
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоІ ОБЛАСТІ 

г 

.. , .... - РІШЕННЯ 

Про BHeCeHНJI змін до додатків 1,2,3,5 до рішенНJI l 
Броварської міської ради від 29.12.2004 року 
Не 614-30-24 "Про бюджет міста на 2005 рік" 

(з наступними змінами) 
та 

про звшьнеННJI від сплати 
державного мита 

РозгJIJIИYВШИ пропозиції виконавчого комітету Броварської 
міської ради щодо BHeCeННJI змін до бюджету міста на 2005 рік та 
КJI0ПОТВННJI кп "Броваритеплоенергомережа" , Комунального 
підприємства водопровідно-каналізаційного господарства, кп 
"Служба замовника", Броварського виробничого управлінНJI по 
.експлуатації та ремонту житлового фонду, Броварської філії по 
експлуатації газового господарства ВАТ "Київоблгаз" про 
звільнеННJI від сплати державного мита, на виконaннJI ч. 2 ст. 1 
Закону Україин "Про систему оподаткувaННJI", керуючись ст. 25 та 
п.23 ст. 26 Закону Украііш "Про місцеве самоврядуванНJI в Украіні", 
ст.52 Бюджетного кодексу Україин, ст.5 Декрету Кабінету МініС'Ірів 
України "Про державне мито", враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів та цін, міська рада 

вирішила: 

1. На виконання рішеННJI Київської обласної ради від 
29.12.2005 Н!!ЗЗ2-28-IV "Про BHeceННJI змін до рішеИНJI обласної 
ради від 24.12.2004 Не 235-21-IV "Про обласний бюджет Київської 
області на 2005 рік" внести зміни до бюджету міста на 2005 рік, в 
тому числі: 

1.1. змеНШИТИ доходну частину загального фонду бюджету 
міста по кФк 41030000 "Субвенції" на 2005 рік на суму 201,3 
ТИС.Ірн.; 

1.2. збільшити доходну частину спеціального фонду бюджету 
міста на 2005 рік по КФК 41031900 "Субвевція з державного 
бюджету місцевим бюджетам ва заходи що~о поramеННJI 

заборгованості Іром8ДJIИ за .. житлово-к~~альН1 . поCJlY?l та 
енергоносії в рахунок чатково! компенсацu втрат B~. з~е~~еННJI 

'" ,. 



., 

000049 . 



2 

грошових заощаджень" на суму 1092,022 тис.грн., встановивши в 
сумі 3855,б тис.грн. 

2. Зменшити видаткову частину загального фонду бюджету 
міста на 2005 рік на суму 201,3 тис.грн., в тому числі : 

2.1. Управліmпо праці та соціального захисту населенНJI 
Броварської міської ради на суму 20 1,3 тис.грн., в частині 
міжбюджетних трансфертів між обласним бюджетом та місцевими 
бюджетами, в тому числі: 

2.1.1. по КФК 090306 "Допомога на дітей одиноким материм" 
на суму 201,3 тис.грн., встановивши ії в розмірі 587,3 тис.грн. 

3. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету 
міста на 2005 рік на суму 1092,022 тис.грн., в тому числі: 

3.1. Управлінюо житлово-комунального господарства 
Броварського міської ради по КФК 100501 "ПогашенНJI зобов'изань 
держави за знеціними грошовими заощаджеННJIМИ громадин в 
установах Ощадного банку КОЛИППlЬого СРСР IШIJIXом погашенни 
заборгованості за житлово-комунальні послуги" на суму 1092,022 
тис.грн., встановивши В сумі 3855,622 тис.грн. 

4. Додатки 1,2,3,4,5 до рішеННJI Броварської міської ради від 
29. 12.2004р. Н!! 614-30-24 "Про бюджет міста на 2005 рік" з 
наступними змінами ВИКJIасти в новій редакції (додаються). 

5. Звільнити з 1 сіЧНSI по 31 грудни2006 року: 
5.1. - від сплати державного мита при подачі позовних завв до 

Броварського міськрвйонного суду про примусове 

CТJIГНeВНJI заборгованості з жителів міста за наданні 
послуги, нижчеперелічені підприємства: 

- кп "Броваритеплоенергомережа"; . . ... 
- Комунальне підприємство ВОДОПРОВ1ДНо-кавamзацшного 

господарства; 

- кп "Служба замовника"; 
Броварське виробниче управління по експлуатації та 
ремонту житлового фонду; ... 

_ Броварську філію по експлуатацu газового господарства 

ВАТ "Киівоблгаз". 
б.Фінансовому управлінню Бр~варської міської ради 

профінансувати видатки . о з д~ Р1Ше~... . 
7. Це ріше ~БJ.!Pав, ОСТІ з. дати. иого ПРИИВJlТrя, КРІМ 

N 5 . ~t0 Rf! ОСТІ з 1 СІЧВJ1 2006 року. . цього р1Ше oq :іТ 
СІ , ~ 

Міський гол і·; ~~n .., ~ 
CJ.~ ~ '41 

м.Бровари· 

4.9. ~-t. ~ 
'8"" 

Ь 
0.0 

В.О. Антоненко 



,. 
, - : 

" 

'. 

" 

. ' 

Подання: 

начальник 

фінансового управління 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар міської ради 

- завідуюча юридичним відділом 

- нач8JIЬИИІС управ.півви економіки QJЩ -r. Н.І.Сачевко 
--------~~----~ 

.' -

-~ загапьиим Відд)яDМ~~. ЮIDDI 
. . . . . '. 
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голова постійної комісії з питань 
соціальво-екномічного розвитку, ' 
бюджету, фінансів та цін 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
викоНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

07400. м.·Бровар ... вул. Гагарїив,lS. Тел. (294) S-40-94, 224-62-72 

--______ ~~--~N!------~r 
наN2~ _________________ .ВЩ~ ____________________ _____ 

llPОПОЗИЦІЇ 
до рішення Броварської міської раДl1 від 29.12.2005 року 

"Про внесення змін до додатків 1,2,3,5 до рішення 
Броварської міської ради від 29.12.2004 року 
N! 614-30-24 "Про бюджет міста на 2005 рік" 

( з наступними змінами) 

1 

РозгJIJIНYВШИ пропозиції бюджетних установ виконком Броварської 
міської ради 

пропонує: 

1. На виконання рішеННJI Київської обласної ради від 29.12.2005 
N!332-28-IV "Про BHeCeННJI змін до рішеННJI обласної ради від 24.12.2004 
N! 235-21-IV "Про обласний бюджет Київської області на 2005 рік" внести 
зміни до бюджету міста на 2005 рік, в тому числі: 

1.1. зменmити доходну частину загального фонду бюджету міста 
по КФК 41030000 "Субвенції" на 2005 рік на суму 201,3 тис.грн.; 

1.2. збільшити доходну частину спеціального фонду бюджету міста 
на 2005 рік по КФК 41031900 "Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на заходи щодо погашеННJI заборгованості громадян за житлово
комунальні послуги та енергоносії в рахунок часткової компенсації втрат 
від знецінеННJI грошових заощаджень" на суму 1092,022 тис.грн., 
встановивши в сумі 3855,6 тис.грн. 

