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І. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Аудиторський висновок 

(Звіт незалежного аудитора) 

щодо фінансової звітності 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЗНЯКИ" 
станом на 31.12.2016р. за 2016 р.   

 

м. Київ                                                                                                                                         09.09.2017 р. 

 

1.1 Основні положення 

 

Ми провели аудиторську перевірку повного комплекту річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЗНЯКИ" 

станом на кінець дня 31 грудня 2016 року, що включає наступні форми: Баланс (Звіт про 

фінансовий стан) станом на 31.12.2016 р. (Форма №1), Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід) за 2016 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма №3), 

Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма №4), Примітки до фінансової звітності за 2016 рік, 

стислий виклад суттєвих облікових політик та інших пояснювальних приміток /форми звітності 

додаються/. Фінансова звітність Товариства станом на кінець дня 31.12.2016 р. складена відповідно 

до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку, та роз’яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а 

також відповідно роз’яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з 

міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.  

 

1.2  Адресат 

 

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) призначається для керівництва та 

акціонерів ПАТ «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЗНЯКИ», фінансова звітність 

якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку (далі – Комісія), та оприлюднення фінансової інформації Товариством. 

 

1.3 Вступний параграф 

 

ПУБЛІЧНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ПОЗНЯКИ»  створене  відповідно до Господарського та Цивільного  Кодексів, Законів України 

«Про господарські товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та інших законодавчих 

актів. 

Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банках, печатки та 

штампи зі своїм найменуванням. 

У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, іншими внутрішніми 

нормативними документами, рішеннями. 

Станом на 31.12.2016 р. відокремлених підрозділів у Товариства  немає.  

 

1.3.1 Відомості про Товариство 

 

Повна назва підприємства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ТОРГОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»  

Скорочена назва підприємства  ПАТ «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ» 

Код за ЄДРПОУ 19015719 

Місцезнаходження: 02068, м. Київ, вулиця Ревуцького, будинок 12/1 
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№ та дата реєстрації в Єдиному 

державному реєстрі юридичних 

осіб та фізичних осіб-

підприємців  

Дата державної реєстрації: 20.01.1998 

Дата запису: 17.11.2005 

Номер запису: 1 065 120 0000 004551 

Основні види діяльності КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах 

переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими 

виробами (основний); 

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих 

магазинах; 

47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими 

продуктами, напоями та тютюновими виробами; 

47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами; 

47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; 

56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного 

харчування; 

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи 

орендованого нерухомого майна 

Засновники Публічного 

акціонерного товариства 

Три тиячі п'ятсот одна особа згідно реєстру, 

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 169386.00 

Статут (нова редакція) Затверджено протоколом чергових загальних зборів акціонерів 

від 23 квітня 2011 року та зареєстровано Дарницькою районною 

в місті Києві державною адміністрацією від 02.08.2011 року, 

реєстраційний №10651050008004551 

 

Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до МСА 700 "Формулювання думки 

та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного 

аудитора" та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку. 

Масштаб перевірки:       

Дійсна перевірка, проводилася у відповідності з вимогами Закону України "Про  державне  

регулювання  ринку  цінних паперів  в  Україні",  Закону України "Про цінні папери та фондовий 

ринок", Закону України "Про аудиторську  діяльність", "Про   господарські   товариства" та 

Міжнародних стандартів аудиту надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, 

прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних, які використовуються під час 

аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства і перевірок на відповідність. Ці 

стандарти вимагають, щоб планування і проведення аудиту було спрямовано на одержання 

розумних доказів відсутності суттєвих перекручень і помилок у фінансовій звітності підприємств. 

 Аудитори керувалися законодавством України у сфері господарської діяльності та 

оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової 

звітності, міжнародними стандартами аудиту, використовував як загальнонаукові методичні 

прийоми аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та ін.) так і власні методичні 

прийоми (документальні, розрахунково-методичні узагальнення результатів аудиту). Перевірка 

складається відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, 

зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 705, 720. Перевіркою передбачалось та 

планувалось, в рамках обмежень, встановлених договором, щодо обсягу, строків перевірки, та з 

урахуванням розміру суттєвості помилок з метою отримання достатньої інформації про відсутність 

або наявність суттєвих помилок у перевіреній фінансовій звітності та задля складання висновку про 

ступінь достовірності фінансової звітності  та надання оцінки реального фінансового стану об’єкта 

перевірки. Під час аудиту проведення дослідження, шляхом тестування доказів щодо 

обґрунтування сум чи іншої інформації, розкритої у фінансовій звітності, а також оцінку 

відповідності застосованих принципів обліку та звітності в Україні, чинних протягом періоду 

перевірки. 

               Використовуючи загальнонаукові та специфічні методичні прийоми, були перевірені дані, 

за якими була складена перевірена звітність. Під час перевірки були досліджені бухгалтерські 
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принципи оцінки матеріальних статей балансу, що застосовані на об’єкті перевірки: оцінка 

оборотних і необоротних активів, методи амортизації основних засобів, тощо.  

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої 

думки. 

 

1.4  Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики 
 

Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень 

щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом 

тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також 

оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації 

бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. 

Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (надалі – МСФЗ), та Облікової політики ПАТ «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ». Річна фінансова звітність складена на підставі даних 

бухгалтерського обліку Товариства за станом на кінець останнього дня звітного року. 

Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність Товариства складену за Міжнародними 

стандартами фінансової звітності, а саме: 

- Баланс станом на 31.12.2016 року; 

- Звіт про фінансові результати за 2016 рік; 

- Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік; 

- Звіт про власний капітал за 2016 рік; 

- Примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016р. 

Фінансова звітність Товариства за 2016 фінансовий рік є звітністю, яка відповідає вимогам 

МСФЗ.  

Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, крім тих, справедливу 

вартість яких неможливо оцінити достовірно. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку 

управлінського персоналу Товариства.  

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих принципів Міжнародних стандартів 

фінансової звітності ПАТ «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», а також 

оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Підготовка фінансової звітності вимагає від 

керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених 

у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах 

протягом звітного періоду.  

Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що дані та інформація, які 

надані в первинних документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених 

господарських операцій. 

 

 

1.5  Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність  

 

Управлінський персонал ПАТ «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», в 

особі відповідальних посадових осіб, несе відповідальність, зазначену у параграфі 6 б) МСА 210 

"Узгодження умов завдань з аудиту": 

- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2016 рік відповідно до Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV та 

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; 

- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб 

забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок 

шахрайства або помилки; 

- за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою 

інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; 

- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність 

діяльності Товариства на основі проведеного фінансового аналізу діяльності Товариства у 
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відповідності з вимогами МСА № 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту 

відповідно до міжнародних стандартів аудиту». 

Відповідальна особа  несе відповідальність  також за: 

- початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку; 

- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських 

фактів; 

- доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів; 

- методологію та організацію бухгалтерського обліку; 

- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію. 

Для проведення аудиторської перевірки за 2016 рік, відповідно до Міжнародних стандартів 

аудиту МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 

«Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та 

параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», підлягали та були надані для перевірки 

наступні документи: 

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2016 року; 

2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2016 рік; 

3. Звіт про рух грошових коштів (Форма № 3) за 2016 рік; 

4. Звіт про власний капітал (Форма № 4) за 2016 рік; 

5. Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік; 

6. Статутні, реєстраційні документи; 

7. Протоколи, накази; 

8. Регістри бухгалтерського обліку та первинні документи. 

 

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва Товариства розрахунків та 

припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а 

також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного 

періоду. 

 

1.6 Відповідальність аудитора 

 

 Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 

результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних 

стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – 

МСА), зокрема, до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», 

МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи 

та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720   «Відповідальність аудитора 

щодо іншої інформації в документах, що містить перевірену аудитором фінансову звітність, МСА 

240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». 

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують 

нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості 

в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.  

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття 

інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й 

суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПАТ «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ», а також оцінку загального подання фінансових звітів. Вибір 

процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень 

фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.  

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність 

облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової 

звітності. 

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що 

стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з 

метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення 

думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. 



 
Аудиторська компанія «Рейтинг-Аудит». Свідоцтво суб’єкта аудиторської діяльності  4129 від 26.03.2008. E-mail reiting_audit@ukr.net                                         

6 

Перевірка проводилась відповідно до статті 10 Закону України «Про аудиторську 

діяльність» в редакції Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про аудиторську 

діяльність» від 14 вересня 2006 року № 140-V, Законів України «Про цінні папери та фондовий 

ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-ІV зі змінами та доповненнями, «Про державне 

регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, зі змінами та 

доповненнями,  Міжнародних  стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання 

впевненості (РМСАНВ), (рік видання 2013), затверджених в якості національних стандартів аудиту 

рішенням АПУ від 24.12.2014 р. № 304/1 (надалі – МСА), з урахуванням  інших нормативних актів, 

що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.   

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих принципів Міжнародних стандартів   

бухгалтерського обліку   та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом 

ПАТ «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»,  також оцінку загального подання 

фінансових звітів в цілому. Перевіркою не розглядалося питання правильності сплати податків, 

зборів, обов’язкових платежів. 

 

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки аудитора щодо повного 

комплекту фінансової звітності 

 

1.7 Думка аудитора  

 

Вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує достатні та відповідні докази для 

висловлення думки аудиторів. 

Зібрана під час перевірки інформація забезпечує розумну основу для формування незалежної 

думки аудитора щодо відповідності даних фінансових звітів їх концептуальній основі по окремих 

класах операцій, відсутності викривлень та достовірності фінансової звітності і викладення своєї 

думки в аудиторському висновку. 

Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів, 

визначається «Концептуальною основою фінансової звітності», виданою РМСБО у вересні 2010р., 

розміщеною на сайті Міністерства Фінансів України. 

Облікова політика Товариства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та 

звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам МСФЗ.  

Проводки в облікових записах здійснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у 

звітності в електронній формі. 

Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує, обґрунтовану підставу для 

висловлення думки аудиторів. 

Ті невідповідності і відхилення, які вказані в цьому параграфі не є суттєвими і в цілому не 

спотворюють фінансовий стан Товариства. 

 

1.8 Обмеження обсягу роботи аудитора 

 

Аудитори не мали змоги спостерігати за проведенням інвентаризації,  яка проводилась ПАТ 

«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»  перед складанням фінансової звітності 

за 2016 рік згідно Наказу № 21 від 04.12.2016 р., оскільки ця дата передувала даті, призначеній для  

проведення аудиту, тому ми не маємо можливості висловити свою думку стосовно процедури її 

проведення та результатів. Однак, на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна 

комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА.  

За оцінкою аудиторів, вищезазначені зауваження  мають обмежений вплив  на фінансові звіти 

(в межах суттєвості) і не перекручують загальну річну фінансову звітність Товариства та стан справ 

в цілому. 
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1.9 Умовно-позитивна думка 

 

Аудиторами проведений аудит фінансової звітності ПАТ «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ» станом на 31 грудня 2016 року, а саме: «Баланс (Звіт про 

фінансовий стан) на 31 грудня 2016 р.» (Форма № 1), «Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід) за 2016 р.» (Форма № 2), «Звіту про рух грошових коштів за 2016р.» (Форма №3), 

«Звіт про власний капітал за 2016 р.» (Форма №4) та «Примітки до фінансової звітності за 2016 р.» 

/форми фінансової звітності додаються/.  Вважаємо, що проведена аудиторська перевірка 

забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення думки аудиторів. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у пункті 1.8 параграфу 

1 «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки аудитора щодо повного комплекту 

фінансової звітності», фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий 

стан  ПАТ «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ» станом на 31 грудня 2016 

року та його фінансові результати  і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату 

згідно з принципами Міжнародних стандартів фінансової звітності.    

 
1.10 Пояснювальний параграф 

 

Не змінюючи нашої думки, наводимо додаткову інформацію. В результаті проведення 

аудиторської перевірки встановлено, що в періоді, який перевірявся фінансова звітність складена на 

основі реальних даних бухгалтерського обліку та відповідно до вимог Положень стандартів 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності і не містить істотних суперечностей. Ті 

невідповідності і відхилення, які вказані в цьому параграфі не є суттєвими і в цілому не 

спотворюють фінансовий стан Товариства. Усі процедури по формуванню та сплаті статутного 

Товариства виконані з дотриманням чинного законодавства України. 

У процесі аудиторської перевірки аудиторами було отримано достатньо доказів, які 

дозволяють зробити висновок про відображення та розкриття інформації щодо активів, зобов’язань 

та власного капіталу, згідно з Положеннями стандартами бухгалтерського обліку. 

 

 

 

ІІ. ЗВІТ  ПРО ІНШІ  ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ  ВИМОГИ 

  

2.1 Відомості щодо діяльності зі спільного інвестування. Розкриття інформації про стан 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

 

Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2016 року в усіх суттєвих аспектах 

достовірно та повно подає фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2016 р. згідно з 

нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. 

Товариство для складання фінансової звітності використовує Міжнародні стандарти 

фінансової звітності. Аудиторською перевіркою було охоплено вказані форми звітності, складені 

станом на 31.12.2016 року. 

На Товаристві фінансова звітність складалась протягом 2016 року своєчасно та 

представлялась до відповідних контролюючих органів. 

Концептуальною основою для підготовки зазначеної фінансової звітності Товариства є 

Міжнародні стандарти фінансової звітності. 

Бухгалтерський облік Товариства ведеться на паперових носіях, а також з використанням 

комп’ютерної техніки та програмного забезпечення 1С-бухгалтерія. 

В 2016 році Товариство дотримувалось принципу незмінності облікової політики. 

Фінансова звітність Товариства за 2016 рік своєчасно складена та подана до відповідних державних 

органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація бухгалтерського обліку у 

Товаристві відповідає встановленим вимогам чинного законодавства, та прийнятої Товариством 

облікової політики за 2016 р. Аудиторською перевіркою підтверджено, що бухгалтерський облік на 

Товаристві протягом 2016 року вівся у цілому у відповідності до вимог Закону України "Про 
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бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.99 року, відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності та Інструкції "Про застосування плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та 

організацій", затвердженої Наказом Мінфіну України від 30.11.99 № 291 та інших нормативних 

документів з питань організації обліку. Порушень обліку не виявлено. 

Кількість акцій 3 387 720 штук (Три мільйони триста вісімдесят сім тисяч сімсот двадцять ) 

простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. (П’ять копійок) кожна. (Свідоцтво про 

реєстрацію випуску акцій № 24/13/1/02 від 10 липня 2012 року видане Західним територіальним 

управлінням НКЦПФР, форма існування – бездокументарна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про вартість чистих активів станом на 31.12.2016р.: 

 

№

 з/п 
Найменування  показника 

Значення показника 

на початок 

звітного періоду (тис. 

грн.) 

на кінець 

звітного періоду (тис. 

грн.) 

1 2 3 4 

1 

Активи Товариства, тис. 

грн. 

(оцінна вартість) 7730 7417 

2 
Зобов'язання Товариства, 

тис. грн. 1958 1568 

3 

Вартість чистих активів 

Товариства, тис. грн. (ряд. 1 - ряд. 

2) 5772   5849 

 

 

ПАТ «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»  дотримувалось вимог 

нормативно-правових актів Національної Комісії з цінних паперів та Фондового ринку в 2016 році. 

 

   Розкриття інформації про активи і зобов'язання 

 

Розкриття інформації щодо обліку та оцінки активів. 

Публічним акціонерним товариством за період з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року 

використовувались цілком правильні та обґрунтовані принципи здійснення класифікації активів в 

бухгалтерському обліку. В цілому оцінка активів відбувалась відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності. 

Аудиторська перевірка була проведена з метою визнання наявності відображених станом 

на 31.12.2016 року всіх видів активів - необоротних, оборотних та витрат майбутніх періодів 

шляхом перевірки даних інвентаризації. Аналіз таких даних підтверджує достовірність всіх статей 

активу балансу та дає змогу визначити, що ця інвентаризація проведена згідно з чинним 

законодавством. 
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Розкриття інформації щодо обліку нематеріальних активів, основних засобів, інших 

необоротних матеріальних активів та їх зносу. 

 

Станом на 31.12.2016 року Розділ 1 Активу Балансу Товариства становить 3495 тис. грн., 

що включає в себе наступне: первісна вартість основних засобів – 6275 тис. грн., знос – 2807тис. 

грн., залишкова вартість основних засобів становить 3468 тис. грн. 

Незавершені капітальні інвестиції в балансі Товариства вірно відображені в сумі 5 тис. грн. 

Залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2016 року становить 22 тис. 

грн. 

 

 

Розкриття інформації щодо правильності ведення обліку, класифікації та оцінки запасів, 

незавершеного виробництва та товарів. 

 

Станом на 31.12.2016 року запаси (товари) Товариства становлять  1074 тис. грн. в т.ч.: 

виробничі запаси дорівнюють 134 тис. грн., вартість товарів складає 940 тис. грн. 

 

Розкриття інформації про ведення бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості. 

 

Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2016 р. за продукцію, товари, роботи, послуги 

становить 242 тис. грн., дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами 

становить 2 тис. грн., дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом в балансі Товариства 

становить 570 тис. грн., у тому числі з податку на прибуток - 552 тис. грн. 

Інша поточна дебіторська заборгованість, що відображена у рядку 1155 балансу Товариства 

відсутня. 

 

Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків. 

 

Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає чинному законодавству 

України. Порушень в обліку валютних цінностей не виявлено. За перевірений період облік 

розрахунків вівся з дотриманням діючих вимог. Залишки коштів готівки в касі та залишки на 

розрахунковому рахунку відповідають даним аналітичного обліку, даним касової книги, та даним 

банківських виписок. 

Станом на 31.12.2016 року в балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів в 

національній валюті становить 2034 тис. грн. 

Поточні фінансові інвестиції Товариства станом на 31.12.2016 року відсутні. 

 

Інші оборотні активи. 

 

Інші оборотні активи Товариства станом на 31.12.2016 р. відсутні.  

 

Розкриття інформації про відображення поточних зобов'язань у фінансовій звітності 

 

Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського 

обліку № 291. Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині зобов'язань станом на 

31.12.2016 року, а саме - ІІІ розділ "Поточні зобов'язання і забезпечення" підтверджуються актами 

звірки з кредиторами та даними інвентаризації, яка проведена згідно з згідно з чинним 

законодавством. Фактичні дані про зобов'язання Товариства  відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності вірно відображені у сумі 1568 тис. грн. у розділі IІІ пасиву балансу 

станом на 31.12.2016 року та розподілені наступним чином: 

Станом на 31.12.2016 р. поточна кредиторська заборгованість Товариства за: 

- товари, роботи, послуги – 1116 тис. грн.; 

- розрахунками з бюджетом – 198 тис. грн.; 
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- розрахунками зі страхування – 41 тис. грн.; 

- розрахунками з оплати праці – 157 тис. грн. 

Поточні забезпечення станом на 31.12.2016 року становлять 37 тис. грн. 

Доходи майбутніх періодів Товариства вірно відображені в рядку 1665 пасиву балансу і 

дорівнюють  19 тис. грн. 

       

Розкриття інформації про статутний та власний капітал 

 

Аудиторами підтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капіталу; 

правильність відображення в обліку внесків до Статутного капіталу; порядок ведення аналітичного 

обліку рахунку 40 „ Статутний капітал ”.  

Відповідно до Статуту Товариства Затвердженого протоколом чергових загальних зборів 

акціонерів від 23 квітня 2011 року та зареєстровано Дарницькою районною в місті Києві 

державною адміністрацією від 02.08.2011 року, реєстраційний №10651050008004551 статутний 

капітал Товариства складає 169 386,00 (Сто шістдесят дев’ять тисяч триста вісімдесят шість 

гривень 00 коп.). 

Станом на 31.12.2016 року статутний капітал сформовано повністю, що становить                        

169386, 00  (Сто шістдесят дев’ять тисяч триста вісімдесят шість гривень 00 коп.) 

 

Інформація про осіб, що володіють пакетом більше 10 % акцій: 

 
% акцій, 

часток, паїв, 

прав голосу 

Прізвище 

ім’я по 

батькові 

(за 

наявності) 

акціонера, 

учасника 

інтереси 

якого 

представля

ються 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові (за 

наявності) 

українсько

ю та  

англійсько

ю власника 

істотної 

участі 

Номер (та за наявності – 

серію) паспорта (або 

іншого документа, який 

посвідчує особу та 

відповідно до 

законодавства України 

може бути використаний 

на території України для 

укладення правочинів), 

дата видачі (дд.мм.рррр) та 

орган, який його видав 

Гром

адянс

тво 

 

Місце проживання/ 

перебування резидента 

або місце проживання 

чи тимчасового 

перебування для 

нерезидента в Україні  

Реєстраційний 

номер 

облікової 

картки 

платника 

податків 

України 

45,1568 

Х 

Новицька 

Лідія 

Петрівна 

СО№394795 Харківським 

РУГУ МВС України 

м.Києва  11.05.2000 р. 

Украї

на 

02068,м.Київ, 

Харківське шосе 58-

а,кв.145 

1804121387 

16,6986 

х 

Новицькій 

Богдан 

Вячеславов

ич 

СН№761785 Харківським 

РУГУ МВС України 

м.Києва 30.04.1998 р. 

Украї

на 

02068,м.Київ, 

Харківське шосе 58-

а,кв.145 

2696800451 

 

Величина статутного капіталу згідно з установчими документами наступна:  

            Зареєстрований статутний капітал – 169386, 00грн.; 

            Сплачений статутний капітал  – 169386, 00грн.; 

             Неоплачений капітал - відсутній. 

 

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2016 р. становить 5849 тис. грн. та складається 

з: 

зареєстрований (пайовий) капітал – 169 тис. грн.; 

капітал у дооцінках – 2932 тис. грн.; 

резервний капітал – 42 тис. грн.; 

нерозподілений прибуток – 2706 тис. грн. 

За результатами діяльності в 2016 році Товариством був отриманий прибуток у розмірі 77 

тис. грн. 
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На нашу думку, інформація про власний капітал достовірно та справедливо відображена у 

фінансовій звітності і відповідає вимогам відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності. 

Структура власного капіталу Товариства: 

 

Стаття Балансу 
Код 

рядка 

На початок звітного 

року, тис грн. 

На кінець звітного 

року, тис грн. 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 169 169 

Капітал у дооцінках 1405 2932 2932 

резервний капітал 1415 42 42 

Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток) 
1420 2629 2706 

Усього 1495 5772 5849 

 

Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів 

Балансова вартість чистих активів Товариства (активи за вирахуванням зобов’язань) станом 

на 31.12.2016 року складають: 

    Необоротні активи                                            3495 тис. грн. 

    Оборотні активи                                                3922 тис. грн. 

    РАЗОМ  активи                                                7417 тис. грн. 

    Поточні зобов’язання                                        1568 тис. грн. 

    РАЗОМ  зобов’язання                                      1568 тис. грн. 

    Чисті активи: 

     РАЗОМ активи мінус РАЗОМ зобов’язання   5849 тис. грн. 

 

Станом на 31.12.2016 р. вартість чистих активів складає 5849 тис. грн. і визначена згідно 

чинного законодавства. 

 

Аналіз фінансового стану 

 

Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність 

у складі: баланс станом на 31 грудня 2016 року та звіт про фінансові результати за 2016 рік. 

Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2016 р. та на 31.12.2016 р. 

проводилась на підставі розрахунків наступних показників: 

1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К абс.л.) обчислюється як відношення грошових 

засобів, їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт 

абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно. 

Орієнтовне оптимальне значення  показника (0,25-0,5): 

   К абс.л 01.01.2016 р. = 2020/1958=1,0317 

  К абс.л 31.12.2016 р. = 2034/1568=1,2972 

 2. Загальний коефіцієнт ліквідності характеризує достатність обігових коштів без 

урахування матеріальних запасів та затрат для погашення боргів:  

              К заг.лікв. 01.01.2016 р.= 4251/1958=2,1711 

              К заг.лікв. 31.12.2016 р.= 3922/1568=2,5013 

3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) характеризує відношення власних та 

прирівняних до них коштів до сукупних активів Товариства: 

К авт. 01.01.2016 р.= 5772/7730=0,7467 

К авт. 31.12.2016 р.= 5849/7417=0,7886 

4. Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом розраховується як відношення 

залучених коштів до власних. Оптимальне значення показника: 0,5…1,0: 

             К покр. 01.01.2016 р. = 1958/5772=0,3392 

              К покр. 31.12.2016 р. = 1568/5849=0,2681 
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5. Коефіцієнт рентабельності активів розраховується  як відношення чистого прибутку до 

середньорічної вартості активів Товариства: 

  К рент. 31.12.2016 р. = 77/7573,5=0,0102 

 

Основні показники фінансового стану Товариства станом  на 01.01.2016 року та на 

31.12.2016 року наведені в таблиці. 

Таблиця  

ПОКАЗНИК Оптимальне 

значення 

ФАКТИЧНЕ  ЗНАЧЕННЯ 

На 01.01.2016 р. На 31.12.2016 р. 

1. Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 

0,25…0,5 1,0317 1,2972 

2. Коефіцієнт загальної ліквідності            >1 2,1711 2,5013 

3.Коефіцієнт фінансової  

незалежності (автономії)                

>0,5 0,7467 0,7886 

4. Коефіцієнт структури капіталу <1 0,3392 0,2681 

5. Коефіцієнт рентабельності активів Якнайбільше - 0,0102 

 

 

 

   

2.2. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової 

звітності внаслідок шахрайства 

 

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання 

розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як 

цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння 

суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури, необхідні для отримання 

інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення 

внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу  суб’єкта 

господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти 

при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором 

були проведені аналітичні процедури,  спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння  

зовнішніх чинників діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та 

корпоративного  управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії 

і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. 

Аудитор не отримав доказів стосовно можливого шахрайства та суттєвого викривлення 

фінансової звітності  ПАТ «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ» 

внаслідок шахрайства. 

 

 

 2.3. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала 

аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії разом 

з фінансовою звітністю 

 

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення 

наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою 

інформацією, що розкривається Товариством у відповідності з МСА 720 «Відповідальність 

аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову 

звітність». 

Аудитор не отримав аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво 

викривлена, у зв’язку з інформацію, що розкривається Товариством та подається до Комісії. 
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2.4. Розкриття додаткової інформації про Товариство 

 

2.4.1. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього 

аудиту вимогам законодавства 

 

Склад управлінського персоналу, стан управління та стан внутрішнього аудиту відповідає 

чинному законодавству. 

 

2.5.  Інформація про пов'язаних осіб 

 

Відповідно  до вимог МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони»  та МСА 550 

«Пов’язані особи» аудитори звертались до управлінського персоналу  із запитом щодо надання 

списку пов’язаних осіб  та, за наявності таких осіб, характеру  операцій з ними.  

На наш запит, було отримано підтвердження від управлінського персоналу стосовно того, що 

Товариство не має пов’язаних сторін. 

 

2.6 Події після дати балансу 

 

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у 

фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.   

На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що суттєві події після дати 

балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, на дату аудиторського висновку 

(звіту незалежного аудитора) відсутні – наведено достовірно.  

Аудитори не отримали аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво 

викривлена, у зв’язку з вищенаведеною інформацію, що розкривається Товариством та подається 

до Комісії. 

 

Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію 

про ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати  коригувань або про ситуації, що 

виникли після дати складання фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може 

вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав 

місце в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно 

МСА 560 "Подальші події", МСБО 10 "Події після звітного періоду", МСБО 8 «Облікові політики, 

зміни в облікових оцінках та помилки»). 

Аудитори підтверджують на дату проведення аудиту відсутність подій після дати балансу,  які 

потребують коригування у фінансовій звітності. 

 

Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний 

сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки 

управлінського персоналу щодо здатності суб’єкта господарювання безперервно продовжувати 

діяльність згідно до вимог МСА 570 «Безперервність» та визначено, що не  існує суттєвої 

невизначеності, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під 

значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність. 

 

Загальний висновок 

 

Враховуючи вищенаведені аудиторські докази, керуючись Законом України „   Про 

аудиторську діяльність ”, Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики 

Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих Аудиторською палатою України в якості 

національних (зокрема МСА 701 та 720), та зважаючи на те, що виконані необхідні умови: 

- аудитор отримав всю інформацію і пояснення,необхідні для цілей аудиту; 

- надана інформація достатня для відображення реального стану справ Товариства; 

- є адекватні і достовірні дані з усіх суттєвих питань; 
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- фінансова документація підготовлена у відповідності з прийнятою на Товаристві обліковою 

політикою, котра в цілому відповідає вимогам законодавства України. 

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої 

думки.  

Ми не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов’язань Товариства станом на 

31.12.2016 року, однак за допомогою здійснення інших аудиторських процедур отримали 

можливість підтвердити суму активів та зобов’язань, відображених в фінансових звітах Товариства 

протягом 2016 року, в межах рівня суттєвості, визначеного відповідно до листа Міністерства 

фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108. 

 На нашу думку, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан 

станом на 31 грудня 2016 року, а також фінансові результати за 2016 рік, у відповідності до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

 

Основні відомості про аудиторську фірму: 

 

Повна назва підприємства Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ 

«РЕЙТИНГ-АУДИТ» 

Скорочена назва підприємства  ПП «АК «РЕЙТИНГ-АУДИТ» 

Ознака особи Юридична 

Код за ЄДРПОУ 30687076 

Юридична адреса 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, 101 

Свідоцтво про внесення в реєстр 

суб’єктів аудиторської діяльності 

№ 4129 від 26.03.08р., строк дії з 26.03.2008 року до 

28.02.2018 року видане Аудиторською Палатою України 

Свідоцтво  про внесення до 

реєстру аудиторів та 

аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки 

фінансових установ, що 

здійснюють діяльність на ринку 

цінних паперів 

Серія П 000352 від 12.02.2016 року, строк дії з 12.02.2016 

року до 28.02.2018 року, видане Національною комісією з 

цінних паперів та фондового ринку 

Сертифікат аудитора № 006583 від 02.07.2009р., строк дії від 02.07.2009 р. до 

02.07.2019 р. 

 

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту: 

 

- дата та номер договору на 

проведення аудиту 
від 22.02.2017 р. № 22/02-3 

- дата початку та дата закінчення 

проведення аудиту 
з 22.02.2017 р. по 09.03.2017 р. 

 

Заступник Директора                                                           м.п. _____________   Т.М. Давиденко 

Приватного підприємства  

«АУДИТОРСЬКОЇ КОМПАНІЇ  

«РЕЙТИНГ-АУДИТ»                                 

 



Ɋɟɝɭɥɹɪɧɚ�ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɡɚ 2016 ɪɿɤ 

ɇɚɡɜɚ: ɉɍȻɅȱɑɇȿ�ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ�ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ "ɌɈɊȽɈȼɈ�ȼɂɊɈȻɇɂɑȿ 
ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ" ɉɈɁɇəɄɂ" 

ȯȾɊɉɈɍ: 19015719 
Ɋɿɤ: 2016 

Ɂɦɿɫɬ 
 
1. Ɉɫɧɨɜɧɿ�ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ�ɩɪɨ�ɟɦɿɬɟɧɬɚ: X 
2. ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɨɞɟɪɠɚɧɿ�ɥɿɰɟɧɡɿʀ (ɞɨɡɜɨɥɢ) ɧɚ�ɨɤɪɟɦɿ�ɜɢɞɢ�ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ X 
3. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ�ɳɨɞɨ�ɭɱɚɫɬɿ�ɟɦɿɬɟɧɬɚ�ɜ�ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ�ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ�ɨɫɿɛ - 
4. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɳɨɞɨ�ɩɨɫɚɞɢ�ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ�ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ X 
5. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɟ�ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ - 
6. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ�ɬɚ�ɚɛɨ�ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ�ɟɦɿɬɟɧɬɚ�ɬɚ�ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ�ɿ 
ɜɚɪɬɿɫɬɶ�ɚɤɰɿɣ (ɪɨɡɦɿɪɭ�ɱɚɫɬɨɤ, ɩɚʀɜ) X 

7. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ�ɨɫɿɛ�ɟɦɿɬɟɧɬɚ: 
1) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɳɨɞɨ�ɨɫɜɿɬɢ�ɬɚ�ɫɬɚɠɭ�ɪɨɛɨɬɢ�ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ�ɨɫɿɛ�ɟɦɿɬɟɧɬɚ X 
2) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ�ɩɨɫɚɞɨɜɢɦɢ�ɨɫɨɛɚɦɢ�ɟɦɿɬɟɧɬɚ�ɚɤɰɿɹɦɢ�ɟɦɿɬɟɧɬɚ X 
8. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɨɫɿɛ, ɳɨ�ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ 10 ɜɿɞɫɨɬɤɚɦɢ�ɬɚ�ɛɿɥɶɲɟ�ɚɤɰɿɣ�ɟɦɿɬɟɧɬɚ X 
9. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɡɚɝɚɥɶɧɿ�ɡɛɨɪɢ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ X 
10. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ X 
11. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ�ɨɫɿɛ, ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ�ɹɤɢɯ�ɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ�ɟɦɿɬɟɧɬ X 
12. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ�ɩɪɨ�ɰɿɧɧɿ�ɩɚɩɟɪɢ�ɟɦɿɬɟɧɬɚ: 
1) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɜɢɩɭɫɤɢ�ɚɤɰɿɣ�ɟɦɿɬɟɧɬɚ X 
2) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɨɛɥɿɝɚɰɿʀ�ɟɦɿɬɟɧɬɚ - 
3) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɿɧɲɿ�ɰɿɧɧɿ�ɩɚɩɟɪɢ, ɜɢɩɭɳɟɧɿ�ɟɦɿɬɟɧɬɨɦ - 
4) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɩɨɯɿɞɧɿ�ɰɿɧɧɿ�ɩɚɩɟɪɢ - 
5) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɜɢɤɭɩ�ɜɥɚɫɧɢɯ�ɚɤɰɿɣ�ɩɪɨɬɹɝɨɦ�ɡɜɿɬɧɨɝɨ�ɩɟɪɿɨɞɭ - 
13. Ɉɩɢɫ�ɛɿɡɧɟɫɭ X 
14. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ�ɬɚ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ�ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ�ɟɦɿɬɟɧɬɚ: 
1) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɨɫɧɨɜɧɿ�ɡɚɫɨɛɢ�ɟɦɿɬɟɧɬɚ (ɡɚ�ɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸ�ɜɚɪɬɿɫɬɸ) X 
2) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɳɨɞɨ�ɜɚɪɬɨɫɬɿ�ɱɢɫɬɢɯ�ɚɤɬɢɜɿɜ�ɟɦɿɬɟɧɬɚ X 
3) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɡɨɛɨɜ
ɹɡɚɧɧɹ�ɟɦɿɬɟɧɬɚ X 
4) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɨɛɫɹɝɢ�ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ�ɬɚ�ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ�ɨɫɧɨɜɧɢɯ�ɜɢɞɿɜ�ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ - 
5) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ�ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ�ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ - 
15. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ�ɜɢɩɭɫɤɭ�ɛɨɪɝɨɜɢɯ�ɰɿɧɧɢɯ�ɩɚɩɟɪɿɜ - 
16. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ�ɳɨɞɨ�ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ�ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ�ɬɚ�ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ�ɩɪɨ�ɿɩɨɬɟɱɧɿ�ɰɿɧɧɿ 
ɩɚɩɟɪɢ, ɳɨ�ɜɢɧɢɤɚɥɚ�ɩɪɨɬɹɝɨɦ�ɡɜɿɬɧɨɝɨ�ɩɟɪɿɨɞɭ - 

17. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɫɬɚɧ�ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ�ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ X 



18. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɜɢɩɭɫɤɢ�ɿɩɨɬɟɱɧɢɯ�ɨɛɥɿɝɚɰɿɣ - 
19. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɫɤɥɚɞ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ�ɿ�ɪɨɡɦɿɪ�ɿɩɨɬɟɱɧɨɝɨ�ɩɨɤɪɢɬɬɹ: 
1) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɪɨɡɦɿɪ�ɿɩɨɬɟɱɧɨɝɨ�ɩɨɤɪɢɬɬɹ�ɬɚ�ɣɨɝɨ�ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ�ɡ 
ɪɨɡɦɿɪɨɦ (ɫɭɦɨɸ) ɡɨɛɨɜ
ɹɡɚɧɶ�ɡɚ�ɿɩɨɬɟɱɧɢɦɢ�ɨɛɥɿɝɚɰɿɹɦɢ�ɡ�ɰɢɦ�ɿɩɨɬɟɱɧɢɦ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ 

- 

2) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɳɨɞɨ�ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ�ɪɨɡɦɿɪɭ�ɿɩɨɬɟɱɧɨɝɨ�ɩɨɤɪɢɬɬɹ�ɡ�ɪɨɡɦɿɪɨɦ 
�ɫɭɦɨɸ) ɡɨɛɨɜ
ɹɡɚɧɶ�ɡɚ�ɿɩɨɬɟɱɧɢɦɢ�ɨɛɥɿɝɚɰɿɹɦɢ�ɡ�ɰɢɦ�ɿɩɨɬɟɱɧɢɦ�ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ�ɧɚ 
ɤɨɠɧɭ�ɞɚɬɭ�ɩɿɫɥɹ�ɡɦɿɧ�ɿɩɨɬɟɱɧɢɯ�ɚɤɬɢɜɿɜ�ɭ�ɫɤɥɚɞɿ�ɿɩɨɬɟɱɧɨɝɨ�ɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ�ɩɪɨɬɹɝɨɦ�ɡɜɿɬɧɨɝɨ�ɩɟɪɿɨɞɭ 

