ПЪЛНОМОЩНО-ОБРАЗЕЦ
В случай на акционер юридическо лице
Подписаният, ………………………………………..……………, ЕГН ..........................., притежаващ
документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр.
..............., ул. ........................................№ ...., ет.........., ап.........., в качеството ми на представляващ
……………………………………….…………,

със

седалище

и

адрес

на

управление

гр.………………………, ул…………………….№…….., ет……., ЕИК …………….., - акционер,
притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от
капитала на „КАУЧУК” АД - гр. София, ЕИК 822105378, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с
чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа
или
В случай на акционер физическо лице
Подписаният, ………………………………………………..…, ЕГН ........................., притежаващ
документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр.
..............., ул. ......................................№ ...., ет.........., ап.........., в качеството ми на акционер,
притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от
капитала на „КАУЧУК” АД - гр. София, ЕИК 822105378, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с
чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа
УПЪЛНОМОЩАВАМ
В случай на пълномощник физическо лице
………………………………………………….…, ЕГН ………………………, л.к. № ……………., издадена
от МВР ………… на .......................г., с адрес:…………….., ул…………………, №….., ет. ………,
ап…………
или
В случай на пълномощник юридическо лице
………………………………………………..…, със седалище и адрес на управление гр.………………,
ул……………….№…..., ет……., ЕИК …………….., представлявано от …………………………………,
ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на
.................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..............................№ ...., ет.........., ап..........
Да ме представлява в качеството ми на акционер / да представлява управляваното от мен
юридическо лице - акционер на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Каучук“
АД, ЕИК 822105378, което ще се проведе на 13.08.2020 г. от 11:00 часа в гр.София, бул. „Витоша“
№ 39, ет. 3, ап.5 и да гласува с всички притежавани от мен /притежавани от представляваното от мен
юридическо лице/ ……………………… (………………………………………...) броя поименни,
безналични акции, по точките от дневния ред на ОСА, обявен в Търговския регистър към Агенция
по вписванията, а именно:
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ДНЕВЕН РЕД И НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:
1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през
2019 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за
дейността на Дружеството през 2019 г.
Начин на гласуване:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА
(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)

□
□
□
□

2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на
Дружеството през 2019 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния консолидиран доклад на
Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.
Начин на гласуване:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА
(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)

□
□
□
□

3. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019
г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за
връзки с инвеститорите през 2019 г.
Начин на гласуване:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА
(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)

□
□
□
□

4. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019
год.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на
Дружеството за 2019 г.
Начин на гласуване:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА
(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)

□
□
□
□

5. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;
Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на
Дружеството за 2019 г.
Начин на гласуване:
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□ЗА
□ПРОТИВ
□ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
□ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)
6. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов
отчет на Дружеството за 2019 год.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за
извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.
Начин на гласуване:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА
(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)

□
□
□
□

7. Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов
отчет на Дружеството за 2019 год.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за
извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.
Начин на гласуване:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА
(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)

□
□
□
□

8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019
год. и неразпределената печалба от минали периоди, съгласно предложение, съдържащо се в
материалите по дневния ред; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на
директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 год., заедно с
неразпределена печалба от минали години, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по
дневния ред
Начин на гласуване:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА
(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)

□
□
□
□

9. Вземане на решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2019 г., от неразпределената
печалба от минали периоди и от частта от фонд „Резервен”, надхвърляща определения от закона и
устава минимум и овластяване на СД за извършване на необходимите действия. Предложение за
решение: ОС взема решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК,
както от печалбата за 2019 г. и от неразпределената печалба от минали периоди, така и от частта
от фонд „Резервен”, надхвърляща определения от закона и устава минимум, съгласно предложение,
съдържащо се в материалите по дневния ред. ОСА овластява Съвета на директорите на
дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно
изплащането на гласувания дивидент на акционерите, включително избор на финансова
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институция, чрез която ще се извършат плащанията, начален и краен срок за изплащане на
дивидента.
Начин на гласуване:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА
(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)

□
□
□
□

10. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции. Предложение за решение:
ОСА взема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството на основание чл.
187б ТЗ и чл. 111 от ЗППЦК при следните условия:
- максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 % от общия брой акции,
издадени от дружеството (т.е. до 28 262 бр. акции);
- минимален размер на цената за изкупуване – 40.50 лв.(четирийсет лева и петдесет ст.) за
акция и максимален размер на цената за изкупуване – 65.00лв. (шейсет и пет лева) за акция;
- срок за извършване на изкупуването – не по-дълъг от 18 месеца;
- овластява Съвета на директорите да определи конкретните дати за начало и край на
обратното изкупуване в рамките на определения срок;
- овластява Съвета на директорите да определи инвестиционен посредник, на когото да се
възложи изкупуването и с когото изпълнителният директор да сключи договор;
- овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по
обратното изкупуване, в т.ч. конкретен брой акции и срокове за изкупуване, както и да извърши
всички необходими правни и фактически действия в изпълнение решенията на Общото събрание, в
т.ч. и за извършване на уведомяването по реда на чл. 111, ал. 6 и ал. 8 ЗППЦК;
- овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените собствени акции;
- решението за обратното изкупуване да се впише в Търговския регистър.
Начин на гласуване:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА
(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)

□
□
□
□

11. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 год. Предложение за
решение: ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.
Начин на гласуване:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА
(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)

□
□
□
□

12. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на
директорите за дейността им през 2019 год. Предложение за решение: ОСА освобождава от
отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год.
Начин на гласуване:
ЗА

□
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□ПРОТИВ
□ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
□ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)
13. Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за
възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно
прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на
Дружеството за 2019 г.
Начин на гласуване:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА
(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)

□
□
□
□

14. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020
год. Предложение за решение: ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на
Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния
директор, през 2020 год. се запазват без промяна и се определят съгласно приетата Политика по
възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.
Начин на гласуване:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА
(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)

□
□
□
□

15. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши
проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020 г. Предложение
за решение: ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши
проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020 г., съгласно
предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.
Начин на гласуване:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА
(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)

□
□
□
□

16. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши
проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020г. Предложение
за решение: ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши
проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020 г., съгласно
предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.
Начин на гласуване:
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□ЗА
□ПРОТИВ
□ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
□ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „Х” или друг символ в съответното квадратче)
В случай на липса на посочване на начина на гласуване, пълномощникът има право на преценка
дали да гласува и по какъв начин по всяка точка от дневния ред.
Пълномощникът има/няма право (оградете избраното) да прави по същество предложения за
решения до приключване на разискванията по всяка отделна точка от дневния ред и да гласува по така
направените предложения по своя преценка по какъв начин да гласува.
Пълномощникът има/няма право (оградете избраното) да гласува по направени предложения,
различни от посочените проекти за решения, по всяка отделна точка от дневния ред, по своя преценка
по какъв начин да гласува.
Упълномощаването обхваща/не обхваща (оградете избраното) въпроси, които са включени
в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл.
223 и 223а от ТЗ. В тези случаи пълномощникът има/няма право (оградете избраното) на собствена
преценка дали да гласува и по какъв начин.
Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването, както и пълномощно, дадено в
нарушение на чл. 116, ал.1 ЗППЦК, е нищожно.
Пълномощното важи и в случай на отлагане на Общото събрание на акционерите поради липса
на кворум и провеждането на ново при условията на чл. 227, aл. 3 от Търговския закон на посочената в
поканата втора дата – 28.08.2020 г.
Настоящото пълномощно е изрично и за конкретното общо събрание, цитирано по-горе.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:
Дата:

.........................................
/
/
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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА
„КАУЧУК“ АД, ГРАД СОФИЯ
ЗА 2019 ГОДИНА

ɄȺɍɑɍɄȺȾ
Ƚɨɞɢɲɟɧ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɞɨɤɥɚɞɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɞɟɤɟɦɜɪɢ9 ɝ

Ƚɨɞɢɲɟɧɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧɞɨɤɥɚɞɡɚ
ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
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Ɉɛɳɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɧɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ

³ɄȺɍɑɍɄ´ȺȾ– ɝɪɋɨɮɢɹɟɧɚɣ-ɝɨɥɟɦɢɹɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɧɚɤɚɭɱɭɤɨɜɢɢɡɞɟɥɢɹ
ɜ ɫɬɪɚɧɚɬɚ Ɂɚɜɨɞɴɬ ɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɨɳɟ ɩɪɟɡ  ɝ ɤɚɬɨ Ȼɴɥɝɚɪɨ-Ȼɟɥɝɢɣɫɤɨ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɚɩɪɟɡɝɢɡɰɹɥɨɟɨɛɧɨɜɟɧɫɧɨɜɚɬɟɯɧɢɤɚ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɚɬɚ ɥɢɫɬɚ ɜɤɥɸɱɜɚ ɝɭɦɟɧɨ-ɬɟɤɫɬɢɥɧɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ ɥɟɧɬɢ ɫ
ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɩɨɥɢɟɫɬɟɪ-ɩɨɥɢɚɦɢɞɧɚ ɬɴɤɚɧ ȿɊ ɤɨɢɬɨ ɫɟ ɩɪɨɢɡɜɟɠɞɚɬ
ɫɴɝɥɚɫɧɨ DIN  ɢ ɫɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢ ɡɚ ɪɭɞɨɞɨɛɢɜɚ ɦɟɬɚɥɭɪɝɢɹɬɚ
ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚɬɚ ɢ ɞɪɭɝɢ ɨɬɪɚɫɥɢ ɧɚ ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨɫɬɬɚ ȼ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɜɥɢɡɚɬ
ɥɟɧɬɢ ɡɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɚɧɟ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢ ɫ ɨɫɨɛɟɧɨ ɜɢɫɨɤɚ ɚɛɪɚɡɢɜɧɨɫɬ
ɬɪɭɞɧɨɝɨɪɢɦɢ ɚɧɬɢɫɬɚɬɢɱɧɢ ɥɟɧɬɢ ɬɨɩɥɨɭɫɬɨɣɱɢɜɢ ɛɟɧɡɢɧɨɢ
ɦɚɫɥɨɭɫɬɨɣɱɢɜɢɥɟɧɬɢɥɟɧɬɢɡɚɯɪɚɧɢɬɟɥɧɨ-ɜɤɭɫɨɜɚɬɚɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨɫɬ
Ƚɨɞɢɲɧɨɬɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɧɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɥɟɧɬɢɟ34 ɯɢɥ ɥɢɧɟɣɧɢ ɦɟɬɪɚ
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɟɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɚɫɴɳɨɬɚɤɚɫɲɢɪɨɤɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɝɭɦɟɧɨ-ɬɟɤɫɬɢɥɧɢ
ɦɚɪɤɭɱɢ
ÄɄȺɍɑɍɄ´ ȺȾ ɟ ɩɭɛɥɢɱɧɨ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ ɩɨ ɫɦɢɫɴɥɚ ɧɚ ɱɥ  ɨɬ
Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ ɩɭɛɥɢɱɧɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɰɟɧɧɢ ɤɧɢɠɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɪɚɛɨɬɢ ɤɚɬɨ
ɩɭɛɥɢɱɧɨɨɬɝɨɞɢɧɚ
ÄɄȺɍɑɍɄ´ȺȾɟɜɩɢɫɚɧɨɜɪɟɝɢɫɬɴɪɚɡɚɬɴɪɝɨɜɫɤɢɞɪɭɠɟɫɬɜɚɤɴɦɋɨɮɢɣɫɤɢ
ɝɪɚɞɫɤɢ ɫɴɞ ɩɨ ɮɢɪɦɟɧɨ ɞɟɥɨ ʋ ɝ ɩɚɪɬɢɞɚ  ɬɨɦ 
ɫɬɪ ɢ ɤɴɦ  ɝ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɟ ɫɴɫ ɫɟɞɚɥɢɳɟ ɢ ɚɞɪɟɫ ɧɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɝɪɋɨɮɢɹɛɭɥȼɢɬɨɲɚʋ39 ɟɬɚɩ
Ʉɚɩɢɬɚɥɴɬɧɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɟɛɪɨɹɛɟɡɧɚɥɢɱɧɢɚɤɰɢɢɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢ
ɤɚɤɬɨɫɥɟɞɜɚ
Ȼɪɨɣ
ȼɩɪɨɰɟɧɬ
ɑɚɫɬɧɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ

 %

Ɉɛɳɨ

ɉɪɟɡ ɩɟɪɢɨɞɚ ɧɟ ɟ ɢɦɚɥɨ ɧɨɜɚ ɟɦɢɫɢɹ ɧɚ ɰɟɧɧɢ ɤɧɢɠɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɢɦɚ
ɟɞɧɨɫɬɟɩɟɧɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɑɥɟɧɨɜɟ ɧɚ ɋɴɜɟɬɚ ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ
ɤɴɦ9 ɝɫɚ
 ©ɆɍɊȺªȿɈɈȾɱɪɟɡɇɢɤɨɥɚɣɋɢɦɟɨɧɨɜɌɟɧɞɠɨɜ– ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɧɚ
ɋɴɜɟɬɚɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ
 ©ɏɂɆɄɈɊɉªȿɈɈȾɱɪɟɡɉɟɬɴɪɆɚɪɬɢɧɨɜɆɚɪɬɢɧɨɜ– ɱɥɟɧɧɚɋȾ
 ɇɢɤɨɥɚɣȼɟɥɤɨɜȽɟɧɱɟɜ- ɂɡɩɴɥɧɢɬɟɥɟɧɞɢɪɟɤɬɨɪɢɱɥɟɧɧɚɋȾ

ɄȺɍɑɍɄȺȾ
Ƚɨɞɢɲɟɧ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɞɨɤɥɚɞɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɞɟɤɟɦɜɪɢ9 ɝ
Ɋɚɡɩɨɪɟɞɛɢɬɟ ɨɬɧɨɫɧɨ ɧɚɡɧɚɱɚɜɚɧɟɬɨ ɢ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ ɧɚ
ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɧɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢ ɧɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɢ ɨɬɧɨɫɧɨ ɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɞɨɩɴɥɧɟɧɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɚ ɫɚ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɜ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢɬɟ ɧɚ
Ɉɛɳɨɬɨɫɴɛɪɚɧɢɟɢɧɟɝɨɜɢɬɟɪɟɲɟɧɢɹ
ɉɪɚɜɨɦɨɳɢɹɬɚ ɧɚ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɧɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢ ɧɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɜɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ
ɜɡɟɦɚɧɟ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚ ɢɡɞɚɜɚɧɟ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ ɢɡɤɭɩɭɜɚɧɟ ɧɚ ɚɤɰɢɢ ɧɚ
ȾɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɫɚɩɨɫɨɱɟɧɢɜɭɫɬɚɜɚɧɚȾɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ
ɉɪɟɡɩɟɪɢɨɞɚɧɟɟɢɦɚɥɨɢɡɦɟɧɟɧɢɟɢɥɢɞɨɩɴɥɜɚɧɟɜɭɫɬɚɜɚɧɚȾɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ
³ɄȺɍɑɍɄ´ ȺȾ ɢɦɚ ɫɬɚɛɢɥɧɢ ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɚ ɩɚɡɚɪɚ ɧɚ ɝɭɦɟɧɨ-ɬɟɤɫɬɢɥɧɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɥɟɧɬɢɢɦɚɪɤɭɱɢɤɚɤɬɨɜȻɴɥɝɚɪɢɹ ɬɚɤɚɢɜɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɟɧɩɥɚɧ
Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɫɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚɫ
x
Ɋɚɡɜɢɬɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɨɡɜɨɥɹɜɚɳɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨɧɚɝɨɥɹɦɨɛɟɦ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɢɢɡɞɟɥɢɹɜɤɪɚɬɤɢɫɪɨɤɨɜɟ
x
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɰɟɧɢɧɚɩɪɨɢɡɜɟɠɞɚɧɢɬɟɢɡɞɟɥɢɹ
x
ɋɬɚɛɢɥɧɢɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɫɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢɬɟɫɢɞɢɫɬɪɢɛɭɬɨɪɢ
x
ɍɱɚɫɬɢɟɜɝɨɥɹɦɛɪɨɣɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢɩɨɪɴɱɤɢ
x
ȼɢɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɚɧɩɟɪɫɨɧɚɥ
x
Ȼɨɝɚɬɚ ɝɚɦɚ ɢɡɞɟɥɢɹ ɫ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɡɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɟɡ ɫɥɟɞɜɚɳɚɬɚ
ɝɨɞɢɧɚ
x
ȼɴɜɟɞɟɧɢ ɢ ɞɟɣɫɬɜɚɳɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ ISO
ɢ
x
Ɏɢɪɦɟɧɚɟɤɨɥɨɝɢɱɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ
Ⱦɟɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɩɪɟɡ 9 ɝ ɫɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚ ɫɴɫ ɫɥɟɞɧɢɬɟ
ɨɫɧɨɜɧɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɬɨɫɧɨɜɧɚɞɟɣɧɨɫɬ- ɯɢɥɥɜ
ɇɟɬɧɚɩɟɱɚɥɛɚɨɬɞɟɣɧɨɫɬɬɚ- ɯɢɥɥɜ
ɇɟɬɧɚɩɟɱɚɥɛɚɡɚɩɟɪɢɨɞɚɧɚɚɤɰɢɹ- ɥɜ
ɋɭɦɚɧɚɚɤɬɢɜɢɬɟ- ɯɢɥɥɜ

2019

6 
43


2018

5

59

ɉɪɟɡ ɢɡɦɢɧɚɥɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ³Ʉɚɭɱɭɤ´ ȺȾ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɩɪɢɯɨɞɢ ɨɬ
ɩɪɨɞɚɠɛɢɩɨɩɪɨɞɭɤɬɢ
2019 ɝ
ȼɢɞɩɪɨɞɭɤɰɢɹ

ɋɬɨɣɧɨɫɬ
ɯɢɥɥɜ

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɥɟɧɬɢ
Ɇɚɪɤɭɱɢ
Ⱦɪɭɝɢɤɚɭɱɭɤɨɜɢɢɡɞɟɥɢɹ





2018 ɝ
Ⱦɹɥɜ
Ⱦɹɥɜ
ɩɪɢɯɨɞɢɬɟ ɋɬɨɣɧɨɫɬ ɩɪɢɯɨɞɢɬɟ
ɨɬ
ɨɬ
ɩɪɨɞɚɠɛɢ
ɯɢɥɥɜ ɩɪɨɞɚɠɛɢ
%
%
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ɄȺɍɑɍɄȺȾ
Ƚɨɞɢɲɟɧ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɞɨɤɥɚɞɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɞɟɤɟɦɜɪɢ9 ɝ
Ɋɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɧɚɩɪɨɞɚɠɛɢɬɟɩɨɜɴɬɪɟɲɧɢɢɜɴɧɲɧɢɩɚɡɚɪɢɜɩɪɨɰɟɧɬɢ
%
Ɋɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
2019 ɝ
2018 ɝ
ȼɴɬɪɟɲɟɧɩɚɡɚɪ


ɂɡɧɨɫ ɢȼɈȾ


ɉɪɟɡ ɢɡɦɢɧɚɥɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ÄɄɚɭɱɭɤ´ ȺȾ ɧɟ ɟ ɫɤɥɸɱɜɚɥɨ ɫɞɟɥɤɢ ɫɴɫ ɫɜɴɪɡɚɧɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɢɡɜɴɧ ɨɛɢɱɚɣɧɚɬɚ ɦɭ ɞɟɣɧɨɫɬ ɢɥɢ ɫɴɳɟɫɬɜɟɧɨ ɫɟ
ɨɬɤɥɨɧɹɜɚɬɨɬɩɚɡɚɪɧɢɬɟɭɫɥɨɜɢɹ
ɇɟɫɚɧɚɥɢɰɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɢɫɴɛɢɬɢɹɫɧɟɨɛɢɱɚɟɧɡɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɯɚɪɚɤɬɟɪ
Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɧɟɟɢɡɜɴɪɲɜɚɥɨɩɪɟɡ9 ɝɫɞɟɥɤɢɜɨɞɟɧɢɢɡɜɴɧɛɚɥɚɧɫɨɜɨ
Ɋɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɧɚɩɪɢɯɨɞɢɬɟɩɨɨɫɧɨɜɧɢɩɚɡɚɪɢ

ɉɚɡɚɪɢ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɂɬɚɥɢɹ
Ȼɟɥɝɢɹ
Ɇɚɤɟɞɨɧɢɹ
Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ
ɑɟɯɢɹ
ɉɨɥɲɚ
ȿɫɬɨɧɢɹ
ɍɧɝɚɪɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɴɪɰɢɹ
Ⱦɪɭɝɢɩɚɡɚɪɢ
Ɉɛɳɨ

ɝ
ɋɬɨɣɧɨɫɬ
ɯɢɥɥɜ









469


29 836

Ⱦɹɥ
%












100

ɝ
ɋɬɨɣɧɨɫɬ
ɯɢɥɥɜ

643
14









22 336

Ⱦɹɥ
%












100

Ɉɛɳɢɹɪɚɡɦɟɪɧɚɪɚɡɯɨɞɢɬɟɡɚɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɞɟɣɧɨɫɬɡɚ9 ɝɜɴɡɥɢɡɚɧɚ
636 ɯɢɥɥɜ Ɉɬɬɹɯɧɚɣ-ɝɨɥɹɦɞɹɥɢɦɚɬɫɥɟɞɧɢɬe ɪɚɯɨɞɢ
ȼɢɞɪɚɡɯɨɞ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢ
ȼɴɧɲɧɢɭɫɥɭɝɢ
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ
Ɍɪɭɞ
Ⱦɪɭɝɢ

2019ɝ
ɯɢɥɥɜ

1 

964
5

2018ɝ
ɯɢɥɥɜ






ɄȺɍɑɍɄȺȾ
Ƚɨɞɢɲɟɧ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɞɨɤɥɚɞɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɞɟɤɟɦɜɪɢ9 ɝ
ɉɪɢ ɫɜɨɢɬɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɧɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɫɥɟɞɜɚɬ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɬɟɩɪɢɟɬɢɜɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹɤɨɞɟɤɫɡɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚ
ÄɄɚɭɱɭɤ´ȺȾ

ɉɪɢɯɨɞɢɨɬɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
Ɋɚɡɯɨɞɢɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

2019 ɝ
ɯɢɥɥɜ

55
6 19

2018 ɝ
ɯɢɥɥɜ

115
4 464

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɬɟ ɡɚ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬ ɫɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɬɟ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɞɚ ɢɡɩɥɚɳɚ ɬɟɤɭɳɢɬɟ ɫɢ ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹ ɫ
ɧɚɥɢɱɧɢɬɟɫɢɤɪɚɬɤɨɬɪɚɣɧɢɚɤɬɢɜɢɊɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɫɚɫɴɨɬɜɟɬɧɨ
9ɝ 8ɝ
Ɍɟɤɭɳɢɚɤɬɢɜɢ
166

Ɍɟɤɭɳɢɩɚɫɢɜɢ
5 6

Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬɧɚɨɛɳɚɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬ
46
3
Ɍɟɤɭɳɢ ɜɡɟɦɚɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɢ ɚɤɬɢɜɢ ɢ ɩɚɪɢɱɧɢ
16 943

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬɧɚɛɴɪɡɚɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬ
1

Ɍɟɤɭɳɢɜɡɟɦɚɧɢɹɢɩɚɪɢɱɧɢɫɪɟɞɫɬɜɚ
16 943

Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬɧɚɧɟɡɚɛɚɜɧɚɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬ


ɉɚɪɢɱɧɢɫɪɟɞɫɬɜɚ
941

Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬɧɚɚɛɫɨɥɸɬɧɚɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬ
9

Ɋɟɧɬɚɛɢɥɧɨɫɬɬɚ ɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɞɚ ɧɨɫɢ ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚ
ɢɡɝɨɞɚ ɧɚ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢ ɨɬ ɭɦɟɥɨɬɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɚɤɬɢɜɢɬɟ ɧɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧ ɤɚɩɢɬɚɥ ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɬɟ ɩɚɫɢɜɢ Ɍɹ ɟ ɧɚɣ-ɜɚɠɧɢɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥ ɡɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɚɬɚ ɨɬ ɧɚɫ ɞɟɣɧɨɫɬ Ɉɫɧɨɜɧɚ
ɞɟɣɧɨɫɬ ɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɚ ɞɟɣɧɨɫɬ ɨɬ ɤɨɟɬɨ ɫɚ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬɟ ɡɚ
9 ɝ
9ɝ 8ɝ
Ʉɨɟɮɧɚɪɟɧɬɚɛɢɥɧɨɫɬɧɚɩɪɢɯɨɞɢɬɟɨɬ
ɩɪɨɞɚɠɛɢ
Ʉɨɟɮɧɚɪɟɧɬɚɛɢɥɧɨɫɬɧɚɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹ
ɤɚɩɢɬɚɥ
Ʉɨɟɮɧɚɪɟɧɬɚɛɢɥɧɨɫɬɧɚɩɚɫɢɜɢɬɟ
Ʉɨɟɮɧɚɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɹɧɚɚɤɬɢɜɢɬɟ

1993





1


4

59


ɉɪɢɯɨɞɢɬɟɩɨɤɪɢɜɚɬɢɡɰɹɥɨɪɚɡɯɨɞɢɬɟɧɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɤɨɟɬɨɟɩɪɟɞɩɨɫɬɚɜɤɚ
ɡɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɟɧ ɩɚɪɢɱɟɧ ɩɨɬɨɤ ɨɬ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɞɟɣɧɨɫɬ ɤɚɤɬɨ ɢ ɡɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɢɭɩɪɚɜɥɟɧɫɤɢɪɟɲɟɧɢɹ

ɄȺɍɑɍɄȺȾ
Ƚɨɞɢɲɟɧ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɞɨɤɥɚɞɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɞɟɤɟɦɜɪɢ9 ɝ
Ʉɨɟɮɧɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɧɚɪɚɡɯɨɞɢɬɟ
Ʉɨɟɮɧɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɧɚɩɪɢɯɨɞɢɬɟ




Ʉɨɟɮɢɰɟɧɬɢɬɟ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬ ɧɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɨɬ ɤɪɟɞɢɬɨɪɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɬɚ ɞɚ ɩɨɫɪɟɳɚ
ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɬɚ ɫɢ ɂ ɩɪɟɡ 9 ɝ ɫɦɟ ɩɨɫɬɢɝɧɚɥɢ ɞɨɛɪɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚ
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɤɨɹɬɨɝɚɪɚɧɬɢɪɚɢɧɬɟɪɟɫɢɬɟɧɚɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟ
Ʉɨɟɮɧɚɮɢɧɚɧɫɨɜɚɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬ
Ʉɨɟɮɧɚɡɚɞɥɴɠɧɹɥɨɫɬ

4


Ʉɴɦ 9 ɝ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɩɨɥɡɜɚ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɤɪɟɞɢɬɢ ɡɚ ɨɛɨɪɨɬɧɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
Ɂɚɟɦɨɞɚɬɟɥ
Ɉɛɟɞɢɧɟɧɚ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɚ
ɛɚɧɤɚȺȾ
ɍɧɢɄɪɟɞɢɬ
ȻɭɥɛɚɧɤȺȾ

Ⱦɚɬɚɧɚ
ɨɬɩɭɫɤɚɧɟ

Ƚɥɚɜɧɢɰɚ
400
EUR

  EUR

Ɇɚɣɝ
Ɏɟɜɪɭɚɪɢ13 ɝ

ɋɪɨɤɡɚ ɉɪɨɫɪɨɩɨɝɚɫɹɜɚɧɟ
ɱɢɟ
ɘɧɢ  ɝ

ɇɹɦɚ

Ɇɚɣ  ɝ

ɇɹɦɚ

ɉɪɟɡ9 ɝɧɚɈɛɳɨɫɴɛɪɚɧɢɟɧɚɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟɧɚ³Ʉɚɭɱɭɤ´ ȺȾɩɪɨɜɟɥɨɫɟɧɚ
9 ɝɫɟɜɡɟɪɟɲɟɧɢɟɩɟɱɚɥɛɚɬɚɨɬɞɟɣɧɨɫɬɬɚɫɥɟɞɨɛɥɚɝɚɧɟɫɞɚɧɴɰɢ
ɡɚ ɝ ɜɪɚɡɦɟɪɧɚ ɯɢɥɥɜ ɞɚɫɟɪɚɡɩɪɟɞɟɥɢɡɚɞɢɜɢɞɟɧɬ
Ɉɛɳɨɬɨɫɴɛɪɚɧɢɟɧɚɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟɩɪɢɟɪɟɲɟɧɢɟɡɚɢɡɩɥɚɳɚɧɟɧɚɞɢɜɢɞɟɧɬ
ɜɨɛɳɪɚɡɦɟɪɧɚ ɯɢɥ ɥɜɮɨɪɦɢɪɚɧɨɬɩɟɱɚɥɛɚɬɚɡɚɝɜɪɚɡɦɟɪ
ɧɚ ɯɢɥɥɜɨɬɧɟɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɚɬɚɩɟɱɚɥɛɚɨɬɦɢɧɚɥɢɝɨɞɢɧɢɜɪɚɡɦɟɪ
ɧɚɯɢɥɥɜɢ ɱɚɫɬɬɚɨɬɎɨɧɞ“Ɋɟɡɟɪɜɟɧ´ɧɚɞɯɜɴɪɥɹɳɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɨɬ
ɡɚɤɨɧɚɢɭɫɬɚɜɚɦɢɧɢɦɭɦɤɨɹɬɨɱɚɫɬɟɜɪɚɡɦɟɪɧɚ  ɯɢɥ ɥɜ
Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɟ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚɥɨ ɜ ɞɴɳɟɪɧɢ ɞɪɭɠɟɫɬɜɚ ɤɚɬɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɧɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɬɚɟ ɯɢɥɥɜ
ɉɪɟɡ ɨɬɱɟɬɧɢɹ ɩɟɪɢɨɞ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɥɨ ɡɚɟɦɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɚɤɚɤɬɨɫɥɟɞɜɚ

Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨ
Ɂɚɟɦɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥ
Ɂɚɟɦɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥ

ɋɭɦɚɧɚ
ɡɚɟɦɚɜ
ɯɢɥɥɜ

Ƚɨɞɢɲɧɚ ɇɚɱɢɫɥɟɧɚ
ɥɢɯɜɚ ɥɢɯɜɚ
ɉɚɞɟɠ

4%
11 31

4%
5 1
440
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ȼ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɧɚɬɚ ɞɟɣɧɨɫɬ ɜ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɩɪɟɡ 9 ɝɨɞ ɫɚ
ɢɡɪɚɡɯɨɞɜɚɧɢɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚ
- ɩɪɟɞɩɚɡɧɚɯɪɚɧɚɩɨɇɚɪɟɞɛɚʋɢɫɨɰɢɚɥɧɢɪɚɡɯɨɞɢ-  ɯɢɥɥɟɜɚ

