɚɤɨɧ
ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ. ɇɚ ɪɿɜɧɿ ȯɋ, ɰɟ ɜɠɟ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɥɭɠɛɢ ɲɜɢɞɤɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ.
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɞɿɥ ɳɨɞɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɛɭɜ ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ ɜ ɞɢɪɟɤɬɢɜɢ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ ɬɚ
ɤɨɧɰɟɫɿɣ ɧɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. ɐɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɜɥɚɫɧɢɤɢ ɫɥɭɠɛ ɲɜɢɞɤɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
(ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɿɫɰɟɜɿ ɝɪɨɦɚɞɢ) ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɩɨɫɥɭɝɭ ɧɚ ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɟɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ ɬɟɧɞɟɪɭ (ȽɅȺɇɐȿɊ / Dempfer 2014 ɪɨɤɭ).
ɐɟɣ ɤɪɨɤ ɛɭɜ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɣ ɬɢɦ, ɳɨ ɛɭɥɨ ɛ ɜɚɠɤɨ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɛɥɚɝɚ /
ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɚɛɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ, ɹɤɳɨ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɢ ɩɨɫɥɭɝ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɥɢ ɛɭɬɢ ɨɛɪɚɧɿ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜ ɰɢɯ ɞɢɪɟɤɬɢɜɚɯ. Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶ ɬɚ ɤɨɧɰɟɫɿɣ
ȯɋ ɛɭɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɜ ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɧɚɜɟɫɧɿ 2016 ɪɨɤɭ.
Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡ ɛɨɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɪɟɝɭɥɸɽɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɮɟɪɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿʀ. Ɍɚɦ ɧɟɦɚɽ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɈȽɋ,
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɬɟɪɦɿɧ "ɈȽɋ" ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɜ ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ. ɉɪɨɬɟ, ɤɥɭɛɢ ɿ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɱɚɫɬɨ ɡɝɚɞɭɸɬɶɫɹ ɜ ɜɢɝɥɹɞɿ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɿ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɦɚɸɬɶ ɜɢɝɨɞɭ ɜɿɞ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜ
ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɫɮɟɪɚɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ, ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɫɩɨɪɬ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɨɳɨ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɤɨɲɬɢ ɞɥɹ ɈȽɋ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɜ ɛɸɞɠɟɬɚɯ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɿ ɝɪɨɦɚɞ.
Ɉɛɫɹɝ ɤɨɲɬɿɜ ɸɪɢɞɢɱɧɨ ɧɟ ɪɟɝɭɥɸɽɬɶɫɹ ɿ ʀɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɡɫɭɞ ɩɨɥɿɬɢɤɿɜ ɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ.
ɑɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɱɚɫɬɤɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɈȽɋ ɜ Ⱥɜɫɬɪɿʀ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɛɱɢɫɥɟɧɚ.
ɈȽɋ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɫɮɟɪɚɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɿ ɜɨɧɢ
ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɬɟɧɞɟɪɚɯ. ɇɢɠɱɟ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɞɥɹ ɬɟɧɞɟɪɿɜ, ɹɤɿ ɝɚɪɹɱɟ
ɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜ ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɿɣ ɁɆȱ. ȼ ɨɛɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɈȽɋ ɛɭɥɢ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɡ ɛɿɡɧɟɫ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ:
1. ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɛɿɠɟɧɰɿɜ (ɰɟɧɬɪɢ) - ɨɛ'ɽɤɬɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ("BundesbetreuungsEinrichtungen") Traiskirchen, Thalham, Bad Kreuzen ɿ Ɋɚɣɯɟɧɚɭ: ɍ 2003 ɪɨɰɿ ɞɜɚ ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɚ ɛɭɥɢ
ɜɢɫɭɧɭɬɿ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ-ɮɿɧɚɥɿɫɬɿɜ ɜ ɬɟɧɞɟɪɿ ɧɚ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ:
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ Homecare ɿ ɤɨɧɫɨɪɰɿɭɦ ɭ ɫɤɥɚɞɿ Rotes Kreuz ( "ɑɟɪɜɨɧɢɣ ɏɪɟɫɬ"), Ʉɚɪɿɬɚɫ,
Ⱦɢɹɤɨɧɿɹ ɿ Volkshilfe. ɇɿɦɟɰɶɤɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ȯɜɪɨɩɢ Homecare ɫɬɚɥɚ ɩɟɪɟɦɨɠɰɟɦ, ɚɥɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɛɭɜ
ɫɤɚɫɨɜɚɧɢɣ ɜ 2010 ɪɨɰɿ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɠɢɬɬɽɡɞɚɬɧɨɫɬɿ. ɒɜɟɣɰɚɪɫɶɤɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ
ɉɊɋ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɜ 2012 ɪɨɰɿ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɨɪɝɿɜ.
2. ɒɜɢɞɤɭ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ("Rettungsdienst") ɜ Tirol: ɍ 2010 ɪɨɰɿ ɡɟɦɥɹ Ɍɿɪɨɥɶ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭɜɚɥɚ ɫɜɨɸ
ɫɥɭɠɛɭ ɲɜɢɞɤɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɜɿɧ ɛɭɜ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɬɟɧɞɟɪ ɧɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ.
Ʉɪɿɦ ɬɿɪɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɫɨɪɰɿɭɦɭ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɿɜ (ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariterbund,
Unfall-Johanniter-Hilfe, Malteser Hospitaldienst ɿ Österreichischer Rettungsdienst), Falck, ɞɚɬɫɶɤɚ
ɤɨɦɩɚɧɿɹ, ɩɨɞɚɥɚ ɡɚɹɜɤɭ. Ɉɫɬɚɧɧɿɣ, ɨɞɧɚɤ, ɧɟ ɨɬɪɢɦɚɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬ. Ʉɨɧɫɨɪɰɿɭɦ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɜ
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ɜɧɟɫɬɢ ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ Falck ɩɨɞɚɜ ɞɨ ɫɭɞɭ. ɉɨɡɨɜ ɧɟ ɛɭɜ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɣ ɿ ɜ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɭɞɿ.
Ʉɪɢɬɢɤɚ ɳɨɞɨ ɰɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ ɛɭɥɚ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɩɪɨɬɢ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ. Ɉɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɞɨɪɿɤɚɥɢ ɡɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ (Ɏɚɥɶɬɟɪ 2011). Ʉɪɿɦ
ɬɨɝɨ, ɩɿɞɯɿɞ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɛɭɜ ɩɿɞɞɚɧɢɣ ɤɪɢɬɢɰɿ. ɓɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
ɰɟɧɬɪɿɜ ɞɥɹ ɛɿɠɟɧɰɿɜ, ɤɪɢɬɢɤɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɢ, ɳɨ ɜɥɚɞɚ ɜɿɞɞɚɽ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɭ ɧɢɯ ɧɟ ɛɭɥɨ ɧɿɹɤɨɝɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɿ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ,
ɨɛɪɚɥɚɥɚ ɫɨɛɿ ɛɿɥɶɲ "ɩɪɢɽɦɧɨɝɨ" ɩɚɪɬɧɟɪɚ. ɓɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɪɭ ɳɨɞɨ ɫɥɭɠɛɢ ɲɜɢɞɤɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ,
ɬɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɛɭɥɢ ɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɿ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɨɪɝɿɜ ɧɚɜɦɢɫɧɨ ɞɥɹ
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɰɿɧɢ (Tiroler Tageszeitung). Ɍɚɤɨɠ ɛɭɥɨ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɞɥɹ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɜɚɠɤɨ
ɜɡɹɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɬɟɧɞɟɪɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɟɥɢɤɟ ɩɪɚɜɨɜɟ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨ ɪɨɛɨɬɢ.
ɍ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɜ ɹɤɢɯ ɈȽɋ ɽ ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ, ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɝɪɚɽ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɭ ɪɨɥɶ. ɒɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ
ɩɨɫɥɭɝ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɭɛɫɢɞɿɣɧɢɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ. ɍɦɨɜɢ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɚɪɿɸɸɬɶɫɹ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɫɮɟɪɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɍ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɿɥɶɤɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɱɚɫɬɨ ɜɿɞɱɭɬɧɚ, ɯɨɱɚ ɿ ɧɟ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
ɫɩɨɪɬɭ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɽ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ. ɍ 2013 ɪɨɰɿ 256 ɈȽɋ ɛɭɥɢ ɨɩɢɬɚɧɿ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ʀɯ
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿɫɬɸ ɳɨɞɨ ɭɦɨɜ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ. 62,2% ɡ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɛɭɥɢ ɨɩɢɬɚɧɿ ɿ ɭɤɥɚɥɢ ɫɭɛɫɢɞɿɣɧɿ ɭɝɨɞɢ ɡ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡɚɹɜɢɥɢ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɛɭɥɢ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿ ɿɫɧɭɸɱɢɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɽ
ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝ ɛɭɥɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ. Ɇɚɣɠɟ 46% ɫɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ (ɡ 3-ɪɿɱɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɞɿʀ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ, ɹɤ ɦɿɧɿɦɭɦ) ɛɭɥɨ ɛ ɛɚɠɚɧɢɦ
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦ.
ɉɪɨɡɨɪɿɫɬɶ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɭɝɨɞ ɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ
ɉɪɨɡɨɪɿɫɬɶ ɩɪɢ ɭɤɥɚɞɚɧɧɿ ɭɝɨɞ ɩɪɨ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ ɤɨɲɬɿɜ ɫɬɚɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ
ɪɨɤɢ. Ɂɚɤɨɧ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ ɧɟ ɪɨɡɪɿɡɧɹɽ ɱɢ ɩɪɢɞɛɚɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɡ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ȼɢɪɿɲɚɥɶɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɽ ɩɪɚɜɨɜɿ ɡɚɫɚɞɢ (ɬɨɪɝɨɜɟ ɩɪɚɜɨ), ɬɟɯɧɿɱɧɿ (ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ,
ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɞɨɜɿɞɤɨɜɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ (ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɩɪɨɞɚɠɿɜ).
Ɂɚɤɨɧ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɞɢɪɟɤɬɢɜɚɯ ɿ ɝɚɪɚɧɬɭɽ ɱɿɬɤɿ ɨɪɿɽɧɬɢɪɢ ɿ
ɩɪɨɡɨɪɿɫɬɶ ɜ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɜ ɡɚɤɨɧɿ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ ɿ ɡɚɤɨɧ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɧɚɣɧɢɠɱɨɸ
ɿɧɚɣɤɪɚɳɨɸ ɰɿɧɨɸ. ɉɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɿɜ, ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɿ ɹɤɿɫɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ. Ɉɫɤɚɪɠɟɧɧɹ
ɦɨɠɧɚ ɜɢɫɭɧɭɬɢ ɜ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶ, ɚɥɟ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɭ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɞɭɠɟ
ɛɚɝɚɬɨ ɱɚɫɭ.
ȱɫɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɟɜɧɿ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɹɤɨɫɬɿ.
ɒɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɧɢɣ ɜ Ⱥɜɫɬɪɿʀ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ. ɇɚ ɫɚɣɬɿ
ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɿɧɚɧɫɿɜ (BMF) ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɛɥɢɡɶɤɨ 2,600 ɩɪɨɝɪɚɦ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɬɚ 3,100 ɩɪɨɝɪɚɦ ɧɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. ɓɨ
ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɛɭɥɢ ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɫɩɪɨɛɢ ɡɪɨɛɢɬɢ "ɞɠɭɧɝɥɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ" ("Förderdschungel";
ɞɨɫɥɿɜɧɢɣ BMF, Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɮɿɧɚɧɫɿɜ) ɛɿɥɶɲ ɩɪɨɡɨɪɢɦɢ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɛɭɜ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɩɨɪɬɚɥ
("Transparenzportal"). Ɇɟɬɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ: ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɣ ɨɩɢɫ ɜɫɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɧɚɞɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ. ɉɨɪɬɚɥ ɪɨɡɪɿɡɧɹɽ ɜɢɝɨɞɢ / ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ
ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɈȽɋ ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɚɥɟ ɧɟ ɧɚɞɚɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɪɨɡɦɿɪ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ.
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɱɚɫɬɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ, ɤɨɥɢ ɩɨɫɥɭɝɢ ɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɪɿɡɧɢɯ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɩɨɧɫɨɪɿɜ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɝɪɨɦɚɞ, ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɨɫɿʀɜ). Ʉɨɠɟɧ
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ɮɿɧɚɧɫɢɫɬ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ / ʀʀ ɜɥɚɫɧɭ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɭ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡɚɜɠɞɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ "ɿɧɲɢɣ" ɫɩɨɧɫɨɪ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ) ɜ ɯɨɞɿ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ.
Ɉɛɥɿɤ ɬɚɤɨɠ ɽ ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɪɿɡɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɪɿɡɧɿ ɨɪɝɚɧɢ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɜɿɬɭɜɚɧɧɹ.
Ⱦɟɪɠɚɜɚ ɩɭɛɥɿɤɭɽ ɳɨɪɿɱɧɢɣ ɡɜɿɬ ɩɪɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ("Förderungsbericht"), ɹɤɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽɬɶɫɹ
ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɪɚɞɢ ɬɚ ɜ ɹɤɨɦɭ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɿ ɜɫɿ ɫɭɛɫɢɞɿʀ. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɿ ɡɟɦɥɿ ɬɚɤɨɠ ɝɨɬɭɸɬɶ
ɡɜɿɬɢ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɫɭɛɫɢɞɿʀ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ. Ʉɪɚʀɧɚ ȼɟɪɯɧɶɨʀ Ⱥɜɫɬɪɿʀ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɭɛɥɿɤɭɽ ɡɜɿɬ
ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ. Ɇɟɬɚ ɿ ɫɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ (ɜɿɞ 4.000 ɽɜɪɨ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɟɧɟɮɿɰɿɚɪɢ ɡɚɤɥɚɞɭ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨ ʀɯ ɫɮɟɪɨɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.
əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɩɿɞ ɜɟɥɢɤɢɦ ɬɢɫɤɨɦ, ɳɨɛ ɞɨɜɟɫɬɢ
ɫɜɨɸ ɥɟɝɿɬɢɦɧɿɫɬɶ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɜɝɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɜ ɰɟɧɬɪɿ ɭɜɚɝɢ ɡɚɥɢɲɚɥɨɫɶ ɬɟ, ɹɤ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɛɭɥɢ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ. ɉɪɨɬɟ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɭɜɚɝɢ ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɜɩɥɢɜɭ ɩɨɫɥɭɝ.
ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣ Ɏɨɧɞ ȼɿɞɧɹ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣ Ɏɨɧɞ ȼɿɞɧɹ (ɋɎȼ) ɜɨɥɨɞɿɽ ɛɸɞɠɟɬɨɦ ɜ €1,4 ɦɥɪɞ, ɬɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɮɿɧɚɧɫɭɽɬɶɫɹ
ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɿɬɟɬɨɦ. Ƀɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ, ɛɚɡɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɹɤɭ
ɜɢɡɧɚɱɚɽ Ɇɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɢɣ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ȼɿɞɧɹ. Ɏɨɧɞ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɽ ɡ 150 ɈȽɋ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ: ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɢɣ ɞɨɝɥɹɞ ɬɚ ɬɭɪɛɨɬɚ, ɚɫɢɫɬɟɧɰɿɹ; ɩɨɫɥɭɝɢ ɥɸɞɹɦ ɡ Ɉɉ - ɦɨɛɿɥɶɧɿ ɬɚ
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ; ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɛɟɡɩɪɢɬɭɥɶɧɢɯ. Ɏɨɧɞ ɞɿɽ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ Ɂɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɋɨɰɿɚɥɶɧɭ Ⱦɨɩɨɦɨɝɭ,
ȼɿɞɟɧɫɶɤɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɩɪɨ Ɋɿɜɧɿ Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ȼɿɞɟɧɫɶɤɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɡ Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɦ
Ⱦɨɛɪɨɛɭɬɨɦ.
Ɏɨɧɞ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɦɨɪɚɥɶɧɭ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭ ɬɚ ɦɟɞɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɥɸɞɹɦ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ
ɫɚɦɿ ɩɪɨ ɫɟɛɟ ɩɿɤɥɭɜɚɬɢɫɹ ɱɟɪɟɡ ɜɿɤ, ɯɜɨɪɨɛɭ ɚɛɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ, ɩɪɢɱɨɦɭ ʀɯ
ɡɚɨɯɨɱɭɸɬɶ ɹɤɨɦɨɝɚ ɞɨɜɲɟ ɠɢɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɡ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɚɛɨ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɦ ɚɫɢɫɬɟɧɬɨɦ, ɚɛɨ ɭ ɮɥɟɬɲɟɪɿɧɝɭ, ɡɚɦɿɫɬɶ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ. Ɏɨɧɞ ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɚɽ ɝɪɚɧɬɢ (ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɛɥɢɡɶɤɨ
30 000 ɚɩɥɿɤɚɰɿɣ ɧɚ ɪɿɤ) ɬɚ ɫɭɛɫɢɞɿʀ - ɩɪɹɦɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ, ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɢɯ ɬɚ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɭɛɫɢɞɿɣ ɡɚɤɥɚɞɚɦ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ.
ɉɟɪɟɥɨɦɧɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭ ȼɿɞɧɿ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ
"ɋɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ȼɿɞɧɹ" ɬɚɤɢɯ ɫɮɟɪ, ɹɤ ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ ɫɬɚɪɢɦɢ, ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɿɧɜɚɥɿɞɚɦ, ɛɟɡɞɨɦɧɢɦ. Ɂɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ "ɋɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ȼɿɞɧɹ" ɿ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ ɦɚɝɿɫɬɪɚɬɭ ɛɭɥɢ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɭ ȼɿɞɧɿ ɜɢɫɨɤɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ.
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɰɟɧɬɪɢ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɹɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ (ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ), ɬɚɤ ɿ ɨɫɨɛɢɫɬɭ
ɞɨɩɨɦɨɝɭ (ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɹ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ). ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɰɟɧɬɪɢ ȼɿɞɧɹ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 48,000 ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ, ɰɟ 31,5 ɬɢɫ. ɞɨɦɚɲɧɿɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨ
"ɋɟɪɜɿɫɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ" ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ
ɩɢɬɚɧɶ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɥɸɞɟɣ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ.
ɓɨɪɿɱɧɨ ɛɥɢɡɶɤɨ 22 ɬɢɫ. ɠɢɬɟɥɿɜ ȼɿɞɧɹ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɩɨɫɥɭɝ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛ. ȼɢɞ ɿ
ɨɛɫɹɝ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ. ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜ
ɦɿɫɬɿ ɿɫɧɭɽ ɚɤɬɢɜɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ʀɦ ɹɤ ɦɨɠɧɚ ɞɨɜɲɟ ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹ ɜ
ɛɥɢɡɶɤɨɦɭ ɞɥɹ ɧɢɯ ɨɬɨɱɟɧɧɿ, ɠɢɬɢ ɭ ɜɥɚɫɧɿɣ ɤɜɚɪɬɢɪɿ. ɓɨɛ ɧɭɠɞɟɧɧɿ ɚɛɨ ʀɯɧɿ ɛɥɢɡɶɤɿ ɦɨɝɥɢ ɛɟɡ
ɩɟɪɟɲɤɨɞ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɭɦɨɜɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɭ ȼɿɞɧɿ ɿɫɧɭɽ ɜɿɫɿɦ ɰɟɧɬɪɿɜ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ. ɓɨɪɿɱɧɨ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɛɥɢɡɶɤɨ 30 ɬɢɫ. ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ,
ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɥɢɡɶɤɨ 4,5 ɦɥɧ. ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɯɜɨɪɢɦɢ ɜɞɨɦɚ ɿ
ɡɚɤɿɧɱɭɸɱɢ ɞɨɫɬɚɜɤɨɸ ʀɠɿ.
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ, ɞɟ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿ ɜɫɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ȼɿɞɧɿ, ɽ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚ ɫɟɪɜɿɫɧɚ ɫɥɭɠɛɚ "ɉɪɢɣɨɦ ɜɞɨɦɚ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɿ ɞɨɝɥɹɞɭ". Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɚɧɨʀ ɫɟɪɜɿɫɧɨʀ
ɫɥɭɠɛɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɥɟɝɤɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɜɫɿɯ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɿ ɦɿɫɶɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦ ɩɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ.
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ɋɿɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɿ ɜɿɫɿɦ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɽ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɟɣ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ ɭ ȼɿɞɧɿ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɜɨɧɢ ɹɤ ɦɨɠɧɚ ɞɨɜɲɟ ɡɦɨɝɥɢ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɹ
ɜ ɡɜɢɱɧɨɦɭ ɞɥɹ ɧɢɯ ɨɬɨɱɟɧɧɿ. ɍ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɡɧɿɦɚɽɬɶɫɹ ɿ ɧɚɞɦɿɪɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɡ ɛɥɢɡɶɤɢɯ, ɳɨ
ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɞɨɝɥɹɞɨɦ ɡɚ ɧɢɦɢ. ɍ ɞɟɧɧɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ ɳɨɞɧɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɫɹ ɛɥɢɡɶɤɨ 350 ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ
ȼɿɞɧɹ.
Ⱦɢɩɥɨɦɨɜɚɧɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɿ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɯɜɨɪɢɦɢ ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɞɨɦɚ ɯɜɨɪɢɦ
ɥɸɞɹɦ ɣ ɿɧɜɚɥɿɞɚɦ ɪɿɡɧɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. Ɍɚɤɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɽ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨɸ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 28 ɞɧɿɜ ɡ
ɦɨɦɟɧɬɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɥɿɤɚɪɹ. əɤɳɨ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭ ɞɨɝɥɹɞɿ ɡɚ ɯɜɨɪɢɦ ɧɚ ɱɚɫ, ɳɨ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡɚ
ɪɚɦɤɢ ɞɚɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ, ɬɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɬɚɪɢɮɿɜ. ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɜɫɿ ɠɢɬɟɥɿ ȼɿɞɧɹ ɦɚɸɬɶ ɨɞɧɚɤɨɜɿ
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɩɨɫɥɭɝ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ, ɿ, ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɝɚɪɚɧɬɭɽɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɚ ɹɤɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ
ɜɢɞɭ ɩɨɫɥɭɝ.

ɉɈɊɌɍȽȺɅȱə
ɉɨɪɬɭɝɚɥɿɹ ɦɚɽ ɤɿɥɶɤɚɫɨɬɪɿɱɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɈȽɋ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɨʀ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɰɟ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɚɬɪɨɧɚɬɭ ɦɨɧɚɪɯɿʀ ɬɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɪɢɦɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ ɰɟɪɤɜɢ. ɉɿɫɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɭɫɬɪɨɸ
(1910-1920 ɪɪ.) ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ ɤɨɧɮɟɫɿʀ ɛɭɥɢ ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɜ ɩɪɚɜɚɯ, ɚ ʀɯ ɦɚɣɧɨ – ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ ɞɥɹ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ – ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɤɨɧɮɿɫɤɨɜɚɧɨ; ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ 1980-ɯ ɪɨɤɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɿ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɢ ɹɤ ɤɜɚɡɿɞɟɪɠɚɜɧɿ, ɩɿɞ ɠɨɪɫɬɤɢɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨɝɨ ɭɪɹɞɭ, ɹɤɢɣ
ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ, ɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɭ ɿɦɩɟɪɿɸ ɿ ɡɚɯɢɳɟɧɿ ɩɪɨɬɟɤɰɿɨɧɿɫɬɫɶɤɢɦɢ
ɛɚɪ’ɽɪɚɦɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɪɢɧɤɢ. ɉɪɢ ɱɨɦɭ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨɝɨ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ
ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɹɜɥɹɥɢ ɫɨɛɨɸ ɩɪɹɦɭ ɚɧɚɥɨɝɿɸ ɹɤɳɨ ɧɟ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɡɪɚɡɤɭ, ɬɨ ɧɚɩɟɜɧɨ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɨʀ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ.
ɉɿɫɥɹ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ ɞɨ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ (1986 ɪɿɤ) ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ȯɋ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɧɚɱɧɢɯ ɫɭɛɫɢɞɿɣ ɡ ɛɸɞɠɟɬɭ ȯɋ. Ɂɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɈȿɋɊ, ɱɚɫɬɤɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɭ ȼȼɉ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ ɡɪɨɫɥɚ ɡ 9,8% ɭ 1985 ɪɨɰɿ ɞɨ 24,1% ɜ 2016 ɪɨɰɿ1; ɥɢɲɟ ɡ 2000
ɪɨɤɭ ɱɚɫɬɤɚ ɩɨɫɥɭɝ ɩɨɱɚɥɚ ɡɪɨɫɬɚɬɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɜɢɩɥɚɬɚɦɢ.
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɉɨɪɬɭɝɚɥɿɹ ɦɚɽ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɡ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ
Ⱥɫɨɰɿɚɰɿʀ (ɇɨɪɜɟɝɿɹ, ɒɜɟɣɰɚɪɿɹ, ȱɫɥɚɧɞɿɹ) ɿ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ ɡ ɱɢɫɥɟɧɧɨɸ ɞɿɚɫɩɨɪɨɸ (Ȼɪɚɡɢɥɿɹ, Ⱥɜɫɬɪɚɥɿɹ,
Ʉɚɧɚɞɚ), ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɹɤɢɯ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ ɬɚɤɢɣ ɫɚɦɟ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤ ɿ
ʀʀ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ.
ɉɨɞɿɛɧɨ ɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɉɨɪɬɭɝɚɥɿɹ ɽ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɸ ɭɧɿɬɚɪɧɨɸ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɿ ɭɫɩɿɲɧɨ ɪɟɮɨɪɦɭɽ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚ ɭɦɨɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ ɿ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɞɟɮɿɰɢɬɭ, ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɜɟɪɬɚɽ
ɭɜɚɝɭ ɞɨ ʀʀ ɞɨɫɜɿɞɭ.
ɋɟɪɟɞ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɈȽɋ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ, ɬɪɟɛɚ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ.
1. ɍɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɞɨ ɩɟɜɧɨɝɨ «ɤɨɲɢɤɭ ɞɨɯɨɞɿɜ», ɞɨ ɹɤɨɝɨ
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
2. ɍɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɈȽɋ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ
ɜɢɡɧɚɧɧɹ ʀɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɤɨɪɢɫɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ, ɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀ ɈȽɋ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɚɛɨ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ
3. ɉɪɿɨɪɢɬɟɬ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ,
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4. ɍɧɿɮɿɤɨɜɚɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ, ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɣ
(ɪɚɧɞɨɦɧɢɣ) ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɚɭɞɢɬ
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ: ɭ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ ɜ 2015 ɪɨɰɿ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 4600 ɈȽɋ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢ ɩɨɧɚɞ 12500
ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ ɧɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɤɪɿɦ ɦɟɞɢɱɧɢɯ); ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɦɿɪ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ
25000 ɽɜɪɨ, ɚɥɟ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɳɨɞɨ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡ 2012 ɪɨɤɭ ɧɟ ɩɭɛɥɿɤɭɽɬɶɫɹ.
Ɉɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɧɨɦɟɪ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
Ƚɪɨɦɚɞɹɧɢ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ, ɨɫɨɛɢ ɛɟɡ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚ ɿ ɛɿɠɟɧɰɿ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɞɨɡɜɿɥ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ
ɭ ɤɪɚʀɧɿ, ɦɚɸɬɶ ɨɞɧɚɤɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ. Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɚɜɚ ɦɚɸɬɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɞɟɪɠɚɜ-ɱɥɟɧɿɜ
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ, ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ Ⱥɫɨɰɿɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɟɪɠɚɜ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɭɤɥɚɞɟɧɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɜɡɚɽɦɧɨɫɬɿ.
Ʉɨɠɟɧ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɨɬɪɢɦɭɽ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɧɨɦɟɪ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (NISS) ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɽ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɦ
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɩɪɚɰɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨɫɬɿ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ɐɟɣ ɧɨɦɟɪ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚ
ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɿ ɿɧɨɡɟɦɰɹɦ; ɜɿɧ ɞɿɽ ɜ ɭɫɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɜ ɦɟɠɚɯ ȯɜɪɨɫɨɸɡɭ.
Ȼɚɡɨɜɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
Ȼɚɡɨɜɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ – IAS – ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɭ 2015 ɪɨɰɿ ɜ ɫɭɦɿ ɛɥɢɡɶɤɨ 420€ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ,
ɳɨ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɦɭ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɧɚ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɭ ɨɫɨɛɭ. ȱɧɞɟɤɫ ɜɤɥɸɱɚɽ ɱɨɬɢɪɢ
«ɤɨɲɢɤɢ ɞɨɯɨɞɭ» ɭ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɪɿɤ ɧɚ ɤɨɠɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ: 1-ɣ «ɤɨɲɢɤ» – ɞɨ 2935€
ɧɚ ɪɿɤ, 2-ɣ – ɜɿɞ 2935 ɞɨ 5868€ ɧɚ ɪɿɤ, 3-ɣ – ɜɿɞ 5869 ɞɨ 8803€, 4-ɣ – ɜɿɞ 8804€ ɧɚ ɪɿɤ. ȱɧɞɟɤɫɚɰɿɹ
«ɤɨɲɢɤɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ» ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɳɨɪɨɤɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɦɿɧ ɞɭɲɨɜɨɝɨ ȼȼɉ ɬɚ ɿɧɞɟɤɫɭ ɫɩɨɠɢɜɱɢɯ ɰɿɧ
(ɤɪɿɦ ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ). ɉɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɤɨɲɢɤɭ ɨɛɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɪɨɡɦɿɪɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɭɦɢ, ɹɤɿ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɦɨɠɟ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ (ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ «ɤɨɲɢɤɭ ɞɨɯɨɞɿɜ» ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɬɚɤɟ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɦɚɸɬɶ, ɚ ɬɪɟɬɶɨɝɨ «ɤɨɲɢɤɭ ɞɨɯɨɞɿɜ» - ɥɢɲɟ ɧɚ ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɨɫɥɭɝ).
ɉɨ ɫɭɬɿ, ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɢɯ ɞɨɩɥɚɬɚɯ ɞɨ 40% ɚɛɨ
60% ɫɭɦɢ 2935€ - ɹɤɳɨ ɿɧɲɿ ɫɭɦɢ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ, - ɤɨɬɪɿ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱ ɨɬɪɢɦɭɽ ɜɿɞ ɈȽɋ
ɚɛɨ ɿɧɲɨɝɨ ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɭ ɮɨɪɦɿ ɩɨɫɥɭɝ.
Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɿ ɨɪɝɚɧɢ
ɉɪɨɜɿɞɧɢɦ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɽ ɜɤɚɡɚɧɢɣ ɜɢɳɟ ȱɧɫɬɢɬɭɬ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ: ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɞɟɿɧɫɬɢɬɭɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ
ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɧɚɞɚɽ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɧɚɞɚɜɚɱɚɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɚ
ɬɚɤɨɠ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɬɚ ɨɰɿɧɤɭ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ – ɹɤ ɈȽɋ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɤɨɦɩɚɧɿɣ.
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɯɚɪɬɿɹ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɮɿɧɚɧɫɭɽɬɶɫɹ
ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦ. ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɦɚɽ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɜɫɿɯ ɞɚɧɢɯ, ɩɨɬɪɿɛɧɢɯ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ; ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɢɯ ɛɟɡɪɨɛɿɬɧɢɯ ɭ ɫɥɭɠɛɿ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ. ɋɟɪɟɞ
ɿɧɲɢɯ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɞɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɝɚɞɚɬɢ
ɛɚɝɚɬɨɰɿɥɶɨɜɢɣ ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬ ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɜɬɪɚɬɭ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 60%
ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɿ ɦɚɽ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɞɿʀ (ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ). Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɭ ɪɨɥɶ
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢ ɫɥɭɠɛɢ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ
ɝɪɚɧɢɱɧɭ ɫɭɦɭ ɞɥɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ «ɤɨɲɢɤɭ ɞɨɯɨɞɿɜ».
ɋɬɚɬɭɫ ɈȽɋ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
Ⱦɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɈȽɋ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɫɬɚɬɭɫ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɤɨɪɢɫɬɿ ɬɚ ɭɤɥɚɫɬɢ ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ. ɋɬɚɬɭɫ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɤɨɪɢɫɬɿ ɧɚɞɚɽ
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɩɪɚɰɿ.
əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɩɪɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ ɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɞɢɧ ɪɿɤ, ɚɥɟ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ
ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ.



594

14

Ⱦɨɝɨɜɨɪɢ ɭɤɥɚɞɚɸɬɶ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ (ɨɤɪɭɠɧɿ) ɨɪɝɚɧɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ, ɚɥɟ ɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɡ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ
ɨɮɿɫɭ (ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɞɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ). ɉɪɨɰɟɞɭɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɭ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ ɧɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɚɤɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɹɤ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ, ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɪɩɥɚɬ ɿ
ɜɢɦɨɝɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɳɨɞɨ ɪɿɜɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ (ɧɟ ɧɢɠɱɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ), ɜɨɥɨɧɬɟɪɢ
ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɥɢɲɟ ɞɟɹɤɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɚɛɨ ɨɰɿɧɤɚ
ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ ɧɟ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ.
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɈȽɋ
ɇɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɮɿɧɚɧɫɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ, ɬɚɤ ɿ ɤɨɲɬɨɦ ɫɭɛɫɢɞɿɣ
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ. ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɲɤɨɞɨɜɭɽ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɞɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ
ɬɚ ɧɚɥɟɠɧɢɯ ʀɦ ɜɢɩɥɚɬ ɡɝɿɞɧɨ ɡ «ɤɨɲɢɤɨɦ ɞɨɯɨɞɿɜ» ɬɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ
ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ.
Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɜ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɈȽɋ ɧɚɥɟɠɧɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɦɢ
ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɦɢ. ɉɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɩɭɛɥɿɱɧɿ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ ɪɨɛɿɬ ɡ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ
ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ, ɭ ɹɤɢɯ ɈȽɋ ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɞɿɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɭɪɹɞɨɜɿ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ɈȽɋ ɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɥɿɡɢɧɝɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ
ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɽ ɞɨɯɨɞɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɥɨɬɟɪɟɣ, ɹɤɿ ɡɚɝɚɥɨɦ ɞɭɠɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿ ɜ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ. ɉɨɩɪɢ ɩɨɫɬɿɣɧɟ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ – ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ –
ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɪɢɜɚɥɨ 93% ɜɫɿɯ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɧɚ ɰɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ 2013 ɪɨɰɿ.
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
əɤ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜɢɳɟ, ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɭ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɡɜ’ɹɡɚɧɟ ɿ ɝɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ Ȼɚɡɨɜɨɦɭ ɿɧɞɟɤɫɿ. ɉɨɪɬɭɝɚɥɿɹ ɦɚɽ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɭ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ȼɨɧɚ ɜɤɥɸɱɚɽ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɢɩɥɚɬɢ ɡɚ
ɩɟɪɿɨɞ ɯɜɨɪɨɛɢ; ɜɢɩɥɚɬɢ ɧɚ ɞɿɬɟɣ (ɡ ɜɧɟɫɤɚɦɢ ɿ ɛɟɡ ɜɧɟɫɤɿɜ); ɩɟɧɫɿɹ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ; ɩɟɧɫɿɹ ɡɚ ɜɿɤɨɦ;
ɩɟɧɫɿɹ ɡɚ ɜɬɪɚɬɭ ɝɨɞɭɜɚɥɶɧɢɤɚ; ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɡ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ; ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɡ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ (ɡ
ɜɧɟɫɤɚɦɢ ɿ ɛɟɡ ɜɧɟɫɤɿɜ); ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɡɚ ɬɢɦɱɚɫɨɜɭ ɚɛɨ ɩɨɫɬɿɣɧɭ ɧɟɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ. Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɜɧɟɫɤɿɜ ɬɚ/ɚɛɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɜ
ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɭɤɚɡɚɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ, ɹɤɳɨ ɿɧɲɟ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ. Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɧɚ ɩɨɯɨɜɚɧɧɹ ɿ ɬ.ɡɜ. ɫɨɥɿɞɚɪɧɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɥɿɬɧɿɦ ɨɫɨɛɚɦ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɜɧɟɫɤɿɜ.
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɪɬɭɝɚɥɶɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ
(Rendimento Social de Inserçao). ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɰɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɰɹɦ, ɹɤɿ ɥɟɝɚɥɶɧɨ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ ɧɟ ɦɟɧɲ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɤɭ (ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɿɧɲɢɯ ɞɟɪɠɚɜ-ɱɥɟɧɿɜ ȯɜɪɨɫɨɸɡɭ ɚɛɨ
ȯȿȺ) ɚɛɨ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ (ɪɟɲɬɚ ɞɟɪɠɚɜ). Ɉɞɟɪɠɭɜɚɱɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɩɨɜɧɭ ɞɿɽɡɞɚɬɧɿɫɬɶ (ɜɢɧɹɬɤɢ:
ɜɚɝɿɬɧɿɫɬɶ ɚɛɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿɧɲɢɯ ɧɟɞɿɽɡɞɚɬɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɡɚɥɟɠɧɿ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɜɿɞ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɚɛɨ ɨɩɿɤɢ
ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ). Ⱦɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ (ɞɟɩɨɡɢɬɢ,
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɚɤɬɢɜɢ, ɨɛɥɿɝɚɰɿʀ ɬɨɳɨ) ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ ɩɨɧɚɞ 25000€ ɿ ɧɟɪɭɯɨɦɨɝɨ ɦɚɣɧɚ ɧɚ ɫɭɦɭ ɩɨɧɚɞ
188000€.
Ɉɞɟɪɠɭɜɚɱɿ ɩɿɞɩɢɫɭɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ. ɋɭɦɚ ɜɢɩɥɚɬ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɪɿɡɧɢɰɿ
ɦɿɠ ɝɪɚɧɢɱɧɢɦɢ ɫɭɦɚɦɢ RSI ɿ ɮɚɤɬɢɱɧɢɦ ɞɨɯɨɞɨɦ ɨɫɨɛɢ (ɳɨɦɿɫɹɰɹ ɜɿɞ 178€ ɧɚ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ɞɨ 53€ ɧɚ
ɞɢɬɢɧɭ). ɋɬɪɨɤ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ – ɨɞɢɧ ɪɿɤ; ɨɫɨɛɚ ɦɚɽ ɩɨɞɚɬɢ ɡɚɹɜɭ ɧɚ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɞɜɨɯ
ɦɿɫɹɰɿɜ ɞɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɪɿɱɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ. ȼɢɩɥɚɬɢ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɡɭɩɢɧɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢ
ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ, ɳɨ ɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɫɥɿɞɱɢɯ ɿɡɨɥɹɬɨɪɚɯ ɿ ɩɟɧɿɬɟɧɰɿɚɪɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ.
ɉɟɧɫɿʀ ɡɚ ɜɿɤɨɦ ɭ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ (ɡ 66 ɪɨɤɿɜ ɡ 2015 ɪɨɤɭ) ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɭ ɤɪɚʀɧɿ 15 ɪɨɤɿɜ,
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨ ɚɛɨ ɫɭɤɭɩɧɨ. Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɩɟɧɫɿɣ – ɜɿɞ 199€ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ (ɛɟɡ ɫɩɥɚɬɢ ɜɧɟɫɤɿɜ) ɞɨ
253-379€ (ɭ ɪɚɡɿ ɫɩɥɚɬɢ ɜɧɟɫɤɿɜ ɩɨɧɚɞ 30 ɪɨɤɿɜ); ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɟɧɫɿɹ ɫɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ ɨɫɨɛɚɦ, ɹɤɿ ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ
ɧɢɠɱɭ ɩɟɧɫɿɸ ɡ ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɫɬɚɜ (ɡɚ ɜɬɪɚɬɨɸ ɝɨɞɭɜɚɥɶɧɢɤɚ, ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ ɬɨɳɨ), ɚɛɨ ɦɚɸɬɶ ɞɨɯɨɞ ɧɢɠɱɟ
40% ɚɛɨ 60% (ɩɨɞɪɭɠɠɹ) IAS (168-251€ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ). Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɜɧɟɫɤɿɜ ɞɥɹ ɫɚɦɨɡɚɣɧɹɬɢɯ ɨɫɿɛ
– 12 ɪɨɤɿɜ.
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ɉɟɧɫɿʀ ɡɚ ɜɬɪɚɬɭ ɝɨɞɭɜɚɥɶɧɢɤɚ ɫɩɥɚɱɭɸɬɶɫɹ ɞɿɬɹɦ (ɭ ɬ. ɱ. ɩɨɫɦɟɪɬɧɨ ɧɚɪɨɞɠɟɧɢɦ, ɧɚɡɜɚɧɢɦ ɱɢ
ɭɫɢɧɨɜɥɟɧɢɦ), ɩɨɞɪɭɠɠɹɦ (ɭ ɬ. ɱ. ɪɨɡɥɭɱɟɧɢɦ ɱɢ ɭ ɮɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɲɥɸɛɿ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɢɦ ɪɨɞɢɱɚɦ ɞɨ
ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɜɤɥɸɱɧɨ.
ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɧɚ ɞɿɬɟɣ ɦɚɸɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɛɚɬɶɤɢ, ɚ ɣ ɨɩɿɤɭɧɢ ɱɢ ɿɧɲɿ ɞɨɪɨɫɥɿ, ɹɤɿ
ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ ɞɿɬɶɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɮɭɧɤɰɿʀ ɨɩɿɤɭɧɿɜ. ȱɧɨɡɟɦɰɿ ɩɨɜɢɧɧɿ
ɦɚɬɢ ɞɨɡɜɿɥ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɜ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ, ɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ-ɧɟɪɟɡɢɞɟɧɬɢ – ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɱɚɫɬɢɧɭ
ɞɨɯɨɞɭ ɜɿɞ ɩɨɪɬɭɝɚɥɶɫɶɤɨɝɨ ɭɪɹɞɭ. Ⱦɨɯɨɞ ɪɨɞɢɧɢ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɝɪɚɧɢɱɧɨʀ ɫɭɦɢ ɬɪɟɬɶɨɝɨ
«ɤɨɲɢɤɚ ɞɨɯɨɞɿɜ». ȼɢɩɥɚɬɢ ɧɚ ɞɿɬɟɣ ɩɿɫɥɹ 16 ɪɨɤɿɜ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɞɿɬɢ-ɿɧɜɚɥɿɞɢ ɚɛɨ ɞɿɬɢ, ɹɤɿ
ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ (ɞɨ 27 ɪɨɤɿɜ).
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɬɢɩɟɧɞɿʀ (ɞɨ 70€ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ) ɫɩɥɚɱɭɸɬɶɫɹ ɞɿɬɹɦ, ɹɤɿ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɭ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ɡ 12 ɤɨɲɢɤɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɢɣɧɹɬɧɿ ɪɿɜɧɿ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɿ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ. ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ
ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ ɽ ɜɢɩɥɚɬɚ ɩɨɞɜɿɣɧɨʀ ɫɭɦɢ ɫɬɢɩɟɧɞɿʀ ɭ ɜɟɪɟɫɧɿ ɦɿɫɹɰɿ, ɚ ɞɥɹ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ
– ɭ ɥɢɩɧɿ ɬɚ ɝɪɭɞɧɿ. Ɍɚɤɨɠ ɫɭɦɚ ɜɢɩɥɚɬ ɧɚ ɞɿɬɟɣ 12-36 ɦɿɫɹɰɿɜ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ «ɤɨɲɢɤɭ ɞɨɯɨɞɿɜ» (141€
ɞɥɹ 1-ɝɨ ɿ 80€ ɞɥɹ 3-ɝɨ); ɜɢɩɥɚɬɢ ɧɚ ɞɿɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟ 36 ɦɿɫɹɰɿɜ – 26-35€ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ.
Ɍɪɟɛɚ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɿɧɨɞɿ ɧɟ ɤɨɪɟɥɸɽɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɨɸ ɰɿɥɥɸ
ɞɟɿɧɫɬɢɬɭɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ: ɬɚɤ, ɜɢɩɥɚɬɢ ɧɚ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɭɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɜ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ
ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɜɢɳɿ (ɹɤ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɦɟɲɤɚɸɬɶ ɭ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ 1-ɝɨ «ɤɨɲɢɤɭ ɞɨɯɨɞɿɜ»); ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ
ɞɿɬɢ, ɹɤɿ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ ɡ ɨɞɧɢɦ ɡ ɛɚɬɶɤɿɜ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɧɚ 20% ɛɿɥɶɲɟ.
ɇɚ ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ ɞɿɬɶɦɢ ɡ ɯɪɨɧɿɱɧɢɦɢ ɯɜɨɪɨɛɚɦɢ (ɞɨ 6 ɦɿɫɹɰɿɜ) ɱɢ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ (ɞɨ 4 ɪɨɤɿɜ) ɫɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ ɭ
ɪɨɡɦɿɪɿ 65% IAS (ɦɨɠɥɢɜɟ ɩɨɞɜɨɽɧɧɹ ɫɭɦ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɚɧɶ).
ɋɢɫɬɟɦɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
Ȼɚɡɨɜɚ ɥɚɧɤɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ – ɨɪɝɚɧɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɹɤɿ ɨɩɥɚɱɭɸɬɶ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ
ɦɟɞɢɱɧɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ, ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢ.
ɉɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɰɟɧɬɪɚɯ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɿ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɟ ɿ
ɮɿɧɚɧɫɭɽɬɶɫɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɪɨɡɦɿɪɿ. ɋɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ ɿ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ ɞɨɝɥɹɞ
ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɨɩɥɚɱɭɸɬɶɫɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɨɛɪɚɯɨɜɚɧɨɝɨ ɫɭɤɭɩɧɨɝɨ
ɞɨɯɨɞɭ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɚ. ȼɚɠɥɢɜɨ, ɳɨ ɜɫɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɹɤɿ ɨɩɥɚɱɭɸɬɶɫɹ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɚɦɢ. Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ
ɧɚ ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɿɞ 90 ɞɨ 180€, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɭɩɟɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ. ɐɹ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɧɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɿ
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɮɿɡɢɱɧɨʀ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɚɛɨ ɪɨɡɭɦɨɜɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ, ɜ ɬ. ɱ. ɯɪɨɧɿɱɧɨʀ ɱɢ ɧɟɜɢɥɿɤɨɜɧɨʀ,
ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɫɿɦɟɣɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ.
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿɧɜɚɥɿɞɚɦ
ȱɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɶ ɨɡɧɚɱɚɽ ɫɬɿɣɤɭ ɜɬɪɚɬɭ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɡ ɩɪɢɱɢɧ, ɧɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ
ɨɫɨɛɢ, ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɹɤɨʀ ɧɟ ɨɱɿɤɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ. Ɋɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɜɿɞɧɨɫɧɭ
ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɶ (ɜɬɪɚɬɚ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɬɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɭ (ɜɬɪɚɬɚ
ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ). ɍ
ɜɢɩɚɞɤɭ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɟɧɫɿɹ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ ɫɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ, ɹɤɳɨ ɦɿɫɹɱɧɢɣ ɞɨɯɨɞ ɨɫɨɛɢ
ɦɟɧɲɟ 168€ (40% IAS).
Ɍɪɟɛɚ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜ ɜɢɩɚɞɤɭ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ, ɨɛɬɹɠɟɧɨʀ ɯɪɨɧɿɱɧɢɦɢ ɯɜɨɪɨɛɚɦɢ (ɋɇȱȾ,
ɪɨɡɫɿɹɧɢɣ ɫɤɥɟɪɨɡ, ɯɜɨɪɨɛɢ Ⱥɥɶɰɝɚɣɦɟɪɚ ɿ ɉɚɪɤɿɧɫɨɧɚ, ɨɧɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ) ɨɫɨɛɚ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɨɞɧɨɱɚɫɧɟ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ, ɩɟɧɫɿʀ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ, ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɚ ɞɨɝɥɹɞ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɦɿɱɧɢɤɚ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɿ ɫɭɦɢ ɩɟɧɫɿʀ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ
ɩɟɧɫɿɹɦ ɡɚ ɜɿɤɨɦ (ɜɿɞ 30% ɞɨ 80% ɞɨɯɨɞɭ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɫɩɥɚɬɢ ɜɧɟɫɤɿɜ).
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ
ɉɨɫɥɭɝɢ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɩɪɨ ɜɡɚɽɦɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ. ȼɚɠɥɢɜɨɸ
ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɨɫɨɛɢ ɛɟɡ ɩɪɚɜɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɭ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ ɚɛɨ ɧɚɜɿɬɶ ɬɿ, ɯɬɨ ɩɨɪɭɲɢɜ
ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ʀʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨ, ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢɫɹ ɱɟɪɟɡ
ɐɇȺɉɢ ɿ ɜɿɞɞɿɥɢ ɡ ɤɥɿɽɧɬɫɶɤɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɨɞɚɧɧɹ ɪɚɞɢ
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ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ (ɩɪɢɯɨɞɭ) ɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɪɨ ɨɫɨɛɭ; ɜ ɧɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɮɚɤɬ
ɪɟɡɢɞɟɧɬɫɬɜɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɨɩɥɚɱɟɧɿ ɪɚɯɭɧɤɢ ɡɚ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɨɪɟɧɞɭ ɠɢɬɥɚ.
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ ɽ ɫɩɿɜɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɿ ɮɿɤɫɨɜɚɧɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ, ɹɤɿ
ɜɿɞɲɤɨɞɨɜɭɸɬɶɫɹ ɦɟɞɢɱɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɚɦ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɚɛɨ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɚɦɢ ɩɨɫɥɭɝ. Ɏɿɤɫɨɜɚɧɿ ɩɥɚɬɟɠɿ
ɫɩɥɚɱɭɸɬɶɫɹ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɡɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɧɚ ɞɨɦɭ ɱɢ ɜ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ; ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɢ ɿ
ɬɟɫɬɢ, ɤɪɿɦ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ; ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚɝɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ; ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɥɹ
ɞɨɪɨɫɥɢɯ. ɐɿ ɩɥɚɬɟɠɿ ɫɩɥɚɱɭɸɬɶɫɹ ɧɟɝɚɣɧɨ ɚɛɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 10-ɞɟɧɧɨɝɨ ɩɿɥɶɝɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɤɨɥɢ ʀɯ
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɱɟɪɟɡ ɫɬɚɧ ɩɚɰɿɽɧɬɚ ɚɛɨ ɛɪɚɤ ɤɨɲɬɿɜ. Ɏɿɤɫɨɜɚɧɿ ɩɥɚɬɟɠɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟɜɢɫɨɤɿ ɞɥɹ
ɞɟɪɠɚɜɢ-ɱɥɟɧɚ ȯɋ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 5€ ɡɚ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɸ, 50€ ɡɚ ɩɨɫɥɭɝɢ ɲɜɢɞɤɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ); ɩɪɢ
ɰɶɨɦɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ/ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 100% ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɛɚɡɨɜɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ.
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɨɫɿɛ, ɡɜɿɥɶɧɟɧɢɯ ɜɿɞ ɫɩɥɚɬɢ ɮɿɤɫɨɜɚɧɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ:
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɰɟ ɞɿɬɢ ɞɨ 12 ɪɨɤɿɜ, ɜɚɝɿɬɧɿ ɿ ɩɨɪɨɞɿɥɥɿ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɛɟɡɪɨɛɿɬɧɿ,
ɿɧɜɚɥɿɞɢ, ɩɚɰɿɽɧɬɢ ɩɿɫɥɹ ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɿʀ, ɜɟɬɟɪɚɧɢ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɿ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ, ɞɿɬɢ ɩɿɞ ɨɩɿɤɨɸ ɚɛɨ ɜ
ɩɟɧɿɬɟɧɰɿɚɪɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɛɿɠɟɧɰɿ ɿ ʀɯ ɩɨɞɪɭɠɠɹ ɬɚ ɞɿɬɢ.
Ɉɤɪɟɦɿ ɦɟɞɢɱɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɢɡɧɚɧɿ ɬɚɤɢɦɢ, ɳɨ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɧɟɝɚɣɧɨʀ ɫɩɥɚɬɢ ɮɿɤɫɨɜɚɧɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɿ
ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɫɬɪɨɱɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɞɨɜɲɢɣ ɫɬɪɨɤ, ɧɿɠ 10 ɞɧɿɜ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ:
x ɉɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɞɿɚɥɿɡɨɦ ɧɢɪɨɤ
x Ⱥɦɛɭɥɚɬɨɪɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɋɇȱȾɭ, ɞɿɚɛɟɬɭ, ɨɧɤɨɬɟɪɚɩɿʀ
x Ⱦɨɝɥɹɞ ɧɚ ɞɨɦɭ ɳɨɞɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɞɢɯɚɧɧɹ
x Ɍɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɝɪɭɩ, ɞɨɧɨɪɿɜ ɿ ɧɟɦɨɜɥɹɬ
x ɉɨɫɥɭɝɢ ɠɟɪɬɜɚɦ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ
x Ɇɟɞɢɱɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɨɫɨɛɚɦ, ɳɨ ɫɬɪɚɠɞɚɸɬɶ ɜɿɞ ɚɥɤɨɝɨɥɿɡɦɭ, ɧɚɪɤɨ- ɿ ɬɨɤɫɢɤɨɦɚɧɿʀ
x Ƚɨɫɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɬɚ ɲɜɢɞɤɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ.
Ⱦɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɽ ɬɚ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚ, ɳɨ ɮɿɤɫɨɜɚɧɿ
ɩɥɚɬɟɠɿ ɧɟ ɫɩɥɚɱɭɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɡɚɝɪɨɡɢ ɩɭɛɥɿɱɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ: ɡɚɝɪɨɡɢ ɜɬɪɚɬɢ ɠɢɬɬɹ; ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɢɯ
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ (ɋɇȱȾ, ɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡ ɬɨɳɨ); ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ ɜɚɝɿɬɧɢɦɢ, ɩɨɪɨɞɿɥɥɹɦɢ ɿ ɧɟɦɨɜɥɹɬɚɦɢ; ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ
ɞɿɬɶɦɢ ɞɨ 16 ɪɨɤɿɜ; ɜɚɤɰɢɧɚɰɿɹ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɿ ɫɟɡɨɧɧɚ ɜɚɤɰɢɧɚɰɿɹ ɜɿɞ ɝɪɢɩɭ.
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɫɩɥɚɱɭɽ ɜɫɿ ɜɢɞɚɬɤɢ ɪɟɡɢɞɟɧɬɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ:
x ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɨɸ, ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɢɦ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹɦ, ɩɪɨɩɚɝɭɜɚɧɧɹɦ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɜ ɬ. ɱ.
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɿɦ’ʀ, ɞɨɝɥɹɞ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ;
x Ⱦɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ (ɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢ, ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢ, ɩɫɢɯɿɚɬɪɢ)
x ɋɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɦ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹɦ ɛɟɡ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ;
x Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɦɢ ɿ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɢ, ɜ ɬ. ɱ. ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɦɢ
x Ɇɟɞɢɱɧɢɣ ɞɨɝɥɹɞ ɧɚ ɞɨɦɭ
ɉɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ ɩɨɫɥɭɝ
Ⱦɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ – ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɞɠɟɪɟɥ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ – ɽ ɧɚɥɟɠɧɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ
ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ ɩɨɫɥɭɝ.
ȼ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ ɡɚɤɨɧ ɝɚɪɚɧɬɭɽ, ɳɨ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ:
a) ɨɛɢɪɚɬɢ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɬɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɿ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ
ɫɬɪɨɤɿɜ;
b) ɛ) ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɱɢ ɜɿɞɦɨɜɭ ɜɿɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɳɨ ɿɧɲɟ ɧɟ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɦ;
c) ɜ) ɧɚ ɝɭɦɚɧɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ,
ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɿ ɩɨɜɚɝɢ ɞɨ ʀɯ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ;
d) ɝ) ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
e) ɞ) ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ, ɡɚ ɛɚɠɚɧɧɹɦ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ;
f) ɟ) ɩɨɞɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɝɥɹɞ ɫɤɚɪɝ ɧɚ ɧɟɧɚɥɟɠɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɲɤɨɞɢ;
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g) ɽ) ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɡ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɨɯɨɪɨɧɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɚɛɨ ɡɚɯɢɫɬɭ
ɩɪɚɜ ɩɚɰɿɽɧɬɿɜ, ɚɛɨ ɝɪɭɩ ɩɚɰɿɽɧɬɿɜ;
h) ɠ) ɧɚ ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɨɛɪɚɧɨɸ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɟɦ ɨɫɨɛɨɸ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɭ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɈɁ, ɹɤɳɨ ɰɟ ɧɟ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢɬɶ ɧɚɞɚɧɧɸ ɚɛɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝɢ
(ɞɿɬɢ, ɿɧɜɚɥɿɞɢ, ɨɫɨɛɢ ɡ ɧɟɜɢɥɿɤɨɜɧɢɦɢ ɯɜɨɪɨɛɚɦɢ ɿ ɜɚɝɿɬɧɿ)
Ɉɞɟɪɠɭɜɚɱɿ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚɤɨɠ ɦɚɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦ:
a) ɩɨɜɚɠɚɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɲɢɯ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ;
b) ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ;
c) ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɦɟɞɢɱɧɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɟɛɟ ɿ ɩɿɞɨɩɿɱɧɢɯ ɨɫɿɛ;
d) ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɟɞɢɱɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚ ɰɿɥɶɨɜɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ;
e) ɫɩɥɚɱɭɜɚɬɢ ɜɧɟɫɤɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɨɛɨɜɹɡɤɨɜɿ ɩɥɚɬɟɠɿ ɡɚ ɦɟɞɢɱɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɹɤɳɨ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɚ ɧɟ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɨ ɜɿɞ ɰɶɨɝɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɭ.
ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɈɁ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ:
a) ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɿ ɫɬɪɨɤɢ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ/ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɱɢ ɧɨɡɨɥɨɝɿɣ;
b) ɩɪɨ ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɫɬɪɨɤɢ ɦɿɠ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɽɸ ɿ ɱɚɫɨɦ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
c) ɩɪɨ ɫɬɪɨɤɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɿɧɲɢɣ ɡɚɤɥɚɞ;
d) ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɇɋɈɁ ɬɚ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɩɪɢɜɚɬɧɢɣ
ɡɚɤɥɚɞ;
e) ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɟ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɫɚɣɬɚɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ;
f) ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ 31 ɛɟɪɟɡɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɩɪɨ
ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɢɣ ɧɚ ɜɢɩɚɞɤɨɜɿɣ ɜɢɛɿɪɰɿ ɩɟɪɟɜɿɪɹɽɬɶɫɹ ɦɟɞɢɱɧɢɦ
ɚɭɞɢɬɨɪɨɦ.
ɋɤɚɪɝɢ ɩɚɰɿɽɧɬɿɜ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɿɜ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ Ɋɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɣ
ɨɪɝɚɧ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɹɤɳɨ ɩɨɪɭɲɟɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɩɨɫɥɭɝ ɚɛɨ ɩɪɚɜɚ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ. ȼɥɚɫɧɢɤɢ
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɤɚɪɬɤɢ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɫɚɦɟ ɩɪɚɜɚ, ɹɤ ɿ ɪɟɡɢɞɟɧɬɢ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ, ɳɨɞɨ
ɩɨɫɥɭɝ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɳɨ ɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ. ȼɬɿɦ, ɰɿ ɜɢɦɨɝɢ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɿɧɲɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹ ɤɨɲɬɨɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ.
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ
Ⱦɨɫɜɿɞ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɱɿɬɤɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɳɨɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɨɰɿɧɤɢ «ɤɨɲɢɤɭ ɞɨɯɨɞɿɜ» ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɚ, ɡ
ɿɧɲɨɝɨ – ɿɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɡɦɿɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɤɨɲɢɤɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɚɛɨ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɤɭ (ɹɤ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ).
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ «ɤɨɲɢɤɭ ɞɨɯɨɞɿɜ» ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɈȽɋ ɱɢ ɿɧɲɢɯ
ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɩɪɨɡɨɪɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ, ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɞɨ ɪɿɡɧɢɰɿ ɦɿɠ ɭɤɚɡɚɧɢɦ ɤɨɲɢɤɨɦ ɚɛɨ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɢ. ɐɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɢɤɥɸɱɚɽ ɫɭɛɫɢɞɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɞɥɹ ɨɫɿɛ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɨɩɥɚɱɭɜɚɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ; ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɚɞɚɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɦɚɸɬɶ ɩɪɹɦɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɡɧɢɠɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ – ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɳɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɿ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹɦɢ/ɝɪɭɩɚɦɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɰɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɧɭ ɹɤɿɫɬɶ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚ ɡɧɚɱɧɨ (ɜ 2-3
ɪɚɡɢ) ɧɢɠɱɢɯ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯ ɫɭɦ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɚ ɱɢ ɣɨɝɨ
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɧɿɠ ɭ «ɫɬɚɪɢɯ» ɱɥɟɧɚɯ ȯɜɪɨɫɨɸɡɭ.
Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿɫɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɧɨɦɟɪɭ ɞɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ/ɚɛɨ
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɩɚɰɿɽɧɬɿɜ ɞɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ
ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɬɚ ɨɰɿɧɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ʀɯ ɫɭɤɭɩɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɿɤɫɨɜɚɧɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɿ
ɡɪɭɱɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɩɨɥɟɝɲɭɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɤɨɲɬɨɦ ʀɯ
ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ ɚɛɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɨɫɿɛ.
Ⱦɥɹ ɈȽɋ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ, ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɧɚ ɤɨɠɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ. Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɈȽɋ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ
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ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɦ ɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ (ɡɚɛɨɪɨɧɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɚ
ɩɭɛɥɿɱɧɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ, ɫɚɦɨɜɪɹɞɧɿɫɬɶ ɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɹɦɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ). Ɍɚɤɨɠ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɥɹ ɈȽɋ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɿ ɪɟɦɨɧɬ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɭ, ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɸ
ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɦɟɬɨɞɢ.

ȻȱɅɈɊɍɋɖ
əɤ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɨ ɜ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɤɪɚʀɧɢ, Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ Ȼɿɥɨɪɭɫɶ ɽ ɭɧɿɬɚɪɧɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɞɟɪɠɚɜɨɸ.
Ƚɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɝɚɪɚɧɬɭɽɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɫɬɚɪɨɫɬɿ, ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɯɜɨɪɨɛɢ,
ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ, ɩɪɢ ɜɬɪɚɬɿ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ, ɜɬɪɚɬɿ ɝɨɞɭɜɚɥɶɧɢɤɚ ɬɚ ɜ ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ
ɡɚɤɨɧɨɦ. ȼɥɚɫɧɟ ɰɢɦ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɦ ɩɨɫɬɭɥɚɬɨɦ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ,
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɤɪɚʀɧɢ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɣ ɿɫɧɭɸɱɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ.
Ɂɚɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɬɚɤɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɣ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɬɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɪɚɡɥɢɜɢɯ ɬɚ ɦɚɥɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɯ ɝɪɭɩ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ.
Ɉɞɧɟ ɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɦɿɫɰɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɤɪɚʀɧɢ ɩɨɫɿɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ –
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɽ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɸ ɿ «ɨɞɟɪɠɚɜɥɟɧɨɸ». ɉɪɨɬɟ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ
ɞɟɪɠɚɜɚ ɞɟɤɥɚɪɭɽ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɨɡɚɦɿɧɧɨʀ
ɮɨɪɦɢ ɪɨɛɨɬɢ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ (ȾɋɁ)2. ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɽ ɧɟɜɿɞ’ɽɦɧɢɦ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ Ɂɚɤɨɧɨɦ
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ȼɿɥɨɪɭɫɶ «ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ»3
ɉɿɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɩɨɫɥɭɝɨɸ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɞɿʀ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜ
ɭɩɟɪɟɞɠɟɧɿ, ɩɨɞɨɥɚɧɧɿ ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɠɢɬɬɽɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ (ɚɛɨ) ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨ ɧɟʀ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ:
x ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɫɮɟɪɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ;
x ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ʀɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ), ɿɧɲɿ ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɿ ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɧɟɭɪɹɞɨɜɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ;
x ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ.
ɐɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɭɤɨɪɿɧɟɧɿɫɬɸ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ
ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ:
x ɥɿɤɚɪɧɿ ɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ;
x ɝɟɪɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɿ ɰɟɧɬɪɢ;
x ɞɨɦɚ (ɰɟɧɬɪɢ) ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ ɛɟɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ;
x ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɰɟɧɬɪɢ;
x ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɬɪɭɞɨɜɿ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿ;
x ɯɨɫɩɿɫɢ;
x ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ: ɛɭɞɢɧɤɢ-ɿɧɬɟɪɧɚɬɢ ɞɥɹ ɥɿɬɧɿɯ ɬɚ ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ, ɛɭɞɢɧɤɢɿɧɬɟɪɧɚɬɢ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ-ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɛɭɞɢɧɤɢ ɞɥɹ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɰɟɧɬɪɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ;
x ɰɟɧɬɪɢ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɝɨ-ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ (ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɿ
ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɢɯ – ɰɟ ɫɬɨɜɪɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ
2
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ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ, ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ɈɉɎɊ);
ɰɟɧɬɪɢ ɪɟɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ (ɚɛɨ) ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ.

ɏɨɱ ɧɟɭɪɹɞɨɜɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɩɪɚɜɨɦ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɪɨɬɟ ɱɟɪɟɡ ɧɢɡɤɭ
ɨɛɦɟɠɟɧɶ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɪɨ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ.
ɍɪɹɞɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɜ ɫɮɟɪɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ
ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɞɢ. Ɍɚɤ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ȼɿɥɨɪɭɫɶ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ ɨɞɢɧ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (ɌɐɋɈɇ), ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
Ɇɿɧɩɪɚɰɿ, ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 1 ɩɿɜɪɿɱɱɹ 2016 ɪɨɤɭ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ 146 ɌɐɋɈɇɿɜ ɬɚ 1172 ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɭɧɤɬɿɜ, 2 ɦɿɫɶɤɢɯ ɰɟɧɬɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɫɿɦ’ʀ ɬɚ ɞɿɬɹɦ, ɭ ɫ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɹɤɢɯ ɜɯɨɞɹɬɶ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ (133), «ɤɪɢɡɨɜɿ ɤɿɦɧɚɬɢ» (76)4.
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ
ɦɟɯɚɧɿɡɦ ȾɋɁ, ɹɤɢɣ ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɡɚɞɚɱɿ:
x ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɧɚɱɭɳɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ;
x ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ;
x ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɜɢɞɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
x ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɬɚ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ.
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ȾɋɁ ɽ:
x ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ ɿ ɩɪɨɡɨɪɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ȾɋɁ;
x ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɣ ɜɿɞɛɿɪ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ȾɋɁ, ɳɨ ɮɿɧɚɧɫɭɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɦ
ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ ɫɭɛɫɢɞɿɣ ɧɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɪɨɟɤɬɿɜ;
x ɽɞɧɿɫɬɶ ɜɢɦɨɝ, ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɪɿɜɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ȾɋɁ.
ɋɯɟɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ȾɋɁ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɚɤɢɯ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɟɬɚɩɿɜ:
x ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ, ɩɪɨɝɪɚɦ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɬɪɟɛ ɬɚ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ);
x ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ȾɋɁ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: ɨɩɢɫ ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɝɪɭɩ, ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɯ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ);
x ɜɢɛɿɪ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ;
x ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɦɿɠ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɜɰɟɦ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ;
x ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ȾɋɁ;
x ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ.
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ȾɋɁ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɦɢ ɬɚ ɪɨɡɩɨɪɹɞɱɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ Ɋɚɞɚɦɢ
ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ, ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ
ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȾɋɁ ɽ ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɹɤɚ ɛ ɡɚɡɧɚɱɚɥɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ȾɋɁ. ɋɢɬɭɚɰɿɹ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɜ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȾɋɁ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɨɤɪɟɦɢɯ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜɢɧɢɤɚɽ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ,ɘ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɭɯɜɚɥɸɜɚɬɢ ɿɧɲɿ
ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ (ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɨɫɜɿɬɢ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ ɬɨɳɨ). ɉɪɨɬɟ ɿɧɲɢɦɢ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚɦɢ
ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ – ɰɟ ɩɪɟɪɨɝɚɬɢɜɚ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɯɢɫɬɭ.
ȼɚɠɥɢɜɢɦɢ ɟɬɚɩɨɦ ɽ ɚɧɚɥɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɦɿɠɜɿɞɨɦɱɚ ɝɪɭɩɚ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɧɚ 1/3 ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ
ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɧɟɭɪɹɞɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. ɐɹ ɝɪɭɩɚ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɫɮɟɪɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡ
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ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɫɤɥɚɫɬɢ ɩɟɪɟɥɿɤ ɬɚ ɨɛɫɹɝ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɜ ɹɤɢɯ ɽ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɨɰɿɧɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚɫɨɛɨɦ
ȾɋɁ ɧɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ.
ɉɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ȾɋɁ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɜɿ ɮɨɪɦɢ:
1) ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ ɩɨɫɥɭɝ (ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɪɨ
ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ);
2) ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ ɫɭɛɫɢɞɿɣ ɧɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ (ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɮɨɪɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɍɪɹɞɨɦ5).
Ɂ ɱɚɫɭ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȾɋɁ (ɫɿɱɟɧɶ 2013 ɪɨɤɭ) ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɭɤɥɚɞɟɧɨ ɛɿɥɹ 80 ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ.
Ɏɨɪɦɚ ɫɭɛɫɢɞɿɸɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɭɛɫɢɞɿɣ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɥɹ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɟɸ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ. Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɣɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɬɚ
ɦɚɽ ɩɨɤɪɢɜɚɬɢ ɥɢɲɟ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɩɥɚɬɨɸ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɮɨɧɞ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɦɚɽ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɭɦɨɜ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨ
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɫɭɛɫɢɞɿʀ, ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɹɤɢɯ ɩɪɢɪɿɜɧɸɸɬɶɫɹ ɩɨ ɨɩɥɚɬɿ ɩɪɚɰɿ ɞɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜ. Ɍɨɛɬɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɭɪɹɞɨɜɿ ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɚɸɬɶ ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ,
ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ.
ȱɧɲɚ ɮɨɪɦɚ ɫɭɛɫɢɞɿɸɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɭɛɫɢɞɿɣ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ
ɝɪɚɧɬɿɜ (ɯɨɱɚ ɫɚɦɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɧɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ) ɚɛɨ ɿɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɬɢɯ ɠɟ ɫɭɛɫɢɞɿɣ ɧɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɳɨ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɜ ɫɤɥɚɞɧɿɣ ɠɢɬɬɽɜɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɭɛɫɢɞɿɹ (ɝɪɚɧɬ) ɦɚɽ ɩɨɤɪɢɜɚɬɢ ɥɢɲɟ 50%
ɛɸɞɠɟɬɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. ɐɹ ɮɨɪɦɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɭɠɟ ɪɿɞɤɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɯɨɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ
ɞɭɠɟ ɦɚɥɨ ɱɟɪɟɡ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɫɚɦɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɡɜɿɞɫɢ ɣ ɫɬɪɚɯ ɛɭɬɢ ɩɨɤɚɪɚɧɢɦ ɡɚ
ɧɟɰɿɥɶɨɜɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ.
ɍɫɿ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɚɤɭɩɿɜɥɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɱɢ ɤɨɧɤɭɪɫ ɜ ɦɟɠɚɯ ȾɋɁ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɧɚ
ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ ɫɚɣɬɿ http://www.icetrade.by/ (Internet Centre of Electronic Trade).
Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ȾɋɁ, ɳɨ ɮɿɧɚɧɫɭɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ
ɫɭɛɫɢɞɿɣ ɧɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɦɿɫɰɟɜɿ Ɋɚɞɢ
ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ, ɦɿɫɰɟɜɿ ɜɢɤɨɧɚɜɱɿ ɬɚ ɪɨɡɩɨɪɹɞɱɿ ɨɪɝɚɧɢ. ɐɿ ɠ ɨɪɝɚɧɢ ɜɥɚɞɢ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶ ȾɋɁ ɬɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬɶ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ
ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ȾɋɁ ɥɢɲɟ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ. Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɡɚɦɨɜɧɢɤ ȾɋɁ ɭɤɥɚɞɚɽ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɡ
ɜɢɤɨɧɚɜɰɟɦ, ɧɚɞɚɽ ɜɢɤɨɧɚɜɰɟɜɿ ȾɋɁ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɬɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɭ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ.
Ⱦɨɫɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɢɦ ɽ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɱɟɪɩɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɟɤɬɨɪɭ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ. ɇɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɿɫɧɭɽ ɩɟɪɟɥɿɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɿɡ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɫɬɚɬɭɬɧɢɦɢ ɰɿɥɹɦɢ, ɳɨ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɸɫɬɢɰɿʀ, ɜɫɟ ɠ ɬɚɤɢ ɧɚ ɞɭɦɤɭ
ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɜɿɧ ɽ ɧɟɩɨɜɧɢɦ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɚɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ «Ȼɿɥɨɪɭɫɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ»
(ɫɬɜɨɪɟɧɚ Ȼɿɥɨɪɭɫɶɤɨɸ ɚɫɨɰɿɚɰɿɽɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ) ɿɫɧɭɽ ɞɟɫɶ 7200 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ
ɞɟɪɠɚɜɧɿ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ, ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɨɜɿ ɬɚ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ.
Ɍɚɤɨɠ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɿɫɧɭɽ ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɦɨɧɨɩɨɥɿɹ ɧɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. Ɍɚɤɢɦ
ɦɨɧɨɩɨɥɿɫɬɨɦ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ Ȼɿɥɨɪɭɫɶɤɟ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɑɟɪɜɨɧɨɝɨ ɏɪɟɫɬɚ. Ɉɫɨɛɥɢɜɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ.
ȱɫɧɭɸɬɶ ɬɚɤɨɠ «ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ» ɧɟɭɪɹɞɨɜɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɢɩɭ Ȼɿɥɨɪɭɫɶɤɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ, Ȼɿɥɨɪɭɫɶɤɟ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɝɥɭɯɢɯ, ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɚ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ-ɤɨɥɹɫɨɱɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɬɚɤɨɠ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ
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ɩɟɜɧɨɸ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɩɪɨɬɟɤɰɿɽɸ ɡ ɛɨɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɽ ɞɨ ɩɟɜɧɨʀ ɦɿɪɢ ɦɨɧɨɩɨɥɿɫɬɚɦɢ ɜ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɞɥɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ.
Ɉɰɿɧɸɸɱɿ ɧɟɭɪɹɞɨɜɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭ, ɬɚɤɨɠ ɬɪɟɛɚ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ
Ȼɿɥɨɪɭɫɿ ɩɪɨ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɡɚɛɨɪɨɧɭ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɬɚɤɢɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ, ɚ, ɨɬɠɟ, ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɩɥɚɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ. Ɍɚɤɨɠ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɧɚ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɰɟ ɡɜɭɠɭɽ ɹɤ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɬɚɤ ɿ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɛɭɬɢ ɜɩɥɢɜɨɜɢɦɢ ɝɪɚɜɰɹɦɢ ɜ ɫɟɤɬɨɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ, ɜɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ Ȼɿɥɨɪɭɫɶ ɯɨɱ ɿ ɦɚɽ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ȾɋɁ, ɩɪɨɬɟ
ɠɨɪɫɬɤɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɚɦɨʀ ɫɮɟɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɪɭɤɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜ ɫɬɪɢɦɭɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. ɐɟ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɜɩɥɢɜɚɽ ɹɤ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɟɧɧɹ
ɬɚɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɫɚɦɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ.



