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вI,IмогА

схiднипt l,,лiтtобласципt терлто!iагlьннпt вiддiлевняпt дптипrоноltольного ltoMiTeTyУкраihИ (далi - територiШr""* iiддй**j .дi,т.БЬся розгJIяд справн .}'Is 7/01-162-20,РOЗПОЧ*ТОi За ОЗriаКЙ'И ПОРУШе"";;;;-;'ЙJfiffi;.rФ(нст 
еконол,лiцiоi конкуренцii з боrсуЛаСНИКЬ ТОРГЬ ПЦ ЧаС Йu*ri у процедjтi зшqfiйi ruд-zоrя-iЪ:zя_ЬЪr и4_с),проведеноiУпраыliнпяпt по iнвестиuц ; dй*й; iйiй.Ы*ri-.r-.iЪЪ*.i 

ра,шl поrгавоькоiобластi по предIец/ заrсупiвлli сБйо*rрй" ;;;; прйй*"ёЬй I-Ш ступенЬ Jfs 5ilr r. л. i. Бlтаев ськоi, t i. гор"irш*i п"*"iп.Ь;;.i;;:;;Ь.
Враховlточ!{.вищевнкпадене, яа пiдставi пункту 5 частинш_першоi cTaTTi I7 ЗаrсонуУКРаihИ "ПrРО А,rТlШrОНОrrЙЙ- Korrir*T vr.рJ:Йil,, rгуrткгiв з, Т-я положешrя npbтерlггорiальне вiддiлення Антиllонйол:н1l0](о;;Б У,Фаlhи, затвердн(еного розпоряДкеш{rеIАКППlОНОПОЛЬНOГО КОПriТеТУ 

''iрЙ; 
вiд zз.Оz.ЙЬТ'л, зz-р rч 

зчр.j"rрованOго в мiнiстерrrвilостщii Украirпr з0.0з.2001Ъа Ns zяtisqBZ Gi зЙаrи;Ё*riн*оойо iйо* територiалЬНОI}{уВiДДiЛеННtО В 20-ТП ДеННПfrr TePnri'i 3 дня oTpIInlaHHfI вI.пIогII Еаступну iнфорirrацirо та копi[докупrентiв, Що Стосуотъ*" лчй у процедурi заrqупiвлi;

L надати BiдotrtocTi про посадових осiб Тов кукрiнвестбуд лтдD (з вказанняьr пiБповнiопо, посадиl iдептифiкацir-i"Ь ноъtеру), якi залучаJII{сi оо пЙ.оrоrп" та зборуДокрtентiв' якi бУли подай У 'йuдljr:{;i'п'rйrу,;1jJБ;: rпбор*ччi,о HaBecTIl утаблнчнiй форrri '..:::*r.пй" уЙ"iкУ докупrентiв, якi посадовою о.JЬо,о оезпосередньо
НН:НН"_":::,:I1'i. 

oтpи}{aнi Ъiд ipeTii orio-'1opr*iu лерlкавноi Елади" счб,екгiп

2. Чи залу*ало Товариство до 
i{готовки та зб_9гу локрrентiв дJIrI yracTi у процедурiзатqупiвлi TpeTix осiб (ф'.rы,lо.подарювання, 

фiзитrкх о.id,-й-нв € працiвниками
;::Нх:Нl#;}"ж;:h:ч*;;ii;й;;1й;;;;Ё;iЁ|о"о.luоч"пронадання

Елади, суб'еtсiв
lII.1.Б. flосада ФункцБЙ-

льнi
обов'8зкIl,

контаrгнi
телефошl,

фпксlt, е-
mаilтощо

ПерЙк-
дOh}пlgшт[д,,к1
безпосередllьо

гоryI]цлllсь
посЕдOвою 

]

