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№
з/п

1.5.

1.6.

2
Зміст заходу

Відповідальні виконавці

завершено, з метою недопущення фактів ухилення від оподаткування
Виявлення фактів митного оформлення товарів, рівень митної вартості яких нижчий за
рівень вартості прямих витрат, пов’язаних з їх виробництвом, у т.ч. сировини,
матеріалів та/або комплектувальних виробів, які входять до складу таких товарів
Здійснення щоденного ефективного аналізу митних оформлень товарів у частині
контролю за повнотою і достовірністю декларування, їх рівнем митної вартості

Термін
виконання

митних платежів та митнотарифного регулювання
Відділ адміністрування
Протягом півріччя
митних платежів та митнотарифного регулювання
Відділ адміністрування
Протягом півріччя
митних платежів та митнотарифного регулювання,
митні пости
Відділ адміністрування
Протягом півріччя
митних платежів та митнотарифного регулювання,
митні пости
Відділ адміністрування
Протягом півріччя
митних платежів та митнотарифного регулювання,
митні пости
Митні пости,
Протягом півріччя
відділ адміністрування
митних платежів та митнотарифного регулювання
Відділ адміністрування
Щоквартально
митних платежів та митнотарифного регулювання,
митні пости
Митні пости
Протягом півріччя

1.7.

Забезпечення контролю за класифікацією та визначенням країни походження товарів,
а також інших факторів, які впливають на забезпечення надходжень до державного
бюджету

1.8.

Посилення аналітичної роботи
бюджетоформуючих товарів

1.9.

Забезпечення оперативного контролю за рівнем митної вартості та класифікацією
товарів при оформленні товарів суб’єктами ЗЕД, що перебувають на обліку в інших
митницях

1.10.

Здійснення аналізу ефективності застосування регіональних профілів ризику щодо
класифікації товарів з метою їх оновлення

1.11.

Забезпечення належного рівня роботи із виявлення ризиків достовірності кількісних і
вагових показників
Здійснення контролю за дотриманням законодавства України в частині надання
Відділ адміністрування
Протягом півріччя
податкових пільг
митних платежів та митнотарифного регулювання
Проведення верифікації сертифікатів про походження товарів з України за запитами
Відділ адміністрування
Протягом півріччя
уповноважених органів іноземних держав
митних платежів та митнотарифного регулювання
Виставлення фінансових претензій гарантійним об’єднанням, перевізникам щодо Відділ організації митного Протягом півріччя
сплати належних платежів за виявленими фактами недоставки товарів
контролю та оформлення

1.12.

1.13.

1.14.

із

контролю

за

митним

оформленням

№
з/п
1.15.

1.16.

3
Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Здійснення контролю за надходженням коштів від реалізації майна, оберненого на
користь держави, до державного бюджету

Термін
виконання
Протягом півріччя

Відділ фінансування,
бухгалтерського обліку та
звітності
Надання методичної допомоги митним постам з питань контролю за правильністю
Відділ адміністрування
Протягом півріччя
визначення митної вартості товарів, їх класифікації та країни походження
митних платежів та митнотарифного регулювання
Розділ 2. Організація роботи щодо здійснення митного контролю та митного оформлення товарів

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.
2.8.
2.9.

Забезпечення контролю за здійсненням митного оформлення товарів суб’єктів
господарювання з урахуванням спеціальних санкцій, застосованих відповідно до статті
37 Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність”
Застосування відповідно до закону заходів тарифного та нетарифного регулювання під
час переміщення товарів через митний кордон України

Митні пости

Протягом півріччя

Митні пости,
Протягом півріччя
відділ адміністрування
митних платежів та митнотарифного регулювання
Здійснення попереднього документального контролю в пункті пропуску “ІваноМитний пост
Протягом півріччя
Франківськ-аеропорт” шляхом перевірки документів та відомостей, необхідних для
“Прикарпаття”
проведення державного санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного,
фітосанітарного, екологічного контролю щодо товарів, у т.ч. продуктів та сировини
тваринного походження, що переміщуються через митний кордон України
Забезпечення контролю за дотриманням митними постами часових нормативів Відділ організації митного Протягом півріччя
митного контролю та оформлення товарів
контролю та оформлення
Забезпечення контролю за залишками сировини та продуктів її переробки шляхом
Митні пости
Протягом півріччя
проведення оглядів територій і приміщень підприємств, які здійснюють операції з
переробки товарів на митній території України
Здійснення перевірок дотримання структурними підрозділами митниці положень Відділ організації митного
Щоквартально
Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки контролю та оформлення
міжнародного дорожнього перевезення 1975 року
Проведення аналізу дотримання встановлених термінів внесення відміток про повне Відділ організації митного
Щоквартально
завершення переміщення товарів до ЄАІС ДФС при імпорті
контролю та оформлення
Проведення аналізу виконання заходів гарантування доставки товарів у митниці Відділ організації митного
Щоквартально
призначення при реекспорті
контролю та оформлення
Здійснення перевірок руху товарів на складах тимчасового зберігання та митних
Митні пости
Протягом півріччя
складах за первинними документами обліку