2. Зменшити видаткову частину загального фонду бюджету міста 
на 2005 рік на суму 201,3 тис.грн., в тому числі : 

2.1. УправліВШ0 праці та соціального з~стr населеННJI 
Броварської міської ради на суму 201,3 тис. грн., в частиНІ МІжбюджетних 
трансфертів між обласним бюджетом та місцевими бюджетами, в тому 
числі: 

2.1.1. по КФК 090306 "Допомога на дітей одиноким матерям" на 
суму 201,3 тис.грн., встановивши її в розмірі 587,3 тис.грн. 

3. Збільшити видаткову частину спеціальног~ фонду бюджету 
міста на 2005 рік на суму 1092,022 тис.грн., в тому чиСЛІ: 
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3.1. УправліННIО житлово-комунального господарства Броварського 
міської ради по КФК 100501 "Погашення зобов'язань держави за 
знеціними грошовими заощадженнями ГPOMaдRH в установах Ощадного 
банку колишнього СРСР 1WUlX0М погашенИSI заборгованості за житлово
комунальні поcnyrи" на суму 1 092,022 тис.грн., встановивши в сумі 
3855,622 тис.грн. 

Секретар ради 



Додаток 1 ~7.r 
до рішення міськоі радИ 
від ,f,§, -/01. ~5 Не I~.:J-.pf'-t')~ 

І . ' ДОХОДІІ 610ДЖету I\I.GpOBapll на 2005 рік 

-1 
~ 

8000 -

Наймеll)'ваllllП доходів 

зПдllО із 610джетllОlО 

клаСllфікаціЄIО 

2 
Податкові надходжеllllП 

ПодаТКlI на ДОХОДІІ, подаТКl1 ІІа при6уток, 

0000 подаТКІI на з6ільwеllНЯ Рllнковоі вартості 
0100 Податок з доходів фізичних осіб 
ОІОО Податок на ПРІ16уток підприємств 

І Податок на прибyrок підприємств і 

організацій, що належать до комунальної 

,0202 власності 
:0000 ПодаТКІI на власність 

Податок з власників транспортних засобів та 

!0200 інших самохідних машин і механізмів 
360Рllза спеціальне виконання 

ІОООО ПРИРОДНІІХ ресурсів 
10500 Плата за земmо 

~ooo Внутрішні податки на товари та поcnyги 
~ Податок на промисел 
r Пnата за дерхсавну реєстраціІо суб"єктів 
І JbдпpИЄМНИЦЬКОЇ діяльності, об'єднань 
і rpOM8ДIН, асоціацій, інших добровільних 
: об'єднань органів місцевого 
І caмOBpJIДyВa8НJI, cтaтyriв територіальних 
~ГPOMВД 
~609IJnaтa за державну реєстраціІо, крім плати за 

державну peєcтpaцiJo суб"єктів 

j-.!!~ИЄМНИЦLкоі ДЇJIльності І 
~o ~тa за торговий патент на деві види 
~~ідЬшьВOCn 

о Івlll" fлIOn ~ І Податки 
~ ~цeBi податки і збори 
~Оф· 
~ ~овВНИй сільськогосподарський податок 

3аrВЛLllllіі 

фОllД 

3 
40709,9 

27396,4 
26676,4 

720 

720 

4400 
4400 

2273,1 
10 

78 

0,1 

2185 
6640,4 

1140 

0,4 

тис. грн. 

СпеціалЬІІІІіі фО11Д 

PIDOI\I У т.ч. 

4 
1482,3 

1458,3 

1458,3 

24 

24 

. 

; 

610ДЖет 

PO:lDIIТК)' 

5 

PIDOI\I 

6 (гр.3+гр.4) 
42192,2 

27396,4 
26676,4 

720 

720 
1458,3 

1458,3 

4400 
4400 

2297,1 
10 

78 

0,1 

2209 
6640,4 

1140 

0,4 



• 
,.,.- 'Єjiilllllli податок ДJIJI суб"єктїв малого ~~6 

; оо рiдnРllОllllщтва 
5500 ~....- Веподаткві IlвдходжеllllП 5500 
240 3009,6 О 3249,6 fOO 'iїaдxo~eHНJI коштів від відШКОдyDанНJI 

В1РВТ СІльськогосподарського 

j nісогосподарського виробництва 
85 85 ...-

,\AAlillicтpaТlIBlli зБОР11 та платежі, ДОХОДІІ 

0000 від IlеКОllерціЙІІОГО та побічного ПРОДажу 180 180 
іОО ДеJJжавне мито 180 180 - НадходжеllНR від штрафів та фінаНСОВllХ 

0000 СВllкцііі 60 60 -
Перерахування підприємцями час'11(И 

і вартості нестандартної продукції, 

BIU'O'1'OвneHOЇ 3 дозволу на тимчасове 
: відХІШСННJI від вимог відповідних стандартів ., 

щодо JlКОСті продукції, виданого Державним · 
ко •• ітетом Украіни по стандартизації, 

10200 метрологіі і сертифікації 
10300 Адміністративні штрафи та інші санкції 60 60 
10000 hшПвеподатковінадходжеНRR О 2924,6 2924,6 
· huпi Н8ДХоджеННJI до фонду І · І 

10616 охор.навкол.середовища 30 30 
· Відсотки за користув8ННJI позиками, які 
11106 вадввanиСJl з місцевих бюджетів 
~OO Власні Н8ДХоджеННJI бюД>l'СТНИХ установ 2894,6 2894,6 
ВООО Доходи від операцій 3 капіТ8JlОМ О 18176 18176 18176 -І 

НадходжеНИJI від відчужеННJI майно, яке 

~: Ввлежить Автономній Республіці Крим та 

майвІ, що знаходиться у комунальній 
10300 ВJJacнocтi 2284 2284 2284 
~ 
І BВДXOAJКeHНR від продажу землі і 
~ нематеРЇВJJЬНИХ активів 15892 15892 15892 

~ НВДХОДЖСНИJI від продажу землі 15892 15892 15892 

~ ""' Цільові фонди 311,3 311,3 

~ 
Збір за забруднеНJШ навколишнього 

85,9 85,9 ~ИРОдвоro середовища ---
ЦільОВі фонди утворені Верховною Радою 
~Boмнoi Республіки Крим, органами 