особоlо l

Перелiк--
доtOъtентiв, якi
посадова особа
oTpllrtyBмп вiл

TpeTix осiб

РеквiзlпlrБББl-
розпоряд}tiсtJь тOщо

щодо залуJенtul
зазнцченоi посадовот
особlt до пiдготовкlt

докулtентiв

ПIý rtliзlrчпоГ ocoбrr
або назвв су6'сьтп
mсподцрIовщ{ня

Ацлссц
;itiсцвttдходжспttл

Нвзва, дцтой;;Бр-
цIlЕ lлillо-прODовоi угодlt,
.rl,шOFо дочА{е!IIуr HIl

пцстЕDi якtп трвrя особr.
булв залучслп ло лiдгрlgзк,,

кокгаьтtti
телефоltrt,

факсtl,
Е-mаilтощо

Прел\Iет
цttпiльно-
лравопоi

Угодlг

цпtа 5трдц



3, НадатИ шггапri розписII Вашого Товариства за 2019 м2020 роки (з вказанняьt ПiБ,рнокпп пРацiвникiв,-i'х пOсадl спецiалънйr.И, роrрrлiв) та iнфffiчiю за табл!Iчною
формою про Bcix прачiвникiв за вказанi перiоли 

"'ф, 
о т.ч. обов'язково по працiвrutках,З&lНаЧеНtЖ В ДОВiДЦi про наявнiсть прачiвнпrкiв вiдгlовiдноТ Й*iОiкацii, надацоiТовариствопI в скJIадi тенлерноi пропозlщiь що пFацююrъ за тудовЕьlи договора]ltll та зацивiльно-Правовип,lИ угода\fiI, та копii вiдповiЬЙ оiдrо*рд*у,оrrп* докулtеятiв пронаявнiоть тРудових вiдноснц з HIL\пI (наriази 1розпорядження) на призначеяня працiвникiв,труловi договOрц, коптр акти, УГодt t, rrriвiльно-ф*о"i й.оворн тощо)):

п.l.Б
(Прiзвltще,
Itrt'ц по-
0атъковt
ЕназатIl

повнiстlо

Посада рноюIп Фуtlкчiональнi
обOв'язки

Дата
(чltсло,

rrricяub, piK)
працеIIлашт

удаIпlя

Дата
(чllслlо,

ttiсячь, piK)
звшьнеаrн

пiдставlt звiлыклllя з
пOсItланилit tta bTaTTi

КЗлП УкраТtпr

4. Вказатд uoca;ly Загородне_ва оледсандра Мlлхайловича (iденшфiкацiйлшй но]\{ер

:,YТ]:9]З)_ЗалПфОД 2019 - zoZo poKiB (r,оiii.""цо), в яких ,й "Й;;';";Й;;*вlдЕосннах з Вашщrt Товарlтствопt та надатп копii;'паказiв lро.порrд*.*rl й-йrоПРItЗНаЧеНЕЯ На ПОСаДУ Та КОПii ЯОКРtеНТi' "* виплату Зч.орiдr.uу--Ъ;;ir;-ЙуМцчайловIIчу су}1 лохф .*'o."u*oio -jbi: й;ьЙ плата нарахована (виплачена).

5, Вказатll посадУ Шкурат Тетяни СергiiЪни (iдентифiкацiйний но}{ер 3326510206) заперiод 2019 року (поьriсяшrо;, в якоl,tу вона перебува.rrа в трудовнх вiдносинах з ВашиплТовариствоýt та надатц копii нuказiв.фrпорrд*i"ii npo iT,Ё;;;;;;;;;;;ы"i **oniiлокументiв на виплату.Шкурат Тетянi Ьергiiвнi сй, io*Ъдy .uъ."опо, iiror- Заробiтна платанараховаЕа (виплачену).

6, ВКаЗаТИ, :И ЧеЛебУВаВ MaHxtarrЙ €вгеg Мнколйович (iдентифiкацiйний HobtepЗ1791419I) У ПеРiОЛ ZОtЯ - 2020 poKi" 
" 

,pyoou"*-riдnocll'ax ,-Бйй-Б;;Ь;;;";"
зазначити пiдставн 

Зцп{Iати йоrrrу суtul доходу за ознЕlка.rrtц кl5З_Срrа поворOтноi'фiнансовоi
допоilIогю}; к157- flохiл виплаченIlй саltъзаГrнятiй особill та надати копii вiдповiднлжлiдтвердтtуоWIх локрtентiв. 'В "gAgl.