602

22

II.

ȺɇȺɅȱɁ ɑɂɇɇɈȽɈ ɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇɈȽɈ ɁȺɄɈɇɈȾȺȼɋɌȼȺ ɍɄɊȺȲɇɂ ɌȺ ɉɊȺɄɌɂɄ,
ɓɈ ɊȿȽɍɅɘɘɌɖ ɇȺȾȺɇɇə ɋɈɐȱȺɅɖɇɂɏ ɉɈɋɅɍȽ ɈȽɋ ɁȺ ȾȿɊɀȺɇɈȽɈ
ɎȱɇȺɇɋɍȼȺɇɇə

Ⱥɧɚɥɿɡ ɱɢɧɧɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ ɈȽɋ ɡɚ ɞɟɪɠɚɧɨɝɨ ɮɿɧɚɫɭɜɚɧɧɹ
Ⱥɧɚɥɿɡ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɩɿɞɫɬɚɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɿ ɡɚɫɚɞɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ», ɳɨ ɛɭɜ ɭɯɜɚɥɟɧɢɣ ɭ 2003 ɪɨɰɿ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɩɿɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ
ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɨɫɨɛɚɦ, ɨɤɪɟɦɢɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɝɪɭɩɚɦ, ɹɤɿ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ ɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ʀɯ ɩɨɞɨɥɚɬɢ, ɡ ɦɟɬɨɸ
ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ ʀɯɧɿɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ.
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ 2007 ɪɨɰɿ
ɭɯɜɚɥɸɜɚɜ Ʉɨɧɰɟɩɰɿɸ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. ɉɪɨɬɟ ɜɨɧɚ ɧɟ ɛɭɥɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɜ
ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝɚɯ, ʀɯ ɜɢɞɚɯ ɬɚ ɨɛɫɹɝɚɯ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ
ɩɨɬɪɟɛ ɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. ɍ 2012 ɪɨɰɿ ɍɪɹɞ ɭɯɜɚɥɸɽ ɋɬɪɚɬɟɝɿɸ
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ 2016 ɪɨɤɭ), ɞɟ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɨɝɨ
ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɦɚɽ ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ:
x ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
x ɚɞɪɟɫɧɿɫɬɶ ʀɯ ɧɚɞɚɧɧɹ;
x ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ;
x ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɬɚɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿɣ ɝɪɨɦɚɞɿ;
x ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɥɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɪɿɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɬɚɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
x ɹɤɿɫɬɶ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
x ɩɪɨɡɨɪɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
ɍɪɹɞ ɡɚɞɟɤɥɚɪɭɜɚɜ ɧɚɦɿɪɢ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɣ ɪɢɧɨɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨ
ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ.
ɍ Ɂɚɤɨɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ» ɡɚɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɨ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɦɨɞɟɥɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɳɨ
ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɩɪɨɡɨɪɢɯ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɩɿɥɶɝɚɯ ɿ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɜɢɩɥɚɬɚɯ, ɞɨ
ɫɭɱɚɫɧɨʀ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨʀ ɬɚ ɞɿɽɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ - ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. ɍɬɿɦ ɛɚɡɨɜɢɦɢ
ɮɨɪɦɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɬɚ ɩɿɥɶɝɢ, ɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɽ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɨɜɨɸ ɜ ɧɚɲɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɹɤɚ ɳɟ ɧɟ ɜ
ɩɨɜɧɿɣ ɦɿɪɿ ɨɯɨɩɥɸɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɜɪɚɡɥɢɜɿ ɬɚ ɧɟɡɚɯɢɳɟɧɿ ɜɟɪɫɬɜɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
Ɂɝɚɞɚɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɽ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. Ɉɫɬɚɧɧɽ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢ (ɜɞɨɦɚ),
ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ) ɞɢɬɢɧɢ ɭ ɫɿɦ’ɹɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɧɚɞɚɸɬɶ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ (ɩɪɢɣɨɦɧɿ ɫɿɦ’ʀ, ɞɢɬɹɱɿ ɛɭɞɢɧɤɢ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɫɿɦ’ʀ
ɩɚɬɪɨɧɚɬɧɢɯ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ), ɭ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ɿɧɬɟɪɧɚɬ ɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɭ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɞɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ, ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɚɯ
ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɚɛɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ, ɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɜ
ɿɧɲɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ (ɞɨɝɥɹɞɭ).
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ:
x ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɿ,
x ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ,
x ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ
x ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɦɟɞɢɱɧɿ,
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x ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ,
x ɸɪɢɞɢɱɧɿ,
x ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ,
x ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ.
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɟɪɟɥɿɤ ɜɢɞɿɜ ɩɨɫɥɭɝ ɽ ɧɟɜɢɱɟɪɩɧɢɦ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ.
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɩɨɤɥɚɞɚɽ ɨɛɨɜ’ɹɡɨɤ ɧɚ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɩɟɪɟɥɿɤ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. ɇɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɪɚ ɭ 2012 ɪɨɰɿ ɛɭɥɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɉɟɪɟɥɿɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɚɦ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ ɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ʀɯ ɩɨɞɨɥɚɬɢ. ɍ ɧɶɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ:
x Ⱦɨɝɥɹɞ
x ɉɿɞɬɪɢɦɚɧɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ
x ɉɚɥɿɚɬɢɜɧɢɣ/ɯɨɫɩɿɫɧɢɣ ɞɨɝɥɹɞ
x ɉɨɫɥɭɝɚ ɡ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
x ɉɨɫɥɭɝɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ
x ɉɨɫɥɭɝɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ
x ɉɨɫɥɭɝɚ ɝɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ
x ɉɨɫɥɭɝɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ
x ɇɚɞɚɧɧɹ ɩɪɢɬɭɥɤɭ
x Ʉɪɢɡɨɜɟ ɬɚ ɟɤɫɬɪɟɧɟ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ
x Ʉɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ
x ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ/ɩɚɬɪɨɧɚɠ
x ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ
x ɉɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɨ (ɦɟɞɿɚɰɿɹ)
x ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ. ɇɚ
ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɬɚɤɿ:
x Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜɞɨɦɚ
x Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
x Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɢɬɭɥɤɭ ɛɟɡɞɨɦɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ
x Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɨɫɿɛ
x Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ
x Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ
x Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ
x Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɱɢ ɧɟ ɧɚɛɭɥɢ ɬɚɤɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ
x Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ
x Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɤɪɢɡɨɜɨɝɨ ɬɚ ɟɤɫɬɪɟɧɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ
x Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɚ (ɦɟɞɿɚɰɿʀ)
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɞɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ,
ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɨɪɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ'ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɚ
ɬɚɤɨɠ ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ. Ɍɨɛɬɨ ɫɟɪɟɞ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ:
x
ɞɟɪɠɚɜɧɿ;
x
ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿ;
x
ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ;
x
ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ.
əɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɿɡ ɰɶɨɝɨ ɫɥɿɞɭɽ, ɳɨ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ, ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɿ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɽ ɜɢɞɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɰɿɥɤɨɦ ɩɿɞɩɚɞɚɸɬɶ ɩɿɞ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. Ɋɚɡɨɦ ɡ
ɬɢɦ, ɧɚɞɚɸɱɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɝɚɞɚɧɢɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɚɤɨɧ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ
ɜɢɦɨɝɭ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɬɚɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜ ɫɜɨʀɯ ɫɬɚɬɭɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɦɚɸɬɶ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɩɟɪɟɥɿɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
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ɩɨɫɥɭɝ, ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɨɫɿɛ, ɹɤɢɦ ɜɨɧɢ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ. Ɍɚɤɨɠ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɚɸɬɶ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɹɤ ɡɚ ɩɥɚɬɭ, ɬɚɤ ɿ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨ. Ɉɬɠɟ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɚ ɱɢ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɿ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɹɤɚ ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɽ ɫɟɛɟ ɹɤ ɫɭɛ’ɽɤɬ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɜ ɫɜɨʀɯ
ɫɬɚɬɭɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɧɨɪɦɢ ɩɪɨ ɰɟ, ɦɚɬɢ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɲɬɚɬɧɿ ɱɢ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ
ɨɫɧɨɜɚɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
Ɍɚɤɨɠ ɜɚɪɬɨ ɜɡɹɬɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ, ɳɨ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ» ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ
ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɨɪɝɚɧɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɱɚɸɬɶ ɡ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɧɚɞɚɜɚɱɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɚ, ɨɬɠɟ,
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ, ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɦɢ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɹɤɿ ɬɚɤɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚɞɚɸɬɶ.
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɦɿɫɰɟɜɿ ɨɪɝɚɧɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɦɨɠɭɬɶ ɜɞɚɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ (ɋɁ). ɉɿɞ ɋɁ ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɡɚɫɿɛ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ. Ʉɚɛɿɧɟɬɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭɯɜɚɥɟɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɉɨɪɹɞɨɤ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ. ɐɟɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɢɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɹɤɳɨ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɡɚɤɭɩɨɜɭɽɬɶɫɹ, ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɚɛɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 200 ɬɢɫ ɝɪɢɜɟɧɶ, ɬɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɸ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɸ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ
ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶ». əɤɳɨ ɠ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɦɟɧɲɚ ɡɚ 200 ɬɢɫ ɝɪɧ., ɬɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ
ɨɤɪɟɦɨɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɸ. ɉɪɢ ɱɨɦɭ, ɫɟɪɟɞ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɥɸɱɧɨ
ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɢ, ɚ, ɨɬɠɟ, ɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ, ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɿ ɬɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚɤɨɠ.
Ɉɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ, ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɿ ɬɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɿ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ. Ɍɚɤ, ɈȽɋ ɦɨɠɭɬɶ
ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɧɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɱɢ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɫɧɭɸɱɢɯ. Ɍɿ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɩɨɜɢɧɧɿ ʀɯ ɛɪɚɬɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɬ.ɩ. ɋɚɦɟ ɰɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ.
1.

Ɉɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ:
x Ɉɰɿɧɤɚ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ;
x Ɉɩɢɫ, ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɬɚ ɩɟɪɟɥɿɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
x ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɡɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
x ɉɨɪɹɞɨɤ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
x Ɉɛɥɿɤ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɬɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɧɚɞɚɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ
x ɉɟɪɟɝɥɹɞ ɬɚ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ ʀɯ ɧɚɞɚɧɧɹ
x ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
x Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
x ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɰɿɧɢ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
x Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ (ɦɨɧɨɩɨɥɿɹ, ɤɨɪɭɩɰɢɣɧɿ
ɪɢɡɢɤɢ ɬɨɳɨ)

2.

Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɈȽɋ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ:
x Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɈȽɋ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
x Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɪɟɽɫɬɪ ɈȽɋ - ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
x ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɈȽɋ – ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
x ɉɨɪɹɞɨɤ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɈȽɋ
x Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɈȽɋ
x ɉɨɫɢɥɟɧɧɹ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɈȽɋ ɜ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
x Ɂɜɿɬ ɈȽɋ ɡɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
x Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ ɈȽɋ – ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɸ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɧɚɞɚɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ
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3.

ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɰɿɧɢ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚɞɚɧɢɯ ɈȽɋ
Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɈȽɋ (ɦɨɧɨɩɨɥɿɹ, ɤɝɪɭɩɰɢɣɧɿ ɪɢɡɢɤɢ ɬɨɳɨ)

Ɉɛɥɿɤ, ɡɜɿɬɭɜɚɧɧɹ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ

ȱȱȱ. ȺɇȺɅȱɁ ɊȿȺɅɖɇɈȽɈ ɋɌȺɇɍ
ɇȿȾȿɊɀȺȼɇɂɏ ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱɃ

ɇȺȾȺɇɇə

ɋɈɐȱȺɅɖɇɂɏ

ɉɈɋɅɍȽ

ɋɂɅȺɆɂ

1. ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ 2015 ɪɨɤɭ ɫɤɥɚɞɚɥɚ 67911. ɐɹ ɰɢɮɪɚ
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɰɟ ɱɢɫɟɥɶɧɢɣ ɫɟɝɦɟɧɬ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɢɣ ɡɞɚɬɟɧ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ
ɫɮɟɪɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɭɫɿɯ ɫɟɤɬɨɪɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɫɮɟɪɿ.
ɇɚ ɠɚɥɶ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨ ɿ ɫɤɟɩɬɢɱɧɨ ɞɨ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
ɫɟɤɬɨɪɭ, ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɣɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɬɧɭ ɞɭɦɤɭ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ, ɞɨɪɚɞɱɢɯ
ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɨɥɿɬɢɤ. ɐɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ «ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ» ɡ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸ ɽ ɬɢɩɨɜɨɸ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɣ ʀʀ ɜɢɬɨɤɢ ɩɨɯɨɞɹɬɶ ɜɿɞ ɫɬɚɪɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɭ
Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ» ʋ 2460-XII ɜɿɞ 16.06.1992ɪ6, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨɝɨ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɨɝɥɢ ɬɿɥɶɤɢ ɫɩɪɢɹɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɨɪɝɚɧɚɦ ɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɨɥɿɬɢɤ ɿ ɧɟ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹ ɹɤ ɫɭɛ’ɽɤɬɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
ȱɧɲɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɭ ɫɜɨʀɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɸɬɶ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɧɚ ɚɞɜɨɤɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɹɯ ɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɦɟɬɿ ɫɬɚɜɚɬɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɜɟɫɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ. ɉɪɢɱɢɧ ɰɶɨɦɭ ɞɟɤɿɥɶɤɚ:
x ɇɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɜɢɦɚɝɚɽ ɡɚɬɪɚɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ,
ɥɸɞɫɶɤɢɯ, ɿɧɲɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɨɳɨ. ɇɟ ɜɫɿ ɈȽɋ ɦɚɸɬɶ
ɡɧɚɧɧɹ, ɛɚɱɟɧɧɹ, ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɚ ɛɟɪɭɬɶ ɧɚ ɫɟɛɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɬɚɤɭ ɩɨɫɥɭɝɭ.
x ȼɥɚɞɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɟ ɱɚɫɬɨ ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɈȽɋ, ɿ ɹɤɳɨ ɣ ɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɫɢɥɚɦɢ ɈȽɋ, ɬɨ ɰɟ ɫɤɨɪɿɲɟ ɜɢɧɹɬɨɤ ɡ ɩɪɚɜɢɥɚ. Ɍɚɤɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɈȽɋ ɦɚɸɬɶ
ɜɢɛɨɪɨɬɢ. Ʉɨɲɬɢ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɡɚ ɡɚɥɢɲɤɨɜɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ, ɧɟ ɩɨɤɪɢɜɚɸɬɶ ɜɫɿɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ
ɩɨɫɥɭɝɭ. ɑɚɫɬɨ ɈȽɋ ɜɿɞɦɨɜɥɹɸɬɶɫɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɤɨɲɬɢ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ʀɯ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɚ, ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɚ, ɫɭɦɚ ɤɨɲɬɿɜ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɭɫɢɥɥɹɦ, ɹɤɿ
ɜɢɬɪɚɱɟɧɿ ɧɚ ʀɯ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
x ɋɩɿɜɩɪɚɰɸɸɱɢ ɡ ɈȽɋ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɧɟ ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɡɚ ɦɟɬɭ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɚ
ɫɤɨɪɿɲɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ ɈȽɋ.
x Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɨɤɢ ɳɨ ɜ
ɞɟɪɠɚɜɿ ɧɟ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɽ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ, ɧɚɞɚɧɨʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɩɿɥɶɝɨɜɢɦ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɳɨ
ɮɨɪɦɭɽ ɭ ɥɸɞɟɣ ɫɩɨɠɢɜɚɰɶɤɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿ ɧɟ ɦɨɬɢɜɭɽ ʀɯ ɞɨ ɜɢɯɨɞɭ ɡɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ
ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɚ ɰɟ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɫɬɚɜɢɬɶ ɥɸɞɟɣ ɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɬɚɤɢɯ ɜɢɩɥɚɬ, ɮɨɪɦɭɽ ɩɨɠɢɬɬɽɜɭ
ɡɜɢɱɤɭ ɛɭɬɢ ɜ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ. ɑɚɫɬɨ ɈȽɋ ɩɿɞɿɝɪɭɸɬɶ ɞɟɪɠɚɜɿ ɜ ɰɶɨɦɭ, ɿ ɫɜɨɸ
ɪɨɛɨɬɭ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɸɬɶ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿɣ ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ ɫɜɨʀɯ ɱɥɟɧɿɜ.
Ɂ 1 ɫɿɱɧɹ 2013 ɪ. ɜɫɬɭɩɢɜ ɭ ɞɿɸ ɧɨɜɢɣ Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɛ'ɽɞɧɚɧɧɹ»7, ɹɤɢɣ ɪɨɡɲɢɪɢɜ
ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɨɫɬɚɧɨɜɢ ɄɆɍ ɜɿɞ 13 ɥɢɩɧɹ 2016 ɪ. ʋ
440 «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ ɜɟɞɟɧɧɹ Ɋɟɽɫɬɪɭ ɧɟɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ
ɧɟɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɞɨ Ɋɟɽɫɬɪɭ ɬɚ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɡ Ɋɟɽɫɬɪɭ», ɞɨ 1 ɫɿɱɧɹ
2017 ɪ. ɜɫɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɨɧɨɜɢɬɢ ɫɜɨʀ ɫɬɚɬɭɬɢ ɿ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ʀɯ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨ ɧɨɜɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɭ ɬɚ ɞɨ ɇɨɜɨɝɨ ɉɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ Ʉɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ8. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɶ ɨɧɨɜɥɟɧɢɯ ɫɬɚɬɭɬɿɜ ɽ ɩɟɪɟɝɥɹɞ
ɇȽɈ ɫɜɨʀɯ ɦɟɬɢ, ɰɿɥɟɰ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɿ ɡɦɿɧɚ ʀɯ, ɹɤɳɨ ɰɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ. Ɂɦɿɧɢ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɜɿɞ


6
Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ» ʋ 2460-XII ɜɿɞ 16.06.1992 ɪ., ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2460-12
7
Ɋɨɡɞɿɥ ȱȱȱ, ɫɬɚɬɬɹ 21, ɩɭɧɤɬɢ 2, 3, Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɛ'ɽɞɧɚɧɧɹ», ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
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ɉɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

26

ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɱɥɟɧɚɦ ɫɜɨɽʀ ɇȽɈ ɞɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ. ɇɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɭ ɪɨɡɲɢɪɢɥɢ ɩɪɚɜɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ ɬɚ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ʀɦ ɜɟɫɬɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ,
ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ
ɡɚɫɚɞɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ»9 ɬɚ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ
ɜɢɤɨɧɚɜɰɟɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ.
Ɂɚ ɰɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɢɬɢ ɞɟɪɠɚɜɭ, ɹɤɚ ɜɡɹɥɚ ɧɚ ɫɟɛɟ
ɧɟɩɨɦɿɪɧɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɿ ɫɬɚɬɢ ɩɨɜɧɨɩɪɚɜɧɢɦɢ ɧɚɞɚɜɚɱɚɦɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɜɢɪɿɲɭɸɱɢ ɝɨɫɬɪɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ
ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ, ɪɿɤ ɜɿɞ ɪɨɤɭ ɧɚɪɨɫɬɚɸɱɨɝɨ, ɞɟɮɿɰɢɬɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ Ȼɸɞɠɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ10. ɋɜɨɸ
ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɥɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɥɢ ɭ ɩɨɫɬɦɚɣɞɚɧɿɜɫɶɤɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. ɋɚɦɟ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜɨɽɧɧɢɯ ɞɿɣ,
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɝɨ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɪɨɡɝɭɛɥɟɧɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɪɦɿʀ, ɲɜɢɞɤɨ ɜɿɞɪɟɚɝɭɜɚɥɢ ɧɚ ɜɢɤɥɢɤɢ, ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɢ
ɜɢɫɨɤɭ ɫɬɭɩɿɧɶ ɞɨɜɿɪɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɫɬɚɥɢ ɫɩɪɚɜɠɧɿɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ, ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦɢ
ɫɨɥɞɚɬɚɦɢ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦɭ, ɚɥɶɬɪɭʀɡɦɭ, ɡɝɭɪɬɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɜɿɞɞɚɧɨɫɬɿ ɫɜɨʀɣ
ɫɩɪɚɜɿ.
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɚɝɪɟɫɿʀ ɰɟ ɫɩɪɚɰɸɜɚɥɨ, ɚɥɟ ɧɟ ɫɬɚɥɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. ȼɬɪɚɬɢɬɢ ɬɚɤɢɣ ɤɨɥɨɫɚɥɶɧɢɣ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɣ ɪɟɫɭɪɫ, ɹɤɢɣ, ɩɨ ɫɭɬɿ, ɡɚɦɿɧɢɜ
ɧɟɩɨɜɨɪɨɬɤɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿʀ, ɛɭɥɨ ɛ ɜɟɥɢɱɟɡɧɨɸ ɩɨɦɢɥɤɨɸ. Ɍɚɤɨɠ ɰɶɨɝɨ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɢɥɚ ɛ ɚɤɬɢɜɧɚ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɫɬɚɥɚ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɜɥɚɞɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɱɚɫɬɢɧɭ ʀʀ ɪɨɛɨɬɢ.
2. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɈȽɋ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɍ ɩɟɪɿɨɞ ɡ 2014 ɪɨɤɭ ɡ’ɹɜɢɜɫɹ ɪɹɞ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɨɤɪɟɫɥɢɥɢ ɧɚɩɪɹɦ ɪɟɮɨɪɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɫɮɟɪɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɪɨɡɞɟɪɠɚɜɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
1. ɍɝɨɞɚ ɩɪɨ ɤɨɚɥɿɰɿɸ ɞɟɩɭɬɚɬɫɶɤɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ «ȯɞɢɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ»11, ɡ ɹɤɨʀ ɩɨɱɚɥɚ ɫɜɨɸ ɪɨɛɨɬɭ
ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ 8 ɫɤɥɢɤɚɧɧɹ. ȼ ɪɨɡɞɿɥɿ 15 «ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɚ ɪɟɮɨɪɦɚ» ɜ ɩɭɧɤɬɿ
1.9 ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ: «Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɦɟɪɟɠɿ ɧɟɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɧɟɡɚɯɢɳɟɧɢɯ ɜɟɪɫɬɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɬɚ ʀɯ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ. ɒɢɪɨɤɟ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɞɨ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ».
2. ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ʋ501/2015 ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ «ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɪɚɜ
ɥɸɞɢɧɢ»12, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨʀ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɬɚ ɭɯɜɚɥɟɧɨ «ɉɥɚɧ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ 2020 ɪɨɤɭ»13, ɹɤɢɣ ɛɭɜ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɣ
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 23 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2015 ɪ. ʋ 1393-ɪ. ɉɭɧɤɬ 54
ɩɿɞɩɭɧɤɬ 4 ɉɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ
ɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿɣ ɝɪɨɦɚɞɿ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɨ ɞɨ
ɞɟɫɹɬɢ ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɝɪɨɦɚɞɿ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɹɤɨɝɨ ɞɨ 2020 ɪɨɤɭ ɦɚɽ ɛɭɬɢ
ɡɛɿɥɶɲɟɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ ɝɪɨɦɚɞɿ, ɭ ɬɨɦɭ
ɱɢɫɥɿ ɱɟɪɟɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ (15% ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ).
3. ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ʋ68/2016 «ɉɪɨ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ»ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ «ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ 2016-2020 ɪɨɤɢ». ȼ ɩɭɧɤɬɿ 4.3 «ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɭɱɚɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ» ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɰɟɣ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ:
- ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɱɟɪɟɡ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ;

9

Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ « ɉɪɨ ɡɚɫɚɞɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ», ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/116015
10
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ Ȼɸɞɠɟɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ 2016 ɪɿɤ, ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/928-19
11ɍɝɨɞɚ ɩɪɨ ɤɨɚɥɿɰɿɸ ɞɟɩɭɬɚɬɫɶɤɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ «ȯɞɢɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ», ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/n000100115
12
«ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ», ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ http://www.president.gov.ua/documents/5012015-19364
13
«ɉɥɚɧ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ 2020 ɪɨɤɭ», ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:
http://www.president.gov.ua/documents/5012015-19364
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ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;
- ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɭɱɚɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɭ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɯ
ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶ;
- ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɚ
ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɫɟɪɟɞ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɪɿɜɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɬɚɤɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ;
- ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɧɟɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɹɤɳɨ ɬɚɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɦɟɬɿ
(ɰɿɥɹɦ) ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɫɩɪɢɹɽ ʀʀ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɸ ɬɚ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ (ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ) ɚɛɨ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɟɪɟɞ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ (ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ),
ɱɥɟɧɿɜ ɬɚɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ;
- ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ
ɩɨɬɪɟɛ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ;
- ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿʀ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
ɩɨɞɚɬɤɨɦ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
- ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚ
ɪɚɯɭɧɨɤ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɩɪɚɜɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɬɚ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɦ ɦɚɣɧɨɦ ɧɚ
ɩɿɥɶɝɨɜɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ.
4. Ɂɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞ 13 ɛɟɪɟɡɧɹ 2013 ɪ. ʋ 208-ɪ «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɩɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɧɚ 2013-2016 ɪɨɤɢ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ»14, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɳɨɞɨ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ.
5. ɇɚ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɿ ɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ «ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ 2022 ɪɨɤɭ»1516, ɜ ɹɤɿɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɸ
ɝɪɨɦɚɞɨɸ, ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ, ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ.
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦɢ ɩɿɞɫɬɚɜɚɦɢ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹɦɢ ɽ
ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ:
1. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ»17 2003 ɪɨɤɭ ɡɿ ɡɦɿɧɚɦɢ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɹɤɨɝɨ: ɫɭɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ – ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɢ
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɨɪɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ – ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ
ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ;
2. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɛ'ɽɞɧɚɧɧɹ»18, ɹɤɢɣ ɜɫɬɭɩɢɜ ɜ ɞɿɸ ɡ 1 ɫɿɱɧɹ 2013 ɪɨɤɭ ɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɫɚɞɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ»19. Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɟ ɨɛ'ɽɞɧɚɧɧɹ ɡɿ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ
ɨɫɨɛɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɧɢɦ ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ (ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ) ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɜɰɟɦ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɚ. Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɛ'ɽɞɧɚɧɧɹ ɡɿ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ
ɨɫɨɛɢ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ,
ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɚ.
3. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɦɿɫɰɟɜɟ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ»20 ɬɚ Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɦɿɫɰɟɜɿ
ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ»21, ɜ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɜɥɚɫɧɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɢɯ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɬɚ
ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɪɚɞ ɿ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ
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«ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɧɚ 2013-2016 ɪɨɤɢ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ», ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/208-2013-%D1%80
15
ɍɤɚɡ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ʋ68/2016 «ɉɪɨ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ»
http://www.president.gov.ua/documents/682016-19805
16
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article;jsessionid=BE7D3277310FB605EF9A809AEAB8CF8F.app1?art_id=189
697&cat_id=10203
17
Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ « ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ», ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/966-15
18
Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɛ'ɽɞɧɚɧɧɹ», ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
19 Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɫɚɞɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
20
Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɦɿɫɰɟɜɟ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ», ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97%D0%B2%D1%80
21 Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɦɿɫɰɟɜɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ», ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/586-14
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ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɰɿɥɶɨɜɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɡɚɥɭɱɚɬɢ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɥɸɞɹɦ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ ɜ ɫɤɥɚɞɧɿ ɠɢɬɬɽɜɿ
ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ.
4. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɩɭɛɥɿɱɧɿ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ»22, ɹɤɢɣ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɩɪɚɜɨɜɿ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɤɭɩɤɭ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɪɨɛɿɬ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɝɪɨɦɚɞɢ.
5. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ»23.
3. Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɪɟɽɫɬɪ ɈȽɋ-ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɇɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ.
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ24, ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɟɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɹɤɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɧɢɯ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɚ ɡɚ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɽ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ
ɧɟɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɜ ɬ. ɱ. ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
ɉɢɬɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ Ɋɟɽɫɬɪɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜ ɹɤɢɣ ɛɢ ɜɯɨɞɢɥɢ ɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ
ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ, ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ. ɉɪɨɫɬɿɲɟ ɤɚɠɭɱɢ, ɣɨɝɨ ɧɟɦɚɽ. Ⱥɥɟ ɽ ɧɚɝɚɥɶɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ
ɣɨɝɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ, ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ȯɞɢɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɚɡɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
ȼɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ:
x ɫɬɜɨɪɢɬɶ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɇȽɈ ɿ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ʀɦ ɦɚɬɢ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ;
x ɫɬɚɬɢ ɜɢɞɢɦɢɦɢ ɞɥɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɭ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɪɟɬɟɧɞɭɜɚɬɢ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ,
x ɦɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɤɚɛɿɧɟɬɿɜ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɮɿɤɫɭɜɚɬɢ ɤɨɠɧɭ ɧɚɞɚɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ;
x ɫɩɪɨɫɬɢɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ
ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɜɿɞɛɨɪɭ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɩɨɫɥɭɝ.
ɉɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɣɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɇɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɿɞ 20.01.2014 ɪ.
ʋ28 «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɨɞɢɧɢɰɿ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ»25. Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɮɨɪɦɢ ɩɨɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɧɚɡɜɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ, ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɟɪɟɥɿɤ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɇɚɤɚɡɭ Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɿɞ 03 ɜɟɪɟɫɧɹ 2013 ɪɨɤɭ ʋ
537 (ɧɚɡɜɚ ɩɨɫɥɭɝɢ)26, ɮɨɪɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɞɟɧɧɚ, ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɚ, ɩɨɫɬɿɣɧɚ, ɬɢɦɱɚɫɨɜɚ),
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɫɿɛ ɚɛɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɨɫɿɛ ɚɛɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɝɪɭɩ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ. Ɍɚɤɨɠ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɮɨɪɦɚ, ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɚɞɪɚɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɧɚɞɚɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ Ɋɟɽɫɬɪɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɬɜɨɪɸɽ ɧɟɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɿ ɞɨɞɚɽ ɨɛɫɹɝɭ
ɪɨɛɿɬ ɞɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɿɫɶɤɢɯ,
ɪɚɣɨɧɧɢɯ, ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɪɚɞ, ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ ɬɚ ɜɢɤɨɧɤɨɦɿɜ. ɓɨɪɨɤɭ ɞɨ 1 ɥɸɬɨɝɨ ɜɨɧɢ
ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɚɞɿɫɥɚɬɢ ɡɚɩɢɬɢ ɞɨ ɜɫɿɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɿɞ ɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɨɛɥɿɤɭɜɚɬɢ ʀʀ ɜ ɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ. ɑɚɫɬɨ ɬɚɤɚ ɪɨɛɨɬɚ
ɧɚɛɭɜɚɽ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɨɞɧɢɯ ɿ ɬɢɯ ɠɟ ɜɿɞɨɦɢɯ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ, ɧɟ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɿ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ, ɚɛɨ ɜɡɚɝɚɥɿ
ɿɝɧɨɪɭɸɬɶ ɈȽɋ ɹɤ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. ɑɚɫɬɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɚɛɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɟ ɩɪɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ.
4. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɈȽɋ-ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɇɟɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɽ ɫɭɛ’ɽɤɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɧɟ ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ ɞɨ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ (ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ) ɫɟɤɬɨɪɭ ɫɮɟɪɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. Ⱦɨ ɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. ȼ ɋɬɚɬɭɬɿ, ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ, ɹɤɢɦ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽɬɶɫɹ ɪɨɛɨɬɚ ɬɿɽʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ
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Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɩɭɛɥɿɱɧɿ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ», ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/922-19/page
Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ», ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3236-17
24 ɉɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ , ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
25
«ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝɚɯ», ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1184-2012-%D0%BF
26 «ɉɪɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ», ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1614-12
23
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ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɜ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɜɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɽ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɦɨɠɟ ɡɚɡɧɚɱɚɬɢɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɬɚɤɨɠ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɜɤɚɡɚɧɿ
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɨɫɿɛ, ɹɤɢɦ ɜɨɧɢ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ.
ɇɚɤɚɡ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɿɞ 14 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2012 ɪɨɤɭ ʋ 1039 «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ»27 ɜɫɬɚɧɨɜɢɜ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɞɥɹ ɜɿɞɛɨɪɭ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ ɽ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦ ɦ’ɹɤɢɦ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹɦ ɞɥɹ
ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɪɨɫɬɢɦ
ɩɨɞɚɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɱɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɿ ɧɟ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨɝɨ ɚɤɬɭ. Ⱦɨ ɰɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ:
x ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɬɚɬɭɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɰɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ (ɞɥɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ-ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ),
ɜ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɟɪɟɥɿɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɨɫɿɛ,
ɹɤɢɦ ɜɨɧɢ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ;
x ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
x ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɮɚɯɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɿɧɲɢɯ
ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɩɪɨ ɨɫɜɿɬɭ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ;
x ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡɿ ɫɩɥɚɬɢ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɿ ɡɛɨɪɿɜ (ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ);
x ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɤɧɢɠɨɤ ɬɚ ɜɱɚɫɧɿɫɬɶ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɨɝɥɹɞɿɜ;
x ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
x ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɱɢ ɨɪɟɧɞɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚ ɧɿɱ), ɳɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɦ ɬɚ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ (ɞɥɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚ ɧɿɱ), ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ,
ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ/ɯɨɫɩɿɫɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɩɪɢɬɭɥɤɭ;
x ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹɦ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɞɥɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ
ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɩɪɢɬɭɥɤɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ, ɹɤɢɦɢ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɬɚɤɟ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ);
x ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ (ɞɥɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɤɪɢɡɨɜɨɝɨ
ɬɚ ɟɤɫɬɪɟɧɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ);
x ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ (ɞɥɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɡɿ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ, ɞɟɧɧɨɝɨ, ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ/ɯɨɫɩɿɫɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ, ɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ);
x ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɢɣɨɦɧɢɯ ɛɚɬɶɤɿɜ (ɞɥɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ
ɡ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ); ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɡ ɦɟɬɨɸ:
x ɧɚɛɭɬɬɹ ɧɢɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ (ɞɥɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ
ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ,
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ/ɩɚɬɪɨɧɚɠɭ);
x ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɠɢɬɬɽɜɢɦ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦ (ɞɥɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ ɿɡ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ)28.
Ɍɚɤɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɦɚɸɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨ ɬɢɯ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ, ɹɤɿ
ɩɪɟɬɟɧɞɭɸɬɶ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɱɟɪɟɡ ɪɿɡɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɱɟɪɟɡ
ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ29.
ȼ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦɢ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ, ɰɿ
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɽ ɭɦɨɜɧɢɦɢ ɿ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɜɿɞ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɈȽɋ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɩɨɫɥɭɝɢ.
5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɈȽɋ
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«ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ», ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1039-2012-%D0%BF
28 ɇɚɤɚɡ Ɇɿɧɿɫɬɟɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ», ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1184-2012-%D0%BF
29
ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/324-2013-%D0%BF
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ɉɨɪɹɞɨɤ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽɬɶɫɹ ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ ɄɆɍ
ɜɿɞ 19 ɝɪɭɞɧɹ 2012 ɪɨɤɭ ʋ 1184 «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿɡ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɬɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɭɦɨɜ ɬɚ
ɩɨɪɹɞɤɭ ʀɯ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ
(ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ30)».
Ɂɧɨɜɭ ɠ ɬɚɤɢ, ɰɟɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɡɚ ɧɢɯ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɚɛɨ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ.
Ⱦɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ʀɯ ɧɚɞɚɧɧɹ, ɩɨɞɚɽ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɡ
ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɚɛɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ
ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɪɚɞɢ ɚɛɨ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɣ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɧɚɞɚɽ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ:
x ɡɚɹɜɭ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɡɝɨɞɢ ɧɚ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ;
x ɤɨɩɿɸ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɚɛɨ ɿɧɲɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɳɨ ɩɨɫɜɿɞɱɭɽ ɨɫɨɛɭ (ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ);
x ɞɨɜɿɞɤɭ ɩɪɨ ɞɨɯɨɞɢ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɲɿɫɬɶ ɦɿɫɹɰɿɜ;
x ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ, - ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɩɨɫɬɿɣɧɿɣ ɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɞɨɩɨɦɨɡɿ ɚɛɨ ɜɢɩɢɫɤɭ ɡ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɤɚɪɬɢ
ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɝɨ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨ ɯɜɨɪɨɝɨ;
x ɤɨɩɿɸ ɞɨɜɿɞɤɢ ɩɪɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɝɪɭɩɢ ɿɧɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ (ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ).
ɍ ɪɚɡɿ, ɤɨɥɢ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɡɚ ɜɿɤɨɦ ɚɛɨ ɫɬɚɧɨɦ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ
ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ʀɯ ɧɚɞɚɧɧɹ, ɬɚɤɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɦɨɠɟ
ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɨɩɿɤɭɧ ɱɢ ɩɿɤɥɭɜɚɥɶɧɢɤ, ɨɪɝɚɧɢ ɨɩɿɤɢ ɬɚ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ,
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ
ɪɚɞɢ ɚɛɨ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɡɜɟɪɧɭɥɚɫɶ ɨɫɨɛɚ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɫɤɥɚɞɚɽ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɶɨɯ ɞɧɿɜ ɚɤɬ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɨɫɨɛɢ (ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ)
ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸ Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɹɤɢɣ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ
ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɨɪɝɚɧɨɜɿ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɨɜɿ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ. Ɋɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ
ɩɨɪɹɞɤɭ ɦɿɫɰɟɜɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɨɦ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 15 ɞɧɿɜ
ɡ ɞɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɩɭɧɤɬɿ 6 ɰɶɨɝɨ ɉɨɪɹɞɤɭ, ɬɚ ɚɤɬɭ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ʀɯ ɧɚɞɚɧɧɹ (ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ). ɉɪɨ ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɪɿɲɟɧɧɹ
ɦɿɫɰɟɜɢɣ ɨɪɝɚɧ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɚɛɨ ɨɪɝɚɧ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɩɢɫɶɦɨɜɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɬɪɶɨɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨʀ
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɪɚɞɢ ɚɛɨ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɭ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɡɜɟɪɧɭɥɚɫɶ ɨɫɨɛɚ ɳɨɞɨ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
ɉɿɫɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɭɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ
ɡ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɬɚɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɪɢɛɥɢɡɧɚ ɮɨɪɦɚ ɹɤɨɝɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɞɧɹ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɦɿɠ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɬɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ. ɉɨɫɥɭɝɢ ɦɚɸɬɶ ɧɚɞɚɜɚɬɢɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ31 ɬɚ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ32.
6.

Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɈȽɋ
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«ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɬɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ
ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɭɦɨɜ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ ʀɯ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ (ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ», ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1184-2012-%D0%BF
31 ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0876-12
32
ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɟɪɟɥɿɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɚɦ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ ɿ
ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ʀɯ ɩɨɞɨɥɚɬɢ, ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1614-12
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ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿɫɧɭɽ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɮɨɪɦ ɦɨɠɥɢɜɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ ɡ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɹɤɿ ɛ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ.
6.1. Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ
ɍ 2012 ɪɨɰɿ ɛɭɥɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ «ɉɥɚɧ ɡɚɯɨɞɿɜ ɧɚ 2013-2016 ɪɨɤɢ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ»33, ɜ ɹɤɨɦɭ ɛɭɥɨ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ. ȼɿɧ ɦɚɜ ɧɚ ɦɟɬɿ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɩɟɪɟɥɿɤ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɜ ɬɨɦɭ
ɱɢɫɥɿ ɿ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨ ɫɬɚɥɨ ɛ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɫɟɪɟɞ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ʀɯ ɧɚɞɚɸɬɶ.
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2012 ɪɨɤɭ, ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɭɥɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɧɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɭ
ɬɟɦɭ:
x ɉɪɨɟɤɬ «ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɪɟɮɨɪɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ»34 ɉɊɈɈɇ ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, 2011-2015 ɪɨɤɢ. Ɂɚɝɚɥɶɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɩɪɨɟɤɬɭ ɛɭɥɨ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɭɪɹɞɨɜɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ
ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɤɨɪɨɬɤɨ- ɿ
ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɰɿɥɟɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɭ ɛɭɥɨ
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ, ɹɤɿ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.
x ɉɪɨɟɤɬ Ɍɜɿɧɿɧɝ «ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ»35, ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ –
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɦ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚɬɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɛɥɢɠɟɧɧɹ Ɏɪɚɧɰɿʀ (ȽȾɋɁ) ɿ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ
Ɏɪɚɧɰɿʀ (ADECRI) ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ Ⱦɟɥɟɝɚɰɿʀ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ (ȯɋ) ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ƀɨɝɨ ɦɟɬɨɸ
ɛɭɥɨ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɬɚ ɧɚɣɤɪɚɳɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɫɨɸɡɭ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ
ɹɤɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɬɿɫɧɿɣ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɦɿɠ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɬɚ ɧɟɭɪɹɞɨɜɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ.
ɋɨɰɿɚɥɶɧɟ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ – ɨɞɢɧ ɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɹɤɿ
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɽ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɫɬɢɦɭɥɸɸɬɶ ɣɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɽ:
x ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɤɪɚɳɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚ ɦɟɧɲɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ;
x ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɚɦɟ ɬɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɜ ɬɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ, ɹɤɢɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ ɫɚɦɟ ɜ
ɞɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ;
x ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɤɪɢɡɚ, ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɹɤɨʀ ɫɬɚɥɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ;
x ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɞɥɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢɫɹ ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɹɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɿ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ʀɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ, ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ʀɯ
ɹɤɨɫɬɿ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɞɚɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɮɭɧɤɰɿʀ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨʀ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɰɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɞɟɥɟɝɭɸɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɚɦ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ,
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ ɿ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦ ɧɚɞɚɜɚɱɚɦ ɩɨɫɥɭɝ36.
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɽ ɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɯ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡɚ ɤɨɲɬɢ
ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ, ɜɫɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɩɨɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɿ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ.
Ⱦɿɸɱɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɛɚɡɚ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ:
x Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ»37;
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«ɉɥɚɧ ɡɚɯɨɞɿɜ ɧɚ 2013-2016 ɪɨɤɢ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ», ɪɟɠɢɦ
ɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/208-2013-%D1%80/paran12#n12
34 «ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɪɟɮɨɪɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ», ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.slideshare.net/undpukraine/2011201555751423
35
«ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ», ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article;jsessionid=68DF2596308E11DFA8F58737A27D157C.app2?art_id=16975
7&cat_id=17235
36
Ɂɜɿɬ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ «ɋɨɰɿɚɥɶɧɟ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɹɤ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ȼȱɅ», Ʉ:
2015. – 88 ɫ.
37 Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ», ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/966-15
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ɇɚɤɚɡ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɿɞ 16.05.2012 ɪ. ʋ 282 «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ»38, ɹɤɢɣ ɩɨɤɥɚɜ ɩɨɱɚɬɨɤ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɚ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɸ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɤɨɠɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɡ ɭɯɜɚɥɟɧɨɝɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɩɨɫɥɭɝ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ
ɜɠɟ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ 13 ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɿɧɲɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɬɚ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ
ɚɩɪɨɛɚɰɿɸ;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 29 ɤɜɿɬɧɹ 2013 ɪɨɤɭ ʋ324 «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɉɨɪɹɞɤɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ»39;
ɇɚɤɚɡ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɿɞ 26.03.2015 ɪ. ʋ 332 «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ Ɇɟɬɨɞɢɤɢ
ɨɰɿɧɤɢ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ» 40 ɨɤɪɟɫɥɸɽ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɭ;
ɇɚɤɚɡ Ɇɋɉ ɜɿɞ 3 ɜɟɪɟɫɧɹ 2012 ɪɨɤɭ ʋ 537 «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɟɪɟɥɿɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ
ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɚɦ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ ɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ʀɯ
ɩɨɞɨɥɚɬɢ»41;
ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɜɿɞ 14 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2012 ɪɨɤɭ ʋ 1039 «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ»42;
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɞɨɞɚɜɚɬɢɫɹ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.

ɉɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɞɥɹ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ.
ɉɟɪɟɞ ɰɢɦ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɞɚɧɧɿ, ɡɜɿɬɢ ɬɨɳɨ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɩɨɫɥɭɝ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦɚ ɩɨɫɥɭɝɚ, ʀʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɦɿɫɬɤɿɫɬɶ.
ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɦɿɫɰɟɜɨɸ ɜɥɚɞɨɸ ɨɝɨɥɨɲɭɽɬɶɫɹ ɤɨɧɤɭɪɫ ɧɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɰɿɽʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
ȼɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɭɱɚɫɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɩɟɜɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ, ɦɚɬɢ ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ
ɝɚɥɭɡɿ ɬɚ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɤɨɧɤɭɪɫɧɭ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɹɤɚ ɽ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɐɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɿɫɬɢɬɢ ɩɟɜɧɢɣ ɩɚɤɟɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ
ɨɩɢɫɚɧɿ ɜ ɩɪɨɰɟɞɭɪɿ ɤɨɧɤɭɪɫɭ, ɳɨ ɡɞɚɬɧɿ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɬɢ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɛɟɡɩɟɤɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ. Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ
ɩɨɜɢɧɧɚ ɧɚɞɚɬɢɫɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ
ɚɛɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɹɤɳɨ ɨɛ’ɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɚɛɨ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ
ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɨɞɧɿɽʀ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɨɩɢɫ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ.
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɭɞɟ ɜɤɚɡɚɬɢ, ɹɤɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɶɤɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɭɱɚɫɧɢɤ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɩɥɚɧɭɽ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɡ ɧɚɞɚɜɚɱɚɦɢ
ɿɧɲɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɞɥɹ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ʀɯɧɶɨʀ ɠɢɬɬɽɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ
ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ, ɿɧɲɢɦɢ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦɢ ɚɛɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ, ɪɿɡɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɞɢ ɬɨɳɨ.
ɐɟɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɡɪɭɱɧɢɦ ɞɥɹ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɫɿɯ
ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. ȼ ɧɶɨɦɭ ɥɟɝɤɨ ɩɪɨɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɧɚɞɚɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɬɚ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɜɢɦɿɪ ɹɤɨɫɬɿ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ. ȼɿɧ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦ ɩɨɫɥɭɝ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɫɜɨɽ ɠɢɬɬɹ ɿ, ɜ ɪɚɡɿ
ɧɟɹɤɿɫɧɨʀ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɶ ɜɿɞ ɧɟʀ.
ɇɚɤɚɡ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɿɞ 7 ɝɪɭɞɧɹ 2015 ɪɨɤɭ ʋ 1186 «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ»43 ɫɬɚɜ ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɞɥɹ
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«ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ», ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0876-12
39
«ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ», ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/324-2013-%D0%BF
40 «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɨɰɿɧɤɢ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ»,
ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0625-15
41
«ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɟɪɟɥɿɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɚɦ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ
ɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ʀɯ ɩɨɞɨɥɚɬɢ», ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1614-12
42 «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ», ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1039-2012-%D0%BF
43
«ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ Ɇɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ», ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=184357&cat_id=172394
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ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɿɸɱɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿɡ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨʀ ɨɩɥɚɬɢ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ.
6.2. Ⱦɟɪɠɚɜɧɨ- ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ (Ⱦɉɉ)
Ⱦɉɉ – ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɦɿɠ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɦɢ ɝɪɨɦɚɞɚɦɢ ɜ ɨɫɨɛɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ (ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ) ɬɚ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ,
ɤɪɿɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɬɚ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɚɛɨ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ-ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹɦɢ (ɩɪɢɜɚɬɧɢɦɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ), ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɨɦ
ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ»44 ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ45.
Ⱦɨ ɫɮɟɪ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ Ⱦɉɉ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ,
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɨɸ, ɡɚɤɥɚɞɨɦ.
ȼɢɞɢ ɬɚ ɮɨɪɦɢ Ⱦɉɉ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɫɬ. 5 Ɂɚɤɨɧɭ ɩɪɨ Ⱦɉɉ, ɹɤɢɣ ɡɚɤɪɿɩɥɸɽ ɧɟɜɢɤɥɸɱɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ
ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɭɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ Ⱦɉɉ. Ⱦɨ ɫɮɟɪɢ Ⱦɉɉ ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɤɨɧɰɟɫɿɸ,
ɫɩɿɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ, ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɿ ɞɨɝɨɜɿɪɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ.
Ɇɟɯɚɧɿɡɦ Ⱦɉɉ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɞɥɹ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɫɮɟɪɭ ɚɛɨ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ, ɹɤɢɦɢ ɦɿɫɰɟɜɚ ɝɪɨɦɚɞɚ ɫɚɦɚ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ɧɟ
ɦɨɠɟ.
Ɇɟɯɚɧɿɡɦ Ⱦɉɉ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ ɧɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɣ ɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɨɞɢɧɢɱɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ
ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɹɤɿ, ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɥɚɛɨɪɨɡɜɢɧɟɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɿɞɩɚɞɚɸɬɶ ɩɿɞ ɜɟɥɢɤɿ
ɪɢɡɢɤɢ ɹɤ ɡ ɛɨɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɬɚɤ ɿ ɡ ɛɨɤɭ ɩɚɪɬɧɟɪɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. Ɍɚɤɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɦɿɝ ɛɭɬɢ ɰɿɤɚɜɢɦ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ, ɹɤɿ ɞɨɜɟɥɢ ɫɜɨɸ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɹɤɿɫɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɬɚ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ʀɯ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɋɟɪɟɞ ɪɢɡɢɤɿɜ:
x ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
x ɠɨɞɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɟɫɟɧɢɯ ɡɛɢɬɤɿɜ ɨɛɨɦ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦ ɭ ɪɚɡɿ ɪɨɡɿɪɜɚɧɧɹ
ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ;
x ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɣ ɡ ɛɨɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɹɤɳɨ ɩɪɨɟɤɬ ɜɬɪɚɬɢɬɶ ɫɜɨɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɬɚ
ɿɧɲɿ.
6.3. ɋɨɰɿɚɥɶɧɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ, ɦɿɫɰɟɜɿ ɰɿɥɶɨɜɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɓɟ ɨɞɧɢɦ ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɽ
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ. Ɍɚɤɚ ɦɿɫɶɤɚ ɰɿɥɶɨɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ Ʉɢɽɜɚ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ «ɋɨɰɿɚɥɶɧɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ». ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨ ɫɬɚɬɬɿ 3 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ»46, ɫɬɚɬɬɿ 20
Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɫɬɚɬɭɫ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɜɿɣɧɢ, ɝɚɪɚɧɬɿʀ ʀɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ»47, ɫɬɚɬɬɿ 3 Ɂɚɤɨɧɭ
ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɞɿɬɟɣ ɜɿɣɧɢ»48, ɫɬɚɬɬɿ 6-5 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɠɟɪɬɜɢ ɧɚɰɢɫɬɫɶɤɢɯ
ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɧɶ»49, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɨɪɝɚɧɚɦ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɞɨɪɭɱɟɧɨ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɿ ɫɩɪɢɹɬɢ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ ɜ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨ ɛɭɞɢɧɤɢ, ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɟ ɦɚɣɧɨ,
ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ʀɯ ɫɬɚɬɭɬɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ.
ȼɿɞɛɿɪ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦɢ ɞɨ ɰɿɥɶɨɜɨʀ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ, ɜ ɹɤɢɯ ɩɪɨɩɢɫɚɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɜɿɞɛɨɪɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. Ɂɚ
ɰɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ, ɮɿɧɚɧɫɭɽɬɶɫɹ ɫɬɚɬɭɬɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɨɤɪɟɦɿ ɡɚɯɨɞɢ ɬɚ
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Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ», ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2404-17
Ɂɜɿɬ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ «Ⱦɟɪɠɚɜɧɨ-ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɹɤ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɥɹ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɞɠɟɪɟɥ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ȼȱɅ ɫɟɪɟɞ ɭɪɚɡɥɢɜɢɯ ɝɪɭɩ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ». – Ʉ., – 2015. – 135 ɫ.
46
Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ», ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon.rada.gov.ua/go/87512
47
Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɫɬɚɬɭɫ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɜɿɣɧɢ, ɝɚɪɚɧɬɿʀ ʀɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬ», ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:
http://zakon.rada.gov.ua/go/3551-12
48
«ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɞɿɬɟɣ ɜɿɣɧɢ», ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2195-15
49 «ɉɪɨ ɠɟɪɬɜɢ ɧɚɰɢɫɬɫɶɤɢɯ ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɧɶ», ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1584-14
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ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. ȱɡ ɜɧɟɫɟɧɧɹɦ ɡɦɿɧ ɭ ɉɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɨɞɨ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɱɟɪɩɧɨɝɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ
ɜɢɞɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɇɍɈ, ɹɤɿ ɡɜɿɥɶɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɨɞɚɬɤɿɜ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɟɩɟɪ ɦɚɸɬɶ
ɩɪɚɜɨ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ – ɩɥɚɬɧɿ, ɤɨɲɬɢ ɜɿɞ ɹɤɢɯ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ
ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. Ɉɬɠɟ, ɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɿ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ «ɋɨɰɿɚɥɶɧɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ» ɬɟɩɟɪ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ. Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚ
ɰɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɽ ɨɛɦɟɠɟɧɟ ɿ ɧɟ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟ ɧɚ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
7. ɉɨɫɢɥɟɧɧɹ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɈȽɋ ɜ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. ɉɨɫɢɥɟɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ
ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɈȽɋ
ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɽ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɚ
ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. ȼɚɠɥɢɜɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɳɨ ɰɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɛɭɬɢ
ɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦɢ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɝɨɫɬɪɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ.
ɉɨɫɢɥɢɬɢ ɫɜɨɸ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ:
x ɱɟɪɟɡ ɨɰɿɧɤɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɫɿʀ, ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɛɚɱɟɧɧɹ, ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɱɿɬɤɢɯ
ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ;
x ɱɟɪɟɡ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɬɚɤɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ:
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɝɪɨɦɚɞ, ɮɚɧɞɪɟɣɡɿɧɝɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɬɨɳɨ. ɇɚɣɩɨɬɭɠɧɿɲɢɦ
ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɞɥɹ ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɽ ȱɋȺɊ
«ȯɞɧɚɧɧɹ»50, cd-platform.org, ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɨɦɭ ɤɨɠɧɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɨɠɟ
ɩɨɫɢɥɢɬɢ ɫɜɿɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ;
x ɱɟɪɟɡ ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɞɨɜɿɪɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɜɨɽʀ ɝɪɨɦɚɞɢ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɱɢ ɩɪɨɡɨɪɿɫɬɶ, ɱɟɫɧɿɫɬɶ ɬɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ;
x ɱɟɪɟɡ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
x ɱɟɪɟɡ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ;
x ɱɟɪɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɝɪɚɧɬɨɜɢɯ, ɩɚɪɬɧɟɪɫɶɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ;
x ɱɟɪɟɡ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɡɭɫɢɥɶ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɭ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɿ ɬɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɿ ɤɨɚɥɿɰɿʀ;
x ɱɟɪɟɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜɨɥɨɧɬɟɪɿɜ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ.
8. Ɂɜɿɬɭɜɚɧɧɹ ɈȽɋ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɧɚɞɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɽ ɡɜɿɬɭɜɚɧɧɹ.
Ɂɜɿɬɭɜɚɧɧɹ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɜɢɞɿɜ:
1. Ɂɜɿɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ. ɐɿ ɡɜɿɬɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɸ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɸ ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ ɄɆɍ ɜɿɞ 29 ɤɜɿɬɧɹ 2013 ɪɨɤɭ «ɉɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ»51. Ɂɜɿɬɢ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɩɟɪɿɨɞ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɞɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɭ. Ɂɜɿɬɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ
ɨɩɢɫɨɜɨʀ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧ. ȼ ɧɢɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɤɚɡɭɸɬɶɫɹ:
x ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ;
x ɩɟɪɟɥɿɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɨɛɫɹɝ, ɫɬɪɨɤ ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
x ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
x ɨɛɫɹɝ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ;
x ɜɩɥɢɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɬɚ ɠɢɬɬɽɜɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ʀɯ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ.
2. ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ ɩɨɞɚɽ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɜ ɬɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ
ɞɨ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. Ʉɨɩɿʀ ɩɨɞɚɧɢɯ ɡɜɿɬɿɜ ɡ ɜɿɞɦɿɬɤɨɸ
ɨɪɝɚɧɭ, ɹɤɢɣ ʀɯ ɩɪɢɣɧɹɜ, ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ ɩɨɞɚɽ ɡɚɦɨɜɧɢɤɭ ɪɚɡɨɦ ɡ ɩɪɨɦɿɠɧɢɦ (ɤɿɧɰɟɜɢɦ) ɡɜɿɬɨɦ.
3. Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɯɿɞ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɭ
ɜɢɝɥɹɞɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɟɪɟɞ ɝɪɨɦɚɞɨɸ. ɐɿ ɡɜɿɬɢ ɽ ɧɟɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ,
ɚɥɟ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɿɦɿɞɠɟɜɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɤɨɠɧɚ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɦɚɽ ɞɛɚɬɢ ɩɪɨ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɜɿɪɢ ɝɪɨɦɚɞɢ ɞɨ ʀʀ ɪɨɛɨɬɢ. Ɍɚɤɨɠ ɡɜɿɬ ɽ
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ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɹɤɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɩɪɨ ɪɨɛɨɬɭ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ.
4. ɉɪɨɦɿɠɧɢɣ ɡɜɿɬ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɽ ɧɟ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦ, ɧɿɠ ɮɿɧɚɥɶɧɢɣ. ɉɿɞ
ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɦɚɽ ɞɭɦɚɬɢ ɩɪɨ ɬɟ,
ɳɨ ɫɚɦɟ ɜɨɧɚ ɪɨɛɢɬɶ, ɹɤ ɬɚ ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɰɟ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɭ ɝɪɨɦɚɞɭ. ɋɚɦɟ ɬɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɞɚɧɿɣ ɇȽɈ ɫɬɚɬɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɸ ɡɚɫɬɚɪɿɥɿɣ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
9. Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ ɈȽɋ-ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ
ɡɜɿɬɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɽ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ. ȱɧɲɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɿɡɢɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɿɜ/ɭɩɪɚɜɥɿɧɶ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɜɿɞɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɜ ɦɟɠɚɯ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ.
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɞɭɠɟ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɬɚ
ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɢɣ. Ʉɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚɞɚɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɽ ɬɨɱɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɜ ɩɟɜɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ,
ɡɚɹɜɥɟɧɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɩɨɫɥɭɝ. ɇɚɫɩɪɚɜɞɿ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɦɚɽ ɛɭɬɢ:
x ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ, ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ;
x ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿɫɬɶ/ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿɫɬɶ ɤɥɿɽɧɬɚ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɭɽ ɩɨɫɥɭɝɭ;
x ɨɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚɞɚɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚ ɫɤɥɚɞɧɭ ɠɢɬɬɽɜɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɩɨɬɪɚɩɢɜ ɤɥɿɽɧɬ.
ɋɚɦɟ ɬɚɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɦɚɸɬɶ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɚɦɨɜɥɟɧɨʀ ɜ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɣ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ.
ɇɚɤɚɡ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɿɞ 27.12.2013 ɪ. ʋ904 «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ»52 ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɰɢɮɪɨɜɿ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ. ɇɚ ɠɚɥɶ, ɜɿɧ ɧɟ ɨɰɿɧɸɽ ɹɤɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɡɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɤɨɲɬɢ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɟ ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ. Ɍɨɦɭ ɞɭɠɟ ɫɤɥɚɞɧɨ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɜɫɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɹɤɳɨ ɡɚɦɨɜɧɢɤ ɨɩɥɚɬɢɜ ɥɢɲɟ ʀʀ ɧɟɜɟɥɢɤɭ
ɱɚɫɬɢɧɭ.
10. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦ ɰɿɧɢ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚɞɚɧɢɯ ɈȽɋ
Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɦɚɸɬɶ ɞɭɠɟ ɫɢɥɶɧɭ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɝɨɫɬɪɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɩɪɨɫɬɢɦ ɿ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ, ɧɿɠ ɰɟ ɪɨɛɥɹɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿʀ.
əɤɳɨ ɜɡɹɬɢ ɡɚ ɩɪɢɤɥɚɞ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɢɣ ɪɭɯ, ɹɤɢɣ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɜɫɹ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɨɽɧɧɢɯ ɞɿɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɭ 2014 ɪɨɰɿ, ɦɨɠɧɚ ɿɡ ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɸ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɰɟ ɛɭɜ:
x ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɤɥɢɤɢ;
x ɩɪɨɰɟɫ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɦɭ ɡɚɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɝɨɫɬɪɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɹɤɿ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶɫɹ
ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɛɥɹɬɶ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ ɠɢɬɬɹ ɞɥɹ ɜɫɶɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ;
x ɲɜɢɞɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ, ʀɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢɡɚɰɿɹ;
x ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɡ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ
ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ: ɜɿɞ ɁɆȱ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɬɚ «ɫɚɪɚɮɚɧɧɨɝɨ» ɪɚɞɿɨ;
x ɲɜɢɞɤɢɣ ɡɛɿɪ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ʀɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ;
x ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɩɭɛɥɿɱɧɟ ɡɜɿɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɿɛɪɚɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ;
x ɲɜɢɞɤɟ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɪɢɬɬɹ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɢɯ ɩɫɟɜɞɨ-ɜɨɥɨɧɬɟɪɿɜ;
x ɹɤɿɫɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɜɫɿɯ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ;
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ, ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɢ:
x ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɝɨɫɬɪɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹ ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ;
x ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɱɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ;
x ɧɟɩɪɨɡɨɪɟ ɜɢɬɪɚɱɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ;
x ɫɬɪɚɯ ɿ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɜɥɚɞɧɿɣ ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ;


52
«ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ», ɪɟɠɢɦ
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ɧɟɛɚɠɚɧɧɹ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɜɢɤɥɢɤɢ ɬɚ ɩɪɨɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɰɢɯ ɜɢɤɥɢɤɿɜ.

Ɍɨɦɭ, ɧɚɜɿɬɶ ɧɟ ɡɞɿɣɫɧɸɸɱɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɦɨɠɧɚ ɡ ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɸ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɡɞɚɬɧɿ, ɡɚ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɤɨɲɬɢ, ɡɚɥɭɱɢɜɲɢ ɜɫɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɝɨɫɬɪɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ.
ɉɪɨɬɟ, ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɤɨɥɢ ɩɨɫɥɭɝɚ ɦɚɽ ɧɚɞɚɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɩɨɫɥɭɝɚ ɦɚɽ ɫɜɨɸ ɰɿɧɭ ɿ ɜɨɧɚ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɨɩɥɚɱɭɜɚɧɨɸ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɞɚɬɤɿɜ, ɹɤɿ
ɫɩɥɚɱɭɸɬɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɛɪɚɯɭɧɤɭ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ
ɇɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɿɞ 7 ɝɪɭɞɧɹ 2015 ɪɨɤɭ ʋ 1186 «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ»53. ɍɦɨɜɨɸ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɭ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɭ, ɿ ɤɨɠɧɚ ɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɧɚɣɤɪɚɳɭ ɹɤɿɫɬɶ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚ ɧɚɣɦɟɧɲɭ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭ ɰɿɧɭ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɲɿ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
ɐɟ ɽ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ, ɿ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɜɢɝɿɞɧɿɲɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɬɢ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɧɿɠ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɫɢɫɬɟɦɚ ɿɡ ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɦɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ ɲɬɚɬɧɢɦ ɪɨɡɩɢɫɨɦ ɬɚ
ɧɨɪɦɚɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɿɡ ɧɟɝɧɭɱɤɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɢɬɪɚɬ.
11. Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɈȽɋ (ɦɨɧɨɩɨɥɿɹ, ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɿ ɪɢɡɢɤɢ ɬɨɳɨ)
ɑɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤ ɩɨɜɿɥɶɧɨ?
Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɽ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɩɪɢɱɢɧ.
Ɂ ɛɨɤɭ ɜɥɚɞɢ:
1. ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɧɟ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɣ ɩɪɨɟɤɬ»,
«ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɡɧɚɱɭɳɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ», «ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ». Ɍɚɤɨɠ ɧɟ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɱɿɬɤɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɳɨɞɨ ɇȽɈ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɜ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɬɢɯ, ɳɨ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ
ɡɧɚɱɢɦɿ ɡɚɞɚɱɿ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɝɪɨɦɚɞɢ ɬɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɦ ɝɨɫɬɪɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. ɐɟ ɽ ɨɞɧɿɽ ɡ
ɩɪɢɱɢɧ, ɱɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɚ ɧɟ ɪɨɡɭɦɿɽ ɪɨɥɿ ɇȽɈ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɬɚɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ.
2. ɋɭɩɪɨɬɢɜ ɜɥɚɞɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɦɨɧɨɩɨɥɿɹ ɜ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ, ɫɬɪɚɯ ɩɭɫɬɢɬɢ ɧɚ
ɪɢɧɨɤ ɩɨɫɥɭɝ ɧɨɜɨɝɨ ɧɚɞɚɜɚɱɚ, ɹɤɢɣ ɫɬɚɧɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɦ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɹɤɢɣ ɡɛɟɪɿɝɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
ɳɟ ɡ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɱɚɫɿɜ, - ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɦ ɰɟɧɬɪɚɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ,
ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ, ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ ɬɚ ɨɫɿɛ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ. Ȼɸɞɠɟɬɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɦɢɧɭɥɨɪɿɱɧɢɯ ɡɜɟɪɧɟɧɶ, ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɦɨɠɧɚ ɜɬɪɚɬɢɬɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ
ɛɸɞɠɟɬɭ.
3. ɇɟɛɚɠɚɧɧɹ ɜɥɚɞɢ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɪɟɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɫɮɟɪɭ, ɫɬɪɚɯ ɩɟɪɟɣɬɢ ɞɨ ɚɞɪɟɫɧɨɫɬɿ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɞɨɩɨɦɨɡɿ, ɫɬɪɚɯ ɜɬɪɚɬɢ
ɩɨɩɭɥɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɱɟɪɟɡ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɜɢɩɥɚɬ ɞɨ ɫɜɹɬ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɬɚ ɿɧɲɟ.
4. ȼɬɪɚɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɿɞɛɨɪɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɥɨɹɥɶɧɢɯ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɡ
ɪɨɤɭ ɜ ɪɿɤ ɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ, ɬɚ ɩɟɪɟɣɬɢ ɞɨ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ
ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɜɿɞɛɨɪɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ.
5. ɋɬɪɚɯ ɧɟɫɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɟɡɧɚɣɨɦɢɯ ɞɥɹ ɜɥɚɞɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪ.
Ɂ ɛɨɤɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ:
1. Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɪɨɳɭɸɬɶ ɫɜɿɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɿ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɫɜɨʀɣ ɦɨɠɭɬɶ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɦ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ.
2. Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɭ ɞɨɫɬɭɩɿ ɞɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɝɪɨɦɚɞɢ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ
ɭ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɝɪɨɦɚɞɢ. Ⱦɨ ɰɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɡɟɦɟɥɶɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɬɨɳɨ. ȼ
ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɝɪɨɦɚɞɚɯ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɽɞɢɧɿ ɪɟɽɫɬɪɢ ɨɛɥɿɤɭ ɦɚɣɧɚ, ɹɤɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɟ ɞɥɹ
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«ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ Ɇɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ», ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:
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ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ. Ɇɚɣɧɨ ɱɚɫɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜɥɚɞɨɸ ɧɟ ɩɪɨɡɨɪɨ, ɞɥɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ
ɚɛɨ ɞɥɹ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɛɟɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɿ.
3. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɬɭɠɧɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɠɟ ɧɚɥɚɝɨɞɢɥɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ ɜɥɚɞɨɸ ɿ ɧɟ
ɛɚɠɚɸɬɶ ɩɨɫɬɭɩɚɬɢɫɹ ɫɜɨʀɦ ɦɿɫɰɟɦ ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɢɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ. ɉɪɢɤɥɚɞ: ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
ɫɬɚɬɭɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɤɨɲɬɢ
ɳɨɪɿɱɧɨ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ. ɉɟɪɟɯɿɞ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ
ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣ ɜɩɥɢɜ, ɦɨɠɟ ɩɨɡɛɚɜɢɬɢ ɰɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ʀɯɧɶɨʀ
ɫɬɚɬɭɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.
4. ɋɬɪɚɯ ɩɟɪɟɞ ɩɭɛɥɿɱɧɢɦ ɡɜɿɬɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɩɪɨɡɨɪɢɦ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɦ ɫɜɨɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ.
5. ɇɟɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɨɰɿɧɢɬɢ ɜɥɚɫɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚ ɫɟɛɟ ɡɚɜɢɳɟɧɢɯ
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ, ɪɢɡɢɤ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ.
6. Ⱦɟɮɿɰɢɬ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ, ɹɤɿ ɛ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɜɢɤɥɢɤɚɦ ɬɚ ɛɭɥɢ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿ
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɩɟɜɧɢɦ ɜɢɩɚɞɤɨɦ.
Ɂ ɛɨɤɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ:
1. ɇɟɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ. Ʌɸɞɢ, ɳɨ ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ ɜ ɋɀɈ, ɱɚɫɬɿɲɟ
ɡɚ ɜɫɟ, ɧɟ ɡɧɚɸɬɶ, ɳɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɜɢɞɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ. Ɉɬɪɢɦɚɜɲɢ ɜɿɞ
ɞɟɪɠɚɜɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɜɢɩɥɚɬɭ, ɥɸɞɢɧɚ ɧɟ ɪɨɡɭɦɿɽ, ɳɨ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɳɟ ɣ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ, ɛɨ
ɧɟ ɡɧɚɽ, ɹɤɢɦ ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɟ ɰɟ ɩɪɚɜɨ. ɓɟ ɭ 2014 ɪɨɰɿ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɞɚɥɨ ɇɚɤɚɡ ʋ 828 «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ Ɇɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ
ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ». Ⱥɥɟ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɰɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɧɟ
ɫɩɪɚɰɶɨɜɭɸɬɶ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ, ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɦɿɫɰɟɜɿ ɨɪɝɚɧɢ ɜɥɚɞɢ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨʀ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ.
2. ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɦɚɸɬɶ ɧɚɡɜɢ, ɫɤɥɚɞɧɿ ɞɥɹ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ. Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɩɨɫɥɭɝ
ɦɨɠɭɬɶ ɩɥɭɬɚɬɢɫɶ ɭ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɯ ɿ ɧɟ ɚɫɨɰɿɸɜɚɬɢ ɧɚɡɜɭ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɿ ɫɜɨʀɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ. Ɍɚɤ,
ɦɚɥɨɜɿɞɨɦɢɦɢ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɽ ɬɚɤɿ ɧɚɡɜɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɹɤ «ɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ», «ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɟ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ», ɬɚ ɿɧɲɿ.
3. Ʌɸɞɢ, ɳɨ ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ ɜ ɋɀɈ, ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɝɨɥɨɫɭ, ʀɦ ɜɚɠɤɨ ɛɟɡ
ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɱɢ ɜ
ɫɬɚɧɿ ɫɬɪɟɫɭ, ɥɸɞɢɧɿ ɜɚɠɤɨ ɫɚɦɿɣ ɡɧɚɣɬɢ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɬɚɤɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚɞɚɽ. ɐɢɦ ɱɚɫɬɨ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ
ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɿ ɧɚɞɚɜɚɱɿ, ɩɿɞɞɚɸɱɢ ɥɸɞɢɧɭ ɜɟɥɢɤɢɦ ɪɢɡɢɤɚɦ ɬɚ ɜɢɦɭɲɭɸɱɢ ɪɨɛɢɬɢ
ɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨ ɜɟɥɢɤɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ.
ȱV. ȼɂɄɅɂɄɂ ȼ ɇȺȾȺɇɇȱ ɋɈɐȱȺɅɖɇɂɏ ɉɈɋɅɍȽ
1. Ɍɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ»
x ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ, ɜɿɞ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ.
x ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɰɿɥɶɨɜɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ, ɹɤɟ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ/ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ/ɮɚɯɿɜɰɹ ɬɚ ɤɥɿɽɧɬɚ.
x ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɡ ɛɿɞɧɿɫɬɸ ɡɜɨɞɢɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ ɩɪɨɫɬɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɧɚɝɨɞɭɜɚɬɢ ɥɸɞɢɧɭ
ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɧɚɤɨɥɨɬɢ ɞɪɨɜɚ, ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɬɨɳɨ.
2. ɋɢɫɬɟɦɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɽ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɹɤɚ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɩɪɚɜɚɯ. ɋɢɫɬɟɦɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɽ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɨɜɨɸ ɬɚ ɧɟɜɟɥɢɤɨɸ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɹɤ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɜɢɩɥɚɬ, ɩɿɥɶɝ ɬɨɳɨ)
3. ɇɟɞɨɫɤɨɧɚɥɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ) ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
x ȼɿɞɫɭɬɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛ, ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɫɚɧɤɰɿʀ ɡɚ
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɬɚ ɧɢɡɶɤɭ ɹɤɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
x ɇɚɞɚɜɚɱɿ ɧɟ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɭ ɡɦɟɧɲɟɧɧɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɤɥɿɽɧɬɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɜɟɞɟɧɿ ɨɫɿɛ ɡɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ
ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ (ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ) ɱɢ ɭ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɿ ɩɨɬɪɚɩɥɹɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ ɜ ɫɤɥɚɞɿ
ɠɢɬɬɽɜɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ (ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɰɿ);
x Ɉɛɦɟɠɟɧɚ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɧɢɡɶɤɚ ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ
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4.

