
ISSN 1994-1749. 2015. Вип. 1 (31). 
Проблеми теорії та методології бухгалтерсикого обліку, контролй і аналізу 

 

 67 

СДК 657.62:330.131.7 

І.Р. Вигіврька, к.е.м., доц. 
І.Л. Грабчск, к.е.м., доц.  

О.О. Желеміма, к.е.м., доц.  
Житомирсикий державний технологіжний університет 

 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЖАБЕЖПЕЧЕННЯ  
СПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄРНИЦЬКИРИ РИЖИКАРИ 

 
Здійснено ідентифікаеій підприємниеиких ризиків за видами 

господарсикої діялиності підприємства, утожнено методи 
управління підприємниеикими ризиками суб’єкта господарйвання 
(внутрізні та зовнізні), обґрунтовано необхідністи розкриття у 
бухгалтерсикій звітності даних про ризики у вигляді, що 
забезпежити високий ступіни прозорості та достовірності 
бухгалтерсикої інформаеії для підвищення прогнозності та 
забезпеження ефективності системи ризик-менеджменту. 
Досліджено теоретико-методижні аспекти економіжного аналізу 
підприємниеикого ризику в жастині оеінки фінансової стійкості 
та платоспроможності підприємства (визнажено інформаеійне 
забезпеження, порядок проведення аналізу та склад аналітижних 
показників, запропоновано модели оеінки ризику ліквідності 
балансу та модели оеінки ризику фінансової стійкості з 
використанням абсолйтних показників). Розроблені пропозиеії 
дозволяйти у подализих дослідженнях удосконалити методижні 
підходи до облікового відображення заходів мінімізаеії негативних 
наслідків ризиків та формування інформаеійного забезпеження 
аналізу підприємниеиких ризиків. 

Ключові слова: підприємниеикий ризик; облік; аналіз; 
ліквідністи; фінансова стійкісти. 
 

Портамовка проблени. Підприєнмифька діяльмірть, чо 

здійрмюєтьря в сновах жоррткої комксремфії, пов’язама з 
ризикани, і тонс кожем влармик зафікавлемий в їх німінізафії або 

мівелюваммі. Ведеммя бізмерс за таких снов викликає потребс с 
рвоєчармонс виявлеммі та офімфі ризиків, їх ножливих марлідків, 

чо дозволило б в найбстмьонс німінізсвати втрати та обрати 
оптинальмі заходи ризик-немеджнемтс.  

Жмачме зрортаммя збитковорті підприєнртв рвідчить, чо без 
срахсваммя уактора ризикс в підприєнмифькій діяльморті ме 
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обійтирь, без фього ркладмин є отринаммя адекватмих реальмин 

снован резсльтатів діяльморті [7]. 
Крін того, в рсчармих сновах політичмої та екомонічмої 

кризи ідемтиуікафія та офімка ризиків є ормовою ртвореммя 
еуективмої риртени запобігаммя бамкрстртвс підприєнртв.  

Важливс роль в справліммі діяльміртю підприєнртва в сновах 
ризикс відіграє бсхгалтеррький облік як джерело уорнсваммя 

імуорнафіймого забезпечеммя риртени ризик-немеджнемтс та 
імртрснемт німінізафії йновірмих марлідків горподаррьких ризиків 

ма вріх етапах ризиковамих горподаррьких проферів (шляхон 
ртвореммя резервів, риртенатизафії дамих про ртрахсваммя та 

хеджсваммя ризиків точо).  
Наведеме виче підтверджсє меобхідмірть ртвореммя 

імуорнафіймої бази, яка б ніртила дамі для екомонічмого амалізс 
ризиків, його резсльтати, і бсла ормовою для приймяття рішемь 

при справліммі підприєнмифькини ризикани. Тонс 
бсхгалтеррький облік підприєнмифької діяльморті та амаліз 

підприєнмифьких ризиків, виртспаючи мевід’єнмини чартимани 
малагоджемої риртени справліммя горподаррькою діяльміртю (в 

т. ч. підриртени ризик-немеджнемтс), винагають портіймого 
оргамізафіймо-нетодичмого вдоркомалеммя. 

Ретою дорліджеммя є окрерлеммя оробливортей обліково-
амалітичмого забезпечеммя справліммя підприєнмифькини 

ризикани, виявлеммя імуорнафіймих бсхгалтеррьких джерел для 
їх амалізс, сточмеммя нетодичмих підходів до офімки ризиків.  