ɄȺɍɑɍɄȺȾ
Ƚɨɞɢɲɟɧ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɞɨɤɥɚɞɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɞɟɤɟɦɜɪɢ9 ɝ
Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɢɦɚ ɫɤɥɸɱɟɧɞɨɝɨɜɨɪɫɴɫɫɥɭɠɛɚɩɨɬɪɭɞɨɜɚɦɟɞɢɰɢɧɚɧɚɇɐ
³ɋɨɧɟɥ-Ɏɚɪɦ´– ɉɥɨɜɞɢɜɡɚɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟɧɚ³ɄȺɍɑɍɄ´ȺȾ– ɝɪɋɨɮɢɹɉɪɚɜɹɬ
ɫɟɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɧɢɩɪɟɝɥɟɞɢɧɚɜɫɢɱɤɢɪɚɛɨɬɧɢɰɢɢɫɥɭɠɢɬɟɥɢɂɡɝɨɬɜɟɧɚɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɫɴɨɬɜɟɬɧɢɬɟɪɚɛɨɬɧɢɦɟɫɬɚ
Ɉɤɨɥɧɚɫɪɟɞɚ
ɉɪɟɡ ɢɡɦɢɧɚɥɚɬɚ 9 ɝ ɜ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɨɬ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ³Ʉɚɭɱɭɤ´ ȺȾ ɧɟ ɫɚ
ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚɧɢɢɧɰɢɞɟɧɬɢɫɜɴɡɞɟɣɫɬɜɢɟɜɴɪɯɭɨɤɨɥɧɚɬɚɫɪɟɞɚ
ȼɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɫɟɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɩɨɫɬɨɹɧɟɧɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɩɪɨɜɟɪɤɚɢɤɨɧɬɪɨɥɫ
ɰɟɥɩɪɟɜɚɧɬɢɜɧɢɞɟɣɫɬɜɢɹɡɚɧɟɞɨɩɭɫɤɚɧɟɡɚɦɴɪɫɹɜɚɧɟɧɚɨɤɨɥɧɚɬɚɫɪɟɞɚ
ɋɪɟɲɟɧɢɟɧɚɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɧɚɨɤɨɥɧɚɬɚɫɪɟɞɚɢɜɨɞɢɬɟɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɱɥ
ɨɬ Ɂɚɤɨɧɚ ɡɚ ɨɩɚɡɜɚɧɟ ɧɚ ɨɤɨɥɧɚɬɚ ɫɪɟɞɚ ɟ ɢɡɞɚɞɟɧɨ Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨ
ɪɚɡɪɟɲɢɬɟɥɧɨ
ȼɚɠɧɢɫɴɛɢɬɢɹɡɚ³Ʉɚɭɱɭɤ´ȺȾɧɚɫɬɴɩɢɥɢɩɪɟɡ9 ɝ ɹɧɭɚɪɢ9 ɝ–
ɞɟɤɟɦɜɪɢ9 ɝ
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɪɚɡɤɪɢɜɚɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
x ɇɚ  ɝ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɨ ɧɚ ɄɎɇ ɱɪɟɡ (-register
Ɍɪɢɦɟɫɟɱɟɧ ɨɬɱɟɬ ɧɚ ɩɭɛɥɢɱɧɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ ɢ ɟɦɢɬɟɧɬ ɧɚ ɰɟɧɧɢ ɤɧɢɠɚ ɡɚ
ɱɟɬɜɴɪɬɨɬɪɢɦɟɫɟɱɢɟɧɚɝ
x ɇɚ ɝ  Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɨ ɧɚ ɄɎɇ ɱɪɟɡ (-register
Ɍɪɢɦɟɫɟɱɟɧɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɚɧɨɬɱɟɬɧɚɩɭɛɥɢɱɧɨɞɪɭɠɟɫɬɜɨɢɟɦɢɬɟɧɬɧɚɰɟɧɧɢ
ɤɧɢɠɚɡɚɱɟɬɜɴɪɬɨɬɪɢɦɟɫɟɱɢɟɧɚɝ
x ɇɚɝȾɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɨɧɚɄɎɇɱɪɟɡ(-UHJLVWHUɤɨɪɢɝɢɪɚɧ
Ɍɪɢɦɟɫɟɱɟɧɨɬɱɟɬɧɚɩɭɛɥɢɱɧɨɞɪɭɠɟɫɬɜɨɢɟɦɢɬɟɧɬɧɚɰɟɧɧɢɤɧɢɠɚɡɚɜɬɨɪɨ
ɬɪɢɦɟɫɟɱɢɟɧɚɝ
x ɇɚɝȾɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɨɧɚɄɎɇɱɪɟɡ(-UHJLVWHUɁɚɜɟɪɟɧ
ɨɬ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧ ɨɞɢɬɨɪ Ƚɨɞɢɲɟɧ ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɨɬɱɟɬ ɧɚ ɩɭɛɥɢɱɧɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ ɢ
ɟɦɢɬɟɧɬɧɚɰɟɧɧɢɤɧɢɠɚɡɚɮɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚɝ
x ɇɚ ɝ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɨ ɧɚ ɄɎɇ ɱɪɟɡ (-register
Ɍɪɢɦɟɫɟɱɟɧɨɬɱɟɬɧɚɩɭɛɥɢɱɧɨɞɪɭɠɟɫɬɜɨɢɟɦɢɬɟɧɬɧɚɰɟɧɧɢɤɧɢɠɚɡɚɩɴɪɜɨ
ɬɪɢɦɟɫɟɱɢɟɧɚɝ
x ɇɚɝȾɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɨɧɚɄɎɇɱɪɟɡ(-UHJLVWHUɁɚɜɟɪɟɧɨɬ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɨɞɢɬɨɪȽɨɞɢɲɟɧɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɚɧɨɬɱɟɬɧɚɩɭɛɥɢɱɧɨɞɪɭɠɟɫɬɜɨɢ
ɟɦɢɬɟɧɬɧɚɰɟɧɧɢɤɧɢɠɚɡɚɮɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚɝ
x ɇɚ ɝ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɨ ɧɚ ɄɎɇ ɱɪɟɡ (-register
ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɹɧɚɩɨɤɚɧɚɬɚɡɚɫɜɢɤɜɚɧɟɧɚɈɛɳɨɫɴɛɪɚɧɢɟɧɚɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ
x ɇɚɝȾɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɨɧɚɄɎɇɱɪɟɡ(-UHJLVWHUɉɨɤɚɧɚɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɫɜɢɤɜɚɧɟɧɚɈɛɳɨɫɴɛɪɚɧɢɟɧɚɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ
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Ƚɨɞɢɲɟɧ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɞɨɤɥɚɞɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɞɟɤɟɦɜɪɢ9 ɝ
x ɇɚ ɝ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɨ ɧɚ ɄɎɇ ɱɪɟɡ (-register
ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟɡɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɬɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟɧɚɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɚɧɚɨɫɧɨɜɚɡɚɩɴɪɜɨ
ɬɪɢɦɟɫɟɱɢɟɧɚɝ
x ɇɚɝȾɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɨɧɚɄɎɇɱɪɟɡ(-UHJLVWHUɉɪɨɬɨɤɨɥ
ɨɬɩɪɨɜɟɞɟɧɨɬɨɧɚɝɈɛɳɨɫɴɛɪɚɧɢɟɧɚɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ
x ɇɚ ɝ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɨ ɧɚ ɄɎɇ ɱɪɟɡ (-register
ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟɡɚɪɚɡɩɪɟɞɟɥɹɧɟɧɚɞɢɜɢɞɟɧɬɢ
x ɇɚ ɝ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɨ ɧɚ ɄɎɇ ɱɪɟɡ (-register
ɒɟɫɬɦɟɫɟɱɟɧɮɢɧɚɧɫɨɜɨɬɱɟɬɡɚɩɴɪɜɨɲɟɫɬɦɟɫɟɱɢɟɧɚɝ
x ɇɚ ɝ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɨ ɧɚ ɄɎɇ ɱɪɟɡ (-register
ɒɟɫɬɦɟɫɟɱɟɧɮɢɧɚɧɫɨɜɨɬɱɟɬɧɚɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɚɧɚɛɚɡɚɡɚɩɴɪɜɨɲɟɫɬɦɟɫɟɱɢɟ
ɧɚɝ
x ɇɚ ɝȾɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɨɧɚɄɎɇɱɪɟɡ(-UHJLVWHUɋɩɪɚɜɤɢ
- ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹɡɚɬɪɟɬɨɬɪɢɦɟɫɟɱɢɟɧɚɝɧɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɚɨɫɧɨɜɚ
x ɇɚ ɝ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɨ ɧɚ ɄɎɇ ɱɪɟɡ (-register
ɒɟɫɬɦɟɫɟɱɟɧɮɢɧɚɧɫɨɜɨɬɱɟɬɡɚɩɴɪɜɨɲɟɫɬɦɟɫɟɱɢɟɧɚ ɝɫɤɨɪɟɤɰɢɢ
x ɇɚ ɝ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɨ ɧɚ ɄɎɇ ɱɪɟɡ (-register
ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟɡɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɬɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟɧɚɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɚɧɚɨɫɧɨɜɚɡɚɬɪɟɬɨ
ɬɪɢɦɟɫɟɱɢɟɧɚɝ
ȼɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɜɚɠɧɢɬɟɫɴɛɢɬɢɹ ɡɚ ³Ʉɚɭɱɭɤ´ ȺȾ ɧɚɫɬɴɩɢɥɢ ɩɪɟɡ9 ɝ ɜɴɪɯɭ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɜɴɜɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɹɮɢɧɚɧɫɨɜɨɬɱɟɬ
ȼɚɠɧɢɬɟ ɫɴɛɢɬɢɹ ɡɚ ³Ʉɚɭɱɭɤ´ ȺȾ ɧɚɫɬɴɩɢɥɢ ɩɪɟɡ 9 ɝ ɨɬɪɚɡɟɧɢ ɜ
ɩɪɟɞɯɨɞɧɢɬɟɬɨɱɤɢɧɟɫɚɨɤɚɡɚɥɢɜɥɢɹɧɢɟɜɴɪɯɭɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɧɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ
ɜɴɜɮɢɧɚɧɫɨɜɢɹɨɬɱɟɬ
Ɋɢɫɤɨɜɢɮɚɤɬɨɪɢ ɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚɧɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ
Oɫɧɨɜɧɢɬɟɪɢɫɤɨɜɢɮɚɤɬɨɪɢɨɤɚɡɜɚɥɢɜɥɢɹɧɢɟɧɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚɧɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ
ɩɪɟɡ 9 ɝ ɤɨɢɬɨ ɳɟ ɨɤɚɡɜɚɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɢ ɩɪɟɡ ɧɚɫɬɨɹɳɚɬɚ
ɝɨɞɢɧɚɫɚ
 ȿɤɨɥɨɝɢɱɧɢɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɇɨɜɢɬɟɟɤɨɥɨɝɢɱɧɢɪɟɝɭɥɚɰɢɢɧɨɫɹɬɪɢɫɤɨɬ
ɧɚɦɚɥɟɧɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɇɚɦɚɥɟɧɨɬɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɜ ɫɜɟɬɨɜɟɧ ɦɚɳɚɛ
ɫɟ ɨɬɪɚɡɹɜɚ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɤɚɬɨ ɫɟ ɧɚɛɥɸɞɚɜɚ ɧɚɦɚɥɟɧɢɟ ɤɚɤɬɨ ɜ
ɨɛɟɦɚ ɧɚ ɩɨɪɴɱɤɢɬɟ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɫɬɨɤɢ ɨɬ
ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚɧɚɮɢɪɦɚɬɚɬɚɤɚɢɧɚɦɚɥɟɧɢɟɜɛɪɨɹɧɚɡɚɩɢɬɜɚɧɢɹɬɚɡɚ
ɨɮɟɪɬɢ Ɇɟɧɢɞɠɦɴɧɬɴɬ ɧɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹɬɚ ɟ ɜɴɜɟɥ ɚɝɪɟɫɢɜɧɚ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ ɢ ɰɟɧɨɜɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɤɚɬɨ ɫɟ ɫɬɪɟɦɢ ɞɚ ɪɚɡɲɢɪɢ
ɩɪɢɫɴɫɬɜɢɟɬɨ ɫɢ ɧɚ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɬɟ ɩɚɡɚɪɢ ɤɚɬɨ ɩɨɥɚɝɚ ɭɫɢɥɢɹ ɡɚ
ɫɬɴɩɜɚɧɟɢɧɚɧɨɜɢɩɚɡɚɪɢ
 ɐɟɧɨɜɢɪɢɫɤ– ɪɢɫɤɴɬɨɬɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨɩɨɤɚɱɜɚɧɟɧɚɛɨɪɫɨɜɢɬɟɰɟɧɢɧɚ
ɧɚɤɨɢɨɫɧɨɜɧɢɫɭɪɨɜɢɧɢɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɤɚɭɱɭɰɢɢɫɚɠɞɢ ɤɚɤɬɨɢ
ɪɢɫɤɴɬɨɬɩɨɤɚɱɜɚɧɟɧɚɰɟɧɚɬɚɧɚɟɧɟɪɝɢɣɧɢɬɟɪɟɫɭɪɫɢ– ɩɪɢɪɨɞɟɧɝɚɡ
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Ƚɨɞɢɲɟɧ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɞɨɤɥɚɞɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɞɟɤɟɦɜɪɢ9 ɝ
ɢ ɟɥ ɟɧɟɪɝɢɹ Ɍɨɜɚ ɜɨɞɢ ɞɨ ɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟ ɧɚ ɫɟɛɟɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɬɟɚɨɬɬɚɦɢɞɨɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟɩɟɱɚɥɛɚɬɚɡɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ
 Ɋɢɫɤ ɨɬ ɱɨɜɟɲɤɢɹ ɮɚɤɬɨɪ – ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɳɚɬɚ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɦɚɳɚɛ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɧɚɞɟɮɢɰɢɬɧɚɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢɢɢɧɠɟɧɟɪɟɧɩɟɪɫɨɧɚɥɤɚɤɬɨɢ
ɪɢɫɤɚɨɬɬɟɤɭɱɟɫɬɜɨɧɚɩɟɪɫɨɧɚɥ
 Ɋɢɫɤɨɬɩɪɨɦɟɧɢɜɴɜɜɚɥɭɬɧɢɬɟɤɭɪɫɨɜɟ– ɉɨɪɚɞɢɝɨɥɹɦɚɬɚɞɢɧɚɦɢɤɚ
ɜ ɟɜɪɨ-ɞɨɥɚɪɨɜɢɹ ɤɭɪɫ ɩɪɟɡ ɢɡɦɢɧɚɥɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɦɟɧɢɞɠɦɴɧɬɚ ɧɚ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɛɚɥɚɧɫɢɪɚ ɩɚɪɢɱɧɢɬɟ ɪɟɫɭɪɫɢ ɧɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹɬɚ ɤɚɬɨ ɫɟ
ɫɬɪɟɦɢ ɞɚ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɚ ɪɢɫɤɚ ɨɬ ɡɚɝɭɛɢ ɨɬ ɩɪɨɦɹɧɚ ɜɴɜ ɜɚɥɭɬɧɢ
ɤɭɪɫɨɜɟ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨɢɤɨɧɬɪɨɥɚɧɚɪɢɫɤɚɡɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɫɟɢɡɜɴɪɲɜɚɨɬɋɴɜɟɬɚɧɚ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɱɪɟɡɜɴɬɪɟɲɟɧɤɨɧɬɪɨɥɢɚɧɚɥɢɡɢ
Ɋɢɫɤɴɬ ɨɬɧɟɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɞɨɝɨɜɨɪɧɢɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɫɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɢɬɟɧɚ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɫɟɧɚɛɥɸɞɚɜɚɢɡɦɟɪɜɚɢɤɨɧɬɪɨɥɢɪɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨ
ɐɟɥɢɢɩɨɥɢɬɢɤɚɧɚɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɪɢɫɤɚ
ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɟ
ɢɡɥɨɠɟɧɨɧɚɩɚɡɚɪɟɧɪɢɫɤɢɩɨ-ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɧɚɪɢɫɤɨɬɩɪɨɦɟɧɢɜɴɜɜɚɥɭɬɧɢɹ
ɤɭɪɫ ɥɢɯɜɟɧ ɪɢɫɤ ɤɚɤɬɨ ɢ ɪɢɫɤ ɨɬ ɩɪɨɦɹɧɚɬɚ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢ ɰɟɧɢ ɤɨɟɬɨ ɫɟ
ɞɴɥɠɢ ɧɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɬɚ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɬɚ ɞɟɣɧɨɫɬ ɧɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɪɢɫɤɚ ɧɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɫɟ ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚɥɧɚɬɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɧɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɜ ɫɴɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫȻɨɪɞɚ ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬ ɧɚ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɟ ɞɚ ɨɫɢɝɭɪɢ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɢɬɟ ɢ ɫɪɟɞɧɨɫɪɨɱɧɢ
ɩɚɪɢɱɧɢ ɩɨɬɨɰɢ ɤɚɬɨ ɧɚɦɚɥɢ ɢɡɥɚɝɚɧɟɬɨ ɫɢ ɧɚ ɪɢɫɤ Ⱦɴɥɝɨɫɪɨɱɧɢɬɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɫɟ ɭɩɪɚɜɥɹɜɚɬ ɬɚɤɚ ɱɟ ɞɚ ɢɦɚɬ ɞɴɥɝɨɬɪɚɣɧɚ
ɜɴɡɜɪɚɳɚɟɦɨɫɬ
ȼɚɥɭɬɟɧɪɢɫɤ
ɉɨ-ɝɨɥɹɦɚɬɚɱɚɫɬɨɬɫɞɟɥɤɢɬɟɧɚȾɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɫɟɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɬɜɛɴɥɝɚɪɫɤɢ
ɥɟɜɚ ɑɭɠɞɟɫɬɪɚɧɧɢɬɟ ɬɪɚɧɡɚɤɰɢɢ ɧɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɞɟɧɨɦɢɧɢɪɚɧɢ
ɩɴɪɜɨɧɚɱɚɥɧɨ ɜ ɩɨɥɫɤɢ ɡɥɨɬɢ ɢɥɢ ɱɟɲɤɢ ɤɪɨɧɢ ɢɡɥɚɝɚɬ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ
ɜɚɥɭɬɟɧɪɢɫɤ
ɁɚɞɚɧɚɦɚɥɢɜɚɥɭɬɧɢɹɪɢɫɤȾɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɫɥɟɞɢɩɚɪɢɱɧɢɬɟɩɨɬɨɰɢɤɨɢɬɨɧɟ
ɫɚɜɛɴɥɝɚɪɫɤɢɥɟɜɚɤɨɢɬɨɧɟɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɬɧɚɩɨɥɢɬɢɤɚɬɚɧɚȾɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ
ɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɪɢɫɤɚɉɨɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚɨɬɞɟɥɧɢɩɪɨɰɟɞɭɪɢɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɧɚɪɢɫɤɚɡɚɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɢɬɟ ɞɨɦɟɫɟɰɚ ɢɞɴɥɝɨɫɪɨɱɧɢɬɟɩɚɪɢɱɧɢɩɨɬɨɰɢɜ
ɱɭɠɞɟɫɬɪɚɧɧɚɜɚɥɭɬɚȼɫɥɭɱɚɢɬɟɤɨɝɚɬɨɫɭɦɢɬɟɡɚɩɥɚɳɚɧɟɢɩɨɥɭɱɚɜɚɧɟɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɜɚɥɭɬɚ ɫɟ ɨɱɚɤɜɚ ɞɚ ɫɟ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɚɬ ɜɡɚɢɦɧɨ ɬɨ ɬɨɝɚɜɚ ɧɟ ɫɟ
ɧɚɥɚɝɚɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨɯɟɞɠɢɪɚɧɟ
Ʌɢɯɜɟɧɪɢɫɤ
ɉɨɥɢɬɢɤɚɬɚɧɚȾɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɟɧɚɫɨɱɟɧɚɤɴɦɦɢɧɢɦɢɡɢɪɚɧɟɧɚɥɢɯɜɟɧɢɹɪɢɫɤ
ɩɪɢɞɴɥɝɨɬɪɚɣɧɨɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟɁɚɬɨɜɚɞɴɥɝɨɫɪɨɱɧɢɬɟɡɚɟɦɢɫɚɨɛɢɤɧɨɜɟɧɨ

ɄȺɍɑɍɄȺȾ
Ƚɨɞɢɲɟɧ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɞɨɤɥɚɞɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɞɟɤɟɦɜɪɢ9 ɝ
ɫ ɮɢɤɫɢɪɚɧɢ ɥɢɯɜɟɧɢ ɩɪɨɰɟɧɬɢ Ʉɴɦ  ɞɟɤɟɦɜɪɢ 9 ɝ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɟ
ɢɡɥɨɠɟɧɨɧɚɪɢɫɤɨɬɩɪɨɦɹɧɚɧɚɩɚɡɚɪɧɢɬɟɥɢɯɜɟɧɢɩɪɨɰɟɧɬɢɩɨɛɚɧɤɨɜɢɬɟ
ɫɢ ɡɚɟɦɢ ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɫ ɩɪɨɦɟɧɥɢɜ ɥɢɯɜɟɧ ɩɪɨɰɟɧɬ ȼɫɢɱɤɢ ɞɪɭɝɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɢ
ɚɤɬɢɜɢɢɩɚɫɢɜɢɧɚȾɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɫɚɫɮɢɤɫɢɪɚɧɢɥɢɯɜɟɧɢɩɪɨɰɟɧɬɢɤɚɤɜɢɬɨ
ɫɚɛɢɥɢɢɜɩɪɟɞɯɨɞɧɚɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ʉɪɟɞɢɬɟɧɪɢɫɤ
ɂɡɥɚɝɚɧɟɬɨ ɧɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɤɪɟɞɢɬɟɧ ɪɢɫɤ ɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɞɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɧɚ
ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɬɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɢɬɟ ɚɤɬɢɜɢ ɩɪɢɡɧɚɬɢ ɤɴɦ ɞɚɬɚɬɚ ɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɢɹɨɬɱɟɬ
Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɪɟɞɨɜɧɨɫɥɟɞɢɡɚɧɟɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɬɚɧɚɤɥɢɟɧɬɢɬɟ
ɢɧɚɞɪɭɝɢɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɢɤɴɦȾɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɢɥɢɧɚ
ɝɪɭɩɢ ɢ ɢɡɩɨɥɡɜɚ ɬɚɡɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥ ɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɢɹ ɪɢɫɤ  Ʉɨɝɚɬɨ
ɪɚɡɯɨɞɢɬɟɧɟɫɚɩɪɟɤɚɥɟɧɨɜɢɫɨɤɢɫɟɧɚɛɚɜɹɬɢɢɡɩɨɥɡɜɚɬɞɚɧɧɢɡɚɤɪɟɞɢɬɟɧ
ɪɟɣɬɢɧɝɨɬɜɴɧɲɧɢɢɡɬɨɱɧɢɰɢɢɢɥɢɨɬɱɟɬɢɧɚɤɥɢɟɧɬɢɬɟɢɞɪɭɝɢɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɢ
ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɧɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɟ ɞɚ ɢɡɜɴɪɲɜɚ ɬɪɚɧɡɚɤɰɢɢ ɫɚɦɨ ɫ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɢ ɫ
ɞɨɛɴɪɤɪɟɞɢɬɟɧɪɟɣɬɢɧɝ
ɉɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɧɚɬɴɪɝɨɜɫɤɢɬɟɢɞɪɭɝɢɜɡɟɦɚɧɢɹȾɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɧɟɟɢɡɥɨɠɟɧɨ
ɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɟɧ ɤɪɟɞɢɬɟɧ ɪɢɫɤ ɤɴɦ ɧɢɬɨ ɟɞɢɧ ɨɬɞɟɥɟɧ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬ ɢɥɢ ɤɴɦ
ɝɪɭɩɚ ɨɬ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɢ ɤɨɢɬɨ ɢɦɚɬ ɫɯɨɞɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ Ʉɪɟɞɢɬɧɢɹɬ ɪɢɫɤ
ɨɬɧɨɫɧɨɩɚɪɢɱɧɢɫɪɟɞɫɬɜɚɢɞɪɭɝɢɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɢɮɢɧɚɧɫɨɜɢɚɤɬɢɜɢɫɟɫɱɢɬɚ
ɡɚɧɟɫɴɳɟɫɬɜɟɧɬɴɣɤɚɬɨɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɢɬɟɫɚɛɚɧɤɢɫɞɨɛɪɚɪɟɩɭɬɚɰɢɹɢɜɢɫɨɤɚ
ɜɴɧɲɧɚɨɰɟɧɤɚɧɚɤɪɟɞɢɬɧɢɹɪɟɣɬɢɧɝ
Ʌɢɤɜɢɞɟɧɪɢɫɤ
Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɩɨɫɪɟɳɚ ɧɭɠɞɢɬɟ ɫɢ ɨɬ ɥɢɤɜɢɞɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɚɬɨ ɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨ
ɫɥɟɞɢɩɥɚɳɚɧɢɹɬɚɩɨɩɨɝɚɫɢɬɟɥɧɢɬɟɩɥɚɧɨɜɟɧɚɞɴɥɝɨɫɪɨɱɧɢɬɟɮɢɧɚɧɫɨɜɢ
ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹ ɤɚɤɬɨ ɢ ɢɡɯɨɞɹɳɢɬɟ ɩɚɪɢɱɧɢ ɩɨɬɨɰɢ ɜɴɡɧɢɤɜɚɳɢ ɜ ɯɨɞɚ ɧɚ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɬɚɞɟɣɧɨɫɬɇɭɠɞɢɬɟɨɬɥɢɤɜɢɞɧɢɫɪɟɞɫɬɜɚɫɟɫɥɟɞɹɬɡɚɪɚɡɥɢɱɧɢ
ɜɪɟɦɟɜɢɩɟɪɢɨɞɢ-ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɢɟɠɟɫɟɞɦɢɱɧɨɤɚɤɬɨɢɧɚɛɚɡɚɬɚɧɚ-ɞɧɟɜɧɢ
ɩɪɨɝɧɨɡɢɇɭɠɞɢɬɟɨɬɥɢɤɜɢɞɧɢɫɪɟɞɫɬɜɚɜɞɴɥɝɨɫɪɨɱɟɧɩɥɚɧ- ɡɚɩɟɪɢɨɞɢɨɬ
ɢɞɧɢɫɟɨɩɪɟɞɟɥɹɬɦɟɫɟɱɧɨ
Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɞɴɪɠɢɩɚɪɢɜɛɪɨɣɢɰɟɧɧɢɤɧɢɠɚɡɚɬɴɪɝɭɜɚɧɟɡɚɞɚɩɨɫɪɟɳɚ
ɥɢɤɜɢɞɧɢɬɟ ɫɢ ɧɭɠɞɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞɢ ɞɨ  ɞɧɢ ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɞɴɥɝɨɫɪɨɱɧɢɬɟ
ɥɢɤɜɢɞɧɢɧɭɠɞɢɫɟɨɫɢɝɭɪɹɜɚɬɱɪɟɡɡɚɟɦɢɜɫɴɨɬɜɟɬɧɢɹɪɚɡɦɟɪ
ɉɨɥɢɬɢɤɚɢɩɪɨɰɟɞɭɪɢɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɤɚɩɢɬɚɥɚ
ɐɟɥɢɬɟɧɚȾɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɜɴɜɜɪɴɡɤɚɫɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɤɚɩɢɬɚɥɚɫɚ
x ɞɚ ɨɫɢɝɭɪɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɬɚ ɧɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɞɚ ɩɪɨɞɴɥɠɢ ɞɚ
ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɤɚɬɨɞɟɣɫɬɜɚɳɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɢ
x ɞɚɨɫɢɝɭɪɢɚɞɟɤɜɚɬɧɚɪɟɧɬɚɛɢɥɧɨɫɬɡɚɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ
ɤɚɬɨɨɩɪɟɞɟɥɹɰɟɧɚɬɚɧɚɩɪɨɞɭɤɬɢɬɟɢɭɫɥɭɝɢɬɟɫɢɤɚɤɬɨɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɢɬɟ
ɫɢɩɪɨɟɤɬɢɜɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɫɧɢɜɨɬɨɧɚɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟɜɢɞɨɜɟɪɢɫɤ

ɄȺɍɑɍɄȺȾ
Ƚɨɞɢɲɟɧ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɞɨɤɥɚɞɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɞɟɤɟɦɜɪɢ9 ɝ
ɐɟɥɬɚ ɧɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɟ ɞɚ ɩɨɞɞɴɪɠɚ ɤɚɩɢɬɚɥ ɤɴɦ ɞɴɥɝ ɜ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ
ɨɛɳɨɩɪɢɟɬɢɬɟ ɧɨɪɦɢ ɬɴɣ ɤɚɬɨ ɥɢɩɫɜɚ ɭɬɜɴɪɞɟɧ ɛɟɧɱ-ɦɚɪɤ ɡɚ ɫɴɨɬɜɟɬɧɢɬɟ
ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ
Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɭɩɪɚɜɥɹɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɩɪɚɜɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɬɟ
ɩɨɩɪɚɜɤɢ ɜ ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɩɪɨɦɟɧɢɬɟ ɜ ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɬɚ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ
ɪɢɫɤɨɜɢɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ ɫɴɨɬɜɟɬɧɢɬɟ ɚɤɬɢɜɢ Ɂɚ ɞɚ ɩɨɞɞɴɪɠɚ ɢɥɢ
ɤɨɪɢɝɢɪɚ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɫɬɪɢɤɬɧɨ ɫɟ ɩɪɢɞɴɪɠɚ ɤɴɦ
ɨɛɳɨɩɪɢɟɬɢɬɟɧɨɪɦɢɡɚɫɴɨɬɧɨɲɟɧɢɹɬɚɤɚɤɬɨɢɤɴɦɡɚɤɨɧɨɜɢɬɟɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹ
Ⱦɟɣɫɬɜɢɹɜɨɛɥɚɫɬɬɚɧɚɧɚɭɱɧɨɢɡɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɫɤɚɬɚɢɪɚɡɜɨɣɧɚɞɟɣɧɨɫɬ
ȼɨɛɥɚɫɬɬɚɧɚɧɚɭɱɧɢɬɟɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹȾɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɳɟɩɪɨɞɴɥɠɢɪɚɛɨɬɚɩɨ
ɜɧɟɞɪɹɜɚɧɟ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɧɨɜɢ ɪɟɰɟɩɬɭɪɢ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɧɚ
ɤɚɭɱɭɤɨɜɢɫɦɟɫɢɑɪɟɡɜɴɜɟɠɞɚɧɟɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɧɚɢɧɨɜɚɬɢɜɧɢɢɡɞɟɥɢɹɫ
ɨɥɟɤɨɬɟɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɩɪɟɞɥɚɝɚɧɚɩɚɡɚɪɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɥɟɧɬɢɫ
ɩɨ-ɧɢɫɤɨ ɬɟɝɥɨ ɤɨɟɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɜɚ ɢɤɨɧɨɦɢɢ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɢɹ ɩɪɢ
ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɹ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɢɡɢɫɤɜɚɧɚ ɩɨ ɪɟɞɚ ɧɚ ɱɥ 187 Äɞ´ ɢ ɱɥ 247 ɨɬ
Ɍɴɪɝɨɜɫɤɢɹɡɚɤɨɧ

x ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɩɨ ɱɥ 187 Äɞ³
ɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɧɟ ɟɩɪɢɞɨɛɢɜɚɥɨɢɥɢɩɪɟɯɜɴɪɥɹɥɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɚɤɰɢɢ
ɩɪɟɡ1ɝ
ɛ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɧɟɩɪɢɬɟɠɚɜɚɫɨɛɫɬɜɟɧɢ ɚɤɰɢɢ ɨɬɤɚɩɢɬɚɥɚ ɫɢ
x

