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1. ЗЬиІЬаі Агкасііі НаугуІоуусЬ -  М.О., Ргоґ., Уісе-гесіог Гог 8сіепсе апсі Едисаііоп, 
8Ше Ні^Ьег Есіисайопаї Іпзііґиііоп «Іуап НогЬасНеУвку Тегаорії 8іа1е Месіісаі 
Ііпіуегзіїу оґ іЬе Міпізігу оґ НеакЬ ок икгаіпе».
2. ЕисЬупзкуі МукЬаіІо АтопоVус1^ -  М.О., РгоГ., Неасі оґ Оспіаі ТЬегару 
ОсраПтспІ, 8іа1е Ні§Ьег Есіисагіопаї ІпзїіШІіоп «Іуап НогЬасЬеузку Тегаорії 8іа1е 
Ме(1іса1 Упіусгзіїу оГіЬс Міпізігу оГНсакІї оГІІкгаіпс».
3. Воіізапіик 8уіі1апа Іуапіупа -  РЬВ, Сапсіісіаіе оі' МесИсаІ 8сіепсез, Аззосіаіе 
Ргоґеззог ок Вепіаі ТЬегару Верагітепі, Осап ок Расиїїу ок Вепіізігу, 8іаіе Ні§Ьег 
Есіисайопаї ІпзІіШІіоп «Іуап НогЬасЬеузку Тегаорії 8і:а1:е Месіісаі Шіуегзіїу ок іЬе 
Міпізігу окНеаЬЬ окіікгаіпе».
4. Яозоіоузка 8уіі1апа Оіекзііупа -  РЬО, СапсІісІаІе ок МеЬісаІ 8сіепсе8, Аззосіаіе 
Ргокеззог окОгіЬоресІіс Оепіізігу Оерагітепі, 8іа1е Иі§Ьег Есіисаііопаї Іпзіішїіоп «Іуап 
НогЬасЬеузку Тегаорії 8Ше Месіісаі Ііпіуегзіїу ок іЬе Міпізігу ок НеаЬЬ ок 
Іікгаіпе».
5. 2а1ігусЬик НгуЬогіі УагозІауоуусЬ -  РИВ, Сапсіісіаіе ок СЬетісаІ 8сіепсез, 
Аззосіаїс Ргокеззог, Неасі ок Оепегаї СЬстізІї'у ВсраПтепІ, 8іаіе Ні^Ьсг Есіисайопаї 
ІпзйШІіоп «Іуап НогЬасЬеузку Тегаорії 8іаіс Мссіісаі Впіуегзіїу ок іЬе Міпізігу ок 
НеаІіЬ ок икгаіпе».

Ксуієу/єгз;
1. Магиг Ігупа Рейіупа -  М.В., Ргокеззог ок Вепіізігу Всрагїтепі:, 8Ьирук Nайопа1 
Месіісаі Асасіету окРоз1:§га(1иаІе Есіисайоп,
2. К.и2піак Nа^а1ііа ВоЬЬапіупа -  М.В., Нса(̂  ок 8иг§іса1 Вепйзігу, Ні§Ьег 8іаі;с 
Есіисайопаї ЕзІаЬІізЬтеШ ок Икгаіпе «Викоуіпіап 8іаіе Мссіісаі Упіуегзіїу».



Рго^гат ргоШе оп «ресіаііу 221 «Оепіівігу» 
(фесіа1і7а(юп «Бепгівігу», Ма8Іег’8 (1е§гее)

1 -  Сепегаї Іпіогтаїіоп
Риіі п ате  оПіі§Нег 
есіисаііопаї іп8(ки1іоп 
ап(1 сіерагітепі

$іаіе Ні§Ьег ЕсіисаПопаІ ІпвііШііоп “ Іуап НогЬасЬеузку 
Тегпорії 8Ше Месіісаі Ііпіуегзіїу оґ іКе Міпізігу оґ 
НеакЬ оґ Іікгаіпе”
Расиїїу оґОепІізІгу

Ьєуєі оі” Ьі^Нег 
есіисаііоп апсі п ате  о1‘ 
^иаШ1саI;іоп іп 8оигсе 
Іапциа^е

8есопсі (Ма§1ег’5) сіе^гсе 
Ма8Ісг\ч с1с§гее іп ОепІІ8ігу

ОШсіаІ п ате  о1’ 
е(1иса(іопа1 рго^гат

Оепіізіту

О іріота Іуре апк 
8соре о1' есіисаііопаї 
рго^гат

Ма8Іег’8 В іріота, ипііаіу, 300 сгесіііз ЕСТ5, вШсІу 
сіигаїіоп - 5 усаг8.
8сорс оґ Ма5іег’8 есіисаііопаї рго§гат:
• Оепегаї СегОГісаїс оґ 8есопс1агу ЕОисаііоп -  300 
СГЄСІІІ8 ЕСТ8
іипіог 8ресіа1І8І Оіріота апсі Зипіог ВасЬе1ог’8 
Оіріота -  240 сгесііІ8 ЕСТ8
• 75% (т іп іт и т )  оі' ссіисаііопаї рго^гат ти8І Ье 
і'оси8С(1 оп сісуеіоріп^ §епега1 апсі ргоі'е88Іопа1 
сотреіепсе8 оп 8ресіа1іу, арргоуесі Ьу Ні§Ьег 
Есіисаііоп 8іап(іаг(1

Сегііїїсаіе оГ 
Ассге(Ша1іоп

- Міпізігу оґ Екисаііоп апО 8сіепсе оґ Іікгаіпе
- Наїіопаї ^иа1ііу А88игапсе А§епсу іог Ні§Ьег Есіисаііоп 
оГ Іікгаіпе
- Іікгаіпе
- Nоп-асс е̂с1і е̂с1

Сусіе/ Ьєуєі РО -  ЕНЕА -8ЄСОПСІ сусіе, рр-ЕЕЕ -  7 ієуєі, НРК 
Іікгаіпе -  7 ІЄУЄІ

