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инілпицсид їоньлачван темдерП  

 

Е окімонок - інчитаметам  икіманид ,віврезер ат вісапаз ,йімерп хивохартс вікнухарзор іледом  
.йінапмок йивохартс унатс оговоснаніф  

 
инілпицсид їоньлачван атеМ  

 

Ф иметсис яннавумро   узілана ат иводубоп ,ітсонтус одощ ьнанз хиньлатнемаднуф
хинчитаметам  і имакивохартс жім инисондів ьтюутнемалгер ощ ,відотем і йеледом  

.имакиньлавухартс  
яннадваз інвонсО  

 

В вїіратнемуртсні ат віпицнирп хиньлагаз яннечви   в укизир їіроет йеледом иводубоп
овоснаніф яннелсичбо ялд іннавухартс - .іварпс йівохартс у вікинзакоп хинчімоноке  

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

 

 анілпицсиД « икнухарзор інрауткА » имикат з аназя’вопомєазв   кя иманілпицсид «  анчімонокЕ
акитенребік »  , « ат идотем інйіцазімитпО  іледом »  , « йіцарепо яннежділсоД »  , «  яннавюледоМ

икімоноке »  ат « яннавюледоМ  икіманид їончімоноке ». 
 

 
ьніму і ьнанз од игомиВ  

 

итанз )а  
  инисондівомєазв івоснаніф ьтюачанзив ощ ,ітсонрімоноказ інчитситатс і інчитаметам інвонсо

;вікиньлавухартс і йінапмок хивохартс  
 ;яннавухартс оговобосо і відив хивокизир з йіцарепо ітсокйітс яннечепзебаз ипицнирп  
 хинраутка ивонсо   хивохартс яннанокив яннечепзебаз оговоснаніф юозаб є ощ ,вікнухарзор

;акивохартс ьназя’вобоз  
 оттен укнухарзор икидотем - оттурб ат -  оговокортсогвод ат огоньлагаз имаровогод аз йімерп

ухару з имаврезер имивохартс яннілварпу ат яннавумроф відотем ,яннавухартс  мяннав
;акивохартс ітсонйідан їовоснаніф  

 .віксенв уврезер яннавумроф ат коватс хинфират иводубоп укиткарп і юіроет  
итіму )б  

  іннечанзив у вікнухарзор хинраутка утарапа идотем ат иртемарап інвонсо итавувосотсаз
од ат огоньлагаз имаровогод аз йімерп хивохартс ;яннавухартс оговокортсогв  

  ,хинад хинчитситатс хиндіхив зілана ат гниротіном ,рібз итавюнсйідз ат итавувозінагро
;ничилев хинраутка хишні ат вітетїуна ,йімерп ,віфират хивохартс укнухарзор ялд хиндіхбоен  

 ат хинчитаметам иничилев итавугерок ат итавувохарзор   у акивохартс віврезер хинчінхет
;ітсонавокизир янепутс юонімз із ітсондівопдів  

 ;исецорп інчімоноке итавюледом ат іцімоноке в идотем інсікьлік итавувотсирокив  
 .рівогод йивохартс йиньламитпо итачанзив   



имамет аз инілпицсид їоньлачван тсімЗ  
 

имет ремоН  авзаН  имет  
 амеТ .1  .вікнухарзор хинраутка їіратнемуртсні ат іліЦ  
 амеТ .2  .іннавухартс у укизир яннавюледом идасаз іньлагаЗ  

амеТ  .З  .іннавухартс у мокизир яннілварпу і зіланА  
.4 амеТ  .їінапмок їовохартс автстуркнаб іледом інчитатС  
.5 амеТ    іледом інчіманиД .їінапмок їовохартс автстуркнаб  

амеТ  .6  .вівозоп хиньлаудівидні іледоМ  
амеТ  .7  .вівозоп икіманид іледоМ  

.8 амеТ  .яттиж іннавухартс у уфират оговохартс яннечанзиВ  

.9 амеТ  .віврезер хивохартс аметсиС  
.01 амеТ   юогомопод аз мокизир яннілварпу іледоМ яннавухартсереп . 
.11 амеТ  .укнир оговохартс игавонвір іледоМ  

 
  чадалкиВ      _________________ .А анжородаЗ  .В  

 
 

 онелавхс і отунялгзоР  
 икитенребік їончімоноке ирдефак іннадісаз ан  

 локоторП .р 7102 янвреч   »72« дів 11 №   
 

 
 
 

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

 