- 

3) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɡɚɦɿɧɢ�ɿɩɨɬɟɱɧɢɯ�ɚɤɬɢɜɿɜ�ɭ�ɫɤɥɚɞɿ�ɿɩɨɬɟɱɧɨɝɨ�ɩɨɤɪɢɬɬɹ�ɚɛɨ 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ�ɧɨɜɢɯ�ɿɩɨɬɟɱɧɢɯ�ɚɤɬɢɜɿɜ�ɞɨ�ɫɤɥɚɞɭ�ɿɩɨɬɟɱɧɨɝɨ�ɩɨɤɪɢɬɬɹ - 

4) ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ�ɩɪɨ�ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ�ɿɩɨɬɟɱɧɨɝɨ�ɩɨɤɪɢɬɬɹ�ɿɩɨɬɟɱɧɢɯ�ɨɛɥɿɝɚɰɿɣ�ɡɚ�ɜɢɞɚɦɢ 
ɿɩɨɬɟɱɧɢɯ�ɚɤɬɢɜɿɜ�ɬɚ�ɿɧɲɢɯ�ɚɤɬɢɜɿɜ�ɧɚ�ɤɿɧɟɰɶ�ɡɜɿɬɧɨɝɨ�ɩɟɪɿɨɞɭ - 

5) ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ�ɳɨɞɨ�ɩɿɞɫɬɚɜ�ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ�ɭ�ɟɦɿɬɟɧɬɚ�ɿɩɨɬɟɱɧɢɯ�ɨɛɥɿɝɚɰɿɣ�ɩɪɚɜ�ɧɚ 
ɿɩɨɬɟɱɧɿ�ɚɤɬɢɜɢ, ɹɤɿ�ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ�ɿɩɨɬɟɱɧɟ�ɩɨɤɪɢɬɬɹ�ɡɚ�ɫɬɚɧɨɦ�ɧɚ�ɤɿɧɟɰɶ�ɡɜɿɬɧɨɝɨ 
ɪɨɤɭ 

- 

20. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ�ɩɪɨɫɬɪɨɱɟɧɢɯ�ɛɨɪɠɧɢɤɨɦ�ɫɬɪɨɤɿɜ�ɫɩɥɚɬɢ 
ɱɟɪɝɨɜɢɯ�ɩɥɚɬɟɠɿɜ�ɡɚ�ɤɪɟɞɢɬɧɢɦɢ�ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ (ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ�ɩɨɡɢɤɢ), ɩɪɚɜɚ 
ɜɢɦɨɝɢ�ɡɚ�ɹɤɢɦɢ�ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨ�ɿɩɨɬɟɤɚɦɢ, ɹɤɿ�ɜɤɥɸɱɟɧɨ�ɞɨ�ɫɤɥɚɞɭ�ɿɩɨɬɟɱɧɨɝɨ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ 

- 

21. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɜɢɩɭɫɤɢ�ɿɩɨɬɟɱɧɢɯ�ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɿɜ - 
22. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɳɨɞɨ�ɪɟɽɫɬɪɭ�ɿɩɨɬɟɱɧɢɯ�ɚɤɬɢɜɿɜ - 
23. Ɉɫɧɨɜɧɿ�ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ�ɩɪɨ�ɎɈɇ - 
24. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɜɢɩɭɫɤɢ�ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɿɜ�ɎɈɇ - 
25. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɨɫɿɛ, ɳɨ�ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ�ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɚɦɢ�ɎɈɇ - 
26. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ�ɜɚɪɬɨɫɬɿ�ɱɢɫɬɢɯ�ɚɤɬɢɜɿɜ�ɎɈɇ - 
27. ɉɪɚɜɢɥɚ�ɎɈɇ - 
28. ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ�ɩɪɨ�ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɣ�ɜɢɫɧɨɜɨɤ (ɡɜɿɬ) - 
29. Ɍɟɤɫɬ�ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨɝɨ�ɜɢɫɧɨɜɤɭ (ɡɜɿɬɭ) X 
30. Ɋɿɱɧɚ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ�ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ - 
31. Ɋɿɱɧɚ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ�ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ, ɫɤɥɚɞɟɧɚ�ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ�ɞɨ�Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ�ɨɛɥɿɤɭ (ɭ�ɪɚɡɿ�ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ) X 

32. Ɂɜɿɬ�ɩɪɨ�ɫɬɚɧ�ɨɛ
ɽɤɬɚ�ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ (ɭ�ɪɚɡɿ�ɟɦɿɫɿʀ�ɰɿɥɶɨɜɢɯ�ɨɛɥɿɝɚɰɿɣ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ�ɡɨɛɨɜ
ɹɡɚɧɶ�ɡɚ�ɹɤɢɦɢ�ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ�ɲɥɹɯɨɦ�ɩɟɪɟɞɚɱɿ 
ɨɛ
ɽɤɬɚ (ɱɚɫɬɢɧɢ�ɨɛ
ɽɤɬɚ) ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ�ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ) 

- 

33. ɉɪɢɦɿɬɤɢ 

- IɧɮɨɪɦɚɰLɹ�ɩɪɨ�ɧɚɥɟɠɧLɫɬɶ�ɟɦLɬɟɧɬɚ�ɞɨ�ɛɭɞɶ�ɹɤɢɯ�ɨɛCɽɞɧɚɧɶ�ɧɟ 
ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ, ɬɚɤ�ɹɤ�ɟɦLɬɟɧɬ�ɞɨ�ɨɛCɽɞɧɚɧɶ�ɧɟ�ɜɯɨɞɢɬɶ. - ȱɧɮɨɪɦɚɰɿʀ�ɩɪɨ 
ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɟ�ɚɝɟɫɬɜɨ�ɧɟɦɚɽ�ɭ�ɡɜ
ɹɡɤɭ�ɡ�ɬɢɦ, ɳɨ�ɟɦɿɬɟɧɬ�ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɭ�ɨɰLɧɤɭ�ɧɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɜ i ɞɨ�ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨɝɨ�ɚɝɟɧɫɬɜɚ�ɧɟ�ɡɜɟɪɬɚɜɫɹ. - Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ�ɨɛɥLɝɚɰLʀ 
ɬɚ iɧɲi ɰLɧɧi ɩɚɩɟɪɢ�ɧɟ�ɜɢɩɭɫɤɚɥɨ. - Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ�ɜɢɤɭɩ�ɜɥɚɫɧɢɯ�ɚɤɰLɣ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ�ɡɜLɬɧɨɝɨ�ɩɟɪLɨɞɭ�ɧɟ�ɩɪɨɜɨɞɢɥɨ. - Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ�ɛɨɪɝɨɜɢɯ�ɬɚ 
Lɩɨɬɟɱɧɢɯ�ɰLɧɧɢɯ�ɩɚɩɟɪLɜ�ɧɟ�ɜɢɩɭɫɤɚɥɨ. - ɉɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ�ɧɟ�ɧɚɥɟɠɢɬɶ�ɞɨ 
ɛɭɞɶ�ɹɤɢɯ�ɨɛ
ɽɞɧɚɧɶ�ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ. - ɉɪɨɰɟɧɬɧɿ�ɨɛɥɿɝɚɰɿʀ, ɞɢɫɤɨɧɬɧɿ 
ɨɛɥɿɝɚɰɿʀ, ɰɿɥɶɨɜɿ (ɛɟɡɩɪɨɰɟɧɬɧɿ) ɨɛɥɿɝɚɰɿʀ�ɬɚ�ɿɧɲɿ�ɰɿɧɧɿ�ɩɚɩɟɪɢ, (ɟɦɿɫɿɹ 



ɹɤɢɯ�ɩɿɞɥɹɝɚɽ�ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ) ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ�ɧɟ�ɜɢɩɭɫɤɚɥɨ. - ȱɩɨɬɟɱɧɢɯ 
ɨɛɥɿɝɚɰɿɣ, ɿɩɨɬɟɱɧɢɯ�ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɿɜ, ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɿɜ�ɎɈɇ�ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ�ɧɟ 
ɜɢɩɭɫɤɚɥɨ. - Ⱦɢɜɿɞɟɧɞɢ�ɧɟ�ɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɫɶ�ɬɚ�ɧɟɜɢɩɥɚɱɭɜɚɥɢɫɶ. 
ɉɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ�ɧɟ�ɡɚɦɨɜɥɹɥɨ�ɿ�ɧɟ�ɜɢɞɚɜɚɥɨ�ɜɥɚɫɧɢɤɚɦ�ɛɥɚɧɤɿɜ�ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɿɜ 
ɰɿɧɧɢɯ�ɩɚɩɟɪɿɜ�ɭ�ɡɜɿɬɧɶɨɦɭ�ɪɨɰɿ. - Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ�ɡɨɛɨɜ�ɹɡɚɧɶ�ɡɚ�ɨɛɥɿɝɚɰɿɹɦɢ 
ɧɟ�ɦɚɽ. - Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ�ɡɨɛɨɜ�ɹɡɚɧɶ�ɡɚ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ�ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɦɢ�ɜ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ�ɩɪɚɜɚ�ɧɟ�ɦɚɽ, ɿɩɨɬɟɱɧɿ�ɰɿɧɧɿ�ɩɚɩɟɪɢ�ɧɟ�ɜɢɩɭɫɤɚɥɨ. - 
Ɂɨɛɨɜ�ɹɡɚɧɶ�ɡɚ�ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ�ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ�ɧɟ�ɦɚɽ. - Ɂɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ�ɟɦɿɬɟɧɬɚ�ɬɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ�ɿ�ɜɚɪɬɿɫɬɶ�ɚɤɰɿɣ (ɪɨɡɦɿɪɭ�ɱɚɫɬɨɤ, ɩɚʀɜ) (ɮɿɡɢɱɧɿ�ɨɫɨɛɢ) ɧɟɦɚɽ. - 
ɉɨɫɚɞɢ�ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ�ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ�ɧɟɦɚɽ - Ɉɫɿɛ, ɳɨ�ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ 10 
ɜɿɞɫɨɬɤɚɦɢ�ɬɚ�ɛɿɥɶɲɟ�ɚɤɰɿɣ�ɟɦɿɬɟɧɬɚ (ɸɪɢɞɢɱɧɿ�ɨɫɨɛɢ) ɧɟɦɚɽ - ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɩɪɨ�ɿɩɨɬɟɱɧɿ�ɰɿɧɧɿ�ɩɚɩɟɪɢ - ɧɟɦɚɽ. - IɧɮɨɪɦɚɰLɹ�ɩɪɨ�ɎɈɇ�ɬɚ�ɩɨɜ
ɹɡɚɧɚ�ɡ 
ɧɢɦɢ iɧɮɨɪɦɚɰLɹ�ɜ�ɫɤɥɚɞi ɡɜLɬɭ�ɧɟ�ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ, ɨɫɤLɥɶɤɢ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ�ɧɟ 
ɡɞLɣɫɧɸɜɚɥɨ�ɜɢɩɭɫɤɭ�ɫɟɪɬɢɮLɤɚɬLɜ�ɎɈɇ. - ɊLɱɧɚ�ɮLɧɚɧɫɨɜɚ�ɡɜLɬɧLɫɬɶ, 
ɫɤɥɚɞɟɧɚ�ɜLɞɩɨɜLɞɧɨ�ɞɨ�ɆLɠɧɚɪɨɞɧɢɯ�ɫɬɚɧɞɚɪɬLɜ. - ɁɜLɬ�ɩɪɨ�ɫɬɚɧ�ɨɛ
ɽɤɬɚ 
ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬi ɜ�ɫɤɥɚɞi ɡɜLɬɭ�ɧɟ�ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ, ɨɫɤLɥɶɤɢ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ�ɧɟ 
ɡɞLɣɫɧɸɜɚɥɨ�ɜɢɩɭɫɤɭ�ɰLɥɶɨɜɢɯ�ɨɛɥLɝɚɰLɣ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ�ɡɨɛɨɜ
ɹɡɚɧɶ�ɡɚ�ɹɤɢɦɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɟ�ɨɛ
ɽɤɬɚɦɢ�ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬi. - ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɨɛɫɹɝ�ɜɢɪɨɛɧɢɢɰɬɜɚ 
ɬɚ�ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ�ɨɫɧɨɜɧɢɯ�ɜɢɞɿɜ�ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ�ɬɚ�ʀʀ�ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ�ɟɦɿɬɟɧɬɨɦ�ɧɟ 
ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ, ɬɚɤ�ɹɤ�ɜɿɧ�ɧɟ�ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ�ɜɢɞɚɦɢ�ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ�ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬɶɫɹ 
ɹɤ�ɩɟɪɟɪɨɛɧɚ, ɜɢɞɨɛɭɜɧɚ�ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ�ɚɛɨ�ɜɢɞɨɛɭɬɨɤ�ɬɚ�ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ. 

 
 

http://stockmarket.gov.ua/db/xml/yearreports/83293/125/templ


Ɋɟɝɭɥɹɪɧɚ�ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɡɚ 2016 ɪɿɤ 

ɇɚɡɜɚ: ɉɍȻɅȱɑɇȿ�ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ�ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ "ɌɈɊȽɈȼɈ�ȼɂɊɈȻɇɂɑȿ 
ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ" ɉɈɁɇəɄɂ" 

ȯȾɊɉɈɍ: 19015719 
Ɋɿɤ: 2016 

1.ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɜɢɩɭɫɤɢ�ɚɤɰɿɣ 
 

Ⱦɚɬɚ 
ɪɟɽɫɬɪ
ɚɰɿʀ 
ɜɢɩɭɫ
ɤɭ 

ɇɨɦɟɪ 
ɫɜɿɞɨɰ
ɬɜɚ 
ɩɪɨ 

ɪɟɽɫɬɪ
ɚɰɿɸ 
ɜɢɩɭɫɤ

ɭ 

ɇɚɣɦɟɧɭ
ɜɚɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɭ, 
ɳɨ 

ɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɜ 

ɜɢɩɭɫɤ 

Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧ
ɢɣ 

ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚ
ɰɿɣɧɢɣ 
ɧɨɦɟɪ 

Ɍɢɩ 
ɰɿɧɧɨɝɨ 
ɩɚɩɟɪɭ 

Ɏɨɪɦɚ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ�ɮɨɪɦɚ 
ɜɢɩɭɫɤɭ 

ɇɨɦɿɧɚ
ɥɶɧɚ 
ɜɚɪɬɿɫɬ
ɶ�ɚɤɰɿɣ 
�ɝɪɧ.) 

Ʉɿɥɶɤ
ɿɫɬɶ 
ɚɤɰɿɣ 
�ɲɬɭɤ

) 

Ɂɚɝɚɥɶ
ɧɚ 

ɧɨɦɿɧɚ
ɥɶɧɚ 
ɜɚɪɬɿɫɬ
ɶ (ɝɪɧ.) 

ɑɚɫɬɤɚ 
ɭ 

ɫɬɚɬɭɬ
ɧɨɦɭ 
ɤɚɩɿɬɚ
ɥɿ (ɭ 
ɜɿɞɫɨɬ
ɤɚɯ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31.05.
2010 

94/10/1
/10 

Ɍɍ 
ȾɄɐɉɎɊ 
ɜ�ɦ�Ʉɢɽɜɿ 
ɬɚ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɿɣ 
ɨɛɥ. 

UA4000069
363 

Ⱥɤɰɿɹ 
ɩɪɨɫɬɚ 
ɛɟɡɞɨɤɭɦɟ
ɧɬɚɪɧɚ 
ɿɦɟɧɧɚ 

Ȼɟɡɞɨɤɭɦɟ
ɧɬɚɪɧɿ 
ɿɦɟɧɧɿ 

0.05 33877
20 169386 100 

Ɉɩɢɫ 
ɉɪɨɬɹɝɨɦ� ɡɜLɬɧɨɝɨ� ɩɟɪLɨɞɭ� ɰLɧɧi ɩɚɩɟɪɢ� ɛɭɥɢ� ɜ� ɨɛiɝɭ� ɧɚ� ɜɬɨɪɢɧɧɨɦɭ 
ɧɟɨɪɝɚɧLɡɨɜɚɧɨɦɭ�ɪɢɧɤɭ. Ⱦɨ�ɥLɫɬɢɧɝɭ�ɛɭɞɶ�ɹɤɨʀ�ɛLɪɠi ɰLɧɧi ɩɚɩɟɪɢ�ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
ɧɟ�ɛɭɥɢ�ɜɤɥɸɱɟɧi. 

  
 



Ɋɟɝɭɥɹɪɧɚ�ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɡɚ 2016 ɪɿɤ 

ɇɚɡɜɚ: ɉɍȻɅȱɑɇȿ�ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ�ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ "ɌɈɊȽɈȼɈ�ȼɂɊɈȻɇɂɑȿ 
ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ" ɉɈɁɇəɄɂ" 

ȯȾɊɉɈɍ: 19015719 
Ɋɿɤ: 2016 

1.ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɜɢɩɭɫɤɢ�ɚɤɰɿɣ 
 

Ⱦɚɬɚ 
ɪɟɽɫɬɪ
ɚɰɿʀ 
ɜɢɩɭɫ
ɤɭ 

ɇɨɦɟɪ 
ɫɜɿɞɨɰ
ɬɜɚ 
ɩɪɨ 

ɪɟɽɫɬɪ
ɚɰɿɸ 
ɜɢɩɭɫɤ

ɭ 

ɇɚɣɦɟɧɭ
ɜɚɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɭ, 
ɳɨ 

ɡɚɪɟɽɫɬɪɭ
ɜɚɜ 

ɜɢɩɭɫɤ 

Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧ
ɢɣ 

ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚ
ɰɿɣɧɢɣ 
ɧɨɦɟɪ 

Ɍɢɩ 
ɰɿɧɧɨɝɨ 
ɩɚɩɟɪɭ 

Ɏɨɪɦɚ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ�ɮɨɪɦɚ 
ɜɢɩɭɫɤɭ 

ɇɨɦɿɧɚ
ɥɶɧɚ 
ɜɚɪɬɿɫɬ
ɶ�ɚɤɰɿɣ 
�ɝɪɧ.) 

Ʉɿɥɶɤ
ɿɫɬɶ 
ɚɤɰɿɣ 
�ɲɬɭɤ

) 

Ɂɚɝɚɥɶ
ɧɚ 

ɧɨɦɿɧɚ
ɥɶɧɚ 
ɜɚɪɬɿɫɬ
ɶ (ɝɪɧ.) 

ɑɚɫɬɤɚ 
ɭ 

ɫɬɚɬɭɬ
ɧɨɦɭ 
ɤɚɩɿɬɚ
ɥɿ (ɭ 
ɜɿɞɫɨɬ
ɤɚɯ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31.05.
2010 

94/10/1
/10 

Ɍɍ 
ȾɄɐɉɎɊ 
ɜ�ɦ�Ʉɢɽɜɿ 
ɬɚ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɿɣ 
ɨɛɥ. 

UA4000069
363 

Ⱥɤɰɿɹ 
ɩɪɨɫɬɚ 
ɛɟɡɞɨɤɭɦɟ
ɧɬɚɪɧɚ 
ɿɦɟɧɧɚ 

Ȼɟɡɞɨɤɭɦɟ
ɧɬɚɪɧɿ 
ɿɦɟɧɧɿ 

0.05 33877
20 169386 100 

Ɉɩɢɫ 
ɉɪɨɬɹɝɨɦ� ɡɜLɬɧɨɝɨ� ɩɟɪLɨɞɭ� ɰLɧɧi ɩɚɩɟɪɢ� ɛɭɥɢ� ɜ� ɨɛiɝɭ� ɧɚ� ɜɬɨɪɢɧɧɨɦɭ 
ɧɟɨɪɝɚɧLɡɨɜɚɧɨɦɭ�ɪɢɧɤɭ. Ⱦɨ�ɥLɫɬɢɧɝɭ�ɛɭɞɶ�ɹɤɨʀ�ɛLɪɠi ɰLɧɧi ɩɚɩɟɪɢ�ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
ɧɟ�ɛɭɥɢ�ɜɤɥɸɱɟɧi. 

  
 



Ɋɟɝɭɥɹɪɧɚ�ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɡɚ 2016 ɪɿɤ 
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ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ�ɩɨɫɚɞɨɜɢɦɢ 
ɨɫɨɛɚɦɢ�ɟɦɿɬɟɧɬɚ�ɚɤɰɿɹɦɢ�ɟɦɿɬɟɧɬɚ 
 

ɉɨɫɚɞɚ 

ɉɪɿɡɜɢɳɟ, 
ɿɦ
ɹ, ɩɨ 
ɛɚɬɶɤɨɜɿ 
ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢ�ɚɛɨ 
ɩɨɜɧɟ 

ɧɚɣɦɟɧɭɜ
ɚɧɧɹ 

ɸɪɢɞɢɱɧɨ
ʀ�ɨɫɨɛɢ 

ɉɚɫɩɨɪɬɧɿ 
ɞɚɧɿ 

ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢ (ɫɟɪɿɹ, 
ɧɨɦɟɪ, ɞɚɬɚ 
ɜɢɞɚɱɿ, 

ɨɪɝɚɧ, ɹɤɢɣ 
ɜɢɞɚɜ)* ɚɛɨ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿ
ɣɧɢɣ�ɤɨɞ�ɡɚ 
ȯȾɊɉɈɍ 
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ 

ɨɫɨɛɢ  

Ʉɿɥɶɤɿ
ɫɬɶ 
ɚɤɰɿɣ 
�ɲɬɭɤ) 

ȼɿɞ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɚɤɰɿɣ (ɭ 
ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ) 

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ�ɡɚ�ɜɢɞɚɦɢ�ɚɤɰɿɣ 

ɩɪɨɫ
ɬɿ 

ɿɦɟɧ
ɧɿ 

ɩɪɨɫɬɿ 
ɧɚ 

ɩɪɟɞ
ɹɜɧ
ɢɤɚ 

ɩɪɢɜɿɥɟɣɨ
ɜɚɧɿ 
ɿɦɟɧɧɿ 

ɩɪɢɜɿɥɟɣɨ
ɜɚɧɿ�ɧɚ 

ɩɪɟɞ
ɹɜɧɢ
ɤɚ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ƚɨɥɨɜɚ 
ɇɚɝɥɹɞ
ɨɜɨʀ 
ɪɚɞɢ 

ɋɬɪɨɤɨɜ 
ȼɨɥɨɞɢɦɢ
ɪ 
ȼLɤɬɨɪɨɜɢ
ɱ 

ɋɇ 628200 
09.12.1997 
Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɢɦ 
ɊɍȽɍ�Ɇȼɋ 
ɍɤɪɚʀɧɢ�ɜ�ɦ. 
Ʉɢɽɜɿ 

210 0.00619000
000 210 0 0 0 

ɑɥɟɧ 
ɇɚɝɥɹɞ
ɨɜɨʀ 
ɪɚɞɢ 

ɉɽɯɨɬɿɧɚ 
Ʌɸɛɨɜ 
ȱɜɚɧɿɜɧɚ 

ɋɈ 685950 
27.09.2001 
Ⱦɚɪɧɢɰɶɤɢɦ 
ɊɍȽɍ�Ɇȼɋ 
ɍɤɪɚʀɧɢ�ɜ 
ɦ�Ʉɢɽɜɿ 

20215 0.59670000
000 20215 0 0 0 

ɑɥɟɧ 
Ɋɟɜɿɡɿɣ
ɧɨʀ 
ɤɨɦɿɫɿʀ 

Ɍɨɩɚɥ 
ɋɟɪɝɿɣ 
Ⱥɧɚɬɨɥɿɣɨ
ɜɢɱ 

ɋɇ 885737 
29.07.1998 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɦ 
ɊɍȽɍ�Ɇȼɋ 
ɍɤɪɚʀɧɢ�ɜ�ɦ. 
Ʉɢɽɜɿ 

210 0.00620000
000 210 0 0 0 

ɑɥɟɧ 
Ɋɟɜɿɡɿɣ
ɧɨʀ 

ɋɿɦɨɧɟɧɤɨ 
ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ 
ɉɚɜɥɿɜɧɚ 

ɋɈ 085708 
07.07.1999 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɦ 

1 0.00002900
000 1 0 0 0 



ɤɨɦɿɫɿʀ ɊɍȽɍ�Ɇȼɋ 
ɍɤɪɚʀɧɢ�ɜ�ɦ. 
Ʉɢɽɜɿ 

Ƚɨɥɨɜɚ 
ɉɪɚɜɥɿɧ
ɧɹ 

ɇɨɜɢɰɶɤɚ 
ɅLɞLɹ 
ɉɟɬɪLɜɧɚ 

ɋɈ 394795 
11.05.2000 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɦ 
ɊɍȽɍ�Ɇȼɋ 
ɍɤɪɚʀɧɢ�ɜ�ɦ. 
Ʉɢɽɜɿ 

152978
7 

45.1568300
0000 

15297
87 0 0 0 

ɑɥɟɧ 
ɉɪɚɜɥɿɧ
ɧɹ 

Ɋɨɝɨɡɚ 
ȼɨɥɨɞɢɦɢ
ɪ 
ɈɥɟɤɫLɣɨɜ
ɢɱ 

ɋɇ 425764 
18.02.1997 
ɯɚɪɤɿɜɫɶɤɢɦ 
ɊɍȽɍ�Ɇȼɋ 
ɍɤɪɚʀɧɢ�ɜ�ɦ. 
Ʉɢɽɜɿ 

136115 4.01789000
000 

13611
5 0 0 0 

ɑɥɟɧ 
ɉɪɚɜɥɿɧ
ɧɹ 

ɇɨɜɢɰɶɤɢɣ 
Ȼɨɝɞɚɧ 
ȼɹɱɟɫɥɚɜɨ
ɜɢɱ 

ɋɇ 761785 
05.04.1998 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɦ 
ɊɍȽɍ�Ɇȼɋ 
ɍɤɪɚʀɧɢ�ɜ�ɦ. 
Ʉɢɽɜɿ 

556701 16.6980000
0000 

55670
1 0 0 0 

Ƚɨɥɨɜɚ 
Ɋɟɜɿɡɿɣ
ɧɨʀ 
ɤɨɦɿɫɿʀ 

Ȼɨɜɤɭɧ 
ɉɟɬɪɨ 
Ⱥɧɬɨɧɨɜɢɱ 

ɋɇ 253861 
13.08.1996 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɦ 
ɊɍȽɍ�Ɇȼɋ 
ɍɤɪɚʀɧɢ�ɜ�ɦ. 
Ʉɢɽɜɿ 

210 0.00619000
000 210 0 0 0 

ɍɫɶɨɝɨ 224344
9 

66.488029 22434
49 

0 0 0 

_______________ 

* Ɂɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ�ɭ�ɪɚɡɿ�ɧɚɞɚɧɧɹ�ɡɝɨɞɢ�ɮɿɡɢɱɧɨʀ�ɨɫɨɛɢ�ɧɚ�ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ�ɩɚɫɩɨɪɬɧɢɯ�ɞɚɧɢɯ.  
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ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ 
 

 

Ɂɚ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ�ɡɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭ 

Ɂɚ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ�ɩɟɪɿɨɞɭ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɭɜɚɜ�ɡɜɿɬɧɶɨɦɭ 

ɡɚ 
ɩɪɨɫɬɢɦɢ 
ɚɤɰɿɹɦɢ 

ɡɚ 
ɩɪɢɜɿɥɟɣɨɜɚɧɢɦɢ 

ɚɤɰɿɹɦɢ 

ɡɚ 
ɩɪɨɫɬɢɦɢ 
ɚɤɰɿɹɦɢ 

ɡɚ 
ɩɪɢɜɿɥɟɣɨɜɚɧɢɦɢ 

ɚɤɰɿɹɦɢ 
ɋɭɦɚ�ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɢɯ 
ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ, ɝɪɧ. 0 0 0 0 

ɇɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ�ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ 
ɧɚ�ɨɞɧɭ�ɚɤɰɿɸ, ɝɪɧ. 0 0 0 0 

ɋɭɦɚ�ɜɢɩɥɚɱɟɧɢɯ 
ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ, ɝɪɧ. 0 0 0 0 

Ⱦɚɬɚ�ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ�ɦɚɸɬɶ 
ɩɪɚɜɨ�ɧɚ�ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ 

    

Ⱦɚɬɚ�ɜɢɩɥɚɬɢ 
ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ     

Ɉɩɢɫ Ⱦɚɬɚ� ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ� ɪɿɲɟɧɧɹ� ɩɪɨ� ɜɢɩɥɚɬɭ� ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ: ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ� ɧɟ 
ɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɫɶ�ɬɚ�ɧɟɫɩɥɚɱɭɜɚɥɢɫɶ 
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ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɡɚɝɚɥɶɧɿ�ɡɛɨɪɢ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ 
 
ȼɢɞ�ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ 
ɡɛɨɪɿɜ* 

ɱɟɪɝɨɜɿ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɿ 
X  

Ⱦɚɬɚ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 19.04.2016 
Ʉɜɨɪɭɦ�ɡɛɨɪɿɜ** 97.92 

Ɉɩɢɫ 

ɉɟɪɟɥɿɤ� ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ� ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹ� ɧɚ� ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ� ɡɛɨɪɚɯ: 1.ɉɪɨ� ɨɛɪɚɧɧɹ 
ɥɿɱɢɥɶɧɨʀ� ɤɨɦɿɫɿʀ� Ɂɛɨɪɿɜ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 2.ɉɪɨ� ɨɛɪɚɧɧɹ� Ƚɨɥɨɜɢ� ɬɚ� ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ 
Ɂɛɨɪɿɜ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 3.ɉɪɨ�ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ�ɪɿɲɟɧɶ�ɡ�ɩɢɬɚɧɶ�ɩɨɪɹɞɤɭ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
Ɂɛɨɪɿɜ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 4.ɉɪɨ�ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ�ɪɿɲɟɧɧɹ�ɡɚ�ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ�ɪɨɡɝɥɹɞɭ�ɡɜɿɬɭ 
ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ�ɩɪɨ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ�ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
ɡɚ 2015 ɪɿɤ. 5.ɉɪɨ�ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ�ɨɫɧɨɜɧɢɯ�ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ� ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
ɧɚ 2016 ɪɿɤ. 6.ɉɪɨ� ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ� ɪɿɲɟɧɧɹ� ɡɚ� ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ� ɪɨɡɝɥɹɞɭ� ɡɜɿɬɭ 
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ� ɪɚɞɢ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ� ɡɚ 2015 ɪɿɤ. 7.ɉɪɨ� ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ� ɪɿɲɟɧɧɹ� ɡɚ 
ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ�ɪɨɡɝɥɹɞɭ�ɡɜɿɬɭ�Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ�ɤɨɦɿɫɿʀ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ�ɡɚ 2015 ɪɿɤ. 8.ɉɪɨ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ� ɪɿɱɧɨɝɨ� ɡɜɿɬɭ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ� ɡɚ 2015 ɪɿɤ. 9.ɉɪɨ� ɪɨɡɩɨɞɿɥ 
ɩɪɢɛɭɬɤɭ� ɿ� ɡɛɢɬɤɿɜ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ� ɡɚ 2015 ɪɿɤ. 10 ɉɪɨ� ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ� ɪɨɡɦɿɪɭ 
ɪɿɱɧɢɯ� ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. Ɋɨɡɝɥɹɞ� ɩɢɬɚɧɶ� ɩɨɪɹɞɤɭ� ɞɟɧɧɨɝɨ: 1. Ɂ 
ɩɟɪɲɨɝɨ�ɩɢɬɚɧɧɹ�ɩɨɪɹɞɤɭ�ɞɟɧɧɨɝɨ («ɉɪɨ�ɨɛɪɚɧɧɹ�ɥɿɱɢɥɶɧɨʀ�ɤɨɦɿɫɿʀ�Ɂɛɨɪɿɜ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ») – ɫɥɭɯɚɥɢ�Ƚɨɥɨɜɭ�Ɂɛɨɪɿɜ – Ɇɨɝɭɥɟɧɤɚ�ȼɿɤɬɨɪɚ�Ɉɥɟɝɨɜɢɱɚ. ɉɨ 
ɩɟɪɲɨɦɭ� ɩɢɬɚɧɧɸ� ɩɨɪɹɞɤɭ� ɞɟɧɧɨɝɨ� ɜɢɪɿɲɢɥɢ: 1.1. Ɉɛɪɚɬɢ� ɥɿɱɢɥɶɧɭ 
ɤɨɦɿɫɿɸ� Ɂɛɨɪɿɜ� ɭ� ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ� ɫɤɥɚɞɿ:  ɝɨɥɨɜɚ� ɤɨɦɿɫɿʀ –  Ʉɚɥɚɧɱɭɤ� ɋɟɪɝɿɣ 
ȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱ; ɱɥɟɧ�ɤɨɦɿɫɿʀ – Ⱦɚɜɢɞɟɧɤɨ�ȱɝɨɪ�ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ; ɱɥɟɧ�ɤɨɦɿɫɿʀ – 
Ɇɨɝɭɥɟɧɤɨ�ȼɿɤɬɨɪ�Ɉɥɟɝɨɜɢɱ.  Ƚɨɥɨɫɭɜɚɥɢ:  «ɁȺ» ɩɨɞɚɧɿ 7 ɲɬɭɤ�ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ,  
ɜ�ɹɤɢɯ�ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 2 233 048 (ɞɜɚ ɦɿɥɶɣɨɧɢ�ɞɜɿɫɬɿ�ɬɪɢɞɰɹɬɶ�ɬɪɢ�ɬɢɫɹɱɿ�ɫɨɪɨɤ 
ɜɿɫɿɦ) ɝɨɥɨɫɿɜ, ɳɨ�ɫɤɥɚɞɚɽ 100% ɜɿɞ�ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ� ɝɨɥɨɫɿɜ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ�ɞɥɹ 
ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ� ɜ� ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ� ɡɛɨɪɚɯ.  «ɉɊɈɌɂ»  ɩɨɞɚɧɿ 0  ɲɬɭɤ� ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ,  ɜ 
ɹɤɢɯ� ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 0  (ɧɭɥɶ)  ɝɨɥɨɫɿɜ,  ɳɨ� ɫɤɥɚɞɚɽ 0%  ɜɿɞ� ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ� ɝɨɥɨɫɿɜ,  
ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ� ɞɥɹ� ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ� ɧɚ� ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ� ɡɛɨɪɚɯ. «ɍɌɊɂɆȺɅɂɋɖ» 
ɩɨɞɚɧɿ 0  ɲɬɭɤ� ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ,  ɜ� ɹɤɢɯ� ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 0  (ɧɭɥɶ)  ɝɨɥɨɫɿɜ,  ɳɨ� ɫɤɥɚɞɚɽ 
0%  ɜɿɞ� ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ� ɝɨɥɨɫɿɜ,  ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ� ɞɥɹ� ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ� ɧɚ� ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ 
ɡɛɨɪɚɯ.  Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ� ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ� ɹɤɿ� ɧɟ� ɩɪɢɣɦɚɥɢ� ɭɱɚɫɬɿ� ɜ� ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɿ –  0 
ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ, ɜ�ɹɤɢɯ�ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 0 (ɧɭɥɶ) ɝɨɥɨɫɿɜ, ɳɨ�ɫɤɥɚɞɚɽ 0% ɜɿɞ�ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɝɨɥɨɫɿɜ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ� ɞɥɹ� ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ� ɧɚ� ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ� ɡɛɨɪɚɯ. Ɋɿɲɟɧɧɹ� ɡ 
ɰɶɨɝɨ� ɩɢɬɚɧɧɹ� ɩɨɪɹɞɤɭ� ɞɟɧɧɨɝɨ� ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ� ɩɪɢɣɧɹɬɢɦ. ɉɪɨɬɨɤɨɥ 
ɥɿɱɢɥɶɧɨʀ� ɤɨɦɿɫɿʀ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ� ʋ8).  2. Ɂ� ɞɪɭɝɨɝɨ� ɩɢɬɚɧɧɹ� ɩɨɪɹɞɤɭ� ɞɟɧɧɨɝɨ 
(«ɉɪɨ� ɨɛɪɚɧɧɹ� Ƚɨɥɨɜɢ� ɬɚ� ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ� Ɂɛɨɪɿɜ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ») – ɫɥɭɯɚɥɢ 
ȼɟɞɭɱɨɝɨ� Ɂɛɨɪɿɜ – Ɇɨɝɭɥɟɧɤɚ� ȼɿɤɬɨɪɚ� Ɉɥɟɝɨɜɢɱɚ. ɉɨ� ɞɪɭɝɨɦɭ� ɩɢɬɚɧɧɸ 
ɩɨɪɹɞɤɭ� ɞɟɧɧɨɝɨ� ɜɢɪɿɲɢɥɢ: 2.1. Ɉɛɪɚɬɢ� Ƚɨɥɨɜɨɸ� Ɂɛɨɪɿɜ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ - 



