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Брюксел, 15.6.2017 г. 

COM(2017) 318 final 

ANNEX 1 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

Предложение за Решение за изпълнение на Съвета  

за даване на разрешение на Република Полша да сключи с Република Украйна 

споразумение, съдържащо мерки за дерогация от член 2, параграф 1, буква г) и 

член 5 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху 

добавената стойност по отношение на поддръжката на пътните мостове на полско-

украинската граница 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Списък на мостовете, посочени в член 1 

1. Украйна поддържа следния граничен пътен мост на полско-украинската 

граница, изграден с финансиране от Полша и  притежаван от нея: 

186,68 m дълъг стоманен мост над река Bug между Dorohusk и Jagodzin, по 

продължението на полския национален път № 12 и украинския обществен 

автомобилен път с държавно значение № M-07. 

2. Полша поддържа следния граничен пътен мост на полско-украинската граница, 

построен с фининсиране от Полша и притежаван от нея: 

160,38 m дълъг мост от стоманобетонна и стоманена конструкция над река Bug, 

между Zosin и Ustyluh, по продължение на полския национален път № 74 и на 

украинския обществен автомобилен път от държавно значението № N-22. 

3. Граничният пътен мост над река Bug, със стоманени греди, стоманобетонна 

настилка и обща дължина от 189,43 m, изграден с финансиране от двете страни, 

които имат равно дялово участие в собствеността, и разположен между 

Dorohusk и Jagodzin по протежение на полския национален път № 12 и 

украинския обществен автомобилен път от държавно значението № M-07, се 

поддържа от двете договарящи се страни така, че всяка от тях поддържа частта 

от моста, която притежава, с изключение на зимната поддръжка. 

Следните договарящи се страни отговарят за зимната поддръжка на граничния 

пътен мост по цялата му дължина: 

(1) Полша: от 1 октомври на всяка нечетна година до 30 септември на 

всяка четна година; 

(2) Украйна: от 1 октомври на всяка четна година до 30 септември на 

всяка нечетна година. 


