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 Я А З  В А 
 № іварпс оп 41/1361/019  

 
 ТАП мовозоп аз аварпс ясьтидоханз авєиК атсім удус огокьсрадопсоГ іннеждаворп В
 яннаврізор орп »яіцазінахемдубхялшогренЕ« ТАрП од »яіцазінахемдубогренеркУ«

181 янненгятс ат уровогод  .ьневирг 14,108  
з чавизоП укор 4102 оготюл 40  їонадоп од ондівопдіВ .удус од мовозоп з ясвунрев

 яндург з доіреп аз уталп унднеро ачадівопдіВ з итунгятс ьтисорп чавизоП ,ивяаз їонвозоп
 % 3 ат їіцялфні дів итартв ,юнеп доіреп ьсев аз жокат а ,укор 0102 ьневреч оп укор 8002

.хинчір  
інвозоп їовс ичюувитоМ  йиназя’вобоз чадівопдіВ ощ ,єузакв чавизоП ,игомив 

 иднеро 62 № уровогоД .2.6 .п( яцясім огончотоп алсич 50 ешінзіп ен итавучалпс
 .)вімзінахем  

 з ітсонавогробаз янненгятс орп мовозоп з янненревз ітсонвад кортс ,монич микаТ
еп йівс єаничоп віжеталп хинднеро  9002 янчіс 60 з укор 9002 ьнечіс аз ,далкирпан ,гібер

 иднеро їонавз кат удоіреп огоьннатсо одоЩ .)укор 2102 янчіс 60 єавилпс икор ирт( укор
 .укор 3102 янвреч 60 ондівопдів єавилпс мовозоп з янненревз кортс  і ясьтєусотс емас жеТ

.)інеп ,їіцялфні дів тартв ,хинчір % 3 янненгятс( гомив хинвозоп хивоктадод  
 

 ьтсінвад анвозоп аньлагаз ,инїаркУ ускедок огоньлівиЦ 752 .тс ондігЗ
.икор ирт у ясьтєюлвонатсв  
2 .ч од ондівопдіВ - вяаз ,инїаркУ ускедок огоньлівиЦ 762 .тс 4  тсихаз орп а

 увилпс дів онжелазен удялгзор од модус атянйирп итуб єам усеретні оба аварп огоньлівиц
 ,іропс у иноротс юовяаз аз ешил модус ясьтєувосотсаз ьтсінвад анвозоП .ітсонвад їонвозоп

аз орп ,ітсонвад їонвозоп вилпС .яннешір мин яннесенив од юонелборз  їокя яннавусотс
 .івозоп у ивомдів ялд юоватсдіп є ,іропс у юоноротс онелвяаз  

 
 ,инїаркУ КПГ 82 ,22 .тс.тс ьсичюурек ат огонечанзаз іватсдіп аН  

 
:УШОРП  

 
.1   гомив од ітсонвад їонвозоп вікортс яннавусотсаз орп увяаз итянйирп

.ачавизоП  
 

 
,юогавоп З  

 
 кинватсдерП   

рП дубхялшогренЕ« ТА »яіцазінахем       .В.Д ніпяЛ  
)иварпс халаіретам в є ьтсінерівод(  


