
 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ  ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ  2006-2007  ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ  

ԾՐԱԳՐԻ  ԿԱՏԱՐՄԱՆ 2016  ԹՎԱԿԱՆԻ  ՏԱՐԵԿԱՆ  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

  

 

I.  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ  

 

1. Պետական գույքի մասնավորեցման ծրագրի կատարման մասին սույն 

հաշվետվությունը (այսուհետ` Հաշվետվություն) ներկայացվում է «Պետական գույքի 

մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Հայաստանի Հանրապետության  

օրենքի 12-րդ հոդվածի համաձայն:  

2. Հաշվետվությունն ընդգրկում է 2016 թվականի օրացուցային տարին 

(այսուհետ` հաշվետու ժամանակահատված):  

3. Հաշվետու ժամանակահատվածում գործողության մեջ է եղել «Պետական 

գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքը (այսուհետ` Ծրագիր): «Պետական գույքի 

մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի 4-րդ հոդվածի համաձայն՝ «եթե ծրագրի գործողության ժամկետը լրանալուց 

հետո նոր ծրագիր չի ընդունվում, ապա շարունակում է գործել նախորդ ծրագիրը», և 

«նախորդ ծրագրերի ցանկերում ընդգրկված, սակայն չմասնավորեցված 

ընկերությունները (ձեռնարկությունները) և «փոքր» օբյեկտները նոր ծրագրի մասն 

են վերջինիս ուժի մեջ մտնելու պահից»: Հաշվետու ժամանակահատվածում 

մասնավորեցման նոր ծրագիր չի ընդունվել: 

4. Հաշվետու ժամանակահատվածում Ծրագրում կատարվել են հետևյալ 

փոփոխությունը և լրացումը.  

1) «Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի դեկտեմբերի 

16-ի ՀՕ-220-Ն օրենքով ուժը կորցրած է ճանաչվել 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի «զ» 

կետը, որով ռադիոակտիվ և տրոհվող նյութեր (դրանց սարքավորումներ) 

արտադրող, ինչպես նաև այդ բնագավառում գիտահետազոտական և 

փորձարարական-կոնստրուկտորական աշխատանքներ իրականացնող՝ 

պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնետոմսերով 
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ընկերությունները հանվել են տնտեսության այն ճյուղերի և ոլորտների ցանկից, 

որոնցում մասնավորեցում չի նախատեսվում. 

 2)  Ծրագրի N1 ցանկը համալրվել է, որում, ընդգրկվել է 90075 ծածկագրով 

«Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն» փակ բաժնետիրական 

ընկերությունը: 

5. Հաշվետու ժամանակահատվածում նախապատրաստվել և Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության քննարկմանն է ներկայացվել պետական գույքի 

մասնավորեցման մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

որոշման երեք նախագիծ, որից երկուսն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությունը, այդ թվում`   

1) «Պետական գույքը մասնավորեցնելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 4-ի                          

N 90-Ա որոշումը, որով առաջարկվել է «Արթիկի նավթամթերք» ՓԲԸ-ի 100 տոկոս 

պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսերը մասնավորեցնել 

դասական աճուրդով, որը չի կայացել  գնորդ չլինելու պատճառով.  

2) «Գուգարք» կարի արտադրական միավորման կազմից առանձնացված 

Բազումի արտադրամասի գույքը մասնավորեցնելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 8-ի N 940-Ա 

որոշումը, որով  գույքը ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցվել է հայտնի գնորդին: 

6. Հաշվետու ժամանակահատվածում մասնավորեցումից ստացված 

միջոցները կազմել են 62,954 մլն ՀՀ դրամ, որից ընկերությունների 

(ձեռնարկությունների) մասնավորեցումից ստացված միջոցները՝ 39,066 մլն                  

ՀՀ դրամ, նախորդ տարիներին մասնավորեցված «փոքր» օբյեկտներից հաշվետու 

ժամանակահատվածում տարաժամկետ վճարման ենթակա վճարումներից 

ստացված միջոցները՝ 23,888 մլն ՀՀ դրամ: 

7. Հաշվետու ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության 

պետական բյուջեի սեփականաշնորհման հաշվին մուտքագրվել է 61,433 մլն                  

ՀՀ դրամ:  

8. Համաձայն «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) 

մասին» 1997 թվականի դեկտեմբերի 17-ի ՀՕ-188, «Տեղական ինքնակառավարման 
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մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի դեկտեմբերի 13-ի          