~ 
t.liCЦCBOfO самоврядув8НН.JI та місцевими 

225,4 225,4 ~lМИвиконавчоівлцди 
~ ~I\I доходів (без трансфертів) 40949,9 22979,2 18176 63929,1 
; 

~ ОФісіііні трансферти (РОЗШИФРОВУЮ~ЬСR 
22212,3 4005,6 150,0 26217,9 31 ВlІДа • ) ми трансфертів та бюджетІВ 



• ~~Jt!. , OOQ Від o~roIliB державного упраВJIішUl 
?:~ . О О . '100 KoUJТII, що IIDДXOДSlТЬ з ІНШІІХ БJОДЖетів 
tOO дотації 10075,6 10075,6 foi Дотації ВIІріВНIОВВНIUI, що одерЖ)'lОТLСя з 
t державного БJОДЖету 6212,8 6212,8 fo7 Додаткова дoтaцїJI з державного БJОДЖС1У 

•• ісцевItМ бlОДЖетам на забезпечення 
здіііСJJеНJUI ВIІдатків на оплату праці 
праціВНIІків бlОДЖетних установ відповідно 
до вСТІ1НовлеНlfX чинним законодавством 

у.ІОВ оплати праці та розміру мінімвльної 
заробітної ІШати, проведення розрахунків на 
елеПРlfЧНУ eHepГЇIO, теплову eHeprilO, 
водопостачаНIUI,водовідведення,природний 
raз та послуги зв"язку, які споживаюТЬСЯ 

БІОджСТНИМИ установами 

2596,1 2596,1 
3213 Додаткова ДOTaцїJI з державного БJОДЖету 

.Іісцсвим бюджетам ДJIJI поетапного 

запровадження умов ОІШати праці 

працівників бюджетної сфери на основі 

Єд1fВOЇ тарифної сітки та забезпечення 
, видатків на ОІШату праці 1266,7 1266,7 
0300 СубвеlЩіі, в тому числі: 12136,7 3855,6 15992,3 

Субвснція на yrpимaннJI об'єктів спільного 

користування та чи ліквідацію негативних 
, 

наслідків діяльності об'єктів спільного , 
,0303 користування 35 35 

І 

'1 
СубвсlЩЇЯ з державного бюджету місцевим 

; БІОДЖетам на заходи щодо погашення , , 
заборгованості громадян за житлово-і 

, КОмунальні послуги та енергоносії в рахунок 
І часткової компенсації втрат від знецінення 
1!!9 3855,6 3855,6 rpОІПОВих заощаджень 
J0322 

СубвсlЩїя з державного БІОДЖету місцевим 
бюджетам на соціально-економічний 
РОЗВиток регіонів, виконaннJI заходів з 
Ynерсдження аварій та запобігllННJl 
texиогенним катаarpофам у ЖИТЛОВО-

~ 
l(oltfyВВnЬHoмy господарстві та на іНШИХ 
ВВаріЬих об"єктах комунальної власності і 150 

t"-.. .!.!иконання інвестиційних проектів 150 
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0363 

0369 
. 

0000 

0100 
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Субвеlщіа з державного бюджС1)' міСЦСВIІМ 
БIОДЖС'l'DМ ІІа здіііСllеlUIJI ВНlUlат, ВlfЗНDчеllИХ 
ЗаКОllОМ Україш! "Про рсструrnypизацїІО 
заборroваності з Вlшлат, передбачеlШХ 
cтaтrclO 57 Закону України "Про освіту" 
педагогічним, Ilауково-педaroгічним та 

illUlIW категоріам праціВllИків навчальних 
ЗlU(Jlодів" 

Субвенцїи з державного бlОДЖету місцевим 
бlОДЖетам на фінансуванни у 2005 році 
Програм-переМО)lщів Всеукраїнського 
конкурсу проектів та програм розвитку 
місцевого самоври.цувaннJI 2004 року 

Субвенція з державного бlОДЖету місцевим 
бlОдхсетам Д1lJl ЗДЇЙснеНИJI заходів 
спримоваиих на ПОДaJIaввJI дитячої 

бездОГJUJДНості і безпритульності 

З іншої частини бюджету 

Кошти, одержані із загального фонду 

бlОДЖету до бl0ДЖету розвитку 

(спеціального фонду] 

Р130М доходів ,r.J", р.а і ~ 
Всього ДОХОJJ(В * ~ :';.-~~o "" *~ 

./lIФ ::/ ';-;'~..tI\~ ~ 
~JQ\'r~i &~,... ----\. ~ ~~.., 

\ """v .ІІІ 
.ф Ь ,. 
". ~ - с) .~ ~ * о-

•• ~", '8~ 

"'''',1'' 

. 

749,5 749,5 

450 450 

55 55 
150,0 150,0 

150,0 150,0 150 
63162,2 26984,8 18326,0 90147,0 
63162,2 26984,8 18326 90147,0 

~~3'K 



КФК 

1.010116 = .0.1002 

1·090000 

1.090412 
.091207 

.090201 

1.090204 

.090207 

.090210 

1.091207" 

1.090405 
оо 

ВllдаТКl1 6юд.ету all.CTa ВроваРl1 ІІа 1005 рІк 
за функцІональною структурою 

IRIІЛАТltII ЗАГЛ .• •• ... -0 ВIJJlAТКlI 
:І ІІІІХ 

onnata 

BltД81IDl 6JQIIIIe1)' :18 фyнкqfОIIlUl.1IDIO CТJIYInYIIDIO Olllllml 
... 

Itt"n;"""L ПCnUЧIU ІІІІІІІІ на 

Du.ora: {ICQ/I 
праці 

31ІІІІ 
.ІОІХ 

IIЇ{ICQ/I 8c.ora: 
Пcna'lllї 

1000) 
{ICQ/I 

(ICQ/I 
nacnyr 

2000) 
{ICQ/IIOOO] 

11І0) 
1120) 

(ICQ/I 
1160) 

ІРГАІІ.І ,u 1"#.'" І,,""а 3&35.2 3505 •• 2114.. 117.1 74 130.1 120.1 015 
ІІІІ1 &J ur&.IU&&& 25.2 25.2 

ііі "- 26174 260И.4 l53os.s 5670.2 2410.1 114.6 1"'6.2 1751 
IIША ткr.11Л 32 32 О 

"'ІІІ'" ТА I"n"I'" IILII'" 
І ..... 12355.6 11300.6 717.0 269.6 37.6 55.0 32.1 .IU 
IIIшd llUIIInIII ~. 1 .... 11І1' 210.2 290.2 О О 

~BBB UO.O 120.0 О 
, 118 ошltПl І 1111НІІ,. 