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɩɨ ɱɥ 247 ɨɬ Ɍɴɪɝɨɜɫɤɢɹɡɚɤɨɧ

ȼɴɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢ ɨɛɳɨ ɩɪɟɡ ɝɨɞɢɧɚɬɚɨɬ ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ ɧɚ
ɫɴɜɟɬɢɬɟ
x Ɉɛɳɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɬɟ ɜɴɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɨɬ ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ ɧɚ ɋɴɜɟɬɚ ɧɚ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ ɫɚ ɯɢɥɥɜ
x ɉɪɢɞɨɛɢɬɢɬɟ ɩɪɢɬɟɠɚɜɚɧɢ ɢ ɩɪɟɯɜɴɪɥɟɧɢ ɨɬ ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ ɧɚ ɫɴɜɟɬɢɬɟ
ɩɪɟɡ ɝɨɞɢɧɚɬɚɚɤɰɢɢɢ ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ
Ȼɪɨɹɬɧɚ ɚɤɰɢɢɬɟɧɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɤɨɢɬɨɫɟ ɩɪɢɬɟɠɚɜɚɬ ɨɬɱɥɟɧɨɜɟɨɬ ɋɴɜɟɬɚ
ɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɫɚɤɚɤɬɨɫɥɟɞɜɚ
ʋ
1

ɑɥɟɧ ɧɚɋȾ
ɆɭɪɚȿɈɈȾ

Ȼɪɨɣɚɤɰɢɢ ɨɬɤɚɩɢɬɚɥɚ % ɨɬɤɚɩɢɬɚɥɚ
ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ
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ɉɪɟɡ ɨɬɱɟɬɧɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɧɹɦɚ ɩɪɢɞɨɛɢɜɚɧɟ ɢɥɢ ɩɪɟɯɜɴɪɥɹɧɟ ɧɚ ɚɤɰɢɢ
ɩɪɢɬɟɠɚɜɚɧɢ ɨɬ ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ ɧɚ ɫɴɜɟɬɚ ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ ɨɬ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɧɚ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ

ɄȺɍɑɍɄȺȾ
Ƚɨɞɢɲɟɧ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɞɨɤɥɚɞɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɞɟɤɟɦɜɪɢ9 ɝ
ɉɪɚɜɚɬɚ ɧɚ ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ ɧɚ ɫɴɜɟɬɢɬɟ ɞɚ ɩɪɢɞɨɛɢɜɚɬ ɚɤɰɢɢ ɢ ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ ɜ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ
ɑɥɟɧɨɜɟɬɟ ɧɚ ɇɚɞɡɨɪɧɢɹ ɢ ɍɩɪɚɜɢɬɟɥɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢ ɩɪɢɞɨɛɢɜɚɬ ɚɤɰɢɢ ɩɨ
ɨɛɳɢɹ ɪɟɞɫɴɝɥɚɫɧɨɡɚɤɨɧɚ ɢɍɫɬɚɜɚ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɢɩɨɱɥ„ɛ´ ɫɤɥɸɱɟɧɢɩɪɟɡ ɝɨɞɢɧɚɬɚ
ɇɹɦɚ ɫɤɥɸɱɟɧɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɫ ɱɥɟɧɨɜɟ ɧɚ ɇɚɞɡɨɪɧɢɹ ɢ ɍɩɪɚɜɢɬɟɥɧɢɬɟ
ɫɴɜɟɬɢ ɤɨɢɬɨ ɢɡɥɢɡɚɬ ɢɡɜɴɧ ɨɛɢɱɚɣɧɚɬɚ ɦɭ ɞɟɣɧɨɫɬ ɢɥɢ ɫɴɳɟɫɬɜɟɧɨ ɫɟ
ɨɬɤɥɨɧɹɜɚɬ ɨɬ ɩɚɡɚɪɧɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢɹɉɪɚɜɨɦɨɳɢɹɬɚ ɧɚɫɴɜɟɬɚ ɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ
ɜɴɜ ɜɪɴɡɤɚɫɟɦɢɬɢɪɚɧɟɢɥɢ ɨɛɪɚɬɧɨɢɡɤɭɩɭɜɚɧɟɧɚɚɤɰɢɢɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ
ɫɚ ɩɨɫɨɱɟɧɢ ɜ ɍɫɬɚɜɚ ɧɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ
ɐɟɧɢɧɚɚɤɰɢɢɬɟɧɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ
Ⱥɤɰɢɢɬɟ ɧɚ ³Ʉɚɭɱɭɤ´ ȺȾ ɫɟ ɬɴɪɝɭɜɚɬ ɧɚ Äɇɟɨɮɢɰɢɚɥɟɧ ɩɚɡɚɪ ɧɚ ɚɤɰɢɢ´
ɫɟɝɦɟɧɬÄȺ´ɧɚȻɴɥɝɚɪɫɤɚɮɨɧɞɨɜɚɛɨɪɫɚȺȾ
ɉɪɟɡ19 ɝɫɚɬɴɪɝɭɜɚɧɢɩɪɢɫɥɟɞɧɢɬɟɰɟɧɢ
x
ɇɚɣ-ɜɢɫɨɤɚɰɟɧɚ– 46 ɥɜ
x
ɇɚɣ-ɧɢɫɤɚɰɟɧɚ–  ɥɜ
ɉɚɡɚɪɧɚɬɚɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɹɧɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɤɴɦ19 ɝɟ3 ɯɢɥɥɜ
ɉɨɥɢɬɢɤɚɬɚ ɧɚ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɛɴɞɟɳɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɟ
ɧɚɫɨɱɟɧɚɤɴɦɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟɧɚɨɛɟɦɚɧɚɩɪɨɞɚɠɛɢɬɟɜɫɬɪɚɧɚɬɚɢɱɭɠɛɢɧɚ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɧɚ ɧɨɜɢ ɩɚɡɚɪɢ ɜɧɟɞɪɹɜɚɧɟ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɧɨɜɢ ɢɡɞɟɥɢɹ
ɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟ ɧɚ ɟɧɟɝɢɣɧɢɬɟ ɪɚɡɯɨɞɢ ɢ ɩɨɧɢɠɚɜɚɧɟ ɫɴɛɟɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹɬɚ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɩɨɪɟɞɚɧɚɌɴɪɝɨɜɫɤɢɹɡɚɤɨɧ
“ɄȺɍɑɍɄ´ȺȾɧɟɩɪɢɬɟɠɚɜɚɫɨɛɫɬɜɟɧɢɚɤɰɢɢ ɢɧɟɟɩɪɢɞɨɛɢɜɚɥɩɪɟɡɬɟɤɭɳɢɹ
ɩɟɪɢɨɞ
³ɄȺɍɑɍɄ´ȺȾɟɩɭɛɥɢɱɧɨɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɞɪɭɠɟɫɬɜɨɫɴɫɫɥɟɞɧɚɬɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
³ɆɍɊȺ´ɈɈȾ– ɝɪɋɚɩɚɪɟɜɚɛɚɧɹ
- %
ɋɴɪɜɢɫȿɈɈȾ
- 1%
Ⱦɪɭɝɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɢɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɥɢɰɚ - 45%
Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɧɢɹɬ ɤɚɩɢɬɚɥ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɤɴɦ 9 ɝ ɟ   ɥɜ
ɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧ ɜ   ɛɪ ɚɤɰɢɢ ɫ ɧɨɦɢɧɚɥɧɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ ɟɞɢɧ ɥɟɜ ɉɪɟɡ
ɨɬɱɟɬɧɢɹ ɩɟɪɢɨɞ ɧɹɦɚ ɩɪɨɦɟɧɢ ɜ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɢɹɬ ɤɚɩɢɬɚɥ Ɂɚ ɜɫɢɱɤɢ
ɢɡɜɴɪɲɟɧɢɩɪɨɦɟɧɢɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɛɹɯɚɭɜɟɞɨɦɹɜɚɧɢȻɎȻɢɄɎɇ– ɋɨɮɢɹ
ɋɴɜɟɬɴɬɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɧɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɟɜɫɴɫɬɚɜ
ÄɆɍɊȺ³ ȿɈɈȾɱɪɟɡɇɢɤɨɥɚɣɋɢɦɟɨɧɨɜɌɟɧɞɠɨɜ– ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɧɚɋɴɜɟɬɚ
ɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ
ÄɏɂɆɄɈɊɉ³ ȿɈɈȾɱɪɟɡɉɟɬɴɪɆɚɪɬɢɧɨɜɆɚɪɬɢɧɨɜ
ɇɢɤɨɥɚɣȼɟɥɤɨɜȽɟɧɱɟɜ- ɂɡɩɴɥɧɢɬɟɥɟɧɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɑɥɟɧɨɜɟɬɟ ɧɚ ɋɴɜɟɬɚ ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ³ɄȺɍɑɍɄ´ ȺȾ – ɋɨɮɢɹ ɭɱɚɫɬɜɚɬ ɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨ ɤɚɬɨ ɱɥɟɧɨɜɟ ɧɚ ɋɴɜɟɬɢ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɢ ɧɚ ɋɴɜɟɬɢ ɢɥɢ
ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɱɥɟɧɨɜɟɤɚɤɬɨɫɥɟɞɜɚ

ɄȺɍɑɍɄȺȾ
Ƚɨɞɢɲɟɧ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɞɨɤɥɚɞɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɞɟɤɟɦɜɪɢ9 ɝ
ɑɥɟɧ ɧɚ ɫɴɜɟɬɚ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɫɟɞɚɥɢɳɟɚɞɪɟɫ Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥ
ɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ
ɮɞ ȻɍɅɋɌȺɌ ɧɚ ɬɴɪɝɨɜɟɰɚ ɩɪɨɤɭɪɢɫɬ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɹɬɚ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɪ ɱɥɟɧ ɧɚ
ɫɴɜɟɬɢɞɪ
ɤɨɢɬɨɭɱɚɫɬɜɚɥɢɰɟɬɨ
Äȿɥɟɤɬɪɨɦɟɬɚɥ³ȺȾ
ɑɥɟɧɧɚɋȾ
ɇɢɤɨɥɚɣ
ȻɟɫɚɬɭɪɊȿ
ɍɩɪɚɜɢɬɟɥ
ɋɢɦɟɨɧɨɜ
ȼɨɥɬɟɤɫɂɧɜɟɫɬɦɴɧɬ
ɍɩɪɚɜɢɬɟɥ
Ɍɟɧɞɠɨɜ
ɉɟɬɴɪɆɚɪɬɢɧɨɜ ɋɉɈɊɌȿɇɄɅɍȻɄɂɈɄɍɒɂɇ
Ɇɚɪɬɢɧɨɜ
ɄȺɊȺɌȿ- ȾɈɄɂɄȻɈɄɋȺɋɄȿɇ

ɇɢɤɨɥɚɣȼɟɥɤɨɜ
Ƚɟɧɱɟɜ

ÄɆȺɄɋɊȺȻɔɊ´ɈɈȾ
ȿɅȿɄɌɊɈɆȿɌȺɅ" ȺȾ
ɆȿȾɂȺɆȺɄɋɈɈȾ
“Ʉɚɭɱɭɤɂɦɩɟɤɫ´ ɈɈȾ
„Ʉɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɟɧɩɚɪɤ“ ȿɈɈȾ

ɑɥɟɧɧɚ
ɍɩɪɚɜɢɬɟɥɧɢɹɫɴɜɟɬ
ɍɩɪɚɜɢɬɟɥ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥ
ɍɩɪɚɜɢɬɟɥ
ɋɴɞɪɭɠɧɢɤ
Ʌɢɤɜɢɞɚɬɨɪ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɫɟ ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚ ɨɬ ɤɨɥɟɤɬɢɜɟɧ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɟɧ
ɨɪɝɚɧ– ɋɴɜɟɬɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɱɢɹɬɨɞɟɣɧɨɫɬɟɭɬɜɴɪɞɟɧɚɫɩɪɚɜɢɥɚ
ɉɪɟɡɩɟɪɢɨɞɚɧɟɫɚɧɚɫɬɴɩɢɥɢɩɪɨɦɟɧɢɜɨɫɧɨɜɧɢɬɟɩɪɢɧɰɢɩɢɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɧɚȾɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ
Ɂɚɫɟɞɚɧɢɹɬɚɫɟɩɪɨɜɟɠɞɚɬɧɚɣ-ɦɚɥɤɨɜɟɞɧɴɠɧɚɬɪɢɦɟɫɟɰɚɚɢɡɜɴɧɪɟɞɧɢɬɟ
ɡɚɫɟɞɚɧɢɹɫɟɫɜɢɤɜɚɬɩɨɜɫɹɤɨɜɪɟɦɟɨɬɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɩɨɧɟɝɨɜɚɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ
ɢɥɢ ɩɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɜɫɟɤɢ ɨɬ ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ ɉɪɟɡ 9 ɝɨɞ ɫɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢ
ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɧɚ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɧɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢ ɩɪɢɟɦɚɧɟ ɧɚ ɬɪɢɦɟɫɟɱɧɢ ɢ ɝɨɞɢɲɟɧ
ɨɬɱɟɬɳɚɬɧɨɪɚɡɩɢɫɚɧɢɟɛɢɡɧɟɫɩɪɨɝɪɚɦɚɨɞɢɬɨɪɫɤɢɞɨɤɥɚɞɢɧɚɫɪɨɱɜɚɧɟ
ɧɚ ɈɋȺ ɢ ɩɪɢɟɦɚɧɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɬɟ ɡɚ ɬɹɯ ɢ ɞɪ ɑɥɟɧɨɜɟɬɟ ɧɚ ɫɴɜɟɬɚ ɧɚ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɩɨɥɭɱɚɜɚɬɩɴɥɧɢɹɞɧɟɜɟɧɪɟɞɢɩɢɫɦɟɧɢɬɟɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɧɟɝɨ
ɟɞɧɚ ɫɟɞɦɢɰɚ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɨ Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɬɟ ɫɴɞɴɪɠɚɬ ɜɫɢɱɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɡɚɫɴɫɬɚɜɹɧɟɬɨɧɚɩɪɟɰɟɧɤɚɤɚɤɴɜɜɨɬɞɚɫɟɞɚɞɟɩɨɜɫɹɤɚɬɨɱɤɚ
ɨɬɞɧɟɜɧɢɹɪɟɞɡɚɞɚɫɟɝɚɪɚɧɬɢɪɚɱɟɜɫɟɤɢɨɬɬɹɯɪɚɡɩɨɥɚɝɚɫɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɬɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢ ɜɪɟɦɟ ɡɚ ɞɚ ɜɡɟɦɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨ ɜɴɩɪɨɫɢɬɟ ɨɬ
ɞɧɟɜɧɢɹ ɪɟɞ ȼɨɞɢ ɫɟ ɬɨɱɟɧ ɜɟɪɟɧ ɩɴɥɟɧ ɢ ɞɟɬɚɣɥɟɧ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɨɬ
ɡɚɫɟɞɚɧɢɹɬɚ ɧɚ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɧɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢ ɨɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡɚ ɜɪɴɡɤɚ ɫ
ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɬɟ
ɑɥɟɧɨɜɟɬɟɧɚɭɩɪɚɜɢɬɟɥɧɢɬɟɨɪɝɚɧɢɞɟɣɫɬɜɚɬɫɝɪɢɠɚɬɚɧɚɞɨɛɴɪɬɴɪɝɨɜɟɰɢ
ɫɚ ɥɨɹɥɧɢ ɤɴɦ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ȼɡɟɦɚɬ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɧɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɧɨ
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɬɨɢɞɴɥɝɨɫɪɨɱɧɨɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɩɪɢɡɧɚɜɚɬɩɪɚɜɚɬɚ
ɧɚɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɬɟɥɢɰɚɩɨɡɚɤɨɧɢɧɚɫɴɪɱɚɜɚɬɚɤɬɢɜɧɨɬɨɫɴɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ
ɦɟɠɞɭ ɬɹɯ Ɉɫɢɝɭɪɹɜɚɬ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɪɚɡɤɪɢɜɚɧɟ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɟɞ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟɨɫɜɟɧɚɤɨɭɩɪɚɜɢɬɟɥɧɢɬɟɨɪɝɚɧɢɧɟɫɚɝɥɚɫɭɜɚɥɢɞɚɞɟɧɜɴɩɪɨɫ
ɞɚ ɧɟ ɫɬɚɜɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨ ɞɨɫɬɨɹɧɢɟ ɤɚɤɬɨ ɢ ɩɨɫɨɱɜɚɧɟ ɜ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɧɚ
ɦɨɬɢɜɢɬɟɧɚɩɨɞɨɛɧɨɪɟɲɟɧɢɟ

ɄȺɍɑɍɄȺȾ
Ƚɨɞɢɲɟɧ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɞɨɤɥɚɞɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɞɟɤɟɦɜɪɢ9 ɝ
Ȼɹɯɚɡɚɳɢɬɟɧɢɨɫɧɨɜɧɢɬɟɩɪɚɜɚɧɚɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ
ɉɪɚɜɨɬɨɞɚɫɟɡɚɩɨɡɧɚɹɬɫɩɪɚɜɢɥɚɬɚɡɚɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɧɚɨɛɳɨɬɨɫɴɛɪɚɧɢɟɧɚ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟɤɚɤɬɨɢɞɚɩɨɥɭɱɚɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚɞɧɟɜɧɢɹɪɟɞɢɦɹɫɬɨɬɨɧɚ
ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɬɨ ɦɭ Ⱥɤɨ ɧɹɤɨɢ ɨɬ ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ ɠɟɥɚɟɲɟ ɞɚ ɩɨɥɭɱɢ ɩɨɜɟɱɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɢɢɡɹɜɢɥɠɟɥɚɧɢɟɞɚɫɟɡɚɩɨɡɧɚɟɫɦɚɬɟɪɢɚɥɢɬɟɡɚɫɴɛɪɚɧɢɟɬɨ
ɫɴɳɢɬɟɦɭɛɹɯɚɢɡɩɪɚɳɚɧɢ
ɉɪɚɜɨɬɨɞɚɭɱɚɫɬɜɚɬɧɚɨɛɳɢɬɟɫɴɛɪɚɧɢɹɧɚɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɨɞɚ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɜɴɩɪɨɫɢɡɚɪɚɡɝɥɟɠɞɚɧɟɧɚɨɛɳɨɬɨɫɴɛɪɚɧɢɟɞɚɡɚɞɚɜɚɬɜɴɩɪɨɫɢ
ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɫɚɦɨɬɨ ɫɴɛɪɚɧɢɟ ɞɚ ɝɥɚɫɭɜɚɬ ɩɪɢ ɢɡɛɨɪ ɧɚ ɱɥɟɧɨɜɟ ɧɚ
ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɧɢɬɟɨɪɝɚɧɢ
ɉɪɚɜɨɬɨɞɚɛɴɞɚɬɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɧɢɨɬɭɩɪɚɜɢɬɟɥɧɢɬɟɨɪɝɚɧɢɩɨɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɢ
ɱɟɫɬɟɧɧɚɱɢɧ
ȼ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɨɛɳɢɬɟ ɫɴɛɪɚɧɢɹ ɧɚ ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ ɫɟ ɩɪɨɜɟɠɞɚɬ ɧɚɜɪɟɦɟ ɢ
ɫɴɨɛɪɚɡɧɨ ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚ ɧɚ ɁɉɉɐɄ ɉɨɤɚɧɢɬɟ ɫɟ ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɬ ɜ ³Ɍɴɪɝɨɜɫɤɢ
ɪɟɝɢɫɬɴɪ´ɢɟɞɢɧɰɟɧɬɪɚɥɟɧɟɠɟɞɧɟɜɧɢɤɆɚɬɟɪɢɚɥɢɬɟɡɚɫɴɛɪɚɧɢɟɬɨɢɤɨɩɢɟ
ɨɬ ɩɨɤɚɧɚɬɚ ɫɟ ɢɡɩɪɚɳɚɬ ɜ ɡɚɤɨɧɨɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢɹ ɫɪɨɤ ɞɨ ɄɎɇ ȻɎȻ ɢ ɐȾ –
ɋɨɮɢɹ
ɉɪɟɡ19 ɝɱɥɟɧɨɜɟɬɟɧɚɋɴɜɟɬɚɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɫɚɩɪɢɬɟɠɚɜɚɥɢɫɥɟɞɧɢɹ
ɛɪɨɣɚɤɰɢɢ
ÄɆɍɊȺ´ɈɈȾ– ɛɪ
ɑɥɟɧɨɜɟɬɟɧɚɋɴɜɟɬɚɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɧɟɫɚɩɪɢɞɨɛɢɜɚɥɢɢɥɢɩɪɟɯɜɴɪɥɹɥɢ
ɚɤɰɢɢɧɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɩɪɟɡ9 ɝ
ÄɄɚɭɱɭɤ´ȺȾɧɹɦɚɤɥɨɧɨɜɟ
Ʉɴɦ9 ɝɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɧɹɦɚɜɢɫɹɳɢɫɴɞɟɛɧɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɢɥɢ
ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɤɚɫɚɟɳɢɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɜɪɚɡɦɟɪɧɚɣ-ɦɚɥɤɨɨɬ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹɤɚɩɢɬɚɥ
Ɂɚɩɟɪɢɨɞɚɦɟɠɞɭɞɚɬɚɬɚɧɚɮɢɧɚɧɫɨɜɢɹɨɬɱɟɬɢɞɚɬɚɬɚɧɚɨɞɨɛɪɟɧɢɟɬɨɦɭ
ɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɧɟɫɚɜɴɡɧɢɤɧɚɥɢɧɟɤɨɪɢɝɢɪɚɳɢɫɴɛɢɬɢɹ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɩɨɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɤɴɦɇɚɪɟɞɛɚʋɨɬɝ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɧɚɤɚɩɢɬɚɥɚɧɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɰɟɧɧɢɬɟɤɧɢɠɚ
ɤɨɢɬɨɧɟɫɚɞɨɩɭɫɧɚɬɢɞɨɬɴɪɝɨɜɢɹɧɚɪɟɝɭɥɢɪɚɧɩɚɡɚɪɜɊɟɩɭɛɥɢɤɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
ɢɥɢ ɞɪɭɝɚ ɞɴɪɠɚɜɚ ɱɥɟɧɤɚ ɫ ɩɨɫɨɱɜɚɧɟ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɤɥɚɫɨɜɟ ɚɤɰɢɢ
ɩɪɚɜɚɬɚɢɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɬɚɫɜɴɪɡɚɧɢɫɜɫɟɤɢɨɬɤɥɚɫɨɜɟɬɟɚɤɰɢɢɢɱɚɫɬɬɚɨɬ
ɨɛɳɢɹɤɚɩɢɬɚɥɤɨɹɬɨɫɴɫɬɚɜɥɹɜɚɜɫɟɤɢɨɬɞɟɥɟɧɤɥɚɫ
Ʉɚɩɢɬɚɥɴɬɧɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɟɜɪɚɡɦɟɪɧɚ  ɞɟɜɟɬɫɬɨɬɢɧɱɟɬɢɪɢɞɟɫɟɬ
ɢ ɞɜɟ ɯɢɥɹɞɢ ɢ ɞɟɜɟɬɞɟɫɟɬ ɢ ɟɞɢɧ ɥɟɜɚ  ɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧ ɧɚ  
ɞɟɜɟɬɫɬɨɬɢɧ ɱɟɬɢɪɢɞɟɫɟɬ ɢ ɞɜɟ ɯɢɥɹɞɢ ɢ ɞɟɜɟɬɞɟɫɟɬ ɢ ɟɞɧɚ  ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɢ
ɩɨɢɦɟɧɧɢ ɚɤɰɢɢ ɫ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɝɥɚɫ ɫ ɧɨɦɢɧɚɥɧɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ  ɟɞɢɧ  ɥɟɜ ɜɫɹɤɚ
ȼɫɢɱɤɢɚɤɰɢɢɧɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɫɚɨɛɢɤɧɨɜɟɧɢɫɩɪɚɜɨɧɚɟɞɢɧɝɥɚɫɜɈɛɳɨɬɨ
ɫɴɛɪɚɧɢɟɢɫɟɬɴɪɝɭɜɚɬɧɚȻɎȻ

ɄȺɍɑɍɄȺȾ
Ƚɨɞɢɲɟɧ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɞɨɤɥɚɞɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɞɟɤɟɦɜɪɢ9 ɝ

Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɜɴɪɯɭ ɩɪɟɯɜɴɪɥɹɧɟɬɨ ɧɚ ɰɟɧɧɢɬɟ ɤɧɢɠɚ ɤɚɬɨ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɡɚ ɩɪɢɬɟɠɚɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɰɟɧɧɢ ɤɧɢɠɚ ɢɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬ ɨɬ
ɩɨɥɭɱɚɜɚɧɟɧɚɨɞɨɛɪɟɧɢɟɨɬɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɢɥɢɞɪɭɝɚɤɰɢɨɧɟɪ
ȼ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɧɹɦɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɜɴɪɯɭ ɩɪɟɯɜɴɪɥɹɧɟɬɨ ɧɚ ɰɟɧɧɢɬɟ ɤɧɢɠɚ
ɤɚɬɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɡɚ ɩɪɢɬɟɠɚɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɰɟɧɧɢ ɤɧɢɠɚ ɢɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬ ɨɬ
ɩɨɥɭɱɚɜɚɧɟɧɚɨɞɨɛɪɟɧɢɟɨɬɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɢɥɢɞɪɭɝɚɤɰɢɨɧɟɪ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɬɧɨɫɧɨɩɪɹɤɨɬɨɢɧɟɩɪɹɤɨɬɨɩɪɢɬɟɠɚɜɚɧɟɧɚɧɚɫɬɨ
ɢɥɢ ɩɨɜɟɱɟ ɨɬ ɩɪɚɜɚɬɚ ɧɚ ɝɥɚɫ ɜ ɨɛɳɨɬɨ ɫɴɛɪɚɧɢɟ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɞɚɧɧɢ ɡɚ ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ ɪɚɡɦɟɪɚ ɧɚ ɞɹɥɨɜɨɬɨ ɢɦ ɭɱɚɫɬɢɟ ɢ
ɧɚɱɢɧɚɩɨɤɨɣɬɨɫɟɩɪɢɬɟɠɚɜɚɬɚɤɰɢɢɬɟ
³ɄȺɍɑɍɄ´ȺȾɟɩɭɛɥɢɱɧɨɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɞɪɭɠɟɫɬɜɨɫɴɫɫɥɟɞɧɚɬɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
³ɆɍɊȺ´ɈɈȾ– ɝɪɋɚɩɚɪɟɜɚɛɚɧɹ
- %
ɋɴɪɜɢɫȿɈɈȾ - ɝɪɋɨɮɢɹ - 
ɍɉɎɐɄȻɋɢɥɚ– ɝɪɋɨɮɢɹ
- 95%
Ⱦɪɭɝɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɢɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɥɢɰɚ- %

Ⱦɚɧɧɢɡɚɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟɫɴɫɫɩɟɰɢɚɥɧɢɤɨɧɬɪɨɥɧɢɩɪɚɜɚɢɨɩɢɫɚɧɢɟɧɚ
ɬɟɡɢɩɪɚɜɚ
ȼɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɧɹɦɚɚɤɰɢɨɧɟɪɢɫɴɫɫɩɟɰɢɚɥɧɢɤɨɧɬɪɨɥɧɢɩɪɚɜɚ

ɋɢɫɬɟɦɚɬɚɡɚɤɨɧɬɪɨɥɩɪɢɭɩɪɚɠɧɹɜɚɧɟɧɚɩɪɚɜɨɬɨɧɚɝɥɚɫɜɫɥɭɱɚɢɬɟ
ɤɨɝɚɬɨɫɥɭɠɢɬɟɥɢɧɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɫɚɢɧɟɝɨɜɢɚɤɰɢɨɧɟɪɢɢɤɨɝɚɬɨɤɨɧɬɪɨɥɴɬ
ɧɟɫɟɭɩɪɚɠɧɹɜɚɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɨɨɬɬɹɯ
ȼɫɹɤɚ ɩɪɢɬɟɠɚɜɚɧɚ ɚɤɰɢɹ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɞɚɜɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɝɥɚɫ Ʌɢɰɚɬɚ
ɩɪɢɬɟɠɚɜɚɳɢ ɚɤɰɢɢ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɤɨɝɚɬɨ ɬɟ ɫɚ ɫɥɭɠɢɬɟɥɢ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ
ɭɱɚɫɬɜɚɬ ɜ Ɉɛɳɨɬɨ ɫɴɛɪɚɧɢɟ ɧɚ ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ ɥɢɱɧɨ ɢɥɢ ɱɪɟɡ ɫɜɨɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ

Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɜɴɪɯɭɩɪɚɜɚɬɚɧɚɝɥɚɫɤɚɬɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɜɴɪɯɭɩɪɚɜɚɬɚ
ɧɚɝɥɚɫɧɚɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟɫɨɩɪɟɞɟɥɟɧɩɪɨɰɟɧɬɢɥɢɛɪɨɣɝɥɚɫɨɜɟɤɪɚɟɧɫɪɨɤɡɚ
ɭɩɪɚɠɧɹɜɚɧɟɧɚɩɪɚɜɚɬɚɧɚɝɥɚɫɢɥɢɫɢɫɬɟɦɢɩɪɢɤɨɢɬɨɫɴɫɫɴɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ
ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɢɬɟ ɩɪɚɜɚ ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫ ɚɤɰɢɢɬɟ ɫɚ ɨɬɞɟɥɟɧɢ ɨɬ
ɩɪɢɬɟɠɚɜɚɧɟɬɨɧɚɚɤɰɢɢɬɟ
ȼȾɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɧɹɦɚɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɜɴɪɯɭɩɪɚɜɚɬɚɧɚɝɥɚɫɤɨɢɬɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɬ
ɚɤɰɢɢɬɟ ȼɫɹɤɚ ɚɤɰɢɹ ɧɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹ ɩɪɚɜɨɬɨ ɧɚ ɟɞɢɧ ɝɥɚɫ ɜ
Ɉɛɳɨɬɨɫɴɛɪɚɧɢɟɧɚɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ

ɋɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɹɦɟɠɞɭɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟɤɨɢɬɨɫɚɢɡɜɟɫɬɧɢɧɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ
ɢ ɤɨɢɬɨ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɞɨɜɟɞɚɬ ɞɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɜ ɩɪɟɯɜɴɪɥɹɧɟɬɨ ɧɚ ɚɤɰɢɢ ɢɥɢ
ɩɪɚɜɨɬɨɧɚɝɥɚɫ

ɄȺɍɑɍɄȺȾ
Ƚɨɞɢɲɟɧ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɞɨɤɥɚɞɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɞɟɤɟɦɜɪɢ9 ɝ
ɇɟɫɚɢɡɜɟɫɬɧɢɧɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɹɦɟɠɞɭɚɤɰɢɨɧɟɪɢɦɨɠɟɳɢɞɚ
ɞɨɜɟɞɚɬɞɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɜɩɪɟɯɜɴɪɥɹɧɟɬɨɧɚɚɤɰɢɢɢɥɢɩɪɚɜɨɬɨɧɚɝɥɚɫ

Ɋɚɡɩɨɪɟɞɛɢɬɟ ɨɬɧɨɫɧɨ ɧɚɡɧɚɱɚɜɚɧɟɬɨ ɢ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɱɥɟɧɨɜɟɬɟɧɚɭɩɪɚɜɢɬɟɥɧɢɬɟɨɪɝɚɧɢɧɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɢɨɬɧɨɫɧɨɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟɬɨ
ɧɚɢɡɦɟɧɟɧɢɹɢɞɨɩɴɥɧɟɧɢɹɜɭɫɬɚɜɚ
Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɫɟɭɩɪɚɜɥɹɜɚɩɨɟɞɧɨɫɬɟɩɟɧɧɚɫɢɫɬɟɦɚɧɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɨɬɋɴɜɟɬ
ɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɤɚɬɨɩɨɫɬɨɹɧɧɨɞɟɣɫɬɜɚɳɨɪɝɚɧɤɨɣɬɨɫɟɢɡɛɢɪɚɡɚɫɪɨɤɨɬ
 ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɢɑɥɟɧɨɜɟɬɟɧɚɋɴɜɟɬɚɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɫɟɢɡɛɢɪɚɬɨɬɈɛɳɨɬɨ
ɫɴɛɪɚɧɢɟ ɧɚ ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɑɥɟɧɨɜɟɬɟ ɧɚ ɋɴɜɟɬɚ ɧɚ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɩɪɟɢɡɛɢɪɚɧɢ ɛɟɡ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɋɴɜɟɬɴɬ ɧɚ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɫɟɫɴɫɬɨɢɨɬɬɪɢɞɨɩɟɬɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɢɥɢɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ
ɥɢɰɚ ɤɨɢɬɨ ɫɟ ɢɡɛɢɪɚɬ ɨɬ Ɉɛɳɨɬɨ ɫɴɛɪɚɧɢɟ ɧɚ ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ ɋɴɜɟɬɴɬ ɧɚ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ ɢɡɛɢɪɚ ɢɡɦɟɠɞɭ ɫɜɨɹ ɫɴɫɬɚɜ ɟɞɢɧ ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɟɧ ɱɥɟɧ ɤɨɣɬɨ
ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨ ɧɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɢ ɟ ɧɟɝɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥ
ɂɡɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɹɬɱɥɟɧɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟɫɦɟɧɟɧɩɨɜɫɹɤɨɜɪɟɦɟ

ɉɪɚɜɨɦɨɳɢɹɬɚ ɧɚ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɧɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɩɪɚɜɨɬɨɞɚɜɡɟɦɚɪɟɲɟɧɢɹɡɚɢɡɞɚɜɚɧɟɢ ɨɛɪɚɬɧɨɢɡɤɭɩɭɜɚɧɟ
ɧɚɚɤɰɢɢɧɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ
ȼɞɨɝɨɜɨɪɢɬɟɡɚɜɴɡɥɚɝɚɧɟɧɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨɤɨɢɬɨɫɟɫɤɥɸɱɜɚɬɫɱɥɟɧɨɜɟɬɟ
ɧɚɋɴɜɟɬɚɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɧɚÄɄɚɭɱɭɤ³ȺȾɫɟɨɩɪɟɞɟɥɹɬɬɟɯɧɢɬɟɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹ
ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢɬɟ ɡɚ ɪɚɡɦɟɪɚ ɧɚ ɜɴɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟɬɨ ɢɦ ɢ ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɬɚ
ɢɦɡɚɥɨɹɥɧɨɫɬɤɴɦɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɑɥɟɧɨɜɟɬɟɧɚɋɴɜɟɬɚɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɢɦɚɬ
ɟɞɧɚɤɜɢɩɪɚɜɚɢɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɄɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɬɚɧɚɋɴɜɟɬɚɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɫɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɫɍɫɬɚɜɚɧɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ

ɋɴɳɟɫɬɜɟɧɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɤɨɢɬɨ ɩɨɪɚɠɞɚɬ ɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɢɡɦɟɧɹɬɫɟɢɥɢɫɟɩɪɟɤɪɚɬɹɜɚɬɩɨɪɚɞɢɩɪɨɦɹɧɚɜɤɨɧɬɪɨɥɚɧɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ
ɩɪɢɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɧɟɧɚɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɬɴɪɝɨɜɨɩɪɟɞɥɚɝɚɧɟɢɩɨɫɥɟɞɢɰɢɬɟɨɬ
ɬɹɯ ɨɫɜɟɧ ɜ ɫɥɭɱɚɢɬɟ ɤɨɝɚɬɨ ɪɚɡɤɪɢɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɬɚɡɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɦɨɠɟ ɞɚ
ɩɪɢɱɢɧɢ ɫɟɪɢɨɡɧɢ ɜɪɟɞɢ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɢɡɤɥɸɱɟɧɢɟɬɨ ɩɨ ɩɪɟɞɯɨɞɧɨɬɨ
ɢɡɪɟɱɟɧɢɟɧɟɫɟɩɪɢɥɚɝɚɜɫɥɭɱɚɢɬɟɤɨɝɚɬɨɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɟɞɥɴɠɧɨɞɚɪɚɡɤɪɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɬɚɩɨɫɢɥɚɬɚɧɚɡɚɤɨɧɚ
ɇɟɟɩɪɢɥɨɠɢɦɨɡɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ

ɋɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɢ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɧɢɬɟ ɦɭ ɨɪɝɚɧɢ ɢɥɢ
ɫɥɭɠɢɬɟɥɢɡɚɢɡɩɥɚɳɚɧɟɧɚɨɛɟɡɳɟɬɟɧɢɟɩɪɢɧɚɩɭɫɤɚɧɟɢɥɢɭɜɨɥɧɟɧɢɟɛɟɡ
ɩɪɚɜɧɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɩɪɢ ɩɪɟɤɪɚɬɹɜɚɧɟ ɧɚ ɬɪɭɞɨɜɢɬɟ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨ
ɩɪɢɱɢɧɢɫɜɴɪɡɚɧɢɫɬɴɪɝɨɜɨɩɪɟɞɥɚɝɚɧɟ
ɇɹɦɚ ɫɩɨɪɚɡɭɦɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɢ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɧɢɬɟ ɦɭ ɨɪɝɚɧɢ ɢɥɢ
ɫɥɭɠɢɬɟɥɢɡɚɢɡɩɥɚɳɚɧɟɧɚɨɛɟɡɳɟɬɟɧɢɟɩɪɢɧɚɩɭɫɤɚɧɟɢɥɢɭɜɨɥɧɟɧɢɟɛɟɡ

ɄȺɍɑɍɄȺȾ
Ƚɨɞɢɲɟɧ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɞɨɤɥɚɞɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɞɟɤɟɦɜɪɢ9 ɝ
ɩɪɚɜɧɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɩɪɢ ɩɪɟɤɪɚɬɹɜɚɧɟ ɧɚ ɬɪɭɞɨɜɢɬɟ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨ
ɩɪɢɱɢɧɢɫɜɴɪɡɚɧɢɫɬɴɪɝɨɜɨɩɪɟɞɥɚɝɚɧɟ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɤɴɦɇɚɪɟɞɛɚʋɨɬɝ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɞɚɞɟɧɚ ɜ ɫɬɨɣɧɨɫɬɧɨ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɨ ɢɡɪɚɠɟɧɢɟ
ɨɬɧɨɫɧɨ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɫɬɨɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɢɢɥɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɢɭɫɥɭɝɢ ɫ
ɩɨɫɨɱɜɚɧɟɧɚɬɟɯɧɢɹɞɹɥɜɩɪɢɯɨɞɢɬɟɨɬɩɪɨɞɚɠɛɢɧɚɟɦɢɬɟɧɬɚɫɴɨɬɜɟɬɧɨ
ɥɢɰɟɬɨ ɩɨ  ɞ ɨɬ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟ ɪɚɡɩɨɪɟɞɛɢ ɧɚ ɁɉɉɐɄ ɤɚɬɨ ɰɹɥɨ ɢ
ɩɪɨɦɟɧɢɬɟɧɚɫɬɴɩɢɥɢɩɪɟɡɨɬɱɟɬɧɚɬɚɮɢɧɚɧɫɨɜɚɝɨɞɢɧɚ
ϮϬϭϵ̐͘
ȼɢɞɩɪɨɞɭɤɰɢɹ

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɥɟɧɬɢ- ɦ
Ɇɚɪɤɭɱɢ- ɦ
Ⱦɪɭɝɢ- ɤɝ
Ɉɛɳɨɩɪɢɯɨɞɢɨɬɩɪɨɞɚɠɛɢɧɚ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
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Ɇɚɪɤɭɱɢ- ɦ
Ⱦɪɭɝɢ
Ɉɛɳɨɩɪɢɯɨɞɢɨɬɩɪɨɞɚɠɛɢɧɚ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ

ɫɬɨɣɧɨɫɬ ɨɬɈɛɳɢ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ - ɯɥɜ
ɩɪɢɯɨɞɢ
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ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɬɧɨɫɧɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬɟ ɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɩɨ ɨɬɞɟɥɧɢɬɟ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ ɜɴɬɪɟɲɧɢ ɢ ɜɴɧɲɧɢ ɩɚɡɚɪɢ ɤɚɤɬɨ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ
ɢɡɬɨɱɧɢɰɢɬɟɡɚɫɧɚɛɞɹɜɚɧɟɫɦɚɬɟɪɢɚɥɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨɧɚ
ɫɬɨɤɢɢɥɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟɬɨɧɚɭɫɥɭɝɢɫɨɬɪɚɡɹɜɚɧɟɫɬɟɩɟɧɬɚɧɚɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɩɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɚ ɜɫɟɤɢ ɨɬɞɟɥɟɧ ɩɪɨɞɚɜɚɱ ɢɥɢ ɤɭɩɭɜɚɱɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥ ɤɚɬɨ ɜ
ɫɥɭɱɚɣ ɱɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɧɢɹɬ ɞɹɥ ɧɚ ɧɹɤɨɣ ɨɬ ɬɹɯ ɧɚɞɯɜɴɪɥɹ  ɧɚ ɫɬɨ ɨɬ
ɪɚɡɯɨɞɢɬɟɢɥɢɩɪɢɯɨɞɢɬɟɨɬɩɪɨɞɚɠɛɢɫɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚɜɫɹɤɨ
ɥɢɰɟɩɨɨɬɞɟɥɧɨɡɚɧɟɝɨɜɢɹɞɹɥɜɩɪɨɞɚɠɛɢɬɟɢɥɢɩɨɤɭɩɤɢɬɟɢɜɪɴɡɤɢɬɟɦɭ
ɫ ɟɦɢɬɟɧɬɚ ɫɴɨɬɜɟɬɧɨ ɥɢɰɟɬɨ ɩɨ  ɞ ɨɬ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟ ɪɚɡɩɨɪɟɞɛɢɧɚ
ɁɉɉɐɄ

ɄȺɍɑɍɄȺȾ
Ƚɨɞɢɲɟɧ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɞɨɤɥɚɞɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɞɟɤɟɦɜɪɢ9 ɝ
2019 ɝ


Ɋɟɚɥɢɡɢɪɚɧɚɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ȼɴɬɪɟɲɟɧɩɚɡɚɪ
ɂɡɧɨɫ ɢȼɈȾ



ɋɬɟɩɟɧɬɚ ɧɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɚ ɜɫɟɤɢ ɨɬɞɟɥɟɧ ɩɪɨɞɚɜɚɱ ɢɥɢ
ɤɭɩɭɜɚɱɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɧɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɫɨɬɧɨɫɢɬɟɥɟɧɞɹɥɤɨɣɬɨɧɚɞɯɜɴɪɥɹ
ɨɬɪɚɡɯɨɞɢɬɟɢɥɢɩɪɢɯɨɞɢɬɟɨɬɩɪɨɞɚɠɛɢɟɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɚɤɚɤɬɨɫɥɟɞɜɚ
Ʉɥɢɟɧɬ– ɨɬɩɪɢɯɨɞɢɬɟɨɬɩɪɨɞɚɠɛɢ
Ʉɥɢɟɧɬ
- ɨɬɩɪɢɯɨɞɢɬɟɨɬɩɪɨɞɚɠɛɢ
Ⱦɨɫɬɚɜɱɢɤ
- ɨɬɪɚɡɯɨɞɢɬɟɧɚɦ-ɥɢ


ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚɫɤɥɸɱɟɧɢɫɴɳɟɫɬɜɟɧɢɫɞɟɥɤɢ

ɉɪɟɡɝȾɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɟɫɤɥɸɱɢɥɨɫɥɟɞɧɢɬɟɫɴɳɟɫɬɜɟɧɢɫɞɟɥɤɢɫɤɥɢɟɧɬɢ
ʋ
ɩɨ
ɪɟɞ Ʉɨɧɬɪɚɝɟɧɬ
1 Ʉɥɢɟɧɬ

ɉɪɟɞɦɟɬɧɚɞɨɝɨɜɨɪɚ
ȾɨɫɬɚɜɤɚɧɚȽɌɅ

ɋɬɨɣɧɨɫɬɧɚ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ
%*1

 Ʉɥɢɟɧɬ
3 Ʉɥɢɟɧɬ3

Ⱦɨɫɬɚɜɤɚɧɚ
ɜɭɥɤɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɢɦ-ɥɢɡɚ
ɥɟɧɬɢ
ȾɨɫɬɚɜɤɚɧɚȽɌɅ

%*1
 %*1

4 Ʉɥɢɟɧɬ

ȾɨɫɬɚɜɤɚɧɚȽɌɅ

4 444  %*1


ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɬɧɨɫɧɨ ɫɞɟɥɤɢɬɟ ɫɤɥɸɱɟɧɢ ɦɟɠɞɭ ɟɦɢɬɟɧɬɚ
ɫɴɨɬɜɟɬɧɨ ɥɢɰɟɬɨ ɩɨ  ɞ ɨɬ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟ ɪɚɡɩɨɪɟɞɛɢ ɧɚɁɉɉɐɄ ɢ
ɫɜɴɪɡɚɧɢɥɢɰɚɩɪɟɡɨɬɱɟɬɧɢɹɩɟɪɢɨɞɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɡɚɫɤɥɸɱɜɚɧɟɧɚɬɚɤɢɜɚ
ɫɞɟɥɤɢ ɤɚɤɬɨ ɢ ɫɞɟɥɤɢ ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɢɡɜɴɧ ɨɛɢɱɚɣɧɚɬɚ ɦɭ ɞɟɣɧɨɫɬ ɢɥɢ
ɫɴɳɟɫɬɜɟɧɨ ɫɟ ɨɬɤɥɨɧɹɜɚɬ ɨɬ ɩɚɡɚɪɧɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɨ ɤɨɢɬɨ ɟɦɢɬɟɧɬɴɬ
ɫɴɨɬɜɟɬɧɨ ɥɢɰɟɬɨ ɩɨ  ɞ ɨɬ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟ ɪɚɡɩɨɪɟɞɛɢ ɧɚ ɁɉɉɐɄ ɢɥɢ
ɧɟɝɨɜɨɞɴɳɟɪɧɨɞɪɭɠɟɫɬɜɨɟɫɬɪɚɧɚɫɩɨɫɨɱɜɚɧɟɧɚɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚɧɚɫɞɟɥɤɢɬɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɧɚ ɫɜɴɪɡɚɧɨɫɬɬɚ ɢ ɜɫɹɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɡɚ ɨɰɟɧɤɚ ɧɚ
ɜɴɡɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨɜɴɪɯɭɮɢɧɚɧɫɨɜɨɬɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟɧɚɟɦɢɬɟɧɬɚɫɴɨɬɜɟɬɧɨɥɢɰɟɬɨ
ɩɨɞɨɬɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟɪɚɡɩɨɪɟɞɛɢɧɚɁɉɉɐɄ
ɋɜɴɪɡɚɧɢɬɟɥɢɰɚɧɚȾɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɜɤɥɸɱɜɚɬ ɤɥɸɱɨɜɭɩɪɚɜɥɟɧɫɤɢɩɟɪɫɨɧɚɥɧɚ
Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɢɞɪɭɝɢɫɜɴɪɡɚɧɢɥɢɰɚɨɩɢɫɚɧɢɩɨ-ɞɨɥɭ
Ⱥɤɨ ɧɟ ɟ ɢɡɪɢɱɧɨ ɭɩɨɦɟɧɚɬɨ ɬɪɚɧɡɚɤɰɢɢɬɟ ɫɴɫ ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɥɢɰɚ ɧɟ ɫɚ
ɢɡɜɴɪɲɜɚɧɢ ɩɪɢ ɫɩɟɰɢɚɥɧɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɧɟ ɫɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɢ ɢɥɢ ɩɨɥɭɱɚɜɚɧɢ
ɧɢɤɚɤɜɢɝɚɪɚɧɰɢɢ

ɄȺɍɑɍɄȺȾ
Ƚɨɞɢɲɟɧ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɞɨɤɥɚɞɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɞɟɤɟɦɜɪɢ9 ɝ
ɋɞɟɥɤɢɫɤɥɸɱɨɜɭɩɪɚɜɥɟɧɫɤɢɩɟɪɫɨɧɚɥ
Ʉɥɸɱɨɜɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɫɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɧɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɜɤɥɸɱɜɚ ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ ɧɚ
ɫɴɜɟɬɚ ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ ȼɴɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹɬɚ ɧɚ ɤɥɸɱɨɜɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɫɤɢ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɜɤɥɸɱɜɚɬɫɥɟɞɧɢɬɟɪɚɡɯɨɞɢ

Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɢɜɴɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ
Ɂɚɩɥɚɬɢ
Ɋɚɡɯɨɞɢɡɚɫɨɰɢɚɥɧɢɨɫɢɝɭɪɨɜɤɢ
Ɉɛɳɨɜɴɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ

2019
µɥɜ

2018
µɥɜ



(259)



(229)

ɉɪɟɡ ɢɡɦɢɧɚɥɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ÄɄɚɭɱɭɤ´ ȺȾ ɧɟ ɟ ɫɤɥɸɱɜɚɥɨ ɫɞɟɥɤɢ ɫɴɫ ɫɜɴɪɡɚɧɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɤɨɢɬɨ ɫɚ ɢɡɜɴɧ ɨɛɢɱɚɣɧɚɬɚ ɦɭ ɞɟɣɧɨɫɬ ɢɥɢ ɫɴɳɟɫɬɜɟɧɨ ɫɟ
ɨɬɤɥɨɧɹɜɚɬɨɬɩɚɡɚɪɧɢɬɟɭɫɥɨɜɢɹ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ ɫɴɛɢɬɢɹ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫ ɧɟɨɛɢɱɚɟɧ ɡɚ ɟɦɢɬɟɧɬɚ
ɫɴɨɬɜɟɬɧɨ ɥɢɰɟɬɨ ɩɨ  ɞ ɨɬ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟ ɪɚɡɩɨɪɟɞɛɢ ɧɚ ɁɉɉɐɄ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɦɚɳɢɫɴɳɟɫɬɜɟɧɨɜɥɢɹɧɢɟɜɴɪɯɭɞɟɣɧɨɫɬɬɚɦɭɢɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢɬɟ
ɨɬ ɧɟɝɨ ɩɪɢɯɨɞɢ ɢ ɢɡɜɴɪɲɟɧɢ ɪɚɡɯɨɞɢ ɨɰɟɧɤɚ ɧɚ ɜɥɢɹɧɢɟɬɨ ɢɦ ɜɴɪɯɭ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɩɪɟɡɬɟɤɭɳɚɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɇɟɫɚɧɚɥɢɰɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɢɫɴɛɢɬɢɹɫɧɟɨɛɢɱɚɟɧɡɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɯɚɪɚɤɬɟɪ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚɫɞɟɥɤɢɜɨɞɟɧɢɢɡɜɴɧɛɚɥɚɧɫɨɜɨ- ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɛɢɡɧɟɫ
ɰɟɥɩɨɫɨɱɜɚɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜɨɬɨɜɴɡɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɫɞɟɥɤɢɬɟɜɴɪɯɭɞɟɣɧɨɫɬɬɚɚɤɨ
ɪɢɫɤɴɬ ɢ ɩɨɥɡɢɬɟ ɨɬ ɬɟɡɢ ɫɞɟɥɤɢ ɫɚ ɫɴɳɟɫɬɜɟɧɢ ɡɚ ɟɦɢɬɟɧɬɚ ɫɴɨɬɜɟɬɧɨ
ɥɢɰɟɬɨɩɨɞɨɬɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟɪɚɡɩɨɪɟɞɛɢɧɚɁɉɉɐɄɢɚɤɨɪɚɡɤɪɢɜɚɧɟɬɨ
ɧɚɬɚɡɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɟɫɴɳɟɫɬɜɟɧɨɡɚɨɰɟɧɤɚɬɚɧɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɬɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟ
ɧɚɟɦɢɬɟɧɬɚɫɴɨɬɜɟɬɧɨɥɢɰɟɬɨɩɨɞɨɬɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟɪɚɡɩɨɪɟɞɛɢɧɚ
ɁɉɉɐɄ
Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɧɟɟɢɡɜɴɪɲɜɚɥɨɩɪɟɡɝɫɞɟɥɤɢɜɨɞɟɧɢɢɡɜɴɧɛɚɥɚɧɫɨɜɨ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚɞɹɥɨɜɢɭɱɚɫɬɢɹɧɚɟɦɢɬɟɧɬɚɫɴɨɬɜɟɬɧɨɥɢɰɟɬɨɩɨ
ɞɨɬɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟɪɚɡɩɨɪɟɞɛɢɧɚɁɉɉɐɄɡɚɨɫɧɨɜɧɢɬɟɦɭɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢɜ
ɫɬɪɚɧɚɬɚɢɜɱɭɠɛɢɧɚ ɜɰɟɧɧɢɤɧɢɠɚɮɢɧɚɧɫɨɜɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɧɢ
ɚɤɬɢɜɢ ɢ ɧɟɞɜɢɠɢɦɢ ɢɦɨɬɢ  ɤɚɤɬɨ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢɬɟ ɜ ɞɹɥɨɜɢ ɰɟɧɧɢ ɤɧɢɠɚ
ɢɡɜɴɧɧɟɝɨɜɚɬɚɝɪɭɩɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɩɨɫɦɢɫɴɥɚɧɚɁɚɤɨɧɚɡɚɫɱɟɬɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨɢ
ɢɡɬɨɱɧɢɰɢɬɟɧɚɱɢɧɢɬɟɧɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ
Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɢɦɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹ ɜ ɞɴɳɟɪɧɢ ɞɪɭɠɟɫɬɜɚ ɤɚɬɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɧɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɬɚɟɯɢɥɥɜ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɬɧɨɫɧɨɫɤɥɸɱɟɧɢɬɟɨɬɟɦɢɬɟɧɬɚɫɴɨɬɜɟɬɧɨɥɢɰɟɬɨɩɨ
 ɞ ɨɬ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟ ɪɚɡɩɨɪɟɞɛɢ ɧɚ ɁɉɉɐɄ ɨɬ ɧɟɝɨɜɨ ɞɴɳɟɪɧɨ

ɄȺɍɑɍɄȺȾ
Ƚɨɞɢɲɟɧ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɞɨɤɥɚɞɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɞɟɤɟɦɜɪɢ9 ɝ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ ɢɥɢ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ ɦɚɣɤɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ ɢɦ ɧɚ ɡɚɟɦɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɢɡɚɡɚɟɦɫɩɨɫɨɱɜɚɧɟɧɚɭɫɥɨɜɢɹɬɚɩɨɬɹɯɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɧɚ ɤɪɚɣɧɢɬɟ
ɫɪɨɤɨɜɟ ɡɚ ɢɡɩɥɚɳɚɧɟ ɤɚɤɬɨ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɢ ɝɚɪɚɧɰɢɢ ɢ
ɩɨɟɦɚɧɟɧɚɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹ
Ʉɴɦ 9 ɝ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɩɨɥɡɜɚ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɤɪɟɞɢɬɢ ɡɚ ɨɛɨɪɨɬɧɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
Ɂɚɟɦɨɞɚɬɟɥ
Ɉɛɟɞɢɧɟɧɚ
ɛɴɥɝɚɪɫɤɚɛɚɧɤɚȺȾ
ɍɧɢɄɪɟɞɢɬȻɭɥɛɚɧɤ
ȺȾ

Ƚɥɚɜɧɢɰɚ

4 5 (85
 EUR

Ⱦɚɬɚɧɚ
ɨɬɩɭɫɤɚɧɟ
Ɇɚɣɝ
Ɏɟɜɪɭɚɪɢɝ

ɋɪɨɤɡɚ ɉɪɨɫɪɨɩɨɝɚɫɹɜɚɧɟ
ɱɢɟ
ɘɧɢɝ

ɇɹɦɚ

Ɇɚɣɝ

ɇɹɦɚ

ɋ ɌȻ ɈȻȻ ȺȾ ɪɚɡɪɟɲɟɧ ɪɚɡɦɟɪ (85    ɱɟɬɢɪɢ ɦɢɥɢɨɧɚ ɢ
ɩɟɬɫɬɨɬɢɧɯɢɥɹɞɢɟɜɪɨɫɴɫɫɥɟɞɧɢɬɟɩɨɞɥɢɦɢɬɢ
ɞɨ(85ɱɟɬɢɪɢɦɢɥɢɨɧɚɢɩɟɬɫɬɨɬɢɧɯɢɥɹɞɢɟɜɪɨɡɚɨɛɨɪɨɬɧɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨɣɬɨɞɚɫɟɩɨɥɡɜɚɢɩɨɝɚɫɹɜɚɜɪɟɠɢɦɧɚɤɪɟɞɢɬɧɚɥɢɧɢɹ
 ɞɨ (85    ɟɞɢɧ ɦɢɥɢɨɧ ɢ ɩɟɬɫɬɨɬɢɧ ɯɢɥɹɞɢ ɟɜɪɨ ɡɚ ɛɚɧɤɨɜɢ
ɝɚɪɚɧɰɢɢɢɚɤɪɟɞɢɬɢɜɢ- ɜɫɥɭɱɚɣɱɟɟɧɚɥɢɰɟɫɜɨɛɨɞɟɧɥɢɦɢɬ
Ɉɛɳɚɬɚɫɭɦɚɧɚɛɚɧɤɨɜɢɬɟɝɚɪɚɧɰɢɢɢɚɤɪɟɞɢɬɢɜɢɢɡɞɚɞɟɧɢɨɬɥɢɦɢɬɚɤɚɤɬɨ
ɢɫɭɦɚɬɚɢɡɩɨɥɡɜɚɧɚɡɚɨɛɨɪɨɬɧɢɫɪɟɞɫɬɜɚɧɟɦɨɠɟɞɚɧɚɞɜɢɲɚɜɚ(85
ɱɟɬɢɪɢɦɢɥɢɨɧɚɢɩɟɬɫɬɨɬɢɧɯɢɥɹɞɢɟɜɪɨ
ɬɋɚɥɞɨɤɴɦɝ
ɇɚɱɚɫɬɬɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚɡɚɤɪɟɞɢɬɧɚɥɢɧɢɹ - ɟɜɪɨ
ɂɡɞɚɞɟɧɢɛɚɧɤɨɜɢɝɚɪɚɧɰɢɢ– ɟɜɪɨ
Ʉɪɚɟɧɫɪɨɤɝɫɥɢɯɜɟɧɩɪɨɰɟɧɬɸɪɢɛɨɪ ɩɥɸɫɧɚɞɛɚɜɤɚɡɚɥɨɝɧɚ
ɩɚɪɢɱɧɢɫɪɟɞɫɬɜɚ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɬɧɨɫɧɨɫɤɥɸɱɟɧɢɬɟɨɬɟɦɢɬɟɧɬɚɫɴɨɬɜɟɬɧɨɥɢɰɟɬɨɩɨ
 ɞ ɨɬ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟ ɪɚɡɩɨɪɟɞɛɢ ɧɚ ɁɉɉɐɄ ɨɬ ɧɟɝɨɜɨ ɞɴɳɟɪɧɨ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɢɥɢɞɪɭɠɟɫɬɜɨɦɚɣɤɚɜɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨɢɦɧɚɡɚɟɦɨɞɚɬɟɥɢɞɨɝɨɜɨɪɢ
ɡɚ ɡɚɟɦ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɝɚɪɚɧɰɢɢ ɨɬ ɜɫɹɤɚɤɴɜ ɜɢɞ ɜ ɬɨɜɚ
ɱɢɫɥɨ ɧɚ ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɥɢɰɚ ɫ ɩɨɫɨɱɜɚɧɟ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɨ ɬɹɯ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɧɚ ɤɪɚɣɧɢɬɟ ɫɪɨɤɨɜɟ ɡɚ ɩɥɚɳɚɧɟ ɢ ɰɟɥɬɚ ɡɚ ɤɨɹɬɨ ɫɚ ɛɢɥɢ
ɨɬɩɭɫɧɚɬɢ
ɉɪɟɡ ɨɬɱɟɬɧɢɹ ɩɟɪɢɨɞ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɥɨ ɡɚɟɦɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɚɤɚɤɬɨɫɥɟɞɜɚ
ɋɭɦɚɧɚ
ɡɚɟɦɚɜ
Ƚɨɞɢɲɧɚ ɇɚɱɢɫɥɟɧɚ
Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨ
ɯɢɥɥɜ
ɥɢɯɜɚ ɥɢɯɜɚ
ɉɚɞɟɠ
Ɂɚɟɦɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥ

4%
11 
Ɂɚɟɦɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥ

4%
5 

ɄȺɍɑɍɄȺȾ
Ƚɨɞɢɲɟɧ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɞɨɤɥɚɞɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɞɟɤɟɦɜɪɢ9 ɝ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚ ɨɬ ɢɡɜɴɪɲɟɧɚ ɧɨɜɚ
ɟɦɢɫɢɹɰɟɧɧɢɤɧɢɠɚɩɪɟɡɨɬɱɟɬɧɢɹɩɟɪɢɨɞ
ɉɪɟɡ ɨɬɱɟɬɧɢɹ ɩɟɪɢɨɞ ɧɟ ɫɚ ɢɡɜɴɪɲɜɚɧɢ ɧɨɜɢ ɟɦɢɫɢɢ ɧɚ ɰɟɧɧɢ ɤɧɢɠɚ ɧɚ
Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ

Ⱥɧɚɥɢɡ ɧɚ ɫɴɨɬɧɨɲɟɧɢɟɬɨ ɦɟɠɞɭ ɩɨɫɬɢɝɧɚɬɢɬɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɨɬɪɚɡɟɧɢɜɴɜɮɢɧɚɧɫɨɜɢɹɨɬɱɟɬɡɚɮɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚɝɨɞɢɧɚɢɩɨ-ɪɚɧɨ
ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɢɩɪɨɝɧɨɡɢɡɚɬɟɡɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢ
ɉɨɪɚɞɢ ɧɟɫɬɚɛɢɥɧɢɬɟ ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɋɴɜɟɬɴɬ ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ ɧɚ
Ʉɚɭɱɭɤ ȺȾ ɟ ɜɴɡɩɪɢɟɥ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɡɚ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɚɧɟ ɧɚ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɧɚɛɚɡɚɚɧɚɥɢɡɢɛɚɡɢɪɚɧɢɧɚɩɪɟɞɯɨɞɧɢɨɬɱɟɬɧɢɩɟɪɢɨɞɢ
Ɂɚɨɬɱɟɬɧɢɹɩɟɪɢɨɞɩɪɢɯɨɞɢɬɟɨɬɨɫɧɨɜɧɚɞɟɣɧɨɫɬɫɚɧɚɪɚɫɬɧɚɥɢɫ
ɚɩɟɱɚɥɛɚɬɚɡɚɩɟɪɢɨɞɚ– ɫɫɩɪɹɦɨɩɪɟɞɯɨɞɧɚɬɚɨɬɱɟɬɧɚɝɨɞɢɧɚ

