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Іі[7О   f[ОГtfТдОК.  С[lІІСа[І]ІЯ  t]б't`і`.ТіВ   Кtjі\і};іі:`jіі.і]ttЇ   В.Нt`і`][t]і`'і'і

L`іjПtГ1l`|tіЗ[.Іw.І.tnі'€`;`tmНІ(t.1.ТСГЛІТt)Г)і"ІТ,ІІtj.].ГІ7t)№1ґuІ

Це    По,тіо7і\.ешя    щ]о    тіорjґ,ііок   списагтпя    маі`,іш    кtімуш`jіьпоЇ    тшаснос`гі    обt`,'Uішо.!
ТС`РИТОРі€1ЛЬIЮЇ    Г|1ОМадИ   БіЛОбСl)і'П,КОЇ   СіJТl.СЬКОЇ   Рcl,ГШ   О'П`   (ШJіі    t(Ї   lo.Гі().ZК.`іUія»)   ііо?і)ш'\   щіU

і{Lшові,гіно   ло   сі`.eі`.    24.    7578,    l`Осііо,tіареі,коі`о    і`ґо,іі.і`с}'    УI\ііаЇ ни,    с`і`.ст.     І(>t).17:.     ltt;J.    `{2,'

ЦUBіjіьноі`о     кодскс.у     Укра.і.пи,     іL     30     ч.     1     с'г.     2/>,    с'і`.     6()    `Г3акоп.\      Уі{ііаЇ нп     ttllііО     місщ.`t3і``

сіі\,іовр>Lі.\Jваіш;і  в  \J'кр{tЇ Uі»,  сї  4  `ЗакоHу  УкраЇ ііи  ttllpo  ,'ісрж.LUш}   рC`t.`стрщііс>  рс`tіоіш\  щці:  п  і

ііС`і7У\'Оі\іе   Мtі}'ШО   т{\   'і.х   Обтjг7кс`ііь>>`   З}'рахуваішям   гL   3   Ро'3ді.гіу   І   1Іор;і,тік}'   ск.'ішшш    гіціоі{іі\`

tІjt>рм  з  обjііку  та  сііисаішя  осіІонних  засобів  суб'сктаt\,{п  державного  сeкі`ору`  з€ітвср,т[7і\UIОго

паі{азом   Міністерства   t|tінансів   Уі{ра.і.ни   від    13.09.20lҐt   року   Nt   818   з   мс`тою   ііі,[іeи."іі];t

etІ`;ективпt>с`'і`і     управліішя     майііом     Ьілобсрізько.і.    об'сґJ_тпtіно.і'    тс`риторіальпо'і.    грmшL     U

|ІГIПВСдеUНЯ    О11еРа|1ій    З    1|1"    м{1l``UІОм    .v    НідгІОВі,Jl`lІіС"    Іп1м(tl`аМ    ЧllUпОгО    ЗаІ{ОнО,|{шсl`р„`     ш

Ш  ЗІІаЧі1('   Іі()і)}І/1О]\.   СііИі~`аUU;[   і\1.1йШі   КОМ}'ШЛЬНО.1.   ІШіСІіОС'Jі   Об'С.,'[ІіclііОЇ   l\`rіШ)РіаjП>Іі()і.   іЇ )\\\Іu   U

Ґ;і    lОбС`Р`;'31>1{О.1.  СL'ІІjС`ШО.|.   Г{\,'UІ   ()ТГ.

І5і,тіпоні,ііHо   ,'іо   іL    1    ст.   7:i   Заі{ощ'   УI\ра.і.іш   ttl  Іііо   \іісііевє`   G\\іtшр!,ііі.\ґваппя   іі   \'і\їU.:ІUі,

Ш"1      Ра,ЦИ.      СіЛ1>С`ЬКО1`О,      СеJШЩUОІ`О,      МіeІ.l(0]`О      ІО`l(tІШ.       ГО.іlОВІ1       Р(11Ї ОШІО.1.      В      МіС'iі       ГЩ1)

ві,п{онаі3`іого  комітсту сілі,сько.і.,  ссjшіщюЇ `  місі,коЇ .  раі``юшіо'і. }J місті  (}'  разі .іЇ  стіюрeUп;і)  !щш

пр1,Ійняті      в      межах      на,цапих     .1..\1      tтовноІ3z`7т`'сІIь,      є      є`бов'я`!1{ов["и      ,т[л>І      вш{он{llUІ{І       ,\`1\4.:

!іо3таіповаlІІIмlІ   ііа   відпо|зі,IuІіІ`Z`l   тсриторії  оргсіІІами   вІ1l(о|Іzlв`Іо.l.  вл11,'|І|.   o`~)'t`,г|llаlІІІ>|\1|!   l  ро\!ІІ1,,,`l;

Ui   шрі](`\ІIш"U.   }.`lа"|"U    lil   о|1г`аUі'',аціяl\ш.   псtсс\,'l`)вlL\I}І   ()собами.   :`    І1іІ\.о.,І\.   І  |1l)\1:1,|;(|`  U

{.|1\`.    l1ОС1  іl`'tll0   {\f)О    І  І|\1lІОСОm   l||)(Ї ;І\UІЗаlОТЬ   Ua   ВL,'|ГТОВі,  |lІіl`j     1  СІ)UТОРіЇ .

1.      З{`Г:)J[ЬlІі  ІІО`ПОЖС[]ІlЯ

1.    Положешя      визііачає      мехапізм      спнсаііпя      об'сктів      ком\'шbтншоЇ       в;`{:`с`і;ttсі`і

БіЛОбС`РіЗhІ\О.l.ОбС,Ц1|аНО.І.    ТСРНТОРіcГU1ЬНОЇ     І`РОМа,ЦИ,     >lКlІNП     (:`     ОГ)t(  l\'"     ІІеҐ3ШЗe]1ІЩ.іUГ   \

tі}',цівіцщ"а    (щ`'завс`рHіші     і\анітfіjU,[іі     інвссті,щіЇ      в        нetц'jоро'Uіі             L\шсііі  `bш

tu{тtівіі)`     \шс`ріа.їп>ііі     аі{.і`нBі,і.          що         відііовідію         ,'\о         зш\.оііо,;іzівс'гва     ві,тзііzііt\іі,:>t

осіtовтіимн     t|tотLгtами    ('3асобами),   іннТимн   нсоборt"ііими   \іzітсг>ісільш"U  аі{ііU{:"U

(,тіа.тіі        шіі`,`шо).

2.     У     цьому     ГL>лt>жешіі     суб'сктамп     госііс>даі]іовашя     с     і{tі\г}'шілі,пі     пі+ші]і[t.`і.ш:`!ш

.\'с.шнові,і     'іа      ОґшпізацЇ і.`      які    ).творспі    за    рішeішяvі   €ібо    Uеі7е(іув€tіо'U,   .v    іп   і::„
Бі.ЦОбС`|1іЗІн\О.і   eі.'П>СІ`l`ОЇ      |)l`,`ll`1   ()'П  `   (ШlJІі   ~   Р€І/ltl).