ՀՕ-127-Ն և «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի դեկտեմբերի 13-ի               

ՀՕ-126-Ն օրենքների` 2016 թվականի ընթացքում մասնավորեցումից ստացված 

միջոցներից համայնքների բյուջեներ է փոխանցվել 1,521 մլն ՀՀ դրամ:  

9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով 

սահմանված կարգով յուրաքանչյուր մասնավորեցվող ընկերության և գույքի 

վերաբերյալ զանգվածային լրատվության միջոցներով, ինչպես նաև Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման 

վարչության ինտերնետային կայքում հրապարակվել է համապատասխան 

տեղեկատվություն:  

 

II. ԾՐԱԳՐԻ  ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 

 1. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄԸ  ԵՎ  ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ  

 

10. Ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցման կատարողականը  

1) Հաշվետու ժամանակահատվածում ուղղակի վաճառքի ձևով 

մասնավորեցվել է Ծրագրում ընդգրկված մեկ օբյեկտ: 

2) Ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցված օբյեկտի և դրա գնորդի 

ստանձնած պարտավորությունների մասին տեղեկությունները ներկայացված են 

սույն օրենքի բաղկացուցիչ մասը կազմող Հավելված 1-ում: 

 

11. Մասնավորեցման գործարքների արդյունքում ստանձնած  

պարտավորությունների կատարողականը  

1) Պետական գույքի մասնավորեցման պայմանագրերով 2016 թվականի 

ընթացքում ներդրումային, սոցիալական երաշխիքների ապահովման  և այլ տիպի 

պարտավորություններ է ստանձնել 11 գնորդ: Հինգ գնորդի կողմից 

պայմանագրերով ստանձնած ներդրումային պարտավորությունները կազմել են 

341,5 մլն ՀՀ դրամ: Սոցիալական երաշխիքների ապահովման մասով հինգ գնորդ 
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նախատեսել է ստեղծել 66 աշխատատեղ, չորս գնորդ ստանձնել է այլ  տիպի 

պարտավորություններ:  

2) Մասնավորեցման պայմանագրերով 2016 թվականի ընթացքում                       

ՀՀ դրամով նախատեսված պարտավորությունները սահմանված ժամկետում 

կատարել է երեք գնորդ, որոնց կատարած ներդրումները նախատեսված 

203,500 մլն ՀՀ դրամի փոխարեն կազմել են 212,167 մլն ՀՀ դրամ: 

 3) Սոցիալական երաշխիքների ապահովման մասով պարտավորությունները 

կատարել է հինգ գնորդ, և նախատեսված 66 աշխատատեղի փոխարեն ստեղծվել է 

72 աշխատատեղ:  

4) Չորս գնորդի ստանձնած այլ տիպի պարտավորությունները կատարվել են: 

5) Նախատեսված ներդրումները սահմանված ժամկետում չի կատարել երկու 

գնորդ, որի արդյունքում մեկ գնորդի չկատարած պարտավորությունների համար 

հաշվարկվել է ընդհանուր առմամբ 5,000 մլն ՀՀ դրամ տուգանք, իսկ մեկ գնորդի 

կողմից 113,000 մլն ՀՀ դրամի չափով ներդրումային պարտավորության 

չկատարման խնդրի հետ կապված գրություն է ներկայացվել Հայաստանի 

Հանրապետության  կառավարություն` հետագա քայլերը որոշելու համար: 

6) Մասնավորեցված օբյեկտների գնորդների կողմից հաշվետու 

ժամանակահատվածում կատարման ենթակա ներդրումային 

պարտավորությունների և սոցիալական երաշխիքների կատարման մասին 

տեղեկությունները, ըստ առանձին ընկերությունների և օբյեկտների, ներկայացված 

են սույն օրենքի բաղկացուցիչ մասը կազմող Հավելված 2-ում: 

 

12. Ընկերությունների լուծարման և սնանկացման գործընթացը  

1) «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով ընկերությունները 

չմասնավորեցվելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 

կարող է որոշում ընդունել այդ ընկերությունների լուծարման մասին:  

2) Հաշվետու ժամանակահատվածում լուծարման, սնանկացման 

գործընթացում է եղել Ծրագրում ընդգրկված 11 առևտրային կազմակերպություն:  

3) Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված կազմակերպություններից երեքը 

ճանաչվել է սնանկ:  
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4) Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված լուծարվող 