5.

6.

Ɋɿɡɧɟ (ɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɟ) ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɭ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɭɦɨɜɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ
x ɞɿɬɢ, ɫɿɦ’ɹ, ɦɨɥɨɞɶ – Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɫɿɦ’ɹɦɢ, ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ
ɦɨɥɨɞɞɸ” ɬɚ ɩɿɞɡɚɤɨɧɧɿ ɚɤɬɢ
x ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɢ, ɜɟɬɟɪɚɧɢ – Ɂɚɤɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ”, “ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɚɞɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ”, “ɉɪɨ ɫɬɚɬɭɫ
ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɜɿɣɧɢ, ɝɚɪɚɧɬɿʀ ʀɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ”
x ɿɧɜɚɥɿɞɢ – Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɸ ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ”
x ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɝɪɭɩɢ “ɪɢɡɢɤɭ” (ɛɟɡɞɨɦɧɿ, ɡɜɿɥɶɧɟɧɿ ɡ ɦɿɫɰɶ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ, ȼȱɅɿɧɮɿɤɨɜɚɧɿ, ɬɨɳɨ) – Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɛɟɡɞɨɦɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ
ɬɚ ɛɟɡɩɪɢɬɭɥɶɧɢɯ ɞɿɬɟɣ” ɬɨɳɨ.
ɇɟɞɨɫɤɨɧɚɥɟ ɛɸɞɠɟɬɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ
x Ȼɸɞɠɟɬɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɡɚ «ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɢɦ» ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ;
x Ɏɿɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɚ ɧɟ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɠɨɞɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɧɟ ɡɦɿɧɟɧɚ;
x Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ, ɚ ɧɟ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
x ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ;
x ɉɪɨɛɥɟɦɧɢɦ ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ (ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɝɨ) ɩɚɤɟɬɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ
ɞɠɟɪɟɥɚ ɣɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ.
ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɭɛ'ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ
x ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɪɢɧɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɞɠɟɪɟɥ
ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
x ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɭɫɿɯ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ;
x ɇɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ «ɩɟɪɟɞɨɜɢɯ» ɮɨɪɦ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, «ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ» ɬɚ «ɝɪɨɲɿ ɯɨɞɹɬɶ ɡɚ ɤɥɿɽɧɬɨɦ» ɬɨɳɨ;

V. ȼɂɄɅɂɄɂ ɇȺȾȺɇɇə ɋɈɐȱȺɅɖɇɂɏ ɉɈɋɅɍȽ ȼ ɍɆɈȼȺɏ ȾȿɐȿɇɌɊȺɅȱɁȺɐȱȲ
1. ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
x ɇɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɭɬɬɿ ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ʀɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ, ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ
ɞɨ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨʀ «ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ» ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ;
x Ɂɚɧɚɞɬɨ ɫɤɥɚɞɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɬɚ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɚɜɚɠɚɽ ɦɿɫɰɟɜɿɣ ɜɥɚɞɿ
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɮɟɪɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
2. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ
x ȼɿɞɦɨɜɚ ɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɛɨɤɭ ɝɪɨɦɚɞ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɥɢɲɟ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ.
x ɋɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɬɚ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɢɤɨɧɤɨɦɿɜ ɛɟɡ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ.
3. ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɝɪɨɦɚɞɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ.
x ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɟ ɡɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɨɬɪɟɛ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ;
x ɇɚ ɪɿɜɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ ɧɟ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ
ɬɚ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɧɟ ɫɩɪɢɹɽ ɜɢɞɿɥɟɧɧɸ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ;
x Ɉɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɫɬɢɦɭɥɿɜ ɞɥɹ ɞɟɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɹɤɿ ɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ.
4. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɫɮɟɪɚ: ɦɟɞɢɰɢɧɚ, ɨɫɜɿɬɚ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ
x Ɋɿɡɧɢɰɹ ɜ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɿ ɦɟɞɢɰɢɧɢ, ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɞɟɮɿɰɢɬ ɛɸɞɠɟɬɭ, ɧɟ
ɫɩɪɢɹɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɹɤ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɜ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡ ɛɨɤɭ
ɝɪɨɦɚɞ.
5. Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ:
x ȼɿɞɫɭɬɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɝɪɨɦɚɞɢ. Ⱥɤɰɟɧɬ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɿ ɡ ɛɨɤɭ ɛɸɞɠɟɬɭ ɪɿɡɧɢɯ
ɪɿɜɧɿɜ. Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɧɟ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɟ ɫɢɫɬɟɦɧɨ.
6. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɱɿɬɤɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɟɥɟɝɨɜɚɧɢɯ ɬɚ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɜ ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ:
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Ⱦɟɥɟɝɨɜɚɧɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɩɿɞɤɪɿɩɥɸɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɦ;
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɩɚɤɟɬ ɛɭɞɟ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɢɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɛɸɞɠɟɬɨɦ, ɱɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ.

ɊȿɄɈɆȿɇȾȺɐȱȱ,
ɓɈȾɈ
ɉɈɄɊȺɓȿɇɇə
ȾɈɋɌɍɉɍ
ȾɅə
ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱɃ
ȽɊɈɆȺȾəɇɋɖɄɈȽɈ ɋɍɋɉȱɅɖɋɌȼȺ ȼ ɍɄɊȺȲɇȱ ȾɈ ɇȺȾȺɇɇə ɋɈɐȱȺɅɖɇɂɏ ɉɈɋɅɍȽ ɇȺ
ȻȺɁȱ ɆȱɀɇȺɊɈȾɇɂɏ ɉɊȺɄɌɂɄ

ȱ. Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɇɍɈ ɞɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ
1. Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɇɍɈ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɬɚ ɝɪɭɩ ɭ ɝɪɨɦɚɞɚɯ ɹɤ ɨɞɢɧɢɰɶ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ
ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ (ɤɪɿɦ ɪɚɡɨɜɢɯ ɱɢ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ)
2. Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɇɍɈ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
3. Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɇɍɈ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɜɤɥɸɱɚɽ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɚɥɟ ɧɟ ɜɢɤɥɸɱɧɨ)
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ; ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɹɤ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ
ɝɪɨɦɚɞ ɚɛɨ ʀɯ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ; ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɱɢ ɦɿɫɰɟɜɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ
4. Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɇɍɈ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɿɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ
ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ)

ȱȱ. Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɇɍɈ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
1. Ⱦɢɮɟɪɟɧɰɿɸɜɚɧɧɹ ɭɦɨɜ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɇɍɈ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɪɢɡɢɤɿɜ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɚɥɟ ɧɟ ɜɢɤɥɸɱɧɨ, ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ, ɨɛɫɹɝ ɬɚ/ɚɛɨ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɚɛɨ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ, ɞɿɽɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ)
2. Ɂɚɛɨɪɨɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɇɍɈ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɢɦɢ ɳɨɞɨ
ʀɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɮɨɪɦɢ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ, ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɿ ɬɨɦɭ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɨɡɧɚɤ,
ɧɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɹɤɿɫɬɸ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɸ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
3. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɇɍɈ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ «ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɡɧɚɱɭɳɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ»
(ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɜɡɹɬɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜɿɞɦɨɜɚ ɜ ɧɚɞɚɧɧɿ ɹɤɢɯ ɡɚɝɪɨɠɭɽ ɩɭɛɥɿɱɧɨɦɭ
ɩɨɪɹɞɤɭ ɚɛɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɸ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɫɿɛ)
4. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɜɨɥɨɧɬɟɪɿɜ ɇɍɈ, ɹɤɿ
ɧɚɞɚɸɬɶ ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
5. Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɇɍɈ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɤɭ ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ, ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚ ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ ɚɛɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɩɭɛɥɿɱɧɿ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ
6. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɇɍɈ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɡ ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɚɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ
7. ȼɢɡɧɚɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɿ ɧɟɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ, ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɚɥɟ ɧɟ ɜɢɤɥɸɱɧɨ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɇɍɈ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ
ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɠɢɬɬɽɜɢɦ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦ, ɚɛɿɥɿɬɚɰɿɸ ɚɛɨ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɸ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ)
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ȱȱȱ. Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɇɍɈ ɞɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
1. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɬɚ ɹɤɿɫɧɢɯ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɦɿɪɹɬɢ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɇɍɈ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɨɰɿɧɤɭ ɩɨɬɪɟɛ
2. Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɝɟɧɞɟɪɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɬɚ ɭɦɨɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
3. ȼɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ, ɞɿɣ ɚɛɨ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɹɤɿ ɭɫɭɜɚɸɬɶ
ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɸ ɇɍɈ
4. ȼɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɜɚ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ ɧɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɚɥɟ ɧɟ ɜɢɤɥɸɱɧɨ, ɩɥɚɬɧɢɯ)
5. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ ɧɚ ɜɢɛɿɪ ɮɨɪɦɢ ɿ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɜɢɧɹɬɤɢ ɞɥɹ
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɪɚɡɨɜɢɯ ɿ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ)
6. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɝɨ (ɦɿɠɜɿɞɨɦɱɨɝɨ) ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɞɥɹ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɤɚɪɝ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɚɛɨ ʀɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ (ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ)
7. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ – ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɪɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ – ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɜɢɛɿɪɤɨɜɨɝɨ (ɪɚɧɞɨɦɧɨɝɨ) ɚɭɞɢɬɭ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɜ ɬ. ɱ. ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɇɍɈ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ (ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ) ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ)
8. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ ɡɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɧɟɧɚɥɟɠɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ, ɧɟɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜ ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚ ɩɨɜɧɨɝɨ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ

IV. Ⱦɨɫɬɭɩ ɇɍɈ ɞɨ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ
1. Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɇɍɈ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɥɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɪɟɽɫɬɪɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ (ɜ ɬ. ɱ.
ȯɞɢɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ), ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ
ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
2. ȼɤɥɸɱɟɧɧɹ ɇɍɈ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɪɟɽɫɬɪɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɹɤ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ/ɚɛɨ
ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
3. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɇɍɈ ɞɨ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɬɚ ɨɛɥɿɤ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚ ɩɨɜɧɨɝɨ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
(ɡɨɤɪɟɦɚ, ɚɥɟ ɧɟ ɜɢɤɥɸɱɧɨ, ɳɨɞɨ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ, ɦɚɣɧɨɜɨɝɨ ɿ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ,
ɫɩɥɚɬɢ ɜɧɟɫɤɿɜ ɧɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ) – ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɝɨɞɢ ɚɛɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ
ɡɚɹɜɢ ɬɚɤɢɯ ɨɫɿɛ
4. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɡ ɦɨɠɥɢɜɢɦɢ
ɜɢɧɹɬɤɚɦɢ ɞɥɹ ɱɥɟɧɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɇɍɈ)
5. Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɇɍɈ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɚɤɬɿɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ
ɭɦɨɜ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
6. Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɇɍɈ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɿ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ

V. Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɇɍɈ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
1. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɞɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɧɚɞɚɧɢɯ
ɇɍɈ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ


41

621

2. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɞɨ
ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ/ɚɛɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɤɪɿɦ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ
ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɪɚɡɨɜɢɯ ɚɛɨ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ)
3. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɿ ɫɭɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɜɧɟɫɤɚɦ ɇɍɈ ɬɚ/ɚɛɨ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɜ ɬ. ɱ. ɭ ɮɨɪɦɿ ɮɿɤɫɨɜɚɧɢɯ
ɩɥɚɬɟɠɿɜ)
4. Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɇɍɈ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɩɥɚɬɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
5. ɇɚɞɚɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɇɍɈ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɚɛɨ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɦ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹɦ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɢɦ ɞɨɝɥɹɞɨɦ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɧɚ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɢɯ ɫɭɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɟɧɫɿʀ ɬɚ/ɚɛɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɧɚɥɟɠɧɢɯ
ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɚɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
6. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɇɍɈ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ
ɞɨ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɹɤɭ ɦɚɸɬɶ ɚɛɨ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɞɢɜ. Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1 ɞɨ Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ)
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ƖƸƫƨƵǍƯƨƾǍǇ ƹƶƾǍƨƳǄƵƶƫƶ ƯƨƴƶƪƳƭƵƵǇ:
ƻƿƨƹƺǄ ƵƭƬƭƸƮƨƪƵưƽ ƹƻƩ’ǋƲƺǍƪ
ƚƸƭƵǍƵƫ
ƓǆƩƶƪ ƗƈƓƐƊƖƌƈ, ƷƸƭƯưƬƭƵƺ ƚƞƒ

ƙƶƾǍƨƳǄƵǍ ƷƶƹƳƻƫư – ƲƶƴƷƳƭƲƹ ƯƨƽƶƬǍƪ Ư
“ ƵƨƬƨƵƵǇ
ƬƶƷƶƴƶƫư ƶƹƶƩƨƴ, ƶƲƸƭƴưƴ
ƹƶƾǍƨƳǄƵưƴ ƫƸƻƷƨƴ, ǇƲǍ ƷƭƸƭƩƻƪƨǆƺǄ ƻ
ƹƲƳƨƬƵưƽ Ʈưƺƺǋƪưƽ ƶƩƹƺƨƪưƵƨƽ Ǎ Ƶƭ ƴƶƮƻƺǄ
ƹƨƴƶƹƺǍƱƵƶ ǎƽ ƷƶƬƶƳƨƺư, Ư ƴƭƺƶǆ
ƸƶƯƪ’ǇƯƨƵƵǇ ǎƽƵǍƽ Ʈưƺƺǋƪưƽ ƷƸƶƩƳƭƴ
ƙƺƨƺƺǇ 1

”

ƏƨƲƶƵ ƛƲƸƨǎƵư «ƗƸƶ ƹƶƾǍƨƳǄƵǍ ƷƶƹƳƻƫư»
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ƜƶƸƴư ƵƨƬƨƵƵǇ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ

• ƔƨƺƭƸǍƨƳǄƵƨ ƬƶƷƶƴƶƫƨ

• ƙƶƾǍƨƳǄƵƭ
ƶƩƹƳƻƫƶƪƻƪƨƵƵǇ

ŽƬưƵưƱ ƯƨƲƻƷǍƪƭƳǄƵưƱ ƹƳƶƪƵưƲ
ƌƒ 021:2015
• ƕƨƾǍƶƵƨƳǄƵưƱ ƲƳƨƹưƼǍƲƨƺƶƸ
“ŽƬưƵưƱ ƯƨƲƻƷǍƪƭƳǄƵưƱ ƹƳƶƪƵưƲ”
(ŽƏƙ) ƷƸưƯƵƨƿƭƵưƱ ƬƳǇ
ƹƺƨƵƬƨƸƺưƯƨƾǍǎ ƶƷưƹƻ ƪ ƬƶƫƶƪƶƸƨƽ
(ƲƶƵƺƸƨƲƺƨƽ) ƷƸƭƬƴƭƺƨ ƬƭƸƮƨƪƵưƽ
ƯƨƲƻƷǍƪƭƳǄ ƺƶƪƨƸǍƪ, ƸƶƩǍƺ Ǎ ƷƶƹƳƻƫ
Ưƨ ƩǆƬƮƭƺƵǍ Ʋƶǀƺư
• 85320000-8: ƙƶƾǍƨƳǄƵǍ ƷƶƹƳƻƫư
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ƊưƬư ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ƙƶƾǍƨƳǄƵƶ-ƷƶƩƻƺƶƪǍ
ƗƹưƽƶƳƶƫǍƿƵǍ
ƙƶƾǍƨƳǄƵƶ-ƷƭƬƨƫƶƫǍƿƵǍ
ƙƶƾǍƨƳǄƵƶ-ƴƭƬưƿƵǍ
ƙƶƾǍƨƳǄƵƶ-ƭƲƶƵƶƴǍƿƵǍ
ƦƸưƬưƿƵǍ
ƗƶƹƳƻƫư Ư ƷƸƨƾƭƪƳƨǀƺƻƪƨƵƵǇ
ſƵƼƶƸƴƨƾǍƱƵǍ
ſƵǀǍ

ƙƶƾǍƨƳǄƵƭ ƶƩƹƳƻƫƶƪƻƪƨƵƵǇ ƯƬǍƱƹƵǆǋƺǄƹǇ:
• Ưƨ ƴǍƹƾƭƴ ƷƸƶƮưƪƨƵƵǇ ƶƹƶƩư (ƪƬƶƴƨ)
• Ưƨ ƴǍƹƾƭƴ ƷƸƶƮưƪƨƵƵǇ (ƷƭƸƭƩƻƪƨƵƵǇ) ƬưƺưƵư (ƷƸưƱƶƴƵǍ ƹǍƴ’ǎ,
ƬưƺǇƿǍ ƩƻƬưƵƲư ƹǍƴƭƱƵƶƫƶ ƺưƷƻ, ƹǍƴ’ǎ ƷƨƺƸƶƵƨƺƵưƽ ƪưƽƶƪƨƺƭƳǍƪ)
• ƻ ƹƺƨƾǍƶƵƨƸƵưƽ ǍƵƺƭƸƵƨƺƵưƽ ƯƨƲƳƨƬƨƽ
• ƻ ƸƭƨƩǍƳǍƺƨƾǍƱƵưƽ ƯƨƲƳƨƬƨƽ
• ƪ ƻƹƺƨƵƶƪƨƽ ƺƨ ƯƨƲƳƨƬƨƽ ƺưƴƿƨƹƶƪƶƫƶ ƨƩƶ ƷƶƹƺǍƱƵƶƫƶ
ƷƭƸƭƩƻƪƨƵƵǇ
• ƻ ƺƭƸưƺƶƸǍƨƳǄƵưƽ ƾƭƵƺƸƨƽ ƵƨƬƨƵƵǇ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ
• ƪ ǍƵǀưƽ ƯƨƲƳƨƬƨƽ ƹƶƾǍƨƳǄƵƶǎ ƷǍƬƺƸưƴƲư (ƬƶƫƳǇƬƻ)
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ƏƬǍƱƹƵƭƵƵǇ ƹƶƾǍƨƳǄƵƶƫƶ ƯƨƴƶƪƳƭƵƵǇ Ưƨ
ƸƨƽƻƵƶƲ ƩǆƬƮƭƺƵưƽ ƲƶǀƺǍƪ
ƛƿƨƹƵưƲư ƹƶƾǍƨƳǄƵƶƫƶ ƯƨƴƶƪƳƭƵƵǇ. ƊưƲƶƵƨƪƾǍ ƹƶƾǍƨƳǄƵƶƫƶ ƯƨƴƶƪƳƭƵƵǇƵƭƬƭƸƮƨƪƵǍ ƹƻƩ’ǋƲƺư. ƜƶƸƴƻƪƨƵƵǇ ƹƶƾǍƨƳǄƵƶƫƶ ƯƨƴƶƪƳƭƵƵǇ. ƍƺƨƷư ƹƶƾǍƨƳǄƵƶƫƶ
ƯƨƴƶƪƳƭƵƵǇ

ƯƨƴƶƪƳƭƵƵǇ – ƯƨƹǍƩ ƸƭƫƻƳǆƪƨƵƵǇ
“ ƙƶƾǍƨƳǄƵƭ
ƬǍǇƳǄƵƶƹƺǍ ƻ ƹƼƭƸǍ ƵƨƬƨƵƵǇ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ

ǀƳǇƽƶƴ ƯƨƳƻƿƭƵƵǇ Ƶƨ ƬƶƫƶƪǍƸƵǍƱ ƶƹƵƶƪǍ ƹƻƩǋƲƺǍƪ
ƫƶƹƷƶƬƨƸǆƪƨƵƵǇ ƬƳǇ ƯƨƬƶƪƶƳƭƵƵǇ ƷƶƺƸƭƩ ƻ
ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫƨƽ, ƪưƯƵƨƿƭƵưƽ ƴǍƹƾƭƪưƴư
ƶƸƫƨƵƨƴư ƪưƲƶƵƨƪƿƶǎ ƪƳƨƬư ƺƨ ƶƸƫƨƵƨƴư
ƴǍƹƾƭƪƶƫƶ ƹƨƴƶƪƸǇƬƻƪƨƵƵǇ
ƙƺƨƺƺǇ 1

ƏƨƲƶƵ ƛƲƸƨǎƵư «ƗƸƶ ƹƶƾǍƨƳǄƵǍ ƷƶƹƳƻƫư»
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ƗƸƨƪƶƪƨ ƸƨƴƲƨ ƬƳǇ ƹƶƾǍƨƳǄƵƶƫƶ ƯƨƴƶƪƳƭƵƵǇ

ƏƨƲƶƵ ƛƲƸƨǎƵư «ƗƸƶ ƹƶƾǍƨƳǄƵƭ ƯƨƴƶƪƳƭƵƵǇ»,
ƹƺƨƺƺǇ 13
• ƔǍƹƾƭƪǍ ƶƸƫƨƵư ƪưƲƶƵƨƪƿƶǎ ƪƳƨƬư, ƶƸƫƨƵư ƴǍƹƾƭƪƶƫƶ
ƹƨƴƶƪƸǇƬƻƪƨƵƵǇ ƯƨƩƭƯƷƭƿƻǆƺǄ ƵƨƬƨƵƵǇ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ, ƻ
ƺƶƴƻ ƿưƹƳǍ ǀƳǇƽƶƴ ƙƖƞſƈƓƤƕƖƋƖ ƏƈƔƖƊƓƍƕƕƧ
• ƛ ƸƨƯǍ ƯƨƳƻƿƭƵƵǇ ƩǆƬƮƭƺƵưƽ ƲƶǀƺǍƪ Ƭƶ ƼǍƵƨƵƹƻƪƨƵƵǇ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ
ƷƶƹƳƻƫ, ǇƲǍ ƵƨƬƨǆƺǄƹǇ ƵƭƬƭƸƮƨƪƵưƴư ƹƻƩ’ǋƲƺƨƴư, ƴǍƹƾƭƪǍ
ƶƸƫƨƵư ƪưƲƶƵƨƪƿƶǎ ƪƳƨƬư, ƶƸƫƨƵư ƴǍƹƾƭƪƶƫƶ ƹƨƴƶƪƸǇƬƻƪƨƵƵǇ Ƶƨ
ƲƶƵƲƻƸƹƵǍƱ ƶƹƵƶƪǍ ǍƯ ƵƭƬƭƸƮƨƪƵưƴư ƹƻƩ’ǋƲƺƨƴư ƬƶƫƶƪǍƸ ǁƶƬƶ
ƻƴƶƪ ƼǍƵƨƵƹƻƪƨƵƵǇ ƺƨ ƪưƴƶƫ Ƭƶ ƶƩƹǇƫƻ, ƷƶƸǇƬƲƻ Ǎ ǇƲƶƹƺǍ ƵƨƬƨƵƵǇ
ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ
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ƏƬǍƱƹƵƭƵƵǇ ƹƶƾǍƨƳǄƵƶƫƶ ƯƨƴƶƪƳƭƵƵǇ
• ƗƶƸǇƬƶƲ ƯƬǍƱƹƵƭƵƵǇ ƹƶƾǍƨƳǄƵƶƫƶ ƯƨƴƶƪƳƭƵƵǇ Ưƨ ƸƨƽƻƵƶƲ
ƩǆƬƮƭƺƵưƽ ƲƶǀƺǍƪ (ƯƨƺƪƭƸƬƮƭƵưƱ ƷƶƹƺƨƵƶƪƶǆ ƒƔƛ ƪǍƬ
29.04.2013 ȴ324)
• ƊưƯƵƨƿƨǋ ƴƭƽƨƵǍƯƴ ƼƶƸƴƻƪƨƵƵǇ, ƪưƲƶƵƨƵƵǇ Ǎ ƼǍƵƨƵƹƻƪƨƵƵǇ
ƹƶƾǍƨƳǄƵƶƫƶ ƯƨƴƶƪƳƭƵƵǇ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ, ǁƶ ƵƨƬƨǆƺǄƹǇ
ƵƭƬƭƸƮƨƪƵưƴư ƹƻƩ’ǋƲƺƨƴư, Ưƨ ƸƨƽƻƵƶƲ ƩǆƬƮƭƺƵưƽ ƲƶǀƺǍƪ, ƨ
ƺƨƲƶƮ ƶƸƫƨƵǍƯƨƾǍǎ ƺƨ ƷƸƶƪƭƬƭƵƵǇ ƲƶƵƲƻƸƹǍƪ ǍƯ ƯƨƳƻƿƭƵƵǇƴ ƺƨƲưƽ
ƲƶǀƺǍƪ

ƛƿƨƹƵưƲư ƹƶƾǍƨƳǄƵƶƫƶ ƯƨƴƶƪƳƭƵƵǇ

• ƏƨƴƶƪƵưƲư ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ
• ƖƺƸưƴƻƪƨƿǍ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ
• ƕƭƬƭƸƮƨƪƵǍ ƹƻƩ’ǋƲƺư
• ƊưƲƶƵƨƪƾǍ ƹƶƾǍƨƳǄƵƶƫƶ
ƯƨƴƶƪƳƭƵƵǇ
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ƍƺƨƷư ƹƶƾǍƨƳǄƵƶƫƶ ƯƨƴƶƪƳƭƵƵǇ

ƊưƲƶƵƨƵƵǇ

ƏƬǍƱƹƵƭƵƵǇ
ƲƶƵƺƸƶƳǆ Ưƨ
ƪưƲƶƵƨƵƵǇƴ

ƜƶƸƴƻƪƨƵƵǇ

ƜƶƸƴƻƪƨƵƵǇ ƹƶƾǍƨƳǄƵƶƫƶ ƯƨƴƶƪƳƭƵƵǇ
1) ƊưƯƵƨƿƭƵƵǇ ƷƶƺƸƭƩ ƵƨƹƭƳƭƵƵǇ (ƗƶƸǇƬƶƲ ƪưƯƵƨƿƭƵƵǇ
ƯƨƺƪƭƸƬƮƭƵưƱ ƵƨƲƨƯƶƴ ƔǍƵƹƶƾƷƶƳǍƺưƲư ƪǍƬ 20.01.2014 ȴ28)
2) ƊưƯƵƨƿƭƵƵǇ ƷƸǍƶƸưƺƭƺǍƪ ƹƶƾǍƨƳǄƵƶƫƶ ƯƨƴƶƪƳƭƵƵǇ:
• ƗƭƸƭƳǍƲ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ, ƷƭƸƭƬƩƨƿƭƵưƽ ƴǍƹƾƭƪƶǆ ƷƸƶƫƸƨƴƶǆ ƸƶƯƪưƺƲƻ
ƹưƹƺƭƴư ƵƨƬƨƵƵǇ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ Ưƨ ƸƭƯƻƳǄƺƨƺƨƴư ƪưƯƵƨƿƭƵƵǇ ƷƶƺƸƭƩ
• ƗƭƸƭƳǍƲ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƫƸƻƷ ƺƨ/ƨƩƶ ƶƸǍǋƵƺƶƪƨƵƻ ƿưƹƭƳǄƵǍƹƺǄ ƶƲƸƭƴưƽ ƲƨƺƭƫƶƸǍƱ
ƶƹǍƩ, ǇƲǍ ǋ ƷƶƺƭƵƾǍƱƵưƴư ƶƺƸưƴƻƪƨƿƨƴư ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ
• ƖƸǍǋƵƺƶƪƨƵưƱ ƶƩƹǇƫ ǁƶƸǍƿƵƶƫƶ ƼǍƵƨƵƹƻƪƨƵƵǇ ƹƶƾǍƨƳǄƵƶƫƶ ƯƨƴƶƪƳƭƵƵǇ Ưƨ
ƸƨƽƻƵƶƲ ƩǆƬƮƭƺƵưƽ ƲƶǀƺǍƪ
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ƊưƯƵƨƿƭƵƵǇ ƷƶƺƸƭƩ ƵƨƹƭƳƭƵƵǇ ƻ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ
ƷƶƹƳƻƫƨƽ
• ƊưƯƵƨƿƭƵƵǇ ƷƶƺƭƵƾǍƱƵưƽ ƶƺƸưƴƻƪƨƿǍƪ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ
• ƊưƯƵƨƿƭƵƵǇ ǍƵƬưƪǍƬƻƨƳǄƵưƽ ƷƶƺƸƭƩ ƶƹǍƩ/ƹǍƴƭƱ, ǇƲǍ ƷƭƸƭƩƻƪƨǆƺǄ
ƻ ƹƲƳƨƬƵưƽ Ʈưƺƺǋƪưƽ ƶƩƹƺƨƪưƵƨƽ, ƨƩƶ ƹƶƾǍƨƳǄƵƶǎ ƫƸƻƷư ƻ
ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫƨƽ
• ƊưƯƵƨƿƭƵƵǇ ƹƻƩ’ǋƲƺǍƪ, ǁƶ ƵƨƬƨǆƺǄ ƹƶƾǍƨƳǄƵǍ ƷƶƹƳƻƫư

Ɲƺƶ Ǎ ǁƶ ƸƶƩưƺǄ?
ƙƺƸƻƲƺƻƸƵǍ ƷǍƬƸƶƯƬǍƳư Ư ƷưƺƨƵǄ ƹƶƾǍƨƳǄƵƶƫƶ Ưƨƽưƹƺƻ ƵƨƹƭƳƭƵƵǇ
Ƙƌƈ, Ƙƌƈ ƻ ƴǍƹƺƨƽ ƒưǎƪ, ƙƭƪƨƹƺƶƷƶƳǄ, ƪưƲƶƵƲƶƴǍƪ ƴǍƹƾƭƪưƽ ƸƨƬ:
1) Ƭƶ 1 Ƴǆƺƶƫƶ ƵƨƬƹưƳƨǆƺǄ ƯƨƷưƺư ƬƳǇ ƶƺƸưƴƨƵƵǇ ǍƵƼƶƸƴƨƾǍǎ
ǁƶƬƶ:
• ƷƶƺƭƵƾǍƱƵưƽ ƶƬƭƸƮƻƪƨƿǍƪ ƹƶƾ.ƷƶƹƳƻƫ,
• ƼƨƲƺưƿƵưƽ ƶƺƸưƴƻƪƨƿǍƪ ƹƶƾ.ƷƶƹƳƻƫ,
• ƿưƹƭƳǄƵƶƹƺǍ ƶƹǍƩ/ƹǍƴƭƱ, ǇƲǍ ƷƭƸƭƩƻƪƨǆƺǄ ƻ ƹƲƳƨƬƵưƽ Ʈưƺƺǋƪưƽ
ƶƩƹƺƨƪưƵƨƽ, ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƫƸƻƷ, ǇƲǍ ƶƺƸưƴƻǆƺǄ ƹƶƾ.ƷƶƹƳƻƫư;
• ƹƻƩ'ǋƲƺǍƪ, ǁƶ ƵƨƬƨǆƺǄ ƹƶƾ.ƷƶƹƳƻƫư.
ƞǇ ǍƵƼƶƸƴƨƾǍǇ ƴƨǋ Ʃƻƺư ƵƨƬƨƵƨ ƷƸƶƺǇƫƶƴ 15 ƸƶƩƶƿưƽ ƬƵǍƪ

2) ƯƬǍƱƹƵǆǆƺǄ ƷǍƬƹƻƴƲƶƪưƱ ƨƵƨƳǍƯ
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ƏƩǍƸ ƺƨ ƨƵƨƳǍƯ ǍƵƼƶƸƴƨƾǍǎ
ƟưƹƭƳǄƵǍƹƺǄ ƷƶƺƭƵƾǍƱƵưƽ ƶƺƸưƴƻƪƨƿǍƪ ƹƶƾ.ƷƶƹƳƻƫ ƪưƯƵƨƿƨǋƺǄƹǇ Ƶƨ
ƶƹƵƶƪǍ:
• ƬƨƵưƽ ƷƸƶ ƲǍƳǄƲǍƹƺǄ ƶƹǍƩ ƨƩƶ ƹƶƾ ƫƸƻƷư, ǇƲǍ (1) ƷƶƺƸƭƩƻǆƺǄ
ƹƶƾ.ƷƶƹƳƻƫ ƪƷƭƸǀƭ, (2) ƪƮƭ ƶƺƸưƴƻǆƺǄ ƹƶƾ ƷƶƹƳƻƫư ƺƨ
ƷƶƺƸƭƩƻǆƺǄ ǎƽ ƻ ƵƨƹƺƻƷƵƶƴƻ ƷƭƸǍƶƬǍ;
• ƸƭƯƻƳǄƺƨƺǍƪ ƨƵƨƳǍƯƻ (1) ƯƪƭƸƵƭƵǄ ƫƸƶƴƨƬǇƵ, (2) ƯƪƭƸƵƭƵǄ
ƫƸƶƴƨƬƹǄƲưƽ, ƸƭƳǍƫǍƱƵưƽ ƶƸƫƨƵǍƯƨƾǍƱ ƹƺƶƹƶƪƵƶ ƷƶƺƸƭƩ
ƯƨƷƸƶƪƨƬƮƭƵƵǇ Ƶƶƪưƽ ƷƶƹƳƻƫ ƿư ƸƶƯƪưƺƲƻ ǍƹƵƻǆƿưƽ

ƏƩǍƸ ƺƨ ƨƵƨƳǍƯ ǍƵƼƶƸƴƨƾǍǎ
ƟưƹƭƳǄƵǍƹƺǄ ƼƨƲƺưƿƵưƽ ƶƺƸưƴƻƪƨƿǍƪ ƹƶƾ.ƷƶƹƳƻƫ ƪưƯƵƨƿƨǋƺǄƹǇ Ƶƨ
ƶƹƵƶƪǍ:
• ǍƵƼƶƸƴƨƾǍǎ ƷƸƶ ƿưƹƭƳǄƵǍƹƺǄ ƶƹǍƩ, ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƫƸƻƷ, ǇƲǍ
ƷƭƸƭƩƻƪƨǆƺǄ ƻ ƹƲƳƨƬƵưƽ Ʈưƺƺǋƪưƽ ƶƩƹƺƨƪưƵƨƽ Ǎ Ƶƭ ƴƶƮƻƺǄ
ƹƨƴƶƹƺǍƱƵƶ ƷƶƬƶƳƨƺư ǎƽ, ǇƲưƴ ƪƮƭ ƵƨƬƨƪƨƳưƹǇ ƹƶƾ ƷƶƹƳƻƫư ƪ
ƴưƵƻƳƶƴƻ ƸƶƾǍ.
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ƏƩǍƸ ƺƨ ƨƵƨƳǍƯ ǍƵƼƶƸƴƨƾǍǎ
ſƵƼƶƸƴƨƾǍǇ ƷƸƶ ƹƻƩ'ǋƲƺư, ǁƶ ƵƨƬƨǆƺǄ ƹƶƾ.ƷƶƹƳƻƫư, ƴƨǋ ƪƲƳǆƿƨƺư:
• ƷƭƸƭƳǍƲ ƹƻƩ'ǋƲƺǍƪ;
• ƹƷƭƾǍƨƳǍƯƨƾǍǇ ƺƨ ƼƶƸƴư ƪƳƨƹƵƶƹƺǍ ƹƻƩ'ǋƲƺƻ;
• ƷƭƸƭƳǍƲ ƹƶƾ.ƷƶƹƳƻƫ, ǇƲǍ ƵƨƬƨǆƺǄƹǇ ƹƻƩ'ǋƲƺƶƴ;
• ƷƶƺƻƮƵǍƹƺǄ ƹƻƩ'ǋƲƺƻ (ƲǍƳǄƲǍƹƺǄ ƷƶƹƳƻƫ/ƲǍƳǄƲǍƹƺǄ ƲƳǍǋƵƺǍƪ Ưƨ
ƴưƵƻƳưƱ ƸǍƲ);
• ƲǍƳǄƲǍƹƺǄ ƶƺƸưƴƻƪƨƿǍƪ ƷƶƹƳƻƫ;
• ƲǍƳǄƲǍƹƺǄ ƷƸƨƾǍƪƵưƲǍƪ, ǇƲǍ ƵƨƬƨǆƺǄ ƹƶƾ. ƷƶƹƳƻƫư.

ƏƩǍƸ ƺƨ ƨƵƨƳǍƯ ǍƵƼƶƸƴƨƾǍǎ
ƊưƯƵƨƿƭƵƵǇ ǍƵƬưƪǍƬƻƨƳǄƵưƽ ƷƶƺƸƭƩ ƪǍƬƩƻƪƨǋƺǄƹǇ Ƶƨ ƶƹƵƶƪǍ:
• ſƵƼƶƸƴƨƾǍǎ ƪǍƬ ƶƹǍƩ, ǇƲǍ ƷƭƸƭƩƻƪƨǆƺǄ ƻ ƹƲƳƨƬƵưƽ Ʈưƺƺǋƪưƽ ƶƩƹƺƨƪưƵƨƽ;
• ſƵƼƶƸƴƨƾǍǎ ƪǍƬ ƻƹƺƨƵƶƪ, ƯƨƲƳƨƬǍƪ, ƶƸƫƨƵǍƯƨƾǍƱ ƷƸƶ ƵƭƶƩƽǍƬƵǍƹƺǄ ƵƨƬƨƵƵǇ
ƶƹƶƩƨƴ ƬƶƷƶƴƶƫư;
• ƊǍƬƪǍƬƻƪƨƵƵǇ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƴư ƹƳƻƮƩƨƴư ƶƹǍƩ/ƹǍƴƭƱ, ǇƲǍ ƷƭƸƭƩƻƪƨǆƺǄ ƻ
ƹƲƳƨƬƵưƽ Ʈưƺƺǋƪưƽ ƶƩƹƺƨƪưƵƨƽ
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ƈƵƨƳǍƯ ƬƨƵưƽ
• ƙƺƸƻƲƺƻƸƵǍ ƷǍƬƸƶƯƬǍƳư Ư ƷưƺƨƵǄ ƹƶƾǍƨƳǄƵƶƫƶ Ưƨƽưƹƺƻ Ƙƌƈ, Ƙƌƈ ƪ
ƴǍƹƺƨƽ, ƪưƲƶƵƨƪƿưƽ ƲƶƴǍƺƭƺǍƪ ƴǍƹƾƭƪưƽ ƸƨƬ ƻƯƨƫƨƳǄƵǆǆƺǄ
ǍƵƼƶƸƴƨƾǍǆ Ǎ Ƭƶ ƷƭƸƭƬƨǆƺǄ ƳǇ ƨƵƨƳǍƯƻ Ƭƶ ƹƺƸƻƲƺƻƸƵưƽ
ƷǍƬƸƶƯƬǍƳǍƪ Ɩƌƈ ƺƨ ǍƵǀưƽ Ɣƌƈ Ƭƶ 1 ƲƪǍƺƵǇ;
• ƙƺƸƻƲƺƻƸƵǍ ƷǍƬƸƶƯƬǍƳư Ư ƷưƺƨƵǄ ƹƶƾǍƨƳǄƵƶƫƶ Ưƨƽưƹƺƻ Ɩƌƈ
ƷƭƸƭƬƨǆƺǄ ƬƳǇ ƨƵƨƳǍƯƻ ƺƨ ƪƸƨƽƻƪƨƵƵǇ ǍƵƼƶƸƴƨƾǍǆ Ƭƶ
ƔǍƵƹƶƾƷƶƳǍƺưƲư Ƭƶ 30 ƲƪǍƺƵǇ

ƗƶƺƸƭƩƨ ƻ ƹƶƾ.ƷƶƹƳƻƫƨƽ ƪưƯƵƨƿƨǋƺǄƹǇ Ư
ƻƸƨƽƻƪƨƵƵǇƴ:
• ƟưƹƭƳǄƵƶƹƺǍ ƶƺƸưƴƨƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ ƻ ƷƳƨƵƶƪƶƴƻ ƷƭƸǍƶƬǍ;
• ƟưƹƭƳǄƵƶƹƺǍ ƶƺƸưƴƻƪƨƿǍƪ ƷƶƹƳƻƫ ƻ ƯƪǍƺƵƶƴƻ ƷƭƸǍƶƬǍ;
• ƗƸưƸƶƹƺƻ ƿưƹƭƳǄƵƶƹƺǍ ƶƺƸưƴƻƪƨƿǍƪ ƷƶƹƳƻƫư ƻ ƷƳƨƵƶƪƶƴƻ ƷƭƸǍƶƬǍ
ƻ ƷƶƸǍƪƵǇƵƵǍ ƯǍ ƯƪǍƺƵưƴ ƷƭƸǍƶƬƶƴ.
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ƊưƯƵƨƿƭƵƵǇ ƷƸǍƶƸưƺƭƺǍƪ
ƊưƯƵƨƿƨǆƺǄƹǇ Ƶƨ ƶƹƵƶƪǍ:
• ƨƵƨƳǍƯƻ ƷƶƺƸƭƩ ƻ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫƨƽ
• ƪưƯƵƨƿƭƵƵǇ ƿƨƹƺƲư ƷƶƺƭƵƾǍƱƵưƽ ƺƨ ƼƨƲƺưƿƵưƽ ƶƺƸưƴƻƪƨƿǍƪ
ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ ƻ ƴƭƮƨƽ ƹƶƾǍƨƳǄƵƶǎ ƫƸƻƷư

ƗưƺƨƵƵǇ Ƭƶ ƻƿƨƹƵưƲǍƪ
• ƧƲ Ƶƨ ƷƸƨƲƺưƾǍ ƪưƪƿƨǆƺǄƹǇ ƷƶƺƸƭƩư ƺƨ ƷƸǍƶƸưƺƭƺư?
• ƧƲǍ ǍƹƵƻǆƺǄ ƷƸƶƩƳƭƴư ƻ ƪưƯƵƨƿƭƵƵǍ ƷƶƺƸƭƩ ƺƨ ƷƸǍƶƸưƺƭƺǍƪ?
• ƧƲưƱ ƴƨǋƺƭ ƷƶƯưƺưƪƵưƱ ƺƨ ƵƭƫƨƺưƪƵưƱ ƬƶƹƪǍƬ?
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ƗƶƺƸƭƩư ƺƨ ƷƸǍƶƸưƺƭƺư ƪưƯƵƨƿƭƵƶ. ơƶ ƬƨƳǍ?
• ƛƽƪƨƳƭƵƵǇ ƴǍƹƾƭƪƶƫƶ ƩǆƬƮƭƺƻ ƺƨ ƷƭƸƭƬƩƨƿƭƵƵǇ ƪ ƵǄƶƴƻ
ƪǍƬƷƶƪǍƬƵưƽ ƪưƬƨƺƲǍƪ
• ƏƨƺƪƭƸƬƮƭƵƵǇ ƸǍƿƵƶƫƶ ƷƳƨƵƻ ƷƸƶƪƭƬƭƵƵǇ ƲƶƵƲƻƸƹǍƪ
• ƖƷƸưƳǆƬƵƭƵƵǇ ƷƳƨƵƻ ƷƸƶƪƭƬƭƵƵǇ ƲƶƵƲƻƸƹǍƪ
ƛ ƷƳƨƵǍ ƴƨǋ Ʃƻƺư ƺƨƲƨ ǍƵƼƶƸƴƨƾǍǇ:
• ƗƸƶ ƹƶƾǍƨƳǄƵǍ ƷƶƹƳƻƫư, ƹƶƾǍƨƳǄƵƭ ƯƨƴƶƪƳƭƵƵǇ ǇƲưƽ ƷƭƸƭƬƩƨƿƭƵƶ ƯƬǍƱƹƵưƺư
• ƙƶƾǍƨƳǄƵǍ ƫƸƻƷư ƺƨ/ƨƩƶ ƶƲƸƭƴǍ ƲƨƺƭƫƶƸǍǎ ƶƹǍƩ, ǇƲǍ ǋ ƶƺƸưƴƻƪƨƿƨƴư ƪǍƬƷƶƪǍƬƵưƽ
ƹƶƾ.ƷƶƹƳƻƫ
• ƖƸǍǋƵƺƶƪƵưƱ ƷƭƸǍƶƬ ƷƸƶƪƭƬƭƵƵǇ ƲƶƵƲƻƸƹƻ
• ƋƸƨƵưƿƵưƱ ƶƩƹǇƫ ƩǆƬƮƭƺƵưƽ ƲƶǀƺǍƪ

ƊưƯƵƨƿƭƵƵǇ ƶƩƹǇƫƻ ƩǆƬƮƭƺƵưƽ ƲƶǀƺǍƪ.
ƘƶƯƸƨƽƻƵƶƲ ƪƨƸƺƶƹƺǍ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ
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ƗƸƨƪƶƪƨ ƸƨƴƲƨ
ƔƭƺƶƬưƿƵǍ
ƸƭƲƶƴƭƵƬƨƾǍǎ
ƸƶƯƸƨƽƻƵƲƻ ƪƨƸƺƶƹƺǍ
ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ,
ƯƨƺƪƭƸƬƮƭƵǍ ƵƨƲƨƯƶƴ
ƔǍƵƹƶƾƷƶƳǍƺưƲư 07
ƫƸƻƬƵǇ 2015 Ƹ. ȴ 1186

ƔƭƺƶƬưƲƨ ƸƶƯƸƨƽƻƵƲƻ ƪƨƸƺƶƹƺǍ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ
ƷƶƹƳƻƫ
• ƏƨƹƺƶƹƶƪƻǋƺǄƹǇ ƷƸư ƹƶƾǍƨƳǄƵƶƴƻ
ƯƨƴƶƪƳƭƵƵǍ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ,
ƯƶƲƸƭƴƨ ƷƸư ƪưƯƵƨƿƭƵƵǍ ƻƴƶƪ
ƲƶƵƲƻƸƹǍƪ ƺƨ ƶƾǍƵƾǍ ƲƶƵƲƻƸƹƵưƽ
ƷƸƶƷƶƯưƾǍƱ ƹƻƩ'ǋƲƺǍƪ, ǁƶ ƵƨƬƨǆƺǄ
ƹƶƾǍƨƳǄƵǍ ƷƶƹƳƻƫư, ƶƷƳƨƺǍ ƵƨƬƨƵưƽ
ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ
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ƔƭƺƶƬưƲƨ ƸƶƯƸƨƽƻƵƲƻ ƪƨƸƺƶƹƺǍ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ
ƷƶƹƳƻƫ
ƊƨƸƺǍƹƺǄ ƸƶƯƸƨƽƶƪƻǋƺǄƹǇ ƪǍƬƷƶƪǍƬƵƶ Ƭƶ:
• ƭƲƶƵƶƴǍƿƵƶ ƶƩǗƸƻƵƺƶƪƨƵưƽ ƷƳƨƵƶƪưƽ ƪưƺƸƨƺ, ƪưƯƵƨƿƭƵưƽ Ƶƨ
ƷǍƬƹƺƨƪǍ ƬƭƸƮƨƪƵưƽ ƺƨ ƫƨƳƻƯƭƪưƽ ƵƶƸƴƨƺưƪǍƪ ƪưƺƸƨƺ ƸƭƹƻƸƹǍƪ,
• ƲƨƳǄƲƻƳǇƾǍǎ ƪƨƸƺƶƹƺǍ ƹƶƾ.ƷƶƹƳƻƫƫ Ưƨ ƸƨƽƻƵƶƲ ƩǆƬƮƭƺƵưƽ ƲƶǀƺǍƪ,
• Ư ƻƸƨƽƻƪƨƵƵǇƴ ƾǍƵ Ƶƨ ƴƨƺƭƸǍƨƳǄƵǍ ƸƭƹƻƸƹư ƺƨ ƷƶƹƳƻƫư Ưƨ
ƷƶƷƭƸƭƬƵǍƱ ƷƭƸǍƶƬ Ƶƨ ƶƹƵƶƪǍ ƸƶƯƸƨƽƻƵƲƶƪưƽ ƼǍƵƨƵƹƶƪưƽ
ƷƶƲƨƯƵưƲǍƪ
ƊƨƸƺǍƹƺǄ ƸƶƯƸƨƽƶƪƻǋƺǄƹǇ Ƶƨ ƶƹƵƶƪǍ ƺưƷƶƪƶǎ ƹƺƸƻƲƺƻƸư ƪưƺƸƨƺ ƪ
ƸƶƯƸƨƽƻƵƲƻ Ƶƨ ƶƬƵƻ ƳǆƬưƵƶ-ƫƶƬưƵƶ (ƯƨƳƭƮƵƶ ƪǍƬ ƻƴƶƪ ƵƨƬƨƵƵǇ
ƹƶƾǍƨƳǄƵƶǎ ƷƶƹƳƻƫư), ǇƲƨ ƴǍƹƺưƺǄ ƹƺƨƺƺǍ ƷƸǇƴưƽ Ǎ ƵƭƷƸǇƴưƽ ƪưƺƸƨƺ

ƗƸǇƴǍ ƪưƺƸƨƺư
• ƏƨƸƶƩǍƺƵƨ ƷƳƨƺƨ Ǎ ŽƙƊ ƶƹƵƶƪƵƶƫƶ ƺƨ ƬƶƷƶƴǍƮƵƶƫƶ ƷƭƸƹƶƵƨƳƻ
• ƗƸưƬƩƨƵƵǇ ƺƶƪƨƸǍƪ, ƸƶƩǍƺ Ǎ ƷƶƹƳƻƫ, ƩƭƯƷƶƹƭƸƭƬƵǄƶ Ʒƶƪ’ǇƯƨƵưƽ Ư
ƵƨƬƨƵƵǇƴ ƹƶƾǍƨƳǄƵƶǎ ƷƶƹƳƻƫư ƶƹƵƶƪƵưƴ Ǎ ƬƶƷƶƴǍƮƵưƴ
ƷƭƸƹƶƵƨƳƶƴ (ƶƩƳƨƬƵƨƵƵǇ ƺƨ ǍƵƪƭƵƺƨƸ, ƷƸƶƬƻƲƺư ƽƨƸƿƻƪƨƵƵǇ,
ƹƻƷƻƺƵǍ ƸƶƩƶƺư Ǎ ƷƶƹƳƻƫư, ƴƭƬưƲƨƴƭƵƺư ƺƶǁƶ)
• ſƵǀǍ ƷƸǇƴǍ ƪưƺƸƨƺư (ƺƸƨƵƹƷƶƸƺƻƪƨƵƵǇ, ƸƭƴƶƵƺ Ǎ ƶƩƹƳƻƫƶƪƻƪƨƵƵǇ
ƹƷƭƾ. ƶƩƳƨƬƵƨƵƵǇ, ƨƴƶƸƺưƯƨƾǍǇ ƹƷƭƾ. ƶƩƳƨƬƨƵƵǇ ƺƶǁƶ)
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ƈƬƴǍƵǍƹƺƸƨƺưƪƵǍ ƪưƺƸƨƺư
• ƏƨƸƶƩǍƺƵƨ ƷƳƨƺƨ ƺƨ ŽƙƊ ƨƬƴǍƵǍƹƺƸƨƺưƪƵƶƫƶ, ƻƷƸƨƪƳǍƵƹǄƲƶƫƶ,
ƫƶƹƷƶƬƨƸƹǄƲƶƫƶ ƷƭƸƹƶƵƨƳƻ)
• ƗƸưƬƩƨƵƵǇ ƺƶƪƨƸǍƪ, ƸƶƩǍƺ, ƷƶƹƳƻƫ
• ſƵǀǍ ƪưƺƸƨƺư (ƶƸƭƵƬƨ ƷƸưƴǍǁƭƵƵǇ, ƲƶƴƻƵƨƳǄƵǍ ƷƶƹƳƻƫư ƺƨ
ƭƵƭƸƫƶƵƶƹǍǎ, ƨƴƶƸƺưƯƨƾǍǇ ƶƹƵƶƪƵưƽ ƯƨƹƶƩǍƪ ƺƶǁƶ)

ƘƶƯƸƨƽƻƵƶƲ ƪƨƸƺƶƹƺǍ ƹƶƾǍƨƳǄƵƶǎ ƷƶƹƳƻƫư
• ƊƸƨƽƶƪƻǆƺǄ ƪƨƸƺǍƹƺǄ ƵƨƬƨƵƵǇ ƹƶƾ. ƗƶƹƳƻƫư ƶƬƵƶƴƻ ƶƬƭƸƮƻƪƨƿƻ
ƷƸƶƺǇƫƶƴ ƶƬƵǍǋǎ ƳǆƬưƵƶ-ƫƶƬưƵư, ƿƨƹ Ƶƨ ǎǎ ƵƨƬƨƵƵǇ ƺƨ ƲǍƳǄƲǍƹƺǄ
ƶƬƭƸƮƻƪƨƿǍƪ
• ƊƲƳǆƿƨǋƺǄƹǇ ƿƨƹƺƲƨ ƨƬƴǍƵǍƹƺƸƨƺưƪƵưƽ ƪưƺƸƨƺ
• ƖƲƸƭƴǍ ƲƨƺƭƫƶƸǍǎ ƺƨ/ƨƩƶ ƹƺƨƺƺǍ ƪưƺƸƨƺ ƸƶƯƸƨƽƶƪƻǆƺǄƹǇ
ƹƨƴƶƹƺǍƱƵƶ Ƶƨ ƶƹƵƶƪǍ ƪƨƸƺƶƹƺǍ ƸƶƩƶƿƶǎ ƹưƳư ƺƨ ƺƶƪƨƸǍƪ, ƸƶƩǍƺ,
ƷƶƹƳƻƫ ƻ ƪǍƬƷƶƪǍƬƵǍƱ ƨƬƴǍƵǍƹƺƸƨƺưƪƵƶ-ƺƭƸưƺƶƸǍƨƳǄƵǍƱ ƶƬưƵưƾǍ
• ƏƨƹƺƶƹƶƪƻǆƺǄƹǇ ƼƶƸƴƻƳư (Ƭưƪ. ƷƻƵƲƺ 4 ƔƭƺƶƬưƲư)
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ƊƷƸƨƪƨ «ƘƶƯƸƨƽƻƵƶƲ ƪƨƸƺƶƹƺǍ ƹƶƾǍƨƳǄƵƶǎ
ƷƶƹƳƻƫư»
• ƛ ƴƨƳưƽ ƫƸƻƷƨƽ :
1) ƖƯƵƨƱƶƴƺƭƹǇ Ư ƬƭƸƮƨƪƵưƴ ƹƺƨƵƬƨƸƺƶƴ ƪǍƬƷƶƪǍƬƵƶǎ ƹƶƾǍƨƳǄƵƶǎ ƷƶƹƳƻƫư (ƹƶƾǍƨƳǄƵưƱ
ƹƻƷƸƶƪǍƬ ƹǍƴƭƱ ƙƎƖ, ƷƸƭƬƹƺƨƪƵưƾƺƪƶ ǍƵƺƭƸƭƹǍƪ);
2) ƌƳǇ ƸƶƯƸƨƽƻƵƲƻ ƪƨƸƺƶƹƺǍ ƪưƲƶƸưƹƺƶƪƻƱƺƭ ƺƨƲǍ ƪưƽǍƬƵǍ ƻƴƶƪư:
ƹǍƴ'ǎ ƙƎƖ – 5 ƹǍƴƭƱ (ƶƩƹƺƨƪưƵư: ƻƽưƳǇƵƵǇ ƩƨƺǄƲǍƪ ƪǍƬ ƪưƲƶƵƨƵƵǇ ƶƩƶƪ'ǇƯƲǍƪ Ư ƪưƽƶƪƨƵƵǇ ƬǍƺƭƱ)
ƫƸƶƴƨƬǇƵư ƷƶƽưƳƶƫƶ ƪǍƲƻ – 12
4) ƊưƯƵƨƿƺƭ ƹƺƸƻƲƺƻƸƻ ƪưƺƸƨƺ ƬƳǇ ƪưƯƵƨƿƭƵƵǇ ƪƨƸƺƶƹƺǍ
5) ƗƸƶƪƭƬǍƺǄ ƶƩƸƨƽƻƪƨƵƵǇ ƪƨƸƺƶƹƺǍ
ƌƳǇ ƪưƲƶƵƨƵƵǇ ƯƨƪƬƨƵƵǇ ƪưƲƶƸưƹƺƨƱƺƭ ƺƭƲƹƺ ƔƭƺƶƬưƿƵưƽ ƸƭƲƶƴƭƵƬƨƾǍƱ ƸƶƯƸƨƽƻƵƲƻ ƪƨƸƺƶƹƺǍ
ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ

ƖƸƫƨƵǍƯƨƾǍǇ ƺƨ ƷƸƶƪƭƬƭƵƵǇ ƲƶƵƲƻƸƹƻ
ƛƽƪƨƳƭƵƵǇ ƸǍǀƭƵƵǇ ƷƸƶ ƲƶƵƲƻƸƹ. ƒƶƵƲƻƸƹƵǍ ƷƸƶƷƶƯưƾǍǎ. ƛƺƪƶƸƭƵƵǇ ƲƶƵƲƻƸƹƵƶǎ
ƲƶƴǍƹǍǎ. ƖƾǍƵƲƨ ƲƶƵƲƻƸƹƵưƽ ƷƸƶƷƶƯưƾǍƱ. ƗƶƸǇƬƶƲ ƪưƯƵƨƿƭƵƵǇ ƪưƲƶƵƨƪƾǇ
ƹƶƾǍƨƳǄƵƶƫƶ ƯƨƴƶƪƳƭƵƵǇ. ƛƲƳƨƬƨƵƵǇ ƬƶƫƶƪƶƸƻ
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ƘǍǀƭƵƵǇ ƷƸƶ ƷƸƶƪƭƬƭƵƵǇ ƲƶƵƲƻƸƹƻ
1) ƛƽƪƨƳǆǋƺǄƹǇ ƯƨƴƶƪƵưƲƶƴ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ
2) Ɣƨǋ ƴǍƹƺưƺư ƺƨƲƻ ǍƵƼƶƸƴƨƾǍǆ:
• ƙƺƸƶƲ ƺƨ ƻƴƶƪư ƷƸƶƪƭƬƭƵƵǇ ƲƶƵƲƻƸƹƻ;
• ƗƭƸƭƳǍƲ ƹƶƾ.ƷƶƹƳƻƫ, ƹƶƾǍƨƳǄƵƭ ƯƨƴƶƪƳƭƵƵǇ ǇƲưƽ ƯƬǍƱƹƵǆǋƺǄƹǇ, ǎƽ ƶƩƹǇƫ,
ƯƴǍƹƺ, ƪưƴƶƫư Ƭƶ ǇƲƶƹƺǍ, ƹƺƸƶƲư ƵƨƬƨƵƵǇ;
• ƗƭƸƭƳǍƲ ƹƶƾ.ƫƸƻƷ ƺƨ/ƨƩƶ ƶƲƸƭƴưƽ ƲƨƺƭƫƶƸǍƱ ƶƹǍƩ-ƷƶƺƭƵƾǍƱƵưƽ
ƶƺƸưƴƻƪƨƿǍƪ ƹƶƾ.ƷƶƹƳƻƫ, ǎƽ ƿưƹƭƳǄƵǍƹƺǄ (ƫƸƨƵưƿƵƨ ƿưƹƭƳǄƵǍƹƺǄ), ǍƵǀǍ
ǍƹƺƶƺƵǍ ƽƨƸƨƲƺƭƸưƹƺưƲư
• ƒƸưƺƭƸǍǎ ƬǍǇƳǄƵƶƹƺǍ ƹƻƩ'ǋƲƺǍƪ-ƵƨƬƨƵƵǇ, ǇƲưƴ ƷƸƶƷƶƵƻǋƺǄƹǇ ƻƿƨƹƺǄ ƻ
ƲƶƵƲƻƸƹǍ
• Ɵƨƹ ƺƨ ƴǍƹƾƭ ƸƶƯƲƸưƺƺǇ ƷƸƶƷƶƯưƾǍƱ, ƲƸưƺƭƸǍǎ ǎƽ ƶƾǍƵƲư, ƹƺƸƶƲ
ƻƹƺƨƵƶƪƳƭƵƵǇ ƸƭƯƻƳǄƺƨƺǍƪ

ƖƷƸưƳǆƬƵƭƵƵǇ ƶƫƶƳƶǀƭƵƵǇ
• ƗƶƪƵƭ ƵƨƱƴƭƵƻƪƨƵƵǇ ƯƨƴƶƪƵưƲƨ
• ƛƴƶƪư ƲƶƵƲƻƸƹƻ
• Ɗưƴƶƫư Ƭƶ ƲƶƵƲƻƸƹƵƶǎ ƷƸƶƷƶƯưƾǍǎ, ƷƭƸƭƳǍƲ ƬƶƲƻƴƭƵƺǍƪ, ǁƶ ƴƨǆƺǄ
Ʃƻƺư ƬƶƬƨƵǍ
• ƙƺƸƶƲ ƷƶƬƨƵƵǇ ƲƶƵƲƻƸƹƵưƽ ƷƸƶƷƶƯưƾǍƱ ƻ ƷƨƷƭƸƶƪǍƱ ƺƨ
ƭƳƭƲƺƸƶƵƵǍƱ ƼƶƸƴǍ
• ƈƬƸƭƹƨ, Ưƨ ǇƲƶǆ ƴƶƮƵƨ ƶƺƸưƴƨƺư ƼƶƸƴƻ ƲƶƵƲƻƸƹƵƶǎ ƷƸƶƷƶƯưƾǍǎ
• ƈƬƸƭƹƨ, ƲƻƬư ƴƨǆƺǄ ƷƶƬƨƪƨƺưƹǇ ƲƶƵƲƻƸƹƵǍ ƷƸƶƷƶƯưƾǍǎ
• ƗſƉ ƲƶƵƺƨƲƺƵƶǎ ƶƹƶƩư, ƵƶƴƭƸ ǎǎ ƺƭƳƭƼƶƵƻ
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ơƶ ƬƶƬƨǋƺǄƹǇ Ƭƶ ƲƶƵƲƻƸƹƵƶǎ ƷƸƶƷƶƯưƾǍǎ?