..t.     ді>і        ці,оіо        ПtLїIо7і\.епііjі        тіоншріос'гьс;і        па        маіЇ ііо.        jіс`і]е,ґіtіне        і(ом\')іtL;U,іііі\і

пілнрисмсі`і3€`м.   закрішіeііе   за   підприсмсті3"и`   }ґ'стаі]tш."і,і   "   організщі;"іі.   jіі``'і

V'шорепі  а``'Ї о  Uсіі.`б}'в€\ю і`т,  у  ві,Jіаіші  Т'cіді,і.

4.     ,/lі;і     цьог`tі     По.гюжсmія     пс     ііоширіt>стI,с`я     ш     ма}'ню.     пt>р>ід\іі\.     сііпс`{Uіп,і      ;U\`.„

вн!ііcіtmt.U  t`я    о!\.ре\ііі\ш    заі\опа\{и    (об'сі"    >і\піjіонt>го    tІjttгLі.\'.      віі`ісI,коіJ,е     "`'пt`

lej).;І`.:UHlІU`і      М{`|СІ)іаJH.ІU|l`і            І1СЗЄРН`           О(~)'(`КШ      IU1ВіJlІ.ПО'l.     (\tіОІ1{ШП`      Ці.ТІіСНі       \Ш'ііі\)Lі

і{омішексіші,`іііриємств 'і`ощо).

5.    Сш,тсапшо    зі`і,цно    з    ці,"    ІТоло`,кснттям    іііллягz`с    маі`,'шо.    іцо    ііс    мо;і\'с`    бL'!

};станоіз.Iісііому         гіорядку        відLіужсше,        безопла.і`но         іісііс,Tіаііе         і{омуш.т;,і:пw
іііднрпє,мсгв".    }'сгі`анові"     чн    оріанізаціям    та    щодо    jіі{`tго    нс    мо'л\\і,і,    `t`\t'.
'>:\;С'lОСОF,Ші    і1ШІі    СЩ)СОбИ    \''lmШ+iІіlШЯ    (€`бО   .1`,\    '?{ІeТ()С\'ВLПHljl    \ІО;К(.   бVШ    `:і`.(Ш  `іU'І

Iі```,ііоіU    іі,Uї.і.    \     іtt`зі.    і{.о.ш,і   `і.аі`\`   \!{U`,іпо:



1)      моральНо       ';астарілс          `іи       t|tізичтіо          зііошс`не,     непришітне     для     ііо,IіzUіі,іііUіt`,

використатшя   суб`L`к'іом   госґюдарюізашія та  відноі3лсґшя  >іі\.ого    є   екоLюмічнt> псдоціш,іUnі

(у   тому   іііzіслі   у   зB'я'ж);   з будіішщтвом, реконстр}'кцісю та техпііішL\і  ііеіteоспащеншL`\!):
2)   по[ш{о,,r`7і\~eііс`   ш:`сjіід{>к  ав€іріЇ   чи  стихійіюго  лиха  (за  умовп,   що  і3ідUоішс`UHя   і``м `і  ,

с` і`~о і і о і\іі і ` і н о    і і е,,' `t t і  і і  ' і  і , н  і  і л і `) :

`'t)  вияв.їіеііе  іі  і7е:3}іjUj'і`аті  іпгш'гарнзаці.і'  як  пестt``іiL

Маі`,'тііо.     вн>Iв.'іеііе     п      рeзуjU,таті   інвс`нтаі"'3щі.і'   jп\.   тіссіа[іiі.   сішeуt`ті,ся   з       ііо,`Lащш`н

Гіог`о      віііобі]ажеш>ім      і!  б.у,\'і`алтсііському    облік}   в  поіія,тііtу.  вс.іаііовj'іеііt"у  Міпісіеішшм

tІjіііапсін   УкраЇ ни.11гн   цьому   сппсСшпя   маіша,   і;нявjіeііоі`о   в   рс`з.у,і],"іі   ііівеішіііішщ'і   ,і,`

ііeс га`і{ї.  '3діі`,`ісіпоU  і,t`я  піш>і  відшкод}Jвашя  його  вщі`t>сгі.  іtрі.vі  внпцікііз.  кОjш  'J,,іііЇ сHH і U   і 'п{і``

ві,Ttіттко,)іуваігі[;іііімо.,і\їіні!о.

Мор€uн,но      ґ3ііf.`тіірі;ю      .га      tІjізиішо      зіюшепе      мшЖіо`      пріі,щп`ііe      ,гіля      по,.ііLіішіt\іt`,і

|ШКОРНС1`аНН>І.            \Ї О`,І\.С`            |ІeРС`,Ц€Шt`'l`ИС`>Т      ,Т|О      Сtі>СРН      .\JПГ\{Ш.Г|іІШ>І      }7ПОНUОl!{``,І\.СІІОІ`О      ВІlІ\.tlllШ),(lі``Г\\

оііі`ап.V  ра,,'ш   з   ііо,,'[:і.`іі,іііи\tі   його  з{`крітілспіі}ім  як  бс'шосс`ііе,'іні>о  'за  таким   і}іік()ііавііі"   оііі  (:Uo\|

(яmіо   ізіН   має   с'гаїу'е   юриди[піо.і.   осс>біт),   таі{   і   за   вLгшовідшімі,і    і\.t>,\і\іп\лі,іінмH   з{Ut,і:і,іw\Uі.

}J'с'і`аноіt,а\,іп    та   оі]і  `піі  3ацjями.

2.                Іlі)і[і`ґ'іі!Я~Г`Тj[  і)ііііС["Піі)О  СііИС<іНі[j]  М{іі'ііТ:і

L     С`і"саші;і   і\ом}J'нальіюго  маі`'ша  з,,tіійсніості,ся   іориднчноіо   сtсобоіо.   на  t't{LщUісі   5іі\tц

псрeбуваґ`  таке  .\ііайно,  па  підставі  гірийпятоі`о  Ра,гіоіо  рінієшія  про  н{ілiініі;і  шші  ш

і`і`іого    сіп,іс`аніія.    крім    ішіаіU`.ів,    персд`Ґjачсних    іL    2і3.    ці,оі`о    Поjюжсіпі>L    І|ґW``[{і

ріпіeіш;і   іUіо  ііашішя  зго,,'іи  ш  сніісаніія  майі]а  і`о'і}Jt`гі,ся   і`иі\.оііавчим  огн  UH`tN   L{t  ц
;іі\О    впзі;tUі.`Uа    .\ііоішовt\.,к.`іш\і    орі`аііом    }'ііраішінш    вLтіпші,'іііі"    м{іі`іііоп    LUіtі

орган     }'щіав.іііішjі).     У     рttзі      відс}і`ності     іак\>гtt     оргаіі.\J.      [іііоеіп     ріш.`пші     ;```гуі

внкоіі;івііііі'і  і\.оі\іітет  Раііи.

2.     Сmісагшя  ,\іаі`іііа  3дійспіоється  за  }ґі\іови  врахуванНя  особjшвос'гс`Гі  гіравовогt]  р```,нL`.і.\

майна.  па>tвн`tсґі і  вс'ганtшjtених  законоііавчими  ак'і`ами  обґг>іжeш,  Lіи  обме7і\.еш,  щоґі  t

і]о'шорjLт,і\`\`ніі;і   мcіі`{пом  (крім   ві,іпа,rіків,  коші   встановлс.`но  за`~\огtону  розUОіt;і,'і,і\`\`ішtл
.\,1   i 11`  `'   І   І  (  )  \  І    )  .