Ⱥɧɚɥɢɡ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚɬɚ  ɨɬɧɨɫɧɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨ ɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɢɬɟ ɪɟɫɭɪɫɢ ɫ ɩɨɫɨɱɜɚɧɟ ɧɚ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ ɡɚ ɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟ ɧɚ
ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɬɚɟɜɟɧɬɭɚɥɧɢɬɟ ɡɚɩɥɚɯɢ ɢ ɦɟɪɤɢ ɤɨɢɬɨ ɟɦɢɬɟɧɬɴɬ ɫɴɨɬɜɟɬɧɨ
ɥɢɰɟɬɨɩɨɞɨɬɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟɪɚɡɩɨɪɟɞɛɢɧɚɁɉɉɐɄɟɩɪɟɞɩɪɢɟɥɢɥɢ
ɩɪɟɞɫɬɨɢɞɚɩɪɟɞɩɪɢɟɦɟɫɨɝɥɟɞɨɬɫɬɪɚɧɹɜɚɧɟɬɨɢɦ
ɐɟɥɢɬɟɧɚȾɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɜɴɜɜɪɴɡɤɚɫɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɮɢɧɚɧɫɨɜɢɬɟɪɟɫɭɪɫɢɫɚ
•
ɞɚ ɨɫɢɝɭɪɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɬɚ ɧɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɞɚ ɩɪɨɞɴɥɠɢ ɞɚ
ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɤɚɬɨɞɟɣɫɬɜɚɳɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɢ
•
ɞɚɨɫɢɝɭɪɢɚɞɟɤɜɚɬɧɚɪɟɧɬɚɛɢɥɧɨɫɬɡɚɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ
ɤɚɬɨɨɩɪɟɞɟɥɹɰɟɧɚɬɚɧɚɩɪɨɞɭɤɬɢɬɟɢɭɫɥɭɝɢɬɟɫɢɤɚɤɬɨɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɢɬɟ
ɫɢɩɪɨɟɤɬɢɜɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɫɧɢɜɨɬɨɧɚɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟɜɢɞɨɜɟɪɢɫɤ
ɐɟɥɬɚ ɧɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɟ ɞɚ ɩɨɞɞɴɪɠɚ ɤɚɩɢɬɚɥ ɤɴɦ ɞɴɥɝ ɜ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ
ɨɛɳɨɩɪɢɟɬɢɬɟ ɧɨɪɦɢ ɬɴɣ ɤɚɬɨ ɥɢɩɫɜɚ ɭɬɜɴɪɞɟɧ ɛɟɧɱ-ɦɚɪɤ ɡɚ ɫɴɨɬɜɟɬɧɢɬɟ
ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ
Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɭɩɪɚɜɥɹɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɩɪɚɜɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɬɟ
ɩɨɩɪɚɜɤɢ ɜ ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɩɪɨɦɟɧɢɬɟ ɜ ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɬɚ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ
ɪɢɫɤɨɜɢɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ ɫɴɨɬɜɟɬɧɢɬɟ ɚɤɬɢɜɢ Ɂɚ ɞɚ ɩɨɞɞɴɪɠɚ ɢɥɢ
ɤɨɪɢɝɢɪɚ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɫɬɪɢɤɬɧɨ ɫɟ ɩɪɢɞɴɪɠɚ ɤɴɦ
ɨɛɳɨɩɪɢɟɬɢɬɟɧɨɪɦɢɡɚɫɴɨɬɧɨɲɟɧɢɹɬɚɤɚɤɬɨɢɤɴɦɡɚɤɨɧɨɜɢɬɟɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹ

Ɉɰɟɧɤɚ ɧɚ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɢɬɟ
ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ ɫ ɩɨɫɨɱɜɚɧɟ ɧɚ ɪɚɡɦɟɪɚ ɧɚ ɪɚɡɩɨɥɚɝɚɟɦɢɬɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ
ɨɬɪɚɡɹɜɚɧɟɧɚɜɴɡɦɨɠɧɢɬɟɩɪɨɦɟɧɢɜɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚɧɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟɧɚɬɚɡɢ
ɞɟɣɧɨɫɬ
Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɞɴɪɠɢɩɚɪɢɜɛɪɨɣɢɰɟɧɧɢɤɧɢɠɚɡɚɬɴɪɝɭɜɚɧɟɡɚɞɚɩɨɫɪɟɳɚ
ɥɢɤɜɢɞɧɢɬɟ ɫɢ ɧɭɠɞɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞɢ ɞɨ  ɞɧɢ ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɞɴɥɝɨɫɪɨɱɧɢɬɟ
ɥɢɤɜɢɞɧɢɧɭɠɞɢɫɟɨɫɢɝɭɪɹɜɚɬɱɪɟɡɡɚɟɦɢɜɫɴɨɬɜɟɬɧɢɹɪɚɡɦɟɪ

ɄȺɍɑɍɄȺȾ
Ƚɨɞɢɲɟɧ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɞɨɤɥɚɞɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɞɟɤɟɦɜɪɢ9 ɝ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ ɧɚɫɬɴɩɢɥɢ ɩɪɨɦɟɧɢ  ɩɪɟɡ ɨɬɱɟɬɧɢɹ ɩɟɪɢɨɞ ɜ
ɨɫɧɨɜɧɢɬɟɩɪɢɧɰɢɩɢɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɟɦɢɬɟɧɬɚɫɴɨɬɜɟɬɧɨɥɢɰɟɬɨɩɨɞ
ɨɬɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟɪɚɡɩɨɪɟɞɛɢɧɚɁɉɉɐɄɢɧɚɧɟɝɨɜɚɬɚɝɪɭɩɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨɫɦɢɫɴɥɚɧɚɁɚɤɨɧɚɡɚɫɱɟɬɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ
ɉɪɟɡɩɟɪɢɨɞɚɧɟɫɚɧɚɫɬɴɩɢɥɢɩɪɨɦɟɧɢɜɨɫɧɨɜɧɢɬɟɩɪɢɧɰɢɩɢɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɧɚȾɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ ɩɪɢɥɚɝɚɧɢɬɟ ɨɬ
ɟɦɢɬɟɧɬɚ ɫɴɨɬɜɟɬɧɨ ɥɢɰɟɬɨ ɩɨ  ɞ ɨɬ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟ ɪɚɡɩɨɪɟɞɛɢ ɧɚ
ɁɉɉɐɄɜɩɪɨɰɟɫɚɧɚɢɡɝɨɬɜɹɧɟɧɚɮɢɧɚɧɫɨɜɢɬɟɨɬɱɟɬɢɫɢɫɬɟɦɚɡɚɜɴɬɪɟɲɟɧ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɢɫɬɟɦɚɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɪɢɫɤɨɜɟ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨɢɤɨɧɬɪɨɥɚɧɚɪɢɫɤɚɡɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɫɟɢɡɜɴɪɲɜɚɨɬɋɴɜɟɬɚɧɚ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɱɪɟɡɜɴɬɪɟɲɟɧɤɨɧɬɪɨɥɢɚɧɚɥɢɡɢ
Ɋɢɫɤɴɬɨɬɧɟɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɞɨɝɨɜɨɪɧɢɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɫɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɢɬɟɧɚ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɫɟɧɚɛɥɸɞɚɜɚɢɡɦɟɪɜɚɢɤɨɧɬɪɨɥɢɪɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨ
ɐɟɥɢɢɩɨɥɢɬɢɤɚɧɚɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɪɢɫɤɚ
ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɟ
ɢɡɥɨɠɟɧɨɧɚɩɚɡɚɪɟɧɪɢɫɤɢɩɨ-ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɧɚɪɢɫɤɨɬɩɪɨɦɟɧɢɜɴɜɜɚɥɭɬɧɢɹ
ɤɭɪɫ ɥɢɯɜɟɧ ɪɢɫɤ ɤɚɤɬɨ ɢ ɪɢɫɤ ɨɬ ɩɪɨɦɹɧɚɬɚ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢ ɰɟɧɢ ɤɨɟɬɨ ɫɟ
ɞɴɥɠɢ ɧɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɬɚ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɬɚ ɞɟɣɧɨɫɬ ɧɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɪɢɫɤɚ ɧɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɫɟ ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚɥɧɚɬɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɧɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɜ ɫɴɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫȻɨɪɞɚ ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬ ɧɚ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɟ ɞɚ ɨɫɢɝɭɪɢ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɢɬɟ ɢ ɫɪɟɞɧɨɫɪɨɱɧɢ
ɩɚɪɢɱɧɢ ɩɨɬɨɰɢ ɤɚɬɨ ɧɚɦɚɥɢ ɢɡɥɚɝɚɧɟɬɨ ɫɢ ɧɚ ɪɢɫɤ Ⱦɴɥɝɨɫɪɨɱɧɢɬɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɫɟ ɭɩɪɚɜɥɹɜɚɬ ɬɚɤɚ ɱɟ ɞɚ ɢɦɚɬ ɞɴɥɝɨɬɪɚɣɧɚ
ɜɴɡɜɪɚɳɚɟɦɨɫɬ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ ɩɪɨɦɟɧɢɬɟ ɜ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɧɢɬɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪɧɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢ
ɩɪɟɡɨɬɱɟɬɧɚɬɚɮɢɧɚɧɫɨɜɚɝɨɞɢɧɚ
ɉɪɟɡ ɝ ɟ ɧɚɫɬɴɩɢɥɚ ɩɪɨɦɹɧɚ ɧɚ ɥɢɰɚɬɚ ɭɩɪɚɠɧɹɜɚɳɢ ɤɨɧɬɪɨɥ ɜɴɪɯɭ
Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ– ɢɡɜɴɪɲɟɧɚɟɫɦɹɧɚɧɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɧɚÄɆɭɪɚ³ȿɈɈȾɤɨɣɬɨ
ɞɚ ɢɡɩɴɥɧɹɜɚ ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɬɚ ɧɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɜ ɋɴɜɟɬɚ ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ ɧɚ
ɄɚɭɱɭɤȺȾɇɨɜɢɹɬɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɇɢɤɨɥɚɣɋɢɦɟɨɧɨɜɌɟɧɞɠɨɜ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ ɪɚɡɦɟɪɚ ɧɚ ɜɴɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹɬɚ ɧɚɝɪɚɞɢɬɟ ɢɢɥɢ
ɩɨɥɡɢɬɟɧɚɜɫɟɤɢɨɬɱɥɟɧɨɜɟɬɟɧɚɭɩɪɚɜɢɬɟɥɧɢɬɟɢɧɚɤɨɧɬɪɨɥɧɢɬɟɨɪɝɚɧɢɡɚ
ɨɬɱɟɬɧɚɬɚɮɢɧɚɧɫɨɜɚɝɨɞɢɧɚɢɡɩɥɚɬɟɧɢɨɬɟɦɢɬɟɧɬɚɫɴɨɬɜɟɬɧɨɥɢɰɟɬɨɩɨ
ɞ ɨɬ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟ ɪɚɡɩɨɪɟɞɛɢ ɧɚ ɁɉɉɐɄ ɢ ɧɟɝɨɜɢ ɞɴɳɟɪɧɢ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɚɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɬɨɜɚ ɞɚɥɢ ɫɚ ɛɢɥɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢ ɜ ɪɚɡɯɨɞɢɬɟ ɧɚ
ɟɦɢɬɟɧɬɚ ɫɴɨɬɜɟɬɧɨ ɥɢɰɟɬɨ ɩɨ   ɞ ɨɬ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟ ɪɚɡɩɨɪɟɞɛɢ ɧɚ
ɁɉɉɐɄɢɥɢɩɪɨɢɡɬɢɱɚɬɨɬɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɧɚɩɟɱɚɥɛɚɬɚɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ
ɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɫɭɦɢɢɧɟɩɚɪɢɱɧɢɜɴɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ

ɄȺɍɑɍɄȺȾ
Ƚɨɞɢɲɟɧ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɞɨɤɥɚɞɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɞɟɤɟɦɜɪɢ9 ɝ
ɛ ɭɫɥɨɜɧɢɢɥɢɪɚɡɫɪɨɱɟɧɢɜɴɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹɜɴɡɧɢɤɧɚɥɢɩɪɟɡɝɨɞɢɧɚɬɚɞɨɪɢ
ɢɚɤɨɜɴɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟɬɨɫɟɞɴɥɠɢɤɴɦɩɨ-ɤɴɫɟɧɦɨɦɟɧɬ
ɜ ɫɭɦɚɞɴɥɠɢɦɚɨɬɟɦɢɬɟɧɬɚɫɴɨɬɜɟɬɧɨɥɢɰɟɬɨɩɨɞɨɬɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟ
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-


Ɂɚ ɩɭɛɥɢɱɧɢɬɟ ɞɪɭɠɟɫɬɜɚ - ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ ɩɪɢɬɟɠɚɜɚɧɢ ɨɬ
ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ ɧɚ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɧɢɬɟ ɢ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɧɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢ ɩɪɨɤɭɪɢɫɬɢɬɟ ɢ
ɜɢɫɲɢɹ ɪɴɤɨɜɨɞɟɧ ɫɴɫɬɚɜ ɚɤɰɢɢ ɧɚ ɟɦɢɬɟɧɬɚ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɚɤɰɢɢɬɟ
ɩɪɢɬɟɠɚɜɚɧɢɨɬɜɫɟɤɢɨɬɬɹɯɩɨɨɬɞɟɥɧɨɢɤɚɬɨɩɪɨɰɟɧɬɨɬɚɤɰɢɢɬɟɨɬɜɫɟɤɢ
ɤɥɚɫɤɚɤɬɨɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɢɢɦɨɬɟɦɢɬɟɧɬɚɨɩɰɢɢɜɴɪɯɭɧɟɝɨɜɢɰɟɧɧɢɤɧɢɠɚ
- ɜɢɞɢɪɚɡɦɟɪɧɚɰɟɧɧɢɬɟɤɧɢɠɚɜɴɪɯɭɤɨɢɬɨɫɚɭɱɪɟɞɟɧɢɨɩɰɢɢɬɟɰɟɧɚɧɚ
ɭɩɪɚɠɧɹɜɚɧɟɧɚɨɩɰɢɢɬɟɩɨɤɭɩɧɚɰɟɧɚɚɤɨɢɦɚɬɚɤɚɜɚɢɫɪɨɤɧɚɨɩɰɢɢɬɟ
ɉɪɟɡ 1ɝ ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ ɧɚ ɋɴɜɟɬɚ ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ ɫɚ ɩɪɢɬɟɠɚɜɚɥɢ ɫɥɟɞɧɢɹ
ɛɪɨɣɚɤɰɢɢ
ÄɆɍɊȺ´ɈɈȾ– ɛɪ 
ɑɥɟɧɨɜɟɬɟɧɚɋɴɜɟɬɚɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɧɟɫɚɩɪɢɞɨɛɢɜɚɥɢɢɥɢɩɪɟɯɜɴɪɥɹɥɢ
ɚɤɰɢɢɧɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɩɪɟɡɝ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ ɢɡɜɟɫɬɧɢɬɟ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɨɫɬɢ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɢ ɫɥɟɞ ɩɪɢɤɥɸɱɜɚɧɟ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ  ɜ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ
ɤɨɢɬɨ ɜ ɛɴɞɟɳ ɩɟɪɢɨɞ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɧɚɫɬɴɩɹɬ ɩɪɨɦɟɧɢ ɜ ɩɪɢɬɟɠɚɜɚɧɢɹ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɟɧ ɞɹɥ ɚɤɰɢɢ ɢɥɢ ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ ɨɬ ɧɚɫɬɨɹɳɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪɢ ɢɥɢ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɨɧɟɪɢ
ɇɟɫɚɢɡɜɟɫɬɧɢɧɚȾɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɞɨɝɨɜɨɪɟɧɨɫɬɢɜɪɟɡɭɥɬɚɬɧɚɤɨɢɬɨɜɛɴɞɟɳ
ɩɟɪɢɨɞɦɨɝɚɬɞɚɧɚɫɬɴɩɹɬɩɪɨɦɟɧɢɜɩɪɢɬɟɠɚɜɚɧɢɹɨɬɧɨɫɢɬɟɥɟɧɞɹɥɚɤɰɢɢ
ɨɬɧɚɫɬɨɹɳɢɚɤɰɢɨɧɟɪɢȼɫɢɱɤɢɨɛɫɬɨɹɬɟɥɫɬɜɚɤɨɢɬɨȾɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɫɱɢɬɚɱɟ

ɄȺɍɑɍɄȺȾ
Ƚɨɞɢɲɟɧ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɞɨɤɥɚɞɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɞɟɤɟɦɜɪɢ9 ɝ
ɛɢɯɚ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɨɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɬɟ ɩɪɢ ɜɡɟɦɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɪɟɲɟɧɢɹɫɚɪɚɡɤɪɢɬɢɩɭɛɥɢɱɧɨ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚɜɢɫɹɳɢɫɴɞɟɛɧɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɢɥɢɚɪɛɢɬɪɚɠɧɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɚɫɚɟɳɢ ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹ ɢɥɢ ɜɡɟɦɚɧɢɹ ɧɚ ɟɦɢɬɟɧɬɚ ɫɴɨɬɜɟɬɧɨ
ɥɢɰɟɬɨ ɩɨ   ɞ ɨɬ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟ ɪɚɡɩɨɪɟɞɛɢ ɧɚ ɁɉɉɐɄ ɜ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚɣɦɚɥɤɨ  ɧɚ ɫɬɨ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹ ɦɭ ɤɚɩɢɬɚɥ ɚɤɨ ɨɛɳɚɬɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ ɧɚ
ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɬɚ ɢɥɢ ɜɡɟɦɚɧɢɹɬɚ ɧɚ ɟɦɢɬɟɧɬɚ ɫɴɨɬɜɟɬɧɨ ɥɢɰɟɬɨ ɩɨ  ɞ ɨɬ
ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟɪɚɡɩɨɪɟɞɛɢɧɚɁɉɉɐɄɩɨɜɫɢɱɤɢɨɛɪɚɡɭɜɚɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɧɚɞɯɜɴɪɥɹɧɚɫɬɨɨɬɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹɦɭɤɚɩɢɬɚɥɫɟɩɪɟɞɫɬɚɜɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚ
ɜɫɹɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɩɨɨɬɞɟɥɧɨ
Ʉɴɦɝɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɧɹɦɚɜɢɫɹɳɢɫɴɞɟɛɧɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɢɥɢ
ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɤɚɫɚɟɳɢɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɜɪɚɡɦɟɪɧɚɣ-ɦɚɥɤɨɨɬ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɹɤɚɩɢɬɚɥ

Ɂɚ ɩɭɛɥɢɱɧɢɬɟ ɞɪɭɠɟɫɬɜɚ – ɞɚɧɧɢ ɡɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡɚ ɜɪɴɡɤɢ ɫ
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Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢɹɡɚɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɫɴɝɥɚɫɧɨɱɥɇɚɥ
ɜɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɱɥɇ  ɚɥ ɬ ɨɬ ɁɉɉɐɄ ɧɚ ÄɄɚɭɱɭɤ³ ȺȾ
ɝɪɋɨɮɢɹ

ȾɟɤɥɚɪɚɰɢɹɬɚɡɚɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚÄɄɚɭɱɭɤ³ȺȾɜɤɥɸɱɜɚɨɫɧɨɜɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɬɧɨɫɧɨ ɩɪɚɜɢɥɚɬɚ ɡɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɫɢɫɬɟɦɢɬɟ ɡɚ ɜɴɬɪɟɲɟɧ ɤɨɧɬɪɨɥ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɪɢɫɤɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚɫɴɛɪɚɧɢɟɬɨɧɚɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟɢɧɟɝɨɜɢɬɟ ɩɪɚɜɨɦɨɳɢɹɩɪɚɜɚɬɚ
ɧɚɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟɭɩɪɚɜɢɬɟɥɧɢɬɟɨɪɝɚɧɢ
Ɋɚɡɤɪɢɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɬ ÄɄɚɭɱɭɤ³ ȺȾ ɨɬɧɨɫɧɨ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɬɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɟɢɡɬɨɱɧɢɤɡɚɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɬɟɧɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɤɨɣɬɨɞɚɭɥɟɫɧɹɜɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɢɬɟ ɢɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɞɚ ɞɨɩɪɢɧɚɫɹ ɡɚ ɞɨɜɟɪɢɟɬɨ ɢɦ ɜ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ
ɋɴɜɟɬɴɬ ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ÄɄɚɭɱɭɤ³ ȺȾ ɢɦɚ ɞɴɥɝɨɫɪɨɱɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɨ
ɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɬɚɧɚɪɚɛɨɬɚɧɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɜɴɜɜɪɴɡɤɚɫɤɨɟɬɨɫɟ
ɫɥɟɞɢ ɧɟɩɪɟɫɬɚɧɧɨ ɡɚ ɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɚ
ɪɟɝɭɥɢɪɚɧɚɬɚɢɞɪɭɝɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɡɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ

ɄȺɍɑɍɄȺȾ
Ƚɨɞɢɲɟɧ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɞɨɤɥɚɞɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɞɟɤɟɦɜɪɢ9 ɝ
ȼɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚɧɚɁɉɉɐɄɋɴɜɟɬɴɬɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɧɚÄɄɚɭɱɭɤ³
ȺȾ ɞɟɤɥɚɪɢɪɚ ɱɟ ɫɩɚɡɜɚ ɩɨ ɰɟɥɟɫɴɨɛɪɚɡɧɨɫɬ ɨɞɨɛɪɟɧɢɹɬ ɇɚɰɢɨɧɚɥɟɧ
ɤɨɞɟɤɫ ɡɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɟɬ ɨɬ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢɹ ɡɚ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɨɞɨɛɪɟɧ ɤɚɬɨ Ʉɨɞɟɤɫ ɡɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɨɱɥɇɚɥɬɨɬɁɚɤɨɧɚɡɚɩɭɛɥɢɱɧɨɩɪɟɞɥɚɝɚɧɟɧɚɰɟɧɧɢ
ɤɧɢɠɚ ɁɉɉɐɄ  ɫ Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨɬ ɝ ɨɬ Ɂɚɦɟɫɬɧɢɤ-ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬ ɧɚ
Ʉɨɦɢɫɢɹɬɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɧɚɞɡɨɪ ɪɴɤɨɜɨɞɟɳ ɭɩɪɚɜɥɜɧɢɟ Äɇɚɞɡɨɪ ɧɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɬɚɞɟɣɧɨɫɬ³
ɋɴɜɟɬɴɬɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɧɚÄɄɚɭɱɭɤ³ȺȾɭɩɪɚɜɥɹɜɚɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɢɨɬɝɨɜɨɪɧɨ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɜ ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢɬɟ ɜɢɡɢɹ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɧɚ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɢɬɟ ɧɚ ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬ ɧɚ ɫɴɜɟɬɚ ɧɚ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɧɚÄɄɚɭɱɭɤ³ȺȾɧɟɟɧɟɡɚɜɢɫɢɦɱɥɟɧɋɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚɧɚɫɴɜɟɬɚɧɚ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ ɟ ɜ ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚ  ɧɚ ɱɥɚ ɚɥ ɨɬ ɁɉɉɐɄ
ɍɫɬɚɧɨɜɟɧɚ ɟ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɡɚ ɡɚɩɨɡɧɚɜɚɧɟ ɧɚ ɧɨɜɢɬɟ ɱɥɟɧɨɜɟ ɧɚ ɋɴɜɟɬɚ ɧɚ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ ɫ ɜɫɢɱɤɢ ɨɫɧɨɜɧɢ ɩɪɚɜɧɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɢ ɜɴɩɪɨɫɢ ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫ
ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ȼ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɢɬɟ ɚɤɬɨɜɟ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɧɟ ɟ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɚɧ ɛɪɨɹɬ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɚɬɚ ɜ ɤɨɢɬɨ ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ ɧɚ ɋɴɜɟɬɚ ɧɚ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɡɚɟɦɚɬ ɪɴɤɨɜɨɞɧɢ ɩɨɡɢɰɢɢ Ȼɪɨɹɬ ɧɚ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢɬɟ ɦɚɧɞɚɬɢ ɧɚ ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ ɧɚ ɋɴɜɟɬɚ ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ
ɨɫɢɝɭɪɹɜɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɤɚɤɬɨ ɢ ɫɩɚɡɜɚɧɟ ɧɚ
ɡɚɤɨɧɨɜɢɬɟɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹ– ɧɟɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɛɪɨɹɬɧɚɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɢɬɟɦɚɧɞɚɬɢ
ɧɚ ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ ɧɚ ɋɴɜɟɬɚ ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ ɉɪɚɜɨɦɨɳɢɹɬɚ ɧɚ ɫɴɜɟɬɚ ɧɚ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ ɜɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɟɦɢɬɢɪɚɧɟ ɢɥɢ ɨɛɪɚɬɧɨ ɢɡɤɭɩɭɜɚɧɟ ɧɚ ɚɤɰɢɢ ɧɚ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɫɚ ɩɨɫɨɱɟɧɢ ɜ ɍɫɬɚɜɚ ɧɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ
ȼɞɨɝɨɜɨɪɢɬɟɡɚɜɴɡɥɚɝɚɧɟɧɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨɤɨɢɬɨɫɟɫɤɥɸɱɜɚɬɫɱɥɟɧɨɜɟɬɟ
ɧɚɋɴɜɟɬɚɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɧɚÄɄɚɭɱɭɤ³ȺȾɫɟɨɩɪɟɞɟɥɹɬɬɟɯɧɢɬɟɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹ
ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢɬɟ ɡɚ ɪɚɡɦɟɪɚ ɧɚ ɜɴɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟɬɨ ɢɦ ɢ ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɬɚ
ɢɦ ɡɚ ɥɨɹɥɧɨɫɬ ɤɴɦ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɢɬɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪɢ ɱɥɟɧɨɜɟ ɧɚ
ɋɴɜɟɬɚ ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ ɩɨɥɭɱɚɜɚɬ ɫɚɦɨ ɨɫɧɨɜɧɨ ɜɴɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɛɟɡ
ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢ ɫɬɢɦɭɥɢ ȼɴɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹɬɚ ɧɚ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɢɬɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪɢ ɧɟ
ɨɬɪɚɡɹɜɚ ɭɱɚɫɬɢɟɬɨ ɢɦ ɜ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɬɟɯɧɢɬɟ ɡɚɞɚɱɢ ɞɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɚɬɞɟɣɫɬɜɢɹɬɚɧɚɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨɬɨɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɢɟɮɟɤɬɢɜɧɨɬɨɢɦ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟ ɫɬɢɦɭɥɢ ɧɚ
ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟ ɱɥɟɧɨɜɟ ɧɚ ɋɴɜɟɬɚ ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ ɫɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɢ ÄɄɚɭɱɭɤ³ ȺȾ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚ ɞɨɫɬɴɩ ɧɚ ɫɜɨɢɬɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɢ ɞɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɫɜɴɪɡɚɧɚ ɫɴɫ ɫɞɟɥɤɢ ɦɟɠɞɭ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɢ ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ ɧɚ
ɋɴɜɟɬɚɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɢɫɜɴɪɡɚɧɢɫɧɟɝɨɥɢɰɚ
Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ÄɄɚɭɱɭɤ³ ȺȾ ɧɹɦɚ ɭɬɜɴɪɞɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɡɚ ɪɚɡɤɪɢɜɚɧɟ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢ ɜɪɴɡɤɢ ɫ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɬɟ ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ ɢ ɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɧɚ
ɡɚɞɚɱɢɬɟ ɧɚ ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ ɧɚ ɋɴɜɟɬɚ ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɚɬɚ
ɞɟɣɧɨɫɬɧɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɋɴɜɟɬɴɬɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɞɚɜɚɧɚɫɨɤɢɨɞɨɛɪɹɜɚɢ