Inpaц!.. lіllcl.вааІ cnydl" ureplllІМ Opr.aUI 

..• -о: cnpu. pca&inhollluaм rpaмua ...... nі І:І1ІІІ11 
1118І:ІІіАо. pcnpccilt.1&o с ncнciollCpllМl" 
ві IIOCIJII*UIII' 8ІI8СІІЩо. ЧОРIш6Iшw:.аоt 
.. rmOIIIX су6с:IІАІА IIIICCaClnUO 118 0ІІІІІІ1)' 
nPllpOlUlOro ruy, nacnyrтсJlllOo, 

1I IIIIIpIIIpIlOI ІІІІ81І" 8118С1С11Н11 no6yraaaro 
cмfml ,. oїIPIIIX : шs.s 6235.5 О 

8 111"" ЧJк:аі: 
,Пim.ПI І 8іRlаl1а npaцi ... 

2541.7 2541.7 
~ • _.,,_.. •• І ОРnUІЇI 

315 315 .. :IСПDII8I18 lmи:пml 
.8118 

" .. ,.; IІОСІМ1I 1114.4 1.1 ..... 
Пim.ПI rpoМUIIII8М. nУlllnам от 'llllmUIII ncpWO' 

cmani 77 Ос:11О1 :IIIII0111IДII8IC1IID npo oxopalCY :ІІІОраl'8. 1JIIIC1111101O 

_pyrolO cmani 57 31111ОІСУ УIIJIII'ІUІ-ПРО OC:lhy", 118 оnmny 
npllpollllOro ruy, nac:nyr ТCJIIIOo, IQ/IOnOlC18'IDIUII 

1I ICIIIpnlpllO' nnm .. ІIIІС3СIIIІІ no6yraaaro 

Icмfml1ll oїIPIIIX 1,4 І." 
llІlМоПI 

1118: '"Ї IІОСІМ1I О О 
illllUl81ll ІІІ nOlCpllml 81np8Т 118 0ІІІІ11)' 

nOlCll)'l' 1563 1563 .. 
оо оо 

~2. 
до рІIUClIІ" .. І.:._і РаІІІ' 
ІІА ~~OoГ 
N! .І..;rз - .p~-~ 

. 
... "''''''0 dlnllЛ" 

:І ІІІІХ :І ІІІІХ 

І:.,: 
DМIП'8 

lolllllml IВМYlI:ІІІ 

npaцi 
Ila:slnn 

.ІІІІХ 
10 (ICQ/I 

{ICQ/I 
(ICQ/I 

nacnyr 
2000) 

11І0) 
1120) (ICQ/I SJQDCa' 

1160) 

О О 2.1 75.1 О 

188.4 .И.f 51.2 2z2.2 О 

0.0 0.0 І.., 0.0 0.0 

І ............ ' 

.... 
> 
W 

О 
:: 

.I755.J 
W 

11150.2 
.12.0 

113 ..... 
290J 
120.0 

62J5.5 

1StI,7 

.115 

ІІІ ..... 

О 

150, 



--' , , , . , , 
~~2_' ____ IIOQ".n"""""""- .'n'n' ... 
"". •• ....,.,_ 8lIll:UD8al'CII)/8dJ,,. ........ - ар" ... ' • 
•• ryrpl","" CfIJI8IIO IJIIW ..... -. .а __ 'Р ...,... .. 8f_1Iao1C 
ЧDJIIJ1l6._r _1IICIJIDФ ... ,. JIIIrrлa •• 1ІІ e,rCicrcafn '18_Оао 
•• nprua68.a. 'I8CJIIIOI'D ,. piuunJ "''11IО"' na6ynt80"' 118m ... ,. 

IDI'D l1IW 1.7 17 О І.' 
8 ТDМY 'IIк:n': 
mп.п. 8СТСр8І .... 8ilbal18 npвцf І" nPllAБIuu18 'І1ІСрІО"' 118m ... 

.090202 18 СIlllUlllCНО", raw 0.2 0,2 0,2 
ДcuumlD8i 8Іпuaml НІІССІІl:lnао 118 nOllJllrml 81np8Т на оnna1)' 

.090405 "ШІ08~ХОМУІaun.IОIХ noc:mrr 1.5 15 1.5 
С)'68С11ІІЇ8 :І дcpaalllНО", бlOДllCl)' 118 nim.nl 8CТCplll1UI 8іlbПl '18 

праці • 8eтepuaw 8іllcl.ХО80і cnyaбlr. 8CТCplll1UI орnulї8 
811)'1ріШlnX сnpu. рсаб"шітоlDlПDl rpoМlдllIIUI •• кі c:raml 

ill8lllliдaмJl 8Н11С11ЇАОХ pcnpecifl. або с nClІСЇОНCJIIIМIІо 
rpoМlдllI ..... r. .кі IІОСІрІІаСІІІІПI 81111С11ЇДОк ЧОРllOбlш.с.lIDі 
1CImCIJIOФ1.:І nocnyr :sa'aкy 111 UIШІIX, ncpcдCia'lClnlX . 
JlUllJиодІІ8&:І8Ом nїn.r (хрім nilu.r 118 aaep88lП18 nікі .. 
:syCionpcrre:IY8IIUII 01Ul81)' CnClПJlOCнерпl. nP'IpQдIIOM і 
Cllp8lШCIfOrD IUY. 'I8CPДOrD '18 piдкoMnї'lНOM n0бyr080rD 
І1ІІІІ1 .... nocnyr~. 8ОДО1ІОСІ1І ...... 18 і 8ОДО8ідаедеlnra. 
aapnrpнol nnmа. 8118C1C1U18 noбyro8OrD СМN '18 рідаlХ 
НC'I11CТD1') '18 8O"1WIC8UЇID :ІІі nїn.M8.IA npoЬА ОХРСМІІХ 
D1'CrDplO І 10&2 1028,2 О 102L2 
81'ОМУ 'IIк:ni: О 

.090203 1нwimn.n. 811Ьа. 'l811111UЇ 236.4 236.4 О 2.J..,. 
ыwi mn.m 8CТCpU1UI 8111с1.аааоі c:nyadill11l 8CТCpU .... opnuri. 