Епігапсе
циаІШсаІіоп

Сепегаї СегііГісаІе оґ 8есопс1агу Есіисаііоп (оп Ьа8І8 оГ 
ІпОерепсІепі Те8ііп§ СегііРісаІЄ8/ ог епігапсе 
ехатіпаііоп8), СеПіГісаіе оС іипіог 8ресіа1І8і, СегііГісаіе 
оГ іипіог ВасЬе1ог’8 Ое^гее ог ап аррИсапі \уЬо Ьа8 
гесеіуесі а Ма8іег'8 Ое§гее іп тесіісаі зресіаіігаііоп іог аі 
Іеазі опе уеаг.
Ас1тІ88Іоп гециігеїпепіз аге сіеіегтіпесі Ьу Киїез оґ 
ас1тІ88Іоп іо 8іа1е Ні§Ьег ЕОисаііопаІ Іпзіііиііоп «Іуап 
НогЬасЬеузку Тегпорії 8іа1е Месіісаі Ііпіуегзііу оС іЬе 
МІПІ8ІГУ оґ РІеаІіЬ оґ Іікгаіпе».

Ьап§иа§е(8) оі' Іікгаіпіап, Еп^ИзЬ



Оигаііоп о1' 
есіисаиопаї рго^гат

(еас1ііп§

01 8ерІетЬег 2016 -  ЗО іипе 2022

Іп(егпе(:-а(1с1ге88 оГ 
есіисаііопаї рго§гат 
епігу______________

Ьіф5://(іепі-(іер.1:с1ти.ес1и.иа/ІпГогтасііпі

2 -  Аіш оі’ есіисаііопаї ргоегат
Оеус1оріп§ аЬі1ійС8 оГ арр1уіп§ §аіпсс1 кпо\\'1ес1§е, ІіаЬіІз, 8кі1І8, сотреіспсс8 
іп рге-сііпісаі апО сііпісаі ігаіпіп^, Гог зокіїіоп ок Іурісаі іазкз оґ СІЄП08Г5 
ргасіісаі асїіуііу іп іЬе ГіеЮ оГ Ьеаіііі саге, ассогдіп^ Іо арроіпіесі ро8ІІіоп; іЬе 
8соре ок арр1уіп§ іНе8е сотреіепсез І8 сіеіегтіпесі Ьу іЬе 1І8І ок 8уп(Зготе8 апсі 
зу тр іо тз ок 0І8еа5Є8, сіепіаі с1І8еа8Є8, рЬузіоІо^ісаІ зіаіез апсі зотаїіс 0І8еа5Є8 
іЬаІ гециіге 8рссіа1 раїіепіз’ тапа^етепі; циезііопз ок етег^спсу сопсііііопз, 
ІаЬогаІогу апсі іпзіштспіаі зШсіісз, тесіісаі апсі сіспші тапіриіаііопз.

З -РезсгірНоп ок еДисаііопаІ р го агат
8иЬ]есС агеа 
(ЬгапсЬ ок кпо\УІе(і§е, 
зресіаИу)

8ресіаку 221 Оепіізігу, ЬгапсЬ ок кло\у1есі§е 22 НеакЬ 
Саге, ітшШсІізсірІіпагу. Рге-сііпісаі зиЬ]есІз -  19%, 
сііпісаі зиЬ]есІз -  53%, еіесііуе зиЬ]есІз -  25%, ргасіісаі 
ігаіпіп^ -  3%.
8іис1у оЬ]ескз: сіспіаі апсі Оепіо-касіаі сіізеазез ок 
ос1опїо§епіс апсі поп-опІо§епіс паШге, іЬеіг еГіо1о§у, 
с1іа§по8Із, ігеаїтспі апсі ргеуепііоп.
Тгаіпіп§ §оа1з; іЬе аЬіІіІу ок арріуіп^ §аіпсс1 
кпоу/1ес1§е, ЬаЬіІз, зкіПз, сотреіепсез іп рге-сііпісаі 
апд сііпісаі ігаіпіп§ ког зоІиОоп ок Іурісаі іазкз ок 
сіетізі’з ргасіісаі асііуііу іп іЬе Гіеісі ок ЬеаЬЬ саге, 
ассогсііп^ 10 арроіпіесі розіїіоп; їЬе зсоре ок арріуіп^ 
іЬсзе сотреіепсез із сісіегтіпеО Ьу іЬе Іізі ок 
зупсіготез апсі зу тр іо тз ок дізеазез, сіепіаі сіізеазез, 
рЬузіо1о§іса1 зіаіез апсі зотаііс сіізеазез Шаі ^е^иі^е 
зрееіаі раїіепіз’ тапа^етепі; цііезііопз ок етег§епсу 
сопсііііопз, ІаЬогаїогу апЬ іпзіштепіаі зШсІіез, 
тесіісаі апсі сіепіаі тапіриіаііопз.
ТНсогсІісаІ сопіепі ок 5иЬ]ссІ агеа сотргізез 
асасіетіс сотриїзогу апсі еіесііуе зиЬ^ес з̂ ок рге- 
сііпіеаі апсі сііпісаі ігаіпіп^ сусіез.
МекЬосІз, теІНосІоІойу апсі кесНпоІо^іез: 
їЬе §гас1иаіе лпизі Ьауе ргоксззіопаї кпо\УІес1§е апсі 
Ье аЬІе Іо саггу оиі сЬе с1іа§позис ргосезз, Іо 
сіеіегтіпе іЬе кеу зу тр іо тз апсі зупсіготез, іо таке 
а ргсіітіпагу сііа^позіз, іо сопсіисі а сііккегепііаі 
0іа§по8І8, Ю когтпиіаіе а Гшаї сііпісаі сііа§по8Із ок