3.    Сгпzісz`іш>і   ііов[іістю  аморги'юваHнх  осноіши\'  tІtондів  (:tас`оГtіг{)`  іпшш  ш`обо[і`t'шц\

ма'геріаjіьппх      активів      Ра,і_іи      або      с}ґб'сі\та      господ€ірювашія      (оі\ріN       о(Ї tі``ііF,

нерухомості),    первіспа   (Hерсоціґієна)   вартіeть   яі{и.`   стаHовиті,   до    1000()   (,`іtL`л

тнсяч)     т`р:івt`нт,.    здійстноється    за    рітт_тетніям     керівтіика    такоЇ     юридиtпіо.і.    ос{tіі:!

ВідПОBі,ЦПО   дtі    ЦГ,ОГО   ПОЛО7І\.СШІЯ    (За   ВИІІЯТКОМ    ПідЇ ТРИСМСm`    Щt`tдО   jll`.И\    Щ1lі!`ULІГ  t

і)іШ`1Ш|   lІі)О  UРИВ.1ТИҐ3аЦііО)  Т€і  Не  ііо Гі)ебУС  ііОі`о,.іЖСШJЯ  Р:1,`UіL

4.    З  ме'гоіо  оїрпмаішя  '3і`оіш  на  списаііня  комупалI,Hого  майіш  с}ґб.скг  і`t>сгіоj'іаі)іоіt{іш]>,і

по,гіає    оргші}і,    упоішоважсіюм}J    ш    іііді`отові\у    відпові,щіоі`о    рішсш>L    гіа'!`і,`\іі    і>,

звс.рненш"  1]ро сііисаніія  майна тtікі і[оі{умеіітіі:

1 )   пі,іпт,ісаHe   і\e]іівіншо\і   с}'(і`єI\та   гоґ``по,`іа|ітt`івtіH"   тс`хIтікоеі\.опомі`піс`   о\5цї\ііU.\  F,:U!   ф

ІІС.()бХі,'UІОСТі        С11ІЇ С:1|ІіІЯ    МаҐ1Ш1`     |3    jП\.ОМ.\7    .\1іСЇ }ІТЬС>l     РОЗРі1,\)''Пl\И    Т{1/(1Ґ)О    іНШа    іUфО|)і\ШU.     Ц)   j

(t`ііі(}'ізаііUй   (іtішщ`(п>,иl`'l   ре'}}'.|1ьтаl.    снпсапгІ}|   1\1айш  і`а   ііро  тс``  ;H{   вопо   віІ.нlнс   ш  (і)іішlcОші`|

пjіан     (ішя     комупаjп,ііих     підпрнсмств,     дjі;і     яких     псрс`дбачe]іа    обов.язкоBа     ші;iішісп,

фіпапсового  ііjlап.\.).  іішр>іми  використашjі  і\.он]і`ів,  яі{і  псрсдбаііаtшц`>і  о,Iіє`р>іmш  п  [іє.!.\ U і ш і
СПUСаШ>L  а  l:tК()`;l\.  іUфОР\1аЦіЮ  ГЩО  ВlL'П'ІВ  eППС(НПІЯ   \""ПШ  П{`  ЦL'ТіС`ПіШ.  \1:lі`UІОІ3Оl`О   І(0.\Ul   't`  1  t`

і  тціова,'.і.,і\.с`іш>і    с}'б.t.кі`о\і    і`ot`Uо,,`.іаг\юнашія   вщіобші`іttЇ    ш  ішііоЇ  ,Tіі>Uі,ііос і  і:

2)   і3і,t'іО\JіОсТі     ііі)(і     \ш``шо,     іІіо     ііроноп\'Сті,с}і   сішс`аі`и   за  ;.[аішш   Ґ)\'\Пі.\Ш`іісі,і\t`IгIі   \нLL,(``

(I\|`іМ  Об'(,КП1`  llс`З;Шt.`РІUСІ|ОГО    ()}',lі1ЗНП|lІВа)`.ЗЩІО  З  ;'l`О,:|z)ГКОМ    1  ;

3) акт   ііівеп гаризаціЇ    маі`іші,   [цо   проііонуєтґ,ся ґтіо  сііисаішя` зі іі_іпо з до,;.іатко\і  _7„

4)  акт   'ґехнічпого    стану    майна`     з€1'Івсрдже11ий      І\~срівпикоІ\/І  e.\'Ґ)'єкта    l`осгlо,'lа]1lol,:Ll!lt!

(Ш    по,'1{1с'гься   у   ра.3і    списаінія  маГш€`,  вияІ3лсного  І3  рсз}'льтаті  інвснг{1рнг3{щіЇ   я1\.  [Iеelаll:\j:

5\і  і3і,цО\іості    іір(j    ішяішістіj    обт;і}і\.сШ.    Чн    Обме.;кепі.  СтОСОвно  р()'ШОР}[,`іZі\.с`нпя      WUЇ rі\`і\..

пі(``     пронон\Jt`'U,(`,',і       `і!п(`ш`н     (!){їit`,\I     з  ві,іповіі_тіTmпUііjітвср,,іііимі,і.,іок.\'м(`іп"н):

Ґ>)     ізі,'іо\і"U           ґііtо        зс..\іс..п,іі\'        ,'ііjіяш\}'.       ііz`        >шіі`'і         ро'{таUіоі3шіe     !іер}\t"с`     \Ltіі`іііt

За'}lІtllІСіHІ;іМ   ШШіі}"іВ     ПОіТ|а.'іLШЄ)і`О     іШі\ОііНe'іШіH}і   ЗЄ\Іe.'1І,HШ     дL'l;Ш(tі\.`     >іК;   1Ш1{і.1Ш}іІ\)і.Ї ,



'і`акож  копі.і'  відшші,IUіііх  під'гвер,Iіііих   доіtументів.    зокрема      деі.ж{tвгіого      акта      на      Uщі3U

ііостіі,`шого  корііс'і`,\ іш ц>і  зсмjіеіо.  кадL`строгюі`t]  плшіу;

7)     і3ідомосіі       іIіі`о     об't`і"     ііезавeршсHого    t`5\',тіівіп,щтва,      а     e{іме:     ,гіаґіа         ііО.ііііі\.\ґ

1ІрІ,шнпенпя    буді1шщтва,  з{lтве|t/.lжепа   заl`аjlhна  варїість`  ві]ртісп,  |1t7Сtії`,  впконclІІнх  с'шUt"

ш   дат}'    ііі`"ііі,піс`іUі;і    б}ґіііішіщша    (кі,"    і     і{ош       'i:ітвс`г>,т;ксшо   ';ав,іішшjі    ш   ііроeкї}'іJ,шіі;L

з€`галі,па            кошlttІtpІсш    вартість    нроектповиш.vt\Tвоjшнпх    ііобі'І`.    к.ошто|1т1сІІа    ізаІUіш,

НРОСІ\ТlJОBИІП}'КУlЗ{Ї )ЬІІИ\'  |1ОГ)іТ.    l3ИКОНаНИХ  дО  Ї Х  ПГ)ИТТ1ШСТТНЯ.  СТ{1,Ці.l   Г`,l1КОНtlІIНЯ  РОбіТ).