Амаліз ортамміх дорліджемь та псблікацій. Дорліджеммя 
питамь амалізс підприєнмифьких ризиків, нетодики їх здійрмеммя, 

риртени офімки їх рівмя, облікового відображеммя марлідків 
ризикс та заходів справліммя мин, облікового-амалітичмого 

забезпечеммя ризик-немеджнемтс вирвітлюютьря с прафях таких 
вітчизмямих вчемих, як: К.П. Боринрька, Р.Ж. Валович, 

В.В. Вітлімрький, В.Р. Вовк, А.Р. Гераринович, Ж.В. Гсфайлюк, 
С.Р. Дячек, Р.Д. Корімько, Т.Р. Королюк, Я.Д. Крспка, 

І.Д. Лазаришима, Л.А. Лахтіомова, Є.В. Рмих, С.Ж. Рошемрь-
кий, О.В. Оліймик, І.А. Памчемко, Л.О. Принортка, В.С. Рсд-

мифький, С.Б. Сенемюк, Р.В. Тедорович та ім. 
Більшірть зазмачемих вчемих та масковфів дорліджсвали 

питаммя рстморті, амалізс та офімки окрених видів 
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підприєнмифьких ризиків. Лише мевелике коло авторів 

проводили конплекрме дорліджеммя питамь бсхгалтеррького 
облікс діяльморті підприєнртв в сновах ризикс, розглядали 

оргамізафію та нетодикс амалізс підприєнмифьких ризиків, 
дорліджсвали проблени облікового-амалітичмого забезпечеммя 

справліммя в сновах ризикс, тонс дама тена залишаєтьря 
актсальмою, а виявлемі попередмикани проблени потребсють 

пошскс мових підходів до вирішеммя, враховсючи реалії 
рьогодеммя.  

Викладеммя ормовмого натеріалс. Нееуективмірть нетодів 
справліммя підприєнмифькою діяльміртю в сновах ризикс 

корелюєтьря з відрстміртю відповідмого обліково-амалітичмого 
забезпечеммя, чо є марлідкон пробленмих питамь, пов’язамих з 

трактсваммян, визмаммян та офімкою підприєнмифьких ризиків. 
Як зазмачає, С.В. Бардаш «ірмсваммя різмих підходів до 

розкриття рстморті ризикс ме рприяє уорнсваммю теорії та 
практики комтролю ризиків, а також сповільмює запроваджеммя 

вітчизмямини рсб’єктани горподарюваммя ризик-оріємтовамого 
вмстрішмього комтролю» [1, р. 9]. 

Під підприєнмифькин ризикон приймято розсніти 
йновірмірть (загрозс) втрати підприєнртвон чартими рвоїх 

рерсррів, медоотринаммя доходів, вимикмеммя додаткових витрат 
с резсльтаті здійрмеммя діяльморті. Підприєнмифькі ризики (для 

рсб’єкта горподарюваммя, який є прибстковою оргамізафією) 
ножма клариуіксвати за видани діяльморті такин чимон:  

1) ризики операфіймої  діяльморті: 
1.1) ризики проферс портачаммя (ризик придбаммя, 

трамрпортмий, лізимговий, валютмий, юридичмий); 
1.2) виробмичі ризики (вемчсрмий, техмічмий, екологічмий, 

іммовафіймий і техмологічмий); 
1.3) ризики проферс реалізафії (товармий, конерфіймий, 

трамрпортмий, юридичмий, торговельмий, валютмий, 
наркетимговий, ризик меплаторпроножморті); 

2) ризики уімамрової діяльморті (кредитмий, імуляфіймий, 
валютмий, відротковий та депозитмий ризики, ризик 

меплаторпроножморті та порсшеммя уімамрової рівмоваги і 
розвиткс точо); 

3) ризики імвертифіймої діяльморті ніртять ризики: 
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3.1) реальмого імвертсваммя (ризик капіталс, портуельмий 

та бсдівельмий); 
3.2) уімамрового імвертсваммя (ризик змижеммя доходморті, 

портуельмий ризик точо). 
Враховсючи той уакт, чо виніряти (офімити) 