сіепіаі сіІ8еа8Є8 ипсіег іЬе 8ирегуІ8Іоп оГ рЬу8Ісіап 
(ассогс1іп§ 1о іЬе 1І8і 2), ш кпош іЬе ргіпсір1е8 оґ 
ігеаїтепі апсі ргсуепііоп оґ (Іепіаі с1І8са8С5, Іо Ігеаі 
їЬе піаіп (іепіаі сіІ8са8С8 (ассогс1іп§ іо сКе 1І8І 2.1) Ьу 
іпакіп§ ап іпкогаїссі сіесізіоп, ассог(ііп§ Іо Ше 
схІ8ип§ аІ§огііЬт8.
Іп8Ігитепі8 ап(1 Е^иіртеп( (іасі1Шс8 / І1ет8, 
аррага(и8 апй с1е\ісе8, Іеагпес! Ьу аррІісап(8 о!' 
Ьі§Ьег есіисаііоп (8ресіа1І7а1іоп «Оеп(І8ігу», 
Ма8Іег’8 сіе^гее)): \уі(1е1у и8есі ир-іо-сіаіе (1іа^по8Ііс, 
тссіісаі апсі оіЬег с1еуісе8, іістз, аррагаШ8 ґог 
ргоіе88Іопа1 ехрегіепсе.

Сиійапсе о!' 
С(1иса(іопаІ рго^»гат

А §га(іиа1е тіі8І Ьауе ргоГе88Іопа1 кпо̂ V1ес1§е апсі Ье аЬіе 
Іо саггу оііі іЬе с1іа§по8Ііс ргосе88, їо сісіегтіпс іЬе ксу 
8утріоіті8 апсі 8упс1готе8, іо таке а ргеіітіпагу 
(ііа§по8І8, іо сопсіисі а сіііТегепііаі с1іа8 П0 8 І8, іо іогтиіаіе 
а Гшаї сИпісаі сііа§по8І8 оі' сіепіаі с1І8еа8Є8 ипсіег іЬе 
8ирегуІ8Іоп оґ рЬузісіап (ассогс1іп§ іо іЬе 1І8і 2), іо кпош 
іЬс ргіпсір1е8 оґ ігеаітепі апсі ргеуепііоп оГ сіепіаі 
(1І5еа8Є8, іо ігеаі іЬс таіп сіепіаі дІ8еа8Є8 (ассогсііп§ іо іЬе 
1І8І 2.1) Ьу такіп§ ап іпіогтесі сіесІ8Іоп, ассогсііп§ іо іЬе 
ЄХІ8ІІП8 аійОгііЬтз.

Ргіпсіраї Госи8 оС 
е(1иса(іопа1 рго§гат

ЕсіисаііопаІ апсі ргоіе88Іопа1 рго§гат І8 аітесі аі ігаіпіп§ 
Ьі§Ь-1еуе1 сіепіаі 8ресіа1І8і8 \уЬо р0 8 8Є88 геІеуапі 
кпо\УІесі§е апсі ргасіісаі 8кі1І8, аге аЬіе іо саггу оиі іЬе 
сііа§по8ііс ргосе88, іо деісітпіпе іЬе 1еа(ііп§ 8утріош8 апсі 
8упсіготс8, іо такс а ргеіітіпагу (ііа§по8І8, іо сопсіисі 
сііґісгепііаі сііа§по8І8, іо іогтиіаіе іЬе Гшаї сііпісаі 
сііа§по8І8 ок сіепіаі с1І8са8Є8 ипсіег іЬс 8ирегуІ8Іоп оі" іЬе 
Ьеад рЬу8Ісіап, іо кпо\у іЬс ргіпсір1е8 оі" ігеаітепі апсі 
ргеуепііоп оГ сіепіаі с1І8еа8Є8, іо ігеаі іЬе таіп сіепіаі 
с1І8еа8С8 Ьу такіп§ ап іпіогтесі десІ8Іоп оп іНс ехІ8ііп§ 
а1§огііЬіті8.

Рго§гат
сЬагас(егІ8Ііс8

ЕсіисаііопаІ рго^^гат І8 Ьа8есі оп тосіегп зсіепііГіс гезиііз 
апсі іЬе ргіпсіріез оі' еуісіепсе-Ьазесі тесіісіпс іп іЬе ГіеМ оі 
сіепіаі сагс. ТЬе рго^гат ргоуісіез іЬе ас^иІ8Іііоп ок а Ьі§Ь 
ІЄУЄІ оґ кпо\у1ес1§е апсі зкііІз, іЬе аЬіІііу іо 8оІУе сотріех 
ргоЬІетз апсі ргоЬІетз іп іЬе ііеісі ок ЬсаІіЬ іп іЬе зресіаііу 
"Оепіізігу” іп іЬе ргоі'е88Іопа1 асііуііу ог іп іЬс 1еатіп§ 
РГОСЄ88, \уНісЬ ІПУОІУС8 гс8еагсЬ апсі/ог іппоуаііоп сопсіисі.

4 -  Сгас1иаІ:е8’ етріоутепі: сараЬШіу # 
апй ГигІЬег ігатіпе

ТЬе 8ресіа1І8і І8 ігаіпесі іо \Уогк ассогсііп§ КВЕД ДК



Етріоутепі
сараЬіІку

009:2010:
Зссііоп р . НеакЬ саге апО зосіаі аззізіапсе 
8ЄСІІОП 86. НеаІіЬ сагс 
Огоир 86.2 Мссіісіпс ап(1 сІеШаІ ргасіісе 
С1а88 86.23 Оепіаі ргасіісе
Лйег сотріеііп^ Мазіег’х сіе§гес рго§гат іп зресіаіііу 
“ Оспіізігу” , а зресіаіізі із аЬІе Іо рсгГогт іЬе (іШіез оі": 

Іпіет-сіосіог (со(Зе КП -  3229); 
ігаіпее-сіосіог (сосіе КП -  3221);