• ƒƶƷǍǇ ƻƹƺƨƵƶƪƿưƽ ƬƶƲƻƴƭƵƺǍƪ
• ƉƨƳƨƵƹ Ưƨ ƷƶƷƭƸƭƬƵǍƱ ƸǍƲ

Ɲƺƶ ƸƶƯƫƳǇƬƨǋ ƲƶƵƲƻƸƹƵǍ ƷƸƶƷƶƯưƾǍǎ?
• ƗƶƹƺǍƱƵƶ ƬǍǆƿƨ ƲƶƵƲƻƸƹƵƨ ƲƶƴǍƹǍǇ ƻ ƹƲƳƨƬǍ Ƶƭ ƴƭƵǀƭ ƵǍƮ 5 ƶƹǍƩ
• ƏƨƴƶƪƵưƲ ƯƨƺƪƭƸƬƮƻǋ ƹƲƳƨƬ ƲƶƴǍƹǍǎ ƺƨ ƷƶƳƶƮƭƵƵǇ ƷƸƶ Ƶƭǎ
• ƌƶ ƹƲƳƨƬƻ ƲƶƵƲƻƸƹƵƶǎ ƲƶƴǍƹǍǎ ƪƲƳǆƿƨǆƺǄƹǇ:
• ƷƸƭƬƹƺƨƪƵưƲư ƯƨƴƶƪƵưƲƨ (Ƶƭ ƩǍƳǄǀƭ 50% ƪǍƬ ƯƨƫƨƳǄƵƶƫƶ ƹƲƳƨƬƻ ƲƶƴǍƹǍǎ),
• ƷƸƭƬƹƺƨƪƵưƲ ƫƸƶƴƨƬƹǄƲưƽ ƶƩ'ǋƬƵƨƵǄ, ǇƲǍ ƷƸƭƬƹƺƨƪƳǇǆƺǄ ǍƵƺƭƸƭƹư
ƹƶƾ.ƫƸƻƷ, ǇƲǍ ǋ ƷƶƺƭƵƾǍƱƵưƴư ƶƺƸưƴƻƪƨƿƨƴư ƹƶƾ.ƷƶƹƳƻƫ,
• ƷƸƭƬƹƺƨƪƵưƲ ƵƨƻƲƶƪưƽ ƻƹƺƨƵƶƪ,
• ƜƨƽǍƪƾǍ Ư ƷưƺƨƵǄ ƵƨƬƨƵƵǇ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ
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ƧƲ ƶƾǍƵǆǆƺǄƹǇ ƲƶƵƲƻƸƹƵǍ ƷƸƶƷƶƯưƾǍǎ?
• ƔƭƺƶƬưƲƨ ƶƾǍƵƲư ƲƶƵƲƻƸƹƵưƽ ƷƸƶƷƶƯưƾǍƱ (ƵƨƲƨƯ ƔǍƵƹƶƾƷƶƳǍƺưƲư
ƪǍƬ 26.03.2015)
• ƗƸưƵƾưƷư ƶƾǍƵǆƪƨƵƵǇ: ƲƶƵƲƻƸƭƵƺƵǍƹƺǄ, ƵƭƻƷƭƸƭƬƮƭƵǍƹƺǄ,
ƲƶƴƷƭƺƭƵƺƵǍƹƺǄ, ƲƶƳƭƫǍƨƳǄƵǍƹƺǄ

ƗƭƸƭƪǍƸƲƨ ƬƶƺƸưƴƨƵƵǇ ƪưƴƶƫ Ƭƶ ƲƶƵƲƻƸƹƵưƽ
ƷƸƶƷƶƯưƾǍƱ
• ƙƺƸƶƲ ƷƶƬƨƵƵǇ (30 ƬƵǍƪ Ư ƬƵǇ ƶƫƶƳƶǀƭƵƵǇ)
• Ɗưƴƶƫư ǁƶƬƶ ƶƼƶƸƴƳƭƵƵǇ ƲƶƵƲƻƸƹƵƶǎ ƷƸƶƷƶƯưƾǍǎ
• ƏƨƷƸƶƷƶƵƶƪƨƵƨ ƻƿƨƹƵưƲƶƴ ƲǍƳǄƲǍƹƺǄ ƶƺƸưƴƻƪƨƿǍƪ ƹƶƾ.ƷƶƹƳƻƫ ǋ
ƴƭƵǀƶǆ Ưƨ ƪƹƺƨƵƶƪƳƭƵƻ ƻƴƶƪƨƴư ƲƶƵƲƻƸƹƻ ƿưƹƭƳǄƵǍƹƺǄ
• ƏƨƷƸƶƷƶƵƶƪƨƵƨ ƪƨƸƺǍƹƺǄ ƹƶƾ.ƷƶƹƳƻƫư ƷƭƸƭƪưǁƻǋ ƶƩƹǇƫ
ƩǆƬƮƭƺƵưƽ ƲƶǀƺǍƪ
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ƖƾǍƵƲƨ ƲƶƵƲƻƸƹƵưƽ ƷƸƶƷƶƯưƾǍƱ
• ƖƾǍƵƲƨ ƯƬǍƱƹƵǆǋƺǄƹǇ ƷƸƶƺǇƫƶƴ 5 ƬƵǍƪ
• ƕƨ ƲƶƮƵƻ ƹƶƾǍƨƳǄƵƻ ƷƶƹƳƻƫƻ ƶƾǍƵƲƨ ƲƶƵƲƻƸƹƵưƽ ƷƸƶƷƶƯưƾǍƱ
ƷƸƶƪƶƬưƺǄƹǇ ƶƲƸƭƴƶ

ƒƸưƺƭƸǍǎ ƶƾǍƵǆƪƨƵƵǇ
• ƊǍƬƷƶƪǍƬƵǍƹƺǄ ƬǍǇƳǄƵƶƹƺǍ ƻƿƨƹƵưƲƨ ƲƶƵƲƻƸƹƻ ƲƸưƺƭƸǍǇƴ
ƬǍǇƳǄƵƶƹƺǍ ƹƻƩ'ǋƲƺǍƪ, ǁƶ ƵƨƬƨǆƺǄ ƹƶƾǍƨƳǄƵǍ ƷƶƹƳƻƫư (ƷƶƹƺƨƵƶƪƨ
ƒƔƛ ƪǍƬ 14.11.2012 ȴ1039)
• ƜǍƵƨƵƹƶƪưƱ ƹƺƨƵ ƻƿƨƹƵưƲƨ ƲƶƵƲƻƸƹƻ
• ƌƶƹƪǍƬ ƻƿƨƹƵưƲƨ
• ƒƪƨƳǍƼǍƲƨƾǍǇ ƷƭƸƹƶƵƨƳƻ
• ƗƳƨƵƶƪƨƵƨ ƲǍƳǄƲǍƹƺǄ ƶƺƸưƴƻƪƨƿǍƪ ƹƶƾ.ƷƶƹƳƻƫ
• ƊƨƸƺǍƹƺǄ ƹƶƾ.ƷƶƹƳƻƫ
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ƊǍƬƷƶƪǍƬƵǍƹƺǄ ƲƸưƺƭƸǍǇƴ ƬǍǇƳǄƵƶƹƺǍ
ƹƻƩ'ǋƲƺǍƪ, ǁƶ ƵƨƬƨǆƺǄ ƹƶƾ.ƷƶƹƳƻƫư
1) ƵƨǇƪƵǍƹƺǄ ƹƺƨƺƻƺƵưƽ ƬƶƲƻƴƭƵƺǍƪ, ƪ ǇƲưƽ ƪưƯƵƨƿƭƵƶ ƷƭƸƭƳǍƲ
ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ, ƯƨƺƪƭƸƬƮƭƵưƱ ƔǍƵƹƶƾƷƶƳǍƺưƲư, ƲƨƺƭƫƶƸǍǎ ƶƹǍƩ,
ǇƲưƴ ƪƶƵư ƵƨƬƨǆƺǄƹǇ;
2) ƬƶƺƸưƴƨƵƵǇ ƬƭƸƮƨƪƵưƽ ƹƺƨƵƬƨƸƺǍƪ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ;
3) ƪǍƬƷƶƪǍƬƵưƱ ƼƨƽƶƪưƱ ƸǍƪƭƵǄ ƷƸƨƾǍƪƵưƲǍƪ ƹƻƩ’ǋƲƺƨ, ƯƶƲƸƭƴƨ
ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƸƨƾǍƪƵưƲǍƪ, ǍƵǀưƽ ƼƨƽǍƪƾǍƪ, ǇƲǍ ƵƨƬƨǆƺǄ ƹƶƾǍƨƳǄƵǍ
ƷƶƹƳƻƫư, ǁƶ ƷǍƬƺƪƭƸƬƮƻǋƺǄƹǇ ƬƶƲƻƴƭƵƺƶƴ ƷƸƶ ƶƹƪǍƺƻ ƬƭƸƮƨƪƵƶƫƶ
ƯƸƨƯƲƨ;
4) ƪǍƬƹƻƺƵǍƹƺǄ ƯƨƩƶƸƫƶƪƨƵƶƹƺǍ ǍƯ ƹƷƳƨƺư ƷƶƬƨƺƲǍƪ Ǎ ƯƩƶƸǍƪ
(ƶƩƶƪ’ǇƯƲƶƪưƽ ƷƳƨƺƭƮǍƪ);

ƊǍƬƷƶƪǍƬƵǍƹƺǄ ƲƸưƺƭƸǍǇƴ ƬǍǇƳǄƵƶƹƺǍ
ƹƻƩ'ǋƲƺǍƪ, ǁƶ ƵƨƬƨǆƺǄ ƹƶƾ.ƷƶƹƳƻƫư
5) ƵƨǇƪƵǍƹƺǄ ƻ ƷƸƨƾǍƪƵưƲǍƪ ƹƻƩ’ǋƲƺƨ ƶƹƶƩưƹƺưƽ ƴƭƬưƿƵưƽ ƲƵưƮƶƲ
ƺƨ ƪƿƨƹƵǍƹƺǄ ƷƸƶƽƶƬƮƭƵƵǇ ƶƩƶƪ’ǇƯƲƶƪưƽ ƴƭƬưƿƵưƽ ƶƫƳǇƬǍƪ;
6) ƵƨǇƪƵǍƹƺǄ ƴƨƺƭƸǍƨƳǄƵƶ-ƺƭƽƵǍƿƵƶǎ ƩƨƯư, ƵƭƶƩƽǍƬƵƶǎ ƬƳǇ ƵƨƬƨƵƵǇ
ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ;
7) ƵƨǇƪƵǍƹƺǄ ƪƳƨƹƵƶƫƶ ƿư ƶƸƭƵƬƶƪƨƵƶƫƶ ƷƸưƴǍǁƭƵƵǇ ƬƳǇ
ƷƸƶƮưƪƨƵƵǇ (ƸƶƯƴǍǁƭƵƵǇ Ƶƨ ƵǍƿ), ǁƶ ƪǍƬƷƶƪǍƬƨǋ ƹƨƵǍƺƨƸƵưƴ ƺƨ
ƷƸƶƺưƷƶƮƭƮƵưƴ ƪưƴƶƫƨƴ (ƬƳǇ ƹƻƩ’ǋƲƺǍƪ, ǁƶ ƵƨƬƨǆƺǄ ƹƶƾǍƨƳǄƵǍ
ƷƶƹƳƻƫư Ư ƷƸƶƮưƪƨƵƵǇ (ƸƶƯƴǍǁƭƵƵǇ Ƶƨ ƵǍƿ), ƻ ƺƶƴƻ ƿưƹƳǍ
ƹƺƨƾǍƶƵƨƸƵƶƫƶ, ƷƨƳǍƨƺưƪƵƶƫƶ/ƽƶƹƷǍƹƵƶƫƶ ƬƶƫƳǇƬƻ, ƷǍƬƺƸưƴƨƵƶƫƶ
ƷƸƶƮưƪƨƵƵǇ, ƷƸưƺƻƳƲƻ);
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ƊǍƬƷƶƪǍƬƵǍƹƺǄ ƲƸưƺƭƸǍǇƴ ƬǍǇƳǄƵƶƹƺǍ
ƹƻƩ'ǋƲƺǍƪ, ǁƶ ƵƨƬƨǆƺǄ ƹƶƾ.ƷƶƹƳƻƫư
8) ƴƶƮƳưƪǍƹƺǄ ƯƨƩƭƯƷƭƿƭƵƵǇ ƽƨƸƿƻƪƨƵƵǇƴ ƶƺƸưƴƻƪƨƿǍƪ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ
ƷƶƹƳƻƫ (ƬƳǇ ƹƻƩ’ǋƲƺǍƪ, ǁƶ ƵƨƬƨǆƺǄ ƹƶƾǍƨƳǄƵǍ ƷƶƹƳƻƫư Ư ƬƶƫƳǇƬƻ,
ƷƸưƺƻƳƲƻ, ƹƶƾǍƨƳǄƵƶ-ƷƹưƽƶƳƶƫǍƿƵƶǎ ƸƭƨƩǍƳǍƺƨƾǍǎ, ǇƲưƴư
ƷƭƸƭƬƩƨƿƭƵƶ ƺƨƲƭ ƽƨƸƿƻƪƨƵƵǇ);
9) ƵƨǇƪƵǍƹƺǄ ƨƪƺƶƺƸƨƵƹƷƶƸƺƵưƽ ƯƨƹƶƩǍƪ (ƬƳǇ ƹƻƩ’ǋƲƺǍƪ, ǁƶ ƵƨƬƨǆƺǄ
ƹƶƾǍƨƳǄƵǍ ƷƶƹƳƻƫư Ư ƲƸưƯƶƪƶƫƶ ƺƨ ƭƲƹƺƸƭƵƶƫƶ ƪƺƸƻƿƨƵƵǇ,
ƹƶƾǍƨƳǄƵƶǎ ƷƸƶƼǍƳƨƲƺưƲư);

ƊǍƬƷƶƪǍƬƵǍƹƺǄ ƲƸưƺƭƸǍǇƴ ƬǍǇƳǄƵƶƹƺǍ
ƹƻƩ'ǋƲƺǍƪ, ǁƶ ƵƨƬƨǆƺǄ ƹƶƾ.ƷƶƹƳƻƫư
10) ƵƨǇƪƵǍƹƺǄ ƲƪƨƳǍƼǍƲƶƪƨƵƶƫƶ ƴƭƬưƿƵƶƫƶ ƷƭƸƹƶƵƨƳƻ (ƬƳǇ
ƹƻƩ’ǋƲƺǍƪ, ǁƶ ƵƨƬƨǆƺǄ ƹƶƾǍƨƳǄƵǍ ƷƶƹƳƻƫư ǍƯ ƹƺƨƾǍƶƵƨƸƵƶƫƶ,
ƬƭƵƵƶƫƶ, ƷƨƳǍƨƺưƪƵƶƫƶ/ƽƶƹƷǍƹƵƶƫƶ ƬƶƫƳǇƬƻ, ƨƩǍƳǍƺƨƾǍǎ);
11) ƵƨǇƪƵǍƹƺǄ ƷƸƶƫƸƨƴ Ư ƵƨƪƿƨƵƵǇ ƷƸưƱƶƴƵưƽ ƩƨƺǄƲǍƪ (ƬƳǇ
ƹƻƩ’ǋƲƺǍƪ, ǁƶ ƵƨƬƨǆƺǄ ƹƶƾǍƨƳǄƵƻ ƷƶƹƳƻƫƻ Ư ƪƳƨǀƺƻƪƨƵƵǇ Ƭƶ
ƹǍƴƭƱƵưƽ ƼƶƸƴ ƪưƽƶƪƨƵƵǇ), ƶƹǍƩ, ǇƲǍ ƷƭƸƭƩƻƪƨǆƺǄ ƻ ƹƲƳƨƬƵưƽ
Ʈưƺƺǋƪưƽ ƶƩƹƺƨƪưƵƨƽ.
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ƊǍƬƷƶƪǍƬƵǍƹƺǄ ƲƸưƺƭƸǍǇƴ ƬǍǇƳǄƵƶƹƺǍ
ƹƻƩ'ǋƲƺǍƪ, ǁƶ ƵƨƬƨǆƺǄ ƹƶƾ.ƷƶƹƳƻƫư
ƙƶƾǍƨƳǄƵƨ ƷƶƹƳƻƫƨ ǍƯ ƹƺƨƾǍƶƵƨƸƵƶƫƶ ƬƶƫƳǇƬƻ - ƯƨƽƶƬư, ƯƶƲƸƭƴƨ, ǍƯ
ƹƺƪƶƸƭƵƵǇ ƻƴƶƪ ƬƳǇ ƷƸƶƮưƪƨƵƵǇ, ƯƨƩƭƯƷƭƿƭƵƵǇ ƽƨƸƿƻƪƨƵƵǇƴ,
ƺƪƭƸƬưƴ Ǎ ƴ’ǇƲưƴ ǍƵƪƭƵƺƨƸƭƴ, ƵƨƬƨƵƵǇ ƬƶƷƶƴƶƫư ƻ
ƹƨƴƶƶƩƹƳƻƫƶƪƻƪƨƵƵǍ ƺƨ ƵƨƩƻƺƺǇ ƪǍƬƷƶƪǍƬƵưƽ ƵƨƪưƿƶƲ,
ƹƷƶƹƺƭƸƭƮƭƵƵǇ Ưƨ ƹƺƨƵƶƴ ƯƬƶƸƶƪ’Ǉ, ƶƸƫƨƵǍƯƨƾǍǎ ƸƶƯƷƶƸǇƬƲƻ ƬƵǇ,
ƸƭƨƩǍƳǍƺƨƾǍǎ ƺƨ ƵƨƬƨƵƵǇ ƴƭƬưƿƵƶǎ ƬƶƷƶƴƶƫư.

ƊǍƬƷƶƪǍƬƵǍƹƺǄ ƲƸưƺƭƸǍǇƴ ƬǍǇƳǄƵƶƹƺǍ
ƹƻƩ'ǋƲƺǍƪ, ǁƶ ƵƨƬƨǆƺǄ ƹƶƾ.ƷƶƹƳƻƫư

ƙƶƾǍƨƳǄƵƨ ƷƶƹƳƻƫƨ Ư ƷƨƳǍƨƺưƪƵƶƫƶ/ƽƶƹƷǍƹƵƶƫƶ ƬƶƫƳǇƬƻ - ƯƨƽƶƬư,
ƯƶƲƸƭƴƨ, Ư ƵƨƬƨƵƵǇ ƬƶƷƶƴƶƫư ƻ ƹƨƴƶƶƩƹƳƻƫƶƪƻƪƨƵƵǍ,
ƹƷƶƹƺƭƸƭƮƭƵƵǇ Ưƨ ƹƺƨƵƶƴ ƯƬƶƸƶƪ’Ǉ, ƹƷƸưǇƵƵǇ ƵƨƬƨƵƵǆ ƴƭƬưƿƵƶǎ
ƬƶƷƶƴƶƫư, ƵƨƪƿƨƵƵǇ ƿƳƭƵǍƪ ƹǍƴ’ǎ ǁƶƬƶ ƬƶƫƳǇƬƻ, ƷƸƭƬƹƺƨƪƵưƾƺƪƨ
ǍƵƺƭƸƭƹǍƪ, ƷƹưƽƶƳƶƫǍƿƵƶǎ ƷǍƬƺƸưƴƲư.
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ƊǍƬƷƶƪǍƬƵǍƹƺǄ ƲƸưƺƭƸǍǇƴ ƬǍǇƳǄƵƶƹƺǍ
ƹƻƩ'ǋƲƺǍƪ, ǁƶ ƵƨƬƨǆƺǄ ƹƶƾ.ƷƶƹƳƻƫư

ƙƶƾǍƨƳǄƵƨ ƷƶƹƳƻƫƨ Ư ƬƭƵƵƶƫƶ ƬƶƫƳǇƬƻ - ƯƨƽƶƬư, ƯƶƲƸƭƴƨ, ǍƯ
ƹƺƪƶƸƭƵƵǇ ƻƴƶƪ ƬƳǇ ƬƭƵƵƶƫƶ ƷƭƸƭƩƻƪƨƵƵǇ, ƵƨƬƨƵƵǇ ƬƶƷƶƴƶƫư ƻ
ƹƨƴƶƶƩƹƳƻƫƶƪƻƪƨƵƵǍ, ƹƷƶƹƺƭƸƭƮƭƵƵǇ Ưƨ ƹƺƨƵƶƴ ƯƬƶƸƶƪ’Ǉ,
ƸƭƨƩǍƳǍƺƨƾǍǎ.

ƜǍƵƨƵƹƶƪưƱ ƹƺƨƵ ƻƿƨƹƵưƲƨ

• ƊǍƬƹƻƺƵǍƹƺǄ ƲƸƭƬưƺƶƸƹǄƲƶǎ ƯƨƩƶƸƫƶƪƨƵƶƹƺǍ
• ƴƶƮƳưƪǍƹƺǄ ƵƨƬƨƵƵǇ ƷƶƹƳƻƫ Ưƨ ƪƳƨƹƵưƱ ƸƨƽƻƵƶƲ
• ƊǍƬƷƶƪǍƬƵǍƹƺǄ ƻƴƶƪƨƴ ƲƶƵƲƻƸƹƻ ƴƨƺƭƸǍƨƳǄƵƶ-ƺƭƽƵǍƿƵƶǎ ƩƨƯư
ƻƿƨƹƵưƲƨ ƲƶƵƲƻƸƹƻ
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ƖƾǍƵƲƨ ƬƶƹƪǍƬƻ ƻƿƨƹƵưƲƨ

• ƕƨƬƨƵƵǇ ƹƶƾ.ƷƶƹƳƻƫ Ƶƨ ƷǍƬƹƺƨƪǍ ƸƨƵǍǀƭ ƻƲƳƨƬƭƵưƽ ƬƶƫƶƪƶƸǍƪ
• ƊưƲƶƵƨƵƵǇ ƷƸƶƭƲƺǍƪ, ǇƲǍ ƷƭƸƭƬƩƨƿƨǆƺǄ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ ƨƩƶ
ǍƵǀƻ ƬǍǇƳǄƵǍƹƺǄ ƹƶƾǍƨƳǄƵƶǎ ƹƷƸǇƴƶƪƨƵƶƹƺǍ ǁƶƬƶ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƫƸƻƷ
ƺƨ/ƨƩƶ ƶƲƸƭƴưƽ ƲƨƺƭƫƶƸǍƱ ƶƹǍƩ, ǇƲǍ ǋ ƷƶƺƭƵƾǍƱƵưƴư
ƶƺƸưƴƻƪƨƿƨƴư ƹƶƾ.ƷƶƹƳƻƫ

ƖƾǍƵƲƨ ƲƪƨƳǍƼǍƲƨƾǍǎ ƷƭƸƹƶƵƨƳƻ
• ƕƨǇƪƵǍƹƺǄ ƻ ƷƭƸƹƶƵƨƳƻ ƪǍƬƷƶƪǍƬƵƶǎ ƶƹƪǍƺư, ƷƸƶƽƶƬƮƭƵƵǇ ƲƻƸƹǍƪ
ƷǍƬƪưǁƭƵƵǇ ƲƪƨƳǍƼǍƲƨƾǍǎ
• ƌƶƹƪǍƬ ƸƶƩƶƺư ƷƭƸƹƶƵƨƳƻ Ư ƵƨƬƨƵƵǇ ƷƶƹƳƻƫư
• ƌƶƹƪǍƬ ƸƶƩƶƺư ƨƩƶ ƹƷǍƪƷƸƨƾǍ ƷƭƸƹƶƵƨƳƻ Ư ǍƵǀưƴư ƹƻƩ'ǋƲƺƨƴư, ǁƶ
ƵƨƬƨǆƺǄ ƹƶƾ.ƷƶƹƳƻƫư
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ƖƾǍƵƲƨ ƷƳƨƵƶƪƨƵƶǎ ƲǍƳǄƲƶƹƺǍ ƶƺƸưƴƻƪƨƿǍƪ
• ƗƶƸǍƪƵǆǋƺǄƹǇ ƯƨƷƸƶƷƶƵƶƪƨƵƨ ƻƿƨƹƵưƲƨƴư ƲƶƵƲƻƸƹƻ ƲǍƳǄƲǍƹƺǄ
ƶƺƸưƴƻƪƨƿǍƪ ƹƶƾ.ƷƶƹƳƻƫư ƻ ƸƶƯƸǍƯǍ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƫƸƻƷ ƺƨ/ƨƩƶ
ƶƲƸƭƴưƽ ƲƨƺƭƫƶƸǍƱ ƶƹǍƩ
• ƗƸƶƷƶƵƶƪƨƵƨ ƲǍƳǄƲǍƹƺǄ Ƶƭ ƷƶƪưƵƵƨ Ʃƻƺư ƴƭƵǀƶǆ Ưƨ ƿưƹƭƳǄƵǍƹƺǄ
ƶƺƸưƴƻƪƨƿǍƪ, ƻƹƺƨƵƶƪƳƭƵƻ ƻƴƶƪƨƴư ƲƶƵƲƻƸƹƻ

ƖƾǍƵƲƨ ƪƨƸƺƶƹƺǍ ƹƶƾǍƨƳǄƵƶǎ ƷƶƹƳƻƫư
• ƏƨƫƨƳǄƵƨ ƪƨƸƺǍƹƺǄ ƹƶƾǍƨƳǄƵƶǎ ƷƶƹƳƻƫư
• ƙƷǍƪƪǍƬƵƶǀƭƵƵǇ ƶƩƹǇƫƻ ƷƸǇƴưƽ Ǎ ƵƭƷƸǇƴưƽ ƪưƺƸƨƺ ƻ ƪƨƸƺƶƹƺǍ
ƹƶƾǍƨƳǄƵƶǎ ƷƶƹƳƻƫư
• ƊƨƸƺǍƹƺǄ ƵƨƬƨƵƵǇ ƹƶƾǍƨƳǄƵƶǎ ƷƶƹƳƻƫư ƶƬƵƶƴƻ ƶƺƸưƴƻƪƨƿƻ
ƷƸƶƺǇƫƶƴ ƶƬƵƶƫƶ ƬƵǇ (ƶƬƵǍǋǎ ƳǆƬưƵƶ-ƫƶƬưƵư)
ƏƨƷƸƶƷƶƵƶƪƨƵƨ ƪƨƸƺǍƹƺǄ Ƶƭ ƷƶƪưƵƵƨ ƷƭƸƭƪưǁƻƪƨƺư ƶƩƹǇƫƻ
ƩǆƬƮƭƺƵưƽ ƲƶǀƺǍƪ, ǁƶ ƯƨƳƻƿƨǆƺǄƹǇ

649

5/21/2018

ƗƸƶƾƭƬƻƸƨ ƶƾǍƵƲư
• ſƵƬưƪǍƬƻƨƳǄƵǍ ƶƾǍƵƲư Ưƨ ǀƲƨƳƶǆ ƪǍƬ 0 Ƭƶ 10 ƩƨƳǍƪ
• ƧƲǁƶ ƷƸƶƷƶƯưƾǍǇ Ƶƭ ƪǍƬƷƶƪǍƬƨǋ ƶƬƵƶƴƻ ǍƯ ƲƸưƺƭƸǍǎƪ ƶƾǍƵƲư,
ƷƸưƱƴƨǋƺǄƹǇ ƸǍǀƭƵƵǇ ƷƸƶ ƪǍƬƽưƳƭƵƵǇ ƷƸƶƷƶƯưƾǍǎ
• ƏƪƭƬƭƵƵǇ ƶƾǍƵƶƲ Ǎ ƪƹƺƨƵƶƪƳƭƵƵǇ ƹƻƴư ƩƨƳǍƪ
• ƊưƯƵƨƿƭƵƵǇ ƷƭƸƭƴƶƮƾǇ Ưƨ ƷƶƲƨƯƵưƲƨƴư ƹƻƴư ƩƨƳǍƪ

ƒƶƳư ƲƶƵƲƻƸƹ ƪưƯƵƨǋƺǄƹǇ ƺƨƲưƴ, ǁƶ Ƶƭ
ƪǍƬƩƻƪƹǇ?
• ƌƳǇ ƻƿƨƹƺǍ ƻ ƲƶƵƲƻƸƹǍ Ƶƭ ƷƶƬƨƵƶ ƮƶƬƵƶǎ ƷƸƶƷƶƯưƾǍǎ
• ƛƹǍ ƲƶƵƲƻƸƹƵǍ ƷƸƶƷƶƯưƾǍǎ ƪǍƬƽưƳƭƵƶ
• ƏƨƴƶƪƵưƲ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ ƻƽƪƨƳưƪ ƸǍǀƭƵƵǇ ƷƸƶ ƹƲƨƹƻƪƨƵƵǇ
ƸƭƯƻƳǄƺƨƺǍƪ ƲƶƵƲƻƸƹƻ ƻ Ưƪ'ǇƯƲƻ Ư ƵƭƴƶƮƳưƪǍƹƺǆ ƻƹƻƵƭƵƵǇ
ǍƹƺƶƺƵưƽ ƷƶƸƻǀƭƵǄ ƷƶƸǇƬƲƻ ƷƸƶƪƭƬƭƵƵǇ ƲƶƵƲƻƸƹƻ, ƵƭƴƶƮƳưƪƶƹƺǍ
ƻƲƳƨƬƭƵƵǇ ƬƶƫƶƪƶƸƻ ƪƵƨƹƳǍƬƶƲ ƵƭƷƭƸƭƩƶƸƵƶǎ ƹưƳư, ƪƵƭƹƭƵƵǇ
ƯƴǍƵ Ƭƶ ƸǍǀƭƵƵǇ ƷƸƶ ƴǍƹƾƭƪưƱ ƩǆƬƮƭƺ ƻ ƿƨƹƺưƵǍ ƼǍƵƨƵƹƻƪƨƵƵǇ
ƹƶƾǍƨƳǄƵƶƫƶ ƯƨƴƶƪƳƭƵƵǇ
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ơƶ ƸƶƩưƺư, ƲƶƳư ǋ Ƴưǀƭ ƶƬưƵ ƻƿƨƹƵưƲ?

• ƛƽƪƨƳǆǋƺǄƹǇ ƸǍǀƭƵƵǇ ƷƸƶ ƻƲƳƨƬƭƵƵǇ ƬƶƫƶƪƶƸƻ, ǇƲǁƶ ƻƿƨƹƵưƲ
ƪǍƬƷƶƪǍƬƨǋ ƪƹǍƴ ƲƸưƺƭƸǍǇƴ
ƈƩƶ
• ƗƶƪƺƶƸƵưƱ ƲƶƵƲƻƸƹ

ƊưƯƵƨƿƭƵƵǇ ƪưƲƶƵƨƪƾǇ ƹƶƾǍƨƳǄƵƶƫƶ
ƯƨƴƶƪƳƭƵƵǇ
• ƗƸƶƺǇƫƶƴ 10 ƸƶƩƶƿưƽ ƬƵǍƪ ƷǍƹƳǇ ƷƸưƱƵǇƺƺǇ ƸǍǀƭƵƵǇ ƷƸƶ
ƪưƯƵƨƿƭƵƵǇ ƷƭƸƭƴƶƮƾǇ ƲƶƵƲƻƸƹƻ ƯƨƴƶƪƵưƲ ƻƽƪƨƳǆǋ ƸǍǀƭƵƵǇ ƷƸƶ
ƪưƯƵƨƿƭƵƵǇ ƪưƲƶƵƨƪƾǇ ƹƶƾǍƨƳǄƵƶƫƶ ƯƨƴƶƪƳƭƵƵǇ
• ƗƸƶƺǇƫƶƴ 10 ƸƶƩƶƿưƽ ƬƵǍƪ ƷǍƹƳǇ ƻƽƪƨƳƭƵƵǇ ƸǍǀƭƵƵǇ ƷƸƶ
ƪưƯƵƨƿƭƵƵǇ ƪưƲƶƵƨƪƾǇ ƯƨƴƶƪƵưƲ ƶƷƸưƳǆƬƵǆǋ ǍƵƼƶƸƴƨƾǍǆ ƷƸƶ
ƾƭ ƺƨ ƷưƹǄƴƶƪƶ ǍƵƼƶƸƴƻǋ ƻƿƨƹƵưƲǍƪ ƷƸƶ ƻƽƪƨƳƭƵƭ ƸǍǀƭƵƵǇ
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ƌƶƫƶƪǍƸ ƷƸƶ ƪưƲƶƵƨƵƵǇ ƹƶƾǍƨƳǄƵƶƫƶ
ƯƨƴƶƪƳƭƵƵǇ
• ƏƨƴƶƪƵưƲ ƵƨƬƹưƳƨǆ ƪưƲƶƵƨƪƾǆ ƬƶƫƶƪǍƸ
• ƊưƲƶƵƨƪƭƾǄ ƷƸƶƺǇƫƶƴ 20 ƬƵǍƪ ƷǍƬƷưƹƻǋ ƬƶƫƶƪǍƸ
• ƛ ƸƨƯǍ ƪǍƬƴƶƪư ƪǍƬ ƷǍƬƷưƹƨƵƵǇ ƲƶƴǍƹǍǇ Ưƨ ƷƶƬƨƵƵǇƴ ƯƨƴƶƪƵưƲƨ
ƻƽƪƨƳǆǋ ƸǍǀƭƵƵǇ ƷƸƶ ƻƲƳƨƬƭƵƵǇ ƬƶƫƶƪƶƸƻ Ư ƻƿƨƹƵưƲƶƴ
ƲƶƵƲƻƸƹƻ, ƷƸƶƷƶƯưƾǍǇ ǇƲƶƫƶ ƵƨƩƸƨƳƨ ƬƸƻƫƻ Ưƨ ƪƭƳưƿưƵƶǆ
ƯƨƫƨƳǄƵƻ ƲǍƳǄƲǍƹƺǄ ƩƨƳǍƪ
• ƛ ƸƨƯǍ ƪǍƬƴƶƪư ƪǍƬ ƷǍƬƷưƹƨƵƵǇ ƬƸƻƫưƴ ƻƿƨƹƵưƲƶƴ ƻƽƪƨƳǆǋƺǄƹǇ
ƸǍǀƭƵƵǇ ƷƸƶ ƷƶƪƺƶƸƵưƱ ƲƶƵƲƻƸƹ
• ƜǍƵƨƵƹƻƪƨƵƵǇ ƯƬǍƱƹƵǆǋƺǄƹǇ ƷǍƹƳǇ ƵƨƬƨƵƵǇ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ

ƔƶƵǍƺƶƸưƵƫ ƺƨ ƶƾǍƵƲƨ ǇƲƶƹƺǍ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ
ƷƶƹƳƻƫ
ƔƭƺƶƬưƿƵǍ ƸƭƲƶƴƭƵƬƨƾǍǎ Ư ƷƸƶƪƭƬƭƵƵǇ ƴƶƵǍƺƶƸưƵƫƻ ƺƨ ƶƾǍƵƲư ǇƲƶƹƺǍ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ
ƷƶƹƳƻƫ, ƯƨƺƪƭƸƬƮƭƵƨ ƵƨƲƨƯƶƴ ƔǍƵƹƶƾƷƶƳǍƺưƲư ƪǍƬ 27.12.2013 ȴ 904
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ƏƨƴƶƪƵưƲ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ
• ƯƬǍƱƹƵǆǋ ƲƶƵƺƸƶƳǄ Ưƨ ƪưƲƶƸưƹƺƨƵƵǇƴ ƩǆƬƮƭƺƵưƽ ƲƶǀƺǍƪ
• ƯƬǍƱƹƵǆǋ ƲƶƵƺƸƶƳǄ Ưƨ ǇƲǍƹƺǆ ƵƨƬƨƵƵǇ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ
• Ƶƭ ƪƺƸƻƿƨǋƺǄƹǇ ƪ ƶƷƭƸƨƺưƪƵƻ ƬǍǇƳǄƵǍƹƺǄ ƪưƲƶƵƨƪƾǇ ƹƶƾǍƨƳǄƵƶƫƶ
ƯƨƴƶƪƳƭƵƵǇ
• ƴƨǋ ƷƸƨƪƶ ƵƨƬƹưƳƨƺư ƪưƲƶƵƨƪƾǆ ƯƨƷưƺư ƷƸƶ ƵƨƬƨƵƵǇ
ǍƵƼƶƸƴƨƾǍǎ, Ʒƶƪ'ǇƯƨƵưƽ Ư ƪưƲƶƵƨƵƵǇƴ ƹƶƾǍƨƳǄƵƶƫƶ ƯƨƴƶƪƳƭƵƵǇ
• ǁƶƸƶƲƻ ƺƨ ƷǍƹƳǇ ƷƸưƷưƵƭƵƵǇ ƵƨƬƨƵƵǇ ƹƶƾ. ƷƶƹƳƻƫ ƷƸƶƪƶƬưƺǄ
ƶƾǍƵƲƻ ǇƲƶƹƺǍ ƵƨƬƨƵƵǇ ƹƶƾ. ƷƶƹƳƻƫ

ƖƾǍƵƲƨ ǇƲƶƹƺǍ ƵƨƬƨƵƵǇ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ
• ƊǍƬƷƶƪǍƬƵƶ Ƭƶ ƷƶƲƨƯƵưƲǍƪ, ƻƹƺƨƵƶƪƳƭƵưƽ ƬƭƸƮƨƪƵưƴư
ƹƺƨƵƬƨƸƺƨƴư ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ
• ƔƭƺƶƬư ƶƾǍƵƲư: ƶƷưƺƻƪƨƵƵǇ ƶƺƸưƴƻƪƨƿǍƪ ƹƶƾ. ƷƶƹƳƻƫ,
ƹƷƶƹƺƭƸƭƮƭƵƵǇ Ưƨ ƷƸƶƾƭƹƶƴ ƵƨƬƨƵƵǇ ƹƶƾ. ƷƶƹƳƻƫư, ǍƵƺƭƸƪ'ǆ Ư
ƷƭƸƹƶƵƨƳƶƴ, ƨƵƨƳǍƯ ƬƶƲƻƴƭƵƺƨƾǍǎ ƺƨ ƯƪƭƸƵƭƵǄ ƶƺƸưƴƻƪƨƿǍƪ ƹƶƾ.
ƗƶƹƳƻƫ
• ƗƸƶƪƶƬưƺǄƹǇ ƪƵƻƺƸǍǀƵǇ (Ƶƭ ƸǍƬǀƭ ƶƬƵƶƫƶ ƸƨƯƻ Ƶƨ ƸǍƲ) ƺƨ
ƯƶƪƵǍǀƵǇ ƶƾǍƵƲƨ (Ƶƭ ƸǍƬǀƭ ƶƬƵƶƫƶ ƸƨƯƻ Ƶƨ Ƭƪƨ ƸƶƲư)
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ƔƶƵǍƺƶƸưƵƫ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ
ƷƭƸƭƬƩƨƿƨǋ ƹưƹƺƭƴƨƺưƿƵưƱ ƯƩǍƸ ƺƨ
ƶƩƸƶƩƲƻ ƹƺƨƺưƹƺưƿƵưƽ, ƨƬƴǍƵǍƹƺƸƨƺưƪƵưƽ,
ƶƷƭƸƨƺưƪƵưƽ ƬƨƵưƽ ǁƶƬƶ:
• ƬǍǇƳǄƵƶƹƺǍ ƹƻƩ'ǋƲƺǍƪ, ǁƶ ƵƨƬƨǆƺǄ
ƹƶƾǍƨƳǄƵǍ ƷƶƹƳƻƫư,
• ƷƶƺƸƭƩ ƵƨƹƭƳƭƵƵǇ ƻ ƹƶƾ. ƷƶƹƳƻƫƨƽ,
• ƵƨƬƨƵƵǇ ƹƶƾ. ƷƶƹƳƻƫ,
• ƳǆƬƹǄƲưƽ Ǎ ƩǆƬƮƭƺƵưƽ ƸƭƹƻƸƹǍƪ,
• ƯƨƳƻƿƭƵưƽ ƬƳǇ ƵƨƬƨƵƵǇ ƹƶƾ. ƷƶƹƳƻƫ,
• ƹƶƾǍƨƳǄƵǍ ƫƸƻƷư, ǇƲǍ ƶƺƸưƴƻǆƺǄ ƹƶƾ
ƷƶƹƳƻƫư,
• ƹƶƾǍƨƳǄƵƶ-ƭƲƶƵƶƴǍƿƵƶƫƶ ƸƶƯƪưƺƲƻ
ƸƭƫǍƶƵǍƪ

ƏƪǍƺƵǍƹƺǄ ƪưƲƶƵƨƪƾǇ ƹƶƾǍƨƳǄƵƶƫƶ
ƯƨƴƶƪƳƭƵƵǇ
• ƜƶƸƴƨ, ƷƶƸǇƬƶƲ ƺƨ ƺƭƸƴǍƵ ƯƪǍƺƵƶƹƺǍ ƪƹƺƨƵƶƪƳǆǋƺǄƹǇ ƬƶƫƶƪƶƸƶƴ
ƷƸƶ ƯƨƳƻƿƭƵƵǇ ƩǆƬƮƭƺƵưƽ ƲƶǀƺǍƪ ƬƳǇ ƵƨƬƨƵƵǇ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ
ƷƶƹƳƻƫ
• ƗƭƸƭƪǍƸƲƨ ƯƪǍƺƵƶƹƺǍ ƪǍƬƩƻƪƨǋƺǄƹǇ ƷƸƶƺǇƫƶƴ ƪƹƺƨƵƶƪƳƭƵƶƫƶ
ƺƭƸƴǍƵƻ
• ƗǍƹƳǇ ƹƽƪƨƳƭƵƵǇ ƯƪǍƺƻ ƷǍƬƷưƹƻǋƺǄƹǇ ƨƲƺ ƷƸưƱƴƨƵƵǇ-ƷƭƸƭƬƨƿǍ
ƵƨƬƨƵưƽ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ
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ſƵƼƶƸƴƻƪƨƵƵǇ ƷƸƶ ƸƭƯƻƳǄƺƨƺư ƹƶƾǍƨƳǄƵƶƫƶ
ƯƨƴƶƪƳƭƵƵǇ
ƌƶ 1 ƩƭƸƭƯƵǇ Ƶƨ ƶƼǍƾǍƱƵƶƴƻ ƪƭƩ-ƹƨƱƺǍ ƯƨƴƶƪƵưƲ ƸƶƯƴǍǁƻǋ ǍƵƼƶƸƴƨƾǍǆ:
1) ƖƩƹǇƫ ƩǆƬƮƭƺƵưƽ ƲƶǀƺǍƪ, ƯƨƳƻƿƭƵưƽ ƬƳǇ ƵƨƬƨƵƵǇ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ
2) ƗƭƸƭƳǍƲ ƺƨ ƶƩƹǇƫ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ, ƵƨƬƨƵưƽ ƪǍƬƷƶƪǍƬƵƶ Ƭƶ
ƹƶƾǍƨƳǄƵƶƫƶ ƯƨƴƶƪƳƭƵƵǇ
3) ƗƭƸƭƳǍƲ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƫƸƻƷ ƺƨ/ƨƩƶ ƶƲƸƭƴưƽ ƲƨƺƭƫƶƸǍƱ ƶƺƸưƴƻƪƨƿǍƪ
ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ, ǇƲưƴ ƵƨƬƨƵƶ ƷƶƹƳƻƫư ƪǍƬƷƶƪǍƬƵƶ Ƭƶ ƹƶƾǍƨƳǄƵƶƫƶ
ƯƨƴƶƪƳƭƵƵǇ
4) ƊƷƳưƪ ƹƶƾǍƨƳǄƵưƽ ƷƶƹƳƻƫ Ƶƨ ƹƺƨƵƶƪưǁƭ ƺƨ ƮưƺƺǋƪǍ ƶƩƹƺƨƪưƵư ǎƽ
ƶƺƸưƴƻƪƨƿǍƪ
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ǵȍ ț ȌȈȍȚ șȧ ȖȚ ȖȉȘȈȏȐȚ Ȥ șȊȧȏȈȕȕȣȑ ȘȐșț ȕȖȒ . ǪȖȏȔȖȎȕȖ, ȥȚ ȖȚ ȜȈȑȓ ȉȣȓ ȗȍȘȍȔȍȡ ȍȕ, ȗȍȘȍȐȔȍȕȖȊȈȕ ȐȓȐ ț ȌȈȓȍȕ. ǻȉȍȌȐȚ ȍșȤ,
ȟȚ Ȗ șșȣȓȒ Ȉ ț Ȓ ȈȏȣȊȈȍȚ ȕȈ ȗȘȈȊȐȓȤȕȣȑ ȜȈȑȓ Ȑ ȊȍȘȕȖȍ ȘȈȏȔȍȡ ȍȕȐȍ.

ɄȺȻȱɇȿɌ ɆȱɇȱɋɌɊȱȼ ɍɄɊȺȲɇɂ
ɉɈɋɌȺɇɈȼȺ
ɜɿɞ 29 ɤɜɿɬɧɹ 2013 ɪ. N 324
Ʉɢʀɜ

ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ
ȱɡ ɡɦɿɧɚɦɢ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɜɿɞ 14 ɬɪɚɜɧɹ 2015 ɪɨɤɭ N 282
Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɹɽ:
1. Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ ɉɨɪɹɞɨɤ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ,
ɳɨ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ.
2. ȼɢɡɧɚɬɢ ɬɚɤɢɦɢ, ɳɨ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɱɢɧɧɿɫɬɶ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ, ɳɨ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ.

ɉɪɟɦ'ɽɪ-ɦɿɧɿɫɬɪ ɍɤɪɚʀɧɢ

Ɇ. ȺɁȺɊɈȼ

ȱɧɞ. 26

ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ
ɍɤɪɚʀɧɢ
ɜɿɞ 29 ɤɜɿɬɧɹ 2013 ɪ. N 324

ɉɈɊəȾɈɄ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ
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1. ɐɟɣ ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ" ɦɟɯɚɧɿɡɦ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ
ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɫɭɛ'ɽɤɬɚɦɢ, ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɤɨɲɬɿɜ.
ɍ ɪɚɡɿ ɤɨɥɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɚɛɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɪɨɡɦɿɪ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɩɟɪɲɨɸ ɫɬɚɬɬɿ 2 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ
ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶ", ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ.
2. ɍ ɰɶɨɦɭ ɉɨɪɹɞɤɭ ɬɟɪɦɿɧɢ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɬɚɤɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ:
1) ɛɸɞɠɟɬɧɿ ɤɨɲɬɢ - ɜɢɞɚɬɤɢ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ, ɳɨ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɨɛɫɹɝɭ ɦɿɠɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɿɜ;
2) ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ - ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɭɛ'ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
(ɞɚɥɿ - ɞɨɝɨɜɿɪ);
3) ɡɚɦɨɜɧɢɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ - ɨɪɝɚɧ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ,
ɦɿɫɰɟɜɚ ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ (ʀʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ), ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɣ ɨɪɝɚɧ ɦɿɫɶɤɨʀ (ɦɿɫɬɚ
ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɨɝɨ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ ɿ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ) ɪɚɞɢ, ɳɨ ɽ
ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɚɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɬɚ ɧɚ ɹɤɢɯ ɩɨɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɨɛɨɜ'ɹɡɨɤ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɱɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ;
4) ɤɨɧɤɭɪɫ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɞɚɥɿ - ɤɨɧɤɭɪɫ)
- ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɛ'ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ;
5) ɤɨɧɤɭɪɫɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ - ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɢɣ ɝɨɬɭɽɬɶɫɹ ɭɱɚɫɧɢɤɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɬɚ
ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɜɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
6) ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɭɛ'ɽɤɬɢ - ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɿ ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ - ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿ, ɹɤɿ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ'ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ;
7) ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ - ɮɿɡɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ ɬɚ ɹɤɿɣ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ.
ȱɧɲɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ, ɧɚɜɟɞɟɧɨɦɭ ɜ Ɂɚɤɨɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ".
3. ɋɨɰɿɚɥɶɧɟ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜ ɨɛɫɹɡɿ,
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ. ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
4. ɍɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɽ:
1) ɡɚɦɨɜɧɢɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
2) ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
3) ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɭɛ'ɽɤɬɢ;
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4) ɜɢɤɨɧɚɜɰɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ.
5. ɋɨɰɿɚɥɶɧɟ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɟɬɚɩɚɦɢ:
1) ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ:
ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ (ɡ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ);
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ:
- ɩɟɪɟɥɿɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɦɿɫɰɟɜɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ʀɯ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ;
(ɚɛɡɚɰ ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ ɩɿɞɩɭɧɤɬɭ 1 ɩɭɧɤɬɭ 5 ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 14.05.2015 ɪ. N 282)
- ɩɟɪɟɥɿɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ ɬɚ/ɚɛɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɭ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɽ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
- ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɳɨɪɿɱɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ
ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ.
Ɂɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹ ɳɨɪɨɤɭ ɚɛɨ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɞɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ, ɹɤɿ ʀɯ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɩɨɫɬɿɣɧɨɦɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɬɚɤɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ;
2) ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ:
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ;
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɭ;
ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ;
3) ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ, ɡɨɤɪɟɦɚ,
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ.
6. Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɦɿɫɹɰɹ ɩɿɫɥɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ:
ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽ ɪɿɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɣɨɝɨ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɭ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ Ɋɚɞɢ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ, ɦɿɫɰɟɜɨʀ
ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ, ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɪɚɞɢ ɱɢ ʀʀ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɬɚ/ɚɛɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚ ɜɥɚɫɧɨɦɭ
ɜɟɛ-ɫɚɣɬɿ;
ɧɚɞɫɢɥɚɽ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɥɚɧ ɪɚɡɨɦ ɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ.
ɍ ɪɿɱɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɹɤɢɯ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɝɪɭɩɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɨɤɪɟɦɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɽ ʀɯ
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ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦɢ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɬɚ ɝɪɚɧɢɱɧɢɣ
ɨɛɫɹɝ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɳɨ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
7. Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿ
ɩɨɜɢɧɧɨ ɦɿɫɬɢɬɢ:
ɫɬɪɨɤ ɬɚ ɭɦɨɜɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɭ;
ɩɟɪɟɥɿɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ, ʀɯ ɨɛɫɹɝ, ɡɦɿɫɬ,
ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ, ɫɬɪɨɤɢ ɧɚɞɚɧɧɹ;
ɩɟɪɟɥɿɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ ɬɚ/ɚɛɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɽ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ʀɯ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ (ɝɪɚɧɢɱɧɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ), ɿɧɲɿ ɿɫɬɨɬɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ;
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɭɛ'ɽɤɬɿɜ, ɹɤɢɦ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɜɡɹɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɤɨɧɤɭɪɫɿ;
ɨɛɫɹɝ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɳɨ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
ɱɚɫ ɬɚ ɦɿɫɰɟ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ, ɤɪɢɬɟɪɿʀ ʀɯ ɨɰɿɧɤɢ, ɫɬɪɨɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ.
ɍɦɨɜɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɦɿɧɟɧɿ ɩɿɫɥɹ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɣɨɝɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ.
8. Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 10 ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɭ ɫɩɨɫɿɛ,
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜ ɚɛɡɚɰɿ ɞɪɭɝɨɦɭ ɩɭɧɤɬɭ 6 ɰɶɨɝɨ ɉɨɪɹɞɤɭ.
ȼ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɿ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ:
ɩɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
ɭɦɨɜɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ;
ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɩɟɪɟɥɿɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɫɬɪɨɤ ɩɨɞɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɭ ɩɚɩɟɪɨɜɿɣ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ ɮɨɪɦɿ;
ɚɞɪɟɫɚ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɮɨɪɦɭ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɱɟɪɟɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬ;
ɚɞɪɟɫɚ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ;
ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ'ɹ ɬɚ ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɧɨɦɟɪ ʀʀ ɬɟɥɟɮɨɧɭ.
9. Ɉɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɨɩɪɢɥɸɞɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ ɡɚ 30 ɞɧɿɜ ɞɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ.
10. ɇɟɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɭɛ'ɽɤɬɢ, ɹɤɿ ɜɢɹɜɢɥɢ ɧɚɦɿɪ ɜɡɹɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɤɨɧɤɭɪɫɿ (ɞɚɥɿ - ɭɱɚɫɧɢɤɢ
ɤɨɧɤɭɪɫɭ), ɩɨɞɚɸɬɶ ɤɨɧɤɭɪɫɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 30 ɞɧɿɜ ɡ ɞɚɬɢ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ.
Ʉɨɧɤɭɪɫɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɶɫɹ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ
ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɣɨɦɭ ɭ ɩɚɩɟɪɨɜɿɣ
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ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ ɬɚ ɭ ɫɬɪɨɤ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɿ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɫɭ.
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɭ ɤɨɧɤɭɪɫɧɿɣ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ,
ɩɨɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɤɨɧɤɭɪɫɭ.
11. Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɟ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ
ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ʀʀ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ.
12. Ⱦɨ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ:
1) ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ - ɸɪɢɞɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ:
ɤɨɩɿɹ ɭɫɬɚɧɨɜɱɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ;
ɛɚɥɚɧɫ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɤ ɿ ɞɨɜɿɞɤɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ȾɎɋ ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɛɨɪɝɭ, ɜɢɞɚɧɚ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ ɡɚ ɦɿɫɹɰɶ ɞɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ;
(ɚɛɡɚɰ ɬɪɟɬɿɣ ɩɿɞɩɭɧɤɬɭ 1 ɩɭɧɤɬɭ 12 ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 14.05.2015 ɪ. N 282)
2) ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ - ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ - ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹɦɢ:
ɤɨɩɿʀ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿʀ ɩɪɨ ɦɚɣɧɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɿ ɞɨɯɨɞɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɿʀ ɩɥɚɬɧɢɤɚ ɽɞɢɧɨɝɨ ɩɨɞɚɬɤɭ - ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ - ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɤ;
ɞɨɜɿɞɤɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ȾɎɋ ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɛɨɪɝɭ, ɜɢɞɚɧɚ ɧɟ
ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ ɡɚ ɦɿɫɹɰɶ ɞɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ.
(ɚɛɡɚɰ ɬɪɟɬɿɣ ɩɿɞɩɭɧɤɬɭ 2 ɩɭɧɤɬɭ 12 ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 14.05.2015 ɪ. N 282)
13. Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜɢɞɚɽ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɶɨɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɭɱɚɫɧɢɤɨɜɿ ɤɨɧɤɭɪɫɭ
ɞɨɜɿɞɤɭ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɞɚɬɢ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ.
ɉɨɞɚɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ ɭɱɚɫɧɢɤɨɜɿ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɧɟ ɩɨɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ.
14. Ⱦɥɹ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɡɚɦɨɜɧɢɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭɬɜɨɪɸɽ ɩɨɫɬɿɣɧɨ
ɞɿɸɱɭ ɤɨɧɤɭɪɫɧɭ ɤɨɦɿɫɿɸ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɩ'ɹɬɶ ɨɫɿɛ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ
ɧɟʀ.
15. Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɛ'ɽɞɧɚɧɶ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ, ɹɤɿ ɽ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɮɚɯɿɜɰɿ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɩɨɥɨɜɢɧɢ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ.
16. Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɽ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɫɤɥɢɤɚɸɬɶɫɹ ɝɨɥɨɜɨɸ
ɤɨɦɿɫɿʀ ɜ ɦɿɪɭ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɩɪɨ ɳɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɬɶɫɹ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ ɡɚ ɩ'ɹɬɶ
ɞɧɿɜ ɞɨ ɣɨɝɨ ɩɨɱɚɬɤɭ.
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Ɂɚɫɿɞɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨɦɨɠɧɢɦ, ɹɤɳɨ ɧɚ ɧɶɨɦɭ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ
ɞɜɨɯ ɬɪɟɬɢɧ ʀʀ ɫɤɥɚɞɭ.
17. Ɋɿɲɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɜɿɞɨɦɚ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɬɚ ɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹ
ɭ ɬɪɢɞɟɧɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɧɚ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɿ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
ɍɱɚɫɧɢɤɨɜɿ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɧɚ ɣɨɝɨ ɜɢɦɨɝɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɞɚɧɚ ɤɨɩɿɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ.
18. ɑɚɫ ɿ ɦɿɫɰɟ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɭɦɨɜɚɦɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ.
19. Ʉɨɧɤɭɪɫɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɨɰɿɧɸɽ ɤɨɧɤɭɪɫɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ:
1) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ'ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ;
2) ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɤɨɧɤɭɪɫɭ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ
ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡ ɜɚɪɬɿɫɧɨɸ ɨɰɿɧɤɨɸ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɫɬɚɧ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ;
3) ɞɨɫɜɿɞ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
4) ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɹɤɢɣ ɡɚɥɭɱɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɨɛɨɬɢ;
5) ɩɥɚɧɨɜɚɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
6) ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ.
20. Ʉɨɧɤɭɪɫɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɜɿɞɯɢɥɹɽ ɤɨɧɤɭɪɫɧɭ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ɭ ɪɚɡɿ:
1) ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
2) ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɭɦɨɜɚɦ ɤɨɧɤɭɪɫɭ;
3) ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ.
21. ɑɥɟɧɢ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɤɨɧɤɭɪɫɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ ɡ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɰɢɦ ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɡɚ ɲɤɚɥɨɸ ɜɿɞ ɧɭɥɹ ɞɨ 10 ɛɚɥɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ʀɯ
ɞɨ ɨɰɿɧɨɱɧɨʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɨɰɿɧɨɱɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɜɟɞɟɧɚ ɨɰɿɧɨɱɧɚ ɜɿɞɨɦɿɫɬɶ, ɭ ɹɤɿɣ ɳɨɞɨ ɤɨɠɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ
ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɛɚɥɢ, ɜɢɫɬɚɜɥɟɧɿ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ, ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɛɚɥɿɜ.
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɿɧɤɢ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ.
22. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɤɨɧɤɭɪɫɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɦɨɠɰɹ, ɹɤɢɦ
ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɭɱɚɫɧɢɤ ɤɨɧɤɭɪɫɭ, ɤɨɧɤɭɪɫɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ ɹɤɨɝɨ ɧɚɛɪɚɥɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɡɚɝɚɥɶɧɭ
ɫɭɦɭ ɛɚɥɿɜ. ɍ ɪɚɡɿ ɧɚɛɪɚɧɧɹ ɞɜɨɦɚ ɬɚ ɛɿɥɶɲɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɦɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹɦɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨʀ ɬɚ
ɪɿɜɧɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɭɦɢ ɛɚɥɿɜ, ɩɟɪɟɦɨɠɟɰɶ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɫɬɨɸ ɛɿɥɶɲɿɫɬɸ
ɝɨɥɨɫɿɜ ɩɪɢɫɭɬɧɿɯ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ.
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Ɂɚ ɭɦɨɜɢ ɪɿɜɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɝɨɥɨɫɿɜ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɦ ɽ ɝɨɥɨɫ ɝɨɥɨɜɢ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ.
23. Ʉɨɧɤɭɪɫɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɜɢɡɧɚɽ ɤɨɧɤɭɪɫ ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɛɭɜɫɹ, ɭ ɪɚɡɿ, ɤɨɥɢ:
1) ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɿ ɧɟ ɩɨɞɚɧɨ ɠɨɞɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ;
2) ɭɫɿ ɩɨɞɚɧɿ ɤɨɧɤɭɪɫɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɜɿɞɯɢɥɟɧɨ;
3) ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ
ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ:
ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɿɫɬɨɬɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɭ;
ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɩɟɪɟɛɨɪɧɨʀ ɫɢɥɢ;
ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɿɫɰɟɜɢɣ ɛɸɞɠɟɬ ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ.
24. Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 10 ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ
ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɿ ɬɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ.
25. ɍ ɪɚɡɿ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɛɭɜɫɹ, ɤɨɧɤɭɪɫɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɩɪɢɣɦɚɽ ɪɿɲɟɧɧɹ
ɩɪɨ ɩɨɜɬɨɪɧɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɣɨɝɨ ɭɦɨɜɢ.
26. əɤɳɨ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɿ ɩɨɞɚɧɨ ɤɨɧɤɭɪɫɧɭ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ɨɞɧɢɦ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɦ
ɫɭɛ'ɽɤɬɨɦ, ɤɨɧɤɭɪɫɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɦɨɠɟ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ:
1) ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡ ɬɚɤɢɦ ɫɭɛ'ɽɤɬɨɦ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɭɦɨɜɚɦ ɤɨɧɤɭɪɫɭ;
2) ɩɨɜɬɨɪɧɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɭ.
27. ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɞɚɬɢ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɜɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɫɤɚɪɝɭ ɧɚ ɪɿɲɟɧɧɹ,
ɞɿʀ ɚɛɨ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ. ɋɤɚɪɝɚ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɩɚɩɟɪɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 10
ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɡ ɞɚɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɞɿʀ ɚɛɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɭ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ.
Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɫɤɚɪɝɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩ'ɹɬɢ ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɡ ɞɚɬɢ ʀʀ
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ʀʀ ɪɨɡɝɥɹɞɭ.
Ɋɿɲɟɧɧɹ, ɞɿʀ ɚɛɨ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɨɫɤɚɪɠɟɧɿ ɞɨ
ɫɭɞɭ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɨɪɹɞɤɭ.
28. Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ:
1) ɩɪɨɬɹɝɨɦ 10 ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿɽɸ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɦɨɠɰɹ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɚɛɨ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɿɞɩɭɧɤɬɭ 1
ɩɭɧɤɬɭ 26 ɰɶɨɝɨ ɉɨɪɹɞɤɭ ɩɪɢɣɦɚɽ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ;

663

2) ɩɪɨɬɹɝɨɦ 10 ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ:
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɰɟ ɧɚ ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɿ ɬɚ ɧɚɞɫɢɥɚɽ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɭɛ'ɽɤɬɭ ɩɪɨɟɤɬ ɩɿɞɩɢɫɚɧɨɝɨ ɬɚɤɢɦ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɞɨɝɨɜɨɪɭ.
ɍɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɣɨɝɨ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɫɭɛ'ɽɤɬɨɦ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ 20 ɞɧɿɜ ɩɿɫɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɢɦ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ;
ɩɢɫɶɦɨɜɨ ɿɧɮɨɪɦɭɽ ɿɧɲɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɿɞɫɬɚɜ ɣɨɝɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ.
29. ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɽ ɡɚɦɨɜɧɢɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ.
Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɭɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɭɦɨɜɚɯ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɭɦɨɜɚɦ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɬɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɿɣ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ.
Ɏɨɪɦɚ ɩɪɢɦɿɪɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ.
30. ɍ ɞɨɝɨɜɨɪɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ:
1) ɩɟɪɟɥɿɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ʀɯ ɨɛɫɹɝ, ɡɦɿɫɬ, ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ, ɫɬɪɨɤ ɧɚɞɚɧɧɹ;
2) ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɝɪɭɩɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɨɤɪɟɦɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɭɦɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɬɚ ʀɯ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ (ɝɪɚɧɢɱɧɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ);
3) ɡɦɿɫɬ ɿ ɫɬɪɨɤ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɜɢɤɨɧɚɜɰɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɽ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦɢ ɬɚɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ,
ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ʀɯ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ;
4) ɩɪɚɜɚ, ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɫɬɨɪɿɧ;
5) ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɨɛɱɢɫɥɟɧɚ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɨɞɧɨɦɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ (ɨɞɧɿɽʀ ɥɸɞɢɧɨ-ɝɨɞɢɧɢ) ɬɚ
ɨɛɫɹɝɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɦɟɠɚɯ ɨɛɫɹɝɿɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɚɛɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ;
6) ɫɬɪɨɤɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ;
7) ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ;
8) ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɬɚ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɞɿʀ.
31. Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ:
1) ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɩɟɜɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɭ ɪɚɡɿ, ɤɨɥɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɭ
ɦɟɠɚɯ ɫɬɪɨɤɭ ɞɿʀ ɞɨɝɨɜɨɪɭ;
2) ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɩɟɜɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨʀ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɝɪɚɧɢɱɧɨʀ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ
ɬɚɤɢɯ ɨɫɿɛ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ.
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32. Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ʀɯ
ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜ ɨɛɫɹɡɿ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ.
ɍ ɪɚɡɿ ɤɨɥɢ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɮɚɤɬ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜ
ɨɛɫɹɡɿ, ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɨɛɫɹɝɚɦ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɬɚɽ ɤɨɲɬɢ ɡɚ ɬɚɤɿ ɩɨɫɥɭɝɢ.
33. ɍ ɪɚɡɿ ɜɿɞɦɨɜɢ ɚɛɨ ɛɟɡɩɿɞɫɬɚɜɧɨɝɨ ɭɯɢɥɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɜ ɩɭɧɤɬɿ 28 ɰɶɨɝɨ ɉɨɪɹɞɤɭ
ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɭɛ'ɽɤɬɚ ɜɿɞ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 20 ɞɧɿɜ ɩɿɫɥɹ ɧɚɞɫɢɥɚɧɧɹ ɣɨɦɭ
ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɤɨɧɤɭɪɫɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹɦ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɪɢɣɦɚɽ
ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡ ɭɱɚɫɧɢɤɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɭ, ɤɨɧɤɭɪɫɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ ɹɤɨɝɨ
ɧɚɛɪɚɥɚ ɞɪɭɝɭ ɡɚ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɭɦɭ ɛɚɥɿɜ.
ɍ ɪɚɡɿ ɜɿɞɦɨɜɢ ɚɛɨ ɛɟɡɩɿɞɫɬɚɜɧɨɝɨ ɭɯɢɥɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɜɿɞ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 20 ɞɧɿɜ ɩɿɫɥɹ ɧɚɞɫɢɥɚɧɧɹ ɣɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɤɨɧɤɭɪɫɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɡɚ
ɩɨɞɚɧɧɹɦ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɪɢɣɦɚɽ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɬɚɤɢɦ,
ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɛɭɜɫɹ.
34. ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɞɚɽ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɜɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɜɿɬɢ ɩɪɨ
ɧɚɞɚɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ɫɬɪɨɤɢ ɬɚ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ.
35. Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɰɿɥɶɨɜɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ
ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɬɚ ɹɤɿɫɬɸ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɧɟ ɜɬɪɭɱɚɸɱɢɫɶ ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɭ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚɞɫɢɥɚɬɢ ɣɨɦɭ ɩɢɫɶɦɨɜɿ
ɡɚɩɢɬɢ ɩɪɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ/ɚɛɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ.
36. Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɳɨɪɨɤɭ ɬɚ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɨɰɿɧɤɭ ɹɤɨɫɬɿ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
37. Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɨɞɚɽ ɳɨɪɨɤɭ ɞɨ 1 ɛɟɪɟɡɧɹ Ɇɿɧɫɨɰɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ
ɨɩɪɢɥɸɞɧɸɽ ɧɚ ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ,
ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɬɚɤɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ:
1) ɨɛɫɹɝ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
2) ɩɟɪɟɥɿɤ ɬɚ ɨɛɫɹɝ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɧɚɞɚɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ;
3) ɩɟɪɟɥɿɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ ɬɚ/ɚɛɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɢɦ
ɧɚɞɚɧɨ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ;
4) ɜɩɥɢɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɬɚ ɠɢɬɬɽɜɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ʀɯ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ.
38. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɧɚ ɞɜɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɡɚ ɡɜɿɬɧɢɦ ɪɨɤɢ.

ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ
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ɍɤɪɚʀɧɢ
ɜɿɞ 29 ɤɜɿɬɧɹ 2013 ɪ. N 324

ɉȿɊȿɅȱɄ
ɩɨɫɬɚɧɨɜ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɱɢɧɧɿɫɬɶ
1. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 29 ɤɜɿɬɧɹ 2004 ɪ. N 559 "ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɉɪɚɜɢɥ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɧɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ" (Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ɍɤɪɚʀɧɢ, 2004 ɪ., N 17, ɫɬ. 1189).
2. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 9 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2011 ɪ. N 1149 "ɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ
ɡɦɿɧ ɞɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 29 ɤɜɿɬɧɹ 2004 ɪ. N 559" (Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ
ɜɿɫɧɢɤ ɍɤɪɚʀɧɢ, 2011 ɪ., N 87, ɫɬ. 3170).
3. ɉɭɧɤɬ 32 ɡɦɿɧ, ɳɨ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɚɤɬɿɜ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 25 ɫɿɱɧɹ 2012 ɪ. N 35 (Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ ɜɿɫɧɢɤ
ɍɤɪɚʀɧɢ, 2012 ɪ., N 7, ɫɬ. 249).
____________

© ɌɈȼ "ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɰɟɧɬɪ "ɅȱȽȺ", 2016
© ɌɈȼ "ɅȱȽȺ ɁȺɄɈɇ", 2016
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
26.03.2015 № 332
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 травня 2015 р.
за № 625/27070

Про затвердження Методики оцінки конкурсних пропозицій
учасників конкурсу із залучення бюджетних коштів для
надання соціальних послуг
Відповідно до пункту 21 Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок
бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013
року № 324, Н А К А З У Ю :
1. Затвердити Методику оцінки конкурсних пропозицій учасників конкурсу із залучення
бюджетних коштів для надання соціальних послуг, що додається.
2. Управлінню у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг (Суліма О.В.)
забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Мущиніна.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів України
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок
Голова Державної
регуляторної служби України

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0625-15/print1475816489089384

Р. Качур

С.М. Кондрюк
К. Ляпіна
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
26.03.2015 № 332
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 травня 2015 р.
за № 625/27070

МЕТОДИКА
оцінки конкурсних пропозицій учасників конкурсу із
залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг
І. Загальні положення
1. Ця Методика визначає загальні підходи та порядок оцінки конкурсних пропозицій, які
подаються недержавними суб’єктами, що надають соціальні послуги, на конкурс із залучення
бюджетних коштів для надання соціальних послуг відповідно до Порядку здійснення
соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 2013 року № 324 (далі - Порядок).
2. У цій Методиці нижченаведені терміни вживаються в таких значеннях:
зведена оціночна відомість - документ, що складається на підставі індивідуальних
оціночних відомостей, в якому щодо кожної конкурсної пропозиції зазначаються бали,
виставлені членами конкурсної комісії, а також загальна сума балів;
індивідуальна оціночна відомість - документ, що заповнюється членом конкурсної комісії, в
якому зазначаються бали, виставлені членом конкурсної комісії щодо конкурсних пропозицій за
кожним критерієм оцінки;
конкурсна комісія - постійно діючий робочий орган, що утворюється замовником
соціальних послуг для організації, проведення конкурсів та розгляду конкурсних пропозицій;
критерій оцінки - показник або сукупність показників, що відображають ступінь
відповідності конкурсної пропозиції умовам конкурсу;
оцінка конкурсних пропозицій - перевірка відповідності конкурсної пропозиції вимогам,
установленим Порядком, а також вимогам, визначеним замовником соціальних послуг, які
зазначені в оголошенні про проведення конкурсу;
умови конкурсу - вимоги до учасників конкурсу та конкурсних пропозицій, визначені
замовником соціальних послуг та зазначені в оголошенні про проведення конкурсу;
учасник конкурсу - недержавний суб’єкт, що надає соціальні послуги, який виявив намір
узяти участь у конкурсі та подав конкурсну пропозицію.
Інші терміни у цій Методиці вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про
соціальні послуги” та Порядку.
3. Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється членами конкурсної комісії з дотриманням
таких принципів:
конкурентність - порівняння під час оцінки двох та більше конкурсних пропозицій;
неупередженість - об’єктивна оцінка конкурсних пропозицій;
компетентність - використання при оцінці конкурсних пропозицій фахових знань та
практичного досвіду членів конкурсної комісії;
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колегіальність - формування під час оцінки узгодженої колективної думки членів
конкурсної комісії щодо конкурсних пропозицій.
4. При оцінці конкурсних пропозицій не допускається конфлікт інтересів (термін „конфлікт
інтересів”, а також способи його запобігання та врегулювання вживаються у значеннях,
наведених у Законі України „Про запобігання корупції”).
5. Конкурсна комісія відхиляє конкурсну пропозицію за результатами перевірки
дотримання:
строку подання конкурсних пропозицій (встановлюється, чи подано конкурсну пропозицію
(у паперовій та електронній формах) за місцезнаходженням, зазначеним в оголошенні про
проведення конкурсу, протягом 30 днів з дати оприлюднення оголошення у друкованому
виданні місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування та/або на вебсайті замовника соціальних послуг);
вимог щодо оформлення конкурсних пропозицій, установлених Порядком та/або
визначених замовником соціальних послуг та зазначених в оголошенні про проведення
конкурсу.
У разі якщо оголошення про проведення конкурсу оприлюднене у друкованому виданні та/
або на веб-сайті замовника соціальних послуг у різні дні, строк подання конкурсних пропозицій
визначається, виходячи з пізнішої дати оприлюднення.
При поданні конкурсної пропозиції особисто датою її подання вважається дата реєстрації
вхідної документації замовником соціальних послуг (дата видачі учаснику конкурсу довідки
замовника соціальних послуг про одержання конкурсної пропозиції).
При надсиланні конкурсної пропозиції поштою датою її подання вважається день здавання
відправлення з конкурсною пропозицією оператору поштового зв’язку.
Якщо запропонована учасником конкурсу кількість отримувачів соціальної послуги є
меншою за встановлену умовами конкурсу чисельність отримувачів соціальних послуг,
вважається, що конкурсна пропозиція не відповідає критерію планованої кількості отримувачів
соціальної послуги.
Якщо запропонована учасником конкурсу вартість соціальної послуги перевищує обсяг
бюджетних коштів, вважається, що конкурсна пропозиція не відповідає критерію вартості
соціальної послуги.
6. У разі оформлення конкурсної пропозиції з порушенням вимог, установлених Порядком
та/або визначених замовником соціальних послуг, які визначені в оголошенні про проведення
конкурсу, або у разі відсутності додатків до неї, передбачених пунктом 12 Порядку, приймається
рішення (шляхом голосування) про відхилення конкурсної пропозиції. Після прийняття такого
рішення подальша оцінка відхиленої конкурсної пропозиції не здійснюється.
7. За результатами перевірки дотримання вимог щодо конкурсних пропозицій складається
відомість про дотримання вимог щодо конкурсних пропозицій (додаток 1). Відомості про
дотримання вимог щодо конкурсних пропозицій підписуються головою та секретарем
конкурсної комісії, додаються до протоколу засідання конкурсної комісії, на якому було
розкрито конкурсні пропозиції, і зберігаються разом з таким протоколом.

ІІ. Оцінка конкурсних пропозицій
1. Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється протягом 5 днів після розкриття конкурсних
пропозицій.
2. При оцінці конкурсні пропозиції перевіряються на відповідність умовам конкурсу за
критеріями оцінки, передбаченими пунктом 19 Порядку.
3. Якщо за умовами конкурсу здійснюється соціальне замовлення двох або більше
соціальних послуг, оцінка конкурсних пропозицій проводиться окремо щодо кожної такої
соціальної послуги.
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4. При оцінці конкурсних пропозицій за критерієм відповідності діяльності учасника
конкурсу критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, використовуються
відповідно до Критеріїв діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 року № 1039.
У разі невідповідності учасника конкурсу одному із критеріїв діяльності суб’єктів
(наприклад, у разі відсутності матеріально-технічної бази, необхідної для надання соціальної
послуги) вважається, що конкурсна пропозиція в цілому не відповідає критерію відповідності
діяльності учасника конкурсу критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, що
має наслідком застосування положення пункту 3 розділу IІІ цієї Методики.
5. При оцінці конкурсних пропозицій за критерієм фінансового стану учасника конкурсу
враховуються:
відсутність кредиторської заборгованості (що підтверджується балансом учасника конкурсу
- юридичної особи за попередній рік);
можливість надання учасником конкурсу соціальної послуги за власний рахунок;
відповідність умовам конкурсу стану матеріально-технічної бази учасника конкурсу.
6. При оцінці конкурсних пропозицій за критерієм досвіду учасника конкурсу у сфері
надання соціальних послуг враховуються:
надання соціальних послуг
(господарських) договорів;

на

підставі

раніше

укладених

цивільно-правових

виконання проектів, які передбачали надання соціальних послуг або іншу діяльність
соціальної спрямованості щодо соціальних груп та/або окремих категорій осіб, які є
потенційними отримувачами соціальних послуг згідно з умовами конкурсу (враховується
інформація про результати соціального замовлення, підготовлена замовником соціальних
послуг відповідно до пункту 37 Порядку).
7. При оцінці конкурсних пропозицій за критерієм кваліфікації персоналу, який залучається
до надання соціальної послуги, враховуються:
наявність у персоналу відповідної освіти, проходження курсів підвищення кваліфікації,
спеціальних тренінгів тощо, необхідних для надання соціальної послуги згідно з умовами
конкурсу;
досвід роботи персоналу з надання даної або подібних соціальних послуг отримувачам
соціальних послуг, а також досвід роботи або співпраці персоналу з іншими суб’єктами, що
надають соціальні послуги.
Персоналом учасника вважаються фізичні особи, які залучаються до виконання
соціального замовлення на підставі трудових та цивільно-правових договорів з учасником
конкурсу.
8. При оцінці конкурсних пропозицій за критерієм планованої кількості отримувачів
соціальної послуги порівнюється запропонована учасниками конкурсу кількість отримувачів
соціальної послуги у розрізі соціальних груп та/або окремих категорій осіб.
Кількість отримувачів соціальної послуги, запропонована учасниками конкурсу, не повинна
бути меншою за чисельність отримувачів у розрізі відповідних соціальних груп та/або окремих
категорій осіб, установлену умовами конкурсу.
9. При оцінці конкурсних пропозицій за критерієм вартості соціальної послуги
порівнюються запропоновані учасниками конкурсу:
загальна вартість соціальної послуги;
співвідношення обсягу прямих і непрямих витрат у вартості соціальної послуги;
вартість надання соціальної послуги одному отримувачу протягом одного дня (однієї
людино-години).
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Запропонована учасниками конкурсу вартість соціальної послуги не повинна перевищувати
обсягу бюджетних коштів, що залучаються для надання соціальної послуги згідно з умовами
конкурсу.
10. При оцінці конкурсних пропозицій використовується інформація, що міститься в
конкурсних пропозиціях, додатках до них, а також аналітичні, інформаційні та інші матеріали,
надані замовником соціальних послуг, та будь-яка інша відкрита інформація, доступна членам
конкурсної комісії.
11. З метою одержання додаткової інформації для оцінки конкурсних пропозицій на
засідання конкурсної комісії можуть запрошуватись учасники конкурсу (їх представники), які
надають усні пояснення та відповідають на запитання членів конкурсної комісії. Пояснення та
відповіді учасників конкурсу (їх представників) заносяться до протоколу засідання конкурсної
комісії та враховуються при оцінці конкурсних пропозицій.