.D90206 81М11ЇWlІік CI1IIU 30.7 30.7 О 30.7 

lшaі ПЇIUoп. rPOМIUIIIIUI. акі 1IOCIPUfД8III' 8.I8СІІUaoк 
.090209 чоо.IОб.ШІоСІоIIIJІ 11 lW 113,5 О 113.5 

КомnCIIС8ІІіIbI18111Ш811.118 nin.rD8.IA npobA U1U .. а6ш..ulМ 

170102 .. 01фeМ11М II81'CrDPIIм rpoМ8llllI1 571 511 О 571 
КомlWlС8tainиi 8.1ІШ811.118 nin.ro811R npobla 01CpCМ11М 

170302 Il�lrrero,-, ... I1ІОМIІІІІ •• 18 3ІІІІы�l'llІому 1'О1Іac:rннПf 76.6 766 О 76.6 
.091204 Tcp'l1'OIIiuwd ІІСІmn. і 8Uшinc1L COIL АООО". 118 "'ОМУ 496 496 349 132 13 О Д8 32,8 О О 18.9 О О 5Zl.8 

С)'68С1ааіІ 118 8111Ш11)' дonoмor сім' ... :І дїnoм ... 
МlUllDl6C:SnCЧClПам ciм'aM.III8IUI_ :І Дlmna:na 111 дmtм-
III8IUIiaaм 3431.8 34318 О ЮI.8 
81'ОМУ_ 'ІlІcnі: О 

.090302 l1ono .. оna у _ИКУ :l1IIU'in.lmo і ПOllOrlМl1 210 210 О 210 
ДoOOMOn 118 АОПWI:18 Дlml.1OIO 811СОМ АО 3 рокі8 

.090303 І .. пааl мlІТСрам 945.4 945.4 О Ns..I 

.090304 ()ДІlODIDOаа АОnO"Оna пР.IIIDРІІ/ІЖСІUIІ ДlmllUI 750 750 О 750 

.090305 DООМОna І" ",lтcn. акі n пl.a опікоlO 'ІІІ nilCllYDllllIlI" 123 123 О 123 

.090306 DООМОna 118 .ІІIтcВ 1Ull1l1О1ІІ'" МIICDI" 5877 587,7 О 587.7 
• 090401 СО88.18 COufluuol18 АООО"ОI1l МIUIOJIIic:mcчcIUIМ сі .. ' ... 44D.2 .... 0,2 О .... 0,2 
,091300 DОО .. ОI1l.ІІЇТІм-UIIIUIWМ ,. ill8lUliaa .. :І ДlmlllCDII 375.5 375.5 О 375.5 
.090700 ПР.nYnКl. д/IIllCOOlllonml1l 90,3 90.3 466 16.1 О О О 90,3 
.090701 l1cIrrPI' COuilll'llO-lІСІlХОІІоri'l'lОі 11C16iпi1llldi .ІІїт!:А 236.5 181.5 ",5 37,2 15.4 55 О П6.5 
.091209 .... 8CmIII.1. ВВВ. ІІІІІ 8CfIJlllIII А ....... ІІСІІІІУ 10,0 10.0 О 10,0 



, .. ....-,.......-..,..,....-.... ·"117- , , \ l • rrIrCII 50,0 50. 11 ~ 
2'17.1 2'17. 167.5 "'.2 9.2 О 11 %n., 
32.5 32- 20,2 7-' о О І 31.! 

'.1 ~ • Ykpafllll-JJра 
3Іборro_1ІІС1і 3 lllIUIIIТ. ncpItД6.ЧСIІІIХ 

52 s: 34,2 • 12.15 О О J 52 

.. _ .. _- 3uaиу УкpailUI"Пра DClї1у" IICIIU'DПЧІUЩ __ 

1.091301 
'18 iНWIIМ IIIП'CI'OJIfIu аршіllвnCЇl 1181'11U1.ЮIХ 

3.8 О 3.8 З.8 О О 

100000 , ... r.f.ПLlw..1 r.f.РСПІО 4420.7 .. 1.1.0 0.0 0.0 0.0 23'.7 З855.& З855.& О О а о о .27603 
100101 І JICМОІІІ': r dlDlШУ 1'5.0 185.0 115.0 
1100103 ~ 501.& 508.& ~ 1100203 Іміс:м З717.1 3672.4 0.0 0.0 0.0 54.7 0.0 ,-- ... _ ... -

rpoШОІIІМl1 

rpoМІІІІаН .)'CI1UID1IX ОIWUllllJПJ СіаІаау 
СРСР ІІІІІІІХОМ nonшeIlІІІ _opraIIUIIICIi 3А 

100501 -; IIDCIМ1I 0.0 ЗI55.& З855.& 3155J 
110000 ,КУЛЬ'а,rА Іп ••• ,- .... цаuu 1571.& 15&"& """ З23.2 5U 5 З'U 3&1.1 177.& &5.1 55.3 З&.5 О І'''.' ;;::: ="',.ОАОІ 1 .. 1111 328.1 280.1 1п. .. "5.3 "І .... 7 О О О О О ~ О 321.1 

.A,oIIUI,rA тлmорт 1 .. 53.5 1 .. 53.5 '00." зоD.1 172.4 О 

~ 24'.1 52 1'.1 23.4 
~ ~: ~ lIDU 0.0 

і OI'I-AlIIВ І U • ___ 7 

lаАI, 111І ФОIfДП Cn'ЄIQ1D ПIДПРIIЄ1\lІІІщькоl 

11 0.0 2310.0 2380.0 13.0.0 1380.0 .аа 

.IP"'"1011~ 0.0 0.0 15.0 15 15.1І 

or ~"" ТА О'СІ'ІІО, ._, .. 50.0 158.& 1'1." .... 1.3 100U 474,0 .J"'~ 
240601 О 115.J 0.0 115.9 115.9 

,Цinwlli' ,ynopclU -r'--" I:UIDlJIUYIIIIU18 і 
240900 :8IWII1 125.4 215.4 а Шо4 

1150000 ;:'~I AlIIIЕ IЕCl:IIIПО 

1282 .. ,2 11674.2 2.4 0.0 0.0 150.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 10.0 12114.2 
150102 І dlalUl О ... 0." О О ... 
,150323 :118!, І а6'anfl ' ... _ ._. ІІІІРІІІ:І)'-

::'11 
11С181І18IDIХ IlІІСІІiAldl дWu,lшcri 

IСІОro: 12347.3 12347.3 О О О О О О О О О I2.J.&703 

D тому .IICn~I' 131101101'. 
- .... III8DJIDIUI : 11197.3 121'7.3 1219703 
- 118d1ill. I1ІХПС ·НОН "rrnI- 20.0 20.0 20.0 
-~ .. 130.0 130.0 О 130.0 

-- 13 ." дсраІІІІІllDМ)' 118 

1240344 COWI��.llD-CIIDllоміЧОllro,. аут.1УР11Оro 
~ ~ ::a~ 'PCnOllil ~ 60 60 60 9303 

1250203 r .n6alll. IIIJIIIIIIIUI мnyrmalliatallJC PU //"'1 1~0 т 1~a ~ О 1.0 

125030& 
I~ 11&1І1 а 3IIIUIo1I0l'D фан.цу lIКNaIaY paJllnay ~" * r."Yci .1I1~, І' :(:" 1'0 150.0 IФaшw) 

250404 lІаі ІІШl1JII1 :; ~/B2 12 І ,,1! 11.2 .' U О о о о о о о о о о 191.2 
РАЗОМ: ,Оо 

~"'U ',1011 1&.3 7425.6 1750.4 1"',5 1" .... 8 7617.0 418.0 154.8 158.9 1'367.1 18326.0 90255.6 

c:a.~ ':~~ 
... -" ~ 

Секретар РІШІІ ~~ :.-::: ~L 
~~ 

'fl: .lI:IIl1 UI'UII ...... 