^иа1іГ1са^іоп “Оепіізі” із §іуеп айег Ігаіпіп^ а1 ітетзЬ ір , 
гезісіепсу. Не(зііе) із аЬІе Іо регіопті іЬе сіиііез оґ а сіепйзі 
іп а сегіаіп ГіеШ ассогсііп^ Іо ДК 003:2010 апсі ЬоМ а 
ргітагу рЬузісіап розігіоп ассог(1іп§ Іо сиггепі Іізі оґ 
тесіісаі зресіаііісз зрссіГіесІ іп іЬс сиггепі Каїіопаї 
сІаззіГісаІіоп оґіікгаіпе "Оссираііопаї СІаззіГісаііоп": 

2222.2 Оспіізі
РигіЬег есіисаііоп АГіег сотріеііп^ Мазіег’з (іе^гее рго§гат іп зресіаіііу 

“ Оепіізігу” , а зресіаіізі т а у  арріу Гог розі^гасіиаіе 
рго^гатз (іпІегпзЬір, гезісіепсу) \уЬеге зШ(1уіп§ із саггіесі 
оиі оп есіисагіопаї рго^гатз оГ а кепіізі 1гаіпіп§.
Лйег іпІетзЬір, гезісіепсу §гас1иаІіоп іп зресіаіііу 
“Оепіізігу” , а зресіаіізі Ьаз іЬе гі§Ьі:

Іо рсгіопті іЬе соггезропс1іп§ ргоісззіопаї сіиііез оі' а 
СІСПІІЗІ іп а сегіаіп ргоіеззіоп \уЬісЬ із зресіГіесі іп іЬе 
сиггепі Наїіопаї сІаззіГіег оґ икгаіпе "Сіаззійег оґ 
ргоіеззіопз", Ю Ьоісі іЬе соггезропйіп^ тедісаі розіїіоп;
ІО арріу іог а РЬ.О. рго^гат;
Іо ипсіег^о геїгаіпіп^ апсі оЬіаіп циаІіГісаІіоп іп апоіЬег 
тесіісаі зресіаііу ап(і регГоїтп арргоргіаіе ргоГеззіопаІ 
\уогк.
5 -  ТеасЬіпа апД аззеззтепі

Теасіііп§ апй Іеагпіп§ Сотреіепі, зшсіепі-сепігей, ргоЬІет-огіепІесі 
арргоасЬез апсі іпіііаііуе зеІГ-зІиду. ТеасЬіп^ ргосезз 
із саїтіесі оиі іп іЬе ГоПошіп^ іогтз: іпіегасііуе 
зсіепІіГіс апсі іпзігисііуе Іесіигез, ргасіісаі сіаззез іп 
зтаїї §гоирз, іпсіерепсіепі \уогк, шіогіаі іпзішсііопз, 
\угіІіп§ оГ сазе Ьізіогу, есіисаііопаї апсі тесіісаі 
ргасіісаі 1гаіпіп§з.

Аззеззтепі Аззеззтепі оГ зіисіепі’з асасіетіс асЬіеуетепіз із 
саггіесі оиі оп іНе Ьазіз оі' ітшіиаііу а^геесі 12-роіпі 
зсаіе (10-12 -  “ехсеїіепі” , 7-9 -  “§оос1”, 4-6 -  
“ заіізіасіогу”, 1-3- “роог”) апсі уегЬаІ (“раззесі” , 
“ іаі1е(3”) зузіетз, зсаіе оі" ап есіисаііопаї іпзіііиііоп



(Ггот 0 Іо 200 роіпів), паїіопаї зсаіе ЕСТ8 (А, В, С, 
О, Е, РХ, Р).
Сиггепі 5ШСІЄПІ5’ гесіїаііоп, кпош1е(1§е Іс5ііп§, героііз 
оп ргасіісаі \¥Огк, ргасіісаі зкіІЬ, рге8епІаОоп8, герогІ8 
ОП рГасОсе, ІС8І8, \\тіпп§ оґ са8е 1іІ8іогу, \\ТІІІП§ 
8СІЄПІІҐ1С аг1іс1с8 Ьа8сс1 оп гсяеагсЬ ге8и1і8;
Ріпаї сопігої -  СГЄСІІІ8, §гасііп§ сгесііїз, огаї апО шгіОеп 
ехатіпаІіоп8,1ісеп8Є(1 ехатіпаОоп КРОК 1;
Ріпаї сегііГісаІіоп -  1ісеп8ес1 ехатіпаїіоп КРОК 2 
ОепІІ8Ігу, ргасіісаі-огіепіесі 8ІаІе ехатіпаїіоп.

6 -  Ргойгат сотреіепсе8
ІпІе§гаі сотреіепсе АЬіІііу Іо 80ІУЄ сотріех іа8кз апсі ргоЬІетз іп іНе ГіеМ 

оГ ЬеаИЬ саге іп зресіаііу "Оепіізігу" іп іЬе 
ргоґе88Іопа1 асііуііу, ог іп іЬе ргосезз оі' зШОуіп  ̂ іЬаі 
ІПУОІУЄ8 гезеагсЬ апсі ог іппоуаііоп апсі із 
сНагасісгігссі Ьу ипсегіаіпіу оґ іНе сопсііііопз апсі 
геяиігетепіз.