. 7, Надати вiдомостi, чи надавryrо (отримувало) Ваше Товарнство протягоI}r 20I8 -2020poKiB поворотну безвiдсоткову фiнансову ;.;;;Й ФОП i,Ич*,п*iiо 
'аЙ -РЁОЙЪ

З17914191). В разi "ад*Ь' (oTpHr,laH-"l ,*i,uo.*i ;;;;; -;;Й;^"Й,,
НаДаНИХ/OТРНА{анкх коrrгiв та нuдuти копii вiдповiлнiлх доЙорi, Ъ усiпlа додаткаI\tиt
РOЗРil(УIrКОВИХ ДОКУi'tеВТiВ, В Т.Ч. копii договорiв вiд 20.1 I.20I8 N9^20l1_1-i8; вiд zdо;.ЙТ9Ns20/0б-19 - ' v'ri!v"

8, Надати Kolii договорiв з усiпtа додаткаь!Е, Що ik невiд'сtrtною част}IЕоlо та paxy*KiBна оIшату за викоЕаIlлIя вкщlашrх робiт за перiод ztitB-zozo poni",- вiд 01.0З.2018 Ns UOЗ *; onj,9r;;;;;;.bn" urnr*y, договору на оплату засубпiдряднi_р_оýоти вiд 07.08.2оtя Ns I'llosa, 

'dй;;;х 
з ФоП Манжадiем €.М.;, - вiд 0t.08.?0l8 Nе l/08 па o''nory ru бЙ;;-Б;; Й;;;;."ТББП-ШiqЙ^i Т.С.

9. Надати Klli:i 
_Bcix. 

Договорiв (утод' KoHTpatciB тощо) з усiпtп додатка}tн, що е ikпевiд'епtноIо частиtlою, якi утладЙисi-q*пЪ npor"roii 20I9 - 2020 рокiв;пIi;ilЙ;^':МOнтаж>, КГП кСоюзреr,tбуло ia колii догоЪорi, Hu надання та поверЕення поворотноiбезвiдсотковоi допомоги, у,.падеЕих. Ру;_ iЙ";;;;;'iiil'-Т--r.буд - МонтФno у
1'Ц9I?019 роlУ, а саме: ,й оt.оз.z019 Jф 0l/03l19; Bio tB.to.zol9 Nе 1в/10/19; вiд з0.01.2019м з0/01 та копii розрахункових докуоrепrirпu ;;ы,г""атiiкних дорr{ень тощо).

!



.10. НаДаТИ ПеРеЛiК Працiвпикiв з вкtrlЕшнш ik ПIБ повпiспо, рнокпп, посад,спецiапьностей, розрддЬ, якi факпrчно здiйснювали виконання pboi, no lb.oropy,
IУЗТ_Т:У_л1 

ToBaPYcTBobf, як Ъ переý{ожцеьI торгiв, ,u 
"чдЙ кЁпii докрtентiu, щопlдтверд}куIоть нщвнiсть тудових вiдносин з ннмн (накази на призначенп"l-попiiБУйвп*

договорiв, коптрактiв, цивiдьно-прдвових договорiв ni *or,*oory працiвн-Б;"йы 
'rJffvi''

1 I. 
. 
Зазна.дати перелiк пrеханiзlriв, обладнаняя, ц]анспортнIтх засобiв (з вказанняпt

реестрацiйних ЕомеFiв азтотранспорту, наJIанндъ, копifi .;йъ;;;';. .р*.портнltй засiб,технiчяих:lаспорlЬ тощо), ,цо вк*заНi в довiдцi про наявцiЙ ооой*iЙ;-;;Бй;_
ТеХВiЧНОi'6ФИ, яКi планувалrось EиKopIIcToByBaTlI й ;;;";;; Й;Й;;;Ы;.ЪЁ;:й"ЗЦtШаЧеЕе ОбЛаДНаНГr.t, ьrеханiзмIl, цщrспорi*i =Йои буп;;Й;;i*irj ао. й.;бЫ;а.i-iтоти*ання в ореЕду, суборенлу, *ор""rуЪання, 