ІІІ. Процедура оцінки конкурсних пропозицій
1. Члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції щодо кожної
соціальної послуги за кожним із критеріїв, передбачених пунктом 19 Порядку, за шкалою від 0
до 10 балів.
2. Шкала балів, за якою оцінюється зміст конкурсних пропозицій, містить такі значення:
0 балів - конкурсна пропозиція повністю не відповідає критерію оцінки;
1-3 бали - конкурсна пропозиція відповідає критерію оцінки у незначній мірі;
4-6 балів - конкурсна пропозиція частково відповідає критерію оцінки;
7-9 балів - конкурсна пропозиція відповідає критерію оцінки у значній мірі;
10 балів - конкурсна пропозиція повністю (максимально) відповідає критерію оцінки.
Шкалу оцінювання конкурсних пропозицій з поясненнями щодо відповідного діапазону
балів наведено у додатку 2.
3. Якщо конкурсна пропозиція не відповідає одному з критеріїв оцінки, приймається
рішення про відхилення конкурсної пропозиції як такої, що не відповідає умовам конкурсу
щодо відповідної соціальної послуги. Після прийняття цього рішення подальша оцінка
відхиленої конкурсної пропозиції не здійснюється.
Член конкурсної комісії, який вважає, що конкурсна пропозиція повністю не відповідає
хоча б одному або декільком критеріям оцінки, та оцінив конкурсну пропозицію за таким
критерієм (такими критеріями) у 0 балів, виносить на розгляд конкурсної комісії питання щодо
відхилення відповідної конкурсної пропозиції, яке вирішується шляхом голосування.
4. Бали, за якими оцінено конкурсні пропозиції щодо кожної соціальної послуги, вносяться
до індивідуальної оціночної відомості (додаток 3). Заповнену індивідуальну оціночну відомість
підписує член конкурсної комісії і передає секретарю конкурсної комісії.
5. На підставі індивідуальних оціночних відомостей секретар конкурсної комісії складає
щодо кожної соціальної послуги зведену оціночну відомість (додаток 4), яка підписується
головою (головуючим на засіданні конкурсної комісії) та секретарем конкурсної комісії.
Начальник Управління
у справах людей похилого віку
та надання соціальних послуг
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Додаток 1
до Методики оцінки конкурсних
пропозицій учасників конкурсу
із залучення бюджетних коштів
для надання соціальних послуг
(пункт 7 розділу І)

ВІДОМІСТЬ
про дотримання вимог щодо конкурсних пропозицій
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Додаток 2
до Методики оцінки конкурсних
пропозицій учасників конкурсу
із залучення бюджетних коштів
для надання соціальних послуг
(пункт 2 розділу ІІІ)

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ
конкурсних пропозицій
Кількість Загальне
балів значення балів

Значення балів у розрізі критеріїв оцінки
досвід кваліфікація планована
відповідність фінансовий
стан
учасника
учасника персоналу,
кількість
учасника конкурсу у
конкурсу
який
отримувачів
конкурсу
критеріям
сфері
залучається соціальної
діяльності
надання до надання
послуги
соціальних соціальної
суб’єктів, що
надають
послуг
послуги
соціальні
послуги1

0 балів Конкурсна
пропозиція
повністю не
відповідає
критерію
оцінки

Учасник
повністю не
відповідає
одному або
декільком
критеріям
діяльності
суб’єктів, що
надають
соціальні
послуги

У персоналу
Учасник має Досвід
кредиторську учасника у учасника
відсутні
заборгованість сфері
відповідна
та/або стан
надання
матеріально- соціальних освіта та
досвід
технічної бази послуг
роботи у
учасника
значною
сфері
повністю не мірою є
відповідає
негативним2 надання
соціальних
умовам
послуг
конкурсу

1-3 бали Конкурсна
пропозиція
відповідає
критерію
оцінки у
незначній мірі

Учасник
відповідає
критеріям
діяльності
суб’єктів, що
надають
соціальні
послуги, у
незначній
мірі

У
Учасник може Учасник не У персоналу Учасником
запропонована за
надавати
має досвіду учасника
відсутні
мінімальна
ва
соціальну
у сфері
відповідна кількість
со
послугу за
надання
отримувачів по
власний
соціальних освіта або
соціальної
ва
рахунок з
послуг чи досвід
роботи у
послуги, що на
найменшою має
дорівнює
со
вартісною
мінімальний сфері
чисельності по
оцінкою та/ досвід та/ надання
або стан його або учасник соціальних отримувачів, од
послуг та/або установленій от
матеріально- має як
умовами
пр
технічної бази позитивний, його
персонал
конкурсу
од
мінімально
так і
го
відповідає
негативний здебільшого
досвід у
не має
до
умовам
сфері
відповідної
об
конкурсу
надання
освіти та/або
бю
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ко
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соціальних має
послуг
незначний
досвід
роботи у
сфері
надання
соціальних
послуг
4-6 балів Конкурсна
пропозиція
частково
відповідає
критерію
оцінки

Учасник
частково
відповідає
критеріям
діяльності
суб’єктів, що
надають
соціальні
послуги

Учасник може Учасник
має
надавати
незначний
соціальну
послугу за
позитивний
власний
досвід у
рахунок з
сфері
вартісною
надання
оцінкою, що є соціальних
третьою або послуг
наступною за
значенням3,
та/або стан
його
матеріальнотехнічної бази
частково
відповідає
умовам
конкурсу

Частина
персоналу
учасника має
відповідні
освіту та/або
досвід
роботи у
сфері
надання
соціальних
послуг

У
Учасником
запропонована за
тр
третя або
наступна за на
ви
значенням
ва
кількість
отримувачів со
по
соціальної
ва
послуги4
на
со
по
од
от
пр
од
го

7-9 балів Конкурсна
пропозиція
відповідає
критерію
оцінки у
значній мірі

Учасник
переважно
відповідає
критеріям
діяльності
суб’єктів, що
надають
соціальні
послуги

Учасник може Учасник
надавати
має
соціальну
достатній
послугу за
позитивний
власний
(однак не
рахунок з
найбільший
другою за
серед
значенням
учасників)
вартісною
досвід у
оцінкою та
сфері
стан його
надання
матеріально- соціальних
технічної бази послуг
здебільшого
відповідає
умовам
конкурсу

Персонал
учасника
переважно
має
відповідну
освіту та
достатній
досвід
роботи у
сфері
соціальних
послуг

Учасником
У
запропонована за
друга за
др
значенням
ви
кількість
ва
отримувачів со
соціальної
по
послуги
ва
на
со
по
од
от
пр
од
го

10 балів Конкурсна
Учасник
пропозиція
максимально
повністю
відповідає
(максимально) критеріям
відповідає
діяльності
критерію
суб’єктів, що
оцінки
надають
соціальні
послуги
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0625-15/print1475816489089384
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ко
за
зг
ум
ко

Персонал
Учасник може Учасник
має
учасника має
надавати
достатній та достатній та
соціальну
найбільший найбільший
послугу за
серед
серед інших
власний
учасників рівень
рахунок з
конкурсу
відповідної
найвищою
позитивний освіти та
вартісною
досвід у
значний
оцінкою та
сфері
досвід
стан його

Учасником
У
запропонована за
найбільша
на
кількість
ва
отримувачів со
соціальної
по
послуги
на
ва
на
со
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матеріально- надання
технічної бази соціальних
максимально послуг
відповідає
умовам
конкурсу

роботи у
сфері
надання
соціальних
послуг6

по
од
от
пр
од
го

__________
1
Використовуються критерії діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 року № 1039.
2
Враховуються скарги отримувачів соціальних послуг, інформація про результати соціального замовлення,
підготовлена замовником соціальних послуг відповідно до пункту 37 Порядку.
3
Третьою, четвертою, п’ятою і т. д. за абсолютним значенням після максимальної вартісної оцінки соціальної
послуги, запропонованої учасниками конкурсу.
4
Третя, четверта, п’ята і т. д. за абсолютним значенням після найбільшої кількості отримувачів соціальних послуг,
запропонованої учасниками конкурсу.
5
Третя, четверта, п’ята і т. д. за абсолютним значенням після найнижчої вартості послуг, запропонованої
учасниками конкурсу.
6
Якщо всі учасники пропонують однакову найбільшу кількість отримувачів соціальної послуги, усі конкурсні
пропозиції оцінюються у 10 балів.
7
Якщо всі учасники пропонують однакову найнижчу вартість соціальної послуги / вартість надання соціальної
послуги одному отримувачу протягом однієї людино-години, усі конкурсні пропозиції оцінюються у 10 балів.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0625-15/print1475816489089384
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Додаток 3
до Методики оцінки конкурсних
пропозицій учасників конкурсу
із залучення бюджетних коштів
для надання соціальних послуг
(пункт 4 розділу ІІІ)

ІНДИВІДУАЛЬНА ОЦІНОЧНА ВІДОМІСТЬ
Додаток 4
до Методики оцінки конкурсних
пропозицій учасників конкурсу
із залучення бюджетних коштів
для надання соціальних послуг
(пункт 5 розділу ІІІ)

ЗВЕДЕНА ОЦІНОЧНА ВІДОМІСТЬ

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0625-15/print1475816489089384
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1
ɞɨ Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɨɰɿɧɤɢ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ
ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
(ɩɭɧɤɬ 7 ɪɨɡɞɿɥɭ ȱ)
Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ:
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɤɨɧɤɭɪɫ:
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ:

ȼȱȾɈɆȱɋɌɖ ɉɊɈ ȾɈɌɊɂɆȺɇɇə ȼɂɆɈȽ ɓɈȾɈ ɄɈɇɄɍɊɋɇɂɏ
ɉɊɈɉɈɁɂɐȱɃ
Ɋɟɽɫɬɪ. ʋ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ:
ɍɱɚɫɧɢɤ ɤɨɧɤɭɪɫɭ1:
ȼɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ

Ɍɚɤ

ɇɿ

ɉɪɢɦɿɬɤɢ

Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɨɪɹɞɤɭ
ɬɚ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɭ
ɫɤɥɚɞɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɦɨɜɨɸ
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɿ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɿ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɭ
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɨɞɚɬɤɿɜ ɞɨ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ
ɞɥɹ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɤɨɧɤɭɪɫɭ – ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ:
1) ɤɨɩɿɹ ɭɫɬɚɧɨɜɱɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ
2) ɛɚɥɚɧɫ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɤ
3) ɞɨɜɿɞɤɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɮɿɫɤɚɥɶɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɍɤɪɚʀɧɢ
(ɞɚɥɿ – ȾɎɋ) ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɛɨɪɝɭ, ɜɢɞɚɧɚ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ ɡɚ
ɦɿɫɹɰɶ ɞɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ
ɞɥɹ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɤɨɧɤɭɪɫɭ – ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ – ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ:
1) ɤɨɩɿɹ ɩɚɫɩɨɪɬɚ
2) ɤɨɩɿɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿʀ ɩɪɨ ɦɚɣɧɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɿ ɞɨɯɨɞɢ ɬɚ/ɚɛɨ
ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿʀ ɩɥɚɬɧɢɤɚ ɽɞɢɧɨɝɨ ɩɨɞɚɬɤɭ – ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ –
ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɤ
3) ɞɨɜɿɞɤɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ȾɎɋ ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɛɨɪɝɭ,
ɜɢɞɚɧɚ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ ɡɚ ɦɿɫɹɰɶ ɞɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ:
Ʉɨɧɤɭɪɫɧɭ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ
ɞɨɩɭɳɟɧɨ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ
Ⱦɚɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ:
Ƚɨɥɨɜɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ
(ɝɨɥɨɜɭɸɱɢɣ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ)
ɋɟɤɪɟɬɚɪ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ

1

Ʉɨɧɤɭɪɫɧɭ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ
ɜɿɞɯɢɥɟɧɨ
„___” ______________ 20___ ɪɨɤɭ
(ɩɿɞɩɢɫ)

(ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɥɢ)

( ɩɿɞɩɢɫ)

(ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɥɢ)

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɚɛɨ ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ – ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ.
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 3
ɞɨ Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɨɰɿɧɤɢ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ
ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
(ɩɭɧɤɬ 4 ɪɨɡɞɿɥɭ ȱȱȱ)
Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ:
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɤɨɧɤɭɪɫ:
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ:

ȱɇȾɂȼȱȾɍȺɅɖɇȺ ɈɐȱɇɈɑɇȺ ȼȱȾɈɆȱɋɌɖ
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ8

ɩɥɚɧɨɜɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ7

ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ
ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɤɨɧɤɭɪɫɭ6

ɍɱɚɫɧɢɤ ɤɨɧɤɭɪɫɭ

ȼɚɪɬɿɫɬɶ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ2,
ɝɪɧ

ɞɨɫɜɿɞ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɭ
ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ5

1

ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɭɱɚɫɧɢɤɚ
ɤɨɧɤɭɪɫɭ4

Ɋɟɽɫɬɪ. ʋ
ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ

ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɚ
ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ
ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ3

Ȼɚɥɢ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɨɰɿɧɤɢ

ɋɭɦɚ
ɛɚɥɿɜ

Ȼɚɥɢ, ɳɨ ɜɢɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɨɰɿɧɤɢ, ɦɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ:
0 ɛɚɥɿɜ – ɤɨɧɤɭɪɫɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɨɰɿɧɤɢ;
1-3 ɛɚɥɢ – ɤɨɧɤɭɪɫɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɨɰɿɧɤɢ ɭ ɧɟɡɧɚɱɧɿɣ ɦɿɪɿ;
4-6 ɛɚɥɿɜ – ɤɨɧɤɭɪɫɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɨɰɿɧɤɢ;
7-9 ɛɚɥɿɜ – ɤɨɧɤɭɪɫɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɨɰɿɧɤɢ ɭ ɡɧɚɱɧɿɣ ɦɿɪɿ;
10 ɛɚɥɿɜ – ɤɨɧɤɭɪɫɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ ɩɨɜɧɿɫɬɸ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ) ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɨɰɿɧɤɢ.
Ⱦɚɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ:
ɑɥɟɧ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ

„___” ______________ 20___ ɪɨɤɭ

( ɩɿɞɩɢɫ)

(ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɥɢ)

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɚɛɨ ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ – ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ.
ɉɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɭɱɚɫɧɢɤɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
3
Ɉɰɿɧɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɤɨɧɤɭɪɫɭ Ʉɪɢɬɟɪɿɹɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 14 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2012 ɪɨɤɭ ʋ 1039.
4 ȼɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ: ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ; ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ (ɡ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɦ ɜɚɪɬɿɫɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɚɞɚɧɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ); ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ
ɭɦɨɜɚɦ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɤɨɧɤɭɪɫɭ.
5 ȼɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ: ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɚɧɿɲɟ ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ ɰɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ (ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ) ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ; ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɚɛɨ ɿɧɲɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ ɬɚ/ɚɛɨ ɨɤɪɟɦɢɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɽ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɭɦɨɜɚɦɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ (ɜɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɭɧɤɬɭ 37 ɉɨɪɹɞɤɭ).
6 ȼɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ: ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɭɪɫɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ ɬɨɳɨ,
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɭɦɨɜɚɦɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ; ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɚɛɨ ɩɨɞɿɛɧɢɯ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɚɛɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ.
7
ɉɨɪɿɜɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ ɬɚ/ɚɛɨ
ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɨɫɿɛ. Ɍɚɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɦɟɧɲɨɸ ɡɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ ɬɚ/ɚɛɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɨɫɿɛ, ɹɤɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ.
8
ɉɨɪɿɜɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɪɿɡɧɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ: ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ; ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɩɪɹɦɢɯ ɿ
ɧɟɩɪɹɦɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɭ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ; ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɨɞɧɨɦɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ (ɨɞɧɿɽʀ
ɥɸɞɢɧɨ-ɝɨɞɢɧɢ).
1
2

681

682

683

ɍɱɚɫɧɢɤ ɤɨɧɤɭɪɫɭ1

ɋɭɦɢ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ

(ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɥɢ)
(ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɥɢ)

(ɩɿɞɩɢɫ)
(ɩɿɞɩɢɫ)

„___” ______________ 20___ ɪɨɤɭ

ȼɚɪɬɿɫɬɶ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ2, ɝɪɧ

ɑɥɟɧɢ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ3

ɁȼȿȾȿɇȺ ɈɐȱɇɈɑɇȺ ȼȱȾɈɆȱɋɌɖ

Ɂɚɝɚɥɶɧɚ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɛɚɥɿɜ

2

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɚɛɨ ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ – ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ.
ɉɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɭɱɚɫɧɢɤɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
3
Ɂɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ, ɩɪɢɫɭɬɧɿɯ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɶ ɨɰɿɧɤɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ.
4
ȼɿɞɦɿɬɤɢ ɩɪɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɩɟɪɟɦɨɠɰɟɦ ɤɨɧɤɭɪɫɭ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɲɥɹɯɨɦ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɭɦɨɜɚɦ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɬɨɳɨ.

1

Ƚɨɥɨɜɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ
(ɝɨɥɨɜɭɸɱɢɣ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ)
ɋɟɤɪɟɬɚɪ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ

Ⱦɚɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ:

Ɋɟɽɫɬɪ. ʋ
ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ

Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ:
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɤɨɧɤɭɪɫ:
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ:

ɉɪɢɦɿɬɤɢ4

Ⱦɨɞɚɬɨɤ 4
ɞɨ Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɨɰɿɧɤɢ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ
ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
(ɩɭɧɤɬ 5 ɪɨɡɞɿɥɭ ȱȱȱ)

684

ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɦ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɞɥɹ ɰɿɥɟɣ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ)
ɐɿɥɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɚɞɪɟɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɛɟɡɜɿɞɧɨɫɧɨ ɞɨ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɞɨɯɨɞɭ (ɚɛɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ) ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɛɸɞɠɟɬɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɬɚ/ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɬɚ ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟ ɫɩɪɢɹɽ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɸ
ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ.
Ʉɪɚɳɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɿ ɥɿɦɿɬɢ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɞɨɯɨɞɭ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɉɨɪɬɭɝɚɥɿʀ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɞɨɯɨɞɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɬ. ɡɜ. «ɧɢɠɱɨɝɨ ɤɨɲɢɤɭ ɞɨɯɨɞɿɜ»,
ɦɨɠɟ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɚ ɹɤɿ ɞɟɪɠɚɜɚ ɫɩɥɚɱɭɽ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦ ɛɸɞɠɟɬɧɿ ɤɨɲɬɢ ɜ
ɦɟɠɚɯ 100% ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɞɥɹ ɬɚɤɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɚ ɧɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɿɡ «ɞɪɭɝɨɝɨ ɤɨɲɢɤɭ
ɞɨɯɨɞɿɜ» ɛɸɞɠɟɬɧɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɭɠɟ 60% ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ
ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɚɧɶ ɬɚ/ɚɛɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɱɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ 50-100%.
ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɫɭɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ,
ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɿ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿ, ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɞɨ: 1) ɪɨɡɦɿɪɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ
ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɚ ɩɨɫɥɭɝ; 2) ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɫɭɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɭ; ɬɚ/ɚɛɨ
3) ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ).
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɩɨɞɿɛɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɽ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɿ ɞɥɹ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.
ɉɪɢɤɥɚɞ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɨɞɢɧɨɤɢɦ ɦɚɬɟɪɹɦ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɪɿɡɧɢɰɿ ɦɿɠ
100% ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɿɤɭ1 ɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɢɦ ɫɭɤɭɩɧɢɦ
ɞɨɯɨɞɨɦ ɫɿɦ’ʀ (ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ) ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɲɿɫɬɶ ɦɿɫɹɰɿɜ.
Ɉɞɢɧɨɤɚ ɦɚɬɢ 4-ɪɿɱɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ ɜɿɞɜɿɞɭɽ ɤɭɪɫɢ ɩɪɨɮɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɫɥɭɠɛɢ
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ, ɬɨɦɭ ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɰɟɧɬɪɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɞɿɬɶɦɢ (50% ɱɚɫɭ, 8
ɝɨɞɢɧ ɧɚ ɞɟɧɶ ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɿɱɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɡ 22.00 ɞɨ 06.00 ɝɨɞɢɧ).
əɤɳɨ ɜɨɧɚ ɧɟ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɚ ɞɨɯɨɞ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɲɿɫɬɶ ɦɿɫɹɰɿɜ, ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ
ɦɨɠɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ 1355 ɝɪɧ. ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ ɭ ɫɿɱɧɿ-ɤɜɿɬɧɿ 2017 ɪɨɤɭ. Ⱥɥɟ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɝɪɚɧɢɱɧɨʀ
ɫɭɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɚɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟ ɬɨɱɧɚ ɫɭɦɚ ʀʀ ɞɨɯɨɞɭ
ɚɛɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɚ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɰɢɯ ɨɫɿɛ ɞɨ ɩɟɜɧɨɝɨ «ɤɨɲɢɤɚ ɞɨɯɨɞɭ».
Ɉɬɠɟ, ɧɟɭɪɹɞɨɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɦɚɬɢɦɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬɧɿ ɞɨɩɥɚɬɢ ɡɚ ɰɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɨɫɥɭɝɭ
ɞɥɹ ɨɫɿɛ ɡ «ɧɢɠɱɨɝɨ ɤɨɲɢɤɚ ɞɨɯɨɞɿɜ» ɧɟ ɜɢɳɟ 50% ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɱɢ 799 ɝɪɧ.
ɳɨɦɿɫɹɰɹ (ɹɤɳɨ ɧɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɨɝɨɞɢɧɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɡ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɢɦ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɨɦ). əɤɳɨ
ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɢɳɚ, ɬɨ ɪɿɡɧɢɰɸ ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɲɤɨɞɨɜɭɜɚɬɢ ɹɤ ɜɥɚɫɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ, ɬɚɤ ɿ ɜɧɟɫɤɢ ɬɪɟɬɿɯ ɨɫɿɛ ɚɛɨ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ (ɹɤ-ɨɬ ɡɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ, ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɧɟ ɜɢɳɟ 50% ɛɸɞɠɟɬɧɨʀ
ɞɨɩɥɚɬɢ ɚɛɨ 398 ɝɪɧ., ɚɥɟ ɧɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɦɟɞɢɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɧɧɹɦɢ ɱɢ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɡ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ). ɐɟ ɦɚɬɢɦɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɫɮɟɪɭ.
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ɉɪɨɠɢɬɤɨɜɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ ɡ 1 ɫɿɱɧɹ ɞɨ 1 ɬɪɚɜɧɹ 2017 ɪ. ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɜɿɞ 0 ɞɨ 6 ɪɨɤɿɜ - 1355 ɝɪɧ., ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɜɿɞ 6 ɞɨ 18
ɪɨɤɿɜ - 1689 ɝɪɧ. ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ; ɞɥɹ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɢɯ ɨɫɿɛ – 1600 ɝɪɧ.
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ȼɚɪɿɚɧɬ 1: ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɫɬɪɨɤɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ
ɩɿɡɧɿɲɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɨɞɢɧɨɤɚ ɦɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɽ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɧɟɩɨɜɧɢɦ ɪɨɛɨɱɢɦ ɱɚɫɨɦ (50%
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɚɛɨ 1600 ɝɪɧ. ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ) ɿ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɜ «ɧɢɠɱɨɦɭ ɤɨɲɢɤɭ ɞɨɯɨɞɿɜ».
ȼɨɧɚ ɡɛɟɪɿɝɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ 555 ɝɪɧ. ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ ɿ
ɛɸɞɠɟɬɧɿ ɩɥɚɬɟɠɿ ɡɚ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ 799 ɝɪɧ.
ɉɪɹɦɢɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɟɮɟɤɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɛɸɞɠɟɬɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɜɢɩɥɚɬɨɸ
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ 100% ɦɚɣɠɟ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ (1354 ɝɪɧ. ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ
1355 ɝɪɧ. ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ), ɚɥɟ ɞɨɯɨɞɢ ɨɞɢɧɨɤɨʀ ɦɚɬɟɪɿ ɡɪɨɫɬɚɸɬɶ ɧɚ 9600 ɝɪɧ. ɧɚ ɪɿɤ. ɐɟ ɦɚɬɢɦɟ
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɿ ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ, ɿ ɞɥɹ ɦɚɬɟɪɿ, ɚɥɟ ɣ ɧɟɩɪɹɦɢɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɟɮɟɤɬ
ɞɥɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɛɸɞɠɟɬɭ (ɡɚɜɞɹɤɢ ɫɩɥɚɬɿ ɜɢɤɨɧɚɜɰɟɦ ȯɋȼ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɭ ɫɤɥɚɞɿ
ɤɨɲɬɨɪɢɫɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɨɳɨ).
ɐɿɥɤɨɦ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɞɥɹ ɰɿɥɟɣ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɽ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿ ɧɚ ɜɢɳɟ ɨɩɥɚɱɭɜɚɧɭ ɪɨɛɨɬɭ (ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲɨɝɨ
ɫɭɤɭɩɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ).
ȼɚɪɿɚɧɬ 2: ɨɞɢɧɨɤɚ ɦɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɽ ɪɨɛɨɬɭ ɡɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɭ ɡɚɪɩɥɚɬɭ (3200 ɝɪɧ.) ɚɛɨ
ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɽ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ ɞɨɯɨɞɨɦ. ȼɨɧɚ ɜɯɨɞɢɬɶ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ
ɤɨɲɢɤ ɞɨɯɨɞɿɜ – ɿ ɜɬɪɚɱɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɪɨɡɦɿɪɭ
ɫɭɤɭɩɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɱɚɫɬɢɧɭ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɞɨɩɥɚɬ ɡɚ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ
ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ.
ɉɪɢɩɭɫɬɢɦɨ, ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɤɨɲɢɤɭ ɜɨɧɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɭɬɶ 60% ɞɨɩɥɚɬ ɞɥɹ ɧɢɠɱɨɝɨ ɤɨɲɢɤɭ ɚɛɨ
30% ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ (479 ɝɪɧ.).
Ɉɬɠɟ, ɩɪɹɦɢɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɟɮɟɤɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɛɸɞɠɟɬɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɜɢɩɥɚɬɨɸ
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɫɬɚɧɨɜɢɜ ɛɢ 10 512 ɝɪɧ. ɡɚ ɪɿɤ ɹɤ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɬɚ ɞɨɩɥɚɬɚɦɢ ɰɟɧɬɪɭ ɞɟɧɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ. ɇɟɩɪɹɦɢɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɟɮɟɤɬ ɬɚɤɨɠ
ɡɪɨɫɬɚɽ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚɜɞɹɤɢ ɫɩɥɚɬɿ ɨɞɢɧɨɤɨɸ ɦɚɬɿɪ’ɸ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɞɨɯɨɞɢ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ
ɚɛɨ ɽɞɢɧɨɝɨ ɩɨɞɚɬɤɭ.
ȼɬɿɦ, ɞɨɯɨɞɢ ɨɞɢɧɨɤɨʀ ɦɚɬɟɪɿ ɡɪɨɫɥɢ ɛɢ ɧɚ 18300 ɝɪɧ. ɧɚ ɪɿɤ ɹɤ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɜɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚ
ɫɭɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɿ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɞɨɩɥɚɬ ɡɚ ɩɨɫɥɭɝɢ ɰɟɧɬɪɭ ɞɟɧɧɨɝɨ
ɞɨɝɥɹɞɭ (320 ɝɪɧ. ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ).
Ɂɚɝɚɥɨɦ, ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɭɤɚɡɚɧɢɯ ɜɢɳɟ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɟɮɟɤɬ ɞɥɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɨɫɿɛ ɚɛɨ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɩɨɫɬɤɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ, ɹɤɿ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ.

ɉɪɨɟɤɬ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ» (ɪɟɝ. ʋ 4607) ɨɛɦɟɠɭɽ ɞɨɯɨɞɢ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ
ɦɨɠɭɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, 200%
ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɞɥɹ ɨɫɿɛ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ.
Ɍɨɦɭ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɥɿɦɿɬɿɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɨɸ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɤɿɥɶɤɚ «ɤɨɲɢɤɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ» ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ (0-50%, 50-100% ɬɚ
100-200% ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɡ ɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɯ 10 ɝɪɧ.)
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ, ɳɨɛ ɛɸɞɠɟɬ (ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɚɛɨ
ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ) ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɜ:
ʙ

ʐʠʖ ൏  ʚʐʣˍ  כʞʛˍ  כʛ
ˍୀ

ɞɟ
ȻɋɁ
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Ȼɸɞɠɟɬ (ɩɪɨɟɤɬɭ ɚɛɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ) ɋɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ;

Ʉ

Ɏɚɤɬɢɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;

ɅȻɎ

Ʌɿɦɿɬ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɚ ɧɚ ɨɞɢɧ ɦɿɫɹɰɶ;
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ “ɤɨɲɢɤɭ ɞɨɯɨɞɿɜ” ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɚ (100%, 50%, 0%);
ɉɪɨɠɢɬɤɨɜɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɚ ɧɚ ɨɞɢɧ ɦɿɫɹɰɶ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ;
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ (ɩɪɨɟɤɬɭ ɚɛɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ) ɜ ɦɿɫɹɰɹɯ.

ɉɆ
Ɇ

əɤɳɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɝɨɞɢɧɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ, ɥɿɦɿɬ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ (ɩɪɨɟɤɬɭ ɚɛɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ) ɋɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ
ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ:
ʙ

ʐʒʠʖ ൏  ʚʐʣˍ  כʒʞʛˍ  כʒˍ  כʞʙ
ˍୀ

ɞɟ
ȻɋɁ
Ʉ

Ȼɸɞɠɟɬ (ɩɪɨɟɤɬɭ ɚɛɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ) ɋɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ;
Ɏɚɤɬɢɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;

ɅȻɎ

Ʌɿɦɿɬ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɚ ɧɚ ɨɞɢɧ ɦɿɫɹɰɶ;
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ “ɤɨɲɢɤɭ ɞɨɯɨɞɿɜ” ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɚ (100%, 50%, 0%);

ȽɉɆ
Ƚ
ɉɄ

ɉɨɝɨɞɢɧɧɢɣ ɩɪɨɠɢɬɤɨɜɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɝɨɞɢɧɭ
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ;
ȽɉɆ = ɉɆ / ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɱɚɫɨɜ ɜ ɦɟɫɹɰɟ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɨɞɧɨɦɭ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɭ
ɉɨɝɨɞɢɧɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿɟɧɬ = (ɞɨ 150%).
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˃ʫʺʤ:̶̡̨̨̡̡̨̨̨̨̛̛̬̖̥̖̦̦̞̪̬̯̭̞̣̦̥̣̖̦̦̔̏̌̌̌̽̐̌̏́̚
ʤ̨̯̬̏Ͳ̸̡̱̣̌̔̌:ʽ̡̣̖̭̦̬̌̔ʦ̡̨̞̦̦̞̏

ʥ̴̶̵̵̶̨̨̡̨̨̨̨̛̛̙̖̯̦̖̞̦̦̭̱̦̦̭̞̣̦̪̭̣̱̬̥̭̞̣̦̥̣̖̦̦̥̙̣̞̀̔̌̏̌́̌̽̐̏̌̌̌̽̐̌̏́̌̿̏̌̏̚
̨̨̨̞̥̞̦̦̭̯̞̺̪̬̖̥̖̯̱̏̔̔̔,̶̨̨̡̛̞̦̞̭̪̭̱̱̪̞̖̣̍̌̏̽̚,̸̨̨̨̨̛̭̪̭̱̦̖̦̦̞̞̪̞̣̦̭̯̞̍̏̌́̏̔̏̔̌̽̚
̶̡̨̛̦̞̏̌̏̏.

ʿ̨̨̡̨̨̬̙̖̯̦́̔̍̀̔̐
ʿ̸̡̱̣̞̦̞̱̪̞̣̞̍̌̏̚
̴̶̵̨̨̛̞̦̦̭̱̦̦̭̞̣̦̪̭̣̱̌̏̌́̌̽̐
ʻ̨̛̛̬̥̯̦̞̪̞̭̯̌̏̔̌̏
ʤ̡̡̨̨̨̛̯̦̭̯̪̬̌̔̌̏̏̌̚
̸̡̪̱̣̞̦̞̱̪̞̣̞̍̌̏̚(̯̏.̸.
̨̨̨̨̪̬̞̔̐̏)
ʯ̨̡̛̥̦̌̏
ʥ̱̔̽Ͳ̡̨̨̡̛̛̜̬̪̬̦́́̔̚
̵̡̨̛̙̖̯̦̹̯̞̍̀̔̏

ʶ̶̴̶̛̞̦̖̞̖̦̖̞̞̬̏̍̌
̴̨̨̙̖̯̦̞̦̦̭̱̦̦̍̀̔̐̌̏̌́
ʦ̶̵̨̨̛̛̛̭̞̣̦̪̭̣̱̔̌̽̐
ʯ̶̵̨̨̛̥̞̭̯̭̞̣̦̪̭̣̱̌̽̐

ˀ̵̨̨̡̛̛̛̪̬̦̙̖̯̦́̔̍̀̔̚
̡̨̹̯̞̏
ʧ̨̨̬̦̯̦̞̖̬̙̌̌̏̌̔̌̏̀
ʦ̸̛̛̛̦̯̭̖̬̙̦̥̌̌̀̽́̔̌̏̚
̛̭̯̦̬̯̥̌̔̌̌/̨̛̛̦̬̥̯̥̌̏̌
ʽ̸̶̵̡̨̛̛̞̱̦̞̬̖̱̣̯̯̭̞̣̦̏̌̽̌̌̽̚ ʪ̶̵̨̨̨̨̛̭̯̱̪̭̞̣̦̪̭̣̱̔̌̽̐
̨̪̭̣̱̐
̵̨̨̨̛̞̪̞̦̖̬̙̦̏̔̏̔̔̔̌̏
̭̯̦̬̯̞̌̔̌̏
ʿ̴̶̨̨̡̨̛̬̬̥̱̦̦̞̦́̔̏̌́
˔̡̨̛̪̬̣̌̏,̦̖̬̖̱̣̯̭̐̀̿̽́
ʦ̶̡̡̨̛̛̣̭̦̜̣̦̌̏̌̔̏̌̏́

ʻ̖̬̖̱̣̯̭̐̀̿̽́

ʦ̶̴̨̨̨̡̨̛̪̣̞̦̯̬̱̏̏̐̌

ʦ̛̛̬̞̹̣̦̜̌̽

ʯ̨̨̍̏’̶̡̨̛̦̦̦̪̞̭̣́̌́̏̌̏́́̚
̸̡̨̨̞̦̖̦̦̙̖̯̦̌́̍̀̔̐̚
̴̞̦̦̭̱̦̦̌̏̌́(̪̞̭̣̞́̔́)


ʻ̖̬̖̱̣̯̭̐̀̿̽́



ˁ̶̨̨̞̣̦̖̥̣̖̦̦̌̽̌̏́̚
ʽ̶̡̨̞̦̪̯̬̖̦̭̖̣̖̦̦̌̍̌́
̨̨̨̛̪̖̦̟̬̥̏̐̌̔̌̍
̶̨̨̛̛̛̥̞̦̞̭̯̬̯̦̟̦̞̌̔̌̏̔
˄̨̨̛̪̦̙̖̦̜̭̱̏̏̌̍’̡̯̿
̵̨̨̛̣̦̪̦̙̖̦̏̌̔̏̏̌̽(̨̬̦̐̌
̶̵̸̨̨̨̛̛̭̞̣̦̭̯̱̌̽̐̌̚
̶̨̨̨̛̬̦̥̞̭̖̐̌̏̐
̨̭̥̬̱̦̦̌̏́̔̏̌́)
ʽ̵̵̨̡̛̛̛̛̭̭̣̦̙̯̯̍̏̌̔̿̏
̵̨̛̭̯̦̍̌̏̌
ʪ̨̡̨̯̞̔̌̏,̶̨̭̪̖̞̣̞̦̞̌̏̌̚
ʦ̸̨̛̛̦̯̭̱̥̥̌̌̀̽́̏̌̚
̡̨̡̦̱̬̭̱
ˁ̸̶̵̡̨̨̨̡̛̬̖̦̦̪̯̬̖̞̦̖́̍̏
̴̶̶̨̖̦̖̞̞̬̞̱̭̞̣̦̞̜̍̌̏̌̽
̨̨̨̪̥̞̔̚
˔̡̨̛̪̬̣̌̏,̵̨̥̖̙̱̥̯̏̌̏̌
̵̡̨̡̛̙̖̯̦̣̞̥̞̯̞̦̱̬̭̱̍̀̔̏
ʦ̵̵̨̛̥̖̙̱̥̯̙̖̯̦̌̏̌̍̀̔
̡̨̡̣̞̥̞̯̞̦̱̬̭̱̏
ʦ̵̵̨̛̥̖̙̱̥̯̙̖̯̦̌̏̌̍̀̔
̡̨̡̣̞̥̞̯̞̦̱̬̭̱̏
ˉ̨̡̨̛̛̞̣̖̬̭̯̦̦̽̏̏̌́
̡̛̯̞̌̏̏,̵̵̨̡̛̖̬̙̦̱̬̥̔̌̌̌
̡̨̡̦̱̬̭̱



˄̨̨̪̦̙̖̦̞̭̱̏̏̌̍’̸̵̶̡̨̨̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̯̥̙̱̯̦̯̯̞̙̖̬̖̣̦̣̞̦̪̯̬̖̞̿̽̏̌̌̔̔̌̏̔̌̔̌̔́̍̚
̸̶̨̨̨̨̨̛̛̦̖̦̦̪̬̞̬̯̖̯̞̭̞̣̦̥̣̖̦̦̏̌́̏̌̽̐̌̏́̚̚.ʶ̶̵̨̨̛̬̞̥̣̭̦̖̭̞̣̦̪̭̣̱̏̌̌̽̐,̶̨̭̞̣̦̖̌̽
̸̵̨̨̡̨̛̛̛̥̣̖̦̦̥̙̖̣̯̣̣̖̦̦̌̏́̏̀̌̌̔̔́̏́̏́̚̚,̴̶̵̨̨̡̡̨̛̛̛̭̣̞̙̖̦̦̞̪̬̞̣̯̭̞̣̦̔̔́̌̌̽
̨̪̬̣̖̥̯̍̌/̵̨̨̡̨̨̛̞̦̹̞̯̞̌̍̔̔̌̏̌̔̚.
ʦ̸̶̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̦̖̦̦̪̬̞̬̯̖̯̞̭̞̣̦̥̣̖̦̦̥̱̙̱̯̭̙̖̯̦̥̪̬̦̱̦̦̥̌́̏̌̽̐̌̏́̌̿̐̔̏̌́̍̀̔̐̏̌́̚̚̚̚̚
(̨̔36̶̥̞̭̞́̏),̸̵̸̡̨̡̨̨̡̨̛̛̯̙̣̯̱̭̯̞̬̥̭̭̯̞̌̌̏̀̌̌̔̌̐̌̔̽̚(̶̛̪̖̯̞̟;̸̶̡̨̪̱̣̞̦̞̦̭̱̣̯̞̟̍̽̌;
̡̛̦̖̣̖̙̦̖̭̪̖̬̯̌̌̌̚̚;̨̨̯̺).
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ʶ̶̵̨̡̨̨̨̨̨̨̨̨̡̡̨̛̛̛̛̛̦̱̬̭̭̞̣̦̥̣̖̦̦̦̖̪̦̦̞̥̞̭̯̯̦̥̞̬̦̥̖̙̖̦̺̞̣̭̯̞̌̽̐̌̏́̏̌̔̍̽̔̽̚
̸̡̛̱̭̦̞̌̏,̶̵̨̡̨̨̡̛̞̦̟̣̭̦̣̱̏̌̐̏̌̔,̶̨̦̦̭̯̞̣̞̖̦̞̜̌́̏̚(̸̡̨̨̡̡̛̛̛̛̬̞̥̭̞̯̞̥̖̦̟̪̬̯̏̔̌,̡̱́
̨̡̨̣̦̥̱̦̞̌̐̌̽̌̚̚).
ʽ̶̨̨̨̨̨̛̭̣̭̯̞̙̖̯̦̪̬̖̭̱̍̏̍̀̔̐̏˄̸̶̸̵̶̡̨̡̨̛̛̛̬̟̦̞̦̯̞̣̦̞̭̯̪̞̬̞̦̣̞̪̬̖̖̦̦̌̏̌̌̀̽̔̽̽̏̏̏̔́̚
̵̶̡̨̡̨̡̨̡̛̦̱̬̭̞̯̦̦̦̙̖̯̦̯̬̦̹̞̪̖̬̖̥̙̥̦̱̬̭̞̏̌̌̔̌́̍̀̔̌̏́̏.ʶ̵̨̡̡̨̨̡̨̨̡̨̛̛̦̱̬̭̬̯̭̯̬̏
̨̡̪̬̖̯̞̏(̨̔6̶̥̞̭̞́̏)̡̨̨̨̨̡̨̛̛̬̖̥̖̦̱̯̭̪̬̯̬̖̥̔̿̽́̏̔.
ˀ̡̨̨̨̡̛̛̛̖̥̖̦̱̯̭̭̯̦̯̥̞̦̞̥̣̦̞̭̯̬̯̔̿̽́̏̌̏̌̽̌/̴̨̨̨̨̡̛̭̱̥̙̖̯̦̞̦̦̭̱̦̦̪̬̖̯̞̌̍̍̀̔̐̌̏̌́̏,̡̞́
̨̪̯̬̖̱̯̪̬̖̍̀̽̔Ͳ̯̌/̶̶̨̨̨̡̨̨̡̡̨̛̛̪̭̯̪̬̖̯̦̟̞̦̦̞̌̍̏̌̏̏.
ˀ̡̨̖̥̖̦̱̯̭̔̿̽́,̶̵̨̨̨̨̨̨̨̛̺̱̭̞̪̖̬̞̟̪̬̦̦̬̖̥̦̯̱̦̖̬̱̥̥̜̦̍̌̔̍̌́̌̍̐̌̌̚(̯̏.̸.̵̛̖̥̖̣̦̽̚
̨̡̞̣̦̔́)̶̴̵̸̵̡̨̨̡̨̨̨̨̡̛̛̛̣̦̦̦̪̬̖̯̞̭̞̣̦̥̣̖̦̦̞̦̦̭̱̣̭̬̥̪̱̣̞̦̔́̏̌́̏̌̽̐̌̏́̌̏̌́̏̌̌̍̚
̵̡̨̨̡̨̨̨̨̡̛̛̛̱̪̞̖̣̬̖̥̬̞̥̦̥̌̏̽̌̍̔̐̏̏̌̏̌̚̚̚.
ˀ̡̨̖̥̖̦̱̯̭̔̿̽́,̸̨̨̡̨̡̡̨̡̛̛̛̛̺̯̪̞̦̯̬̯̣̣̯̍̏̌̏̀̌̔̔̌,̨̨̨̡̨̡̺̞̪̞̯̱̥̥̦̱̬̭̞̏̔̏̔̌̀̽̏̌̏:
̨̡̬̖̥̌̚,̵̸̵̨̨̨̡̛̛̪̣̦̞̯̭̦̖̦̦̞̱̦̬̖̱̣̯̯̞̌̌̔̏̌̔́̐́̏̌̽̌̏̚̚;̡̨̨̛̛̹̯̬̭;̨̬̱̦̯̱̦̦̍̐̏̌́
̡̨̨̛̹̯̬̭̞̏;̴̴̡̛̬̞̞̦̦̭̱̦̦̐̌̌̏̌́;̶̶̨̡̨̛̪̬̥̞̙̦̞̯̞̦̖̞̪̖̬̞̜̦̞̞̯̌̏̌̏̚.
ʶ̨̨̨̡̛̛̹̯̬̭̪̬̖̯̞̏ʻʫ̵̨̨̨̨̛̛̛̛̪̦̦̞̞̪̞̯̦̬̥̯̥̣̙̖̯̦̱̭̯̦̏̏̔̏̔̌̌̏̌̔́̍̀̔̌̏,̨̛̪̬̯̦̞̍̏̌
̶̴̡̨̛̦̞̞̦̦̭̱̯̭̦̪̞̭̯̞̏̌̏̌̀̽́̌̔̌̏ʻʫ̵̵̛̛̛̺̖̦̭̯̯̖̜̯̬̯̙̖̯̱̌̌̏̌̍̀̔̚–̨̛̪̪̬̯̖,̨̨̨̺̭̦̦̞̏
̶̵̡̨̡̛̛̛̛̯̬̯̦̞̬̪̞̪̯̪̞̺̖̦̞̭̯̯̯̞̏̌̏̌̏̏́̌̔̌̔̌̀̽̔̌̌̚̚(̶̨̪̣̯̪̬̞̌̌̌,̶̵̨̭̞̣̦̖̭̯̬̱̦̦̌̽̌̏̌́,
̸̵̡̨̨̨̛̛̛̛̪̬̦̦̣̞̞̯̥̖̦̬̞̯̺̔̍̌́̏̌̔̏̍̏).
˄̨̨̪̦̙̖̦̞̭̱̏̏̌̍’̶̸̸̴̶̡̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̯̭̞̣̦̥̣̖̦̦̥̯̖̪̖̯̭̯̱̪̪̱̣̞̦̟̞̦̬̥̞̟̿̌̽̐̌̏́̌̀̽̌̍̔̔̍̌̚̚̚
̵̨̡̨̡̛̛̪̬̦̱̬̭̯̟̬̖̱̣̯̯̌̽̌̚(̯̏.̸.̶̵̸̵̶̨̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̭̯̱̪̦̞̣̦̥̖̯̦̬̖̥̖̦̞̜̯̔̏̌̏̏̔̌̐̌̽̔̔̌̌̚
̶̡̨̦̭̱̣̯̞̜̽̌),̵̵̵̴̶̵̵̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̯̙̭̯̪̖̬̭̦̣̦̯̞̦̹̦̞̖̦̞̜̦̦̞̌̌̌̌̽̌̔̔̌̚,̸̡̨̨̺̪̖̬̖̖̦́̔̍̌
̡̨̨̨̦̭̯̥̌̔̌̏̏̚,̶̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̥̞̦̥̦̥̞̦̹̥̖̬̙̦̥̬̦̥̍̔̌̔̌̏̐̌̌̚.
˄̨̨̪̦̙̖̦̞̭̱̏̏̌̍’̶̵̶̡̨̨̨̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̯̭̞̣̦̥̣̖̦̦̥̯̪̬̯̣̪̞̦̦̬̱̪̞̟̿̌̽̐̌̏́̌̀̽̏̔̌̔̔́̌̍̐̌́̚̚̚,
̵̶̵̨̡̡̨̡̨̨̛̛̛̛̬̞̥̦̦̦̣̦̦̯̬̱̪̞̜̦̪̬̬̥̏̌́̌̐̌̽̌̐̌̚(̶̶̵̨̡̡̨̡̛̛̛̞̦̬̱̪̞̜̦̬̞̌̏̚;̯̖̬̙̖̦̦̌̏̔́̚
̴̨̡̨̡̛̪̬̣̪̬̦̣̞̯̞̦̯̖̬̖̭̞̌̏̏;̵̨̨̨̨̡̛̛̯̖̭̯̱̦̦̪̭̭̞̥̦̏̌́̌̔̏̍̌̏̌̚,̶̡̨̛̦̞̏̌̏̏,̡̖̭̪̖̬̯̞̏;
̶̨̡̨̡̨̨̨̡̨̨̯̖̬̙̖̦̦̪̬̱̬̣̱̭̬̞̪̞̥̣̖̦̪̬̬̱̪̞̜̦̞̪̬̱̹̖̦̦̌̏̔́́̔̐́̔̌̐̏̔̽́̚̚;«̸̨̡̛̛̬̦̞̭̪̭»̞
̴̨̨̨̨̛̛̯̖̣̖̦̞̬̯̺̔̏)
ˀ̡̨̖̥̖̦̱̯̭̔̿̽́,̶̨̨̡̡̨̨̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̺̥̦̯̖̬̙̱̣̣̖̦̬̦̞̪̣̦̥̦̞̯̬̦̱̯̞̦̪̬̖̯̞̍̌̏̌̏̔̏̌̌̔̌̌̐̌̏̚̚,
̵̵̴̵̶̴̶̡̨̨̨̡̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̯̙̪̣̦̪̞̯̭̟̪̭̭̞̯̞̞̱̦̞̦̣̥̌̌̌̔̐̏̏̌̔̏̍̌̌̏̏̌̌̌̚,̸̨̡̺̣̯̏̀̌̀̽
̶̶̨̨̨̡̨̡̨̨̛̥̦̞̯̬̦̯̞̦̱̪̬̖̯̞̭̥̣̖̦̦̐̌̏̌̏́̚,̯̌/̵̶̨̡̨̨̨̨̡̛̛̱̪̞̣̞̪̭̣̱̟̥̦̞̯̬̦̱̯̞̦̌̍̌̏̐̐̌̚̚.
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Ⱦɨɫɜɿɞ Ʉɢɽɜɚ
ɳɨɞɨ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ;
ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
“ɋɨɰɿɚɥɶɧɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ”.

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚ ɛɚɡɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɭ ɦɿɫɬɿ Ʉɢɽɜɿ:
¾ Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 19 ɱɟɪɜɧɹ 2003 ɪɨɤɭ N 966-IV “ɉɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ»;
¾ ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 29 ɤɜɿɬɧɹ 2013ɪ. ʋ324 “ɉɪɨ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ
ɤɨɲɬɿɜ”;
¾ ɉɪɨɝɪɚɦɚ “Ɍɭɪɛɨɬɚ. ɇɚɡɭɫɬɪɿɱ ɤɢɹɧɚɦ” ɧɚ 2016 - 2018 ɪɨɤɢ;
¾ ɇɚɤɚɡ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 20.01.2014 ʋ28 “ɉɪɨ
ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ”;
¾ ɇɚɤɚɡ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 03.09.2012 ʋ537 “ɉɪɨ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɟɪɟɥɿɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɚɦ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ ɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ʀɯ ɩɨɞɨɥɚɬɢ”;
¾ ɇɚɤɚɡ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 15.10.2012 ʋ648 “ɉɪɨ
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ”.
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ȿɬɚɩɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ:
ȱ ɟɬɚɩ – ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ:
¾ Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɚɯɨɞɢ (ɧɚɪɚɞɢ, ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ);
¾ ȱɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɢ;
¾ «ɒɤɨɥɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ»;
¾ Ʉɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ
ȱȱ ɟɬɚɩ – ɚɧɚɥɿɡ ɞɚɧɢɯ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ
ȱȱȱ ɟɬɚɩ – ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ:
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶ»;
¾ Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ PROZORRO
¾

ȱV ɟɬɚɩ – ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ

Ɇɿɫɶɤɚ ɰɿɥɶɨɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ «ɋɨɰɿɚɥɶɧɟ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ» 2016-2018
Ɋɿɲɟɧɧɹ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɦɿɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ ɜɿɞ 11.02.2016 ʋ89\89

ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ:
¾

¾
¾

ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɜɿɣɧɢ ɬɚ ɩɪɚɰɿ, ɨɫɿɛ ɡ
ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ, ɠɿɧɨɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɤɨɦɿɫɿɹ ɡ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɚɹɜɨɤ;
ɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ – ɨɩɥɚɬɚ ɨɪɟɧɞɢ ɬɚ
ɀɄɉ,ɫɬɚɬɭɬɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɨɤɪɟɦɿ ɡɚɯɨɞɢ.
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ɋɥɚɛɤɿ ɦɿɫɰɹ ɞɿɸɱɨɝɨ ɜɿɞɛɨɪɭ
ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɱɿɬɤɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɞɨ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ
ɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹ;
¾ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɜɿɞɝɭɤɢ ɩɪɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɿɞ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɝɪɨɦɚɞɢ ɬɨɳɨ;
¾ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɯɨɞɿɜ;
¾ ɹɤɿɫɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɤɨɦɿɫɿʀ ɬɚ ʀʀ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ
¾

ɉɟɪɟɜɚɝɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɉɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ 93 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɡ ɧɢɯ :
¾-

ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ – 35;
¾ - ɨɫɿɛ ɡ ɿɧɜɚɥɿɞɧɿɫɬɸ – 47;
¾ - ɠɿɧɨɤ – 7;
¾ - ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɩɨɫɥɭɝɢ - 4
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УВАГА! Конкурс на залучення бюджетних коштів для надання
соціальних послуг
Лют. 28 2017 | Управління громадських зв'язків Херсонської міської ради
ОГОЛОШЕННЯ
про проведення у 2017 році конкурсу на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг
Управління соціальної політики Херсонської міської ради (далі - Управління) оголошує конкурс на залучення бюджетних
коштів для надання соціальних послуг (далі – конкурс)у рамках міської цільової програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на
2016-2018 роки.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013р. № 324 та наказу Управління соціальної політики Херсонської міської
ради від 27.02.2017 № 5 «Про проведення конкурсу із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг».
Мета конкурсу
Конкурс проводиться з метою залучення недержавних суб’єктів до надання соціальних послуг із використанням механізму
соціального замовлення.
Предмет конкурсу (відомості

про конкурс)

Конкурс оголошується для надання наступних соціальних послуг:
- у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (консультування, соціальний супровід пацієнтів, які отримують замісну
підтримувальну терапію);
- надання паліативної та хоспісної допомоги для членів територіальної громади міста Херсона та людей, які живуть з
ВІЛ.
Обсяг, якісні та кількісні характеристики соціальних послуг, що є предметом соціального замовлення, додаються (Додаток 4).
Обсяг бюджетних коштів
До фінансування соціальних послуг в межах конкурсу залучаються кошти міського бюджету в обсязі125 тис. грн.:
-50,0 тис. грн. –на надання послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (консультування, соціальний супровід пацієнтів, які
отримують замісну підтримувальну терапію);
-75,0 тис. грн. –на надання паліативної та хоспісної допомоги для членів територіальної громади міста Херсона та людей, які
живуть з ВІЛ.
Строки проведення конкурсу
Конкурс триватиме протягом березня-квітня 2017 року.
Початок прийомуконкурсних пропозицій - 01 березня 2017 року.
Конкурсні пропозиції приймаютьсь щоденно, крім суботи та неділі, з 9.00 до 16.00, обідня перерва – з 12.00 до 13.00.
Кінцевий термінприйому конкурсних пропозицій - 31 березня 2017 року.
Конкурсна документація, надана після закінчення встановленого терміну, не розглядатиметься.
Час розкриттяконкурсних пропозицій - 03 квітня 2017 року о 10.00 годині.
Адреси:
- подання конкурсних пропозицій:м. Херсон, вул. Потьомкінська (К. Маркса), 29, к. №2, №1,
електронна адресаорганізатора конкурсу: lena454433@ukr.net
Подання конкурсної пропозиції в електронному вигляді є обов’язковою умовою участі в конкурсі.
- розкриття конкурсних пропозицій:м. Херсон, вул. Потьомкінська (К. Маркса), 29, к. №7
Вимоги до учасників конкурсу
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До участі у конкурсі запрошуютьсянедержавні юридичні особи, які відповідно до вимог чинного законодавства мають право
надавати соціальні послуги на професійній основі, та відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012р. № 1039.
Обов’язковими вимогами є:
- наявність статутних документів, цивільно-правових договорів (для фізичних осіб - підприємців), в яких визначено перелік
соціальних послуг, затверджений Мінсоцполітики, категорії осіб, яким вони надаються;
-дотримання державних стандартів соціальних послуг;
- відповідний фаховий рівень працівників суб’єкта, зокрема соціальних працівників, інших фахівців, які надають соціальні
послуги, що підтверджується документом про освіту державного зразка;
-відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
-наявність матеріально-технічної бази, необхідної для надання соціальних послуг;
-наявність кваліфікованого медичного персоналу (для суб’єктів, що надають соціальні послуги із паліативного/хоспісного
догляду);
Конкурсна документація
1. Конкурсна пропозиція:
- складається за встановленою формою (Додаток 2),
- надається в 4 примірниках,
- надається в окремому запечатаному конверті (зразок оформлення конверту – Додаток 3).
УВАГА!
Для кожної соціальної послуги повинна бути заповнена окрема конкурсна пропозиція.
2.Документи, які надаються разом з Конкурсною пропозицією:
учасниками конкурсу -юридичними особами:
- копії установчих документів;
- копія балансу за попередній рік
- довідка територіального органуДФСпро відсутність податкового боргу, видана не пізніше ніж за місяць до подання конкурсної
пропозиції;
- довідка з обслуговуючого банку (банків) про наявність рахунків в банківських установах та про відсутність заборгованості по
сплаті відсотків по кредитах станом на останній день місяця, що передує дню розгляду конкурсних пропозицій.
учасниками конкурсу -фізичними особами-підприємцями:
- копія паспорта;
- копія податкової декларації про майновий стан і доходи та/або податкової декларації платника єдиного податку фізичної особипідприємця за попередній рік;
- довідка територіального органуДФС про відсутність податкового боргу, видана не пізніше ніж за місяць до подання конкурсної
пропозиції.
- довідка з обслуговуючого банку (банків) про наявність рахунків в банківських установах та про відсутність заборгованості по
сплаті відсотків по кредитах станом на останній день місяця, що передує дню розгляду конкурсних пропозицій.
Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.
Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної документації, мають бути пронумеровані та скріплені у папки.
Електронні копії документів, що складають конкурсну документацію, подаються на електронному носії (з розбірливо написаною
на ярлику назвою претендента) разом із друкованим варіантом конкурсної документації.
Конкурсна документація не повертається учаснику конкурсу.
Конкурсна документація, надіслана факсом або електронною поштою, не розглядатиметься.
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Форми документів, заповнені частково або без дотримання вимог, вважаються неприйнятними та до розгляду не
допускаються.
Форму конкурсної пропозиції, вимоги до її оформлення та необхідні консультації можна отриматиза адресою:, вул.
Потьомкінська (К. Маркса), 29, к. №2, №1,щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 8.00 до12.00 год., з 14.00 до 16.00; та
електронною поштою:lena454433@ukr.net
Критерії та порядок визначення переможців
Конкурсні пропозиції оцінюються за такими критеріями:
- відповідність діяльності учасника конкурсу критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги;
- фінансовий стан учасника конкурсу, у тому числі наявність кредиторської заборгованості, можливість надання послуг за
власний рахунок з вартісною оцінкою соціальних послуг, стан матеріально-технічної бази;
- досвід учасника конкурсу у сфері надання соціальних послуг;
- кваліфікація персоналу, який залучається до надання соціальної послуги, у тому числі наявність відповідної освіти та досвіду
роботи;
- планована кількість отримувачів соціальних послуг;
- вартість соціальних послуг, соціальне замовлення яких передбачається здійснити.

Конкурсна комісія відхиляє конкурсну пропозицію у разі:
- оформлення конкурсної пропозиції з порушенням вимог, установлених замовником соціальних послуг;
- невідповідності конкурсної пропозиції умовам конкурсу;
- надходження конкурсної пропозиції після закінчення визначеного строку за допомогою засобів поштового зв’язку.

Конкурсні пропозиції оцінюються за кожним з критеріїв за шкалою від 0 до 10 балів.
Переможцями конкурсу визнається учасник конкурсу, конкурсна пропозиція якого набрала найбільшу загальну суму балів.

КОНТАКТИ
Контактними особами з питань заповнення конкурсної пропозиції є Олефіренко Олена Миколаївна, контактний тел.: (0552) 4544-33, та Ісакова Ірина Володимирівна, контактний тел.: (0552) 45-44-37, адреса електронної пошти: lena454433@ukr.net
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1
ɞɨ ɧɚɤɚɡɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ:
ɜɿɞ 27.02.2017 ʋ5
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɤɨɧɤɭɪɫ
ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ

Ɋɨɡɞɿɥ 1. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ Ʉɨɧɤɭɪɫ
1.1. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ
ɤɨɧɤɭɪɫ:
ɡɚɦɨɜɧɢɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨʀ ɦɿɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ :
ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ:

ɜɭɥ. ɉɨɬɶɨɦɤɿɧɫɶɤɚ (Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ), 29, ɦ. ɏɟɪɫɨɧ, 73000

ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ

ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɭɛ’ɽɤɬ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɩɪɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ

ɦɟɬɚ ɤɨɧɤɭɪɫɭ

ɜɿɞɛɿɪ ɤɪɚɳɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ, ɹɤɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ
ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɤɨɲɬɿɜ ɡ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ

ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɬɚ
ɝɪɚɧɢɱɧɢɣ
ɨɛɫɹɝ
ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɳɨ
ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ
ɞɥɹ
ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ

1. Ʉɨɧɤɭɪɫ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ/ɋɇȱȾɭ (ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ,
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɩɚɰɿɽɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɡɚɦɿɫɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɶɧɭ
ɬɟɪɚɩɿɸ) - 50,0 ɬɢɫ. ɝɪɧ.
2. Ʉɨɧɤɭɪɫ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ ɿɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɯɨɫɩɿɫɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɞɥɹ ɱɥɟɧɿɜ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ ɦɿɫɬɚ ɏɟɪɫɨɧɚ ɬɚ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɠɢɜɭɬɶ ɡ ȼȱɅ 75,0 ɬɢɫ. ɝɪɧ.

1. Ʉɨɪɨɬɤɨɬɪɢɜɚɥɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɩ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ
ɩɟɪɟɥɿɤ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ,
ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɿɧɮɿɤɭɜɚɧɧɹ ȼȱɅ – 20 ɬɢɫ. ɝɪɧ;
2. ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ –
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ
ɹɤɢɯ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ,
ʀɯɧɿ 30 ɬɢɫ.ɝɪɧ.;
3. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ 75 ɬɢɫ. ɝɪɧ.
ɨɛɫɹɝ, ɡɦɿɫɬ, ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ
Ɉɛɫɹɝ, ɹɤɿɫɧɿ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɽ
ɹɤɨɫɬɿ
ɬɚ
ɫɬɪɨɤɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜ 2017 ɪɨɰɿ, ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ 4.
ɧɚɞɚɧɧɹ
ɩɟɪɟɥɿɤ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɝɪɭɩ ɬɚ/ɚɛɨ ɨɤɪɟɦɢɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɽ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦɢ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ʀɯɧɹ

ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɝɪɭɩ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ ɿɧɮɿɤɭɜɚɧɧɹ ȼȱɅ
(ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɜɿɞ 08.02.2013 ʋ 104, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ ɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ ɸɫɬɢɰɿʀ
26 ɥɸɬɨɝɨ 2013 ɪ. ɡɚ ʋ 323/22855), ɹɤɿ ɧɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɨɛɥɿɤɭ ɜ
ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿɽɸ ɬɚ ɧɟ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɜɿɞ 18 ɪɨɤɿɜ. - 73 ɨɫɨɛɢ ;
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ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ

Ɉɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɠɢɜɭɬɶ ɡ ȼȱɅ, ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɯɨɱɚ ɛ
ɨɞɧɨɦɭ ɤɪɢɬɟɪɿɸ:
- ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɤɚɛɿɧɟɬɿ «Ⱦɨɜɿɪɚ» ɭ
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿɽɸ;
- ɝɨɬɭɸɬɶɫɹ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɚɧɬɢɪɟɬɪɨɜɿɪɭɫɧɨʀ ɬɟɪɚɩɿʀ (ȺɊɌ) ɡɚ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ;
- ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ȺɊɌ ɚɥɟ ɦɚɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɪɟɠɢɦɭ
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ȺɊɌ ɬɚ/ɚɛɨ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɨɝɨ
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ (ɡɚ ɜɢɫɧɨɜɤɨɦ ɥɿɤɚɪɹ);
- ɚɛɨ ɽ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚɦɿɫɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɪɚɩɿʀ. 38 ɨɫɿɛ.
ɋɿɦ'ʀ, ɜ ɹɤɢɯ ɽ ɩɨɜɧɨɥɿɬɧɹ ɨɫɨɛɚ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ ɩɪɨɝɧɨɡɨɦ ɠɢɬɬɹ,
ɹɤɚ ɦɚɽ ɧɟɜɢɥɿɤɨɜɧɿ ɩɪɨɝɪɟɫɭɸɱɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ȼȱɅɿɧɮɟɤɰɿɹ), ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɜɢɪɚɠɟɧɢɦ ɛɨɥɶɨɜɢɦ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ,
ɬɹɠɤɢɦɢ ɪɨɡɥɚɞɚɦɢ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɝɥɹɞɭ.-75 ɨɫɿɛ .

ɫɬɪɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɫɭ

Ȼɟɪɟɡɟɧɶ- ɤɜɿɬɟɧɶ 2017 ɪɨɤɭ

Ⱥɞɪɟɫɚ, ɡɚ ɹɤɨɸ
ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ
ɤɨɧɤɭɪɫɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ

ɦ. ɏɟɪɫɨɧ, 73000, ɜɭɥ. ɉɨɬɶɨɦɤɿɧɫɶɤɚ (Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ), 29, ɤ. ʋ2, ʋ1
(ɩɨɞɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɭ 4 ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ ɽ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɸ
ɭɦɨɜɨɸ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɿ).

ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɚɞɪɟɫɚ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɚ ɤɨɧɤɭɪɫɭ

lena454433@ukr.net
(ɩɨɞɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɽ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɸ
ɭɦɨɜɨɸ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɤɨɧɤɭɪɫɿ).

Ⱥɞɪɟɫɚ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɦ. ɏɟɪɫɨɧ, 73000, ɜɭɥ. ɉɨɬɶɨɦɤɿɧɫɶɤɚ (Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ), 29, ɤ. ʋ7
ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ
Ʉɨɧɤɭɪɫɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 30 ɞɧɿɜ ɡ ɞɚɬɢ
ɋɬɪɨɤɢ ɩɪɢɣɨɦɭ ɬɚ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɧɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ
ɫɚɣɬɿ ɦɿɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ ɬɚ ʀʀ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ.
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ
ɉɨɱɚɬɨɤ ɩɪɢɣɨɦɭ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ - 01 ɛɟɪɟɡɧɹ 2017 ɪɨɤɭ.
Ʉɨɧɤɭɪɫɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɶ ɳɨɞɟɧɧɨ, ɤɪɿɦ ɫɭɛɨɬɢ ɬɚ
ɧɟɞɿɥɿ, ɡ 9.00 ɞɨ 16.00, ɨɛɿɞɧɹ ɩɟɪɟɪɜɚ – ɡ 12.00 ɞɨ 13.00.
ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ
Ʉɿɧɰɟɜɢɣ
ɬɟɪɦɿɧ
ɩɪɢɣɨɦɭ
31 ɛɟɪɟɡɧɹ 2017 ɪɨɤɭ.
Ʉɨɧɤɭɪɫɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɧɚɞɚɧɚ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ
ɬɟɪɦɿɧɭ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɦɟɬɶɫɹ.
ɑɚɫ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ – 03 ɤɜɿɬɧɹ 2017 ɪɨɤɭ
ɨ 10.00 ɝɨɞɢɧɿ.
Ɍɟɪɦɿɧ
ɩɪɨɟɤɬɿɜ

ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ

Ⱦɨ 15 ɝɪɭɞɧɹ 2017 ɪɨɤɭ
Ɋɨɡɞɿɥ 2. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ Ʉɨɧɤɭɪɫɭ

Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ
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ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ - ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɿ ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ
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ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ,
ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ
ʋ 1039.
Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ ɜɢɦɨɝɢ

ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚɞɚɜɚɬɢ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ, ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ
ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ
Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 14 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2012 ɪɨɤɭ

- ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɬɚɬɭɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɰɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ (ɞɥɹ
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ - ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ), ɜ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɟɪɟɥɿɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ
ɨɫɿɛ, ɹɤɢɦ ɜɨɧɢ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ;
- ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
- ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɮɚɯɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɿɧɲɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ,
ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɩɪɨ ɨɫɜɿɬɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ;
- ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɿɡ ɫɩɥɚɬɢ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɿ ɡɛɨɪɿɜ (ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ
ɩɥɚɬɟɠɿɜ);
- ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɤɧɢɠɨɤ ɬɚ
ɜɱɚɫɧɿɫɬɶ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɨɝɥɹɞɿɜ;
- ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
- ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ (ɞɥɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ
ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɡ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ/ɯɨɫɩɿɫɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ);
Ɋɨɡɞɿɥ 3. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ Ʉɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ

Ʉɨɧɤɭɪɫɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɿ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ
ɩɪɨ
ɤɨɧɤɭɪɫɧɭ ɡɚɦɨɜɧɢɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɩɚɩɟɪɨɜɿɣ (ɭ 4 ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ) ɬɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ ɬɚ ɭ ɫɬɪɨɤ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ.
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ
Ʉɨɧɤɭɪɫɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɡɚɩɟɱɚɬɚɧɨɦɭ
ɤɨɧɜɟɪɬɿ (ɡɪɚɡɨɤ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɤɨɧɜɟɪɬɭ – Ⱦɨɞɚɬɨɤ 3).
Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɡɚɩɨɜɧɟɧɚ ɨɤɪɟɦɚ
ɤɨɧɤɭɪɫɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ.
ɍɫɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɩɪɨɧɭɦɟɪɨɜɚɧɿ ɬɚ ɫɤɪɿɩɥɟɧɿ ɭ ɩɚɩɤɢ.
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɤɨɩɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɤɨɧɤɭɪɫɧɭ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ, ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɧɨɫɿʀ (ɡ ɪɨɡɛɿɪɥɢɜɨ
ɧɚɩɢɫɚɧɨɸ ɧɚ ɹɪɥɢɤɭ ɧɚɡɜɨɸ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚ) ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɦ
ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ.
Ʉɨɧɤɭɪɫɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɧɟ ɩɨɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɭɱɚɫɧɢɤɭ ɤɨɧɤɭɪɫɭ.
ɡɦɿɫɬɭ

Ʉɨɧɤɭɪɫɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ
(ɞɨɞɚɬɨɤ 2)

Ⱦɨ
ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ

1) ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ - ɸɪɢɞɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ:
- ɤɨɩɿʀ ɭɫɬɚɧɨɜɱɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ;
- ɤɨɩɿɸ ɛɚɥɚɧɫɭ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɤ
- ɞɨɜɿɞɤɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ȾɎɋ ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɛɨɪɝɭ, ɜɢɞɚɧɚ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ ɡɚ ɦɿɫɹɰɶ ɞɨ ɩɨɞɚɧɧɹ

ȼɢɦɨɝɢ
ɞɨ
ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ
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ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ;
- ɞɨɜɿɞɤɚ ɡ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨ ɛɚɧɤɭ (ɛɚɧɤɿɜ) ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ
ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɬɚ ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɨ
ɫɩɥɚɬɿ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɚɯ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɞɟɧɶ ɦɿɫɹɰɹ, ɳɨ
ɩɟɪɟɞɭɽ ɞɧɸ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ.
2) ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ - ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ-ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹɦɢ:
- ɤɨɩɿɹ ɩɚɫɩɨɪɬɚ;
- ɤɨɩɿɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿʀ ɩɪɨ ɦɚɣɧɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɿ ɞɨɯɨɞɢ ɬɚ/ɚɛɨ
ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿʀ ɩɥɚɬɧɢɤɚ ɽɞɢɧɨɝɨ ɩɨɞɚɬɤɭ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɤ;
- ɞɨɜɿɞɤɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ȾɎɋ ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɛɨɪɝɭ, ɜɢɞɚɧɚ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ ɡɚ ɦɿɫɹɰɶ ɞɨ ɩɨɞɚɧɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ.
- ɞɨɜɿɞɤɚ ɡ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨ ɛɚɧɤɭ (ɛɚɧɤɿɜ) ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ
ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɬɚ ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɨ
ɫɩɥɚɬɿ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɚɯ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɞɟɧɶ ɦɿɫɹɰɹ, ɳɨ
ɩɟɪɟɞɭɽ ɞɧɸ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ.
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɭ
ɤɨɧɤɭɪɫɧɿɣ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɩɨɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɤɨɧɤɭɪɫɭ.
Ɋɨɡɞɿɥ 4. Ɋɨɡɝɥɹɞ Ʉɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ
- ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ;
- ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɤɨɧɤɭɪɫɭ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɣ
ɪɚɯɭɧɨɤ ɡ ɜɚɪɬɿɫɧɨɸ ɨɰɿɧɤɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɫɬɚɧ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ;
- ɞɨɫɜɿɞ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
- ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɹɤɢɣ ɡɚɥɭɱɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞɭ
ɪɨɛɨɬɢ;
- ɩɥɚɧɨɜɚɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
- ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɹɤɢɯ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ.

702

Ʉɨɧɤɭɪɫɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ
ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ

Ʉɨɧɤɭɪɫɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɜɿɞɯɢɥɹɽ ɤɨɧɤɭɪɫɧɭ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ɭ ɪɚɡɿ:
- ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
- ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɭɦɨɜɚɦ ɤɨɧɤɭɪɫɭ;
- ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɫɬɪɨɤɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɨɲɬɨɜɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ.

ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ

Ʉɨɧɤɭɪɫɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ ɡ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɡɚ
ɲɤɚɥɨɸ ɜɿɞ 0 ɞɨ 10 ɛɚɥɿɜ.
ɉɟɪɟɦɨɠɰɹɦɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɭɱɚɫɧɢɤ ɤɨɧɤɭɪɫɭ,
ɤɨɧɤɭɪɫɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ ɹɤɨɝɨ ɧɚɛɪɚɥɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɭɦɭ ɛɚɥɿɜ.

Ⱦɨɞɚɬɨɤ 2
ɞɨ ɧɚɤɚɡɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɜɿɞ 27.02.2017 ʋ5

ɄɈɇɄɍɊɋɇȺ ɉɊɈɉɈɁɂɐȱə
Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ:
Ʉɨɧɤɭɪɫ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɇɚɡɜɚ ɤɨɧɤɭɪɫɭ:
ɩɨɫɥɭɝ
ɇɚɡɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɝɪɭɩɢ, ɹɤɢɦ
ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ:

ȱ. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ
1. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ
ɉɨɜɧɟ ɬɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ (ɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ
ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɱɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ)

Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚ ɮɨɪɦɚ:
Ɉɪɝɚɧ ɬɚ ɞɚɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ(ɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹ

ɡɝɿɞɧɨ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ (ɜɢɬɹɝɭ, ɜɢɩɢɫɤɢ ɡ
ɽɞɢɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ)):

Ɇɟɬɚ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɱɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ)

Ʉɨɞ ȯȾɊɉɈɍ
ɉɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɫɬɚɬɭɫ1:
Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ (ɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɚɧɢɦɢ ȯɞɢɧɨɝɨ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɭ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ):

Ɏɚɤɬɢɱɧɚ ɚɞɪɟɫɚ:
Ʉɨɧɬɚɤɬɧɿ ɬɟɥɟɮɨɧ, ɮɚɤɫ, ɚɞɪɟɫɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ
ɩɨɲɬɢ:
Ʉɟɪɿɜɧɢɤ (ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ ɬɚ ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ, ɩɨɫɚɞɚ):
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪ (ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ ɬɚ ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ, ɤɨɧɬɚɤɬɧɿ ɬɟɥɟɮɨɧ,
ɮɚɤɫ, ɚɞɪɟɫɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɩɨɲɬɢ):

Ɉɫɨɛɚ, ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɚ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ (ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ ɬɚ ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ, ɦɿɫɰɟ ɪɨɛɨɬɢ,
ɩɨɫɚɞɚ, ɤɨɧɬɚɤɬɧɿ ɬɟɥɟɮɨɧ, ɮɚɤɫ, ɚɞɪɟɫɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɩɨɲɬɢ)2:

Ȼɚɧɤɿɜɫɶɤɿ ɪɟɤɜɿɡɢɬɢ (ʋ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɚɯɭɧɤɭ,
ɧɚɡɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɛɚɧɤɭ, ɆɎɈ):

2. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɞɨɫɜɿɞ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ

1

ɉɪɢɛɭɬɤɨɜɚ ɱɢ ɧɟɩɪɢɛɭɬɤɨɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ (ɧɟɩɪɢɛɭɬɤɨɜa ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɤɚɡɭɽ ɞɚɬɭ ɿ ɧɨɦɟɪ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ Ɋɟɽɫɬɪɭ
ɧɟɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɡɧɚɤɢ ɧɟɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ), ɫɬɚɬɭɫ ɩɥɚɬɧɢɤɚ ɉȾȼ.

2

əɤɳɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɞɥɹ ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫ ɛɭɞɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɭ ɨɫɨɛɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɚɡɨɦ ɿɡ
ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɽɸ ɩɨɞɚɬɢ ɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɨɫɨɛɢ
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ɉɨɩɟɪɟɞɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɩɪɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɭ ɪɚɡɿ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɯ ɡɚɦɨɜɥɟɧɶ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɹɞɤɿɜ )

Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ:
ɋɬɪɨɤ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
(ɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹ ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ ɩɨɱɚɬɤɭ ɬɚ
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ):

Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ
ʀɯ ɮɚɤɬɢɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ (ɜɤɚɡɭɸɬɶɫɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɝɪɭɩɢ, ɨɤɪɟɦɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɨɫɿɛ ɬɚ
ɮɚɤɬɢɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɠɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ
(ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ)):

ɋɭɦɚ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɝɪɧ.:

ɉɨɩɟɪɟɞɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɭ ɪɚɡɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ

ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɹɞɤɿɜ )

Ⱦɠɟɪɟɥɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ3:
ɋɬɪɨɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ
(ɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹ ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ ɩɨɱɚɬɤɭ ɬɚ
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ):

Ɇɟɬɚ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ:

Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ
ʀɯ ɮɚɤɬɢɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ (ɜɤɚɡɭɸɬɶɫɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɝɪɭɩɢ, ɨɤɪɟɦɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɨɫɿɛ ɬɚ
ɮɚɤɬɢɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɠɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ
(ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ)):

ɋɭɦɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɝɪɧ:

ɋɭɛ’ɽɤɬ:
(ɩɨɜɧe ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ)

(ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɚɛɨ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɚ ɨɫɨɛɚ)

(ɩɿɞɩɢɫ)

(ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɥɢ)
Ɇ.ɉ.

“___” ___________ 20__ ɪ.
(ɞɚɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ)
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Ȼɸɞɠɟɬɧɿ ɤɨɲɬɢ, ɤɨɲɬɢ ɩɪɨɟɤɬɭ (ɩɪɨɝɪɚɦɢ) ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɤɨɲɬɢ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɨʀ/ɛɟɡɩɨɜɨɪɨɬɧɨʀ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨɧɨɪɚ).
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ȱȱ. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ
1. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ, ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɜɿɞɛɨɪɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɩɨɲɭɤɭ
ɬɚ ɜɿɞɛɨɪɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ:
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɭɠɞɟɧɧɨɫɬɿ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ,
ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɩɪɢ
ɧɚɞɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ:

2. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
Ɂɦɿɫɬ, ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɜ ɬ.ɱ. ɚɥɝɨɪɢɬɦ,
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ,
ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɨɳɨ)

Ɉɩɢɫ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ:

Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɬɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɨɞɧɨɦɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ (ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɛɨɱɢɯ ɝɨɞɢɧ ɜ
ɬɢɠɞɟɧɶ/ɞɟɧɶ; ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɧɿɜ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿ ɬ.ɩ.):

3. Ɉɱɿɤɭɜɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ (ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ, ɩɚɪɬɧɟɪɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɝɪɨɦɚɞɢ)
Ʉɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɬɚ ɹɤɿɫɧɿ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ:
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɬɚ ɹɤɿɫɧɿ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ:

4. Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ:

ɉȱȻ ɬɚ ɩɨɫɚɞɢ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɭɬɶ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɬɚ
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ (ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɹɤ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ
ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɬɚɤ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɿɧ.).
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5. Ɋɢɡɢɤɢ
Ɏɚɤɬɨɪɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɜɚɞɢɬɢ ɚɛɨ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɯɿɞ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ:
əɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɰɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɛɭɞɭɬɶ
ɦɿɧɿɦɿɡɨɜɚɧɿ:

6. Ɋɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ
ɋɩɨɫɨɛɢ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɫɩɨɫɨɛɢ
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɁɆȱ, ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ,
ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɿɣ ɞɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ:

ɋɭɛ’ɽɤɬ:
(ɩɨɜɧe ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ)

(ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɚɛɨ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɚ ɨɫɨɛɚ)

(ɩɿɞɩɢɫ)

(ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɥɢ)
Ɇ.ɉ.

“___” ___________ 20__ ɪ.
(ɞɚɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ)
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ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ ɬɚ ɩɨ
ɉɨɫɚɞɚ (ɮɭɧɤɰɿɹ)
ɛɚɬɶɤɨɜɿ
ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ

ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ ɬɚ ɩɨ
ɛɚɬɶɤɨɜɿ
Ɉɫɜɿɬɚ

Ɏɭɧɤɰɿʀ ɜ ɦɟɠɚɯ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ

Ɏɭɧɤɰɿʀ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ

ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɞɨɫɜɿɞ
ɪɨɛɨɬɢ

ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɞɨɫɜɿɞ
ɪɨɛɨɬɢ7

ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ

ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ6
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ȼɤɚɡɭɸɬɶɫɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɬɚ ɨɫɨɛɢ, ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɰɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ (ɤɪɿɦ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ-ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ).
ɋɟɪɟɞɧɹ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɚ, ɜɢɳɚ ɨɫɜɿɬɚ ɬɨɳɨ; ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɬɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ (ɦɨɥɨɞɲɢɣ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ, ɛɚɤɚɥɚɜɪ, ɦɚɝɿɫɬɪ) ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɢɩɥɨɦɨɦ (ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɩɪɨ ɨɫɜɿɬɭ); ɧɚɭɤɨɜɢɣ
ɫɬɭɩɿɧɶ ɬɨɳɨ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ.
6 ȼɤɚɡɭɸɬɶɫɹ ɤɭɪɫɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɬɪɟɧɿɧɝɢ, ɹɤɿ ɩɪɨɣɲɨɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ (ɬɟɦɚɦɢ), ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɭ.
7 ȼɤɚɡɭɽɬɶɫɹ ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ, ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ (ɜ ɩɪɨɟɤɬɚɯ), ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɭ.
8
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ, ɦɟɞɢɱɧɿ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɬɚ ɿɧɲɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
9
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɚɛɨ ɦɨɥɨɞɲɢɣ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ, ɫɬɚɪɲɚ ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ ɬɨɳɨ .

4

Ɉɫɜɿɬɚ5,
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ

ɉɨɫɚɞɚ (ɮɭɧɤɰɿɹ) Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ9

2.1. ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɬɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2. Ɇɟɞɢɱɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3. ȱɧɲɢɣ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ
2.3.1.


ʋ

2. Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ8

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3. ȱɧɲɢɣ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

ʋ

1. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ

ȱȱȱ. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ4
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10

Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ

(ɩɿɞɩɢɫ)
Ɇ.ɉ.

(ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɥɢ)

Ɉɫɜɿɬɚ

ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ

ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɞɨɫɜɿɞ
ɪɨɛɨɬɢ

6

ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɹɤɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɳɨɞɨ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ.

(ɞɚɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ)

“___” ___________ 20__ ɪ.



(ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɚɛɨ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɚ ɨɫɨɛɚ)

ɉɨɫɚɞɚ (ɮɭɧɤɰɿɹ)

(ɩɨɜɧe ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ)

ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ ɬɚ ɩɨ
ɛɚɬɶɤɨɜɿ

ɋɭɛ’ɽɤɬ:

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

ʋ

3. Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ10

2.3.2.
2.3.3.

Ɏɭɧɤɰɿʀ ɜ ɦɟɠɚɯ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ

709

Ⱥɞɪɟɫɚ

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɞ

Ɇɚɪɤɚ

ɉɪɚɜɨ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ ɡɚɫɿɛ

Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ

Ɉɫɧɨɜɧɿ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ17

Ɉɫɧɨɜɧɿ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ13

ɋɬɚɧ18

ɋɬɚɧ14



12

7

ȼɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɟ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɛɭɞɿɜɥɹ (ɛɭɞɢɧɨɤ), ɫɩɨɪɭɞɚ ɬɨɳɨ.
ɉɪɚɜɨ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɨɪɟɧɞɚ, ɥɿɡɢɧɝ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ (ɩɨɡɢɱɤɚ) ɬɨɳɨ (ɹɤɳɨ ɦɚɣɧɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɧɟ ɧɚ ɩɪɚɜɿ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɬɚɤɨɠ ɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹ ɞɚɬɚ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ).
13 ȼ ɬ. ɱ. ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɬɚ ɤɨɪɢɫɧɚ ɩɥɨɳɚ, ɩɨɞɿɥ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɚ ɩɿɞɫɨɛɧɿ ɬɨɳɨ.
14
Ɏɿɡɢɱɧɢɣ ɬɚ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ (ɜɿɞɦɿɧɧɢɣ, ɞɨɛɪɢɣ, ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ, ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɨɲɟɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ).
15
ɉɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɛɭɞɿɜɥɿ, ɫɩɨɪɭɞɢ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɿ (ɨɛɥɚɞɧɚɧɿ) ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
16 ɉɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɛɭɞɿɜɥɿ, ɫɩɨɪɭɞɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɨɮɿɫɧɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɬɨɳɨ.
17 Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɿɧɲɿ ɫɭɬɬɽɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ.
18
Ɏɿɡɢɱɧɢɣ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ (ɜɿɞɦɿɧɧɢɣ, ɞɨɛɪɢɣ, ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ, ɫɩɪɚɜɧɿɫɬɶ, ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɨɲɟɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ).
19
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɨɫɿɛ ɡ ɱɢɫɥɚ ɦɚɥɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ (ɨɫɿɛ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ) ɬɨɳɨ.
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2.1. ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ19
2.1.1.
2.1.2.
2.2. Tɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
2.2.1.
2.2.2.

ʋ

2. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ
Ɋɿɤ ɜɢɩɭɫɤɭ

Ɇɚɣɧɨɜɟ ɩɪɚɜɨ
ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬ 12
ɉɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɛɭɞɿɜɥɿ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ15

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ, ɬɢɩ11

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2. ȱɧɲɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɛɭɞɿɜɥɿ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɢ16
1.2.1.
1.2.2.

ʋ

1. ȼɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɛɭɞɿɜɥɿ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɢ

ȱV. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɛɚɡɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ

ɉɪɢɦɿɬɤɢ

ɉɪɢɦɿɬɤɢ

710

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ, ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ

ɉɪɚɜɨ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɦɚɣɧɨ
ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ, ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ

Ɉɫɧɨɜɧɿ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ

(ɞɚɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ)

(ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɥɢ)

ɋɬɚɧ



21

8

ȼɢɞ, ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɣ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɿɧɲɿ ɫɭɬɬɽɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ.
Ɏɿɡɢɱɧɢɣ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ (ɜɿɞɦɿɧɧɢɣ, ɞɨɛɪɢɣ, ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ, ɫɩɪɚɜɧɿɫɬɶ, ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɨɲɟɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ).
22 Ɉɛɥɚɞɚɧɧɹ, ɩɪɢɥɚɞɢ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.

20

Ɇ.ɉ.

“___” ___________ 20__ ɪ.

(ɩɿɞɩɢɫ)

(ɩɨɜɧe ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ)



(ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɚɛɨ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɚ ɨɫɨɛɚ)

ɋɭɛ’ɽɤɬ:

4.1. Ʉɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɟ ɨɛɥɚɞɚɧɧɹ
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.2. ȱɧɲɿ ɩɪɢɥɚɞɢ, ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ ɿɧɜɟɧɬɚɪ
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

ʋ

3.4. ɉɪɢɥɚɞɢ, ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ ɿɧɜɟɧɬɚɪ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ

3.1. ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɨɛɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ22
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2. ȱɧɲɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ ɿɧɜɟɧɬɚɪ
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

ʋ

ɉɪɢɦɿɬɤɢ

Ɉɫɧɨɜɧɿ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ20

3. ɉɪɢɥɚɞɢ, ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ ɿɧɜɟɧɬɚɪ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɋɬɚɧ21
ɉɪɢɦɿɬɤɢ

V. ɄɈɒɌɈɊɂɋ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ23
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɝɪɭɩɢ, ɹɤɢɦ
ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ:

1. ɉɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ
1.1. Ɂɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɬɚ ɽɞɢɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
Ɉɤɥɚɞ ɧɚ ɇɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ
ɦɿɫɹɰɶ, ɝɪɧ. ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, %24

ɉɨɫɚɞɚ

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɿɫɹɰɿɜ
ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ

Cɭɦɚ, ɝɪɧ.

Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ25
ɜ ɬ. ɱ. ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ
ɬɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ

ɜ ɬ. ɱ. ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ

ɜ ɬ. ɱ. ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ
ɩɟɪɫɨɧɚɥ

Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ26

ȯɞɢɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ____:
ȼɫɶɨɝɨ:

1.2. ɉɪɢɞɛɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ
ȼɚɪɬɿɫɬɶ
ɨɞɢɧɢɰɿ, ɝɪɧ.
ɉɪɟɞɦɟɬɢ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɜɟɧɬɚɪ
ɋɬɚɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ

Ɉɞɢɧɢɰɹ
ɜɢɦɿɪɭ

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɨɞɢɧɢɰɶ

ɋɭɦɚ, ɝɪɧ.

Ɇɟɞɢɤɚɦɟɧɬɢ ɬɚ ɩɟɪɟɜ’ɹɡɭɜɚɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ

ɉɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ


23

Ʉɨɲɬɨɪɢɫ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɨ ɩɨ ɤɨɠɧɿɣ ɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ.
ɑɚɫɬɤɚ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɧɚ ɹɤɭ ɡɚɞɿɹɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɧɚ ɪɨɛɨɬɿ.
25
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ, ɦɟɞɢɱɧɿ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɬɚ ɿɧɲɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɳɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
26 ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɢ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɿ
ɮɭɧɤɰɿʀ ɳɨɞɨ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ.
24
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ɋɭɩɭɬɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝɢ27

ȱɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ

ȼɫɶɨɝɨ:

1.3. ȱɧɲɿ ɩɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ
ȼɚɪɬɿɫɬɶ
ɨɞɢɧɢɰɿ, ɝɪɧ.

ɋɬɚɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ

Ɉɞɢɧɢɰɹ
ɜɢɦɿɪɭ

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɨɞɢɧɢɰɶ

ɋɭɦɚ, ɝɪɧ.

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ28

Ɋɟɦɨɧɬ ɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ29

ȱɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ

ȼɫɶɨɝɨ:

2. ɇɟɩɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ
2.1. Ɂɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɬɚ ɽɞɢɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɒɬɚɬɧɚ ɩɨɫɚɞɚ

Ɉɤɥɚɞ ɧɚ ɇɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ
ɦɿɫɹɰɶ, ɝɪɧ. ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, %30

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɿɫɹɰɿɜ
ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ

Cɭɦɚ, ɝɪɧ.

Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ31

Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ

ȯɞɢɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ____:
ȼɫɶɨɝɨ:

2.2. ɉɪɢɞɛɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ
ɋɬɚɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ

ȼɚɪɬɿɫɬɶ
ɨɞɢɧɢɰɿ, ɝɪɧ.

Ɉɞɢɧɢɰɹ
ɜɢɦɿɪɭ

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɨɞɢɧɢɰɶ

ɋɭɦɚ, ɝɪɧ.


27

Ɋɨɛɨɬɢ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ ɽ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɛɟɡ ɹɤɢɯ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ ɽ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ.
29 Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
30 ɑɚɫɬɤɚ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɧɚ ɹɤɭ ɡɚɞɿɹɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɧɚ ɪɨɛɨɬɿ.
31
ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɚɞɦɿɧɫɬɪɚɰɿʀ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿʀ ɬɚ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɬɨɳɨ.
28
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ɉɪɟɞɦɟɬɢ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɜɟɧɬɚɪ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɿ i ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ

Ɋɨɛɨɬɢ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ

ȱɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɪɨɛɿɬ ɿ ɩɨɫɥɭɝ

ȼɫɶɨɝɨ:

2.3. ȱɧɲɿ ɧɟɩɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ
ȼɚɪɬɿɫɬɶ
Ɉɞɢɧɢɰɹ
ɨɞɢɧɢɰɿ, ɝɪɧ.
ɜɢɦɿɪɭ
Ɉɪɟɧɞɚ ɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ, ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ
ɋɬɚɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɨɞɢɧɢɰɶ

ɋɭɦɚ, ɝɪɧ.

ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀ
Ɉɩɥɚɬɚ ɬɟɩɥɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ
Ɉɩɥɚɬɚ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ
ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ
Ɉɩɥɚɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ
ȼɢɜɟɡɟɧɧɹ ɫɦɿɬɬɹ

ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɜ’ɹɡɨɤ (ɜ ɬ. ɱ. ɩɨɲɬɚ, ɬɟɥɟɮɨɧ, ȱɧɬɟɪɧɟɬ)
Ⱥɛɨɧɩɥɚɬɚ ɡɚ ɬɟɥɟɮɨɧɢ
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɪɨɡɦɨɜ
ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɡɜ'ɹɡɨɤ

ȱɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ

ȼɫɶɨɝɨ:

3. ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɨ-ɝɨɞɢɧɢ
3.1. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɧɟɩɪɹɦɢɯ ɜɢɬɪɚɬ
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɜɢɬɪɚɬ
Cɭɦɚ, ɝɪɧ.
Ɂɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɬɚ ɽɞɢɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɳɨ ɡɚɥɭɱɚɽɬɶɫɹ ɜ ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ
Ɂɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɬɚ ɽɞɢɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɫɶɨɝɨ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɹɤɢɣ ɡɞɿɣɫɧɸɽ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɧɟɩɪɹɦɢɯ ɜɢɬɪɚɬ32:

32


Ɋɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɞɿɥɟɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɡɚɥɭɱɟɧɨɝɨ ɜ ɦɟɠɚɯ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ,
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3.2. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɨ-ɝɨɞɢɧɢ
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɧɚ
ɋɭɦɚ ɩɨ
ȼɚɪɿɫɬɶ
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɧɟɩɪɹɦɢɯ
ɥɸɞɢɧɨɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɝɪɧ.
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɝɪɧ.
ɜɢɬɪɚɬ, %
ɝɨɞɢɧɭ, ɝɪɧ. 33

Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɜɢɬɪɚɬ
ɉɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ
Ɂɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɬɚ ɽɞɢɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ
ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɉɪɢɞɛɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ
ȱɧɲɿ ɩɪɢɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ
ȼɫɶɨɝɨ ɩɪɹɦɢɯ ɜɢɬɪɚɬ:

-

ɇɟɩɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ
Ɂɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɬɚ ɽɞɢɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ
ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɉɪɢɞɛɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ
ȱɧɲɿ ɧɟɩɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ
ȼɫɶɨɝɨ ɧɟɩɪɹɦɢɯ ɜɢɬɪɚɬ:
Ɋɚɡɨɦ:

4. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ

ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɧɚ
ɥɸɞɢɧɨɝɨɞɢɧɭ, ɝɪɧ.

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɥɸɞɢɧɨ-ɝɨɞɢɧ
ɋɭɦɚ, ɝɪɧ.
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɨɫɿɛ
ɧɚ ɨɫɨɛɭ, ɝɨɞ.

Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ȱ
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ȱȱ
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ȱȱȱ
Ɋɚɡɨɦ:

ɋɭɛ’ɽɤɬ:
(ɩɨɜɧe ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ)

(ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɚɛɨ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɚ ɨɫɨɛɚ)

(ɩɿɞɩɢɫ)

(ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɥɢ)
Ɇ.ɉ.

“___” ___________ 20__ ɪ.
(ɞɚɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ)


ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɜɫɶɨɝɨ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɹɤɢɣ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɿ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ.
33 Ɋɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɩɨɦɧɨɠɟɧɨʀ ɧɚ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɧɟɩɪɹɦɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɳɨ
ɞɿɥɢɬɶɫɹ ɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɭ ɦɿɫɹɰɿ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɛɨɱɢɯ ɝɨɞɢɧ ɧɚ ɞɟɧɶ.
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 3
ɞɨ ɧɚɤɚɡɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɜɿɞ 27.02.2017 ʋ5

ɁɊȺɁɈɄ ɈɎɈɊɆɅȿɇɇə ɄɈɇȼȿɊɌɍ
ɇȿ ȼȱȾɄɊɂȼȺɌɂ ɞɨ 10 ɝɨɞ. 00 ɯɜ. 03 ɤɜɿɬɧɹ 2017 ɪ.
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɚ:
Ʉɨɞ ɡɚ ȯȾɊɉɈɍ:
Ⱥɞɪɟɫɚ (ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ):
Ɍɟɥɟɮɨɧ, ɮɚɤɫ, e-mail:

ɄɈɇɄɍɊɋɇȺ ɉɊɈɉɈɁɂɐȱə

ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɭ 2017 ɪɨɰɿ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɧɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨʀ ɦɿɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ
ɜɭɥ. ɉɨɬɶɨɦɤɿɧɫɶɤɚ (Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ), 29, ɤ. ʋ2, ʋ1,
ɦ. ɏɟɪɫɨɧ
ɍȼȺȽȺ!!! Ʉɨɧɜɟɪɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɡɚɤɥɟɽɧɢɣ ɬɚ ɨɩɟɱɚɬɚɧɢɣ ɜɿɞɛɢɬɤɨɦ
ɩɟɱɚɬɤɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɫɤɥɟɸɜɚɧɧɹ.
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 4
ɞɨ ɧɚɤɚɡɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɜɿɞ 27.02.2017 ʋ5
Ɉɛɫɹɝ, ɹɤɿɫɧɿ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ,
ɳɨ ɽ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜ 2017 ɪɨɰɿ.
Ɂɚɦɨɜɧɢɤ: ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨʀ ɦɿɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ
ɇɚɡɜɚ ɤɨɧɤɭɪɫɭ: Ʉɨɧɤɭɪɫ ɧɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɦɿɫɶɤɨʀ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ/ɋɇȱȾɭ ɧɚ 2016-2018 ɪɨɤɢ
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɪɨɬɢɞɿʀ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ/ɋɇȱȾɭ:
ɋɈɐȱȺɅɖɇȺ ɉɈɋɅɍȽȺ 1: ɄɈɊɈɌɄɈɌɊɂȼȺɅȿ ɄɈɇɋɍɅɖɌɍȼȺɇɇə
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɿɞ
02.07.2015 ʋ 678 ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ ɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ ɸɫɬɢɰɿʀ 17.07.2016 ɡɚ ʋ 866/27311
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɝɪɭɩ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ ɿɧɮɿɤɭɜɚɧɧɹ ȼȱɅ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ,
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɜɿɞ 08.02.2013 ʋ 104, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ
ɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ ɸɫɬɢɰɿʀ 26 ɥɸɬɨɝɨ 2013 ɪɨɤɭ ɡɚ ʋ 323/22855), ɹɤɿ ɧɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ
ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿɽɸ ɬɚ ɧɟ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɜɿɞ 18 ɪɨɤɿɜ.
Ɇɟɬɚ ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɋɜɨɽɱɚɫɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿʀ ɫɟɪɟɞ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɬɶ ɪɢɡɢɤɨɜɚɧɿ
ɮɨɪɦɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɲɥɹɯɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɥɹ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ȼȱɅɿɧɮɟɤɰɿɸ ɜ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ. Ɇɨɬɢɜɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɡɦɿɧɢ ɪɢɡɢɤɨɜɚɧɨʀ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɛɟɡɩɟɱɧɭ ɬɚ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ.
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɞɿʀ ɬɚ ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ (ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 2 ɡɭɫɬɪɿɱɿ, ɩɨ 1,5-2 ɝɨɞɢɧɢ (ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ
ɱɚɫ ɧɚ ɞɨɪɨɝɭ)
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ/ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɳɨɞɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ
ɬɚ ɠɢɬɬɹ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ;
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ;
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɡɟɪɜɚɬɢɜɨɦ ɹɤ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ȱɉɋɒ,
ɡɨɤɪɟɦɚ, ȼȱɅ, ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɬɟɜɨɝɨ ɲɥɹɯɭ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɮɟɤɰɿɣ
ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɿɧɲɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɮɚɯɿɜɰɿɜ - ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿɸ ɜ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ (ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ)
ɋɟɪɟɞɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ 1 ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɭ – 4 ɝɨɞɢɧɢ
ɍɦɨɜɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ:
Ɂɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɬɚ/ ɚɛɨ ɧɚ ɛɚɡɿ ɨɮɿɫɭ
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
Ʉɿɥɶɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ:
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɤɚɪɝ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ʀɯ ɪɨɡɝɥɹɞɭ (ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 100 ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ);
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɢɯ ɡɜɟɪɧɟɧɶ ɡɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɜɟɪɧɟɧɶ);
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ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ (ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ).
əɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ:
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɩɨɫɥɭɝɨɸ (ɡɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ);
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɫɬɚɧɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɟɪɿɨɞɨɦ, ɤɨɥɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɧɟ ɧɚɞɚɜɚɥɚɫɹ;
Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ:
73 ɨɫɨɛɢ.
Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ: 20 ɬɢɫ. ɝɪɧ.
ɋɈɐȱȺɅɖɇȺ ɉɈɋɅɍȽȺ 2: ɋɈɐȱȺɅɖɇɂɃ ɋɍɉɊɈȼȱȾ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɿɞ
31.03.2016 ʋ318, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ ɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ ɸɫɬɢɰɿʀ 22.04.2016 ɡɚ ʋ 621/28751
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɩɨɫɥɭɝɢ:
Ɉɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɠɢɜɭɬɶ ɡ ȼȱɅ, ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɯɨɱɚ ɛ ɨɞɧɨɦɭ ɤɪɢɬɟɪɿɸ:
- ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ ɜ ɤɚɛɿɧɟɬɿ «Ⱦɨɜɿɪɚ» ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿɽɸ;
- ɚɛɨ ɝɨɬɭɸɬɶɫɹ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɚɧɬɢɪɟɬɪɨɜɿɪɭɫɧɨʀ ɬɟɪɚɩɿʀ (ȺɊɌ) ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ;
- ɚɛɨ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ȺɊɌ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɟɠɢɦɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ȺɊɌ ɬɚ/ɚɛɨ
ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ (ɡɚ ɜɢɫɧɨɜɤɨɦ ɥɿɤɚɪɹ)
- ɚɛɨ ɽ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚɦɿɫɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɪɚɩɿʀ
Ɇɟɬɚ ɩɨɫɥɭɝɢ:
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɩɪɢɯɢɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨ ȺɊȼ-ɬɟɪɚɩɿʀ ɬɚ ɪɟɲɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ
ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɞɿʀ ɬɚ ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
Ɉɰɿɧɤɚ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɩɨɫɥɭɝɢ (ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ, 2 ɝɨɞɢɧɢ).
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ/ɛɟɫɿɞɢ ɡ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɩɨɫɥɭɝɢ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ/ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
ɩɪɢɯɢɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨ ȺɊɌ ɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ (3 ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɩɨ 1 ɝɨɞɢɧɿ).
ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɟɠɢɦɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɠɢɬɬɹ ɡ ȼȱɅɿɧɮɟɤɰɿɽɸ (3 ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɩɨ 1 ɝɨɞɢɧɿ).
ɉɟɪɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɿɧɲɢɯ ɧɚɞɚɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɞɥɹ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɨɸ, 2 ɝɨɞɢɧɢ).
ȼɟɞɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɩɨɫɬɿɣɧɨ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɜɢɦɨɝ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɬɚ ɧɚɤɚɡɿɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ) (ɩɨɫɬɿɣɧɨ,
2 ɝɨɞɢɧɢ)
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ: 2,5-3 ɦɿɫɹɰɹ
ɋɟɪɟɞɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ 1 ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɭ - 12 ɝɨɞɢɧ
ɍɦɨɜɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɧɚ ɛɚɡɿ ɨɮɿɫɭ ɬɚ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
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Ʉɿɥɶɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ:
ɑɚɫɬɤɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɩɨɫɥɭɝɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ, ɜ ɹɤɢɯ ɩɿɫɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɜɿɞ
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɰɿɽʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
ɑɚɫɬɤɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɹɤɢɦ ɩɨɫɥɭɝɚ ɧɚɞɚɜɚɥɚɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ, ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɰɿɽʀ ɩɨɫɥɭɝɢ.
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɫɥɭɝɢ:
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɿɞɫɨɬɤɭ ɩɪɢɯɢɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
(ɡɚ ɜɢɫɧɨɜɤɨɦ ɡɚɤɥɚɞɭ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ).
Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ:
38 ɨɫɿɛ
Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ: 30 ɬɢɫ. ɝɪɧ.
ɋɈɐȱȺɅɖɇȺ ɉɈɋɅɍȽȺ 3: ɉȺɅȱȺɌɂȼɇɂɃ ȾɈȽɅəȾ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ:
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɿɞ 29.01.2016 ʋ 58,
ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ ɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ ɸɫɬɢɰɿʀ 17.02.2016 ɡɚ ʋ 247/28377
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɑɥɟɧɢ ɫɿɦ'ʀ, ɜ ɹɤɨʀ ɽ ɨɫɨɛɚ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɿɦ ɩɪɨɝɧɨɡɨɦ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɧɟɜɢɥɿɤɨɜɧɿ
ɩɪɨɝɪɟɫɭɸɱɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɹ)
ɋɿɦ'ɹ, ɜ ɹɤɨʀ ɽ ɩɨɜɧɨɥɿɬɧɹ ɨɫɨɛɚ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ ɩɪɨɝɧɨɡɨɦ ɠɢɬɬɹ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɧɟɜɢɥɿɤɨɜɧɿ
ɩɪɨɝɪɟɫɭɸɱɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ȼȱɅ-ɿɧɮɟɤɰɿɹ), ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɜɢɪɚɠɟɧɢɦ
ɛɨɥɶɨɜɢɦ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ, ɬɹɠɤɢɦɢ ɪɨɡɥɚɞɚɦɢ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɝɥɹɞɭ.
Ɇɟɬɚ ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦ’ʀ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ,
ɧɚɜɢɱɤɚɦ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɯɜɨɪɨɝɨ.
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɞɿʀ ɬɚ ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɡɦɿɫɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
Ɉɰɿɧɤɚ ɩɨɬɪɟɛ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɞɨɝɥɹɞɭ (ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ, 2 ɝɨɞɢɧɢ).
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɱɥɟɧɚɦ ɫɿɦ’ʀ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ (ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɜɿɡɢɬɭ).
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦ’ʀ ɳɨɞɨ ɨɫɧɨɜ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɯɜɨɪɨɸ
ɥɸɞɢɧɨɸ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ ɯɜɨɪɨʀ ɨɫɨɛɢ,
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɝɿɝɿɽɧɢ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɭɚɥɟɬɨɦ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɪɭɯɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ,
ɝɨɞɭɜɚɧɧɹ (2 ɜɿɡɢɬɢ, ɩɨ 2 ɝɨɞɢɧɢ ɤɨɠɧɢɣ ɜɿɡɢɬ).
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ, ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ
ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɢɣɨɦɭ ɥɿɤɿɜ, ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ
ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (2 ɜɿɡɢɬɢ, ɩɨ 2 ɝɨɞɢɧɢ ɤɨɠɧɢɣ ɜɿɡɢɬ).
ȼɟɞɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɩɨɫɬɿɣɧɨ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɜɢɦɨɝ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɬɚ ɧɚɤɚɡɿɜ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ) (ɩɨɫɬɿɣɧɨ, 2
ɝɨɞɢɧɢ).
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ: 2-3 ɦɿɫɹɰɹ
ɋɟɪɟɞɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ 1 ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɭ - 20 ɝɨɞɢɧ
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ɍɦɨɜɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ:
ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɩɨɫɥɭɝɢ (ɜɞɨɦɚ)
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ:
Ʉɿɥɶɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ:
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɤɚɪɝ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ʀɯ ɪɨɡɝɥɹɞɭ (ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 100 ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ);
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɢɯ ɡɜɟɪɧɟɧɶ ɡɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ (% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɜɟɪɧɟɧɶ);
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ (ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ).
əɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ:
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ;
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ʀʀ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ;
ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɩɨɫɥɭɝɨɸ (ɡɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ);
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɫɬɚɧɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ʀʀ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɟɪɿɨɞɨɦ, ɤɨɥɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɧɟ ɧɚɞɚɜɚɥɚɫɹ.
Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ:
75 ɨɫɿɛ
Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ: 75 ɬɢɫ. ɝɪɧ.
ɋɬɪɨɤ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ: Ɍɪɚɜɟɧɶ-ɝɪɭɞɟɧɶ 2017 ɪɨɤɭ
ɍɆɈȼɂ ɇȺȾȺɇɇə ɋɈɐȱȺɅɖɇɈȲ ɉɈɋɅɍȽɂ
1.
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɧɚɞɚɜɚɬɢɫɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɧɨɪɦ ɿ
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
2.
ɉɨɫɥɭɝɚ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ (ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) ɧɚ
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɣɨɝɨ ɩɢɫɶɦɨɜɨʀ ɡɚɹɜɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ
ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɨɪɦ ɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɱɢɧɧɢɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ.
3.
Ɉɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɿ ɿɡ ɡɦɿɫɬɨɦ ɬɚ
ɨɛɫɹɝɨɦ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ʀɦ ɧɚɞɚɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ, ɭɦɨɜɚɦɢ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ʀɯ ɧɚɞɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ
ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
4.
ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɤɥɚɫɬɢ ɡ ɤɨɠɧɢɦ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
5.
Ɂɦɿɫɬ ɬɚ ɨɛɫɹɝ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɧɢɯ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɫɬɚɧɭ
ɬɚ ɩɨɬɪɟɛ.
6.
ɇɚ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɟɫɬɢɫɶ ɨɫɨɛɨɜɚ ɫɩɪɚɜɚ.

720

5/21/2018

ʝʒʚʮʓʛʶʕʜʏʟʝʓʜʗʤ
ʞʟʏʙʡʗʙʖʏʚʢʦʔʜʜʮʝʒʠʓʝ
ʜʏʓʏʜʜʮʠʝʥʶʏʚʫʜʗʤ
ʞʝʠʚʢʒʖʏʓʔʟʕʏʑʜʝʒʝ
ʣʶʜʏʜʠʢʑʏʜʜʮ
ʚˡ˄ˑ˅ʞ˃ˎˋ˅ˑˇ˃,ʑˑˎˑˇˋˏˋ˓ʙ˖˒˓˪ˌ,
ʡ˅ˑ˓˚ˋˌ˙ˈː˕˓ʡʥʙ,ˈˍ˔˒ˈ˓˕ˋʝʐʠʲ

ʠʢʡʜʶʠʡʫʞʝʜʮʡʡʮ
ʨˑ ˏˋ˓ˑˊ˖ˏ˪˦ˏˑ ˒˪ˇ˕ˈ˓ˏ˪ː˃ˏˋ
"ˇˈ˓ˉ˃˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ",
"˒˖˄ˎ˪˚ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ",
"˔ˑ˙˪˃ˎ˟ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ"?
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ʲʠ:˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˑˆˑ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔˖
y

y
y
y

˦ ˚˃˔˕ˋːˑˡ ˙˪ːːˑ˔˕ˈˌ, ˢˍ˪ ˒ˑˇ˪ˎˢˡ˕˟˔ˢ ˅˔˪ˏ˃
˦˅˓ˑ˒ˈˌ˔˟ˍˋˏˋ ˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅˃ˏˋ ˕˃ ˗ˑ˓ˏ˖ˡ˕˟
˅˃ˉˎˋ˅ˋˌ ˈˎˈˏˈː˕ ˦˅˓ˑ˒ˈˌ˔˟ˍˑ˫ ˏˑˇˈˎ˪ ˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅˃.
˫˘ ˓ˑˎ˟ ˦ ˅˃ˉˎˋ˅ˑˡ ˇˎˢ ˒˪ˇ˅ˋ˜ˈːːˢ ˢˍˑ˔˕˪ ˉˋ˕˕ˢ
˅˔˪˘ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː ˕˃ ˇˎˢ ˖ːˋˍːˈːːˢ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑ˫ ˪ˊˑˎˢ˙˪˫
ˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ː˪˔˕˟ ˕˃ ˢˍ˪˔˕˟ ˙ˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˦ ˗˃ˍ˕ˑ˓ˑˏ ˇˎˢ
ˍˑːˍ˖˓ˈː˕ˑ˔˕˪ ˕˃ ˍ˓˃˜ˑ˫ ˊˆ˖˓˕ˑ˅˃ːˑ˔˕˪,
˦ ˑ˔ːˑ˅ˑˡ ˦˅˓ˑ˒ˈˌ˔˟ˍˑˆˑ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˔˕˅˃, ˜ˑ
˗ˑ˓ˏ˖ˡ˕˟ ˄˃ˊˑ˅˪ ˒˓˃˅˃ ˇˎˢ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː ʲ˅˓ˑ˒ˋ ˕˃
ː˃ˇ˃ˡ˕˟ ˏˑˉˎˋ˅˪˔˕˟ ˇˎˢ ˇ˪˃ˎˑˆ˖ ˊ ˅ˎ˃ˇˑˡ ˊ˃ˇˎˢ
ː˃ˎˈˉːˑˆˑ ˅˓ˢˇ˖˅˃ːːˢ
ʖˈˎˈː˃ˍːˋˆ˃ʲʠ˜ˑˇˑ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˑˆˑ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔˖ (2003)
GREENPAPERONSERVICESOFGENERALINTEREST(Brussels,
21.5.2003COM(2003)

ʲʠ:˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˑˆˑ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔˖
ʡ˓ˋ ˍ˃˕ˈˆˑ˓˪˫: ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˑˆˑ ˈˍˑːˑˏ˪˚ːˑˆˑ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔˖,
ːˈˈˍˑːˑˏ˪˚ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˑˆˑ
˪ː˕ˈ˓ˈ˔˖
y ʠˑ˙˪˃ˎ˟ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˜ˑ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˎˢˡ˕˟ ˔˒˪ˎ˟ːˋˌ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔,
˦ ˕˪, ˢˍ˪ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˡ˕˟ ˒ˑ˕˓ˈ˄˃ˏ ˅˓˃ˊˎˋ˅ˋ˘ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː, ˪
ˊ˃˔ːˑ˅˃ː˪ ː˃ ˒˓ˋː˙ˋ˒˃˘ ˔ˑˎ˪ˇ˃˓ːˑ˔˕˪ ˕˃ ˓˪˅ːˑˆˑ ˇˑ˔˕˖˒˖.
ʑˑːˋ ˏˑˉ˖˕˟ ˄˖˕ˋ ˢˍ ˈˍˑːˑˏ˪˚ːˑˆˑ ˃˄ˑ ːˈˈˍˑːˑˏ˪˚ːˑˆˑ
˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓˖. ʞ˓ˋˍˎ˃ˇˋ ˅ˍˎˡ˚˃ˡ˕˟ ˅ ˔ˈ˄ˈ ˒˓ˑˆ˓˃ˏˋ
˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑˆˑ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ, ˔ˎ˖ˉ˄ ˊ˃ˌːˢ˕ˑ˔˕˪ ˕˃
˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑˆˑ ˉˋ˕ˎ˃.
y ʠˑ˙˪˃ˎ˟ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ: ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˈ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ, ˊ˃ˌːˢ˕˪˔˕˟
˕˃ ˒˓ˑ˗ˈ˔˪ˌːˋˌ ˓ˑˊ˅ˋ˕ˑˍ, ˇˑˏ˃˛ː˪ˌ ˇˑˆˎˢˇ ˊ˃ ˇ˪˕˟ˏˋ,
ˇˑ˅ˆˑ˕˓ˋ˅˃ˎˋˌ ˇˑˆˎˢˇ, ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ː˃ ˇˑ˒ˑˏˑˆ˃
y
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ʝʝʜ:˒˖˄ˎ˪˚ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ
ʥˈ ˓˪ˊːˑˏ˃ː˪˕ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ,ˢˍ˪ ˑ˓ˆ˃ːˋ ˅ˎ˃ˇˋ ː˃ˇ˃ˡ˕˟ ː˃˔ˈˎˈːːˡ.ʦ˃˔˕ˑ
˙˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˦˓˪ˊːˋˏˋ ˢˍ˒ˑ˔˖˕˪,˕˃ˍ˪˒ˑˑ˄˔ˢˆ˖.
ʝʝʜ˓ˑˊ˓˪ˊːˢ˦:
y ˒˓˃˅ˑˑ˘ˑ˓ˑːː˪˕˃˒˓˃˅ˑˊ˃˘ˋ˔˕ː˪˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ(ː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ,˒ˑˎ˪˙˪ˢ,
˔˖ˇ˕ˑ˜ˑ);
y ˪ː˗˓˃˔˕˓˖ˍ˕˖˓ː˪˕˃ˍˑˏ˖ː˃ˎ˟ː˪˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ(ː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ,ˇˑ˓ˑˆˋ,
ˏ˃˓˪˔˕˓˃ˎ˪,˅ˑˇˑˆˑːˋ,ˈˎˈˍ˕˓ˑǦ ˕˃ˆ˃ˊˑǦ˒˓ˑ˅ˑˇˋ,ˉˋ˕ˎˑ˅˪˕˃
˒˖˄ˎ˪˚ː˪˄˖ˇˋːˍˋ);
y ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋˊˈˍˑːˑˏ˪˚ːˑˆˑ˓ˑˊ˅ˋ˕ˍ˖,˗˪ː˃ː˔ˑ˅˪˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ˕˃˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ
˓ˈˆ˖ˎˢ˕ˑ˓˃(ː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ,˄˃ːˍˑ˅˪,˗˪ː˃ː˔ˑ˅˪,˪ː˅ˈ˔˕ˋ˙˪ˌː˪,ˑ˄ˏ˪ː
˅˃ˎˡ˕ˋ,˗˪ː˃ː˔ˑ˅ˋˌˊ˃˘ˋ˔˕ˇˎˢˏ˃ˎˑˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːˋ˘);˕˃
y ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ː˪˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ(ˑ˔˅˪˕˃,ˊˇˑ˓ˑ˅ˢ,˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˈ˔˕˓˃˘˖˅˃ːːˢ,
ˊ˃˘ˋ˔˕˅˪ˇ˄ˈˊ˓ˑ˄˪˕˕ˢ,ˊ˃˘ˋ˔˕ˎˡˇˈˌ˒ˑ˘ˋˎˑˆˑ˅˪ˍ˖,˔ˋ˓˪˕,˕˃˪ː˛˪
˒ˑ˔ˎ˖ˆˋˇˎˢˏ˃ˎˑˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːˋ˘).
ʞ˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋː˃ˇ˃ːːˢ˙ˋ˘˒ˑ˔ˎ˖ˆˊː˃˚ːˑˊ˃ˎˈˉ˃˕˟˅˪ˇ˫˘˔˖˕˪˕˃
ˑ˕˓ˋˏ˖˅˃˚˪˅,˪ː˔˕ˋ˕˖˙˪ˌǦː˃ˇ˃˅˃˚˪˅˒ˑ˔ˎ˖ˆ˕˃˓˪˅ːˢ˪˔ː˖ˡ˚ˑ˫ˏˑːˑ˒ˑˎ˪˫
˕˃ˍˑːˍ˖˓ˈː˕ːˑ˔˕˪˅˓˪ˊːˋ˘ˍ˃˕ˈˆˑ˓˪ˢ˘˒ˑ˔ˎ˖ˆ(ʝʝʜ1999).

ʢˍ˓˃˫ː˃:˒˓˃ˍ˕ˋˍ˃
y

ʞˑːˢ˕˕ˢ«˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ»,«ˇˈ˓ˉ˃˅ː˪˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ»,«˒˖˄ˎ˪˚ː˪
˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ»˕˃«˔ˑ˙˪˃ˎ˟ː˪˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ»˚˃˔˕ˑ˅ˉˋ˅˃ˡ˕˟˔ˢ
ˢˍ˔ˋːˑː˪ˏˋ,ː˪˅ˈˎˡˡ˚ˋː˃ˢ˅ː˪˅˪ˇˏ˪ːːˑ˔˕˪;

y

ʞ˓ˋ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːː˪˒ˑːˢ˕˕ˢ«˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ»,ˢˍ˒˓˃˅ˋˎˑ,
ˆˑˎˑ˅ːˋˌ˃ˍ˙ˈː˕˓ˑ˄ˋ˕˟˔ˢː˃ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋ˘˃˔˒ˈˍ˕˃˘,
ˊˑˍ˓ˈˏ˃ː˃˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ˌ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓˪˫˘ː˃ˇ˃ːːˢ;

y

ʞˑːˢ˕˕ˢ«˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃»˅ˋˊː˃˚˃˦˕˟˔ˢ ˢˍ˄˖ˇ˟Ǧˢˍˋˌˊ˃˘˪ˇ
˃˄ˑ˅ˋˆˑˇ˖,ˢˍ˪ˑˇː˃˔˕ˑ˓ˑː˃ˏˑˉˈˊ˃˒˓ˑ˒ˑː˖˅˃˕ˋ
˪ː˛˪ˌ˪ˢˍ˪ːˈ˦ˏ˃˕ˈ˓˪˃ˎ˟ːˋˏˋ˕˃ːˈ˒˓ˋˊ˅ˑˇˢ˕˟ˇˑ
ˊ˃˅ˑˎˑˇ˪ːːˢ˄˖ˇ˟Ǧ˚ˋˏ.

3

723

5/21/2018

ʓˈ˓ˉ˃˅ː˪˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ
y
y

y
y

ʓˈ˓ˉ˃˅ː˪ ˑ˓ˆ˃ːˋ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕ˑ˅˖ˡ˕˟ ː˃ˌ˚˃˔˕˪˛ˈ ˕ˈ˓ˏ˪ː
"˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃"˖ˊː˃˚ˈːː˪ «ˇˈ˓ˉ˃˅ː˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃»
ʓˈ˓ˉ˃˅ː˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ ˕˓˃ˍ˕˖˦˕˟˔ˢ ˢˍˑˇː˃ˊˑ˔ːˑ˅ːˋ˘ ˗ˑ˓ˏ
˅˪ˇːˑ˔ˋː ˏ˪ˉ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˃ˏˋ ˪ˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˏˋ ˑ˔ˑ˄˃ˏˋ˕˃
ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ,ˇˈˇˈ˓ˉ˃˅˃˓ˑˊˆˎˢˇ˃˦˕˟˔ˢ ˢˍ
«˒ˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ»,ˢˍˋˌ ː˃ˇ˃˦ ːˈˑ˄˘˪ˇː˪ ˌˍˑ˓ˋ˔ː˪
ˇˎˢ˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ.
ʡˑ˄˕ˑ ˒˪ˇ ˒ˑːˢ˕˕ˢˏ «ˇˈ˓ˉ˃˅ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ»˓ˑˊ˖ˏ˪ˡˡ˕˟˔ˢ
˕˃ˍ˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ,ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˢˍˋ˘ ˄ˈ˓ˈ ː˃˔ˈ˄ˈˇˈ˓ˉ˃˅˃.
ʦ˃˔˕ˑˊ˖˔˕˓˪˚˃˦˕˟˔ˢ ˕ˈˏ˪ː «˒˖˄ˎ˪˚ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ».ʠ˃ˏˈ ˊ
ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋˏˋ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ˏˋ ː˃ˌ˚˃˔˕˪˛ˈ ˌˑ˕ˑ˕ˑˉːˡˡ˕˟˔ˢ
˒˖˄ˎ˪˚ː˪ ˚ˑˏ˖ ˔˒˓ˋˢ˦ ˪˕ˈ,˜ˑ ˃ːˆˎ˪ˌ˔˟ˍˑˡ ˕ˈ˓ˏ˪ː publ˪c
serv˪ce ˑˊː˃˚˃˦ ˢˍ«˒˖˄ˎ˪˚ː˪».

ʞ˖˄ˎ˪˚ː˪˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ
ʡˈ˓ˏ˪ː"˒˖˄ˎ˪˚ː˪˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ"ː˃˄˃ˆ˃˕ˑ˛ˋ˓˛ˋˌˊ˃ˊː˃˚ˈːːˢˏ˅˪ˇ
«ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘˒ˑ˔ˎ˖ˆ»,ˑ˔ˍ˪ˎ˟ˍˋ,ː˃˅˪ˇˏ˪ː˖˅˪ˇˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘
˒ˑ˔ˎ˖ˆ,˔˖˄˕ˍ˦ތˑˏ ː˃ˇ˃ːːˢˢˍˋ˘˦˅ˋˍˎˡ˚ːˑˇˈ˓ˉ˃˅˃,˫˘
ˏˑˉ˖˕˟ː˃ˇ˃˅˃˕ˋˢˍˇˈ˓ˉ˃˅ː˪,˕˃ˍ˪ːˈˇˈ˓ˉ˃˅ː˪˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˋ
ʞ˖˄ˎ˪˚ː˪˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ– ˙ˈ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ,ˢˍ˪ˏˑˉ˖˕˟ː˃ˇ˃˅˃˕ˋˢˍ
ˇˈ˓ˉ˃˅ː˪ˑ˓ˆ˃ːˋ,˕˃ˍ˪ˑ˓ˆ˃ːˋˏ˪˔˙ˈ˅ˑˆˑ˔˃ˏˑ˅˓ˢˇ˖˅˃ːːˢ˕˃
˄˖ˇ˟Ǧˢˍ˪˪ː˛˪ˑ˓ˆ˃ːˋ,ˢˍ˜ˑˇˈ˓ˉ˃˅˃ˇˈˎˈˆ˖˦˫˘ː˦˅ˋˍˑː˃ːːˢ˪
ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚˖˦˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋˏˋ˓ˈ˔˖˓˔˃ˏˋ˫˘ː˃ˇ˃ːːˢ.
ʞ˖˄ˎ˪˚ː˪˒ˑ˔ˎ˖ˆˋˑˊː˃˚˃ˡ˕˟ˡ˓ˋˇˋ˚ːˑˌ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑˊː˃˚˖˜˪ˇ˪˫
˅˪ː˕ˈ˓ˈ˔˃˘˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅˃,ˇˈ˓ˉ˃˅ˋˌˆ˓ˑˏ˃ˇˢː.
ʝ˔ˑ˄ˎˋ˅˪˔˕ˡ ˒˖˄ˎ˪˚ːˋ˘˒ˑ˔ˎ˖ˆ˦ː˃ˢ˅ː˪˔˕˟ˇˎˢːˋ˘
˓ˈˆˎ˃ˏˈː˕˪˅,ˊ˖ˏˑ˅ˎˈːˋ˘ˇˈ˓ˉ˃˅ˑˡ,˪ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋˌː˃ˆˎˢˇˊ˃
˫˘ː˪ˏː˃ˇ˃ːːˢˏ.
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ʠˑ˙˪˃ˎ˟ː˪˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ
ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔˒˓˃˅ˑ˅ˋ˘,ˈˍˑːˑˏ˪˚ːˋ˘,˒˔ˋ˘ˑˎˑˆ˪˚ːˋ˘,
ˑ˔˅˪˕ː˪˘,ˏˈˇˋ˚ːˋ˘,˓ˈ˃˄˪ˎ˪˕˃˙˪ˌːˋ˘,˕˃˪ː˛ˋ˘
ˊ˃˘ˑˇ˪˅,˔˒˓ˢˏˑ˅˃ːˋ˘ː˃ˑˍ˓ˈˏ˪˔ˑ˙˪˃ˎ˟ː˪ˆ˓˖˒ˋ
˚ˋ˪ːˇˋ˅˪ˇ˪˅,ˢˍ˪˒ˈ˓ˈ˄˖˅˃ˡ˕˟˖˔ˍˎ˃ˇːˋ˘
ˉˋ˕˕˦˅ˋ˘ˑ˄˔˕˃˅ˋː˃˘,˕˃˒ˑ˕˓ˈ˄˖ˡ˕˟
˔˕ˑ˓ˑːː˟ˑ˫ˇˑ˒ˑˏˑˆˋˊˏˈ˕ˑˡ˒ˑˎ˪˒˛ˈːːˢ˃˄ˑ
˅˪ˇ˕˅ˑ˓ˈːːˢ˫˘ˉˋ˕˕˦ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪,˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑ˫
˃ˇ˃˒˕˃˙˪˫,˕˃˒ˑ˅ˈ˓ːˈːːˢˇˑ˒ˑ˅ːˑ˙˪ːːˑˆˑ
ˉˋ˕˕ˢ.
ʖ˃ˍˑːʢˍ˓˃˫ːˋ"ʠˑ˙˪˃ˎ˟ː˪˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ"(2003)

ʠˑ˙˪˃ˎ˟ː˪˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ(1)
ʜ˃˅˪ˇˏ˪ː˖˅˪ˇ˒˖˄ˎ˪˚ːˋ˘ˏˑˉ˖˕˟ː˃ˇ˃˅˃˕ˋ˔ˢˎˋ˛ˈ
ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˃ˏ,˃ːˈˡ˓ˋˇˋ˚ːˋˏˑ˔ˑ˄˃ˏ.
y ʞˑ˓ˢˇˑˍː˃ˇ˃ːːˢ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘˒ˑ˔ˎ˖ˆ˚˪˕ˍˑ
˓ˈˆˎ˃ˏˈː˕ˑ˅˃ːˋˌˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅ˑˏ,
y ʓˎˢːˋ˘˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓ː˃˃ˇ˓ˈ˔ː˃˔˒˓ˢˏˑ˅˃ː˪˔˕˟
y ʜ˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢˎˋ˛ˈ˅ˏˈˉ˃˘˙˪ˎ˟ˑ˅ˑ˫ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫
˒˓ˑˆ˓˃ˏˋ,˫˘˗˪ː˃ː˔˖˅˃ːːˢˊˇ˪ˌ˔ːˡ˦˕˟˔ˢˊ˃˓˃˘˖ːˑˍ
˄ˡˇˉˈ˕ːˋ˘ˍˑ˛˕˪˅.
ʝ˕ˉˈ,ˇˎˢ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘˒ˑ˔ˎ˖ˆ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓ːˋˏˋ ˦,
1. ˔˖˄ˋ˕ˍ˦ތ,˜ˑː˃ˇ˃ˡ˕˟˪˔˒ˑˉˋ˅˃ˡ˕˟˙˪˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ;
2. ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓˃ː˃ˇ˃ːːˢ˪˗˪ː˃ː˔˖˅˃ːːˢ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ;
3. ˪ˏ˒ˈ˓˃˕ˋ˅ːˋˌˏˈ˕ˑˇ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ˒˓˃˅ˑ˅˪ˇːˑ˔ˋː,
˜ˑ˅ˋːˋˍ˃ˡ˕˟.
y
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ʠ˒˪˅˅˪ˇːˑ˛ˈːːˢ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˊ
ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋˏˋ ˪˒˖˄ˎ˪˚ːˋˏˋ

ʠˑ˙˪˃ˎ˟ː˪˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˅ˋˑˍ˓ˈˏˎˡˡ˕˟ ˊ˃
˕˪˦ˡ ˔˗ˈ˓ˑˡ,˅ˢˍ˪ˌ ˅ˑːˋː˃ˇ˃ˡ˕˟˔ˢ
(ˑ˘ˑ˓ˑː˃ ˊˇˑ˓ˑ˅ތˢ,ˍ˖ˎ˟˕˖˓˃,ˑ˔˅˪˕˃,
ː˃˖ˍ˃)
y ʠˑ˙˪˃ˎ˟ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˏ˃ˡ˕˟ ˖˔˪ ˑˊː˃ˍˋ
˒˖˄ˎ˪˚ːˋ˘ ˪ˊ˃˔˅ˑ˦ˡ ˔˖˕˕ˡ ˦ ˒˖˄ˎ˪˚ːˋˏˋ,
˃ˎˈˍ˓ˋ˕ˈ˓˪˦ˏ ˅ˋˇ˪ˎˈːːˢ (ː˃˅˪ˇˏ˪ː˖ ˅˪ˇ
ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ)˦ ːˈˍˑˎˑ˔˖˄˅˪˕ˍ˦ތ,
˜ˑ ˫˘ ː˃ˇ˃ˡ˕˟,˃˔˗ˈ˓˃,˅ˢˍ˪ˌ ˅ˑːˋ
˓ˈ˃ˎ˪ˊ˖ˡ˕˟˔ˢ.
y

ʠ˒˪˅˅˪ˇːˑ˛ˈːːˢ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˊ
ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋˏˋ ˪˒˖˄ˎ˪˚ːˋˏˋ
ʠˑ˙˪˃ˎ˟ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ,˕˃ˍ˔˃ˏˑˢˍ˪ˇˈ˓ˉ˃˅ː˪,
ː˃ˎˈˉ˃˕˟ˇˑ˒˖˄ˎ˪˚ːˋ˘.
y ʠˑ˙˪˃ˎ˟ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˏˑˉ˖˕˟ ː˃ˇ˃˅˃˕ˋ˔ˢ ˢˍ
ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋˏˋ ˪ˏ˖ː˪˙ˋ˒˃ˎ˟ːˋˏˋ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓˃ˏˋ,
˕˃ˍ˪ˍˑˏˈ˓˙˪ˌːˋˏˋ ˌːˈˍˑˏˈ˓˙˪ˌːˋˏˋ
ːˈˇˈ˓ˉ˃˅ːˋˏˋ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˢˏˋ.
y ʑ˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ˏˑˉ˖˕˟ ˄˖˕ˋ˪
ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋˏˋ,˪ːˈˇˈ˓ˉ˃˅ːˋˏˋ.
y
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ʲʑʟʝʞʔʘʠʫʙʗʘʓʝʠʑʶʓ
ʜʏʓʏʜʜʮʠʝʥʶʏʚʫʜʗʤ
ʞʝʠʚʢʒ

ʞ˪ˇ˘˪ˇ
ʠˑ˙˪˃ˎ˟ː˪ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ˋ˓˪˅ːˢ˕˃ˢˍˑ˔˕˪
ˉˋ˕˕ˢˎˡˇˋːˋ˕˃˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅˃˅˙˪ˎˑˏ˖˦
ˑ˓˪˦ː˕ˋ˓˃ˏˋ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑǦˈˍˑːˑˏ˪˚ːˑˆˑ
˓ˑˊ˅ˋ˕ˍ˖
y ʟˋːˍˑ˅˃ˈˍˑːˑˏ˪ˍ˃˦ˎˋ˛ˈ˛ˎˢ˘ˑˏˇˑ
ˊ˃ˇˑ˅ˑˎˈːːˢ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘˒ˑ˕˓ˈ˄
ˎˡˇˋːˋ
y
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ʝ˔ːˑ˅ː˪˒˓ˋː˙ˋ˒ˋ:
y

y

y

ˑ˒ˑ˓˃ː˃˒˓˃˅ˑ˕˃ˆ˃˓˃ː˕˪˫ˇˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ˒˓˃˅ˇˎˢ˅˔˪˘
˔˖˄'˦ˍ˕˪˅ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓ˡ˅˃ːːˢ˕˃˅˔˪˘˒˓ˑ˛˃˓ˍ˪˅
ː˃˔ˈˎˈːːˢ;
˓˪˅ː˃ˏˑˉˎˋ˅˪˔˕˟˅˪ˎ˟ːˑ˫ˊ˃ˌːˢ˕ˑ˔˕˪,˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˢ
˕˓˖ˇˑ˅ˑˆˑ˕˃˪ː˕ˈˎˈˍ˕˖˃ˎ˟ːˑˆˑ˒ˑ˕ˈː˙˪˃ˎ˖,˕˃
ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢː˃˙˪ˌˑ˔ːˑ˅˪˔˅ˑ˫˘˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘˒ˑ˕˓ˈ˄;
ˊ˃ˆ˃ˎ˟ː˃˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˎ˟ː˪˔˕˟˅˔˪˘˚ˎˈː˪˅˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅˃ˊ˃
ˌˑˆˑ˄ˎ˃ˆˑ˒ˑˎ˖˚˚ˢˊ˔ˑˎ˪ˇ˃˓ːˑˡ˕˖˓˄ˑ˕ˑˡ˅˔˪˘˚ˎˈː˪˅
˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅˃˒˓ˑ˕ˋ˘,˘˕ˑ˜ˈ˃˄ˑ˅ˉˈːˈ˒˓˃˙ˡ˦,ː˃
ˑ˔ːˑ˅˪˓ˑˊ˅ˋː˖˕ˑ˫˔ˋ˔˕ˈˏˋ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑˆˑˊ˃˘ˋ˔˕˖;

ʝ˔ːˑ˅ː˪˒˓ˋː˙ˋ˒ˋ:

y

y

y

ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɚ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɧɟ
ɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɪɭɣɧɿɜɧɢɯ ɞɿɣ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɫɢɥ (ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ,
ɤɪɢɡɚ, ɿɧɮɥɹɰɿɹ, ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ ɛɚɝɚɬɢɯ ɬɚ ɛɿɞɧɢɯ);
ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɹɤ
ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɦɢɪɭ;
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ,
ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɫɩɚɞɤɭ ɧɚɪɨɞɭ.
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ʨˑ˙ˈˇ˃˦?
ʞ˓˪ˑ˓ˋ˕ˈ˕ː˪˔˕˟ ˅ˊ˃ˆ˃ˎ˟ː˪ˌˇˈ˓ˉ˃˅ː˪ˌ˒ˑˎ˪˕ˋ˙˪
˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘ˊ˃˅ˇ˃ː˟,˜ˑˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚˖ˡ˕˟:
y ʠˑ˙˪˃ˎ˟ː˖˔˕˪ˌˍ˪˔˕˟˕˃˅˪ˇ˔˖˕ː˪˔˕˟˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘
ˍˑː˗ˎ˪ˍ˕˪˅˅ˍ˓˃˫ː˪(˓ˈˆ˪ˑː˪);
y ʓˑˎˡː˃˔ˈˎˈːːˢ,˜ˑˊː˃˘ˑˇˋ˕˟˔ˢˊ˃ˏˈˉˈˡ˄˪ˇːˑ˔˕˪,
˕˃ːˈ˒ˈ˓ˈ˅ˋ˜˖˦˓˪˅ˈː˟˄ˈˊ˓ˑ˄˪˕˕ˢ;
y ʟ˪˅ˈː˟˄ˈˊ˓ˑ˄˪˕˕ˢ,˜ˑːˈ˒ˈ˓ˈ˅ˋ˜˖˦"˒˓ˋ˓ˑˇː˪ˌ"
˓˪˅ˈː˟(ˇˑ5%);
y ʓˋ˗ˈ˓ˈː˙˪˃˙˪ˡː˃˔ˈˎˈːːˢˊ˃ˇˑ˘˪ˇː˪˔˕ˡ ː˃˓˪˅ː˪
˒˓ˋ˓ˑˇːˑˈˍˑːˑˏ˪˚ːˑ˫(ːˈ˅ˋ˜ˈ1:10);
y ʡ˓ˋ˅˃ˎ˪˔˕˟ ˉˋ˕˕ˢ˅ˍ˓˃˫ː˪˒ˈ˓ˈ˅ˋ˜˖˦
˔ˈ˓ˈˇː˟ˑ˔˅˪˕ˑ˅ˋˌ˓˪˅ˈː˟.

ʟʝʚʫʝʒʠʑʜʏʓʏʜʜʶ
ʠʝʥʶʏʚʫʜʗʤʞʝʠʚʢʒ:
ʓʝʠʑʶʓʲʠ
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ʜˑ˅ˋˌ˒˖˄ˎ˪˚ːˋˌˏˈːˈˇˉˏˈː˕(80Ǧ˪˓ˑˍˋ)Ǧ ˊˏ˪ː˃
˒˓˪ˑ˓ˋ˕ˈ˕˪˅˖ˊ˃˔˃ˇ˃˘˪˗ˑ˓ˏ˪˅˪ˇːˑ˔ˋːˏ˪ˉ˅ˎ˃ˇˑˡ˪
ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˃ˏˋ.
ʚˡˇˋː˃,˫˫˒˓˃˅˃˕˃˔˅ˑ˄ˑˇˋ˄˖ˎˋ˅ˋˊː˃ː˪ˆˑˎˑ˅ːˑˡ
˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑˡ˙˪ːː˪˔˕ˡ,˃ˆˑˎˑ˅ːˋˏˊ˃˅ˇ˃ːːˢˏ
˒˖˄ˎ˪˚ːˑ˫˅ˎ˃ˇˋ˅ˋˊː˃˚ˈːˑ˔˃ˏˈˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ːˈː˃ˇ˃ːːˢ
ˢˍ˪˔ːˋ˘˒ˑ˔ˎ˖ˆˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˃ˏ.
ʟˈˊ˖ˎ˟˕˃˕Ǧ ːˑ˅˪˒˪ˇ˘ˑˇˋ,ˏˈ˕ˑˇˋ˕˃ˊ˃ˎ˖˚ˈː˪ːˑ˅˪
˪ː˔˕ˋ˕˖˙˪˫ˇˑː˃ˇ˃ːːˢ˒ˑ˔ˎ˖ˆ,˃ˆ˓ˑˏ˃ˇˢːˋ˔˕˃ˎˋːˈ
˒˓ˑ˘˃˚˃ˏˋ,˃˔˒ˑˉˋ˅˃˚˃ˏˋ˒ˑ˔ˎ˖ˆ.ʶˑ˓˪˦ː˕ˋ˓ˑˏˇˎˢ
ː˃ˇ˃˅˃˚˪˅˒ˑ˔ˎ˖ˆ˦˒ˑ˕˓ˈ˄ˋ˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅˃˕˃˪ː˕ˈ˓ˈ˔ˋ,
ˊ˃˒ˋ˕ˋ˕˃ˑ˚˪ˍ˖˅˃ːːˢ˔˒ˑˉˋ˅˃˚˃.

ʟˑˎ˟ʝʒʠ
ʜ˃ˇ˃˕ˋ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ ː˃˔ˈˎˈːːˡ ˕˃˒ˑ˚˖˕ˋ
˒ˑ˕˓ˈ˄ˋ˕˃˪ː˕ˈ˓ˈ˔ˋ ˎˡˇˈˌ.
ʣ˖ːˍ˙˪˫ ʝʒʠ˅ː˃ˇ˃ːː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ:
y ˒ˑˍ˓˃˜ˈːːˢ ˖ˉˈ˪˔ː˖ˡ˚ˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˕˃
˔ˋ˔˕ˈˏˋ ˫˘ ː˃ˇ˃ːːˢ ˚ˈ˓ˈˊ˅ˋˢ˅ˎˈːːˢ ˕˃
˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˎˈːːˢ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔˪˅ ː˃˔ˈˎˈːːˢ;
y ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˢ ˕ˋ˔ˍ˖ ː˃˅ˎ˃ˇ˖ ˊˏˈ˕ˑˡ
˒ˑˍ˓˃˜ˈːːˢ ˢˍˑ˔˕˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˚ˈ˓ˈˊ
ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˔˟ˍˈ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ːˋ˙˕˅ˑ ˕˃
ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˅ˎ˃ˇˋ
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ʏʑʠʡʟʶʮ

ʙˑˏ˒ˎˈˍ˔ː˃˔ˋ˔˕ˈˏ˃˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑˆˑˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ˪
˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑˆˑˊ˃˘ˋ˔˕˖,ˢˍ˃ˑ˒ˈ˓˖˦ː˃ˇ˅ˑ˘˓˪˅ːˢ˘:
y ˪˔ː˖˦˒˓ˋː˙ˋ˒˔˕˓˃˘˖˅˃ːːˢ,ˢˍˋˌˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚˖˦
˒ˑˍ˓ˋ˕˕ˢˇˎˢ˅˔˪˘˒˓˃˙ˡˡ˚ˋ˘,˃˕˃ˍˑˉ˅ˊː˃˚ː˪ˌ
ˏ˪˓˪ˇˎˢ˫˘˖˕˓ˋˏ˃ː˙˪˅˖˓˃ˊ˪˘˅ˑ˓ˑ˄ˋ,
ːˈ˜˃˔ːˑˆˑ˅ˋ˒˃ˇˍ˖,˄ˈˊ˓ˑ˄˪˕˕ˢ,ˇˈˍ˓ˈ˕ːˑ˫
˅˪ˇ˒˖˔˕ˍˋ,˪˒ˈː˔˪˫;
y ˦˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˈˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ,˜ˑː˃ˇ˃˦˕˟˔ˢ
˗ˈˇˈ˓˃ˎ˟ːˋˏˋ,˓ˈˆ˪ˑː˃ˎ˟ːˋˏˋ˪
ˏ˖ː˪˙ˋ˒˃ˎ˟ːˋˏˋˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ˅ˎ˃ˇˋˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˃ˏ,
ˢˍ˪ˌˑˆˑ˒ˑ˕˓ˈ˄˖ˡ˕˟,˃ˎˈːˈ˦ˑ˘ˑ˒ˎˈːˋˏˋ
˔ˋ˔˕ˈˏˑˡ˔˕˓˃˘˖˅˃ːːˢ.
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ʠˋ˔˕ˈˏ˃˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑˆˑ ˊ˃˘ˋ˔˕˖:
y
y
y
y
y
y
y
y
y

ʠˑ˙˪˃ˎ˟ːˈ ˔˕˓˃˘˖˅˃ːːˢ:˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˈ ˒ˈː˔˪ˌːˈ,
ˏˈˇˋ˚ːˈ ˕˃˔˕˓˃˘˖˅˃ːːˢ ˅˪ˇ ːˈ˜˃˔ːˋ˘ ˅ˋ˒˃ˇˍ˪˅;
ʠ˕˓˃˘˖˅˃ːːˢ ː˃˅ˋ˒˃ˇˑˍ ˄ˈˊ˓ˑ˄˪˕˕ˢ;
ʢː˪˅ˈ˓˔˃ˎ˟ː˪ ˔˘ˈˏˋ:ˇˑ˒ˑˏˑˆ˃ ˔˪ˏ'ˢˏ ˪˒ˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋˌ
ˍ˓ˈˇˋ˕ˇˎˢˇ˪˕ˈˌ,ˇˑ˒ˑˏˑˆ˃ ˒ˑˇˑˆˎˢˇ˖ ˕ˑ˜ˑ;
ʓˑ˒ˑˏˑˆ˃ ː˃ˑ˔ːˑ˅˪ ˕ˈ˔˕˖ː˃ˇˑ˘˪ˇ;
ʠˑ˙˪˃ˎ˟ːˋˌ ˊ˃˘ˋ˔˕ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˔ˎ˖ˉ˄ˑ˅˙˪˅;
ʠˑ˙˪˃ˎ˟ː˃ ˍˑˏ˒ˈː˔˃˙˪ˌː˪ ˔ˋ˔˕ˈˏˋ;
ʖ˃˘ˋ˔˕ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ˕˓˖ˇˑ˅ˑˆˑˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃;
ʞ˓ˑ˗ˈ˔˪ˌː˪ ˒ˈː˔˪ˌː˪ ˔ˋ˔˕ˈˏˋ
ʠˑ˙˪˃ˎ˟ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ

ʠˑ˙˪˃ˎ˟ː˪˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ
y
y
y
y
y
y

ˊ˃ˌːˢ˕˪˔˕˟ (˓ˋːˑˍ ˒˓˃˙˪),
˒ˑˊ˃˛ˍ˪ˎ˟ːˋˌ ˇˑˆˎˢˇˊ˃ˇ˪˕˟ˏˋ,
˄˖ˇˋːˍˋ ˇˎˢˎˡˇˈˌ˒ˑ˘ˋˎˑˆˑ ˅˪ˍ˖ ˕˃
˄˖ˇˋːˍˋ ˒˓ˋ˔˕˃˓˪ˎˋ˘,
ˇˈːː˪ ˪ˊ˃ˑ˚ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ,
ˉˋ˕ˎˑ˅˪ ˪/˃˄ˑ ˔˘ˈˏˋ ˊ˃ˌːˢ˕ˑ˔˕˪ ˇˎˢ
ˎˡˇˈˌˊˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˋˏˋ ˒ˑ˕˓ˈ˄˃ˏˋ,
ˍˑː˔˖ˎ˟˕˖˅˃ːːˢ ˪ˇˑ˒ˑˏˑˆ˖ ˑ˔ˑ˄˃ˏˊ
ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˋˏˋ ˒˓ˑ˄ˎˈˏ˃ˏˋ
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ʝ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˢː˃ˇ˃ːːˢ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘˒ˑ˔ˎ˖ˆ
y

y

y

ʖ˃˅ˋːˢ˕ˍˑˏ ˊ˃˘ˑˇ˪˅ ː˃˓ˋːˍ˖˒˓˃˙˪,
˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˎ˟ː˪˔˕˟ ˊ˃˄˪ˎ˟˛˪˔˕˟ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ
˒ˈ˓ˈ˄˖˅˃˦ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːː˪ ˗ˈˇˈ˓˃ˎ˟ːˋ˘ ˊˈˏˈˎ˟,
ˏ˪˔˙ˈ˅ˋ˘ ˪ˏ˖ː˪˙ˋ˒˃ˎ˟ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˅ˎ˃ˇˋ.
ʠˋ˔˕ˈˏ˃˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˅ʏ˅˔˕˓˪˫ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊˑ˅˃ː˃ ˊ˃
˓ˈˆ˪ˑː˃ˎ˟ːˋˏ ˒˓ˋː˙ˋ˒ˑˏ˪˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˖˦˕˟˔ˢ
ˏ˖ː˪˙˪˒˃ˎ˪˕ˈ˕˃ˏˋ ˅9˓ˈˆ˪ˑː˃˘.ʶ˔ː˖˦ ˇˈ˅'ˢ˕˟˓˪ˊːˋ˘
ˊ˃ˍˑː˪˅ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑˆˑ ˊ˃˘ˋ˔˕˖,˜ˑ ˅˪ˇ˓˪ˊːˢˡ˕˟˔ˢ
˒˪ˇ˘ˑˇ˃ˏˋ ˕˃˓ˑˊˏ˪˓ˑˏ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘ ˅ˋ˒ˎ˃˕,ˢˍ˪˔˕ˡ ˕˃
ˍ˪ˎ˟ˍ˪˔˕ˡ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ.
ʡˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˃ˎ˟ː˪ ˑ˓ˆ˃ːˋ ː˃ˇ˃ˡ˕˟ ˔˃ˏˑ˔˕˪ˌːˑ ˎˋ˛ˈ
ˇˈˢˍ˪ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ,˅˕ˑˌ˚˃˔ˢˍ˪ː˛˪ ˒ˈ˓ˈˇ˃ː˪ ː˃
˃˖˕˔ˑ˓˔ˋːˆ ːˈˍˑˏˈ˓˙˪ˌːˋˏ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˢˏ,˃˔ˑ˙˪˃˙˪ˢˏ
˃˄ˑ ˒˓ˋ˅˃˕ːˋˏ ˒ˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍ˃ˏ.