№
з/п
2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

4
Зміст заходу
Здійснення аналізу проведених митних оглядів на предмет їх обґрунтованості,
ефективності та правильності документування їх результатів
Забезпечення контролю за переміщенням товарів, що містять об’єкти права
інтелектуальної власності, з метою запобігання порушення прав власників таких
об’єктів
Здійснення перевірки складів тимчасового зберігання та митних складів, що
функціонують в зоні діяльності митниці, на предмет дотримання їх утримувачами
вимог передбачених законодавством з питань митної справи
Перевірка даних до ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в частині
актуальності даних, що містяться у дозволах на відкриття та експлуатацію митного
складу та або складу тимчасового зберігання
Збір, систематизація та аналіз інформації про стан і результати застосування митницею
системи управління ризиками під час митного контролю та оформлення товарів і
транспортних засобів

Відповідальні виконавці

Термін
виконання
Щоквартально

Відділ організації митного
контролю та оформлення
Відділ організації митного Протягом півріччя
контролю та оформлення,
митні пости
Відділ організації митного Протягом півріччя
контролю та оформлення,
митні пости
Відділ організації митного
Щоквартально
контролю та оформлення
Сектор з управління
ризиками

Протягом півріччя

Розділ 3. Організація роботи щодо боротьби з митними правопорушеннями
3.1.

3.2.

Здійснення аналізу митних декларацій, документів та відомостей, які відповідно до
Управління протидії
статті 335 Митного кодексу України подаються декларантами для митного митним правопорушенням
оформлення товарів і транспортних засобів, з використанням “Переліку індикаторів та міжнародної взаємодії,
ризику, які можуть використовуватись посадовими особами митниць для обрання
митні пости
форм та обсягів митного контролю на підставі результатів застосування системи
управління ризиками”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
31.07.2015 № 684, з метою виявлення ризиків порушень митних правил.
Ініціювання за результатами аналізу додаткових форм митного контролю.
Проведення митних оглядів з метою перевірки достовірності заявлених відомостей
про товари, на виконання вимог наказу ДФС від 11.01.2019 № 21 “Про
забезпечення контролю достовірності декларування товарів”.
Складання протоколів про порушення митних правил
Здійснення аналізу поданих до митного оформлення товаросупровідних документів та
Управління протидії
сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для митним правопорушенням
здійснення експортних операцій на предмет дотримання суб’єктами господарської та міжнародної взаємодії
діяльності вимог Закону України від 08 вересня 2005 № 2860-IV “Про особливості
державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з
реалізацією та експортом лісу” під час здійснення ними експортних операцій лісо- або
пиломатеріалів.