"*йчi". r;-у ;;йй;;Э;Ъ;.ъ;,
:Зi:1 P"iT ВiДlОВiДrН*- ло.*рЬ 9генли, 

'ооrоuорЬ;Й.Б;;;", 
надаflня послугвЕкорист8IIнII траЕсПортнIfi засобiв, arcTiB прийпtання - п.р.дй .ойо.

12. Вказати aдrriнicщaTиBHi, сlсltадськi, iншi примiщення, якi влtкористов}тотъся Вашtи
для здiйснеянд господареькоТдiяльностi у пrрйZоiБ - ZOZO poKiB, i, ,J;;;;;;*;;"та площi. Надати завiрЬнi копii ло*рr**ri",-;i;й;р;;й;;;^;;;;;;.сностi tи оренди,СУбОРеНЛИ Еа Них, tЙiдоЙо ; ;р;;;-;ou];Й;Ъrоrор* орендЕ, суборенди з усiпlаДОДаТКа}IИ) Та ЗаЗНаЧитп нчцlву, чдF*.у, Й еФfiiiЙ .уо1-.Й ЙlЙочр,Oванняl який е iхвласЕикOьl

1з. Р ýIаJIИ Ви, па момент подачi пропозицi[ у власному рOзпорялженнi ресурси
!ti::::.:t, _}tатерiалънi, пtайновi, людоькi, i*-еЛ-.БЬьшi, TexHi*i ,o*"JfН;i.Ё ;f,;;дозвоJlflпо б забезпечити Еиконання обов'язltiв, o*i пойчд*rr*о ;;ъ;;-;;;;;;й;
укладенопtу з Ваrи як з пере[lожцеfr{.

13.1. Якщо TaKl то Irадати деталiзовану iнфорлr*.,]:лI.* такнх pecypciB та вiдповiднi
докуцtентР (угоди, листи TOTltrO)l ,,lo пiдru*рд"йrJпйоl.ru таких pecypclв.

лл.14' Чибуло/е Ваше Товариство,.його засшоЕIIикrt (уlасники), керiвник, iншi працiвники
У 2019_-_ 2020 роКаХ Чи в попередцi роки пов'язаниr,лiт вiдносЙшt" попrроЙ'уЪБЙ,j""r
:'ЧL_З:l._-r У*р9iч,1 <Про за*и"т Ёконоrrriчнот по"фрЪiiiii,-;-пii пiЬ*пооуд _ монтаж>(код еДРпоу 3619099l) та КГП кСоюзрелrбул> (код еДпоу 0ззз2tз;i;;й ,;;;;;;;;контрOло iснувшrи або icHytoTb, ,о 

"адй 
' 

iнфорьrачiiо, 
-1ймп* 

чоh{у Cal\leзабезпечувався/забезпечуЕться Ko"rponb Спр*оlопЪдiння чи Kop}IcTyBaHHJI Bciпta активаNити i'x значною частиltоIоt }тшадqння логъворiu i конфактiв, якi даваллt/даlотъ пtоltчJивigтьвнЗначити JnloBII господарськоi дiяльностi, замiЩення посади керiвника тощо). I;ф.р*й;
Надати вiдповiдно до настчrноТ табпиттi,lдно таблицi:

Су6'сьт
rOсподýро
вtlпItя

IОрlщlrчпд
0дреса

Фшпttчнд
аJIре€в

коtгпьтнi
телсфоttll,

фахсlI тощо

Псрелiк зпсiовнtкiв
fiлlпспttкiв. ПIБ.
;uiсttс прожкпшulя
mчrо)

