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[![)О   І[ОГ){lдоК  С`(І[ІСа[[І[Я  Об'(`[``ТіВ   ]`.(")'ііііііі.і[()'і.  і}іі}`і`]і()(`'і`і

Г;іJl()Г)l`|}іЗЬl\`().І.0t')'€`/([lіl[]()Ї ГГСРlJТ()Рі:`.Ї [Г,]іо.].Гі)()hі{l,ііі

Цс`    По,цt>`,і\~еішя    ііі7о    ііоііjґдок    сііисанпя    і\,іаі`,`іш    комуш`льUо'і.    гш€`сності    оГ>.t`,'ш:шtt.і
`l`сриторіz`Jіьію'і.  громади   Бі.:тобері'3І,l{о.}.  сі,'тІ,ської  рtl,гш   о'іт  (даjlі    ttі іо.гіо,ке1шя>>)   І1(г3[tш'ї|,.`H|\\

Itі,Uіовідно    ,гіо    сі`.сі`.    24,    7578,    l`осііо,тіарeі,коі`о    і{о,тіeі\с}J    Уі\.ііаЇ [іи,    сі`.ст.1(>9.17J.     l8J.     `\.2,'

Ціівіjгіьноі`о     і{одсі{с.\.'     Уі\їіа'і.ііие     іL     ЗО     ч,      1     ст.     2/>,     сі`.     (і()     Закоіі\      Уі{і)аЇ нп     «Пііо     мі\;ііі`із``

`:{L\ґіовр>L_і.\Jваііш  в  Укр{і.і.ііі».  ст.  4  3cіht]ііу  Уіtра.і.ііи   t(llро  ,,іісржаіш}   рс`t.`страііііо  р.`ііоіш\  щ`ш  п  і

Ї ІСРУХОі\ІС   МtlІ`'ШО    Ш   .і.Х   ОбТ}ГЖСНЬ>),   З)'РаХУВаіШЯМ   ГL   3    РОґ3діЛУ   І   llОр;LТіh}'   с`К,щі+іzшп>і    і,`і,шо  ;!I``.

t|]ttрм  з  обj[іку  та  сішсашя  осіюіших  засобів  суб'єктt"і,і  ііс`ржавного  сскгору`  з€ітвср,.[;і\.t`!іогО

ііаказом    Міністерства   t|tінансів   Уі{ра.і.ни    від    13.09.201Ґі    року   N`   8І8    '.,    \іC`іоіо    ііі,[іeи.,eіU];і

еt|jективпості    управлінlІя     майІІом     І;ілоберізько'1'    об'сднclІІоЇ     територіс1тіьпО'1.    1.|)Ома,'ш     ш

іігіііведеііня    операцій   з   цнм    мtіі`іHом    .v   відпові,7іііість    ішмоі'ам    чIіUного   законо.іі\всір,:,`    іU

ІШ  }П{1ІШ(`   І1ОРjІ/lОl\~   (`,ІПЇ і~`аUU}|   і\1clйШ`   К("}'ШПЬl1ОЇ    В,Щ1СUОС'Jі   Об`(.`,'|ІіtlH0.l.  ТC`Г)ШОРіа.Ї П]ПО.l.   IЇ )О\Lі   U

Бі.ІОбe|1і'j>l.l{О.І.С`і.Ї ІІ>С`ІtІ\~О.l.|){\,'[ІІО'ГІ`.

lЗі,шіовіґіUіо   ,тіо   іі.1    ст.    7```    Заі\оH}'   Уі\ііаЇ іш    (tl  Іро   L\іісщ`вє`   с`{\\іОBр;ііі.уваі]іі>і    н   \'і\г:і'ші`і

(\l\'"       Рt`,ЦИ.       СіJП>СІ>КОl`О.       СеJІИПUІ()ГО,       МіeІ>КОІ`О       1О.Ї 1ОВП.       І`О.'ІОВІ1       l){tl`'lОІШО.l'       В       і\1іС'!і       Г,{Ш

вні{онавчогt>  комі гсту  сілі,ськоЇ ,  селищно.і.`  місько.і..  раіЇ онноЇ  }J  міс'і і  (}'  разі  .іЇ  стіюрсіш;і)  !\{L ш.

прийняі`і     в     межах      па,ц`апих     .і..\,і     ііовноважснь;     є     обов'язі{ови.Vи     ,тіjі>і     впіtон{`пііt,і       j\~і\4,

!іо3і`аіііоваIіііміі   ііа   віzіїіоІ3і,!|іііі`Z`і   тсри'і`орії  оргаііами   вііі{оіі€івііої   влаі||1.   ог)'(`,гі1Іаlііі>І\ііі   ііі1с,\ltl,;

jli    UЦ)І1(`\lll`l',а\Ш.    }`.`|аі|ОІU\Ш     1{1    О'і1ГtlUі'mЦіЯМlzІ.    ПСtСС\,Тl`)Р,Пі\Ш    `)СО(~)аМИ.    (`     1{1l\.О.,І\.    І  Р`)U{і,і}U,   і.  П    .

t,іі\.:   П()С'і  іІ`іUo  €\бО    і  іі\і`І(\СОР,(\   Uі)О;І\ПВаIОТJ.   Utl   Bі,'ШОВі,ЩІі|`4    ГЧ1UТОРіЇ .

1.      31`П)J[[.ІІі  l]0JТОЖС|[[lЯ

1.     Положеіш;і       визііаtіає      механізм      списаііпя       об'сктів       ко\і\,'шіп[,по.і.      в,г[C`еі:осгіЇ

Бі.11ОбС`|1і'Ш{О.l.Об.t`,щ|анО.l.    ґгеРНТО|1іtШЬПО.l.    І`РОма,ЦИ,    >]ІtІ1NІІ    t     Об'(`КШ     ІІеЗаBСГШLUЛ  \

tЇ \',ЦіlШ|1ЦТ!`а     (Ш`Зі`ВС`іШеПі     1\.аНі"1ЬНі     іНВССТІ,ЩЇ 1.      В          НС``'Ц'jОРО'|`Пі               МШ.`Рj  \\;:Ш

(`І\Ґ'І`ПВ11)`      ШlС`Г)іtlШ>Пі     аl{ТШШ,          ЩО          ВідПОВідІІО          ,.|О          З(1l\ОHО,'[zlВСТВа     ВІlЗІl€1.l\\U,:;:

основііимі!     t|tощіами    (з€ісобами),   ііішиміі   нсобоііtнні"и   \Jіатсг>іальтп"іі   аI{UU{{і\іч

(,тіа.тіі        мi,іі`,`шо).