Протягом півріччя

Протягом півріччя

№
з/п

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

5
Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін
виконання

Скерування запитів до митних органів іноземних держав для перевірки їх
автентичності за наявності підстав
Моніторинг виконання посадовими особами митних постів митних формальностей,
Сектор з управління
Протягом півріччя
сформованих за результатами застосування системи управління ризиками, з метою
ризиками,
оцінки повноти здійснення заходів, направлених на протидію порушенням
митні пости
законодавства з питань державної митної справи
Забезпечення належного контролю за повнотою та якістю внесення результатів про
Сектор з управління
Протягом півріччя
виконання митних формальностей та причин незавершення митного оформлення, з
ризиками
метою належного застосування системи управління ризиками, підвищення її
результативності та економічної ефективності
Здійснення у межах компетенції аналізу та оцінки ризиків, аналізу причин та умов, що
Сектор з управління
Протягом півріччя
призвели до виникнення ризику. Підготовка пропозицій за результатами такого
ризиками
аналізу щодо розробки/доповнення профілів ризику та інших заходів (інструментів) з
управління ризиками
Проведення кінологічною командою митниці заходів з попередження незаконного
Управління протидії
Протягом півріччя
переміщення через пункт пропуску “Івано-Франківськ-аеропорт” наркотичних митним правопорушенням
засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, фальсифікованих та міжнародної взаємодії
лікарських засобів, а також заходів з територіальними органами Національної поліції
України, Служби безпеки України, головним управлінням ДФС області з питань
посилення протидії незаконному переміщенню предметів, заборонених до обігу на
митній території України
Здійснення аналізу митного оформлення транспортних засобів з метою виявлення
Управління протидії
Протягом півріччя
операцій з ввезення на митну територію України та митного оформлення товарів за митним правопорушенням
пільговою ставкою акцизного податку, за відсутності підстав визначених Законом та міжнародної взаємодії
України від 31травня 2016 № 1389-VIII “Про внесення змін до підрозділу 5 розділу ХХ
“Перехідні положення Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку
вживаних транспортних засобів”.
Підготовка та направлення запитів до митних органів іноземних держав для перевірки
автентичності документів, поданих до митного оформлення
Здійснення аналізу підстав закриття проваджень у справах про порушення митних
Управління протидії
Протягом півріччя
правил за рішенням суду та забезпечення апеляційного оскарження судових рішень
митним правопорушенням
та міжнародної взаємодії
Проведення звірок з Головним управлінням Державної виконавчої служби в ІваноУправління протидії
Щоквартально
Франківській області з метою забезпечення контролю за виконанням постанов митниці митним правопорушенням
в частині своєчасного та повного виконання постанов у справах про порушення та міжнародної взаємодії

№
з/п

6
Зміст заходу

Відповідальні виконавці

митних правил

Термін
виконання

Розділ 4. Координація роботи з питань основної діяльності, здійснення контролю за виконанням документів
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

Організаційне забезпечення проведення апаратних та оперативних нарад митниці.
Складання протоколів, доведення до виконавців прийнятих рішень та контроль за їх
виконанням
Підготовка матеріалів до засідань колегій ДФС, Івано-Франківської обласної
державної адміністрації (далі – Івано-Франківська ОДА), ГУ ДФС
Складання звіту про виконання плану роботи митниці на перше півріччя 2019 року,
направлення його у встановленому порядку до ДФС
Підготовка планів роботи митниці на 2020 рік та перше півріччя 2020 року, подання їх
до ДФС для затвердження в установленому порядку
Здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням завдань,
передбачених актами органів державної влади, розпорядчих документів ДФС та
митниці, доручень керівництва ДФС та митниці, рішеннями (протоколами) Колегії
ДФС, протоколами апаратних нарад ДФС і митниці
Моніторинг виконавської дисципліни структурних підрозділів митниці щодо
виконання контрольних завдань, визначених ДФС, керівництвом митниці,
інформування керівництва митниці про стан виконавської дисципліни для прийняття
управлінських рішень
Підготовка організаційної структури митниці на 2020 рік та надання на затвердження
до ДФС у встановленому порядку
Підготовка штатного розпису митниці на 2020 рік та надання на затвердження до ДФС
у встановленому порядку

Відділ організації роботи

Протягом півріччя

Відділ організації роботи,
cтруктурні підрозділи
Відділ організації роботи,
cтруктурні підрозділи
Відділ організації роботи,
cтруктурні підрозділи
Відділ організації роботи

Протягом півріччя

Відділ організації роботи

Щомісячно

Відділ організації роботи

Грудень

Відділ фінансування,
бухгалтерського обліку та
звітності

Грудень

Липень
Грудень
Протягом півріччя

Розділ 5. Забезпечення взаємозв’язків з органами державної влади та місцевого самоврядування, міжнародного співробітництва.
Організація міжвідомчої взаємодії із суб’єктами інформаційних відносин
5.1.
5.2.