KepiBllttx Чtt.v
забнпечу

стьс8,
коlгроль

Перiод,
прOтяюrl

яьiого

iсщъплtt
Biдttoclrtllt

15. Чи
такнм або l

браrrи_Ви у перiод 2019 * 2020 poKiB уrастъ в
аналiогi.шlдц предIетоI\t закупiвлi. Якщо так,

iншrх
надатIл

процедурах закупiвель з
iнформацiю по колснiй

влl ноiтt tблиттi
3artonHttK IОрltпttчнш

шlресц
хоtггпьтtli
тслсфоtltl,
(tBKctt, с.
mчilтоцо

ФOtтltчяц
цдрссil

Прелvет
зпкупiв

лi

Вlш
процЁ
дурх
зпliдi

sлi

0чiну
flаllл

Baplic
ть

закупi
влi

BapTicTb
закулiвлi

учпсltltкн
(нщвlt

q,б'сктiв
гOспOдOр

tоваt,ня

lIсрсrlо
аiець

IOpllлlt,rllш тч
фаьтltчttа цдрсýlt

пcpcrro}ilц|
коtппьтl ti тсл еф о tl t l,

факсll, с-mаilтощо

[6. Вкдзатл назву,ПРЧЕЛItlIIого комплексу, його Bepcii; згiдно якогс Вiпtц роg,роблялнсьЛОГОВiРНа ЦiНа Та повЙннl розроб.rrяпася ЙЙЙ';;'Йfr.;;.,^rЙ"i..r'р;;уй;.^;;



внщевкщlанiй uрошелурi закупiвлi та надатд копiiдоговорУ(логоворiв)шаобслуrовуваЕця,
!g_Од1i.У ДаЕОГо цроцраiltного комплексJ у перiод 2019': ioio p,j*i*, .**чЙrЙ-;;Ь,
РНОКПП, ПРiЗВИЩе, iм'я, по батьковi прадiвЪ"ка (працiвпикlф;Й.;;ЫЙ, t"Й..ЙБ"lзшначенУ кошторисф докрlентаrriю, в p*f ^.*й.";;';; --riirroror* 

зазначеноi
ДОЧДrеНТаЦii iНШИХ СУб'еttтiв гOсподарювчЕя, фетiх оЪiб, 

"ni 
; . B;;ii, 

"p.-r"rrЙir,,зfllначнтИ ik пriсце роботи, нfr}ву, _члгЪ.r пiдприЪьrотвч, *ол едрпЪТпо.*у,'пр-йч"*] *j:З:: IЧ:КОвi працiвника 1працiвн-шЙ), Й; пiдготував/ли кЙторисЕу докумеЕтацirо танsдати копii вiдповiдних договорiв.

l7, Вказатд.."**{, аЛtrесу, код €дрпоУ суб'екга господарIовання, офiцiйного
представIrнка, який решriз5шав Ba.rr програrrний *on rin.*. Авк - S lзl+.z*1 й;. ; ;Jo"*лату пршлбання Barr[I прогре\rЕого 

-*оir**r..у 
т8 надати копii оiдпоrlд** oony^i.nriu(договорiв тощо).

I8. Надатн копii локрtентiв (квитанцii, платiжнi Лорlr,tення, банкiвськi вrtпискн, iншi
фiнансовi та бухгалtтерсъкi локрri}rlЦl1*i засвiдчуtоrrЪпТф; ы; боку за прилбання
програпtЕOгo ко}IIIл9ксу АВК - 5 [3.4.Z*) lтp.