- .~ .. * • '1 9~ 
.. 

- -



Bnll8Tttn '1ОІІІСету ,,'ето "ро.оро 110 2005 рІк 

КФК квк 

JIOI 
ІІІ; DPrUm 
112 1118d_,... 
1107 .....: 104 __ 

101 

І 
IID4D9 
:150122 

.ви 

І. 

, 8ii&inii. , 

ІП_ 

ІІІІІМКІІ' 
,miiшlт. 

І.шn ............ ' 

,-

,rк.an., 

nu..nl. І ........ 'lll1IJIIШ ... 8IfD/II1_JII8IIIoНl 
1ІІІО2ІІ' 

1ІІІІІ2ІІ4 = ,mn" на III:IIJIRII 'ІІІ .• ! nlll!lМ'l~· 
1·011І207 

lma.n. Ііі nllClJlll8llllll IIIIICIIWнI 

ао rOn08aa .. DDsaOD."IIIIKO.IICOIIITI. 

иг, ' .... _-- IIPUI1Д7 ВIША" :11 rn5' 'n" ... .......... ФОППУ 

ВCIoara: 
Пanmd 

(1ID.1I 
1000) 

25.2 
202.7 

D 1. 
'fj 7 
2: 

О. 

101D~ 
11, 

ва'.1 25"'.1 

~'!I :ІН 

1.1"-" '1'''.>4 

:s ,,~ :І н •• : 

51.4 
17.7 

45. 6. 4': 

8_1'0: 

'''''.1 
0.1 
а 

а 
7227.а 

О. 

а 

о 

1D.1 
0.1 

і (ІІІ:І 
2000) 

~ к •• 

iIINI8&Т 

''lllCnnL 

.., 
> w 
О 
!: 

, .. 07 , .. 01 "".2 
ІП 

~ 
20~ 

7П7J1 7П7J1 т.z: 

U 
Іа 

ІІІІ 

.au 

.19. 

"''72.5 U 

ШI.1 

.115 .. , ..... 



._-_. -'.- _. _ ......... Hn ....... - . -- І 1 , , 
/ '{ h.;....,77O'-_ ..... .........,. ....... ~.8CllIІ-

~cnnfS7~VIIpdm "IJpo_hY' .... ....,...,. 
....",..,.nr.lIJII'IIIUIIf8D .... пllCll)'r-' 
......-'.IUIII8UIN .. НІІІІ,888PIRPаaf lUam' •• а_ 

.0!J02'0 CNЇn1I 'ІІІ .n- П""С1'111' І.АІІ 14 1'-
ПiIanI ~ ... nllClJll8lll8ll" МaCni.IOa 

.11І1207 Чааllll&мкuaf на l8IIWIf пllClМ'1l О а а 
':I~lIIVlIIIIIIaCI)' на nUlW1l 181811. 'ІІІ 

арааі. UI8p8IIIIII.iDa._Di CIJ786В. ИI'IpIIIUI ОРI1ІІ,I • 
• 1IJIPЇ1IIIIia capu. Pa&iainIeII_ rpoм ........ аї СІІІІІІІ 
іІІ ............. рсІІрССіІІ. da с aadaнcplllu. 
IJIIIIIIIIIIIIU lIIIf IІI1C1p1a111U .1IICIIЇAOIr ~1IDi 
anc:rpaфн :111111C11J1" •• ...,'11І Їlnlllar.llcpcatincana 
:IIIIDI'1ІІ8СІ8ОІІ niIIV (І&РіІІ niIIV _1ІІІСр8ІІІІ8 АІаі .. 
~ IIIIIIIIJ CIICInJIDIIIcprir.apllPQllllCll'D і 
CllJllllllCllIIIV IUJ, 'I8CPI&OnI 'ІІІ рї/llalrDai'lllIllV lIa6yn18ara 
1111111810 aac:nyr~, ~ і 8llAllllїUUCII .... 

- lI8IJIIRIIIIaf ІІІІІІ11ІО _1Ia6ynI8ara CIIЇmI 'ІІІ piuna 
.... cnrr) 'lllIIDII1ICIICIIIbo saaUa.nI8l11l1J111ba IIIIJI-
I~ 1028.2 11D1..2 О 1112І.2 

• ТDIIY omcni: а 

СІ9О1О3 
1 __ ", 

.апа 'l8I1DU 23&.А 231..4 23'-4 
bnDt _nІ иnpIDII.'1Ic1oIo8Di cnya6u,. иrcpUIUI aPnIII8 

.1190206 .1IYI1Ii1llНi&- 3В' 3В' 
., 

bnDt IIIDПI rpo8II&IIII'M. ІІІ ~ .HIICIIUUI& 
.D9D2111 lIDi 1~ 1I3~ IIJ..!I 

КомІІсІІСІІІІІІЬІІ8ІІІІІІІІПІ на 11111101'118111 aPaiJa l81'IIIIII8UIWn 
170102 

1 __ . 
II1ІІІІІ8ІІІІІІ 571 571 5'71 

КамааllllliRаі 8IIIIDIIt ... ~ aPaiJa ОІІРСІІІІМ 
170302 • І nНnI8IIII' на __ "_ ....... cn-n '" 7" О ,'-, 

С)іі8еШІІ8 :11.,..._ &taIaaIY наllUlW1l.аср11118 .11hIu '18 

IIJIIIIЇ • 8СІ'срІІ'1М .inClollll801 cnya6u. 8CI'CPUI8М apnнi. 
,. 

8ІІ)'І1Ііlllllia capu. rpDМUIIIIIМ. ві IIOI:IJIIIUIIIН 8II8CIIЇaDa 
ЧDPlllIIwaocwIa1l1111К1J1C1Фн. ,.1IImI08ua C)'IaudI---1IJIIUIIIuua...,.,...'' pbarant ai'lllant aalyraaant_ 
'18 C8ll1IUICIICII1t ruv аз 0.2 ..., 
._ .... cni: а 

ПiIanI МrCPIIIIМ 8iIna 'l8арІІІі IIaapludiuнa ...,.,...ІІ8ІІІІ. 
.09II2D2 '18 SВ8llll8llI11V ndV аз 0..2 11.2 
11І1204 ~ ііі UetmIИ • 8iuIпaa. CDU -JiiiiiiDI. , .. JiiiIW 496 4. 349 132 13 О 31. 31.1 119 52u 

C,tI8aaaiII на ."U8I)' lUIIIaмDr .' .. :11 ainми. 
МIIКDIfa .... CIIIIII ...... ill8llllilaw J lIImPICI88 '18 aiuм· 
і ........ 3431.1 3431.1 3431.1 
• ТDIIY ... cni: О 

.D9D302 JJaaIlllOl'll v.'nWJ urindcno і а_" 110 210 110 
Дlmaмana па aamu. AlmlllDlO 8і_. 3 раа. 

.IIIDJOJ .. - 9oIs.A 90154 "'50" 

.090304 0.,--- """омаnl ann .-DII8IIII .. Almlllll 750 750 750 

.090305 IJlanoмDnl , .. атП аі а аіа onі_ 'ІІІ "illllY88l" .... 123 123 123 

.D9DJ06 IJJaaaмDnl ... ..n.A IIIIIIIIIIIIRII "_ІМ 51" 5177 Ш., 

.D90401 1В-.'18 couianl. ... aDIIамDnl .. _I5an .. ClIII .. d,,' .. .... .u .... і1.2 .... IU 
091300 l'ПonамDnl ...... -iauutaIМ 'ІІІ ill88lli.uu J mmlllcna 375.5 375~ 375,5 



(81 

IН0344 

. . _ ... ' 
,,., ... 1 ':І' ,,' '11''''' 1:11 

ВОВ D.D ІІІІ.111 ~I_ 

-иі[ 2.JJ.1 145_' 54.' D UI, 

, ........ :z: 
8CWIIIr 1:п.І7...1 12U7...1 С О О О ~ о о IШ7, 

~ :"Y-.i'"~._~ 121117...1 121117..3 12197. 
-~~и~ r~~;!;-~~~~·:::j::~2~~~~:~~2~~~::::t::::j:::::t::::t:::::t::::~:::j~:::j:::::~::::~::::j:~~~1 _ _ !!!!!!!!!.!!!!! uii]j 1.]0] ~ I~ 

~ 11ІО --'- __ О І iJ:IIIПUIWI_ фcm.цy 61DД1181)'. I§IUI 150 150 

1:.:..-.............. ! 1iIaaIarIY. '-·7 .... 
1--r-;r--;- CCIIII.,..81Н1101111М1.IIIU'D"III аут.1JIIIICIПt 

60 'J.J 
235 l~ііПУ _Іаа 

]1..] 

sij 15.!І 

~ 15.' 
0.0 0.11 

110 
110.0 

110 
0.11 0.11 

60 75.1 
W 

0.11 17U 
1.010116 

1.010116 
12StММ 
,1'111901 

.010116 

10а .... 

.051 ІВ'" 

-- .... 

• __ оо. ,-_ ...... 
ИIU 

IIІIА .. 
45іі 

IIIIU 2311.7 

51.1 

110.5 

114 
11І.11 

2.4 

142 

41.7 
41.7 

53,5 

4.3 
4.3 

5.4 

1'1.А О 

О 

О 

~ 

О 

о 

о 

nu 
о О О о 

о о о 

i~~DllpnlpllCliIlllllnl, I~O I!D_О 154:1 

lila8nya оiAnr UrePUWI aUbll'"III 

І"'" .1CI'III1IIIIUI8ЇDcI.1IDICII CIIJIdU. lасрІІІІІІ aPnНI8 
,_. IJIIIIIIIIIIIII аі II1ICIpIJIIIIIIIIIКIIiADa 

• 111І1 

.010 
Janнu, 

cyticц8R-
• __ .... PiaarD аі ... ІІПІ lIa6ynI8DrD 0ІІІІ188 

IIUY 

ІІІІЇ 'ІІІІІІІІІІІ ІІІІ1 

1100: ,1IiCra 
1250 lІІІІі 'ІІІІІІІІІІІ 

17070) 
1200200 

11100 
1150101 

240100 
1240601 

1100501 
Z38 

JllllDlrr,. )'І1І11111111118 дDJIIr 
, ........... . 

,Qiпмlal +:,:::..:ad .,nUl'7" ІІІІІІІІ' СІІІІа'JЩYllllIІIІ' 
!;;b.~i _l .... ; ._ 1_.~ ..... ., ... II:IIJllaaillll .. llrpolllll.1III1I 