Сепегаї сотреіепсез 
(СС)

СС 1. АЬіІііу оґ аЬзігасІ; іЬіпкіп§, апаїузіз апсі зупіЬезіз, 
іЬе аЬіІіІу іо Іеат апсі тазіег тосіегп кпо\у1сс1§е.
ОС 2. Кпо\у1ед§е апсі ипсіегзіапсііп^ оґ іЬе зиЬ]есІ агеа 
апсі ип0ег8іапс1іп§ оҐ ргоґеззіопаї асііуііу.
ОС 3. АЬіІіІу іо арріу кпо\у1есі§е іп ргасїісаі зіШаїіопз. 
ОС 4. АЬіІііу Іо асіарі апсі асі іп а пелу зіґиаііоп.
СС 4. АЬіІіІу Іо зреак ап оШсіаІ 1ап§иа§е ЬоіЬ огаїїу апсі 
іп \угіііп§; аЬіІііу Іо зреак а іогеі§п 1ап§иа§е.
ОС 5. §кі11з ОҐ изіп§ іЬе іпґогтаїіоп апсі сотітшпісаііоп 
ІесЬпо1о§ісз; аЬіІіІу Іо зеагсЬ ґог, ргоссзз апсі апаїузе 
іпґогтаїіоп ґгот а уагіеіу оґзонгссз.
ОС 6. АЬіІіІу Іо аОарі апсі асі іп а пе\у зііиаііоп; аЬіІіІу Іо 
\уогк аиіопотоизіу.
ОС 7. АЬіІіІу Іо ісіепііґу, зеІ апсі зоіує ргоЬІетз.
СС 8. АЬіІііу Іо сЬоозе а соттипісаііоп зігаїе^у; аЬіІііу 
Іо \Уогк іп а Іеат; аЬіІііу Іо зЬо\у іпіегрегзопаї зкіПз.
ОС 9. АЬіІіІу Іо асі оп іЬе Ьазіз оґ еіЬісаІ сопзісісгаїіопз 
(тоїіуез); ґосиз оп зесигіїу.
СС 10. АЬіІіІу ІО еуаіиаіе апсі спзиге іЬе ^иа1іIу оґ \уогк 
рсгґогтесі.
ОС 11. Осзігс Іо ргезегуе іНе спуігоптепі.
ОС 12. АЬіІіІу Іо асі іп а зосіаІІу гезропзіЬІе апсі сіУІПу 
сопзсіоиз таппег.

РгоҐеззіопаІ 
сотреіепсез (РС)

РС 1. РаІіспІ’з іпІсгуіе\уіп§ зкіИз.
РС 2. АЬШіу Ю сіеісгтіпе іЬс гецпігесі ІізІ оґ ІаЬогаІогу



апсі Іп8ігитепіа1 зіисіісз апд еуаіиаїе іЬсіг гезиііз.
РС 3. АЬіІіІу (о езІаЬІізЬ а сИпісаІ сііа^позіз оґ а сіепіаі 
сіізеазе.
РС 4. АЬШїу Іо (Зіа^позе стег^епсу сопсіійопз.
РС 5. АЬіИіу 1о ріал ап4 ітр іетсп і теазигез ґог іНе 
ргеуепііоп оГсЗепІаІ сіізеазсз.
РС 6. АЬіІііу 10 (ісіегтіпе іЬе ргіпсіріез агкі паШге оґ 
сіепіаі сіізеазез ігеаїтепі.
РС 7. АЬіІіІу Іо (Зеїептііпе іЬе песеззагу ІаЬоиг апсі тезі 
ге§іте шЬіІе Ігеаїіп^ сіепіаі сіізеазез.
РС 8. АЬіІіІу Іо сіеіегтіпе Іаеіісз оГ ргоуіс1іп§ сіепіаі саге 
іп зотаїіс раіЬо1о§у.
РС 9. 8кі11з оґ регкогтіп§ тесіісаі тапіріїїаііопз.
РС 10. АЬіІіІу Іо Ігеаі та]ог депіаі сіізеазез.
РС 11. АЬіІіІу Іо сопсіисі теЬісаІ апсі еуасиаііоп 
тсазигез.
РС 12. 8кі11з оГргоуіс1іп§ етег^спсу тесіісаі саге.
РС 13. АЬіІіІу Ю саггу оиі сіепіаі тесіісаі ехатіпаїіоп оГ 
регзопз зиЬ]есІ іо ге^иіаг сЬеск-ир.
РС 14. АЬіІіІу Іо аззезз іЬе ітрасі оґ іЬе епуігоптепі оіі 
іЬе ЬеакЬ оГреоріе (іпсііуісіиаі, ґатіїу, рориіаііоп).
РС 15. АЬіІіІу ІО сопсіисі тесіісаі Ооситепіаііоп.________
7 -  Ргоегат Іеагпіпй оиісотез

Ьеагпіп{ї оиісотез іп ІЬе со̂ пШує зріїеге.
РкО 1. То 8Іп§1е оиі апсі ісІепїіГу іЬе 1еас1іп§ сііпісаі 
зутрготз апд зупсіготез (ассогсііп§ Іо Іізі 1); іо езІаЬІізЬ 
а ргоЬаЬІе позо1о§іса1 ог зупсіготіс ргеіітіпагу сііпісаі 
с1іа§позіз оГ сіепіаі сіізеазс і;акіп§ іпіо ассоипі зіапсіагсі 
ргосесіиге, изіп§ іЬе ргеіітіпагу сіаіа оґ іЬе раїіепі'з 
Ьізіогу, раїіспі ехатіпаїіоп сіаіа, кпо\УІес1§е аЬоиІ іЬе 
регзоп, Ьіз ог§апз апсі зузіетз (ассогс1іп§ Іо Іізі 2).
РЬО 2. То соПесІ іпГогтаІіоп аЬоиІ іЬе §епега1 сопсііііоп 
ок іЬе раїіепі, ІО аззезз іЬс рзусЬотоІог ап(1 рЬузісаІ 
с1еУЄІортепі оГ іЬе раїіепі, іЬе зіаіе оґ іЬе ог§апз оГ іЬе 
тахіПоГасіаІ агеа аз \УеП аз Ю еуаіиаіе іпіоппаїіоп 
ге§агс1іп§ іЬе Ьіа^позіз Ьазед оп іЬе гезиііз оґ ІаЬогаІогу 
апсі іпзіштепіаі зіисіісз (ассогс1іп§ Іо іізі 5).
Р Ш  3. То аззі§п апсі апаїухе ІаЬогаїогу, Ишсііопаї апсі / 
ог іпзігитспіаі ехатіпаїіоп (ассогс1іп§ Іо Іізі 5) о!" іЬе 
раїіепі оп сіепіаі сіізсазе іог такіп§ а сіііїсгепііаі 
сііа^позіз ок сіізеазез (ассогс1іп§ Іо іізі 2).
РкО 4. То сісіегтіпе іЬе Гшаї сііпісаі с1іа§позіз, ас1Ьегіп§ 
Іо іЬе геїеуапі еіЬісаІ апЬ 1е§а1 погтз, Ьу такіп§ ап 
іпіоппесі сіесізіоп апсі 1о§іса1 апаїузіз оґ іЬе оЬіаіпед