19.3азначити посаду, РНОКПП, прiзвнще, iýI'я, по батьковi прачiвника (працiвннкiв),
1у;пi4горвав (пiлготуваrrи) .u ,чr*rЙ"" 1.чrЙrЙнли) до .".Й" Прr..рЪ; ЙЬРDF файПИ, ЛgкРrент1в ,тендерноi' пропоiичii,. в р*у-.Йуr"п;; ;; 

-й;d; ';.
завшtтанtення'зtrtначеноi докупrентацii iнших оуб'емiв гоýtrодарiоваЕшI, йЪri*i.iЁ;;'"-';Вшlшш прашiвникаýtи, зЕцначиш ik пtiсце робоiлt, HtrlBy, адрЫ 

"iЙр"ЬiJй;;;;'ЁlfiilЪу,посадУ, лрiзвище та Ьt'я по батьковi прачiвн"па 1прйiвникiuj ,;;й;;;ffiйй;й*
договорiв.

._.. _.]9:l|!_ОryаuilО 
ПРО Bci но}lери телефонiв, 

ч т.ч. пtобiльншх, фшсiв та e_mail, Ip _ адрес,
що Hajleжaтb та вЕкOрнстоDуIотъся Bartн при злiйсненнi господароькоI дiялъностi .5u . йо
ВаптИ подавадаСь тендернs пропозичiя т* подrr*ова звiпЛiст, до оЪrй]; йб-;ъ;;л; ;Ti;
- 2020 poKiB, Аv vУ'gД''

. 2l. Вказати назву суб'еIса гOсподарIовання! ядгесу, кол еrЩРПОУ, який с власникопt
(користувачем) елекгроннот поtгловот сIФиньки - рuЬЪ.Ф*Г*.gо;.u., ; ;.i ;й;r;;;ilБ -2020poкiвBашиirtToваpиствoitIп0дaвEuIu.'ooлu'uffii;Дiё:....У.r4-v^,

2z, Вказати gFuу, Цпеоц 
_ iч.l^цR - прgвl!лера; власшЕка (користувача) та

ttiсцезtlаходн{енвя IP - ацресп - 9!,207.i}8.180, 
= "KJr 

в.лiп ,оif.*rопййъ подаче тевдерноi
УРУ:Чii r_*iд оо арtцiоф та.надати копiю лЬ.оrо!у надання r*о.по*уJЙfiц]у;ffБ;,
усiлtадодатками, Що € його невiдrемною частиною.

л 2З, НаДати копiЮ договорУ Nд 074-18 вiд 29.05.2018 З усiпtа додатками, ч{о е його
::r_,*iч:i: часрц}I_о, щlrаденого Вашиir Топариствоьt , ;;;;;;Й; " 

iЬЪ
:ТХ.LТ.Lrj*анiя кГОКll (iлентнфiкацiйний код24564i56) за пчлч"п*iо-ЙуiЁ;;р"-rЙ
копiiiБiдповiднtц платЬкних Докупtентiв за оццманi послуги за перiол zor8 а5iо;;fi;,- 

, ,

24, Вказати д?керело похоркеншI KolцTiB та суму (Е грII.), лrу Ваше Товариотво
сплатило електроЕному ьrайлантищу за yracTb в торгаu( та нцдати копii вiдпоъи""*
FIдтвердяryючих докуfiIентiв (платilrсних дор}чень, iншкк-бухгаfiтерських докрrентiuj- 

--

. _ 
25, Перелiк Ваших пРацiвникiв або iнших осiб, якi MfioTb повнOваження вiд Вацого

i 
YeHi 

бРаТК 
.}лl 

а_сть" у.пр оцедурщ з акуп i вл i за доп о й;й йй ; 
"]fr" 

]frй;;ЁЁiiй ;або яким вiдопла iнфорirtацiя, яка дозвоJие aвTop*ryuu*.u й ;;Боrr"u* пrайдацчиках.
Iнфор,лrашiю нцдати ja Ъаступноrо форм;ri mБ;;;Ь, n*r* .уБ;;Б;;;;rffi;ffi*i}
якому працIоЕ вЦцопiдна оЬоба, ооЫ 

"очпочй.пi йодо здiйснання дiя;Ёffi;iБ;;.;



пiдприемства пiд час
закупiвель кРrоzоггоl>.

