Договір № 1170-E420-P000
про медичне обслуговування населення за
програмою медичних гарантій
Київ

Датою укладення договору є дата його
підписання обома сторонами

НСЗУ в особі Т.в.о.Голови Мовчан Оксани Сергіївни, що діє на підставі
Положення про Національну службу здоров'я України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1101 (далі - замовник), з однієї
сторони, і КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ ІМЕНІ В.Й.
БАШЕКА" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, в особі Директор Галайба Володимир
Борисович, який діє на підставі Статуту, (далі - надавач), з іншої сторони (далі сторони), уклали договір про нижченаведене.
Визначення термінів
1. Підрядник - заклад охорони здоров’я або фізична особа-підприємець, які мають
ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та залучені
надавачем на підставі договору для надання окремих медичних послуг пацієнтам згідно
з цим договором.
2. Звітний період - період, визначений у додатках до цього договору.
3. Місце надання медичних послуг - місце провадження надавачем або його
підрядниками господарської діяльності з медичної практики, в якому особам, на яких
поширюються державні гарантії медичного обслуговування населення згідно із Законом
України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” (далі пацієнти), надаються медичні послуги.
4. Медичні послуги - послуги з медичного обслуговування населення (послуги з
охорони здоров’я), що включені до програми державних гарантій медичного
обслуговування населення (далі - програма медичних гарантій), які надавач
зобов’язується надавати згідно з цим договором, перелік та обсяг яких визначений у
додатках до цього договору.
5. Медична документація - медичні записи, записи про рецепти, записи про
направлення, зведені відомості про надані послуги пацієнтам, первинна облікова
документація, декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу
(далі - декларації).
6. Моніторинг - спостереження, аналіз та систематизація замовником інформації
стосовно виконання надавачем умов цього договору з метою забезпечення належної
оплати медичних послуг, що надаються згідно з цим договором, та медичного
обслуговування пацієнтів згідно із законодавством.
7. Працівник надавача - медичний працівник, який відповідно до законодавства
має право надавати медичну допомогу та перебуває з надавачем або підрядником у
трудових відносинах.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства
України про охорону здоров’я, Законі України “Про державні фінансові гарантії
медичного обслуговування населення”, Порядку функціонування електронної системи
охорони здоров’я, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня

2018 р. № 411 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604), та інших
законодавчих актах.
Предмет договору
8. Відповідно до умов цього договору надавач зобов’язується надавати медичні
послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам, а замовник зобов’язується
оплачувати такі послуги відповідно до встановленого тарифу та коригувальних
коефіцієнтів.
9. Медичні послуги та спеціальні умови їх надання визначаються у додатках до
цього договору. Умови закупівлі та специфікації, визначенні в оголошенні про
укладення договору, є невід’ємною частиною договору.
10. Медичні послуги надаються відповідно до порядків надання медичної
допомоги, затверджених МОЗ, з обов’язковим дотриманням галузевих стандартів у
сфері охорони здоров’я та в місцях надання медичних послуг, що зазначені у додатках
до цього договору.
11. Протягом строку дії цього договору кожне місце надання медичних послуг
надавача, місце надання медичних послуг підрядників повинне відповідати державним
санітарним нормам і правилам, ліцензійним умовам провадження господарської
діяльності з медичної практики, галузевим стандартам у сфері охорони здоров’я,
вимогам примірних табелів матеріально-технічного оснащення.
12. Надавач несе встановлену законом відповідальність за своєчасність, повноту
та якість надання медичних послуг працівниками надавача та підрядниками. Факт
порушення встановлених вимог медичного обслуговування населення підтверджується
в установленому законодавством порядку.
13. Цей договір є договором на користь третіх осіб - пацієнтів у частині надання
їм медичних послуг надавачем.
14. Пацієнт набуває прав на отримання медичних послуг, пов’язаних з первинною
медичною допомогою, згідно з договором з моменту подання надавачеві в
установленому законодавством порядку декларації.
15. Пацієнт набуває прав на отримання медичних послуг, пов’язаних з іншими
видами медичної допомоги, крім первинної медичної допомоги, згідно з договором з
моменту звернення до надавача за направленням лікаря, який надає первинну медичну
допомогу, або лікуючого лікаря в порядку, встановленому МОЗ, або без такого
направлення, якщо згідно із законодавством направлення лікаря не вимагається.
Права та обов’язки сторін
16. Замовник має право:
1) вимагати від надавача належного, своєчасного та у повному обсязі виконання
своїх зобов’язань згідно з цим договором;
2) перевіряти відповідність надавача вимогам до надавача послуг з медичного
обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів
укладаються договори про медичне обслуговування населення, умовам закупівлі, у
тому числі щодо доступності медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення відповідно до законодавства;
3) проводити моніторинг виконання умов договору, зокрема шляхом звірки
повноти та достовірності інформації, що внесена у звіт про медичні послуги за

договором, з інформацією, що міститься в системі, медичною документацією та іншими
даними, що свідчать про надання послуг згідно з цим договором, та у разі виявлення
невідповідностей чи порушень умов цього договору здійснювати перерахунок
сплачених коштів за звітом про медичні послуги;
4) за результатами моніторингу складати висновок, до якого в разі виявлення
порушень додається довідка із зазначенням відповідних пунктів договору;
5) зупиняти оплату за договором у випадках, встановлених законодавством та цим
договором;
6) відмовитись від цього договору в односторонньому порядку у випадках,
передбачених цим договором.
17. Замовник зобов’язується:
1) належним чином, своєчасно та у повному обсязі виконувати свої зобов’язання
згідно з цим договором;
2) проводити на вимогу надавача звірки згідно з цим договором;
3) під час здійснення заходів з проведення моніторингу дотримання надавачем
умов договору враховувати всі надані надавачем підтвердження щодо надання ним
медичних послуг, у тому числі із залученням підрядників.
18. Надавач має право:
1) вимагати від замовника належного, своєчасного та у повному обсязі виконання
ним своїх зобов’язань згідно з цим договором;
2) вимагати проведення звірки за договором;
3) вживати всіх заходів до реалізації свого права на оплату наданих ним послуг за
договором у повному обсязі, у тому числі шляхом включення до договорів, що
укладаються з підрядниками, умови щодо забезпечення доступу представників
замовника до місць надання медичних послуг таких підрядників.
19. Надавач зобов’язується:
1) належним чином, своєчасно та у повному обсязі виконувати свої зобов’язання
згідно з цим договором;
2) відповідати вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування
населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори
про медичне обслуговування населення, умовам закупівлі, у тому числі щодо
доступності медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення відповідно до законодавства;
3) дотримуватися та забезпечити дотримання підрядниками вимог законодавства,
зокрема порядків надання медичної допомоги, табелів матеріально-технічного
оснащення (в тому числі примірних), галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
4) надавати якісні медичні послуги відповідно до специфікацій та встановлених
законодавством вимог;
5) забезпечити захист персональних даних та медичної інформації пацієнтів
відповідно до законодавства, в тому числі Закону України “Про захист персональних
даних”;
6) використовувати для надання медичних послуг лікарські засоби та медичні
вироби, що дозволені до застосування в Україні;

7) забезпечити реалізацію пацієнтами їх прав на отримання медичних послуг та
відшкодувати збитки, завдані пацієнтам у зв’язку з порушенням вимог цього договору;
8) перед наданням медичних послуг з’ясувати та повідомити пацієнту (його
законному представнику) про те, чи має такий пацієнт право на отримання медичних
послуг за програмою медичних гарантій відповідно до поданих документів, перевірити
наявність направлення лікаря (у разі потреби);
9) негайно звернутися до замовника у разі виникнення питань щодо прав пацієнта
на отримання медичних послуг згідно з цим договором або інших питань, пов’язаних з
виконанням договору;
10) забезпечити надання медичних послуг насамперед усім пацієнтам, які були
записані на прийом до лікаря (або в чергу) на отримання медичних послуг згідно з цим
договором у визначений день;
11) забезпечити належні умови праці працівникам надавача;
12) подавати на запит замовника копії скарг пацієнтів (за умови знеособлення
даних пацієнтів) та документи, які пов’язані з наданням медичних послуг або
підтверджують відповідність надавача вимогам до надавача послуг з медичного
обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів
укладаються договори про медичне обслуговування населення, умовам закупівлі;
13) своєчасно вносити до системи повну та достовірну інформацію, в тому числі
медичну документацію та звіти про медичні послуги, медичні записи, записи про
направлення і рецепти у порядку, встановленому законодавством, з урахуванням
положень специфікації;
14) розміщувати в системі, в кожному місці надання медичних послуг та на
своєму веб-сайті (у разі наявності) інформацію для пацієнтів про медичні послуги, які
пацієнт може отримати у надавача за програмою медичних гарантій, графік роботи
надавача, графік роботи місць надання медичних послуг і медичних працівників та
актуальну інформацію про працівників і обладнання надавача;
15) залучати до надання послуг згідно з договором тільки тих підрядників,
інформація про яких внесена до системи та тільки стосовно тих послуг, для яких в
оголошенні прямо передбачена можливість їх надання підрядниками;
16) повідомляти пацієнту (його законному представнику) не пізніше ніж через
п’ять робочих днів з дня надходження заяви лікуючого лікаря про відмову такого лікаря
від подальшого ведення пацієнта у зв’язку з тим, що пацієнт не виконує медичних
приписів або правил внутрішнього розпорядку надавача, за умови, що це не
загрожуватиме життю пацієнта і здоров’ю населення;
17) забезпечити внесення до системи достовірної інформації про надавача, його
керівника, медичних працівників, підрядників та уповноважених осіб (у тому числі про
припинення трудових відносин з працівником надавача або договірних відносин з
підрядником) не пізніше наступного робочого дня з дня її зміни;
18) вносити до системи інформацію про придбання або продаж обладнання,
передбаченого умовами закупівлі, припинення або відновлення його роботи не пізніше
наступного робочого дня з дня настання таких обставин;
19) вносити до системи інформацію про зміну адреси місця надання медичних
послуг, графіка надання медичних послуг надавачем, графіка роботи працівників
надавача, які надають медичну допомогу згідно з цим договором, контактних даних для
запису на прийом до лікаря не пізніше ніж за тиждень до настання таких змін;

20) повідомляти замовнику та пацієнтам про припинення медичної практики або
подання заяви про припинення дії цього договору за ініціативою надавача не пізніше
ніж за шість тижнів до настання таких обставин та вносити до системи відповідну
інформацію;
21) інформувати замовника про заплановані реорганізацію, ліквідацію надавача
або про початок процедури банкрутства;
22) не здійснювати без попереднього письмового повідомлення замовнику
перепрофілювання та закриття відділень, місць надання медичних послуг, розширення
переліку медичних послуг за програмою медичних гарантій;
23) не передавати всі або частину прав та обов’язків за договором третім особам
без попередньої письмової згоди замовника;
24) не перешкоджати проведенню моніторингу згідно з цим договором, зокрема
надавати документи, що стосуються надання медичних послуг за договором, на підставі
яких вносилась інформація до системи та формувався звіт про медичні послуги;
25) повертати замовнику надміру сплачені кошти згідно з цим договором, зокрема
у випадках, передбачених пунктами 23, 35 і 38 цього договору;
26) розміщувати у місцях надання медичних послуг, в яких здійснюється медичне
обслуговування за договором, інформаційні матеріали про надання медичних послуг за
програмою медичних гарантій відповідно до правил, опублікованих на офіційному вебсайті НСЗУ;
27) здійснювати внутрішній контроль за виконанням зобов’язань надавача за
договором його працівниками та підрядниками відповідно до додатка 3, вживати заходів
до усунення порушень у разі їх виявлення, розробляти та виконувати план заходів з
удосконалення медичного обслуговування за договором відповідно до пункту 202
договору;
28) забезпечити можливість отримання пацієнтами медичних послуг згідно з
графіком, зазначеним у системі;
29) забезпечити технічну можливість запису пацієнтів на прийом або в електронну
чергу для отримання медичних послуг за телефоном або в електронній формі.
20. Надавач зобов’язується включити до договорів, що укладаються з
підрядниками, умови щодо надання медичних послуг, що забезпечують дотримання
підрядниками вимог, передбачених договором.
201. Сторони зобов’язуються постійно співпрацювати з метою забезпечення
належного виконання умов договору, підвищення якості та доступності медичного
обслуговування пацієнтів, зокрема шляхом:
1) проведення кожною із сторін систематичного спостереження за своєчасністю
внесення до системи точної та достовірної інформації, вжиття заходів для усунення
неточностей;
2) навчання працівників надавача з питань, що стосуються надання послуг за
договором, зокрема, стосовно своєчасного внесення точної та достовірної інформації до
системи;
3) здійснення надавачем внутрішнього контролю за виконанням договору;
4) проведення спільних консультацій, робочих візитів та нарад, анкетування,
аналізу ефективності виконання умов договору.

З метою спостереження за організацією надання медичних послуг за договором або
підготовки з надавачем спільного плану заходів з удосконалення медичного
обслуговування за договором замовник має право проводити моніторинг дотримання
надавачем умов договору в разі:
отримання інформації про несвоєчасне внесення або внесення неповної чи
недостовірної інформації за договором до системи;
отримання інформації про можливі порушення надавачем або його підрядниками
умов договору;
отримання від пацієнтів скарг (на надавача або його підрядників);
неподання або подання не в повному обсязі надавачем документів та пояснень, що
стосуються надання медичних послуг за договором.
202. У разі виявлення сторонами можливості для підвищення якості та
доступності медичного обслуговування та удосконалення надання послуг за договором
сторони готують та узгоджують план заходів з удосконалення медичного
обслуговування, який після підписання сторонами стає невід’ємною частиною
договору. Надавач після підписання ним плану заходів зобов’язаний його виконувати у
встановлені в ньому строки та інформувати замовника про хід виконання плану заходів.
Невиконання плану заходів чи виконання надавачем плану заходів не в повному обсязі є
підставою для притягнення його до відповідальності, передбаченої пунктом 381
договору.
Звітність надавача
21. Надавач зобов’язаний скласти звіт про медичні послуги за формою, наданою
замовником, в якому зазначаються назва звіту, дата його складення, найменування
надавача, посади відповідальних осіб надавача та замовника із зазначенням їх прізвища,
імені та по батькові, а також перелік та обсяг надання медичних послуг, які підлягають
оплаті за звітний період. Звіт про медичні послуги є первинним документом. Звіт про
медичні послуги формується на підставі інформації, що міститься в системі, медичної
документації та інших документів, що підтверджують факт надання пацієнтам медичної
допомоги відповідно до законодавства.
211. Включенню до звіту та оплаті за договором підлягають медичні послуги з
урахуванням таких умов:
1) медичні послуги надані пацієнту за направленням, запис про яке є в системі,
крім випадків, коли згідно із законодавством направлення не вимагається;
2) медичні послуги надані в обсязі не меншому, ніж передбачено в специфікації;
3) до системи включено необхідну медичну документацію в порядку,
передбаченому законодавством та специфікацією.
22. Надавач зобов’язаний подати замовнику звіт про медичні послуги у строки,
встановлені у додатках до цього договору.
Якщо останній день строку подання звіту про медичні послуги припадає на
вихідний або святковий день, останнім днем строку подання вважається робочий день,
що настає за вихідним або святковим днем.
23. У разі виявлення невідповідностей між даними звіту про медичні послуги та
інформацією, що міститься в системі, даними фінансової чи статистичної звітності,

медичної документації замовник має право подати надавачеві заперечення до звіту про
медичні послуги протягом десяти календарних днів з дати його надходження. Надавач
зобов’язаний розглянути заперечення та подати уточнений звіт про медичні послуги з
усунутими невідповідностями протягом трьох календарних днів з дати їх надіслання
замовником.
231. У разі коли надавач в установлений строк не подав звіту за звітний період або
уточненого звіту із урахуванням заперечень замовника відповідно до пункту 23
договору, надавач має право подати такий звіт разом із звітом за наступний звітний
період. У разі неподання звіту або уточненого звіту за грудень поточного року в
установлений строк дані такого звіту не враховуються у наступних звітних періодах та
не підлягають оплаті.
24. У разі виявлення обставин, що призводять до збільшення або зменшення суми
оплати за звітом про медичні послуги за попередні звітні періоди, за умови
документального підтвердження таких обставин та узгодження їх сторонами сума
оплати у поточному звіті про медичні послуги коригується на відповідну суму
зменшення або збільшення суми оплати, що відображається у розділі “розрахуноккоригування”.
241. Надавач державної або комунальної форми власності зобов’язаний надавати
щокварталу до 20 числа наступного місяця замовнику в електронній формі звіт про
доходи та витрати надавача за формою, наданою замовником, а саме:
1) доходи - оплата за договорами про медичне обслуговування населення,
укладеними з НСЗУ, інші надходження з державного та місцевих бюджетів, дохід від
надання медичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб, дохід від надання майна
в оренду, благодійна допомога, вартість лікарських засобів, імунобіологічних
препаратів, медичних виробів, лікувального харчування, отриманих за рахунок
централізованих закупівель МОЗ, інші надходження;
2) поточні видатки - оплата праці і нарахування на заробітну плату, придбання
товарів, робіт і послуг із зазначенням їх видів, оплата комунальних послуг та
енергоносіїв, інші видатки;
3) капітальні видатки - придбання обладнання і предметів довгострокового
користування, капітальний ремонт, реконструкція і реставрація.
Умови, порядок та строки оплати медичних
послуг. Ціна договору
25. Замовник зобов’язується оплачувати медичні послуги, включені до звіту про
медичні послуги, щодо якого замовник не подав заперечення відповідно до пункту 23
договору, згідно з тарифом із застосуванням відповідних коригувальних коефіцієнтів,
затверджених у порядку, визначеному законодавством, інформацію про надання яких
надавач належним чином вніс до системи, в межах загальної орієнтовної ціни договору
з урахуванням граничної суми оплати у відповідному звітному періоді, якщо така
гранична сума зазначена у додатках до договору.
26. Оплата медичних послуг згідно з договором здійснюється на підставі звіту про
медичні послуги надавача протягом десяти робочих днів з дати підписання обома
сторонами звіту про медичні послуги з урахуванням вимог пункту 23 договору. У раз
здійснення попередньої оплати медичних послуг за договором відповідно до
законодавства підставою для оплати є рахунок надавача. Обов’язок з оплати за

договором є виконаним у належний строк з моменту подання замовником відповідного
платіжного доручення органам Казначейства.
27. Попередня оплата медичних послуг згідно з цим договором у випадках,
установлених Кабінетом Міністрів України, здійснюється протягом десяти календарних
днів на підставі рахунку, поданого надавачем.
28. Якщо останній день оплати медичних послуг припадає на вихідний або
святковий день, останнім днем строку такої оплати вважається робочий день, що настає
за вихідним або святковим днем.
29. У разі коли протягом звітного періоду надавач або його підрядник втрачає право
провадити господарську діяльність з медичної практики або із зберігання, перевезення,
придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території
України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів (якщо ліцензія потрібна для надання відповідних медичних послуг за
договором) чи не може надавати медичні послуги з інших підстав, оплата медичних
послуг здійснюється тільки за той період, протягом якого надавач або його підрядник
мали законне право або можливість їх надавати.
До закінчення останнього звітного періоду за договором сторони зобов’язуються
підписати договір про внесення змін до нього та зазначити в додатках таку заплановану
вартість медичних послуг, що відповідає обсягу оплати за договором.
30. Замовник має право зупинити оплату медичних послуг, якщо надавач не
надсилає замовнику своєчасно звіти про медичні послуги та іншу інформацію,
передбачену договором, або не вносить медичну документацію до системи, або у разі
невиконання обов’язків, передбачених підпунктами 2, 6, 7, 14, 18, 19, 23, 24-27 пункту
19 та пункту 202 договору, до дати усунення відповідних порушень.
31. Надавач не має права вимагати від пацієнтів незаконну винагороду в будь-якій
формі, яка є попередньою чи наступною умовою для отримання пацієнтами медичних
послуг, що надаються згідно з цим договором, і повинен здійснювати контроль за тим,
щоб працівники надавача та підрядники не вимагали від пацієнтів таку винагороду.
Порушення таких вимог є підставою для притягнення до відповідальності надавача у
порядку, передбаченому пунктом 37 цього договору.
32. Розрахунки здійснюються в безготівковій формі згідно з цим договором.
33. Загальна орієнтовна ціна договору складається із запланованої вартості
медичних послуг згідно з додатком (додатками) до договору. Загальна орієнтовна ціна
договору може бути переглянута сторонами шляхом внесення відповідних змін до
нього. Порядок розрахунку запланованої вартості медичних послуг визначається
Порядком реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування
населення в кожному році, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
Відповідальність сторін
34. У разі невиконання або неналежного виконання сторонами своїх зобов’язань
згідно з цим договором вони несуть відповідальність, передбачену законом та цим
договором.
35. У разі встановлення за результатами моніторингу розбіжностей між
відомостями, поданими надавачем у звітах про медичні послуги, та інформацією або
документами, що містяться в системі, статистичній звітності надавача, документах, які
підтверджують надання медичних послуг, медичній документації, іншими фактичними

даними про надання медичних послуг, а також виявлення декларацій, що подані з
порушенням встановленого МОЗ порядку їх подання, або у разі самостійного виявлення
фактів надміру сплачених коштів за договором надавач зобов’язаний зменшити суму
оплати за звітом про медичні послуги за поточний період на суму надміру сплачених
коштів. У разі неможливості подання уточненого звіту про медичні послуги або
здійснення перерахунку оплати за звітом про медичні послуги поточного періоду
надавач повинен здійснити повернення надміру сплачених коштів протягом п’яти
календарних днів з дати отримання відповідної вимоги замовника або самостійного
виявлення факту надміру сплачених коштів.
36. У разі надання надавачем медичних послуг, що не відповідають переліку,
обсягу або якості медичних послуг, передбачених цим договором, надавач зобов’язаний
повернути замовнику кошти, сплачені замовником за надання таких медичних послуг.
Повернення замовнику коштів, сплачених за надання медичних послуг, що не
відповідають переліку, обсягу або якості медичних послуг, передбачених цим
договором, не звільняє надавача від відшкодування шкоди, заподіяної пацієнту.
37. У разі подання пацієнтом (його законним представником) або іншою
заінтересованою особою замовнику скарги про те, що надавач, працівники надавача або
підрядник вимагали від пацієнта винагороду в будь-якій формі за медичні послуги, що
повинні бути надані пацієнтам згідно з цим договором, замовник має право надіслати
відповідну інформацію до правоохоронних органів. У разі набрання законної сили
вироком суду про притягнення працівника надавача або підрядника до кримінальної
відповідальності за порушення права на безоплатну медичну допомогу або у разі
наявності інших достатніх підстав вважати, що така вимога мала місце, замовник має
право в односторонньому порядку відмовитись від цього договору.
38. У разі коли після оплати за звітом про медичні послуги буде встановлено
невідповідність даних звіту про медичні послуги інформації, що міститься в системі,
статистичній звітності надавача, документам, які підтверджують надання медичних
послуг, деклараціям, іншим фактичним даним про надання медичних послуг, надавач
зобов’язаний повернути замовнику надміру сплачені кошти протягом трьох
календарних днів з дати надіслання повідомлення замовником. У разі неповернення
надміру сплачених коштів замовник має право відповідно зменшити суму оплати у
наступних звітних періодах.
381. Якщо надавач не виконує заходи, зазначені у плані, щодо виправлення
порушень підпунктів 2, 13, 15, 17-19, 27 пункту 19 цього договору у строки, встановлені
у плані, замовник має право зменшити суму оплати на 10 відсотків за звітний період,
протягом якого повинні бути усунуті такі порушення.
Розв’язання спорів
39. Спори між сторонами розв’язуються шляхом ведення переговорів або в
судовому порядку.
Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили)
40. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання
своїх зобов’язань згідно з цим договором, якщо таке невиконання стало наслідком
обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору, які не могли
бути передбачені чи попереджені сторонами.
401. У разі коли внаслідок обставин непереборної сили обсяг медичних послуг,
наданих пацієнтам, значно перевищує обсяг або граничну суму оплати за договором,

такі послуги не підлягають оплаті замовником, якщо інше додатково не буде погоджено
сторонами шляхом внесення змін до договору.
41. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є
надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання
зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно
із законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, а саме: загроза війни,
збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи але не
обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного
ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна,
дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади,
вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення
комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств,
реквізиція, громадська демонстрація, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб,
пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами
відповідних рішень та актами державних органів, закриття морських проток, заборона
(обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними
умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо,
буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря,
проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув
ґрунту, інші стихійні лиха тощо.
42. У разі виникнення обставин, визначених у пункті 41 цього договору, сторона,
яка зазнала їх впливу, повинна негайно за допомогою будь-яких доступних засобів
повідомити про такі обставини іншій стороні у максимально стислий строк шляхом
надіслання письмового повідомлення про настання таких обставин. Повідомлення про
обставини непереборної сили повинне містити вичерпну інформацію про природу
обставин непереборної сили, час їх настання та оцінку їх впливу на можливість сторони
виконувати свої зобов’язання згідно з цим договором та на порядок виконання
зобов’язань згідно з цим договором у разі, коли це можливо.
43. У разі коли дія обставин, визначених у пункті 41 цього договору,
припиняється, сторона, яка зазнала їх впливу, зобов’язана негайно, але в будь-якому
випадку в строк не пізніше 24 годин з моменту, коли сторона дізналась або повинна
була дізнатися про припинення зазначених обставин, письмово повідомити іншій
стороні про їх припинення. У такому повідомленні повинні міститись інформація про
час припинення дії таких обставин та строк, протягом якого сторона виконає свої
зобов’язання за договором.
44. Наявність та строк дії обставин непереборної сили підтверджуються Торговопромисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торговопромисловими палатами.
45. У разі коли сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, не надіслала
або несвоєчасно надіслала повідомлення про обставини непереборної сили, як це
визначено у пункті 42 цього договору, така сторона втрачає право посилатися на
обставини непереборної сили як на підставу для звільнення від відповідальності за
повне або часткове невиконання своїх зобов’язань згідно з цим договором.
46. У разі коли дія обставин, зазначених у пункті 41 цього договору, триває більше
ніж 30 календарних днів, кожна із сторін має право розірвати договір та не несе
відповідальність за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншій стороні
не пізніше ніж за десять календарних днів до розірвання договору.

Строк дії договору
47. Договір вважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання
обома сторонами, якщо інше не передбачено в додатку до договору, але не раніше дати
встановлення в кошторисі відповідного бюджетного призначення для замовника на
відповідний рік.
48. Цей договір діє з 01.04.2020 до 31.12.2020 року. Строк дії договору може бути
продовжений за згодою сторін не більше ніж на три місяці.
49. Надавач зобов’язаний надавати пацієнтам медичні послуги протягом строку дії
цього договору. Фінансові зобов’язання за договором залишаються чинними до
моменту їх виконання сторонами.
Дострокове припинення дії договору
50. Дія цього договору може бути достроково припинена на підставах,
передбачених законом та цим договором.
51. Одностороння відмова надавача від договору не допускається, крім випадків,
передбачених цим договором та законом.
52. Замовник має право відмовитися від договору в односторонньому порядку в
разі:
1) анулювання або закінчення строку дії ліцензії надавача чи строку використання
правонаступником ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики або інших ліцензій чи дозволів, що необхідні для надання медичних послуг
згідно з цим договором;
2) невідповідності надавача вимогам до надавача послуг з медичного
обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів
укладаються договори про медичне обслуговування населення, умовам закупівлі;
3) отримання висновків, складених в установленому законодавством порядку,
якими підтверджується вчинення більше трьох порушень надавачем галузевих
стандартів у сфері охорони здоров’я протягом строку дії цього договору;
4) допущення надавачем до надання медичних послуг згідно з цим договором
підрядників, які не мають ліцензії на провадження відповідного виду господарської
діяльності, залучення до надання медичної допомоги осіб, які не мають права надавати
таку допомогу, а також тих, відомості про яких не внесені до системи;
5) систематичного (більше трьох разів протягом строку дії цього договору)
порушення надавачем своїх обов’язків щодо внесення до системи медичної
документації та інформації, зокрема про зміну режиму роботи надавача, адресу місця
надання медичних послуг, графіка надання медичних послуг надавачем, графіка роботи
працівників надавача, які надають медичну допомогу, обладнання;
6) подання замовнику або внесення до системи завідомо недостовірних
відомостей про наявне у надавача матеріально-технічне оснащення (в тому числі
обладнання) для надання медичних послуг згідно з договором, перелік працівників та
підрядників надавача, графік їх роботи, подані надавачеві декларації, інших даних з
моменту подання пропозиції та під час дії цього договору;
7) у випадку, передбаченому пунктом 37 цього договору.
53. За наявності підстав, визначених у пункті 52 цього договору, дія договору
припиняється через 14 календарних днів з дати надіслання надавачеві відповідного
письмового повідомлення замовником про односторонню відмову від цього договору.