5иЬ]ес1:і\'с апсі оЬ]сс1:іус сіаіа оґ сііпісаі асідіїіопаї 
ехагаіпаїіоп. То саггу оиі а сИШгепІіаІ сііа^позіісз оГ а 
дІ8еа5е игкіег іЬс зирегуізіоп оґ а рЬузісіап іп а тесіісаі 
іпзНшїіоп (ассогс1іп§ Іо Іізі 2.1).
РЬО 5. То езІаЬИзІї а сііа^позіз оГ етег^спсу соїкііііопз 
ипсісг апу сігситзШпссз (аі Ьоте, оп іНе зігесі, іп а 
тесіісаі іпзіішііоп), іп ап етег§спсу зіШаІіоп, тал іаі 
1а\у, Іаск оГ іпйзгтаїіоп апсі Іітіїесі Ііте (ассог(ііп§ Іо Іізї 
4).
РЬО 6. То ріап апсі ітріетеп і теазигез Іо ргеуепі сіепіаі 
сіізеазез атоп§ їЬс рориіаііоп а^аіпзї ІІіе зргеасі оГ сіепіаі 
(іізеазез.
РРО 7. То апаїухе іЬе еріс1етіоІ0£Іса1 зіаіе апсі саїту оиі 
теазигез оі' та зз  апсі іпдіуісіиаі, §епега1 апсі іосаі, сіги§ 
апсі поп-с1ги§ ргеуепііоп оР сіепіаі сіізеазез.
РЬО 8. То деіеітпіпе іЬе паШге оР Ігеаітепі оР а сіепїаі 
сіізеазе (ассогсііпд Іо Іізі 2) Ьу такіп§ ап іпРогтесІ 
(іесізіоп оп іНе ехІ5Ііп§ аІ^огіїНтз апсі зіапсіагсі зеЬетез. 
РЬО 9. То сіеіептііпе іНе пашге, ргіпсіріез оР ІаЬоиг апсі 
гезі гс§іте апсі песеззагу сііеі іп іЬе ігеаїтепі оР сіепіаі 
сіізеазез (ассогс1іп§ Іо іізі 2) оп іЬе Ьазіз оР ргеїітіпагу ог 
Гшаї еііпісаі сііа^позіз Ьу такіп§ ап іпРогтесІ сіееізіоп, 
асеогсііп^ Іо іЬе ехізііп^ аІ^огіїЬтз апсі зіапсіагсі зеЬетез. 
РкО 10. То сіеіегтіпе Іііе Іасіісз оР тапа§етепІ оР а 
сіепіаі раїіепі \уііЬ зотаїіс раіЬо1о§у (аесог(1іп§ Іо іізі 3) 
Ьу такіп§ ап ІпРогтесІ сіееізіоп, ассог(1іп§ іо іЬе ехіз1іп§ 
а1§огііЬтз ап<1 зіапсіагсі зеЬетез.
РЬО 11. То саггу оиі Ігеаїтепі оР та]ог сіепіаі <1ізеазез, 
ассог(1іп§ Іо ехізііп§ а1§ог1іЬтз апсі зіапсіагсі зеЬетез 
ипсісг іЬс зирегуізіоп оР а рЬузісіап іп а тесіісаі 
іпзіііиііоп (ассогсііп^ Іо Іізі 2.1).
РЬО 12. То ог§апІ2е тесіісаі апсі еуасиаііоп теазигез 
атоп§ іЬс рориіаііоп, тіїііагу регзоппеї, іп ап етсг^епсу 
зііиаііоп, Іпс1ис1іп§ тагііаі 1а̂ V, дигіп§ іЬе сіеріоуссі з1а§ез 
оР тесіісаі суасиаііоп, 1акіп§ іпіо ассоипі іЬс ехізііп§ 
зузіет оР тесіісаі апсі еуасиаііоп зиррогі.
РЬО 13. То сіеіегтіпе іЬе іасіісз оР етег§епсу тесіісаі 
саге, изіп§ іЬе гесоттепсіесі а1§огііЬтз, ипсіег апу 
сігситзіапсез, Ьазесі оп іЬе с1іа§позіз оР ап етег§епсу 
СОПСІІІІОП іп а Іітіїесі ііте  (ассогс1іп§ Іо іізі 4).
РЬО 14. То апаїугс апсі еуаіиаїс риЬІіс, зосіаі апсі ЬеаІіЬ 
іпРогтаїіоп изіп§ зіапсіагсі арргоасЬсз апсі сотриіег 
іпРоппаІіоп ІесЬпо1о§іе5.
РШ  15. То аззезз іЬе ітрасі оР іЬе спуігоптепі оп іЬе



Неакії оГ Іііе рориіаііоп іп а тесіісаі іпзіішііоп изіп^ 
зіаїкіагсі іпеїЬосІз.

