
ОНА ИНІЛПИЦСИД ЇОНЬЛАЧВАН УТСІМЗ ЯІЦАТ  
 
 
 

____ ___ __________ _ ЇІЦАЗИТАМРОФНІ ИМАТКЕОРП ЯННІЛВАРПУ ______________   
)инілпицсид їоньлачван авзан(  

 
______ __________________________  анвитамрон анілпицсид __________________________ ______  

)авокрібив/анвитамрон(  
 

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

 
инілпицсид їоньлачван темдерП  

  иметсис ,уткеорп икизир ,теждюб йинткеорп ,уткеорп ьлортнок ат яннавуналп ,иткеорП
пу їіцазитамотва .иматкеорп яннілвар  

 
инілпицсид їоньлачван атеМ  

 

  огонвиткефе з кочиван хинчиткарп і ьнанз хинчитероет хиндіхбоен вітнедутс у яннавумроФ
 унчиткарп у ьнешір хинткеорп яннеждаворпв і їіцатпада ,ьнавумярпс хинзір иматкеорп яннілварпу

.ьтсіньляід  
 інвонсО яннадваз  

 

 вонсо хинйіцазінагро ат хинчидотем ,хинчитероет хинвонсо яннєовсаз итичепзебаЗ
 ан )ПУ( иматкеорп яннілварпу имадотем итідолово ьтсівилжом итад ;утнемжденем огонткеорп

м итнемуртсні итавувосотсаз яннімв итиборив ;уткеорп улкиц оговєттиж хазаф хісв  ПУ їіголодоте
 имятсовилжом з итимойанзо ;икімоноке юєіцазитамрофні з йіназя’воп ,ітсоньляід в
 итичван ;мяннавусотсаз минчиткарп хї ат ПУ вібосаз хинмаргорп інїаркУ в хишінеришопйан

отем з віпит хинзір їіцазитамрофні иткеорп итавузілана і итялідив вітнедутс  иводубоп ю
.яннечепзебаз огонмаргорп удоворпус ат икборзор вібосопс хинвиткефе  

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

 

 имикат з аназя’вопомєазв »їіцазитамрофні иматкеорп яннілварпУ« анілпицсиД
,иманілпицсид   ,»яннавумаргорп ат яіцазімтироглА« ,»ухаф од путсВ« ,»акитамрофнІ« кя

онткє’бО« -  хиньлачван хишьладоп яттянйирпс ялд юондіхбоен є і »яннавумаргорп енавотнєіро
.нілпицсид  

 
 

ьніму і ьнанз од игомиВ  
 

итанз )а  
 вонсо інчитероет и ;иматкеорп яннілварпу  
  інвонсо ;иматкеорп яннілварпу їіцкнуф  
 ;уткеорп утсімз яннавуналп ат иматкеорп яннілварпу їіцазінагро ибосопс  
  хї алережд ,вісрусер хишні ат хивордак ,хивоснаніф ,хиньлаіретам укнухарзор идотем

;яннатсирокив огонвиткефе ат яннамирто  
 нілварпу ирп ьтюакинив ощ ,икизир уткеорп мяннанокив аз юлортнок иметсис ,иматкеорп ін  

итіму )б  
 ;уткеорп тсімз итавуналп  
 ;уткеорп яннанокив діх итавюлортнок  
 ;уткеорп уднамок итавумроф  
 ;иматкеорп яннілварпу ялд маргорп хиндалкирп иматекап яситавутсирок  
 амрофні иткеорп итавузілана і итялідив  хинвиткефе иводубоп юотем з віпит хинзір їіцазит

.яннечепзебаз огонмаргорп удоворпус ат икборзор вібосопс  



имамет аз инілпицсид їоньлачван тсімЗ  
 

имет ремоН  имет авзаН  
 амеТ .1  .їіцазитамрофні иматкеорп яннілварпу акитсиреткарах аньлагаЗ  
 амеТ .2  .иматкеорп яннілварпу иметсис яіцазінагрО  

амеТ  .З  .уткеорп иднамок котивзор і яннавумроФ   
.4 амеТ  .віткеорп юлортнок і яннавуналп ивонсО  
.5 амеТ   .уткеорп яннавуналп енраднелак і евоктіС  

амеТ  .6  .иматкеорп иминмаргорп яннавурек од идохдіп інсачуС  
амеТ  .7  .имакизир яннілварпу ,уткеорп мяннанокив аз ьлортноК  
амеТ  .8   .иматкеорп яннілварпу ибосаз інмаргорп інсачуС  

 
  чадалкиВ      _________________ .А анжородаЗ  .В  

 
 

 онелавхс і отунялгзоР  
 икитенребік їончімоноке ирдефак іннадісаз ан  

 локоторП дів 11 №  .р 7102 янвреч   »72«   
 
 
 

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

 