54. Сторони мають право вимагати дострокового розірвання цього договору у
випадках, передбачених законом.
55. Розірвання або відмова від цього договору не потребує отримання попередньої
(до розірвання) чи подальшої згоди пацієнтів (їх законних представників).
Прикінцеві положення
56. Будь-які зміни та доповнення до цього договору вважаються чинними та
обов’язковими для сторін за умови, що вони внесені до системи та скріплені
електронними підписами обох сторін з дотриманням вимог законодавства про
електронні документи та електронний документообіг.
Будь-які зміни та доповнення до інформації, внесеної до системи, вчиняються з
використанням електронних підписів уповноважених осіб сторін.
57. Внесення будь-яких змін та доповнень до цього договору не потребує
попередньої (до внесення змін або доповнень) чи подальшої згоди пацієнтів (їх
законних представників).
58. Сторони визнають та підтверджують, що інформація та документи, внесені до
системи уповноваженими особами сторін, становлять невід’ємну частину цього
договору, є повними та достовірними на дату їх внесення до системи, правомірно
отримані, використані або поширені сторонами, не порушують прав та законних
інтересів пацієнтів, інших фізичних та юридичних осіб.
59. Сторони несуть повну відповідальність за повноту та достовірність
інформації, зазначеної у договорі та системі, та ризик настання несприятливих
наслідків у разі неповідомлення іншій стороні про зміну такої інформації.
60. Усі додатки до цього договору є його невід’ємною частиною.
Реквізити сторін
Надавач

Замовник

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ ІМЕНІ В.Й.
БАШЕКА" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Місцезнаходження:10008, ЖИТОМИРСЬКА
обл., місто ЖИТОМИР, вулиця
СВЯТОСЛАВА РІХТЕРА 23
Код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний
номер облікової картки платника податків
(чи серія та/або номер паспорта для осіб, які
через свої релігійні переконання
відмовилися від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків і
повідомили про це відповідному
контролюючому органу) фізичної особи підприємця: 42779217
МФО:

Місцезнаходження: 04073, м.Київ,
ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ,
будинок 19
Код згідно з ЄДРПОУ: 42032422

Розрахунковий рахунок:

Реквізити рахунку:

UA233117440000026004055824848

UA448201720343180002000063754

Директор Галайба В. Б.

Т.в.о.Голови Мовчан О. С.

(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

(найменування посади, прізвище, ім’я та по
батькові)

__________________________________

_______________________________

(підпис)

(підпис)

ɋɉȿɐȱȺɅɖɇȱɍɆɈȼɂ

Ⱦɨɞɚɬɨɤʋ

ɧɚɞɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝ

ɞɨɞɨɝɨɜɨɪɭ

1.
ɇɚɞɚɜɚɱɡɨɛɨɜ¶ɹɡɭɽɬɶɫɹɧɚɞɚɜɚɬɢɡɝɿɞɧɨɡɞɨɝɨɜɨɪɨɦɬɚɤɿɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢ
Ʉɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ
ɉɨɪɹɞ ɦɟɞɢɱɧɨʀ
ɦɟɞɢɱɧɨʀ
Ⱥɞɪɟɫɚɦɿɫɰɹɧɚɞɚɧɧɹ
ɤɨɜɢɣ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɩɨɫɥɭɝɢɚɛɨ
ɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝ
ɧɨɦɟɪ ɚɛɨɝɪɭɩɢ
ɝɪɭɩɢɩɨɫɥɭɝ
ɩɨɫɥɭɝ

Ɉɞɢɧɢɰɹ
ɦɟɞɢɱɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɦɟɞɢɱɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɦɟɞɩɨɫɥɭɝɝɪɧ

Ƚɥɨɛɚɥɶɧɚ
ɫɬɚɜɤɚɝɪɧ

1

3

ɏȱɊɍɊȽȱɑɇȱ
ɀɂɌɈɆɂɊɋɖɄȺɨɛɥ ɉɪɨɥɿɤɨɜɚɧɢɣ
ɈɉȿɊȺɐȱȲ
ɦɿɫɬɨɀɂɌɈɆɂɊ
ɜɢɩɚɞɨɤ
ȾɈɊɈɋɅɂɆɌȺ ɜɭɥɢɰɹɒɟɜɱɟɧɤɚ
ȾȱɌəɆɍ
ɋɌȺɐȱɈɇȺɊɇɂ
ɏɍɆɈȼȺɏ

342



Ɍɚɪɢɮ
ɫɬɚɜɤɚ ɝɪɧ

Ʉɨɪɢɝɭɜɚɥɶɧɿ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ

Ɂɧɚɱɟɧɧɹ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɢɿɜ



Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣ
ɫɟɪɟɞɧɿɣɿɧɞɟɤɫ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɢɩɚɞɤɿɜ

0,77254971

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ
ɧɚɞɚɜɚɬɢɦɟɞɢɱɧɭ
ɞɨɩɨɦɨɝɭ
ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨ

1

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ
ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ
ɛɸɞɠɟɬɭ

1

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚ
ɫɭɦɚɨɩɥɚɬɢɡɚ
Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚ
ɩɪɨɥɿɤɨɜɚɧɢɣ
ɜɚɪɬɿɫɬɶɦɟɞɢɱɧɢɯ
ɜɢɩɚɞɨɤɦɟɞɢɱɧɭ
ɩɨɫɥɭɝɝɪɧ
ɩɨɫɥɭɝɭɝɪɧ




1.2. ɉɿɞɪɹɞɧɢɤɢɹɤɿɧɚɞɚɸɬɶɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɡɚɞɨɝɨɜɨɪɨɦɡɝɿɞɧɨɡɰɢɦɞɨɞɚɬɤɨɦ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ

ȯȾɊɉɈɍ

Ⱥɞɪɟɫɚɦɿɫɰɹɧɚɞɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝ

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢɝɪɭɩɢɩɨɫɥɭɝ

ɄɈɆɍɇȺɅɖɇȿɇȿɄɈɆȿɊɐȱɃɇȿ
ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈɈȻɅȺɋɇȿ
ɉȺɌɈɅɈȽɈȺɇȺɌɈɆȱɑɇȿȻɘɊɈ
ɀɂɌɈɆɂɊɋɖɄɈȲɈȻɅȺɋɇɈȲɊȺȾɂ

03881644

ɩɨɫɥɭɝɢɡɝɿɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɀɂɌɈɆɂɊɋɖɄȺɨɛɥɦɿɫɬɨɀɂɌɈɆɂɊ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɛɿɨɩɫɿɣɧɨɝɨɬɚ
ɜɭɥɢɰɹɊɨɦɚɧɚɒɭɯɟɜɢɱɚȺ
ɩɿɫɥɹɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ

ɄɈɆɍɇȺɅɖɇȿɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ
ɅȱɄȺɊɇəʋɀɂɌɈɆɂɊɋɖɄɈȲ
ɆȱɋɖɄɈȲɊȺȾɂ

42788614

ɀɂɌɈɆɂɊɋɖɄȺɨɛɥɦɿɫɬɨɀɂɌɈɆɂɊ
ɜɭɥɢɰɹȼɟɥɢɤɚȻɟɪɞɢɱɿɜɫɶɤɚ

ɩɨɫɥɭɝɢɦɟɞɢɱɧɢɯ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ

ɇɨɦɟɪɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɡɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ

Ⱦɚɬɚɭɤɥɚɞɟɧɧɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɭɡ
ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ

Ⱦɚɬɚɩɨɱɚɬɤɭ
ɫɬɪɨɤɭɞɿʀ
ɞɨɝɨɜɨɪɭɡ
ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ

Ⱦɚɬɚɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ
ɫɬɪɨɤɭɞɿʀ
ɞɨɝɨɜɨɪɭɡ
ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ

19

18.02.2020

18.02.2020

31.12.2020

49/02

18.02.2020

18.02.2020

31.12.2020

ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈɁɈȻɆȿɀȿɇɈɘ
ȼȱȾɉɈȼȱȾȺɅɖɇȱɋɌɘɆȾɐ
ȿɄɋɉȿɊɌɀɂɌɈɆɂɊ

37019986

ɀɂɌɈɆɂɊɋɖɄȺɨɛɥɦɿɫɬɨɀɂɌɈɆɂɊ
ɜɭɥɢɰɹɑɟɪɜɨɧɨɝɨɏɪɟɫɬɚ

ɩɨɫɥɭɝɢɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨʀ
ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ

50/02

18.02.2020

18.02.2020

31.12.2020

27

25.02.2020

25.02.2020

31.12.2020

ɪ

18.02.2020

18.02.2020

31.12.2020

ɄɈɆɍɇȺɅɖɇȿɇȿɄɈɆȿɊɐȱɃɇȿ
ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈɈȻɅȺɋɇɂɃ
ɐȿɇɌɊɄɊɈȼȱɀɂɌɈɆɂɊɋɖɄɈȲ
ɈȻɅȺɋɇɈȲɊȺȾɂ

01991501

ɀɂɌɈɆɂɊɋɖɄȺɨɛɥɦɿɫɬɨɀɂɌɈɆɂɊ
ɜɭɥɢɰɹɄɢɛɚɥɶɱɢɱɚ

ɩɪɨɞɭɤɬɢɩɟɪɟɪɨɛɤɢɤɪɨɜɿ
ɩɥɚɡɦɚɫɜɿɠɨɡɚɦɨɪɨɠɟɧɚ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿɤɨɧɫɟɪɜɨɜɚɧɿ
ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɢɞɥɹ
ɿɦɭɧɨɝɟɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɟɪɢɬɪɨɰɢɬɢ
ɡɛɿɞɧɟɧɿɧɚɥɟɣɤɨɰɢɬɢɭ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɦɭɪɨɡɱɢɧɿ

ȾȿɊɀȺȼɇȺɍɋɌȺɇɈȼȺ
ɀɂɌɈɆɂɊɋɖɄɂɃɈȻɅȺɋɇɂɃ
ɅȺȻɈɊȺɌɈɊɇɂɃɐȿɇɌɊ
ɆȱɇȱɋɌȿɊɋɌȼȺɈɏɈɊɈɇɂ
ɁȾɈɊɈȼ əɍɄɊȺȲɇɂ

38499986

ɀɂɌɈɆɂɊɋɖɄȺɨɛɥɦɿɫɬɨɀɂɌɈɆɂɊ
ɜɭɥɢɰɹȼɟɥɢɤɚȻɟɪɞɢɱɿɜɫɶɤɚ

ɩɨɫɥɭɝɢɦɟɞɢɱɧɢɯ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɝɪɢɜɟɧɶɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿ ɭɜɢɝɥɹɞɿɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɫɬɚɜɤɢ ɝɪɢɜɟɧɶ.
ɋɬɨɪɨɧɢɦɨɠɭɬɶɩɪɨɬɹɝɨɦɫɬɪɨɤɭɞɿʀɞɨɝɨɜɨɪɭɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɭɜɚɪɬɿɫɬɶɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɡɜɧɟɫɟɧɧɹɦɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɡɦɿɧɞɨɧɶɨɝɨ
ȱɧɲɿɿɫɬɨɬɧɿɭɦɨɜɢ _____________________________________________
Ɂɜɿɬɧɢɦɩɟɪɿɨɞɨɦɡɝɿɞɧɨɡɰɢɦɞɨɞɚɬɤɨɦɞɨɞɨɝɨɜɨɪɭɽɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣɦɿɫɹɰɶ
ɇɚɞɚɜɚɱɩɨɞɚɽɡɜɿɬɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɞɨɱɢɫɥɚɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨɡɜɿɬɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
ɍɡɜɿɬɿɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɭɫɿɩɨɫɥɭɝɢɡɚɞɨɝɨɜɨɪɨɦɩɪɨɧɚɞɚɧɧɹɹɤɢɯɫɬɚɧɨɦɧɚɝɨɞɢɧɭɯɜɢɥɢɧɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɞɧɹɡɜɿɬɧɨɝɨ
ɩɟɪɿɨɞɭɜɧɟɫɟɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɞɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɞɚɥɿɫɢɫɬɟɦɚ 
Ɂɜɿɬɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɡɚɨɫɬɚɧɧɿɣɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞɩɨɞɚɽɬɶɫɹɞɨɝɪɭɞɧɹɬɚɩɨɜɢɧɟɧɦɿɫɬɢɬɢɞɚɧɿɩɪɨɧɚɞɚɧɿɩɨɫɥɭɝɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɹɤɿ
ɜɧɟɫɟɧɚɞɨɫɢɫɬɟɦɢɫɬɚɧɨɦɧɚɝɨɞɢɧɭɯɜɢɥɢɧɝɪɭɞɧɹɉɨɫɥɭɝɢɧɚɞɚɧɿɩɿɫɥɹɝɪɭɞɧɹɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹɞɨɡɜɿɬɭɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɡɚɫɿɱɟɧɶ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨɪɨɤɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɭɦɨɜɞɨɝɨɜɨɪɭ
Ɋɚɡɨɦɿɡɡɜɿɬɨɦɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɧɚɞɚɜɚɱɩɨɞɚɽɪɚɯɭɧɨɤɜɹɤɨɦɭɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɫɭɦɚɞɨɫɩɥɚɬɢɡɚɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞ
ɍɪɚɡɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨɩɥɚɬɟɠɭɧɚɞɚɜɚɱɩɨɞɚɽɡɜɿɬɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɭɫɬɪɨɤɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿɰɢɦɩɭɧɤɬɨɦɚɥɟɧɟɩɿɡɧɿɲɟɧɿɠɡɚɞɜɚ
ɪɨɛɨɱɢɯɞɧɿɞɨɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨɫɬɪɨɤɭɞɥɹɩɨɞɚɧɧɹɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦɩɿɞɬɜɟɪɞɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɨɪɝɚɧɚɦɄɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
Ɋɚɡɨɦɿɡɡɜɿɬɨɦɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɧɚɞɚɜɚɱɩɨɞɚɽɪɚɯɭɧɨɤɜɹɤɨɦɭɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɫɭɦɚɞɨɫɩɥɚɬɢɡɚɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞɤɪɿɦɫɩɥɚɱɟɧɨʀɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ
ɨɩɥɚɬɢɡɚɬɚɤɿɩɨɫɥɭɝɢɍɪɚɡɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨɩɥɚɬɟɠɭɭɪɚɯɭɧɤɭɬɚɤɨɠɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɫɭɦɚɚɜɚɧɫɭɧɚɧɚɫɬɭɩɧɢɣɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞ
Ƚɪɚɧɢɱɧɚɫɭɦɚɨɩɥɚɬɢɡɚɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɡɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɦɿɫɹɰɶɫɬɚɧɨɜɢɬɶ

Ʉɪɢɬɟɪɿʀɡɚɹɤɢɦɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɪɚɧɢɱɧɭɫɭɦɭɨɩɥɚɬɢ
ɉɟɪɿɨɞɦɿɫɹɰɶ

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝ

Ƚɥɨɛɚɥɶɧɚɫɬɚɜɤɚɡɚ
ɦɿɫɹɰɶɝɪɧ

Ʉɨɪɢɝɭɜɚɥɶɧɿɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ

Ɂɧɚɱɟɧɧɹɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚɫɭɦɚɨɩɥɚɬɢɡɚ
ɩɪɨɥɿɤɨɜɚɧɢɣ
ɜɢɩɚɞɨɤɦɟɞɢɱɧɭɩɨɫɥɭɝɭɝɪɧ

Ƚɪɚɧɢɱɧɚɫɭɦɚɨɩɥɚɬɢɝɪɧ

Ʉɜɿɬɟɧɶ

Ɍɪɚɜɟɧɶ

ɑɟɪɜɟɧɶ

Ʌɢɩɟɧɶ

38

38

38

38









Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣɫɟɪɟɞɧɿɣɿɧɞɟɤɫ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɢɩɚɞɤɿɜ

0,77254971

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɧɚɞɚɜɚɬɢ
ɦɟɞɢɱɧɭɞɨɩɨɦɨɝɭɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨ

1

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿɛɸɞɠɟɬɭ

1

ɑɚɫɬɤɚɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɫɬɚɜɤɢ

100 %

ɑɚɫɬɤɚɫɬɚɜɤɢɧɚɩɪɨɥɿɤɨɜɚɧɢɣ
ɜɢɩɚɞɨɤ

-

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣɫɟɪɟɞɧɿɣɿɧɞɟɤɫ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɢɩɚɞɤɿɜ

0,77254971

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɧɚɞɚɜɚɬɢ
ɦɟɞɢɱɧɭɞɨɩɨɦɨɝɭɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨ

1

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿɛɸɞɠɟɬɭ

1

ɑɚɫɬɤɚɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɫɬɚɜɤɢ

100 %

ɑɚɫɬɤɚɫɬɚɜɤɢɧɚɩɪɨɥɿɤɨɜɚɧɢɣ
ɜɢɩɚɞɨɤ

-

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣɫɟɪɟɞɧɿɣɿɧɞɟɤɫ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɢɩɚɞɤɿɜ

0,77254971

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɧɚɞɚɜɚɬɢ
ɦɟɞɢɱɧɭɞɨɩɨɦɨɝɭɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨ

1

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿɛɸɞɠɟɬɭ

1

ɑɚɫɬɤɚɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɫɬɚɜɤɢ

100 %

ɑɚɫɬɤɚɫɬɚɜɤɢɧɚɩɪɨɥɿɤɨɜɚɧɢɣ
ɜɢɩɚɞɨɤ

-

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣɫɟɪɟɞɧɿɣɿɧɞɟɤɫ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɢɩɚɞɤɿɜ

0,77254971

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɧɚɞɚɜɚɬɢ
ɦɟɞɢɱɧɭɞɨɩɨɦɨɝɭɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨ

1

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿɛɸɞɠɟɬɭ

1

ɑɚɫɬɤɚɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɫɬɚɜɤɢ

90 %

ɑɚɫɬɤɚɫɬɚɜɤɢɧɚɩɪɨɥɿɤɨɜɚɧɢɣ
ɜɢɩɚɞɨɤ

10 %

-



-



-







ɋɟɪɩɟɧɶ

ȼɟɪɟɫɟɧɶ

ɀɨɜɬɟɧɶ

Ʌɢɫɬɨɩɚɞ

38

38

38

38









Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣɫɟɪɟɞɧɿɣɿɧɞɟɤɫ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɢɩɚɞɤɿɜ

0,77254971

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɧɚɞɚɜɚɬɢ
ɦɟɞɢɱɧɭɞɨɩɨɦɨɝɭɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨ

1

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿɛɸɞɠɟɬɭ

1

ɑɚɫɬɤɚɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɫɬɚɜɤɢ

75 %

ɑɚɫɬɤɚɫɬɚɜɤɢɧɚɩɪɨɥɿɤɨɜɚɧɢɣ
ɜɢɩɚɞɨɤ

25 %

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣɫɟɪɟɞɧɿɣɿɧɞɟɤɫ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɢɩɚɞɤɿɜ

0,77254971

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɧɚɞɚɜɚɬɢ
ɦɟɞɢɱɧɭɞɨɩɨɦɨɝɭɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨ

1

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿɛɸɞɠɟɬɭ

1

ɑɚɫɬɤɚɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɫɬɚɜɤɢ

60 %

ɑɚɫɬɤɚɫɬɚɜɤɢɧɚɩɪɨɥɿɤɨɜɚɧɢɣ
ɜɢɩɚɞɨɤ

40 %

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣɫɟɪɟɞɧɿɣɿɧɞɟɤɫ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɢɩɚɞɤɿɜ

0,77254971

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɧɚɞɚɜɚɬɢ
ɦɟɞɢɱɧɭɞɨɩɨɦɨɝɭɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨ

1

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿɛɸɞɠɟɬɭ

1

ɑɚɫɬɤɚɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɫɬɚɜɤɢ

60 %

ɑɚɫɬɤɚɫɬɚɜɤɢɧɚɩɪɨɥɿɤɨɜɚɧɢɣ
ɜɢɩɚɞɨɤ

40 %

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣɫɟɪɟɞɧɿɣɿɧɞɟɤɫ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɢɩɚɞɤɿɜ

0,77254971

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɧɚɞɚɜɚɬɢ
ɦɟɞɢɱɧɭɞɨɩɨɦɨɝɭɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨ

1

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿɛɸɞɠɟɬɭ

1

ɑɚɫɬɤɚɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɫɬɚɜɤɢ

60 %

ɑɚɫɬɤɚɫɬɚɜɤɢɧɚɩɪɨɥɿɤɨɜɚɧɢɣ
ɜɢɩɚɞɨɤ

40 %

















Ƚɪɭɞɟɧɶ

38



Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣɫɟɪɟɞɧɿɣɿɧɞɟɤɫ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɢɩɚɞɤɿɜ

0,77254971

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɧɚɞɚɜɚɬɢ
ɦɟɞɢɱɧɭɞɨɩɨɦɨɝɭɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨ

1

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿɛɸɞɠɟɬɭ

1

ɑɚɫɬɤɚɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɫɬɚɜɤɢ

60 %

ɑɚɫɬɤɚɫɬɚɜɤɢɧɚɩɪɨɥɿɤɨɜɚɧɢɣ
ɜɢɩɚɞɨɤ

40 %





ɍɪɚɡɿɤɨɥɢɩɪɨɬɹɝɨɦɬɪɶɨɯɦɿɫɹɰɿɜɩɿɞɪɹɞɰɿɧɚɧɚɞɚɧɢɯɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɜɢɳɚɚɛɨɧɢɠɱɚɧɿɠɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɡɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɤɜɚɪɬɚɥɧɚɜɢɦɨɝɭɡɚɦɨɜɧɢɤɚɫɬɨɪɨɧɢɩɨɜɢɧɧɿɩɿɞɩɢɫɚɬɢɞɨɝɨɜɿɪɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɞɨɝɨɜɨɪɭɜɹɤɨɦɭɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɿ
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɭɜɚɪɬɿɫɬɶɩɨɫɥɭɝɬɚɭɪɚɡɿɩɨɬɪɟɛɢɝɪɚɧɢɱɧɿɫɭɦɢɨɩɥɚɬɢɧɚɧɚɫɬɭɩɧɿɦɿɫɹɰɿɍɪɚɡɿɭɯɢɥɟɧɧɹɧɚɞɚɜɚɱɚɜɿɞɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨ
ɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɞɨɝɨɜɨɪɭɫɬɨɫɨɜɧɨɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹɰɿɧɢɞɨɝɨɜɨɪɭɡɚɦɨɜɧɢɤɦɚɽɩɪɚɜɨɩɪɢɡɭɩɢɧɢɬɢɨɩɥɚɬɭɩɨɫɥɭɝɡɚɞɨɝɨɜɨɪɨɦ
ɇɚɞɚɜɚɱɡɨɛɨɜ ɹɡɭɽɬɶɫɹ
 ɩɿɞɱɚɫɧɚɞɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɩɨɪɹɞɤɿɜɧɚɞɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɬɚɝɚɥɭɡɟɜɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɭɫɮɟɪɿɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɩɪɢɦɿɪɧɢɯɬɚɛɟɥɿɜɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɨɫɧɚɳɟɧɧɹɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɤɥɿɧɿɱɧɢɯɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ
 ɧɚɞɚɜɚɬɢɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɜɨɛɫɹɡɿɧɟɦɟɧɲɨɦɭɧɿɠɜɢɡɧɚɱɟɧɨɜɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ
 ɿɧɲɿɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢɫɜɨɽɱɚɫɧɨɜɧɨɫɢɬɢɞɨɫɢɫɬɟɦɢɦɟɞɢɱɧɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸɩɪɨɦɟɞɢɱɧɟɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɩɚɰɿɽɧɬɿɜ
Ɍɚɪɢɮɢɬɚɤɨɪɢɝɭɜɚɥɶɧɿɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ȱɧɲɿɭɦɨɜɢ
±ɍɦɨɜɢɡɚɤɭɩɿɜɥɿɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɹɤɿɧɚɞɚɸɬɶɫɹɡɝɿɞɧɨɡɰɢɦɞɨɞɚɬɤɨɦ
ɍɦɨɜɢɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɢɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨ
ɉɿɞɫɬɚɜɢɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɢ:
-ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹɥɿɤɚɪɹɡɧɚɞɚɧɧɹɉɆȾɡɹɤɢɦɭɤɥɚɞɟɧɨɞɟɤɥɚɪɚɰɿɸɩɪɨɜɢɛɿɪɥɿɤɚɪɹ
-ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹɥɿɤɭɸɱɨɝɨɥɿɤɚɪɹ
-ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɛɪɢɝɚɞɨɸɟɤɫɬɪɟɧɨʀ ɲɜɢɞɤɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢ
-ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹɡɿɧɲɨɝɨɤɥɿɧɿɱɧɨɝɨɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭɡɚɤɥɚɞɭɜɪɚɡɿɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɩɚɰɿɽɧɬɚɧɚɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɦɭɥɿɤɭɜɚɧɧɿ
-ɫɚɦɨɡɜɟɪɧɟɧɧɹɭɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨɦɭɫɬɚɧɿ
ȼɢɦɨɝɢɞɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɢ
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɡɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨɨɝɥɹɞɨɜɢɦɛɨɤɫɨɦɚɛɨɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨʀɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨɨɝɥɹɞɭɩɚɰɿɽɧɬɚɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɞɚɥɶɲɨʀɣɨɝɨɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɰɿʀ
2. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɩɚɥɚɬɢɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀɬɟɪɚɩɿʀɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨʀɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀɬɟɪɚɩɿʀɬɚɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɨɛɥɚɞɧɚɧɢɯɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ
ɬɚɛɟɥɸɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɨɫɧɚɳɟɧɧɹ
3. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨɛɥɨɤɭɨɛɥɚɞɧɚɧɨɝɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɬɚɛɟɥɸɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɨɫɧɚɳɟɧɧɹ
4. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɚɫɬɭɩɧɢɯɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭɡɚɤɥɚɞɿɚɛɨɧɚɭɦɨɜɚɯɞɨɝɨɜɨɪɭɩɿɞɪɹɞɭ
- ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɢɣɤɥɿɧɿɱɧɢɣɚɧɚɥɿɡɤɪɨɜɿ
- ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɝɪɭɩɢɤɪɨɜɿɿɪɟɡɭɫɮɚɤɬɨɪɭ
- ɛɿɨɯɿɦɿɱɧɢɣɚɧɚɥɿɡɤɪɨɜɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣɛɿɥɨɤɚɥɶɮɚɚɦɿɥɚɡɚɚɫɩɚɪɬɚɬɚɦɿɧɨɬɪɚɧɫɮɟɪɚɡɚ ȺɫȺɌ ɚɥɚɧɿɧɚɦɿɧɨɬɪɚɧɫɮɟɪɚɡɚ ȺɥȺɌ ɛɿɥɿɪɭɛɿɧɿɣɨɝɨ

ɮɪɚɤɰɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣɩɪɹɦɢɣɧɟɩɪɹɦɢɣ ɤɪɟɚɬɢɧɿɧɫɟɱɨɜɢɧɚɫɟɱɨɜɚɤɢɫɥɨɬɚɟɥɟɤɬɪɨɥɿɬɢ 
- ɤɨɚɝɭɥɹɰɿɣɧɢɣɝɟɦɨɫɬɚɡ ɬɪɨɦɛɿɧɨɜɢɣɱɚɫɚɤɬɢɜɨɜɚɧɢɣɱɚɫɬɤɨɜɢɣ ɩɚɪɰɿɚɥɶɧɢɣ ɬɪɨɦɛɨɩɥɚɫɬɢɧɨɜɢɣɱɚɫ ȺɑɌɑȺɉɌɑ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɟ
ɧɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɟɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ Ɇɇȼ ;
- ɝɥɸɤɨɡɚɜɰɿɥɶɧɿɣɤɪɨɜɿɚɛɨɫɢɪɨɜɚɬɰɿɤɪɨɜɿ
- ɋɊȻɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ
- ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɫɩɢɧɧɨɦɨɡɤɨɜɨʀɪɿɞɢɧɢ
- ɚɧɚɥɿɡɫɟɱɿɡɚɝɚɥɶɧɢɣ
5. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
6. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɭɡɚɤɥɚɞɿɚɛɨɧɚɭɦɨɜɚɯɞɨɝɨɜɨɪɭɩɿɞɪɹɞɭ
7. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɝɿɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɭɡɚɤɥɚɞɿɚɛɨɧɚɭɦɨɜɚɯɞɨɝɨɜɨɪɭɩɿɞɪɹɞɭ
8. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢɤɪɨɜɿ
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿɜɢɦɨɝɢɞɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɢ
1. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɥɚɧɨɜɢɯɬɚɟɤɫɬɪɟɧɢɯɯɿɪɭɪɝɿɱɧɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣ
2. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨ
3. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨ
ȼɢɦɨɝɢɞɨɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀɬɚɤɿɥɶɤɨɫɬɿɮɚɯɿɜɰɿɜ
1. Ʌɿɤɚɪɚɤɭɲɟɪɝɿɧɟɤɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɤɨɦɛɭɫɬɿɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɧɟɣɪɨɯɿɪɭɪɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɝɿɧɟɤɨɥɨɝɨɧɤɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɨɧɤɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪ
ɨɬɨɥɚɪɢɧɝɨɥɨɝɨɧɤɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɯɿɪɭɪɝɨɧɤɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɯɿɪɭɪɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɨɪɬɨɩɟɞɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪ
ɨɬɨɥɚɪɢɧɝɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɯɿɪɭɪɝɩɪɨɤɬɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɯɿɪɭɪɝɫɭɞɢɧɧɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɯɿɪɭɪɝɫɟɪɰɟɜɨɫɭɞɢɧɧɢɣ
ɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɯɿɪɭɪɝɬɨɪɚɤɚɥɶɧɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɭɪɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɯɿɪɭɪɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɧɟɣɪɨɯɿɪɭɪɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɝɿɧɟɤɨɥɨɝɞɢɬɹɱɨɝɨɬɚ
ɩɿɞɥɿɬɤɨɜɨɝɨɜɿɤɭɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɨɧɤɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɨɪɬɨɩɟɞɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɨɬɨɥɚɪɢɧɝɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪ
ɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɭɪɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɯɿɪɭɪɝɞɢɬɹɱɢɣ ±ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɨɫɨɛɢɡɞɚɧɨɝɨɩɟɪɟɥɿɤɭɹɤɿɩɪɚɰɸɸɬɶɡɚ
ɨɫɧɨɜɧɢɦɦɿɫɰɟɦɪɨɛɨɬɢɜɰɶɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ  ɧɟɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɦɟɞɢɱɧɨɝɨɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹ 
2. Ʌɿɤɚɪɚɧɟɫɬɟɡɿɨɥɨɝ ɥɿɤɚɪɚɧɟɫɬɟɡɿɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɭɜɢɩɚɞɤɭɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɞɿɬɹɦ  ±ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɨɫɨɛɢɹɤɿɩɪɚɰɸɸɬɶɡɚɨɫɧɨɜɧɢɦ
ɦɿɫɰɟɦɪɨɛɨɬɢɜɰɶɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ ɧɟɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɦɟɞɢɱɧɨɝɨɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹ 
3. ɋɟɫɬɪɚɦɟɞɢɱɧɚɫɬɚɰɿɨɧɚɪɭ ±ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɨɫɨɛɢɹɤɿɩɪɚɰɸɸɬɶɡɚɨɫɧɨɜɧɢɦɦɿɫɰɟɦɪɨɛɨɬɢɜɰɶɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ .
4. ɋɟɫɬɪɚɦɟɞɢɱɧɚɨɩɟɪɚɰɿɣɧɚ±ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɨɫɨɛɢɹɤɿɩɪɚɰɸɸɬɶɡɚɨɫɧɨɜɧɢɦɦɿɫɰɟɦɪɨɛɨɬɢɜɰɶɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ .
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿɜɢɦɨɝɢɞɨɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀɬɚɤɿɥɶɤɨɫɬɿɮɚɯɿɜɰɿɜ
1. Ʌɿɤɚɪɚɤɭɲɟɪɝɿɧɟɤɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɤɨɦɛɭɫɬɿɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɧɟɣɪɨɯɿɪɭɪɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɤɚɪɞɿɨɥɨɝɿɧɬɟɪɜɟɧɰɿɣɧɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɤɚɪɞɿɨɥɨɝ
ɟɥɟɤɬɪɨɮɿɡɿɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɝɿɧɟɤɨɥɨɝɨɧɤɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɨɧɤɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɨɬɨɥɚɪɢɧɝɨɥɨɝɨɧɤɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɯɿɪɭɪɝɨɧɤɨɥɨɝɬɚɚɛɨ
ɥɿɤɚɪɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɯɿɪɭɪɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɨɪɬɨɩɟɞɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɨɬɨɥɚɪɢɧɝɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɯɿɪɭɪɝɩɪɨɤɬɨɥɨɝ
ɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɯɿɪɭɪɝɬɨɪɚɤɚɥɶɧɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɭɪɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɯɿɪɭɪɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɯɿɪɭɪɝɫɟɪɰɟɜɨɫɭɞɢɧɧɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɯɿɪɭɪɝɫɭɞɢɧɧɢɣ
ɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɧɟɣɪɨɯɿɪɭɪɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɝɿɧɟɤɨɥɨɝɞɢɬɹɱɨɝɨɬɚɩɿɞɥɿɬɤɨɜɨɝɨɜɿɤɭɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɨɧɤɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɨɪɬɨɩɟɞ
ɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɨɬɨɥɚɪɢɧɝɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɭɪɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɯɿɪɭɪɝ
ɞɢɬɹɱɢɣ±ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɨɫɨɛɢɡɞɚɧɨɝɨɩɟɪɟɥɿɤɭɹɤɿɩɪɚɰɸɸɬɶɡɚɨɫɧɨɜɧɢɦɦɿɫɰɟɦɪɨɛɨɬɢɜɰɶɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɢɣɩɨɫɬ 
2. Ʌɿɤɚɪɚɧɟɫɬɟɡɿɨɥɨɝ ɥɿɤɚɪɚɧɟɫɬɟɡɿɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɭɜɢɩɚɞɤɭɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɞɿɬɹɦ  ±ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɨɫɨɛɢɹɤɿɩɪɚɰɸɸɬɶɡɚɨɫɧɨɜɧɢɦ
ɦɿɫɰɟɦɪɨɛɨɬɢɜɰɶɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɢɣɩɨɫɬ 

3. Ʌɿɤɚɪɡɮɿɡɢɱɧɨʀɬɚɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɨʀɦɟɞɢɰɢɧɢɬɚɚɛɨɮɿɡɢɱɧɢɣɬɟɪɚɩɟɜɬɬɚɚɛɨɟɪɝɨɬɟɪɚɩɟɜɬɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɡɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨʀɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɢɬɚɚɛɨ
ɥɿɤɚɪɡɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨʀɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɢɬɚɫɩɨɪɬɢɜɧɨʀɦɟɞɢɰɢɧɢɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɮɿɡɿɨɬɟɪɚɩɟɜɬ ±ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɨɫɨɛɚɡɞɚɧɨɝɨɩɟɪɟɥɿɤɭ
4. ɋɟɫɬɪɚɦɟɞɢɱɧɚɫɬɚɰɿɨɧɚɪɭ ±ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɨɫɨɛɢɹɤɿɩɪɚɰɸɸɬɶɡɚɨɫɧɨɜɧɢɦɦɿɫɰɟɦɪɨɛɨɬɢɜɰɶɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɢɣɩɨɫɬ .
5. ɋɟɫɬɪɚɦɟɞɢɱɧɚɚɧɟɫɬɟɡɢɫɬ ±ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɨɫɨɛɢɹɤɿɩɪɚɰɸɸɬɶɡɚɨɫɧɨɜɧɢɦɦɿɫɰɟɦɪɨɛɨɬɢɜɰɶɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɢɣɩɨɫɬ .
6. ɋɟɫɬɪɚɦɟɞɢɱɧɚɨɩɟɪɚɰɿɣɧɚ±ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɨɫɨɛɢɹɤɿɩɪɚɰɸɸɬɶɡɚɨɫɧɨɜɧɢɦɦɿɫɰɟɦɪɨɛɨɬɢɜɰɶɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɢɣɩɨɫɬ 
ȼɢɦɨɝɢɞɨɩɟɪɟɥɿɤɭɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ
1. ɍɡɚɤɥɚɞɿ
- ɍɁȾɚɩɚɪɚɬɡɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɨɩɥɟɪɨɝɪɚɮɿʀ
- ɟɥɟɤɬɪɨɤɚɪɞɿɨɝɪɚɮɛɚɝɚɬɨɤɚɧɚɥɶɧɢɣ
- ɪɟɧɬɝɟɧɿɜɫɶɤɢɣɚɩɚɪɚɬ
- ɩɨɪɬɚɬɢɜɧɢɣɞɟɮɿɛɪɢɥɹɬɨɪɡɮɭɧɤɰɿɽɸɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀ
2. Ɂɚɦɿɫɰɟɦɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɢ
- ɫɢɫɬɟɦɚɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɤɢɫɧɸɚɛɨɤɢɫɧɟɜɢɣɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɨɪɡɞɚɬɧɢɣɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣɩɨɬɿɤɬɚɬɢɫɤɤɢɫɧɸɜɫɢɫɬɟɦɿ
ɞɥɹɪɨɛɨɬɢɚɩɚɪɚɬɚɒȼɅ
- ɧɚɪɤɨɡɧɢɣɚɩɚɪɚɬɫɬɚɧɰɿɹ
- ɚɩɚɪɚɬɒȼɅ
- ɥɚɪɢɧɝɨɫɤɨɩɟɧɞɨɬɪɚɯɟɚɥɶɧɿ ɿɧɬɭɛɚɰɿɣɧɿ ɬɪɭɛɤɢ
- ɦɨɧɿɬɨɪɩɚɰɿɽɧɬɚ ɑɋɋȿɄȽȺɌSpO2);
- ɩɭɥɶɫɨɤɫɢɦɟɬɪ
- ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɣɞɨɡɚɬɨɪɥɿɤɭɜɚɥɶɧɢɯɪɟɱɨɜɢɧ
- ɚɫɩɿɪɚɬɨɪ ɜɿɞɫɦɨɤɬɭɜɚɱ 
- ɝɥɸɤɨɦɟɬɪ
- ɬɨɧɨɦɟɬɪ
- ɤɨɚɝɭɥɹɬɨɪ ɦɨɧɨɛɿɩɨɥɹɪɧɢɣ 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿɜɢɦɨɝɢɞɨɩɟɪɟɥɿɤɭɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ
1. ɍɡɚɤɥɚɞɿ
- ɟɧɞɨɫɤɨɩɿɱɧɟɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ±ɝɚɫɬɪɨɫɤɨɩɪɟɤɬɨɪɨɦɚɧɨɫɤɨɩɚɛɨɤɨɥɨɧɨɫɤɨɩɰɢɫɬɨɫɤɨɩ±ɞɥɹɧɚɞɚɧɧɹɞɨɩɨɦɨɝɢɞɨɪɨɫɥɢɦ
ɝɚɫɬɪɨɫɤɨɩɛɪɨɧɯɨɫɤɨɩ±ɞɥɹɧɚɞɚɧɧɹɞɨɩɨɦɨɝɢɞɿɬɹɦ
- ɝɚɡɨɜɢɣɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪ
2. Ɂɚɦɿɫɰɟɦɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɢ
- ɥɚɩɚɪɨɫɤɨɩɿɱɧɚɫɬɿɣɤɚ
- ɦɨɧɿɬɨɪɩɚɰɿɽɧɬɚɡɞɚɬɱɢɤɨɦɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɋɈ
ȱɧɲɿɜɢɦɨɝɢ
1. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɥɿɰɟɧɡɿʀɧɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɨɛɿɝɭɧɚɪɤɨɬɢɱɧɢɯɪɟɱɨɜɢɧɬɚɩɪɟɤɭɪɫɨɪɿɜ .
2. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɩɪɨɝɪɚɦɢɡɿɧɮɟɤɰɿɣɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɸɬɚɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɡɚɯɨɞɿɜɿɡɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹɿɧɮɟɤɰɿɹɦɩɨɜ ¶ɹɡɚɧɢɦɡɧɚɞɚɧɧɹɦɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɞɿɸɱɢɯɧɚɤɚɡɿɜɆɈɁɍɤɪɚʀɧɢ
3. ɉɨɞɚɧɧɹɞɚɧɢɯɞɨȿɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹɧɚɩɨɫɬɿɣɧɿɣɨɫɧɨɜɿ
4. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɪɚɜɚɩɚɰɿɽɧɬɚɹɤɢɣɩɟɪɟɛɭɜɚɽɧɚɥɿɤɭɜɚɧɧɿɭɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀɬɟɪɚɩɿʀɧɚɞɨɩɭɫɤɞɨɧɶɨɝɨɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜɝɨɞɢɧɢɧɚɞɨɛɭ
ɜɛɭɞɶɹɤɢɣɞɟɧɶɬɢɠɧɹɡɝɿɞɧɨɡɩɪɚɜɢɥɚɦɢɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢɭɧɚɤɚɡɿɆɈɁɍɤɪɚʀɧɢʋɜɿɞ©ɉɨɪɹɞɨɤɞɨɩɭɫɤɭɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜɞɨ

ɩɚɰɿɽɧɬɿɜɹɤɿɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶɧɚɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɦɭɥɿɤɭɜɚɧɧɿɭɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀɬɟɪɚɩɿʀ ª
±ɋɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɹɤɿɧɚɞɚɸɬɶɫɹɡɝɿɞɧɨɡɰɢɦɞɨɞɚɬɤɨɦ
Ɉɛɫɹɝɩɨɫɥɭɝɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɨɬɪɟɛɩɚɰɿɽɧɬɚ
1. ɉɟɪɜɢɧɧɢɣɨɝɥɹɞɩɚɰɿɽɧɬɚɡɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɣɨɝɨɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɰɿʀ
2. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɬɚɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɨɛɫɬɟɠɟɧɶ
3. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹɯɿɪɭɪɝɿɱɧɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣ
4. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɚɧɟɫɬɟɡɿʀɬɚɚɧɟɫɬɟɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɩɿɞɱɚɫɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɯɿɪɭɪɝɿɱɧɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣɬɚɨɛɫɬɟɠɟɧɶ
5. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɿɫɥɹɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɡɧɟɛɨɥɟɧɧɹɬɚɩɨɞɚɥɶɲɨʀɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɨʀɬɟɪɚɩɿʀ
6. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɚɬɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
7. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨɝɨɥɿɤɚɪɫɶɤɨɝɨɬɚɦɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɨɝɨɞɨɝɥɹɞɭɡɚɩɚɰɿɽɧɬɚɦɢ
8. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɥɿɤɚɪɹɦɢɿɧɲɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ
9. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɯɨɞɿɜɡɜɬɨɪɢɧɧɨʀɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ
10. ɇɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɡɦɟɞɢɱɧɨʀɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀɜɝɨɫɬɪɨɦɭɩɟɪɿɨɞɿɞɥɹɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɩɿɫɥɹɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ
11. ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹɩɚɰɿɽɧɬɿɜɜɿɧɲɿɡɚɤɥɚɞɢɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢɞɥɹɧɚɞɚɧɧɹʀɦɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɜɢɫɨɤɨɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɬɪɟɬɢɧɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ
12. ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹɩɚɰɿɽɧɬɿɜɜɿɧɲɿɡɚɤɥɚɞɢɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢɞɥɹɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɡɦɟɞɢɱɧɨʀɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀɭɩɿɞɝɨɫɬɪɨɦɭɬɚɜɿɞɧɨɜɧɨɦɭɩɟɪɿɨɞɚɯ
ɚɛɨɩɨɫɥɭɝɡɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨʀɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢ
Ɂɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɭɪɚɡɿɩɨɬɪɟɛɢ
Ɂɚɥɟɠɧɨɜɿɞɜɢɞɭɩɨɫɥɭɝɦɨɠɭɬɶɡɚɡɧɚɱɚɬɢɫɹɡɨɤɪɟɦɚɬɚɤɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɹɤɬɟɪɢɬɨɪɿɹɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣɫɟɪɟɞɧɿɣɿɧɞɟɤɫɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɢɩɚɞɤɿɜɧɚɹɜɧɟɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɁɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɭɪɚɡɿɩɨɬɪɟɛɢɹɤɳɨɨɩɥɚɬɚɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɧɟɪɿɜɧɢɦɢɱɚɫɬɢɧɚɦɢɩɪɨɬɹɝɨɦɫɬɪɨɤɭɞɿʀɞɨɝɨɜɨɪɭɄɪɢɬɟɪɿɹɦɢɞɥɹɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɝɪɚɧɢɱɧɨʀɫɭɦɢɨɩɥɚɬɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɭɫɿɚɛɨ
ɨɤɪɟɦɿɩɨɫɥɭɝɢɚɛɨɨɤɪɟɦɿɝɪɭɩɢɩɨɫɥɭɝɿɡɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɬɟɱɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɝɪɚɧɢɱɧɚɫɭɦɚɨɩɥɚɬɢɞɥɹɧɚɞɚɜɚɱɚɡɚɝɚɥɨɦɚɛɨɨɤɪɟɦɨɝɨɦɿɫɰɹɧɚɞɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝ

ɋɉȿɐȱȺɅɖɇȱɍɆɈȼɂ

Ⱦɨɞɚɬɨɤʋ

ɧɚɞɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝ

ɞɨɞɨɝɨɜɨɪɭ

1.
ɇɚɞɚɜɚɱɡɨɛɨɜ¶ɹɡɭɽɬɶɫɹɧɚɞɚɜɚɬɢɡɝɿɞɧɨɡɞɨɝɨɜɨɪɨɦɬɚɤɿɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢ
Ʉɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ
ɉɨɪɹɞ ɦɟɞɢɱɧɨʀ
ɦɟɞɢɱɧɨʀ
Ⱥɞɪɟɫɚɦɿɫɰɹɧɚɞɚɧɧɹ
ɤɨɜɢɣ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɩɨɫɥɭɝɢɚɛɨ
ɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝ
ɧɨɦɟɪ ɚɛɨɝɪɭɩɢ
ɝɪɭɩɢɩɨɫɥɭɝ
ɩɨɫɥɭɝ

Ɉɞɢɧɢɰɹ
ɦɟɞɢɱɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɦɟɞɢɱɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɦɟɞɩɨɫɥɭɝɝɪɧ

Ƚɥɨɛɚɥɶɧɚ
ɫɬɚɜɤɚɝɪɧ

1

4

ɋɌȺɐȱɈɇȺɊɇȺ ɀɂɌɈɆɂɊɋɖɄȺɨɛɥ ɉɪɨɥɿɤɨɜɚɧɢɣ
ȾɈɉɈɆɈȽȺ
ɦɿɫɬɨɀɂɌɈɆɂɊ
ɜɢɩɚɞɨɤ
ȾɈɊɈɋɅɂɆɌȺ ɜɭɥɢɰɹɒɟɜɱɟɧɤɚ
ȾȱɌəɆȻȿɁ
ɉɊɈȼȿȾȿɇɇə
ɏȱɊɍɊȽȱɑɇɂɏ
ɈɉȿɊȺɐȱɃ

8036



Ɍɚɪɢɮ
ɫɬɚɜɤɚ ɝɪɧ

Ʉɨɪɢɝɭɜɚɥɶɧɿ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ

Ɂɧɚɱɟɧɧɹ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɢɿɜ



Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣ
ɫɟɪɟɞɧɿɣɿɧɞɟɤɫ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɢɩɚɞɤɿɜ

0,73885926

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ
ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿ
ɛɸɞɠɟɬɭ

1

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚ
ɫɭɦɚɨɩɥɚɬɢɡɚ
Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚ
ɩɪɨɥɿɤɨɜɚɧɢɣ
ɜɚɪɬɿɫɬɶɦɟɞɢɱɧɢɯ
ɜɢɩɚɞɨɤɦɟɞɢɱɧɭ
ɩɨɫɥɭɝɝɪɧ
ɩɨɫɥɭɝɭɝɪɧ




1.2. ɉɿɞɪɹɞɧɢɤɢɹɤɿɧɚɞɚɸɬɶɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɡɚɞɨɝɨɜɨɪɨɦɡɝɿɞɧɨɡɰɢɦɞɨɞɚɬɤɨɦ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ

ȯȾɊɉɈɍ

Ⱥɞɪɟɫɚɦɿɫɰɹɧɚɞɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝ

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢɝɪɭɩɢɩɨɫɥɭɝ

ɇɨɦɟɪɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɡɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ

Ⱦɚɬɚɭɤɥɚɞɟɧɧɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɭɡ
ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ

Ⱦɚɬɚɩɨɱɚɬɤɭ
ɫɬɪɨɤɭɞɿʀ
ɞɨɝɨɜɨɪɭɡ
ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ

Ⱦɚɬɚɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ
ɫɬɪɨɤɭɞɿʀ
ɞɨɝɨɜɨɪɭɡ
ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ

19

18.02.2020

18.02.2020

31.12.2020

ɄɈɆɍɇȺɅɖɇȿɇȿɄɈɆȿɊɐȱɃɇȿ
ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈɈȻɅȺɋɇȿ
ɉȺɌɈɅɈȽɈȺɇȺɌɈɆȱɑɇȿȻɘɊɈ
ɀɂɌɈɆɂɊɋɖɄɈȲɈȻɅȺɋɇɈȲɊȺȾɂ

03881644

ɩɨɫɥɭɝɢɡɝɿɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɀɂɌɈɆɂɊɋɖɄȺɨɛɥɦɿɫɬɨɀɂɌɈɆɂɊ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɛɿɨɩɫɿɣɧɨɝɨɬɚ
ɜɭɥɢɰɹɊɨɦɚɧɚɒɭɯɟɜɢɱɚȺ
ɩɿɫɥɹɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ

ɄɈɆɍɇȺɅɖɇȿɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ
ɅȱɄȺɊɇəʋɀɂɌɈɆɂɊɋɖɄɈȲ
ɆȱɋɖɄɈȲɊȺȾɂ

42788614

ɀɂɌɈɆɂɊɋɖɄȺɨɛɥɦɿɫɬɨɀɂɌɈɆɂɊ
ɜɭɥɢɰɹȼɟɥɢɤɚȻɟɪɞɢɱɿɜɫɶɤɚ

ɩɨɫɥɭɝɢɦɟɞɢɱɧɢɯ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ

49/02

18.02.2020

18.02.2020

31.12.2020

ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈɁɈȻɆȿɀȿɇɈɘ
ȼȱȾɉɈȼȱȾȺɅɖɇȱɋɌɘɆȾɐ
ȿɄɋɉȿɊɌɀɂɌɈɆɂɊ

37019986

ɀɂɌɈɆɂɊɋɖɄȺɨɛɥɦɿɫɬɨɀɂɌɈɆɂɊ
ɜɭɥɢɰɹɑɟɪɜɨɧɨɝɨɏɪɟɫɬɚ

ɩɨɫɥɭɝɢɞɿɝɧɨɫɬɢɱɧɨʀ
ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ

50/02

18.02.2020

18.02.2020

31.12.2020

ɄɈɆɍɇȺɅɖɇȿɇȿɄɈɆȿɊɐȱɃɇȿ
ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈɈȻɅȺɋɇɂɃ
ɐȿɇɌɊɄɊɈȼȱɀɂɌɈɆɂɊɋɖɄɈȲ
ɈȻɅȺɋɇɈȲɊȺȾɂ

01991501

ɀɂɌɈɆɂɊɋɖɄȺɨɛɥɦɿɫɬɨɀɂɌɈɆɂɊ
ɜɭɥɢɰɹɄɢɛɚɥɶɱɢɱɚ

ɩɪɨɞɭɤɬɢɩɟɪɟɪɨɛɤɢɤɪɨɜɿ
ɩɥɚɡɦɚɫɜɿɠɨɡɚɦɨɪɨɠɟɧɚ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿɤɨɧɫɟɪɜɨɜɚɧɿ
ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɢɞɥɹ
ɿɦɭɧɨɝɟɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɟɪɢɬɪɨɰɢɬɢ
ɡɛɿɞɧɟɧɿɧɚɥɟɣɤɨɰɢɬɢɭ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɦɭɪɨɡɱɢɧɿ

ȾȿɊɀȺȼɇȺɍɋɌȺɇɈȼȺ
ɀɂɌɈɆɂɊɋɖɄɂɃɈȻɅȺɋɇɂɃ
ɅȺȻɈɊȺɌɈɊɇɂɃɐȿɇɌɊ
ɆȱɇȱɋɌȿɊɋɌȼȺɈɏɈɊɈɇɂ
ɁȾɈɊɈȼ əɍɄɊȺȲɇɂ

38499986

ɀɂɌɈɆɂɊɋɖɄȺɨɛɥɦɿɫɬɨɀɂɌɈɆɂɊ
ɜɭɥɢɰɹȼɟɥɢɤɚȻɟɪɞɢɱɿɜɫɶɤɚ

ɩɨɫɥɭɝɢɦɟɞɢɱɧɢɯ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ

27

25.02.2020

25.02.2020

31.12.2020

ɪ

18.02.2020

18.02.2020

31.12.2020

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɝɪɢɜɟɧɶɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿ ɭɜɢɝɥɹɞɿɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɫɬɚɜɤɢ ɝɪɢɜɟɧɶ.
ɋɬɨɪɨɧɢɦɨɠɭɬɶɩɪɨɬɹɝɨɦɫɬɪɨɤɭɞɿʀɞɨɝɨɜɨɪɭɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɭɜɚɪɬɿɫɬɶɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɡɜɧɟɫɟɧɧɹɦɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɡɦɿɧɞɨɧɶɨɝɨ
ȱɧɲɿɿɫɬɨɬɧɿɭɦɨɜɢ _____________________________________________
Ɂɜɿɬɧɢɦɩɟɪɿɨɞɨɦɡɝɿɞɧɨɡɰɢɦɞɨɞɚɬɤɨɦɞɨɞɨɝɨɜɨɪɭɽɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣɦɿɫɹɰɶ
ɇɚɞɚɜɚɱɩɨɞɚɽɡɜɿɬɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɞɨɱɢɫɥɚɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨɡɜɿɬɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
ɍɡɜɿɬɿɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɭɫɿɩɨɫɥɭɝɢɡɚɞɨɝɨɜɨɪɨɦɩɪɨɧɚɞɚɧɧɹɹɤɢɯɫɬɚɧɨɦɧɚɝɨɞɢɧɭɯɜɢɥɢɧɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɞɧɹɡɜɿɬɧɨɝɨ
ɩɟɪɿɨɞɭɜɧɟɫɟɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɞɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɞɚɥɿɫɢɫɬɟɦɚ 
Ɂɜɿɬɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɡɚɨɫɬɚɧɧɿɣɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞɩɨɞɚɽɬɶɫɹɞɨɝɪɭɞɧɹɬɚɩɨɜɢɧɟɧɦɿɫɬɢɬɢɞɚɧɿɩɪɨɧɚɞɚɧɿɩɨɫɥɭɝɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɹɤɿ
ɜɧɟɫɟɧɚɞɨɫɢɫɬɟɦɢɫɬɚɧɨɦɧɚɝɨɞɢɧɭɯɜɢɥɢɧɝɪɭɞɧɹɉɨɫɥɭɝɢɧɚɞɚɧɿɩɿɫɥɹɝɪɭɞɧɹɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹɞɨɡɜɿɬɭɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɡɚɫɿɱɟɧɶ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨɪɨɤɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɭɦɨɜɞɨɝɨɜɨɪɭ
Ɋɚɡɨɦɿɡɡɜɿɬɨɦɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɧɚɞɚɜɚɱɩɨɞɚɽɪɚɯɭɧɨɤɜɹɤɨɦɭɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɫɭɦɚɞɨɫɩɥɚɬɢɡɚɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞ
ɍɪɚɡɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨɩɥɚɬɟɠɭɧɚɞɚɜɚɱɩɨɞɚɽɡɜɿɬɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɭɫɬɪɨɤɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿɰɢɦɩɭɧɤɬɨɦɚɥɟɧɟɩɿɡɧɿɲɟɧɿɠɡɚɞɜɚ
ɪɨɛɨɱɢɯɞɧɿɞɨɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨɫɬɪɨɤɭɞɥɹɩɨɞɚɧɧɹɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦɩɿɞɬɜɟɪɞɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɨɪɝɚɧɚɦɄɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
Ɋɚɡɨɦɿɡɡɜɿɬɨɦɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɧɚɞɚɜɚɱɩɨɞɚɽɪɚɯɭɧɨɤɜɹɤɨɦɭɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɫɭɦɚɞɨɫɩɥɚɬɢɡɚɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞɤɪɿɦɫɩɥɚɱɟɧɨʀɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ
ɨɩɥɚɬɢɡɚɬɚɤɿɩɨɫɥɭɝɢɍɪɚɡɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨɩɥɚɬɟɠɭɭɪɚɯɭɧɤɭɬɚɤɨɠɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɫɭɦɚɚɜɚɧɫɭɧɚɧɚɫɬɭɩɧɢɣɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞ
Ƚɪɚɧɢɱɧɚɫɭɦɚɨɩɥɚɬɢɡɚɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɡɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɦɿɫɹɰɶɫɬɚɧɨɜɢɬɶ