կազմակերպություններում մարվել է շուրջ 20,610 մլն ՀՀ դրամ կրեդիտորական 

պարտք, որից Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` 17,011 մլն                   

ՀՀ դրամ, համայնքային բյուջե՝ 1,909 մլն ՀՀ դրամ, աշխատավարձի գծով` 1,690 մլն 

ՀՀ դրամ:  

5) Ընկերությունների` հաշվետու ժամանակահատվածում լուծարման և 

սնանկացման գործընթացում լինելու մասին տեղեկությունները ներկայացված են 

սույն օրենքի բաղկացուցիչ մասը կազմող Հավելված 3-ում: 

 

2. «ՓՈՔՐ»  ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ  ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄԸ 

 

13. «Փոքր» օբյեկտների մասնավորեցման կատարողականը  

1) Համաձայն Ծրագրի 5-րդ հոդվածի՝ մասնավորեցման նախորդ ծրագրերի 

ցանկերում ընդգրկված, սակայն չմասնավորեցված «փոքր» օբյեկտները համարվում 

են Ծրագրի մաս և ենթակա են մասնավորեցման «Պետական գույքի 

մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքով սահմանված կարգով:  

2) Հաշվետու ժամանակահատվածում «փոքր» օբյեկտ չի մասնավորեցվել: 

3) Նախորդ տարիներին մասնավորեցված «փոքր» օբյեկտներից հաշվետու 

ժամանակահատվածում տարաժամկետ վճարման ենթակա վճարումներից 

ստացված պետական բյուջեի եկամուտները կազմել են 28,888 մլն ՀՀ դրամ: 
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�������� 1    	 
 � 
 � � � � � � � 
 � ����
	� ����������	����� ������ ������� �
�� �������
����  !�
�	�
�� �����  

�/� 

#$%�&'()*�$ (,�-�%�$ .'(*/0) �$��$'(23, ���%�.0&3` 36- �&�.&0 

 7-$���'( ��*&3 
8�-�%�$ %�9���&2�$ 2�&20$3 

�� %�9���&'(-)*�$ '&';2�$ <�2�&3, �26�)0�3 
8�-�%�$ .'(*/0 .$�<�--��� �&=�/3 (<�>. @&�2) 

��-A�9/0 .0$3 (<�>. @&�2) 
#$%�&'(-)*�$ <�;��%;-9'(2 �2&�.&-��� ,�&-�-�'&'(-)*'($- $�&3 (<�>. @&�2) 

��&@&'(2�*0$ ,�&-��'&'(- )*'($$�&0 B 6'C0���%�$ �&�;D0/$�&0 2�60$E 36- 2�6$��'&�C2�$ ,�*2�$�.&0 

7$'&@3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. «7'(.�&/» Q!#-0 («7'(.�&/» ���) %�>20C �9�$R$�C��� !�>'(20 �&-�@&�2�60 .'(*/                    (1472.24 /2) (���%�.0&` 1266) 

�� S'9'( 2�&>, !�>'(2,  1-0$ T., -'($ 17 
��*�6-�$0 ��$&�,�-'(-)*�$ %�9���&'(-)*�$$ �93$)�& ,�-�%�$ .'(*/0 %�9���&2�$ ��&U'()*'($ 

��*�6-�$0 ��$&�,�-'(-)*�$ %�9���&'(-)*�$ 2016 )��%�$0 6�,-�2V�&0  8-0 N 940-� '&';'(2 

26433 1505 U'($0 1) 3 -�&�� 3$)�C/'(2 %�-�&�� 25 000 <�>. @&�20  U�T'� $�&@&'(2$�&, �*@ )�'(2E �. 1-0$ -�&'(2E 10 000 <�>. @&�2, V. 2-&@ -�&'(2E 7 500 <�>. @&�2, .. 3-&@ -�&'(2E 7 500 <�>. @&�2: 2) ��&@&'(2$�&$ ���&-��'(C <�-' 6-�Y��� 6 �;D�-�-�YE         75 <�>. �� @&�2 20Z0$ �;D�-���&R'�: 

[��0) �0;�*0 �02'$*�$ 
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  �������� 2 	 
 � 
 � � � � � � � 
 � �������
���� #��
�������
�� 
� ������	 ������������  !�
�	�
�� 7��[�
�� �����  ����
	� ����������	����� ��	����� 
����� �
�[������� 8��	���������
�� 
� ����S���� 
���\���
�� ��	����� �����  
�/� ��6$��'&�C��� .'(*/0 B .$'&@0 �$��$'(23 ��D�-�6��� ,�*2�$�.&�*0$ ,�&-��'&'()*'($$�&3 ��-�&2�$ =�2%�-3 ��-�&2�$ 3$)�C/3 
1. 