ʤʡʝʜʏʓʏʲʠʝʥʶʏʚʫʜʶʞʝʠʚʢʒʗ?
ʓˈ˓ˉ˃˅˃˅˪ˇ˪ˆ˓˃˦ˇˑˏ˪ː˖ˡ˚˖˓ˑˎ˟˅ː˃ˇ˃ːː˪
˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘˒ˑ˔ˎ˖ˆ˅˕˃ˍˋ˘˔˗ˈ˓˃˘,ˢˍ
ˇˑˆˎˢˇˊ˃ˇ˪˕˟ˏˋ,˄˖ˇˋːˍˋˇˎˢˎˡˇˈˌ
˒ˑ˘ˋˎˑˆˑ˅˪ˍ˖˕˃˄˖ˇˋːˍˋ˒˓ˋ˔˕˃˓˪ˎˋ˘.
ʶː˛ˋˏˋ˒ˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍˋ˦˒˓ˋ˅˃˕ː˪˕˃
ːˈˍˑˏˈ˓˙˪ˌː˪ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫,˅˕ˑˏ˖˚ˋ˔ˎ˪
˅ˈˎˋˍ˪ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫ˊˇ˃˅ːˋˏˋ ˕˓˃ˇˋ˙˪ˢˏˋ˅
˙˪ˌ˔˗ˈ˓˪(˙ˈ˓ˍˑ˅ː˪ˑ˄'˦ˇː˃ːːˢ;˃˔ˑ˙˪˃˙˪˫,
˒ˑ˅'ˢˊ˃ː˪ˊ˒ˑˎ˪˕ˋ˚ːˋˏˋ˒˃˓˕˪ˢˏˋ;˪ː˛˪
˓ˈˆ˪ˑː˃ˎ˟ː˪˄ˎ˃ˆˑˇ˪ˌː˪ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫)˪
˚ˋ˔ˎˈːː˪ˇ˓˪˄ː˪ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫.
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ʟˑˎ˟ʝʒʠ
ʠ˗ˈ˓ˋ: ˑ˔˅˪˕˃,ˑ˘ˑ˓ˑː˃ ˊˇˑ˓ˑ˅'ˢ,˔ˑ˙˪˃ˎ˟ː˪
˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ,ˏˋ˔˕ˈ˙˕˅ˑ /ˍ˖ˎ˟˕˖˓˃,˔˒ˑ˓˕;
y ʠ˒ˑ˔ˑ˄ˋ ˊ˃ˏˑ˅ˎˈːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ:ʢˆˑˇ˃˒˓ˑ
ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˕˃ ʣ˪ː˃ː˔˖˅˃ːːˢ /˔˖˄˔ˋˇ˪˫;
y ʣ˪ː˃ː˔˖˅˃ːːˢ ˊ˄ˑˍ˖ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ ˓ˈˆ˖ˎˡ˦˕˟˔ˢ
˪ːˇˋ˅˪ˇ˖˃ˎ˟ːˑ,ˊ˃ˎˈˉːˑ ˅˪ˇ ˔˗ˈ˓ˋ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪
˪˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ ˗˪ː˃ː˔ˑ˅ˑ˫ ˪ː˔˕ˋ˕˖˙˪˫ ˪ːˈˏ˃˦
ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ˒˓˃˅ˋˎ,˜ˑ ˔˕ˑ˔˖ˡ˕˟˔ˢ
˗˪ː˃ː˔˖˅˃ːːˢ ʝʒʠ(˄ˑ ˕ˈ˓ˏ˪ː "ʝʒʠ"ːˈ
˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋˌ ˅˃˅˔˕˓˪ˌ˔˟ˍˑˏ˖
ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˪)
y

ʞ˪ˇ˘ˑˇˋˇˑ˅ˋ˄ˑ˓˖ː˃ˇ˃˅˃˚˃˒ˑ˔ˎ˖ˆ
ʖ˃ˍˑː˒˓ˑˇˈ˓ˉ˃˅ː˪ ˊ˃ˍ˖˒˪˅ˎ˪ (ˤ˓˖ː˕˖˦˕˟˔ˢ
ː˃˦˅˓ˑ˒ˈˌ˔˟ˍˋ˘ ˇˋ˓ˈˍ˕ˋ˅˃˘˪ˆ˃˓˃ː˕˖˦
˚˪˕ˍ˪ ˑ˓˪˦ː˕ˋ˓ˋ ˪˒˓ˑˊˑ˓˪˔˕˟ ˅ˊ˃˒ˑ˄˪ˆ˃ːː˪
ˍˑː˗ˎ˪ˍ˕˪˅ ˪ː˕ˈ˓ˈ˔˪˅)
y ʣ˃ˍ˕ˑ˓ˋ ˅˪ˇ˄ˑ˓˖:˒˓˃˅ˑ˅˪ ˊ˃˔˃ˇˋ,˕ˈ˘ː˪˚ː˪
(˒˓ˋˏ˪˜ˈːːˢ,˒ˈ˓˔ˑː˃ˎ),ˈˍˑːˑˏ˪˚ː˪
˒ˑˍ˃ˊːˋˍˋ
y ʑˋˏˑˆˋ:˪˔ː˖ˡ˕˟ ˔˕˃ːˇ˃˓˕ˋ ˢˍˑ˔˕˪,
˔ˋ˔˕ˈˏˋ ˊ˅˪˕ːˑ˔˕˪,ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ˖ ˕˃ˑ˙˪ːˍˋ
ː˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ
y
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ʑˋˍˎˋˍˋˇˎˢʝʒʠ
y
y
y
y
y

y
y

ʓˑ˅ˈˇˈːːˢ˅ˎ˃˔ːˑ˫ˎˈˆˋ˕ˋˏːˑ˔˕˪;
ʙˑːˍ˖˓ˈː˙˪ˢˊˍˑˏˈ˓˙˪ˌːˋˏˋ/˒˓ˋ˅˃˕ːˋˏˋ
ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˢˏˋ;
ʙˑː˗ˎ˪ˍ˕ ːˈ˒˓ˋ˄˖˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˔˕˃˕˖˔˖ʝʒʠˊ˫˘ ˖˚˃˔˕ˡ ˅
˕ˈːˇˈ˓ːˋ˘ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓˃˘;
ʡˈːˇˈː˙˪ˢ ʲʠ˜ˑˇˑ ˅˪ˇˏˑ˅ˋ ˅˪ˇ ˇˑ˅ˆˑ˔˕˓ˑˍˑ˅ˋ˘
ˍˑː˕˓˃ˍ˕˪˅ ˊˏˈ˕ˑˡ˒˪ˇ˅ˋ˜ˈːːˢ ˍˑːˍ˖˓ˈː˙˪˫;
ʓˈ˓ˉ˃˅ː˃ ˇˑ˒ˑˏˑˆ˃ ˖˅ˋˆˎˢˇ˪ ˔˖˄˔ˋˇ˪ˌ ˒˪ˇˎˢˆ˃˦
˒ˈ˓ˈ˅˪˓˙˪ ˕˃ˍˑː˕˓ˑˎˡˊ˪ ˔˕ˑ˓ˑːˋ ʲʙ˕˃˦ːˈˇˑ˔˕˃˕ː˦
ˍˑ˓ˋˆ˖˅˃ːːˢ ˅˃˓˕ˑ˔˕˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ,ː˃ˇ˃ːˋ˘ ˖˅ˋˆˎˢˇ˪
˔˖˄˔ˋˇ˪ˌ;
ʠˍˑ˓ˑ˚ˈːːˢ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ˗˪ː˃ː˔˖˅˃ːːˢ;
ʞ˓ˑ˄ˎˈˏˋ ˅ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪˫,ˑ˄ˎ˪ˍ˖ ˕˃ˊ˅˪˕˖˅˃ːːˢ.

ʞʝʟʡʢʒʏʚʶʮ

15

735

5/21/2018

ʡ˓ˑ˘ˋ˪˔˕ˑ˓˪˫
ʓˑ˒˓ˋ˦ˇː˃ːːˢˇˑʲʠ˖1986˓ˑ˙˪:
y ˒˃˕˓ˑː˃˕ˏˑː˃˓˘˪˫˕˃˔ˑ˙˪˃ˎ˟ː˪˖˔˕˃ːˑ˅ˍˋ
˓ˋˏˑǦˍ˃˕ˑˎˋ˙˟ˍˑ˫˙ˈ˓ˍ˅ˋ;
y ˊ˄ˈ˓ˈˉˈːːˢ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑ˫˔˕˃˄˪ˎ˟ːˑ˔˕˪,
ˍˑˎˑː˪˃ˎ˟ːˑ˫˪ˏ˒ˈ˓˪˫˕˃ˊ˃˘ˋ˔˕˅ː˖˕˓˪˛ː˪˘
˓ˋːˍ˪˅– ˃ː˃ˎˑˆ˪ˢˊʠʟʠʟ
ʞ˪˔ˎˢ˒˓ˋ˦ˇː˃ːːˢˇˑʲʠ˖1986˓.:
y ˦ˇˈ˙ˈː˕˓˃ˎ˪ˊˑ˅˃ːˑˡ˖ː˪˕˃˓ːˑˡˇˈ˓ˉ˃˅ˑˡ;
y ˊː˃˚ː˪˔˖˄˔ˋˇ˪˫ˊ˄ˡˇˉˈ˕˖ʲʠ ː˃˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ
˔˕˃ːˇ˃˓˕˪˅˪ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃ʲʠ˅ː˃ˇ˃ːː˪
˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘˒ˑ˔ˎ˖ˆ;
y ˇ˅ˑ˔˕ˑ˓ˑːː˪ˇˑˆˑ˅ˑ˓ˋˊ˓ˢˇˑˏˇˈ˓ˉ˃˅˜ˑˇˑ
ˇˑ˔˕˖˒˫˘ˆ˓ˑˏ˃ˇˢːˇˑ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘˒ˑ˔ˎ˖ˆ˅
ʞˑ˓˕˖ˆ˃ˎ˪˫ˢˍ˪ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˙˪˦˫ˍ˓˃˫ːˋ.

ʠˑ˙˪˃ˎ˟ːˈˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ
ʠˋ˔˕ˈˏ˃ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ˇˑ˒ˑˏˑˆˋ˅ˍˎˡ˚˃˦:
y ˅ˋ˒ˎ˃˕ˋˊ˃˒ˈ˓˪ˑˇ˘˅ˑ˓ˑ˄ˋ;
y ˅ˋ˒ˎ˃˕ˋː˃ˇ˪˕ˈˌ(ˊ˅ːˈ˔ˍ˃ˏˋ˪˄ˈˊ˅ːˈ˔ˍ˪˅);
y ˒ˈː˔˪ˢˊ˪ː˅˃ˎ˪ˇːˑ˔˕˪;
y ˒ˈː˔˪ˢˊ˃˅˪ˍˑˏ;
y ˒ˈː˔˪ˢˊ˃˅˕˓˃˕˖ˆˑˇ˖˅˃ˎ˟ːˋˍ˃;
y ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ː˃ˇˑ˒ˑˏˑˆ˃ˊ˄ˈˊ˓ˑ˄˪˕˕ˢ;
y ˍˑˏ˒ˈː˔˃˙˪˫ˊ˃˕ˋˏ˚˃˔ˑ˅˖˃˄ˑ˒ˑ˔˕˪ˌː˖
ːˈ˒˓˃˙ˈˊˇ˃˕ː˪˔˕˟˅ː˃˔ˎ˪ˇˑˍ˒˓ˑ˗ˈ˔˪ˌːˋ˘
ˊ˃˘˅ˑ˓ˡ˅˃ː˟.
ʛ˪ː˪ˏ˃ˎ˟ːˋˌˍ˅˃ˎ˪˗˪ˍ˃˙˪ˌːˋˌ˒ˈ˓˪ˑˇ˅ːˈ˔ˍ˪˅
˕˃/˃˄ˑ˒˓ˑˉˋ˅˃ːːˢ˅ʞˑ˓˕˖ˆ˃ˎ˪˫ːˈˑ˄˘˪ˇːˋˌ
ˇˎˢˑˇˈ˓ˉ˃ːːˢ˖ˍ˃ˊ˃ːˋ˘˅ˋ˒ˎ˃˕

16

736

5/21/2018

ʝ˔ˑ˄ˎˋ˅ˑ˔˕˪ʞˑ˓˕˖ˆ˃ˎ˪˫
y

ʜ˃ˢ˅ː˪˔˕˟ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ˇˑ˒ˑˏˑˆˋː˃˔ˑ˙˪˃ˎ˟ː˖
˪ː˕ˈˆ˓˃˙˪ˡ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˃ˏ˕˃˪ːˑˊˈˏ˙ˢˏ,ˢˍ˪
ˎˈˆ˃ˎ˟ːˑ˒ˈ˓ˈ˄˖˅˃ˡ˕˟˖ʞˑ˓˕˖ˆ˃ˎ˪˫ːˈˏˈː˛
ˑˇːˑˆˑ˓ˑˍ˖(ˆ˓ˑˏ˃ˇˢːˋʲ˅˓ˑ˔ˑˡˊ˖˃˄ˑʲʔʏ)
˃˄ˑ˕˓˟ˑ˘˓ˑˍ˪˅(˓ˈ˛˕˃ˇˈ˓ˉ˃˅).

y

ʠ˒˪˅˪˔ː˖˅˃ːːˢ ˔ˋ˔˕ˈˏˋˏˈˇˋ˚ːˑˆˑ
˔˕˓˃˘˖˅˃ːːˢ˪˗˪ˍ˔ˑ˅˃ːˋ˘˒ˎ˃˕ˈˉ˪˅,ˢˍ˪
˅˪ˇ˛ˍˑˇˑ˅˖ˡ˕˟˔ˢˏˈˇˋ˚ːˋˏˊ˃ˍˎ˃ˇ˃ˏ
ˇˈ˓ˉ˃˅ˑˡ˃˄ˑˑˇˈ˓ˉ˖˅˃˚˃ˏˋ˒ˑ˔ˎ˖ˆ.

ʓˑ˔˅˪ˇʞˑ˓˕˖ˆ˃ˎ˪˫
y

ʑ˔˕˃ːˑ˅ˎˈːːˢ˚˪˕ˍˋ˘ˍ˓ˋ˕ˈ˓˪˫˅˜ˑˇˑˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ
˗˪ː˃ː˔˖˅˃ːːˢ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘˒ˑ˔ˎ˖ˆː˃˒˪ˇ˔˕˃˅˪«ˍˑ˛ˋˍ˖
ˇˑ˘ˑˇ˪˅»ˑˇˈ˓ˉ˖˅˃˚˃˕˃ˌˑˆˑ˪ˏˑ˅˪˓ːˑ˫ˊˏ˪ːˋ;

y

ʑˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢ«ˍˑ˛ˋˍ˖ˇˑ˘ˑˇ˪˅»˔˒˓ˋˢ˦˒˓ˑˊˑ˓ˑ˔˕˪
ː˃ˇ˃ːːˢ˒ˑ˔ˎ˖ˆː˃ˌ˄˪ˎ˟˛˒ˑ˕˓ˈ˄˖ˡ˚ˋˏ,ˊːˋˉˈːːˢ
˅ˋ˕˓˃˕ː˃˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ,ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˡˢˍˑ˔˕˪˒ˑ˔ˎ˖ˆˊ˃
ˊː˃˚ːˑˏˈː˛ˈ˫˘˗˪ː˃ː˔˖˅˃ːːˢ;

y

ʝ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅˃ː˃ˢ˅ː˪˔˕˟˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˑˆˑ˪ˇˈː˕ˋ˗˪ˍ˃˙˪ˌːˑˆˑ
ːˑˏˈ˓˖ˇˎˢˑˇˈ˓ˉ˃ːːˢ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘˒ˑ˔ˎ˖ˆ˕˃ˇˑ˔˕˖˒
˓ˈˆ˖ˎˢ˕ˑ˓ːˋ˘ˑ˓ˆ˃ː˪˅ˇˑ˄˃ˊˇ˃ːˋ˘ˇˑˊ˅ˑˎˢ˦
ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ˕˃ˑ˙˪ːˍ˖˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˪˅˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘˒ˑ˔ˎ˖ˆ˕˃
˫˘˔˖ˍ˖˒ːˑˆˑˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ˗˪ː˃ː˔˖˅˃ːːˢˇˎˢ˄˖ˇ˟Ǧˢˍˋ˘
ˑˍ˓ˈˏˋ˘ˑˇˈ˓ˉ˖˅˃˚˪˅.

17

737

5/21/2018

ʞˑ˓ˢˇˑˍˊ˃ˎ˖˚ˈːːˢʝʒʠˇˑː˃ˇ˃ːːˢ
˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘˒ˑ˔ˎ˖ˆ
y

y

y
y

ʢː˪˗˪ˍˑ˅˃ːˋˌ˒˪ˇ˘˪ˇˇˑ˗˪ː˃ː˔˖˅˃ːːˢˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫
ˇˑ˒ˑˏˑˆˋ˖˓˃ˏˍ˃˘˪˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑˆˑˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ,˪
˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘˒ˑ˔ˎ˖ˆ˒˓ˑ˒ˑ˓˙˪ˌːˑˇˑ˒ˈ˅ːˑˆˑ«ˍˑ˛ˋˍ˖
ˇˑ˘ˑˇ˪˅»,ˇˑˢˍˑˆˑː˃ˎˈˉˋ˕˟ˑˇˈ˓ˉ˖˅˃˚˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘
˒ˑ˔ˎ˖ˆ
ʢː˪˗˪ˍˑ˅˃ːˋˌ˒˪ˇ˘˪ˇˇˑˍ˓ˋ˕ˈ˓˪˫˅ˊ˃ˎ˖˚ˈːːˢʝʒʠˇˑ
ː˃ˇ˃ːːˢ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘˒ˑ˔ˎ˖ˆ,˜ˑ˒ˑ˕˓ˈ˄˖˦˅ˋˊː˃ːːˢ˫˘
˔˖˔˒˪ˎ˟ːˑǦˍˑ˓ˋ˔ːˑˆˑ˔˕˃˕˖˔˖,˪˅˪ˇ˔˖˕ː˪˔˕˟
ˇˋ˔ˍ˓ˋˏ˪ː˃˙˪˫ʝʒʠː˃ˍˑ˓ˋ˔˕˟ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘˖˔˕˃ːˑ˅˃˄ˑ
˒˓ˋ˅˃˕ːˑˆˑ˄˪ˊːˈ˔˖
ʞ˓˪ˑ˓ˋ˕ˈ˕ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˋ˘˒ˑ˕˓ˈ˄˪ˊ˃˘ˋ˔˕˖˒˓˃˅
ˑˇˈ˓ˉ˖˅˃˚˪˅ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ˇˑ˒ˑˏˑˆˋ˪˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘˒ˑ˔ˎ˖ˆ,
ʢː˪˗˪ˍˑ˅˃ː˪˅ˋˏˑˆˋˇˑ˔˕˃ːˇ˃˓˕˪˅˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘˒ˑ˔ˎ˖ˆ˪
ˍˑː˕˓ˑˎˡˢˍˑ˔˕˪,˅ˋ˄˪˓ˍˑ˅ˋˌˇˈ˓ˉ˃˅ːˋˌ˃˖ˇˋ˕

ʓˑ˔˅˪ˇˊ˃ˎ˖˚ˈːːˢʝʒʠ
ʑ˪ˇ˔˖˕ː˪˔˕˟˅ˋˏˑˆˇˑʝʒʠ˜ˑˇˑˎ˪˙ˈːˊ˖˅˃ːːˢ,
˔ˈ˓˕ˋ˗˪ˍ˃˙˪˫˃˄ˑ˪ː˛ˋ˘˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘
ˇˑˊ˅ˑˎ˪˅ː˃ˍˑˉː˖˒ˑ˔ˎ˖ˆ˖.
y ʙ˓ˋ˕ˈ˓˪ˌ˔˖˔˒˪ˎ˟ːˑǦˍˑ˓ˋ˔ːˑ˫ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ʝʒʠ
(ˊ˃˄ˑ˓ˑː˃˓ˑˊ˒ˑˇ˪ˎ˖˒˓ˋ˄˖˕ˍ˖,ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅˃
˒ˈ˓˪ˑˇˋ˚ː˃˒˖˄ˎ˪˚ː˃ˊ˅˪˕ː˪˔˕˟,˔˃ˏˑ˅˓ˢˇː˪˔˕˟˪
˅˪ˇ˔˖˕ː˪˔˕˟˒˓ˢˏˑˆˑˊ˅’ˢˊˍ˖ˊ˒ˑˎ˪˕ˋ˚ːˑˡ
ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕ˡ).
y ʜ˃ˇ˃ːːˢ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘˒ˑ˔ˎ˖ˆ˗˪ː˃ː˔˖˦˕˟˔ˢˢˍˊ
ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ˄ˡˇˉˈ˕˖,˕˃ˍ˪ˍˑ˛˕ˑˏ˔˖˄˔ˋˇ˪ˌ
ʲʠ.
y

18

738

5/21/2018

ʓˑ˔˅˪ˇˊ˃ˎ˖˚ˈːːˢʝʒʠ(1)
y

ʑ˪ˇ˛ˍˑˇˑ˅˖ˡ˕˟˔ˢˎˋ˛ˈˊ˃ˇˑˍ˖ˏˈː˕ˑ˅˃ː˪
˅ˋ˕˓˃˕ˋ˒˓ˑ˒ˑ˓˙˪ˌːˑˇˑ˗˃ˍ˕ˋ˚ːˑ˫ˍ˪ˎ˟ˍˑ˔˕˪
ˑˇˈ˓ˉ˖˅˃˚˪˅˕˃ː˃ˎˈˉːˋ˘˫ˏ˅ˋ˒ˎ˃˕ˊˆ˪ˇːˑˊ
«ˍˑ˛ˋˍˑˏˇˑ˘ˑˇ˪˅»˕˃˅˪ˇːˑ˔ːˑ
ːˈ˚ˋ˔ˎˈːːˋˏˋ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˋˏˋ˒˓˃˅ˋˎ˃ˏˋ.

y

ʛˑˉˎˋ˅˪˔˕˟ˇˎˢʝʒʠˑˇˈ˓ˉ˃˕ˋˇˈ˓ˉ˃˅ːˈ
˗˪ː˃ː˔˖˅˃ːːˢː˃˪ː˅ˈ˔˕ˋ˙˪ˌː˪˒ˑ˕˓ˈ˄ˋ
(ˊˑˍ˓ˈˏ˃,˄˖ˇ˪˅ːˋ˙˕˅ˑ˪˓ˈˏˑː˕˒˓ˋˏ˪˜ˈː˟),˃
˕˃ˍˑˉ˒˓ˑ˗˪ˎ˃ˍ˕ˋˍ˖,˓ˈ˃˄˪ˎ˪˕˃˙˪ˡ˕˃
˪ːːˑ˅˃˙˪ˌː˪ˏˈ˕ˑˇˋ.

ʐʶʚʝʟʢʠʫ

19

739

5/21/2018

ʠˋ˔˕ˈˏ˃˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑˆˑ
ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ
ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ˒˓˃˙˪˕˃˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑˆˑ
ˊ˃˘ˋ˔˕˖
y ʙˑˏ˪˕ˈ˕ˋˊ˒ˋ˕˃ː˟˒˓˃˙˪,ˊ˃ˌːˢ˕ˑ˔˕˪˕˃
˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑˆˑˊ˃˘ˋ˔˕˖ˑ˄ˎ˅ˋˍˑːˍˑˏ˪˅
y ʢ˒˓˃˅ˎ˪ːːˢˊ˒ˋ˕˃ː˟˒˓˃˙˪,ˊ˃ˌːˢ˕ˑ˔˕˪
˕˃˔ˑ˙ˊ˃˘ˋ˔˕˖ ˏ˪˔˟ˍ˓˃ˌ˅ˋˍˑːˍˑˏ˪˅
y ʠ˕˃˙˪ˑː˃˓ː˪ˊ˃ˍˎ˃ˇˋ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑˆˑ
ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ
y ʡˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˃ˎ˟ː˪˙ˈː˕˓ˋ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑˆˑ
ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ
y

ʞ˓˃˅ˑ˅˃˓˃ˏˍ˃
ʖ˃ˍˑːʟˈ˔˒˖˄ˎ˪ˍˋʐ˪ˎˑ˓˖˔˟"ʞ˓ˑ
˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˈˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ"
y ʙˑˏ˒ˎˈˍ˔ː˃˒˓ˑˆ˓˃ˏ˃˓ˑˊ˅ˋ˕ˍ˖
˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑˆˑˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ
y ʞˑ˔˕˃ːˑ˅˃ʢ˓ˢˇ˖˒˓ˑˇˈˢˍ˪˒ˋ˕˃ːːˢ
ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑˆˑˊ˃ˏˑ˅ˎˈːːˢ
y ʞˑ˔˕˃ːˑ˅˃ʢ˓ˢˇ˖˒˓ˑˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢːˑ˓ˏ
˕˃ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅˪˅ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːˑ˔˕˪ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː
˒ˑ˔ˎ˖ˆ˃ˏˋˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘˖˔˕˃ːˑ˅
˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑˆˑˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ
y
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ʤ˕ˑˑ˕˓ˋˏ˖˦˔ˑ˙˪˃ˎ˟ː˪˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ
y
y
y
y
y
y
y

ʒ˓ˑˏ˃ˇˢːˋ,˜ˑ˒ˈ˓ˈ˄˖˅˃ˡ˕˟˖˔ˍˎ˃ˇː˪ˌ
ˉˋ˕˕˦˅˪ˌ˔ˋ˕˖˃˙˪˫
ʠˋ˓ˑ˕ˋ
ʛ˃ˎˑˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈː˪
ʐˈˊ˘˃˕˚ˈːˍˋ
ʐ˃ˆ˃˕ˑˇ˪˕ː˪
ʝ˔ˑ˄ˋ,˜ˑ˒ˑ˔˕˓˃ˉˇ˃ˎˋ˅ː˃˔ˎ˪ˇˑˍ
ˍ˃˕˃˔˕˓ˑ˗˕˃˔˕ˋ˘˪ˌːˋ˘ˇˋ˘
ʝ˔ˑ˄ˋ,˜ˑ˒ˑ˔˕˓˃ˉˇ˃ˎˋ˅˪ˇ
ːˈ˄ˎ˃ˆˑ˒ˑˎ˖˚˚ˢ˕˃ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃˅˔˪ˏ'˫

ʓˈ˓ˉ˃˅ːˈ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˈˊ˃ˏˑ˅ˎˈːːˢ
ʞˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˑˊ˃ˍˑːˑˏ˒˓ˑ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˈ
ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ
y ʜˈ˦ˏˈ˘˃ː˪ˊˏˑˏ˒˪ˇ˕˓ˋˏˍˋʝʒʠ
y ʜ˃ˢ˅ː˪˔˕˟ˏˈ˕ˑˇˋˍˋ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˢ
ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑˆˑˊ˃ˏˑ˅ˎˈːːˢ,
ˢˍ˃˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃˦ˊ˃ˎ˖˚ˈːːˢʝʒʠː˃ˈ˕˃˒˪
˅ˋ˅˚ˈːːˢ˒ˑ˕˓ˈ˄
y ʞ˪ˇ˔˕˃˅ˑˡˇˎˢʓʠʖ˦ː˃ˢ˅ː˪˔˕˟
ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫˒˓ˑˆ˓˃ˏˋ
y
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ʛˈ˘˃ː˪ˊˏʓʠʖ
ʖ˃˔˕ˑ˔ˑ˅˖˦˕˟˔ˢˇ˅˃˒˪ˇ˘ˑˇˋ:ː˃ˇ˃ːːˢ
˔˖˄˔ˋˇ˪ˌʝʒʠ˃˄ˑˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ
ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ˊ˃ˍ˖˒˪˅ˈˎ˟
y ʠ˖˄˔ˋˇ˪ˡ˅˃ːːˢ:ː˃ː˃ˇ˃ːːˢˍˑːˍ˓ˈ˕ːˑ˫
˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑ˫˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ˃˄ˑˆ˓˃ː˕ː˃
˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˡ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑˆˑ˒˓ˑˈˍ˕˖
y ʠˑ˙˪˃ˎ˟ː˪˒ˑ˔ˎ˖ˆˋʝʒʠˏ˃ˡ˕˟
ː˃ˇ˃˅˃˕ˋ˔ˢː˃˄ˈˊˍˑ˛˕ˑ˅ː˪ˌˑ˔ːˑ˅˪
y ʝ˄ˑ˅'ˢˊˍˑ˅˪˔˕˟ˍˑːˍ˖˓˔˖
y

ʑˋˍˎˋˍˋ
ʜˈ˅ˈˎˋˍ˃ˍ˪ˎ˟ˍ˪˔˕˟ʝʒʠ,˜ˑ˅ˋˢ˅ˎˡ˕˟
˪ː˕ˈ˓ˈ˔ˇˑ˖˚˃˔˕˪˖ˍˑːˍ˖˓˔˪ʓʠʖ
y ʝ˄ˏˈˉˈː˪˔˕˟˒˓˃˅˃ʝʒʠ˅ˈ˔˕ˋ
ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍ˖ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟
y ʞˈ˓ˈ˅˃ˉ˃ˡ˕˟˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑǦˏˈˇˋ˚ː˪
˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ
y ʞˑˍ˓ˋ˅˃˦˕˟˔ˢ˅ˑ˔ːˑ˅ːˑˏ˖˅ˋ˕˓˃˕ˋː˃
ˊ˃˓ˑ˄˪˕ː˖˒ˎ˃˕˖
y ʜˈˇˑ˔ˍˑː˃ˎ˃ˏˈ˕ˑˇˋˍ˃˅ˋ˅˚ˈːːˢ
˒ˑ˕˓ˈ˄ˇˎˢ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˢʓʠʖ
y
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Вступ до українського видання
Соціальна політика будь-якої держави спрямована на соціальний захист
різних соціальних і демографічних груп населення, особливо тих осіб, які
перебувають у складних життєвих обставинах. Ефективний соціальний захист –
це не лише гарантовані державою соціальні виплати, а насамперед розвинена
мережа соціальних послуг, які надаються з урахуванням особливостей і потреб
різних категорій клієнтів. Сучасна система соціальних послуг повинна
відповідати потребам громадян і орієнтуватися на покращення якості їхнього
життя. Як зазначається у Концепції реформування системи соціальних послуг,
затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.04.2007 р.
№178-р, такі послуги необхідно наблизити до отримувачів, надавати на
принципах адресності, індивідуального підходу, поваги до кожного клієнта та
дотримання загальнолюдських прав.
Світова економічна криза спричинила зниження рівня життя населення,
тому в Україні зростає кількість осіб, що потребують соціального захисту. Так,
у 2014 році соціальними закладами та установами, які підпорядковуються
Міністерству праці та соціальної політики України, було надано соціальних
послуг понад двом мільйонам громадян. Насамперед, це особи, які не здатні до
самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і не
мають рідних, які можуть забезпечити їм догляд і надати допомогу. Для таких
категорій населення соціальні послуги надаються закладами соціального
обслуговування, діяльність яких координується відповідними центральними та
місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування і
фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також інших
джерел, передбачених чинним законодавством.
У зв’язку з цим, одним із пріоритетних завдань реформування системи
соціального обслуговування є удосконалення управління державними
видатками на соціальні послуги з метою їх раціонального використання. Це
завдання можна реалізувати шляхом поступового переходу від утримання
установ соціального захисту та обслуговування, які в сьогоденні надають
соціальні послуги, до фінансування витрат на надання соціальних послуг. З
цією метою необхідно визначити:
- соціально та економічно обґрунтований перелік базових соціальних
послуг, що гарантуються державою на безоплатній основі, та категорії осіб, на
яких вони поширюються;
- методику розрахунку граничної вартості конкретної послуги на одного
отримувача залежно від того, кому надається послуга (одиноким особам
похилого віку, інвалідам або хворим, не здатним до самообслуговування) та де
вона надається (за місцем проживання вдома, у стаціонарних закладах, у
закладах денного перебування).
На сьогодні, у кожному конкретному випадку, перелік, зміст та обсяг
соціальних послуг визначаються працівником соціальної служби, до якої
звернулась особа, з урахуванням її стану здоров'я, індивідуальних потреб,
індивідуальної програми реабілітації та інших об’єктивних факторів, що
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спричинили складні життєві обставини. Чинне законодавство України не
регламентує мінімальний перелік соціальних послуг, які б забезпечили
найголовніші потреби осіб, що опинилися у скруті, і які б гарантувалися
державою за будь-якої економічної ситуації незалежно від території
проживання громадян. Унормування переліку послуг для визначеної категорії
осіб дасть змогу забезпечити надання соціальних послуг тим, хто їх потребує, і
в конкретному обсязі.
Таким чином, розробка та затвердження єдиного соціально та економічно
обґрунтованого переліку соціальних послуг, гарантованих державою на
безоплатній основі особам, які перебувають у складних життєвих обставинах,
та визначення граничної вартості таких послуг є надзвичайно актуальним
завданням. Це дозволить посилити фінансовий контроль за наданням
соціальних послуг, сприяти ефективному плануванню та використанню коштів
державного та місцевих бюджетів на сферу соціальних послуг, що особливо
важливо в умовах економічної кризи, та забезпечити найнеобхідніші потреби
людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, в межах державних
соціальних стандартів.
I. Загальний огляд системи соціального захисту в Україні.
Відповідно чинного законодавства соціальний захист в Україні включає в
себе: схеми соціального страхування для осіб, що втратили роботу чи
тимчасово втратили працездатність; фінансову та матеріальну допомогу різним
категоріям відповідно до законодавства, а саме: субсидії, пільги, соціальні
виплати тощо; соціальні послуги.
Основними проблемами системи соціального захисту є:
- громіздка нормативно-правова база. Різноманітні пільги (за соціальною
та професійною ознаками), соціальні виплати та соціальні послуги в Україні
здійснюються відповідно 58 законів та більше ніж 120 підзаконних
нормативно-правових актів;
- занадто розгалужена система пільг та соціальних виплат, які є тягарем
для Державного бюджету, а відтак на практиці не можуть бути реалізовані. За
оцінками різних експертів, загальна вартість задекларованих у чинному
законодавстві пільг складає від 3,8 до 5,8 млрд. дол. США на рік, проте
реально фінансується лише незначна їх частина. В Україні налічується понад
130 категорій одержувачів різних видів соціальних виплат, з яких лише 70
отримують виплати за соціальною ознакою, та близько 50 – за професійною.
Усі пільгові, в т. ч. соціально незахищені, категорії громадян мають право на
більш як 120 видів пільг, а також понад 60 видів соціальних і
компенсаційних виплат;
- відсутність єдиної системи обліку різних категорій отримувачів пільг,
соціальних виплат та соціальних послуг та відсутність системи статистичного
обліку діяльності недержавних надавачів соціальних послуг;
- реальний обсяг видатків на сферу соціального захисту та соціального
забезпечення щонайменше у 2,5 - 3 рази перевищує ту суму, що задекларована

746

у зведеному бюджеті України за видатковою статтею «Соціальний захист та
соціальне забезпечення»;
- бюджетна система України функціонує за «прецедентним» принципом.
Кошти, які виділялися в минулому фінансовому році, передбачаються і в
наступному фінансовому році з невеликим збільшенням на рівень інфляції, що
прогнозується. Такі підходи заважають реально планувати пріоритети
соціальної політики та виділяти кошти на соціальні послуги. Кошти на
соціальні послуги виділяються на утримання установ соціального захисту, в
яких до 90% бюджету йде на комунальні послуги та на заробітну плату
працівникам;
- серед заходів соціального захисту переважають грошові трансферти
населенню (соціальні та компенсаційні виплати). В Україні систему надання
соціальних послуг намагаються використовувати не як інструмент реінтеграції
осіб, які опинились в складних життєвих обставинах, а як інструмент боротьби
з бідністю;
- система соціального захисту не зацікавлена у виведені осіб зі складних
життєвих обставин (реабілітація) чи в профілактиці (недопущення потрапляння
соціальних груп в складі життєві обставини (профілактиці). Підтримка осіб, що
потрапили в складні життєві обставини забезпечує фінансування установ, та
значний обсяг матеріальної і фінансової допомоги, яка проходить через
керівників закладів, управлінь та департаментів соціального захисту на
місцевому рівні.
В умовах системних реформ, які наразі проходять в Україні (зокрема
децентралізація) соціальна сфера взагалі не прописана і не вважається
пріоритетною ні в Стратегії 2020 ні в інших стратегічних документах. Ані
Кабінет Міністрів України, ні Міністерство соціальної політики не мають
загального бачення щодо того якою буде система соціального захисту в Україні
після реформ. Фінансова сторона кінцевих результатів реформ не визначена
хоча б гіпотетично. Важливою проблемою є те, що громадське експертне коло
також замало цікавиться соціальною проблематикою. В експертних
громадських об’єднаннях немає в пріоритетах реформи системи соціального
захисту. З іншого боку, Опозиційний блок в протидію реформам пропонує
популістські лозунги, реалізація яких є не можливою та підбурюють населення
до соціальних протестів і вибухів. Єдиним майданчиком, який діє з 2012 року
та системно підходить до розробки моделі соціального захисту є
Координаційно-експертна рада з питань соціальної політики Науководослідного інституту праці та зайнятості населення Міністерства соціальної
політики України і НАН України.
Система надання соціальних послуг є сферою, в яку вкладають значні
кошти різноманітні міжнародні донори, але відсутність координації та
паралельна робота призводить до появи нормативно-правових документів, які
протирічать один одному та сприяють не реформуванню системи, а її
деформації.
Реформування системи соціальних послуг розпочато з моменту її
створення та визначено в «Стратегії подолання бідності»i яка була затверджена

747

Указом Президента України 15 серпня 2001 року. В даній Стратегії визначені
основні напрями реформи, а саме:
- поглиблення адресності державної соціальної допомоги;
- окремі пільги населенню має бути замінено на соціальні послуги;
- перехід від бюджетного фінансування відповідних державних установ до
програмного фінансування на конкурсних засадах громадських організацій, які
надаватимуть такі послуги;
- здійснити передачу органам місцевого самоврядування повноважень
щодо планування, фінансування та організації надання соціальних послуг.
Ці принципові завдання, які повинні забезпечити функціонування системи
соціальних послуг дублювалися в усіх наступних стратегічних документах, які
були прийняті українською владою. У 2003 році Верховна Рада України
прийняла Закон України «Про соціальні послуги» який повинен був стати
базовим для реалізації завдань щодо реформування соціальної сфери та
розвитку системи надання соціальних послуг. Але прийняття цього Закону не
дозволило просунутись вперед у напряму роздержавлення соціальної сфери.
Норми викладені в зазначеному законі принципово не дозволяли запровадити
механізми закупівель соціальних послуг, та розбити механізми визначення
вартості соціальної послуги. В Законі взагалі не надано визначення «соціальна
послуга». Наявне визначення «соціальні послуги» в множині як «комплекс
заходів» давало досить широке тлумачення та унеможливило на практиці
зведення соціальної послуги до заходів для яких можна прорахувати кошторис.
Визначений перелік соціальних послуг (ст. 5) також досить широко трактував
соціальні послуги, які скоріше були сферами діяльності в яких можливо
застосування соціальних. «Концепція реформування системи соціальних
послуг», була схвалена у 2007 році та втратила чинність у 2012 році. Вона теж
передбачала реалізацію цих 4-х завдань, але це завдання не було виконано. В
«Стратегії реформування системи надання соціальних послуг»,
яка
затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 р.
№ 556-р, зазначено, що ...концепція реформування системи соціальних послуг,
схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2007 р. №
178 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 28, ст. 1122), реалізована не в
повному обсязі внаслідок відсутності законодавчого регулювання питань,
зокрема, щодо формування соціального замовлення, визначення потреб
адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, їх видах та
обсягах, планування та надання соціальних послуг з урахуванням
визначених потреб і запровадження стандартизації зазначених послуг. Ті ж
самі проблеми можуть стати на заваді реалізації самої Стратегії реформування.
На сьогодні існує неузгодженість законодавчих та нормативних актів щодо
термінів, категорій, наявні проблеми з реалізацією вже прийнятих підзаконних
актів, а також з відсутністю підходів до розрахунку фінансування соціальних
послуг на одного отримувача на заміну традиційним підходам утримання
установ. Вищенаведене негативно характеризує сферу соціальних послуг в
Україні. На наш погляд, насамперед, необхідно виділити наступні проблеми
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системи надання соціальних послуг, а саме: структурні; термінологічні;
фінансові.
II. Огляд проблем системи надання соціальних послуг
1.1. Структурні проблеми. Ці проблеми пов’язані з неузгодженістю в
діяльності самого Міністерства соціальної політики в сфері надання соціальних
послуг та наявністю трьох умовних сфер соціальних послуг, відповідно до
цільових груп: діти, сім’я, молодь; пенсіонери, ветерани; інваліди; інші
соціальні групи які фінансуються лише за рахунок місцевих бюджетів
відповідно ст. 91 Бюджетного кодексу України (бездомні, звільнені з місць
позбавлення волі, ВІЛ-інфіковані, групи, уразливі до ВІЛ тощо)
Перші три «сфери» мають власну розгалужену систему установ та закладів
«Центрів соціальних послуг для сім’ї, дітей та молоді» та «Територіальних
центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», Центри
реабілітації інвалідів, підприємства УТОС, УТОГ тощо. Мають «власні»
Закони, які розроблялися під конкретні структури: ЗУ «Про соціальну роботу з
сім’ями, дітьми та молоддю»; ЗУ «Про соціальні послуги»; ЗУ «Про
реабілітацію інвалідів в Україні».
Соціальні послуги для четвертої групи надаються за рахунок лише
місцевих бюджетів, коштів неурядових організацій, а також за кошти
міжнародних донорів. Кожен надавач, який працює в цих «різних сферах»
надання соціальних послуг намагається зберегти фінансування власних установ
та лобіює зміни до законодавства, які мають на меті забезпечити інтереси
надавачів, а не отримувачів соціальних послуг.
Зазначені проблеми досить чітко проявляються при визначенні потреб в
соціальних послугах на рівні адміністративно-територіальних громад.
Забезпечення
адресності як соціальної допомоги, у вигляді пільг та
компенсацій, так і соціальних послуг, неможливо без чіткого планування, та
визначення потреб населення адміністративно-територіальних одиниць в
соціальних послугах. Оцінка потреб населення адміністративно-територіальної
одиниці в соціальних послугах вперше була проведена в 2013 році відповідно
до Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінсоцполітики від
15.10.2012 року № 648.
У 2013 році незалежний Аналіз отриманих результатів, який проводили
експерти Бюро соціальних та політичних розробок показав, що:
x оцінка потреб проведена частково;
x не визначені пріоритети в області щодо потреб в соціальних послугах;
x не враховано потенціал недержавних надавачів соціальних послуг;
x некоректне застосування видів соціальних послуг для визначення потреб
окремих соціальних груп;
x не розраховано потенційний попит на соціальні послуги в більшості
областей;
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кількісні показники потреб окремих соціальних груп не адекватні у
порівнянні до їх загальної кількості (за даними офіційної статистики та
оціночними даними);
x орієнтовні обсяги фінансування соціальних послуг для задоволення
попиту необґрунтовані.
На початку 2014 року Мінсоцполітики ухвалило наказ від 20.01.2014 № 28
(зареєстрований в Міністерстві юстиції України 7 лютого 2014 р. за №
253/25030) «Про затвердження Порядку визначення потреб населення
адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах». У 2014 році
експерти Бюро також провели незалежний Аналіз визначення потреб, який
показав, що:
x порядок оцінки потреб не забезпечує адекватний збір даних та їх аналіз;
x визначення цільових груп, які мають право на отримання певних видів
соціальних послуг є незрозумілим, та дискримінаційним;
x оцінка потреб проведена частково, в більшості областей не проводився
аналіз отриманих даних та не визначались основні пріоритети в послугах;
x не визначені пріоритети в області щодо потреб в соціальних послугах.
Керівництво більшості областей не вважає за потрібне визначати пріоритети,
тому що такий аналіз є завданням Міністерства соціальної політики;
x не можливо проаналізувати потенціал різних надавачів соціальних послуг
та інфраструктуру, відповідно до вимог нового Порядку оцінки потреб в
соціальних послугах;
x соціальне замовлення залишається декларативним механізмом, в перш за
все по причині неякісного та некоректного проведення оцінки потреб.
Висновок: наявні нормативні документи не забезпечують визначення
потреб та є громіздкими і не відповідають потребам реформи системи надання
соціальних послуг. Перш за все, визначення потреб спрямовано на
забезпечення фінансових інтересів державних та муніципальних надавачів.
Кожен соціальний заклад забезпечує «визначення потреб» власне своїх
цільових груп: діти, сім’я, молодь; пенсіонери, ветерани; інваліди; інші
соціальні групи які фінансуються лише за рахунок місцевих бюджетів. При
плануванні бюджетних коштів, які можливо виділити на соціальні послуги з
місцевих бюджетів, послуги НУО не будуть враховані та профінансовані.
1.2. Термінологічні проблеми. Невизначеність та неузгодженість
основних термінів, які регулюють діяльність в сфері надання соціальних послуг
призводить до значних проблем на шляху реформування. Як зазначалося вище,
дефініція, що визначена у діючої редакції Закону України «Про соціальні
послуги», не дає чіткого розуміння що таке «соціальна послуга». В Законі
України «Про соціальні послуги» від 19 червня 2003 року № 966-IV є
визначення «соціальних послуг» як комплекс заходів, але визначення
«соціальна послуга» не надано. В цьому ж Законі вказані наступні види
соціальних послуг: соціально-побутові; психологічні; соціально-педагогічні;
соціально-медичні;
соціально-економічні;
юридичні;
послуги
з
працевлаштування, інформаційні; та інші соціальні послуги. Також визначені
форми надання соціальних послуг - матеріальна допомога та соціальне
x
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обслуговування. Наказом Мінсоцполітики від 03.09.2012 № 5 затверджено
Перелік 15 видів соціальних послуг що надаються особам, які перебувають у
складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати. Але не
зрозуміло, яким чином соціальні послуги, які визначені в Переліку, пов’язані з
соціальними послугами, які визначені в ЗУ «Про соціальні послуги».
Отже, в законі України «Про соціальні послуги» та нормативних актах
застосовуються різні неузгоджені підходи до визначення форм, методів та видів
соціальних послуг що призводить до проблем в оцінці потреб та плануванні
соціальних послуг на регіональному рівні. Наказом Міністерства соціальної
політики України від 15.10. 2012 року за №648, затверджені «Методичні
рекомендації визначення потреб населення адміністративно-територіальної
одиниці у соціальних послугах». Ця методика визначає потребу в послугах, які
закріплені
Переліком
соціальних
послуг,
затверджених
наказом
Мінсоцполітики. В процесі застосування Методики у 2013 році, на рівні
регіонів виникали проблеми у визначенні потреб в послугах, які територіальні
центри та центри соціальних служб не повинні надавати відповідно своїх
положень. В типових положеннях Територіальних центрів соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) в якості послуг, які вони надають
перелічено набір послуг які закріплені в ЗУ «Про соціальні послуги». В
«Загальному положенні про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»,
затвердженого Постановою КМУ від 1 серпня 2013 р. № 573, мова йде
переважно про соціальну роботу.
Також існує невизначеність зв’язків терміну «соціальні послуги» та
«соціальна підтримка». В Законі України «Про державні соціальні стандарти та
державні соціальні гарантії» ст. 8. визначено, що «Державні соціальні
нормативи у сфері надання соціальних послуг встановлюються для визначення
розмірів державних гарантій соціальної підтримки осіб, які перебувають у
складних життєвих обставинах». Але визначення терміну «соціальна
підтримка» не надається. В Наказі Міністерства України у справах сім’ї, молоді
та спорту від 25 квітня 2008 р. за № 1795, яким затверджено «Порядок
здійснення соціального супроводу центрами соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді, сімей та осіб, які опинились у складних життєвих обставинах» в ч. ІІ,
ст.2.1. дається визначення соціального супроводу як форма соціальної
підтримки та передбачає надання конкретній особі чи сім'ї комплексу
соціальних послуг. Слід також зазначити, що таке визначення «соціального
супроводу» суперечить Наказу Міністерства соціальної політики, яким
затверджено перелік 15 соціальних послуг, в якому «соціальний супровід»,
визначено як соціальна послуга. Невизначеність основних понять призводить
до того, що виникають проблеми з впровадженням інших важливих елементів
системи соціальних послуг. Перш за все мова йде про визначення потреб в
соціальних послугах, в розробці та використанні стандартів соціальних послуг.
В статті 1 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні
соціальні гарантії» надається наступні визначення «державні соціальні
стандарти - встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами
соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні
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основних державних соціальних гарантій». Стаття 8 цього ж закону визначає,
що «Державні соціальні нормативи у сфері надання соціальних послуг
встановлюються для визначення розмірів державних гарантій соціальної
підтримки осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах». Закон
України «Про соціальні послуги» надає таке визначення «державний стандарт
соціальної послуги - визначені нормативно-правовим актом центрального
органу виконавчої влади у сфері соціальної політики зміст та обсяг, норми і
нормативи, умови та порядок надання соціальної послуги, показники її якості».
Але ніяких норм та нормативів в структурі стандартів не передбачається, що не
дозволяє вийти на розрахунок вартості соціальної послуги. На сьогодні
фахівцями Міністерства соціальної політики України, та експертами
міжнародних проектів і програм технічної допомоги розробляється низка
стандартів, які повинні врегулювати діяльність надавачів соціальних послуг.
Але, навіть існуючі стандарти соціальних послуг які були прийняті спільним
міжвідомчим Наказом «Про затвердження стандартів надання соціальних
послуг представникам груп ризику» № 3123/275/770 від 13 вересня 2010
практично не використовують в своїй діяльності, ні державні надавачі
соціальних послуг, а ні неурядові організації.
Таким чином, існуючі стандарти соціальних послуг не відповідають на
питання які саме соціальні послуги може профінансувати держава, а які будуть
надаватись на платній основі. Хоча, в «Стратегії реформування системи
надання соціальних послуг» одним із завдань визначено «затвердити перелік
соціальних послуг та запровадити їх стандартизацію з метою забезпечення
надання гарантованого державою обсягу соціальних послуг». Але, питання
визначення гарантованого державою обсягу соціальних послуг є досить
проблематичним. З одного боку, існує низка законів, що стосуються певних
соціальних груп, наприклад, ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про
сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про
основи соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей» тощо,
в яких прописаний значний об’єм соціальних гарантій, у тому числі в сфері
соціальних послуг. З іншого боку спостерігається тенденція щодо «прив’язки»
усіх видів соціальної допомоги до розміру прожиткового мінімуму, який
передбачає в своїй структурі набір товарів та послуг, що є наразі досить
проблематично і не зрозуміло.
1.3. Фінансові. Дані проблеми пов’язаний, перш за все, з неефективністю
використання бюджетних коштів, які спрямовуються на соціальну сферу та
принципами формування соціального бюджету. Також існує протиріччя між
намаганням держави скоротити бюджетні витрати, та намаганням надавачів
соціальних послуг ці витрати збільшити. 7 березня 2012 були прийняті
Президентом України «Соціальні ініціативи». Дві з чотирьох ініціатив
безпосередньо стосуються питань реформування системи соціальних послуг, а
саме:
необхідно
відновити
основоположний
принцип
соціальної
справедливості; максимально скасувавши пільги для тих, хто цього не
потребує; підвищення ефективності соціальної політики; глибока модернізація
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сфери соціального забезпечення. Необхідно перейти від безсистемних виплат
до адресної допомоги та соціальних послуг, які відповідають потребам
конкретної людини та сім’ї.
В Програмі економічних реформ Президента на 2010-2014 роки «Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» однією з
основних причин неефективності соціальної підтримки визначалося те, що
«надання більшості видів допомоги відбувається без урахування рівня доходів і
майна/власності у розпорядженні одержувача допомоги. Викривлена філософія
соціальної підтримки: соціальна допомога орієнтована на максимальне
охоплення населення» В Програмі передбачалося запровадити систему
економічно й соціально обґрунтованих нормативів споживання житловокомунальних, транспортних та інших послуг з подальшим використанням їх
при визначенні розмірів соціальної підтримки та внесення змін до
законодавства щодо нормування споживання послуг при наданні соціальної
підтримки.
Ще раз слід зазначити, що важливим підходом до реформування
соціальної сфери, є прив’язка соціальної підтримки та соціальних послуг до
розміру прожиткового мінімуму, як базового державного соціального стандарту
(ст. 6 ЗУ «Про Державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»).
Відповідно абзацу третьому частини п’ятої, статті 7 Закону України «Про
соціальні послуги» безоплатні послуги надаються «громадянам, які
перебувають у складних життєвих обставинах у зв'язку з безробіттям і
зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу,
бездомністю, стихійним лихом, катастрофами, особам, яких визнано біженцями
або особами, які потребують додаткового захисту, якщо середньомісячний
дохід цих осіб нижчий, ніж встановлений прожитковий мінімум. Частина шоста
статті 7 визначає, що особам, крім зазначених у частині п'ятій цієї статті,
соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами, можуть
надаватися із встановленням диференційованої плати залежно від доходу таких
осіб у порядку ( 1184-2012-п ), визначеному Кабінетом Міністрів України.
Як уже було зазначено, гарантовані державою соціальні послуги,
прив’язані до прожитковому мінімуму та доходів окремих осіб та сімей.
Нажаль, в існуючому Переліку соціальних послуг та стандартах соціальних
послуг буде досить важко прорахувати її вартість на одного клієнта, та
визначити яка саме частина соціальної послуги буде надаватися за кошти, а яка
за рахунок отримувача.
Окрім того, вищенаведеною Програмою, серед іншого, передбачалося
реалізувати наступні кроки:
49.1.4. Розроблення та затвердження нормативу фінансування отримувача
соціальних послуг, що надаються відповідно до державних стандартів
соціальних послуг
49.1.5. Розроблення та затвердження фінансових нормативів бюджетної
забезпеченості витрат за відповідними соціальними стандартами надання
соціальних послуг, встановленими на одного отримувача
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Таким чином, нормативи фінансування соціальних послуг мають
визначатися стандартами соціальних послуг. Також необхідно впровадити
систему розрахунку вартості послуги на одного клієнта. Зрозуміло, що вартість
послуги на одного клієнта, скоріш за все буде, використовуватися не для
визначення коштів, які надає держава на необхідні соціальні послуги, а для
встановлення «економічно обґрунтованих» розмірів оплати за соціальні
послуги з боку населення. В контексті вищевказаного, можна передбачити, що
принцип «гроші ходять за отримувачем послуг» може розглядатися як форма
соціальної допомоги. При цьому, виплати одному отримувачу не будуть
перевищувати прожитковий мінімум, навіть якщо не відповідатимуть
«економічно обґрунтованій» вартості послуг, на які він має право згідно
Стандартів.
Реформування системи соціальних послуг зумовлено потребою у створенні
«ринку соціальних послуг» – забезпечення якості та ефективності соціальних
послуг за оптимальну вартість. Стаття 10 ЗУ. «Про соціальні послуги»
передбачає право отримувача послуг обирати «установу та заклад, а також
форму соціального обслуговування». В «Стратегії реформування системи
надання соціальних послуг» також прописані завдання щодо «створення для
суб’єктів, що надають соціальні послуги, рівних умов на ринку таких послуг»
та необхідність «модернізувати наявну інфраструктуру соціальних послуг і
створити конкурентний ринок зазначених послуг шляхом впровадження
механізму стимулювання суб’єктів, що їх надають до постійного підвищення
рівня якості таких послуг»
Але цілком зрозуміло, що перехід до ринку та реалізація державної
стратегії переходу від утримання закладів соціального обслуговування до
фінансування соціальних послуг що передбачає бюджетне фінансування
недержавних надавачів соціальних послуг в трьох вищевказаних сферах буде
проходити по різному. Одночасно ліквідувати розгалужену мережу Центрів
буде проблематично. З іншого боку, всі нормативні документи, які розробляє
Міністерство соціальної політики із врахуванням недержавних надавачів
соціальних послуг впроваджуються Управліннями праці та соціального захисту
населення (ГУПЗН) виключно з урахуванням фінансових інтересів державних
та комунальних установ (надавачів) соціальних послуг.
В «Стратегії реформування системи надання соціальних послуг»
передбачається запровадити механізм соціального замовлення для посилення
конкуренції серед суб’єктів, що надають соціальні послуги, та стимулювання
підвищення якості таких послуг, розробити та запровадити механізм
фінансування соціальних послуг за принципом «гроші ходять за отримувачем
послуг». Але зазначені механізми створення ринку соціальних послуг є
вторинними по відношенню до питання предмету соціального замовлення,
тобто кількість коштів з бюджетів на надання певного обсягу соціальних
послуг. Наразі в Україні відсутні механізми розрахунків вартості послуги,
визначення їх мінімального пакету, фінансування якого бере на себе держава.
Все це не дозволяє визначити «предмет соціального замовлення» та залучати
НУО до надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів.
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Про проблемність в організації закупівель соціальних послуг у
недержавних надавачів свідчить досвід використання Постанови Кабінету
Міністрів України №559 «Про затвердження Правил організації та проведення
конкурсу на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг», яка
була прийнята у 2004 році та втратила чинність у 2013. Але до втрати чинності
Постанова № 559 для закупівлі соціальних послуг у недержавних надавачів не
використовувалась. Міністерство соціальної політики іноді стає «заручником»
різноманітних міжнародних донорських програм, в рамках яких розробляються
нормативно-правові документи, які не тільки не сприяють реформуванню
системи надання соціальних послуг, але заважають їй, впроваджуючи нові
обмеження.
Наприклад, постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 р.
№324 було затверджено «Порядок здійснення соціального замовлення за
рахунок бюджетних коштів». Ця постанова обмежує норми кількох діючи
Законів Україні:
- ЗУ «Про державні закупівлі», стаття 2, в якому передбачається що
конкурсні процедури при закупівлі послуг за рахунок бюджетних коштів
використовуються починаючи зі 100 000 грн. Порядок вводить конкурсні
процедури вже до 100 000 грн;
- ЗУ «Про соціальні послуги», стаття 14, в якому визначається, що
фінансування соціальних послуг здійснюється за рахунок державних та
місцевих бюджетів. Порядок передбачає лише фінансування з місцевих
бюджетів (відповідно до 91 статті Бюджетного кодексу України);
- ЗУ «Про соціальні послуги», в якому закріплюється рівноправність
державних та недержавних суб’єктів надання соціальних послуг. Порядок
використовує соціальне замовлення тільки для послуг, які не надають державні
чи муніципальні надавачі соціальних послуг.
Слід зазначити, що в значній кількості регіонів немає недержавних
надавачів соціальних послуг, серед яких можливо б було провести конкурс на
соціальне замовлення. У 2013 році в рамках одного з міжнародних проектів в
Запорізькій області було проведено пілот з реалізації механізму соціального
замовлення відповідно до Порядку (постанова КМУ №324). Було проведено
конкурс серед одного надавача (Червоний хрест), який отримав ті ж самі
бюджетні кошти, які отримував в попередні роки без конкурсів. Механізм
соціального замовлення залишається лише маніфестом і жодним чином не
впливає на практику надання соціальних послуг.
Звуження джерел фінансування соціальних послуг для недержавних
надавачів тільки місцевим рівнем має ще деякі проблеми. З першого січня 2014
року вступили в дію Зміни до Бюджетного кодексу України №11298 від
04.10.2012, якими передбачено внесення Змін до статті 87, 20) «фінансову
підтримку громадських об’єднань на конкурсних засадах для виконання
завдань державної політики;», та до статті 91, 20): «фінансову підтримку
громадських об’єднань на конкурсних засадах для виконання завдань
регіональної політики;». Ці конкурси будуть проходити відповідно до Порядку
проведення конкурсу, затвердженого Постановою КМУ від 12.10.2011 № 1049.
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Враховуючи невизначеність механізму формування «предмету соціального
замовлення», можна передбачити що кошти будуть розподілятися не на
закупівлю соціальних послуг, а на фінансову підтримку недержавних
організацій.
III. Перспективи реформи системи надання соціальних послуг
Які завдання щодо реформування системи надання соціальних послуг,
стоять перед Міністерством соціальної політики в сьогоденні?. 27 листопада
2014 року Верховна Рада України прийняла Угоду про коаліцію депутатських
фракцій «Європейська Україна».
В розділі XV. Соціально-гуманітарна реформа передбачалися заходи з
розвитку системи надання соціальних послуг:
п.1.8. розрахунок та запровадження соціальних стандартів за всіма видами
соціальних послуг, що надаються державою. Перехід на фінансування
соціальних послуг відповідно до затверджених державних соціальних
стандартів;
п.1.9. розвиток мережі неприбуткових організацій, що задовольняють
потреби соціально незахищених верств населення у наданні соціальних послуг.
Запровадження відповідних механізмів та їх фінансування. Широке залучення
недержавних організацій до надання соціальних послуг.
Але, в прийнятій 11 грудня 2014 року Верховною Радою Постанові № 26VIII «Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України», яка посилається
на «Коаліційну угоду» та на «Угоду про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами з іншої», в розділі 8 «Нова соціальна
політика», про реформування соціальних послуг взагалі нічого не вказано.
Відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України від18.12.2014
за №1057, було затверджено «План заходів Мінсоцполітики з виконання
Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди».
Пункт 16 Плану, передбачає «Розрахунок та запровадження соціальних
стандартів за всіма видами соціальних послуг, що надаються державою.
Перехід на фінансування соціальних послуг відповідно до затверджених
державних соціальних стандартів. Це означає що до кінця листопада 2015 року
Міністерство соціальної політики повинно затвердити та впровадити 8
державних стандартів соціальних послуг, а саме: соціальної адаптації;
підтриманого проживання; стаціонарного догляду громадян похилого віку та
інвалідів; консультування; соціальної профілактики; представництва інтересів;
посередництва; паліативного догляду.
Пункт 17 Плану передбачає розвиток мережі неприбуткових установ, які
покривають потреби соціально незахищених верств населення щодо надання
соціальних послуг та відповідні механізми та їх фінансування, широке
залучення недержавних установ та організацій до системи надання соціальних
послуг.
А відтак, це означає, що Міністерство повинно Затвердити:
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- методики оцінки конкурсних
пропозицій учасників конкурсу із
залученням бюджетних коштів для надання соціальних послуг (квітень 2015
року);
- форми примірного договору про залучення бюджетних коштів для
надання соціальних послуг (травень 2015 року);
- типові положення про: відділення денного догляду для людей похилого
віку; інвалідів та відділення підтриманого проживання для людей похилого
віку та інвалідів; відділення денного догляду для людей похилого віку та
інвалідів; відділення підтриманого проживання для людей похилого віку та
інвалідів (березень 2015 року).
Виходячи з огляду на структурні, фінансові та інші проблеми системи
надання соціальних послуг, які були перелічені, запропоновані КМУ та
Мінсоцполітики плани, стосуються лише вузьких питань надання соціальних
послуг. Ці завдання жодним чином не вирішають питання, як буде
здійснюватися їх надання в умовах децентралізації, у тому числі і бюджетної.
Ні КМУ ні Верховна Рада України ні Адміністрація Президента не мають
жодного бачення як буде розвиватися соціальна сфера взагалі та, ринок
соціальних послуг зокрема.
IV. Єдине соціальне вікно в Україні: аналіз ситуації
«Єдине соціальне вікно» термін, який в різні періоди мав різне смислове
наповнення. Єдине соціальне вікно почало впроваджуватись ще на початку
2000-х років в різних регіонах.
Доцільно навести декілька прикладів за роками. 2006 рік, рішення
виконкому Черкаської міської ради від 17.10.2006 р. №1360 про впровадження
в дію системи «Єдине соціальне вікно» у м. Черкаси, в автоматизованій системі
якого, забезпечується єдиний облік при здійсненні нарахувань оплати за
житлово - комунальні послуги, при врахуванні субсидій на оплату житлово комунальних послуг, обліку прийнятих від населення платежів за житлово комунальні послуги та обміну інформацією з управлінням праці та соціального
захисту населення. 2010 рік, розпорядження від 22.10.2010 за №539/2010р
Хмельницької
обласної
державної
адміністрації
«Про
виконання
розпорядження голови облдержадміністрації від 9 серпня 2010 року
№ 408/2010-р «Про обласні заходи щодо посилення соціального захисту
населення під час оплати житлово-комунальних послуг», в п.2.4. якого дається
вказівка «Забезпечити ефективну роботу управлінь праці та соціального
захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст
обласного значення рад) в умовах єдиної технології прийому громадян (єдине
соціальне вікно).» 2012 рік, Рівненська державна адміністрація дає таке
визначення «Єдиного соціального вікна». З метою забезпечення соціального
захисту населення та на виконання соціальних ініціатив Президента України
Януковича В.Ф. в області у всіх управліннях праці та соцзахисту населення
райдержадміністрацій, міськвиконкомів функціонують громадські приймальні,
що працюють по принципу «єдиного вікна». Забезпечено роботу «гарячих»
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телефонних ліній з актуальних питань соціального захисту (надання пільг,
зокрема, субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, надання усіх видів
державних допомог, щодо пенсійних питань). На базі територіальних центрів
створено мобільні групи з надання соціальних послуг, які здійснюють
безпосередній виїзд до особи та надають комплексні соціальні послуги,
відповідно до потреби особи, яка обслуговується. На виконання доручення
Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2012 року в управлінні Пенсійного
фонду України в м. Рівне утворено окремий відділ з питань обслуговування
громадян, який працює за принципом «єдиного вікна». Основне завдання
відділу - надати будь-яку послугу кваліфіковано у найкоротший термін,
забезпечити високий рівень культури консультаційного обслуговування
громадян. Впродовж квітня через «єдине вікно» отримали послуги 2300
мешканців обласного центру. Серед найбільш розповсюджених послуг:
спеціалізовані консультації; видача пенсійного посвідчення; довідок;
оформлення допомоги на поховання; видача свідоцтво про реєстрацію
підприємницької діяльності та про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування.
2013 рік. 1 лютого, прес-служба Міністерства соціальної політики
представило п’ять стратегічних напрямів своєї роботи, які були на той час
озвучені Міністром соціальної політики України Наталією Королевською під
час розширеної Колегії Міністерства. Реалізація цих напрямків передачається
також у Трирічному плані дій Міністерства:
1. Ефективна соціальна допомога, яка дозволить зменшити соціальну
несправедливість:
- надання належного рівня допомог і пільг найуразливішим та
найбіднішим громадянам;
- допомогу від держави не мають отримувати заможні громадяни;
- створення сучасної інформаційної платформи, яка надасть можливість
автоматизувати процес призначення і надання усіх видів соціальної допомоги
та пільг.
2. Забезпечення ефективної зайнятості та удосконалення пенсійної
системи:
- удосконалення пенсійної системи, ліквідація дефіциту Пенсійного фонду;
- забезпечення ефективної зайнятості;
- легалізації заробітної плати та трансформації системи оплати праці.
3. Посилення захисту найбільш уразливих категорій населення, що
передбачає посилення соцільного захисту:
- ветеранів війни, воїнів інтернаціоналістів;
- дітей війни;
- чорнобильців;
- багатодітних сімей;
- інших найуразливіших категорій громадян
4. Посилення взаємодії з громадськістю та соціальними партнерами:
- забезпечення системного та постійного народного контролю за діяльність
органів соціального захисту;
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- розгляд результатів такого контролю особисто Міністром.
5. Розробка Концепції соціального розвитку України на 2013–2023 рр:
- створення Науково-експертної ради;
- залучення неурядових оганізацій до широкого обговорення Концепції
15 лютого до Вінницької області з робочим візитом приїздила Міністр
соціальної політики Наталія Королевська. Для керівництва області на поточний
рік Наталія Королевська поставила два завдання - повна ліквідація
заборгованості із заробітної платні та створення «єдиного соціального вікна»
у кожному з районних центрів регіону на прикладі Центрів адміністративних
послуг, які функціонують у Вінниці.
Таким чином «єдине соціальне вікно», до зміни влади у 2014 році,
розумівся, як, скоріше, інструмент єдиного обліку та забезпечення надання
субсидій, соціальних виплат та вирішення питань пенсійного забезпечення.
Соціальні послуги не входили до переліку послуг, які надавали ці вікна. Були
лише деякі заяви щодо необхідності включати в «Єдині соціальні вікна»
соціальні послуги. З початку реформ 2014 року, соціальна сфера була не
пріоритетною ні в Стратегії Президента 2020, ні в інших стратегічних
документах. Наприклад, при децентралізації влади взагалі не передбачаються
соціальні послуги, лише адміністративні. За приклад можна навести наступне:
до адмінцентрів об’єднаної громади віднесено представництво Пенсійного
фонду, територіальні центри соціального захисту на
які покладено оформлення субсидій; виплата соціальних допомог; робота з інвалідами,
людьми похилого віку.
На Центр надання адміністративних послуг покладено наступне:
державна реєстрація земельної ділянки і нерухомості та землевпорядних
документів; видача та оформлення паспорта, реєстрація місця проживання;
реєстрація юридичних осіб, громадських організацій, ЗМІ, ФОПів; оформлення
необхідних документів для дітей та неповнолітніх; довідки і дії, які вчиняють
ветеринарна, епідеміологічна служби; інші адміністративні послуги, які
здебільшого отримували люди в районному центрі.
Відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України
від18.12.2014 за №1057, було затверджено «План заходів Мінсоцполітики з
виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної
угоди».
Пункт 6. Цього Плану передбачає створення системи соціального захисту,
за допомогою якої громадяни не будуть зобов’язані додавати до своїх заяв та
звернень, у т. ч. в органи соціального захисту, будь-які довідки та погодження всю необхідну інформацію держава буде отримувати самостійно за рахунок
обміну даними між різними органами влади. Водночас буде передбачено
відповідальність заявника за подачу завідомо неправдивих даних, що можуть
призвести до прийняття неправомірного рішення на користь заявника (пункт
1.1 Положення Коаліційної угоди).
Це передбачає: «Впровадження роботи прозорих офісів у системі
соціальної сфери та пенсійного забезпечення за принципом «єдиного вікна» із
застосуванням сучасних інформаційних технологій. А в грудні 2017 року
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Міністерство забезпечить запровадження нових спрощених процедур прийому
громадян у системі соціальної сфери та пенсійного забезпечення. Пропозиції
щодо децентралізації та по створенню «єдиного вікна», відповідно до Плану
заходів Мінсоцполітики, не дають чіткого розуміння, які функції буде
виконувати «єдине вікно» та чи знайдеться там місце для соціальних послуг.
Міжнародні організації забезпечують пілотування «єдиного соціального
вікна» як інструменту підвищення ефективності та адресності надання
соціальних послуг. Після вивчення рекомендацій ПРООН щодо організації
надання соціальних послуг в громаді, рішенням сесії Уманської Міської Ради,
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було приєднано до
Управління праці і соціального захисту населення та запропонована модель
єдиного центру соціальних послуг. Проект ПРООН підтримує проведення
пілоту по створенню єдиного центру соціальних послуг. Планується, що досвід
Умані дозволить визначити переваги та недоліки «єдиного соціального вікна»,
як механізму забезпечення комплексних підходів соціального захисту на рівні
громади, особливо в умовах децентралізації. Умань одне з перших міст в
Україні, яке за підтримки проекту ПРООН «Підтримка реформи соціального
сектору в Україні», втілило в життя підхід «єдиного вікна» надання соціальних
послуг населенню.
Заходи проекту. В рамках проекту, представники та експерти Бюро
соціальних та політичних розробок, провели низку заходів, на яких були
обговорені питання реформування системи надання соціальних послуг в умовах
децентралізації, залучення досвіду країн-членів політики Східного партнерства
у цій царині, презентовані пропозиції стосовно реформування системи надання
соціальних послуг. Було також зроблено моніторинговий візит до Єдиного
центру соціальних послуг в м. Умані Кіровоградської області.
18 червня 2015 року було проведено засідання Координаційно-експертної
ради з питань соціальної політики (КЕР) Науково-дослідного інституту праці і
зайнятості населення МСП і НАН України у партнерстві з Міністерством
соціальної політики. Участь у засіданні взяли Сергій Бичков – керівник
Департаменту забезпечення діяльності Міністра, Оксана Суліма – начальник
Управління у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг,
Руслан Колбаса – директор Департаменту захисту прав дітей та усиновлення,
Ірина Пінчук – начальник Управління профілактики соціального сирітства,
представники Науково-дослідного інституту праці та зайнятості населення
МСП та НАН України Тетяна Кір’ян - директор Інституту, Леонід Ільчук заступник директора Інституту з наукової роботи, секретар КЕР Камінник Ігор,
експерти ГО Бюро соціальних та політичних розробок, Міжнародного
благодійного фонду Карітас України, Міжнародної благодійної організації
Партнерство кожній дитині, Всеукраїнської громадської організації Ліга
соціальних працівників України, консультанти Світового банку, керівники та
експерти проектів ПРООН Підтримка реформи соціального сектору в Україні,
ЮНІСЕФ.
На засіданні було презентовано досвід Вірменії в створенні інтегрованих
центрів з надання соціальних послуг, робота яких була організована за
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фінансування Світового банку. Центри надають широкий спектр соціальних
послуг за наступними напрямами – пенсійне забезпечення; працевлаштування,
МСЕК; соціальні виплати. Вони працюють за принципом «єдиного соціального
вікна». Відповідно програми розвитку системи соціальних послуг до 2018 року
планується відкрити понад 50 подібних офісів на всій території Вірменії, зазначив Леонід Ільчук.
Учасники, також обговорили модель реформи системи надання соціальних
послуг за умов децентралізації, яку розробляли експерти Бюро на замовлення
Міністерства соціальної політики. Учасники засідання зупинились, зокрема, на
наступних питаннях – як мають взаємодіяти учасники системи в нових
умовах?, як має бути розмежовано повноваження між різними рівнями
територіальних організацій у наданні послуг?, яким чином стимулювати
розвиток ринку соціальних послуг?, за якою методикою створювати Єдине
вікно соціальних послуг?. Неодноразово було підкреслено, що сьогодні ми
маємо явний конфлікт інтересів, коли ті, хто виявляють необхідність надання
послуг, самі ж ці послуги і надають і отримують за це гроші. В умовах
децентралізації вкрай необхідним є розмежування повноважень щодо надання
соціальних послуг за кошти бюджету, яке б дозволило перекласти фінансовий
тягар з незаможних громад на районі чи обласні центри.
За підсумками обговорення, учасники засідання вирішили доопрацювати
модель надання соціальних послуг в умовах децентралізації, та відпрацювати
пакет проектів до нормативно-правових документів, що стосуються
розмежування повноважень, переліку соціальних послуг, що фінансуються з
бюджетів різних рівнів. Будуть підготовлені відповідні зміни до бюджетного
кодексу. Також будуть готуватися пропозиції щодо створення єдиних центрів
соціальних послуг, як інструментів більш прозорого та ефективного розподілу
коштів соціального бюджету на рівні громади.
10 липня 2015 року в Інституті демографії та соціальних досліджень імені
В. Птухи в рамках засідання Робочої групи «Зайнятість, трудові права, здорові
та безпечні умови праці, соціальна політика» Платформи громадянського
суспільства Україна - ЄС, пройшло обговорення проблем трудового
законодавства, зайнятості та соціальної політики, зокрема соціальних послуг.
У зустрічі взяли участь представник Європейської Комісії Хосе Лора, директор
Центру Солідарність Посольства США в Україні Трістан Масат, представники
Програми розвитку ООН, експерти Бюро соціальних та політичних розробок,
представники Інституту демографії і соціальних досліджень імені В. Птухи,
науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Міністерства
соціальної політики і НАУ, Реанімаційного пакету реформ, профспілки,
роботодавці та інші організації.
Відкриваючи засідання координатор групи Ростислав Дзундза зазначив,
що група відіграє важливу роль у реформуванні системи соціального діалогу та
в змінах у підходах до реалізації соціальної політики в Україні. Учасники
обговорили питання комплексних підходів до реформування соціальної сфери,
зокрема з урахуванням бюджетної децентралізації. Леонід Ільчук, заступник
директора Науково-дослідного інституту праці зайнятості, навів приклад
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вдалих реформ системи надання соціальних послуг. Леонідом Ільчуком, було
презентовано досвід Вірменії в створенні інтегрованих центрів з надання
соціальних послуг. Учасники розглянули проблеми реформування системи
надання соціальних послуг в умовах децентралізації. Як зазначив Ігор
Камінник, секретар КЕР з питань соціальної політики, необхідно гармонізувати
законодавство та прибрати протиріччя в нормативно-правових актах. Важливим
питанням постає координування реформаторської активності різних експертних
майданчиків та міжнародних проектів. Тому, робочі групи на кшталт 13 групи
ПГС Україна-ЄС, є дуже важливим інструментом ефективного реформування
соціальної сфери.
14 липня 2015 року пройшов візит експертів Бюро до Єдиного центру
соціальних послуг в м. Умані (Кіровоградської області). Після вивчення
рекомендацій ПРООН щодо організації надання соціальних послуг в громаді,
рішенням сесії Уманської Міської Ради, Центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді було приєднано до Управління праці і соціального захисту
населення та запропонована модель єдиного центру соціальних послуг.
Таке об’єднання є єдиним в Черкаській області та у всій Україні. Тому
представники ЮНІСЕФ, Мінсоцполітики, Бюро соціальних та політичних
розробок, представники управлінь соціального захисті з Одеси, Львова, Черкас,
Маріуполя тощо, приїхали ознайомитися із моделлю, започаткованою в м.
Умань, проаналізувати досвід, дослідити можливості та ризики поширення
даної моделі по всій Україні. Як зазначила заступник міського голови м. Умань
Людмила Кирилюк: «Досвід Умані дозволить визначити переваги та недоліки
Єдиного соціального вікна, як механізму забезпечення комплексних підходів
соціального захисту на рівні громади, особливо в умовах децентралізації». «В
Умані є дійсно цікаві напрацювання. Це одне з перших міст в Україні, яке
втілило в життя підхід «єдиного вікна» надання соціальних послуг населенню.
ПРООН має намір підтримати таку ініціативу надавши консультативний
супровід впровадження цієї моделі в Умані та підготувати рекомендації для
інших міст», – відмітила Елена Иванова, менеджер проекту ПРООН
«Підтримка реформи соціального сектору в Україні».
Пілотування у м. Умань зі створення єдиного соціального вікна
(розширений аналіз). Як зазначалося вище, 14 липня 2015 року пройшов
візит експертів Бюро до Єдиного центру соціальних послуг в м. Умані
(Кіровоградської області), організований ЮНІСЕФ разом з Міністерством
соціальної політики. Представники ЮНІСЕФ, Мінсоцполітики, Бюро
соціальних та політичних розробок, представники управлінь соціального
захисту з Одеси, Львова, Черкас, Маріуполя тощо, приїхали ознайомитися із
моделлю, започаткованою в м. Умань, проаналізувати досвід, дослідити
можливості та ризики поширення даної моделі по всій Україні. Відповідно до
Методичних рекомендацій Міністерства соціальної політики України від
26.11.2012 року №741 «Про затвердження Методичних рекомендацій з
розроблення положень про структурні підрозділи соціального захисту
населення місцевих державних адміністрацій» було розроблено та прийнято
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«Положення про управління праці та соціального захисту населення від
08.11.2013 року»
Враховуючи рекомендації Програми Розвитку ООН,
удосконалено
структуру Центру соціальних послуг, як основного їх надавача в
адміністративно - територіальній одиниці. Здійснено приєднання Уманського
міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді до Управління
праці та соціального захисту населення Уманської міської ради (рішення
Уманської міської ради від 26.12.2014 року № 2.5-65/6 ).
Єдиний центр соціальних послуг, який знаходиться в структурі Управління
праці та соціального захисту населення Уманської міської ради, об’єднує
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
та Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (рис 1).
Уманська міська рада

Управління праці та соціального захисту населення

Єдиний центр соціальних послуг

Територіальний центр соціального
обслуговування (надання
соціальних послуг)

Відділ моніторингу
та оцінки якості
надання соціальних
послуг

Апарат Управління

Центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді

Відділення
організації та
надання соціальних
послуг

Відділення визначення
індивідуальних потреб в
соціальних послугах

Соціальні установи, які надають соціальні послуги
та інші види допомоги
Рисунок 1.