5
участi У прOцелурах закулiвлi за допо;lIогою елеlfiронних

26, Надати завiренi копii Додаткiв ft 5 оо П_одатковоi декларацii з додатку на додану:ffiIХ*: 2019 - 2020 ;;; З ВiдпtlткоЪ-БЕу державноi цодатковоi служби про iT

27' Вказати розfiriр дg*о'У.j j]ry**l в-iл I,еалliзацii,.пролукшii (ToBapiB, робiт, послуг)

:=:Д!Н-[ffifi Ё-lХllJ,lтн-ffi xНLж-ййй;;йiзподаткунаприбуrок
РеЗУЛЬтатн за 2020 piK. 

----v- ф\ , ЁДИНОГО ПОДаТlф, Звiту npo Цi"чоЪоui

Вrдповiдъ необхiдно надатн на кOжне пит.lння --.

,.,,о*};;;,ji:;жжн;;;ЙЙ;;ffi ffJ#iflХЪ;,ТlЁът[оu**,'*"особоtота

за наявностi iнфор,rtацii з обltеженипI доступоitl, необхiдно позЕаwпц iT вiдповiднпrЧИНОIl абО ПОДаТН В oПe*aTuHoirry конверт! ono*o'.'noi"*o* il*."*рri та кожнiй сторiнцi
;ХLф".#l111з,объrежей;;"-Йоп,u. тч*ч;;Б;Йй;Ъ;;Ъl,iШil.*а 

згiдно з чиннипr
ВqшJшдо' що особа' жtа цада! iнформашiЮ як iнфор,ъrапiю З облtеilсени}{ дO'тJцолr (у томучислi конфценцiЁrгу ЙЙ,Й;i"":::Ж#Ёi;й;,-?,Ё-.*п* 

iнформшliя масоб,rtеrкений дочцl, у то}Iучиелi, лd с9{е доцпr."т"ЪПо ,йй;;;й"я. длiстдтъ iнфорlrацilо
Н:JiiН-ffiЪffi*:iiЬЪЬ-ifi-"йу,il###ffi вiдtесенняъформаrriirлоiнформацiiiз

Крiпr тогО, KoltiTeTY ощреirпш супровiдппt ллстолi нqдаflъся не конфiпенцifuа версiплоlсуплеrтгiв цл iншоiiнфй,"tiТ,й.й;;;й;;"*J;;;;й;;ЪiЪ*пi 
спосiб зпtiненоюiнфорлrшiеrо, яка забвп*fr.lо'iЙiп iтзЙЙБ;;;Ь* 

uшей., передбаченlж гrуrкrами 2 та3 ЧаСТltНИ ТР'"'оТ 
",uпi 

zii_ЙБ'j,*;il;;1Щ;Ж,онополъндд? 
кйiт.т yl.pai.lпlp.

'ЩоrqУпtенш, 
якi надаrоться Bu 

"""о"у 
й;;й:тшшь бупr зброфовшri iз зшначенлIrпf

ýfr ::Ёfff ffiТ-rJirtrЯ'"i:"^-,,о,п,*"лБfi ""rорйо*;ЪЬнадщлослоrrулrеlrтiв
Еiдповiдно до 

"u",i 'i 
Ъ*:тI-,У-:|*ч.оПро Антипrоtlопольний Kol,tiTeT Украihил,виtltоги Головн територiащного вiддiлецня KontiT.Ty-;;;;;;;fi; ц шц r"*ооъr** увизначенi Еи'uи стрЪки, Вцповйй;; i:"iiih ; iч-*Ы';;Ё.*- господарювання}об'еднання, оргшrй ,I*r, Й;; -i,rl-iЬo-' 