2.     У     цьому     П\:jjіt>жешіі     с}'б'сrtта.\ш     t`осподарюізаішя     с     і{о\і}'шіш,ііі     гіішцшс.`!t`';.!х\`

.\'сїшові,і      'іа       оішпіізаціЇ `       яі\і    }'ті3орс`ні    за    ріціспііям    z`бо    іісре\іуваіоті,    .v    і>Ї    {:``,   І

БіJіОбчііЗі,і\О.і   сі.ці,сі,і\о'і'    і]іі,`іііі   ()ТГ  (ііа.  іі  Ра,їі).

З.      Лі>і         ці,оі`о         Поjlожепп;і         ііоіLшріос'гьс;і         ііа         і\іаі`іііо.         ііс`і_іе,ґ[аііC`         і{оі\і\tі{{L'!LLіL\і

підттрI,іємствzім`   '3акрі[іjіепе   за    підприсмстізами`   }ґстанон."!,і   'іz\   орі`анізщішUL    ;іі``'і

vтIюрені  аҐtо  ііе,ііс`був€`юп,  у  відаіші  Т'cіді,т.

4.     ,,Гlі;і     цг,огt,     Поrгіо.,і\сння     ііе     поші,іріt>стї,ся     ш     маі'шо,     пор>ідоі\     .`ііHсiіііH>і      ;„\(jг

ізнзнcіtіа(`і`!jeя     єн\г)е\іі,"п     заі\~оііаі\іи     (об'скти     }і\іZітлоного    (|)огL'і}'.      віГі(`ьі(оі`',е     \ш``ші.
.іеі],і\шшHі`'і     мш...ріі\jіьіUп`j          рсг3єрв`         о(~`'{`ктп     цивілі,ііо'і.    о(іоі"ш`     ці.цісііі     \іLU`U,ttі,;

і<омпjіс`ксп  і[ідприємств тощо).

5.     Списаніпо    зі`і,щіо    з    ці,"    ІТоложснітям    пі,т_ішігас    маі`,'іпо.     іцо    ііс    мо,і\'с`    б`U'і

устаііоізлсііому        поряді{у        відчужсше,        безоіілатно        іісііс,т.таііе        ко,муш,т;,шп
ііідпрIіє,мсгв".    \'сі`ановіім    ш    організаці>ім    та    [цодо    jік`іго    не    мо`,і`'.\"    `;F
}t:e'іt)соI`,:\;:і    ііііНі   'сігt)соби    }'Uраішіішя    (або   .і.,\     засієtс.\'ваUUsі    \іо,і\.с`    t~t,vш    ``і\опt>\іUіі

щ`ґ\іtHіLіі,U\.\`   \    іtt`зі,   і{ош   'і`L`і`\`   шіі`,іпо:



1)      моратн,но      застарілс          ііи      t|tізично          зпошене.     негірид{`тнс`     для     ііt>лzLіU,UіUіt`,

використатшя   с)Jб`і`кіом   господарювашія та відновлсгіня ;п\ого    є   економічнt> пс;іоцішп[м

(у   'іому   чиeлі   у   '3B`;і'ж)J   з будівшщтвом, рекоіістр}'іtціt,ю та  гех1ііішн\і  перс`оснащC`нпяі`\!):

2)  по[пко,,т;кeі(с`  ші`eлі"<  z\варі.і.  чи  стихіҐшого  .`ш.\а  (3а  умоіш`  іцо  відііонлсшл  і``м U  і
с` і\о і і о і\Jі  і ` і н о    і і е,; іt t і  і і  ' і  і , н  і  і л і  ) :

.'t)  ізиявїіеііе  н  і7ег!}іштаті  іпвeін`арнзаціЇ  яі\песта`і€L

Маі`,`шо.     вн>ш'і.`пе     B      рe'3у.тіьіаі`і    іішс`нтаріізаціЇ    ;ш   псс'іа[і€і.   сUHс`уt`ті,ся    3        по,`[а.їUіU"

Ґіоіо     відображепU"      it  t~>.ухі`аjUсі.сі,ком}ґ   об,гіік}   н  ііоіія,тнtу.  вс"поішеііt"у  Мінісіерс`шU

(|)іІІl`|lСіt}     УКРа.1НТ1,      НГІІ     ЦЬОМУ     С]Іl]С1lІlІІЯ     М11ҐІ][С\,     ІJІ{ЯГ}JіJіІОі`О     і}     L)С`З.V,Гі],і{1т`j     і[івсі]гіLі)іі`}іHі.'і      ,і   `

Hec і`а`іа.  '3ліі`і'іс`іпоU іжі  ніeля  відш\од}'вашя  його  вііртосгі,  іtрі.vі  виші,іU{ів.  ко,тш  'J„іііЇ спп і U   і  U{і``

13і,ТППІ`О,t'|\;І3аІІI[}|lІс\'lО.;І\Ї |И1Ю.

Моrрzшьно      зU(~`црі.тіе     'іа     t|jізично     зіюшепе     \ішйно`     пріLтшпіе     дїm     гшшшш
ішкогшстаіін>і`         \tо`,іW         ііeрC`f)і€`вш`іісj[    ,тіо    сt|tсрі,і     .\'щіш.гіііші     }ґііоіші`шcі,і\~снtщт    вііі\.tшіU),(Uг`\

оііі апу  раші  '}  Ііош  U,іііи\,і  йоі о  заІ`~і)ітілсшіі;Ім  як  бe'шосс`|)е,іііІ,о  'за   г{`1{им  віtкt)павш1І\l  ОІ1l ш"

(яшіо   гзіп   мас  с'га'Lvс   іоридич[іо'і.  tісобті),  таі\і   за   вLтіповідними   і\.оі\L\шілш"п   закj[iі,,іі`\ш

}'шшоіш,п,і   'і`а  оі7і ші'!ацjями.

2.              ІlіЛп`і'"іґг`ТjЕ  і)ііііс[["  пі)О  СііИС.інШТ  м:іjlіwі

L    Спіісаїіші   і\ом)і.пальIіог`о  маі"ш  зґційспюсті>ся   іорн,'інчноіо  ttсобоіо.   ш  б{Lщшсі   jU\`tjі

гіерсб}ґвііґ`  їаке  маГшо,  на  підстtіві  прийнятого  І'а,гіоіо  рініення  про  нtіл{uіня  .!гt\ш  ш

Ґ1ого    спттt`ашlя.    крім     випа/tІ\.ів,    1Іе|]сдбачсІ1их    11.    2.З.     Іl|,t)|`tj     lІОjІожeІш}І.     Цtwl{l

РіПleІШ;l   п!1О   UL1,'|аІІH;І   Згt>,,'|И   Ш   СHlІСаНlІя   Майна   l`О`l}JtTП,С>І   BІ1І\.ОнаВ.|Им   о|1І  шШ   і`{І   U

;іі\іі    вUґ{ііt\ііс`шt   .\ ііоішоі",кешt\і    о[іI`tшом    }'ііравлінші    відпmі,'ші"    м€іі`іш>.\і    (`,іш\

ОргаН      )'Uрі\В.іііпн}і).      У      іі:іЗі      ні,,'іс}гнОСТі      і{іі\`)г()     оРгаіі.у.      пРОеі\'т     ріі]іШп;і      ;`\`гу\.