5.              У    разj    [іоі`іjeГ]Lі    \`рг`аіі    уііг]{івлішя,    або    іішш}'і    викошівtіш`'і    оргщ    що    гt>і}t;    ііг\)еі

рішеіші.  мо7і\.с  '3€Uі,tт} і!{\'і U  Bііі  суб`єI\та  і`осподарюваUші  до,т_іаткttві  ,іокVментіі,  необлі,Uіііпя
прпй[іjітгя  рііLіеппя  ІJа,'+и  тіііо  спі,ісаніія  майтіа  (тсхIіічііі  нас]іоі]".  с}іжU;і  ,'іок\мєшн.  іш і ш п   і

ітсv`e'і`ріішіісііові`~U  шсщі€\jіізовашL\  оргішізацііі'!. дt>і`овtjрн  "цо).
Г>.        ІІііосії   ріш`ііш   іііtо   наіі€`нн>і   чп   вііL\іов}'   н   ші,ііанііі   '!го,ші   ііа   сіп[сtіпнп   \ш`'шU

гот)'сться    органом    управліштя    (іпт.пим    утіовнот3ажени\і    органом),    гот}'t`тщ`;:    U
гіерeдас'U,сjі    на   розі`ляі.т   І'ади   протягом   30   ді[ів   з   дати   тіадхо,т,і\.сттня   ,гіоі{\J.\іUі і  іL.

зcізіі(ічеііііLі\   )ґ   іL2.4~2.5.   цI,ого   Положеіін>L   Проект   г>іпісішя   внноситься   ш   гttt'J,г  ія,іі

найбли7кIіого   пленарііого   зtісідаінтя   Радн   з   уг>а,\'увашіяL\і    іірішісів   сг,   59   3ш.:Оіі\

УкраЇ іш  ttI Іро місцсве самовіі;ід}'вапня  в  Укра.і.пі».

7.             РііLіепіія  що  і!і,`імов.y  в  на,)іанпі  зі`одіZі  на  спш`ашя  мс`і`,'іна  пііHі``"аt`ті,t`я  }J  разL  і\шU.

1.     майно  пе   ;!jдповід€іt`   ві,імогtі\т,   визпаtістт"   .\J   пункті  1.5  іU,ого  ГІоложс`нііjі:

2.       РL`,щі  т3нг3ііі`!ііиїа   іішіі   ііпі}іхи   і"і\.()рисі`анп;і   маі`'іШ.  ілО  ПР()ііоп\(  гі.с}і  ,1іО  СііііС(Піtl}і:

.'>.      суҐt't`і\.і        і\tсііо,'іtц`,кшLш"        по,`.іав       ііс`ре,гіt.tL\ііші        іU,t\і        LІо.іt'їкeUшім       ,'[с)і\.\.vс`ііп

ііорушспшім    установлс.ішх    вш\,іог.    а    'гаі\~o7I\і\о.тш     іі    ,тіш\..\\!C`ііі`Lі.\    ІJiLіо[О    іjи>Iі),.і,`ііі`t

суlІсрс,ш(,eті:

4.    у     техніі{t>~еі{оіюмі`,шому     обґрунтуваіші     ,`іоцjш,Hості     снHсапнjі     маі`,`іш     ві,,іL`\  іііі

економііші    іі\/:ібо     і`схтііііііі    розра,\}'ітіtн.    що    ттLltтверджvіо'і`I,    тіеt>бхі,гщісті,    с`пiіі`;іUііIt,t

\|z`І`ґ`Ultі    (}       l0^l\J     `шс`.т|і     вUзUаlІеіпія     BіілинV    сUІісанlія     .\їіаі`ґіш     ш     і[іJіісUіс.і`і,     \l€UііlUl3l\lгІ`\

к \ ) \ І  1  І .  І с` І\` с `\

ПРОВа,l7І\.C`ІІll>|   ВlІРttб[ІН`Іttl.    Та   і1ІІІ1ОЇ   ,7|іjІ,l],ІІОС`Ті  )

5.    відііовідUо ,,і[о з{іі{оподаBe'г`і3а заt'>t>ронeно розпоііjіджсшія  майном.

8.            для   пjдготоіiі{Iі   пропозиціі``і   іцодо   списаіпія   м{tіЇ на   оіjгаіі   упрагшііIня   (а   у   рtізі   :`Ltг\t

Ві,;1СУТІ1ОСТі           Вl'U\.`)Ш'іІ}`U`ПU1      КОМіТС'Г)      МОЖС     УТВОРИТИ      КОМіСіЮ     З      І`ПШПІЬ     СНИСz`ІlТІЯ      \LіІ``U|іі

1Іпсс.тн,іііс`ті„   тіс`іі`'\ща  іьш"і   склш.     реLламстгі`      ііrtбоіп    і   з{шдаіпі;і    і{o,\.іісі.і.   '',атвt`іі,г,і\.\мш

І1UІІеППЯМ    О|11`11П}     ())О'}ПО|)}L)|lШМ    {\КТОМ    ОСОбН),    ЯІ\Ш``t    .1Ї     }ГН3ОРИВ.    Y     |1а'іі     Ш)'Ц)eб+І     К().\l:Сq      і

пІ,ІТапЬ   списшшя    \ш1`'ша    мttже    п|1овєс1`н    ,Ilодс1ткmш:і    огjІя,т.t   маl`ішl.    пю    нроІІоU\'(  nw    ,ltl

с і і іісан ітя .

З.             УШОІШШц.`\'{~)'( і``T0`l  І ()СlІО,і'lаРlОНаІІШП(`0`lіСіЇ '!і  ШH(`аHlіЯ  "йШ`,
•|і.   ' ! :t  В,,7 La ]  Г І f t[   'Г:`    І І tt l!  І | О [` а9!\.t` І l  ГІ tl

.').L        /|.'[jІ         І}{\І{llІОB.іШПЯ        (|){\К'1`}і'        НeHРlіідf\ТllОС`1і         Ш\ІЇ Hа        l         Ш`МО}1\'."ІЮС.Ґі         1`:`        t/`l\)U

ІІеe(І)еК"І3НОСТі   ІЦ1ОВС,ТlСШІЯ   йОГО   ВідІ]ОТШОГО   РЄМОU.Г.V   Ш    НСМОЖ."Н\)С`Іі   І`'ІОГ()   BИІ\.ОІ)ИUЛШя

інUіим     ін,піом`     а      і`акож     дгія     оtl]ормjіенLіjі     док}імснгів     ііа     спис`:іHіія     маі`Ші     с`}бЇ і`.Ої`!

|  Ос1lОда|)1ов{1ш1;І   }'т,}t)рІО("І`hся   кОІ``1іСі>І   іЗ  Сп1/1СаІ1ня   ,\1аііUа   L1а.їlі   К()міС`іЯ).