.i",iro"oru**, ф*" a.untiHieTpaTlT'Ho-госпOдарського управдiнltя * кЪпrроп,о, i"*-i ,ф"ЙЙ Й-о;;ЁЬrЙq пiдроздiли, фiпii,пРеДставН!lцтЕа, ik посадоВi особИ та "р.й;;;jЬ' особи ,оЁов'язанl на внмоry органуАrrппtонопоJьЕого KoMiй у-йь, головЕ теритJрiйнйffi** днтптонопOлъногоKottiTeTy Украши, упочпоu*еiЙ *^," d*Ё;;;-;Ё-й;;.;;;;#Ь KolriTery чrраъи,його териТорiальноГо 
"iЙiп**"" noouruT,i допуiп."rЕ, лреД}Iет!I чи'iншi Hoc;t iнфорлrацii,пояснеНня, iншУ iнфор"ацi]о, ;';;й *.оТЪЪЁ;;-Ыйй;;; ;; #--iвсъку таспiннцю,НеОбХiДНУ ДДЦ 

'oKoHu'"'' Д"r"ЙопоJьIIиt{ *оr,й.iЪ* Тйffi, 
-;;i 

терrtторiальндпIЕвiддiленнями завда"u, п,р.лб;;;;;;;;;ыЖ; npo .оiо.r.i.."Ыi*оIконк}тенцii..ВiДПОВiДЕО ДО "у"Й;lЪ; 1; ib-;;^*iff i#1, украihи ппро,rч*"ст еконоп{iчноiконкренцiiil **полч"* _-;ЬЪрйii д"r"*.iооЬо*у коlriтЬту Украihи, йоготериторiалъномУ вiддiленН,о i ".ril;r";;.;;;;; Антйонопооi"Ъ* копriтету УдраrЪи,|0лоВою йоm теьтторiапъного оiдди."* *;Б;;;*о-ор*оri;;;-й,н 
сгрокц; под.ння

H$iIl'rT,l"J_;":*:I-o]i_' .НЁi дй"Ё"."iir"о*у коплiтеry украihи, його
УЁr].r-i, ."iJ.rb 

НДДШеННIО У ВСТаНОВЛеНi ОРГаЕаМИ Д"."i,о*о'оооо"#i"Т.^,#i;

:З ч;i ffi Ж; ;##ýfr:I' ifi Жh1i 
-ЖJ;Тffi,н#;rJнЧн#j 

тНтерtrгорiалlъномУ вiццiленЖо u тоо*фйЬй.;}"Jч noo ,*ь.йьiii*отконкlренцii iтягнfгЁзfl ообою вiдповiдальнiй встаJIовлену статтеlФ i;ъ;ffiа;Ы"' -] ':



Сподiваеьtось на взае}Iорозумiпня та належне ставленнJI до вIIпlоги Вiддiлення.

-т:>

IttфорlrаЦfuо на вIIп'оIУ прочш'lо IlflдатII.в епскцрOпIIоьry вrrляцi rlaСхiдlrого пriiкобла_спо.о Ъ.р,rторiалыrого -йi;ъ;-;- 
-h;;;,ir,"*Нiffо.'Тr.ffi'.Ъ1

YKPaihlr (с,mаil: Kr,naq*;-.;"r];-l*r" у "Бrрuйrr;;;i";" адресу вiддiФДослiдiцggб t роrсr,iдЕ-iБЪ- полтйськilt'-;;;;-;'^';;il';o irtirнобласЕогоТеРlrТОРiальшого вiддiленнп AHT,,*,o-;;;;;;;;;;;;;;;;n;,,i;;;. 
зltгiна, бул. 1, rc.320, лг. Полтава, Поп"оо.ir* ;Ъ;;;;;,;ffi"0i"' ^"""

В.O. Головlr v'Ндталя ТРЕгуБЕЦъ

Г:j:j:|:I.:*ч'шriп ВДР в Погввськill оýлпсгi - Гллtlttд Бпччgг (0532) 569879Jдсr}пнlrк нgч&тьнtlкл ВДР ш il_o1g1cbKjп оОrч",i _Бi,,о Йai;-ir.i'iiijioбЁ,ЙJпэf},пrlпк гоJтOвlt - llачдлыlrtн Z ВЛГ - Bb-l Й,,,*-'."

/