внкоішвіUіі'і  і\.оі\іітс'і.  І'ади.

2.     С`пllсан"  .\ІаІ`іІІа  3дійсіпосться  за у1\Іови  врахуваішя  особjшвос``гC`ГІ  гір.1вогюп]  р`:,U|`,І\

майтґа.  нtі>івносі і  вс'і`апtшлених  закоіііtдавчими  актами  {jбт>Iжeш,  ііи  обме7і\.еш,  щ\`t,і  \

ро'шор;ш,і\`.сші;і   \ііtіі`jно.м  (крім   вI,ша,Jіків,  ко.ііи  вt.`'іановjіс`но  з:``~tоііtшу  ро`зUорц'шшн
.\,]  а І`,'І  І  І ( ) \ І   )  .

3.    Сш,ісzшіі>і  ііоішістю  "орги'3ованих  оснотзни\'  tІtотідш  ('{ас`оt~tів)`  ііі[Uи\  щ`ttбщш ш`

мcітеріаjU,Uпх      активів      Ради      або      с}ґб'скта      госіюд€\ріонаші>і      (оі\ріN      о(Ї tі\.ііп

нерухомосгі),    Uервісш   (нерсоціLіена)   вартіeть   яіtих   стаііовиті,   до    1000()   (,щ`.`,,і

тнсяч)    т`рін3t`нт,`    здійстноєтьс;т    за    рітттєтніям    керівника    таіtоЇ     юрилиігтІоЇ     осt`t~"

відпttні,7.іно  до   ці,ого  Поло>і\.сшія   (за  випятт\'ом   піднрис\іc`тB`   щоj{о  ;іі\.и\   і]рш`іш t

і]іш.`нHjі  іііtо  нрив.ітизацііо)  та  це  ііо'цtебус  пt>і`o,іжсцня  Ра,ііH
4.    З метоіо отріімаішjі згоіщ  на списання  комуналі,ііого  мzH:іш с;\,'б`сіп і t>спО,'[аі_шшUн

по,т`{іє    орі`аіі}J.    уповііоважсіюм}'    нсі    піді`отові\у    відпові,'`п]ого    і7іінсш;L    ра'зtt``,і     із
ґ!ізс.рііеіііі>"  ііро сі[исаніія  майна такі  доіtумеіщі:

1)   пі,іmшне   і\с`]іігшніtо\і   с}'(і.єі\.та   госпо,'іаііIt`івашя  тс`хіііI{о.`і\.ономіііію  о\іііі.\іш.\ P,шw

ііс`(tбХі,'UIОс'іі        СПнС:Uhія    Маі`іш\.     і3    $іі\.Оі\і.\ґ    місі.}іТі,с}і     і)оЗріі,\}''Ні\И    Т{і/{t(5о     іU"     іU(|)()і)\ШUіh     :і;)  `і

()`ііі{}'ШПій   (І)іШШШ,Ш``і   РeГ!уЛьТа'і`    СГіпсіUIН}і   і\'іL1і`jШ   Н1   іірО  Ї С``   }П{   іЗ()ПО   Bіі.ІШС`   |tа  (І)іШПlJО"l`і

пjіан     (дjія     комунаj[ьних     пі,тіщіііємств,     д,і;і     яі\'их     псрс`дбtічeш     обов.язіtоBа     шіjіі>,іііш,

t|>інапсового  іL'іаіі.\.)`  шіпрями  використаш[>I  і\.оштів,  які  псрсдба[і{іtшц`>і  о,іієіt>і\.аш  н  ite !.\і. н і ш і

С1ШСШ1Н}І.   а  'ІllКОZІ\іUфОР\1аЦіЮ  1ТРО   ВІL'П`1В  С1П`lСШШЯ   .\I:\І`і1Ш   П(1   ЦLТТіСllіС'П,   \Піj'UІОВ(Ш1   l\.0.\Ш   і`   і   {.

і   Щ10Ва,:l.ZІ\.С`ШІіІ     С}.`і.(`К|`ОМ     І`ОеІІО,іІ|f\РЮВаННЯ   ГШРОб1Ш`l().1.   Ш   іUІHО.l.  /lі}L`H>ІlОС  l`і:

2)   Ві,;'|О\JlОСТі      UП(j      \ШІ``ШО.     іIlo     UРОНоіLvСТі,С}і   сіПіС`{іі`И   За  ;[аішмU   `1\ґ,\'ПLІIі+`ііСШО`o   \)tt.іі\  (`

(і\.і`і\і  об'скгів  іі.`:J,іU5t.`іішeііt]го    бу,,'іівніщтва)`  зі`і;іііо  з  ,ііо,:іzіткt"   1  ;

_..) акт   ііівеішіри'3аціЇ   майші.   [цо   гіропонується до списаішя` зі ідш) з до,'_іатко\і  7„
4)  акт   техніішtшt   стану   маі`,іна`     затвсіtджепий     кс[]івLіикоі\їі  с.\JҐ>'єкта   і`оспо,rіаішшш

(ш   но,'іtісться   у   р:~l'3і   списаіпія  майііа,  виявлсного  в  і).`з}'льтаті  інвeнт€`LіUґ}{іці'l. як  ііесіLіііLI:

5`)  зі,цо\іос`'і`і    Upo    ііаявіtістI,   обт;і>і\.сні,   чп    обме.;кеш]  стосоBііо  rо'шор;і,т,і\:с`ііш      \лшЇ ц\\і\..