Забезпечення участі представників митниці у заходах, які проводяться органами Відділ організації роботи, Протягом півріччя
місцевого самоврядування (участь засіданні колегій, нарадах, комісіях тощо)
структурні підрозділи
Забезпечення співпраці та обміну інформацією з митними органами іноземних держав
Управління протидії
Протягом півріччя
на підставі міжнародних угод та відповідно до встановленого ДФС порядку, з метою митним правопорушенням
запобігання, виявлення й розслідування порушень митного законодавства
та міжнародної взаємодії

№
з/п
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
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Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін
виконання
Протягом півріччя

Проведення комплексу заходів спільно з ГУ ДФС з метою вчасного реагування на
Управління протидії
сумнівні експортно-імпортні операції при здійсненні митного оформлення товарів
митним правопорушенням
та міжнародної взаємодії,
митні пости
Проведення аналізу законності здійснення зовнішньоекономічних операцій в зоні
Управління протидії
Протягом півріччя
діяльності митниці та подання відповідних матеріалів до ДФС для подальшого митним правопорушенням
направлення запитів до митних органів іноземних держав з метою виявлення та та міжнародної взаємодії
припинення переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України
з порушенням вимог законодавства з питань державної митної справи
Взаємодія з територіальними органами виконавчої влади з питань розпорядження
Відділ матеріального
Протягом півріччя
окремими категоріями вилученого майна відповідно до положень чинного забезпечення та розвитку
законодавства
інфраструктури,
відділ фінансування,
бухгалтерського обліку та
звітності
Управління протидії
Протягом півріччя
Здійснення взаємодії з органами охорони державного кордону та проведення спільно з
митним
правопорушенням
правоохоронними органами заходів, спрямованих на попередження, виявлення та
припинення порушень митних правил, налагодження ефективного та оперативного та міжнародної взаємодії,
митний пост
обміну інформацією, що стосується національних інтересів та безпеки держави
“Прикарпаття”
Розділ 6. Організація правової роботи

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Узагальнення практики Львівського апеляційного адміністративного суду та Вищого
адміністративного суду у справах про оскарження рішень митниці про визначення
митної вартості товарів, класифікаційних рішень та рішень про визначення країни
походження товарів
Здійснення порівняльного аналізу судової практики у справах, стороною яких є
митниця, щодо оскарження рішень про визначення митної вартості
Ведення
претензійно-позовної
роботи,
представництво
у
встановленому
законодавством порядку інтересів митниці у судах різних інстанцій
Вжиття заходів за поданнями та постановами органів прокуратури, окремими
ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами судів
Здійснення інформаційного супроводження претензійно-позовної роботи за
допомогою підсистеми ПІК „Судові рішення з питань ЗЕД” ЄАІС ДФС
Перевірка на відповідність законодавству проектів організаційно-розпорядчих

Юридичний сектор

Протягом півріччя

Юридичний сектор

Грудень

Юридичний сектор

Протягом півріччя

Юридичний сектор,
структурні підрозділи
Юридичний сектор

Протягом півріччя

Юридичний сектор

Протягом півріччя

Протягом півріччя

№
з/п
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Зміст заходу

Відповідальні виконавці

документів та договорів (контрактів), консультацій відповідно до Митного кодексу
України, листів та інших матеріалів з питань митної справи

Термін
виконання

Розділ 7. Організація роботи із суб’єктами ЗЕД, громадянами та засобами масової інформації
7.1.

Проведення тематичних нарад, круглих столів з суб’єктами ЗЕД та громадськістю з Відділ організації митного
актуальних питань, а також надання консультацій та роз’яснень щодо змін у контролю та оформлення,
законодавстві
структурні підрозділи

Протягом півріччя

7.2

Проведення робочих зустрічей з суб’єктами ЗЕД, декларантами, митними брокерами з
Митні пости
метою вирішення проблемних питань, що виникають в процесі митного контролю та
митного оформлення товарів
Надання відповідному підрозділу ГУ ДФС в Івано-Франківській області інформації, Відділ організації роботи,
що стосується питань діяльності митниці, для розміщення на суб-сайті ГУ ДФС в
структурні підрозділи
Івано-Франківській області веб-порталу ДФС, оприлюднення у ЗМІ
Забезпечення надання адміністративних послуг у відповідності до Закону України Відділ організації митного
від 06 вересня 2012 року № 5203-VI “Про адміністративні послуги”
контролю та оформлення,
митні пости
Забезпечення своєчасного розгляду звернень громадян відповідно до вимог Закону
Спеціаліст з
України “Про звернення громадян”(зі змінами)
розгляду звернень та
забезпечення доступу до
публічної інформації,
структурні підрозділи
Проведення аналізу результатів розгляду звернень громадян та забезпечення їх
Спеціаліст з
оприлюднення
розгляду звернень та
забезпечення доступу до
публічної інформації
Організація та проведення особистого прийому громадян керівництвом митниці
Спеціаліст з
розгляду звернень та
забезпечення доступу до
публічної інформації
Забезпечення своєчасного розгляду та надання відповідей на запити на публічну
Спеціаліст з
інформацію відповідно до вимог Закону України “Про доступ до публічної
розгляду звернень та
інформації”.
забезпечення доступу до
Забезпечення оприлюднення публічної інформації на веб-порталі територіальних
публічної інформації,
органів ДФС в Івано-Франківській області відповідно до Закону України “Про доступ
структурні підрозділи

Протягом півріччя

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Протягом півріччя
Протягом півріччя
Протягом півріччя

Протягом півріччя

Протягом півріччя

Протягом півріччя

№
з/п
7.9.

