
ИНЇАРКУ АБЖУЛС АВОКТАДОП АНВАЖРЕД

ТСИЛ
1061/3111-01/61/5446 N .р 2102.40.11 дів

їіцатьлуснок їовоктадоп яннадан орП
анважреД авоктадоп абжулс инїаркУ аз имататьлузер удялгзор огошав утипаз дів 2102.20.42  N

20/4 онвосотс огончиткарп яннавусотсаз химерко  ьнежолоп іттатс 06 оговоктадоП ускедок инїаркУ  ілад(
- )скедоК  ат іттатс 6 унокаЗ инїаркУ дів 0002.21.12 N III-1812 орП" кодяроп яннешагоп  ьназя'вобоз

вікинталп віктадоп дереп иматеждюб ат иминважред имивоьліц "имадноф  ілад( - нокаЗ N  )III-1812
.енпутсан єялмодівоп

юонитсаЧ  2 іттатс 91 їіцутитсноК инїаркУ ,онечанзив ощ инагро їонважред идалв ат  инагро
оговецсім ,яннавудярвомас хї іводасоп ибосо іназя'вобоз итяід ешил ан ,іватсдіп в хажем ьнежавонвоп  ат

 інечабдереп ощ ,бісопс у юєіцутитсноК .инїаркУ иманоказ ат 

миньлаіцепС моноказ з ьнатип ,яннавуктадопо йикя єюлвонатсу кодяроп яннешагоп  ьназя'вобоз
хинчидирю оба хинчизіф бісо дереп иматеждюб ат иминважред имивоьліц имадноф з віктадоп і  віробз

хивокзя'вобо( )віжеталп  є нокаЗ N III-1812  , юеттатс 5 огокя онечанзив кодяроп яннеждогзу  мус
.угроб оговоктадоп яннечанзив ат вінагро хичююлортнок ьнешір яннежраксо ,ьназя'вобоз хивоктадоп

моткнуП 2.5 іттатс 5 унокаЗ N III-1812 онечанзаз тнемом яннеждогзу оговоктадоп  ,янназя'вобоз
огонечанзив мичююлортнок ,монагро амеркоз єннатсо ясьтєажавв минеждогзу у ьнед  яннамирто

.яннежраксо огой вікдапив моктянив аз ,яннелмодівоп оговоктадоп віктадоп мокинталп

В ізар яннечніказ ирудецорп огонйіцялепа яннеждогзу имус оговоктадоп янназя'вобоз  у
 умонелвонатсв монокаЗ N III-1812 ,укдяроп кинталп віктадоп йиназя'вобоз онйітсомас итисагоп  укат

унеждогзу ,умус а жокат юнеп ат інфартш їіцкнас аз хї ітсонвяан могяторп итясед хинраднелак  ,вінд
.яннеждогзу огокат менд аз хинпутсан

У укдапив италпсен мокинталп віктадоп в  інелвонатсу монокаЗ инїаркУ N III-1812  икортс
огонеждогзу оговоктадоп ,янназя'вобоз єннатсо єавубан усутатс оговоктадоп ,угроб онсондів  огокя

ясьтюувосотсаз идохаз з ,яннешагоп  інечабдереп имяттатс 6  ат 01 огонад унокаЗ , у умот  ілсич
 з ондігз игомив івоктадоп ясьтюалисдан іттатс їонечанзаз 1.2.6 моткнуп .

,сачондоВ ондівопдів  од віткнупдіп 1.4.6  , 4.4.6 уткнуп 4.6 іттатс 6 унокаЗ івоктадоп  яннелмодівоп
оба івоктадоп игомив ясьтюажавв ,иминакилкдів ощкя яннешір огочююлортнок унагро орп  яннавухаран

имус оговоктадоп янназя'вобоз оба янненгятс оговоктадоп угроб ясьтєувосакс ич ясьтєюнімз ,модус  у
.удус яннешір огондівопдів віктадоп мокинталп яннамирто ьнед
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 имяннежолоП іттатс 322 САК инїаркУ онечабдереп яннежавонвоп удус їонйіцасак їіцнатсні  аз
имакділсан удялгзор їонйіцасак ,игракс амеркоз йіннатсо єувосакс іводус яннешір відус їошреп ат  )оба(