Щ0      ПРОПОІ1}'(``ІІ,С,`,і      ```ІUіШН      (і),:і'}(ї\і      З   Ві,ГUIОВіі.ТТmТіі   ПіTГВqі,,іП"П   ,Т[Ок.\'\іс`ш:t\Ш`):

(s)    Ві,'lО\lОі'U           Щ)()        ЗC`і\Іe.Щ,U}.        ,'|іJІЯШ\}'`       Ш        ;1l\~і1Ї          |)0'',Ї аШОІШ1(ґ`     !Іе[1}\(`1МС`    \ШІ``ПL

За'Ш.11ІСІПІ;|м   шпІ|`j}"ів    1Іоїг|а.'п,HІ(ш)    IшІ\.о|1нelшl"  зег\Іешшш    ,тlL'l;|Uol\`    >|кі  І}ш{і.lшш"L



також  когіі.і.  відповL\ішіх  Hід'гверіuіих   док.vметітів,   зокрема     jіерж{івноі`о     акта     ііа      щ"
постіі,`іпого  корііс'і`,\ іJ,ші ііjі  земjіеіо.  кашістровоі`t]  п,гісшу;

7)    вjдомосіі       щ`о    о`'5'сі\ти     ііе:}авeршсHого    \'5V,'іівні,іш`ва.      а    e€іме:    ,і`[аіа         ііоішU\.\''         і

прі,ігшііeнпя     буліішщтва,  з{ітвеіtджепа    заг`алі,на   ізарі іс`їь.   вартісU,   ііttГtі'г,   внконаіін>:   с'і{ііі.Оі\і

ш   дагу    ііріінIі,піс`ііU>і    бу,,`іівніщ"а    (ким    і     коjш       'іатвег>іі;ке[ю    заB,іііііпіjі    ш    прt>eк'і`}'шшш

з€`га.тіі,па             і`'ош'іо!tиспа     ваі.тість    просктповиііі.vh}ґвшшш     ііобі`і`.     коіптоііисііа     вщU іC`іі,

гіроек'і`поBишук}Jв{Lтіь!іи\'  робіт.   виконаітих  ло  .і.х  приmіпсння.  ст{`,тtі.і  ґ>,ііконаіHDі  робіт).

5.             у   разj    поlІ1l`бн    орг`ш   упрtlвлішія,   або    іішіиі,і    викопавш/н``І    оІ1гш|`    Іцtt    гttІ}t;    щ1`tе|

ріінеш.  мо7і\.е  '3€ііііії} іiа'і {і   під  с}'б.єі\.та  і`осґіодаріоізаUн>і  додаткові  ,і.оі\умєнтн`  неt]блі,іні  ,Lbі
прі,ійшіття  рііLіеііп>і  І'ади  про  спі,тсаніія  мtійна  (тсхтїічні  пасноі]ги.  с`}і.ііtші  ,'іок}мс`нті,і.  кLнш  п

РСY`eТРіҐШІ1С"3КUШСЦіz\,ТlіЗ()ВаПП,\ОР"lіЗаЦіІ`''UlО"3ОРШ`{ЩО).
Г\        lІроt`і\`.т   ріпіеіі"   іііtО   надtінн;і   іш   ві,їімову   н   ш\,і{анUі   '!го,.іп   ііа   спнс`{ші;і   ш`'шU

гот}'стт,ся    оіігсіііом    упрtівліттня    (іітmим    уповноважени\і    орг{шом),    гот}'t.ті,t`я     U

персшіс'п,с`;і    на   розгляд   І'ади   протягом   30   дІіів   з   дати   їіадхо,т_і.,і\.сння   ,г[ок\і.\іUі Uі,.

зазHtічепн,\   }і'   іL2.42.5.   ці,ого   ГІолt>женп>т.   Проект   гtішеішя   вііноситі,сjт   на   ро'3г.і>і`і

найближііого   ііленарного   засілання   Раді,I   з   уг>ахувшшя.\і    іірн]шсів   ст.   59   3Lп``t>н\

УкраЇ ш  t\`l Іро місцсвс самовііяд}'вапня  в  Уі{ра.і.ні».

7.            Ріі[іешія  Iтро  ізі,`імов}' в  наі[ашіі  'згодіZі  па сгшt.`€tння  маі`,`іна  пріп`"cщі,t`я },  разі,  I\.ош

L    майно IIс`   :зідпові,`іас   віімога\і,   визначсп"   .у   пункті  1.5  іU,ого  lІоложс`ншL

2.      Р:`ііa  віJJ'!іі(і{іиш  іHіJіі  ґііл}L\и  і{иі\.()рисгашіjі  маі1ші,  щО  прt)ііоіі\'і  іі,e>і  ,і[О  с`пшші[ш

`')і     СУf)'(`І\~l`      l`)С1|О,ІUІ1[ОBШШ}І       ПО,ІШ      Ш`РС`,'.l(`\ШleНі       І"М       ІlШ.»l\.eІШІМ      ,'|ОІ\nШЦ        '`

ПОРУШСПH"    УСТzШОВjlС`ІШХ     В1,lМОІ``    cl    ТаІ\tl7І\.    І\.О.ТНі     Н    дОКr\і\:с`іІГ:l.\     І'а,lo[О     ІjИ>ULl,``Н\>

суііеречUоeгі;

4.    у     тсхніі{оекоіюмічіюму     обгрунтуваіші     ,`іоцілі.ііості     спіісаі"     маіШі`     ві,ц``\  іііі

економііші   і:і/:`бо    і`схііііші   ро'зра,\}'нкн.   що   тті,1ітвеіілж}ґі`ш,   тіє.t>бхі,ґщісті,   сHнс;;шн

\'J€`l`Z'Шtl     (}        l0^і\J      \ІUС`.Ї Іі      ВІНІІаЧеІiП;І      ШJJІИBV     С11llСШ111Я     .\JІаl`іШ      ІІ{)      l[іJІіСUіС'|`Іі      \l€UU1lн\.і\іГі`\

І ( ( ) 1\  1   1   1 J  І  с`  І \` і`  `\

прt>ва'іжс.шія  вHроб[шч{tі.  г`а  jіішо.і. дія,іі,пості)

5.     відііовідпо  ,;[о  з{п{опо,тіаBстіза  заt'tорt>нено розпоі]jід7і\'сшня  г\,і{`і,`іном.

8.            для   пjдготоіiі{і,і   ііропозиціі"і   іцодо   списання   м.іі`ша   орган   управліТіня   (а   }J   і7{ізі   ;1`tг\t

Ні,Г|СУ1`ПОСТі     ~     Вl'U\.`)ШШlІІ'Пul     l{ОМіТeТ)     МОЖС     УТВОРИТИ     КОМіСіЮ     3     11НТ{ПІЬ     СНИС:1НТІЯ     \Ul``Шa

1ІпссшьніетІ,.    пс|1``\Ї !t`  |ьІlш`'І    с1(лШ.      рeІ`лаNсНТ        !1nбОтп     і    'З{ш/lаІІПjl     l{ОІ\/ІіСі.1.    'J,Ш`Ве|1,г,І\..\lul  l,Сл

|1іПІеІШ"    О|11`аН}'    (Г)О'}ПОІ);l,Ц1ШМ    {1КТОМ    ОСОбИ),    Я1\Н1``Ї     '1Ї     }'ТВОРИB.     \'     |1а'3і     НО'І`РС`бU     К()\UС`)}|     '{

ІІитань    списапн>І    \lш"HІа    мо7І\.е    І1роl3єс`1`п    до/[с1ткоішІ:'l    огjlяд    майш1.    ІІю    пронсtH\t  nw    ,lU

с` 1 1 I І с а н І І >т .

З.             У'")ІШППЦ``\'l~)'( |Ш)\U ()СlІОjl{`РlОНаІUІШ{`0`|іСіЇ `!і  С`ІШ`аHПЯ  і`"йШ,
•і!.   ' ! {t  в,гLа  [  г і і tі   т:`    і ] () п  ] Т О [} і1}!\.(` і і  Гі tі

.`).L       /L.[Я       і}`\l{`UОНШШЯ       (І)z`КЇ }ґ'       НСПРІґШ1ТШ)Сіі       \Ш1`'Ш       І       Ш`МО}l\'ЛШ3ОСТі        Ш       ''J`5О

псеt|>ективності   ііровс.,тіспня   його   віішогшого   рємоіі'г.\ґ   Lіі,і   нсмо.,кливос'іі   і`'ют`t>   Bиі\.щ>ис`пшн

інНіим     ііинt>м.     а     також    длjі     оформленіі>і    докумсніЇ в     ііа    сін4с`:іIн];і     майщ    с}б`U`їоtU

і  осііодаіtіов{пшjі   }ітIзt>гіt>t`,rі`і,c`я   коі``іісі;і   із  сііііісаііня   {\іайііа   (,`іа.'іі   Кt>місія).

`'t.?..   Сіtjіаґїі    І\t,\іі\.`і.і.   `{{\mеріг,I\'},ї:ті,с`jі   іtttзUttр>Lііпім   €U\тоv   ;а    Uі,шшсо\і    і\.є`рі[3і"і\.t\   `.`\  tTU   і

І `ОС П Од{1 |11 О Г3Ш Ш }l .

3.З.  дїІ>І   вс'1ш1\)в.Іеп1І>І   t|tак'І.v  ІІеUрl,Іда'l.Іюсті   вико|1пe'l`ашія  мzlГш  (тІ1аIІс`1ІортІІих  3:Іс`o\jіlL

паґ`рівальтіих  та  ііарових  котjіів.  сііеі.ііалізовано.і.  будівеш,іто.t.  технііtіі.  обш,шанпя  тощо)`  і  і

ш`ребуваі`   ііі,т_і   нагjіjідом   уповііонажспих   органів  ,`ієржавного   наі`ля,цу/коптролю   (інсііеі:ціі`і.

сjі.\'жб    гіощо).    с.\ґб`сіtт    і`осііо,т[аі.іованпя    заjтучає   ,Tі`.тіjі    у.і{істі    в   робtjті    ко.\іісі.і.    прe`,іісш,  і,ікіі

і!LіПОВід[іОГ`О   Оііі{\іі\'ґ   z\(1o    і`Z'Юго   ТС`ііиТОрі{1пЬПОГО    НLщіо'!,'іЇ і}'.   ТаКИі`,1    ііРС`,`ісі`€UШШ\Пі,'іПщ.\і      Ш

Щ1О  СlП'1С{`1ІІІ}l   Ш1І`'!!L.   (\{)О   іІЧ)\`Ш1(`   І\^ОМі`.Ї l.  СВіГІ   ППСІ,МОВІ`!ГІ   Р,ПСПОВ()К.   ШО  ,'1О,Ца(`ТЬґ.`Я  до  Ш  Г(1

J..L    У    ііа'{і    'Uі)``бU     і`{`ґ':і`1o    Uі`Об\і,'іU(`tс`'іі    В!їі,\.\  шші}і    і{L;і\'ЗeНіЩ    Ос`Об.'іИВОeТе)`'і    СHі|```:UШ

\іаііііa     с`}Jб`t`і\.']`ом      іTосііо,ііщ]іоші"     .\іо`,і\..\Jгі,     'за.іі}нIіU`і,і     ,ті.їіjі     участі      іJ,     роt'tо'іі      і\о\іісі.і.     t,lі:і`\іі<,ііLі

Ні,ШОВідШL\   ЦeП l`Р:LП,|ІИ.\  j   МіСЦС1ШХ  О|]Га1ІіВ  ВІ,Н{ОШlВlltt.|.  ІЗjІадИ,  ПР{1ВООХОҐtОПШ,1,\  О|7І`Шіli   іt,Щ\t

(зі, зІ`одою).



..,..S.      Ш,`і      чUt.`      сі[Ut.\сUі"      цC`і7у.\омого      \іttйш.      tt\ТсF\`і`ів      ііе'{€шeіtіііеUоіо      б\,`ііішUііU',iі

(І]С'3аВеРШeІ"Х       l\:Ulі1Шl,нlІХ       іішеСтпцій       в       нeоҐtо|1отпі    .\ш`еріаjH,ІІі       аІ\.тиІ3и)      до     сІ\`   LLІт``

і\.о\,іісЇ і.        суб'сі\т{і    госпо,щіріt>ваііпjі     і`    tjбов.;ізі{ово,\і},     іторjі,`U\у     вI{,Ho`іаіо'і`і,с;і    \Jііоішоіз{н\.ші

прс`дегаВІШІш   Ра,`щl    д11Я  пl\'лтОче1Іня  т€lкогt>  ІТРС`дСт{1вішт`.€1  дО  СКЛа,,`lу   hОміeіl.  Кері;Ш|,ІІ`t.\'t't.t  lш

і`осподщіюв€`шія шпр`івляє нисьмовс звсрнсшія на ім`я             голови  (особи. яка  вш`ш\'t.`  ,\іtjг\t
оҐtов.jіг3кіі)   пе   ні3,,`Uііше`   піж   за    10   (,іц`сять)   робоіш   дГіі;,іо   загLiс`р+і>і\.eпіі;I   персоUа.шmі

с`к.ґтаіі.v   коміс`і.і..   зшUп    кч7івіп,п{а   cї\,'б.t`і\"   і`осHtt,ііа|]іовання   має  бу"   ііо'!LІі;шу'і`иі`і   C`j шішм

і`оjlовоіо  ОТІ  `  (осо(jоіtt.  яка   віпtоіі}'с  Ґюі`о  обов'я`зк[,ґ)   ііе   пізнііL]е.  Iіі`,і\'  за   2  (,'іва)  ііоt'ж>ііі   ,'іі:і   ,іU

!.1ТВс`і1,ТіЖeПП}UіeРС`(Ш`JlЬПОГОСl{іГШ,'l.УК("іСі.l..