Ʉɪɢɬɟɪɿʀɡɚɹɤɢɦɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɪɚɧɢɱɧɭɫɭɦɭɨɩɥɚɬɢ
ɉɟɪɿɨɞɦɿɫɹɰɶ

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝ

Ƚɥɨɛɚɥɶɧɚɫɬɚɜɤɚɡɚ
ɦɿɫɹɰɶɝɪɧ

Ʉɨɪɢɝɭɜɚɥɶɧɿɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ

Ɂɧɚɱɟɧɧɹɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚɫɭɦɚɨɩɥɚɬɢɡɚ
ɩɪɨɥɿɤɨɜɚɧɢɣ
ɜɢɩɚɞɨɤɦɟɞɢɱɧɭɩɨɫɥɭɝɭɝɪɧ

Ƚɪɚɧɢɱɧɚɫɭɦɚɨɩɥɚɬɢɝɪɧ

Ʉɜɿɬɟɧɶ

Ɍɪɚɜɟɧɶ

ɑɟɪɜɟɧɶ

Ʌɢɩɟɧɶ

ɋɟɪɩɟɧɶ

893

893

893

893

893

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣɫɟɪɟɞɧɿɣɿɧɞɟɤɫ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɢɩɚɞɤɿɜ

0,73885926

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿɛɸɞɠɟɬɭ

1

ɑɚɫɬɤɚɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɫɬɚɜɤɢ

100 %

ɑɚɫɬɤɚɫɬɚɜɤɢɧɚɩɪɨɥɿɤɨɜɚɧɢɣ
ɜɢɩɚɞɨɤ

-

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣɫɟɪɟɞɧɿɣɿɧɞɟɤɫ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɢɩɚɞɤɿɜ

0,73885926

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿɛɸɞɠɟɬɭ

1

ɑɚɫɬɤɚɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɫɬɚɜɤɢ

100 %

ɑɚɫɬɤɚɫɬɚɜɤɢɧɚɩɪɨɥɿɤɨɜɚɧɢɣ
ɜɢɩɚɞɨɤ

-

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣɫɟɪɟɞɧɿɣɿɧɞɟɤɫ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɢɩɚɞɤɿɜ

0,73885926

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿɛɸɞɠɟɬɭ

1

ɑɚɫɬɤɚɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɫɬɚɜɤɢ

100 %

ɑɚɫɬɤɚɫɬɚɜɤɢɧɚɩɪɨɥɿɤɨɜɚɧɢɣ
ɜɢɩɚɞɨɤ

-

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣɫɟɪɟɞɧɿɣɿɧɞɟɤɫ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɢɩɚɞɤɿɜ

0,73885926

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿɛɸɞɠɟɬɭ

1

ɑɚɫɬɤɚɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɫɬɚɜɤɢ

90 %

ɑɚɫɬɤɚɫɬɚɜɤɢɧɚɩɪɨɥɿɤɨɜɚɧɢɣ
ɜɢɩɚɞɨɤ

10 %

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣɫɟɪɟɞɧɿɣɿɧɞɟɤɫ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɢɩɚɞɤɿɜ

0,73885926

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿɛɸɞɠɟɬɭ

1

ɑɚɫɬɤɚɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɫɬɚɜɤɢ

75 %

ɑɚɫɬɤɚɫɬɚɜɤɢɧɚɩɪɨɥɿɤɨɜɚɧɢɣ
ɜɢɩɚɞɨɤ

25 %











-



-



-











ȼɟɪɟɫɟɧɶ

ɀɨɜɬɟɧɶ

Ʌɢɫɬɨɩɚɞ

Ƚɪɭɞɟɧɶ

893

893

893

892

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣɫɟɪɟɞɧɿɣɿɧɞɟɤɫ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɢɩɚɞɤɿɜ

0,73885926

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿɛɸɞɠɟɬɭ

1

ɑɚɫɬɤɚɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɫɬɚɜɤɢ

60 %

ɑɚɫɬɤɚɫɬɚɜɤɢɧɚɩɪɨɥɿɤɨɜɚɧɢɣ
ɜɢɩɚɞɨɤ

40 %

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣɫɟɪɟɞɧɿɣɿɧɞɟɤɫ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɢɩɚɞɤɿɜ

0,73885926

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿɛɸɞɠɟɬɭ

1

ɑɚɫɬɤɚɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɫɬɚɜɤɢ

60 %

ɑɚɫɬɤɚɫɬɚɜɤɢɧɚɩɪɨɥɿɤɨɜɚɧɢɣ
ɜɢɩɚɞɨɤ

40 %

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣɫɟɪɟɞɧɿɣɿɧɞɟɤɫ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɢɩɚɞɤɿɜ

0,73885926

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿɛɸɞɠɟɬɭ

1

ɑɚɫɬɤɚɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɫɬɚɜɤɢ

60 %

ɑɚɫɬɤɚɫɬɚɜɤɢɧɚɩɪɨɥɿɤɨɜɚɧɢɣ
ɜɢɩɚɞɨɤ

40 %

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣɫɟɪɟɞɧɿɣɿɧɞɟɤɫ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɢɩɚɞɤɿɜ

0,73885926

Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɫɬɿɛɸɞɠɟɬɭ

1

ɑɚɫɬɤɚɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɫɬɚɜɤɢ

60 %

ɑɚɫɬɤɚɫɬɚɜɤɢɧɚɩɪɨɥɿɤɨɜɚɧɢɣ
ɜɢɩɚɞɨɤ

40 %

























ɍɪɚɡɿɤɨɥɢɩɪɨɬɹɝɨɦɬɪɶɨɯɦɿɫɹɰɿɜɩɿɞɪɹɞɰɿɧɚɧɚɞɚɧɢɯɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɜɢɳɚɚɛɨɧɢɠɱɚɧɿɠɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɡɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɤɜɚɪɬɚɥɧɚɜɢɦɨɝɭɡɚɦɨɜɧɢɤɚɫɬɨɪɨɧɢɩɨɜɢɧɧɿɩɿɞɩɢɫɚɬɢɞɨɝɨɜɿɪɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɞɨɝɨɜɨɪɭɜɹɤɨɦɭɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɿ
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɭɜɚɪɬɿɫɬɶɩɨɫɥɭɝɬɚɭɪɚɡɿɩɨɬɪɟɛɢɝɪɚɧɢɱɧɿɫɭɦɢɨɩɥɚɬɢɧɚɧɚɫɬɭɩɧɿɦɿɫɹɰɿɍɪɚɡɿɭɯɢɥɟɧɧɹɧɚɞɚɜɚɱɚɜɿɞɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨ
ɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɞɨɝɨɜɨɪɭɫɬɨɫɨɜɧɨɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹɰɿɧɢɞɨɝɨɜɨɪɭɡɚɦɨɜɧɢɤɦɚɽɩɪɚɜɨɩɪɢɡɭɩɢɧɢɬɢɨɩɥɚɬɭɩɨɫɥɭɝɡɚɞɨɝɨɜɨɪɨɦ
ɇɚɞɚɜɚɱɡɨɛɨɜ ɹɡɭɽɬɶɫɹ
 ɩɿɞɱɚɫɧɚɞɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɩɨɪɹɞɤɿɜɧɚɞɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɬɚɝɚɥɭɡɟɜɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɭɫɮɟɪɿɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɩɪɢɦɿɪɧɢɯɬɚɛɟɥɿɜɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɨɫɧɚɳɟɧɧɹɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɤɥɿɧɿɱɧɢɯɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ
 ɧɚɞɚɜɚɬɢɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɜɨɛɫɹɡɿɧɟɦɟɧɲɨɦɭɧɿɠɜɢɡɧɚɱɟɧɨɜɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ
 ɿɧɲɿɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢɫɜɨɽɱɚɫɧɨɜɧɨɫɢɬɢɞɨɫɢɫɬɟɦɢɦɟɞɢɱɧɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸɩɪɨɦɟɞɢɱɧɟɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɩɚɰɿɽɧɬɿɜ

Ɍɚɪɢɮɢɬɚɤɨɪɢɝɭɜɚɥɶɧɿɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ȱɧɲɿɭɦɨɜɢ
±ɍɦɨɜɢɡɚɤɭɩɿɜɥɿɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɹɤɿɧɚɞɚɸɬɶɫɹɡɝɿɞɧɨɡɰɢɦɞɨɞɚɬɤɨɦ
ɍɦɨɜɢɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɢɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨ
ɉɿɞɫɬɚɜɢɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɢ:
- ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹɥɿɤɚɪɹɡɧɚɞɚɧɧɹɉɆȾɡɹɤɢɦɭɤɥɚɞɟɧɨɞɟɤɥɚɪɚɰɿɸɩɪɨɜɢɛɿɪɥɿɤɚɪɹ
- ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹɥɿɤɭɸɱɨɝɨɥɿɤɚɪɹ
- ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɛɪɢɝɚɞɨɸɟɤɫɬɪɟɧɨʀ ɲɜɢɞɤɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢ
- ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹɡɿɧɲɨɝɨɤɥɿɧɿɱɧɨɝɨɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭɬɚɚɛɨɡɚɤɥɚɞɭɜɪɚɡɿɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɩɚɰɿɽɧɬɚɧɚɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɦɭɥɿɤɭɜɚɧɧɿ
- ɫɚɦɨɡɜɟɪɧɟɧɧɹɭɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨɦɭɫɬɚɧɿ
ȼɢɦɨɝɢɞɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɢ
1. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɡɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨɨɝɥɹɞɨɜɢɦɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɦɚɛɨɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨʀɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨɨɝɥɹɞɭɩɚɰɿɽɧɬɚɡɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɣɨɝɨɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɰɿʀ
2. ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹɩɚɥɚɬɢɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀɬɟɪɚɩɿʀɨɛɥɚɞɧɚɧɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɬɚɛɟɥɸɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɨɫɧɚɳɟɧɧɹ
3. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɬɚɤɢɯɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭɡɚɤɥɚɞɿɚɛɨɧɚɭɦɨɜɚɯɞɨɝɨɜɨɪɭɩɿɞɪɹɞɭ
- ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɢɣɤɥɿɧɿɱɧɢɣɚɧɚɥɿɡɤɪɨɜɿ
- ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɝɪɭɩɢɤɪɨɜɿɿɪɟɡɭɫɮɚɤɬɨɪɭ
- ɛɿɨɯɿɦɿɱɧɢɣɚɧɚɥɿɡɤɪɨɜɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣɛɿɥɨɤɚɥɶɮɚɚɦɿɥɚɡɚɚɫɩɚɪɬɚɬɚɦɿɧɨɬɪɚɧɫɮɟɪɚɡɚ ȺɫȺɌ ɚɥɚɧɿɧɚɦɿɧɨɬɪɚɧɫɮɟɪɚɡɚ ȺɥȺɌ ɛɿɥɿɪɭɛɿɧɿɣɨɝɨ
ɮɪɚɤɰɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣɩɪɹɦɢɣɧɟɩɪɹɦɢɣ ɤɪɟɚɬɢɧɿɧɫɟɱɨɜɢɧɚɫɟɱɨɜɚɤɢɫɥɨɬɚɟɥɟɤɬɪɨɥɿɬɢɚɥɶɛɭɦɿɧ 
- ɤɨɚɝɭɥɹɰɿɣɧɢɣɝɟɦɨɫɬɚɡ ɬɪɨɦɛɿɧɨɜɢɣɱɚɫɚɤɬɢɜɨɜɚɧɢɣɱɚɫɬɤɨɜɢɣ ɩɚɪɰɿɚɥɶɧɢɣ ɬɪɨɦɛɨɩɥɚɫɬɢɧɨɜɢɣɱɚɫ ȺɑɌɑȺɉɌɑ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɟɧɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɟɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ Ɇɇȼ 
- ɝɥɸɤɨɡɚɜɰɿɥɶɧɿɣɤɪɨɜɿɚɛɨɫɢɪɨɜɚɬɰɿɤɪɨɜɿ
- ɋɊȻɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ
- ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɫɩɢɧɧɨɦɨɡɤɨɜɨʀɪɿɞɢɧɢ
- ɚɧɚɥɿɡɫɟɱɿɡɚɝɚɥɶɧɢɣ
4. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ȼɢɦɨɝɢɞɨɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀɬɚɤɿɥɶɤɨɫɬɿɮɚɯɿɜɰɿɜ
1. Ʌɿɤɚɪɚɥɟɪɝɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɝɚɫɬɪɨɟɧɬɟɪɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɝɟɦɚɬɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɚɤɭɲɟɪɝɿɧɟɤɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɞɟɪɦɚɬɨɜɟɧɟɪɨɥɨɝɬɚɚɛɨ
ɥɿɤɚɪɟɧɞɨɤɪɢɧɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɿɧɮɟɤɰɿɨɧɿɫɬɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɿɦɭɧɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɤɚɪɞɿɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɤɚɪɞɿɨɥɨɝ
ɿɧɬɟɪɜɟɧɰɿɣɧɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɤɚɪɞɿɨɥɨɝɟɥɟɤɬɪɨɮɿɡɿɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɧɟɜɪɨɩɚɬɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɧɟɮɪɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɩɭɥɶɦɨɧɨɥɨɝɬɚɚɛɨ
ɥɿɤɚɪɬɟɪɚɩɟɜɬɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɤɨɦɛɭɫɬɿɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɧɟɣɪɨɯɿɪɭɪɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɝɿɧɟɤɨɥɨɝɨɧɤɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪ
ɨɧɤɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɨɬɨɥɚɪɢɧɝɨɥɨɝɨɧɤɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɯɿɪɭɪɝɨɧɤɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɯɿɪɭɪɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɨɪɬɨɩɟɞɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝ
ɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɨɬɨɥɚɪɢɧɝɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɯɿɪɭɪɝɩɪɨɤɬɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɯɿɪɭɪɝɫɭɞɢɧɧɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɯɿɪɭɪɝ
ɫɟɪɰɟɜɨɫɭɞɢɧɧɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɯɿɪɭɪɝɬɨɪɚɤɚɥɶɧɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɭɪɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɯɿɪɭɪɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɧɟɣɪɨɯɿɪɭɪɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪ
ɝɿɧɟɤɨɥɨɝɞɢɬɹɱɨɝɨɬɚɩɿɞɥɿɬɤɨɜɨɝɨɜɿɤɭɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɨɧɤɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɨɪɬɨɩɟɞɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɨɬɨɥɚɪɢɧɝɨɥɨɝ
ɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɭɪɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɯɿɪɭɪɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɚɥɟɪɝɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨ
ɥɿɤɚɪɝɚɫɬɪɨɟɧɬɟɪɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɝɟɦɚɬɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɞɟɪɦɚɬɨɜɟɧɟɪɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɟɧɞɨɤɪɢɧɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣ
ɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɿɧɮɟɤɰɿɨɧɿɫɬɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɿɦɭɧɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɤɚɪɞɿɨɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣ
ɬɚɚɛɨ

ɥɿɤɚɪɤɚɪɞɿɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɧɟɜɪɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɧɟɮɪɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɩɭɥɶɦɨɧɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪ
ɩɟɞɿɚɬɪɧɟɨɧɚɬɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɩɟɞɿɚɬɪ±ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɨɫɨɛɢɡɞɚɧɨɝɨɩɟɪɟɥɿɤɭɹɤɿɩɪɚɰɸɸɬɶɡɚɨɫɧɨɜɧɢɦɦɿɫɰɟɦɪɨɛɨɬɢɜɰɶɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ
ɧɟɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɦɟɞɢɱɧɨɝɨɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹ 
2. Ʌɿɤɚɪɚɧɟɫɬɟɡɿɨɥɨɝ ɚɛɨɥɿɤɚɪɚɧɟɫɬɟɡɿɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɭɜɢɩɚɞɤɭɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɞɿɬɹɦ  ±ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɨɫɨɛɢɹɤɿɩɪɚɰɸɸɬɶɡɚɨɫɧɨɜɧɢɦ
ɦɿɫɰɟɦɪɨɛɨɬɢɜɰɶɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ ɧɟɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɦɟɞɢɱɧɨɝɨɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹ 
3. ɋɟɫɬɪɚɦɟɞɢɱɧɚɫɬɚɰɿɨɧɚɪɭ ±ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɨɫɨɛɢɹɤɿɩɪɚɰɸɸɬɶɡɚɨɫɧɨɜɧɢɦɦɿɫɰɟɦɪɨɛɨɬɢɜɰɶɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ
ȼɢɦɨɝɢɞɨɩɟɪɟɥɿɤɭɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ
1. ɍɡɚɤɥɚɞɿ
- ɍɁȾɚɩɚɪɚɬɡɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɨɩɥɟɪɨɝɪɚɮɿʀ
- ɟɥɟɤɬɪɨɤɚɪɞɿɨɝɪɚɮɛɚɝɚɬɨɤɚɧɚɥɶɧɢɣ
- ɪɟɧɬɝɟɧɿɜɫɶɤɢɣɚɩɚɪɚɬ
- ɫɢɫɬɟɦɚɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɤɢɫɧɸɚɛɨɤɢɫɧɟɜɢɣɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɨɪɡɞɚɬɧɢɣɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣɩɨɬɿɤɬɚɬɢɫɤɤɢɫɧɸɜɫɢɫɬɟɦɿ
ɞɥɹɪɨɛɨɬɢɚɩɚɪɚɬɚɒȼɅ
- ɚɩɚɪɚɬɒȼɅ
- ɥɚɪɢɧɝɨɫɤɨɩɟɧɞɨɬɪɚɯɟɚɥɶɧɿ ɿɧɬɭɛɚɰɿɣɧɿ ɬɪɭɛɤɢ
- ɦɨɧɿɬɨɪɩɚɰɿɽɧɬɚ ɑɋɋȿɄȽȺɌSpO2) ɚɛɨɩɭɥɶɫɨɤɫɢɦɟɬɪ
- ɩɨɪɬɚɬɢɜɧɢɣɞɟɮɿɛɪɢɥɹɬɨɪɡɮɭɧɤɰɿɽɸɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀ
2. Ɂɚɦɿɫɰɟɦɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɢ
- ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɣɞɨɡɚɬɨɪɥɿɤɭɜɚɥɶɧɢɯɪɟɱɨɜɢɧ
- ɚɫɩɿɪɚɬɨɪ ɜɿɞɫɦɨɤɬɭɜɚɱ 
- ɝɥɸɤɨɦɟɬɪ
- ɬɨɧɨɦɟɬɪ
ȱɧɲɿɜɢɦɨɝɢ
1. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɥɿɰɟɧɡɿʀɧɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɨɛɿɝɭɧɚɪɤɨɬɢɱɧɢɯɪɟɱɨɜɢɧɬɚɩɪɟɤɭɪɫɨɪɿɜ
2. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɩɪɨɝɪɚɦɢɡɿɧɮɟɤɰɿɣɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɸɬɚɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɡɚɯɨɞɿɜɿɡɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹɿɧɮɟɤɰɿɹɦɩɨɜ ¶ɹɡɚɧɢɦɡɧɚɞɚɧɧɹɦɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɞɿɸɱɢɯɧɚɤɚɡɿɜɆɈɁɍɤɪɚʀɧɢ
3. ɉɨɞɚɧɧɹɞɚɧɢɯɞɨȿɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ ɹɧɚɩɨɫɬɿɣɧɿɣɨɫɧɨɜɿ
4. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɪɚɜɚɩɚɰɿɽɧɬɚɹɤɢɣɩɟɪɟɛɭɜɚɽɧɚɥɿɤɭɜɚɧɧɿɭɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀɬɟɪɚɩɿʀɧɚɞɨɩɭɫɤɞɨɧɶɨɝɨɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ 24ɝɨɞɢɧɢɧɚɞɨɛɭ
ɜɛɭɞɶɹɤɢɣɞɟɧɶɬɢɠɧɹɡɝɿɞɧɨɡɩɪɚɜɢɥɚɦɢɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢɭɧɚɤɚɡɿɆɈɁɍɤɪɚʀɧɢʋ592ɜɿɞ15.06.2016©ɉɨɪɹɞɨɤɞɨɩɭɫɤɭɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜɞɨ
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±ɋɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɹɤɿɧɚɞɚɸɬɶɫɹɡɝɿɞɧɨɡɰɢɦɞɨɞɚɬɤɨɦ
Ɉɛɫɹɝɩɨɫɥɭɝɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɨɬɪɟɛɩɚɰɿɽɧɬɚ
1. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨɨɝɥɹɞɭɩɚɰɿɽɧɬɚɡɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɣɨɝɨɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɰɿʀ
2. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɬɚɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
3. ɉɨɥɟɝɲɟɧɧɹɡɧɹɬɬɹɱɢɭɫɭɧɟɧɧɹɫɢɦɩɬɨɦɿɜɿɩɪɨɹɜɿɜɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɱɢɿɧɲɨɝɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿɹɩɨɪɭɲɟɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɿɨɞɭɠɚɧɧɹɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɡɞɨɪɨɜ ¶ɹɩɚɰɿɽɧɬɿɜɛɟɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɯɿɪɭɪɝɿɱɧɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣ
4. ɇɚɞɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɜɚɝɿɬɧɢɦɡɭɫɤɥɚɞɧɟɧɢɦɩɟɪɟɛɿɝɨɦɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿɬɚɚɛɨɟɤɫɬɪɚɝɟɧɿɬɚɥɶɧɨɸɩɚɬɨɥɨɝɿɽɸ
5. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨɝɨɥɿɤɚɪɫɶɤɨɝɨɬɚɦɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫɶɤɨɝɨɞɨɝɥɹɞɭɡɚɩɚɰɿɽɧɬɚɦɢ

6. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɧɟɛɨɥɟɧɧɹɬɚɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɨʀɬɟɪɚɩɿʀ
7. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɥɿɤɚɪɹɦɢɿɧɲɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ.
8. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɯɨɞɿɜɿɡɜɬɨɪɢɧɧɨʀɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ
9. ɇɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɡɦɟɞɢɱɧɨʀɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀɜɝɨɫɬɪɨɦɭɩɟɪɿɨɞɿɞɥɹɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ
10. ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹɩɚɰɿɽɧɬɿɜɜɿɧɲɿɡɚɤɥɚɞɢɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢɞɥɹɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɡɦɟɞɢɱɧɨʀɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀɭɩɿɞɝɨɫɬɪɨɦɭɬɚɜɿɞɧɨɜɧɨɦɭɩɟɪɿɨɞɚɯɚɛɨ
ɩɨɫɥɭɝɡɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨʀɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢ
11. ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹɩɚɰɿɽɧɬɿɜɜɿɧɲɿɡɚɤɥɚɞɢɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢɞɥɹɧɚɞɚɧɧɹʀɦɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɜɢɫɨɤɨɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɬɪɟɬɢɧɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ
Ɂɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɭɪɚɡɿɩɨɬɪɟɛɢ
Ɂɚɥɟɠɧɨɜɿɞɜɢɞɭɩɨɫɥɭɝɦɨɠɭɬɶɡɚɡɧɚɱɚɬɢɫɹɡɨɤɪɟɦɚɬɚɤɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɹɤɬɟɪɢɬɨɪɿɹɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣɫɟɪɟɞɧɿɣɿɧɞɟɤɫɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɢɩɚɞɤɿɜɧɚɹɜɧɟɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɁɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɭɪɚɡɿɩɨɬɪɟɛɢɹɤɳɨɨɩɥɚɬɚɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɧɟɪɿɜɧɢɦɢɱɚɫɬɢɧɚɦɢɩɪɨɬɹɝɨɦɫɬɪɨɤɭɞɿʀɞɨɝɨɜɨɪɭɄɪɢɬɟɪɿɹɦɢɞɥɹɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɝɪɚɧɢɱɧɨʀɫɭɦɢɨɩɥɚɬɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɭɫɿɚɛɨ
ɨɤɪɟɦɿɩɨɫɥɭɝɢɚɛɨɨɤɪɟɦɿɝɪɭɩɢɩɨɫɥɭɝɿɡɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɬɟɱɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɝɪɚɧɢɱɧɚɫɭɦɚɨɩɥɚɬɢɞɥɹɧɚɞɚɜɚɱɚɡɚɝɚɥɨɦɚɛɨɨɤɪɟɦɨɝɨɦɿɫɰɹɧɚɞɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝ

ɋɉȿɐȱȺɅɖɇȱɍɆɈȼɂ

Ⱦɨɞɚɬɨɤʋ

ɧɚɞɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝ

ɞɨɞɨɝɨɜɨɪɭ

1.
ɇɚɞɚɜɚɱɡɨɛɨɜ¶ɹɡɭɽɬɶɫɹɧɚɞɚɜɚɬɢɡɝɿɞɧɨɡɞɨɝɨɜɨɪɨɦɬɚɤɿɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢ
Ʉɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ
ɉɨɪɹɞ ɦɟɞɢɱɧɨʀ
ɦɟɞɢɱɧɨʀ
Ⱥɞɪɟɫɚɦɿɫɰɹɧɚɞɚɧɧɹ
ɤɨɜɢɣ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɩɨɫɥɭɝɢɚɛɨ
ɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝ
ɧɨɦɟɪ ɚɛɨɝɪɭɩɢ
ɝɪɭɩɢɩɨɫɥɭɝ
ɩɨɫɥɭɝ

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɦɟɞɢɱɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ

Ɉɞɢɧɢɰɹ
ɦɟɞɢɱɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɦɟɞɩɨɫɥɭɝɝɪɧ

Ƚɥɨɛɚɥɶɧɚ
ɫɬɚɜɤɚɝɪɧ

1

ȺɆȻɍɅȺɌɈɊɇȺ
ȼɌɈɊɂɇɇȺ
ɋɉȿɐȱȺɅȱɁɈȼȺ
ɇȺ ɌȺ
ɌɊȿɌɂɇɇȺ
ȼɂɋɈɄɈɋɉȿɐȱ
ȺɅȱɁɈȼȺɇȺ 
ɆȿȾɂɑɇȺ
ȾɈɉɈɆɈȽȺ
ȾɈɊɈɋɅɂɆɌȺ
ȾȱɌəɆ
ȼɄɅɘɑȺɘɑɂ
ɆȿȾɂɑɇɍ
ɊȿȺȻȱɅȱɌȺɐȱɘ
ɌȺ
ɋɌɈɆȺɌɈɅɈȽȱɑ
ɇɍȾɈɉɈɆɈȽɍ

9

ɀɂɌɈɆɂɊɋɖɄȺɨɛɥ
ɦɿɫɬɨɀɂɌɈɆɂɊ
ɜɭɥɢɰɹɋȼəɌɈɋɅȺȼȺ
ɊȱɏɌȿɊȺ
ɀɂɌɈɆɂɊɋɖɄȺ
ɨɛɥɦɿɫɬɨɀɂɌɈɆɂɊ
ɩɪɨɫɩɟɤɬɆɢɪɭ

-

-

Ɍɚɪɢɮ
ɫɬɚɜɤɚ ɝɪɧ

Ʉɨɪɢɝɭɜɚɥɶɧɿ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ

-

-



Ɂɧɚɱɟɧɧɹ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɢɿɜ

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚ
ɫɭɦɚɨɩɥɚɬɢɡɚ
Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚ
ɩɪɨɥɿɤɨɜɚɧɢɣ
ɜɚɪɬɿɫɬɶɦɟɞɢɱɧɢɯ
ɜɢɩɚɞɨɤɦɟɞɢɱɧɭ
ɩɨɫɥɭɝɝɪɧ
ɩɨɫɥɭɝɭɝɪɧ


-

1.2. ɉɿɞɪɹɞɧɢɤɢɹɤɿɧɚɞɚɸɬɶɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɡɚɞɨɝɨɜɨɪɨɦɡɝɿɞɧɨɡɰɢɦɞɨɞɚɬɤɨɦ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ

-

ȯȾɊɉɈɍ

Ⱥɞɪɟɫɚɦɿɫɰɹɧɚɞɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝ

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢɝɪɭɩɢɩɨɫɥɭɝ

ɇɨɦɟɪɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɡɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ

Ⱦɚɬɚɭɤɥɚɞɟɧɧɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɭɡ
ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ

Ⱦɚɬɚɩɨɱɚɬɤɭ
ɫɬɪɨɤɭɞɿʀ
ɞɨɝɨɜɨɪɭɡ
ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ

Ⱦɚɬɚɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ
ɫɬɪɨɤɭɞɿʀ
ɞɨɝɨɜɨɪɭɡ
ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ

-

-

-

-

-

-

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɝɪɢɜɟɧɶɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿ ɭɜɢɝɥɹɞɿɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɫɬɚɜɤɢ ɝɪɢɜɟɧɶ.
ɋɬɨɪɨɧɢɦɨɠɭɬɶɩɪɨɬɹɝɨɦɫɬɪɨɤɭɞɿʀɞɨɝɨɜɨɪɭɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɭɜɚɪɬɿɫɬɶɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɡɜɧɟɫɟɧɧɹɦɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɡɦɿɧɞɨɧɶɨɝɨ
ȱɧɲɿɿɫɬɨɬɧɿɭɦɨɜɢ _____________________________________________
Ɂɜɿɬɧɢɦɩɟɪɿɨɞɨɦɡɝɿɞɧɨɡɰɢɦɞɨɞɚɬɤɨɦɞɨɞɨɝɨɜɨɪɭɽɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣɦɿɫɹɰɶ
ɇɚɞɚɜɚɱɩɨɞɚɽɡɜɿɬɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɞɨɱɢɫɥɚɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨɡɜɿɬɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
ɍɡɜɿɬɿɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɭɫɿɩɨɫɥɭɝɢɡɚɞɨɝɨɜɨɪɨɦɩɪɨɧɚɞɚɧɧɹɹɤɢɯɫɬɚɧɨɦɧɚɝɨɞɢɧɭɯɜɢɥɢɧɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɞɧɹɡɜɿɬɧɨɝɨ
ɩɟɪɿɨɞɭɜɧɟɫɟɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɞɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ ¶ɹ ɞɚɥɿɫɢɫɬɟɦɚ 
Ɂɜɿɬɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɡɚɨɫɬɚɧɧɿɣɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞɩɨɞɚɽɬɶɫɹɞɨɝɪɭɞɧɹɬɚɩɨɜɢɧɟɧɦɿɫɬɢɬɢɞɚɧɿɩɪɨɧɚɞɚɧɿɩɨɫɥɭɝɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɹɤɿ
ɜɧɟɫɟɧɚɞɨɫɢɫɬɟɦɢɫɬɚɧɨɦɧɚɝɨɞɢɧɭɯɜɢɥɢɧɝɪɭɞɧɹɉɨɫɥɭɝɢɧɚɞɚɧɿɩɿɫɥɹɝɪɭɞɧɹɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹɞɨɡɜɿɬɭɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɡɚɫɿɱɟɧɶ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨɪɨɤɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɭɦɨɜɞɨɝɨɜɨɪɭ
Ɋɚɡɨɦɿɡɡɜɿɬɨɦɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɧɚɞɚɜɚɱɩɨɞɚɽɪɚɯɭɧɨɤɜɹɤɨɦɭɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɫɭɦɚɞɨɫɩɥɚɬɢɡɚɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞ
ɍɪɚɡɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨɩɥɚɬɟɠɭɧɚɞɚɜɚɱɩɨɞɚɽɡɜɿɬɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɭɫɬɪɨɤɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿɰɢɦɩɭɧɤɬɨɦɚɥɟɧɟɩɿɡɧɿɲɟɧɿɠɡɚɞɜɚ
ɪɨɛɨɱɢɯɞɧɿɞɨɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨɫɬɪɨɤɭɞɥɹɩɨɞɚɧɧɹɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦɩɿɞɬɜɟɪɞɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɨɪɝɚɧɚɦɄɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
Ɋɚɡɨɦɿɡɡɜɿɬɨɦɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɧɚɞɚɜɚɱɩɨɞɚɽɪɚɯɭɧɨɤɜɹɤɨɦɭɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɫɭɦɚɞɨɫɩɥɚɬɢɡɚɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞɤɪɿɦɫɩɥɚɱɟɧɨʀɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ
ɨɩɥɚɬɢɡɚɬɚɤɿɩɨɫɥɭɝɢɍɪɚɡɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨɩɥɚɬɟɠɭɭɪɚɯɭɧɤɭɬɚɤɨɠɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɫɭɦɚɚɜɚɧɫɭɧɚɧɚɫɬɭɩɧɢɣɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞ
Ƚɪɚɧɢɱɧɚɫɭɦɚɨɩɥɚɬɢɡɚɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɡɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɦɿɫɹɰɶɫɬɚɧɨɜɢɬɶ

Ʉɪɢɬɟɪɿʀɡɚɹɤɢɦɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɪɚɧɢɱɧɭɫɭɦɭɨɩɥɚɬɢ
ɉɟɪɿɨɞɦɿɫɹɰɶ

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝ

Ƚɥɨɛɚɥɶɧɚɫɬɚɜɤɚɡɚ
ɦɿɫɹɰɶɝɪɧ

Ʉɨɪɢɝɭɜɚɥɶɧɿɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ

Ʉɜɿɬɟɧɶ

-



Ɍɪɚɜɟɧɶ

-

ɑɟɪɜɟɧɶ

Ɂɧɚɱɟɧɧɹɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚɫɭɦɚɨɩɥɚɬɢɡɚ
ɩɪɨɥɿɤɨɜɚɧɢɣ
ɜɢɩɚɞɨɤɦɟɞɢɱɧɭɩɨɫɥɭɝɭɝɪɧ

Ƚɪɚɧɢɱɧɚɫɭɦɚɨɩɥɚɬɢɝɪɧ

-

-





-

-



-



-

-



Ʌɢɩɟɧɶ

-



-

-



ɋɟɪɩɟɧɶ

-



-

-



ȼɟɪɟɫɟɧɶ

-



-

-



ɀɨɜɬɟɧɶ

-



-

-



Ʌɢɫɬɨɩɚɞ

-



-

-



Ƚɪɭɞɟɧɶ

-



-

-



ɍɪɚɡɿɤɨɥɢɩɪɨɬɹɝɨɦɬɪɶɨɯɦɿɫɹɰɿɜɩɿɞɪɹɞɰɿɧɚɧɚɞɚɧɢɯɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɜɢɳɚɚɛɨɧɢɠɱɚɧɿɠɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɡɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɤɜɚɪɬɚɥɧɚɜɢɦɨɝɭɡɚɦɨɜɧɢɤɚɫɬɨɪɨɧɢɩɨɜɢɧɧɿɩɿɞɩɢɫɚɬɢɞɨɝɨɜɿɪɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɞɨɝɨɜɨɪɭɜɹɤɨɦɭɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɿ
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɭɜɚɪɬɿɫɬɶɩɨɫɥɭɝɬɚɭɪɚɡɿɩɨɬɪɟɛɢɝɪɚɧɢɱɧɿɫɭɦɢɨɩɥɚɬɢɧɚɧɚɫɬɭɩɧɿɦɿɫɹɰɿɍɪɚɡɿɭɯɢɥɟɧɧɹɧɚɞɚɜɚɱɚɜɿɞɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨ
ɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɞɨɝɨɜɨɪɭɫɬɨɫɨɜɧɨɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹɰɿɧɢɞɨɝɨɜɨɪɭɡɚɦɨɜɧɢɤɦɚɽɩɪɚɜɨɩɪɢɡɭɩɢɧɢɬɢɨɩɥɚɬɭɩɨɫɥɭɝɡɚɞɨɝɨɜɨɪɨɦ
ɇɚɞɚɜɚɱɡɨɛɨɜ ɹɡɭɽɬɶɫɹ
 ɩɿɞɱɚɫɧɚɞɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɩɨɪɹɞɤɿɜɧɚɞɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɬɚɝɚɥɭɡɟɜɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɭɫɮɟɪɿɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɩɪɢɦɿɪɧɢɯɬɚɛɟɥɿɜɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɨɫɧɚɳɟɧɧɹɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɤɥɿɧɿɱɧɢɯɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ
 ɧɚɞɚɜɚɬɢɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɜɨɛɫɹɡɿɧɟɦɟɧɲɨɦɭɧɿɠɜɢɡɧɚɱɟɧɨɜɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ
 ɿɧɲɿɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢɫɜɨɽɱɚɫɧɨɜɧɨɫɢɬɢɞɨɫɢɫɬɟɦɢɦɟɞɢɱɧɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸɩɪɨɦɟɞɢɱɧɟɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɩɚɰɿɽɧɬɿɜ
Ɍɚɪɢɮɢɬɚɤɨɪɢɝɭɜɚɥɶɧɿɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ȱɧɲɿɭɦɨɜɢ
±ɍɦɨɜɢɡɚɤɭɩɿɜɥɿɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɹɤɿɧɚɞɚɸɬɶɫɹɡɝɿɞɧɨɡɰɢɦɞɨɞɚɬɤɨɦ
ɍɦɨɜɢɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɢɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨ ɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɜɭɦɨɜɚɯɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɡɚɦɿɫɰɟɦɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɩɚɰɿɽɧɬɚɚɛɨɡ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɡɚɫɨɛɿɜɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɬɟɥɟɦɟɞɢɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦ ɡɚɪɿɲɟɧɧɹɦɥɿɤɭɸɱɨɝɨɥɿɤɚɪɹ  
ɉɿɞɫɬɚɜɢɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɢ:
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹɥɿɤɚɪɹɡɧɚɞɚɧɧɹɉɆȾɡɹɤɢɦɭɤɥɚɞɟɧɨɞɟɤɥɚɪɚɰɿɸɩɪɨɜɢɛɿɪɥɿɤɚɪɹ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹɥɿɤɭɸɱɨɝɨɥɿɤɚɪɹ
ɫɚɦɨɡɜɟɪɧɟɧɧɹɞɨɥɿɤɚɪɹɚɤɭɲɟɪɚɝɿɧɟɤɨɥɨɝɚɥɿɤɚɪɹɝɿɧɟɤɨɥɨɝɚɞɢɬɹɱɨɝɨɬɚɩɿɞɥɿɬɤɨɜɨɝɨɜɿɤɭɥɿɤɚɪɹɩɟɞɿɚɬɪɚɥɿɤɚɪɹɩɫɢɯɿɚɬɪɚɥɿɤɚɪɹ
ɩɫɢɯɿɚɬɪɚɞɢɬɹɱɨɝɨɥɿɤɚɪɹɩɫɢɯɿɚɬɪɚɩɿɞɥɿɬɤɨɜɨɝɨɥɿɤɚɪɹɧɚɪɤɨɥɨɝɚɥɿɤɚɪɹɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɚɥɿɤɚɪɹɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɚɞɢɬɹɱɨɝɨ
ɫɚɦɨɡɜɟɪɧɟɧɧɹɞɨɥɿɤɚɪɹɭɹɤɨɝɨɩɚɰɿɽɧɬɿɡɯɪɨɧɿɱɧɢɦɢɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɢɩɟɪɟɛɭɜɚɽɩɿɞɦɟɞɢɱɧɢɦɧɚɝɥɹɞɨɦ
ɫɚɦɨɡɜɟɪɧɟɧɧɹɩɪɢɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨɦɭɫɬɚɧɿ

ȼɢɦɨɝɢɞɨɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀɬɚɤɿɥɶɤɨɫɬɿɮɚɯɿɜɰɿɜ
Ʌɿɤɚɪɚɤɭɲɟɪɝɿɧɟɤɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɚɥɟɪɝɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɝɚɫɬɪɨɟɧɬɟɪɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɝɟɦɚɬɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɝɟɧɟɬɢɤɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪ
ɞɟɪɦɚɬɨɜɟɧɟɪɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɟɧɞɨɤɪɢɧɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɟɧɞɨɫɤɨɩɿɫɬɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɤɚɪɞɿɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɤɚɪɞɿɨɥɨɝ
ɿɧɬɟɪɜɟɧɰɿɣɧɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɤɚɪɞɿɨɥɨɝɟɥɟɤɬɪɨɮɿɡɿɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɤɨɦɛɭɫɬɿɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɧɟɜɪɨɩɚɬɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɧɟɮɪɨɥɨɝɬɚɚɛɨ
ɥɿɤɚɪɨɪɬɨɩɟɞɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɨɬɨɥɚɪɢɧɝɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɩɫɢɯɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɩɫɢɯɿɚɬɪɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪ
ɧɚɪɤɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɩɭɥɶɦɨɧɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɬɟɪɚɩɟɜɬɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɪɟɧɬɝɟɧɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɪɟɮɥɟɤɫɨɬɟɪɚɩɟɜɬɬɚ ɚɛɨɥɿɤɚɪɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝ
ɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɬɟɪɚɩɟɜɬɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɯɿɪɭɪɝ ,ɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɡɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɬɚɚɛɨ ɥɿɤɚɪɭɪɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪ
ɮɿɡɿɨɬɟɪɚɩɟɜɬɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɚɧɟɫɬɟɡɿɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɝɿɧɟɤɨɥɨɝɨɧɤɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɡɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɮɬɢɡɿɚɬɪɬɚɚɛɨ
ɥɿɤɚɪɯɿɪɭɪɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɯɿɪɭɪɝɩɪɨɤɬɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɯɿɪɭɪɝɨɧɤɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɪɚɞɿɨɥɨɝɬɚɚ ɛɨɥɿɤɚɪɯɿɪɭɪɝɫɭɞɢɧɧɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɯɿɪɭɪɝ
ɫɟɪɰɟɜɨɫɭɞɢɧɧɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɯɿɪɭɪɝɬɨɪɚɤɚɥɶɧɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɡɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨʀɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɢɿ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨʀɦɟɞɢɰɢɧɢɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɡɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨʀ
ɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɢɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɧɟɣɪɨɯɿɪɭɪɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɨɧɤɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɿɦɭɧɨɥɨɝɬɚɚɛɨ ɥɿɤɚɪɮɿɡɢɱɧɨʀɬɚɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɨʀɦɟɞɢɰɢɧɢɬɚɚɛɨ
ɥɿɤɚɪɿɦɭɧɨɥɨɝɤɥɿɧɿɱɧɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɨɬɨɥɚɪɢɧɝɨɥɨɝɨɧɤɨɥɨɝɬɚɚɛɨɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪ ɿɧɮɟɤɰɿɨɧɿɫɬɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɫɭɪɞɨɥɨɝ
ɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɨɧɤɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɝɿɧɟɤɨɥɨɝɞɢɬɹɱɨɝɨɬɚɩɿɞɥɿɬɤɨɜɨɝɨ ɜɿɤɭɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɨɪɬɨɩɟɞɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪ
ɨɬɨɥɚɪɢɧɝɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɭɪɨɥɨɝ ɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɯɿɪɭɪɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɧɟɣɪɨɯɿɪɭɪɝ
ɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɚɥɟɪɝɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɝɚɫɬɪɨɟɧɬɟɪɨɥɨɝ ɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɝɟɦɚɬɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɞɟɪɦɚɬɨɜɟɧɟɪɨɥɨɝ
ɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɟɧɞɨɤɪɢɧɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɿɦɭɧɨɥɨɝ ɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɤɚɪɞɿɨɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝ
ɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɤɚɪɞɿɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɧɟɜɪɨɥɨɝ ɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɧɟɮɪɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɩɭɥɶɦɨɧɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣ

ɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɩɫɢɯɿɚɬɪɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɮɬɢɡɿɚɬɪɞɢɬɹɱɢɣ ɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɿɧɮɟɤɰɿɨɧɿɫɬɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɩɟɞɿɚɬɪɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɩɟɞɿɚɬɪ
ɧɟɨɧɚɬɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɚɧɟɫɬɟɡɿɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣ±ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɨɫɨɛɢɡɞɚɧɨɝɨɩɟɪɟɥɿɤɭɹɤɿɩɪɚɰɸɸɬɶɡɚ
ɨɫɧɨɜɧɢɦɦɿɫɰɟɦɪɨɛɨɬɢɜɰɶɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ
ɋɟɫɬɪɚɦɟɞɢɱɧɚ ±ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɨɫɨɛɢɹɤɿɩɪɚɰɸɸɬɶɡɚɨɫɧɨɜɧɢɦɦɿɫɰɟɦɪɨɛɨɬɢɜɰɶɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ
ȱɧɲɿɜɢɦɨɝɢ
1ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɩɪɨɝɪɚɦɢɡɿɧɮɟɤɰɿɣɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɸɬɚɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɡɚɯɨɞɿɜɿɡɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹɿɧɮɟɤɰɿɹɦɩɨɜ ¶ɹɡɚɧɢɦɡɧɚɞɚɧɧɹɦɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɞɿɸɱɢɯɧɚɤɚɡɿɜɆɈɁɍɤɪɚʀɧɢ
2ɉɨɞɚɧɧɹɞɚɧɢɯɞɨȿɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ ɹɧɚɩɨɫɬɿɣɧɿɣɨɫɧɨɜɿ
±ɋɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɹɤɿɧɚɞɚɸɬɶɫɹɡɝɿɞɧɨɡɰɢɦɞɨɞɚɬɤɨɦ
Ɉɛɫɹɝɩɨɫɥɭɝɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɨɬɪɟɛɩɚɰɿɽɧɬɚ
1. ɇɚɞɚɧɧɹɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨʀɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɬɚɬɪɟɬɢɧɧɨʀ ɜɢɫɨɤɨɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ  ɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢ .
2. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɪɟɧɬɝɟɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɟɧɞɨɫɤɨɩɿɱɧɢɯɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɢɯɟɥɟɤɬɪɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ
ɝɚɥɭɡɟɜɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɭɫɮɟɪɿɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ ¶ɹ
3. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɤɥɿɧɿɱɧɢɯɬɚɛɿɨɯɿɦɿɱɧɢɯɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɨɛɫɬɟɠɟɧɶɚɬɚɤɨɠɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɡɦɟɬɚɛɨɥɿɱɧɨɝɨɫɤɪɢɧɿɧɝɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɱɢɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
4. Ʌɿɤɭɜɚɧɧɹɜɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɢɯɭɦɨɜɚɯ
5. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɡɚɩɚɰɿɽɧɬɚɦɢɿɡɯɪɨɧɿɱɧɢɦɢɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɢ
6. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦɚɥɢɯɯɿɪɭɪɝɿɱɧɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣɜɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɢɯɭɦɨɜɚɯ
7. ɇɚɞɚɧɧɹɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɬɚɬɪɟɬɢɧɧɨʀ ɜɢɫɨɤɨɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɜɭɦɨɜɚɯɞɟɧɧɨɝɨɫɬɚɰɿɨɧɚɪɭ
8. ȼɟɞɟɧɧɹɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿɜɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɢɯɭɦɨɜɚɯ
9. ɇɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɡɦɟɞɢɱɧɨʀɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀɜɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɢɯɭɦɨɜɚɯɤɪɿɦɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨʀɿɧɲɢɦɢɩɚɤɟɬɚɦɢɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝ
10. ɇɚɞɚɧɧɹɭɪɝɟɧɬɧɨʀɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɞɨɪɨɫɥɢɦɬɚɞɿɬɹɦɿɩɥɚɧɨɜɨʀɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀɞɿɬɹɦɞɨ 16ɪɨɤɿɜɡɨɤɪɟɦɚ
1) ɇɚɞɚɧɧɹɩɥɚɧɨɜɨʀɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɞɿɬɹɦɿɡɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɢ
-ɝɥɢɛɨɤɿɮɿɫɭɪɢɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯɿɩɨɫɬɿɣɧɢɯɡɭɛɿɜ
-ɤɚɪɿɽɫ
-ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚɩɪɨɪɿɡɭɜɚɧɧɹɡɭɛɿɜ
-ɫɢɫɬɟɦɧɚɝɿɩɨɩɥɚɡɿɹɡɭɛɿɜ
-ɮɥɸɨɪɨɡɡɭɛɿɜ
-ɩɟɪɿɨɞɨɧɬɢɬɢ ɝɨɫɬɪɿɯɪɨɧɿɱɧɿ 
-ɩɚɪɨɞɨɧɬɢɬ ɥɨɤɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣɝɟɧɟɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ 
-ɝɿɧɝɿɜɿɬ ɤɚɬɚɪɚɥɶɧɢɣɝɿɧɝɿɜɿɬɝɿɩɟɪɬɪɨɮɿɱɧɢɣɜɢɪɚɡɤɨɜɢɣ ɝɨɫɬɪɢɣɩɟɪɟɛɿɝ 
-ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɫɥɢɡɨɜɨʀɨɛɨɥɨɧɤɢɩɨɪɨɠɧɢɧɢɪɨɬɚ ɝɟɪɩɟɬɢɱɧɢɣɫɬɨɦɚɬɢɬɜɢɪɚɡɤɨɜɨɧɟɤɪɨɬɢɱɧɢɣɝɿɧɝɿɜɨɫɬɨɦɚɬɢɬɤɚɧɞɢɞɨɡɢ
ɛɚɝɚɬɨɮɨɪɦɧɚɟɤɫɭɞɚɬɢɜɧɚɟɪɢɬɟɦɚɥɟɣɤɨɩɥɚɤɿɹɱɟɪɜɨɧɢɣɩɥɟɫɤɚɬɢɣɥɢɲɚɣ
-ɬɪɚɜɦɚɬɢɱɧɿɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹɫɥɢɡɨɜɨʀɨɛɨɥɨɧɤɢɩɨɪɨɠɧɢɧɢɪɨɬɚ
2) ɇɚɞɚɧɧɹɭɪɝɟɧɬɧɨʀɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɞɿɬɹɦɿɡɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɢ
-ɩɭɥɶɩɿɬɢɩɨɫɬɿɣɧɢɯɿɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯɡɭɛɿɜ
-ɝɨɫɬɪɢɣɩɟɪɿɨɞɨɧɬɢɬɬɚɡɚɝɨɫɬɪɟɧɢɣɩɟɪɿɨɞɨɧɬɢɬɩɨɫɬɿɣɧɢɯɿɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯɡɭɛɿɜ
-ɝɨɫɬɪɚɬɪɚɜɦɚɡɭɛɿɜ
-ɜɢɪɚɡɤɨɜɨɧɟɤɪɨɬɢɱɧɢɣɫɬɨɦɚɬɢɬȼɟɧɫɚɧɚ

-ɜɢɪɚɡɤɨɜɨɧɟɤɪɨɬɢɱɧɢɣɝɿɧɝɿɜɿɬ
-ɝɟɪɩɟɬɢɱɧɢɣɝɿɧɝɿɜɨɫɬɨɦɚɬɢɬ
-ɯɿɦɿɱɧɿɨɩɿɤɢɫɥɢɡɨɜɨʀɨɛɨɥɨɧɤɢɩɨɪɨɠɧɢɧɢɪɨɬɚ
-ɝɨɫɬɪɿɤɚɧɞɢɞɨɡɢɫɥɢɡɨɜɨʀɨɛɨɥɨɧɤɢɩɨɪɨɠɧɢɧɢɪɨɬɚ
-ɛɚɝɚɬɨɮɨɪɦɧɚɟɤɫɭɞɚɬɢɜɧɚɟɪɢɬɟɦɚ
-ɩɟɪɢɤɨɪɨɧɚɪɢɬ
-ɩɟɪɿɨɫɬɢɬɳɟɥɟɩ
-ɚɥɜɟɨɥɿɬɳɟɥɟɩ
-ɚɛɫɰɟɫɢɳɟɥɟɩɧɨɥɢɰɟɜɨʀɞɿɥɹɧɤɢ
-ɮɭɪɭɧɤɭɥɢɬɚɤɚɪɛɭɧɤɭɥɢɳɟɥɟɩɧɨɥɢɰɟɜɨʀɞɿɥɹɧɤɢ
-ɝɨɫɬɪɿɥɿɦɮɚɞɟɧɿɬɢɳɟɥɟɩɧɨɥɢɰɟɜɨʀɞɿɥɹɧɤɢ
-ɡɚɩɚɥɶɧɿɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɫɥɢɧɧɢɯɡɚɥɨɡ
-ɬɪɚɜɦɚɬɢɱɧɿɭɲɤɨɞɠɟɧɧɹɳɟɥɟɩɧɨɥɢɰɟɜɨʀɞɿɥɹɧɤɢ ɩɟɪɟɥɨɦɜɢɜɢɯɡɭɛɚɜɢɜɢɯɫɤɪɨɧɟɜɨɧɢɠɧɶɨɳɟɥɟɩɧɨɝɨɫɭɝɥɨɛɚ 
-ɬɪɚɜɦɢɦ ɹɤɢɯɬɤɚɧɢɧɳɟɥɟɩɧɨɥɢɰɟɜɨʀɞɿɥɹɧɤɢɝɭɛɫɥɢɡɨɜɨʀɨɛɨɥɨɧɤɢɩɨɪɨɠɧɢɧɢɪɨɬɚɬɚɹɡɢɤɚ
-ɧɟɜɪɚɥɝɿɹɬɪɿɣɱɚɬɨɝɨɧɟɪɜɚ
3) ɇɚɞɚɧɧɹɭɪɝɟɧɬɧɨʀɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɞɨɪɨɫɥɢɦɿɡɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɢ
-ɩɭɥɶɩɿɬ
-ɝɨɫɬɪɿɬɚɡɚɝɨɫɬɪɟɧɿɩɟɪɿɨɞɨɧɬɢɬɢ
-ɯɿɦɿɱɧɿɨɩɿɤɢɫɥɢɡɨɜɨʀɨɛɨɥɨɧɤɢɩɨɪɨɠɧɢɧɢɪɨɬɚ
-ɜɢɪɚɡɤɨɜɨɧɟɤɪɨɬɢɱɧɢɣɫɬɨɦɚɬɢɬȼɟɧɫɚɧɚ
-ɝɟɪɩɟɬɢɱɧɢɣɝɿɧɝɿɜɨɫɬɨɦɚɬɢɬ
-ɛɚɝɚɬɨɮɨɪɦɧɚɟɤɫɭɞɚɬɢɜɧɚɟɪɢɬɟɦɚ
-ɩɟɪɢɤɨɪɨɧɚɪɢɬ
-ɩɟɪɿɨɫɬɢɬ
-ɚɥɶɜɟɨɥɿɬɳɟɥɟɩɢ
-ɫɥɢɧɨɤɚɦ¶ɹɧɚɯɜɨɪɨɛɚ
-ɩɟɪɟɥɨɦɡɭɛɚ
-ɜɢɜɢɯɡɭɛɚ
-ɧɟɜɪɚɥɝɿɹɬɪɿɣɱɚɫɬɨɝɨɧɟɪɜɚ
-ɜɢɜɢɯɜɢɫɤɨɜɨɧɢɠɧɶɨɳɟɥɟɩɧɨɝɨɫɭɝɥɨɛɚ
-ɚɛɫɰɟɫɢɳɟɥɟɩɧɨɥɢɰɟɜɨʀɞɿɥɹɧɤɢ
-ɤɚɪɛɭɧɤɭɥɿɮɭɪɭɧɤɭɥɳɟɥɟɩɧɨɥɢɰɟɜɨʀɞɿɥɹɧɤɢ
-ɬɪɚɜɦɢɦ ɹɤɢɯɬɤɚɧɢɧɳɟɥɟɩɧɨɥɢɰɟɜɨʀɞɿɥɹɧɤɢɝɭɛɫɥɢɡɨɜɨʀɨɛɨɥɨɧɤɢɩɨɪɨɠɧɢɧɢɪɨɬɚɬɚɹɡɢɤɚ
11. ȼɢɤɥɢɤɭɪɚɡɿɩɨɬɪɟɛɢɛɪɢɝɚɞɢɟɤɫɬɪɟɧɨʀ ɲɜɢɞɤɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɞɨɩɚɰɿɽɧɬɚɬɚɧɚɞɚɧɧɹɣɨɦɭɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨʀɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɞɨ
ɩɪɢɛɭɬɬɹɛɪɢɝɚɞɢȿɆȾ
12. ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹɩɚɰɿɽɧɬɚɩɪɢɧɚɹɜɧɨɫɬɿɩɨɤɚɡɚɧɶɭɡɚɤɥɚɞɢɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɱɢɬɪɟɬɢɧɧɨʀ ɜɢɫɨɤɨɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢɡɿɧɲɨʀɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀɞɥɹɧɚɞɚɧɧɹɣɨɦɭɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢ

ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɩɭɧɤɬɭɉɨɪɹɞɤɭɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɪɨɝɪɚɦɢɞɟɪɠɚɜɧɢɯɝɚɪɚɧɬɿɣɦɟɞɢɱɧɨɝɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹɭɪɨɰɿɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɪ ʋɋɬɨɪɨɧɢɞɨɦɨɜɢɥɢɫɶɡɦɟɧɲɢɬɢɛɚɡɨɜɭɫɬɚɜɤɭɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨɞɨɫɭɦɢɛɸɞɠɟɬɧɢɯ
ɚɫɢɝɧɭɜɚɧɶɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɧɚɪɿɤɞɥɹɩɚɤɟɬɚɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨɰɢɦɞɨɞɚɬɤɨɦɄɨɟɮɿɰɿɽɧɬɡɦɟɧɲɟɧɧɹɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
Ɂɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɭɪɚɡɿɩɨɬɪɟɛɢ
Ɂɚɥɟɠɧɨɜɿɞɜɢɞɭɩɨɫɥɭɝɦɨɠɭɬɶɡɚɡɧɚɱɚɬɢɫɹɡɨɤɪɟɦɚɬɚɤɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɹɤɬɟɪɢɬɨɪɿɹɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣɫɟɪɟɞɧɿɣɿɧɞɟɤɫɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɢɩɚɞɤɿɜɧɚɹɜɧɟɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɁɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɭɪɚɡɿɩɨɬɪɟɛɢɹɤɳɨɨɩɥɚɬɚɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɧɟɪɿɜɧɢɦɢɱɚɫɬɢɧɚɦɢɩɪɨɬɹɝɨɦɫɬɪɨɤɭɞɿʀɞɨɝɨɜɨɪɭɄɪɢɬɟɪɿɹɦɢɞɥɹɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɝɪɚɧɢɱɧɨʀɫɭɦɢɨɩɥɚɬɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɭɫɿɚɛɨ
ɨɤɪɟɦɿɩɨɫɥɭɝɢɚɛɨɨɤɪɟɦɿɝɪɭɩɢɩɨɫɥɭɝɿɡɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɬɟɱɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɝɪɚɧɢɱɧɚɫɭɦɚɨɩɥɚɬɢɞɥɹɧɚɞɚɜɚɱɚɡɚɝɚɥɨɦɚɛɨɨɤɪɟɦɨɝɨɦɿɫɰɹɧɚɞɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝ

ɋɉȿɐȱȺɅɖɇȱɍɆɈȼɂ

Ⱦɨɞɚɬɨɤʋ

ɧɚɞɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝ

ɞɨɞɨɝɨɜɨɪɭ

1.
ɇɚɞɚɜɚɱɡɨɛɨɜ¶ɹɡɭɽɬɶɫɹɧɚɞɚɜɚɬɢɡɝɿɞɧɨɡɞɨɝɨɜɨɪɨɦɬɚɤɿɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢ
Ʉɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ
ɉɨɪɹɞ ɦɟɞɢɱɧɨʀ
ɦɟɞɢɱɧɨʀ
Ⱥɞɪɟɫɚɦɿɫɰɹɧɚɞɚɧɧɹ
ɤɨɜɢɣ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɩɨɫɥɭɝɢɚɛɨ
ɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝ
ɧɨɦɟɪ ɚɛɨɝɪɭɩɢ
ɝɪɭɩɢɩɨɫɥɭɝ
ɩɨɫɥɭɝ

Ɉɞɢɧɢɰɹ
ɦɟɞɢɱɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɦɟɞɢɱɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɦɟɞɩɨɫɥɭɝɝɪɧ

Ƚɥɨɛɚɥɶɧɚ
ɫɬɚɜɤɚɝɪɧ

1

23

ɋɌȺɐȱɈɇȺɊɇȺ ɀɂɌɈɆɂɊɋɖɄȺɨɛɥ
ɉȺɅȱȺɌɂȼɇȺ ɦɿɫɬɨɀɂɌɈɆɂɊ
ɆȿȾɂɑɇȺ
ɜɭɥɢɰɹɒɟɜɱɟɧɤɚ
ȾɈɉɈɆɈȽȺ
ȾɈɊɈɋɅɂɆɌȺ
ȾȱɌəɆ

-

-



Ɍɚɪɢɮ
ɫɬɚɜɤɚ ɝɪɧ

Ʉɨɪɢɝɭɜɚɥɶɧɿ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ

-

-

Ɂɧɚɱɟɧɧɹ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɢɿɜ

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚ
ɫɭɦɚɨɩɥɚɬɢɡɚ
Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚ
ɩɪɨɥɿɤɨɜɚɧɢɣ
ɜɚɪɬɿɫɬɶɦɟɞɢɱɧɢɯ
ɜɢɩɚɞɨɤɦɟɞɢɱɧɭ
ɩɨɫɥɭɝɝɪɧ
ɩɨɫɥɭɝɭɝɪɧ
-



1.2. ɉɿɞɪɹɞɧɢɤɢɹɤɿɧɚɞɚɸɬɶɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɡɚɞɨɝɨɜɨɪɨɦɡɝɿɞɧɨɡɰɢɦɞɨɞɚɬɤɨɦ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ

ȯȾɊɉɈɍ

Ⱥɞɪɟɫɚɦɿɫɰɹɧɚɞɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝ

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢɝɪɭɩɢɩɨɫɥɭɝ

ɇɨɦɟɪɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɡɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ

Ⱦɚɬɚɭɤɥɚɞɟɧɧɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɭɡ
ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ

Ⱦɚɬɚɩɨɱɚɬɤɭ
ɫɬɪɨɤɭɞɿʀ
ɞɨɝɨɜɨɪɭɡ
ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ

Ⱦɚɬɚɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ
ɫɬɪɨɤɭɞɿʀ
ɞɨɝɨɜɨɪɭɡ
ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ

19

18.02.2020

18.02.2020

31.12.2020

ɄɈɆɍɇȺɅɖɇȿɇȿɄɈɆȿɊɐȱɃɇȿ
ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈɈȻɅȺɋɇȿ
ɉȺɌɈɅɈȽɈȺɇȺɌɈɆȱɑɇȿȻɘɊɈ
ɀɂɌɈɆɂɊɋɖɄɈȲɈȻɅȺɋɇɈȲɊȺȾɂ

03881644

ɩɨɫɥɭɝɢɡɝɿɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɀɂɌɈɆɂɊɋɖɄȺɨɛɥɦɿɫɬɨɀɂɌɈɆɂɊ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɛɿɨɩɫɿɣɧɨɝɨɬɚ
ɜɭɥɢɰɹɊɨɦɚɧɚɒɭɯɟɜɢɱɚȺ
ɩɿɫɥɹɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ

ɄɈɆɍɇȺɅɖɇȿɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ
ɅȱɄȺɊɇəʋɀɂɌɈɆɂɊɋɖɄɈȲ
ɆȱɋɖɄɈȲɊȺȾɂ

42788614

ɀɂɌɈɆɂɊɋɖɄȺɨɛɥɦɿɫɬɨɀɂɌɈɆɂɊ
ɜɭɥɢɰɹȼɟɥɢɤɚȻɟɪɞɢɱɿɜɫɶɤɚ

ɩɨɫɥɭɝɢɦɟɞɢɱɧɢɯ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ

49/02

18.02.2020

18.02.2020

31.12.2020

ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈɁɈȻɆȿɀȿɇɈɘ
ȼȱȾɉɈȼȱȾȺɅɖɇȱɋɌɘɆȾɐ
ȿɄɋɉȿɊɌɀɂɌɈɆɂɊ

37019986

ɀɂɌɈɆɂɊɋɖɄȺɨɛɥɦɿɫɬɨɀɂɌɈɆɂɊ
ɜɭɥɢɰɹɑɟɪɜɨɧɨɝɨɏɪɟɫɬɚ

ɩɨɫɥɭɝɢɡɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨʀ
ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ

50/02

18.02.2020

18.02.2020

31.12.2020

ɄɈɆɍɇȺɅɖɇȿɇȿɄɈɆȿɊɐȱɃɇȿ
ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈɈȻɅȺɋɇɂɃ
ɐȿɇɌɊɄɊɈȼȱɀɂɌɈɆɂɊɋɖɄɈȲ
ɈȻɅȺɋɇɈȲɊȺȾɂ

01991501

ɀɂɌɈɆɂɊɋɖɄȺɨɛɥɦɿɫɬɨɀɂɌɈɆɂɊ
ɜɭɥɢɰɹɄɢɛɚɥɶɱɢɱɚ

ɩɪɨɞɭɤɬɢɩɟɪɟɪɨɛɤɢɤɪɨɜɿ

27

25.02.2020

25.02.2020

31.12.2020

ȾȿɊɀȺȼɇȺɍɋɌȺɇɈȼȺ
ɀɂɌɈɆɂɊɋɖɄɂɃɈȻɅȺɋɇɂɃ
ɅȺȻɈɊȺɌɈɊɇɂɃɐȿɇɌɊ
ɆȱɇȱɋɌȿɊɋɌȼȺɈɏɈɊɈɇɂ
ɁȾɈɊɈȼ əɍɄɊȺȲɇɂ

38499986

ɀɂɌɈɆɂɊɋɖɄȺɨɛɥɦɿɫɬɨɀɂɌɈɆɂɊ
ɜɭɥɢɰɹȼɟɥɢɤɚȻɟɪɞɢɱɿɜɫɶɤɚ

ɩɨɫɥɭɝɢɦɟɞɢɱɧɢɯ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ

ɪ

18.02.2020

18.02.2020

31.12.2020

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɝɪɢɜɟɧɶɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿ ɭɜɢɝɥɹɞɿɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɫɬɚɜɤɢ ɝɪɢɜɟɧɶ.
ɋɬɨɪɨɧɢɦɨɠɭɬɶɩɪɨɬɹɝɨɦɫɬɪɨɤɭɞɿʀɞɨɝɨɜɨɪɭɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɭɜɚɪɬɿɫɬɶɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɡɜɧɟɫɟɧɧɹɦɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɡɦɿɧɞɨɧɶɨɝɨ
3ȱɧɲɿɿɫɬɨɬɧɿɭɦɨɜɢ ȱɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɩɭɧɤɬɭ 16ɉɨɪɹɞɤɭɭɤɥɚɞɟɧɧɹɡɦɿɧɢɬɚɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨɦɟɞɢɱɧɟɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɨɸɦɟɞɢɱɧɢɯɝɚɪɚɧɬɿɣɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞ 25ɤɜɿɬɧɹ2018ɪʋ410ɭɪɚɡɿɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɝɨɍɦɨɜɚɦɢɡɚɤɭɩɿɜɥɿɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɹɤɿɧɚɞɚɸɬɶɫɹɡɝɿɞɧɨɡɰɢɦɞɨɞɚɬɤɨɦ ɩɭɧɤɬ8.1ɰɶɨɝɨɞɨɞɚɬɤɭ ɧɚɞɚɜɚɱɡɨɛɨɜ¶ɹɡɭɽɬɶɫɹɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɲɟɫɬɢɦɿɫɹɰɿɜɿɡɞɚɬɢɩɨɱɚɬɤɭɫɬɪɨɤɭɞɿʀȾɨɝɨɜɨɪɭɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɧɚɹɜɧɿɫɬɶɬɚɜɜɟɞɟɧɧɹɜɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸɬɚɤɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ

ɩɨɦɩɚɞɥɹɟɧɬɟɪɚɥɶɧɨɝɨɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹɬɚɜɢɬɪɚɬɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɞɥɹɧɟʀ ɡɚɦɿɫɰɟɦɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɀɂɌɈɆɂɊɋɖɄȺɨɛɥɦɿɫɬɨɀɂɌɈɆɂɊɜɭɥɢɰɹ
ɒɟɜɱɟɧɤɚ2);
ɍɜɢɩɚɞɤɭɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɰɿɽʀɭɦɨɜɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɿɞɩɭɧɤɬɭ 6ɩɭɧɤɬɭ52ɞɨɝɨɜɨɪɭɁɚɦɨɜɧɢɤɦɚɽɩɪɚɜɨɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹɜɿɞɞɨɝɨɜɨɪɭɜ
ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨɦɭɩɨɪɹɞɤɭ
Ɂɜɿɬɧɢɦɩɟɪɿɨɞɨɦɡɝɿɞɧɨɡɰɢɦɞɨɞɚɬɤɨɦɞɨɞɨɝɨɜɨɪɭɽɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣɦɿɫɹɰɶ
ɇɚɞɚɜɚɱɩɨɞɚɽɡɜɿɬɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɞɨɱɢɫɥɚɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨɡɜɿɬɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
ɍɡɜɿɬɿɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɭɫɿɩɨɫɥɭɝɢɡɚɞɨɝɨɜɨɪɨɦɩɪɨɧɚɞɚɧɧɹɹɤɢɯɫɬɚɧɨɦɧɚɝɨɞɢɧɭɯɜɢɥɢɧɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɞɧɹɡɜɿɬɧɨɝɨ
ɩɟɪɿɨɞɭɜɧɟɫɟɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɞɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɞɚɥɿɫɢɫɬɟɦɚ 
Ɂɜɿɬɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɡɚɨɫɬɚɧɧɿɣɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞɩɨɞɚɽɬɶɫɹɞɨɝɪɭɞɧɹɬɚɩɨɜɢɧɟɧɦɿɫɬɢɬɢɞɚɧɿɩɪɨɧɚɞɚɧɿɩɨɫɥɭɝɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɹɤɿ
ɜɧɟɫɟɧɚɞɨɫɢɫɬɟɦɢɫɬɚɧɨɦɧɚɝɨɞɢɧɭɯɜɢɥɢɧɝɪɭɞɧɹɉɨɫɥɭɝɢɧɚɞɚɧɿɩɿɫɥɹɝɪɭɞɧɹɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹɞɨɡɜɿɬɭɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɡɚɫɿɱɟɧɶ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨɪɨɤɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɭɦɨɜɞɨɝɨɜɨɪɭ
Ɋɚɡɨɦɿɡɡɜɿɬɨɦɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɧɚɞɚɜɚɱɩɨɞɚɽɪɚɯɭɧɨɤɜɹɤɨɦɭɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɫɭɦɚɞɨɫɩɥɚɬɢɡɚɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞ
ɍɪɚɡɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨɩɥɚɬɟɠɭɧɚɞɚɜɚɱɩɨɞɚɽɡɜɿɬɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɭɫɬɪɨɤɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿɰɢɦɩɭɧɤɬɨɦɚɥɟɧɟɩɿɡɧɿɲɟɧɿɠɡɚɞɜɚ
ɪɨɛɨɱɢɯɞɧɿɞɨɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨɫɬɪɨɤɭɞɥɹɩɨɞɚɧɧɹɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦɩɿɞɬɜɟɪɞɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɨɪɝɚɧɚɦɄɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
Ɋɚɡɨɦɿɡɡɜɿɬɨɦɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɧɚɞɚɜɚɱɩɨɞɚɽɪɚɯɭɧɨɤɜɹɤɨɦɭɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɫɭɦɚɞɨɫɩɥɚɬɢɡɚɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞɤɪɿɦɫɩɥɚɱɟɧɨʀɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ
ɨɩɥɚɬɢɡɚɬɚɤɿɩɨɫɥɭɝɢɍɪɚɡɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨɩɥɚɬɟɠɭɭɪɚɯɭɧɤɭɬɚɤɨɠɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɫɭɦɚɚɜɚɧɫɭɧɚɧɚɫɬɭɩɧɢɣɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞ
Ƚɪɚɧɢɱɧɚɫɭɦɚɨɩɥɚɬɢɡɚɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɡɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɦɿɫɹɰɶɫɬɚɧɨɜɢɬɶ

Ʉɪɢɬɟɪɿʀɡɚɹɤɢɦɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɪɚɧɢɱɧɭɫɭɦɭɨɩɥɚɬɢ

ɉɟɪɿɨɞɦɿɫɹɰɶ

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝ

Ƚɥɨɛɚɥɶɧɚɫɬɚɜɤɚɡɚ
ɦɿɫɹɰɶɝɪɧ

Ʉɨɪɢɝɭɜɚɥɶɧɿɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ

Ʉɜɿɬɟɧɶ

-



Ɍɪɚɜɟɧɶ

-

ɑɟɪɜɟɧɶ

Ɂɧɚɱɟɧɧɹɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚɫɭɦɚɨɩɥɚɬɢɡɚ
ɩɪɨɥɿɤɨɜɚɧɢɣ
ɜɢɩɚɞɨɤɦɟɞɢɱɧɭɩɨɫɥɭɝɭɝɪɧ

Ƚɪɚɧɢɱɧɚɫɭɦɚɨɩɥɚɬɢɝɪɧ

-

-





-

-



-



-

-



Ʌɢɩɟɧɶ

-



-

-



ɋɟɪɩɟɧɶ

-
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ɍɪɚɡɿɤɨɥɢɩɪɨɬɹɝɨɦɬɪɶɨɯɦɿɫɹɰɿɜɩɿɞɪɹɞɰɿɧɚɧɚɞɚɧɢɯɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɜɢɳɚɚɛɨɧɢɠɱɚɧɿɠɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɡɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɤɜɚɪɬɚɥɧɚɜɢɦɨɝɭɡɚɦɨɜɧɢɤɚɫɬɨɪɨɧɢɩɨɜɢɧɧɿɩɿɞɩɢɫɚɬɢɞɨɝɨɜɿɪɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɞɨɝɨɜɨɪɭɜɹɤɨɦɭɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɿ
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɭɜɚɪɬɿɫɬɶɩɨɫɥɭɝɬɚɭɪɚɡɿɩɨɬɪɟɛɢɝɪɚɧɢɱɧɿɫɭɦɢɨɩɥɚɬɢɧɚɧɚɫɬɭɩɧɿɦɿɫɹɰɿɍɪɚɡɿɭɯɢɥɟɧɧɹɧɚɞɚɜɚɱɚɜɿɞɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨ
ɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɞɨɝɨɜɨɪɭɫɬɨɫɨɜɧɨɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹɰɿɧɢɞɨɝɨɜɨɪɭɡɚɦɨɜɧɢɤɦɚɽɩɪɚɜɨɩɪɢɡɭɩɢɧɢɬɢɨɩɥɚɬɭɩɨɫɥɭɝɡɚɞɨɝɨɜɨɪɨɦ
ɇɚɞɚɜɚɱɡɨɛɨɜ ɹɡɭɽɬɶɫɹ
 ɩɿɞɱɚɫɧɚɞɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɩɨɪɹɞɤɿɜɧɚɞɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɬɚɝɚɥɭɡɟɜɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɭɫɮɟɪɿɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɩɪɢɦɿɪɧɢɯɬɚɛɟɥɿɜɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɨɫɧɚɳɟɧɧɹɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɤɥɿɧɿɱɧɢɯɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ
 ɧɚɞɚɜɚɬɢɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɜɨɛɫɹɡɿɧɟɦɟɧɲɨɦɭɧɿɠɜɢɡɧɚɱɟɧɨɜɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ
 ɿɧɲɿɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢɫɜɨɽɱɚɫɧɨɜɧɨɫɢɬɢɞɨɫɢɫɬɟɦɢɦɟɞɢɱɧɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸɩɪɨɦɟɞɢɱɧɟɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɩɚɰɿɽɧɬɿɜ
Ɍɚɪɢɮɢɬɚɤɨɪɢɝɭɜɚɥɶɧɿɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ȱɧɲɿɭɦɨɜɢ
±ɍɦɨɜɢɡɚɤɭɩɿɜɥɿɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɹɤɿɧɚɞɚɸɬɶɫɹɡɝɿɞɧɨɡɰɢɦɞɨɞɚɬɤɨɦ
ɍɦɨɜɢɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɢɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨ ɉɿɞɫɬɚɜɢɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹɜɿɞɥɿɤɚɪɹɉɆȾɡɹɤɢɦɭɤɥɚɞɟɧɨɞɟɤɥɚɪɚɰɿɸɩɪɨɜɢɛɿɪɥɿɤɚɪɹ
ɚɛɨɥɿɤɭɸɱɨɝɨɥɿɤɚɪɹ
ȼɢɦɨɝɢɞɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɢ
1. ȻɭɞɿɜɥɹɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɜɢɦɨɝɚɦȾȻɇȼ ©ȱɧɤɥɸɡɢɜɧɿɫɬɶɛɭɞɿɜɟɥɶɿɫɩɨɪɭɞª
2. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀɬɚɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɫɬɿɧɚɞɚɧɧɹɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨʀɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢ
3. ɋɩɿɜɩɪɚɰɹɡɿɧɲɢɦɢɡɚɤɥɚɞɚɦɢɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢɫɥɭɠɛɚɦɢɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɦɢɬɚɪɟɥɿɝɿɣɧɢɦɢ

ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢɨɪɝɚɧɚɦɢɦɿɫɰɟɜɨɝɨɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹɡɦɟɬɨɸɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɞɨɧɚɞɚɧɧɹɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢ
4. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɜɫɿɯɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɹɤɿɡɚɥɭɱɟɧɿɞɨɧɚɞɚɧɧɹɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢ ɡɨɤɪɟɦɚɬɪɟɧɿɧɝɢɡɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ
ɨɰɿɧɤɢɛɨɥɸɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɡɧɟɛɨɥɟɧɧɹɫɢɦɩɬɨɦɚɬɢɱɧɨʀɬɟɪɚɩɿʀɬɚɿɧɲɿ 
ȼɢɦɨɝɢɞɨɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀɬɚɤɿɥɶɤɨɫɬɿɮɚɯɿɜɰɿɜ
1. Ʌɿɤɚɪɚɤɭɲɟɪɝɿɧɟɤɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɝɚɫɬɪɨɟɧɬɟɪɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɝɟɦɚɬɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɤɚɪɞɿɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɧɟɜɪɨɩɚɬɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪ
ɧɟɮɪɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɩɭɥɶɦɨɧɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɬɟɪɚɩɟɜɬɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɡɚɝɚɥɶɧɨʀɩɪɚɤɬɢɤɢ±ɫɿɦɟɣɧɨʀɦɟɞɢɰɢɧɢɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɮɿɡɿɨɬɟɪɚɩɟɜɬ
ɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɚɧɟɫɬɟɡɿɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɝɿɧɟɤɨɥɨɝɨɧɤɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɯɿɪɭɪɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɯɿɪɭɪɝɨɧɤɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɧɟɣɪɨɯɿɪɭɪɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪ
ɨɧɤɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɨɬɨɥɚɪɢɧɝɨɥɨɝɨɧɤɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɨɧɤɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɧɟɣɪɨɯɿɪɭɪɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɞɢɬɹɱɢɣ
ɝɚɫɬɪɨɟɧɬɟɪɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɤɚɪɞɿɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɤɚɪɞɿɨɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɝɟɦɚɬɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɧɟɜɪɨɥɨɝ
ɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɧɟɮɪɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɩɭɥɶɦɨɧɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɮɬɢɡɿɚɬɪɞɢɬɹɱɢɣɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɩɟɞɿɚɬɪɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪ
ɚɧɟɫɬɟɡɿɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣɹɤɿɩɪɨɣɲɥɢɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɡɧɚɞɚɧɧɹɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢ ±ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɨɫɨɛɢɡɞɚɧɨɝɨɩɟɪɟɥɿɤɭɹɤɿɩɪɚɰɸɸɬɶɡɚ
ɨɫɧɨɜɧɢɦɦɿɫɰɟɦɪɨɛɨɬɢɜɰɶɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ ɧɟɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɦɟɞɢɱɧɨɝɨɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹ 
2. Ʌɿɤɚɪɩɫɢɯɨɥɨɝɬɚɚɛɨɩɫɢɯɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬ±ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɨɞɧɚɨɫɨɛɚ
3. ɋɟɫɬɪɚɦɟɞɢɱɧɚɫɬɚɰɿɨɧɚɪɭɹɤɚɩɪɨɣɲɥɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɡɧɚɞɚɧɧɹɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢ±ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɨɫɨɛɢɹɤɿɩɪɚɰɸɸɬɶɡɚɨɫɧɨɜɧɢɦ
ɦɿɫɰɟɦɪɨɛɨɬɢɜɰɶɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɢɣɩɨɫɬ 
ȼɢɦɨɝɢɞɨɩɟɪɟɥɿɤɭɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ
1. ɍɡɚɤɥɚɞɿ
- ɚɩɚɪɚɬɒȼɅ
- ɥɚɪɢɧɝɨɫɤɨɩɟɧɞɨɬɪɚɯɟɚɥɶɧɿ ɿɧɬɭɛɚɰɿɣɧɿ ɬɪɭɛɤɢ
- ɟɥɟɤɬɪɨɤɚɪɞɿɨɝɪɚɮɛɚɝɚɬɨɤɚɧɚɥɶɧɢɣ
- ɦɨɧɿɬɨɪɩɚɰɿɽɧɬɚ ɑɋɋȿɄȽȺɌSpO2);
- ɫɢɫɬɟɦɚɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɤɢɫɧɸɚɛɨɤɢɫɧɟɜɢɣɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɨɪɡɞɚɬɧɢɣɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣɩɨɬɿɤɬɚɬɢɫɤɤɢɫɧɸɜɫɢɫɬɟɦɿ
ɞɥɹɪɨɛɨɬɢɚɩɚɪɚɬɚɒȼɅɬɚɚɛɨɞɠɟɪɟɥɨɤɢɫɧɸ
2. Ɂɚɦɿɫɰɟɦɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɢ
- ɩɭɥɶɫɨɤɫɢɦɟɬɪ
- ɝɥɸɤɨɦɟɬɪ
- ɩɨɦɩɚɞɥɹɟɧɬɟɪɚɥɶɧɨɝɨɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹɬɚɜɢɬɪɚɬɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɞɥɹɧɟʀ
- ɞɢɯɚɥɶɧɢɣɦɿɲɨɤɬɢɩɭȺɦɛɭɡɤɢɫɧɟɜɨɸɬɪɭɛɤɨɸ
- ɚɫɩɿɪɚɬɨɪ ɜɿɞɫɦɨɤɬɭɜɚɱ 
- ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɣɞɨɡɚɬɨɪɥɿɤɭɜɚɥɶɧɢɯɪɟɱɨɜɢɧ
- ɿɧɝɚɥɹɬɨɪ
- ɬɨɧɨɦɟɬɪ
- ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟɥɿɠɤɨɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨɩɚɰɿɽɧɬɚ
- ɩɪɨɬɢɩɪɨɥɟɠɧɟɜɿɦɚɬɪɚɰɢ
- ɡɚɫɨɛɢɞɥɹɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹɬɚɩɿɞɧɹɬɬɹɯɜɨɪɢɯ
ȱɧɲɿɜɢɦɨɝɢ
1. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɥɿɰɟɧɡɿʀɧɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɨɛɿɝɭɧɚɪɤɨɬɢɱɧɢɯɪɟɱɨɜɢɧɬɚɩɪɟɤɭɪɫɨɪɿɜ
2. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɩɪɨɝɪɚɦɢɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢɿɧɮɟɤɰɿɣɬɚɿɧɮɟɤɰɿɣɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɸɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɧɚɝɥɹɞɭɡɚɿɧɮɟɤɰɿɣɧɢɦɢɯɜɨɪɨɛɚɦɢ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦɢɡɧɚɞɚɧɧɹɦɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢ

3. ɉɨɞɚɧɧɹɞɚɧɢɯɞɨȿɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹɧɚɩɨɫɬɿɣɧɿɣɨɫɧɨɜɿ
4. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɪɚɜɚɩɚɰɿɽɧɬɚɹɤɢɣɩɟɪɟɛɭɜɚɽɧɚɥɿɤɭɜɚɧɧɿɭɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀɬɟɪɚɩɿʀɧɚɞɨɩɭɫɤɞɨɧɶɨɝɨɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜɝɨɞɢɧɢɧɚɞɨɛɭ
ɜɛɭɞɶɹɤɢɣɞɟɧɶɬɢɠɧɹɡɝɿɞɧɨɡɩɪɚɜɢɥɚɦɢɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢɭɧɚɤɚɡɿɆɈɁɍɤɪɚʀɧɢʋɜɿɞ©ɉɨɪɹɞɨɤɞɨɩɭɫɤɭɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜɞɨ
ɩɚɰɿɽɧɬɿɜɹɤɿɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶɧɚɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɦɭɥɿɤɭɜɚɧɧɿɭɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀɬɟɪɚɩɿʀ ª
±ɋɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɹɤɿɧɚɞɚɸɬɶɫɹɡɝɿɞɧɨɡɰɢɦɞɨɞɚɬɤɨɦ
Ɉɛɫɹɝɩɨɫɥɭɝɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɨɬɪɟɛɩɚɰɿɽɧɬɚ
1. ɇɚɞɚɧɧɹɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨʀɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨʀɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɿɥɿɤɚɪɫɶɤɨɝɨɞɨɝɥɹɞɭɩɚɰɿɽɧɬɭɹɤɢɣɩɨɬɪɟɛɭɽɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨʀɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɭ
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3. Ɉɰɿɧɤɚɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹɬɚɥɿɤɭɜɚɧɧɹɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨɛɨɥɶɨɜɨɝɨɫɢɧɞɪɨɦɭ ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɧɚɪɤɨɬɢɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɩɫɢɯɨɬɪɨɩɧɢɯɪɟɱɨɜɢɧ
ɬɚɩɪɟɤɭɪɫɨɪɿɜ 
4. Ɉɰɿɧɤɚɩɫɢɯɨɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨɫɬɚɧɭɩɚɰɿɽɧɬɚɬɚɧɚɞɚɧɧɹɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢ
5. Ɉɰɿɧɤɚɧɭɬɪɢɬɢɜɧɨɝɨɫɬɚɧɭɬɚɧɚɞɚɧɧɹɧɭɬɪɢɬɢɜɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
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8. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɚɰɿɽɧɬɿɜɚɫɢɫɬɢɜɧɢɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢɞɥɹɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ
9. ɇɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɮɿɡɢɱɧɨʀɬɟɪɚɩɿʀɬɚɦɟɞɢɱɧɨʀɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ
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ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢ
12. ɇɚɜɱɚɧɧɹɱɥɟɧɿɜɪɨɞɢɧ ɡɚɤɨɧɧɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɿɨɫɿɛɹɤɿɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɞɨɝɥɹɞ ɩɚɰɿɽɧɬɚɧɚɜɢɱɤɚɦɞɨɝɥɹɞɭɡɚɜɚɠɤɨɯɜɨɪɢɦɢ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɩɭɧɤɬɭɉɨɪɹɞɤɭɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɪɨɝɪɚɦɢɞɟɪɠɚɜɧɢɯɝɚɪɚɧɬɿɣɦɟɞɢɱɧɨɝɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹɭɪɨɰɿɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ
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ɨɤɪɟɦɿɩɨɫɥɭɝɢɚɛɨɨɤɪɟɦɿɝɪɭɩɢɩɨɫɥɭɝɿɡɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɬɟɱɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɝɪɚɧɢɱɧɚɫɭɦɚɨɩɥɚɬɢɞɥɹɧɚɞɚɜɚɱɚɡɚɝɚɥɨɦɚɛɨɨɤɪɟɦɨɝɨɦɿɫɰɹɧɚɞɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝ

ɋɉȿɐȱȺɅɖɇȱɍɆɈȼɂ

Ⱦɨɞɚɬɨɤʋ

ɧɚɞɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝ

ɞɨɞɨɝɨɜɨɪɭ

1.
ɇɚɞɚɜɚɱɡɨɛɨɜ¶ɹɡɭɽɬɶɫɹɧɚɞɚɜɚɬɢɡɝɿɞɧɨɡɞɨɝɨɜɨɪɨɦɬɚɤɿɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢ
Ʉɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ
ɉɨɪɹɞ ɦɟɞɢɱɧɨʀ
ɦɟɞɢɱɧɨʀ
Ⱥɞɪɟɫɚɦɿɫɰɹɧɚɞɚɧɧɹ
ɤɨɜɢɣ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɩɨɫɥɭɝɢɚɛɨ
ɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝ
ɧɨɦɟɪ ɚɛɨɝɪɭɩɢ
ɝɪɭɩɢɩɨɫɥɭɝ
ɩɨɫɥɭɝ

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɦɟɞɢɱɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ

Ɉɞɢɧɢɰɹ
ɦɟɞɢɱɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɦɟɞɩɨɫɥɭɝɝɪɧ

Ƚɥɨɛɚɥɶɧɚ
ɫɬɚɜɤɚɝɪɧ

1

ɆȿȾɂɑɇȺ
ɊȿȺȻȱɅȱɌȺɐȱə
ȾɈɊɈɋɅɂɏɌȺ
ȾȱɌȿɃȼȱȾ
ɌɊɖɈɏɊɈɄȱȼɁ
ɍɊȺɀȿɇɇəɆ
ɈɉɈɊɇɈ
ɊɍɏɈȼɈȽɈ
ȺɉȺɊȺɌɍ

26

ɀɂɌɈɆɂɊɋɖɄȺɨɛɥ
ɦɿɫɬɨɀɂɌɈɆɂɊ
ɜɭɥɢɰɹɋȼəɌɈɋɅȺȼȺ
ɊȱɏɌȿɊȺ

-

-

Ɍɚɪɢɮ
ɫɬɚɜɤɚ ɝɪɧ

Ʉɨɪɢɝɭɜɚɥɶɧɿ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ

-

-



Ɂɧɚɱɟɧɧɹ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɢɿɜ

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚ
ɫɭɦɚɨɩɥɚɬɢɡɚ
Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚ
ɩɪɨɥɿɤɨɜɚɧɢɣ
ɜɚɪɬɿɫɬɶɦɟɞɢɱɧɢɯ
ɜɢɩɚɞɨɤɦɟɞɢɱɧɭ
ɩɨɫɥɭɝɝɪɧ
ɩɨɫɥɭɝɭɝɪɧ


-

1.2. ɉɿɞɪɹɞɧɢɤɢɹɤɿɧɚɞɚɸɬɶɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɡɚɞɨɝɨɜɨɪɨɦɡɝɿɞɧɨɡɰɢɦɞɨɞɚɬɤɨɦ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ

-

ȯȾɊɉɈɍ

Ⱥɞɪɟɫɚɦɿɫɰɹɧɚɞɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝ

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢɝɪɭɩɢɩɨɫɥɭɝ

ɇɨɦɟɪɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɡɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ

Ⱦɚɬɚɭɤɥɚɞɟɧɧɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɭɡ
ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ

Ⱦɚɬɚɩɨɱɚɬɤɭ
ɫɬɪɨɤɭɞɿʀ
ɞɨɝɨɜɨɪɭɡ
ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ

Ⱦɚɬɚɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ
ɫɬɪɨɤɭɞɿʀ
ɞɨɝɨɜɨɪɭɡ
ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ

-

-

-

-

-

-

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɝɪɢɜɟɧɶɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿ ɭɜɢɝɥɹɞɿɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɫɬɚɜɤɢ ɝɪɢɜɟɧɶ.
ɋɬɨɪɨɧɢɦɨɠɭɬɶɩɪɨɬɹɝɨɦɫɬɪɨɤɭɞɿʀɞɨɝɨɜɨɪɭɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɭɜɚɪɬɿɫɬɶɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɡɜɧɟɫɟɧɧɹɦɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɡɦɿɧɞɨɧɶɨɝɨ
ȱɧɲɿɿɫɬɨɬɧɿɭɦɨɜɢ _____________________________________________
Ɂɜɿɬɧɢɦɩɟɪɿɨɞɨɦɡɝɿɞɧɨɡɰɢɦɞɨɞɚɬɤɨɦɞɨɞɨɝɨɜɨɪɭɽɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣɦɿɫɹɰɶ
ɇɚɞɚɜɚɱɩɨɞɚɽɡɜɿɬɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɞɨɱɢɫɥɚɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨɡɜɿɬɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
ɍɡɜɿɬɿɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɭɫɿɩɨɫɥɭɝɢɡɚɞɨɝɨɜɨɪɨɦɩɪɨɧɚɞɚɧɧɹɹɤɢɯɫɬɚɧɨɦɧɚɝɨɞɢɧɭɯɜɢɥɢɧɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɞɧɹɡɜɿɬɧɨɝɨ
ɩɟɪɿɨɞɭɜɧɟɫɟɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɞɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ ¶ɹ ɞɚɥɿɫɢɫɬɟɦɚ 
Ɂɜɿɬɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɡɚɨɫɬɚɧɧɿɣɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞɩɨɞɚɽɬɶɫɹɞɨɝɪɭɞɧɹɬɚɩɨɜɢɧɟɧɦɿɫɬɢɬɢɞɚɧɿɩɪɨɧɚɞɚɧɿɩɨɫɥɭɝɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɹɤɿ
ɜɧɟɫɟɧɚɞɨɫɢɫɬɟɦɢɫɬɚɧɨɦɧɚɝɨɞɢɧɭɯɜɢɥɢɧɝɪɭɞɧɹɉɨɫɥɭɝɢɧɚɞɚɧɿɩɿɫɥɹɝɪɭɞɧɹɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹɞɨɡɜɿɬɭɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɡɚɫɿɱɟɧɶ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨɪɨɤɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɭɦɨɜɞɨɝɨɜɨɪɭ
Ɋɚɡɨɦɿɡɡɜɿɬɨɦɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɧɚɞɚɜɚɱɩɨɞɚɽɪɚɯɭɧɨɤɜɹɤɨɦɭɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɫɭɦɚɞɨɫɩɥɚɬɢɡɚɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞ
ɍɪɚɡɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨɩɥɚɬɟɠɭɧɚɞɚɜɚɱɩɨɞɚɽɡɜɿɬɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɭɫɬɪɨɤɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿɰɢɦɩɭɧɤɬɨɦɚɥɟɧɟɩɿɡɧɿɲɟɧɿɠɡɚɞɜɚ
ɪɨɛɨɱɢɯɞɧɿɞɨɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨɫɬɪɨɤɭɞɥɹɩɨɞɚɧɧɹɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦɩɿɞɬɜɟɪɞɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɨɪɝɚɧɚɦɄɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
Ɋɚɡɨɦɿɡɡɜɿɬɨɦɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɧɚɞɚɜɚɱɩɨɞɚɽɪɚɯɭɧɨɤɜɹɤɨɦɭɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɫɭɦɚɞɨɫɩɥɚɬɢɡɚɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞɤɪɿɦɫɩɥɚɱɟɧɨʀɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ
ɨɩɥɚɬɢɡɚɬɚɤɿɩɨɫɥɭɝɢɍɪɚɡɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨɩɥɚɬɟɠɭɭɪɚɯɭɧɤɭɬɚɤɨɠɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɫɭɦɚɚɜɚɧɫɭɧɚɧɚɫɬɭɩɧɢɣɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞ
Ƚɪɚɧɢɱɧɚɫɭɦɚɨɩɥɚɬɢɡɚɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɡɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɦɿɫɹɰɶɫɬɚɧɨɜɢɬɶ

Ʉɪɢɬɟɪɿʀɡɚɹɤɢɦɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɪɚɧɢɱɧɭɫɭɦɭɨɩɥɚɬɢ
ɉɟɪɿɨɞɦɿɫɹɰɶ

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝ

Ƚɥɨɛɚɥɶɧɚɫɬɚɜɤɚɡɚ
ɦɿɫɹɰɶɝɪɧ

Ʉɨɪɢɝɭɜɚɥɶɧɿɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ

Ʉɜɿɬɟɧɶ

-



Ɍɪɚɜɟɧɶ

-

ɑɟɪɜɟɧɶ

Ɂɧɚɱɟɧɧɹɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚɫɭɦɚɨɩɥɚɬɢɡɚ
ɩɪɨɥɿɤɨɜɚɧɢɣ
ɜɢɩɚɞɨɤɦɟɞɢɱɧɭɩɨɫɥɭɝɭɝɪɧ

Ƚɪɚɧɢɱɧɚɫɭɦɚɨɩɥɚɬɢɝɪɧ

-

-





-

-



-



-

-



Ʌɢɩɟɧɶ

-



-

-



ɋɟɪɩɟɧɶ

-



-

-



ȼɟɪɟɫɟɧɶ

-



-

-



ɀɨɜɬɟɧɶ

-



-

-



Ʌɢɫɬɨɩɚɞ

-



-

-



Ƚɪɭɞɟɧɶ

-



-

-



ɍɪɚɡɿɤɨɥɢɩɪɨɬɹɝɨɦɬɪɶɨɯɦɿɫɹɰɿɜɩɿɞɪɹɞɰɿɧɚɧɚɞɚɧɢɯɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɜɢɳɚɚɛɨɧɢɠɱɚɧɿɠɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɡɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɤɜɚɪɬɚɥɧɚɜɢɦɨɝɭɡɚɦɨɜɧɢɤɚɫɬɨɪɨɧɢɩɨɜɢɧɧɿɩɿɞɩɢɫɚɬɢɞɨɝɨɜɿɪɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɞɨɝɨɜɨɪɭɜɹɤɨɦɭɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɿ
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɭɜɚɪɬɿɫɬɶɩɨɫɥɭɝɬɚɭɪɚɡɿɩɨɬɪɟɛɢɝɪɚɧɢɱɧɿɫɭɦɢɨɩɥɚɬɢɧɚɧɚɫɬɭɩɧɿɦɿɫɹɰɿɍɪɚɡɿɭɯɢɥɟɧɧɹɧɚɞɚɜɚɱɚɜɿɞɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨ
ɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɞɨɝɨɜɨɪɭɫɬɨɫɨɜɧɨɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹɰɿɧɢɞɨɝɨɜɨɪɭɡɚɦɨɜɧɢɤɦɚɽɩɪɚɜɨɩɪɢɡɭɩɢɧɢɬɢɨɩɥɚɬɭɩɨɫɥɭɝɡɚɞɨɝɨɜɨɪɨɦ
ɇɚɞɚɜɚɱɡɨɛɨɜ ɹɡɭɽɬɶɫɹ
 ɩɿɞɱɚɫɧɚɞɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɩɨɪɹɞɤɿɜɧɚɞɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɬɚɝɚɥɭɡɟɜɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɭɫɮɟɪɿɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɩɪɢɦɿɪɧɢɯɬɚɛɟɥɿɜɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɨɫɧɚɳɟɧɧɹɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɤɥɿɧɿɱɧɢɯɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ
 ɧɚɞɚɜɚɬɢɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɜɨɛɫɹɡɿɧɟɦɟɧɲɨɦɭɧɿɠɜɢɡɧɚɱɟɧɨɜɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ
 ɿɧɲɿɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢɫɜɨɽɱɚɫɧɨɜɧɨɫɢɬɢɞɨɫɢɫɬɟɦɢɦɟɞɢɱɧɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸɩɪɨɦɟɞɢɱɧɟɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɩɚɰɿɽɧɬɿɜ
Ɍɚɪɢɮɢɬɚɤɨɪɢɝɭɜɚɥɶɧɿɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ȱɧɲɿɭɦɨɜɢ
±ɍɦɨɜɢɡɚɤɭɩɿɜɥɿɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɹɤɿɧɚɞɚɸɬɶɫɹɡɝɿɞɧɨɡɰɢɦɞɨɞɚɬɤɨɦ
ɍɦɨɜɢɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɢɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɬɚɚɛɨɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨ ɉɿɞɫɬɚɜɢɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹɥɿɤɚɪɹɉɆȾɡɹɤɢɦɭɤɥɚɞɟɧɨɞɟɤɥɚɪɚɰɿɸɩɪɨ
ɜɢɛɿɪɥɿɤɚɪɹɚɛɨɥɿɤɭɸɱɨɝɨɥɿɤɚɪɹ
ȼɢɦɨɝɢɞɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɢ
1.ȻɭɞɿɜɥɹɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɜɢɦɨɝɚɦȾȻɇȼ©ȱɧɤɥɸɡɢɜɧɿɫɬɶɛɭɞɿɜɟɥɶɿɫɩɨɪɭɞª
ȼɢɦɨɝɢɞɨɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀɬɚɤɿɥɶɤɨɫɬɿɮɚɯɿɜɰɿɜ
1.Ʌɿɤɚɪɡɮɿɡɢɱɧɨʀɬɚɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɨʀɦɟɞɢɰɢɧɢɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɡɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨʀɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɢɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɡɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨʀɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɢɿɫɩɨɪɬɢɜɧɨʀ
ɦɟɞɢɰɢɧɢɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɮɿɡɿɨɬɟɪɚɩɟɜɬ ±ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɨɫɨɛɢɡɞɚɧɨɝɨɩɟɪɟɥɿɤɭɹɤɿɩɪɚɰɸɸɬɶɡɚɨɫɧɨɜɧɢɦɦɿɫɰɟɦɪɨɛɨɬɢɜɰɶɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ
2.Ɏɿɡɢɱɧɢɣɬɟɪɚɩɟɜɬɬɚɚɛɨɟɪɝɨɬɟɪɚɩɟɜɬ ±ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɨɫɨɛɢɹɤɿɩɪɚɰɸɸɬɶɡɚɨɫɧɨɜɧɢɦɦɿɫɰɟɦɪɨɛɨɬɢɜɰɶɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ
3.ȺɫɢɫɬɟɧɬɮɿɡɢɱɧɨɝɨɬɟɪɚɩɟɜɬɚɬɚɚɛɨɟɪɝɨɬɟɪɚɩɟɜɬɬɚɚɛɨɫɟɫɬɪɚɦɟɞɢɱɧɚɡɅɎɄɬɚɚɛɨɫɟɫɬɪɚɦɟɞɢɱɧɚɡɦɚɫɚɠɭ ±ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɨɫɨɛɢɹɤɿ
ɩɪɚɰɸɸɬɶɡɚɨɫɧɨɜɧɢɦɦɿɫɰɟɦɪɨɛɨɬɢɜɰɶɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ
ȼɢɦɨɝɢɞɨɩɟɪɟɥɿɤɭɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ
1. ɍɡɚɤɥɚɞɿ
- ɬɨɧɨɦɟɬɪ
- ɩɭɥɶɫɨɤɫɢɦɟɬɪ
- ɤɭɲɟɬɤɚɡɪɟɝɭɥɹɰɿɽɸɩɨɜɢɫɨɬɿ ±ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɲɬɭɤɢ
- ɚɫɢɫɬɢɜɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɤɪɿɫɥɚɤɨɥɿɫɧɿɪɿɡɧɨɝɨɬɢɩɭɩɚɥɢɰɿɦɢɥɢɰɿɯɨɞɭɧɤɢ 
- ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɿɬɟɫɬɢɬɚɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɿɧɚɛɨɪɢɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨɝɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ
- ɤɪɿɫɥɨɬɭɚɥɟɬ±ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɲɬ
- ɨɪɬɟɡɢɛɚɧɞɚɠɿɫɥɿɧɝɢ
- ɡɚɫɨɛɢɞɥɹɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɮɨɪɦɬɚɪɨɡɦɿɪɿɜ
- ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɢɬɚɡɚɫɨɛɢɞɥɹɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɭɱɚɫɬɿɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɹɯɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨɠɢɬɬɹ ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɞɨɩɨɦɿɠɧɟɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
- ɦ¶ɹɱɿ ɮɿɬɛɨɥɢ ɪɿɡɧɨɝɨɪɨɡɦɿɪɭɿɮɨɪɦɢ
- ɪɿɡɧɿɬɢɩɢɛɚɥɚɧɫɢɪɿɜ
- ɫɬɟɩɩɥɚɬɮɨɪɦɢ
- ɜɟɥɨɬɪɟɧɚɠɟɪ
- ɲɜɟɞɫɶɤɚɫɬɿɧɤɚ
- ɛɿɝɨɜɚɞɨɪɿɠɤɚ

- ɤɨɦɩɥɟɤɬɝɭɦɨɜɢɯɞɠɝɭɬɿɜ
- ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɿɩɨɹɫɢɧɚɤɨɠɧɨɝɨɮɚɯɿɜɰɹɮɿɡɢɱɧɨʀɬɚɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀɞɥɹɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹɩɚɰɿɽɧɬɿɜɩɿɞɱɚɫɯɨɞɢɬɚɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ
- ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɞɥɹɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɫɟɧɫɨɪɧɢɯɬɚɪɭɯɨɜɢɯɮɭɧɤɰɿɣɜɟɪɯɧɶɨʀɤɿɧɰɿɜɤɢ ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɝɨɧɿɨɦɟɬɪɢɞɢɧɚɦɨɦɟɬɪɢɩɿɧɱɦɟɬɪɢɤɨɦɩɥɟɤɬɢ
ɨɛɬɹɠɭɜɚɱɿɜɧɚɪɭɤɢɪɿɡɧɨʀɜɚɝɢɤɨɦɩɥɟɤɬɢɤɿɥɟɰɶɤɨɧɭɫɿɜɩɪɢɳɿɩɨɤɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɢɣɩɥɚɫɬɢɥɿɧɟɫɩɚɧɞɟɪɢɟɥɚɫɬɢɱɧɿɫɬɪɿɱɤɢɩɚɧɟɥɿɡ
ɞɪɿɛɧɢɦɢɞɟɬɚɥɹɦɢɤɪɸɱɤɚɦɢɡɚɦɤɚɦɢɬɚɤɥɸɱɚɦɿɝɪɨɜɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɞɥɹɞɿɬɟɣɬɨɳɨ 
- ɞɨɩɨɦɿɠɧɟɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɞɥɹɞɨɬɹɝɭɜɚɧɧɹɬɚɯɚɩɚɧɧɹɨɞɹɝɚɧɧɹɪɨɡɞɹɝɚɧɧɹɬɚɚɞɚɩɬɢɜɧɢɣɨɞɹɝ
- ɩɪɨɫɬɨɪɢɣɬɭɚɥɟɬɨɛɥɚɞɧɚɧɢɣɞɥɹɨɫɿɛɹɤɿɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹɤɪɿɫɥɚɦɢɤɨɥɿɫɧɢɦɢɞɨɫɬɚɬɧɶɨɜɟɥɢɤɿɞɥɹɨɞɧɨɱɚɫɧɨɝɨɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɩɚɰɿɽɧɬɚɬɚ
ɬɟɪɚɩɟɜɬɚ
ȱɧɲɿɜɢɦɨɝɢ
1. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɩɪɨɝɪɚɦɢɡɿɧɮɟɤɰɿɣɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɸɬɚɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɡɚɯɨɞɿɜɿɡɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹɿɧɮɟɤɰɿɹɦɩɨɜ ¶ɹɡɚɧɢɦɡɧɚɞɚɧɧɹɦɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɞɿɸɱɢɯɧɚɤɚɡɿɜɆɈɁɍɤɪɚʀɧɢ
2. ɉɨɞɚɧɧɹɞɚɧɢɯɞɨȿɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ ¶ɹɧɚɩɨɫɬɿɣɧɿɣɨɫɧɨɜɿ
±ɋɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɹɤɿɧɚɞɚɸɬɶɫɹɡɝɿɞɧɨɡɰɢɦɞɨɞɚɬɤɨɦ
Ɉɛɫɹɝɩɨɫɥɭɝɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɨɬɪɟɛɩɚɰɿɽɧɬɚ
1. ɉɟɪɜɢɧɧɢɣɨɝɥɹɞɬɚɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɹɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨʀɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɨʀɤɨɦɚɧɞɢ
2. ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɨɝɨɞɿɚɝɧɨɡɭɡɚɆɄɎɬɚɆɄɎȾɉ ɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɢɣɩɪɨɮɿɥɶɆɄɎɚɛɨɆɄɎȾɉ 
3. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɝɧɨɡɭɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨɸɤɨɦɚɧɞɨɸ
4. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɥɢɫɬɬɚɛɥɢɰɹɜɬɪɭɱɚɧɶ ɡɚɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɢɦɩɪɨɮɿɥɟɦɆɄɎɚɛɨɆɄɎȾɉɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ
SMART ɰɿɥɟɣɬɚɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀɡɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɦɩɪɨɝɪɟɫɭɜɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿɧɚɦɿɱɟɧɢɯ
ɰɿɥɟɣ
5. Ɉɰɿɧɤɚɫɬɚɧɭɬɚɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɩɟɪɟɯɨɞɭɧɚɿɧɲɢɣɟɬɚɩɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ
ɬɚɨɰɿɧɤɢ ɲɤɚɥɢɬɟɫɬɢɨɩɢɬɭɜɚɥɶɧɢɤɢ 
6. ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɚɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɤɥɿɧɿɤɨɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɬɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
7. Ʉɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹɩɚɰɿɽɧɬɚɥɿɤɚɪɹɦɢɿɧɲɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɧɨɡɨɥɨɝɿʀɬɚɫɬɚɧɭɩɚɰɿɽɧɬɚ
8. ɇɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɡɦɟɞɢɱɧɨʀɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀɡɚɧɚɩɪɹɦɨɦɨɩɨɪɧɨɪɭɯɨɜɨʀɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀɩɨɬɨɱɧɢɣɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɬɚɜɧɟɫɟɧɧɹɤɨɪɟɤɬɢɜ
9. Ɉɰɿɧɤɚɫɬɚɧɭɬɚɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɩɟɪɟɯɨɞɭɧɚɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɟɥɿɤɭɜɚɧɧɹɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯɲɤɚɥɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ
10. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɧɚɜɱɚɧɧɹɩɚɰɿɽɧɬɿɜɪɨɞɢɧɢɞɨɝɥɹɞɚɱɿɜɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɞɨɝɥɹɞɭɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɸɦɨɠɥɢɜɢɯɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶɬɚɞɨɬɪɢɦɚɧɧɸ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɩɭɧɤɬɭɉɨɪɹɞɤɭɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɪɨɝɪɚɦɢɞɟɪɠɚɜɧɢɯɝɚɪɚɧɬɿɣɦɟɞɢɱɧɨɝɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹɭɪɨɰɿɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɪ ʋɋɬɨɪɨɧɢɞɨɦɨɜɢɥɢɫɶɡɦɟɧɲɢɬɢɛɚɡɨɜɭɫɬɚɜɤɭɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨɞɨɫɭɦɢɛɸɞɠɟɬɧɢɯ
ɚɫɢɝɧɭɜɚɧɶɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɧɚɪɿɤɞɥɹɩɚɤɟɬɚɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨɰɢɦɞɨɞɚɬɤɨɦɄɨɟɮɿɰɿɽɧɬɡɦɟɧɲɟɧɧɹɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
Ɂɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɭɪɚɡɿɩɨɬɪɟɛɢ
Ɂɚɥɟɠɧɨɜɿɞɜɢɞɭɩɨɫɥɭɝɦɨɠɭɬɶɡɚɡɧɚɱɚɬɢɫɹɡɨɤɪɟɦɚɬɚɤɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɹɤɬɟɪɢɬɨɪɿɹɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣɫɟɪɟɞɧɿɣɿɧɞɟɤɫɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɢɩɚɞɤɿɜɧɚɹɜɧɟɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɁɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɭɪɚɡɿɩɨɬɪɟɛɢɹɤɳɨɨɩɥɚɬɚɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɧɟɪɿɜɧɢɦɢɱɚɫɬɢɧɚɦɢɩɪɨɬɹɝɨɦɫɬɪɨɤɭɞɿʀɞɨɝɨɜɨɪɭɄɪɢɬɟɪɿɹɦɢɞɥɹɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɝɪɚɧɢɱɧɨʀɫɭɦɢɨɩɥɚɬɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɭɫɿɚɛɨ
ɨɤɪɟɦɿɩɨɫɥɭɝɢɚɛɨɨɤɪɟɦɿɝɪɭɩɢɩɨɫɥɭɝɿɡɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɬɟɱɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɝɪɚɧɢɱɧɚɫɭɦɚɨɩɥɚɬɢɞɥɹɧɚɞɚɜɚɱɚɡɚɝɚɥɨɦɚɛɨɨɤɪɟɦɨɝɨɦɿɫɰɹɧɚɞɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝ

ɋɉȿɐȱȺɅɖɇȱɍɆɈȼɂ

Ⱦɨɞɚɬɨɤʋ

ɧɚɞɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝ

ɞɨɞɨɝɨɜɨɪɭ

1.
ɇɚɞɚɜɚɱɡɨɛɨɜ¶ɹɡɭɽɬɶɫɹɧɚɞɚɜɚɬɢɡɝɿɞɧɨɡɞɨɝɨɜɨɪɨɦɬɚɤɿɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢ
Ʉɨɞ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ
ɉɨɪɹɞ ɦɟɞɢɱɧɨʀ
ɦɟɞɢɱɧɨʀ
Ⱥɞɪɟɫɚɦɿɫɰɹɧɚɞɚɧɧɹ
ɤɨɜɢɣ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɩɨɫɥɭɝɢɚɛɨ
ɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝ
ɧɨɦɟɪ ɚɛɨɝɪɭɩɢ
ɝɪɭɩɢɩɨɫɥɭɝ
ɩɨɫɥɭɝ

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚ
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɦɟɞɢɱɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ

Ɉɞɢɧɢɰɹ
ɦɟɞɢɱɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢ

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɦɟɞɩɨɫɥɭɝɝɪɧ

Ƚɥɨɛɚɥɶɧɚ
ɫɬɚɜɤɚɝɪɧ

1

ɆȿȾɂɑɇȺ
ɊȿȺȻȱɅȱɌȺɐȱə
ȾɈɊɈɋɅɂɏɌȺ
ȾȱɌȿɃȼȱȾ
ɌɊɖɈɏɊɈɄȱȼɁ
ɍɊȺɀȿɇɇəɆ
ɇȿɊȼɈȼɈȲ
ɋɂɋɌȿɆɂ

27

ɀɂɌɈɆɂɊɋɖɄȺɨɛɥ
ɦɿɫɬɨɀɂɌɈɆɂɊ
ɜɭɥɢɰɹɋȼəɌɈɋɅȺȼȺ
ɊȱɏɌȿɊȺ

-

-

Ɍɚɪɢɮ
ɫɬɚɜɤɚ ɝɪɧ

Ʉɨɪɢɝɭɜɚɥɶɧɿ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ

-

-



Ɂɧɚɱɟɧɧɹ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɢɿɜ

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚ
ɫɭɦɚɨɩɥɚɬɢɡɚ
Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚ
ɩɪɨɥɿɤɨɜɚɧɢɣ
ɜɚɪɬɿɫɬɶɦɟɞɢɱɧɢɯ
ɜɢɩɚɞɨɤɦɟɞɢɱɧɭ
ɩɨɫɥɭɝɝɪɧ
ɩɨɫɥɭɝɭɝɪɧ


-

1.2. ɉɿɞɪɹɞɧɢɤɢɹɤɿɧɚɞɚɸɬɶɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɡɚɞɨɝɨɜɨɪɨɦɡɝɿɞɧɨɡɰɢɦɞɨɞɚɬɤɨɦ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ

-

ȯȾɊɉɈɍ

Ⱥɞɪɟɫɚɦɿɫɰɹɧɚɞɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝ

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɨʀ
ɩɨɫɥɭɝɢɝɪɭɩɢɩɨɫɥɭɝ

ɇɨɦɟɪɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɡɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ

Ⱦɚɬɚɭɤɥɚɞɟɧɧɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɭɡ
ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ

Ⱦɚɬɚɩɨɱɚɬɤɭ
ɫɬɪɨɤɭɞɿʀ
ɞɨɝɨɜɨɪɭɡ
ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ

Ⱦɚɬɚɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ
ɫɬɪɨɤɭɞɿʀ
ɞɨɝɨɜɨɪɭɡ
ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ

-

-

-

-

-

-

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɝɪɢɜɟɧɶɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿ ɭɜɢɝɥɹɞɿɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɫɬɚɜɤɢ ɝɪɢɜɟɧɶ.
ɋɬɨɪɨɧɢɦɨɠɭɬɶɩɪɨɬɹɝɨɦɫɬɪɨɤɭɞɿʀɞɨɝɨɜɨɪɭɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɭɜɚɪɬɿɫɬɶɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɡɜɧɟɫɟɧɧɹɦɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɡɦɿɧɞɨɧɶɨɝɨ
ȱɧɲɿɿɫɬɨɬɧɿɭɦɨɜɢ _____________________________________________
Ɂɜɿɬɧɢɦɩɟɪɿɨɞɨɦɡɝɿɞɧɨɡɰɢɦɞɨɞɚɬɤɨɦɞɨɞɨɝɨɜɨɪɭɽɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣɦɿɫɹɰɶ
ɇɚɞɚɜɚɱɩɨɞɚɽɡɜɿɬɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɞɨɱɢɫɥɚɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨɡɜɿɬɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
ɍɡɜɿɬɿɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɭɫɿɩɨɫɥɭɝɢɡɚɞɨɝɨɜɨɪɨɦɩɪɨɧɚɞɚɧɧɹɹɤɢɯɫɬɚɧɨɦɧɚɝɨɞɢɧɭɯɜɢɥɢɧɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɞɧɹɡɜɿɬɧɨɝɨ
ɩɟɪɿɨɞɭɜɧɟɫɟɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɞɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ ¶ɹ ɞɚɥɿɫɢɫɬɟɦɚ 
Ɂɜɿɬɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɡɚɨɫɬɚɧɧɿɣɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞɩɨɞɚɽɬɶɫɹɞɨɝɪɭɞɧɹɬɚɩɨɜɢɧɟɧɦɿɫɬɢɬɢɞɚɧɿɩɪɨɧɚɞɚɧɿɩɨɫɥɭɝɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɹɤɿ
ɜɧɟɫɟɧɚɞɨɫɢɫɬɟɦɢɫɬɚɧɨɦɧɚɝɨɞɢɧɭɯɜɢɥɢɧɝɪɭɞɧɹɉɨɫɥɭɝɢɧɚɞɚɧɿɩɿɫɥɹɝɪɭɞɧɹɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹɞɨɡɜɿɬɭɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɡɚɫɿɱɟɧɶ
ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨɪɨɤɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɭɦɨɜɞɨɝɨɜɨɪɭ
Ɋɚɡɨɦɿɡɡɜɿɬɨɦɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɧɚɞɚɜɚɱɩɨɞɚɽɪɚɯɭɧɨɤɜɹɤɨɦɭɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɫɭɦɚɞɨɫɩɥɚɬɢɡɚɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞ
ɍɪɚɡɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨɩɥɚɬɟɠɭɧɚɞɚɜɚɱɩɨɞɚɽɡɜɿɬɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɭɫɬɪɨɤɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿɰɢɦɩɭɧɤɬɨɦɚɥɟɧɟɩɿɡɧɿɲɟɧɿɠɡɚɞɜɚ
ɪɨɛɨɱɢɯɞɧɿɞɨɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨɫɬɪɨɤɭɞɥɹɩɨɞɚɧɧɹɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦɩɿɞɬɜɟɪɞɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɨɪɝɚɧɚɦɄɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
Ɋɚɡɨɦɿɡɡɜɿɬɨɦɩɪɨɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɧɚɞɚɜɚɱɩɨɞɚɽɪɚɯɭɧɨɤɜɹɤɨɦɭɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɫɭɦɚɞɨɫɩɥɚɬɢɡɚɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞɤɪɿɦɫɩɥɚɱɟɧɨʀɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ
ɨɩɥɚɬɢɡɚɬɚɤɿɩɨɫɥɭɝɢɍɪɚɡɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨɩɥɚɬɟɠɭɭɪɚɯɭɧɤɭɬɚɤɨɠɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɫɭɦɚɚɜɚɧɫɭɧɚɧɚɫɬɭɩɧɢɣɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞ
Ƚɪɚɧɢɱɧɚɫɭɦɚɨɩɥɚɬɢɡɚɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɡɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɦɿɫɹɰɶɫɬɚɧɨɜɢɬɶ

Ʉɪɢɬɟɪɿʀɡɚɹɤɢɦɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɪɚɧɢɱɧɭɫɭɦɭɨɩɥɚɬɢ
ɉɟɪɿɨɞɦɿɫɹɰɶ

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝ

Ƚɥɨɛɚɥɶɧɚɫɬɚɜɤɚɡɚ
ɦɿɫɹɰɶɝɪɧ

Ʉɨɪɢɝɭɜɚɥɶɧɿɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ

Ʉɜɿɬɟɧɶ

-



Ɍɪɚɜɟɧɶ

-

ɑɟɪɜɟɧɶ

Ɂɧɚɱɟɧɧɹɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ

Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚɫɭɦɚɨɩɥɚɬɢɡɚ
ɩɪɨɥɿɤɨɜɚɧɢɣ
ɜɢɩɚɞɨɤɦɟɞɢɱɧɭɩɨɫɥɭɝɭɝɪɧ

Ƚɪɚɧɢɱɧɚɫɭɦɚɨɩɥɚɬɢɝɪɧ

-

-





-

-



-



-

-



Ʌɢɩɟɧɶ

-



-

-



ɋɟɪɩɟɧɶ

-



-

-



ȼɟɪɟɫɟɧɶ

-



-

-



ɀɨɜɬɟɧɶ

-



-

-



Ʌɢɫɬɨɩɚɞ

-



-

-



Ƚɪɭɞɟɧɶ

-



-

-



ɍɪɚɡɿɤɨɥɢɩɪɨɬɹɝɨɦɬɪɶɨɯɦɿɫɹɰɿɜɩɿɞɪɹɞɰɿɧɚɧɚɞɚɧɢɯɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɜɢɳɚɚɛɨɧɢɠɱɚɧɿɠɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɡɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɤɜɚɪɬɚɥɧɚɜɢɦɨɝɭɡɚɦɨɜɧɢɤɚɫɬɨɪɨɧɢɩɨɜɢɧɧɿɩɿɞɩɢɫɚɬɢɞɨɝɨɜɿɪɩɪɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɞɨɝɨɜɨɪɭɜɹɤɨɦɭɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɿ
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɭɜɚɪɬɿɫɬɶɩɨɫɥɭɝɬɚɭɪɚɡɿɩɨɬɪɟɛɢɝɪɚɧɢɱɧɿɫɭɦɢɨɩɥɚɬɢɧɚɧɚɫɬɭɩɧɿɦɿɫɹɰɿɍɪɚɡɿɭɯɢɥɟɧɧɹɧɚɞɚɜɚɱɚɜɿɞɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɞɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨ
ɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɞɨɝɨɜɨɪɭɫɬɨɫɨɜɧɨɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹɰɿɧɢɞɨɝɨɜɨɪɭɡɚɦɨɜɧɢɤɦɚɽɩɪɚɜɨɩɪɢɡɭɩɢɧɢɬɢɨɩɥɚɬɭɩɨɫɥɭɝɡɚɞɨɝɨɜɨɪɨɦ
ɇɚɞɚɜɚɱɡɨɛɨɜ ɹɡɭɽɬɶɫɹ
 ɩɿɞɱɚɫɧɚɞɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɩɨɪɹɞɤɿɜɧɚɞɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɬɚɝɚɥɭɡɟɜɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɭɫɮɟɪɿɨɯɨɪɨɧɢ
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɩɪɢɦɿɪɧɢɯɬɚɛɟɥɿɜɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɨɫɧɚɳɟɧɧɹɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɤɥɿɧɿɱɧɢɯɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ
 ɧɚɞɚɜɚɬɢɦɟɞɢɱɧɿɩɨɫɥɭɝɢɜɨɛɫɹɡɿɧɟɦɟɧɲɨɦɭɧɿɠɜɢɡɧɚɱɟɧɨɜɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ
 ɿɧɲɿɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢɫɜɨɽɱɚɫɧɨɜɧɨɫɢɬɢɞɨɫɢɫɬɟɦɢɦɟɞɢɱɧɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸɩɪɨɦɟɞɢɱɧɟɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɩɚɰɿɽɧɬɿɜ
Ɍɚɪɢɮɢɬɚɤɨɪɢɝɭɜɚɥɶɧɿɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ȱɧɲɿɭɦɨɜɢ
±ɍɦɨɜɢɡɚɤɭɩɿɜɥɿɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɹɤɿɧɚɞɚɸɬɶɫɹɡɝɿɞɧɨɡɰɢɦɞɨɞɚɬɤɨɦ
ɍɦɨɜɢɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɢɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɬɚɚɛɨɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨ 
ɉɿɞɫɬɚɜɢɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹɥɿɤɚɪɹɉɆȾɡɹɤɢɦɭɤɥɚɞɟɧɨɞɟɤɥɚɪɚɰɿɸɩɪɨɜɢɛɿɪɥɿɤɚɪɹɚɛɨɥɿɤɭɸɱɨɝɨɥɿɤɚɪɹ
ȼɢɦɨɝɢɞɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɢ
1. ȻɭɞɿɜɥɹɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɜɢɦɨɝɚɦȾȻɇȼ©ȱɧɤɥɸɡɢɜɧɿɫɬɶɛɭɞɿɜɟɥɶɿɫɩɨɪɭɞª
2. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹɥɨɝɨɩɟɞɚ ɬɟɪɚɩɟɜɬɚɦɨɜɢɬɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɭɡɚɤɥɚɞɿɚɛɨɧɚɭɦɨɜɚɯɞɨɝɨɜɨɪɭɩɿɞɪɹɞɭ 
ȼɢɦɨɝɢɞɨɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀɬɚɤɿɥɶɤɨɫɬɿɮɚɯɿɜɰɿɜ
1. Ʌɿɤɚɪɧɟɜɪɨɩɚɬɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɧɟɜɪɨɥɨɝɞɢɬɹɱɢɣ ±ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɨɞɧɚɨɫɨɛɚ
2. Ʌɿɤɚɪɡɮɿɡɢɱɧɨʀɬɚɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɨʀɦɟɞɢɰɢɧɢɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɡɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨʀɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɢɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɡɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨʀɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɢɿɫɩɨɪɬɢɜɧɨʀ
ɦɟɞɢɰɢɧɢɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɮɿɡɿɨɬɟɪɚɩɟɜɬ ±ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɨɫɨɛɢɡɞɚɧɨɝɨɩɟɪɟɥɿɤɭɹɤɿɩɪɚɰɸɸɬɶɡɚɨɫɧɨɜɧɢɦɦɿɫɰɟɦɪɨɛɨɬɢɜɰɶɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ
3. Ɏɿɡɢɱɧɢɣɬɟɪɚɩɟɜɬɬɚɚɛɨɟɪɝɨɬɟɪɚɩɟɜɬ ±ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɨɫɨɛɢɹɤɿɩɪɚɰɸɸɬɶɡɚɨɫɧɨɜɧɢɦɦɿɫɰɟɦɪɨɛɨɬɢɜɰɶɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ
4. ȺɫɢɫɬɟɧɬɮɿɡɢɱɧɨɝɨɬɟɪɚɩɟɜɬɚɬɚɚɛɨɟɪɝɨɬɟɪɚɩɟɜɬɬɚɚɛɨɫɟɫɬɪɚɦɟɞɢɱɧɚɡɅɎɄɬɚɚɛɨɫɟɫɬɪɚɦɟɞɢɱɧɚɡɦɚɫɚɠɭ ±ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɨɫɨɛɢɹɤɿ
ɩɪɚɰɸɸɬɶɡɚɨɫɧɨɜɧɢɦɦɿɫɰɟɦɪɨɛɨɬɢɜɰɶɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ
5. Ʌɿɤɚɪɩɫɢɯɨɥɨɝɬɚɚɛɨɩɫɢɯɨɥɨɝɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬ ±ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɨɞɧɚɨɫɨɛɚɡɞɚɧɨɝɨɩɟɪɟɥɿɤɭ 
ȼɢɦɨɝɢɞɨɩɟɪɟɥɿɤɭɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ
ɍɡɚɤɥɚɞɿ
- ɬɨɧɨɦɟɬɪ
- ɩɭɥɶɫɨɤɫɢɦɟɬɪ
- ɤɭɲɟɬɤɚɡɪɟɝɭɥɹɰɿɽɸɩɨɜɢɫɨɬɿ ±ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɲɬɭɤɢ
- ɚɫɢɫɬɢɜɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿɪɿɡɧɨɝɨɬɢɩɭɿɪɨɡɦɿɪɭ ɤɪɿɫɥɚɤɨɥɿɫɧɿɩɚɥɢɰɿɦɢɥɢɰɿɯɨɞɭɧɤɢ 
- ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɿɬɟɫɬɢɬɚɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɿɧɚɛɨɪɢɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨɝɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɮɚɯɿɜɰɹɦɢɪɿɡɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ
- ɨɪɬɟɡɢɛɚɧɞɚɠɿɫɥɿɧɝɢ
- ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɢɬɚɡɚɫɨɛɢɞɥɹɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɭɱɚɫɬɿɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɹɯɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨɠɢɬɬɹɜɤɥɸɱɚɸɱɢɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯɮɭɧɤɰɿɣ ɭ
ɬɨɦɭɱɢɫɥɿɞɨɩɨɦɿɠɧɟɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
- ɦɚɬɟɪɿɚɥɢɬɚɡɚɫɨɛɢɞɥɹɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭɿɝɪɨɜɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɧɚɜɢɱɨɤɬɚɧɚɜɢɱɨɤɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɞɿɬɟɣ
- ɜɟɪɬɢɤɚɥɿɡɚɬɨɪɢɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜɬɚɪɨɡɦɿɪɿɜ
- ɤɪɿɫɥɨɬɭɚɥɟɬ±ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɲɬ

- ɡɚɫɨɛɢɞɥɹɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɮɨɪɦɬɚɪɨɡɦɿɪɿɜ
- ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɿɩɨɹɫɢɧɚɤɨɠɧɨɝɨɮɚɯɿɜɰɹɮɿɡɢɱɧɨʀɬɚɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀɞɥɹɫɬɪɚɯɨɜɤɢɩɚɰɿɽɧɬɿɜɩɿɞɱɚɫɯɨɞɶɛɢɬɚɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ
- ɚɞɚɩɬɢɜɧɿɡɚɫɨɛɢɬɚɦɚɬɟɪɿɚɥɢɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɜɢɱɨɤɤɨɜɬɚɧɧɹɝɨɞɭɜɚɧɧɹɬɚɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹʀɠɿ
- ɩɪɨɫɬɨɪɢɣɬɭɚɥɟɬɨɛɥɚɞɧɚɧɢɣɞɥɹɨɫɿɛɹɤɿɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹɤɪɿɫɥɚɦɢɤɨɥɿɫɧɢɦɢɞɨɫɬɚɬɧɶɨɜɟɥɢɤɿɞɥɹɨɞɧɨɱɚɫɧɨɝɨɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɩɚɰɿɽɧɬɚɬɚ
ɬɟɪɚɩɟɜɬɚ
- ɫɯɨɞɢɬɚɛɪɭɫɢɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɿɭɡɚɥɿɮɿɡɢɱɧɨʀɬɟɪɚɩɿʀ
- ɦ¶ɹɱɿ ɮɿɬɛɨɥɢ ɪɿɡɧɨɝɨɪɨɡɦɿɪɭɿɮɨɪɦɢ
- ɧɚɩɿɜɫɮɟɪɚɛɚɥɚɧɫɭɜɚɥɶɧɚɧɚɩɥɚɬɮɨɪɦɿ
- ɫɬɟɩɩɥɚɬɮɨɪɦɢ
- ɩɨɞɭɲɤɚɛɚɥɚɧɫɢɪ
- ɩɨɪɭɱɧɿɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɿɜɡɞɨɜɠɡɚɥɭ
- ɦɨɞɭɥɶɚɤɬɢɜɧɨʀɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀɫɬɟɥɶɨɜɚɪɟɣɤɚɬɚɫɬɟɥɶɨɜɢɣɩɿɞɣɨɦɧɢɤɛɿɝɨɜɚɞɨɪɿɠɤɚ
- ɬɪɟɧɚɠɟɪɢɞɥɹɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɫɢɥɢɬɚɨɛ ¶ɽɦɭɪɭɯɿɜɜɫɭɝɥɨɛɚɯɤɿɧɰɿɜɨɤ
- ɲɜɟɞɫɶɤɚɫɬɿɧɤɚ
- ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɿɝɪɚɲɤɢɬɚɦɚɬɟɪɿɚɥɢɞɥɹɫɟɧɫɨɪɧɨʀɫɬɢɦɭɥɹɰɿʀɞɿɬɟɣ
- ɧɚɫɬɿɧɧɿɞɡɟɪɤɚɥɚ
- ɦɟɛɥɿɬɚɦɚɬɟɪɿɚɥɢɭɡɚɥɿɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿʀɱɢɿɧɲɨɦɭɞɨɫɬɭɩɧɨɦɭɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿɳɨɫɢɦɭɥɸɸɬɶɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɠɢɬɥɨɜɨɝɨɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹɞɥɹ
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɭɱɚɫɬɿɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɹɯɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨɠɢɬɬɹ ɲɚɮɢɫɬɿɥɫɬɿɥɟɰɶɤɨɦɩ ¶ɸɬɟɪɬɟɥɟɮɨɧɞɨɲɤɚɞɥɹɩɪɚɫɭɜɚɧɧɹɩɪɚɫɤɚɜɟɥɢɤɢɣ
ɧɚɫɬɿɧɧɢɣɝɨɞɢɧɧɢɤɤɚɥɟɧɞɚɪɤɧɢɝɢɝɚɡɟɬɢɠɭɪɧɚɥɢɬɨɳɨ 
- ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɞɥɹɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɫɟɧɫɨɪɧɢɯɬɚɪɭɯɨɜɢɯɮɭɧɤɰɿɣɜɟɪɯɧɶɨʀɤɿɧɰɿɜɤɢ ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɝɨɧɿɨɦɟɬɪɢɞɢɧɚɦɨɦɟɬɪɢɩɿɧɱɦɟɬɪɢɤɨɦɩɥɟɤɬɢ
ɨɛɬɹɠɭɜɚɱɿɜɧɚɪɭɤɢɪɿɡɧɨʀɜɚɝɢɤɨɦɩɥɟɤɬɢɤɿɥɟɰɶɤɨɧɭɫɿɜɩɪɢɳɿɩɨɤɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɢɣɩɥɚɫɬɢɥɿɧɟɫɩɚɧɞɟɪɢɟɥɚɫɬɢɱɧɿɫɬɪɿɱɤɢɩɚɧɟɥɿɡ
ɞɪɿɛɧɢɦɢɞɟɬɚɥɹɦɢɤɪɸɱɤɚɦɢɡɚɦɤɚɦɢɬɚɤɥɸɱɚɦɿɝɪɨɜɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɞɥɹɞɿɬɟɣɬɨɳɨ 
- ɞɨɩɨɦɿɠɧɟɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɞɥɹɞɨɬɹɝɭɜɚɧɧɹɬɚɯɚɩɚɧɧɹɨɞɹɝɚɧɧɹɪɨɡɞɹɝɚɧɧɹɬɚɚɞɚɩɬɢɜɧɢɣɨɞɹɝ
- ɤɭɯɧɹɬɚɤɭɯɨɧɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɞɥɹɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɭɱɚɫɬɿɭɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨɠɢɬɬɹ ɦɢɣɤɚɩɥɢɬɚɦɿɤɪɨɯɜɢɥɶɨɜɚɩɿɱ
ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɧɚɛɿɪɟɪɝɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨɝɨɩɨɫɭɞɭɱɚɣɧɢɤɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɣ  
ȱɧɲɿɜɢɦɨɝɢ
1. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɩɪɨɝɪɚɦɢɡɿɧɮɟɤɰɿɣɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɸɬɚɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɡɚɯɨɞɿɜɿɡɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹɿɧɮɟɤɰɿɹɦɩɨɜ ¶ɹɡɚɧɢɦɡɧɚɞɚɧɧɹɦɦɟɞɢɱɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɞɿɸɱɢɯɧɚɤɚɡɿɜɆɈɁɍɤɪɚʀɧɢ
2. ɉɨɞɚɧɧɹɞɚɧɢɯɞɨȿɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ ¶ɹɧɚɩɨɫɬɿɣɧɿɣɨɫɧɨɜɿ
±ɋɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɹɤɿɧɚɞɚɸɬɶɫɹɡɝɿɞɧɨɡɰɢɦɞɨɞɚɬɤɨɦ
Ɉɛɫɹɝɩɨɫɥɭɝɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɨɬɪɟɛɩɚɰɿɽɧɬɚ
1. ɉɟɪɜɢɧɧɢɣɨɝɥɹɞɬɚɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɹɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨʀɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɨʀɤɨɦɚɧɞɢ
2. ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɨɝɨɞɿɚɝɧɨɡɭɡɚɆɄɎɬɚɆɄɎȾɉ ɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɢɣɩɪɨɮɿɥɶɆɄɎɚɛɨɆɄɎȾɉ 
3. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɝɧɨɡɭɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨɸɤɨɦɚɧɞɨɸ
4. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɥɢɫɬɬɚɛɥɢɰɹɜɬɪɭɱɚɧɶ ɡɚɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɢɦɩɪɨɮɿɥɟɦɆɄɎɚɛɨɆɄɎȾɉɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ
SMART ɰɿɥɟɣɬɚɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀɡɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɦɩɪɨɝɪɟɫɭɜɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿɧɚɦɿɱɟɧɢɯ
ɰɿɥɟɣ
5. Ɉɰɿɧɤɚɫɬɚɧɭɬɚɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɩɟɪɟɯɨɞɭɧɚɿɧɲɢɣɟɬɚɩɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ
ɬɚɨɰɿɧɤɢ ɲɤɚɥɢɬɟɫɬɢɨɩɢɬɭɜɚɥɶɧɢɤɢ 

6. ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɚɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɤɥɿɧɿɤɨɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɬɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
7. Ʉɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹɩɚɰɿɽɧɬɚɥɿɤɚɪɟɦɧɟɜɪɨɩɚɬɨɥɨɝɨɦɬɚɚɛɨɥɿɤɚɪɟɦɧɟɜɪɨɥɨɝɨɦɞɢɬɹɱɢɦɬɚɥɿɤɚɪɹɦɢɿɧɲɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ
ɧɨɡɨɥɨɝɿʀɬɚɫɬɚɧɭɩɚɰɿɽɧɬɚ
8. ɇɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɡɦɟɞɢɱɧɨʀɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀɡɚɧɚɩɪɹɦɨɦɧɟɣɪɨɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀɩɨɬɨɱɧɢɣɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɬɚɜɧɟɫɟɧɧɹɤɨɪɟɤɬɢɜ
9. Ɉɰɿɧɤɚɫɬɚɧɭɬɚɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɩɟɪɟɯɨɞɭɧɚɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɟɥɿɤɭɜɚɧɧɹɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯɲɤɚɥɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ
10. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɧɚɜɱɚɧɧɹɩɚɰɿɽɧɬɿɜɪɨɞɢɧɢɞɨɝɥɹɞɚɱɿɜɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɞɨɝɥɹɞɭɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɸɦɨɠɥɢɜɢɯɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶɬɚɞɨɬɪɢɦɚɧɧɸɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɩɭɧɤɬɭɉɨɪɹɞɤɭɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɪɨɝɪɚɦɢɞɟɪɠɚɜɧɢɯɝɚɪɚɧɬɿɣɦɟɞɢɱɧɨɝɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹɭɪɨɰɿɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɪ ʋɋɬɨɪɨɧɢɞɨɦɨɜɢɥɢɫɶɡɦɟɧɲɢɬɢɛɚɡɨɜɭɫɬɚɜɤɭɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨɞɨɫɭɦɢɛɸɞɠɟɬɧɢɯ
ɚɫɢɝɧɭɜɚɧɶɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɧɚɪɿɤɞɥɹɩɚɤɟɬɚɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨɰɢɦɞɨɞɚɬɤɨɦɄɨɟɮɿɰɿɽɧɬɡɦɟɧɲɟɧɧɹɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
Ɂɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɭɪɚɡɿɩɨɬɪɟɛɢ
Ɂɚɥɟɠɧɨɜɿɞɜɢɞɭɩɨɫɥɭɝɦɨɠɭɬɶɡɚɡɧɚɱɚɬɢɫɹɡɨɤɪɟɦɚɬɚɤɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɹɤɬɟɪɢɬɨɪɿɹɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣɫɟɪɟɞɧɿɣɿɧɞɟɤɫɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜɢɩɚɞɤɿɜɧɚɹɜɧɟɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɁɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɭɪɚɡɿɩɨɬɪɟɛɢɹɤɳɨɨɩɥɚɬɚɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɧɟɪɿɜɧɢɦɢɱɚɫɬɢɧɚɦɢɩɪɨɬɹɝɨɦɫɬɪɨɤɭɞɿʀɞɨɝɨɜɨɪɭɄɪɢɬɟɪɿɹɦɢɞɥɹɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɝɪɚɧɢɱɧɨʀɫɭɦɢɨɩɥɚɬɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɭɫɿɚɛɨ
ɨɤɪɟɦɿɩɨɫɥɭɝɢɚɛɨɨɤɪɟɦɿɝɪɭɩɢɩɨɫɥɭɝɿɡɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɬɟɱɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɝɪɚɧɢɱɧɚɫɭɦɚɨɩɥɚɬɢɞɥɹɧɚɞɚɜɚɱɚɡɚɝɚɥɨɦɚɛɨɨɤɪɟɦɨɝɨɦɿɫɰɹɧɚɞɚɧɧɹɦɟɞɢɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝ

