|{о1й !п[оггпа1!уй

!а рго1ес1ш1 [{о(йг6г|! 6цуегпш!ш! реп(гш аргоБагеа &е9п!атпеп{ш!п! сш рг1т1ге !а погтпе!е
0е сгеаге 9| ас1па!йаге а ппе1а0а1е!ог реп1гп яе1пг!!е;1 зе:т!с!!!е 0е 0а{е сра(!а|е
|т-г1гц геа11:атеа ргете6ег|1от [е911 пг. 254 0|п 17 по1етт6т1е
|п{гав1гшс1ога па!1опа1й 6е 6а1е зра!1а1е, А9еп!1а Ре1а111 Рцпс|аге 91 €а6аз1гш

Ёо1бгАг!1 реп1гш аргоБагеа Ре9ш|аттеп1ш1ш1 сш рг1т1ге 1а пог:те|е
пе1ааа1е1ог реп1гш зе1шт11е 9! ьегт1с111е 0е 0а1е зра!1а1е.

2016 со рт1т!ге

1а

а е1аБога1 р1о1ес1!|

6е огеаге з1 ао1па1|:аге а

\4е1а6а1о1о аш са 5сор 6езсг1етеа 5е1шг]1ог 9| а зегт|о11|от 6е 6а1е вра{1а1е сате 5цп1 апех6 1а
[е9еа :пеп{|опа1й п1а1 51-}5.

йе1а0а1е1е стеа1е ч| ас1ца1|аа1е реп1гш зе1шг11е 9! зетт|с111е 6е 6а1е зра!!а1е 5шп1 песе5ате
реп!г! са ог!ое ш1||!:а1ог 5а роа1а 9йз| зе1тг1 91 зегт1с11 6е 6а1е зра1|а1е |п1гц з1а611|геа 6аой
асе51еа ро1 Ё [о1оз1те 9| |п се зсор.
)езог|етеа зе1шт11ог 6е с1а1е зра!|а1е рг|п лте1а6а1е е51е песе5ага реп1тш с1аз|11оагеа
аое51ога 6шрй з1а6|11геа аттр1азйг11 8ео8галсе, ге{ег|п!а 1е:трога15 а асе51ога, оа1|!а1еа 91

]п

ооп[о:тт!1а1е оц ас1е1е поглпа1|уе 6е ршпеге |п ар11оаге рг!т!п6
1п1егорегаБ|111а1еа зе1тг11ог 51 зегт!с!||от ае 6а1е 5ра!а1е, а сопз1гАп9ег|1ог [еда1е 6е ассез
9!
ц1!11:аге, ргеошгп 5| а о[9а\-|]7а\]е] гезропза6|1е роп1то гезшгзё.
Рго1ес1ш| 1-{о1ёгАг11 0цуегпш1ц1 соп1|пе сА1еуа апехе, сш:п аг !:
1) 6|16ш1 6е ог|еп1аге 1еБ|о6 оаге а го51 сгеа1 реп1ш согпр1е1агеа ргой1е1ог 6е гпе1а0а1е
реп1т! 5е1шг|1е з| вегу1о111е 6е 0а1е зра!1а1е.
2) РгоЁ1е|е 6е :те1а0а1е реп1гш зе1шг!1е 91 ветт|о|11е 6е 6ате зра1!а1е $ш11 рго1о1|р реп1гш
уа|;6;1а1еа 1ог

еп111а!|1е ршБ||се 1а отеагеа з| ас1оа1|:агеа тпе1а0а1е1ог.

61т16ш| 6е ог!еп1аго 1еБ1сй реп!т со1пр1е1агеа р1ол1е]ог 6е тпе1а6а1е реп1гш зо1пг11е ч!
зегу1с|||е 6е 6а1е вра{1а1е ч| ргой1е1е 0е тте1а6а1е реп!г[ 5е1!г|1е з! зоту|с1|1е 6е 0а1е зра!!а1е а
[ов1 е|аБога1 ?п соп{огтт|1а1е сш [е9еа пт.254 41п 17 по1етпБг1е 2016 сш рг|т1ге 1а 1п|газ1гцо1тша
па]1опа16 0е 6а1е зра!1а1е $; 51шаагае1е 5м вш 1Бо оаге 3шп1 аргоьа1е 6е сё1ге 1пв1|1ш1п1
1''1а!|опа1 6о 51ап0ат61:аге 61п йо14оуа.
РгоЁ1е1е 6е гпе!а6а1е з1а61|е;1е зе1ш1 0е е1егпеп1е а1 гпе1а6а1е1ог реп1гш зе1тш11е 91 зетт|о111е

6е 6а1е зра!1а1е.

61те1тш|е[|1е

6е са1ге

!а

6е огеаге ;| ас1ша11:ате а 5е1ш{1ог 9| ветт|с|1|ог 6е 0а1е зра1|а1е уо1 п 5црог1а1е

еп111а!;1е рш61!ое ге5роп5аь||е.

е1аБогагеа рго1ео1ц1ш| Ёо1ёт5г1! 6цуегпш1ш! а 1шсга1 9гшрш1 0е 1цсгш реп1гш е1а6огагеа
ао1е|ог погп1а11уе рг|т1п6 1ттр1егпеп1агеа 1е9!| ош рг|т!ге 1а 1п[газ1гшс1шга па!|опа|6 6е 6а1е
вра{1а|е огеа1 рг1п Фг01пц]

А9еп!|е| пг. 143 01п 10 по|егпБг1е 2016.

|п зсорш1 гезрес15г11 ртете6ег|1ог !е9!| пг.239 61п 13 по|егп6г1е 2008, рт1т1п0 1гап5рагеп1а
ргооезш1 6ео!:1опа|, рго|ес1ш1 Ёо16г6г11 6пуегпц1ш1 реп1гш аргоБагеа Ре9ш1атеп1ш|ш1 сш
рг|у1ге 1а пог:те1е 6е сгеаго ;1 ас1ша11:ате а :пе1а6а1е|ог реп1тш зе1шг|1е з| зе:_у|с111е 0о 6а1е
зра!!а1е ез1е р1а5а1 ре рад1па ойс1а15 тте6, а А9еп!1е| Ре1а!|1 Ршпс|аге ;1 €а6аз1гш'
ттш-тт.аг[с. Роу.:т0, 1а 0|гео1ог1ш1 [гапсратеп1а 4ес!э!опа/й, зес\1шпеа Рто!ес!е ёе ас[е по/па|!уе

|п

гетп!эе врте соотс]опаге.

сгеаге

Рго1ео1ш1 Ёо1йг6г!| 6цуегпш1ш1 реп1тш аргоБагеа Ре9ш|а:теп1ш1ш1 ош рт1т1те 1а погтте]е 6е
з1

ас1ца11:аго а гпе1а0а1е|от реп1гш зе1шг11е ;1 зегт1с|!1е 6е 6а1е зра!|а1е.
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