З,?..    С1{;1а,ї1    І\t,І\lі\L`і.l.   '3t\mе|]/Г,It},'t:т|`,СjІ    |1t>3HоІ7я,lIUІм    zU{.їОV    '!а    ІIЇ _Uшсом    керів|"І\t\     .`\  tіl„  п

l `О С П Од{1 Р І О ІЗ€U Ш }l .

3...>.  /Lцjі   нс`іішUіз.іеіUі}і  (|)ак`і.\ґ  пеіірі,іда'пюсті   викорііс'і`ашія  маf'пш  (трансііортпих  з:іс\o\tііL

ііагріваль[іих  та  ііорових  котjіів,  спепіалізоваіюЇ   будівеш,іто.і.  і`ехнііtи.  обjіадIіання  тощоL  і  і

ш`ребувас   іііі[   нагл;ідом   уґюішоважсшіх   органів  ,'іержавпttго   нагля;[у/коіітро.тно   (інeпеі`.ціі``L

с`j!.\,'жб    'іє,іщо).    с.\;б`t\;іtT    і`осгто,тіаріовання    заjтучає    ,ттіл;і    уііасті    в    робt>ті    комісі.і.    пгe,іісі:U,ііш{t\

і}і,[ііоBі,цгюі`о   оііі  Uіі\''   :і(1О    Ґі`іого   тс`ріzіторіального   тіі,щі(нґ`іі.і}'.   Такиі`,1    іц)с`,`ісг€U}ііш\пі,'Lпщ`\  і     ж

ПГ)О  С`lП'1С:`іШ}І   ^!ШЇ U':   :1``Ю   іІС`і)\`,Ш(`   КОМі'.`і.І.  СВіГІ   ППСІ,МОВІ'!П   !.,ПСПОВОК.   ШО  ,ТlОЛа`Тl,e}І  до  і1К Г1!

.3.L    У    гtа'зі    '!t    іі)```бU     і`{1ґ'шҐ`О    ш`Об\і'ш(`і.`'іі    в!іtЇ \.\  ішіші    і  {L;і.\'Зсні,I\    ot`об.іивосгс`і`'і    сші\'`:\Uіі;)

\і{іі,'іш`     с.\Jб`t`і\'.і`ом     і`оeUо,щцtіоваііші     .\і\)`,і\.\Jгі,     `3{іjі}'ч:U`н     ,ті.ця     участі     іj,     і]ot'tоU     і``о\іісі`і.    t|):і`\іщі.`,

і{і,'Uіовідшіх  іісіітрші,Hи,\  і  ,\іісцсішх  орі`аііів  ві,ікош`віIоЇ   влади,  правоохt]іtошшх  оі>і`шііt   іt,щ\}

(:3:,  з,`одоІо).



`'t..S,       ІIі,`11lі\С      С1ШСШ"       ІІt`Г)}'.\ОМОГО      і\|dйШі.      Об.Сhііі3      ііе'{шteі)Пі.`ііОіО      б\,іііШшLі;і!

(псз{шeршсішх      і\шіііші,ппх      іпвt`eтіщій      в      пео\5oротііі   магері{`jіьііі      аі\ті,іви)      ,ііо    с`!\   LLт

І\~О\,ІіСі'І.         СУб'€`Іml     ГОСГІО,,ТІаРІОBаШЯ     І`     t>бОВ`;І'3КОВt"},'     ПОР;l,1U\У     ВК.ПО`ІаІОТ|,С>І     \Jl1ОІШОН{LІ\t`Іjі

ііредс`тавшш  1'а,і_ш   для  вктііочсішя  т{`і{огt>  нрeдст€Lвііш`.а  до  скла,,Iіу  КомісіЇ   ксі7іішпк  ,:і}JtTґ кг{\

І`ОСПt],Щ`|1ЮВ€П[НЯ  ШНР`lВ.Гl;ІЄ  lІИСІ„`vІОВС  1,ЕСРНСПП;l  Па  іМ`;l                  ГОЛОВИ   (ОСОбІZL  ЯКа  ВИl`ОП\'t.   ,іtjГ\>

обов.jі';кп)   ііе   пі3,JіпііUе`   іііж   за   10   (,'іі`сять)   іtобош   діТіЬ,іо   заі`вс`р,тtі\.eіш;і   перша."  іш

ск.'таіі.v   КоvіііЇ і..   З{U.іUі    кeрівішка   с},'б`сі\їа   і`осUОдаііIоі3ашя   має   бу"    ро'!г.іі>шуїиі'і   с`jііі,``Lі``іі\і

го.тіовоIо  ОТ1 `  (осо(;окt.  яі{t`  впкон.\Jс  йоі`о  обов'язк[іі)  ііе  пізпііпе.  ні`,к  за  2  (ііва)  роt'іо`іі  ,ші  ,іо
'{атвс`р,'іжсші>Uіерс`оUtші,ііогоскш,ііуКомісі.і..

3Ї ].   У   ра'>,і   ііt]руінс`шія   проі`п   с}'б.t`кта   і`оспо,'[{`р[оваHп>і   сітравіі   ііро   t~)ашtр}'іе.шо.   j'`:і,'.`{L

І{e|7іві[пк   с`уб'єі`~та   і`оспо,,іаі7іовiшн;І   аf>t`,   арбі'1`р€1.,і`."й   l`с|їуюіH,[й   у'шоІtІоt'   комісію`   ,'іt`   с|\1tLі\

jіі\.оЇ     ізі\.jпочаіо'і`ьс>і     і`t:лt>ва     коміeі.і'    кєріішик    с},'б'сіm     госііодс`ріоі;шііія    аГtо    і`р(>іііt:і.,шU

і{с`руіоіші`,'і   гLі  .шсіш  і{о\Zііeі.і',  Bизшчeні  у  пунктах  З.1.  .3.Z+.  цього  Положеші;L

3.7.  Комісія:

і)   прово,тlитІ,    в   устаІ1овлеІІому   3аІ{оподавством    ноІ1ядку    іUвl`HїарU'3tіцію   м{U`'[ш`|.    що

і ірt>гіt\іі},'сться  ,,іо  сіііtс€tіііія,  та  гза  Ї і'  резуjіі,'і`а`гc"н  ск.'іа,rіш`  ві,цііоізідіінй  {tкт:

2`)     проволип,     ttгл;тл     майшt     з     викорис'і`ашіям     необхідпо.і'     і\`хііічно`і'    лоh.vліс`ііінц  і

(Г``.\Пі`ПШ    ІШС`|ІО|1іШ.    ПОНu`|tХОВН\    НҐІаlІіВ.    Ві/|ОМОc`ҐС`і,'І    l1|10    ,,[etЇ tС`l"     1ОЩО)`    а    "«'t,l`|tUtll  \

(1}   \гz\.Іl  1  с`1)(`І,І\~ОІ   О   ()\'      І  і  І`   \   :

3)    втізпш(     сі\~оі.іоNііііі}     ('іe,\ніLUіу)    доціjіь[іісіі,    іііZі    ііe,іоці.тшшс'іі,    mдііовjіс`іш     іj/\\5U

ііо,,'[а.`іьі_ііогtj  г{икоіjіісгаші;і  маі`ііна  і   B]іоснть  ві,'інt>ві,іщі   ііротіо3иці.і.;

