І І М О М А О \Л /5 Р б іР К А С У

роті^сігу
«\Л/уІ5гд 5гкоЦ бозросіагкі \м ВусІ§о$2сгу»
иі. ЄагЬагу 2,85-229 Вусіеозгсг, Роїзка
гергегепіожапз рггег Ргегусіепіа сіос. Кггузгіоїа Біког^
сіаіе] гжапз «\Л/56»
і

-.■■■■•/'--.у

«2арого$кіт Магогіо\л/ут ТесНпоІоеісгпут Ііпіш егсуіеіет»
иі. 2икож$кіе£о 64,69063 2арогогіе, ІІкгаіпа
гергегепіотапз рггег ргої. Б.Веїікоуа, г іа іе ігш а п з «2М ІІ»

«\Л/5Є» і „2ІЧТІГ, ро гарогпапіи зі? г ито\л/аті гаж агіуті роті^сігу оЬусІУлгота кгаіаті, тадес
па и\л/адге росіпозгепіе іакоісі кзгіаїсепіа гашіегад піпіеізгут и то ж ? о ш рбїргасу
ті^сігуисгеїпіапеі
§1 Рггесітіоі и тош у
ОЬіе исгеїпіе сіесусіи^ зі? па геаіігасі? рго§гати \л/зр61ргасу \л/ пазї^риі^сусЬ оЬзгагасН:
•

•
•
•

віеіеіука
ресіадодіка
іигузіука і
гекгеаф
іапавгапіе

•

{ігіоіегаріа

•

киїіига ргусіпа і

и

$рогі
•

/ 7/о/од/сг апдіеізка

•

екопотіа
§2 Сеіе и тош у

ОЬіе исгеїпіе гоЬошізгщз $і£ сіо росіеітожапіа сігіаіагї \л/ гакгезіе:
•

геаіігасіі трбІпусИ ргоіек*6\л/ паикоиго-ЬасІадасгусН;

•

и/утіапу зіисіепібм/, паисгусіеіі акасІетіскісН і ргасоитікбуу асІтіпізігасуіпусН;

•

ог§апі2аді

\л/зр6ІпусЬ

коп^егепді

паикоууусЬ

огаг

\лгааіетпе§о

копїегепфсН осІЬужаічсусЬ зі? \л/ оЬи исгеїпіасИ;
•

риЬІІкаді \иупіко\« Ьасіагї па ІатасЬ \мусІа\лтісІ\№ оЬи исгеїпі;

іпїогтоуі/апіа

о

•

ул/зрбІпусН ргоіекїбж зШсІепскісН, пр. \л/агзгШб\л/, \муіагсІ6\л/ зїисіуіпусЬ, копїегепді

•

рггу§оїо\л/агі сіо тргожасігепіа
ІісепфскісН і та§ізІегзкісЬ;

•

огдапігасіі згкбі ІеІпісЬ ІиЬ гітоууусН і^гука роїзкіедо і Г0 $уі$кіе£0 (ІиЬ іппе£о) сііа
зіисіепібад/ і ргасожпікбж исгеїпі;

•

ог£апігасіі «/усіаггегі рготиізсусЬ киїїиг? роІзк$ і икгаігізкд;

•

\«зрбІпусЬ Іи т іе іб » і го2§гу\л/ек зрогїо\л/усН;

•

ро$гесІпісІ\«а \л/ огдапігаді ргакіук зІисІепскісН;

•

ог§апігасіі ргоіекібх/у ті§сІ2упагосІо\л/усН рггу \л/укоггузіапіи сІо$1$рпусЬ тесЬапігтб\л/
уузрагсіа Япапзо\л/е§о (бгосікі IIЕ, гіоіаде икгаігізкісЬ їипсіизгу, іппе їипсіизге);

•

іппусЬ оЬзгагбда трбіргасу.

зїисІепскісЬ;
рго§гатб\л/ рофмбіпедо сіуріотошапіа

па зІисІіасЬ

§3 $гсге£біо\ме газаеіу геаіігаді сеібж и то ж у
1. Зігопу сіекіагиід тк а га п іе ргіогуіеіо\л/усЬ оЬзгагбчу і окге$Іепіе Ьагтопо£гати гогросг^сіа
ісИ геаіігаді сіо когїса гоки 2016.
2. 5гсге£бІо\л/е газасіу \л/зрбіргасу сіоіусг^се геаіігасіі розгсге£бІпусН сеІ6\л/ гозіапз окгезіопе
\л/ апекзасЬ сіо піпіеізгеі итои/у ІиЬ осІг^ЬпусЬ рогогитіепіасЬ паірбгпіеі сіо когїса сгепл/са
2016 г.
§4 КоогсІупасіа жзроіргасу
Осірожіесігіаіпут га коогсіупасіч шзрбіргасу Ь?сІз ро зігопіе \Л/5С - сіг Таїіапа Бкаїіу, ро зїгопіе
2ГІТІІ - сіг сіос Ігупа РизНсЬіпа
§5 Рдеіапожіепіа когїсом/е
1. Міпіеізга ито\лга жсЬосІгі лм гусіе г сіпіет росірізапіа, а окгез іє] оЬомзгушапіа гозїаі
изіаіопу па 5 Іаі осі росірізапіа итодау. Бігопу жусЬосІгз г гаїогепіа, ге ро ир!у>л/іе окгези
оЬои/ідгуадгапіа піпіеізга итож а то ге гозіаб ж сігосіге офожіесІпісЬ тосІуЯкасїі
сІо$Іо$о\л/апа сіо поууусЬ \л/уто£б\л/ і рггесНигопа.

2. ІІто\л/а то ге гозіас м/уром/іегігіапа г 2 тіезі^ сгпут окгезет уууроуі/іесігепіа, г
газіггегепіет їусЬ оЬзгагбм трб ір гасу, сііа кІбгусЬ осІг^Ьпе рогогитіепіа Ь^сіг апекзу сіо
піпіеізгеі ито\му то £ з ргге\«ісІу>л/а£ іппе окгезу \л/уро\л/іесІ2епіа.
3.

ІІтож а 205іа*а зроггдсігопа \л/ гіжбсН іесІпакои/усН е£2етр1аггасн, \м сІжбсЬ ^гукасН, ро
Іесіпут е£гетрІагги сііа каісіе] ге зїгоп.

ІІ2£ОСІПІОПО:

ТесЬп0 І0 £Ісгпе£0
ІІпі\л/егзуІеІи сігіекап
^акиїїеіи Іащ сігапіа киїїигз Ягусгпз і

Осі ХУугзгеу Згксйу Оозродагкі \у
Вуд§082сгу
коогсіупаїог
зргачу
тфітупагосктусЬ каїедгу Зрогіи і Киїїигу

зрогїи

Р іт у с х п ^

Од

2арогозкіе£о

ІЧагосІо\л/е§о

І.Ри5НсНіпа

_Т.8ка1іу