Ɇɨɝɭɥɟɧɤɚ�ȼɿɤɬɨɪɚ�Ɉɥɟɝɨɜɢɱɚ. 2.2. Ɉɛɪɚɬɢ�ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ�Ɂɛɨɪɿɜ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ - 
Ʉɚɥɚɧɱɭɤɚ� ɋɟɪɝɿɹ� ȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱɚ. Ƚɨɥɨɫɭɜɚɥɢ: «ɁȺ» ɩɨɞɚɧɿ 7 ɲɬɭɤ 
ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ, ɜ�ɹɤɢɯ�ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 2 233 048 (ɞɜɚ�ɦɿɥɶɣɨɧɢ�ɞɜɿɫɬɿ�ɬɪɢɞɰɹɬɶ�ɬɪɢ 
ɬɢɫɹɱɿ� ɫɨɪɨɤ� ɜɿɫɿɦ) ɝɨɥɨɫɿɜ, ɳɨ� ɫɤɥɚɞɚɽ 100% ɜɿɞ� ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ� ɝɨɥɨɫɿɜ, 
ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ� ɞɥɹ� ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ� ɜ� ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ� ɡɛɨɪɚɯ. «ɉɊɈɌɂ» ɩɨɞɚɧɿ 0 
ɲɬɭɤ� ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ, ɜ� ɹɤɢɯ� ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 0 (ɧɭɥɶ) ɝɨɥɨɫɿɜ, ɳɨ� ɫɤɥɚɞɚɽ 0% ɜɿɞ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ� ɝɨɥɨɫɿɜ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ� ɞɥɹ� ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ� ɧɚ� ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ� ɡɛɨɪɚɯ. 
©ɍɌɊɂɆȺɅɂɋɖ»  ɩɨɞɚɧɿ 0  ɲɬɭɤ� ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ,  ɜ� ɹɤɢɯ� ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 0 (ɧɭɥɶ) 
ɝɨɥɨɫɿɜ, ɳɨ� ɫɤɥɚɞɚɽ 0% ɜɿɞ� ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ� ɝɨɥɨɫɿɜ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ� ɞɥɹ 
ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ� ɧɚ� ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ� ɡɛɨɪɚɯ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ� ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ� ɹɤɿ� ɧɟ� ɩɪɢɣɦɚɥɢ 
ɭɱɚɫɬɿ�ɜ�ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɿ – 0 ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ, ɜ�ɹɤɢɯ�ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 0 (ɧɭɥɶ) ɝɨɥɨɫɿɜ, ɳɨ 
ɫɤɥɚɞɚɽ 0%  ɜɿɞ� ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ� ɝɨɥɨɫɿɜ,  ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ� ɞɥɹ� ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ� ɧɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ� ɡɛɨɪɚɯ. Ɋɿɲɟɧɧɹ� ɡ� ɰɶɨɝɨ� ɩɢɬɚɧɧɹ� ɩɨɪɹɞɤɭ� ɞɟɧɧɨɝɨ� ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ 
ɩɪɢɣɧɹɬɢɦ. ɉɪɨɬɨɤɨɥ� ɥɿɱɢɥɶɧɨʀ� ɤɨɦɿɫɿʀ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ� ʋ9). 3. Ɂ� ɬɪɟɬɶɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɧɹ� ɩɨɪɹɞɤɭ� ɞɟɧɧɨɝɨ («ɉɪɨ� ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ� ɪɿɲɟɧɶ� ɡ� ɩɢɬɚɧɶ� ɩɨɪɹɞɤɭ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ�Ɂɛɨɪɿɜ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ») – ɫɥɭɯɚɥɢ�Ɇɨɝɭɥɟɧɤɨ�ȼɿɤɬɨɪɚ�Ɉɥɟɝɨɜɢɱɚ. 
ɉɨ� ɬɪɟɬɶɨɦɭ� ɩɢɬɚɧɧɸ� ɩɨɪɹɞɤɭ� ɞɟɧɧɨɝɨ� ɜɢɪɿɲɢɥɢ: 3.1. ȼɫɬɚɧɨɜɢɬɢ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ�ɩɨɪɹɞɨɤ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ�ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ� ɡɛɨɪɿɜ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ: - ɡɝɿɞɧɨ�ɩ.6 
ɫɬ.  42  ɡɚɤɨɧɭ�ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ� ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ� ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ»  ɧɚ�Ɂɛɨɪɚɯ�ɧɟ�ɦɨɠɭɬɶ 
ɩɪɢɣɦɚɬɢ�ɪɿɲɟɧɧɹ�ɡ�ɩɢɬɚɧɶ, ɧɟ�ɜɤɥɸɱɟɧɢɯ�ɞɨ�ɩɨɪɹɞɤɭ�ɞɟɧɧɨɝɨ; - ɪɿɲɟɧɧɹ�ɡ 
ɩɢɬɚɧɶ� ɩɨɪɹɞɤɭ� ɞɟɧɧɨɝɨ� Ɂɛɨɪɿɜ� ɝɨɥɨɫɭɸɬɶɫɹ� ɡɚɤɪɢɬɢɦ� ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɦ� ɡɚ 
ɛɸɥɟɬɟɧɹɦɢ; - ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ� ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ� ɩɨɪɹɞɨɤ� ɪɨɡɝɥɹɞɭ� ɤɨɠɧɨɝɨ� ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɩɨɪɹɞɤɭ� ɞɟɧɧɨɝɨ� ɡɛɨɪɿɜ: ɡɚɫɥɭɯɚɬɢ� ɞɨɩɨɜɿɞɶ, ɡɚɫɥɭɯɚɬɢ� ɛɚɠɚɸɱɢɯ 
ɜɢɫɬɭɩɢɬɢ, ɡɚɫɥɭɯɚɬɢ�ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ�ɧɚ�ɡɚɹɜɢ, ɩɢɬɚɧɧɹ, ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɳɨ�ɧɚɞɿɣɲɥɢ 
ɞɨ� ɉɪɟɡɢɞɿʀ� Ɂɛɨɪɿɜ� ɬɚ� ɩɪɨɜɟɫɬɢ� ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ. ɉɿɫɥɹ� ɪɨɡɝɥɹɞɭ� ɬɪɟɬɶɨɝɨ� ɬɚ 
ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ� ɩɢɬɚɧɧɹ� ɩɨɪɹɞɤɭ� ɞɟɧɧɨɝɨ� ɩɪɨɜɟɫɬɢ� ɩɿɞɪɚɯɭɧɨɤ� ɝɨɥɨɫɿɜ� ɬɚ 
ɡɚɫɥɭɯɚɬɢ� ɩɿɞɫɭɦɤɢ� ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ� ɡ� ɭɫɿɯ� ɩɢɬɚɧɶ� ɩɨɪɹɞɤɭ� ɞɟɧɧɨɝɨ; - ɡɚɹɜɢ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ�ɿ�ʀɯ�ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ�ɳɨɞɨ�ɩɪɨɟɤɬɿɜ�ɪɿɲɟɧɶ�ɩɪɢɣɦɚɬɢɦɭɬɶɫɹ�ɧɚ�ɡɛɨɪɚɯ 
ɭ�ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ�ɮɨɪɦɿ; - ɞɨɩɨɜɿɞɶ�ɩɨ�ɩɢɬɚɧɧɹɦ�ɩɨɪɹɞɤɭ�ɞɟɧɧɨɝɨ�Ɂɛɨɪɿɜ - ɞɨ 10 
ɯɜ.; - ɜɢɫɬɭɩɢ� ɩɨ� ɩɢɬɚɧɧɹɦ� ɩɨɪɹɞɤɭ� ɞɟɧɧɨɝɨ� Ɂɛɨɪɿɜ - ɞɨ 3 ɯɜ., ɩɨɜɬɨɪɧɿ 
ɜɢɫɬɭɩɢ -  ɞɨ 2  ɯɜ.  3.2.  ȼɟɞɭɱɢɣ� ɡɛɨɪɿɜ –  Ɇɨɝɭɥɟɧɤɨ� ȼɿɤɬɨɪ� Ɉɥɟɝɨɜɢɱ. 
Ƚɨɥɨɫɭɜɚɥɢ: «ɁȺ» ɩɨɞɚɧɿ 7 ɲɬɭɤ� ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ, ɜ� ɹɤɢɯ� ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 2 233 048 
�ɞɜɚ�ɦɿɥɶɣɨɧɢ�ɞɜɿɫɬɿ�ɬɪɢɞɰɹɬɶ�ɬɪɢ�ɬɢɫɹɱɿ�ɫɨɪɨɤ�ɜɿɫɿɦ)  ɝɨɥɨɫɿɜ,  ɳɨ�ɫɤɥɚɞɚɽ 
100% ɜɿɞ� ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ� ɝɨɥɨɫɿɜ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ� ɞɥɹ� ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ� ɜ� ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ 
ɡɛɨɪɚɯ.  «ɉɊɈɌɂ»  ɩɨɞɚɧɿ 0  ɲɬɭɤ� ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ,  ɜ� ɹɤɢɯ� ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 0  (ɧɭɥɶ)  
ɝɨɥɨɫɿɜ, ɳɨ� ɫɤɥɚɞɚɽ 0% ɜɿɞ� ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ� ɝɨɥɨɫɿɜ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ� ɞɥɹ 
ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ� ɧɚ� ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ� ɡɛɨɪɚɯ.  «ɍɌɊɂɆȺɅɂɋɖ»  ɩɨɞɚɧɿ 0  ɲɬɭɤ 
ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ, ɜ�ɹɤɢɯ�ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 0 (ɧɭɥɶ) ɝɨɥɨɫɿɜ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ 0% ɜɿɞ�ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɝɨɥɨɫɿɜ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ� ɞɥɹ� ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ� ɧɚ� ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ� ɡɛɨɪɚɯ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ� ɹɤɿ� ɧɟ� ɩɪɢɣɦɚɥɢ� ɭɱɚɫɬɿ� ɜ� ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɿ –  0  ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ,  ɜ� ɹɤɢɯ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 0 (ɧɭɥɶ) ɝɨɥɨɫɿɜ, ɳɨ� ɫɤɥɚɞɚɽ 0% ɜɿɞ� ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ� ɝɨɥɨɫɿɜ, 
ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ� ɞɥɹ� ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ� ɧɚ� ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ� ɡɛɨɪɚɯ. Ɋɿɲɟɧɧɹ� ɡ� ɰɶɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɧɹ� ɩɨɪɹɞɤɭ� ɞɟɧɧɨɝɨ� ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ� ɩɪɢɣɧɹɬɢɦ. ɉɪɨɬɨɤɨɥ� ɥɿɱɢɥɶɧɨʀ 
ɤɨɦɿɫɿʀ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ� ʋ10). 4. Ɂ� ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ� ɩɢɬɚɧɧɹ� ɩɨɪɹɞɤɭ� ɞɟɧɧɨɝɨ («ɉɪɨ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ�ɪɿɲɟɧɧɹ�ɡɚ�ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ�ɪɨɡɝɥɹɞɭ�ɡɜɿɬɭ�ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ�ɩɪɨ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ�ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ� ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ� ɡɚ 2015 ɪɿɤ») – ɫɥɭɯɚɥɢ 
ɇɨɜɢɰɶɤɭ� Ʌɿɞɿɸ� ɉɟɬɪɿɜɧɭ. ɉɨ� ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ� ɩɢɬɚɧɧɸ� ɩɨɪɹɞɤɭ� ɞɟɧɧɨɝɨ 
ɜɢɪɿɲɢɥɢ: 4.1. Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ� ɡɜɿɬ� ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ� ɩɪɨ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-



ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ�ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ�ɡɚ 2015 ɪɿɤ�ɭ�ɪɟɞɚɤɰɿʀ, ɳɨ�ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ. 
Ɂɜɿɬ� ɉɪɚɜɥɿɧɧɹ� ɩɪɨ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ� ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ� ɡɚ 2015 ɪɿɤ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ� ʋ3). Ƚɨɥɨɫɭɜɚɥɢ: “ɁȺ” ɩɨɞɚɧɿ 6 ɲɬɭɤ 
ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ, ɜ� ɹɤɢɯ�ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 2 232 838 (ɞɜɚ�ɦɿɥɶɣɨɧɢ�ɞɜɿɫɬɿ� ɬɪɢɞɰɹɬɶ� ɞɜɿ 
ɬɢɫɹɱɿ�ɜɿɫɿɦɫɨɬ�ɬɪɢɞɰɹɬɶ�ɜɿɫɿɦ ) ɝɨɥɨɫɿɜ, ɳɨ�ɫɤɥɚɞɚɽ 99,991% ɜɿɞ�ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɝɨɥɨɫɿɜ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ� ɞɥɹ� ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ� ɜ� ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ� ɡɛɨɪɚɯ. “ɉɊɈɌɂ” 
ɩɨɞɚɧɿ 0 ɲɬɭɤ�ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ, ɜ�ɹɤɢɯ�ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 0 (ɧɭɥɶ ) ɝɨɥɨɫɿɜ, ɳɨ�ɫɤɥɚɞɚɽ 
0% ɜɿɞ� ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ� ɝɨɥɨɫɿɜ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ� ɞɥɹ� ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ� ɜ� ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ 
ɡɛɨɪɚɯ. “ɍɌɊɂɆȺɅɂɋɖ” ɩɨɞɚɧɿ 1 ɲɬɭɤ�ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ,  ɜ�ɹɤɢɯ�ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 210 
�ɞɜɿɫɬɿ� ɞɟɫɹɬɶ)  ɝɨɥɨɫɿɜ,  ɳɨ� ɫɤɥɚɞɚɽ 0,009%  ɜɿɞ� ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ� ɝɨɥɨɫɿɜ,  
ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ� ɞɥɹ� ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ� ɜ� ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ� ɡɛɨɪɚɯ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ� ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ 
ɹɤɿ�ɧɟ�ɩɪɢɣɦɚɥɢ�ɭɱɚɫɬɿ�ɜ�ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɿ - 0 ɲɬɭɤ�ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ, ɜ�ɹɤɢɯ�ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 
�ɧɭɥɶ) ɝɨɥɨɫɿɜ, ɳɨ� ɫɤɥɚɞɚɽ 0% ɜɿɞ� ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ� ɝɨɥɨɫɿɜ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ� ɞɥɹ 
ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ�ɜ�ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ�ɡɛɨɪɚɯ. Ɋɿɲɟɧɧɹ�ɡ�ɰɶɨɝɨ�ɩɢɬɚɧɧɹ�ɩɨɪɹɞɤɭ�ɞɟɧɧɨɝɨ 
ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ� ɩɪɢɣɧɹɬɢɦ.  ɉɪɨɬɨɤɨɥ� ɥɿɱɢɥɶɧɨʀ� ɤɨɦɿɫɿʀ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ� ʋ11).  5.  Ɂ 
ɩ¶ɹɬɨɝɨ� ɩɢɬɚɧɧɹ� ɩɨɪɹɞɤɭ� ɞɟɧɧɨɝɨ («ɉɪɨ� ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ� ɨɫɧɨɜɧɢɯ� ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ�ɧɚ 2016 ɪɿɤ») – ɫɥɭɯɚɥɢ�ɇɨɜɢɰɶɤɭ�Ʌɿɞɿɸ�ɉɟɬɪɿɜɧɭ. 
ɉɨ�ɩ¶ɹɬɨɦɭ�ɩɢɬɚɧɧɸ�ɩɨɪɹɞɤɭ�ɞɟɧɧɨɝɨ�ɜɢɪɿɲɢɥɢ: 5.1. Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ�ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɧɚɩɪɹɦɤɢ� ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ� ɧɚ 2016 ɪɿɤ� ɭ� ɪɟɞɚɤɰɿʀ, ɳɨ� ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ� ɧɚɩɪɹɦɤɢ� ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ� ɧɚ 2016 ɪɿɤ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ� ʋ4). 
Ƚɨɥɨɫɭɜɚɥɢ: “ɁȺ” ɩɨɞɚɧɿ 6 ɲɬɭɤ� ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ, ɜ� ɹɤɢɯ� ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 2 232 838 
�ɞɜɚ�ɦɿɥɶɣɨɧɢ�ɞɜɿɫɬɿ�ɬɪɢɞɰɹɬɶ�ɞɜɿ�ɬɢɫɹɱɿ�ɜɿɫɿɦɫɨɬ�ɬɪɢɞɰɹɬɶ�ɜɿɫɿɦ ) ɝɨɥɨɫɿɜ, 
ɳɨ�ɫɤɥɚɞɚɽ 99,991% ɜɿɞ�ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ�ɝɨɥɨɫɿɜ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ�ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɜ�ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ�ɡɛɨɪɚɯ. “ɉɊɈɌɂ” ɩɨɞɚɧɿ 0 ɲɬɭɤ�ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ, ɜ�ɹɤɢɯ�ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 0 
�ɧɭɥɶ ) ɝɨɥɨɫɿɜ, ɳɨ� ɫɤɥɚɞɚɽ 0% ɜɿɞ� ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ� ɝɨɥɨɫɿɜ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ� ɞɥɹ 
ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ� ɜ� ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ� ɡɛɨɪɚɯ. “ɍɌɊɂɆȺɅɂɋɖ” ɩɨɞɚɧɿ 1 ɲɬɭɤ 
ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ, ɜ� ɹɤɢɯ� ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 210 (ɞɜɿɫɬɿ ɞɟɫɹɬɶ) ɝɨɥɨɫɿɜ, ɳɨ� ɫɤɥɚɞɚɽ 
0,009% ɜɿɞ�ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ�ɝɨɥɨɫɿɜ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ�ɞɥɹ�ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ�ɜ�ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ 
ɡɛɨɪɚɯ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ�ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ�ɹɤɿ�ɧɟ�ɩɪɢɣɦɚɥɢ�ɭɱɚɫɬɿ�ɜ�ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɿ - 0 ɲɬɭɤ 
ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ,  ɜ� ɹɤɢɯ� ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ (ɧɭɥɶ)  ɝɨɥɨɫɿɜ,  ɳɨ�ɫɤɥɚɞɚɽ 0%  ɜɿɞ� ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɝɨɥɨɫɿɜ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ� ɞɥɹ� ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ� ɜ� ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ� ɡɛɨɪɚɯ. Ɋɿɲɟɧɧɹ� ɡ 
ɰɶɨɝɨ� ɩɢɬɚɧɧɹ� ɩɨɪɹɞɤɭ� ɞɟɧɧɨɝɨ� ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ� ɩɪɢɣɧɹɬɢɦ. ɉɪɨɬɨɤɨɥ 
ɥɿɱɢɥɶɧɨʀ� ɤɨɦɿɫɿʀ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ�ʋ12). 6. Ɂ�ɲɨɫɬɨɝɨ� ɩɢɬɚɧɧɹ�ɩɨɪɹɞɤɭ� ɞɟɧɧɨɝɨ 
(«ɉɪɨ� ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ� ɪɿɲɟɧɧɹ� ɡɚ� ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ� ɪɨɡɝɥɹɞɭ� ɡɜɿɬɭ� ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ�ɡɚ 2015 ɪɿɤ») – ɫɥɭɯɚɥɢ�ɋɬɪɨɤɨɜɚ�ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ�ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɚ. ɉɨ 
ɲɨɫɬɨɦɭ� ɩɢɬɚɧɧɸ� ɩɨɪɹɞɤɭ� ɞɟɧɧɨɝɨ� ɜɢɪɿɲɢɥɢ: 6.1. Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ� ɡɜɿɬ 
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ� ɪɚɞɢ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ� ɡɚ 2015  ɪɿɤ� ɭ� ɪɟɞɚɤɰɿʀ,  ɳɨ� ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ.  Ɂɜɿɬ 
ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ�ɪɚɞɢ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ�ɡɚ 2015 ɪɿɤ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ�ʋ 5). Ƚɨɥɨɫɭɜɚɥɢ: “ɁȺ” 
ɩɨɞɚɧɿ 7 ɲɬɭɤ�ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ, ɜ�ɹɤɢɯ�ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 2 233 048 (ɞɜɚ�ɦɿɥɶɣɨɧɢ�ɞɜɿɫɬɿ 
ɬɪɢɞɰɹɬɶ� ɬɪɢ� ɬɢɫɹɱɿ� ɫɨɪɨɤ� ɜɿɫɿɦ) ɝɨɥɨɫɿɜ, ɳɨ� ɫɤɥɚɞɚɽ 100% ɜɿɞ� ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɝɨɥɨɫɿɜ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ� ɞɥɹ� ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ� ɜ� ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ� ɡɛɨɪɚɯ. “ɉɊɈɌɂ” 
ɩɨɞɚɧɿ0 ɲɬɭɤ�ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ, ɜ�ɹɤɢɯ�ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 0 (ɧɭɥɶ) ɝɨɥɨɫɿɜ, ɳɨ�ɫɤɥɚɞɚɽ 0% 
ɜɿɞ�ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ�ɝɨɥɨɫɿɜ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ�ɞɥɹ�ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ�ɜ�ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ�ɡɛɨɪɚɯ. 
³ɍɌɊɂɆȺɅɂɋɖ”  ɩɨɞɚɧɿ 0  ɲɬɭɤ� ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ,  ɜ� ɹɤɢɯ� ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 0  (ɧɭɥɶ)  
ɝɨɥɨɫɿɜ, ɳɨ� ɫɤɥɚɞɚɽ 0% ɜɿɞ� ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ� ɝɨɥɨɫɿɜ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ� ɞɥɹ 
ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ� ɜ� ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ� ɡɛɨɪɚɯ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ� ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ� ɹɤɿ� ɧɟ� ɩɪɢɣɦɚɥɢ 
ɭɱɚɫɬɿ�ɜ�ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɿ - 0 ɲɬɭɤ�ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ, ɜ�ɹɤɢɯ�ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ (ɧɭɥɶ) ɝɨɥɨɫɿɜ, 
ɳɨ� ɫɤɥɚɞɚɽ 0% ɜɿɞ� ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ� ɝɨɥɨɫɿɜ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ� ɞɥɹ� ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ� ɜ 



ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ� ɡɛɨɪɚɯ. Ɋɿɲɟɧɧɹ� ɡ� ɰɶɨɝɨ� ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ� ɞɟɧɧɨɝɨ� ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ 
ɩɪɢɣɧɹɬɢɦ.  ɉɪɨɬɨɤɨɥ� ɥɿɱɢɥɶɧɨʀ� ɤɨɦɿɫɿʀ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ� ʋ13).  7.  Ɂ� ɫɶɨɦɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɧɹ� ɩɨɪɹɞɤɭ� ɞɟɧɧɨɝɨ («ɉɪɨ� ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ� ɪɿɲɟɧɧɹ� ɡɚ� ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ 
ɪɨɡɝɥɹɞɭ� ɡɜɿɬɭ� Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ� ɤɨɦɿɫɿʀ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ� ɡɚ 2015 ɪɿɤ») – ɫɥɭɯɚɥɢ 
Ȼɨɜɤɭɧɚ� ɉɟɬɪɚ� Ⱥɧɬɨɧɨɜɢɱɚ. ɉɨ� ɫɶɨɦɨɦɭ� ɩɢɬɚɧɧɸ� ɩɨɪɹɞɤɭ� ɞɟɧɧɨɝɨ 
ɜɢɪɿɲɢɥɢ: 7.1. Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ�ɡɜɿɬ�Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ�ɤɨɦɿɫɿʀ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ�ɡɚ 2015 ɪɿɤ�ɭ 
ɪɟɞɚɤɰɿʀ, ɳɨ� ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ� Ɂɜɿɬ� Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ� ɤɨɦɿɫɿʀ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ� ɡɚ 2015 ɪɿɤ 
�Ⱦɨɞɚɬɨɤ� ʋ6)  Ƚɨɥɨɫɭɜɚɥɢ:  “ɁȺ”  ɩɨɞɚɧɿ 7  ɲɬɭɤ� ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ,  ɜ� ɹɤɢɯ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 2 233 048 �ɞɜɚ�ɦɿɥɶɣɨɧɢ�ɞɜɿɫɬɿ�ɬɪɢɞɰɹɬɶ�ɬɪɢ�ɬɢɫɹɱɿ�ɫɨɪɨɤ�ɜɿɫɿɦ) 
ɝɨɥɨɫɿɜ, ɳɨ� ɫɤɥɚɞɚɽ 100% ɜɿɞ� ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ� ɝɨɥɨɫɿɜ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ� ɞɥɹ 
ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ�ɜ�ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ�ɡɛɨɪɚɯ. “ɉɊɈɌɂ” ɩɨɞɚɧɿ0 ɲɬɭɤ�ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ, ɜ�ɹɤɢɯ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 0 (ɧɭɥɶ) ɝɨɥɨɫɿɜ, ɳɨ� ɫɤɥɚɞɚɽ 0% ɜɿɞ� ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ� ɝɨɥɨɫɿɜ, 
ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ� ɞɥɹ� ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ� ɜ� ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ� ɡɛɨɪɚɯ. “ɍɌɊɂɆȺɅɂɋɖ” 
ɩɨɞɚɧɿ 0  ɲɬɭɤ� ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ,  ɜ� ɹɤɢɯ� ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 0  (ɧɭɥɶ)  ɝɨɥɨɫɿɜ,  ɳɨ� ɫɤɥɚɞɚɽ 
0% ɜɿɞ� ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ� ɝɨɥɨɫɿɜ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ� ɞɥɹ� ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ� ɜ� ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ 
ɡɛɨɪɚɯ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ�ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ�ɹɤɿ�ɧɟ�ɩɪɢɣɦɚɥɢ�ɭɱɚɫɬɿ�ɜ�ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɿ - 0 ɲɬɭɤ 
ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ,  ɜ� ɹɤɢɯ� ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ (ɧɭɥɶ)  ɝɨɥɨɫɿɜ,  ɳɨ�ɫɤɥɚɞɚɽ 0%  ɜɿɞ� ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɝɨɥɨɫɿɜ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ� ɞɥɹ� ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ� ɜ� ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ� ɡɛɨɪɚɯ. Ɋɿɲɟɧɧɹ� ɡ 
ɰɶɨɝɨ� ɩɢɬɚɧɧɹ� ɩɨɪɹɞɤɭ� ɞɟɧɧɨɝɨ� ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ� ɩɪɢɣɧɹɬɢɦ. ɉɪɨɬɨɤɨɥ 
ɥɿɱɢɥɶɧɨʀ�ɤɨɦɿɫɿʀ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ�ʋ14). 8. Ɂ�ɜɨɫɶɦɨɝɨ�ɩɢɬɚɧɧɹ�ɩɨɪɹɞɤɭ�ɞɟɧɧɨɝɨ 
(«ɉɪɨ� ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ� ɪɿɱɧɨɝɨ� ɡɜɿɬɭ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ� ɡɚ 2015 ɪɿɤ») – ɫɥɭɯɚɥɢ 
Ʌɟɝɭɲɭ� Ɍɟɬɹɧɭ� Ɉɥɟɤɫɿʀɜɧɭ. ɉɨ� ɜɨɫɶɦɨɦɭ� ɩɢɬɚɧɧɸ� ɩɨɪɹɞɤɭ� ɞɟɧɧɨɝɨ 
ɜɢɪɿɲɢɥɢ: 8.1. Ɂɚɬɜɟɪɞɢɬɢ� ɪɿɱɧɢɣ� ɡɜɿɬ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ� ɭ� ɫɤɥɚɞɿ� ɪɿɱɧɢɯ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ� ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ� ɬɚ� ɛɚɥɚɧɫɭ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ� ɡɚ 2015 ɪɿɤ, ɳɨ 
ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ. Ȼɚɥɚɧɫ (Ɏʋ1), Ɂɜɿɬ�ɩɪɨ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ (Ɏʋ2), Ɂɜɿɬ�ɩɪɨ 
ɪɭɯ� ɝɪɨɲɨɜɢɯ�ɤɨɲɬɿɜ (Ɏʋ3),  Ɂɜɿɬ� ɩɪɨ�ɜɥɚɫɧɢɣ�ɤɚɩɿɬɚɥ (Ɏʋ4),  ɉɪɢɦɿɬɤɢ 
ɞɨ� ɪɿɱɧɨʀ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ (Ɏʋ5)  (Ⱦɨɞɚɬɨɤ� ʋ7).  Ƚɨɥɨɫɭɜɚɥɢ:  “ɁȺ” 
ɩɨɞɚɧɿ 7 ɲɬɭɤ�ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ, ɜ�ɹɤɢɯ�ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 2 233 048 (ɞɜɚ�ɦɿɥɶɣɨɧɢ�ɞɜɿɫɬɿ 
ɬɪɢɞɰɹɬɶ� ɬɪɢ� ɬɢɫɹɱɿ� ɫɨɪɨɤ� ɜɿɫɿɦ) ɝɨɥɨɫɿɜ, ɳɨ� ɫɤɥɚɞɚɽ 100% ɜɿɞ� ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɝɨɥɨɫɿɜ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ� ɞɥɹ� ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ� ɜ� ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ� ɡɛɨɪɚɯ. “ɉɊɈɌɂ” 
ɩɨɞɚɧɿ0 ɲɬɭɤ�ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ, ɜ�ɹɤɢɯ�ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 0 (ɧɭɥɶ) ɝɨɥɨɫɿɜ, ɳɨ�ɫɤɥɚɞɚɽ 0% 
ɜɿɞ�ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ�ɝɨɥɨɫɿɜ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ�ɞɥɹ�ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ�ɜ�ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ�ɡɛɨɪɚɯ. 
³ɍɌɊɂɆȺɅɂɋɖ”  ɩɨɞɚɧɿ 0  ɲɬɭɤ� ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ,  ɜ� ɹɤɢɯ� ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 0  (ɧɭɥɶ)  
ɝɨɥɨɫɿɜ, ɳɨ� ɫɤɥɚɞɚɽ 0% ɜɿɞ� ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ� ɝɨɥɨɫɿɜ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ� ɞɥɹ 
ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ� ɜ� ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ� ɡɛɨɪɚɯ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ� ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ� ɹɤɿ� ɧɟ� ɩɪɢɣɦɚɥɢ 
ɭɱɚɫɬɿ�ɜ�ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɿ - 0 ɲɬɭɤ�ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ, ɜ�ɹɤɢɯ�ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ (ɧɭɥɶ) ɝɨɥɨɫɿɜ, 
ɳɨ� ɫɤɥɚɞɚɽ 0% ɜɿɞ� ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ� ɝɨɥɨɫɿɜ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ� ɞɥɹ� ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ� ɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ� ɡɛɨɪɚɯ. Ɋɿɲɟɧɧɹ� ɡ� ɰɶɨɝɨ� ɩɢɬɚɧɧɹ� ɩɨɪɹɞɤɭ� ɞɟɧɧɨɝɨ� ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ 
ɩɪɢɣɧɹɬɢɦ. ɉɪɨɬɨɤɨɥ� ɥɿɱɢɥɶɧɨʀ� ɤɨɦɿɫɿʀ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ� ʋ15). 9. Ɂ� ɞɟɜ¶ɹɬɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɧɹ�ɩɨɪɹɞɤɭ�ɞɟɧɧɨɝɨ («ɉɪɨ�ɪɨɡɩɨɞɿɥ�ɩɪɢɛɭɬɤɭ�ɿ�ɡɛɢɬɤɿɜ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ�ɡɚ 
2015 ɪɿɤ») – ɫɥɭɯɚɥɢ� Ʌɟɝɭɲɭ� Ɍɟɬɹɧɭ� Ɉɥɟɤɫɿʀɜɧɭ. ɉɨ� ɞɟɜ¶ɹɬɨɦɭ� ɩɢɬɚɧɧɸ 
ɩɨɪɹɞɤɭ� ɞɟɧɧɨɝɨ� ɜɢɪɿɲɢɥɢ:  9.1.  Ɂɚɥɢɲɢɬɢ� ɭ� ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
ɱɢɫɬɢɣ� ɩɪɢɛɭɬɨɤ� ɡɚ 2015 ɪɿɤ� ɭ� ɪɨɡɦɿɪɿ 75 000,00 ɝɪɧ. Ƚɨɥɨɫɭɜɚɥɢ: “ɁȺ” 
ɩɨɞɚɧɿ 7 ɲɬɭɤ�ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ, ɜ�ɹɤɢɯ�ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 2 233 048 (ɞɜɚ�ɦɿɥɶɣɨɧɢ�ɞɜɿɫɬɿ 
ɬɪɢɞɰɹɬɶ� ɬɪɢ� ɬɢɫɹɱɿ� ɫɨɪɨɤ� ɜɿɫɿɦ) ɝɨɥɨɫɿɜ, ɳɨ� ɫɤɥɚɞɚɽ 100% ɜɿɞ� ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɝɨɥɨɫɿɜ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ� ɞɥɹ� ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ� ɜ� ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ� ɡɛɨɪɚɯ.  “ɉɊɈɌɂ”  
ɩɨɞɚɧɿ0 ɲɬɭɤ�ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ, ɜ�ɹɤɢɯ�ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 0 (ɧɭɥɶ) ɝɨɥɨɫɿɜ, ɳɨ�ɫɤɥɚɞɚɽ 0% 
ɜɿɞ�ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ�ɝɨɥɨɫɿɜ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ�ɞɥɹ�ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ�ɜ�ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ�ɡɛɨɪɚɯ. 



³ɍɌɊɂɆȺɅɂɋɖ”  ɩɨɞɚɧɿ 0  ɲɬɭɤ� ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ,  ɜ� ɹɤɢɯ� ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 0  (ɧɭɥɶ) 
ɝɨɥɨɫɿɜ, ɳɨ� ɫɤɥɚɞɚɽ 0% ɜɿɞ� ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ� ɝɨɥɨɫɿɜ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ� ɞɥɹ 
ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ� ɜ� ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ� ɡɛɨɪɚɯ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ� ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ� ɹɤɿ� ɧɟ� ɩɪɢɣɦɚɥɢ 
ɭɱɚɫɬɿ�ɜ�ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɿ - 0 ɲɬɭɤ�ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ, ɜ�ɹɤɢɯ�ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ (ɧɭɥɶ) ɝɨɥɨɫɿɜ, 
ɳɨ� ɫɤɥɚɞɚɽ 0% ɜɿɞ� ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ� ɝɨɥɨɫɿɜ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ� ɞɥɹ� ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ� ɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ� ɡɛɨɪɚɯ. Ɋɿɲɟɧɧɹ� ɡ� ɰɶɨɝɨ� ɩɢɬɚɧɧɹ� ɩɨɪɹɞɤɭ� ɞɟɧɧɨɝɨ� ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ 
ɩɪɢɣɧɹɬɢɦ. ɉɪɨɬɨɤɨɥ� ɥɿɱɢɥɶɧɨʀ� ɤɨɦɿɫɿʀ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ� ʋ16). 10. Ɂ� ɞɟɫɹɬɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɧɹ� ɩɨɪɹɞɤɭ� ɞɟɧɧɨɝɨ («ɉɪɨ� ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ� ɪɨɡɦɿɪɭ� ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ») – ɫɥɭɯɚɥɢ�Ʌɟɝɭɲɭ Ɍɟɬɹɧɭ�Ɉɥɟɤɫɿʀɜɧɭ. ɉɨ�ɞɟɫɹɬɨɦɭ�ɩɢɬɚɧɧɸ 
ɩɨɪɹɞɤɭ�ɞɟɧɧɨɝɨ�ɜɢɪɿɲɢɥɢ: 10.1. Ⱦɢɜɿɞɟɧɞɢ�ɧɟ�ɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ. Ƚɨɥɨɫɭɜɚɥɢ: 
³ɁȺ” ɩɨɞɚɧɿ 7 ɲɬɭɤ�ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ, ɜ�ɹɤɢɯ�ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 2 233 048 (ɞɜɚ�ɦɿɥɶɣɨɧɢ 
ɞɜɿɫɬɿ� ɬɪɢɞɰɹɬɶ� ɬɪɢ� ɬɢɫɹɱɿ� ɫɨɪɨɤ� ɜɿɫɿɦ) ɝɨɥɨɫɿɜ, ɳɨ� ɫɤɥɚɞɚɽ 100% ɜɿɞ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ� ɝɨɥɨɫɿɜ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ� ɞɥɹ� ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ� ɜ� ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ� ɡɛɨɪɚɯ. 
³ɉɊɈɌɂ” ɩɨɞɚɧɿ 0 ɲɬɭɤ�ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ, ɜ�ɹɤɢɯ�ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 0 (ɧɭɥɶ) ɝɨɥɨɫɿɜ, ɳɨ 
ɫɤɥɚɞɚɽ 0% ɜɿɞ� ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ� ɝɨɥɨɫɿɜ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ� ɞɥɹ� ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ� ɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ� ɡɛɨɪɚɯ. “ɍɌɊɂɆȺɅɂɋɖ” ɩɨɞɚɧɿ 0 ɲɬɭɤ� ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ, ɜ� ɹɤɢɯ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 0 (ɧɭɥɶ) ɝɨɥɨɫɿɜ, ɳɨ� ɫɤɥɚɞɚɽ 0% ɜɿɞ� ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ� ɝɨɥɨɫɿɜ, 
ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ� ɞɥɹ� ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ� ɜ� ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ� ɡɛɨɪɚɯ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ� ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ 
ɹɤɿ�ɧɟ�ɩɪɢɣɦɚɥɢ�ɭɱɚɫɬɿ�ɜ�ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɿ - 0 ɲɬɭɤ�ɛɸɥɟɬɟɧɿɜ, ɜ�ɹɤɢɯ�ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 
�ɧɭɥɶ) ɝɨɥɨɫɿɜ, ɳɨ� ɫɤɥɚɞɚɽ 0% ɜɿɞ� ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ� ɝɨɥɨɫɿɜ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ� ɞɥɹ 
ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ�ɜ�ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ�ɡɛɨɪɚɯ. 

  

_______________ 

* ɉɨɫɬɚɜɢɬɢ�ɩɨɦɿɬɤɭ "ɏ" ɭ�ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ�ɝɪɚɮɿ. 

** ɍ�ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ�ɞɨ�ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ�ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ�ɝɨɥɨɫɿɜ.  

 



Ɋɟɝɭɥɹɪɧɚ�ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɡɚ 2016 ɪɿɤ 

ɇɚɡɜɚ: ɉɍȻɅȱɑɇȿ�ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ�ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ "ɌɈɊȽɈȼɈ�ȼɂɊɈȻɇɂɑȿ 
ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ" ɉɈɁɇəɄɂ" 

ȯȾɊɉɈɍ: 19015719 
Ɋɿɤ: 2016 

ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ�ɬɚ�ɚɛɨ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ�ɟɦɿɬɟɧɬɚ�ɬɚ�ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ�ɿ�ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɚɤɰɿɣ (ɪɨɡɦɿɪɭ�ɱɚɫɬɨɤ, ɩɚʀɜ) 
 

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ�ɨɫɨɛɢ 

ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚ 
ɬɚ�ɚɛɨ�ɭɱɚɫɧɢɤɚ 

Ʉɨɞ�ɡɚ�ȯȾɊɉɈɍ 
ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚ 

ɬɚ�ɚɛɨ�ɭɱɚɫɧɢɤɚ 
Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ 

ȼɿɞɫɨɬɨɤ�ɚɤɰɿɣ (ɱɚɫɬɨɤ, 
ɩɚʀɜ), ɹɤɿ�ɧɚɥɟɠɚɬɶ 
ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɭ�ɬɚ�ɚɛɨ 

ɭɱɚɫɧɢɤɭ (ɜɿɞ�ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ) 

Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɟ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ�Ɏɨɧɞɭ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ�ɦɚɣɧɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ�ɩɨ�ɦ. 
Ʉɢɽɜɭ 

19030825 01032 ɍɤɪɚʀɧɚ 80000 ɞ�ɧ 
ɦ. Ʉɢʀɜ�ɛ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ, 50Ƚ 0 

ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ�ɹ, 
ɩɨ�ɛɚɬɶɤɨɜɿ 

ɮɿɡɢɱɧɨʀ�ɨɫɨɛɢ 

ɋɟɪɿɹ, ɧɨɦɟɪ, ɞɚɬɚ�ɜɢɞɚɱɿ�ɬɚ 
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ�ɨɪɝɚɧɭ, ɹɤɢɣ�ɜɢɞɚɜ 

ɩɚɫɩɨɪɬ* 

ȼɿɞɫɨɬɨɤ�ɚɤɰɿɣ (ɱɚɫɬɨɤ, 
ɩɚʀɜ), ɹɤɿ�ɧɚɥɟɠɚɬɶ 
ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɭ�ɬɚ�ɚɛɨ 

ɭɱɚɫɧɢɤɭ (ɜɿɞ�ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ) 

ɍɫɶɨɝɨ 0 

_______________  

* ɇɟ�ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɨ�ɞɥɹ�ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ.  