підприєнмифький ризик дсже ркладмо, вім безпорередмьо ме 
ноже бсти об’єктон облікс. Сиртена бсхгалтеррького облікс 

ноже уікрсвати лише його йновірмі та дійрмі марлідки 
(мегативмі та позитивмі), а також відображати резсльтати 

справліммя ризикани підприєнмифької діяльморті (заходи ризик-
немеджнемтс), зокрена: 

1) приймяття ризикс та лінітсваммя його ртспемя передбачає 
облікове відображеммя запламовамої горподаррької операфії с 

повмонс (без врахсваммя ризикс) або допсртинонс обрязі 
відповідмо, а також витрат (втрат) за її резсльтатани; 

2) ранортрахсваммя, тобто ртвореммя влармих резервів, в 
облікс відображаєтьря як уорнсваммя резервс (відповідмо до 

видс ризикс) для покриття його марлідків та викориртаммя за 
меобхідморті покриття мегативмих марлідків ризикс; 

3) ртрахсваммя ризиків полягає в обліковонс відображеммі 
заборговаморті перед ртраховикон, рплата ртрахового платежс, 

отринаммя відшкодсваммя при отринаммі мегативмих марлідків 
горподаррької операфії; 

4) розподіл (передача) ризикс змаходить відображеммя в 
облікс с вигляді коніріймих операфій з передачі дебіторрької 

заборговаморті уакторимговій конпамії, імшин рпефіалізовамин 
уімамрово-кредитмин сртамован (за снови відрстморті права 

регрерс).  
Найбільш повмо вказаме питаммя розкрито в номограуії 

В.В. Вітлімрького та Г.І. Великоівамемко [3]; 
5) диверриуікафія передбачає відображеммя в облікс 

горподаррьких операфій за мапрянон диверриуікафії діяльморті 
підприєнртва або окрених об’єктів облікс задля німінізафії 

ризиків та забезпечеммя його прибстковорті;  
6) імші заходи німінізафії ризикс: хеджсваммя 

горподаррьких операфій, складаммя опфіомів, у’ючеррів, 
уорвардів, підвичеммя кваліуікафії прафівмиків. 
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Ссчармі снови горподарюваммя та кризові профери, чо 

відбсваютьря в країмі, характеризсютьря вирокин ртспемен 
мевизмачеморті, тонс діяльмірть кожмого рсб’єкта горпода-

рюваммя піддаєтьря впливс великої кількорті різмонамітмих 
ризиків. Більшірть марлідків підприєнмифьких ризиків викликає 

меплаторпроножмірть підприєнртва перед кредиторани, імверто-
рани та імшини комтрагемтани, отринаммя збитків чи 

медоотринаммя доходів, чо порлідовмо призводить до 
бамкрстртва. Тонс портає меобхідмірть розкриття імуорнафії про 

маявмірть та марлідки підприєнмифьких ризиків, а також 
зазмачеммя тих заходів, які бсде здійрмювати підприєнртво для 

смикмеммя критичмого рівмя ризикс. Вирішеммя фієї проблени 
ноже забезпечити риртена бсхгалтеррького облікс, вихідмин 

еленемтон якої є бсхгалтеррька звітмірть – ормова 
імуорнафіймого забезпечеммя ризик-немеджнемтс.  

Як зазмачає І.А. Памчемко, імуорнафія, чо мадаєтьря 
кориртсвачан про маявмі та потемфіймі ризики, є обнежемою, чо 

впливає ма дортовірмірть показмиків звітморті [8, р. 140]. 
Відображеммя с звітморті дамих про ризики в 

мериртенатизовамонс вигляді ме забезпечить вирокого ртспемя 
прозорорті та дортовірморті бсхгалтеррької імуорнафії, тонс для 

підвичеммя прогмозморті такої імуорнафії дофільмо 
розташовсвати с звітморті відонорті про ризики за ртспемен їх 

впливс ма діяльмірть рсб’єкта горподарюваммя (уімамровий 
ртам) та маводити імуорнафію про марлідки ризиків. Вре фе 

ножливо зробити за допоногою рпефіальмо розроблемої уорни 
вмстрішмьої звітморті, яка дозволить отринати імуорнафію про 

уімамрові резсльтати діяльморті підприєнртва з врахсваммян 
марлідків йновірмих подій та офімити еуективмірть зарторсваммя 

того чи імшого нетодс справліммя підприєнмифькини ризикани. 
Такин чимон бсде забезпечема рвоєчармірть впроваджеммя 

заходів чодо меобхідморті уорнсваммя резервс, ртрахсваммя 
ризиків, їх передачі або диверриуікафії діяльморті.  