7.10.
7.11.
7.12.
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Зміст заходу
до публічної інформації” та здійснення оперативного контролю за її актуальністю
Здійснення аналізу причин звернень суб’єктів ЗЕД та громадян на сервіс “Пульс” та
забезпечення своєчасного реагування на такі звернення

Організація роз’яснювальної роботи у ЗМІ щодо практики застосування законодавства
з питань, що належать до компетенції митниці
Забезпечення співпраці з інститутами громадянського суспільства, сприяння участі
громадськості у реалізації державної політики за напрямами діяльності ДФС
Забезпечення проведення прес-конференцій, брифінгів, з метою доведення до відома
громадськості особливостей застосування автоматизованої системи аналізу та
управління ризиками, основною метою якої є забезпечення вибірковості митного
контролю

Відповідальні виконавці

Термін
виконання

Спеціаліст з
розгляду звернень та
забезпечення доступу до
публічної інформації,
cтруктурні підрозділи
Відділ організації роботи,
структурні підрозділи

Протягом півріччя

Відділ організації роботи,
структурні підрозділи

Протягом півріччя

Сектор з управління
ризиками

Протягом півріччя

Протягом півріччя

Розділ 8. Організація інформаційно-аналітичного забезпечення митниці та автоматизації її діяльності
8.1.
8.2.

8.3.
8.4.

Підготовка аналітичної інформації та довідкових матеріалів з питань митної
статистики
Моніторинг правильності заповнення електронних копій митних декларацій та вжиття
заходів із усунення виявлених недостовірностей у електронних митних деклараціях та
їх електронних копіях
Забезпечення функціонування програмно-інформаційних комплексів та інформаційнотелекомунікаційних систем, які використовуються на митниці
Забезпечення отримання персоніфікованих носіїв ключової інформації (ключів
електронного цифрового підпису) посадовими особами митниці

Сектор митної статистики

Протягом півріччя

Сектор митної статистики

Протягом півріччя

Сектор інформаційних
технологій
Сектор інформаційних
технологій

Протягом півріччя
Протягом півріччя

Розділ 9. Організація фінансової діяльності. Матеріально-технічний розвиток
9.1.

Складання та подання фінансової та бюджетної звітності до ДФС та Головного
управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області

9.2.

Здійснення аналітичного обліку сум штрафів, у разі їх надходження на рахунки
митниці в розрізі протоколів про порушення митних правил або громадян, а також
перерахування їх до бюджету

Відділ фінансування,
бухгалтерського обліку та
звітності
Відділ фінансування,
бухгалтерського обліку та
звітності

Щоквартально
Протягом півріччя

№
з/п
9.3.
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Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Проведення річної інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних
цінностей, коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу

Відділ фінансування,
бухгалтерського обліку та
звітності,
відділ матеріального
забезпечення та розвитку
інфраструктури
Відділ фінансування,
бухгалтерського обліку та
звітності,
відділ матеріального
забезпечення та розвитку
інфраструктури

9.4

Організація і проведення суцільної інвентаризації майна, вилученого відповідно до
митного законодавства, в усіх місцях зберігання

9.5.

Проведення процедур закупівель за державні кошти товарів та послуг для потреб
митниці відповідно до затвердженого кошторису на 2019 рік.
Укладання господарських договорів з підприємствами та організаціями для
забезпечення безперебійної експлуатації приміщень та технологічного обладнання, а
також матеріально-технічного обслуговування митниці

9.6.

Здійснення контролю за споживанням води та енергоносіїв та використанням коштів
за їх оплату. Вжиття заходів щодо їх економного споживання

9.7.

Забезпечення структурних підрозділів митниці автотранспортом. Здійснення контролю
за експлуатацією автомобілів та підтримання їх у належному технічному стані

9.8.