 



Ɋɟɝɭɥɹɪɧɚ�ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɡɚ 2016 ɪɿɤ 

ɇɚɡɜɚ: ɉɍȻɅȱɑɇȿ�ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ�ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ "ɌɈɊȽɈȼɈ�ȼɂɊɈȻɇɂɑȿ 
ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ" ɉɈɁɇəɄɂ" 

ȯȾɊɉɈɍ: 19015719 
Ɋɿɤ: 2016 

ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ�ɬɚ�ɚɛɨ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ�ɟɦɿɬɟɧɬɚ�ɬɚ�ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ�ɿ�ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɚɤɰɿɣ (ɪɨɡɦɿɪɭ�ɱɚɫɬɨɤ, ɩɚʀɜ) 
 

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ�ɨɫɨɛɢ 

ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚ 
ɬɚ�ɚɛɨ�ɭɱɚɫɧɢɤɚ 

Ʉɨɞ�ɡɚ�ȯȾɊɉɈɍ 
ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚ 

ɬɚ�ɚɛɨ�ɭɱɚɫɧɢɤɚ 
Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ 

ȼɿɞɫɨɬɨɤ�ɚɤɰɿɣ (ɱɚɫɬɨɤ, 
ɩɚʀɜ), ɹɤɿ�ɧɚɥɟɠɚɬɶ 
ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɭ�ɬɚ�ɚɛɨ 

ɭɱɚɫɧɢɤɭ (ɜɿɞ�ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ) 

Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɟ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ�Ɏɨɧɞɭ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ�ɦɚɣɧɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ�ɩɨ�ɦ. 
Ʉɢɽɜɭ 

19030825 01032 ɍɤɪɚʀɧɚ 80000 ɞ�ɧ 
ɦ. Ʉɢʀɜ�ɛ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ, 50Ƚ 0 

ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ�ɹ, 
ɩɨ�ɛɚɬɶɤɨɜɿ 

ɮɿɡɢɱɧɨʀ�ɨɫɨɛɢ 

ɋɟɪɿɹ, ɧɨɦɟɪ, ɞɚɬɚ�ɜɢɞɚɱɿ�ɬɚ 
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ�ɨɪɝɚɧɭ, ɹɤɢɣ�ɜɢɞɚɜ 

ɩɚɫɩɨɪɬ* 

ȼɿɞɫɨɬɨɤ�ɚɤɰɿɣ (ɱɚɫɬɨɤ, 
ɩɚʀɜ), ɹɤɿ�ɧɚɥɟɠɚɬɶ 
ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɭ�ɬɚ�ɚɛɨ 

ɭɱɚɫɧɢɤɭ (ɜɿɞ�ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ) 

ɍɫɶɨɝɨ 0 

_______________  

* ɇɟ�ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɨ�ɞɥɹ�ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ.  

 



Ɋɟɝɭɥɹɪɧɚ�ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɡɚ 2016 ɪɿɤ 

ɇɚɡɜɚ: ɉɍȻɅȱɑɇȿ�ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ�ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ "ɌɈɊȽɈȼɈ�ȼɂɊɈȻɇɂɑȿ 
ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ" ɉɈɁɇəɄɂ" 

ȯȾɊɉɈɍ: 19015719 
Ɋɿɤ: 2016 

ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɡɨɛɨɜ
ɹɡɚɧɧɹ�ɟɦɿɬɟɧɬɚ 
 

ȼɢɞɢ�ɡɨɛɨɜ
ɹɡɚɧɶ Ⱦɚɬɚ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 

ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚ�ɛɨɪɝɭ 
�ɬɢɫ. ɝɪɧ.) 

ȼɿɞɫɨɬɨɤ�ɡɚ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 

ɤɨɲɬɚɦɢ (ɜɿɞɫɨɬɨɤ 
ɪɿɱɧɢɯ) 

Ⱦɚɬɚ 
ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ 

Ʉɪɟɞɢɬɢ�ɛɚɧɤɭ X 0 X X 
ɭ�ɬɨɦɭ�ɱɢɫɥɿ:   

Ɂɨɛɨɜ
ɹɡɚɧɧɹ�ɡɚ�ɰɿɧɧɢɦɢ 
ɩɚɩɟɪɚɦɢ 

X 0 X X 

ɭ�ɬɨɦɭ�ɱɢɫɥɿ:   
ɡɚ�ɨɛɥɿɝɚɰɿɹɦɢ (ɡɚ�ɤɨɠɧɢɦ 
ɜɢɩɭɫɤɨɦ): 

X 0 X X 

ɡɚ�ɿɩɨɬɟɱɧɢɦɢ�ɰɿɧɧɢɦɢ 
ɩɚɩɟɪɚɦɢ (ɡɚ�ɤɨɠɧɢɦ 
ɜɥɚɫɧɢɦ�ɜɢɩɭɫɤɨɦ): 

X 0 X X 

ɡɚ�ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɚɦɢ�ɎɈɇ (ɡɚ 
ɤɨɠɧɢɦ�ɜɥɚɫɧɢɦ 
ɜɢɩɭɫɤɨɦ): 

X 0 X X 

ɡɚ�ɜɟɤɫɟɥɹɦɢ (ɜɫɶɨɝɨ) X 0 X X 
ɡɚ�ɿɧɲɢɦɢ�ɰɿɧɧɢɦɢ 
ɩɚɩɟɪɚɦɢ (ɭ�ɬɨɦɭ�ɱɢɫɥɿ�ɡɚ 
ɩɨɯɿɞɧɢɦɢ�ɰɿɧɧɢɦɢ 
ɩɚɩɟɪɚɦɢ)(ɡɚ�ɤɨɠɧɢɦ 
ɜɢɞɨɦ): 

X 0 X X 

ɡɚ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɦɢ�ɜ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ�ɩɪɚɜɚ (ɡɚ 
ɤɨɠɧɢɦ�ɜɢɞɨɦ): 

X 0 X X 

   X  
ɉɨɞɚɬɤɨɜɿ�ɡɨɛɨɜ
ɹɡɚɧɧɹ X 198 X X 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ�ɞɨɩɨɦɨɝɚ�ɧɚ 
ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ�ɨɫɧɨɜɿ 

X 0 X X 

ȱɧɲɿ�ɡɨɛɨɜ
ɹɡɚɧɧɹ X 1370 X X 
ɍɫɶɨɝɨ�ɡɨɛɨɜ
ɹɡɚɧɶ X 1568 X X 



Ɉɩɢɫ: Ʉɪɟɞɢɬɚɦɢ� ɛɚɧɤLɜ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ� ɧɟ� ɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ, iɧɜɟɫɬɢɰiɣ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ�ɡɜLɬɧɨɝɨ�ɩɟɪLɨɞɭ�ɧɟ�ɧɚɞɯɨɞɢɥɨ. 

 



Ɋɟɝɭɥɹɪɧɚ�ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɡɚ 2016 ɪɿɤ 

ɇɚɡɜɚ: ɉɍȻɅȱɑɇȿ�ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ�ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ "ɌɈɊȽɈȼɈ�ȼɂɊɈȻɇɂɑȿ 
ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ" ɉɈɁɇəɄɂ" 

ȯȾɊɉɈɍ: 19015719 
Ɋɿɤ: 2016 

ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɡɨɛɨɜ
ɹɡɚɧɧɹ�ɟɦɿɬɟɧɬɚ 
 

ȼɢɞɢ�ɡɨɛɨɜ
ɹɡɚɧɶ Ⱦɚɬɚ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 

ɇɟɩɨɝɚɲɟɧɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚ�ɛɨɪɝɭ 
�ɬɢɫ. ɝɪɧ.) 

ȼɿɞɫɨɬɨɤ�ɡɚ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 

ɤɨɲɬɚɦɢ (ɜɿɞɫɨɬɨɤ 
ɪɿɱɧɢɯ) 

Ⱦɚɬɚ 
ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ 

Ʉɪɟɞɢɬɢ�ɛɚɧɤɭ X 0 X X 
ɭ�ɬɨɦɭ�ɱɢɫɥɿ:   

Ɂɨɛɨɜ
ɹɡɚɧɧɹ�ɡɚ�ɰɿɧɧɢɦɢ 
ɩɚɩɟɪɚɦɢ 

X 0 X X 

ɭ�ɬɨɦɭ�ɱɢɫɥɿ:   
ɡɚ�ɨɛɥɿɝɚɰɿɹɦɢ (ɡɚ�ɤɨɠɧɢɦ 
ɜɢɩɭɫɤɨɦ): 

X 0 X X 

ɡɚ�ɿɩɨɬɟɱɧɢɦɢ�ɰɿɧɧɢɦɢ 
ɩɚɩɟɪɚɦɢ (ɡɚ�ɤɨɠɧɢɦ 
ɜɥɚɫɧɢɦ�ɜɢɩɭɫɤɨɦ): 

X 0 X X 

ɡɚ�ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɚɦɢ�ɎɈɇ (ɡɚ 
ɤɨɠɧɢɦ�ɜɥɚɫɧɢɦ 
ɜɢɩɭɫɤɨɦ): 

X 0 X X 

ɡɚ�ɜɟɤɫɟɥɹɦɢ (ɜɫɶɨɝɨ) X 0 X X 
ɡɚ�ɿɧɲɢɦɢ�ɰɿɧɧɢɦɢ 
ɩɚɩɟɪɚɦɢ (ɭ�ɬɨɦɭ�ɱɢɫɥɿ�ɡɚ 
ɩɨɯɿɞɧɢɦɢ�ɰɿɧɧɢɦɢ 
ɩɚɩɟɪɚɦɢ)(ɡɚ�ɤɨɠɧɢɦ 
ɜɢɞɨɦ): 

X 0 X X 

ɡɚ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɦɢ�ɜ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ�ɩɪɚɜɚ (ɡɚ 
ɤɨɠɧɢɦ�ɜɢɞɨɦ): 

X 0 X X 

   X  
ɉɨɞɚɬɤɨɜɿ�ɡɨɛɨɜ
ɹɡɚɧɧɹ X 198 X X 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ�ɞɨɩɨɦɨɝɚ�ɧɚ 
ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ�ɨɫɧɨɜɿ 

X 0 X X 

ȱɧɲɿ�ɡɨɛɨɜ
ɹɡɚɧɧɹ X 1370 X X 
ɍɫɶɨɝɨ�ɡɨɛɨɜ
ɹɡɚɧɶ X 1568 X X 



Ɉɩɢɫ: Ʉɪɟɞɢɬɚɦɢ� ɛɚɧɤLɜ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ� ɧɟ� ɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ, iɧɜɟɫɬɢɰiɣ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ�ɡɜLɬɧɨɝɨ�ɩɟɪLɨɞɭ�ɧɟ�ɧɚɞɯɨɞɢɥɨ. 

 



Ɋɟɝɭɥɹɪɧɚ�ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɡɚ 2016 ɪɿɤ 

ɇɚɡɜɚ: ɉɍȻɅȱɑɇȿ�ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ�ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ "ɌɈɊȽɈȼɈ�ȼɂɊɈȻɇɂɑȿ 
ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ" ɉɈɁɇəɄɂ" 

ȯȾɊɉɈɍ: 19015719 
Ɋɿɤ: 2016 

ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɨɞɟɪɠɚɧɿ�ɥɿɰɟɧɡɿʀ (ɞɨɡɜɨɥɢ) 
ɧɚ�ɨɤɪɟɦɿ�ɜɢɞɢ�ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ* 
 

ȼɢɞ�ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɇɨɦɟɪ 
ɥɿɰɟɧɡɿʀ 
�ɞɨɡɜɨɥɭ) 

Ⱦɚɬɚ 
ɜɢɞɚɱɿ 

Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ 
ɨɪɝɚɧ, ɳɨ 
ɜɢɞɚɜ 

Ⱦɚɬɚ 
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ 
ɞɿʀ�ɥɿɰɟɧɡɿʀ 
�ɞɨɡɜɨɥɭ) 

1 2 3 4 5 
Ɋɨɡɞɪɿɛɧɚ�ɬɨɪɝɿɜɥɹ�ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɢɦɢ 
ɧɚɩɨɹɦɢ 1626516410543 18.10.2016 Ƚɍ�ȾɎɋ�ɭ ɦ�Ʉɢɽɜɿ 06.11.2017 

Ɉɩɢɫ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ� ɩɥɚɧɭɽ� ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ� ɬɟɪɦɿɧɭ� ɞɿʀ 
ɜɢɞɚɧɨʀ�ɥɿɰɟɧɡɿʀ (ɞɨɡɜɨɥɭ), (ɩɚɬɟɧɬɭ). 

  

_______________ 

* ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɳɨɞɨ�ɤɨɠɧɨʀ�ɥɿɰɟɧɡɿʀ (ɞɨɡɜɨɥɭ) ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ�ɬɿɥɶɤɢ�ɜ�ɨɞɢɧ�ɪɹɞɨɤ�ɬɚɛɥɢɰɿ.  

 



Ɋɟɝɭɥɹɪɧɚ�ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɡɚ 2016 ɪɿɤ 

ɇɚɡɜɚ: ɉɍȻɅȱɑɇȿ�ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ�ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ "ɌɈɊȽɈȼɈ�ȼɂɊɈȻɇɂɑȿ 
ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ" ɉɈɁɇəɄɂ" 

ȯȾɊɉɈɍ: 19015719 
Ɋɿɤ: 2016 

ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɨɞɟɪɠɚɧɿ�ɥɿɰɟɧɡɿʀ (ɞɨɡɜɨɥɢ) 
ɧɚ�ɨɤɪɟɦɿ�ɜɢɞɢ�ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ* 
 

ȼɢɞ�ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɇɨɦɟɪ 
ɥɿɰɟɧɡɿʀ 
�ɞɨɡɜɨɥɭ) 

Ⱦɚɬɚ 
ɜɢɞɚɱɿ 

Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ 
ɨɪɝɚɧ, ɳɨ 
ɜɢɞɚɜ 

Ⱦɚɬɚ 
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ 
ɞɿʀ�ɥɿɰɟɧɡɿʀ 
�ɞɨɡɜɨɥɭ) 

1 2 3 4 5 
Ɋɨɡɞɪɿɛɧɚ�ɬɨɪɝɿɜɥɹ�ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɢɦɢ 
ɧɚɩɨɹɦɢ 1626516410543 18.10.2016 Ƚɍ�ȾɎɋ�ɭ ɦ�Ʉɢɽɜɿ 06.11.2017 

Ɉɩɢɫ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ� ɩɥɚɧɭɽ� ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ� ɬɟɪɦɿɧɭ� ɞɿʀ 
ɜɢɞɚɧɨʀ�ɥɿɰɟɧɡɿʀ (ɞɨɡɜɨɥɭ), (ɩɚɬɟɧɬɭ). 

  

_______________ 

* ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɳɨɞɨ�ɤɨɠɧɨʀ�ɥɿɰɟɧɡɿʀ (ɞɨɡɜɨɥɭ) ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ�ɬɿɥɶɤɢ�ɜ�ɨɞɢɧ�ɪɹɞɨɤ�ɬɚɛɥɢɰɿ.  

 



Ɋɟɝɭɥɹɪɧɚ�ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɡɚ 2016 ɪɿɤ 

ɇɚɡɜɚ: ɉɍȻɅȱɑɇȿ�ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ�ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ "ɌɈɊȽɈȼɈ�ȼɂɊɈȻɇɂɑȿ 
ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ" ɉɈɁɇəɄɂ" 

ȯȾɊɉɈɍ: 19015719 
Ɋɿɤ: 2016 

ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɨɫɿɛ, ɳɨ�ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ 10 
ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ�ɬɚ�ɛɿɥɶɲɟ�ɚɤɰɿɣ�ɟɦɿɬɟɧɬɚ 
 

ɇɚɣɦɟɧɭɜ
ɚɧɧɹ 

ɸɪɢɞɢɱɧɨ
ʀ�ɨɫɨɛɢ 

ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰ
ɿɣɧɢɣ�ɤɨɞ�ɡɚ 
ȯȾɊɉɈɍ 

Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞ
ɠɟɧɧɹ 

Ʉɿɥɶɤɿ
ɫɬɶ 
ɚɤɰɿɣ 
�ɲɬɭɤ) 

ȼɿɞ 
ɡɚɝɚɥɶ
ɧɨʀ 

ɤɿɥɶɤɨ
ɫɬɿ 

ɚɤɰɿɣ 
�ɭ 

ɜɿɞɫɨɬ
ɤɚɯ) 

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ�ɡɚ�ɜɢɞɚɦɢ�ɚɤɰɿɣ 

ɩɪɨɫ
ɬɿ 

ɿɦɟɧ
ɧɿ 

ɩɪɨɫɬɿ 
ɧɚ 

ɩɪɟɞ
ɹɜ
ɧɢɤɚ 

ɩɪɢɜɿɥɟɣ
ɨɜɚɧɿ 
ɿɦɟɧɧɿ 

ɩɪɢɜɿɥɟɣ
ɨɜɚɧɿ�ɧɚ 
ɩɪɟɞ
ɹɜɧ

ɢɤɚ 

ɉɪɿɡɜɢɳɟ, 
ɿɦ
ɹ, ɩɨ 
ɛɚɬɶɤɨɜɿ 
ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢ* 

ɋɟɪɿɹ, ɧɨɦɟɪ, ɞɚɬɚ�ɜɢɞɚɱɿ 
ɩɚɫɩɨɪɬɚ, ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 

ɨɪɝɚɧɭ, ɹɤɢɣ�ɜɢɞɚɜ 
ɩɚɫɩɨɪɬ**  

Ʉɿɥɶɤɿ
ɫɬɶ 
ɚɤɰɿɣ 
�ɲɬɭɤ) 

ȼɿɞ 
ɡɚɝɚɥɶ
ɧɨʀ 

ɤɿɥɶɤɨ
ɫɬɿ 

ɚɤɰɿɣ 
�ɭ 

ɜɿɞɫɨɬ
ɤɚɯ) 

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ�ɡɚ�ɜɢɞɚɦɢ�ɚɤɰɿɣ 

ɩɪɨɫ
ɬɿ 

ɿɦɟɧ
ɧɿ 

ɩɪɨɫɬɿ 
ɧɚ 

ɩɪɟɞ
ɹɜ
ɧɢɤɚ 

ɩɪɢɜɿɥɟɣ
ɨɜɚɧɿ 
ɿɦɟɧɧɿ 

ɩɪɢɜɿɥɟɣ
ɨɜɚɧɿ�ɧɚ 
ɩɪɟɞ
ɹɜɧ

ɢɤɚ 

ɇɨɜɢɰɶɤɚ 
ɅLɞLɹ 
ɉɟɬɪLɜɧɚ 

ɋɈ 394795 11.05.2000 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɦ�ɊɍȽɍ�Ɇȼɋ 
ɍɤɪɚʀɧɢ�ɜ�ɦ. Ʉɢɽɜɿ 

152978
7 

45.1568
3 

1529
787 0 0 0 

ɇɨɜɢɰɶɤɢ
ɣ�Ȼɨɝɞɚɧ 
ȼɹɱɟɫɥɚɜɨ
ɜɢɱ 

ɋɇ 761785 05.04.1998 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɦ�ɊɍȽɍ�Ɇȼɋ 
ɍɤɪɚʀɧɢ�ɜ�ɦ. Ʉɢɽɜɿ 

556701 16.698 5567
01 0 0 0 

ɍɫɶɨɝɨ 208648
8 

61.8548
3 

2086
488 

0 0 0 

_______________ 

* Ɂɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ: "Ɏɿɡɢɱɧɚ�ɨɫɨɛɚ", ɹɤɳɨ�ɮɿɡɢɱɧɚ�ɨɫɨɛɚ�ɧɟ�ɞɚɥɚ�ɡɝɨɞɢ�ɧɚ�ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ�ɩɪɿɡɜɢɳɚ, 
ɿɦ
ɹ, ɩɨ�ɛɚɬɶɤɨɜɿ. 

** ɇɟ�ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɨ�ɞɥɹ�ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ.  



 



Ɋɟɝɭɥɹɪɧɚ�ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɡɚ 2016 ɪɿɤ 

ɇɚɡɜɚ: ɉɍȻɅȱɑɇȿ�ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ�ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ "ɌɈɊȽɈȼɈ�ȼɂɊɈȻɇɂɑȿ 
ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ" ɉɈɁɇəɄɂ" 

ȯȾɊɉɈɍ: 19015719 
Ɋɿɤ: 2016 

ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɨɫɧɨɜɧɿ�ɡɚɫɨɛɢ�ɟɦɿɬɟɧɬɚ (ɡɚ 
ɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸ�ɜɚɪɬɿɫɬɸ) 
 

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ�ɡɚɫɨɛɿɜ 

ȼɥɚɫɧɿ�ɨɫɧɨɜɧɿ�ɡɚɫɨɛɢ 
�ɬɢɫ. ɝɪɧ.) 

Ɉɪɟɧɞɨɜɚɧɿ�ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ (ɬɢɫ. ɝɪɧ.) 

Ɉɫɧɨɜɧɿ�ɡɚɫɨɛɢ, ɜɫɶɨɝɨ 
�ɬɢɫ. ɝɪɧ.) 

ɧɚ�ɩɨɱɚɬɨɤ 
ɩɟɪɿɨɞɭ 

ɧɚ�ɤɿɧɟɰɶ 
ɩɟɪɿɨɞɭ 

ɧɚ�ɩɨɱɚɬɨɤ 
ɩɟɪɿɨɞɭ 

ɧɚ�ɤɿɧɟɰɶ 
ɩɟɪɿɨɞɭ 

ɧɚ�ɩɨɱɚɬɨɤ 
ɩɟɪɿɨɞɭ 

ɧɚ�ɤɿɧɟɰɶ 
ɩɟɪɿɨɞɭ 

1. ȼɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ: 3462 3468 0 0 3462 3468 

ɛɭɞɿɜɥɿ�ɬɚ 
ɫɩɨɪɭɞɢ 3135 3331 0 0 3135 3331 

ɦɚɲɢɧɢ�ɬɚ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 258 119 0 0 258 119 

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ 0 0 0 0 0 0 

ɡɟɦɟɥɶɧɿ�ɞɿɥɹɧɤɢ 0 0 0 0 0 0 
ɿɧɲɿ 69 18 0 0 69 18 
2. ɇɟɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ: 0 0 0 0 0 0 

ɛɭɞɿɜɥɿ�ɬɚ 
ɫɩɨɪɭɞɢ 0 0 0 0 0 0 

ɦɚɲɢɧɢ�ɬɚ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 0 0 0 0 0 0 

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ 0 0 0 0 0 0 

ɡɟɦɟɥɶɧɿ�ɞɿɥɹɧɤɢ 0 0 0 0 0 0 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ 
ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ 0 0 0 0 0 0 

ɿɧɲɿ 0 0 0 0 0 0 
ɍɫɶɨɝɨ 3462 3468 0 0 3462 3468 

Ɉɩɢɫ Ɍɟɪɦɿɧɢ� ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ� ɨɫɧɨɜɧɢɯ� ɡɚɫɨɛɿɜ� ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ :ɛɭɞɿɜɥɹ-45 
ɪɨɤɿɜ�ɦɚɲɢɧɢ�ɬɚ�ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ-5-10 ɪɨɤɿɜ�ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ�ɬɚ�ɩɪɢɥɚɞɢ-2-4 ɪɨɤɢ . 
ɋɬɭɩɿɧɶ� ɡɧɨɫɭ� ɨɫɧɨɜɧɢɯ� ɡɚɫɨɛɿɜ -53 %. ɋɬɭɩɿɧɶ� ʀɯ� ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ-98,5%. 
Ɉɛɦɟɠɟɧɶ�ɧɚ�ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ�ɦɚɣɧɚ�ɧɟ�ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ. 



 



Ɋɟɝɭɥɹɪɧɚ�ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɡɚ 2016 ɪɿɤ 

ɇɚɡɜɚ: ɉɍȻɅȱɑɇȿ�ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ�ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ "ɌɈɊȽɈȼɈ�ȼɂɊɈȻɇɂɑȿ 
ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ" ɉɈɁɇəɄɂ" 

ȯȾɊɉɈɍ: 19015719 
Ɋɿɤ: 2016 

ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɨɫɧɨɜɧɿ�ɡɚɫɨɛɢ�ɟɦɿɬɟɧɬɚ (ɡɚ 
ɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸ�ɜɚɪɬɿɫɬɸ) 
 

ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ�ɡɚɫɨɛɿɜ 

ȼɥɚɫɧɿ�ɨɫɧɨɜɧɿ�ɡɚɫɨɛɢ 
�ɬɢɫ. ɝɪɧ.) 

Ɉɪɟɧɞɨɜɚɧɿ�ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ (ɬɢɫ. ɝɪɧ.) 

Ɉɫɧɨɜɧɿ�ɡɚɫɨɛɢ, ɜɫɶɨɝɨ 
�ɬɢɫ. ɝɪɧ.) 

ɧɚ�ɩɨɱɚɬɨɤ 
ɩɟɪɿɨɞɭ 

ɧɚ�ɤɿɧɟɰɶ 
ɩɟɪɿɨɞɭ 

ɧɚ�ɩɨɱɚɬɨɤ 
ɩɟɪɿɨɞɭ 

ɧɚ�ɤɿɧɟɰɶ 
ɩɟɪɿɨɞɭ 

ɧɚ�ɩɨɱɚɬɨɤ 
ɩɟɪɿɨɞɭ 

ɧɚ�ɤɿɧɟɰɶ 
ɩɟɪɿɨɞɭ 

1. ȼɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ: 3462 3468 0 0 3462 3468 

ɛɭɞɿɜɥɿ�ɬɚ 
ɫɩɨɪɭɞɢ 3135 3331 0 0 3135 3331 

ɦɚɲɢɧɢ�ɬɚ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 258 119 0 0 258 119 

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ 0 0 0 0 0 0 

ɡɟɦɟɥɶɧɿ�ɞɿɥɹɧɤɢ 0 0 0 0 0 0 
ɿɧɲɿ 69 18 0 0 69 18 
2. ɇɟɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ: 0 0 0 0 0 0 

ɛɭɞɿɜɥɿ�ɬɚ 
ɫɩɨɪɭɞɢ 0 0 0 0 0 0 

ɦɚɲɢɧɢ�ɬɚ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 0 0 0 0 0 0 

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ 0 0 0 0 0 0 

ɡɟɦɟɥɶɧɿ�ɞɿɥɹɧɤɢ 0 0 0 0 0 0 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ 
ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɶ 0 0 0 0 0 0 

ɿɧɲɿ 0 0 0 0 0 0 
ɍɫɶɨɝɨ 3462 3468 0 0 3462 3468 

Ɉɩɢɫ Ɍɟɪɦɿɧɢ� ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ� ɨɫɧɨɜɧɢɯ� ɡɚɫɨɛɿɜ� ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ :ɛɭɞɿɜɥɹ-45 
ɪɨɤɿɜ�ɦɚɲɢɧɢ�ɬɚ�ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ-5-10 ɪɨɤɿɜ�ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ�ɬɚ�ɩɪɢɥɚɞɢ-2-4 ɪɨɤɢ . 
ɋɬɭɩɿɧɶ� ɡɧɨɫɭ� ɨɫɧɨɜɧɢɯ� ɡɚɫɨɛɿɜ -53 %. ɋɬɭɩɿɧɶ� ʀɯ� ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ-98,5%. 
Ɉɛɦɟɠɟɧɶ�ɧɚ�ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ�ɦɚɣɧɚ�ɧɟ�ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ. 



 



Ɋɟɝɭɥɹɪɧɚ�ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɡɚ 2016 ɪɿɤ 

ɇɚɡɜɚ: ɉɍȻɅȱɑɇȿ�ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ�ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ "ɌɈɊȽɈȼɈ�ȼɂɊɈȻɇɂɑȿ 
ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ" ɉɈɁɇəɄɂ" 

ȯȾɊɉɈɍ: 19015719 
Ɋɿɤ: 2016 

ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɫɬɚɧ�ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
 

ɁȺȽȺɅɖɇȱ�ɁȻɈɊɂ�ȺɄɐȱɈɇȿɊȱȼ 
 
əɤɭ�ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ�ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ�ɡɛɨɪɿɜ�ɛɭɥɨ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ�ɜ�ɦɢɧɭɥɢɯ�ɬɪɶɨɯ�ɪɨɤɚɯ?  
ʋ 
ɡ�ɩ Ɋɿɤ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ�ɡɛɨɪɿɜ, ɭɫɶɨɝɨ ɍ�ɬɨɦɭ�ɱɢɫɥɿ�ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯ 

1 2016 1 0 
2 2015 1 0 
3 2014 1 0 
 
əɤɢɣ�ɨɪɝɚɧ�ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜ�ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ�ɞɥɹ�ɭɱɚɫɬɿ�ɜ�ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ�ɡɛɨɪɚɯ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ 
ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ�ɪɚɡɭ?  

 Ɍɚɤ ɇɿ 
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɚ�ɤɨɦɿɫɿɹ X  
Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɢ  X 
Ⱦɟɩɨɡɢɬɚɪɧɚ�ɭɫɬɚɧɨɜɚ  X 
ȱɧɲɟ (ɡɚɩɢɲɿɬɶ): Ⱦɚɧi ɜLɞɫɭɬɧi.  ɇɿ 
 
əɤɢɣ�ɨɪɝɚɧ�ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɡɚ�ɫɬɚɧɨɦ�ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ�ɚɛɨ�ʀɯ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɞɥɹ�ɭɱɚɫɬɿ�ɜ�ɨɫɬɚɧɧɿɯ�ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ�ɡɛɨɪɚɯ (ɡɚ�ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ�ɤɨɧɬɪɨɥɸ)?  

 Ɍɚɤ ɇɿ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ�ɤɨɦɿɫɿɹ�ɡ�ɰɿɧɧɢɯ�ɩɚɩɟɪɿɜ�ɬɚ�ɮɨɧɞɨɜɨɝɨ�ɪɢɧɤɭ   X 
Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɢ, ɹɤɿ�ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ�ɭ�ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ�ɛɿɥɶɲɟ�ɧɿɠ 10 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ   X 
 
ɍ�ɹɤɢɣ�ɫɩɨɫɿɛ�ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɶ�ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ�ɡ�ɩɢɬɚɧɶ�ɩɨɪɹɞɤɭ�ɞɟɧɧɨɝɨ�ɧɚ�ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ�ɡɛɨɪɚɯ 
ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ�ɪɚɡɭ?  

 Ɍɚɤ ɇɿ 
ɉɿɞɧɹɬɬɹɦ�ɤɚɪɬɨɤ  X 
Ȼɸɥɟɬɟɧɹɦɢ (ɬɚɽɦɧɟ�ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ) X  
ɉɿɞɧɹɬɬɹɦ�ɪɭɤ  X 



ȱɧɲɟ (ɡɚɩɢɲɿɬɶ): Ⱦɚɧi ɜLɞɫɭɬɧi. ɇɿ 
 
əɤɿ�ɛɭɥɢ�ɨɫɧɨɜɧɿ�ɩɪɢɱɢɧɢ�ɫɤɥɢɤɚɧɧɹ�ɨɫɬɚɧɧɿɯ�ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯ�ɡɛɨɪɿɜ?  

 Ɍɚɤ ɇɿ 
Ɋɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ  X 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɢɣ�ɜɢɩɭɫɤ�ɚɤɰɿɣ  X 
ȼɧɟɫɟɧɧɹ�ɡɦɿɧ�ɞɨ�ɫɬɚɬɭɬɭ  X 
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ�ɪɿɲɟɧɧɹ�ɩɪɨ�ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ�ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ�ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ   X 

ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ�ɪɿɲɟɧɧɹ�ɩɪɨ�ɡɦɟɧɶɲɟɧɧɹ�ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ�ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ   X 

Ɉɛɪɚɧɧɹ�ɚɛɨ�ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ�ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ�ɝɨɥɨɜɢ�ɬɚ�ɱɥɟɧɿɜ 
ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ�ɪɚɞɢ   X 

Ɉɛɪɚɧɧɹ�ɚɛɨ�ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ�ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ�ɱɥɟɧɿɜ�ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ 
ɨɪɝɚɧɭ   X 

Ɉɛɪɚɧɧɹ�ɚɛɨ�ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ�ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ�ɱɥɟɧɿɜ�ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ�ɤɨɦɿɫɿʀ 
�ɪɟɜɿɡɨɪɚ)   X 

Ⱦɟɥɟɝɭɜɚɧɧɹ�ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ�ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ�ɧɚɝɥɹɞɨɜɿɣ�ɪɚɞɿ  X 
ȱɧɲɟ (ɡɚɩɢɲɿɬɶ): Ⱦɚɧi ɜLɞɫɭɬɧi. ɇɿ 
 
ɑɢ�ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ�ɭ�ɡɜɿɬɧɨɦɭ�ɪɨɰɿ�ɡɚɝɚɥɶɧɿ�ɡɛɨɪɢ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ�ɭ�ɮɨɪɦɿ�ɡɚɨɱɧɨɝɨ 
ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ? (ɬɚɤ�ɧɿ)  ɇɿ 

 

ɈɊȽȺɇɂ�ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə 
 
əɤɢɣ�ɫɤɥɚɞ�ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ�ɪɚɞɢ (ɡɚ�ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ)? 

 �ɨɫɿɛ) 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ�ɱɥɟɧɿɜ�ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ�ɪɚɞɢ 3 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ, ɳɨ�ɩɪɚɰɸɸɬɶ�ɭ�ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ  
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ�ɞɟɪɠɚɜɢ  
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ, ɳɨ�ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ�ɛɿɥɶɲɟ 10 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ�ɚɤɰɿɣ  0 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ, ɳɨ�ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ�ɦɟɧɶɲɟ 10 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ�ɚɤɰɿɣ 0 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ - ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ�ɨɫɿɛ 0 
 
ɑɢ�ɩɪɨɜɨɞɢɥɚ�ɧɚɝɥɹɞɨɜɚ�ɪɚɞɚ�ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɭ? 

 Ɍɚɤ ɇɿ 
ɋɤɥɚɞɭ  X 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  X 
Ⱦɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  X 
ȱɧɲɟ (ɡɚɩɢɲɢɬɶ) ɞ�ɧ 



 
ɞ�ɧ 
 
ɋɤɿɥɶɤɢ�ɪɚɡɿɜ�ɧɚ�ɪɿɤ�ɭ�ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ�ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ�ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ�ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ�ɪɚɞɢ�ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɨɫɬɚɧɧɿɯ�ɬɪɶɨɯ�ɪɨɤɿɜ?  3 

 
əɤɿ�ɫɚɦɟ�ɤɨɦɿɬɟɬɢ�ɫɬɜɨɪɟɧɨ�ɜ�ɫɤɥɚɞɿ�ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ�ɪɚɞɢ (ɡɚ�ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ)?  

 Ɍɚɤ ɇɿ 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ  X 
Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɣ  X 
Ɂ�ɩɢɬɚɧɶ�ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɶ�ɿ�ɜɢɧɚɝɨɪɨɞ  X 
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ  X 
ȱɧɲɿ (ɡɚɩɢɲɿɬɶ) ɞ�ɧ 
ȱɧɲɿ (ɡɚɩɢɲɿɬɶ) ɞ�ɧ 
 
ɞ�ɧ 
 
ɑɢ�ɫɬɜɨɪɟɧɨ�ɜ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɦɭ�ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ�ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭ�ɩɨɫɚɞɭ�ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ? (ɬɚɤ�ɧɿ)  Ɍɚɤ 

 
əɤɢɦ�ɱɢɧɨɦ�ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ�ɪɨɡɦɿɪ�ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ�ɱɥɟɧɿɜ�ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ�ɪɚɞɢ?  

 Ɍɚɤ ɇɿ 
ȼɢɧɚɝɨɪɨɞɚ�ɽ�ɮɿɤɫɨɜɚɧɨɸ�ɫɭɦɨɸ X  
ȼɢɧɚɝɨɪɨɞɚ�ɽ�ɜɿɞɫɨɬɤɨɦ�ɜɿɞ�ɱɢɫɬɨɝɨ�ɩɪɢɛɭɬɤɭ�ɚɛɨ�ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɪɢɧɤɨɜɨʀ�ɜɚɪɬɨɫɬɿ�ɚɤɰɿɣ   X 

ȼɢɧɚɝɨɪɨɞɚ�ɜɢɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ�ɭ�ɜɢɝɥɹɞɿ�ɰɿɧɧɢɯ�ɩɚɩɟɪɿɜ�ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ   X 
ɑɥɟɧɢ�ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ�ɪɚɞɢ�ɧɟ�ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ�ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ  X 
ȱɧɲɟ (ɡɚɩɢɲɿɬɶ) ȼɢɧɚɝɨɪɨɞɭ�ɨɬɪɢɦɭɽ 

Ƚɨɥɨɜɚ�ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ�Ɋɚɞɢ. 
 
əɤɿ�ɡ�ɜɢɦɨɝ�ɞɨ�ɱɥɟɧɿɜ�ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ�ɪɚɞɢ�ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ�ɭ�ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ?  