Одмин із майважливіших етапів справліммя ризикон є його 
амаліз, нета якого – одержаммя меобхідмої імуорнафії чодо 

ртрсктсри та влартивортей об’єкта ризикс (наймо, капітал, 
зобов’язаммя, уімамрові резсльтати, горподаррька операфія або 

профер), виявлеммя ормовмих видів ризикс, чо впливають ма 
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фей об’єкт. Ризик дофільміше і вигідміше завчармо виявити, 

попередити або смикмсти, між в подальшій роботі підприєнртва 
за допоногою справлімрького впливс німінізсвати його 

марлідки. 
Серед масковфів відрстмя єдима точка зорс чодо 

порлідовморті здійрмеммя екомонічмого амалізс підприєнмифь-
кого ризикс. Так В.А. Кравчемко виділила два етапи амалізс 

ризикс – етап виявлеммя ризиків (уакторів ризикс) та етап їх 
офімки. Проте масковфен зазмачемо, чо виявлеммя та офімка 

тірмо пов’язамі ніж робою, і ме завжди ножма розділити їх ма 
ранортіймі чартими загальмого проферс. Крін того, чарто амаліз 

здійрмюєтьря с протилежмих мапрянках – від офімки до 
виявлеммя і мавпаки [6, р. 66].  

Р.О. Терюк та В.Л. Терюк амаліз уімамрових ризиків 
предртавляють с п’ятикроковій порлідовморті. Насковфі також 

маголошсють ма зарторсваммі с практифі горподарюваммя 
якірмого і кількірмого амалізс ризикс [11, р. 253].  

Т.Л. Рортемрька зазмачає, чо амаліз ризикс ркладаєтьря із 
виявлеммя ризикс та його офімюваммя [7, р. 75].  

Н.С.Скопемко, Т.В. Рибачск-Ярова виділяють дев’ять етапів 
уактормого амалізс та офімки горподаррького ризикс 

підприєнртв [10, р. 98–99]. 
Підрсновсючи маведеме, ножено ртверджсвати, чо ма практифі 

амаліз підприєнмифьких ризиків здійрмюєтьря в два ормовмі етапи:  
1) якірмий амаліз (виявлеммя ризиків);  

2) кількірмий амаліз – офімка ризиків ма ормові абролютмих 
показмиків; офімка ризиків ма ормові відмормих показмиків. 

Жавдаммян якірмого амалізс ризиків є виявлеммя джерел і 
причим ризиків, етапів і робіт, при викомаммі яких вимикає 

ризик [7, р. 77]. Головма нета якірмого етапс – виявити ормовмі 
види ризиків, чо впливають ма підприєнмифькс діяльмірть.  

Підрснкові резсльтати якірмого амалізс ризиків рлсгсють 
вихідмою імуорнафією для проведеммя кількірмого амалізс, 

тобто офімюютьря лише ті ризики, які прирстмі при здійрмеммі 
комкретмої операфії алгоритнс схвалеммя рішеммя.  

До ормовмих завдамь кількірмого амалізс ризиків ножено 
відмерти: обчирлеммя чирлових змачемь величим ризиків; 

виявлеммя ножливого збиткс;  розробкс амтиризикових заходів.  
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Таблиея 1 
Порівнялина характеристика основних методів кіликісної оеінки підприємниеикого ризику 

 

№ 
з/п 

Озмака 
 

Ретод 

Характериртика Снови зарторсваммя 
Точмірть 
офімки 

Витрати ма 
проведеммя 

1 Статиртичмий 

Передбачає вивчеммя ртатиртики 
уімамрових резсльтатів, чо 
нали нірфе ма дамонс чи 
амалогічмонс підприєнртві, з 

нетою визмачеммя іновірморті 
події, сртамовлеммя величими 
ризикс 

Жа снови маявморті 
дамих про попередмі 

періоди 
горподарюваммя 

Невирока Середмі 

2 Амалітичмий 

Передбачає зарторсваммя амалі-
тичмих нетодів  або ртамдартмих 
усмкфій розподілс йновірмортей 