ɄȺɍɑɍɄȺȾ
Ƚɨɞɢɲɟɧ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɞɨɤɥɚɞɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɞɟɤɟɦɜɪɢ9 ɝ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɚɛɢɡɧɟɫɩɥɚɧɚɧɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɫɞɟɥɤɢɬɟɧɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɤɨɢɬɨɫɚ
ɨɬɫɴɳɟɫɬɜɟɧɯɚɪɚɤɬɟɪɤɚɤɬɨɢɞɪɭɝɢɞɟɣɧɨɫɬɢɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢɜɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɢɬɟ
ɚɤɬɨɜɟ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ Ȼɪɨɹɬ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɬɚ ɧɚ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɢɬɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪɢ ɜ
ɋɴɜɟɬɚɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɤɨɪɟɫɩɨɧɞɢɪɚɫɢɧɬɟɪɟɫɢɬɟɧɚɜɫɢɱɤɢɚɤɰɢɨɧɟɪɢɧɚ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ȼ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɧɢɬɟ ɚɤɬɨɜɟ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɫɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɚɧɢ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢɡɚɢɡɛɹɝɜɚɧɟɢɪɚɡɤɪɢɜɚɧɟɧɚɤɨɧɮɥɢɤɬɢɧɚɢɧɬɟɪɟɫɢ
Ɉɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɟɧ ɜɴɬɪɟɲɟɧ ɤɨɧɬɪɨɥ ɟ ɟɞɢɧ ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢ ɜ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɋɴɜɟɬɚ ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ ɧɚ  ÄɄɚɭɱɭɤ³ ȺȾ –
ɢɡɝɪɚɞɟɧɚɟɫɢɫɬɟɦɚɡɚɜɴɬɪɟɲɟɧɤɨɧɬɪɨɥɫɰɟɥɞɚɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɚɪɢɫɤɨɜɟɬɟ
ɤɨɢɬɨɫɴɩɴɬɫɬɜɚɬɞɟɣɧɨɫɬɬɚɦɭɢɞɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨɬɨɢɦɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨɧɚɮɢɧɚɧɫɨɜɢɬɟɪɟɫɭɪɫɢɫɟɪɟɚɥɢɡɢɪɚɜɫɬɪɨɝɨɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɫ ɜɡɟɬɢɬɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɞɟɣɫɬɜɚɳɚɬɚ ɤɴɦ ɦɨɦɟɧɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɭɪɟɞɛɚ
ɋɢɫɬɟɦɢɬɟɡɚɜɴɬɪɟɲɟɧɤɨɧɬɪɨɥɩɨɞɩɨɦɚɝɚɬɟɮɟɤɬɢɜɧɨɬɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚɧɟɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɢɬɟ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬ ɢ ɪɚɡɤɪɢɜɚɧɟ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɬ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɚ
ɨɞɢɬɟɧ ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨɞɩɨɦɚɝɚ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɬɨ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨ
Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɩɪɢɥɚɝɚ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɫɱɟɬɨɜɨɞɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɚ ɩɪɨɰɟɫɢɬɟ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ ɨɬɱɢɬɚɧɟ
ɩɪɢɞɴɪɠɚɣɤɢ ɫɟ ɤɴɦ ɞɟɣɫɬɜɚɳɢɬɟ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɢ ɫɱɟɬɨɜɨɞɧɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ
Ɋɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ÄɄɚɭɱɭɤ³ ȺȾ ɟ ɨɬɝɨɜɨɪɧɨ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɟ ɧɚ ɤɨɪɟɤɬɧɨɬɨ
ɜɨɞɟɧɟ ɧɚ ɫɱɟɬɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɰɟɥɟɫɴɨɛɪɚɡɧɨɬɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɚɤɬɢɜɢɬɟ ɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɟɦɚɧɟɬɨ ɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢ ɦɟɪɤɢ ɡɚ ɢɡɛɹɝɜɚɧɟ ɧɚ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɢ
ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɢɢɧɟɪɟɞɧɨɫɬɢɉɪɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɡɚɢɡɛɨɪɧɚɜɴɧɲɟɧɨɞɢɬɨɪɡɚ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɧɟɫɟɩɪɢɥɚɝɚɩɪɢɧɰɢɩɚɧɚɪɨɬɚɰɢɹ ɉɪɟɡɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟɝɨɞɢɧɢ
ɜɴɧɲɧɢ ɨɞɢɬɨɪɢ ɧɚɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɫɚɛɢɥɢ „ɊɋɆȻȽ³ȿɈɈȾ
Ɋɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ÄɄɚɭɱɭɤ³ ȺȾ ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ
ɪɢɫɤɨɜɟɬɟ ɱɪɟɡ ɩɪɢɥɚɝɚɧɟ ɧɚ  ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɬɹɯɧɨɬɨ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɚɧɟ ɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɚɧɟ ȿɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ  ɪɢɫɤɚ ɫɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɹ ɨɬ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɫɤɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ
ɋɴɜɟɬɚɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɧɨɫɢɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚɫɢɫɬɟɦɢɬɟɡɚɜɴɬɪɟɲɟɧɤɨɧɬɪɨɥ
ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɪɢɫɤɚ ɡɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɢ ɫɥɟɞɢ ɡɚ ɬɹɯɧɨɬɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚɧɟɌɟɡɢɫɢɫɬɟɦɢɫɚɫɴɡɞɚɞɟɧɢɫɰɟɥɞɚɭɩɪɚɜɥɹɜɚɬɧɨɧɟɛɢɯɚ
ɦɨɝɥɢɞɚɟɥɢɦɢɧɢɪɚɬɧɚɩɴɥɧɨɪɢɫɤɚɨɬɧɟɩɨɫɬɢɝɚɧɟɧɚɡɚɥɨɠɟɧɢɬɟɛɢɡɧɟɫ
ɰɟɥɢ Ɍɟ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɬ ɫɚɦɨ ɪɚɡɭɦɧɚ ɧɨ ɧɟ ɢ ɩɴɥɧɚ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɡɚ
ɥɢɩɫɚɬɚ ɧɚ ɫɴɳɟɫɬɜɟɧɢ ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɝɪɟɲɤɢ ɋɴɜɟɬɚ ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ ɟ
ɢɡɝɪɚɞɢɥɧɟɩɪɟɤɴɫɧɚɬɩɪɨɰɟɫɡɚɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɚɧɟɨɰɟɧɤɚɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɢɬɟɪɢɫɤɨɜɟɡɚȾɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ
Ⱥɧɚɥɢɡɧɚɪɢɫɤɚ
ɋɴɜɟɬɴɬ ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɪɢɫɤɨɜɟ ɧɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɢ ɫɥɟɞɢ ɩɪɟɡ ɰɹɥɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɦɟɪɤɢɬɟ ɡɚ ɚɞɪɟɫɢɪɚɧɟ ɧɚ ɬɟɡɢ
ɪɢɫɤɨɜɟ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɱɪɟɡ ɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟ ɡɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ Ⱥɧɚɥɢɡɴɬ ɧɚ ɪɢɫɤɚ
ɨɛɯɜɚɳɚ ɛɢɡɧɟɫ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɪɢɫɤɨɜɟ ɡɞɪɚɜɟ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ ɧɚ

ɄȺɍɑɍɄȺȾ
Ƚɨɞɢɲɟɧ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɞɨɤɥɚɞɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɞɟɤɟɦɜɪɢ9 ɝ
ɫɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɢ ɩɚɡɚɪɧɢ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɪɢɫɤɨɜɟ ɪɢɫɤɨɜɟ ɡɚ
ɪɟɩɭɬɚɰɢɹɬɚɫɤɨɢɬɨȾɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɦɨɠɟɞɚɫɟɫɛɥɴɫɤɚɤɚɤɬɨɢɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢ
ɨɛɥɚɫɬɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɜɛɢɡɧɟɫɩɥɚɧɚɢɛɸɞɠɟɬɧɢɹɩɪɨɰɟɫ
ȼɫɢɱɤɢ ɡɧɚɱɢɦɢ ɩɥɚɧɨɜɟ ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫ ɩɪɢɞɨɛɢɜɚɧɟ ɧɚ ɚɤɬɢɜɢ ɢɥɢ
ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɟ ɧɚ ɩɪɢɯɨɞɢ ɨɬ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɜɤɥɸɱɜɚɬ ɪɚɡɝɥɟɠɞɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɫɴɨɬɜɟɬɧɢɬɟɪɢɫɤɨɜɟɢɩɨɞɯɨɞɹɳɩɥɚɧɡɚɞɟɣɫɬɜɢɟ
ȼɴɬɪɟɲɟɧɤɨɧɬɪɨɥ
ȼɫɹɤɚ ɝɨɞɢɧɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɩɪɟɝɥɟɠɞɚ ɢ ɩɨɬɜɴɪɠɞɚɜɚ ɫɬɟɩɟɧɬɚ ɧɚ
ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɩɨɥɢɬɢɤɢɬɟ ɧɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹ ɤɨɞɟɤɫ ɡɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ȼɴɩɪɨɫɢɬɟɨɬɧɟɫɟɧɢɞɨɋɴɜɟɬɚɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɢɡɢɫɤɜɚɬɜɫɢɱɤɢɡɧɚɱɢɬɟɥɧɢ
ɩɥɚɧɨɜɟ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɚ ɫɚ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɢɡɪɢɱɧɨ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ ɨɬ ɋɴɜɟɬɚ ɧɚ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ
ɉɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɫɚ ɩɪɟɞɟɥɢ ɧɚ ɩɪɚɜɨɦɨɳɢɹɬɚ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɚ ɱɟ ɫɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɩɨɞɯɨɞɹɳɢɬɟɨɞɨɛɪɟɧɢɹɚɤɨɋɴɜɟɬɚɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɧɟɟɞɥɴɠɟɧ
ɞɚɫɟɭɜɟɪɢɜɪɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɬɨɧɚɡɚɞɚɱɢɬɟ
ɎɢɧɚɧɫɨɜɢɬɟɩɨɥɢɬɢɤɢɤɨɧɬɪɨɥɢɢɩɪɨɰɟɞɭɪɢɧɚȾɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɫɚɜɴɜɟɞɟɧɢɢ
ɫɟɩɪɟɪɚɡɝɥɟɠɞɚɬɢɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɚɬɪɟɞɨɜɧɨ
ȿɬɢɱɧɢɹɬ ɤɨɞɟɤɫ ɨɩɪɟɞɟɥɹɳ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɬɟ ɧɢɜɚ ɧɚ ɟɬɢɤɚ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɟ
ɤɨɦɭɧɢɤɢɪɚɫɴɫɫɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟɢɩɪɢɩɪɨɦɟɧɢɜɧɟɝɨɫɟɩɪɚɜɹɬɨɛɭɱɟɧɢɹɡɚɬɹɯ
Ɋɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɧɨɫɢ ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɬɚ ɡɚ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɨ ɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟ
ɧɚ ɫɱɟɬɨɜɨɞɧɢɬɟ ɞɚɧɧɢ ɢ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɢɬɟ ɤɨɢɬɨ ɝɚɪɚɧɬɢɪɚɬ ɱɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɟ ɭɦɟɫɬɧɚ ɧɚɞɟɠɞɧɚ ɜ ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɩɪɢɥɨɠɢɦɨɬɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɫɬɜɨɢɫɟɢɡɝɨɬɜɹɬɢɩɭɛɥɢɤɭɜɚɬɨɬȾɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɊɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨɧɚȾɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɩɪɟɝɥɟɠɞɚɢɨɞɨɛɪɹɜɚɮɢɧɚɧɫɨɜɢɬɟɨɬɱɟɬɢ
ɡɚɞɚɫɟɝɚɪɚɧɬɢɪɚɱɟɮɢɧɚɧɫɨɜɨɬɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɧɚȾɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ
ɫɚɩɪɚɜɢɥɧɨɨɬɪɚɡɟɧɢ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɚ ɨɬ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɟ ɨɛɟɤɬ ɧɚ
ɨɞɨɛɪɟɧɢɟɨɬɋɴɜɟɬɚɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ
ȼɴɬɪɟɲɟɧɨɞɢɬ
Ɉɞɢɬɧɢɹɬɤɨɦɢɬɟɬɩɪɚɜɢɩɪɟɝɥɟɞɧɚɨɫɧɨɜɧɢɬɟɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹɨɬɜɴɬɪɟɲɧɢɬɟɢ
ɜɴɧɲɧɢɬɟɨɞɢɬɧɢɩɪɨɜɟɪɤɢ
ȼɴɬɪɟɲɧɢɬɟ ɨɞɢɬɢ ɫɟ ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɬ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɧɚ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ ɧɚ
ȼɴɬɪɟɲɧɢɹ ɨɞɢɬ Ⱦɨɤɥɚɞɢɬɟ ɫɟ ɪɚɡɝɥɟɠɞɚɬ ɨɬ ɨɞɢɬɧɢɹ ɤɨɦɢɬɟɬ ɡɚ ɞɚ ɫɟ

ɄȺɍɑɍɄȺȾ
Ƚɨɞɢɲɟɧ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɞɨɤɥɚɞɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɞɟɤɟɦɜɪɢ9 ɝ
ɝɚɪɚɧɬɢɪɚ ɱɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹɬɚ ɡɚ ɫɩɪɚɜɹɧɟ ɫ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɚɧɢɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɚ
ɢɡɩɴɥɧɟɧɢȾɢɪɟɤɬɨɪɴɬɧɚɜɴɬɪɟɲɧɢɹɨɞɢɬɞɨɤɥɚɞɜɚɟɠɟɝɨɞɧɨɧɚɈɞɢɬɧɢɹ
ɤɨɦɢɬɟɬ ɨɬɧɨɫɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɬɟ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɜ
Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ
ȼɴɧɲɧɢɹɬ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧ ɨɞɢɬɨɪ ɩɪɚɜɢ ɩɪɟɝɥɟɞ ɢ ɞɨɤɥɚɞɜɚ ɡɚ ɫɴɳɟɫɬɜɟɧɢ
ɜɴɩɪɨɫɢɜɤɥɸɱɟɧɢ ɜɨɞɢɬɨɪɫɤɢɹɞɨɤɥɚɞ
ɉɪɨɰɟɫɴɬɡɚɨɰɟɧɤɚɧɚɜɴɬɪɟɲɟɧɤɨɧɬɪɨɥɫɟɧɚɛɥɸɞɚɜɚɨɬɪɴɤɨɜɨɞɧɢɹɟɤɢɩ
ɤɨɣɬɨ ɨɰɟɧɹɜɚ ɫɬɟɩɟɧɬɚ ɧɚ ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɤɨɧɬɪɨɥɢɬɟ ɩɨɥɢɬɢɤɢɬɟ ɢ
ɩɪɨɰɟɫɢɬɟɤɚɬɨɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɫɚɩɪɟɝɥɟɞɚɧɢɢɬɟɫɬɜɚɧɢɨɬɟɤɢɩɚɡɚɜɴɬɪɟɲɟɧ
ɨɞɢɬ ɧɚ ɛɚɡɚɬɚ ɧɚ ɢɡɜɚɞɤɨɜ ɩɪɢɧɰɢɩ ɂɡɜɴɪɲɜɚɬ ɫɟ ɩɪɟɝɥɟɞɢ ɫɥɟɞ
ɩɪɢɤɥɸɱɜɚɧɟ ɧɚ ɫɴɳɟɫɬɜɟɧɢ ɩɪɨɟɤɬɢ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɤɚɬɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɫɟ
ɞɨɤɥɚɞɜɚɬɧɚɋɴɜɟɬɚɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ
Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɚ ɝɨɞɢɲɧɢɹ ɞɨɤɥɚɞ ɡɚ
ɞɟɣɧɨɫɬɬɚɢɮɢɧɚɧɫɨɜɢɬɟɨɬɱɟɬɢ
ɋɴɝɥɚɫɧɨ ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚ ɧɚ Ʉɨɞɟɤɫɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ ɩɨɬɜɴɪɠɞɚɜɚɬ ɬɹɯɧɚɬɚ
ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɡɚ ɢɡɝɨɬɜɹɧɟɬɨ ɧɚ ɝɨɞɢɲɟɧ ɞɨɤɥɚɞ ɡɚ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɨɬɱɟɬ ɢ ɫɱɢɬɚɬ ɱɟ ɝɨɞɢɲɧɢɹ ɞɨɤɥɚɞ ɡɚ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɜɡɟɬ ɤɚɬɨ ɰɹɥɨ ɟ
ɩɪɨɡɪɚɱɟɧɛɚɥɚɧɫɢɪɚɧɢɪɚɡɛɢɪɚɟɦɢɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɬɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɧɚ ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ ɫ ɰɟɥ ɨɰɟɧɹɜɚɧɟ ɩɨɡɢɰɢɹɬɚ ɢ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ
ɛɢɡɧɟɫɦɨɞɟɥɚɢɫɬɪɚɬɟɝɢɹɬɚ
Ʉɴɦ 9 ɝ ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ ɧɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɩɪɢɬɟɠɚɜɚɳɢ ɧɚɞ  ɨɬ
ɤɚɩɢɬɚɥɚɦɭɫɚɫɥɟɞɧɢɬɟ
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Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɧɹɦɚɚɤɰɢɨɧɟɪɢɫɴɫɫɩɟɰɢɚɥɧɢɤɨɧɬɪɨɥɧɢɩɪɚɜɚɇɟɫɚɧɚɥɢɰɟ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɜɴɪɯɭɩɪɟɯɜɴɪɥɹɧɟɬɨɧɚɚɤɰɢɢɧɚȾɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɢɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɜɴɪɯɭɩɪɚɜɚɬɚɧɚɝɥɚɫ
Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɧɹɦɚ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɪɭɝɢ ɞɪɭɠɟɫɬɜɚ ɱɢɢɬɨ ɚɤɰɢɢ ɫɚ ɨɮɢɰɢɚɥɧɨ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɧɚɮɨɧɞɨɜɚɛɨɪɫɚ
ȼɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫɴɫ ɡɚɳɢɬɚ ɩɪɚɜɚɬɚ ɧɚ ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ ɧɚ ÄɄɚɭɱɭɤ³ ȺȾ ɜɫɢɱɤɢ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɦɢɧɨɪɢɬɚɪɧɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪɢ ɫɟ ɬɪɟɬɢɪɚɬ ɪɚɜɧɨɩɨɫɬɚɜɟɧɨ Ɂɚ
ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɢ ɪɟɞɨɜɧɢ ɢ ɢɡɜɴɧɪɟɞɧɢ Ɉɛɳɢ ɫɴɛɪɚɧɢɹ ɧɚ ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ ɧɚ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɬɟ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɫɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɢɥɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɟɬɨ ɢ ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɟɬɨ ɢɦ Ɍɟ ɫɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɟɧɢ ɫ ɰɟɥ

ɄȺɍɑɍɄȺȾ
Ƚɨɞɢɲɟɧ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɞɨɤɥɚɞɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɞɟɤɟɦɜɪɢ9 ɝ
ɪɚɜɧɨɩɨɫɬɚɜɟɧɨɫɬ ɡɚ ɢɡɪɚɡɹɜɚɧɟ ɧɚ ɦɧɟɧɢɹɬɚ ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪɢ ɩɨ
ɬɨɱɤɢɬɟ ɨɬ ɞɧɟɜɧɢɹ ɪɟɞ ɧɚ Ɉɛɳɢɬɟ ɫɴɛɪɚɧɢɹ ȼɫɢɱɤɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪɢ ɫɟ
ɧɚɫɴɪɱɚɜɚɬ ɡɚ ɜɡɟɦɚɧɟ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɢɬɟ Ɉɛɳɢ ɫɴɛɪɚɧɢɹ ɤɚɬɨ
ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɫɟ ɫɬɪɟɦɢ ɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢɬɟ ɢ ɪɟɞɚ ɧɚ Ɉɛɳɢɬɟ
ɫɴɛɪɚɧɢɹ ɩɨ ɧɚɱɢɧ ɤɨɣɬɨ ɞɚ ɝɢ ɭɥɟɫɧɹɜɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɢ ɞɚ ɧɟ ɨɫɤɴɩɹɜɚ
ɧɟɧɭɠɧɨ ɝɥɚɫɭɜɚɧɟɬɨ ȼ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɬɟ ɤɨɢɬɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɢɡɝɨɬɜɹ ɡɚ
ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɢɬɟ Ɉɛɳɢ ɫɴɛɪɚɧɢɹ ɜɫɢɱɤɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɛɢɜɚɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɢ ɜ
ɨɬɞɟɥɧɢ ɬɨɱɤɢ ɜ ɞɧɟɜɧɢɹ ɪɟɞ Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɬɟ ɡɚ Ɉɛɳɢɬɟ ɫɴɛɪɚɧɢɹ ɫɟ
ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɬ ɜ e-register ɤɴɦ ɄɎɇ ɢ LQYHVWRUEJ ÄɄɚɭɱɭɤ³ ȺȾ ɧɟ ɩɨɞɞɴɪɠɚ
ɫɩɟɰɢɚɥɧɚɫɟɤɰɢɹɨɬɧɨɫɧɨɩɪɚɜɚɬɚɧɚɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟɢɭɱɚɫɬɢɟɬɨɢɦɜɈɛɳɢɬɟ
ɫɴɛɪɚɧɢɹɧɚɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟɧɚɫɜɨɹɬɚɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɚɉɪɢɩɪɨɜɟɠɞɚɧɢɬɟ
Ɉɛɳɢ ɫɴɛɪɚɧɢɹ ɫɟ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚ ɦɟɯɚɧɢɡɴɦɡɚ ɫɴɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟɡɚ
ɜɤɥɸɱɜɚɧɟɧɚɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɜɴɩɪɨɫɢɨɬ ɬɹɯɧɚɫɬɪɚɧɚɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɩɨɜɟɱɟ
ɜɤɥɸɱɟɧɢ ɜɴɩɪɨɫɢ ɜ ɞɧɟɜɧɢɹ ɪɟɞ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ÄɄɚɭɱɭɤ³ ȺȾ ɭɜɟɞɨɦɹɜɚ ɡɚ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɨɬɩɪɨɜɟɠɞɚɧɢɬɟɈɛɳɢɫɴɛɪɚɧɢɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɢɜɫɪɨɤɫɜɨɢɬɟ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɱɪɟɡɢɧɬɟɪɧɟɬɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦe-register ɤɴɦɄɎɇɢLQYHVWRUEJ ɉɪɢ
ɩɪɨɜɟɠɞɚɧɢɬɟ Ɉɛɳɢ ɫɴɛɪɚɧɢɹ ɧɚ ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɬ
ɜɫɢɱɤɢɱɥɟɧɨɜɟɧɚ ɋɴɜɟɬɚɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ
Ɋɚɡɤɪɢɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɟ ɨɬ ɫɴɳɟɫɬɜɟɧɚ ɜɚɠɧɨɫɬ ɡɚ ɝɚɪɚɧɬɢɪɚɧɟ ɧɚ
ɪɚɜɧɨɩɨɫɬɚɜɟɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɩɨɥɡɜɚɬɟɥɢɬɟ ɣ – ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢ ɥɢɰɚ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɬɚ ɨɛɳɧɨɫɬ Ɋɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɧɚ
ÄɄɚɭɱɭɤ³ȺȾɟɩɪɢɟɥɨɜɴɬɪɟɲɧɢɩɪɚɜɢɥɚɡɚɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɬɨɨɩɨɜɟɫɬɹɜɚɧɟɧɚ
ɜɫɹɤɚɫɴɳɟɫɬɜɟɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɬɧɨɫɧɨɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ– ɧɟɝɨɜɨɬɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɞɟɣɧɨɫɬ ɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɋɢɫɬɟɦɚɬɚ ɡɚ ɪɚɡɤɪɢɜɚɧɟ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɬ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚ ɧɚɜɪɟɦɟɧɧɚ ɜɹɪɧɚ ɢ ɪɚɡɛɢɪɚɟɦɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ ɧɟɣɧɢɬɟ ɚɞɪɟɫɚɬɢ ɚ ɬɨɜɚ ɟ ɩɪɟɞɩɨɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɜɡɟɦɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɨɛɟɤɬɢɜɧɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɍɬɜɴɪɞɟɧɢ ɫɚ ɢ ɫɟ ɫɥɟɞɢ ɡɚ ɫɩɚɡɜɚɧɟɬɨ ɧɚ
ɜɴɬɪɟɲɧɢɬɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɚ ɢɡɝɨɬɜɹɧɟ ɧɚ ɦɟɠɞɢɧɧɢɬɟ ɢ ɝɨɞɢɲɧɢ ɨɬɱɟɬɢ ɧɚ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɢɡɚɪɟɞɚɧɚɪɚɡɤɪɢɜɚɧɟɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹÄɄɚɭɱɭɤ³ȺȾɩɨɞɞɴɪɠɚ
ɫɜɨɹɬɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɬɪɚɧɢɰɚ – ZZZNDXFKXNFRP ɢ ɨɬɱɚɫɬɢ ɪɚɡɤɪɢɜɚ ɬɚɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɬɚ ɩɨ Ƚɥɚɜɚ  ɬ ɨɬ ɇɄɄɍ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɬɟ ɥɢɰɚ ɢ ɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɬ ɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ
Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ÄɄɚɭɱɭɤ³ ȺȾ ɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɚɥɨ ɢ ɨɫɢɝɭɪɹɜɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɴɫ ɜɫɢɱɤɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢ ɥɢɰɚ ɫ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɴɦ
ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɦɭ ɪɚɡɪɚɛɨɬɟɧɢ ɫɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɚ ɨɬɱɢɬɚɧɟ ɧɚ ɬɟɯɧɢɬɟ
ɢɧɬɟɪɟɫɢ
ɋɴɜɟɬɴɬɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɧɚÄɄɚɭɱɭɤ³ȺȾɧɟɩɪɢɥɚɝɚɩɨɥɢɬɢɤɚɧɚɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ
ɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɧɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɬɟɭɩɪɚɜɢɬɟɥɧɢɬɟɢɧɚɞɡɨɪɧɢɬɟɨɪɝɚɧɢɧɚ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɜɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɚɫɩɟɤɬɢ ɤɚɬɨ ɜɴɡɪɚɫɬ ɩɨɥ ɢɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɨɩɢɬ ɩɨɪɚɞɢ ɬɨɜɚ ɱɟ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɩɨɩɚɞɚ ɜ ɪɚɡɩɨɪɟɞɛɢɬɟ
ɧɚɱɥɧɚɥɨɬɁɉɉɐɄ

ɄȺɍɑɍɄȺȾ
Ƚɨɞɢɲɟɧ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɞɨɤɥɚɞɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɞɟɤɟɦɜɪɢ9 ɝ
Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɧɟ ɩɪɢɬɟɠɚɜɚ ɚɤɰɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɳɢ ɫɩɟɰɢɚɥɧɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɤɨɧɬɪɨɥ ɧɚ ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ ɬɟ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɢ ɚɤɰɢɢ ɞɚɜɚɳɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɚɞɚɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚɤɨɧɬɪɨɥɜɴɪɯɭȾɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɩɨɧɹɤɚɤɴɜɧɚɱɢɧ
ȼȾɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɧɹɦɚɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɜɴɪɯɭɩɪɚɜɚɬɚɧɚɝɥɚɫɤɨɢɬɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɬ
ɚɤɰɢɢɬɟ ȼɫɹɤɚ ɚɤɰɢɹ ɧɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹ ɩɪɚɜɨɬɨ ɧɚ ɟɞɢɧ ɝɥɚɫ ɜ
Ɉɛɳɨɬɨɫɴɛɪɚɧɢɟɧɚɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ
Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɫɟɭɩɪɚɜɥɹɜɚɩɨɟɞɧɨɫɬɟɩɟɧɧɚɫɢɫɬɟɦɚɧɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɨɬɋɴɜɟɬ
ɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɤɚɬɨɩɨɫɬɨɹɧɧɨɞɟɣɫɬɜɚɳɨɪɝɚɧɤɨɣɬɨɫɟɢɡɛɢɪɚɡɚɫɪɨɤɨɬ
 ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɢɑɥɟɧɨɜɟɬɟɧɚɋɴɜɟɬɚɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɫɟɢɡɛɢɪɚɬɨɬɈɛɳɨɬɨ
ɫɴɛɪɚɧɢɟ ɧɚ ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ ɧɚ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɑɥɟɧɨɜɟɬɟ ɧɚ ɋɴɜɟɬɚ ɧɚ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɦɨɝɚɬɞɚ ɛɴɞɚɬɩɪɟɢɡɛɢɪɚɧɢɛɟɡɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɋɴɜɟɬɴɬɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɫɟɫɴɫɬɨɢɨɬɬɪɢɞɨɩɟɬɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɢɥɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ ɥɢɰɚ ɤɨɢɬɨ ɫɟ ɢɡɛɢɪɚɬ ɨɬ Ɉɛɳɨɬɨ ɫɴɛɪɚɧɢɟ ɧɚ ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ
ɋɴɜɟɬɴɬ ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ ɢɡɛɢɪɚ ɢɡɦɟɠɞɭ ɫɜɨɹ ɫɴɫɬɚɜ ɟɞɢɧ ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɟɧ
ɱɥɟɧ ɤɨɣɬɨ ɨɫɴɳɟɫɬɜɹɜɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨ ɧɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɢ ɟ ɧɟɝɨɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɂɡɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɹɬɱɥɟɧɦɨɠɟɞɚɛɴɞɟɫɦɟɧɟɧɩɨɜɫɹɤɨɜɪɟɦɟ
ɋɴɜɟɬɴɬɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɧɚÄɄɚɭɱɭɤ³ȺȾɢɦɚɩɪɚɜɨɞɚɜɡɟɦɚɪɟɲɟɧɢɹɚɤɨɧɚ
ɡɚɫɟɞɚɧɢɹɬɚ ɩɪɢɫɴɫɬɜɚɬ ɧɚɣ-ɦɚɥɤɨ ɩɨɥɨɜɢɧɚɬɚ ɨɬ ɱɥɟɧɨɜɟɬɟɦɭ ɥɢɱɧɨ ɢɥɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɧɢ ɨɬ ɞɪɭɝ ɱɥɟɧ ɧɚ ɋɴɜɟɬɚ ɋɴɜɟɬɴɬ ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ
ɩɪɢɟɦɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɫɢ ɢ ɢɡɛɢɪɚ ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ ɢ Ɂɚɦɟɫɬɧɢɤɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɨɬɫɜɨɢɬɟɱɥɟɧɨɜɟ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬɧɚɋɴɜɟɬɚɫɜɢɤɜɚɡɚɫɟɞɚɧɢɹɬɚɧɚɋɴɜɟɬɚɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɩɨ
ɫɜɨɣɧɚɱɢɧɢɥɢɩɨɢɫɤɚɧɟɧɚɜɫɟɤɢɱɥɟɧɧɚɋɴɜɟɬɚɋɴɜɟɬɴɬɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ
ɫɟ ɫɴɛɢɪɚ ɧɚ ɪɟɞɨɜɧɢ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɧɚɣ-ɦɚɥɤɨ ɜɟɞɧɴɠ ɧɚ ɬɪɢ ɦɟɫɟɰɚ
ɑɥɟɧɨɜɟɬɟɧɚɋɴɜɟɬɚɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɢɦɚɬɟɞɧɚɤɜɢɩɪɚɜɚɢɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɢɫɚ
ɞɥɴɠɧɢ ɞɚ ɢɡɩɴɥɧɹɜɚɬ ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɬɚ ɫɢ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫ ɧɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ
Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɧɟ ɩɪɢɥɚɝɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɧɚ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɜɴɜ ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɚɫɩɟɤɬɢ
ɤɚɬɨ ɜɴɡɪɚɫɬ ɩɨɥ ɢɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɨɩɢɬ ɋɴɜɟɬɴɬ ɧɚ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɧɚÄɄɚɭɱɭɤ³ȺȾɞɨɤɥɚɞɜɚɜɬɪɢɦɟɫɟɱɧɢɬɟɨɬɱɟɬɢɡɚɜɴɡɦɨɠɧɢɬɟ
ɪɢɫɤɨɜɟ ɩɪɟɞ ɤɨɢɬɨ ɟ ɢɡɩɪɚɜɟɧɨ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɢ ɜɡɟɦɚɧɟɬɨ ɧɚ ɦɟɪɤɢ ɡɚ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɪɟɚɤɰɢɹ ɡɚ ɨɜɥɚɞɹɜɚɧɟ ɢ ɫɩɪɚɜɹɧɟ ɫ ɬɹɯ ȼ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɧɟ ɟ
ɢɦɚɥɨ ɫɥɭɱɚɢ ɧɚ ɩɨɥɭɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ ɭɫɬɚɧɨɜɟɧɢ ɫɥɭɱɚɢ ɧɚ
ɧɟɢɡɩɴɥɧɟɧɢɹ ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɧɚ ɢɡɝɪɚɞɟɧɚɬɚ ɜɴɬɪɟɲɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ
ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɧɟɩɪɢɥɚɝɚɧɟɬɨɧɚɤɨɞɟɤɫɚɡɚɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Ɉɞɢɬɟɧɤɨɦɢɬɟɬ
ɋɴɝɥɚɫɧɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ Ɉɛɳɨɬɨ ɫɴɛɪɚɧɢɟ ɧɚ ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ ɢ ɜ ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɫɴɫɡɚɤɨɧɨɜɢɬɟɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɢɤɨɧɤɪɟɬɧɢɬɟɧɭɠɞɢɧɚȾɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨɫɚɢɡɛɪɚɧɢ

ɄȺɍɑɍɄȺȾ
Ƚɨɞɢɲɟɧ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɞɨɤɥɚɞɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚ
ɞɟɤɟɦɜɪɢ9 ɝ
ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ ɧɚ Ɉɞɢɬɧɢɹ ɤɨɦɢɬɟɬ ɤɨɢɬɨ ɧɟ ɫɚ ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ ɧɚ ɋɴɜɟɬɚ ɧɚ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ
Ɉɫɧɨɜɧɢɬɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɧɚ Ɉɞɢɬɧɢɹ ɤɨɦɢɬɟɬ ɫɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɚɧɢ ɜ ɱɥ  ɧɚ
Ɂɚɤɨɧɚɡɚɧɟɡɚɜɢɫɢɦɢɹɮɢɧɚɧɫɨɜɨɞɢɬɢɫɚɤɚɤɬɨɫɥɟɞɜɚ
– ɧɚɛɥɸɞɚɜɚ ɩɪɨɰɟɫɚ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ ɨɬɱɢɬɚɧɟ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹ ɩɪɟɩɨɪɴɤɢ ɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɡɚɞɚɫɟɝɚɪɚɧɬɢɪɚɧɟɝɨɜɚɬɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ
– ɧɚɛɥɸɞɚɜɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɜɴɬɪɟɲɧɚɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɪɢɫɤɚ ɢ ɧɚ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɩɨ ɜɴɬɪɟɲɟɧ ɨɞɢɬ ɩɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɧɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɬɨɨɬɱɢɬɚɧɟɜɨɞɢɬɢɪɚɧɨɬɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
– ɧɚɛɥɸɞɚɜɚ ɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɢɹ ɨɞɢɬ ɧɚ ɝɨɞɢɲɧɢɬɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɢ ɨɬɱɟɬɢ
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɧɟɝɨɜɨɬɨɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟɤɚɬɨɜɡɟɦɚɩɪɟɞɜɢɞɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢɢɬɟɢ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹɬɚ ɧɚ Ʉɨɦɢɫɢɹɬɚ ɩɨ ɩɪɢɥɚɝɚɧɟɬɨ ɧɚ ɱɥ  ɩɚɪɚɝɪɚɮ  ɨɬ
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ ȿɋ ʋ
– ɩɪɨɜɟɪɹɜɚ ɢ ɧɚɛɥɸɞɚɜɚ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɬɚ ɧɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟ ɨɞɢɬɨɪɢ ɜ
ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɫɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚɧɚɝɥɚɜɢɲɟɫɬɚɢɫɟɞɦɚɨɬɁɇɎɈɤɚɤɬɨɢɫ
ɱɥɨɬɊɟɝɥɚɦɟɧɬ ȿɋ ʋɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɰɟɥɟɫɴɨɛɪɚɡɧɨɫɬɬɚɧɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɧɟɬɨɧɚɭɫɥɭɝɢɢɡɜɴɧɨɞɢɬɚɧɚɨɞɢɬɢɪɚɧɨɬɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɩɨɱɥ
ɨɬɫɴɳɢɹɪɟɝɥɚɦɟɧɬ
– ɨɬɝɨɜɚɪɹɡɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚɬɚɡɚɩɨɞɛɨɪɧɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɹɨɞɢɬɨɪɢɩɪɟɩɨɪɴɱɜɚ
ɧɚɡɧɚɱɚɜɚɧɟɬɨ ɦɭ ɫ ɢɡɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɚ ɫɥɭɱɚɢɬɟ ɤɨɝɚɬɨ ɨɞɢɬɢɪɚɧɨɬɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɪɚɡɩɨɥɚɝɚɫɤɨɦɢɫɢɹɡɚɩɨɞɛɨɪ
– ɭɜɟɞɨɦɹɜɚ Ʉɨɦɢɫɢɹɬɚ ɤɚɤɬɨ ɢ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɧɢɬɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪɧɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢ ɧɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɬɨɡɚɜɫɹɤɨɞɚɞɟɧɨɨɞɨɛɪɟɧɢɟɩɨɱɥɚɥɢɱɥɚɥ
ɨɬɁɇɎɈɜ-ɞɧɟɜɟɧɫɪɨɤɨɬɞɚɬɚɬɚɧɚɪɟɲɟɧɢɟɬɨ
– ɢɡɝɨɬɜɹ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹ ɧɚ Ʉɨɦɢɫɢɹɬɚ ɡɚ ɩɭɛɥɢɱɟɧ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟɨɞɢɬɨɪɢɜɫɪɨɤɞɨɸɧɢɝɨɞɢɲɟɧɞɨɤɥɚɞɡɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚɫɢ
– ɢɞɪ
Ɂɚ ɩɟɪɢɨɞɚ ɦɟɠɞɭ ɞɚɬɚɬɚ ɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɨɬɱɟɬ ɢ ɞɚɬɚɬɚ ɧɚ
ɨɞɨɛɪɟɧɢɟɬɨɦɭɡɚɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɟɧɟɫɚɜɴɡɧɢɤɧɚɥɢɧɟɤɨɪɢɝɢɪɚɳɢɫɴɛɢɬɢɹɫ
ɢɡɤɥɸɱɟɧɢɟɧɚɫɥɟɞɧɨɬɨ
ȼɧɚɱɚɥɨɬɨɧɚɝɩɨɪɚɞɢɪɚɡɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɬɨɧɚɧɨɜɤɨɪɨɧɚɜɢɪɭɫ &RYLG ɜɫɜɟɬɨɜɟɧɦɚɳɚɛɫɟɩɨɹɜɢɯɚɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹɜɛɢɡɧɟɫɚɢɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɬɚ
ɞɟɣɧɨɫɬɧɚɪɟɞɢɰɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɢɰɟɥɢɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɨɬɪɚɫɥɢɇɚ
ɝ ɋɜɟɬɨɜɧɚɬɚ ɡɞɪɚɜɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɹɜɢ ɢ ɧɚɥɢɱɢɟɬɨ ɧɚ ɩɚɧɞɟɦɢɹ ɨɬ
ɤɨɪɨɧɚɜɢɪɭɫ &RYLG-  Ɍɴɣ ɤɚɬɨ ɫɢɬɭɚɰɢɹɬɚ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɟɬɢɬɟ ɦɟɪɤɢ ɨɬ
ɞɴɪɠɚɜɧɢɬɟ ɜɥɚɫɬɢ ɫɚ ɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɞɢɧɚɦɢɱɧɢ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɧɚ
Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɧɟ ɟ ɜ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟ ɞɚ ɨɰɟɧɢ ɜɥɢɹɧɢɟɬɨ ɧɚ ɤɨɪɨɧɚɜɢɪɭɫ
ɩɚɧɞɟɦɢɹɬɚ ɜɴɪɯɭ ɛɴɞɟɳɨɬɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɬ
ɞɟɣɧɨɫɬɬɚɦɭɧɨɫɱɢɬɚɱɟɜɴɡɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨɳɟɞɨɜɟɞɟɞɨɧɟɝɚɬɢɜɟɧ ɟɮɟɤɬ
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Обща характеристика на групата

“КАУЧУК” АД – гр. София е най-големият производител на каучукови изделия
в страната. Заводът е построен още през 1930 г. като Българо-Белгийско
дружество, а през 1981 г. изцяло е обновен с нова техника.
Производствената листа включва гумено-текстилни транспортни ленти, с
използване на полиестер-полиамидна тъкан ЕР, които се произвеждат
съгласно DIN 22102 и са предназначени за рудодобива, металургията,
енергетиката и други отрасли на промишлеността. В асортимента влизат:
ленти за транспортиране на материали с особено висока абразивност,
трудногорими
антистатични
ленти;
топлоустойчиви,
бензинои
маслоустойчиви ленти; ленти за хранително-вкусовата промишленост.
Годишното производство на транспортни ленти е 134 хил. линейни метра.
Продукция е представена също така с широк асортимент гумено-текстилни
маркучи.
„КАУЧУК” АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл. 110 от
Закона за публично предлагане на ценни книжа. Дружеството работи като
публично от 1999 година.
„КАУЧУК” АД е вписано в регистъра за търговски дружества към Софийски
градски съд по фирмено дело № 12315/2006 г., партида 109638, том 1479,
стр.176 и към 31.12.2012 г. дружеството майка е със седалище и адрес на
управление:гр. София, бул. Витоша № 39 ет.3 ап.5.
Капиталът на дружеството майка е 942 091 броя безналични акции,
разпределени, както следва:
Брой
В процент
Частна собственост
942 091
100,00 %
Общо
942 091
100,00 %
Дружеството майка има едностепенна система на управление. Членове на
Съвета на директорите към 31.12.2019 г. са:
1. «МУРА» ЕООД чрез Николай Симеонов Тенджов – Председател на
Съвета на директорите
2. «ХИМКОРП» ЕООД чрез Петър Мартинов Мартинов – член на СД
3. Николай Велков Генчев - Изпълнителен директор и член на СД
Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на
управителните органи на Дружеството майка и относно извършването на
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изменения и допълнения в устава, са единствено в компетенциите на
Общото събрание и неговите решения.
Правомощията на управителните органи на Дружеството майка във връзка с
вземане на решения за издаване и обратно изкупуване на акции на
Дружеството майка са посочени в устава на Дружеството майка.
През периода не е имало изменение или допълване в устава на Дружеството
майка.
Групата има стабилни позиции на пазара на гумено-текстилни транспортни
ленти и маркучи както в България, така и в международен план. Групата се
характеризира с:
•
Развита инфраструктура, позволяваща производството на голям обем
качествени изделия в кратки срокове.
•
Конкурентни цени на произвежданите изделия.
•
Стабилни взаимоотношения с международните си дистрибутори.
•
Участие в голям брой обществени поръчки.
•
Висококвалифициран персонал.
•
Богата гама изделия с тенденция за увеличение през следващата
година.
•
Въведени и действащи системи за управление на качеството ISO
9001:2015 и 14001:2015.
•
Фирмена екологична политика
Дейността на групата през 2019г. се характеризира със следните основни
показатели:
Показатели
2019
2018
Приходи от основна дейност - хил. лв.
30 384
22 704
Нетна печалба от дейността - хил. лв.
6 731
2 348
Нетна печалба за периода на акция - лв.
7.15
2,52
Сума на активите - хил. лв.
28 216
28 702
През изминалата година “Каучук” АД реализира следните приходи от
продажби по продукти:
2019 г.

Вид продукция

Транспортни ленти
Маркучи
Други каучукови изделия

2018 г.

Дял в
Дял в
Стойност приходите Стойност приходите
от
от
хил .лв продажби
хил .лв продажби
%
%
28 211
94,55
20 564
92,07
1 368
4,59
1 508
6,75
257
0,86
264
1,18
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Пазари:
България
Италия
Белгия
Македония
Австралия
Чехия
Полша
Естония
Унгария
Германия
Гърция
Други пазари
Общо

2019 г.
Стойност
хил. лв
16 884
673
18
50
660
6 292
808
810
1 701
469
728
743
29 836

Дял
%
56,59
2,26
0,06
0,17
2,21
21,09
2,71
2,71
5,70
1,57
2,44
2,49
100

2018 г.
Стойност
хил. лв
10 914
643
14
29
332
4 627
238
652
2 374
1 282
323
908
22 336

Дял
%
48,86
2,88
0,06
0,13
1,49
20,72
1,06
2,92
10,63
5,74
1,45
4,06
100

Разпределение на продажбите по вътрешни и външни пазари в проценти:
Реализирана продукция %
Вътрешен пазар
Износи ВОД

2019 г.
56,59
43,41

2018 г.
48,86
51,14

През изминалата година групата не е сключвала сделки със свързани
предприятия, които са извън обичайната му дейност или съществено се
отклоняват от пазарните условия.
Не са налице показатели и събития с необичаен за групата характер.
Групата не е извършвала през 2019 г. сделки, водени извънбалансово.
Разпределение на приходите по основни пазари:
Степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или
купувач/потребител на групата с относителен дял, който надхвърля 10% от
разходите или приходите от продажби е представена както следва:
Мини Марица Изток ЕАД – 52.22 % от приходите от продажби
S.D.A.S – Чехия – 15.07% от приходите от продажби
EP BELT DOO LOZNICA - 32.58% от доставките
Общия размер на разходите за оперативна дейност за 2019 г. възлиза на
23 695 хил.лв. От тях най-голям дял имат следнитe раходи:
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Вид разход:
Материали
Външни услуги
Амортизации
Труд
Други

2019г.
хил.лв.
18 388
1 093
694
2 964
597

2018г.
хил.лв.
15 008
1 397
764
2 497
302

При своите действия управителните органи на групата следват
приоритетите, приети в Националния кодекс за корпоративно управление на
„Каучук” АД.

Приходи от дейността
Разходи за дейността
Резултат

2019 г.
хил.лв.
31 221
23 825
7 396

2018 г.
хил.лв.
22 739
19 932
2 807

Показателите за ликвидност са количествени характеристики на
способностите на групата да изплаща текущите си задължения с наличните
си краткотрайни активи. Резултатите са съответно:
31.12.2019г. 31.12.2018г.
Текущи активи
25 171
24 881
Текущи пасиви
5 647
4 852
Коефициент на обща ликвидност
4,46
5,13
Текущи вземания, финансови активи и парични
16 948
15 693
средства
Коефициент на бърза ликвидност
3,00
3,23
Текущи вземания и парични средства
16 948
15 693
Коефициент на незабавна ликвидност
3,00
3,23
Парични средства
8 946
8 484
Коефициент на абсолютна ликвидност
1,58
1,75
Рентабилността е способността на групата да носи икономическа изгода на
неговите собственици от умелото управление на активите, на собствения и
привлечен капитал и на другите пасиви. Тя е най-важния показател за
ефективността на провежданата от нас дейност. Основна дейност е
производствена дейност, от което са реализирани приходите за 2019 г.
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31.12.2019г. 31.12.2018г.
Коеф. на рентабилност на приходите от
продажби:
Коеф. на рентабилност на собствения
капитал:
Коеф. на рентабилност на пасивите:
Коеф. на капитализация на активите:

0,2215

0,1032

0,3006

0,0992

1,1563
0,2386

0,4666
0,0818

Приходите покриват изцяло разходите на групата, което е предпоставка за
положителен паричен поток от оперативна дейност, както и за
инвестиционни управленски решения.
Коеф. на ефективност на разходите
Коеф. на ефективност на приходите

1,3103
0,7632

Коефицентите на финансовата автономност характеризират финансовата
независимост на групата от кредитори и способността да посреща
задълженията си. И през 2019г. сме постигнали добра финансова
автономност, която гарантира интересите на собствениците.
Коеф. на финансова автономност
Коеф. на задлъжнялост

3,8473
0,2599

Към 31.12.2019 г. групата ползва следните кредити за оборотни средства:
Заемодател
Обединена
българска
банка АД
УниКредит
Булбанк АД

Главница

Дата на
отпускане

Срок за
погасяване

Просрочие

4 500 000EUR

Май.2008 г.

Юни2020 г.

Няма

Май 2021 г.

Няма

150 000EUR

Февруари 2013 г.
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През 2019 г. на Общо събрание на акционерите на “Каучук” АД провело се на
28.06.2019 г. се взе решение печалбата от дейността след облагане с данъци
за 2018 г. в размер на 4 004 хил.лв. да се разпредели за дивидент.
Общото събрание на акционерите прие решение за изплащане на дивидент
в общ размер на 8 008 хил. лв. формиран от печалбата за 2018 г. в размер
на 4 004хил. лв., от неразпределената печалба от минали години в размер
на 1 275 хил.лв. и частта от Фонд “Резервен”, надхвърляща определения от
закона и устава минимум, която част е в размер на 2 729 хил. лв.
През отчетния период групата е предоставила заеми на други дружества,
както следва:

Дружество
Заемополучател 1
Заемополучател 2

Сума на
заема в
хил.лв.

Годишна Начислена
лихва % лихва
Падеж
210
4%
11 31.5.2020
230
4%
5 11.12.2020
440
16

В изпълнение на социалната дейност в групата през 2019 год. са
изразходвани средства за:
- предпазна храна по Наредба № 8 и социални разходи - 28 хил. лева
Групата има сключен договор със служба по трудова медицина на НЦ
“Сонел-Фарм” – Пловдив за обслужване на “КАУЧУК” АД – гр.София. Правят
се профилактични прегледи на всички работници и служители. Изготвена е
програма за съответните работни места.
Околна среда:
През изминалата 2019 г. в резултат от дейността на Групата не са
констатирани инциденти с въздействие върху околната среда.
В групата се осъществява постоянен мониторинг, проверка и контрол с цел
превантивни действия за недопускане замърсяване на околната среда.
С решение на Министерство на околната среда и водите на основание чл.120
от Закона за опазване на околната среда е издадено Комплексно
разрешително.
Важни събития за “Каучук” АД, настъпили през 2019 г. ( 01 януари 2019 г. –
31 декември 2019 г.)
Периодично разкривана информация:
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

На 30.01.2019 г. Дружеството - майка е представило на КФН чрез Eregister Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни
книжа за четвърто тримесечие на 2018 г.;
На 01.03.2019 г. Дружеството - майка е представило на КФН чрез Eregister
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и
емитент на ценни книжа за четвърто тримесечие на 2018 г.;
На 20.03.2019 г. Дружеството - майка е представило на КФН чрез Eregister коригиран Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на
ценни книжа за второ тримесечие на 2018 г.
На 01.04.2019 г. Дружеството - майка е представило на КФН чрез Eregister Заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на
публично дружество и емитент на ценни книжа за финансовата 2018г.;
На 25.04.2019 г. Дружеството - майка е представило на КФН чрез Eregister Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни
книжа за първо тримесечие на 2019г.;
На 30.04.2019 г. Дружеството - майка е представило на КФН чрез Eregister Заверен от регистриран одитор Годишен консолидиран отчет на
публично дружество и емитент на ценни книжа за финансовата 2018г.;
На 28.05.2019 г. Дружеството - майка е представило на КФН чрез Eregister Публикация на поканата за свикване на Общо събрание на
акционерите;
На 28.05.2019 г. Дружеството - майка е представило на КФН чрез Eregister Покана и материали за свикване на Общо събрание на
акционерите;
На 30.05.2019 г. Дружеството - майка е представило на КФН чрез Eregister Уведомление за финансовото състояние на консолидирана
основа за първо тримесечие на 2019 г.
На 01.07.2019 г. Дружеството-майка е представило на КФН чрез E-register
Протокол от проведеното на 28.06.2019 г. Общо събрание на
акционерите;
На 03.07.2019 г. Дружеството - майка е представило на КФН чрез Eregister Уведомление за разпределяне на дивиденти;
На 30.07.2019 г. Дружеството-майка е представило на КФН чрез E-register
Шестмесечен финансов отчет за първо шестмесечие на 2019 г.
На 27.08.2019 г. Дружеството - майка е представило на КФН чрез Eregister Шестмесечен финансов отчет на консолидирана база за първо
шестмесечие на 2019 г.
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На 28.10.2019 г. Дружеството - майка е представило на КФН чрез Eregister
Справки - уведомления за трето тримесечие на 2019 г. на
индивидуална основа
На 31.10.2019 г. Дружеството-майка е представило на КФН чрез E-register
Шестмесечен финансов отчет за първо шестмесечие на 2019 г. с
корекции
На 21.11.2019 г. Дружеството – майка е представило на КФН чрез Eregister Уведомление за финансовото състояние на консолидирана
основа за трето тримесечие на 2019 г.

Влияние на важните събития за Групата, настъпили през 2019 г. върху
резултатите в консолидирания финансов отчет:
Важните събития за Групата, настъпили през 2019 г., отразени в предходните
точки, не са оказали влияние върху резултатите на групата във финансовия
отчет.
Рискови фактори за дейността на групата:
Oсновните рискови фактори оказвали влияние на дейността на групата през
2019 г., които ще оказват влияние на дейността и през настоящата година са:
1. Екологични ограничения. Новите екологични регулации носят риск от
намалено потребление. Намаленото потребление в световен мащаб
се отразява на групата като се наблюдава намаление както в обема на
поръчките за производство на различните стоки от асортимента на
групата така и намаление в броя на запитванията за оферти.
Мениджмънтът на групата е въвел агресивна маркетингова и ценова
политика като се стреми да разшири присъствието си на европейските
пазари, като полага усилия за стъпване и на нови пазари;
2. Ценови риск – рискът от значително покачване на борсовите цени на
накои основни суровини за производство ( каучуци и сажди ), както и
рискът от покачване на цената на енергийните ресурси – природен газ
и ел. енергия. Това води до повишаване на себестойността на
продуктите, а от там и до намаляване печалбата за групата;
3. Риск от човешкия фактор – съществуващата в национален мащаб
тенденция на дефицит на специалисти и инженерен персонал, както и
риска от текучество на персонал;
4. Риск от промени във валутните курсове – Поради голямата динамика
в евро-доларовия курс през изминалата година мениджмънта на
групата балансира паричните ресурси на компанията като се стреми
да минимизира риска от загуби от промяна във валутни курсове.
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Управлението и контрола на риска за групата се извършва от Съвета на
директорите, чрез вътрешен контрол и анализи.
Рискът от неизпълнение на договорни взаимоотношения с контрагентите на
групата се наблюдава, измерва и контролира ефективно.
Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска
Вследствие на използването на финансови инструменти Групата е изложена
на пазарен риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен
риск, както и риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на
оперативната и инвестиционната дейност на Групата. Управлението на риска
на Групата се осъществява от централната администрация на Групата в
сътрудничество с Борда на директорите. Приоритет на ръководството е да
осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци, като намали
излагането си на риск. Дългосрочните финансови инвестиции се управляват,
така че да имат дълготрайна възвращаемост.
Валутен риск
По-голямата част от сделките на Групата се осъществяват в български лева.
Чуждестранните транзакции на Групата, деноминирани първоначално в
полски злоти или чешки крони, излагат Групата на валутен риск.
За да намали валутния риск, Групата следи паричните потоци, които не са в
български лева, които не противоречат на политиката на Групата за
управление на риска. По принцип има отделни процедури за управление на
риска за краткосрочните (до 6 месеца) и дългосрочните парични потоци в
чуждестранна валута. В случаите, когато сумите за плащане и получаване в
определена валута се очаква да се компенсират взаимно, то тогава не се
налага допълнително хеджиране.
Лихвен риск
Политиката на Групата е насочена към минимизиране на лихвения риск при
дълготрайно финансиране. Затова дългосрочните заеми са обикновено с
фиксирани лихвени проценти. Към 31 декември 2019г. Групата е изложена
на риск от промяна на пазарните лихвени проценти по банковите си заеми,
които са с променлив лихвен процент. Всички други финансови активи и
пасиви на Групата са с фиксирани лихвени проценти, каквито са били и в
предходната година.
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Кредитен риск
Излагането на Групата на кредитен риск е ограничено до размера на
балансовата стойност на финансовите активи, признати към датата на
финансовия отчет.
Групата редовно следи за неизпълнение на задълженията на клиентите и на
други контрагенти към Групата, установени индивидуално или на групи, и
използва тази информация за контрол на кредитния риск. Когато разходите
не са прекалено високи, се набавят и използват данни за кредитен рейтинг
от външни източници и/или отчети на клиентите и други контрагенти.
Политика на Групата е да извършва транзакции само с контрагенти с добър
кредитен рейтинг.
По отношение на търговските и други вземания Групата не е изложено на
значителен кредитен риск към нито един отделен контрагент или към група
от контрагенти, които имат сходни характеристики. Кредитният риск относно
парични средства и други краткосрочни финансови активи се счита за
несъществен, тъй като контрагентите са банки с добра репутация и висока
външна оценка на кредитния рейтинг.
Ликвиден риск
Групата посреща нуждите си от ликвидни средства като внимателно следи
плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови
задължения, както и изходящите парични потоци, възникващи в хода на
оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни
времеви периоди -ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-дневни
прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план - за периоди от
180 и 360 дни, се определят месечно.
Групата държи пари в брой и ценни книжа за търгуване, за да посреща
ликвидните си нужди за периоди до 30 дни. Средства за дългосрочните
ликвидни нужди се осигуряват чрез заеми в съответния размер
Политика и процедури за управление на капитала
Целите на Групата във връзка с управление на капитала са:
• да осигури способността на Групата да продължи да съществува
като действащо предприятие и
• да осигури адекватна рентабилност за акционерите
като определя цената на продуктите и услугите си, както и инвестиционната
си проекти в съответствие с нивото на различните видове риск.
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Целта на Групата е да поддържа капитал към дълг в рамките на
общоприетите норми, тъй като липсва утвърден бенч-марк за съответните
индустрии.
Групата управлява структурата на капитала и прави необходимите поправки
в съответствие с промените в икономическата обстановка и рисковите
характеристики на съответните активи. За да поддържа или коригира
капиталовата структура, Групата стриктно се придържа към общоприетите
норми за съотношенията, както и към законовите изисквания.
Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност
В областта на научните изследвания Групата ще продължи работа по
внедряване и разработването на нови рецептури при производството на
каучукови смеси. Чрез въвеждане в производство на иновативни изделя с
олекотена структура, групата предлага на пазара транспортни ленти с пониско тегло, което позволява икономии на електроенергия при експлоатация.
Информация, изисквана по реда на чл. 187 „д” и чл. 247 от Търговския
закон
Информация по чл. 187 „д“
а) групата не е придобивала или прехвърляла собствени акции през
2019 г.;
б) Групата не притежава собствени акции от капитала си.
Информация по чл. 247 от Търговския закон
а) Възнаграждения, получени общо през годината от членовете на
съветите.
Общо получените възнаграждения от членовете на Съвета на
директорите са 252 хил. лв.
б) Придобитите, притежавани и прехвърлени от членовете на
съветите през годината акции и облигации.
Броят на акциите на Групата, които се притежават от членове от
Съвета на директорите са както следва:
№

Член на СД

1

Мура ЕООД

брой акции от
капитала на
дружеството
майка
390 782

% от капитала

41,45
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През отчетната година няма придобиване или прехвърляне на акции,
притежавани от членовете на съвета на директорите от капитала на
дружеството- майка.
Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации в
дружеството - майка.
Членовете на Надзорния и Управителния органи придобиват акции по
общия ред, съгласно закона и Устава.
Договори по чл. 240 „б” , сключени през годината:
Няма сключени договори с членове на Надзорния и Управителните
съвети, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се
отклоняват от пазарните условия. Правомощията на съвета на директорите
във връзка с емитиране или обратно изкупуване на акции на дружеството
– майка са посочени в Устава на дружеството.
Цени на акциите на дружеството майка:
Акциите на “Каучук” АД се търгуват на „Неофициален пазар на акции”,
сегмент „А” на Българска фондова борса АД.
През 2019 г. са търгувани при следните цени:
•
Най-висока цена – 46,00лв.
•
Най-ниска цена – 28,00лв.
Пазарната капитализация на дружеството към 31.12.2019г. е 37 684хил. лв.
Политиката на ръководството за бъдещо развитие на групата е насочена към
увеличаване на обема на продажбите в страната и чужбина, участие на нови
пазари, внедряване в производство на нови изделия, намаляване на
енегийните разходи и понижаване събестойността на продукцията.
Информация по реда на Търговския закон:
“КАУЧУК” АД не притежава собствени акции и не е придобивал през текущия
период.
“КАУЧУК” АД е публично акционерно дружество със следната структура:
1. “МУРА” ООД – гр.Сапарева баня
- 41,48%
2. Сървис ЕООД- 13,51%
Други физически и юридически лица- 45,01%
Акционерният капитал на дружеството майка към 31.12.2019 г. е 942 091 лв.,
разпределен в 942 091 бр. акции с номинална стойност един лев. През
отчетния период няма промени в акционерният капитал. За всички
извършени промени своевременно бяха уведомявани БФБ и КФН – София.
Съветът на директорите на дружеството майка е в състав:
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1. „МУРА“ ЕООД чрез Николай Симеонов Тенджов – Председател на Съвета
на директорите
2. „ХИМКОРП“ ЕООД чрез Петър Мартинов Мартинов
3. Николай Велков Генчев - Изпълнителен директор.
Членовете на Съвета на директорите на “КАУЧУК” АД –София участват в
управлението като членове на Съвети, председатели на Съвети или
изпълнителни членове, както следва:
Член на съвета наименование,
седалище, Качество (управител,
на директорите
адрес, ф.д., БУЛСТАТ на прокурист, контрольор,
търговеца/дружеството,
член на съвет и др.)
кооперацията, в които участва
лицето
Николай
Симеонов
Тенджов

„Електрометал“ АД
Бесатур РЕ
Волтекс Инвестмънт

Член на СД
Управител
Управител

Петър Мартинов
Мартинов

СПОРТЕН КЛУБ КИОКУШИН
КАРАТЕ - ДО КИКБОКС АСКЕН

Член на Управителния
съвет

Николай Велков
Генчев

„МАКС РАБЪР” ООД
"ЕЛЕКТРОМЕТАЛ" АД
"МЕДИА МАКС" ООД
“Каучук Импекс” ООД
К2 Индустриален парк ЕООД

Управител
Представител
Управител, Съдружник
Ликвидатор
Управител

Управлението на Групата се осъществява от колективен управителен орган
– Съвет на директорите, чиято дейност е утвърдена с правила.
През периода не са настъпили промени в основните принципи за управление
на Дружеството - майка.
Заседанията се провеждат най-малко веднъж на три месеца, а извънредните
заседания се свикват по всяко време от председателя по негова инициатива,
или по предложение на всеки от членовете. През 2019 год. са проведени
заседания на управителните органи: приемане на тримесечни, шестмесечен
и годишен отчет, щатно разписание, бизнес програма, одиторски доклади,
насрочване на ОСА и приемане материалите за тях и др. Членовете на
съвета на директорите получават пълния дневен ред и писмените материали
за него една седмица предварително. Материалите съдържат всички
документи, необходими за съставянето на преценка какъв вот да се даде по
всяка точка от дневния ред, за да се гарантира, че всеки от тях разполага с
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необходимата информация и време, за да вземе обосновано решение по
въпросите от дневния ред. Води се точен, верен, пълен и детайлен протокол
от заседанията на управителните органи от директора за връзка с
инвеститорите.
Членовете на управителните органи действат с грижата на добър търговец и
са лоялни към групата. Вземат информирани решения относно
краткосрочното и дългосрочно развитие на групата, признават правата на
заинтересованите лица по закон и насърчават активното сътрудничество
между тях. Осигуряват своевременно разкриване на информация пред
акционерите, освен ако управителните органи не са гласували даден въпрос
да не става обществено достояние, както и посочване в протокола на
мотивите на подобно решение.
Получени суми и непарични възнаграждения от членовете на управителните
и на контролните органи.
През 2019 г. членовете на управителните и контролните органи са получили
суми както следва
Име
Длъжност Възнагражде Осигуровки
ния в хил.лв
В хил.лв.
Николай Генчев Изпълнителен директор
214
7
и член на съвета на
директорите
«МУРА» ЕООД Председател на съвета
19
на директорите чрез
Николай Тенджов
«ХИМКОРП»
Член на съвета на
19
ЕООД директорите чрез Петър
Мартинов
Бяха защитени основните права на акционерите:
Правото да се запознаят с правилата за провеждане на общото събрание на
акционерите, както и да получат информация за дневния ред и мястото на
провеждането му. Ако някои от акционерите желаеше да получи повече
информация, и изявил желание да се запознае с материалите за събранието,
същите му бяха изпращани.
Правото да участвуват на общите събрания на акционерите, предварително
да предлагат въпроси за разглеждане на общото събрание, да задават
въпроси по време на самото събрание, да гласуват при избор на членове на
управителните органи.
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Правото да бъдат представлявани от управителните органи по справедлив и
честен начин.
В групата общите събрания на акционерите се провеждат навреме и
съобразно изискванията на ЗППЦК. Поканите се публикуват в “Търговски
регистър” и един централен ежедневник. Материалите за събранието и копие
от поканата се изпращат в законоустановения срок до КФН, БФБ и ЦД –
София.
През 2019 г. членовете на Съвета на директорите са притежавали следния
брой акции:
„МУРА” ООД – 390782 бр.
Членовете на Съвета на директорите не са придобивали или прехвърляли
акции на групата през 2019г.
„Каучук” АД няма клонове.
Към 31.12.2019 г. групата няма висящи съдебни, административни или
арбитражни производства, касаещи задължения в размер най-малко 10% от
собствения капитал.
За периода между датата на финансовия отчет и датата на одобрението му
за публикуване не са възникнали некоригиращи събития.