 Ɍɚɤ ɇɿ 
Ƚɚɥɭɡɟɜɿ�ɡɧɚɧɧɹ�ɿ�ɞɨɫɜɿɞ�ɪɨɛɨɬɢ�ɜ�ɝɚɥɭɡɿ X  
Ɂɧɚɧɧɹ�ɭ�ɫɮɟɪɿ�ɮɿɧɚɧɫɿɜ�ɿ�ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ X  
Ɉɫɨɛɢɫɬɿ�ɹɤɨɫɬɿ (ɱɟɫɧɿɫɬɶ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ) X  
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ�ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ�ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ X  
Ƚɪɚɧɢɱɧɢɣ�ɜɿɤ  X 
ȼɿɞɫɭɬɧɿ�ɛɭɞɶ�ɹɤɿ�ɜɢɦɨɝɢ  X 
ȱɧɲɟ (ɡɚɩɢɲɿɬɶ): ɞ�ɧ  X 
 
Ʉɨɥɢ�ɨɫɬɚɧɧɿɣ�ɪɚɡ�ɛɭɥɨ�ɨɛɪɚɧɨ�ɧɨɜɨɝɨ�ɱɥɟɧɚ�ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ�ɪɚɞɢ, ɹɤɢɦ�ɱɢɧɨɦ�ɜɿɧ 



ɨɡɧɚɣɨɦɢɜɫɹ�ɡɿ�ɫɜɨʀɦɢ�ɩɪɚɜɚɦɢ�ɬɚ�ɨɛɨɜ
ɹɡɤɚɦɢ?  

 Ɍɚɤ ɇɿ 
ɇɨɜɢɣ�ɱɥɟɧ�ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ�ɪɚɞɢ�ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ�ɨɡɧɚɣɨɦɢɜɫɹ�ɿɡ�ɡɦɿɫɬɨɦ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ�ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ   X 

Ȼɭɥɨ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ�ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ�ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ�ɪɚɞɢ, ɧɚ�ɹɤɨɦɭ�ɧɨɜɨɝɨ 
ɱɥɟɧɚ�ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ�ɪɚɞɢ�ɨɡɧɚɣɨɦɢɥɢ�ɡ�ɣɨɝɨ�ɩɪɚɜɚɦɢ�ɬɚ�ɨɛɨɜ
ɹɡɤɚɦɢ  X 

Ⱦɥɹ�ɧɨɜɨɝɨ�ɱɥɟɧɚ�ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ�ɪɚɞɢ�ɛɭɥɨ�ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ�ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɡ�ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ�ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ�ɚɛɨ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ)   X 

ɍɫɿɯ�ɱɥɟɧɿɜ�ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ�ɪɚɞɢ�ɛɭɥɨ�ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɨ�ɧɚ�ɩɨɜɬɨɪɧɢɣ 
ɫɬɪɨɤ�ɚɛɨ�ɧɟ�ɛɭɥɨ�ɨɛɪɚɧɨ�ɧɨɜɨɝɨ�ɱɥɟɧɚ  X  
ȱɧɲɟ (ɡɚɩɢɲɿɬɶ) ɞ�ɧ 
 

ɑɢ�ɫɬɜɨɪɟɧɨ�ɭ�ɜɚɲɨɦɭ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɦɭ�ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ�ɪɟɜɿɡɿɣɧɭ�ɤɨɦɿɫɿɸ�ɚɛɨ�ɜɜɟɞɟɧɨ 
ɩɨɫɚɞɭ�ɪɟɜɿɡɨɪɚ? (ɬɚɤ, ɫɬɜɨɪɟɧɨ�ɪɟɜɿɡɿɣɧɭ�ɤɨɦɿɫɿɸ / ɬɚɤ, ɜɜɟɞɟɧɨ�ɩɨɫɚɞɭ�ɪɟɜɿɡɨɪɚ 
/ ɧɿ)  

Ɍɚɤ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɨ 
ɪɟɜɿɡɿɣɧɭ 
ɤɨɦɿɫɿɸ 

 
əɤɳɨ�ɜ�ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ�ɫɬɜɨɪɟɧɨ�ɪɟɜɿɡɿɣɧɭ�ɤɨɦɿɫɿɸ: 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ�ɱɥɟɧɿɜ�ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ�ɤɨɦɿɫɿʀ 3 ɨɫɿɛ. 
 
ɋɤɿɥɶɤɢ�ɪɚɡɿɜ�ɧɚ�ɪɿɤ�ɭ�ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ�ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ�ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ�ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ�ɤɨɦɿɫɿʀ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ�ɨɫɬɚɧɧɿɯ�ɬɪɶɨɯ�ɪɨɤɿɜ?  4 

 

ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ�ɞɨ�ɫɬɚɬɭɬɭ�ɜɚɲɨɝɨ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ�ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɞɨ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ�ɹɤɨɝɨ�ɡ�ɨɪɝɚɧɿɜ 
�ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ�ɡɛɨɪɿɜ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ, ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ�ɪɚɞɢ�ɱɢ�ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ�ɨɪɝɚɧɭ) ɧɚɥɟɠɢɬɶ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ�ɤɨɠɧɨɝɨ�ɡ�ɰɢɯ�ɩɢɬɚɧɶ?  

 

Ɂɚɝɚɥɶɧɿ 
ɡɛɨɪɢ 

ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ 

ɇɚɝɥɹɞɨɜɚ 
ɪɚɞɚ 

ȼɢɤɨɧɚɜɱɢɣ 
ɨɪɝɚɧ 

ɇɟ�ɧɚɥɟɠɢɬɶ�ɞɨ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ 

ɠɨɞɧɨɝɨ�ɨɪɝɚɧɭ 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ�ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɧɚɩɪɹɦɿɜ�ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
�ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ) 

Ɍɚɤ ɇɿ ɇɿ ɇɿ 

Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ�ɩɥɚɧɿɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɛɿɡɧɟɫ�ɩɥɚɧɿɜ) ɇɿ ɇɿ Ɍɚɤ ɇɿ 

Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ�ɪɿɱɧɨɝɨ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ�ɡɜɿɬɭ�ɚɛɨ�ɛɚɥɚɧɫɭ 
ɱɢ�ɛɸɞɠɟɬɭ  

Ɍɚɤ ɇɿ ɇɿ ɇɿ 

Ɉɛɪɚɧɧɹ�ɬɚ�ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ 
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ�ɝɨɥɨɜɢ�ɬɚ�ɱɥɟɧɿɜ 
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ�ɨɪɝɚɧɭ  

ɇɿ Ɍɚɤ ɇɿ ɇɿ 

Ɉɛɪɚɧɧɹ�ɬɚ�ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ 
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ�ɝɨɥɨɜɢ�ɬɚ�ɱɥɟɧɿɜ Ɍɚɤ ɇɿ ɇɿ ɇɿ 



ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ�ɪɚɞɢ  
Ɉɛɪɚɧɧɹ�ɬɚ�ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ 
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ�ɝɨɥɨɜɢ�ɬɚ�ɱɥɟɧɿɜ 
ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ�ɤɨɦɿɫɿʀ  

Ɍɚɤ ɇɿ ɇɿ ɇɿ 

ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ�ɪɨɡɦɿɪɭ 
ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ�ɞɥɹ�ɝɨɥɨɜɢ�ɬɚ 
ɱɥɟɧɿɜ�ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ�ɨɪɝɚɧɭ  

ɇɿ Ɍɚɤ ɇɿ Ɍɚɤ 

ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ�ɪɨɡɦɿɪɭ 
ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ�ɞɥɹ�ɝɨɥɨɜɢ�ɬɚ 
ɱɥɟɧɿɜ�ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ�ɪɚɞɢ  

Ɍɚɤ ɇɿ ɇɿ ɇɿ 

ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ�ɪɿɲɟɧɧɹ�ɩɪɨ 
ɩɪɢɬɹɝɧɟɧɧɹ�ɞɨ�ɦɚɣɧɨɜɨʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ�ɱɥɟɧɿɜ 
ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  

ɇɿ ɇɿ ɇɿ Ɍɚɤ 

ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ�ɪɿɲɟɧɧɹ�ɩɪɨ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ�ɜɢɩɭɫɤ�ɚɤɰɿɣ Ɍɚɤ ɇɿ ɇɿ ɇɿ 

ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ�ɪɿɲɟɧɧɹ�ɩɪɨ 
ɜɢɤɭɩ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ�ɬɚ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ�ɜɥɚɫɧɢɯ�ɚɤɰɿɣ  

Ɍɚɤ ɇɿ ɇɿ ɇɿ 

Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ�ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ 
ɚɭɞɢɬɨɪɚ ɇɿ Ɍɚɤ ɇɿ ɇɿ 

Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ�ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ, 
ɳɨɞɨ�ɹɤɢɯ�ɿɫɧɭɽ�ɤɨɧɮɥɿɤɬ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ  

ɇɿ Ɍɚɤ ɇɿ ɇɿ 

 
ɑɢ�ɦɿɫɬɢɬɶ�ɫɬɚɬɭɬ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ�ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ�ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɹɤɟ�ɨɛɦɟɠɭɽ�ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ 
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ�ɨɪɝɚɧɭ�ɩɪɢɣɦɚɬɢ�ɪɿɲɟɧɧɹ�ɩɪɨ�ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ�ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ�ʀɯ 
ɫɭɦɭ, ɜɿɞ�ɿɦɟɧɿ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ�ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ? (ɬɚɤ�ɧɿ)  

ɇɿ 

 
ɑɢ�ɦɿɫɬɢɬɶ�ɫɬɚɬɭɬ�ɚɛɨ�ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ�ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ�ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨ�ɤɨɧɮɥɿɤɬ�ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɬɨɛɬɨ�ɫɭɩɟɪɟɱɧɿɫɬɶ�ɦɿɠ�ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ�ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ�ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ 
ɨɫɨɛɢ�ɚɛɨ�ɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɯ�ɡ�ɧɟɸ�ɨɫɿɛ�ɬɚ�ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɦ�ɞɿɹɬɢ�ɜ�ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ? (ɬɚɤ�ɧɿ)  

ɇɿ 

 
əɤɿ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ�ɿɫɧɭɸɬɶ�ɭ�ɜɚɲɨɦɭ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɦɭ�ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ? 

 Ɍɚɤ ɇɿ 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ�ɩɪɨ�ɡɚɝɚɥɶɧɿ�ɡɛɨɪɢ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ X  
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ�ɩɪɨ�ɧɚɝɥɹɞɨɜɭ�ɪɚɞɭ X  
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ�ɩɪɨ�ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɣ 
ɨɪɝɚɧ (ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) X  
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ�ɩɪɨ�ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ�ɨɫɿɛ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ�ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  X 

ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ�ɩɪɨ�ɪɟɜɿɡɿɣɧɭ X  



ɤɨɦɿɫɿɸ (ɚɛɨ�ɪɟɜɿɡɨɪɚ) 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ�ɩɪɨ�ɚɤɰɿʀ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ�ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  X 

ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ�ɩɪɨ�ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ�ɩɪɢɛɭɬɤɭ  X 

ȱɧɲɟ (ɡɚɩɢɲɿɬɶ): Ɍɚɤɨɠ iɫɧɭɽ�ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ�ɩɪɨ�ɩɨɪɹɞɨɤ�ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ i 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ�ɜɧɭɬɪLɲɧLɯ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ�ɚɤɬLɜ�ɉȺɌ "Ɍȼɉ 
�ɉɨɡɧɹɤɢ". 

 
əɤɢɦ�ɱɢɧɨɦ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɢ�ɦɨɠɭɬɶ�ɨɬɪɢɦɚɬɢ�ɬɚɤɭ�ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ�ɩɪɨ�ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ�ɜɚɲɨɝɨ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ�ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ?  

 

ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɽɬɶɫ
ɹ�ɧɚ�ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ 

ɡɛɨɪɚɯ 

ɉɭɛɥɿɤɭɽɬɶɫɹ�ɭ 
ɩɪɟɫɿ, 

ɨɩɪɢɥɸɞɧɸɽɬɶɫɹ 
ɜ 

ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿ
ɣ�ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ 

ɛɚɡɿ�ɞɚɧɢɯ 
ɇɄɐɉɎɊ�ɩɪɨ 
ɪɢɧɨɤ�ɰɿɧɧɢɯ 

ɩɚɩɟɪɿɜ  

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ 
ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ 

ɞɥɹ 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧ

ɹ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶ

ɨ�ɜ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɦ
ɭ�ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ 

Ʉɨɩɿʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ

ɜ 
ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ 
ɧɚ�ɡɚɩɢɬ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ 

ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫ
ɹ�ɧɚ�ɜɥɚɫɧɿɣ 
ɿɧɬɟɪɧɟɬ-
ɫɬɨɪɿɧɰɿ 

ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝ
ɨ�ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 

Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ 
ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 

Ɍɚɤ Ɍɚɤ Ɍɚɤ Ɍɚɤ Ɍɚɤ 

ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɩɪɨ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ, 
ɹɤɿ 
ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ 
10 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ 
ɬɚ�ɛɿɥɶɲɟ 
ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ  

ɇɿ ɇɿ ɇɿ Ɍɚɤ Ɍɚɤ 

ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɩɪɨ�ɫɤɥɚɞ 
ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 

Ɍɚɤ Ɍɚɤ Ɍɚɤ Ɍɚɤ Ɍɚɤ 

ɋɬɚɬɭɬ�ɬɚ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 

Ɍɚɤ ɇɿ Ɍɚɤ Ɍɚɤ Ɍɚɤ 

ɉɪɨɬɨɤɨɥɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ 
ɡɛɨɪɿɜ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ 

Ɍɚɤ ɇɿ Ɍɚɤ Ɍɚɤ Ɍɚɤ 



ɩɿɫɥɹ�ʀɯ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  
Ɋɨɡɦɿɪ 
ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ 
ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ 
ɨɫɿɛ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝ
ɨ�ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 

ɇɿ ɇɿ Ɍɚɤ ɇɿ ɇɿ 

 
ɑɢ�ɝɨɬɭɽ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ�ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ�ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ�ɭ�ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ�ɞɨ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ�ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ? (ɬɚɤ�ɧɿ)  Ɍɚɤ 

 
ɋɤɿɥɶɤɢ�ɪɚɡɿɜ�ɧɚ�ɪɿɤ�ɭ�ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ�ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ�ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɿ�ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ�ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ�ɚɭɞɢɬɨɪɨɦ�ɩɪɨɬɹɝɨɦ�ɨɫɬɚɧɧɿɯ�ɬɪɶɨɯ�ɪɨɤɿɜ?  

 Ɍɚɤ ɇɿ 
ɇɟ�ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ�ɜɡɚɝɚɥɿ  X 
Ɇɟɧɲɟ�ɧɿɠ�ɪɚɡ�ɧɚ�ɪɿɤ  X 
Ɋɚɡ�ɧɚ�ɪɿɤ X  
ɑɚɫɬɿɲɟ�ɧɿɠ�ɪɚɡ�ɧɚ�ɪɿɤ  X 
 
əɤɢɣ�ɨɪɝɚɧ�ɩɪɢɣɦɚɜ�ɪɿɲɟɧɧɹ�ɩɪɨ�ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ�ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ�ɚɭɞɢɬɨɪɚ? 

 Ɍɚɤ ɇɿ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ�ɡɛɨɪɢ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ  X 
ɇɚɝɥɹɞɨɜɚ�ɪɚɞɚ X  
ȼɢɤɨɧɚɜɱɢɣ�ɨɪɝɚɧ X  
ȱɧɲɟ (ɡɚɩɢɲɿɬɶ) ɞ�ɧ 
 
ɑɢ�ɡɦɿɧɸɜɚɥɨ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ�ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ�ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ�ɚɭɞɢɬɨɪɚ�ɩɪɨɬɹɝɨɦ�ɨɫɬɚɧɧɿɯ 
ɬɪɶɨɯ�ɪɨɤɿɜ? (ɬɚɤ�ɧɿ)  Ɍɚɤ 

 
Ɂ�ɹɤɨʀ�ɩɪɢɱɢɧɢ�ɛɭɥɨ�ɡɦɿɧɟɧɨ�ɚɭɞɢɬɨɪɚ? 

 Ɍɚɤ ɇɿ 
ɇɟ�ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɜ�ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ�ɪɿɜɟɧɶ  X 
ɇɟ�ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɥɢ�ɭɦɨɜɢ�ɞɨɝɨɜɨɪɭ�ɡ�ɚɭɞɢɬɨɪɨɦ X  
Ⱥɭɞɢɬɨɪɚ�ɛɭɥɨ�ɡɦɿɧɟɧɨ�ɧɚ�ɜɢɦɨɝɭ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ  X 
ȱɧɲɟ (ɡɚɩɢɲɿɬɶ) ɞ�ɧ 
 
əɤɢɣ�ɨɪɝɚɧ�ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜ�ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ�ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ�ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ�ɜ�ɦɢɧɭɥɨɦɭ�ɪɨɰɿ?  

 Ɍɚɤ� ɇɿ 
Ɋɟɜɿɡɿɣɧɚ�ɤɨɦɿɫɿɹ (ɪɟɜɿɡɨɪ) X  
ɇɚɝɥɹɞɨɜɚ�ɪɚɞɚ X  



ȼɿɞɞɿɥ�ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ�ɚɭɞɢɬɭ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ�ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  X 
ɋɬɨɪɨɧɧɹ�ɤɨɦɩɚɧɿɹ�ɚɛɨ�ɫɬɨɪɨɧɧɿɣ�ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ X  
ɉɟɪɟɜɿɪɤɢ�ɧɟ�ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ  X 
ȱɧɲɟ (ɡɚɩɢɲɿɬɶ) Ⱦ�ɧ 
 
Ɂ�ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ�ɹɤɨɝɨ�ɨɪɝɚɧɭ�ɪɟɜɿɡɿɣɧɚ�ɤɨɦɿɫɿɹ (ɪɟɜɿɡɨɪ) ɩɪɨɜɨɞɢɥɚ�ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ�ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ 
ɪɚɡɭ?  

 Ɍɚɤ ɇɿ 
Ɂ�ɜɥɚɫɧɨʀ�ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ X  
Ɂɚ�ɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦ�ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ�ɡɛɨɪɿɜ X  
Ɂɚ�ɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦ�ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ�ɪɚɞɢ  X 
Ɂɚ�ɡɜɟɪɧɟɧɧɹɦ�ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ�ɨɪɝɚɧɭ  X 
ɇɚ�ɜɢɦɨɝɭ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ, ɹɤɿ�ɜ�ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ�ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ�ɩɨɧɚɞ 10 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ�ɝɨɥɨɫɿɜ   X 
ȱɧɲɟ (ɡɚɩɢɲɿɬɶ) ɞ�ɧ 
 
ɑɢ�ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɨ�ɜɚɲɟ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ�ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ�ɩɪɨɬɹɝɨɦ�ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ�ɪɨɤɭ�ɩɥɚɬɧɿ 
ɩɨɫɥɭɝɢ�ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɿɜ�ɭ�ɫɮɟɪɿ�ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ�ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ�ɱɢ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ? (ɬɚɤ�ɧɿ)  

ɇɿ 

 

ɁȺɅɍɑȿɇɇə�ȱɇȼȿɋɌɂɐȱɃ�ɌȺ�ȼȾɈɋɄɈɇȺɅȿɇɇə 
ɉɊȺɄɌɂɄɂ�ɄɈɊɉɈɊȺɌɂȼɇɈȽɈ�ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə 

 
ɑɢ�ɩɥɚɧɭɽ�ɜɚɲɟ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ�ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ�ɡɚɥɭɱɢɬɢ�ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ�ɤɨɠɧɢɦ�ɡ�ɰɢɯ�ɫɩɨɫɨɛɿɜ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ�ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ�ɬɪɶɨɯ�ɪɨɤɿɜ?  

 Ɍɚɤ ɇɿ 
ȼɢɩɭɫɤ�ɚɤɰɿɣ  X 
ȼɢɩɭɫɤ�ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɢɯ�ɪɨɡɩɢɫɨɤ  X 
ȼɢɩɭɫɤ�ɨɛɥɿɝɚɰɿɣ  X 
Ʉɪɟɞɢɬɢ�ɛɚɧɤɿɜ  X 
Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ�ɡ�ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ�ɿ�ɦɿɫɰɟɜɢɯ�ɛɸɞɠɟɬɿɜ  X 
ȱɧɲɟ (ɡɚɩɢɲɿɬɶ): Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ�ɳɟ�ɧɟ�ɜɢɡɧɚɱɢɥɨɫɶ�ɜ�ɡɚɥɭɱɟɧɧi 
LɧɜɟɫɬɢɰLɣ.    

 
ɑɢ�ɩɥɚɧɭɽ�ɜɚɲɟ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ�ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ�ɡɚɥɭɱɢɬɢ�ɿɧɨɡɟɦɧɿ�ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ�ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ�ɬɪɶɨɯ�ɪɨɤɿɜ*?  
Ɍɚɤ, ɭɠɟ�ɜɟɞɟɦɨ�ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ�ɡ�ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦ�ɿɧɜɟɫɬɨɪɨɦ   
Ɍɚɤ, ɩɥɚɧɭɽɦɨ�ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ�ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ X 
Ɍɚɤ, ɩɥɚɧɭɽɦɨ�ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ�ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ�ɜ�ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ�ɪɨɰɿ  
Ɍɚɤ, ɩɥɚɧɭɽɦɨ�ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ�ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ�ɩɪɨɬɹɝɨɦ�ɞɜɨɯ�ɪɨɤɿɜ   



ɇɿ, ɧɟ�ɩɥɚɧɭɽɦɨ�ɡɚɥɭɱɚɬɢ�ɿɧɨɡɟɦɧɿ�ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ�ɩɪɨɬɹɝɨɦ�ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ 
ɬɪɶɨɯ�ɪɨɤɿɜ   
ɇɟ�ɜɢɡɧɚɱɢɥɢɫɶ  
 
ɑɢ�ɩɥɚɧɭɽ�ɜɚɲɟ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ�ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ�ɜɤɥɸɱɢɬɢ�ɜɥɚɫɧɿ�ɚɤɰɿʀ�ɞɨ�ɥɿɫɬɢɧɝɭ 
ɮɨɧɞɨɜɢɯ�ɛɿɪɠ�ɩɪɨɬɹɝɨɦ�ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ�ɬɪɶɨɯ�ɪɨɤɿɜ? (ɬɚɤ�ɧɿ�ɧɟ�ɜɢɡɧɚɱɢɥɢɫɶ)  ɇɿ  

 
ɑɢ�ɡɦɿɧɸɜɚɥɨ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ�ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ�ɨɫɨɛɭ, ɹɤɚ�ɜɟɞɟ�ɨɛɥɿɤ�ɩɪɚɜ�ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ�ɧɚ�ɚɤɰɿʀ�ɭ 
ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɿɣ�ɫɢɫɬɟɦɿ�ɍɤɪɚʀɧɢ�ɩɪɨɬɹɝɨɦ�ɨɫɬɚɧɧɿɯ�ɬɪɶɨɯ�ɪɨɤɿɜ?  ɇɿ 

 
ɑɢ�ɦɚɽ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ�ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ�ɜɥɚɫɧɢɣ�ɤɨɞɟɤɫ (ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɩɪɚɜɢɥɚ) 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ�ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ? (ɬɚɤ�ɧɿ)  ɇɿ 

 
ɍ�ɪɚɡɿ�ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ�ɭ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ�ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ�ɤɨɞɟɤɫɭ (ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɩɪɚɜɢɥ) 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ�ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ�ɜɤɚɠɿɬɶ�ɞɚɬɭ�ɣɨɝɨ�ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ: ; ɹɤɢɦ�ɨɪɝɚɧɨɦ�ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ: ɞ�ɧ 
 
ɑɢ�ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɨ�ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ�ɩɪɨ�ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɦ�ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ�ɤɨɞɟɤɫɭ 
�ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɩɪɚɜɢɥ) ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ�ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ? (ɬɚɤ�ɧɿ) ɇɿ; ɭɤɚɠɿɬɶ�ɹɤɢɦ�ɱɢɧɨɦ�ɣɨɝɨ 
ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɨ: ɞ�ɧ 
 
ȼɤɚɠɿɬɶ�ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ�ɳɨɞɨ�ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ�ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ�ɤɨɞɟɤɫɭ�ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɩɪɚɜɢɥ) ɜ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɦɭ�ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ (ɡ�ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦ�ɧɚ�ɞɠɟɪɟɥɨ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ�ʀɯ�ɬɟɤɫɬɭ), ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ�ɬɚ�ɩɪɢɱɢɧɢ�ɬɚɤɨɝɨ�ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ�ɩɪɨɬɹɝɨɦ�ɪɨɤɭ: ɞ�ɧ 
 



Ɋɟɝɭɥɹɪɧɚ�ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɡɚ 2016 ɪɿɤ 

ɇɚɡɜɚ: ɉɍȻɅȱɑɇȿ�ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ�ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ "ɌɈɊȽɈȼɈ�ȼɂɊɈȻɇɂɑȿ 
ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ" ɉɈɁɇəɄɂ" 

ȯȾɊɉɈɍ: 19015719 
Ɋɿɤ: 2016 

ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɳɨɞɨ�ɜɚɪɬɨɫɬɿ�ɱɢɫɬɢɯ�ɚɤɬɢɜɿɜ 
ɟɦɿɬɟɧɬɚ 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ�ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ Ɂɚ�ɡɜɿɬɧɢɣ�ɩɟɪɿɨɞ Ɂɚ�ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ�ɩɟɪɿɨɞ 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ�ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɱɢɫɬɢɯ�ɚɤɬɢɜɿɜ (ɬɢɫ. ɝɪɧ)  5849 5772 

ɋɬɚɬɭɬɧɢɣ�ɤɚɩɿɬɚɥ (ɬɢɫ. 
ɝɪɧ.)  169 169 

ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣ�ɫɬɚɬɭɬɧɢɣ 
ɤɚɩɿɬɚɥ (ɬɢɫ. ɝɪɧ)  169 169 

Ɉɩɢɫ ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ�ɦɟɬɨɞɢɤɚ�ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ�ɜɚɪɬɨɫɬɿ�ɱɢɫɬɢɯ�ɚɤɬɢɜɿɜ�ɟɦɿɬɟɧɬɚ�ɡɚ�ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ 
ɬɚ� ɡɜɿɬɧɢɣ� ɩɟɪɿɨɞɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ� ɞɨ "Ɇɟɬɨɞɢɱɧɢɯ� ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ� ɳɨɞɨ� ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ� ɱɢɫɬɢɯ� ɚɤɬɢɜɿɜ� ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯ� ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ", ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ� ɪɿɲɟɧɧɹɦ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ� ɤɨɦɿɫɿʀ� ɡ� ɰɿɧɧɢɯ�ɩɚɩɟɪɿɜ� ɬɚ�ɮɨɧɞɨɜɨɝɨ�ɪɢɧɤɭ� ɜɿɞ 17.11.2004 ɪ. N485 (ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ� ɡɦɿɧ� ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ). Ɋɿɡɧɢɰɹ� ɦɿɠ� ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɸ 
ɜɚɪɬɿɫɬɸ� ɱɢɫɬɢɯ� ɚɤɬɢɜɿɜ� ɿ� ɫɬɚɬɭɬɧɢɦ� ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ� ɧɚ� ɤɿɧɟɰɶ� ɡɜɿɬɧɨɝɨ� ɩɟɪɿɨɞɭ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 5680  ɬɢɫ�ɝɪɧ.  Ɋɿɡɧɢɰɹ� ɦɿɠ� ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɸ� ɜɚɪɬɿɫɬɸ� ɱɢɫɬɢɯ� ɚɤɬɢɜɿɜ� ɬɚ 
ɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɦ� ɫɬɚɬɭɬɧɢɦ� ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ� ɧɚ� ɤɿɧɟɰɶ� ɡɜɿɬɧɨɝɨ� ɩɟɪɿɨɞɭ� ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 5680 
ɬɢɫ�ɝɪɧ. Ɋɿɡɧɢɰɹ�ɦɿɠ�ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɸ�ɜɚɪɬɿɫɬɸ�ɱɢɫɬɢɯ�ɚɤɬɢɜɿɜ�ɿ�ɫɬɚɬɭɬɧɢɦ�ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ 
ɧɚ� ɤɿɧɟɰɶ� ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ� ɩɟɪɿɨɞɭ� ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 5603 ɬɢɫ�ɝɪɧ. Ɋɿɡɧɢɰɹ� ɦɿɠ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɸ� ɜɚɪɬɿɫɬɸ� ɱɢɫɬɢɯ� ɚɤɬɢɜɿɜ� ɬɚ� ɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɦ� ɫɬɚɬɭɬɧɢɦ� ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ� ɧɚ 
ɤɿɧɟɰɶ�ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ�ɩɟɪɿɨɞɭ�ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 5603 ɬɢɫ�ɝɪɧ.  

ȼɢɫɧɨɜɨɤ ȼɚɪɬɿɫɬɶ�ɱɢɫɬɢɯ�ɚɤɬɢɜɿɜ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ�ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ�ɧɟ�ɦɟɧɲɚ�ɜɿɞ�ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ�ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
�ɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɨɝɨ). ȼɢɦɨɝɢ�ɩ.3 ɫɬ.155 ɐɢɜɿɥɶɧɨɝɨ�ɤɨɞɟɤɫɭ�ɍɤɪɚʀɧɢ�ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ. 

 



Ɋɟɝɭɥɹɪɧɚ�ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɡɚ 2016 ɪɿɤ 

ɇɚɡɜɚ: ɉɍȻɅȱɑɇȿ�ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ�ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ "ɌɈɊȽɈȼɈ�ȼɂɊɈȻɇɂɑȿ 
ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ" ɉɈɁɇəɄɂ" 

ȯȾɊɉɈɍ: 19015719 
Ɋɿɤ: 2016 

III. Ɉɫɧɨɜɧɿ�ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ�ɩɪɨ�ɟɦɿɬɟɧɬɚ 
 
1. ɉɨɜɧɟ�ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɉɍȻɅȱɑɇȿ�ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ�ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ "ɌɈɊȽɈȼɈ�ȼɂɊɈȻɇɂɑȿ�ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ" 
ɉɈɁɇəɄɂ" 
2. ɋɟɪɿɹ�ɿ�ɧɨɦɟɪ�ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ�ɩɪɨ�ɞɟɪɠɚɜɧɭ�ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ�ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ�ɨɫɨɛɢ (ɡɚ�ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ) 
ȺȺȻ�ʋ 340034 
3. Ⱦɚɬɚ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ�ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ�ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ 
20.01.1998 
4. Ɍɟɪɢɬɨɪɿɹ (ɨɛɥɚɫɬɶ) 
ɦ. Ʉɢʀɜ 
5. ɋɬɚɬɭɬɧɢɣ�ɤɚɩɿɬɚɥ (ɝɪɧ) 
169386 
6. ȼɿɞɫɨɬɨɤ�ɚɤɰɿɣ�ɭ�ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ�ɤɚɩɿɬɚɥɿ, ɳɨ�ɧɚɥɟɠɢɬɶ�ɞɟɪɠɚɜɿ 
0 
7. ȼɿɞɫɨɬɨɤ�ɚɤɰɿɣ (ɱɚɫɬɨɤ, ɩɚʀɜ) ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ�ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɳɨ�ɩɟɪɟɞɚɧɨ�ɞɨ�ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ�ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ (ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ) ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ�ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ�ɬɚ�ɚɛɨ�ɯɨɥɞɢɧɝɨɜɨʀ�ɤɨɦɩɚɧɿʀ 
0 
8. ɋɟɪɟɞɧɹ�ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ�ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ (ɨɫɿɛ) 
65 
9. Ɉɫɧɨɜɧɿ�ɜɢɞɢ�ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ�ɿɡ�ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ�ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ�ɜɢɞɭ�ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ�ɬɚ�ɤɨɞɭ�ɡɚ�ɄȼȿȾ 
47.11[2010]Ɋɨɡɞɪɿɛɧɚ�ɬɨɪɝɿɜɥɹ�ɜ�ɧɟɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɦɚɝɚɡɢɧɚɯ�ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ�ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɩɨɹɦɢ�ɬɚ�ɬɸɬɸɧɨɜɢɦɢ�ɜɢɪɨɛɚɦɢ  
68.20ɇɚɞɚɧɧɹ�ɜ�ɨɪɟɧɞɭ�ɣ�ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ�ɜɥɚɫɧɨɝɨ�ɱɢ�ɨɪɟɧɞɨɜɚɧɨɝɨ�ɧɟɪɭɯɨɦɨɝɨ�ɦɚɣɧɚ 
01ɋɿɥɶɫɶɤɟ�ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ, ɦɢɫɥɢɜɫɬɜɨ�ɬɚ�ɧɚɞɚɧɧɹ�ɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɯ�ɿɡ�ɧɢɦɢ�ɩɨɫɥɭɝ 
10. Ɉɪɝɚɧɢ�ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ�ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ 

11. Ȼɚɧɤɢ, ɳɨ�ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ�ɟɦɿɬɟɧɬɚ: 
1) ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ�ɛɚɧɤɭ (ɮɿɥɿʀ, ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ�ɛɚɧɤɭ), ɹɤɢɣ�ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɽ�ɟɦɿɬɟɧɬɚ�ɡɚ�ɩɨɬɨɱɧɢɦ 
ɪɚɯɭɧɤɨɦ�ɭ�ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ�ɜɚɥɸɬɿ 
ɉɍȻɅȱɑɇȿ�ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ�ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ "ɍɄɊɋɈɐȻȺɇɄ" 
2) ɆɎɈ�ɛɚɧɤɭ 
300023 
3) ɩɨɬɨɱɧɢɣ�ɪɚɯɭɧɨɤ 
26002000028054 



4) ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ�ɛɚɧɤɭ (ɮɿɥɿʀ, ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ�ɛɚɧɤɭ), ɹɤɢɣ�ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɽ�ɟɦɿɬɟɧɬɚ�ɡɚ�ɩɨɬɨɱɧɢɦ 
ɪɚɯɭɧɤɨɦ�ɭ�ɿɧɨɡɟɦɧɿɣ�ɜɚɥɸɬɿ 
ɉȺɌ�ɄȻ "ɌɄ�Ʉɪɟɞɢɬ" ɦ. Ʉɢɽɜɚ 
5) ɆɎɈ�ɛɚɧɤɭ 
322830 
6) ɩɨɬɨɱɧɢɣ�ɪɚɯɭɧɨɤ 
26003300188980 
 



Ɋɟɝɭɥɹɪɧɚ�ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɡɚ 2016 ɪɿɤ 

ɇɚɡɜɚ: ɉɍȻɅȱɑɇȿ�ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ�ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ "ɌɈɊȽɈȼɈ�ȼɂɊɈȻɇɂɑȿ 
ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ" ɉɈɁɇəɄɂ" 

ȯȾɊɉɈɍ: 19015719 
Ɋɿɤ: 2016 

IX.ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɨɫɿɛ, ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ�ɹɤɢɯ 
ɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ�ɟɦɿɬɟɧɬ 
 

ɉɨɜɧɟ�ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ�ɨɫɨɛɢ�ɚɛɨ 
ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ
ɹ�ɬɚ�ɩɨ 

ɛɚɬɶɤɨɜɿ�ɮɿɡɿɱɧɨʀ�ɨɫɨɛɢ 

ɉɭɛɥɿɱɧɟ� ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ� ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ "ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ� ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɿɣ 
ɍɤɪɚʀɧɢ" 

Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ�ɩɪɚɜɨɜɚ 
ɮɨɪɦɚ ɉɭɛɥɿɱɧɟ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ�ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ 

.ɨɞ�ɡɚ�ȯȾɊɉɈɍ 30370711 
Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ 04071, ɦ�Ʉɢʀɜ, ɜɭɥ�ɇɢɠɧɿɣ�ȼɚɥ, 17/8 

ɇɨɦɟɪ�ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɚɛɨ�ɿɧɲɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ�ɧɚ�ɰɟɣ�ɜɢɞ 

ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɞ�ɧ 

ɇɚɡɜɚ�ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ�ɨɪɝɚɧɭ, 
ɳɨ�ɜɢɞɚɜ�ɥɿɰɟɧɡɿɸ�ɚɛɨ 

ɿɧɲɢɣ�ɞɨɤɭɦɟɧɬ 
ɞ�ɧ 

Ⱦɚɬɚ�ɜɢɞɚɱɿ�ɥɿɰɟɧɡɿʀ�ɚɛɨ 
ɿɧɲɨɝɨ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ  
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣ�ɤɨɞ�ɬɚ 

ɬɟɥɟɮɨɧ (044) 591-04-00 

Ɏɚɤɫ (044) 482-52-14 
ȼɢɞ�ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ⱦɟɩɨɡɢɬɚɪɧɚ�ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ�ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ 

Ɉɩɢɫ 
Ⱦɟɩɨɡɢɬɚɪɧɚ�ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ�ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ. Ⱦɟɩɨɡɢɬɚɪɧɿ 
ɩɨɫɥɭɝɢ (ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɿɣ). Ⱦɚɧɿ� ɳɨɞɨ� ɥɿɰɟɧɡɿʀ� ɧɟ� ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ: 
Ⱦɟɩɨɡɢɬɚɪɿɣ�ɞɿɽ�ɡɝɿɞɧɨ�ɱɢɧɧɨɝɨ�ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. 