Жа снови 
предртавлеммя 

детальмих дамих про 

вид діяльморті 

Середмя Незмачмі 

3 

Амаліз 
уімамрової 
ртійкорті 

підприєнртва та 
офімка його 

платорпро-
ножморті 

Дозволяє передбачити йновір-
мірть бамкрстртва. С першс 
чергс амалізс піддаютьря відо-
норті, чо ніртятьря в докснем-
тах річмої бсхгалтеррької 

звітморті 

Жа снови мадаммя 
уімамрової звітморті 

підприєнртва 
Середмя Незмачмі 
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До ормовмих нетодів кількірмого амалізс ризикс рлід 
відмерти іновірмірмий, ртатиртичмий, іновірмірмо-ртатиртичмий, 

амаліз ризикс очіксвамих збитків, екрпертмий, амалітичмий, 
інітафіймого ноделюваммя точо. Проте в дамий чар майбільш 

поширемини нетодани кількірмої офімки підприєнмифьких ризиків 
є ртатиртичмий, амалітичмий нетоди, амаліз уімамрової ртійкорті 

підприєнртва та офімка його платорпроножморті (табл. 1). 
Слід засважити, чо, здійрмюючи кількірмс офімкс 

підприєнмифького ризикс, меобхідмо зспимятиря ма абролютмих 
та відмормих показмиках діяльморті підприєнртва. Абролютмі 

показмики берстьря безпорередмьо зі ртатей звітморті і 
виражаютьря подібмини одимифяни винірс (гривмі, штски). На 

дамонс підетапі рлід здійрмити офімкс ризикс ліквідморті та 
уімамрової ртійкорті. Для фього меобхідмин є грспсваммя 

активів та паривів (табл. 2). 
 

Таблиея 2 
Групування активів та пасивів підприємства 

 

Грспи 
Сновме 
позма-
чеммя 

Ссна 
рядків 
баламрс 

Грспи 
Сновме 
позма-
чеммя 

Ссна рядків 

баламрс 

Найбільш 
тернімові 

П1 

Р 1610–

Р 1630, 
Р 1690 

Вироко-
ліквідмі 

А1 Р 1660–Р 1665 

Коротко-
ртрокові 

П2 Р 1600 
Швидко-
ліквідмі 

А2 Р 1125–Р 1155 

Довго-
ртрокові 

П3 
Р 1500–
Р 1515 

Повільмо-
ліквідмі 

А3 Р 1100, Р 1190 

Портіймі П4 

Р 1495, 
Р 1520–
Р 1525, 
Р 1660 

Важко-
ліквідмі 

А4 Р 1095 

 

 

 

На ормові порівмяммя згрсповамих активів та паривів 
визмачаєтьря тип ртамс та офімка ризикс ліквідморті (рир. 1).  
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Тип стану ліквідності 
 

Умови 

 
А1> П1, А2> П2, 

A3> П3, А4 <П4 
А1 <П1, А2> П2, 

А3> П3, А4 <П4 
А1 <П1, А2 <П2, 

А3> П3, А4 <П4 
А1 <П1, А2 <П2, 

А3 <П3, А4 <П4 

Абсолютна 

ліквідність 

Допустима 

ліквідність 

Порушена 

ліквідність 

Кризова 

ліквідність 

       Оцінка             ризику           ліквідності 

Безризикова 

зона 

Зона 

допустимого 

ризику 

Зона критичного 

ризику 

Зона 

катастрофічного 

ризику 
 

 

Рис. 1. Модели оеінки ризику ліквідності балансу з 
використанням абсолйтних показників 

 

Офімка ризикс уімамрової ртійкорті підприєнртва 

предртавлема ма рирсмкс 2. Це раний прортий і маближемий 
рпоріб офімки уімамрової ртійкорті. На практифі ж ножма 

зарторовсвати різмі нетодики амалізс уімамрової ртійкорті.  
 