Основними пріоритетами роботи Єдиного центру є: скорочення
соціальної нерівності та попередження складних
життєвих обставин;
координація діяльності у соціальній сфері та підвищення значущості її
суб’єктів та виконавців; спрощення адміністративної системи надання запиту
на отримання соціальної допомоги та соціальних послуг.
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На думку авторів пілотного проекту, концентрація надання соціальних
послуг в одній структурі, тобто надання повної соціальної підтримки за
принципом «єдиного вікна», який поки що реалізується лише в частині
грошової підтримки, дозволяло забезпечити: раннє виявлення сімей, які
потребують підтримки та своєчасного надання їм соціальних послуг; адресність
надання соціальних послуг населенню; розширення переліку охоплених
послугами категорій населення (перш за все дітей, сімей з дітьми, осіб та сімей
у складних життєвих обставинах); економію бюджетних коштів; уникнення
дублювання функцій і фінансових резервів.
Очікувєтся також і економічний ефект, завдяки: об’єднання і
оптимізації апарату управління; збільшення кількості фахівців соціальної
роботи за рахунок зменшення чисельності апарату; створення централізованої
бухгалтерії, відділу кадрів, діловодства, механізації; зосередження діяльності в
одному приміщенні, що дає економію енергоносіїв.
Слід зазначити, що фінансування установ, що входять до Єдиного центру,
проходить через бюджет Управління праці та соціального захисту населення.
Установи, що безпосередньо надають послуги, не є юридичними особами.
Єдиний центр соціальних послуг надає послуги наступним цільовим
групам: одинокі матері (батько) з дітьми; звільнені з місць позбавлення волі, в
т.ч. з дітьми; учасники АТО та їх сім’ї; внутрішньо переміщені особи із зони
АТО та АР Крим та їх сім’ї; діти-інваліди; особи, діти , які постраждали від
насильства, жорстокого поводження, торгівлі людьми; нарко- алокоголезалежні
особи, ВІЛ-інфіковані діти, молодь та члени їх сімей; дистанційні сім’ї; люди з
особливими потребами; діти-сироти, позбавлені батьківського піклування;
прийомні сім’ї, ДБСТ, сім’ї опікунів, піклувальників; постраждалі внаслідок
аварії на ЧАЕС та їх сім’ї; особи похилого віку; сім’ї з дітьми, багатодітні сім’ї;
малозабезпечені сім’ї; бездомні та безпритульні. Відповідно пункту 17 «План
заходів Мінсоцполітики з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів
України та Коаліційної угоди», передбачається Розвиток мережі неприбуткових
установ, які покривають потреби соціально незахищених верств населення
щодо надання соціальних послугЮ відповідні механізми та їх фінансування.
Широке залучення недержавних установ та організацій до системи надання
соціальних послуг.
Необхідність створення ринку соціальних послуг підвищується в умовах
децентралізації повноважень. В рамках пілотного проекту були поставлені
наступні завдання: розвиток мережі неприбуткових установ, які покривають
потреби соціально-незахищених верств населення щодо надання соціальних
послуг ; розробка та відпрацювання відповідних механізмів їх фінансування;
широке залучення недержавних установ та організацій до системи надання
соціальних послуг .
Але, схема діяльності, яку реалізують в Єдиному центрі надання соціальних
послуг (рис 2), відокремлює «суб’єктів соціальної роботи» та недержавні
організації.
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16 цільових соціальних груп
Рисунок 2

Це свідчить про те, що реального роздержавлення соціальної сфери не
передбачається. Основні послуги за рахунок бюджетних коштів, будуть
надаватись виключно соціальними працівниками муніципальних установ.
Після об’єднання в Єдиному центрі працюють14 штатних одиниць
фахівців із соціальної роботи та 3 соціальні працівники. Створено три
додаткових відділень:
- Відділення визначення індивідуальних потреб у соціальних послугах;
- Відділення організації та надання соціальних послуг, в т.ч учасникам
АТО, їх сім'ям та внутрішньо переміщеним особам;
- Відділення моніторингу та оцінки якості
Завідувач та фахівці із соціальної роботи введені в штат в межах
чисельності та фонду оплати праці Центру соціальних послуг. Новостворені
підрозділи забезпечують роботу по наданню соціальних послуг у
територіальній громаді. Керівництво Управління праці та соціального захисту
населення особливу увагу у сфері соціальних послуг приділяє адресності їх
надання, що потребує визначення потреб населення адміністративнотериторіальної одиниці у соціальних послугах та планування їх надання.
Спрямовує та координує цей напрям роботи заступник начальника управління
(раніше директор Уманського міського Центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді) через уже існуючий в Управлінні відділ координації надання
соціальних послуг.
Для виявлення потреб у соціальних послугах управління праці та
соціального захисту населення організовує роботу по складанню соціальних
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паспортів сімей (осіб) : при прийомі громадян для призначення різних видів
соціальних допомог та встановлення пільг; при роботі з базами даних осіб, що
потребують соціального захисту: діючої автоматизованої системи обробки
пенсійної документації (АСОПД) - СОМТЕХ; єдиного державного
автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги; централізованого
банку даних з проблем інвалідів; єдиної інформаційної бази даних про
внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території України та
районів проведення антитерористичної операції; банку сімей, які перебувають в
складних життєвих обставинах; бази обліку багатодітних сімей; банку даних
отримувачів допомог
або даних, які знаходяться в особових справах
одержувачів державних соціальних допомог, субсидій, пільг та пенсійних
справах; при подвірному обході сімей (осіб); єдина електронна система «Діти»
служби у справах дітей; єдина інформаційно-аналітична система Державної
служби зайнятості.
В планах керівництва Управління праці та соціального захисту створення
наступних структур в рамках Єдиного центру: соціального центру матері та
дитини «Родинне тепло»; кризового центру проти насильства в сім’ї; школи
волонтерів; центру дозвілля та відпочинку для дітей шкільного віку
«Барвограй»; школи випускника для дітей-сиріт та дітей; кімнати для групи
дітей з аутизмом та синдромом Дауна в Центрі соціальної реабілітації дітейінвалідів «Пролісок»; служби раннього втручання; центру денного перебування
для дітей з кризових сімей «Пелюстки довіри».
Пропозиції Учасників моніторингу. Під час моніторингу учасники
висловили різні пропозиції щодо впровадження механізму «єдиного
соціального вікна» по всій Україні. В умовах децентралізації створити
нормативно-правову базу, яка б надавала право органам місцевого
самоврядування, виконавчим комітетам та структурним підрозділам з питань
соціального захисту: бути засновниками Єдиних центрів соціальних послуг;
вирішувати питання по безпосереднє підпорядкування Єдиних центрів
соціальних послуг, структурним підрозділам соціального захисту населення та
інших суб’єктів - надавачів соціальних послуг; визначати юридичний статус
Єдиних центрів соціальних послуг; створення повної бази сімей (осіб), які
потребують надання соціальних послуг; розроблення уніфікованого
програмного забезпечення для обліку отримувачів та надавачів соціальних
послуг;
Також, були запропоновані наступні кроки щодо розвитку єдиного
соціального вікна: Створення единого центру надання соціальних послуг на
базі систем ЦСССДМ; при передачі окремих видів соціальних послуг від
системи Служб у справах дітей, чітко розподілити функціонал між суб’єктами
соціальної роботи; державні службовці системи ЦСССДМ повинні чітко
контролювати відділи моніторінгу якості надання соціальних послуг та обліку і
координації надання соціальних послуг, фахівці із соціальної роботи можуть
працювати за принципом кейс – менеджера; надати можливость Центру бути
замовником соц. послуг для громаських та благодійних організацій, які
працюють в потрібних напрямах і можуть доповнювати спектр надання
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соціальних послуг з урахуванням регіональних викликів; робота такого єдиного
центру має фокусуватися на веденні випадку (кейс менеджменті). У майбутній
моделі ринку соціальних послуг такий центр може стати замовником
соціальних послуг у надавачів послуг; для забезпечення адресності соціальні
виплати мають назначатися на підставі оцінки потреб родини/особи, і
слугувати інструментом підтримки, доки не будуть вирішені проблеми, що
спричинили складні життєві обставини;
для здійснення якісного
обслуговування населення у кожному населеному пункті необхідно
визначитися з оцінкою потреб громади в соціальних послугах, та наявних
сервісах, які розвинуті комунальними установами, громадськими або
благодійними організаціями, та можуть ці потреби задовольнити; створення
єдиного центру надання соціальних послуг потребує ретельного перегляду
діючої нормативно-правової бази та чіткого розмежування повноважень та
відповідальності між всіма учасниками процесу.
Висновки.
Сьогодні система соціальних послуг в Україні перебуває на стадії розвитку
та удосконалення. Досвід країн Європи переконливо свідчить, що існують
шляхи, які дозволяють докорінним чином реформувати систему соціальних
послуг за кілька років. Для ефективності реформування необхідно діяти у
наступних напрямах.
На центральному рівні належить забезпечити законодавство, яке б
захищало інтереси та добробут громадян, які потребують соціального захисту, а
також сприяло б урізноманітненню надаваних послуг. Зокрема, необхідно
нормативно затвердити перелік базових соціальних послуг, які гарантуються на
безоплатній основі особам, що перебувають у складних життєвих обставинах,
незалежно від економічної ситуації у державі та місця проживання громадян.
Цілі, пріоритети й напрями фінансування соціальних послуг слід визначати
на основі здійснення аналізу потреб громад у соціальних послугах. Важливо,
щоб формат послуг максимально враховував потреби тих, кому вони
адресуються.
Доречним є запровадження системи соціального планування на місцевому
рівні, що покликана посилювати та розвивати демократичні процеси на місцях.
Ця система передбачає залучення всіх членів місцевої громади до пошуку
шляхів розв’язання конкретних соціальних проблем, що існують на місцевому
рівні. На основі такої системи можна було б визначати місцеві пріоритети,
залучати надавачів послуг і розподіляти бюджетні кошти. Місцеві органи влади
мають розробляти соціальні плани відповідно до вимог, висунутих
центральним урядом країни. Ці плани слід розробляти щорічно і брати за
основу при визначенні обсягу фінансової підтримки місцевих громад.
В рамках державної стратегії переходу від утримання закладів соціального
обслуговування до фінансування соціальних послуг та з метою забезпечення
якості соціальних послуг потрібно створити механізми залучення до надання
соціальних послуг широкого кола зацікавлених осіб. Зокрема, необхідно
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створити можливості для надання безкоштовних послуг за рахунок
фінансування з бюджету навіть для приватних установ. Бюджетне
фінансування має виділятися на конкурсній основі, а з переможцем слід
укладати контракт на надання послуг за рахунок бюджету.
Вирішення проблеми фінансового забезпечення закладів соціального
обслуговування можна досягти шляхом залучення альтернативних
(недержавних) джерел фінансування, а також запровадження для закладів
стимулів ефективного використання бюджетних та власних коштів. Одним із
таких стимулів може стати формальний підхід до розподілу коштів з обласного
бюджету, для чого необхідно розробити методику розрахунку вартості
соціальних послуг.
Застосування в Україні описаних вище принципів допоможе радикально
змінити ситуацію на краще. Від реформування сфери соціальних послуг
користь отримають усі: одержувачі послуг, тому що вони одержать доступ до
послуг, які краще задовольняють їх потреби; громади, тому що вони краще
дбатимуть про своїх членів і, що не менш важливо, самі шукатимуть та
знаходитимуть найбільш правильні шляхи розв’язання своїх проблем; держава,
адже її обмежені бюджетні ресурси використовуватимуться більш продумано й
ефективно, а громадяни будуть краще забезпечені соціальними послугами, яких
вони потребують.
Визначення нормативів соціальних видатків вимагає великих зусиль,
зваженого підходу та взаємодії між різними рівнями влади. Методи, які
використовуються для визначення вартості соціальних послуг, можуть
впливати на поведінку підпорядкованих органів влади. Тому, щоб уникнути
небажаних перекосів, потрібна обережність при виборі системи методів. Як
свідчить досвід європейських країн, найбільш ефективним підходом до
формування бюджету є підхід, заснований на наявних дохідних надходженнях.
Бюджетний процес, що ґрунтується на використанні нормативів, занадто
складний, адже він уводить в оману його учасників, створюючи в них
враження, що бюджетним процесом рухають потреби, а не реальні доходи. При
формуванні бюджету на основі мінімальних нормативних видатків основний
акцент робиться на виконанні заздалегідь затверджених програм і утримуванні
існуючих об'єктів, замість того, щоб поставити питання доцільності
фінансування тих або інших видатків, ефективності шляху досягнення
потрібних цілей. Крім того, переконаність у тому, що центральний бюджет як і
раніше повинен забезпечувати місцеві бюджети коштами для здійснення
мінімальних видатків, негативно позначається на ефективності витрати коштів і
здатності органів влади на місцях збільшувати обсяг дохідних надходжень.
Отже, якщо бюджетний процес буде ґрунтуватися на нормативах, які не
відповідають фактичному обсягу фінансування, регіональним та місцевим
органам влади може загрожувати нестача фактичних коштів. Унаслідок цього,
будь-які нормативи будуть зазнавати критики або тому, що їх будуть уважати
необґрунтовано завищеними (отже, постійно недофінансованими), або тому, що
вони не засновані на реальній оцінці вартості надання послуг відповідних
стандартів.
i
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Авторське резюме
У статті автором проаналізовано хід реформування системи надання соціальних
послуг населенню в Україні, виявлено його особливості та наслідки проведення в умовах сьогодення; виокремлено основні проблеми, які виникають в ході впровадження
реформ вказаної системи, та окреслено ймовірні шляхи їх розв’язання. Акцентовано
увагу на базових формах соціального захисту населення в Україні (соціальні виплати
та пільги).
Виявлено основні недоліки, що вповільнюють хід реформування системи надання
соціальних послуг населенню в Україні, зокрема, такі як: законодавча і нормативноправова неврегульованість; неефективність і нераціональність у підходах до фінансування та управління; монополізація державою ринку соціальних послуг; недостатність механізмів впровадження норм закону про соціальні послуги.
Визначено, що система соціальних послуг характеризується низькою адресністю
отримання соціальних пільг та відбувається розпорошеність бюджетних соціальних
видатків. Це призводить до значної різниці в доходах громадян та збільшення майнової нерівності.
Досліджено, що ефективність системи соціального захисту населення в Україні,
незважаючи на здійснювані в ній реформи модернізації, залишається досить низькою. В умовах фінансово-економічної кризи та інших деструктивних процесів, які
відбуваються в українському суспільстві, такий стан справ є неприпустимим та потребує детального вивчення з метою прийняття ключових рішень по його вдосконаленню та покращенню.
Ключові слова: соціальний захист, соціальні послуги, сучасний стан реформування, нормативно-правове регулювання, вітчизняна модель, фінансування, оптимізація.
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Abstract
In the article, the reforming progress in the social services provision in Ukraine have
been analysed; its features and consequences under the present conditions have been revealed; the key problems that arise in the course of the reforms implementation in the
social services provision system have been outlined as well as their possible solutions have
been determined.The attention is focused on the basic forms of social protection of population in Ukraine (social benefits).
The main drawbacks that slow down the progress of reforming the system of providing social services to the population in Ukraine: legislative and regulatory unsettled; the
inefficiency and irrationality in approaches to financing and governance; government
monopolization of the market of social services; failure mechanisms for the implementation of norms of the law on social services.
Was determined that social service system characterized by poorly targeted of receiv© К.В. Дубич, 2015
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ing the social benefits. Also is scattered budgetary social spending. This leads to significant differences of incomes and increasing income inequality.
Researched that despite the ongoing modernization reforms the efficiency system of
social protection in Ukraine remains quite low. Financial and economic crisis and other
destructive processes taking place in Ukrainian society. This situation is unacceptable
and requires a detailed study to key decisions for its improvement.
Keywords: social protection, social services, the current status of reform, legal and
regulatory framework, national model, financing, optimization.
Постановка проблеми. У ст. 1
Конституції України закріплено, що
Україна є соціальною державою, що
передбачає взяття нею на себе та виконання зобов’язань щодо побудови соціально орієнтованої держави. В умовах
сьогодення це втілюється через державну політику, яка спрямовується на підвищення рівня добробуту населення,
приділення особливої уваги його вразливим верствам населення, зокрема
шляхом модернізації системи надання
соціальних послуг. Втім, ефективність
системи соціального захисту населення
в Україні, незважаючи на здійснювані в
ній реформи модернізації, залишається
досить низькою: особи, які дійсно потребують соціальної підтримки, її не отримують, а виділені з бюджету соціальні
видатки розпорошуються. Такий стан
справ є неприпустимим, особливо в умовах фінансово-економічної кризи та інших деструктивних процесів, які мають
місце в українському суспільстві.
Викладене вище обґрунтовує вибір
автором теми та актуалізує потребу в
проведенні в межах статті дослідження ключових проблем, які виникають у
ході впровадження реформ системи надання соціальних послуг населенню в
Україні (далі – система соціальних послуг).
Аналіз досліджень і публікацій. Розумінню основних аспектів системи соціальних послуг сприяли наукові праці, публікації таких дослідників, як
К. С. Батигін, Я. С. Бєлєвцова, Н.Б. Болотіна, В. А. Гошовська, А.М. Гриненко, М. В. Кравченко, М. М. Мокляк,
Е. М. Лібанова, М. П. Лукашевич,
О. М. Палій, Т. В. Семигіна, В. А. Скуратівський, Б. І. Сташків, І. М. Сирота,
В. П. Трощинський, Р. Тофтісова-Матерон, Н. П. Ярош, І. С. Ярошенко та ін.
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Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття. В пошукових системах
бібліотек, мережі Інтернет, у періодичних виданнях можна знайти цілу низку
наукових робіт і публікацій, в яких через призму різних галузей вітчизняної
науки висвітлюються ті чи інші аспекти
соціальних послуг. Втім, стан, наслідки
і проблеми процесу осучаснення системи
соціальних послуг, який було започатковано в Україні в 2010 р. в контексті реформ модернізації, є наразі на периферії
проведення наукових досліджень, а їх
результати - недостатньо висвітленими в
наукових фахових виданнях і публікаціях.
Метою дослідження статті є визначення сучасного стану реформування
системи надання соціальних послуг в
Україні. Завдання для досягнення даної
мети : проаналізувати хід реформ системи надання населенню соціальних послуг, впроваджуваних в Україні в умовах сьогодення, виявити їх наслідки;
виокремити і згрупувати основні проблеми, які виникають у ході реформування
вказаної системи.
Виклад основного матеріалу. У Законі України «Про соціальні послуги» [5]
задекларовано перехід від моделі соціального захисту, що базується на непрозорих різноманітних пільгах і неефективних соціальних грошових виплатах,
до сучасної, економічно обґрунтованої
та дієвої моделі - надання соціальних послуг. Утім базовими формами соціального захисту населення в Україні залишаються соціальні виплати та пільги, а
соціальні послуги є відносно новою в нашій державі складовою соціального захисту, яка ще не в повній мірі охоплює
соціально вразливі та незахищені верстви населення.
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Ще у 2007 р. Кабінетом Міністрів
України (далі - Кабмін України) було
схвалено Концепцію реформування системи соціальних послуг [3] і План дій
щодо її реалізації. Дані підзаконні правові акти розглядалися, як логічне продовження започаткованої з прийняттям Закону України «Про соціальні
послуги» [4] реформи системи надання
соціальних послуг. Аналізуючи тексти
Концепції [3] та інших нормативно-правових актів, можна тільки захоплюватися системою соціальних послуг і позаздрити громадянам України, що їх
потребують: мета, завдання, принципи,
стратегічні напрями реформи видаються
набагато сучаснішими, прогресивнішими у порівнянні з попередньою практикою функціонування системи соціального захисту.
Втім, у 2012 р. Кабмін України визнав, що Концепція [3]реалізована не в
повному обсязі, а причиною цього є законодавча неврегульованість питань,
пов’язаних з формуванням соціального
замовлення, визначенням потреб адміністративно-територіальної одиниці у
соціальних послугах, їх видах і обсягах,
плануванням і наданням соціальних послуг з урахуванням визначених потреб,
а також із запровадженням стандарти-

Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɱɚɬɚ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɚ
ɧɟɜɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɿɫɬɶɩɢɬɚɧɶ
ɧɚɞɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɩɨɫɝɭɥ
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зації соціальних послуг. Результатом
розгляду на засіданні Кабміну України
Концепції [3] стало визнання її такою,
що втратила чинність і схвалення Стратегії реформування системи надання
соціальних послуг [5], в якій задекларовано по-новому низку намірів щодо
перетворень у даній системі, успішність
реалізації яких має показати час.
На сайті Міністерства соціальної політики України (далі - Мінсоцполітики)
розміщено цілу низку нових проектів,
ініціатив щодо модернізації та змін у
сфері надання соціальних послуг. На
окрему увагу заслуговують розміщені
на сайті Методичні рекомендації визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в соціальних
послугах [1]. Наказ розроблено Мінсоцполітики з метою надання методичної
допомоги місцевим органам виконавчої
влади та органам місцевого самоврядування у вивченні потреб громади у соціальних послугах, організації їх надання
відповідно до потреб, плануванні розвитку системи надання соціальних послуг.
Втім здійснювані в соціальній сфері
України перетворення тільки частково
наблизили систему соціальних послуг до
характеристик та ознак відповідних систем, існуючих в економічно розвинутих

ɇɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɧɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶɭ
ɩɿɞɯɨɞɚɯɞɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
ɬɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ

ȼɂȾɂɋɂɋɌȿɆɂ
ɇȺȾȺɇɇəɋɈɐȱȺɅɖɇɂɏɉɈɋɅɍȽ
ɇȺɋȿɅȿɇɇɘȼɍɄɊȺȲɇȱ

ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɧɨɪɦɩɪɚɜɨɜɢɯɚɤɬɿɜ

Ɇɨɧɨɩɨɥɡɚɰɿɹɞɟɪɠɚɜɨɸ
ɪɢɧɤɭɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɩɨɫɥɭɝ
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭɡɚɦɨɜɥɟɧɶ

Рис. 1. Діаграма групування недоліків у функціонуванні чинної в Україні системи надання населенню соціальних послуг
66
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країнах Заходу. За багатьма параметрами вітчизняна модель системи соціальних послуг не відповідає європейським
нормам і стандартам, що зумовлено існуванням недоліків у функціонуванні системи соціальних послуг, які можна виокремити в чотири основних блоки (див.
Рис. 1).
Перший блок недоліків – законодавча та нормативно-правова неврегульованість. Правові акти, які врегульовують
питання надання в Україні соціальних
послуг, відзначаються неадекватністю
термінологічного апарату, розмитістю
визначень функцій, цілей і напрямів
роботи відповідних інститутів. Незважаючи на те, що Закон України «Про
соціальні послуги» [4] був прийнятий
ще в 2003 р., труднощі у впроваджені
на практиці положень його статей існують донині. В цілому соціальні питання
в Україні врегульовують понад 170 законів, 400 постанов Кабміну України,
1100 відомчих і міжвідомчих наказів,
але жоден з них не містить чіткого мінімального переліку певного рівня якості
соціальних послуг, гарантованих державою незалежно від території проживання громадян [2, с. 27]. Правові прогалини та неврегульованість перешкоджають
ефективній організації та функціонуванню системи соціальних послуг, гальмують хід впроваджуваних у ній реформ,
а також зумовлюють невідповідність
національного законодавства міжнародним нормам і стандартам у сфері соціального захисту.
Другий блок недоліків – неефективність і нераціональність у підходах до
фінансування та управління. Неефективність системи соціальних послуг,
про яку зазначалося вище, визначається низьким рівнем адресності в наданні соціальної підтримки та допомоги, а
нераціональність – розпорошенням виділених на сферу соціального захисту
бюджетних коштів. Це зумовлено, передусім, діючою в Україні системою пільг
і соціальних виплат успадкованою від
радянської системи соціального забезпечення, яка підміняла собою належний
рівень зарплати та матеріального забезпечення. Серйозною вадою системи соɊ  ȏȓȞȓȕȓțȪ
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ціальних послуг є ст. 89 п. 4 (а) Бюджетного кодексу України, якою визначено
бюджетні видатки на надання соціальних послуг, які призначають тільки для
державних установ (територіальні центри соціального обслуговування, центри
соціальної реабілітації дітей-інвалідів,
центри професійної реабілітації інвалідів). Це означає, що категорії громадян, які потребують соціальні послуги,
можуть їх отримати апріорі у вказаних
вище бюджетних установах, оскільки
недержавні постачальники соціальних
послуг не можуть фінансуватися за надання соціальних послуг з держбюджету.
Монополізація державою ринку соціальних послуг і розподілу замовлень
- третій блок недоліків системи соціальних послуг. Держава домінує в системі
соціальних послуг, оскільки їх надання віднесено до компетенції 3-х міністерств (Мінсоцполітики; Міносвіти та
Мінохорони здоров’я України). Вказана
система базується на громіздкій, забюрократизованій мережі державних і комунальних закладів соціального захисту
та соціальних служб. У 2014 р. діяло понад 3 тис. закладів та установ, що надали соціальні послуги (понад 100 видів)
понад 3 млн. отримувачів (у близько 30
категоріях). Недостатність механізмів
впровадження норм закону - четвертий
блок недоліків системи соціальних послуг - не дає сповна змогу реалізовувати
заходи щодо системи надання соціальних послуг. Одним із таких механізмів
є ліцензування : Мінсоцполітики надає
провайдерам соціальних послуг, які дотримуються встановлених державою
мінімальних вимог, право здійснювати
на ринку соціальних послуг відповідні
види діяльності. Немає також і іншого
механізму впровадження норм Закону
[5] – стандартизації соціальних послуг,
яка відповідним нормативно-правовим
актом має визначити обсяги, якість,
вартість та перелік гарантованих державою безоплатних соціальних послуг.
Механізмом демонополізації ринку соціальних послуг має стати замовлення
соціальних послуг, яке відповідно до визначених напрямів соціальної політики
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передбачає їх надання та отримання на
договірних умовах.
З огляду на викладене вище чинну в
Україні систему соціальних послуг можна охарактеризувати, як парадоксальну
і паразитичну : вкрай низька адресність
отримання соціальних пільг і допомоги;
розпорошеність бюджетних соціальних
видатків. Усі ці показники призводять
до поглиблення соціальних перекосів
- несправедливої різниці в доходах громадян, надмірної майнової нерівності
тощо.
Висновки. На підставі проведеного
вище дослідження можна сформулювати
такі висновки:
1. Аналізом виявлено, що впроваджувані в Україні сучасні реформи
системи надання соціальних послуг населенню, які характеризуються непослідовністю та безсистемністю, не дають можливості задовольняти потреби
осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у соціальних послугах у
необхідних обсягах і належної якості.
Невідкладною є потреба в оптимізації
обсягів соціальних видатків з бюджету,
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здійснення їх перерозподілу на користь
підтримки найбільш вразливих верств
населення, забезпечення адресності в наданні соціальних послуг.
Дослідженням виявлено, що хід реформування системи надання соціальних послуг населенню в Україні уповільнюється цілою низкою недоліків,
які можна згрупувати в чотири блоки:
: (1) законодавча і нормативно-правова
неврегульованість; (2) неефективність і
нераціональність у підходах до фінансування та управління; (3) монополізація
державою ринку соціальних послуг; (4)
недостатність механізмів впровадження
норм закону «Про соціальні послуги».
До перспективних напрямів подальших
досліджень слід віднести : удосконалення фінансового механізму державного
управління щодо забезпечення населення соціальними послугами; організація
надання соціальних послуг суб’єктами
підприємництва і недержавних організацій; введення в дію інструментів
організаційного механізму державного управління таких, як ліцензування,
стандартизація, соціальне замовлення та
укладання контрактів.
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ƏƨƹƨƬư ƯƨƷƶƩǍƫƨƵƵǇ
ƲƶƸƻƷƾǍǎ. ƒƶƵƼƳǍƲƺ
ǍƵƺƭƸƭƹǍƪ
ƖƳƭƲƹƨƵƬƸ ƊǍƵƵǍƲƶƪ

ƏƨƲƶƵ ƛƲƸƨǎƵư «ƗƸƶ ƯƨƷƶƩǍƫƨƵƵǇ
ƲƶƸƻƷƾǍǎ»
X

X

ƌǍǇ ƏƨƲƶƵƻ ƷƶǀưƸǆǋƺǄƹǇ Ƶƨ ƷƸƭƬƹƺƨƪƵưƲǍƪ ƫƸƶƴƨƬƹǄƲưƽ ƶƩ’ǋƬƵƨƵǄ, ƵƨƻƲƶƪưƽ
ƻƹƺƨƵƶƪ, ƵƨƪƿƨƳǄƵưƽ ƯƨƲƳƨƬǍƪ, ƭƲƹƷƭƸƺǍƪ ƪǍƬƷƶƪǍƬƵƶǎ ƲƪƨƳǍƼǍƲƨƾǍǎ, ǍƵǀưƽ ƶƹǍƩ,
ǇƲǍ ƪƽƶƬǇƺǄ Ƭƶ ƹƲƳƨƬƻ:
X

ƲƶƵƲƻƸƹƵưƽ ƲƶƴǍƹǍƱ, ƻƺƪƶƸƭƵưƽ ƪǍƬƷƶƪǍƬƵƶ Ƭƶ ƏƨƲƶƵǍƪ ƛƲƸƨǎƵư "ƗƸƶ ƬƭƸƮƨƪƵƻ
ƹƳƻƮƩƻ", "ƗƸƶ ƹƳƻƮƩƻ ƪ ƶƸƫƨƵƨƽ ƴǍƹƾƭƪƶƫƶ ƹƨƴƶƪƸǇƬƻƪƨƵƵǇ"

X

ƋƸƶƴƨƬƹǄƲƶǎ ƸƨƬư ƬƶƩƸƶƿƭƹƵƶƹƺǍ, ƻƺƪƶƸƭƵƶǎ ƪǍƬƷƶƪǍƬƵƶ Ƭƶ ƏƨƲƶƵƻ ƛƲƸƨǎƵư "ƗƸƶ
ƹƻƬƶƻƹƺƸǍƱ Ǎ ƹƺƨƺƻƹ ƹƻƬƬǍƪ"

X

ƫƸƶƴƨƬƹǄƲưƽ ƸƨƬ, ƸƨƬ ƫƸƶƴƨƬƹǄƲƶƫƶ ƲƶƵƺƸƶƳǆ, ǁƶ ƻƺƪƶƸƭƵǍ ƷƸư ƬƭƸƮƨƪƵưƽ ƶƸƫƨƵƨƽ
ƺƨ ƩƭƸƻƺǄ ƻƿƨƹƺǄ ƻ ƷǍƬƫƶƺƶƪƾǍ ƸǍǀƭƵǄ Ư ƲƨƬƸƶƪưƽ ƷưƺƨƵǄ, ƷǍƬƫƶƺƶƪƾǍ, ƴƶƵǍƺƶƸưƵƫƻ,
ƶƾǍƵƾǍ ƪưƲƶƵƨƵƵǇ ƨƵƺưƲƶƸƻƷƾǍƱƵưƽ ƷƸƶƫƸƨƴ

ƕƨ ƶƹǍƩ, ǇƲǍ ƷƶƹƺǍƱƵƶ ƨƩƶ ƺưƴƿƨƹƶƪƶ ƶƩǍƱƴƨǆƺǄ ƷƶƹƨƬư, Ʒƶƪ’ǇƯƨƵǍ Ư ƪưƲƶƵƨƵƵǇƴ
ƶƸƫƨƵǍƯƨƾǍƱƵƶ-ƸƶƯƷƶƸǇƬƿưƽ ƿư ƨƬƴǍƵǍƹƺƸƨƺưƪƵƶ-ƫƶƹƷƶƬƨƸƹǄƲưƽ ƶƩƶƪ’ǇƯƲǍƪ, ƨƩƶ
ƹƷƭƾǍƨƳǄƵƶ ƻƷƶƪƵƶƪƨƮƭƵưƽ Ƶƨ ƪưƲƶƵƨƵƵǇ ƺƨƲưƽ ƶƩƶƪ’ǇƯƲǍƪ ƻ ǆƸưƬưƿƵưƽ ƶƹƶƩƨƽ
ƷƸưƪƨƺƵƶƫƶ ƷƸƨƪƨ ƵƭƯƨƳƭƮƵƶ ƪǍƬ ƶƸƫƨƵǍƯƨƾǍƱƵƶ-ƷƸƨƪƶƪƶǎ ƼƶƸƴư, ƨ ƺƨƲƶƮ ǍƵǀưƽ
ƶƹǍƩ, ǇƲǍ Ƶƭ ǋ ƹƳƻƮƩƶƪưƴư ƶƹƶƩƨƴư ƺƨ ǇƲǍ ƪưƲƶƵƻǆƺǄ ƸƶƩƶƺƻ ƨƩƶ ƵƨƬƨǆƺǄ
ƷƶƹƳƻƫư ƪǍƬƷƶƪǍƬƵƶ Ƭƶ ƬƶƫƶƪƶƸƻ Ư ƷǍƬƷƸưǋƴƹƺƪƶƴ, ƻƹƺƨƵƶƪƶǆ, ƶƸƫƨƵǍƯƨƾǍǋǆ
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ƖƹƵƶƪƵǍ ƶƩƴƭƮƭƵƵǇ ƻ ƹƼƭƸǍ
ƯƨƷƶƩǍƫƨƵƵǇ ƲƶƸƻƷƾǍǎ
X

ƖƬƭƸƮƨƵƵǇ ƵƭƷƸƨƪƶƴǍƸƵƶǎ ƪưƫƶƬư

X

ƗƶƬƨƸƻƵƲư (ƶƩƴƭƮƭƵƵǇ ǁƶƬƶ ƪƨƸƺƶƹƺǍ Ǎ ƲƶƳƨ ƶƹǍƩ)

X

ƊưƲƶƸưƹƺƨƵƵǇ ƹƳƻƮƩƶƪưƽ ƷƶƪƵƶƪƨƮƭƵǄ ƻ ƷƸưƪƨƺƵưƽ ǍƵƺƭƸƭƹƨƽ (ƪ ƺ. ƿ.
ƷƶƯƨƹƳƻƮƩƶƪưƽ ǍƵƺƭƸƭƹƨƽ Ʒƶƪ’ǇƯƨƵưƽ ǍƯ ƹǍƴƭƱƵưƴư, ƬƸƻƮƵǍƴư ƪǍƬƵƶƹưƵƨƴư,
ƿƳƭƵƹƺƪƶƴ ƻ ƷƶƳǍƺưƿƵưƽ ƷƨƸƺǍǇƽ, ƸƭƳǍƫǍƱƵưƽ Ǎ ƫƸƶƴƨƬƹǄƲưƽ ƶƸƫƨƵǍƯƨƾǍǇƽ)

X

ƕƨ ƻƲƨƯƨƵưƽ ƪưǁƭ ƷƸưƪƨƺƵưƽ ƶƹǍƩ ƕƍ ƷƶǀưƸǆǆƺǄƹǇ ƶƩƴƭƮƭƵƵǇ ƪƹƺƨƵƶƪƳƭƵǍ
ƻ ƹƺƨƺƺǇƽ 25-27 ƯƨƲƶƵƻ (ƪƶƳƶƬǍƵƵǇ ƲƶƸƷƶƸƨƺưƪƵưƴư ƷƸƨƪƨƴư; ƻƿƨƹƺǄ ƪ
ƶƸƫƨƵƨƽ ƻƷƸƨƪƳǍƵƵǇ ƷǍƬƷƸưǋƴƹƺƪ; ƪưƲƶƸưƹƺƨƵƵǇ ƷǍƹƳǇ ƷƸưƷưƵƭƵƵǇ
ƹƳƻƮƩƶƪưƽ ƷƶƪƵƶƪƨƮƭƵǄ ǍƵƼƶƸƴƨƾǍǎ, ǁƶ ƹƺƨƳƨ ƪǍƬƶƴƨ ƻ Ưƪ’ǇƯƲƻ ǍƯ
ƪưƲƶƵƨƵƵǇƴ ƾưƽ ƷƶƪƵƶƪƨƮƭƵǄ; ƹƷǍƳǄƵƨ ƸƶƩƶƺƨ ƩƳưƯǄƲưƽ ƶƹǍƩ)

X

ƪưƲƶƵƨƵƵǇ ƷƸưƪƨƺƵưƴư ƶƹƶƩƨƴư ƪƹƺƨƵƶƪƳƭƵưƽ ƏƨƲƶƵƶƴ ƬƳǇ ƬƭƸƮƨƪƵưƽ
ƹƳƻƮƩƶƪƾǍƪ ƷƸƨƪưƳ ƭƺưƿƵƶǎ ƷƶƪƭƬǍƵƲư Ǎ ƯƨƽƶƬǍƪ ƼǍƵƨƵƹƶƪƶƫƶ ƲƶƵƺƸƶƳǆ Ƶƭ ǋ
ƶƩƶƪ’ǇƯƲƶƪưƴ, ƨƳƭ ƴƶƮƭ Ʃƻƺư ƷƭƸƭƬƩƨƿƭƵƶ ƨƵƺưƲƶƸƻƷƾǍƱƵưƴư ƷƸƨƪưƳƨƴư

ƚưƷƶƪƨ ƨƵƺưƲƶƸƻƷƾǍƱƵƨ ƷƸƶƫƸƨƴƨ ǆƸưƬưƿƵƶǎ
ƶƹƶƩư (ƘǍǀƭƵƵǇ ƕƈƏƒ ȴ 75 ƪǍƬ 02.03.2017 Ƹ)
X
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ƈƵƺưƲƶƸƻƷƾǍƱƵƻ ƷƸƶƫƸƨƴƻ ƪ ƶƩƶƪ’ǇƯƲƶƪƶƴƻ ƷƶƸǇƬƲƻ ƯƨƺƪƭƸƬƮƻǆƺǄ ƲƭƸǍƪƵưƲư
X

ƌƭƸƮƨƪƵưƽ Ǎ ƲƶƴƻƵƨƳǄƵưƽ ƷǍƬƷƸưǋƴƹƺƪ, ƫƶƹƷƶƬƨƸƹǄƲưƽ ƺƶƪƨƸưƹƺƪ (ƬƭƸƮƨƪƵƨ Ǎ
ƲƶƴƻƵƨƳǄƵƨ ƿƨƹƺƲư ƩǍƳǄǀƭ 50%), 50+ ƷƸƨƾǍƪƵưƲǍƪ, 70+ ƴƳƵ. ƫƸƵ. ƸǍƿƵƶƫƶ ƬƶƽƶƬƻ

X

ƛƿƨƹƵưƲư ƷƶƷƭƸƭƬƵǄƶǎ ƲƪƨƳǍƼǍƲƨƾǍǎ, ƷƸƶƾƭƬƻƸư ƯƨƲƻƷǍƪƳǍ, ǇƲǁƶ ƪƨƸƺǍƹƺǄ Ƶƭ ƴƭƵǀƭ 20
ƴƳƵ. ƫƸƵ.

X

ſƵǀǍ ǆƸưƬưƿƵǍ ƶƹƶƩư ƷƸưƪƨƺƵƶƫƶ ƷƸƨƪƨ ƴƶƮƻƺǄ ƯƨƺƪƭƸƬƮƻƪƨƺư ƗƸƶƫƸƨƴƻ ƪ
ƬƶƩƸƶƪǍƳǄƵƶƴƻ ƷƶƸǇƬƲƻ

X

ƗƸƶƫƸƨƴƨ ǋ ƲƶƴƷƳƭƲƹƶƴ ƷƸƨƪưƳ, ƹƺƨƵƬƨƸƺǍƪ Ǎ ƷƸƶƾƭƬƻƸ ǁƶƬƶ ƪưǇƪƳƭƵƵǇ,
ƷƸƶƺưƬǍǎ ƺƨ ƯƨƷƶƩǍƫƨƵƵǇ ƲƶƸƻƷƾǍǎ ƪ ƬǍǇƳǄƵƶƹƺǍ ǆƸưƬưƿƵƶǎ ƶƹƶƩư

X

ƗƸƶƫƸƨƴƨ ƶƩƶƪ’ǇƯƲƶƪƨ Ƭƶ ƪưƲƶƵƨƵƵǇ ƪƹǍƴƨ ƷƸƨƾǍƪƵưƲƨƴư, ƷƶƹƨƬƶƪưƴư ƶƹƶƩƨƴư
(ƪ ƺ. ƿ. ƛƷƶƪƵƶƪƨƮƭƵưƴ Ưƨ ƸƭƨƳǍƯƨƾǍǆ ƗƸƶƫƸƨƴư, ƯƫƶƬƻ Ƶƨ ƷƸưƯƵƨƿƭƵƵǇ Ǎ
ƯƪǍƳǄƵƭƵƵǇ ǇƲƶƫƶ ƵƨƬƨǋ ƕƈƏƒ, ƨ ƺƨƲƶƮ ƯƨƹƵƶƪƵưƲƨƴư ƺƨ ǍƵǀưƴư Ʒƶƪ’ǇƯƨƵưƴư
ƶƹƶƩƨƴư); ǎƽ ƵƨƪƿƨƵƵǇ Ưƨ ƷƳƨƵƶƴ-ƫƸƨƼǍƲƶƴ Ƶƨ ƷǍƪƸǍƿƿǇ
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ƚưƷƶƪƨ ƈƵƺưƲƶƸƻƷƾǍƱƵƨ ƷƸƶƫƸƨƴƨ
X

ƦƸưƬưƿƵƨ ƶƹƶƩƨ Ƶƭ ƸǍƬǀƭ ƸƨƯƻ Ƶƨ ƸǍƲ ƷƸƶƪƶƬưƺǄ ƶƾǍƵƲƻ ƪƵƻƺƸǍǀƵǍƽ Ǎ
ƯƶƪƵǍǀƵǍƽ ƲƶƸƻƷƾǍƱƵưƽ ƸưƯưƲǍƪ Ǎ ƷƻƩƳǍƲƻǋ ƯƪǍƺ ƷƸƶ ǎǎ ƸƭƯƻƳǄƺƨƺư

X

ƦƸưƬưƿƵƨ ƶƹƶƩƨ Ƶƭ ƸǍƬǀƭ ƸƨƯƻ Ƶƨ ƺƸư ƸƶƲư ƷƸƶƽƶƬưƺǄ ƯƶƪƵǍǀƵǆ ƶƾǍƵƲƻ
ƲƶƸƻƷƾǍƱƵưƽ ƸưƯưƲǍƪ ƶƸƫƨƵǍƯƨƾǍǇƴư, ǇƲǍ ƵƨƬƨǆƺǄ ǆƸưƬưƿƵǍ, ƨƻƬưƺƶƸƹǄƲǍ,
ƲƶƵƹƨƳƺưƵƫƶƪǍ ƷƶƹƳƻƫư, ƨƩƶ ƵƭƯƨƳƭƮƵưƴư ƭƲƹƷƭƸƺƨƴư

X

ƕƨ ƷǍƬƹƺƨƪǍ ƯƪǍƺǍƪ ƷƸƶ ƶƾǍƵƲư ƲƶƸƻƷƾǍƱƵưƽ ƸưƯưƲǍƪ ǆƸưƬưƿƵƨ ƶƹƶƩƨ ƪƮưƪƨǋ
ƯƨƽƶƬǍƪ Ư ƯƨƷƶƩǍƫƨƵƵǇ ƲƶƸƻƷƾǍǎ ƺƨ ƪƵƶƹưƺǄ ƯƴǍƵư ƪ ƨƵƺưƲƶƸƻƷƾǍƱƵǍ ƹƺƨƵƬƨƸƺư
Ǎ ƷƸƶƾƭƬƻƸư

ƖƹƵƶƪƵǍ ƨƵƺưƲƶƸƻƷƾǍƱƵǍ ƹƺƨƵƬƨƸƺư
X

ƖƯƵƨƱƶƴƳƭƵƵǇ ƷƸƨƾǍƪƵưƲǍƪ Ǎ ƷƭƸǍƶƬưƿƵƭ ƵƨƪƿƨƵƵǇ Ư ƸƭƨƳǍƯƨƾǍǎ ƗƸƶƫƸƨƴư

X

ƕƶƸƴư ƷƸƶƼƭƹǍƱƵƶǎ ƭƺưƲư Ǎ ƷƶƪƭƬǍƵƲư ƷƸƨƾǍƪƵưƲǍƪ (ƪ ƺ.ƿ. ǁƶƬƶ ƷƶƬƨƸƻƵƲǍƪ)

X

ƗƸƶƾƭƬƻƸư ƯƨƷƶƩǍƫƨƵƵǇ Ǎ ƪƸƭƫƻƳǆƪƨƵƵǇ ƲƶƵƼƳǍƲƺƻ ǍƵƺƭƸƭƹǍƪ

X

ƒƸưƺƭƸǍǎ ƶƩƸƨƵƵǇ ƷƶƹƺƨƿƨƳǄƵưƲǍƪ ƷƶƹƳƻƫ ƺƨ ǍƵǀưƽ ƷƨƸƺƵƭƸǍƪ

X

ƈƵƺưƲƶƸƻƷƾǍƱƵƨ ƷƭƸƭƪǍƸƲƨ ƷƨƸƺƵƭƸǍƪ

X

ƖƩƴƭƮƭƵƵǇ ǁƶƬƶ ƷǍƬƺƸưƴƲư ƷƶƳǍƺưƿƵưƽ ƷƨƸƺǍƱ Ǎ ƩƳƨƫƶƬǍƱƵƶǎ ƬǍǇƳǄƵƶƹƺǍ

X

ƜƻƵƲƾǍǎ ƛƷƶƪƵƶƪƨƮƭƵƶƫƶ ƺƨ ǍƵǀưƽ ƷƸƨƾǍƪƵưƲǍƪ, ƷƶƹƨƬƶƪưƽ Ǎ Ʒƶƪ’ǇƯƨƵưƽ ƶƹǍƩ

X

ƗƸƶƾƭƬƻƸư ƷƶƪǍƬƶƴƳƭƵǄ ƷƸƶ ƲƶƸƻƷƾǍƱƵǍ ƷƶƸƻǀƭƵƵǇ ƺƨ ǎƽ ƲƶƵƼǍƬƭƵƾǍƱƵǍƹƺǄ

X

ƗƸƶƾƭƬƻƸư ƸƶƯƫƳǇƬƻ ƷƶƪǍƬƶƴƳƭƵǄ Ǎ ƬưƹƾưƷƳǍƵƨƸƵǍ ƹƺǇƫƵƭƵƵǇ

X

ƕƨƫƳǇƬ Ǎ ƲƶƵƺƸƶƳǄ Ưƨ ƸƭƨƳǍƯƨƾǍǋǆ ƗƸƶƫƸƨƴư (ƪ ƺ.ƿ. ƷƭƸƭƪǍƸƲư ƷƸƨƾǍƪƵưƲǍƪ)
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ơƶ ƶƯƵƨƿƨǋ ƲƶƵƼƳǍƲƺ ǍƵƺƭƸƭƹǍƪ?
X

X

ƏƨƲƶƵ ƛƲƸƨǎƵư «ƗƸƶ ƯƨƷƶƩǍƫƨƵƵǇ ƲƶƸƻƷƾǍǎ» ƪưƯƵƨƿƨǋ ƲƶƵƼƳǍƲƺ ǍƵƺƭƸƭƹǍƪ
ƬƶƪƶƳǍ ƨƩƹƺƸƨƲƺƵƶ
X

ƗƶƺƭƵƾǍƱƵưƱ ƲƶƵƼƳǍƲƺ ǍƵƺƭƸƭƹǍƪ ƶƯƵƨƿƨǋ ƵƨǇƪƵǍƹƺǄ ƩƻƬǄ-ǇƲƶƫƶ ƷƸưƪƨƺƵƶƫƶ
ƴƨƱƵƶƪƶƫƶ ƿư ƵƭƴƨƱƵƶƪƶƫƶ ǍƵƺƭƸƭƹƻ ƪ ƹƼƭƸǍ ƹƳƻƮƩƶƪưƽ ƷƶƪƵƶƪƨƮƭƵǄ, ǁƶ ƴƶƮƭ
ƪƷƳưƵƻƺư Ƶƨ ƶƩ’ǋƲƺưƪƵǍƹƺǄ Ǎ ƵƭƻƷƭƸƭƬƮƭƵǍƹƺǄ ƸǍǀƭƵǄ, ƪƿưƵƭƵƵǇ ƨƩƶ ƵƭƪƿưƵƭƵƵǇ
ƷƭƪƵưƽ ƬǍƱ ƷƶƹƨƬƶƪƶǆ ƶƹƶƩƶǆ

X

ƘƭƨƳǄƵưƱ ƲƶƵƼƳǍƲƺ ǍƵƺƭƸƭƹǍƪ ƶƯƵƨƿƨǋ ƹƻƷƭƸƭƿƵǍƹƺǄ ƴǍƮ ƷƸưƪƨƺƵưƴ ǍƵƺƭƸƭƹƶƴ Ǎ
ƹƳƻƮƩƶƪưƴư ƷƶƪƵƶƪƨƮƭƵƵǇƴư ƷƶƹƨƬƶƪƶǎ ƶƹƶƩư

Əƨ ƪǍƬƹƻƺƵƶƹƺǍ ƴƭƺƶƬưƿƵưƽ ƸƭƲƶƴƭƵƬƨƾǍƱ ƿư ǍƵǀưƽ ƪƲƨƯǍƪƶƲ ƪưƯƵƨƿƭƵưƽ
ƯƨƲƶƵƶƴ ƶƸƫƨƵǍƪ ƺƨƲƭ ƪưƯƵƨƿƭƵƵǇ ƬƶƯƪƶƳǇǋ ƹƻƺƶ ƹƻƩ’ǋƲƺưƪƵǍ ƺƳƻƴƨƿƭƵƵǇ
ƲƶƵƼƳǍƲƺƻ ǍƵƺƭƸƭƹǍƪ ƨƩƶ Ʊƶƫƶ ƪǍƬƹƻƺƵƶƹƺǍ

ƗƶƸǇƬƶƲ ƬǍƱ ƻ ƪưƷƨƬƲƻ ƲƶƵƼƳǍƲƺƻ
ǍƵƺƭƸƭƹǍƪ (ƹƺƨƺƺǍ 28-36 ƏƨƲƶƵƻ)

778

X

ƗƶƪǍƬƶƴưƺư ƕƈƏƒ ƨƩƶ ǍƵǀưƱ ƪưƯƵƨƿƭƵưƱ ƯƨƲƶƵƶƴ ƶƸƫƨƵ ƷƸƶ ƲƶƵƼƳǍƲƺ
ǍƵƺƭƸƭƹǍƪ Ƶƭ ƷǍƯƵǍǀƭ ƵƨƹƺƻƷƵƶƫƶ ƸƶƩƶƿƶƫƶ ƬƵǇ ƷǍƹƳǇ ƺƶƫƶ, ǇƲ ƷƸưƪƨƺƵưƱ
ƪưƲƶƵƨƪƭƾǄ ƬǍƯƵƨƪƹǇ ƿư ƷƶƪưƵƭƵ Ʃƻƪ ƬǍƯƵƨƺưƹǇ ƷƸƶ ƺƨƲưƱ ƲƶƵƼƳǍƲƺ

X

ƕƈƏƒ ƷƸƶƺǇƫƶƴ ƹƭƴư ƸƶƩƶƿưƽ ƬƵǍƪ ƵƨƬƨǋ ƸƶƯ’ǇƹƵƭƵƵǇ ǁƶƬƶ ƷƶƸǇƬƲƻ ƬǍƱ ƬƳǇ
ƪƸƭƫƻƳǆƪƨƵƵǇ ƲƶƵƼƳǍƲƺƻ ǍƵƺƭƸƭƹǍƪ

X

ƧƲǁƶ ƕƈƏƒ ƷǍƬƺƪƭƸƬưƺǄ ƪǍƬƹƻƺƵǍƹƺǄ ƲƶƵƼƳǍƲƺƻ ǍƵƺƭƸƭƹǍƪ, ƯƨǇƪƵưƲ
ƯƪǍƳǄƵǇǋƺǄƹǇ ƪǍƬ ƪǍƬƷƶƪǍƬƨƳǄƵƶƹƺǍ Ưƨ ƬǍǎ, ƪ ǇƲưƽ ƩƻƬƭ ƪưǇƪƳƭƵƶ ƲƶƵƼƳǍƲƺ
ǍƵƺƭƸƭƹǍƪ

X

ƉƭƯƷƶƹƭƸƭƬƵǍƱ ƲƭƸǍƪƵưƲ ƷƸưƱƴƨǋ ƸǍǀƭƵƵǇ ƷƸƶ ƪƸƭƫƻƳǆƪƨƵƵǇ ƲƶƵƼƳǍƲƺƻ
ǍƵƺƭƸƭƹǍƪ ƷƸƶƺǇƫƶƴ Ƭƪƶƽ ƸƶƩƶƿưƽ ƬƵǍƪ

X

ƗƶƸƻǀƭƵƵǇ ƪưƴƶƫ ǁƶƬƶ ƸƭƨƳǄƵƶƫƶ ƲƶƵƼƳǍƲƺƻ ǍƵƺƭƸƭƹǍƪ ƴƶƮƻƺǄ ƲƨƸƨƺưƹǇ
ƨƬƴǍƵǍƹƺƸƨƺưƪƵưƴư ǀƺƸƨƼƨƴư Ǎ, ƪ ƸƨƯǍ ƷƶƪƺƶƸƵưƽ ƹƺǇƫƵƭƵǄ, ƷƶƯƩƨƪƳƭƵƵǇƴ
ƷƸƨƪƨ ƯƨƱƴƨƺưƹǇ ƷƭƪƵƶǆ ƬǍǇƳǄƵǍƹƺǆ Ƶƨ ƶƬưƵ ƸǍƲ (ƹƺ. 172-7 ƒƷƈƗ)
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ƗƶƸǇƬƶƲ ƬǍƱ ƻ ƪưƷƨƬƲƻ ƲƶƵƼƳǍƲƺƻ
ǍƵƺƭƸƭƹǍƪ (ƘƶƯƬǍƳ Ɲſ ƗƸƶƫƸƨƴư)
X

ƗƸƨƾǍƪƵưƲư ƷƶƪǍƬƶƴƳǇǆƺǄ ƩƭƯƷƶƹƭƸƭƬƵǄƶƫƶ ƲƭƸǍƪƵưƲƨ ƷƸƶ ƷƶƺƭƵƾǍƱƵưƱ ƿư
ƸƭƨƳǄƵưƱ ƲƶƵƼƳǍƲƺ ǍƵƺƭƸƭƹǍƪ Ƶƭ ƷǍƯƵǍǀƭ ƵƨƹƺƻƷƵƶƫƶ ƬƵǇ Ǎ Ƶƭ ƪƿưƵǇǆƺǄ ƬǍƱ
ƺƨ Ƶƭ ƷƸưƱƴƨǆƺǄ ƸǍǀƭƵǄ ƻ ƪưƷƨƬƲƻ ƸƭƨƳǄƵƶƫƶ ƲƶƵƼƳǍƲƺƻ ǍƵƺƭƸƭƹǍƪ

X

ƒƭƸǍƪƵưƲ ƺƨ ƛƷƶƪƵƶƪƨƮƭƵưƱ ƯƶƩƶƪ’ǇƯƨƵǍ ƸƱƺǅƵƷƫƷ ƷƶƪǍƬƶƴƳǇƺư ƶƬưƵ
ƶƬƵƶƫƶ ƷƸƶ ƵƨǇƪƵǍ ƻ Ƶưƽ ƲƶƵƼƳǍƲƺư ǍƵƺƭƸƭƹǍƪ. ƘǍǀƭƵƵǇ ǁƶƬƶ Ƶưƽ ƷƸưƱƴƨǆƺǄ
ƯƨƹƵƶƪƵưƲư (ƻƿƨƹƵưƲư) ǆƸưƬưƿƵƶǎ ƶƹƶƩư

X

ƉƭƯƷƶƹƭƸƭƬƵǍƱ ƲƭƸǍƪƵưƲ ƷƸưƱƴƨǋ ƸǍǀƭƵƵǇ ǁƶƬƶ ƪƸƭƫƻƳǆƪƨƵƵǇ ƲƶƵƼƳǍƲƺƻ
ǍƵƺƭƸƭƹǍƪ ƷƸƶƺǇƫƶƴ Ƭƪƶƽ ƸƶƩƶƿưƽ ƬƵǍƪ, ƪ ƺ.ƿ. Ưƨ ƹƨƴƶƹƺǍƱƵƶƫƶ ƪưǇƪƳƭƵƵǇ:
X

ƛƹƻƵƭƵƵǇ ƪǍƬ ƻƿƨƹƺǍ ƪ ƷƸưƱƵǇƺƺǍ ƷƭƪƵưƽ ƸǍǀƭƵǄ, ƪƿưƵƭƵƵǍ ƬǍƱ, ƪưƲƶƵƨƵƵǍ ƯƨƪƬƨƵǄ

X

ƊƹƺƨƵƶƪƳƭƵƵǇ ƬƶƬƨƺƲƶƪƶƫƶ ƲƶƵƺƸƶƳǆ, ƶƩƴƭƮƭƵƵǇ ƬƶƹƺƻƷƻ Ƭƶ ƷƭƪƵƶǎ ǍƵƼƶƸƴƨƾǍǎ
ƿư ƶƩƹǇƫƻ ƼƻƵƲƾǍƶƵƨƳǄƵưƽ ƶƩƶƪ’ǇƯƲǍƪ

X

ƗƭƸƭƪƭƬƭƵƵǇ Ƶƨ ǍƵǀƻ ƷƶƹƨƬƻ, ǍƵǀƭ ƬưƹƾưƷƳǍƵƨƸƵƭ ƹƺǇƫƵƭƵƵǇ (ƪ ƺ.ƿ. ƯƪǍƳǄƵƭƵƵǇ)

ƈ ƔƖƎƕƈ ƒƖƕƒƘƍƚƕſƠƍ???
X

ƏƨƫƨƳǄƵƶƷƸưƱƵǇƺưƽ ƪưƯƵƨƿƭƵǄ «ƲƶƸƻƷƾǍƱƵưƽ ƷƶƸƻǀƭƵǄ» ƺƨ «ƲƶƵƼƳǍƲƺƻ
ǍƵƺƭƸƭƹǍƪ» Ƶƭ ǍƹƵƻǋ, ƷƶƷƸư ƿưƹƳƭƵƵǍ ƴǍƮƵƨƸƶƬƵǍ ƬƶƫƶƪƶƸư, ƸǍƯƵƶƴƨƵǍƺƵƭ
ƵƨƾǍƶƵƨƳǄƵƭ ƯƨƲƶƵƶƬƨƪƹƺƪƶ, ƹƻƬƶƪƻ ƺƨ ƨƬƴǍƵǍƹƺƸƨƺưƪƵƻ ƷƸƨƲƺưƲƻ

X

Ɗ ƵƨƱƯƨƫƨƳǄƵǍǀƶƴƻ ƪưƷƨƬƲƻ ƲƶƸƻƷƾǍǇ ƶƯƵƨƿƨǋ ƪưƲƶƵƨƵƵǇ ƨƩƶ ƵƭƪưƲƶƵƨƵƵǇ
ƷƶƹƨƬƶƪưƽ ƶƩƶƪ’ǇƯƲǍƪ (ǍƴƷƭƸƨƺưƪƵǍ ƵƶƸƴư) ƪ ƶƩƴǍƵ Ƶƨ ƶƩǍƾǇƵƻ ƨƩƶ ƵƨƬƨƵƻ
ƵƭƷƸƨƪƶƴǍƸƵƻ ƪưƫƶƬƻ (ƬưƹƷƶƯưƺưƪƵǍ ƵƶƸƴư ƨƩƶ ƷƶƸƻǀƭƵƵǇ ƯƨƩƶƸƶƵ)

X

ƒƶƸƻƷƾǍƱƵǍ ƷƶƸƻǀƭƵƵǇ ƴƶƮƳưƪǍ ƪ ƷƸưƪƨƺƵƶƴƻ ƹƭƲƺƶƸǍ (ISO 37001)

X

ƒƶƸƻƷƾǍǇ ǍƹƵƻǋ ƩƭƯ ƪưƫƶƬư ƩƭƯƷƶƹƭƸƭƬƵǄƶ ƬƳǇ ƷƶƹƨƬƶƪƶǎ ƶƹƶƩư (ƵƨƷƸưƲƳƨƬ,
ƲƶƸƻƷƾǍƱƵǍ ƷƶƸƻǀƭƵƵǇ ƪ ǍƵƺƭƸƭƹƨƽ ƺƸƭƺǍƽ ƶƹǍƩ, ƲƶƳưǀƵǍƽ ƨƩƶ ƹƷǍƳǄƵưƽ
ƲƳǍǋƵƺǍƪ, ƷƶƬƨƸƻƵƲư ƲƭƸǍƪƵưƾƺƪƻ, ƬǍǎ ƷǍƬ ƪƷƳưƪƶƴ ǀƨƵƺƨƮƻ)

X

ƒƶƸƻƷƾǍǇ ǍƹƵƻǋ ǇƲ ƪǍƬƹƺƸƶƿƭƵƨ ƪưƫƶƬƨ (ƪƯƨǋƴƵƭ ƷƸưƽƶƪƻƪƨƵƵǇ ƲƶƴƷƸƶƴƨƺƻ,
ƵƭƯƨƹƺƶƹƻƪƨƵƵǇ ƹƨƵƲƾǍƱ ƪ ƶƩƴǍƵ Ƶƨ ƳƶǇƳǄƵǍƹƺǄ)

779
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ƧƲǍ ƯƨƹƶƩư ƪƸƭƫƻƳǆƪƨƵƵǇ ƲƶƵƼƳǍƲƺƻ
ǍƵƺƭƸƭƹǍƪ ƸƭƨƳǄƵƶ ƷƸƨƾǆǆƺǄ?

780

X

ƕƨƱƲƸƨǁưƱ ƯƨƹǍƩ – ƷƸƶƼǍƳƨƲƺưƲƨ. ƚƸƭƩƨ ƪƭƹƺư ƯƨƽưǁƭƵǍ ƩƨƯư ƬƨƵưƽ, ǇƲǍ
ƬƶƯƪƶƳǇǆƺǄ ƪƹƺƨƵƶƪưƺư ƹƺƶƹƶƪƵƶ ǇƲưƽ ƹƨƴƭ ƶƹǍƩ Ǎ ƪ ǇƲưƽ Ʒƶƪ’ǇƯƨƵưƽ
ƪǍƬƵƶƹưƵƨƽ ƴƶƮƭ ƪưƵưƲƵƻƺư ƲƶƵƼƳǍƲƺ ǍƵƺƭƸƭƹǍƪ

X

ƗƭƸƭƪǍƸƲƨ ƵƨǇƪƵƶƹƺǍ ƲƶƵƼƳǍƲƺƻ ǍƵƺƭƸƭƹǍƪ – ƸƻƺưƵƵƨ ƷƸƨƲƺưƲƨ. ƊƹǍ ƷƶƹƨƬƶƪǍ
ƶƹƶƩư ƴƨǆƺǄ ƷƸƶƽƶƬưƺư ƷƭƸǍƶƬưƿƵƭ ƵƨƪƿƨƵƵǇ ƻ ƾǍƱ ƹƼƭƸǍ

X

Ɗ ƩǍƳǄǀƶƹƺǍ ƪưƷƨƬƲǍƪ ƵƨǇƪƵǍƹƺǄ ƲƶƵƼƳǍƲƺƻ ǍƵƺƭƸƭƹǍƪ ƷƶƺƸƭƩƻǋ ƷưƹǄƴƶƪƶǎ
ƯƫƶƬư ƶƹǍƩ ƿư ƶƸƫƨƵǍƪ, ǁƶƬƶ ǍƵƺƭƸƭƹǍƪ ǇƲưƽ ǍƹƵƻǆƺǄ ƲƶƸƻƷƾǍƱƵǍ ƸưƯưƲư, Ƶƨ
ƷƸƶƬƶƪƮƭƵƵǇ ƷƭƪƵưƽ ƬǍƱ. ƧƲǁƶ ƷƭƸƪǍƹƵƨ ƯƫƶƬƨ ƵƨƬƨƵƨ ƻƹƵƶ, ƪ ƸƶƯƻƴƵưƱ
ƹƺƸƶƲ ƺƸƭƩƨ ƶƺƸưƴƨƺư ƷưƹǄƴƶƪƭ ƷǍƬƺƪƭƸƬƮƭƵƵǇ

X

ƊưƷƨƬƲư, ƲƶƳư ƨƵƺưƲƶƸƻƷƾǍƱƵǍ ƹƺƨƵƬƨƸƺư Ƶƭ ƬƶƯƪƶƳǇǆƺǄ ƷƸưƱƵǇƺƺǇ ƷƭƪƵưƽ
ƸǍǀƭƵǄ ƨƩƶ ƷƸƶƬƶƪƮƭƵƵǇ ƷƭƪƵưƽ ƬǍƱ ƵƨƪǍƺǄ Ưƨ ƵƨǇƪƵƶƹƺǍ ƷưƹǄƴƶƪƶǎ ƯƫƶƬư,
ƴƨǆƺǄ Ʃƻƺư ƷƶƪǍƬƶƴƳƭƵǍ ƯƨǍƵƺƭƸƭƹƶƪƨƵưƴ ƶƹƶƩƨƴ ƿư ƶƸƫƨƵƨƴ ƵƨƷƭƸƭƬ