�&�>@�$0 %0$'C�$C0 «�&�>@�$» %0$')�-&'$0 .'(*/ (568 /2 -�&��/ B .'(*/)   �'-�*/0 2�&>, /. �&�>@�$,  T. �,�$@�&*�$  7$'&@E !�.&�- �9�/��*�$  /. �&�>@�$,  T. ��<'(2*�$, -'($ 110 8�*2�$�.0&` 225-� 20.01.2005). 

8�<,�$�� 3$%�&'()*�$ .'&�'($�'()*�$ ,&']0�3 20.01.2016).  #$%�&'()*�$ .'&�'($�'()*�$ ,&']0�3 ,�<,�$��� ^: 

2. 
«��Y�/�;0$'()*�$ .0-�<�-�>'-�%�$ B $�D�.��*0$ 0$6-0-'(-» !!#-0 100% V�=$�-'26�&  /. 
&B�$, [��0) �$<�Y)0 23  7$'&@E �Y��$0 �0$�6*�$   /. 
&B�$, ��;-'C0 ,'Y., ;. 15, V$.6 8�*2�$�.0&` 295-� 05.02.2013). 

��-�&�� 500,0 <�>.                     �� @&�20 U�T'� $�&@&'(2, 6-�Y��� 2 �;D�-�-�YE $��>�.'(*$3 60 000 �� @&�2 20Z0$ �;D�-���&R'� B ,�<,�$�� �*$ 1 -�&�� 3$)�C/'(2  

19.02.2016). ��-�&��� ^ 508 000 �� @&�2 $�&@&'(2, 6-�Y���� ^ 11 �;D�-�-�YE 73 000 �� @&�2 �;D�-���&R'�:  

3. 
�&�6$'6��6%0 %0$'C�$C0 «A�2V�&�%» %0$')�-&'$0 1193,4 /2 2�%�&�6'� -�&��/ (%0$')�-&'$0 ;�$/E 994,2 /2, <�&)�%E 181,2 /2,            2  ���%E *'(&�/�$U*'(&3  9 /2)  7�Y�&/'($0/0 2�&>, .. ��2V�&�%, 7. �=@�<0  73 7$'&@E �'6 �'6*�$  7�Y�&/'($0/0 2�&>, .. ��2V�&�%, 7�-�T$*� 41 8�*2�$�.0&` 294-� 10.05.2012). 

��&@&'(2$�&0 ���&-0C <�-' 6-�Y��� (8/9 �;D�-�-�Y  96/108 2�&@/�206) 50 000 �� @&�2 20Z0$  �;D�-���&R'�  
10.05.2016). �-�Y���� ^ E 8 �;D�-�-�YE 72 000               �� @&�2 20Z0$ �;D�-���&R'�:   
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4. 
�-�T�$���$0 %�&0 ��-0 �&-�@&�%�$ -�Y�2�60 579,5 /2 2�%�&�6'� ��  S'9'( 2�&>, .. 7�&.�9, ��$-&'$�%�$  4   7$'&@E 8���0%  `��0$*�$  S'9'( 2�&>, ..7�&.�9, ��$-&'$�%�$ 6   8�*2�$�.0&` 296-� 16.07.2013). 

��-�&�� 3,0 2�$ �� @&�20 U�T'� $�&@&'(2, 6-�Y��� 7 �;D�-�-�YE           40-60 <�>. �� @&�2 20Z0$ �;D�-���&R'� 
 16.07.2016).   

��-�&��� ^ 3 659 094 �� @&�2 $�&@&'(2 6-�Y��� ^ 7 �;D�-�-�YE 55 000 �� @&�2 �;D�-���&R'�: 
5. 

«��2@0>��» Q!# �'-�*/0 2�&>, .. !���<'�0- 7$'&@E «!�`�
� S���» �8#  /. 
&B�$, �'&-�&�; 24 T. -'($ 29  -$a&�$E �0&�*& �-�T�$*�$  �0�>'&��� �$RE �'(V�$ �Y�Z�$*�$ 8�*2�$�.0&` 857-�  13.08.2008). 

��-�&�� 25,0 2�$ �� @&�20 U�T'� $�&@&'(2  
25.08.2016).  ��&@&'(2$�& U�$ %�-�&���, .'&�3 .-$�'(2 ^ @�-�%�$ ��&'(*)'(2:  

6. 