• JCI8IID8U OIlllllllOnlIluIIlY 
1IIIIIUIIIIDІ8ШІІІІІІ :II6opnrAllac:n :11 

··I"aenvrн 

І, 

117 47.' 4.2 148,4 11,,'. 51101.3 О О В Ш5.1 10'5.2 -160111 
іН [t7.1 2 ... 

~~~ __ ~~ __ ~ __ ~ __ ~~I~e~~~ ___ :~ __ -+ __ -+ __ ~~ __ 4-__ -4 ____ ~~ 

8 141U 1001.3 
-8 15.8 25.0 

О U5II.II 
8 3745,2 

-8 

• 
10&" 1'1.А 157.1 u 

2J5..1 125.4 

115.' О 

3155.1 ]1"_6 
14.5 О 8 8 

474.0 I4IU 
15.8 

1150.0 11!0_0 U50.0 
т.5~ 174.5_ ]'45. 

11Н 

о 

ns.4 
115.' 

3155.' 
8 306.9 



. ' ..... . -- -.. - -- .....-. _. .. .. ...... 1 n 

а --' 

• оа Ic.n.e. УІ ,... _., _.. _.. ІІІІо8. s.a'A 211.11 105.1 15.4 55 О а а 

.010111 'ODraнIlIH ___ 5 ~ 11 О 

.ІІ9О7ІІІІ І .. - І HJ _ ~ _ ... ..А 1"1 

1.1191214 1111UIЇ .- 21.11 21.fi 15.5 5." а 

1.0'70103 IlJIМ'Ii &vaвllllll 1.".1 І"''' .".9 29." а 

а а 

о 

&0011 

И •• , 

а а !ІІІ 
511 

-'! 11 .... 

6!! 
DI.!I 

911.3 
21.1 . ." .. 

~.oB IDalmf8Clolll'll1 :-.; 2Н5' 1Ш9.о 5'I9Z.9 ШI.4 1"-' 507.1 1.,,0.2 lН,4 70." Q.1 3687.1 34и,4 321 ~U::k~~~;,цai~i.umm~~~~c:::::::::::=t.I~I.~I~I.~~~~~~~~o~~a~~~~~~-:~~~==~~ 
~ lair8 ИІІІ 15U5.15 SI4O.5 2410.1 168.11 1971.2 17~ 111.4 19.9 59.2 ZU.2 272 
~ lDnIm 152. 152. 10'7 4DJiQ І 
113010'7 IІa6ar8П1ОС1П т.! 571.5 lOU 111.1 12U 37..2 36.2 2 0.1 3.5 1 _1 

0'7D109 
15!1101 

.01.0111 

:.lШIОI 

.011100 
1.011211 
І а 11214 

.DIІ301 

ISDIDI 

ІІODDO 

'ПDI02 

.ои lIbUda у ~_ ....... or~ 11""" [ __ 1 
10anum1 

bUaI_ 

IIWIIi 

110 ItIIuIn 1'.~I1I' 

іІІЕ ІВО 

І ....... 

ІРАЗОМ: 

-. 

Секретар PIWI 

• 

m.s 
о 

481.0 
7.0 

47.2 

50.0 
217.1 
32.5 
3ОА 

193,5 

481.8211,3 
7.0 4JI 

50.0 
217.1 JI7,5 
.ш ...z!u 
30.4 11. 

3.1 3.1 
!! 

1532.4 1527,4 ІНА 
1480З 1475.2 891.4 

10.5 и 
1.9 

6.9 

зw .з 
323.2 

5 
5 

о 

3424.4 
414.1 

Q 
11 
о 

Q 
41 .. .3 
729.1 
3!IU 

о.а 

311.1 17'1.11 15.1 
31J.1 177.0 15.1 

0.0 

5L1 
55.) 

.. 14,3 .. 14,3 ІПJ 

7.0 

50 
277.1 
32.5 

31,5 ImJI 

D ~ 
11. 3Д.! 11,5 

i].41J.1 
о а а., а а о JI 

9~,5 219~.1 .7117,0 "ІI.D I~" 151.' 19317.1 IIDI.II 9ОЩІ 

v 
• 



·.-. __ .. 
~ 

По_, .. _ 

afJar ......... lIIIIIfIImIfI& 'lJl8l1сфllplla 

,:О 
, 'IIICNII. 

1 __ ~ ....... -.--~_ ...... осоІіІІІІ8І...,.......". ...... ..... ........ - • _~. МІ' CIIJIU,...,.......~ ............ _----bupfw • .-. ........ ...,... .... 
=,:. ..... _..i..ra.i. ....... _ ..... CIMQ--.о1 ... ...-I .. _ ....... c-.q ...... _ .. IIDI8МІІ(CIICIDIII, ......... -' ........ _foo_ 

.:.. ..... __ ... r. ...... I ... _ ...... CIIIUI....-а--t--..acp8I8IIIIt--rOUJlDll1f, .................. 'J8'aq2 ...... _ 
_ .... a1.,..,.. .. iII~ _2.lIcuo8iuyah ...... au.s 

1--' __ "_ -Ер .......... CIIJ86q. ____ cird~ ........ .....,...IIIIIIIpIIII ... _ ........... , _1fIi 8IIIcмnofCllflllu,puIumo-"......881_ 
............... clllllCЇ ......... .,..-.881_., " ..... ~ ........ IiїiiW'.iiep __ iIJiI8I'DtII,.'tlmilllliIIpiID1aani770at0. __ V ........ ......., ......... 

1_ ~csani290cri08_У ............ .,.."". ___ ...-_-.-rcmn573uo..,V ....... "ПроfJlC8rfj',._.,cIcIuIi._ .. .-.r_а~.......-... ., .... 
~ ---, 

41aJIIIIIII .- ,_.~ ....... ,.iIPII.I'''' 1-. - 1- ......... 1_ .. ':"8--..,....и.c.-t...,..,.,............... . .. .,....r--r ........ -. -..... .... __ ...... _Clipflf 
,~. ~;".""s.,._, __ CIМQ--'IІіІІіІіІ. ...... ____ C1IIiII\J __ IIUIiaiJ, ........ I_ ..... 8рІіІІІ_1. _ ... iIIf--. .......... ..-r....,. .... 
.:. .,. • ___ . _ •. ~_ ......... МІІІІІІіі. ____ ..... ....., ___ .............. I .. ___ lрІІІІіr_ ............ --.at\I888Мi--.altl1lllJlDlМ..,..,. .. ......,..'_..,2 -CiIIdI,-......-.... ",.".....--. ... 2JIiIIcuнaJ..,... ....... a1 ___ nia ""Р. _J8�I�A8o�CIIJ!Ih.&"-18_CIIICIt 

a1J1n111J1i11, ....... _ ....... 1ipiI~aina..icap&l,~ 1.7 
,_' ......-... _ ..... lnam770а0._VJpIiIlll,........,..,.. ... _ ....... _29ао.._. м_У",,,,,,,,, 

І"""", __ ......... _-....rCl8niя.....,V ...... "Про...,..,._.,."..._ ....................... ,.puiIIIra ......... ....,.. .... _I~.." 

-. _ ....... .......... ...... ...,.-сараа. .~' "8i11cм8I~ ... _ ........ :.... ~".--. __ ............... рарссіlllllapсlllllаlll ....... ,.~ ... ........,... ........ ч ........ "СМ8І _І' __ , .. 

~. -( ..... - ................... :IJIIo.ijJD.~-.,-. І 1,.lі,npnpDIIiIiIi'81С11р11П r ..... ., .......... _,.......ID_~--.-rr_._ 18_.1 
88IIPIIIJIIIIIi--._....,....CIIЇti8_ ..... _J __ 1І.1 • •• ~ttpDba....- ......... IІ~ 

,IIJU 

..;.. 
_ ... __ ..... ..--- . _2, Ю ... 

- ':. _._~V ........ "І1раресIPJ • .,.IІІ.I .. арl'il_I_.acpu8a.IІ_nmaa'7]uo..,V.,. .... "І1ра....,.._"'-.....-
, ... ,.!! , ...... ~_. 

!ІІІ 

'-~' 
._-_. ...... ....... --~"JtL1I--..... ,. .... ,_·-........... '_ .. IIJIIIAIIIIIIr-.а-,.IіІ-.... ,І, ,-..І • І!ІО 

,_IІІм8в8ІІ., ,v2JIМ ·-tDDIУ ....... 

12 ._. І .......... · 

__ о 

. 3ШJ 
UІЯ.J 

' ........ . __ ... --IIIJIIIIII-"--... ' .. ..;.---·_ ... ......,.....1 
"., su ....... lIaL7 .... мІ • , ..... ..IDDU 

.... n. ... 11 Шl 
Csf8 ..... ,.._IIIrcIrм- .... -

UQJU 118С11Їа1і • • т.", ."8.': -.. _ ..... 
-ІІІ -.. _ ........ 


	0198
	0199
	0200
	0201
	0202
	0203
	0204
	0205
	0206
	0207
	0208
	0209
	0210
	0211
	0212
	0213
	0214
	0215