 
ɉɨɜɧɟ�ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ�ɨɫɨɛɢ�ɚɛɨ 
ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ
ɹ�ɬɚ�ɩɨ 

ɛɚɬɶɤɨɜɿ�ɮɿɡɿɱɧɨʀ�ɨɫɨɛɢ 

Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ�ɡ�ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ�ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ "ɎȱɇɌȺɃɆ" 

Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ�ɩɪɚɜɨɜɚ 
ɮɨɪɦɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ�ɡ�ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ�ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ 

.ɨɞ�ɡɚ�ȯȾɊɉɈɍ 35893230 
Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ 01054, ɦ�Ʉɢʀɜ, ɜɭɥ. Ɉ�Ƚɨɧɱɚɪɚ, 57-Ȼ 



ɇɨɦɟɪ ɥɿɰɟɧɡɿʀ�ɚɛɨ�ɿɧɲɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ�ɧɚ�ɰɟɣ�ɜɢɞ 

ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ⱥȿ�ʋ 263223 

ɇɚɡɜɚ�ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ�ɨɪɝɚɧɭ, 
ɳɨ�ɜɢɞɚɜ�ɥɿɰɟɧɡɿɸ�ɚɛɨ 

ɿɧɲɢɣ�ɞɨɤɭɦɟɧɬ 
ɇɄɐɉɎɊ 

Ⱦɚɬɚ�ɜɢɞɚɱɿ�ɥɿɰɟɧɡɿʀ�ɚɛɨ 
ɿɧɲɨɝɨ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 28.08.2013 

Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣ�ɤɨɞ�ɬɚ 
ɬɟɥɟɮɨɧ (044) 581-65-56 

Ɏɚɤɫ (044) 581-65-57 
ȼɢɞ�ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ⱦɟɩɨɡɢɬɚɪɧɚ�ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ�ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɨʀ�ɭɫɬɚɧɨɜɢ 

Ɉɩɢɫ ɞ�ɧ 
 

ɉɨɜɧɟ�ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ�ɨɫɨɛɢ�ɚɛɨ 
ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ
ɹ�ɬɚ�ɩɨ 

ɛɚɬɶɤɨɜɿ�ɮɿɡɿɱɧɨʀ�ɨɫɨɛɢ 

ɉɪɢɜɚɬɧɟ� ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ� Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ� ɤɨɦɩɚɧɿɹ «ɊȿɃɌɂɇȽ- 
ȺɍȾɂɌ» 

Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ�ɩɪɚɜɨɜɚ 
ɮɨɪɦɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ�ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ 

.ɨɞ�ɡɚ�ȯȾɊɉɈɍ 30687076 
Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ 45000, ɦ. Ʉɨɜɟɥɶ, ɜɭɥ. ɇɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 101 

ɇɨɦɟɪ�ɥɿɰɟɧɡɿʀ�ɚɛɨ�ɿɧɲɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ�ɧɚ�ɰɟɣ�ɜɢɞ 

ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɋɜɿɞɨɰɬɜɨ�ʋ4129 

ɇɚɡɜɚ�ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ�ɨɪɝɚɧɭ, 
ɳɨ�ɜɢɞɚɜ�ɥɿɰɟɧɡɿɸ�ɚɛɨ 

ɿɧɲɢɣ�ɞɨɤɭɦɟɧɬ 
Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ�ɉɚɥɚɬɚ�ɍɤɪɚʀɧɢ 

Ⱦɚɬɚ�ɜɢɞɚɱɿ�ɥɿɰɟɧɡɿʀ�ɚɛɨ 
ɿɧɲɨɝɨ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 26.03.2008 

Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣ�ɤɨɞ�ɬɚ 
ɬɟɥɟɮɨɧ 0442277089 

Ɏɚɤɫ 0442277089 

ȼɢɞ�ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ⱥɭɞɢɬɨɪ (ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤa ɮLɪɦa), ɹɤa ɧɚɞɚɽ� ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤi ɩɨɫɥɭɝɢ 
ɟɦLɬɟɧɬɭ 

Ɉɩɢɫ ɞ�ɧ 
 



Ɋɟɝɭɥɹɪɧɚ�ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɡɚ 2016 ɪɿɤ 

ɇɚɡɜɚ: ɉɍȻɅȱɑɇȿ�ȺɄɐ,ɈɇȿɊɇȿ�ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ "ɌɈɊȽɈȼɈ�ȼɂɊɈȻɇɂɑȿ 
ɉ,ȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ" ɉɈɁɇəɄɂ" 

ȯȾɊɉɈɍ: 19015719 
Ɋɿɤ: 2016 

XVI. Ɍɟɤɫɬ�ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨɝɨ�ɜɢɫɧɨɜɤɭ 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ�ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ�ɮɿɪɦɢ (ɉ. ȱ. Ȼ. ɚɭɞɢɬɨɪɚ - ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢ - ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹ) 

ɉɪɢɜɚɬɧɟ� ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ 
Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ� ɤɨɦɩɚɧɿɹ 
©ɊȿɃɌɂɇȽ- ȺɍȾɂɌ» 

Ʉɨɞ�ɡɚ�ȯȾɊɉɈɍ (ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ�ɧɨɦɟɪ�ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ�ɤɚɪɬɤɢ* 
ɩɥɚɬɧɢɤɚ�ɩɨɞɚɬɤɿɜ - ɮɿɡɢɱɧɨʀ�ɨɫɨɛɢ) 30687076 

Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ�ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ�ɮɿɪɦɢ, ɚɭɞɢɬɨɪɚ 45000, ȼɨɥɢɧɫɶɤɚ� ɨɛɥ., ɦ. 
Ʉɨɜɟɥɶ, ɜɭɥ. ɇɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
101 

ɇɨɦɟɪ�ɬɚ�ɞɚɬɚ�ɜɢɞɚɱɿ�ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ�ɩɪɨ�ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ�ɞɨ�Ɋɟɽɫɬɪɭ 
ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ�ɮɿɪɦ�ɬɚ�ɚɭɞɢɬɨɪɿɜ, ɜɢɞɚɧɨɝɨ�Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨɸ 
ɩɚɥɚɬɨɸ�ɍɤɪɚʀɧɢ 

4129 26.03.2008  

Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ�ɧɨɦɟɪ, ɫɟɪɿɹ�ɬɚ�ɧɨɦɟɪ, ɞɚɬɚ�ɜɢɞɚɱɿ�ɬɚ�ɫɬɪɨɤ�ɞɿʀ 
ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ�ɩɪɨ�ɜɧɟɫɟɧɧɹ�ɞɨ�ɪɟɽɫɬɪɭ�ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ�ɮɿɪɦ, ɹɤɿ 
ɦɨɠɭɬɶ�ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ�ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɿ�ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ�ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ�ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɪɢɧɤɭ�ɰɿɧɧɢɯ�ɩɚɩɟɪɿɜ** 

ɞ�ɧ�ɞ�ɧ�ɞ�ɧ�ɞ�ɧ 

Ɍɟɤɫɬ�ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨɝɨ�ɜɢɫɧɨɜɤɭ (ɡɜɿɬɭ)  
Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ� ɤɨɦɩɚɧɿɹ «ɊȿɃɌɂɇȽ- ȺɍȾɂɌ» ɋɜɿɞɨɰɬɜɨ� ɩɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ� ɜ� ɪɟɽɫɬɪ� ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ 
ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ� ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ� ʋ 4129 ɜɿɞ 26.03.2008ɪ. 45000, ȼɨɥɢɧɫɶɤɚ� ɨɛɥ., ɦ. Ʉɨɜɟɥɶ, ɜɭɥ. 
ɇɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 101, ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ�ɤɨɦɿɫɿʀ�ɡ�ɰɿɧɧɢɯ�ɩɚɩɟɪɿɜ�ɬɚ�ɮɨɧɞɨɜɨɝɨ�ɪɢɧɤɭ�Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ�ɬɚ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɚɦ� ɉȺɌ "Ɍȼɉ "ɉɈɁɇəɄɂ" ȺɍȾɂɌɈɊɋɖɄɂɃ� ȼɂɋɇɈȼɈɄ �ɡɜɿɬ� ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ 
ɚɭɞɢɬɨɪɚ) ɍɦɨɜɧɨ-ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ� ɦ. Ʉɢʀɜ 9 ɛɟɪɟɡɧɹ 2017 ɪ. ɳɨɞɨ� ɪɿɱɧɨʀ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈ� ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ� ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ "ɌɈɊȽɈȼɈ-ȼɂɊɈȻɇɂɑȿ 
ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ "ɉɈɁɇəɄɂ" ɫɬɚɧɨɦ�ɧɚ 31.12.2016 ɪ. ɡɚ 2016ɪ. ɤɨɞ�ȯȾɊɉɈɍ 19015719, ɳɨ 
ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɟ� ɡɚ� ɚɞɪɟɫɨɸ: 02068, ɦ. Ʉɢʀɜ, ɜɭɥɢɰɹ� Ɋɟɜɭɰɶɤɨɝɨ, ɛɭɞɢɧɨɤ 12/1 ɫɬɚɧɨɦ� ɧɚ 
31.12.2016ɪ. ȱ. ɁȼȱɌ� ɓɈȾɈ� ɎȱɇȺɇɋɈȼɈȲ� ɁȼȱɌɇɈɋɌȱ� Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɣ� ɜɢɫɧɨɜɨɤ (Ɂɜɿɬ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ� ɚɭɞɢɬɨɪɚ) ɳɨɞɨ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ� ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈ� ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ 
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ "ɌɈɊȽɈȼɈ�ȼɂɊɈȻɇɂɑȿ� ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ "ɉɈɁɇəɄɂ" ɫɬɚɧɨɦ� ɧɚ 
31.12.2016ɪ. ɡɚ 2016 ɪ. ɦ. Ʉɢʀɜ 09.03.2017 ɪ. 1.1 Ɉɫɧɨɜɧɿ�ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ�Ɇɢ�ɩɪɨɜɟɥɢ�ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɭ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ� ɩɨɜɧɨɝɨ� ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ� ɪɿɱɧɨʀ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ� ɉɍȻɅȱɑɇɈȽɈ� ȺɄɐȱɈɇȿɊɇɈȽɈ 
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ "ɌɈɊȽɈȼɈ�ȼɂɊɈȻɇɂɑȿ�ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ "ɉɈɁɇəɄɂ" ɫɬɚɧɨɦ�ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ 
ɞɧɹ 31 ɝɪɭɞɧɹ 2016 ɪɨɤɭ, ɳɨ� ɜɤɥɸɱɚɽ� ɧɚɫɬɭɩɧɿ� ɮɨɪɦɢ: Ȼɚɥɚɧɫ (Ɂɜɿɬ� ɩɪɨ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ� ɫɬɚɧ) 
ɫɬɚɧɨɦ�ɧɚ 31.12.2016 ɪ. (Ɏɨɪɦɚ�ʋ1), Ɂɜɿɬ�ɩɪɨ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ (Ɂɜɿɬ�ɩɪɨ�ɫɭɤɭɩɧɢɣ�ɞɨɯɿɞ) 
ɡɚ 2016 ɪɿɤ (Ɏɨɪɦɚ�ʋ2), Ɂɜɿɬ� ɩɪɨ� ɪɭɯ� ɝɪɨɲɨɜɢɯ� ɤɨɲɬɿɜ� ɡɚ 2016 ɪɿɤ (Ɏɨɪɦɚ�ʋ3), Ɂɜɿɬ� ɩɪɨ 
ɜɥɚɫɧɢɣ� ɤɚɩɿɬɚɥ� ɡɚ 2016 ɪɿɤ (Ɏɨɪɦɚ� ʋ4), ɉɪɢɦɿɬɤɢ� ɞɨ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ� ɡɚ 2016 ɪɿɤ, 
ɫɬɢɫɥɢɣ� ɜɢɤɥɚɞ� ɫɭɬɬɽɜɢɯ� ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ� ɩɨɥɿɬɢɤ� ɬɚ� ɿɧɲɢɯ� ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɢɯ� ɩɪɢɦɿɬɨɤ /ɮɨɪɦɢ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ� ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ/. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ� ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ� ɫɬɚɧɨɦ� ɧɚ� ɤɿɧɟɰɶ� ɞɧɹ 31.12.2016 ɪ. 



ɫɤɥɚɞɟɧɚ�ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ�ɞɨ�ɜɢɦɨɝ�ɆɋɎɁ, ɳɨ�ɛɭɥɢ�ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ�Ɋɚɞɨɸ (Ʉɨɦɿɬɟɬɨɦ) ɡ�Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ� ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ� ɨɛɥɿɤɭ, ɬɚ� ɪɨɡ¶ɹɫɧɟɧɶ� Ʉɨɦɿɬɟɬɭ� ɡ� ɬɥɭɦɚɱɟɧɶ� ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɚ� ɬɚɤɨɠ� ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ� ɪɨɡ¶ɹɫɧɟɧɶ� ɉɨɫɬɿɣɧɨɝɨ� ɤɨɦɿɬɟɬɭ� ɡ ɬɥɭɦɚɱɟɧɶ, ɳɨ 
ɛɭɥɢ� ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ� ɤɨɦɿɬɟɬɨɦ� ɡ� ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ� ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ� ɨɛɥɿɤɭ� ɬɚ� ɞɿɹɥɢ� ɧɚ� ɞɚɬɭ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. 1.2 Ⱥɞɪɟɫɚɬ� Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɣ� ɜɢɫɧɨɜɨɤ (ɡɜɿɬ� ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ 
ɚɭɞɢɬɨɪɚ) ɩɪɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ� ɞɥɹ� ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ� ɬɚ� ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ� ɉȺɌ «ɌɈɊȽɈȼɈ�ȼɂɊɈȻɇɂɑȿ 
ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ "ɉɈɁɇəɄɂ», ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ� ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ� ɹɤɨɝɨ� ɩɟɪɟɜɿɪɹɽɬɶɫɹ, ɿ� ɦɨɠɟ� ɛɭɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ�ɞɥɹ�ɩɨɞɚɧɧɹ�ɞɨ�ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ�ɤɨɦɿɫɿʀ�ɡ�ɰɿɧɧɢɯ�ɩɚɩɟɪɿɜ�ɬɚ�ɮɨɧɞɨɜɨɝɨ�ɪɢɧɤɭ (ɞɚɥɿ 
– Ʉɨɦɿɫɿɹ), ɬɚ� ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ. 1.3 ȼɫɬɭɩɧɢɣ� ɩɚɪɚɝɪɚɮ 
ɉɍȻɅȱɑɇȿ� ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ� ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ «ɌɈɊȽɈȼɈ-ȼɂɊɈȻɇɂɑȿ� ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ 
�ɉɈɁɇəɄɂ» ɫɬɜɨɪɟɧɟ� ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ� ɞɨ� Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ� ɬɚ� ɐɢɜɿɥɶɧɨɝɨ� Ʉɨɞɟɤɫɿɜ, Ɂɚɤɨɧɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ� ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ� ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ», «ɉɪɨ� ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ� ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» ɬɚ� ɿɧɲɢɯ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ� ɚɤɬɿɜ. Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ� ɽ� ɸɪɢɞɢɱɧɨɸ� ɨɫɨɛɨɸ, ɦɚɽ� ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ� ɛɚɥɚɧɫ, ɪɚɯɭɧɤɢ� ɜ 
ɛɚɧɤɚɯ, ɩɟɱɚɬɤɢ�ɬɚ�ɲɬɚɦɩɢ�ɡɿ�ɫɜɨʀɦ�ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɦ. ɍ�ɫɜɨʀɣ�ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ�ɤɟɪɭɽɬɶɫɹ 
ɱɢɧɧɢɦ� ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ, ɿɧɲɢɦɢ� ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ� ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɪɿɲɟɧɧɹɦɢ. 
ɋɬɚɧɨɦ�ɧɚ 31.12.2016 ɪ. ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɯ�ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ� ɭ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ�ɧɟɦɚɽ. 1.3.1 ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ� ɩɪɨ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ� ɉɨɜɧɚ� ɧɚɡɜɚ� ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ� ɉɍȻɅȱɑɇȿ� ȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿ� ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ 
©ɌɈɊȽɈȼɈ-ȼɂɊɈȻɇɂɑȿ� ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ «ɉɈɁɇəɄɂ» ɋɤɨɪɨɱɟɧɚ� ɧɚɡɜɚ� ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ 
ɉȺɌ «ɌɈɊȽɈȼɈ�ȼɂɊɈȻɇɂɑȿ�ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ «ɉɈɁɇəɄɂ» Ʉɨɞ� ɡɚ�ȯȾɊɉɈɍ 19015719 
Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ: 02068, ɦ. Ʉɢʀɜ, ɜɭɥɢɰɹ�Ɋɟɜɭɰɶɤɨɝɨ, ɛɭɞɢɧɨɤ 12/1 ʋ�ɬɚ�ɞɚɬɚ�ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ�ɜ 
ȯɞɢɧɨɦɭ�ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ�ɪɟɽɫɬɪɿ�ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ�ɨɫɿɛ� ɬɚ�ɮɿɡɢɱɧɢɯ�ɨɫɿɛ-ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ�Ⱦɚɬɚ�ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ: 20.01.1998 Ⱦɚɬɚ�ɡɚɩɢɫɭ: 17.11.2005 ɇɨɦɟɪ�ɡɚɩɢɫɭ: 1 065 120 0000 004551 Ɉɫɧɨɜɧɿ 
ɜɢɞɢ� ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ� ɄȼȿȾ 47.11 Ɋɨɡɞɪɿɛɧɚ� ɬɨɪɝɿɜɥɹ� ɜ� ɧɟɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ� ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ� ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ� ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɩɨɹɦɢ� ɬɚ� ɬɸɬɸɧɨɜɢɦɢ� ɜɢɪɨɛɚɦɢ (ɨɫɧɨɜɧɢɣ); 47.19 ȱɧɲɿ� ɜɢɞɢ 
ɪɨɡɞɪɿɛɧɨʀ� ɬɨɪɝɿɜɥɿ� ɜ� ɧɟɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ� ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ; 47.81 Ɋɨɡɞɪɿɛɧɚ� ɬɨɪɝɿɜɥɹ� ɡ� ɥɨɬɤɿɜ� ɿ� ɧɚ 
ɪɢɧɤɚɯ�ɯɚɪɱɨɜɢɦɢ�ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ, ɧɚɩɨɹɦɢ�ɬɚ�ɬɸɬɸɧɨɜɢɦɢ�ɜɢɪɨɛɚɦɢ; 47.89 Ɋɨɡɞɪɿɛɧɚ�ɬɨɪɝɿɜɥɹ 
ɡ�ɥɨɬɤɿɜ� ɿ�ɧɚ�ɪɢɧɤɚɯ� ɿɧɲɢɦɢ�ɬɨɜɚɪɚɦɢ; 47.99 ȱɧɲɿ�ɜɢɞɢ�ɪɨɡɞɪɿɛɧɨʀ�ɬɨɪɝɿɜɥɿ�ɩɨɡɚ�ɦɚɝɚɡɢɧɚɦɢ; 
56.10 Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ�ɪɟɫɬɨɪɚɧɿɜ, ɧɚɞɚɧɧɹ�ɩɨɫɥɭɝ�ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ�ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ; 68.20 ɇɚɞɚɧɧɹ�ɜ�ɨɪɟɧɞɭ 
ɣ� ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ� ɜɥɚɫɧɨɝɨ� ɱɢ� ɨɪɟɧɞɨɜɚɧɨɝɨ� ɧɟɪɭɯɨɦɨɝɨ� ɦɚɣɧɚ� Ɂɚɫɧɨɜɧɢɤɢ� ɉɭɛɥɿɱɧɨɝɨ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ�ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 3486 ɨɫɿɛ�ɡɝɿɞɧɨ�ɪɟɽɫɬɪɭ�Ɋɨɡɦɿɪ�ɜɧɟɫɤɭ�ɞɨ�ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ�ɮɨɧɞɭ (ɝɪɧ.): 
169386.00 ɋɬɚɬɭɬ (ɧɨɜɚ� ɪɟɞɚɤɰɿɹ) Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ� ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦ� ɱɟɪɝɨɜɢɯ� ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ� ɡɛɨɪɿɜ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ� ɜɿɞ 23 ɤɜɿɬɧɹ 2011 ɪɨɤɭ� ɬɚ� ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ� Ⱦɚɪɧɢɰɶɤɨɸ� ɪɚɣɨɧɧɨɸ� ɜ� ɦɿɫɬɿ� Ʉɢɽɜɿ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ� ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɽɸ� ɜɿɞ 02.08.2011 ɪɨɤɭ, ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ� ʋ10651050008004551 
Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɣ�ɜɢɫɧɨɜɨɤ�ɛɭɥɨ�ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ�ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ�ɞɨ�ɆɋȺ 700 �Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ�ɞɭɦɤɢ�ɬɚ 
ɧɚɞɚɧɧɹ�ɡɜɿɬɭ�ɳɨɞɨ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ�ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ", ɆɋȺ 705 "Ɇɨɞɢɮɿɤɚɰɿɹ�ɞɭɦɤɢ�ɭ�ɡɜɿɬɿ�ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ 
ɚɭɞɢɬɨɪɚ" ɬɚ�ɿɧɲɢɯ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɳɨ�ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ�ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ�ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨɝɨ�ɜɢɫɧɨɜɤɭ. Ɇɚɫɲɬɚɛ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ: Ⱦɿɣɫɧɚ� ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ, ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ� ɭ� ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ� ɜɢɦɨɝɚɦɢ� Ɂɚɤɨɧɭ�ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ 
ɞɟɪɠɚɜɧɟ�ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ�ɪɢɧɤɭ�ɰɿɧɧɢɯ�ɩɚɩɟɪɿɜ�ɜ�ɍɤɪɚʀɧɿ", Ɂɚɤɨɧɭ�ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ�ɰɿɧɧɿ�ɩɚɩɟɪɢ�ɬɚ 
ɮɨɧɞɨɜɢɣ� ɪɢɧɨɤ", Ɂɚɤɨɧɭ� ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ� ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɭ� ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ", "ɉɪɨ� ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ" ɬɚ�Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ� ɚɭɞɢɬɭ� ɧɚɞɚɧɧɹ� ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ� ɬɚ� ɟɬɢɤɢ�Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɮɟɞɟɪɚɰɿʀ�ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ, ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ�Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨɸ�ɩɚɥɚɬɨɸ�ɍɤɪɚʀɧɢ�ɜ�ɹɤɨɫɬɿ�ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ� ɩɿɞ� ɱɚɫ� ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ� ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ� ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ� ɿ 
ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ� ɧɚ� ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ. ɐɿ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ� ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ, ɳɨɛ� ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ� ɿ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ� ɚɭɞɢɬɭ 
ɛɭɥɨ�ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ�ɧɚ�ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ�ɪɨɡɭɦɧɢɯ�ɞɨɤɚɡɿɜ�ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ�ɫɭɬɬɽɜɢɯ�ɩɟɪɟɤɪɭɱɟɧɶ�ɿ�ɩɨɦɢɥɨɤ 
ɭ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ� ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ. Ⱥɭɞɢɬɨɪɢ� ɤɟɪɭɜɚɥɢɫɹ� ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ� ɍɤɪɚʀɧɢ� ɭ� ɫɮɟɪɿ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ�ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ�ɬɚ�ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ�ɩɨɪɹɞɤɨɦ�ɜɟɞɟɧɧɹ�ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ� ɿ�ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ�ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ�ɚɭɞɢɬɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜ 
ɹɤ� ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɿ� ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ� ɩɪɢɣɨɦɢ� ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨɝɨ� ɤɨɧɬɪɨɥɸ (ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, 



ɚɛɫɬɪɚɝɭɜɚɧɧɹ� ɬɚ� ɿɧ.) ɬɚɤ� ɿ� ɜɥɚɫɧɿ� ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ� ɩɪɢɣɨɦɢ (ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ� ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ� ɚɭɞɢɬɭ). ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ� ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ� ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ� ɞɨ� ɜɢɦɨɝ 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ� ɚɭɞɢɬɭ, ɧɚɞɚɧɧɹ� ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ� ɬɚ� ɟɬɢɤɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ� Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ� ɚɭɞɢɬɭ 700, 701, 705, 720. ɉɟɪɟɜɿɪɤɨɸ� ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨɫɶ� ɬɚ� ɩɥɚɧɭɜɚɥɨɫɶ, ɜ� ɪɚɦɤɚɯ 
ɨɛɦɟɠɟɧɶ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ� ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, ɳɨɞɨ� ɨɛɫɹɝɭ, ɫɬɪɨɤɿɜ� ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ, ɬɚ� ɡ� ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɪɨɡɦɿɪɭ� ɫɭɬɬɽɜɨɫɬɿ� ɩɨɦɢɥɨɤ� ɡ� ɦɟɬɨɸ� ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ� ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ� ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ� ɩɪɨ� ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ� ɚɛɨ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ�ɫɭɬɬɽɜɢɯ�ɩɨɦɢɥɨɤ�ɭ�ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɿɣ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ�ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ�ɬɚ� ɡɚɞɥɹ� ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ�ɜɢɫɧɨɜɤɭ 
ɩɪɨ� ɫɬɭɩɿɧɶ� ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ� ɬɚ� ɧɚɞɚɧɧɹ� ɨɰɿɧɤɢ� ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ�ɨɛ¶ɽɤɬɚ�ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ. ɉɿɞ�ɱɚɫ�ɚɭɞɢɬɭ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ�ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɲɥɹɯɨɦ�ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ�ɞɨɤɚɡɿɜ 
ɳɨɞɨ� ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ� ɫɭɦ� ɱɢ� ɿɧɲɨʀ� ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɪɨɡɤɪɢɬɨʀ� ɭ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɚ� ɬɚɤɨɠ 
ɨɰɿɧɤɭ�ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ�ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɯ�ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ�ɨɛɥɿɤɭ�ɬɚ�ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ�ɜ�ɍɤɪɚʀɧɿ, ɱɢɧɧɢɯ�ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɩɟɪɿɨɞɭ�ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ�ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɿ�ɬɚ�ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ�ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ�ɩɪɢɣɨɦɢ, ɛɭɥɢ 
ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɿ� ɞɚɧɿ, ɡɚ� ɹɤɢɦɢ� ɛɭɥɚ� ɫɤɥɚɞɟɧɚ� ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɚ� ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ. ɉɿɞ� ɱɚɫ� ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ� ɛɭɥɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿ� ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɿ� ɩɪɢɧɰɢɩɢ�ɨɰɿɧɤɢ�ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ� ɫɬɚɬɟɣ� ɛɚɥɚɧɫɭ, ɳɨ� ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ� ɧɚ 
ɨɛ¶ɽɤɬɿ� ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ: ɨɰɿɧɤɚ� ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ� ɿ� ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯ� ɚɤɬɢɜɿɜ, ɦɟɬɨɞɢ� ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ� ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ, ɬɨɳɨ. Ɇɢ� ɜɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨ� ɨɬɪɢɦɚɥɢ� ɞɨɫɬɚɬɧɿ� ɬɚ� ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ� ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɿ� ɞɨɤɚɡɢ� ɞɥɹ 
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ� ɧɚɲɨʀ� ɞɭɦɤɢ. 1.4 Ɉɩɢɫ� ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ� ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ� ɬɚ� ɨɩɢɫ� ɜɚɠɥɢɜɢɯ� ɚɫɩɟɤɬɿɜ 
ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ�ɩɨɥɿɬɢɤɢ�ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ�ɿ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ�ɚɭɞɢɬɭ�ɛɭɥɨ�ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ�ɧɚ�ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ�ɪɨɡɭɦɧɢɯ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɶ� ɳɨɞɨ� ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ� ɭ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ� ɫɭɬɬɽɜɢɯ� ɩɨɦɢɥɨɤ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɶ�ɲɥɹɯɨɦ�ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ�ɞɨɤɚɡɿɜ�ɧɚ�ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ�ɫɭɦ�ɬɚ� ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɪɨɡɤɪɢɬɢɯ�ɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɚ� ɬɚɤɨɠ� ɨɰɿɧɤɚ� ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ� ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɯ� ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ� ɨɛɥɿɤɭ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ�ɜɢɦɨɝɚɦ, ɳɨɞɨ�ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ�ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ�ɨɛɥɿɤɭ�ɿ�ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ�ɜ�ɍɤɪɚʀɧɿ, ɱɢɧɧɢɦ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ�ɩɟɪɿɨɞɭ�ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ�ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ�ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ�ɡɝɿɞɧɨ�ɡ�ɜɢɦɨɝɚɦɢ 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ (ɧɚɞɚɥɿ – ɆɋɎɁ), ɬɚ�Ɉɛɥɿɤɨɜɨʀ�ɩɨɥɿɬɢɤɢ�ɉȺɌ 
©ɌɈɊȽɈȼɈ�ȼɂɊɈȻɇɂɑȿ� ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ «ɉɈɁɇəɄɂ». Ɋɿɱɧɚ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ� ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ 
ɫɤɥɚɞɟɧɚ� ɧɚ� ɩɿɞɫɬɚɜɿ� ɞɚɧɢɯ� ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ� ɨɛɥɿɤɭ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ� ɡɚ� ɫɬɚɧɨɦ� ɧɚ� ɤɿɧɟɰɶ 
ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ� ɞɧɹ� ɡɜɿɬɧɨɝɨ� ɪɨɤɭ. Ⱥɭɞɢɬɨɪɚɦ� ɧɚɞɚɧɨ� ɞɨ� ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ� ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ� ɫɤɥɚɞɟɧɭ� ɡɚ� Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɚ� ɫɚɦɟ: - Ȼɚɥɚɧɫ 
ɫɬɚɧɨɦ� ɧɚ 31.12.2016 ɪɨɤɭ; - Ɂɜɿɬ� ɩɪɨ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ� ɡɚ 2016 ɪɿɤ; - Ɂɜɿɬ� ɩɪɨ� ɪɭɯ 
ɝɪɨɲɨɜɢɯ� ɤɨɲɬɿɜ� ɡɚ 2016 ɪɿɤ; - Ɂɜɿɬ� ɩɪɨ� ɜɥɚɫɧɢɣ� ɤɚɩɿɬɚɥ� ɡɚ 2016 ɪɿɤ; - ɉɪɢɦɿɬɤɢ� ɞɨ� ɪɿɱɧɨʀ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ�ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ�ɡɚ�ɪɿɤ, ɳɨ�ɡɚɤɿɧɱɢɜɫɹ 31 ɝɪɭɞɧɹ 2016ɪ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ�ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ�ɡɚ 
2016 ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ�ɪɿɤ�ɽ�ɡɜɿɬɧɿɫɬɸ, ɹɤɚ�ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ�ɜɢɦɨɝɚɦ�ɆɋɎɁ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ�ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ�ɫɤɥɚɞɟɧɚ 
ɧɚ�ɨɫɧɨɜɿ� ɩɪɢɧɰɢɩɭ� ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨʀ� ɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɤɪɿɦ� ɬɢɯ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɭ� ɜɚɪɬɿɫɬɶ� ɹɤɢɯ� ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ 
ɨɰɿɧɢɬɢ� ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ. ɐɹ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ� ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ� ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ� ɩɨɬɨɱɧɭ� ɨɰɿɧɤɭ� ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ� ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ� ɜɤɥɸɱɚɽ� ɨɰɿɧɤɭ� ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɯ� ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ� ɉȺɌ «ɌɈɊȽɈȼɈ-ȼɂɊɈȻɇɂɑȿ 
ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ «ɉɈɁɇəɄɂ», ɚ� ɬɚɤɨɠ� ɨɰɿɧɤɭ� ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɨɞɚɧɧɹ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ� ɡɜɿɬɿɜ� ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ�ɜɢɦɚɝɚɽ�ɜɿɞ�ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ�ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ�ɬɚ�ɩɪɢɩɭɳɟɧɶ, 
ɳɨ�ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ�ɧɚ�ɫɭɦɢ�ɚɤɬɢɜɿɜ�ɬɚ�ɡɨɛɨɜ
ɹɡɚɧɶ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɢɯ�ɭ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ�ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɚ�ɬɚɤɨɠ 
ɧɚ� ɫɭɦɢ� ɞɨɯɨɞɿɜ� ɬɚ� ɜɢɬɪɚɬ, ɳɨ� ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ� ɭ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ� ɡɜɿɬɚɯ� ɩɪɨɬɹɝɨɦ� ɡɜɿɬɧɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭ. Ⱥɭɞɢɬɨɪ� ɩɪɢ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ� ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ� ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ� ɜɢɯɨɞɢɜ� ɡ� ɬɨɝɨ, ɳɨ� ɞɚɧɿ� ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɹɤɿ�ɧɚɞɚɧɿ�ɜ�ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɽ�ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɦɢ�ɬɚ�ɬɚɤɢɦɢ, ɹɤɿ�ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ 
ɫɭɬɿ� ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɯ� ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ� ɨɩɟɪɚɰɿɣ. 1.5 ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ� ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ� ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ� ɡɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ� ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ� ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ� ɩɟɪɫɨɧɚɥ� ɉȺɌ «ɌɈɊȽɈȼɈ-ȼɂɊɈȻɇɂɑȿ 
ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ «ɉɈɁɇəɄɂ», ɜ� ɨɫɨɛɿ� ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ� ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ� ɨɫɿɛ, ɧɟɫɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɭ�ɭ�ɩɚɪɚɝɪɚɮɿ 6 ɛ) ɆɋȺ 210 "ɍɡɝɨɞɠɟɧɧɹ�ɭɦɨɜ�ɡɚɜɞɚɧɶ�ɡ�ɚɭɞɢɬɭ": - 
ɡɚ� ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ� ɿ� ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɟ� ɩɨɞɚɧɧɹ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ� ɡɚ 2016 ɪɿɤ� ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ� ɞɨ� Ɂɚɤɨɧɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ�ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ�ɨɛɥɿɤ�ɬɚ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ�ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ�ɜ�ɍɤɪɚʀɧɿ» ɜɿɞ 16.07.1999ɪ. ʋ 996-



XIV  ɬɚ� Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ� ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ� ɨɛɥɿɤɭ;  -  ɡɚ� ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ� ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɹɤɢɣ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ�ɩɟɪɫɨɧɚɥ�ɜɢɡɧɚɱɚɽ�ɩɨɬɪɿɛɧɢɦ�ɞɥɹ�ɬɨɝɨ, ɳɨɛ�ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ�ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɳɨ� ɧɟ� ɦɿɫɬɢɬɶ� ɫɭɬɬɽɜɢɯ� ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɶ� ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ� ɲɚɯɪɚɣɫɬɜɚ� ɚɛɨ� ɩɨɦɢɥɤɢ; - ɡɚ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ� ɫɭɬɬɽɜɢɯ� ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɟɣ� ɦɿɠ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ� ɡɜɿɬɧɿɫɬɸ, ɳɨ� ɩɿɞɥɹɝɚɥɚ� ɚɭɞɢɬɭ, ɬɚ 
ɿɧɲɨɸ� ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɳɨ� ɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ� ɬɚ� ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ� ɞɨ� Ʉɨɦɿɫɿʀ� ɪɚɡɨɦ� ɡ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ� ɡɜɿɬɧɿɫɬɸ; - ɡɚ� ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ� ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ� ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɦ� ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 
ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ� ɩɪɨ� ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɿɫɬɶ� ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɿ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ� ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ� ɭ� ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ� ɡ� ɜɢɦɨɝɚɦɢ� ɆɋȺ� ʋ 200  «Ɂɚɝɚɥɶɧɿ� ɰɿɥɿ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ�ɚɭɞɢɬɨɪɚ�ɬɚ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ�ɚɭɞɢɬɭ�ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ�ɞɨ�ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ�ɚɭɞɢɬɭ». 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚ� ɨɫɨɛɚ� ɧɟɫɟ� ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ� ɬɚɤɨɠ� ɡɚ: - ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ� ɡɚɥɢɲɤɢ ɧɚ� ɪɚɯɭɧɤɚɯ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ� ɨɛɥɿɤɭ; - ɩɪɚɜɨɦɨɱɧɿɫɬɶ (ɥɟɝɿɬɢɦɧɿɫɬɶ, ɡɚɤɨɧɧɿɫɬɶ) ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɧɢɯ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ� ɨɩɟɪɚɰɿɣ� ɬɚ� ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ�ɮɚɤɬɿɜ; - ɞɨɤɚɡɨɜɿɫɬɶ, ɩɨɜɧɨɬɭ� ɬɚ�ɸɪɢɞɢɱɧɭ� ɫɢɥɭ 
ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ� ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; - ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ� ɬɚ� ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ� ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ� ɨɛɥɿɤɭ; - 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ� ɪɿɲɟɧɧɹ, ɞɨɝɨɜɿɪɧɟ� ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ� ɬɚ� ɿɧɲɭ� ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɭ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ. Ⱦɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ� ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ� ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ� ɡɚ 2016 ɪɿɤ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ� ɞɨ� Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ 
ɚɭɞɢɬɭ�ɆɋȺ 700  «Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ�ɞɭɦɤɢ�ɬɚ�ɧɚɞɚɧɧɹ�ɡɜɿɬɭ�ɳɨɞɨ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ», ɆɋȺ 
705 «Ɇɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ�ɞɭɦɤɢ�ɭ�ɡɜɿɬɿ�ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ�ɚɭɞɢɬɨɪɚ», ɆɋȺ 706 «ɉɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɿ�ɩɚɪɚɝɪɚɮɢ 
ɬɚ� ɩɚɪɚɝɪɚɮɢ� ɡ� ɿɧɲɢɯ� ɩɢɬɚɧɶ� ɭ� ɡɜɿɬɿ� ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ� ɚɭɞɢɬɨɪɚ», ɩɿɞɥɹɝɚɥɢ� ɬɚ� ɛɭɥɢ� ɧɚɞɚɧɿ� ɞɥɹ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ�ɧɚɫɬɭɩɧɿ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ: 1. Ȼɚɥɚɧɫ (Ɂɜɿɬ�ɩɪɨ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ�ɫɬɚɧ) (Ɏɨɪɦɚ�ʋ 1) ɫɬɚɧɨɦ�ɧɚ 
31.12.2016 ɪɨɤɭ; 2. Ɂɜɿɬ�ɩɪɨ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ (Ɂɜɿɬ�ɩɪɨ�ɫɭɤɭɩɧɢɣ�ɞɨɯɿɞ) (Ɏɨɪɦɚ�ʋ 2) ɡɚ 
2016 ɪɿɤ; 3. Ɂɜɿɬ� ɩɪɨ� ɪɭɯ� ɝɪɨɲɨɜɢɯ� ɤɨɲɬɿɜ (Ɏɨɪɦɚ�ʋ 3) ɡɚ 2016 ɪɿɤ; 4. Ɂɜɿɬ� ɩɪɨ� ɜɥɚɫɧɢɣ 
ɤɚɩɿɬɚɥ (Ɏɨɪɦɚ�ʋ 4)  ɡɚ 2016  ɪɿɤ;  5.  ɉɪɢɦɿɬɤɢ�ɞɨ� ɪɿɱɧɨʀ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ� ɡɚ 2016 ɪɿɤ; 6. 
ɋɬɚɬɭɬɧɿ, ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɿ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ; 7. ɉɪɨɬɨɤɨɥɢ, ɧɚɤɚɡɢ; 8. Ɋɟɝɿɫɬɪɢ�ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ�ɨɛɥɿɤɭ 
ɬɚ�ɩɟɪɜɢɧɧɿ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ�ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ�ɜɢɦɚɝɚɽ�ɜɿɞ�ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ� ɬɚ� ɩɪɢɩɭɳɟɧɶ, ɳɨ� ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ� ɧɚ� ɫɭɦɢ� ɚɤɬɢɜɿɜ� ɬɚ� ɡɨɛɨɜ
ɹɡɚɧɶ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɢɯ� ɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɚ� ɬɚɤɨɠ� ɧɚ� ɫɭɦɢ� ɞɨɯɨɞɿɜ� ɬɚ� ɜɢɬɪɚɬ, ɳɨ� ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ� ɭ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɡɜɿɬɚɯ�ɩɪɨɬɹɝɨɦ� ɡɜɿɬɧɨɝɨ�ɩɟɪɿɨɞɭ.  1.6  ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ� ɚɭɞɢɬɨɪɚ�ɇɚɲɨɸ�ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ� ɽ 
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ� ɞɭɦɤɢ�ɳɨɞɨ� ɰɿɽʀ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɿ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ� ɧɚɦɢ 
ɚɭɞɢɬɭ. Ɇɢ� ɩɪɨɜɟɥɢ� ɚɭɞɢɬ� ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ� ɞɨ� ɜɢɦɨɝ�Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ� ɤɨɧɬɪɨɥɸ� ɹɤɨɫɬɿ, 
ɚɭɞɢɬɭ, ɨɝɥɹɞɭ, ɿɧɲɨɝɨ� ɧɚɞɚɧɧɹ� ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ� ɬɚ� ɫɭɩɭɬɧɿɯ� ɩɨɫɥɭɝ (ɞɚɥɿ – ɆɋȺ), ɡɨɤɪɟɦɚ, ɞɨ 
ɆɋȺ 700 «Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ� ɞɭɦɤɢ� ɬɚ� ɧɚɞɚɧɧɹ� ɡɜɿɬɭ� ɳɨɞɨ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ», ɆɋȺ 705 
©Ɇɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ� ɞɭɦɤɢ� ɭ� ɡɜɿɬɿ� ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ� ɚɭɞɢɬɨɪɚ»,  ɆɋȺ 706  «ɉɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɿ� ɩɚɪɚɝɪɚɮɢ� ɬɚ 
ɩɚɪɚɝɪɚɮɢ� ɡ� ɿɧɲɢɯ� ɩɢɬɚɧɶ� ɭ� ɡɜɿɬɿ� ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ� ɚɭɞɢɬɨɪɚ»,  ɆɋȺ 720  «ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɚɭɞɢɬɨɪɚ�ɳɨɞɨ� ɿɧɲɨʀ� ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ�ɜ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɳɨ�ɦɿɫɬɢɬɶ�ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɭ�ɚɭɞɢɬɨɪɨɦ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ 
ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ, ɆɋȺ 240 «ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ� ɚɭɞɢɬɨɪɚ, ɳɨ� ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ� ɲɚɯɪɚɣɫɬɜɚ, ɩɪɢ� ɚɭɞɢɬɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ». ɐɿ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ� ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ� ɜɿɞ� ɧɚɫ� ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ� ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ� ɟɬɢɱɧɢɯ 
ɜɢɦɨɝ, ɚ� ɬɚɤɨɠ� ɡɨɛɨɜ
ɹɡɭɸɬɶ� ɧɚɫ� ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ� ɿ� ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ� ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɭ� ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ� ɡ� ɦɟɬɨɸ 
ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ� ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨʀ� ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ� ɜ� ɬɨɦɭ, ɳɨ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ� ɡɜɿɬɢ� ɧɟ� ɦɿɫɬɹɬɶ� ɫɭɬɬɽɜɢɯ 
ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɶ. Ⱥɭɞɢɬ�ɜɤɥɸɱɚɽ�ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ�ɲɥɹɯɨɦ�ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ�ɞɨɤɚɡɿɜ, ɹɤɿ�ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ�ɫɭɦɢ�ɣ 
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ� ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ� ɭ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ� ɡɜɿɬɚɯ, ɚ� ɬɚɤɨɠ� ɨɰɿɧɤɭ� ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɯ� ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ�ɨɛɥɿɤɭ�ɣ�ɫɭɬɬɽɜɢɯ�ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ�ɨɰɿɧɨɤ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɯ�ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɦ�ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 
ɉȺɌ «ɌɈɊȽɈȼɈ-ȼɂɊɈȻɇɂɑȿ�ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ «ɉɈɁɇəɄɂ», ɚ� ɬɚɤɨɠ�ɨɰɿɧɤɭ� ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɞɚɧɧɹ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ� ɡɜɿɬɿɜ. ȼɢɛɿɪ� ɩɪɨɰɟɞɭɪ� ɡɚɥɟɠɢɬɶ� ɜɿɞ� ɫɭɞɠɟɧɧɹ� ɚɭɞɢɬɨɪɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ 
ɨɰɿɧɤɭ�ɪɢɡɢɤɿɜ�ɫɭɬɬɽɜɢɯ�ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɶ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ�ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ�ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ�ɲɚɯɪɚɣɫɬɜɚ�ɚɛɨ�ɩɨɦɢɥɤɢ. 
Ⱥɭɞɢɬ� ɜɤɥɸɱɚɽ� ɬɚɤɨɠ� ɨɰɿɧɤɭ� ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ� ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ� ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ� ɩɨɥɿɬɢɤ, ɩɪɢɣɧɹɬɧɿɫɬɶ 
ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ� ɨɰɿɧɨɤ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ� ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɦ� ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɬɚ� ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɨɞɚɧɧɹ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. ȼɢɤɨɧɭɸɱɢ�ɨɰɿɧɤɭ�ɰɢɯ�ɪɢɡɢɤɿɜ, ɚɭɞɢɬɨɪ�ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ�ɡɚɯɨɞɢ�ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ�ɤɨɧɬɪɨɥɸ, 
ɳɨ� ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ� ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ� ɬɚ� ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɝɨ� ɩɨɞɚɧɧɹ� ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦ� ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 



ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɡ� ɦɟɬɨɸ� ɪɨɡɪɨɛɤɢ� ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ� ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɹɤɿ� ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ� ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦ, ɚ� ɧɟ� ɡ 
ɦɟɬɨɸ� ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ� ɞɭɦɤɢ� ɳɨɞɨ� ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ� ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ� ɤɨɧɬɪɨɥɸ� ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ� ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ� ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ� ɞɨ� ɫɬɚɬɬɿ 10 Ɂɚɤɨɧɭ� ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ 
ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɭ� ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» ɜ� ɪɟɞɚɤɰɿʀ� Ɂɚɤɨɧɭ� ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ� ɜɧɟɫɟɧɧɹ� ɡɦɿɧ� ɞɨ� Ɂɚɤɨɧɭ� ɍɤɪɚʀɧɢ 
©ɉɪɨ�ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɭ�ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» ɜɿɞ 14 ɜɟɪɟɫɧɹ 2006 ɪɨɤɭ�ʋ 140-V, Ɂɚɤɨɧɿɜ�ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ�ɰɿɧɧɿ 
ɩɚɩɟɪɢ�ɬɚ�ɮɨɧɞɨɜɢɣ�ɪɢɧɨɤ» ɜɿɞ 23 ɥɸɬɨɝɨ 2006 ɪɨɤɭ�ʋ 3480-ȱV ɡɿ�ɡɦɿɧɚɦɢ�ɬɚ�ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦɢ, 
©ɉɪɨ� ɞɟɪɠɚɜɧɟ� ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ� ɪɢɧɤɭ� ɰɿɧɧɢɯ� ɩɚɩɟɪɿɜ� ɜ� ɍɤɪɚʀɧɿ» ɜɿɞ 30 ɠɨɜɬɧɹ 1996 ɪɨɤɭ�ʋ 
448/96-ȼɊ, ɡɿ� ɡɦɿɧɚɦɢ� ɬɚ� ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦɢ, Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ� ɤɨɧɬɪɨɥɸ� ɹɤɨɫɬɿ, ɚɭɞɢɬɭ, 
ɨɝɥɹɞɭ, ɿɧɲɨɝɨ� ɧɚɞɚɧɧɹ� ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ� ɬɚ� ɫɭɩɭɬɧɿɯ� ɩɨɫɥɭɝ, ɜɢɞɚɧɢɯ� Ɋɚɞɨɸ� ɡ� Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ� ɚɭɞɢɬɭ� ɬɚ� ɧɚɞɚɧɧɹ� ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ (ɊɆɋȺɇȼ), (ɪɿɤ� ɜɢɞɚɧɧɹ 2013), ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ� ɜ 
ɹɤɨɫɬɿ� ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ� ɚɭɞɢɬɭ� ɪɿɲɟɧɧɹɦ� Ⱥɉɍ� ɜɿɞ 24.12.2014 ɪ. ʋ 304/1 (ɧɚɞɚɥɿ – 
ɆɋȺ), ɡ� ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ� ɿɧɲɢɯ� ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ� ɚɤɬɿɜ, ɳɨ� ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ� ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ� ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
Ɏɨɧɞɨɜɨɝɨ� ɪɢɧɤɭ. Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ� ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ� ɜɤɥɸɱɚɽ� ɨɰɿɧɤɭ� ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɯ� ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ� ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ�ɨɛɥɿɤɭ� ɬɚ� ɫɭɬɬɽɜɢɯ�ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ� ɨɰɿɧɨɤ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɯ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɦ�ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ�ɉȺɌ «ɌɈɊȽɈȼɈ-ȼɂɊɈȻɇɂɑȿ�ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ «ɉɈɁɇəɄɂ», 
ɬɚɤɨɠ� ɨɰɿɧɤɭ� ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɨɞɚɧɧɹ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ� ɡɜɿɬɿɜ� ɜ� ɰɿɥɨɦɭ. ɉɟɪɟɜɿɪɤɨɸ� ɧɟ� ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɨɫɹ 
ɩɢɬɚɧɧɹ� ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ� ɫɩɥɚɬɢ� ɩɨɞɚɬɤɿɜ, ɡɛɨɪɿɜ, ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɯ� ɩɥɚɬɟɠɿɜ. ɉɿɞɫɬɚɜɚ� ɞɥɹ 
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ� ɭɦɨɜɧɨ-ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ� ɞɭɦɤɢ� ɚɭɞɢɬɨɪɚ� ɳɨɞɨ� ɩɨɜɧɨɝɨ� ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 1.7 Ⱦɭɦɤɚ� ɚɭɞɢɬɨɪɚ� ȼɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ� ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ� ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ� ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɞɨɫɬɚɬɧɿ� ɬɚ� ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ� ɞɨɤɚɡɢ� ɞɥɹ� ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ� ɞɭɦɤɢ� ɚɭɞɢɬɨɪɿɜ. Ɂɿɛɪɚɧɚ� ɩɿɞ� ɱɚɫ� ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ� ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ� ɪɨɡɭɦɧɭ� ɨɫɧɨɜɭ� ɞɥɹ� ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ� ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ� ɞɭɦɤɢ� ɚɭɞɢɬɨɪɚ� ɳɨɞɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ�ɞɚɧɢɯ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ�ɡɜɿɬɿɜ� ʀɯ�ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿɣ�ɨɫɧɨɜɿ�ɩɨ�ɨɤɪɟɦɢɯ�ɤɥɚɫɚɯ�ɨɩɟɪɚɰɿɣ, 
ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ� ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɶ� ɬɚ� ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ� ɿ� ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ� ɫɜɨɽʀ� ɞɭɦɤɢ� ɜ  
ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨɦɭ� ɜɢɫɧɨɜɤɭ. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ� ɨɫɧɨɜɚ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ� ɞɥɹ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ�ɡɜɿɬɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ «Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɸ�ɨɫɧɨɜɨɸ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ�ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ», 
ɜɢɞɚɧɨɸ� ɊɆɋȻɈ� ɭ� ɜɟɪɟɫɧɿ 2010ɪ., ɪɨɡɦɿɳɟɧɨɸ� ɧɚ� ɫɚɣɬɿ� Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ� Ɏɿɧɚɧɫɿɜ� ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɉɛɥɿɤɨɜɚ�ɩɨɥɿɬɢɤɚ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɹɤɚ�ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ�ɩɪɢɧɰɢɩɢ�ɬɚ�ɦɟɬɨɞɢ�ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ�ɨɛɥɿɤɭ�ɬɚ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɡɚ� ɹɤɢɦɢ� ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ� ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ� ɜɢɦɨɝɚɦ�ɆɋɎɁ. ɉɪɨɜɨɞɤɢ� ɜ 
ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ� ɡɚɩɢɫɚɯ� ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɫɹ, ɡɚɩɢɫɭɜɚɥɢɫɹ, ɨɛɪɨɛɥɹɥɢɫɹ� ɬɚ� ɧɚɜɨɞɢɥɢɫɹ� ɭ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ� ɜ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ� ɮɨɪɦɿ. Ɇɢ� ɜɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ� ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ� ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ� ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ, 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɭ�ɩɿɞɫɬɚɜɭ�ɞɥɹ�ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ�ɞɭɦɤɢ�ɚɭɞɢɬɨɪɿɜ. Ɍɿ�ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ�ɿ�ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɜɤɚɡɚɧɿ� ɜ� ɰɶɨɦɭ� ɩɚɪɚɝɪɚɮɿ� ɧɟ� ɽ� ɫɭɬɬɽɜɢɦɢ� ɿ� ɜ� ɰɿɥɨɦɭ� ɧɟ� ɫɩɨɬɜɨɪɸɸɬɶ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ� ɫɬɚɧ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 1.8 Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ�ɨɛɫɹɝɭ�ɪɨɛɨɬɢ�ɚɭɞɢɬɨɪɚ�Ⱥɭɞɢɬɨɪɢ�ɧɟ�ɦɚɥɢ�ɡɦɨɝɢ�ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ�ɡɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ� ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿʀ, ɹɤɚ� ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ� ɉȺɌ «ɌɈɊȽɈȼɈ�ȼɂɊɈȻɇɂɑȿ 
ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ «ɉɈɁɇəɄɂ» ɩɟɪɟɞ� ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɦ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ� ɡɚ 2016 ɪɿɤ� ɡɝɿɞɧɨ 
ɇɚɤɚɡɭ�ʋ 9 ɜɿɞ 31.10.2016 ɪ., ɨɫɤɿɥɶɤɢ�ɰɹ�ɞɚɬɚ�ɩɟɪɟɞɭɜɚɥɚ�ɞɚɬɿ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿɣ�ɞɥɹ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɚɭɞɢɬɭ, ɬɨɦɭ� ɦɢ� ɧɟ� ɦɚɽɦɨ� ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ� ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ� ɫɜɨɸ� ɞɭɦɤɭ� ɫɬɨɫɨɜɧɨ� ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ� ʀʀ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ� ɬɚ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. Ɉɞɧɚɤ, ɧɚ� ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿ� ɰɸ� ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ� ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɚ 
ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɣɧɚ� ɤɨɦɿɫɿɹ, ɹɤɿɣ� ɦɢ� ɜɢɫɥɨɜɥɸɽɦɨ� ɞɨɜɿɪɭ, ɡɝɿɞɧɨ� ɜɢɦɨɝ� ɆɋȺ. Ɂɚ� ɨɰɿɧɤɨɸ 
ɚɭɞɢɬɨɪɿɜ, ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɿ� ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ� ɦɚɸɬɶ� ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ� ɜɩɥɢɜ� ɧɚ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ� ɡɜɿɬɢ (ɜ� ɦɟɠɚɯ 
ɫɭɬɬɽɜɨɫɬɿ) ɿ�ɧɟ�ɩɟɪɟɤɪɭɱɭɸɬɶ�ɡɚɝɚɥɶɧɭ�ɪɿɱɧɭ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ�ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ�ɬɚ�ɫɬɚɧ�ɫɩɪɚɜ�ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ. 1.9 ɍɦɨɜɧɨ-ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ� ɞɭɦɤɚ� Ⱥɭɞɢɬɨɪɚɦɢ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ� ɚɭɞɢɬ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɉȺɌ «ɌɈɊȽɈȼɈ-ȼɂɊɈȻɇɂɑȿ� ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ «ɉɈɁɇəɄɂ» ɫɬɚɧɨɦ� ɧɚ 31 ɝɪɭɞɧɹ 2016 
ɪɨɤɭ, ɚ� ɫɚɦɟ: «Ȼɚɥɚɧɫ (Ɂɜɿɬ� ɩɪɨ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ� ɫɬɚɧ) ɧɚ 31 ɝɪɭɞɧɹ 2016 ɪ.» (Ɏɨɪɦɚ�ʋ 1), «Ɂɜɿɬ 
ɩɪɨ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ (Ɂɜɿɬ�ɩɪɨ�ɫɭɤɭɩɧɢɣ�ɞɨɯɿɞ) ɡɚ 2016 ɪ.» (Ɏɨɪɦɚ�ʋ 2), «Ɂɜɿɬɭ�ɩɪɨ�ɪɭɯ 
ɝɪɨɲɨɜɢɯ�ɤɨɲɬɿɜ�ɡɚ 2016ɪ.» (Ɏɨɪɦɚ�ʋ3), «Ɂɜɿɬ�ɩɪɨ�ɜɥɚɫɧɢɣ�ɤɚɩɿɬɚɥ�ɡɚ 2016 ɪ.» (Ɏɨɪɦɚ�ʋ4) 
ɬɚ «ɉɪɢɦɿɬɤɢ� ɞɨ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ� ɡɚ 2016 ɪ.» /ɮɨɪɦɢ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ� ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ/. 
ȼɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ�ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ�ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ�ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ�ɞɨɫɬɚɬɧɿ�ɬɚ�ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ�ɞɨɤɚɡɢ�ɞɥɹ 



ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ� ɞɭɦɤɢ� ɚɭɞɢɬɨɪɿɜ. ɇɚ� ɧɚɲɭ� ɞɭɦɤɭ, ɡɚ�ɜɢɧɹɬɤɨɦ�ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ� ɜɩɥɢɜɭ� ɩɢɬɚɧɶ, ɩɪɨ 
ɹɤɿ� ɣɞɟɬɶɫɹ� ɭ� ɩɭɧɤɬɿ 1.8 ɩɚɪɚɝɪɚɮɭ 1 «ɉɿɞɫɬɚɜɚ� ɞɥɹ� ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ� ɭɦɨɜɧɨ-ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ� ɞɭɦɤɢ 
ɚɭɞɢɬɨɪɚ� ɳɨɞɨ� ɩɨɜɧɨɝɨ� ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ», ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ� ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ� ɩɨɞɚɽ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ,  ɜ� ɭɫɿɯ� ɫɭɬɬɽɜɢɯ� ɚɫɩɟɤɬɚɯ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ� ɫɬɚɧ� ɉȺɌ «ɌɈɊȽɈȼɈ-ȼɂɊɈȻɇɂɑȿ 
ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ «ɉɈɁɇəɄɂ» ɫɬɚɧɨɦ�ɧɚ 31 ɝɪɭɞɧɹ 2016 ɪɨɤɭ�ɬɚ�ɣɨɝɨ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɿ� ɪɭɯ� ɝɪɨɲɨɜɢɯ� ɤɨɲɬɿɜ� ɡɚ� ɪɿɤ, ɳɨ� ɡɚɤɿɧɱɢɜɫɹ� ɧɚ� ɡɚɡɧɚɱɟɧɭ� ɞɚɬɭ� ɡɝɿɞɧɨ� ɡ� ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. 1.10 ɉɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɢɣ�ɩɚɪɚɝɪɚɮ�ɇɟ� ɡɦɿɧɸɸɱɢ 
ɧɚɲɨʀ� ɞɭɦɤɢ, ɧɚɜɨɞɢɦɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ� ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. ȼ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ� ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ�ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ�ɜ�ɩɟɪɿɨɞɿ, ɹɤɢɣ�ɩɟɪɟɜɿɪɹɜɫɹ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ�ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ�ɫɤɥɚɞɟɧɚ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɿ 
ɪɟɚɥɶɧɢɯ� ɞɚɧɢɯ� ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ� ɨɛɥɿɤɭ� ɬɚ� ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ� ɞɨ� ɜɢɦɨɝ� ɉɨɥɨɠɟɧɶ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ� ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ� ɿ� ɧɟ� ɦɿɫɬɢɬɶ� ɿɫɬɨɬɧɢɯ� ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɟɣ. Ɍɿ 
ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ� ɿ� ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ,  ɹɤɿ� ɜɤɚɡɚɧɿ� ɜ� ɰɶɨɦɭ� ɩɚɪɚɝɪɚɮɿ� ɧɟ� ɽ� ɫɭɬɬɽɜɢɦɢ� ɿ� ɜ� ɰɿɥɨɦɭ� ɧɟ 
ɫɩɨɬɜɨɪɸɸɬɶ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ� ɫɬɚɧ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. ɍɫɿ� ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ� ɩɨ� ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ� ɬɚ� ɫɩɥɚɬɿ 
ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ� ɜɢɤɨɧɚɧɿ� ɡ� ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ� ɱɢɧɧɨɝɨ� ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ� ɍɤɪɚʀɧɢ. ɍ� ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ�ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ�ɚɭɞɢɬɨɪɚɦɢ�ɛɭɥɨ�ɨɬɪɢɦɚɧɨ�ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ�ɞɨɤɚɡɿɜ, ɹɤɿ�ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ�ɡɪɨɛɢɬɢ 
ɜɢɫɧɨɜɨɤ� ɩɪɨ� ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ� ɬɚ� ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ� ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ�ɳɨɞɨ� ɚɤɬɢɜɿɜ, ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ� ɬɚ� ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ� ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ� ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ� ɨɛɥɿɤɭ. ȱȱ. ɁȼȱɌ� ɉɊɈ� ȱɇɒȱ 
ɉɊȺȼɈȼȱ� ɌȺ� ɊȿȽɍɅəɌɈɊɇȱ� ȼɂɆɈȽɂ 2.1 ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ� ɳɨɞɨ� ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ� ɡɿ� ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ 
ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. Ɋɨɡɤɪɢɬɬɹ� ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ�ɩɪɨ�ɫɬɚɧ�ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ�ɨɛɥɿɤɭ�ɬɚ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ� ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ� ɫɬɚɧɨɦ� ɧɚ 31.12.2016 ɪɨɤɭ� ɜ� ɭɫɿɯ� ɫɭɬɬɽɜɢɯ� ɚɫɩɟɤɬɚɯ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ� ɬɚ� ɩɨɜɧɨ� ɩɨɞɚɽ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ� ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ� ɩɪɨ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ� ɫɬɚɧɨɦ� ɧɚ 31.12.2016 ɪ. 
ɡɝɿɞɧɨ� ɡ� ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ� ɜɢɦɨɝɚɦɢ� ɳɨɞɨ� ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ� ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ� ɨɛɥɿɤɭ� ɬɚ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ� ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ�ɞɥɹ�ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ�ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ�ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ�Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨɸ� ɩɟɪɟɜɿɪɤɨɸ� ɛɭɥɨ� ɨɯɨɩɥɟɧɨ� ɜɤɚɡɚɧɿ� ɮɨɪɦɢ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, 
ɫɤɥɚɞɟɧɿ� ɫɬɚɧɨɦ�ɧɚ 31.12.2016 ɪɨɤɭ. ɇɚ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɿ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ� ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ�ɫɤɥɚɞɚɥɚɫɶ�ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
2016 ɪɨɤɭ� ɫɜɨɽɱɚɫɧɨ� ɬɚ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɚɫɶ� ɞɨ� ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ� ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɯ� ɨɪɝɚɧɿɜ. 
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɸ� ɨɫɧɨɜɨɸ� ɞɥɹ� ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ� ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ� ɽ 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ� ɨɛɥɿɤ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ� ɜɟɞɟɬɶɫɹ� ɧɚ 
ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ� ɧɨɫɿɹɯ, ɚ� ɬɚɤɨɠ� ɡ� ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ� ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ� ɬɟɯɧɿɤɢ� ɬɚ� ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ «Ɍɨɪɝɢɧɮɨ». ȼ 2016 ɪɨɰɿ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ� ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɥɨɫɶ� ɩɪɢɧɰɢɩɭ� ɧɟɡɦɿɧɧɨɫɬɿ 
ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ�ɩɨɥɿɬɢɤɢ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ�ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ�ɡɚ 2016 ɪɿɤ�ɫɜɨɽɱɚɫɧɨ�ɫɤɥɚɞɟɧɚ�ɬɚ�ɩɨɞɚɧɚ 
ɞɨ� ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ� ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ� ɨɪɝɚɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ� ɭ� ɩɨɜɧɨɦɭ� ɨɛɫɹɡɿ. ȼ� ɰɿɥɨɦɭ� ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ� ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ� ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ�ɨɛɥɿɤɭ� ɭ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɿ� ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ� ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ� ɜɢɦɨɝɚɦ� ɱɢɧɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɬɚ� ɩɪɢɣɧɹɬɨʀ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ� ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ� ɩɨɥɿɬɢɤɢ� ɡɚ 2016 ɪ. Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨɸ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɨɸ�ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨ, ɳɨ�ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ�ɨɛɥɿɤ�ɧɚ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɿ�ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2016 ɪɨɤɭ�ɜɿɜɫɹ�ɭ 
ɰɿɥɨɦɭ� ɭ� ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ� ɞɨ� ɜɢɦɨɝ� Ɂɚɤɨɧɭ� ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ� ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ� ɨɛɥɿɤ� ɬɚ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ 
ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ� ɜ� ɍɤɪɚʀɧɿ" ʋ 996-XIV ɜɿɞ 16.07.99 ɪɨɤɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ� ɞɨ� Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ�ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ�ɬɚ ȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀ "ɉɪɨ�ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ�ɩɥɚɧɭ�ɪɚɯɭɧɤɿɜ�ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ�ɨɛɥɿɤɭ 
ɚɤɬɢɜɿɜ, ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɡɨɛɨɜ
ɹɡɚɧɶ� ɬɚ� ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ� ɨɩɟɪɚɰɿɣ� ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ� ɬɚ� ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ", 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ�ɇɚɤɚɡɨɦ�Ɇɿɧɮɿɧɭ�ɍɤɪɚʀɧɢ�ɜɿɞ 30.11.99 ʋ 291 ɬɚ�ɿɧɲɢɯ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɡ� ɩɢɬɚɧɶ�ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ� ɨɛɥɿɤɭ. ɉɨɪɭɲɟɧɶ� ɨɛɥɿɤɭ� ɧɟ� ɜɢɹɜɥɟɧɨ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ� ɚɤɰɿɣ 3 387 720 ɲɬɭɤ 
�Ɍɪɢ� ɦɿɥɶɣɨɧɢ� ɬɪɢɫɬɚ� ɜɿɫɿɦɞɟɫɹɬ� ɫɿɦ� ɬɢɫɹɱ� ɫɿɦɫɨɬ� ɞɜɚɞɰɹɬɶ )  ɩɪɨɫɬɢɯ� ɿɦɟɧɧɢɯ� ɚɤɰɿɣ 
ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨɸ�ɜɚɪɬɿɫɬɸ 0,05 ɝɪɧ. (ɉ¶ɹɬɶ� ɤɨɩɿɣɨɤ) ɤɨɠɧɚ. (ɋɜɿɞɨɰɬɜɨ�ɩɪɨ�ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ�ɜɢɩɭɫɤɭ 
ɚɤɰɿɣ� ʋ 94/10/1/10 ɜɿɞ 14 ɜɟɪɟɫɧɹ 2011 ɪ. ɜɢɞɚɧɟ� ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ� ɇɄɐɉɎɊ� ɜ� ɦ. Ʉɢɽɜɿ� ɬɚ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɿɣ� ɨɛɥɚɫɬɿ, ɮɨɪɦɚ� ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ – ɛɟɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɚ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ� ɩɪɨ� ɜɚɪɬɿɫɬɶ� ɱɢɫɬɢɯ 
ɚɤɬɢɜɿɜ� ɫɬɚɧɨɦ� ɧɚ 31.12.2016ɪ.: ʋ� ɡ�ɩ� ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ� ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ� Ɂɧɚɱɟɧɧɹ� ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ� ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɨɤ�ɡɜɿɬɧɨɝɨ�ɩɟɪɿɨɞɭ (ɬɢɫ.  ɝɪɧ.)  ɧɚ� ɤɿɧɟɰɶ� ɡɜɿɬɧɨɝɨ�ɩɟɪɿɨɞɭ (ɬɢɫ.  ɝɪɧ.)  1  2  3  4  1  Ⱥɤɬɢɜɢ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɬɢɫ. ɝɪɧ. (ɨɰɿɧɧɚ� ɜɚɪɬɿɫɬɶ) 7730 7417 2 Ɂɨɛɨɜ
ɹɡɚɧɧɹ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɬɢɫ. ɝɪɧ. 1958 



1568 3 ȼɚɪɬɿɫɬɶ� ɱɢɫɬɢɯ� ɚɤɬɢɜɿɜ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɬɢɫ. ɝɪɧ. (ɪɹɞ. 1 - ɪɹɞ. 2) 5772 5849 ɉȺɌ 
©ɌɈɊȽɈȼɈ-ȼɂɊɈȻɇɂɑȿ� ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ «ɉɈɁɇəɄɂ» ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɥɨɫɶ� ɜɢɦɨɝ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ�ɚɤɬɿɜ�ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ�Ʉɨɦɿɫɿʀ�ɡ�ɰɿɧɧɢɯ�ɩɚɩɟɪɿɜ�ɬɚ�Ɏɨɧɞɨɜɨɝɨ�ɪɢɧɤɭ�ɜ 2016 
ɪɨɰɿ. Ɋɨɡɤɪɢɬɬɹ� ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ� ɩɪɨ� ɚɤɬɢɜɢ� ɿ� ɡɨɛɨɜ
ɹɡɚɧɧɹ� Ɋɨɡɤɪɢɬɬɹ� ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ� ɳɨɞɨ� ɨɛɥɿɤɭ� ɬɚ 
ɨɰɿɧɤɢ� ɚɤɬɢɜɿɜ.  ɉɭɛɥɿɱɧɢɦ� ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɦ� ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ� ɡɚ� ɩɟɪɿɨɞ� ɡ 01.01.2016 ɪɨɤɭ� ɞɨ 
31.12.2016 ɪɨɤɭ� ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɶ� ɰɿɥɤɨɦ� ɩɪɚɜɢɥɶɧɿ� ɬɚ� ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿ� ɩɪɢɧɰɢɩɢ� ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ� ɚɤɬɢɜɿɜ� ɜ� ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭ� ɨɛɥɿɤɭ. ȼ� ɰɿɥɨɦɭ� ɨɰɿɧɤɚ� ɚɤɬɢɜɿɜ� ɜɿɞɛɭɜɚɥɚɫɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ� ɞɨ� Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ� ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ� ɛɭɥɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ� ɡ� ɦɟɬɨɸ� ɜɢɡɧɚɧɧɹ� ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ� ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɢɯ� ɫɬɚɧɨɦ� ɧɚ 31.12.2016 ɪɨɤɭ� ɜɫɿɯ� ɜɢɞɿɜ 
ɚɤɬɢɜɿɜ - ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯ, ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ� ɬɚ� ɜɢɬɪɚɬ� ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ� ɩɟɪɿɨɞɿɜ� ɲɥɹɯɨɦ� ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ� ɞɚɧɢɯ 
ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿʀ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɬɚɤɢɯ�ɞɚɧɢɯ�ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ�ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ�ɜɫɿɯ�ɫɬɚɬɟɣ�ɚɤɬɢɜɭ�ɛɚɥɚɧɫɭ�ɬɚ 
ɞɚɽ� ɡɦɨɝɭ� ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ� ɰɹ� ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɹ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ� ɡɝɿɞɧɨ� ɡ� ɱɢɧɧɢɦ� ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. 
Ɋɨɡɤɪɢɬɬɹ� ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ� ɳɨɞɨ� ɨɛɥɿɤɭ� ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ� ɚɤɬɢɜɿɜ, ɨɫɧɨɜɧɢɯ� ɡɚɫɨɛɿɜ, ɿɧɲɢɯ 
ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɢɯ�ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ� ɚɤɬɢɜɿɜ� ɬɚ� ʀɯ� ɡɧɨɫɭ. ɋɬɚɧɨɦ� ɧɚ 31.12.2016 ɪɨɤɭ� Ɋɨɡɞɿɥ 1 Ⱥɤɬɢɜɭ 
Ȼɚɥɚɧɫɭ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ�ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 3495 ɬɢɫ. ɝɪɧ., ɳɨ�ɜɤɥɸɱɚɽ�ɜ�ɫɟɛɟ�ɧɚɫɬɭɩɧɟ: ɩɟɪɜɿɫɧɚ�ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ�ɡɚɫɨɛɿɜ – 6275 ɬɢɫ. ɝɪɧ., ɡɧɨɫ – 2807ɬɢɫ. ɝɪɧ., ɡɚɥɢɲɤɨɜɚ�ɜɚɪɬɿɫɬɶ�ɨɫɧɨɜɧɢɯ�ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 3468 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɇɟɡɚɜɟɪɲɟɧɿ� ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɿ� ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ� ɜ� ɛɚɥɚɧɫɿ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ� ɜɿɪɧɨ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ� ɜ� ɫɭɦɿ 5 ɬɢɫ. ɝɪɧ. Ɂɚɥɢɲɤɨɜɚ� ɜɚɪɬɿɫɬɶ� ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ� ɚɤɬɢɜɿɜ� ɫɬɚɧɨɦ� ɧɚ 
31.12.2016 ɪɨɤɭ� ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 22 ɬɢɫ. ɝɪɧ. Ɋɨɡɤɪɢɬɬɹ� ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ� ɳɨɞɨ� ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ� ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɨɛɥɿɤɭ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ� ɬɚ� ɨɰɿɧɤɢ� ɡɚɩɚɫɿɜ, ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɨɝɨ� ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ� ɬɚ� ɬɨɜɚɪɿɜ. ɋɬɚɧɨɦ� ɧɚ 
31.12.2016 ɪɨɤɭ�ɡɚɩɚɫɢ (ɬɨɜɚɪɢ) Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ�ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 1074 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɜ�ɬ�ɱ.: ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ�ɡɚɩɚɫɢ 
ɞɨɪɿɜɧɸɸɬɶ 134 ɬɢɫ. ɝɪɧ., ɜɚɪɬɿɫɬɶ� ɬɨɜɚɪɿɜ� ɫɤɥɚɞɚɽ 940 ɬɢɫ. ɝɪɧ. Ɋɨɡɤɪɢɬɬɹ� ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ� ɩɪɨ 
ɜɟɞɟɧɧɹ� ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ� ɨɛɥɿɤɭ� ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ� ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ. Ⱦɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚ� ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ 
ɫɬɚɧɨɦ� ɧɚ 31.12.2016 ɪ. ɡɚ� ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɬɨɜɚɪɢ, ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɫɥɭɝɢ� ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 242 ɬɢɫ. ɝɪɧ., 
ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚ� ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ� ɡɚ� ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ� ɡɚ� ɜɢɞɚɧɢɦɢ� ɚɜɚɧɫɚɦɢ� ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 2 ɬɢɫ. ɝɪɧ., 
ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚ�ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ�ɡɚ�ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ�ɡ�ɛɸɞɠɟɬɨɦ�ɜ�ɛɚɥɚɧɫɿ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ�ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 570 
ɬɢɫ.  ɝɪɧ.,  ɭ� ɬɨɦɭ� ɱɢɫɥɿ� ɡ� ɩɨɞɚɬɤɭ� ɧɚ� ɩɪɢɛɭɬɨɤ -  552 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ȱɧɲɚ� ɩɨɬɨɱɧɚ� ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚ 
ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɳɨ�ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɚ�ɭ�ɪɹɞɤɭ 1155 ɛɚɥɚɧɫɭ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ�ɜɿɞɫɭɬɧɹ. Ƚɪɨɲɨɜɿ�ɤɨɲɬɢ. 
Ʉɚɫɨɜɿ� ɬɚ� ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿ� ɨɩɟɪɚɰɿʀ. Ɉɛɥɿɤ� ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. Ɉɛɥɿɤ� ɤɚɫɨɜɢɯ� ɬɚ� ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ� ɨɩɟɪɚɰɿɣ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ� ɱɢɧɧɨɦɭ� ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ� ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɨɪɭɲɟɧɶ� ɜ� ɨɛɥɿɤɭ� ɜɚɥɸɬɧɢɯ 
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ�ɧɟ�ɜɢɹɜɥɟɧɨ. Ɂɚ�ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɢɣ�ɩɟɪɿɨɞ�ɨɛɥɿɤ�ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ�ɜɿɜɫɹ�ɡ�ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ�ɞɿɸɱɢɯ 
ɜɢɦɨɝ.  Ɂɚɥɢɲɤɢ�ɤɨɲɬɿɜ� ɝɨɬɿɜɤɢ� ɜ� ɤɚɫɿ� ɬɚ� ɡɚɥɢɲɤɢ�ɧɚ� ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɦɭ�ɪɚɯɭɧɤɭ� ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ 
ɞɚɧɢɦ�ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ�ɨɛɥɿɤɭ, ɞɚɧɢɦ�ɤɚɫɨɜɨʀ�ɤɧɢɝɢ, ɬɚ�ɞɚɧɢɦ�ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ�ɜɢɩɢɫɨɤ. ɋɬɚɧɨɦ�ɧɚ 
31.12.2016 ɪɨɤɭ�ɜ�ɛɚɥɚɧɫɿ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ�ɫɭɦɚ�ɝɪɨɲɨɜɢɯ�ɤɨɲɬɿɜ�ɬɚ�ʀɯ�ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɿɜ�ɜ�ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ 
ɜɚɥɸɬɿ� ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 2034 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɉɨɬɨɱɧɿ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ� ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ� ɫɬɚɧɨɦ� ɧɚ 
31.12.2016 ɪɨɤɭ�ɜɿɞɫɭɬɧɿ. ȱɧɲɿ�ɨɛɨɪɨɬɧɿ�ɚɤɬɢɜɢ. ȱɧɲɿ�ɨɛɨɪɨɬɧɿ�ɚɤɬɢɜɢ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ�ɫɬɚɧɨɦ�ɧɚ 
31.12.2016 ɪ. ɜɿɞɫɭɬɧɿ. Ɋɨɡɤɪɢɬɬɹ� ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ� ɩɪɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ� ɩɨɬɨɱɧɢɯ� ɡɨɛɨɜ
ɹɡɚɧɶ� ɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ�ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ�Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ�ɨɛɥɿɤ�ɬɚ�ɨɰɿɧɤɚ�ɡɨɛɨɜ
ɹɡɚɧɶ�ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ�ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ�ɞɨ 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ�ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ�ɬɚ�ȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀ�ɩɪɨ�ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ�ɩɥɚɧɭ�ɪɚɯɭɧɤɿɜ  
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ� ɨɛɥɿɤɭ� ʋ 291. Ɋɟɚɥɶɧɿɫɬɶ� ɪɨɡɦɿɪɭ� ɜɫɿɯ� ɫɬɚɬɟɣ� ɩɚɫɢɜɭ� ɛɚɥɚɧɫɭ� ɜ� ɱɚɫɬɢɧɿ 
ɡɨɛɨɜ
ɹɡɚɧɶ� ɫɬɚɧɨɦ� ɧɚ 31.12.2016 ɪɨɤɭ, ɚ� ɫɚɦɟ - ȱȱȱ� ɪɨɡɞɿɥ "ɉɨɬɨɱɧɿ� ɡɨɛɨɜ
ɹɡɚɧɧɹ� ɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ" ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɫɹ� ɚɤɬɚɦɢ� ɡɜɿɪɤɢ� ɡ� ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ� ɬɚ� ɞɚɧɢɦɢ� ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿʀ, ɹɤɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ� ɡɝɿɞɧɨ� ɡ� ɡɝɿɞɧɨ� ɡ� ɱɢɧɧɢɦ� ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. Ɏɚɤɬɢɱɧɿ� ɞɚɧɿ� ɩɪɨ� ɡɨɛɨɜ
ɹɡɚɧɧɹ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ�ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ�ɞɨ�Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ�ɜɿɪɧɨ�ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ� ɭ 
ɫɭɦɿ 1568  ɬɢɫ.  ɝɪɧ.  ɭ� ɪɨɡɞɿɥɿ Iȱȱ� ɩɚɫɢɜɭ� ɛɚɥɚɧɫɭ� ɫɬɚɧɨɦ� ɧɚ 31.12.2016 ɪɨɤɭ� ɬɚ� ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ�ɱɢɧɨɦ. ɋɬɚɧɨɦ�ɧɚ 31.12.2016 ɪ. ɩɨɬɨɱɧɚ�ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɶɤɚ�ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
ɡɚ: - ɬɨɜɚɪɢ, ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɫɥɭɝɢ – 1116 ɬɢɫ. ɝɪɧ.; - ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ�ɡ�ɛɸɞɠɟɬɨɦ – 198 ɬɢɫ. ɝɪɧ.; - 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ� ɡɿ� ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ – 41 ɬɢɫ. ɝɪɧ.; - ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ� ɡ� ɨɩɥɚɬɢ� ɩɪɚɰɿ – 157 ɬɢɫ. ɝɪɧ. 



