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____ __ ____ __ __________ _ ІЦАМРОФНІ ТНЕМЖДЕНЕМ ЙИНЙ ______________ ______   
)инілпицсид їоньлачван авзан(  

 
______ __________________________  анвитамрон анілпицсид __________________________ ______  

)авокрібив/анвитамрон(  
 

__ _____ ___ ______ ________ иквотогдіп  їончиткарп ат їонйісефорп лкиц _ _______ ______________  
)моналп миньлачван аз нілпицсид лкиц(  

 
инілпицсид їоньлачван темдерП  

 .имин яннілварпу идотем ат івтсмєирпдіп ан ітсоньляід їонйіцамрофні исецорП  
 

 їоньлачван атеМ инілпицсид  
 

  юонйіцамрофні яннілварпу икиткарп ат їіроет ьнанз хинметсис вітнедутс у яннавумроФ
 огоншіпсу ялд юіратнемуртсні огондівопдів яннавунапо ;яннавюрадопсог віткє’бус ютсіньляід

.имяіголонхет і имаметсис ,имасрусер иминйіцамрофні яннілварпу  
 

нвонсО яннадваз і  
 

В  з кочиван хинчиткарп яттубан ,удівсод оговодереп оговотівс й огонянзичтів ,їіроет яннечви
.йіцазінагро ютсіньляід юонйіцамрофні яннілварпу  

 
онруткуртс в инілпицсид їоньлачван ецсіМ - віртсігам/вірвалакаб иквотогдіп імехс йінчігол  

 

 инілпицсид яннечвиВ « тнемжденем йинйіцамрофнІ »  хяннанз хиньлагаз ан ясьтєузаб
 нілпицсид « тнемжденеМ »  , « акитамрофнІ »  , « іжерем інретю’пмоК »  , « нІ  в иметсис інйіцамроф
іннілварпу »  , « ТІ гниротіноМ - йіголонхет », « ТІ аруткетіхрА - автсмєирпдіп ». 

 
 і ьнанз од игомиВ ьніму  

 

итанз )а  
 ;утнемжденем огонйіцамрофні тсімз ат яттяноп інвонсо  
 ;іннілварпу в їіцамрофні ьлор  
 ;ітсоньляід їонйіцамрофні идотем ,їіцамрофні ибжулс ,иланак інйіцамрофні  
 ;автсьліпсус огонйіцамрофні уктивзор і яннеровтс имелборп і ітсонрімоноказ  
 ітнемжденем в ясьтюувотсирокив ощ ,їіголонхет інйіцамрофні  

итіму )б  
 ТІ івотог итарибив - ;рібив йівс итавувотнурґбо ат ,яннешір  
 ;)їінапмок ,автсмєирпдіп ,ивонатсу( їіцазінагро бертоп хинйіцамрофні зілана итавюнсйідз  
 авадан ат иткудорп інйіцамрофні итавюровтс ;игулсоп інйіцамрофні ит  
 ТІ ьтсіньляід итавуналп й итавувозінагро - ;їіцазінагро бжулс  
 .їіцазінагро мабертоп єадівопдів акя ,їіцамрофні кушоп итавунокив  

 
имамет аз инілпицсид їоньлачван тсімЗ  

 
имет ремоН  имет авзаН  

 амеТ .1  .утнемжденем огонйіцамрофні арефС  
 амеТ .2  .утнемжденем огонйіцамрофні яннадваЗ  

амеТ  .З  .иметсис їонйіцамрофні іщиводерес в яннавуналП  
.4 амеТ  .автсмєирпдіп аруткуртсарфні анйіцамрофнІ  



.5 амеТ   .яннавурек іметсис в исецорп інвитакінумоК  
амеТ  .6   хинйіцамрофні ибосаз і яіцазінагрО  їокьснілварпу яннечепзебаз йіголонхет

.ітсоньляід  
амеТ  .7  .їіцазитамрофні ірефс в имяннедалкволатіпак яннілварпУ  

 
  чадалкиВ      _________________ .А анжородаЗ  .В  
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 локоторП 72« дів 11 № .р 7102 янвреч   »   
 
 
 

 ирдефак ачавудіваз .о .В  
.Б .І кучвеШ             _________________                    икитенребік їончімоноке  

 