4`)   Bстапоі3jіі{>с  коішрстпі   притіипи  сшісання  м{tіZ`Iш  (моральнtі  застаііі,.іість   ш   фі'ш  іші
ҐЗІІОІПСІ1іСТ1,.  неІІри,/|tl'l`ІlіС,TЬ  дЛЯ  ]Іо,ШlьLljОl`О  ВИКОрисТаннЯ  Суб'ЄКТt)М   І`ОСl|()даРЮВанІІjІ,  зоІ\|t'`.`\4  l

r\J   '!в'>L!і\.\ґ   з   tl.\',іівшщґю\L   ро'шіі,іре[`шям`   рекопстіі};кціtіо   і    гехніііні"   ш`ііеоспаіш`UU;і\L    \і`5  t
іі\шіі\.О,іі,і\шш     іш:L`.іі,іоі\ш`!ііЇ      `іи     спі\ііі'Uіоі`о     .пі\іі      і`cі     пеі\,іо.;т\,'пшісті,     ні,шіошшн;L      `^3  і

ніі>шсшія  і`'іt>гU  в  іtсзу`ііь'іаті   інBeп.іаршщіЇ   jік  пес'і`аііі):

5)   і3изііі\чає   мож."іюсті   вик(tрис,таішя   окрсмих   в}.з,']ін,  ,'`етаjісі`Zі.   ,\іаі`c`ріаJіів  .іа  і[гг>u  :і і і!;

об'єктtі,  що  гіідляі.с`t`  списатіґію:

Ґ>)  злійс.,іпоє  кон'!`роjн,  за  ви.ґіученням  з  майна.  тцо  ііідлягає  стіисатіінt\  пріLJіатііт,іх  р,\ц,.іiіі,..
і\с'гаjіе}`і.   маічіі{іIіііз   т€1   аі`рс`гатів,   іі  'і`акож   вузлів.   дeтаjіеі`Z`і,   матері{Uіін   'гL`   іU`реш`ів.   піо   І\`і.і`.`  і  `і  і  :,

.іоііоіоціііііі   \іс`і€і.ііі   і   ,іороі`оціHш   і\.амііпія.   визііа`ш`  Ї \   і\~іш,і{іс'гь.   вііг\'   'іZ\   кош`рtшіоt`    і,'іі\   j\    ї]'U

сі\^.:іі`д  і  оііри`~>у'і`к.\'і;і\іііія  на  віїіпоі3і,'іЕіих  балаіісових   р{\хуііка.\;

7)    скл{\,1|а(`    ві,1|повідію    дО    зако1юдавстІ3а    ак.ги     [L1    сішСа1ШЯ     .\Шj`ша    За    ВС'l`CUІ()Н,'l|``L{\,І\t

їіітюпою t|іоі"ою.
.'>.8.      З{і,      рсз}''н,ґіатm,іи     ііоботи     скjтаітаt`тьс>і      пііотоко.тI     засі,Jіаішя      І{омі``,і.і'`     ,Tіо      ;U\'t\г\,

) 1о,' [а іо  І`'1с 'І :

1,)   .Лі\.і     ііііші   іtііtи   !аіііЇ    ^iаі.,'піа`   іііо   ііііоііоіі}Zt`і`і,с>і   ,гіо   uіііс`аіііія:

2)  АI`т  'і`схні`пюі`о  стапу  Lwійші`   що  гіроііоHуt`'гьс;і  7`о  списzшп>LІ3   tшіі   тс`хнічнt>і о  t`LUі\

і\,і{ійііа    `зазпа`і€Uо`іі,t`я    рік      виі`отоі`jіеінія    (будівшщ'гв€\)            май[іа.            дата            ввeіj`еші>i          іі

с`ксіL'туtіт{іцііо.             обс>п`       пііове,ііеноЇ       роботі,і       з       і\iо,їісрпізаціЇ ,       \1одпфікаціЇ ,      ,ііt\б}J,іt,".
`|()Об.Гlа,llL1НШІ      і       Р_`Т\.Є\,Щ`ТРУ1\.Пі.]..      СТаТІ       ОСПОВІНіІХ   ТL1СТИН.      ЛС`ТсШеI`і    і    Н\.'3,ТГіВ,    КОНС'І`|1Уl\.ПUШІ\`'

J .ї 1 е м е [ І , '  ! І і .

`.і)   Лі\.ґі`U   і`Hііс{ііін}і   .\ші`'іпа.   В   аі\ті   сііисашя   маіЇ ші  ,'іє`тально  за'3п{і`і{ік)ті>.`я     ііри'піі"     ,`Uг.'`\

списаніія     та     робиті,ся     висновок     про     економіtшу          (техн].чн}'і     пeдоцjлт>нjс'іь     гіі/j\'5U

пеможjшвісті,  ізідHовлe[шя  ма}`іш\.  У  разі   списаііня    майііа,   їіошкод>t\.єііого    внаслі,,іюк   €шрі.і

ш  с'і`ш'`ій[юі`tt  jіиха.  до  акту  на  його  спі,ісашія додається  па.тіс`жш,"  тіиUом  завірсші  ксtііі>{  `j`t\г``

прtj  аB{і,ііііс>,    г`  якjіl   `,іізjіа`т{ііоті,ся    пг>ичини,    іцо  пііт,ї3вслп  до  ітс`.і..

40   |ішіі   ііоіt\'щш  і`и   (кt>Hі>і   tік'і`.\J   ііро  аBа[tjіо.   гшспоши   нііітювішп,іх   іііспeі\jіій`  ,,'іегt.,і\.tіі;іін\'

(,!1,i,Іl,,3,,,,[,(,(:і,.II,І,(,l`Іі).

.Ї 9.   У   протоі\оj[і   зас`і,г[€`ніJя    і`.О\ііісіЇ   За'}ііа`іtііОТі,С;і    ПР()ііОШЦіі.   Пі`),.іо   іПJі}[Хііt   іШі`ОГ,ИCT  іU(і']):

і\і{іі'ша,  сппсtшUя  ;п{`tі`о  3а  внс`пt]вка,\ш   і\.омісіЇ   с  шд`tціjіі,UіLм.  захо,,'іи  '`з  і!і,`іші{o+ііуванп>і   і!{\іt j t `,с'і  !

.\і:U``іші.  в  і7eз}'jіьґі`а.і`і  ііівентари'3щіЇ   якоі`о  ви>ів,ііeш  і[есі`аш,  ш  роз.уі{оімііjіс`і{тоізапого.



3.1().   Прtїгоко.:і   засідаіін>і   ко\'іісЇ Ї    нідшс}'єті,ся   Bсі,\Lі   `L'іеIіаш   і\ґt>`\іісі.:..   У   р€`'зі    і]e'3і  Ощ

РіШеІШІМ   І{ОМіСі.1.  .1Ї   lІjІeІП,l   МаІОШ   Щ1іШО   ВИК.Тlt\СГП   }    ]lПСІ,\ІОBій   фОР\іі   СіЮЮ  ОКРСМУ   ,,ТЦ  \U\``,,`   Ш`t
тіо.'tа(`тьс}і  ,цо  гIротоі\.0.ііу  '3асішпші.