.'>.6,   У   ііtіґ>,і   поііушешя   нрогп   с)'б.скіа   і`осііо,іарюваHіі;і   сітрш3и   пр()   баш(руіетіtо.   |'і.,"\:і.

і{еі7ігшпк   с`уt'>'сіm   і ttспо,,ііаіtіttBашія   абt>   арбі'гра>і\."й   і{eіjуючIZій   у'ш\ііtіоt'   комісію.   ,ш   сі\.L!  і\

;U\.о'і.    ві\.шочшо'U,с>і     і`t,лt>ва     кt>місіЇ     керівііик     e},'б'€`і\''гL`     гt>сподаіііоіJ,:шіія     а{'іо     ар(>ііііі\.,іUш

і\.с`руіоііш`і   [`а  `і;ісш  і\.о\їіісі.і.,  і"знCічснj  у  пунктах  3.1.  .3.Z+.  ці,ого  Положeшія.

З.7.  Комісія:

1)    ітрово,`іиті,    в   устаноішепому   закоІіодавством    поря;'іку    іHві`іп`аріі'3tіцію    шU`'нL\.    UіU

ііропttіI},'єті,ся  ,,їо  сііітсztіііія,  та  за  .іі'  рє`з)J.гіі,та'гc"іі  ск.'іа,rіаt`   ві,цііоізідіііtіЇ   {ікт:

2`)      ПРО1ЮЛИ.П>      ОГЛjТЛ      МайШі      1{      ВИКОРИС`і.аUііЯМ       НеобХідПО.1.       ГeХlіі`і[tОЇ       ЛОКVі\'іі`іUЦЦ`Ї

\Г.`.\Пl.ШJіL\    ШlСUО|1іШ.    ПОBu`І)і\ОВП\     ІLЩШі|З.    Ві,l|()МОс`ГС`}'І     lIPO    ,,|eфС`|`.Uіl     1ОЩО)`    а    1Ш«'),1{      l{Ш\.

tl}   \ га.`і  і  с`і)с`і,і\~ttі   о   о('`    і  і  і`  \   :

3)    вїіз]іш(     сі\~оЇ іо\іііш}     (іс,\нічііу)    ,ііоіUjіь[іісіі,    чи    ііe,[оці.тііш`'іі,    відііов.тіC`ші}(     іj/.\\5t,

ііо,;[а.`іьі_ііоі`о   гtиі\.оріісгаііііjі   маі`,іна   і   і!]іосііті,   відііові,ііііі   іірtt[іозиііі.і.:

4)  Bстапоі3jп{>с  копкрстііі  приіпши  спнсанпя  м{`і`,'ш  (моральш  застаііілість  tш  фі<і,і  ш
зііоніспіс п,.  неігри,ііtt'і`іііс і`ь  для  тіо,;:|Cіjіьіjіоі`о  використанн>г  суб'сктом   і`оеіі{tді`рюв€шііjі,  зоі\)tіч` `\4  і

}J   'ш'>шу   з   tl.\'',іівшUшtіw`   ро'шінренняі\і.   реконстр};і`ціUо   і    і`с.хііііпін.\і   пеііеt>сшшіс`пU>і\L   'іі``5  і
llUІПl\0,І|ZКШШ      ІШЇ lі,|О|\Ш\РіЇ      `ІИ      СПІ\іі``ШОІ`О     .іП.\{1      І`(1     ПeМО.іl\..'lШ!іC`'Іl.     Ні,.ПІО[LІ.`ІШ,tL       \\і   j

нііявїі.`іііія   [`,'іогU   в   іtс  з},..ііь`1  аті   ітінсіі'і  tіризаііі.і.  яі\~   [іє`с'гачі):

5)  ві,ізпa`іас   Nожjіиіюс'гі   вш{t>рис,таштя  окрємї,L`   в}і'3лііi,  ,і`етtтііeі`ZL   і\іа'гс`ріаjіів  ш  іігрu  іі і іі!

Об'ЄКі`tі,  ЩО  Під,Г[ЯГ:`С  СПИСаППЮ;

Ґ>)  з,Jіійс,шоє  кtштг>олі,  за  тm.тіучепгіям  з  майііа.  іцо  ііідлягає  сгіис€інніо.  прн,Jіатін,і\'  в\">,.'! іі ,.,.
`\с'гаjіе}'і.   і\Zіа'іeрі{`jіііз   'і`€!   аі  репітів.   іі  '[`акож   вузлів`   дeтzі,'іей.   ма'гері€шіB   'га   {U`ре`і`:ітів.   іііо   г`!іі`  і  `{  і  L

'іороіоцішіі   \іс`і€Lіі,   і   ,іоіtоі`оціііш   і`.аміші>і.   ви'!наіш`  .і.\   і\і,'шкість.   ві\г\'  тz\   кош`рtшоt.   Z,,`ііU\    !і.``

сі\.і€`д і  опри\'>уі`і{}ґшшя  на ві;іпор,і,Jіш,L\  башшсовш  рахуш{tт\;

7)    сі\Jіі\,щі(`    BLііп()відно   до    законодавсті3а   ;`кпіі    Еі.і    сі[нсаішя    .\ш"іпа    за    встанt)B,іL`L`\,і\j

шповою t|tоі"оіо.
•>.8.      'ЗU.      реґ3}"тт,1tlт"и      роботи     скjта/lаt`тьсjl      прt)токотт      засі,7|анпя      l{о\JIіс`,і.l'.     ,гіо      ят\'t\г   ;

т_і о,т_[а іt t  і ` іт с` я  :

І   )   Лі\'і`   ііііші   і  Uг>иґ!аііі'і.   ^іа}'ііі{\`    іцо   іііtоііоіі},ї`'і  і,с>і   ,гіо   сііііс:`іііія:

2)  Аі\т  тсхніііпого  стапу  м{`йші`  що  проііоіIуtїішт  ,т`о  спис{нш>U3  аі`:іі   і`с`ніішt>іо  Uші}

\Zі{ійна    зазііаііz`[о'U,с>і    ііік      виготон,іеіпія    (будівшщ'гва)            г\,іай[іа.            дата            візс,`іеші7ї          іі

с`кeішуатацііо`            обt`>п`      прове,\іепоЇ       робо'"      з      Nt>,іерпізаціЇ ,      \іо,тшфікаціЇ ,      ,ііоб}',ш3іі.

ґ7[ttоб,гіа,гU|ан"     і      ії`т\~є`,нстііукіtії.     етаті     основних   ттастин.     ,гіеґелет`і   і   і.,`і.т[ів,   копсї.ііуI\.гUіші``'

eJlеме[І`І  !'з.