Ьеагпіп§ оиісотез іп іЬе етоНопаІ зрЬеге.
РЬО 16. То зеї §оаІ8 апсі сіеіегтіпс іЬе зішскіге оі' 
регзопаї асііуііу оп іЬс Ьазіз оґ іЬе гсзиііз оґ іЬс апаїузіз 
оґссПаіп зосіаі агкі регзопаї пессіз.
РТО 17. То асІНеге Іо а ЬеаІїЬу ІіГезіуІе, изс зеїґ- 
ге§и1аІіоп апсІ зеІТсопІгоІ ІесЬпіциез.
РРО 18. То геа1І2е агкі Ье §иі(іесі іп іЬе асііуііу Ьу опе’з 
СІУІ1 гі§Ьі8, Ггеесіотз апсі гезропзіЬіІіііез, Іо гаізе іЬе 
§епега1-ес1исаІіопа1 сиИигаІ ієуєі.
РТО 19. То асІНегс Іо їНс гериігетепіз оГеїНісз, ЬіосіЬіс8 
ап(1 сіеопіоіо^у іп іНеіг ргоГеззіопаІ асСІУІІіез.
РТО 20. То ог§апІ2Є іііе пессззагу ісуєі оГ іпсііуісіиаі 
заісіу (опс’8 о\Уп апсі регзопз сагесі іог) іп сазс оґ іЬе 
оссиггепсе оГ Іурісаі Ьагагсіоиз зіРлаОопз іп іЬе іпсііуісіиаі 
ГіеМ оґ асііуііу.

Теагпіп§ оиісотез іп 11іе рзусЬотоіог Леїсі.
РТО 21. То регґопті тесіісаі тапіриіаііопз оп іЬе Ьазіз оГ 
ргеіітіпагу апсі / ог Гіпаї сііпісаі с1іа§по8І8 (ассогсііп§ іо 
1І8І8 2, 2.1) іог (іііГсгепІ 8Є§тепІ8 оґ їЬс рориіагіоп апО 
ипсіег (іііїсгепі сопсііііопз (ассогс1іп§ іо іізі 6).
РТО 22. То регіогт тесіісаі сіепіаі тапіриіаііопз оп іЬе 
Ьа8І8 оГ ргеіітіпагу апсі / ог Гіпаї сИпісаІ сііа§по8І8 
(ассог(ііп§ Ю 1І8І8 2, 2.1) ґог сІііТегепі зе^тепіз оі' іЬе 
рориіаііоп апсі ипсіег сИГіегепі; сопсііііопз (ассогсііп§ іо 1І8І:
7).
РТО 23. То регґогт тапіриіаііопз оґ етег§епсу тесіісаі 
еаге, изіп§ зіапсіагсі зсЬетез, ипйег апу сігситзіапсез, 
Ьазесі оп іЬе сііа^по8І8 оґ ап стег§епсу сопсІШоп 
(ассогс1іп§ Іо 1І8І 4) іп а іітіїесі Оте (ассогсііп^ Іо 1І8І8 6,
21__________________ ______________________________________________

ш 8 г ІиЩОгТґог.іІіе ітріетептайоіі
Рег80ппе1 зиррогі АП зсіепііГіс апсі ре<іа§о§іса1 \уогкег8 іпуоіуєсі іп іЬе 

ітріетепіаііоп оґ іЬе есіисаОопаІ сотропепі оґ іЬе 
есіиеаііопаї рго^»гат тизі Ьауе а сопГігтесі ієуєі оґ зеіепІіГіс 
апсі ргоґе88Іопа1 асОуіІу, їо Ье таіпіу зіаґґесі Ьу іЬе Зіаіе 
Ні§Ьег Есіисаііопаї ІпзОіиОоп "Тегпорії 8іаіе МеПісаІ 
Ііпіуег8Ііу патеП аґіег І.’Уа. ОогЬаеЬеузку Міпізігу оґ 
НеаШі оґ Тікгаіпе ", етріоуеез оґ еііпісаі сіерагітепіз 
зЬоиІсі Ье ргас1ісіп§ зресіаіізіз.

ТЬе есІисаОопаІ рго§гат "ОепОзігу" із ргоуісіесі Ьу 59 
сіераптепіз еоп8Ізїіп§ оґ 597 реоріе, іпс1и(ііп§ 101 сіосіогз 
оґ 8СІЄПСЄ8, 462 сапсіісіаіез оґ зсіепсез, Іпс1ис1іп§ 321



аззііііапі ргоґе88ог5. А11 зсіепііГіс апсі рес1а§о§іса1 \уогкег8 
іпуоіуєсі іп іЬс е(іисаі;іопа1 сотропепі оґ іЬе есіисаііопаї 
рго§гат агс іиіі-ііте стріоуеез оґ іЬе Тегпорії 8іа1с 
Месіісаі ипіусг8іїу патесі айег І.Уа. СогЬасЬеУзку 
Міпізігу оґ НеаІШ оґ Іікгаіпе ", Ьауе а сопГігтесі 1еуе1 оґ 
зсіепііГіс агкі ргоґс88Іопа1 асііуііу, аге ргасіісіп^ зресіаіізіз, 
іпс1ис1іп§ ґгот етег^спсу тесіісіпс._____________________

Маїегіаі апсі 
ІесЬпісаІ зиррогі

АуаіІаЬіІііу оґ есіисаііопаї апсі ІесШге гоотз е^иіррес1 шііЬ 
сотриіег шогкзїаііопз, тиііітесііа ециіртепі, ІесЬпісаІ 
теап8 оґ ігаіпіп^; сііпісаі ЬазІ8 ґог іЬе ргасіісе оґ Ьі§Ьег 
ссіисаііоп §га<іиаіе8 ог ехІ8Ііп§ а§геетепі8 ґог ргасіісе іп 
тсдісаі ІП8ІІШІІОП8; іНе ргсзепсе оґ зіапсіагсіігссі раїіспіз, 
зресіГіс сіштітіез апсі сіиттіез.
ТЬе ігаіпіп^ Ьа8е оґ іЬе зішсшгаї ипііз оґ іЬе сіерагітепі оґ 