Підготовка об’єктів митниці до роботи у осінньо-зимовий період 2019-2020 років

Відділ матеріального
забезпечення та розвитку
інфраструктури,
відділ фінансування,
бухгалтерського обліку та
звітності
Відділ матеріального
забезпечення та розвитку
інфраструктури
Відділ матеріального
забезпечення та розвитку
інфраструктури
Відділ матеріального
забезпечення та розвитку
інфраструктури

Термін
виконання
IV квартал

Протягом півріччя

Протягом півріччя

Протягом півріччя
Протягом півріччя
Друге півріччя

Розділ 10. Організація роботи з персоналом. Запобігання та виявлення корупції
10.1.

10.2.

Організація роботи щодо добору кадрів, проведення конкурсів на заміщення вакантних
посад державних службовців у митниці, а також призначення, переведення та
звільнення посадових осіб митниці відповідно до вимог чинного законодавства
Організація проведення професійного навчання без відриву від роботи.
Проведення підсумкових заліків з професійного навчання працівників митниці

Сектор по роботі з
персоналом

Протягом півріччя

Сектор по роботі з
персоналом

Протягом півріччя
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34ificueHx.a :axo4in

rrani$ixaqii rpauieg[Kis

MI,ITHLIqi Ha 2019

:

flporrroru niopiuua

Cerrop no po6ori

s

Ilpourou nilpiuvrl

lepcoq{IIIoM
Cerrop no po6ori

:

flporrroru ninpiwx

Cexrop uo po6ori
rrepcoHanoM

piIr

:

[poBeAeHH, nparTuxr.r cry,ueHrin

nrulrx

HaBqzrJrBIrHx saKJtaAiB

3a6esne.IeriHg yuacri npaqinnuxis rn{HrHr.rqi y ceviuapax, rpeuiurax roruo

10.5.

Tepnrin
BUKOHAHIIS

nepcoHalr'roM

Br.rronanns (oMnne(cy saxonin u1o4o pea.ri:auii nuuor 3axouy YxpaiHu ri4 14 xoarnx
2014 poxy },{! 1700-VII "IIpo sano6irauur ropynui)"
Bxutrr saxogia nporpinarnrvnoro xapa(Tepy, cnprMoBaHux na sano6iranus xopynqii o
uuruurli. 3a6esneqeHus .uorpr.rMaHHs npaBrr.:r eru.rHoi noseaigru{

10.6.

Cneuiaricr s nuraHr
:auo6iragn.t ra sIrrBJIeHHf,
xoPl'nqii'
crpyxrypni niaposairs

flporrrorr.r ninpi,rva

I

Porai.r 11. 3a6e:neqennq oxopoHrr Aepxannoi raerrrruqi, rexniqnoro ra xpunrorpaQivnoro saxucry iHr[opiuaqii
11.1.

11.2

Oprarri:aqix ra [poBeAeHHq KBapr&'rLHHx nepeeipor na-rsHocri uarepia-nrnlrx nociin
cerperuoi inrfopuaqii, B3rrr.rx Ha o6,rix upor.xrov KBaprany. 3a pe:yarra,arru flepeBipl(x

CexT op

CKJIACTII AKT

xpunrorpatpiuHoro 3ixl.Icry
iu(ropr'aaqii
Cerr:op oxoponn gepxanuoi
TaeMHr.rui, TexHirrHoro ra
rpun'rorpaQiuHoro 3axHcry
iHrfopuaqii

3a6egne.reHHg BHXoHaHH.tr BrrMor 3axoHoaasvr.x arrin, HopMarr.rBHr.rx ra opraui:auiiiuopo3nopr.qqux aoxyueHrin Ka6iuery Miuicrpia Vrpairu, flepxaaHoi $icxa:rrnoi cnyx6u
Yxpainu, C.rryx6u 6esnexu Vrpaiuu 3 rruraHb :axucry iu$opr'laqiii 3 o6MexeHI4M aocrynoM.
,Ita rlHprqJrrce fi o6po6ruerlce B aBToMarr'r3oBaHrrx crrcreN,rax, eia g}Irory i
HecaHKuloHoBaHoro aoc

B.o. Ha.lansHLrKa IBaHo-OpaHr<iBcrlroi MT4THI4IIi AOC

oxopoun aepxaauoi

Iloxnapra,rsHo

TaeMHI,rUi, TeXHiqsOrO Ta

flporlrou niepiu.u

O. KAPTIOBI,ILI