`'.)  Лі{ш   сHUс{інн;і   .\,іt`і`,'ша.   В  аі\ті   сііі,Iсашя   маі`'іш  ,ґ`стаjтішt  зазіі{і.шюті,ся    приtіііші     і`L`го

eписання     'гz`     робнться     і3исновок     про     економіtшу         (техш.чн)ґі     нeдоці.тн,нje'jь     гііі`\\'5О

пеможливіс'г1,  відновлсшія  ма}'ш{\.  у  разі   списаІІня    май1Іа,    гіошкод7{\.єпого    внаслі,г1ок   zUtl|7l.l
іш  стнхійноі`o .ііиха.  до акту на  його сш,ісання додається  ш.тіeжш"  ііиUt"  'jавірсш\  копі>і  LL\~ г\`

ПР()  tlН€`і|1і[О,    П   ЯКій    }і1Зііа`І{1ІОТЬСЯ    ПРИЧИНИ,    ЩО  П|1Т`Ї ЗВСЛТІ  дО   ІlС`.1..

40    Іішіі    [іОК\'і\і\:тіі`И   (Кt>іііjі   zU{.і`.\J   ііРо   аBаРjіО.   В1,ІС11ОІШ1    НідТЮВіШПZ1Х    іUСПeІ\Іlій`   ,,'lеГj}ІUUtШІ\'

(,!1,1\І,,І`     l  ,,,, L,,   (   ,і,   .І,ll,"?"(,l`  І   і).

3.9.   У   ііро.гоі\.оj[і   зас`і,гі{\ппя   ко\іісіЇ   зtгшаііаіоті,с;і   іірt>но  шці.і.   пі`і,'іо   іUл>[хііз   і!іJіі`t>гис`  LUш>;

\іші'ша,  сппсшпя  >п{`>і`о  'за  віісііові{амн  і\омісіЇ   с  нсд`іціjU,іііL\і.  захо,,тіи  '{  нііііш{о,)іуваішя   із{\іі і ``,``.і !

\Іш``lш1`  B  рeз}'jнш.гі  іІІвентаризаці'[. якоІ`о  вия13,г1сш  1[еста`І.1,  чи  ро3.уl{o.\l]L'Іс`кІ`ОваHОго.



3.10.   Протокол   засішіішя   іtо\\JIісі'і.   HілUі,іс}ґєті,ся   всі\Iа   члеііаі\іпі    і\го.\іісіЇ .    У   іі€\'зі    нe'3і  U.ііі     і>

іtішеіішL\I   кt"ісіЇ   Ї і.  ііjіeііі,і   маіоті,  ііі.ішо   вик.тіі`сп,і  }'  ш,ісі>.\іоіШі   фt>р.\,іі   сноіо  іtкрсм},   ґ,ті}vU\ї`  ш„
Tіо,ііаt_`'і`|,с>t  ,цо  ііротоі{tjjіу  '!асіданші.

3.1  L     І1ротоі\~і\`тт     з{ісі,тіtіпня     і\.омісі`і..     .ікт     іттвс`нт€tрт,тзаціЇ .     актіТ     m     сїіисаінія     vіш``ш  \      п

те,`іііігііttі`ос'іаііу'>,t\і`і!ііі,,.\.;і`.}Jіогі`і,с>іі`еріі;ііиі`омсуб.і`і`таі.оспо,гіар[ов.іііі{>I.

..>.  l  2.   Ксрівііі{і\   с.\.б.t  кга   і`ос!іо,'іа})іоізаіііі>і  та  шіеїіи   І\Омісі.і.  [ісс}'їі,   іієрсоIіальіI}'   с`tJJіі, \:\іііі.\

відгювідаjішість    за    Нодашя    досі`овірних    вL,'іомос`тeй    тсі    ,Iіок)ґмсіігів.    пере,,тіГtаііе[іи,\    іііn`і

1  І oJ l о же l 1 [ І я `\ І .

4.  МСХ:`іТі'}``!  СП]іСііі!ііfі   М{`і'ііm

4.1.   РозбіірLіііп>і    і`а  ,їіс`мопі`аж  Wіj,'іHа.   іііо  проііо[іус`і  і,ся  до  списаіііія.   ііроLзо,іиті,ся  '!  і   і"і

піс,ті;і    іірі,іі`'іШHтЯ    Вііі{(tііКо.\іОМ    Р.1,,ГіИ    РіШСlШЯ    ГІРО    Н€і,ТіаШІ}І    ЗГОдИ    Ш    СПИСаННЯ    КО\І)'Па.і1і,іІ\tГ\`j

маі``ша  відґювідно  до  цього  Положснпя  (кгtім  випадків  ііошкод7і\.еші;і  мш"іш  вшіс.іі,`іоі\Uі``\іtі.і
`іи  стихі}`шого  jіиха\).

4.2.   Розбііршіпя.   дсмонтаж   та   спис€ішіjі   мcіі'ніа`   {`   також   ві,.іобр€`жс`ішя   нс\   гjах.\.ії,і\

\і) `га.н`срськоґ`о  оЄ,.гііі`:}J  t|ttіктів  прове,цспня  ні,,шові,іннх  гєtсітодарсі,і\.пх  ощ`раціт"і  згЇ тііо  'J,  іtнт`і

l  І(\ТЮ.;КС`ПUШІ     '',ilбС`Зlіe`lvС|І>СЯ     (~)еШОeЧ1С`/UUО    С.Vб.(.КТ(Цl     |`ОСlІО,ЩlРІОІ}іllШ}|,    Ш    (~)zu{UІlj     ШU

IІel,..(,)І31,(,\,і,І`'І,Іо.

4.3.  Усі   вузjш.  деталі,  ма'[`е!іjшіIZі  'm  аі`рeі`:tти  ііtцібршоFtj   і`а  ,`іeмоіUОшіоі`о  t`,(Ї і{,іішU,ііjL

придатні    длjі     ре,\ґіонту     і[шіого    обjіzіі_іHаIш>і     чи    ґцjі;і     гіt>ііZUіьшоі`о     використаішя`    9    'іііі``.tt;і\'

шUеріа,'тіі,   о'і`римаHі   в  рсзультаті   сппсаніі>і   майші,   оприбутіtовуіоті>с`я   з   відttбра.,і\'сшш   ш\

ра\уін`:іх    б.\Jхґалтс`рсі,кого    обjііі{у'    запасіті.     НєттрI,LгіатUі    для    викорнстLіішя    Bуз.тпі`    ші`:,Ї
М€\ І С`Рі(1. Ш   Ш   Ш  |1С`І`{І  ;  Н   ОП|Шб}"І`1{(Ш}'ІОШСЯ   ЯT\.   !.U 0!1JzЦЦlа  (,`И|1О"lІtl  (МС`'І {1.H`\(Ї |Т}  ,\'І`   mЩО)

J.L   ()ЦіШ\.і`    Ц)Щlіl'ІШ'L`    lі}'''h'ііН.   ,`l.ШljrІс`l`'L   ,\Ш`іТіШіВ    1:1   Ltl`|)eГ:`1і|',.   01РІІ\|ШШ    Н   |1Є`},\    )Lі;'.l  1

сі]исання  ма}'іна,  ііроводііті,ся  вjлііові,;іііо  ,;іо  '!акоііtt,швс`.і іза  :з  ііита[іі,  оі[іііі\н  м{ійііа.