3.1Ї      Нротоі\^і`іл    зtісі,'іcіпня    т\.Омісі`і.`    .ікт    іттві`нт€ірт,тгзаіtіЇ .    акгі`п     ш    сііисаінія     VаҐш  \     п

технічноі`о  e'і апу  '>,tU`ві`р,,T,і\.}Jіоті,с>U\ґеіііішиком  суб`t`іtта  госпо,гіарюBcішjL

.'>.12.   Кс.рівііііI\`   с\ґб`t`кга   і`осііо,тіаіііоваіі[ія   'і`а   ч.:іеїіи    І\.омісі.і.  нeс`}'.т`і,   Iіє`іісоііаJіі>іі}'   еt)Jіі,  іі\і>іі.\

відповідальпісгь    зZ`    подtііHія    досі.t>віі]них    ві,;[омостeй    та    ,і\окумеіігів.    ш`ре,цt~tаііe",\    ііір`і

1І(,J1ожс`,,[Ія'\І.

J.  МСХ:Ї !Гі'}`'f  СПІІС11[!І[Я   ,\І1`і'І"l

4,1.   І'оґ3Г)праппjі    і`а  ,IіеvіоHі`аж   маі`Zіпа,   іпо  проііо[іує`і  I,ея  до  сіпіс`апіія.   іірово,ііи'і і,с`>і   .і\:   і   ,і{п

нісjі;і   ]ірі,п`ішп`тя   вUкопк.о\іом   рcі,т`Iґі   ріHісішjі   про   ііа,щініі;і   зг`оди   ш   спиeаIпія   і\ог\і}'ііа.ш,шtг\`і

маі`'піа  відповідно  до  цього  Положсші;t  (кг>і,\,і  випадіtjв  ііt>Lшtод7і\еіін;і   і\іаі`Ї ш  вшс,іLїОі\{``н.\і]Ї і

чи  стнхійпого ,іих€\\).
ґ+.2.    Ро'3бнрLііптя.   дсмонтаж   та   спис{іші;і    мcіі`'ш{і,    а   також    ві,тіоҐtражеііня    нс`    г!:іх}іL`:.іі\

б)  .\г€``тгс`іtськt>го   оЄ.тііі\.}ґ   t|tак`гііз   провс`;іештя   ві,,`іпові,тініїх   і`осгтодаііс`і,і\.іі^'   оііс`і7аціі``і   згЇ іUо   '>,   їtHт.і

Н(1Л()ЖС`1ТП}"     Ґ'>1lбС`'!!leЧV(`U.С}І     (')С'ШОС`Ч1С`/1НІШ     С}'б.(hТ(Wl      1`ОС1ІО,ЩlРІОІ?ШlШ|,     Ш     (~)€L.lОШ`і     ;lі\.\L

І',1,e(,)І,і,(,\І`,1`іІlо.

4.3.   Усі   вузjіи.  де'галі,  мате!ііtu"  тLі  аціeі`ш`и  iіtцібііапоп;   і`а  ,,'ісм\>іііUнапого  t`,Гt.[{іjіш`іі,ііjL

прі,ідатпі    дjі>і     реі\іоіп`у     і[ш.іоі`о    обjіUіііаіш>і     чи    ,ц,ія     ііt>;іаjіьшt]і`о     никористаішjі,    tі    'і{;L.tt;і\~

"'іeріаліі,   о'і`римаііі   в  рсзуm,таті   сппсанн;і   майш,   опі7ибутіtовуіоі`і,ся   з   відобра`,ксі"і\і   і]U

і)а\ункїі\    б\7хгалтс`рсі>кого    обліі{}'    запасін.     Нспридатпі    іітія    викоііпсішшя    ву3.'іH`    ,`і``і`ілL
\Ш1.`|)іа   П\    Г(;  {11  |1С`l`{l  ;  Н  ОП|"б}"І  І{О1}}'ІОТ"   >І1\Рі  l0!1ТZТUІІґ1  СЩ1ОBИШ  (МС`'Іа   r``(`|)}'.\Т   ГОЩО)

+.LL    ОЦіfU\1l    Ц)ЩШ'11Ш    li}">.Ї .і13.   ,;lШ,Т1.`l`L    ,\ШС`РіШі|З    І{)    Ш`І)eГ:Гlіl',.   ОІРІt\І{`ПІL\    Н    |1Є`}.\    U,І{.,lі

сііІ/Ісання   маІ`їн1і,   ІІроводlІтІ,ся   нііцІІОвіj|Іlо  ,,'\о  ґ}аІ\.оіто,,гl:\вс'І  13а   з  1Іита1ІІ,  о1|іІ1І\1і   VІаl`Z`llІа.

4.5.    Впл)Jчсііі    після   демон'гіжу   '[`а   рt>збиршшя   майпа   вуз.іш,   деталі,    матeріаjні    m

аі`рeгатн,  що  містш,  ,ґіороі`оцінні  мстали  і  дорогоцішє  камішія.  пііі,'[;H`аю`гь  3,цачі  с}'tТt і\.шU
гоC`пt>,щ`рюваішя.  >іі\.і  пііова,)іяті,  діяjіі,ністі,  і3  збирапня  і`а  іісіtвинііо.і.  обрttҐtкн  бр.vх'т}ґ  і   і!ії\t\`ііі',

дорогоцітшL`   .\1е'і`:Uів  і  ,цорогоціUт!ого   і\амі]нLгі   на.  пі,:іст:і.ві   .'ііцензій`  о,'.Lt`гі.,к:\+шх   ві,'шоі4і,`|іІl`,    і\\

ві !  \ і о і `   `і і і і і ]  і о і   о   за і\:.: , і  і оґ7 іа вс``і`і+а   У кііііЇ і і і,`і  .

4.(>.   ЗабОііОП;ісгЬСЯ   ЗНИщ}JВt`тп.   Зґ;іаваг"   в   брухг[   З   і\tїііі,оіtоВИ.\   і   `іорпИх   і\іeі`Lі`іів   fe,\ніі\}.

аґіаратуру.,  ііі]ила,'ш  та  ішні  Bироби, шо  міс'г;іті, дорогоцішіі  мсталн  і  ,`.іорогttцінне  hамініі;і.  `'jє ;

понерє,шьоіо   Ї х   цпщ'чeнн>і   та   о,іііоііасііоі`о   отціиб}''п`ґ,vвtігшя   прщіcітш[.\   ,тші   ііошш  і`tпt
І3І`U{ОРНС`'І`ШШЯ   ,ЦШL`іeй.

`t.7.    КОШЇ Н.    UііО    Ш1,'[і1"І1ПШ    І}    |1С`'Н'JП>Т:`{Ті    `.`ПИС.ЛH(;l    \1L1йШ}`    СllР;L``1Оl}}'|0|  Г>С}1    Ні,'Ш(Ші,Ш   `J    ,|   і

ні,і \.і tj і `   ч н і і і і о і `о  за i\. ґ\ j і і о,гіавс' ііва .