Информация по Приложение 11 към Наредба № 2 от 17.09.2003г.
1.
Структура на капитала на групата, включително ценните книжа,
които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България
или друга държава членка, с посочване на различните класове акции,
правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от
общия капитал, която съставлява всеки отделен клас:
Капиталът на дружеството майка е в размер на 942 091 (деветстотин
четиридесет и две хиляди и деветдесет и един лева), разпределен на
942 091 (деветстотин четиридесет и две хиляди, и деветдесет и една)
безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един)
лев всяка. Всички акции на дружеството майка са обикновени с право на един
глас в Общото събрание и се търгуват на БФБ.
2.
Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като
ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от
получаване на одобрение от дружеството майка или друг акционер:
В групата няма ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като
ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от
получаване на одобрение от дружеството майка или друг акционер.
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3.
Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто
или повече от правата на глас в общото събрание на групата, включително
данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който
се притежават акциите:
“КАУЧУК” АД е публично акционерно дружество със следната структура:
1. “МУРА” ООД – гр.Сапарева баня
- 41,48%
2. Сървис ЕООД
- 13,51%
3. УПФ ЦКБ Сила
- 6.95%
Други физически и юридически лица - 38,06%
4.
Данни за акционерите със специални контролни права и описание на
тези права:
В групата няма акционери със специални контролни права.
5.
Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите,
когато служители на групата са и негови акционери и когато контролът не се
упражнява непосредствено от тях:
Всяка притежавана акция на групата дава право на глас. Лицата,
притежаващи акции, включително когато те са служители на групата участват
в Общото събрание на акционерите лично или чрез свои представители.
6.
Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата
на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за
упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество
на групата финансовите права, свързани с акциите, са отделени от
притежаването на акциите:
В Групата няма ограничения върху правата на глас, които предоставят
акциите. Всяка акция на Групата предоставя правото на един глас в Общото
събрание на акционерите.
7.
Споразумения между акционерите, които са известни на групата и
които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или
правото на глас:
Не са известни на групата споразумения между акционери, можещи да
доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.
8.
Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на
членовете на управителните органи на групата и относно извършването на
изменения и допълнения в устава:
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Групата се управлява по едностепенна система на управление от Съвет на
директорите, като постоянно действащ орган, който се избира за срок от 5
(пет) години. Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото
събрание на акционерите на групата. Членовете на Съвета на директорите
могат да бъдат преизбирани без ограничения. Съветът на директорите се
състои от три до пет дееспособни физически или юридически лица, които се
избират от Общото събрание на акционерите. Съветът на директорите
избира измежду своя състав един изпълнителен член, който осъществява
управлението на Групата и е негов представител. Изпълнителният член
може да бъде сменен по всяко време.
9.
Правомощията на управителните органи на групата, включително
правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на
групата:
В договорите за възлагане на управлението, които се сключват с членовете
на Съвета на директорите на „Каучук“ АД се определят техните задължения
и задачи, критериите за размера на възнаграждението им и задълженията
им за лоялност към групата. Членовете на Съвета на директорите имат
еднакви права и задължения. Компетентността на Съвета на директорите се
определя с Устава на дружеството майка.
10.
Съществени договори на групата, които пораждат действие, изменят
се или се прекратяват поради промяна в контрола на групата при
осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях,
освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини
сериозни вреди на групата; изключението по предходното изречение не се
прилага в случаите, когато групата е длъжно да разкрие информацията по
силата на закона:
Не е приложимо за групата.
11.
Споразумения между групата и управителните му органи или
служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без
правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по
причини, свързани с търгово предлагане:
Няма споразумения между групата и управителните му органи или
служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без
правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по
причини, свързани с търгово предлагане.
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Информация по Приложение 10 към Наредба № 2 от 17.09.2003 г.
1.
Информация, дадена в стойностно и количествено изражение
относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с
посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента, съответно
лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, като цяло и
промените, настъпили през отчетната финансова година.
2019 г.
Вид продукция

количество

Транспортни ленти - м.
Маркучи - м.
Други - кг.
Общо приходи от продажби на
продукция

стойност х.лв.

134 332
354 229

28 211
1 368
257

94.55
4.59
0.86

29 836

100.00

2018 г.
Вид продукция
Транспортни ленти - м.
Маркучи - м.
Други
Общо приходи от продажби на
продукция

количество
134 252
405 326

% от
Общи
приходи

стойност
- х.лв.
20 564
1 508
264

% от
Общи
приходи
92.07
6.75
1.18

22 336

100.00

2.
Информация относно приходите, разпределени по отделните
категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за
източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на
стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по
отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в
случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от
разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко
лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му
с емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредбина
ЗППЦК.
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Реализирана продукция

2019 г.
56,59

Вътрешен пазар
43,41
Износи ВОД
Степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или
купувач/потребител на групата с относителен дял , който надхвърля 10% от
разходите или приходите от продажби е представена както следва:
Клиент 1
Клиент 2
Доставчик
3.

– 52 22 % от приходите от продажби
- 15,07 % от приходите от продажби
- 32,58 % от разходите на м-ли

Информация за сключени съществени сделки.

През 2019г. Групата е сключила следните съществени сделки с клиенти:
№
по
ред
Контрагент
1 Клиент 1

Предмет на
договора
Доставка на ГТЛ

Стойност на
договора
13 792 000.00 BGN

2 Клиент 1
3 Клиент 2

Доставка на
вулканизационни
м-ли за ленти
Доставка на ГТЛ

346 988.25 BGN
648 866.16 BGN

4 Клиент 3

Доставка на ГТЛ

4 444 022.77BGN

4.
Информация относно сделките, сключени между емитента,
съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби наЗППЦК, и
свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива
сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или
съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът,
съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или
негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките,
характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на
въздействието върху финансовото състояние на емитента, съответно лицето
по § 1д отдопълнителните разпоредби на ЗППЦК.
Свързаните лица на Групата включват ключов управленски персонал на
Групата и други свързани лица, описани по-долу.
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Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са
извършвани при специални условия и не са предоставяни или получавани
никакви гаранции.
Сделки с ключов управленски персонал
Ключовия управленски персонал на Дружеството майка включва членовете
на съвета на директорите. Възнагражденията на ключовия управленски
персонал включват следните разходи:

Краткосрочни възнаграждения
Заплати
Разходи за социални осигуровки
Общо възнаграждение

2019
‘000 лв

2018
‘000 лв

(252)
(7)
(259)

(222)
(7)
(229)

През изминалата година Групата не е сключвала сделки със свързани
предприятия, които са извън обичайната му дейност или съществено се
отклоняват от пазарните условия.
5.
Информация за събития и показатели с необичаен за емитента,
съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК,
характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните
от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху
резултатите през текущата година
Не са налице показатели и събития с необичаен за Групата характер.
6.
Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес
цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако
рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента, съответно
лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и ако разкриването
на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние
на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на
ЗППЦК.
Групата не е извършвала през 2019 г. сделки, водени извънбалансово.
7.
Информация за дялови участия на емитента, съответно лицето по §
1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, за основните му инвестиции в
страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални
активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа
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извън неговата група предприятия по смисъла на Закона засчетоводството и
източниците/начините на финансиране.
Групата има инвестиция в дъщерни дружества, като размера на
инвестицията е 1 304 хил.лв., които са консолидирани в консолидирания
финансов отчет.
8.
Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по
§ 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно
дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели,
договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните
срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и
поемане на задължения.
Към 31.12.2019 г. Групата ползва следните кредити за оборотни средства:
Заемодател
Обединена
българска
банка АД
УниКредит
Булбанк АД

Главница

Дата на
отпускане

Срок за
погасяване

Просрочие

4 500 000EUR

Май.2008 г.

Юни 2020 г.

Няма

Май 2021 г.

Няма

150 000EUR

Февруари 2013 г.

С ТБ ОББ АД разрешен размер EUR 4 500 000.00 /четири милиона и
петстотин хиляди евро/ със следните подлимити:
1. До EUR 4 500 000 /четири милиона и петстотин хиляди евро/ за
оборотни средства, който да се ползва и погасява в режим на кредитна
линия,
2. До EUR 1 500 000 /един милион и петстотин хиляди евро/ за банкови
гаранции и акредитиви – в случай, че е налице свободен лимит;
Общата сума на банковите гаранции и акредитиви, издадени от лимита, както
и сумата, използвана за оборотни средства, не може да надвишава EUR
4 500 000 /четири милиона и петстотин хиляди евро/
3. Салдо към 31.12.2019г.:
На частта, определена за кредитна линия – 0.01 евро;
Издадени банкови гаранции – 406 614.42 евро
Краен срок 30.04.2020г. с лихвен процент юрибор плюс надбавка, залог
на парични средства.
9.
Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по
§ 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно
дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори
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за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това
число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях,
включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били
отпуснати.
През отчетния период Групата е предоставила заеми на други дружества майка, както следва:
Сума на
заема в
Годишна Начислена
Дружество
хил.лв.
лихва % лихва
Падеж
Заемополучател 1
210
4%
11 31.5.2020
Заемополучател 2
230
4%
5 11.12.2020
440
16
10.
Информация за използването на средствата от извършена нова
емисия ценни книжа през отчетния период.
През отчетния период не са извършвани нови емисии на ценни книжа на
Групата.
11.
Анализ на съотношението между постигнатите финансови
резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано
публикувани прогнози за тези резултати.
Поради нестабилните икономически условия, Съветът на директорите на
Каучук АД е възприел политика за прогнозиране на дейността на Групата на
база анализи, базирани на предходни отчетни периоди.
За отчетния период приходите от основна дейност са нарастнали с 33.83%,
а печалбата за периода – с 88.45 % спрямо предходната отчетна година.
12.
Анализ и оценка на политиката
относно управлението на
финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на
задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът, съответно
лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, е предприел или
предстои да предприеме с оглед отстраняването им.
Целите на Групата във връзка с управление на финансовите ресурси са:
•
да осигури способността на Групата да продължи да съществува
като действащо предприятие и
•
да осигури адекватна рентабилност за акционерите
като определя цената на продуктите и услугите си, както и инвестиционните
си проекти в съответствие с нивото на различните видове риск.
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Целта на Групата е да поддържа капитал към дълг в рамките на
общоприетите норми, тъй като липсва утвърден бенч-марк за съответните
индустрии.
Групата управлява структурата на капитала и прави необходимите поправки
в съответствие с промените в икономическата обстановка и рисковите
характеристики на съответните активи. За да поддържа или коригира
капиталовата структура, Групата стриктно се придържа към общоприетите
норми за съотношенията, както и към законовите изисквания
13.
Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните
намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и
отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази
дейност.
Групата държи пари в брой и ценни книжа за търгуване, за да посреща
ликвидните си нужди за периоди до 30 дни. Средства за дългосрочните
ликвидни нужди се осигуряват чрез заеми в съответния размер.
14.
Информация за настъпили промени през отчетния период в
основните принципи за управление на емитента, съответно лицето по § 1д
от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и на неговата група предприятия
по смисъла на Закона за счетоводството.
През периода не са настъпили промени в основните принципи за управление
на Групата.
15.
Информация за основните характеристики на прилаганите от
емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на
ЗППЦК, в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен
контрол и система за управление на рискове.
Управлението и контрола на риска за Групата се извършва от Съвета на
директорите, чрез вътрешен контрол и анализи.
Рискът от неизпълнение на договорни взаимоотношения с контрагентите на
Групата се наблюдава, измерва и контролира ефективно.
Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска
Вследствие на използването на финансови инструменти Групата е изложена
на пазарен риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен
риск, както и риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на
оперативната и инвестиционната дейност на Групата. Управлението на риска
на Групата се осъществява от централната администрация на Групата в
сътрудничество с Борда на директорите. Приоритет на ръководството е да
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осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци, като намали
излагането си на риск. Дългосрочните финансови инвестиции се управляват,
така че да имат дълготрайна възвращаемост.
16.
Информация за промените в управителните и надзорните органи
през отчетната финансова година.
През 2019г. е настъпила промяна на лицата, упражняващи контрол върху
Групата – извършена е смяна на представителя на „Мура“ ЕООД, който да
изпълнява задълженията на Дружеството в Съвета на директорите на
"Каучук" АД. Новият представител е Николай Симеонов Тенджов.
17.
Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или
ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за
отчетната финансова година изплатени от емитента, съответно лицето по §
1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и негови дъщерни
дружества,независимо от това, дали са били включени в разходите на
емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на
ЗППЦК, или произтичат от разпределение на печалбата, включително:
а) получени суми и непарични възнаграждения
б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори
и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент
в) сума, дължима от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните
разпоредби на ЗППЦК, или негови дъщерни дружества за изплащане на
пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.
Получени суми и непарични възнаграждения от членовете на управителните
и на контролните органи:
През 2019 г. членовете на управителните и контролните органи са получили
суми както следва:
Име
Николай Генчев

«МУРА» ЕООД

«ХИМКОРП»
ЕООД

Длъжност Възнаграждения
в хил.лв
Изпълнителен
214
директор и член на
съвета на
директорите
Председател на
19
съвета на
директорите чрез
Николай Тенджов
Член на съвета на
19
директорите чрез
Петър Мартинов

Осигуровки
В хил.лв.
7

-

-
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18.
За публичните дружества - информация за притежавани от
членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и
висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите,
притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки
клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа
- вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на
упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.
През 2019г. членовете на Съвета на директорите са притежавали следния
брой акции:
„МУРА” ООД – 390782 бр. (41.48%)
Членовете на Съвета на директорите не са придобивали или прехвърляли
акции на Групата през 2019г.
19.
Информация за известните на Групата договорености (включително
и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ
период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции
или облигации от настоящи акционери или облигационери.
Не са известни на Групата договорености, в резултат на които в бъдещ
период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции
от настоящи акционери. Всички обстоятелства, които Групата счита, че биха
могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решения са
разкрити публично.
20.
Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни
производства, касаещи задължения или вземания на емитента, съответно
лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в размер наймалко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на
задълженията или вземанията на емитента, съответно лицето по § 1д от
допълнителните разпоредби на ЗППЦК, по всички образувани производства
надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за
всяко производство поотделно.
Към 31.12.2019г. Групата няма висящи съдебни, административни или
арбитражни производства, касаещи задължения в размер най-малко 10% от
собствения капитал.
21.
За публичните дружества – данни за директора за връзки с
инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.
Директор за връзки с инвеститорите на „Каучук” АД е:
Петя Папазова
Адрес: гр.Пазарджик, ул. ”Синитевско шосе”12
Тел.: 034 445128; 034 445109
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Факс:034 445088
Е-mail: kauchuk@kauchuk.com
Website: www.kauchuk.com

Декларация за корпоративно управление съгласно чл.100Н, ал.8
във връзка с чл.100Н , ал.7, т.1 от ЗППЦК на Групата „Каучук“
АД, гр.София
Декларацията за корпоративно управление на „Каучук“ АД включва основна
информация относно правилата за корпоративно управлениена групата,
системите за вътрешен контрол и управление на риска, информация за
събранието на акционерите и неговите правомощия, правата на
акционерите, управителните органи.
Разкриването на информация от „Каучук“ АД относно корпоративното
управление е източник за инвеститорите на групата, който да улеснява
инвестиционните им решения и да допринася за доверието им в групата.
Съветът на директорите на „Каучук“ АД има дългосрочна стратегия по
повишаване прозрачността на работа на групата, във връзка с което се
следи непрестанно за подобряване ефективността на разпространение на
регулираната и друга информация за групата.
В изпълнение на изискванията на ЗППЦК Съветът на директорите на „Каучук“
АД декларира, че спазва по целесъобразност одобреният Национален
кодекс за корпоративно управление, приет от Националната комисия за
корпоративно управление и одобрен като Кодекс за корпоративно
управление по чл.100Н, ал.7, т.1 от Закона за публично предлагане на ценни
книжа (ЗППЦК) с Решение от 30.06.2016г. от Заместник-председателят на
Комисията за финансов надзор, ръководещ управлвние „Надзор на
инвестиционната дейност“.
Дружеството майка прилага Националния кодекс за корпоративно
управление па основата на принципа „спазвай или обяснявай". Това
означава, че Дружеството майка спазва кодекса, а в случай на отклонение
ръководството следва да изясни причините и основанията за това.
Съветът на директорите на „Каучук“ АД управлява независимо и отговорно
групата в съответствие с установените визия и стратегии на групата и
интересите на акционерите. Председателят на съвета на директорите на
„Каучук“ АД не е независим член. Структурата на съвета на директорите е в
съответствие с изискванията на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК. Установена е
практика за запознаване на новите членове на Съвета на директорите с
всички основни правни и финансови въпроси, свързани с дейността на
групата. В устройствените актове на групата не е регламентиран броят на
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дружествата, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат
ръководни позиции. Броят на последователните мандати на членовете на
Съвета на директорите осигурява ефективната работа на групата, както и
спазване на законовите изисквания – не е ограничен броят на
последователните мандати на членовете на Съвета на директорите.
В договорите за възлагане на управлението, които се сключват с членовете
на Съвета на директорите на „Каучук“ АД се определят техните задължения
и задачи, критериите за размера на възнаграждението им и задълженията
им за лоялност към групата. Независимите директори, членове на Съвета на
директорите получават само основно възнаграждение без допълнителни
стимули. Възнагражденията на независимите директори не отразява
участието им в заседания, изпълнението на техните задачи да контролират
действията на изпълнителното ръководство и ефективното им участие в
работата на групата. Допълнителните стимули на изпълнителните членове
на Съвета на директорите са конкретно определяеми. „Каучук“ АД осигурява
достъп на своите акционери до информация, свързана със сделки между
групата и членовете на Съвета на директорите и свързани с него лица.
Групата „Каучук“ АД няма утвърдена политика за разкриване на информация
и връзки с инвеститорите. Структурата и разпределението на задачите на
членовете на Съвета на директорите гарантира ефективната дейност на
групата. Съветът на директорите дава насоки, одобрява и контролира бизнес
плана на групата, сделките на групата, които са от съществен характер, както
и други дейности, установени в устройствените актове на групата. Броят и
качествата на независимите директори в Съвета на директорите
кореспондира с интересите на всички акционери на групата. В
устройствените актове на групата са регламентирани процедури за
избягване и разкриване на конфликти на интереси.
Осъществяването на ефективен вътрешен контрол е един от основните
приоритети в дейността на Съвета на директорите на „Каучук“ АД –
изградена е система за вътрешен контрол с цел да идентифицира рисковете,
които съпътстват дейността му и да подпомага ефективното им управление.
Управлението на финансовите ресурси се реализира в строго съответствие
с взетите решения и действащата към момента нормативна уредба.
Системите за вътрешен контрол подпомагат ефективното функциониране на
системите за отчетност и разкриване на информация от групата, а одитен
комитет подпомага дейността на корпоративното ръководство. Групата
прилага последователно адекватна счетоводна политика и непосредствено
контролира процесите по финансово отчитане, придържайки се към
действащите Международни счетоводни стандарти. Ръководството на
„Каучук“ АД е отговорно за организиране на коректното водене на
счетоводството, за целесъобразното управление на активите и
предприемането на необходими мерки за избягване на евентуални

КАУЧУК АД
Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2019 г.
злоупотреби и нередности. При предложения за избор на външен одитор за
групата не се прилага принципа на ротация. През последните 3 години
външни одитори на групата са били „РСМ БГ“ ЕООД.
Ръководството на „Каучук“ АД осъществява ефективно управление на
рисковете чрез прилагане на
система за тяхното прогнозиране и
контролиране. Ефективността на системата за управление на риска се
определя от административно-управленската структура на групата. Съвета
на директорите носи отговорност за системите за вътрешен контрол и
управление на риска за Групата и следи за тяхното ефективно
функциониране. Тези системи са създадени с цел да управляват, но не биха
могли да елиминират напълно риска от непостигане на заложените бизнес
цели. Те могат да предоставят само разумна, но не и пълна сигурност за
липсата на съществени неточности или грешки. Съвета на директорите е
изградил непрекъснат процес за идентифициране, оценка и управление на
значителните рискове за Групата.
Анализ на риска
Съветът на директорите определя основните рискове на Групата регулярно
и следи през цялата година мерките за адресиране на тези рискове,
включително чрез дейностите за мониторинг. Анализът на риска обхваща
бизнес и оперативни рискове, здраве и безопасност на служителите,
финансови, пазарни и оперативни рискове, рискове за репутацията, с които
Групата може да се сблъска, както и специфични области, определени в
бизнес плана и бюджетния процес.
Всички значими планове, свързани с придобиване на активи или
реализиране на приходи от дейността, включват разглеждането на
съответните рискове и подходящ план за действие.
Вътрешен контрол
Всяка година Групата преглежда и потвърждава степента на съответствие с
политиките на Националния кодекс за корпоративно управление.
Въпросите, отнесени до Съвета на директорите изискват всички значителни
планове и програми, да са получили изрично одобрение от Съвета на
директорите.
Предвидени са предели на правомощията, за да се гарантира, че са
получени подходящите одобрения, ако Съвета на директорите не е длъжен
да се увери в разпределението на задачите.
Финансовите политики, контроли и процедури на Групата са въведени и се
преразглеждат и актуализират редовно.
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Етичният кодекс, определящ необходимите нива на етика и поведение, се
комуникира със служителите и при промени в него се правят обучения за тях.
Ръководството носи отговорността за осигуряване подходящо поддържане
на счетоводните данни и на процесите, които гарантират, че финансовата
информация е уместна, надеждна, в съответствие с приложимото
законодателство и се изготвят и публикуват от Групата своевременно.
Ръководството на Групата преглежда и одобрява финансовите отчети, за да
се гарантира че финансовото състояние и резултатите на Групата са
правилно отразени.
Финансовата информация, публикувана от Групата, е обект на одобрение от
Съвета на директорите.
Вътрешен одит
Одитният комитет прави преглед на основните заключения от вътрешните и
външните одитни проверки.
Вътрешните одити се осъществяват под контрола на Директора на
Вътрешния одит. Докладите се разглеждат от одитния комитет, за да се
гарантира, че действията, за справяне с идентифицираните проблеми, са
изпълнени. Директорът на вътрешния одит докладва ежегодно на Одитния
комитет относно ефективността на оперативните и финансови контроли в
Групата.
Външният регистриран одитор прави преглед и докладва за съществени
въпроси, включения в одиторския доклад.
Процесът за оценка на вътрешен контрол се наблюдава от ръководния екип,
който оценява степента на съответствие с контролите, политиките и
процесите, като резултатите са прегледани и тествани от екипа за вътрешен
одит на базата на извадков принцип. Извършват се прегледи след
приключване на съществени проекти и инвестиции, като резултатите се
докладват на Съвета на директорите.
Декларация на директорите по отношение на годишния доклад за
дейността и финансовите отчети
Съгласно изискванията на Кодекса, директорите потвърждават тяхната
отговорност за изготвянето на годишен доклад за дейността и финансов
отчет и считат, че годишния доклад за дейността, взет като цяло, е
прозрачен, балансиран и разбираем и осигурява необходимата информация
на акционерите, с цел оценяване позицията и дейността на Групата, бизнес
модела и стратегията.
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Към 31.12.2019 г. акционерите на Групата, притежаващи над 5% от капитала
му са следните

Мура ООД
УПФ ЦКБ Сила
Сървис ЕООД

2019
Брой
акции

2019
%

2018
Брой
акции

2018
%

390 782
65 481
127 284

41.48
6.95
13.51

390 782
65 481
127 284

41.48
6.95
13.51

Групата няма акционери със специални контролни права. Не са налице
ограничения върху прехвърлянето на акции на Групата и ограничения върху
правата на глас.
Групата „Каучук“ АД няма участия в други дружества, чиито акции са
официално регистрирани на фондовата борса.
Във връзка със защита правата на акционерите на „Каучук“ АД, всички,
включително миноритарни, акционери се третират равнопоставено. За
провеждани редовни и извънредни Общи събрания на акционерите на
групата корпоративните ръководства са разработили правила за
организирането и провеждането им. Те са разработени с цел
равнопоставеност за изразяване на мненията на всички акционери по
точките от дневния ред на Общите събрания. Всички акционери се
насърчават за вземане на участие в организираните Общи събрания като
ръководството се стреми да организира процедурите и реда на Общите
събрания по начин, който да ги улеснява максимално и да не оскъпява
ненужно гласуването. В материалите, които групата изготвя за провежданите
Общи събрания всички предложения биват представяни в отделни точки в
дневния ред. Материалите за Общите събрания се публикуват в e-register
към КФН и investor.bg. „Каучук“ АД не поддържа специална секция относно
правата на акционерите и участието им в Общите събрания на акционерите
на своята интернет страница. При провежданите Общи събрания се
осигурява механизъм за съдействие на акционерите за включване на
допълнителни въпроси от тяхна страна и предложения по вече включени
въпроси в дневния ред. Групата „Каучук“ АД уведомява за резултатите от
провежданите Общи събраниясвоевременно и в срок своите акционери чрез
интернет посредством e-register към КФН и investor.bg. При провежданите
Общи събрания на акционерите на групата присъстват всички членове на
Съвета на директорите.
Разкриването на информация е от съществена важност за гарантиране на
равнопоставеността на ползвателите й – акционерите на групата,
заинтересовани лица и инвестиционната общност. Ръководството на
„Каучук“ АД е приело вътрешни правила за своевременното оповестяване на

КАУЧУК АД
Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2019 г.
всяка съществена информация относно групата – неговото управление,
оперативна дейност и акционерна структура. Системата за разкриване на
информация от групата осигурява навременна, вярна и разбираема
информация за нейните адресати, а това е предпоставка за вземането на
обективни решения и оценки. Утвърдени са и се следи за спазването на
вътрешните правила за изготвяне на междинните и годишни отчети на
групата и за реда на разкриване на информация. „Каучук“ АД поддържа
своята интернет страница – www.kauchuk.com и отчасти разкрива там
информацията по Глава 4, т.34 от НККУ. Групата периодично информира
заинтересованите лица и за информация от нефинансов характер.
Групата „Каучук“ АД е идентифицирало и осигурява ефективно
взаимодействие със всички заинтересовани лица с отношение към
дейността му, разработени са конкретни правила за отчитане на техните
интереси.
Съветът на директорите на „Каучук“ АД не прилага политика на многообразие
по отношение на административните, управителните и надзорните органи на
дружеството майка във връзка с аспекти като възраст, пол или образование
и професионален опит, поради това, че групата попада в разпоредбите на
чл.100н, ал.12 от ЗППЦК.
Групата не притежава акции, предоставящи специални права на контрол на
акционерите, т.е. привилегировани акции, даващи право на акционера да
осъществява контрол върху Групата по някакъв начин.
В Групата няма ограничения върху правата на глас, които предоставят
акциите. Всяка акция на Групата предоставя правото на един глас в Общото
събрание на акционерите.
Групата се управлява по едностепенна система на управление от Съвет на
директорите, като постоянно действащ орган, който се избира за срок от 5
(пет) години. Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото
събрание на акционерите на групата.Членовете на Съвета на директорите
могат да бъдат преизбирани без ограничения.
Съветът на директорите се състои от три до пет дееспособни физически или
юридически лица, които се избират от Общото събрание на акционерите.
Съветът на директорите избира измежду своя състав един изпълнителен
член, който осъществява управлението на Групата и е негов представител.
Изпълнителният член може да бъде сменен по всяко време. Съветът на
директорите на „Каучук“ АД има право да взема решения, ако на заседанията
присъстват най-малко половината от членовете му лично или
представлявани от друг член на Съвета. Съветът на директорите
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приема правила за работата си и избира Председател и Заместникпредседател от своите членове.
Председателят на Съвета свиква заседанията на Съвета на директорите по
свой начин или по искане на всеки член на Съвета. Съветът на директорите
се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.
Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения и са
длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Групата.Групата
не прилага политика на многообразие във връзка с аспекти като възраст, пол
или образование и професионален опит.Съветът на директорите на „Каучук“
АД докладва в тримесечните отчети за възможните рискове, пред които е
изправено Групата и вземането на мерки за адекватна реакция за
овладяване и справяне с тях.В Групата не е имало случаи на получаване на
информация за установени случаи на неизпълнения и нарушения на
изградената вътрешна система за осигуряване прилагането на кодекса за
корпоративно управление.
Одитен комитет
Съгласно решение на Общото събрание на акционерите и в съответствие
със законовите изисквания и конкретните нужди на Групата, са избрани
членовете на Одитния комитет, които не са членовете на Съвета на
директорите.
Основните функции на Одитния комитет са регламентирани в чл. 108 на
Закона за независимия финансов одит и са, както следва:
– наблюдава процеса на финансово отчитане и представя препоръки и
предложения, за да се гарантира неговата ефективност;
– наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на
системата за управление на риска и на дейността по вътрешен одит по
отношение на финансовото отчитане в одитираното предприятие;
– наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети,
включително неговото извършване, като взема предвид констатациите и
заключенията на Комисията по прилагането на чл. 26, параграф 6 от
Регламент (ЕС) № 537/2014;
– проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори в
съответствие с изискванията на глави шеста и седма от ЗНФО, както и с
чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014, включително целесъобразността на
предоставянето на услуги извън одита на одитираното предприятие по чл.
5 от същия регламент;
– отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва
назначаването му с изключение на случаите, когато одитираното
предприятие разполага с комисия за подбор;
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– уведомява Комисията, както и управителните и надзорните органи на
предприятието за всяко дадено одобрение по чл. 64, ал. 3 и чл. 66, ал. 3
от ЗНФО в 7-дневен срок от датата на решението
– изготвя и предоставя на Комисията за публичен надзор над
регистрираните одитори в срок до 30 юни годишен доклад за дейността си;
– и др.
За периода между датата на консолидирания финансов отчет и датата на
одобрението му за публикуване не са възникнали некоригиращи събития, с
изключение на следното:
В началото на 2020 г. поради разпространението на нов коронавирус (Covid19) в световен мащаб се появиха затруднения в бизнеса и икономическата
дейност на редица предприятия и цели икономически отрасли. На 11.03.2020
г. Световната здравна организация обяви и наличието на пандемия от
коронавирус (Covid-19). На 13.03.2020 г. Народното събрание гласува
въвеждането на извънредно положение и редица противоепидемични мерки,
включително ограничение в движението на хора, временно преустановяване
на дейността на някои отрасли и препоръчителна дистанционна работа за
компаниите, в които това е възможно. Въведените мерки и
разпространението на коронавируса оказват значителни негативни ефекти
върху стопанската дейност на всички предприятия. Тъй като ситуацията и
предприетите мерки от държавните власти са изключително динамични,
ръководството на Групата не е в състояние да оцени влиянието на
коронавирус пандемията върху бъдещото финансово състояние и
резултатите от дейността му, но счита, че въздействието ще доведе до
негативен ефект, както върху икономиката на страната, така и върху
дейността на предприятието и в частност върху забавяне на доставките на
основните суровити и материали за производство. Ръководството на
дружеството-майка е предприело всички необходими мерки и действия във
връзка с възникналата ситуация. Изработен е план за непрекъсваемост на
работния процес, за да могат да бъдат произведени в срок заявените
количества продукция и да не се стига до забавяне, а оттам и неустойки по
подписаните договори за добро изпълнение. Групата ще продължи да следи
динамично променящата се среда и изменението на пазарните показатели.
Публична информация за инвеститори може да намерите на web:
http://bull.investor.bg/
http://www.bse-sofia.bg
Настоящият доклад съдържа:
Информация, изикана от Закона за счетоводството, чл.33.
Информация по чл.100н от ЗППЦК