«S�9$�2�-��'(&.0�*0 0$6-0-'(-b Q!#-0 100 % V�=$�-'26�& �. 
&B�$, \�$Z*�$ 19 7$'&@E «S�9$�2�-��'(&.0�*0 0$6-0-'(-b Q!# �;D. %'��%-0�E 40%  /. 
&B�$, \�$Z*�$ 19,  «�&2�$0�$ ��T3& Q&'.&�2» Q!#E 30 %  /. 
&B�$ \�$Z*�$ 19 B   «��/'(& �&%�)0 .'&��&�$» !!#E 30 %  /. 
&B�$, �&C�D0 75 8�*2�$�.0&` 435 -� 22.10.2002). 

8�<,�$�� 3$%�&'()*�$ .'&�'($�'()*�$ ,&']0�3 22.10.2016).  #$%�&'()*�$ .'&�'($�'()*�$ ,&']0�3 ,�<,�$��� ^: 

7. 
«�. �. ����*�$0 �$��$ �%$�V'(=�%�$ %�$-&'$» Q!#-0  100 % V�=$�-'26�& /. 
&B�$, c'(U0%0 30 7$'&@E ���/6�$@& ����*�$ 8�*2�$�.0&` 601-� 07.10.2003). 

8�<,�$�� 3$%�&'()*�$ .'&�'($�'()*�$ ,&']0�3 07.10.2016).  #$%�&'()*�$ .'&�'($�'()*�$ ,&']0�3 ,�<,�$��� ^: 

8. 
«S'.06-0%-%�$-&'$» Q!#-0  100% V�=$�-'26�&           /. 
&B�$, �>�-'()*�$ 27/1  7$'&@E «�
	d����»  �8#  /. 
&B�$, �>�-'()*�$ 27/1  -$a&�$E ��]0% ��*&�,�-*�$  8�*2�$�.0&` 869-� 28.10.2013 

��-�&�� 200,0 2�$ �� @&�20 U�T'� $�&@&'(2 B 6-�Y��� $��>�.'(*$3 20 �;D�-�-�Y 
31.10.2016). ��-�&��� ^ 208 000 000 �� @&�20 U�T'� $�&@&'(2 B 6-�Y���� ^ 22 �;D�-�-�Y: 
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9. 
�� 2;�%'(*)0 $�D�&�&'()*�$ -$a&0$'()*�$ «7�$R�/�&» %0$')�-&'$0 540,9 /2 2�%�&�6'� ;�$/ B 0,0855 <� -�&��/ 7$'&@E ��<�$ ��<0$*�$  �� 	��'(;0 2�&>, .. 7�$R�/�&,1-0$ T., -'($ 103 8�*2�$�.0&` 871-� 17.02.2014). 

��-�&�� 113,0 2�$ @&�20  U�T'� $�&@&'(2  
31.12.2016).  ��&@&'(2$�& U�$ %�-�&���: ��D�-�6�'(2 ^ ��*�6-�$0 ��$&�,�-'()*�$ %�9���&'()*�$ '&';2�$ $�D�.0�` ,�&-��'&'()*�$ %�-�&2�$ =�2%�-0 T'T'D'()*�$ ��&�V�&*��: 

10. 
«��@0'» Q!#-0 100% V�=$�-'26�&   7�Y�&/'($0/0 2�&>, .. �'&�-'(6 7$'&@E  «
�&'8&�66 7&'(,» �8#   ��$@) ,'Y. 56, 1203, �$B, ���*C�&0� -$a&�$E �$'(;���$ \�U�-&*�$  �0�>'&��� �$RE 7�.0% ��'*�$ 8�*2�$�.0&` 864-� 28.12.2010). 

8�<,�$�� 3$%�&'()*�$ .'&�'($�'()*�$ ,&']0�3 29.12.2016).  #$%�&'()*�$ .'&�'($�'()*�$ ,&']0�3 ,�<,�$��� ^: 

11. 
«7'(.�&/»  %�&0 ��-0 %�>20C �9�$R$�C��� «[�&,�60 �&-�@&�2�6»-0 .'(*/ (S'9'( 2�&>0 [�&,�6 <�2�*$/'(2 .-$�'YE 2197,45 /2 2�%�&�6'� �$;�&= .'(*/ B �*� <02$�%�$ 20Z'C$�&)  7$'&@E «��!�» �8#  /.��$�R'&, �'(2�$*�$ 12   -$a&�$E S'(60$� !�&�)*�$ 8�*2�$�.0&` 870-� 03.02.2014 