їонйіцялепа йіцнатсні і єялварпан уварпс ан йивон йиводус ,дялгзор у умот ілсич ощкя  онелвонатсв
яннешуроп мрон огоньлаіретам ич огоньлаусецорп ,аварп ощ илевзирп оба илгом итсевзирп  од

огоньливарпен яннешірив иварпс )яннатип( і ен ьтужом итуб іненусу модус їонйіцасак  їіцнатсні
.)укдяроп моноказ огонелвонатсв мяннешуроп з онежділсод изакод ,далкирпан(

яннавусакС яннешір єачанзо утартв мин ітсоннич ат яннелвоноп ,нисондівоварп ощ илавунсі  од
.інавосакс мин ощ ,вітка їід ат утнемом огоназакв

 ондігЗ инитсач 5 іттатс 452 САК инїаркУ авонатсоп оба алавху удус їонйіцялепа ич  їонйіцасак
їіцнатсні аз имакділсан ,удялгереп авонатсоп огонвохреВ удуС инїаркУ ьтюарибан їонноказ илис  з

.яннешологорп утнемом

авонатсоП оба алавху ,удус акя аларбан їонноказ ,илис є юовокзя'вобо ялд ,бісо ікя ьтуреб ьтсачу  у
,іварпс ялд хінхї ,вікинпутсановарп а жокат ялд хісв ,вінагро ,втсмєирпдіп вонатсу ат  ,йіцазінагро

хиводасоп ич хивобжулс ,бісо хишні хинчизіф бісо і єагялдіп юннанокив ан йісв їіротирет инїаркУ (  .тс
инїаркУ САК 552 .)

юеттатС 752 САК инїаркУ ,оназакв ощ еводус ,яннешір екя оларбан їонноказ илис оба  екя
.яннанокив огой ялд юоватсдіп є ,онйаген итанокив ьтижелан

,ежтО у укдапив яннавусакс модус їонйіцасак їіцнатсні ьнешір відус їошреп ат  їонйіцялепа
,йіцнатсні имикя онеловодаз інвозоп игомив акинталп віктадоп одощ яннавусакс  хивоктадоп

ьнешір-ьнелмодівоп у ,умоліц інтусдів иватсдіп ялд яттянйирп хивон з удялго ан ,ет ощ  ясьтююлвоноп
.іннатсо

оЩ ясьтєусотс  мрон ускедоК , от имяннежолоп огоьннатсо ат мокдяроП яннелварпан  иманагро
їонважред їовоктадоп ибжулс хивоктадоп ьнешір-ьнелмодівоп макинталп ,віктадоп  минеждревтаз

мозакан АПД инїаркУ дів 0102.21.22 , минавортсєераз в івтсретсініМ їіцитсю инїаркУ 0102.21.03 аз  N
,53781/0441 кат кя і  имасипирп унокаЗ N 1812  витартв( ьтсіннич )1102.10.10 , ен онечабдереп  ватсдіп

ялд яннесенив оговон оговоктадоп яннешір-яннелмодівоп у укдапив яннавусакс модус  їонйіцасак
їіцнатсні ьнешір відус хіндерепоп ,йіцнатсні имикя у умонвоп ізясбо онеловодаз інвозоп  игомив

.яннешір-яннелмодівоп івоктадоп онавосакс ат віктадоп акинталп

івоктадоП игомив ж ясьтюалисдан у ізар янненкинив ,ниватсбо  хинечабдереп юеттатс 95 ускедоК  ,
амеркоз ирп італпсен мокинталп віктадоп їонеждогзу имус оговошорг янназя'вобоз в  інелвонатсу

.икортс мовтсвадоноказ

 

иволоГ кинпутсаЗ вотангІ .П .А

 

- 2 -

10-10-835 )440( .леТ .5102 ,"НОКАЗ АГИЛ" ООО ,"АГИЛ" ртнец йиксечитилана-онноицамрофнИ" ООО ©
80:12:11 5102.10.03 онатачептО 