4.5.    Віілучспі    піс,тіj[    дсмоіітажу    .і`а    розбиршпі>1    майііа    вуз.тш,    деґі`аjіі,    мz`теріаш     п

аі`і]eга'п,і,  що  містjіі`ь  ,ґіорогоцінпі  мстали  і  дорогоці[іне  камііііія,  піііл;ігають  з,цачі  с} t~t`t і\.ш\і

гос`ііt],і]zіі]іовz`і[н;і.  >ші  щіоваііяті, діяльНість  і3  збираішя  та  псрвшітоЇ   обрttҐtкн  брухт}J  і  іЇ і W  іін

дорогоцішщ   мс`'і U.'іів  і  ,цоііогоціUшго  і\~амішігі  на  ііі,цс`'г{`.Bі  ,1ііцс.нзіі`,і,  tt,г_іс`[і.,ішш   ві,'шt>іJ,L`іUіU    і\t

І3 І і  \ І О l `   11 Н І І І і О і  О   Зz\ l\\`; і  І О,; |аВС'1  Ва   У К і)аЇ 1 І lz'і .

4.(>.   Забоі7Оііяс'гьСя   '3Пищ}Jвt`ті,і.   :],jіаваті,і   в   бр)ґ'х'г   з   і\.Є\іті,ороВИ.\   і   `іорпих   і\іСі`u.іів    гe.\Uіі\}  .

Zшара'гуру,  піtилаші  та  іііші  вироби, іцо  міс'I;і`і`і, дорогоцішіі  мс`,талн  і  ,``іорогоціше  hа\\шііі;L  `'tе !

ПОПеРЄ,Ґ_UІЬОГО    .1.Х     L3Шl}'ЧeНЩІ    Ttl    ОіlllОLІаС|lОІ`О    ОТЦ1Иб.\'.П\ҐУШШЯ     ПРІl,'lаЇ lШ    ,7tJlЯ     H0,7`:LІІ,І  І\)П

І3І`1КОРНС`'І`LlІІІІЯ,Г[С`ҐIT:\.;іeй.

4.7.    КО[іШ.    Uіо    Uа,'ііі'ііHш    )}   ііс`'}`\'ш.тC`.ті   '.`пис`шпі;і    чL`йіn`   с`іір;L`\іоі}}`іоп>с}і    ні,тUіші,ш   `і   ,і   і

ізт,і \1о і `  ч и і і і і оі `о  за і\ґ\ j ! і одавства.

КоHп`и`  Uю   ш\,'ііГіпLпи   B  рс'`2,уjішUі   сііисшіпя   маі`'піа.   що  пеііс`Г`уш`   ш  \'5{ш\н``і   t`yб.t  ї\іііJ,

госHtt,чаріовшші.    і    нс   }'BіI`ішjю   ,)іо   .і.\'   стtіт}Jтного    капітtіjіу.   спря\іор,}'іоті>ся   до   Nі.`цсі  Uіt

`~tіо,'[7і\.ет\.      з;\      виіt€\\.V"Uіі>"      коUі'і`іі{,      які            сіііі>I\,іt\в}'!t",с>і            іі:і            і`:о`\інепс`tщііо            іJ,Uг,аі

l.ОUltt,\l{\|1С.l,І\l,L`       t`|Ї t\UіЗЩіl`і       1Іа       СШСҐП"      'l`zll{0l`О       .\llU`'Ш       (ЯКЩtі       іUlІІЄ       UC       15СlаШUШ

заі{оші,,'іавс'іво\і    іі\'~U          ріш.`ііпя\і    l'а,`U).          С;`'і\їf+         ві,ітр:`т   і`t>сію,`і€`рсі,і`ш{          t`і|t!.апі'j,щUЇ           ш

сіінсі\нш]    маі`іш.    ;U{а    пі,цляі`C`с  ко,\їіш`іісаці.і.`  ішзнаініt`гі,с>і   ш   ґіідс'ш3і   ііо,і€Uіоі`о  ві,'іііовL'іLОі.\

Оргаіту    }rттгіавїIііпш     коІНторису     іцо,т[о    т:шш     вптііаі`    з     Bідпові,гtтшмн     обґруті`і`}'р,ш"їііL

розрахуні{амн     т€\     іііj\ті3срдними     доі{умєіі`і`{L\'"     з:t     умови     .іі.      ііогодZксшI>і          із         t>ріt  ііог`і

),правліш[,L
С}'і~)`(ЧЇ       1`ОС`l|\J,,Щі|)luВ(ШШІ     і\1:1(`     Ц1і1ВО      Ш\         ВІ|К}'1І     ()б()РОҐІТШ    `Ш     Ut.)()бОІ1Оl`Ш\     J|:Ll.\,іІ,.

ініііоі`tt    \іаі``ііііі..   оі`гjі',\іz\іііі.\    }'   рс`з,\'.'іі,'і`аі  і    с`ііі,Iсаіііія   м{tі.іііа`    іію   п.`,рсб.vвt`j.і\ґ`,    ііа  .іЇ    1`шіа[ісі    \`і\~,.:іі\.\\іі

І'.іZ'UlОBLЩЮ   ,|`)    С'|U  li     1(1    :ЗаКОН}     \'1{ГО.1.Ш    VU|Ш    UІШШHІ"|іlО   ,'`e!1.ZІ``.€\ШОІ`О    і    t\О\l.\П"ЛШ

\ ' : \  [` ''  1  l  а )\  .

4,8.     С`\'б.t`ш|      1ос`1Іодарlона1ш;І.     ш     б{1.'І{шсі      >U\.п\     Hереб}вtl.ІІо     .\їІ€\йно`     по,1ІzІІоU       ,l\\

]tш\.t`іішсt\і},     }     міс`UшшUі     строк     піс.Iі;і!     заі{іііііепш     ііроцед}ірп     рt].;биі]аішя.     дeі\,юіLzі,:`:       п
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