ɉɨɬɨɱɧɿ� ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ� ɫɬɚɧɨɦ�ɧɚ 31.12.2016 ɪɨɤɭ� ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 37 ɬɢɫ. ɝɪɧ. Ⱦɨɯɨɞɢ�ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɩɟɪɿɨɞɿɜ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ�ɜɿɪɧɨ�ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ�ɜ�ɪɹɞɤɭ 1665 ɩɚɫɢɜɭ�ɛɚɥɚɧɫɭ�ɿ�ɞɨɪɿɜɧɸɸɬɶ 19 ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
Ɋɨɡɤɪɢɬɬɹ� ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ� ɩɪɨ� ɫɬɚɬɭɬɧɢɣ� ɬɚ� ɜɥɚɫɧɢɣ� ɤɚɩɿɬɚɥ� Ⱥɭɞɢɬɨɪɚɦɢ� ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ� ɜɢɦɨɝ� ɩɨɪɹɞɤɭ� ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ� ɋɬɚɬɭɬɧɨɝɨ� ɤɚɩɿɬɚɥɭ; ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ� ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ� ɜ 
ɨɛɥɿɤɭ� ɜɧɟɫɤɿɜ� ɞɨ� ɋɬɚɬɭɬɧɨɝɨ� ɤɚɩɿɬɚɥɭ; ɩɨɪɹɞɨɤ� ɜɟɞɟɧɧɹ� ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ� ɨɛɥɿɤɭ� ɪɚɯɭɧɤɭ 40 „ 
ɋɬɚɬɭɬɧɢɣ�ɤɚɩɿɬɚɥ ”. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ�ɞɨ�ɋɬɚɬɭɬɭ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ�Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ�ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦ�ɱɟɪɝɨɜɢɯ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ�ɡɛɨɪɿɜ�ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ�ɜɿɞ 23 ɤɜɿɬɧɹ 2011 ɪɨɤɭ�ɬɚ�ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ�Ⱦɚɪɧɢɰɶɤɨɸ�ɪɚɣɨɧɧɨɸ�ɜ 
ɦɿɫɬɿ� Ʉɢɽɜɿ� ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ� ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɽɸ� ɜɿɞ 02.08.2011 ɪɨɤɭ, ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ 
ʋ10651050008004551 ɫɬɚɬɭɬɧɢɣ� ɤɚɩɿɬɚɥ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ� ɫɤɥɚɞɚɽ 169 386,00 (ɋɬɨ� ɲɿɫɬɞɟɫɹɬ 
ɞɟɜ¶ɹɬɶ�ɬɢɫɹɱ�ɬɪɢɫɬɚ�ɜɿɫɿɦɞɟɫɹɬ�ɲɿɫɬɶ�ɝɪɢɜɟɧɶ 00 ɤɨɩ.). ɋɬɚɧɨɦ�ɧɚ 31.12.2016 ɪɨɤɭ�ɫɬɚɬɭɬɧɢɣ 
ɤɚɩɿɬɚɥ�ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ�ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɳɨ�ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 169386, 00 (ɋɬɨ�ɲɿɫɬɞɟɫɹɬ�ɞɟɜ¶ɹɬɶ�ɬɢɫɹɱ�ɬɪɢɫɬɚ 
ɜɿɫɿɦɞɟɫɹɬ�ɲɿɫɬɶ� ɝɪɢɜɟɧɶ 00 ɤɨɩ.) ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɨɫɿɛ, ɳɨ�ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ�ɩɚɤɟɬɨɦ�ɛɿɥɶɲɟ 10 % 
ɚɤɰɿɣ: % ɚɤɰɿɣ, ɱɚɫɬɨɤ, ɩɚʀɜ, ɩɪɚɜ�ɝɨɥɨɫɭ�ɉɪɿɡɜɢɳɟ�ɿɦ¶ɹ�ɩɨ�ɛɚɬɶɤɨɜɿ (ɡɚ�ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ) ɚɤɰɿɨɧɟɪɚ, 
ɭɱɚɫɧɢɤɚ� ɿɧɬɟɪɟɫɢ� ɹɤɨɝɨ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ�ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ¶ɹ, ɩɨ� ɛɚɬɶɤɨɜɿ (ɡɚ� ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ) 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ� ɬɚ� ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ� ɜɥɚɫɧɢɤɚ� ɿɫɬɨɬɧɨʀ� ɭɱɚɫɬɿ�ɇɨɦɟɪ (ɬɚ� ɡɚ� ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ – ɫɟɪɿɸ) 
ɩɚɫɩɨɪɬɚ (ɚɛɨ� ɿɧɲɨɝɨ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɹɤɢɣ� ɩɨɫɜɿɞɱɭɽ� ɨɫɨɛɭ� ɬɚ� ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ� ɞɨ� ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ� ɦɨɠɟ� ɛɭɬɢ� ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ� ɧɚ� ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ� ɍɤɪɚʀɧɢ� ɞɥɹ� ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ� ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ), ɞɚɬɚ 
ɜɢɞɚɱɿ (ɞɞ�ɦɦ�ɪɪɪɪ) ɬɚ� ɨɪɝɚɧ, ɹɤɢɣ� ɣɨɝɨ� ɜɢɞɚɜ�Ƚɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɨ /Ɇɿɫɰɟ� ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ/ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ�ɪɟɡɢɞɟɧɬɚ�ɚɛɨ�ɦɿɫɰɟ�ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ�ɱɢ�ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ�ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ�ɞɥɹ�ɧɟɪɟɡɢɞɟɧɬɚ�ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ�Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ� ɧɨɦɟɪ� ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ� ɤɚɪɬɤɢ� ɩɥɚɬɧɢɤɚ� ɩɨɞɚɬɤɿɜ� ɍɤɪɚʀɧɢ 
45,1568/ɏ�ɇɨɜɢɰɶɤɚ� Ʌɿɞɿɹ� ɉɟɬɪɿɜɧɚ�ɋɈʋ394795 ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɦ� ɊɍȽɍ�Ɇȼɋ�ɍɤɪɚʀɧɢ� ɦ�Ʉɢɽɜɚ 
11.05.2000 ɪ./ɍɤɪɚʀɧɚ/02068,ɦ�Ʉɢʀɜ, ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɟ� ɲɨɫɟ 58-ɚ�ɤɜ.145/1804121387 
16,6986/ɯ�ɇɨɜɢɰɶɤɿɣ� Ȼɨɝɞɚɧ� ȼɹɱɟɫɥɚɜɨɜɢɱ�ɋɇʋ761785 ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɦ� ɊɍȽɍ� Ɇȼɋ� ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɦ�Ʉɢɽɜɚ 30.04.1998 ɪ./ɍɤɪɚʀɧɚ/02068,ɦ�Ʉɢʀɜ, ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɟ� ɲɨɫɟ 58-ɚ�ɤɜ.145/2696800451 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ�ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ�ɤɚɩɿɬɚɥɭ�ɡɝɿɞɧɨ�ɡ� ɭɫɬɚɧɨɜɱɢɦɢ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ�ɧɚɫɬɭɩɧɚ: Ɂɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣ 
ɫɬɚɬɭɬɧɢɣ� ɤɚɩɿɬɚɥ – 169386, 00ɝɪɧ.; ɋɩɥɚɱɟɧɢɣ� ɫɬɚɬɭɬɧɢɣ� ɤɚɩɿɬɚɥ – 169386, 00ɝɪɧ.; 
ɇɟɨɩɥɚɱɟɧɢɣ� ɤɚɩɿɬɚɥ - ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ. ȼɥɚɫɧɢɣ� ɤɚɩɿɬɚɥ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ� ɫɬɚɧɨɦ� ɧɚ 31.12.2016 ɪ. 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 5849 ɬɢɫ. ɝɪɧ., ɹɤɢɣ� ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ� ɡ: ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣ (ɩɚɣɨɜɢɣ) ɤɚɩɿɬɚɥ – 169 ɬɢɫ. 
ɝɪɧ.; ɤɚɩɿɬɚɥ� ɭ� ɞɨɨɰɿɧɤɚɯ – 2932 ɬɢɫ. ɝɪɧ.; ɪɟɡɟɪɜɧɢɣ�ɤɚɩɿɬɚɥ – 42 ɬɢɫ. ɝɪɧ.; ɧɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ 
ɩɪɢɛɭɬɨɤ – 2706 ɬɢɫ. ɝɪɧ. Ɂɚ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ�ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ�ɜ 2016 ɪɨɰɿ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ�ɛɭɜ�ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ 
ɩɪɢɛɭɬɨɤ�ɭ�ɪɨɡɦɿɪɿ 77 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɇɚ�ɧɚɲɭ�ɞɭɦɤɭ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɜɥɚɫɧɢɣ�ɤɚɩɿɬɚɥ�ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ�ɬɚ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ� ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɚ� ɭ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ� ɿ� ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ� ɜɢɦɨɝɚɦ� ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ� ɞɨ 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ� ɜɥɚɫɧɨɝɨ� ɤɚɩɿɬɚɥɭ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ: 
ɋɬɚɬɬɹ�Ȼɚɥɚɧɫɭ�Ʉɨɞ�ɪɹɞɤɚ�ɇɚ ɩɨɱɚɬɨɤ�ɡɜɿɬɧɨɝɨ�ɪɨɤɭ, ɬɢɫ�ɝɪɧ. ɇɚ�ɤɿɧɟɰɶ�ɡɜɿɬɧɨɝɨ�ɪɨɤɭ, ɬɢɫ�ɝɪɧ. 
Ɂɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣ (ɩɚɣɨɜɢɣ) ɤɚɩɿɬɚɥ 1400 169 169 Ʉɚɩɿɬɚɥ� ɭ� ɞɨɨɰɿɧɤɚɯ 1405 2932 2932 
ɪɟɡɟɪɜɧɢɣ�ɤɚɩɿɬɚɥ 1415 42 42 ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ�ɩɪɢɛɭɬɨɤ (ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣ�ɡɛɢɬɨɤ) 1420 2629 2706 
ɍɫɶɨɝɨ 1495 5772 5849 Ɋɨɡɤɪɢɬɬɹ� ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ� ɩɪɨ� ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ� ɜɚɪɬɨɫɬɿ� ɱɢɫɬɢɯ� ɚɤɬɢɜɿɜ 
Ȼɚɥɚɧɫɨɜɚ�ɜɚɪɬɿɫɬɶ�ɱɢɫɬɢɯ�ɚɤɬɢɜɿɜ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ (ɚɤɬɢɜɢ�ɡɚ�ɜɢɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ�ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ) ɫɬɚɧɨɦ 
ɧɚ 31.12.2016 ɪɨɤɭ� ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ: ɇɟɨɛɨɪɨɬɧɿ� ɚɤɬɢɜɢ 3495 ɬɢɫ. ɝɪɧ. Ɉɛɨɪɨɬɧɿ� ɚɤɬɢɜɢ 3922 ɬɢɫ. 
ɝɪɧ. ɊȺɁɈɆ�ɚɤɬɢɜɢ 7417 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɉɨɬɨɱɧɿ�ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ 1568 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɊȺɁɈɆ�ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ 
1568 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɑɢɫɬɿ�ɚɤɬɢɜɢ: ɊȺɁɈɆ�ɚɤɬɢɜɢ�ɦɿɧɭɫ�ɊȺɁɈɆ�ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹ 5849 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɋɬɚɧɨɦ 
ɧɚ 31.12.2016 ɪ. ɜɚɪɬɿɫɬɶ� ɱɢɫɬɢɯ� ɚɤɬɢɜɿɜ� ɫɤɥɚɞɚɽ 5849 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɿ� ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ� ɡɝɿɞɧɨ� ɱɢɧɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. Ⱥɧɚɥɿɡ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ� ɫɬɚɧɭ� Ⱦɥɹ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ� ɚɧɚɥɿɡɭ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ� ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ�ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ�ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ�ɭ�ɫɤɥɚɞɿ: ɛɚɥɚɧɫ�ɫɬɚɧɨɦ�ɧɚ 31 ɝɪɭɞɧɹ 2016 ɪɨɤɭ 
ɬɚ� ɡɜɿɬ� ɩɪɨ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ� ɡɚ 2016 ɪɿɤ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ� ɨɰɿɧɤɚ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ� ɫɬɚɧɭ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ� ɧɚ 01.01.2016 ɪ. ɬɚ� ɧɚ 31.12.2016 ɪ. ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ� ɧɚ� ɩɿɞɫɬɚɜɿ� ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ� ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ: 1.Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ� ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ� ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ (Ʉ� ɚɛɫ�ɥ.) ɨɛɱɢɫɥɸɽɬɶɫɹ� ɹɤ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ� ɝɪɨɲɨɜɢɯ� ɡɚɫɨɛɿɜ, ʀɯɧɿɯ� ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɿɜ� ɿ� ɩɨɬɨɱɧɢɯ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ� ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ� ɞɨ 



ɩɨɬɨɱɧɢɯ� ɡɨɛɨɜ
ɹɡɚɧɶ.  Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ� ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ� ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ� ɩɨɤɚɡɭɽ,  ɹɤɚ� ɱɚɫɬɢɧɚ� ɛɨɪɝɿɜ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ�ɦɨɠɟ�ɛɭɬɢ� ɫɩɥɚɱɟɧɚ�ɧɟɝɚɣɧɨ. Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɟ�ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɟ� ɡɧɚɱɟɧɧɹ�ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ (0,25-
0,5): Ʉ� ɚɛɫ�ɥ 01.01.2016 ɪ. = 2020/1958=1,0317 Ʉ� ɚɛɫ�ɥ 31.12.2016 ɪ. = 2034/1568=1,2972 2. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ� ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ� ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ� ɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ� ɨɛɿɝɨɜɢɯ� ɤɨɲɬɿɜ� ɛɟɡ� ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ  
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ� ɡɚɩɚɫɿɜ� ɬɚ� ɡɚɬɪɚɬ� ɞɥɹ� ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ� ɛɨɪɝɿɜ: Ʉ� ɡɚɝ�ɥɿɤɜ. 01.01.2016 ɪ.= 
4251/1958=2,1711 Ʉ� ɡɚɝ�ɥɿɤɜ. 31.12.2016 ɪ.= 3922/1568=2,5013 3. Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ (ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ�ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ�ɜɥɚɫɧɢɯ�ɬɚ�ɩɪɢɪɿɜɧɹɧɢɯ�ɞɨ�ɧɢɯ�ɤɨɲɬɿɜ�ɞɨ 
ɫɭɤɭɩɧɢɯ� ɚɤɬɢɜɿɜ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ: Ʉ� ɚɜɬ. 01.01.2016 ɪ.= 5772/7730=0,7467 Ʉ� ɚɜɬ. 31.12.2016 ɪ.= 
5849/7417=0,7886 4. Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ� ɩɨɤɪɢɬɬɹ� ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ� ɜɥɚɫɧɢɦ� ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ� ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ� ɹɤ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ�ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ�ɤɨɲɬɿɜ�ɞɨ�ɜɥɚɫɧɢɯ. Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɟ�ɡɧɚɱɟɧɧɹ�ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ: 0,5…1,0: Ʉ�ɩɨɤɪ. 
01.01.2016 ɪ. = 1958/5772=0,3392 Ʉ� ɩɨɤɪ. 31.12.2016 ɪ. = 1568/5849=0,2681 5. Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ� ɚɤɬɢɜɿɜ� ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ� ɹɤ� ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ� ɱɢɫɬɨɝɨ� ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɞɨ� ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɨʀ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ� ɚɤɬɢɜɿɜ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ: Ʉ� ɪɟɧɬ. 31.12.2016 ɪ. = 77/7573,5=0,0102 Ɉɫɧɨɜɧɿ� ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ� ɫɬɚɧɭ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ� ɫɬɚɧɨɦ� ɧɚ 01.01.2016 ɪɨɤɭ� ɬɚ� ɧɚ 31.12.2016 ɪɨɤɭ� ɧɚɜɟɞɟɧɿ� ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɿ. Ɍɚɛɥɢɰɹ�ɉɈɄȺɁɇɂɄ�Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɟ�ɡɧɚɱɟɧɧɹ�ɎȺɄɌɂɑɇȿ�ɁɇȺɑȿɇɇə�ɇɚ 01.01.2016 
ɪ. ɇɚ 31.12.2016 ɪ. 1. Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ�ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ�ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ 0,25…0,5 1,0317 1,2972 2. Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ�ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ >1 2,1711 2,5013 3.Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ�ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ (ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ) >0,5 
0,7467 0,7886 4. Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ�ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ�ɤɚɩɿɬɚɥɭ <1 0,3392 0,2681 5. Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ�ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ 
ɚɤɬɢɜɿɜ� əɤɧɚɣɛɿɥɶɲɟ - 0,0102 2.2. ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ� ɬɚ� ɨɰɿɧɤɢ� ɚɭɞɢɬɨɪɨɦ� ɪɢɡɢɤɿɜ� ɫɭɬɬɽɜɨɝɨ 
ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɧɹ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ�ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ�ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ�ɲɚɯɪɚɣɫɬɜɚ�ɉɿɞ�ɱɚɫ�ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ�ɩɪɨɰɟɞɭɪ�ɨɰɿɧɤɢ 
ɪɢɡɢɤɿɜ� ɿ�ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨʀ�ɡ�ɧɢɦɢ�ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ�ɞɥɹ�ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ�ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ�ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ�ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ�ɬɚ 
ɣɨɝɨ� ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ� ɣɨɝɨ� ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ� ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɹɤ� ɰɶɨɝɨ� ɜɢɦɚɝɚɽ� ɆɋȺ 315 
©ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ� ɬɚ� ɨɰɿɧɤɚ� ɪɢɡɢɤɿɜ� ɫɭɬɬɽɜɢɯ� ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɶ� ɱɟɪɟɡ� ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ� ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ� ɿ� ɣɨɝɨ� ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ», ɚɭɞɢɬɨɪ� ɜɢɤɨɧɚɜ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ� ɞɥɹ� ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ�ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ�ɩɿɞ�ɱɚɫ� ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ�ɪɢɡɢɤɿɜ�ɫɭɬɬɽɜɨɝɨ�ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɧɹ 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ�ɲɚɯɪɚɣɫɬɜɚ. Ⱥɭɞɢɬɨɪɨɦ�ɛɭɥɢ�ɩɨɞɚɧɿ�ɡɚɩɢɬɢ�ɞɨ�ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ�ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ�ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ� ɧɚ� ɞɭɦɤɭ� ɚɭɞɢɬɨɪɚ, ɦɨɠɭɬɶ� ɦɚɬɢ� ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɹɤɚ, ɣɦɨɜɿɪɧɨ, ɦɨɠɟ 
ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ� ɩɪɢ� ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ� ɪɢɡɢɤɿɜ� ɫɭɬɬɽɜɨɝɨ� ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɧɹ� ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ� ɲɚɯɪɚɣɫɬɜɚ� ɚɛɨ 
ɩɨɦɢɥɤɢ. Ⱥɭɞɢɬɨɪɨɦ� ɛɭɥɢ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ� ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ� ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ� ɬɚ� ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ. 
Ⱥɭɞɢɬɨɪ� ɨɬɪɢɦɚɜ� ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ� ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ� ɱɢɧɧɢɤɿɜ� ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ� ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ� ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ�ɣɨɝɨ�ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ� ɬɚ�ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ�ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ�ɬɚ� ɫɩɨɫɿɛ�ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, 
ɨɛɥɿɤɨɜɭ� ɩɨɥɿɬɢɤɭ, ɰɿɥɿ� ɬɚ� ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ� ɿ� ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ� ɡ� ɧɢɦɢ� ɛɿɡɧɟɫ-ɪɢɡɢɤɢ, ɨɰɿɧɤɢ� ɬɚ� ɨɝɥɹɞɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. Ⱥɭɞɢɬɨɪ� ɧɟ� ɨɬɪɢɦɚɜ� ɞɨɤɚɡɿɜ� ɫɬɨɫɨɜɧɨ� ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ� ɲɚɯɪɚɣɫɬɜɚ� ɬɚ 
ɫɭɬɬɽɜɨɝɨ� ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɧɹ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ� ɉȺɌ «ɌɈɊȽɈȼɈ-ȼɂɊɈȻɇɂɑȿ 
ɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼɈ «ɉɈɁɇəɄɂ» ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ� ɲɚɯɪɚɣɫɬɜɚ. 2.3. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ� ɫɭɬɬɽɜɢɯ 
ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɟɣ�ɦɿɠ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ�ɡɜɿɬɧɿɫɬɸ, ɳɨ�ɩɿɞɥɹɝɚɥɚ�ɚɭɞɢɬɭ, ɬɚ�ɿɧɲɨɸ�ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɳɨ 
ɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ� ɬɚ� ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ� ɞɨ� Ʉɨɦɿɫɿʀ� ɪɚɡɨɦ� ɡ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ� ɡɜɿɬɧɿɫɬɸ� ɉɿɞ� ɱɚɫ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ� ɡɚɜɞɚɧɧɹ� ɚɭɞɢɬɨɪ� ɡɞɿɣɫɧɢɜ� ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɿ� ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ� ɳɨɞɨ� ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ� ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɫɭɬɬɽɜɢɯ� ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɟɣ� ɦɿɠ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ� ɡɜɿɬɧɿɫɬɸ, ɳɨ� ɩɿɞɥɹɝɚɥɚ� ɚɭɞɢɬɭ, ɬɚ� ɿɧɲɨɸ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɳɨ� ɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ�ɭ� ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ� ɡ�ɆɋȺ 720 «ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɚɭɞɢɬɨɪɚ�ɳɨɞɨ� ɿɧɲɨʀ� ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ�ɜ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɳɨ�ɦɿɫɬɹɬɶ�ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɭ�ɚɭɞɢɬɨɪɨɦ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ 
ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ». Ⱥɭɞɢɬɨɪ�ɧɟ�ɨɬɪɢɦɚɜ�ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɿ�ɞɨɤɚɡɢ�ɬɨɝɨ, ɳɨ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ�ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ�ɛɭɥɚ�ɫɭɬɬɽɜɨ 
ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɚ, ɭ�ɡɜ¶ɹɡɤɭ�ɡ� ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɳɨ�ɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ�ɬɚ�ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ�ɞɨ�Ʉɨɦɿɫɿʀ. 
2.4. Ɋɨɡɤɪɢɬɬɹ� ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ� ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ� ɩɪɨ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ 2.4.1. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ� ɫɬɚɧɭ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ�ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɭ�ɬɨɦɭ�ɱɢɫɥɿ�ɫɬɚɧɭ�ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ�ɚɭɞɢɬɭ�ɜɢɦɨɝɚɦ�ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ 
ɋɤɥɚɞ� ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ� ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɫɬɚɧ� ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ� ɬɚ� ɫɬɚɧ� ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ� ɚɭɞɢɬɭ� ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ 
ɱɢɧɧɨɦɭ�ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ. 2.5. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɯ�ɨɫɿɛ�ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ�ɞɨ�ɜɢɦɨɝ�ɆɋȻɈ 24 
©Ɋɨɡɤɪɢɬɬɹ� ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ� ɩɪɨ� ɡɜ¶ɹɡɚɧɿ� ɫɬɨɪɨɧɢ» ɬɚ� ɆɋȺ 550 «ɉɨɜ¶ɹɡɚɧɿ� ɨɫɨɛɢ» ɚɭɞɢɬɨɪɢ 



ɡɜɟɪɬɚɥɢɫɶ�ɞɨ�ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ�ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ�ɿɡ�ɡɚɩɢɬɨɦ�ɳɨɞɨ�ɧɚɞɚɧɧɹ�ɫɩɢɫɤɭ�ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ�ɨɫɿɛ�ɬɚ, 
ɡɚ� ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ� ɬɚɤɢɯ� ɨɫɿɛ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ� ɨɩɟɪɚɰɿɣ� ɡ� ɧɢɦɢ. ɇɚ� ɧɚɲ� ɡɚɩɢɬ, ɛɭɥɨ� ɨɬɪɢɦɚɧɨ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ� ɜɿɞ� ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ� ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ� ɫɬɨɫɨɜɧɨ� ɬɨɝɨ, ɳɨ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ� ɧɟ ɦɚɽ 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ� ɫɬɨɪɿɧ.  2.6.  ɉɨɞɿʀ� ɩɿɫɥɹ� ɞɚɬɢ�ɛɚɥɚɧɫɭ� ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ�ɩɨɞɿɣ�ɩɿɫɥɹ� ɞɚɬɢ 
ɛɚɥɚɧɫɭ, ɹɤɿ� ɧɟ� ɡɧɚɣɲɥɢ� ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ� ɭ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɩɪɨɬɟ�ɦɨɠɭɬɶ�ɦɚɬɢ� ɫɭɬɬɽɜɢɣ 
ɜɩɥɢɜ�ɧɚ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ�ɫɬɚɧ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. ɇɚ�ɧɚɲɭ�ɞɭɦɤɭ, ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ�ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ�ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɩɪɨ� ɬɟ, ɳɨ� ɫɭɬɬɽɜɿ� ɩɨɞɿʀ� ɩɿɫɥɹ� ɞɚɬɢ� ɛɚɥɚɧɫɭ, ɹɤɿ� ɧɟ� ɡɧɚɣɲɥɢ� ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ� ɭ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɧɚ�ɞɚɬɭ�ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨɝɨ�ɜɢɫɧɨɜɤɭ (ɡɜɿɬɭ�ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ�ɚɭɞɢɬɨɪɚ) ɜɿɞɫɭɬɧɿ – ɧɚɜɟɞɟɧɨ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ. Ⱥɭɞɢɬɨɪɢ� ɧɟ� ɨɬɪɢɦɚɥɢ� ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɿ� ɞɨɤɚɡɢ� ɬɨɝɨ, ɳɨ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ� ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ� ɛɭɥɚ 
ɫɭɬɬɽɜɨ�ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɚ, ɭ�ɡɜ¶ɹɡɤɭ�ɡ�ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɨɸ� ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɳɨ�ɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ 
ɬɚ�ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ�ɞɨ�Ʉɨɦɿɫɿʀ. ɉɨɞɿɽɸ�ɩɿɫɥɹ�ɡɜɿɬɧɨʀ�ɞɚɬɢ�ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ�ɮɚɤɬ�ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ�ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɹɤɢɣ� ɧɚɞɚɜ� ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ� ɩɪɨ� ɫɢɬɭɚɰɿʀ� ɧɚ� ɞɚɬɭ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɡɜɿɬɿɜ, ɳɨ� ɦɨɠɭɬɶ� ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ 
ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɶ� ɚɛɨ� ɩɪɨ� ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɳɨ� ɜɢɧɢɤɥɢ� ɩɿɫɥɹ� ɞɚɬɢ� ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ 
ɦɨɠɭɬɶ�ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢ�ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ�ɚɛɨ�ɦɨɠɟ�ɜɩɥɢɧɭɬɢ�ɧɚ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ�ɫɬɚɧ, ɪɭɯ�ɝɪɨɲɨɜɢɯ�ɤɨɲɬɿɜ 
ɚɛɨ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ� ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ� ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ� ɿ� ɹɤɢɣ�ɦɚɜ�ɦɿɫɰɟ� ɜ� ɩɟɪɿɨɞ� ɦɿɠ� ɡɜɿɬɧɨɸ� ɞɚɬɨɸ� ɿ� ɞɚɬɨɸ 
ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ�ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨʀ�ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ�ɡɚ�ɡɜɿɬɧɢɣ�ɪɿɤ (ɡɝɿɞɧɨ�ɆɋȺ 560 "ɉɨɞɚɥɶɲɿ�ɩɨɞɿʀ", ɆɋȻɈ 
10 "ɉɨɞɿʀ�ɩɿɫɥɹ�ɡɜɿɬɧɨɝɨ�ɩɟɪɿɨɞɭ", ɆɋȻɈ 8 «Ɉɛɥɿɤɨɜɿ�ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɡɦɿɧɢ�ɜ�ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ�ɨɰɿɧɤɚɯ�ɬɚ 
ɩɨɦɢɥɤɢ»). Ⱥɭɞɢɬɨɪɢ�ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ�ɧɚ ɞɚɬɭ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ�ɚɭɞɢɬɭ�ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ�ɩɨɞɿɣ�ɩɿɫɥɹ�ɞɚɬɢ 
ɛɚɥɚɧɫɭ, ɹɤɿ�ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ�ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ�ɭ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ�ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. ɇɚɦɢ�ɛɭɥɨ�ɬɚɤɨɠ�ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ, ɱɢ 
ɿɫɧɭɸɬɶ� ɩɨɞɿʀ� ɚɛɨ� ɭɦɨɜɢ, ɹɤɿ� ɦɨɠɭɬɶ� ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ� ɩɿɞ� ɡɧɚɱɧɢɣ� ɫɭɦɧɿɜ� ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ� ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ� ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨ� ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ� ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɨɰɿɧɟɧɿ� ɨɰɿɧɤɢ� ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ� ɳɨɞɨ� ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ� ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ� ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ� ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨ� ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ� ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɡɝɿɞɧɨ� ɞɨ� ɜɢɦɨɝ� ɆɋȺ 570  «Ȼɟɡɩɟɪɟɪɜɧɿɫɬɶ»  ɬɚ� ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ,  ɳɨ� ɧɟ� ɿɫɧɭɽ� ɫɭɬɬɽɜɨʀ 
ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ, ɳɨ�ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ�ɩɨɞɿɣ�ɚɛɨ�ɭɦɨɜ, ɹɤɿ�ɨɤɪɟɦɨ�ɚɛɨ�ɜ�ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ�ɦɨɠɭɬɶ�ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ 
ɩɿɞ�ɡɧɚɱɧɢɣ�ɫɭɦɧɿɜ�ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ�ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ�ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ�ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨ�ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ�ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ� ɜɢɫɧɨɜɨɤ� ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ� ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɿ� ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɿ� ɞɨɤɚɡɢ, ɤɟɪɭɸɱɢɫɶ� Ɂɚɤɨɧɨɦ 
ɍɤɪɚʀɧɢ „ ɉɪɨ� ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɭ� ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ”, Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ� ɚɭɞɢɬɭ, ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ�ɬɚ�ɟɬɢɤɢ�Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ�ɮɟɞɟɪɚɰɿʀ�ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɜ, ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ�Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨɸ�ɩɚɥɚɬɨɸ 
ɍɤɪɚʀɧɢ� ɜ� ɹɤɨɫɬɿ� ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ (ɡɨɤɪɟɦɚ�ɆɋȺ 701  ɬɚ 720),  ɬɚ� ɡɜɚɠɚɸɱɢ�ɧɚ� ɬɟ,  ɳɨ�ɜɢɤɨɧɚɧɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ�ɭɦɨɜɢ: - ɚɭɞɢɬɨɪ�ɨɬɪɢɦɚɜ�ɜɫɸ�ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ�ɿ�ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ�ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ�ɞɥɹ�ɰɿɥɟɣ�ɚɭɞɢɬɭ; 
- ɧɚɞɚɧɚ� ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ� ɞɨɫɬɚɬɧɹ� ɞɥɹ� ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ� ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ� ɫɬɚɧɭ� ɫɩɪɚɜ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ; - ɽ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɿ� ɿ�ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿ� ɞɚɧɿ� ɡ� ɭɫɿɯ�ɫɭɬɬɽɜɢɯ�ɩɢɬɚɧɶ;  -  ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ�ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ�ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ� ɡ� ɩɪɢɣɧɹɬɨɸ� ɧɚ� Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɿ� ɨɛɥɿɤɨɜɨɸ� ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ, ɤɨɬɪɚ� ɜ� ɰɿɥɨɦɭ� ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ 
ɜɢɦɨɝɚɦ� ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ� ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɇɢ� ɜɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨ� ɨɬɪɢɦɚɥɢ� ɞɨɫɬɚɬɧɿ� ɬɚ� ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɿ� ɞɨɤɚɡɢ� ɞɥɹ� ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ� ɧɚɲɨʀ� ɞɭɦɤɢ. Ɇɢ� ɧɟ� ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢ� ɡɚ� ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿɽɸ 
ɚɤɬɢɜɿɜ�ɬɚ�ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ�ɫɬɚɧɨɦ�ɧɚ 31.12.2016 ɪɨɤɭ, ɨɞɧɚɤ�ɡɚ�ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ�ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɿɧɲɢɯ�ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ�ɩɪɨɰɟɞɭɪ�ɨɬɪɢɦɚɥɢ�ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ�ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢ�ɫɭɦɭ�ɚɤɬɢɜɿɜ�ɬɚ�ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ, 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɢɯ�ɜ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ�ɡɜɿɬɚɯ�Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ�ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2016 ɪɨɤɭ, ɜ�ɦɟɠɚɯ�ɪɿɜɧɹ�ɫɭɬɬɽɜɨɫɬɿ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ�ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ� ɞɨ� ɥɢɫɬɚ�Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ�ɮɿɧɚɧɫɿɜ�ɍɤɪɚʀɧɢ� ɜɿɞ 29.07.2003 ɪ. ʋ 04230-
04108. ɇɚ�ɧɚɲɭ�ɞɭɦɤɭ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ�ɡɜɿɬɢ�ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ�ɬɚ�ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ�ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ 
ɫɬɚɧ�ɫɬɚɧɨɦ�ɧɚ 31 ɝɪɭɞɧɹ 2016 ɪɨɤɭ, ɚ�ɬɚɤɨɠ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ�ɡɚ 2016 ɪɿɤ, ɭ�ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɞɨ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ�ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ� ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. Ɉɫɧɨɜɧɿ�ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ�ɩɪɨ�ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɭ�ɮɿɪɦɭ: 
ɉɨɜɧɚ� ɧɚɡɜɚ� ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ� ɉɪɢɜɚɬɧɟ� ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ «ȺɍȾɂɌɈɊɋɖɄȺ� ɄɈɆɉȺɇȱə 
©ɊȿɃɌɂɇȽ�ȺɍȾɂɌ» ɋɤɨɪɨɱɟɧɚ�ɧɚɡɜɚ� ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ�ɉɉ «ȺɄ «ɊȿɃɌɂɇȽ-ȺɍȾɂɌ» Ɉɡɧɚɤɚ 
ɨɫɨɛɢ� ɘɪɢɞɢɱɧɚ� Ʉɨɞ� ɡɚ� ȯȾɊɉɈɍ 30687076 ɘɪɢɞɢɱɧɚ� ɚɞɪɟɫɚ 45000, ȼɨɥɢɧɫɶɤɚ� ɨɛɥ., ɦ. 
Ʉɨɜɟɥɶ, ɜɭɥ. ɇɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, 101 ɋɜɿɞɨɰɬɜɨ� ɩɪɨ� ɜɧɟɫɟɧɧɹ� ɜ� ɪɟɽɫɬɪ� ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ� ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ� ʋ 4129 ɜɿɞ 26.03.08ɪ., ɫɬɪɨɤ� ɞɿʀ� ɡ 26.03.2008 ɪɨɤɭ� ɞɨ 28.02.2018 ɪɨɤɭ� ɜɢɞɚɧɟ 
Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨɸ� ɉɚɥɚɬɨɸ� ɍɤɪɚʀɧɢ ɋɜɿɞɨɰɬɜɨ� ɩɪɨ� ɜɧɟɫɟɧɧɹ� ɞɨ� ɪɟɽɫɬɪɭ� ɚɭɞɢɬɨɪɿɜ� ɬɚ 



ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ� ɮɿɪɦ, ɹɤɿ� ɦɨɠɭɬɶ� ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ� ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɿ� ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ� ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ� ɭɫɬɚɧɨɜ, ɳɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ�ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ�ɧɚ�ɪɢɧɤɭ�ɰɿɧɧɢɯ�ɩɚɩɟɪɿɜ�ɋɟɪɿɹ�ɉ 000352 ɜɿɞ 12.02.2016 ɪɨɤɭ, ɫɬɪɨɤ�ɞɿʀ 
ɡ 12.02.2016 ɪɨɤɭ� ɞɨ 28.02.2018 ɪɨɤɭ, ɜɢɞɚɧɟ� ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ� ɤɨɦɿɫɿɽɸ� ɡ� ɰɿɧɧɢɯ� ɩɚɩɟɪɿɜ� ɬɚ 
ɮɨɧɞɨɜɨɝɨ�ɪɢɧɤɭ�ɋɟɪɬɢɮɿɤɚɬ�ɚɭɞɢɬɨɪɚ�ʋ 006583 ɜɿɞ 02.07.2009ɪ., ɫɬɪɨɤ�ɞɿʀ�ɜɿɞ 02.07.2009 ɪ. 
ɞɨ 02.07.2019 ɪ. Ɉɫɧɨɜɧɿ�ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ�ɩɪɨ�ɭɦɨɜɢ�ɞɨɝɨɜɨɪɭ�ɧɚ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ�ɚɭɞɢɬɭ: - ɞɚɬɚ�ɬɚ�ɧɨɦɟɪ 
ɞɨɝɨɜɨɪɭ�ɧɚ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ�ɚɭɞɢɬɭ�ɜɿɞ 22.02.2017 ɪ. ʋ 22/02-3 - ɞɚɬɚ�ɩɨɱɚɬɤɭ�ɬɚ�ɞɚɬɚ�ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ�ɚɭɞɢɬɭ�ɡ 22.02.2017 ɪ. ɩɨ 09.03.2017 ɪ. Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ�Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɦ�ɩ. _____________ 
Ɍ�Ɇ. Ⱦɚɜɢɞɟɧɤɨ� ɉɪɢɜɚɬɧɨɝɨ� ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ «ȺɍȾɂɌɈɊɋɖɄɈȲ� ɄɈɆɉȺɇȱȲ «ɊȿɃɌɂɇȽ-
ȺɍȾɂɌ» 
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