Коііп`и`   що   шщіт``Iш."   із   рс'.з.yjіь'ш.і   списіUіпя   ,vLіі``іш.   що   ]іеіtс`Гt}Jі!:\t`   іі:і   б{\.щ`ш`і   с`уб.t  і\  і і!Iі

гОсііО,Ті€1РіОв{UіH>і.     і     Нс     }'вііііНТіО    ,ЦО    .і.\     СТаТ}'.ГНt1ГО     КаПі'ГclЛУ`     СПРjТі\ІОВ}'.ІОТ|,СЯ     дО     Nі.`lleі  \Ilt

біо,'і;j\.ет\,.       за      вигttL\.w!аііH>ім       кttіU'і`ііt,       яі`'і             сIііі>і.\Zіt`тз}'IО'іьс>і             ш             і:о`\іUеііс`{щііо             іJ,;Uгtа,

І`О\ШОґТlі\РС`І.КИ\        (\!1    (\[іі`ЗЩі1`'І         1Іі`        іUUС{ПНl}І        Ї z`І{ОГО         \1Ш`'ТШ\        (;1КІЩ)         іlШІЄ         Ue         НСlz\ll\UІ'    Ц`

З€1l\.опо,,'|ш}с'lво,\l    1\`;\\           рішШHя\l     ГLа,",,l).           С;\'г`1а           вІ!ГРilТ    І`()СlІО,'lаГ\СІ,l\Ш{           (\І)і.аПі'Щіl`':            li   l

сUUсшіня     маі`'іііа.    ;!1{а    пі,гUіяі..іс  і\.о\іш`псаці.і.`   ішзначаt`Fі,с`>і   ш   ііідставі   ііо,:[€іііоі`о   ві,ігіовL`іL\tм\

органу    }ґпгtz`влінп;і     кошторису    іtієtдо    такш    витіі{іт    з    відпові,г[шми    обґру[щґгJ,апU,LtпL

РОЗРаХУНі{tіМП     Т{і     НідТізСРдНИМИ     дОі{УМЄШ\мИ     За    УМОВИ     .і1.      ПОГОґ,lЖСНH>і          іЗ         t>і7ішtU

;\11')а,;гіі,,JІ,[.

С)'\~`'r`ІU      Т`ОСШ\LЩіІ1luВ:`ІlHЯ     і`,Іа(`     1Ч1ШЗО      Ш         lШl(}'U     Об()|1О1НП\    Ш     11\.}()бо|1ОПШ.\     Jl\ТH:'UІ;.

і н і і іо і `о    \і сі і``і і і :` .   О  і  ); і  ,  `\ і z\ і і і і .\    .\'   рсз,\'.'і і,та  і  і    с` і і і,ісш і і >і   мttі'і і і Lі.    І і ю   п срсб.Wtіj. і \'`;    і і іі  Ї і.   fіа. і а[ і с і    (  `і \'~,.  і .і    ` .\\J  і

Н1ї'ШОВL;іШ    ,іі`)    С`'ц     іі      16    :Заі\.ОН}      \'1{Г\{і.і.Ш     tZЦ1o     UРUШ`Н'.ЩііО    ,`іСіїZі.`.z`іШОіО     і     l\.О\Т.\ШсЇ U,U``П`і

\ '  ( \  I` ''  l  l  : l )\  .

4.8.     С`\Jб.mш      іОсіі()даріоі;аіші.     іш     б(іш`ш`і      >іі\.п\     ш`реб},і3{LїіО     і\і€`ійно,     гіоіііііоі`і       ,і``t

і,ш\t`іHкttі\і},'     }     міс`ш"й     строк    піс.т!;!     заі{іііііепш:     ііроцeд}ґрн     ро:;бираішя.    ,Tіемоші\,,'\:       п

ощ)н(ґ)\ґ1І{\'вш"   'ш  г   нро   с1п4с`а1ш   ``|{U`'ша   ')Fі,т[по   ґ'|оґтl(їl1{}ї'   .L    у   рсL'!і    н11}Іlшоеті   зcl.\Bа,[``l`л  j

ЗВіТ\'   ОГFШ[    .\'l1РШ   ,;UН}l    (U    .\'    І1а'3і    }'ІШ    )?і,/|С`,\   Іlі()uіі      ГtШ\ОJІаГtЧHй    КО,\іі'і``1`   І'{l,.іLІ)    НОНeіЇ іU      ,L:і'!

іШіг       С}'(')'(.і\і\'       і\L.іt),іаіі!Uв:\іш}і       ,U}і        врї\}і'`Шпн        зє).\'віLі\і`ііт,.        (`\('\.U\т       і`оспо,;іі\)\іОіUш



зобов'язапиі`,`і       поіU`орно       гіодати       зіш      і{       )'р€іх}'вcіHіі>UV[       заува.,і\'eіп,       о)`іі`Zін},'       },ііщшLіш]`,і

(віпtопавіюму  оргапу)  ііротягом  1 О  робочпх діііі3 3  ,`\юґ\іспт}' о'[`римашя  '}а,\ гs€`}і`.сні,.
4.9.     Нроце,іі} ра    сііисzшня     маі`,'ш    вва.жасться    заі{іпііeпоіо    `!     ,\іо.\1ен'г}і'    `3{і`шер,`і.,і\tшш

оргаНом  уHр{\в,'ііпш  (ші«піавш"  і`:Ом.іwі`ом  Ра,ііи) 'ші і у  UpU eппсапн>і  мш`,ш`.
4.1().     У[іовпшажеііа     па     вe,'іеііп>і     бухі`t`лтсрсіjкоі`о     оt~tjіік)'     у      l'а,)іі     t>сt]ба     (і\.єіtіішп\

ґті,`ірогзділу              ;іт\іцо      таі(ий      обJіік      з,ціі`'ісіно(`ті>ся       вL'Uгові,гпіим       піщ)()3іііш)\і)      за(;с``ш.`'і.у(

ґГіОі`Рі,L\,IzlшіЯ  UРОЦС,іі)'.РИ  t`пИСаШЯ  мШ"іШ`  З  ОбЛіК)J  Ві;і1іОВі,'1ПО  дО  ЦЬОі`01 ІОTІОЖеШІЯ.

4.1  L     Ксрівнпі{     с}.б'єкта     г``tсподаріова]ін;і     t>іtгаUізовує     "     `3€ібсз]іеLіу€'     доL`іtlіі\і`іш!,t

прt>цсдури     сґінсmш    ліайна    з    б{іщ`ііeу    суб'скта     і`осііоііаріоваіш>і     ві,'іUові;іно    ,цо     іU„tг\\

Поjюжсішя.
4.12.    Орш    }ґні>авлініія    заtlезіісііус    у    мсжах    сво.].х    ііовнонаtкспі,    га    ві,Jіііові,ііш\    ш

•заі{оііодавств{`   здіі`іeіісшія   коптро."   за  дотриманпя\і   ві,п\,іоі`   цI,оі`о   lІОтіо7і\еіHія   та   ціjіі,tіі;і[\і

використаIш>ім  кtшітів.

Секретар  Біjіо`1.`ї)і  3і,і`оЇ   t`іjіьсі,і\.ОЇ   іtzuіи  оТІ  ` JІ.її,кI)і(_)Jl,,І\~