�9$��>$ 6 �206 =�2%�-'� 6-�Y��� 20 �;D�-�-�YE $��>�.'(*$3 60 000 �� @&�2  20Z0$ �;D�-���&R'� 
31.12.2016).  �-�Y���� ^                           24 �;D�-�-�Y:  
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�������� 3  	 
 � 
 � � � � � � � 
 � ����
	� ����������	����� S������� 
� ���������� 7��#����� ����� 
�/� ���%�- .0&3` 36- �&�.&0  

#$%�&'()*�$ (%�>2�%�&,'()*�$) �$��$'(23 
�02$�@0&3 S'(��&2�$ 2�60$ �� %�9���&'()*�$ '&';2�$ <�2�&3, �26�)0�3 

S'(��&2�$ 3$)�C/3 
1 2 3 4 5 6 1. 60216 7'&060 <&'(;�%�Y�$0 8� �� %�9���&'()*�$$ �93$)�& ,�-�%�$ .'(*/0 %�9���&2�$ ��&U'()*'($ 

�� %�9���&'()*�$ 2005  )��%�$0 T�-&��&0 10-0  N 137-� '&';'(2 
7-$�'(2 ^ �'(��&2�$ .'&�3$)�C'(2: 

2.  11039 Q'/&�;�$0 V-2�$ -$-�6'()*'($ �� %�9���&'()*�$$ �93$)�& ,�-�%�$ .'(*/0 %�9���&2�$ ��&U'()*'($ 
�� %�9���&'()*�$ 2006 )��%�$0 T�-&��&0 23-0 N 348-� '&';'(2 

7-$�'(2 ^ �'(��&2�$ .'&�3$)�C'(2: 
3. 11050 �&-�2�-0 %�&�&0 �&-�@&'()*�$ -$-�6'()*'($ 

�� .*'(Y�-$-�6'()*�$ $�D�&�&'()*'($ �� %�9���&'()*�$ 2006 )��%�$0 T�-&��&0 23-0 N 348-� '&';'(2 
7-$�'(2 ^ �'(��&2�$ .'&�3$)�C'(2: 

  4. 62079 «�.&'$��)�V�>�» 8Q!# �� %�9���&'()*�$$ �93$)�& ,�-�%�$ .'(*/0 %�9���&2�$ ��&U'()*'($ 
�� %�9���&'()*�$ 2011 )��%�$0 <'(�060 21-0  N 997-� '&';'(2 �$�$%: 

5.  90036 «7�'%'2,��/6» Q!# �� %�9���&'()*�$$ �93$)�& ,�-�%�$ .'(*/0 %�9���&2�$ ��&U'()*'($ 
�� %�9���&'()*�$ 2011 )��%�$0 <'(�060 21-0 N 997-� '&';'(2 7-$�'(2 ^ �'(��&2�$ .'&�3$)�C'(2: 

 6. 90035 «d%'6�&�06» Q!#-0 «7�'2�-�%�&�&» [Q!# 
�� %�9���&'()*�$$ �93$)�& ,�-�%�$ .'(*/0 %�9���&2�$ ��&U'()*'($ 

�� %�9���&'()*�$ 2012 )��%�$0 <'(�060 26-0 N 929-� '&';'(2 7-$�'(2 ^ �'(��&2�$ .'&�3$)�C'(2: 
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 7. 62061 «7&�$0-» Q!# �� %�9���&'()*�$$ �93$)�& ,�-�%�$ .'(*/0 %�9���&2�$ ��&U'()*'($ 
�� %�9���&'()*�$ 2014 )��%�$0 @�%-�2V�&0 11-0 N 1379-� '&';'(2 

7-$�'(2 ^ �'(��&2�$ .'&�3$)�C'(2: 
8. 20904.8 «�&)0%0 $��)�2)�&/»  Q!# �� %�9���&'()*�$$ �93$)�& ,�-�%�$ .'(*/0 %�9���&2�$ ��&U'()*'($ 

�� %�9���&'()*�$ 2016 )��%�$0 6�,-�2V�&0            22-0 N 971-� '&';'(2 
7-$�'(2 ^ �'(��&2�$ .'&�3$)�C'(2: 

9. 20000 «��*.�>�&@»  Q!# �� %�9���&'()*�$$ �93$)�& ,�-�%�$ .'(*/0 %�9���&2�$ ��&U'()*'($ 
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