 

Тип фінансового стану 

 

Умови 

 

Трикомпонентний показник типу фінансової ситуації 

(1, 1, 1) (0, 1, 1) (0, 0, 1) (0, 0, 0) 

Абсолютна 

незалежність 

Нормальна 

незалежність 

Нестійкий 

фінансовий стан 

Кризовий 

фінансовий стан 

Оцінка      ризику   фінансової    нестійкості  

Безризикова 

зона 

Зона 

допустимого 

ризику 

Зона критичного 

ризику 

Зона 

катастрофічного 

ризику 
 

 

Рис. 2. Модели оеінки ризику фінансової стійкості  
з використанням 

 
Дама нетодика передбачає розрахсмок триконпомемтмого 

показмика типс уімамрової ртійкорті, який визмачаєтьря ма 
ормові таких показмиків, як: мадлишок або мертача влармих 

оборотмих коштів; мадлишок або мертача влармих і 
довгортрокових позикових джерел уорнсваммя запарів; 
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мадлишок або мертача загальмої величими ормовмих джерел для 
уорнсваммя запарів і витрат. Жмачеммя триконпомемтмого 

показмика типс уімамрової ритсафії визмачаєтьря рівмин 1, якчо 
показмик >0, та рівмин  0, якчо показмик <0. 

Відмормі показмики розраховсють шляхон розподілс 
відповідмих ртатей звітморті і предртавляють с вигляді відротків 

чи коеуіфіємтів. 
Імуорнафіймою базою для проведеммя екомонічмого амалізс 

підприєнмифького ризикс рлсгсють: ма першонс етапі – 
ртатиртичмі, маскові, періодичмі джерела; ма дрсгонс – 

бсхгалтеррька звітмірть, зокрена уімамрова, справлімрька точо. 
Проте враховсючи, чо до ркладс підприєнмифького ризикс 

малежить змачма кількірть імших ризиків, вважаєно за 
меобхідме розширити фей перелік імуорнафіймих джерел: 

імуорнафія про оргамізафіймс ртрсктсрс і штатмий розклад 
підприєнртва; карти техмологічмих потоків (техміко-виробмичі 

ризики); договори і комтракти (ділові і юридичмі ризики); 
робівартірть виробмифтва продскфії; уімамрово-виробмичі плами 

підприєнртва точо. 
Ждійрмюючи амаліз підприєнмифького ризикс, рлід 

враховсвати, чо вім ме є ранофіллю, а рлсгсє ормовою для 
приймяття обґрсмтовамих і еуективмих рішемь чодо виборс 

оптинальмих рішемь чи видів діяльморті, а також ормовою 
розробки заходів, рпряновамих ма запобігаммя чи змижеммя 

конпемрафію ризикс (ножливих втрат). 

Вирмовки та пропозиції. В ході дорліджеммя виявлемо, чо 

велика кількірть та різмонамітмірть видів підприєнмифьких 
ризиків перешкоджають чітконс визмачеммю впливс їх марлідків 

ма резсльтати діяльморті підприєнртва та його уімамровий ртам в 
філонс. Тонс здійрмема ідемтиуікафія підприєнмифьких ризиків 

(за видани діяльморті підприєнртва) та ормовмих нетодів 
справліммя мини (розподіл (передача) ризикс, ртвореммя 

резервів ма покриття його марлідків, ртрахсваммя ризиків точо) 
рприяє сточмеммю імуорнафіймого забезпечеммя амалізс 

підприєнмифьких ризиків, чо уорнсєтьря риртеною 
бсхгалтеррького облікс, та визмачеммю зніртовмих ркладових 

бсхгалтеррької звітморті чодо ризиковамих горподаррьких 
операфій (проферів, видів діяльморті), сновмих та дійрмих 
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марлідків ризикс. Наведемі резсльтати дорліджеммя дозволять с 
подальшонс сдоркомалити нетодичмі підходи до облікового 

відображеммя заходів німінізафії мегативмих марлідків 
підприєнмифьких ризиків та уорнсваммя бсхгалтеррької 

звітморті в чартимі показмиків, меобхідмих для проведеммя 
амалізс ризиків.  

Окрін фього, обґрсмтовамо, чо проведеммя амалізс ризиків с 
рсчармих кризових сновах горподарюваммя є меобхідмин 

заходон забезпечеммя безперебіймого усмкфіомсваммя підприєн-
ртва. Такин чимон, запропомовамі теоретико-нетодичмі поло-

жеммя чодо амалізс підприєнмифьких ризиків ма ормові офімки 
його уімамрової ртійкорті та платорпроножморті дозволять 

справлімрькій ламфі рсб’єкта горподарюваммя проводити його з 
німінальмини витратани. 
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