сіспіізїгу а11о\\'8 ог§апІ2Іп§ апсі сопсіисііп^ сіаззез оп а11 
дІ8сір1іпе8 аі іЬе арргоргіаіе зсіепїіГіс апсі теїЬосІоІОйісаІ 
ІЄУЄІ. Рог ІЄСІПГЄ8 апсі ргасіісаі с1а88Є8 тикітесііа сієуісєз, 
сотриіег е^иіртеп^ аге изесі. ТЬе зшсіу гоотз аге ециірресі 
суііЬ іЬе песе88аі7  сциіртепі апсі е^иіртеп^, іЬсге аге 
сотриіег сіаззез.
Рог іЬе ітріетепіаііоп оҐ а11 ргасіісаі зкіПз апд \уогк \уііЬ 

8Іши1аІсс1 раЬепІз аі іЬс шіІУЄГ8ІІу, іЬе Іпіегсіерагітепіаі 
Тгаіпіп§ апсі Тгаіпіп§ Сепіег Ьаз Ьесп сгеаіесі апсі 
8ііґГісіст1у едиірресі.___________________________________

ІпҐогтаІіоп апсі 
(еасЬіп^ апсі 
шеШосІоІо і̂саІ 
зиррогі.

Арргоргіаіе есіисаііопаї апсі теїЬосІоІодісаІ зирроП 
(сотріехез) оґ есіисаііопаї сіізсірііпез, \уЬісЬ сопіаіп 
теіЬосіо1о§іса1 сіеуеіортепіз Ґог зетіпагз, ргасіісаі сіаззез, 
ІаЬогаІогу суогкзЬорз, теїЬосІісаІ іпзігисґіопз ґог 
іпсісрепсіепі \Уогк оґ зШсІепіз, іпсііуісіиаі Іазкз оґ ргасіісаі 
огіепіаііоп; теїЬосІісаІ таїегіаіз ґог \\ті1;іп§ іЬе Ьізіоіу оґ 
сіізеазез, раз8Іп§ їЬе ргасіісе, Іазкз ґог сопігоіііп^ 
кпо\УІесі§е (схат рарегз, ісзі аззі^птепіз, тосіиіаг, сотріех 
СОПІГОІ \уогкз); тосіет  іпґоітпаїіоп зоигссз ап(і сотриіег 
еяиіртепі; о\уп у̂ єЬ зііе оґ іЬе сіерагітепі гезропзіЬІе ґог 
іЬе 1гаіпіп§ оґ сіепіізіз; Іпіетеї соппесііоп; ІіЬгагу \уііЬ 
іпосіегп с(1исаІіопа1 Іііегаїиге, зсіепІіГіс, геґегепсе апсі 
ргоґсззіопаї регіосіісаіз

ТЬе оґГісіаІ \уеЬзіІе Ьіір://\у\у\у.ідти.ес1и.иа сопіаіпз 
іпґогтаїіоп оп ссіисаііопаї рго^гатз, есіисаііопаї, зсіепііТю 
апсі есіисаііопаї асііуіііез, зішсіигаї ипііз, асітіззіоп шіез, 
сопіасіз.
ТЬе ЗсіепІіГіс ЬіЬгагу оґ іЬе ТОМУ Ьаз тоге іЬап 389669 

соріез оґ ІіІегаШге. ТЬе геас1іп§ гоот Ьаз ЗО сотриіегз апсі 
із ециірресі \\'ііЬ \уіге1ез8 іпіетеї ассезз. А11 ІіЬгагу



ге8оигсе5 аге ауаіІаЬІс іЬгоийН іЬе ипіуегзіїу'з \УеЬ8Ііе.

Nа1іопаI Сге(Ш 
МоЬіШу

Аскпо\УІес1§іп§ іЬе гезиііз оГ 8Шсіуіп§ іп оШег есіисаііопаї 
іпзіішііопз іп іЬе ґгатешогк оґ асасіетіс тоЬіШу іп 
ассогсіапсе \уіШ їЬе а^геетепіз оґ їЬе ТОМІІ

1піегпа(іопаі Сгегік 
МоЬііиу

Сопсіисі іпісгпаїіопаї тоЬіІіІу \уііЬіп іЬе Егазіпиз апсі 
Егазпшз Мипсіиз Мссіеа ргокгатз.

ТеасЬіп^ 1’огеі§п 
8(ис1епІ8 0І'І1І§І1ЄГ 
есіисаііоп

Рогеі§п 8їи(іепІ8 аге ігаіпесі іп ассогсіапсе шііЬ іЬе 
^е^иі^етеп ;̂8 оГ іЬе 1е§І8ІаІіоп



2. ЬІ8( о1' сотропепІ8 оі" іЬе сс1исаІіопаІ-рго1е88Іопа1 рго^гаш апсі їЬеіг Іо^ісаі
СОП8І8(ЄПСу

2.1. ЬІ8І оГ сотропепІ8 о1‘ ЕР

Сойе СотропепІ8 оГ ІНе сгіисаііопаї рго^гат 
(асайешіс с1І8СІрІіпе8, ргас1:ісе8)

NитЬе^
оГ СГЄСІІІ8

Гогт
8иЬ8Єі
СОПІГОІ

1 2 3 4
Маїкіаіогу сотропепІ8 оі" ЕР

Сусіе о1‘ с1І8сірИпе8 оГ еепегаї ргерагаїіоп
МС 1. Іікгаіпіап Іап^иа^е (ргоГе58Іопа1 (іігесїіоп) 3,00 ОіР. сгесііґ
МС2. Рогеі^п Іап^иа^е (іп рго1е85Іопа1 Оігесііоп) 3,00 ОІР. сгссііі
м с з . Саііп Іап^иа^е апО тесіісаі іегтіпоІОйУ 3,00 ОІР. сгесііі
МС4. РЬіІозорЬу 3,00 ОІР. сгесііі
МС 5. Апаїоту оГтап 11,00 Е хат
М С6. НІ8І0І08У, суіоіо^у апсі стЬгуоІо^у 7,00 Е хат
МС7. РЬу8ІОІОЙУ 6,00 Е хат
МС 8. Віоіодіса! апсі біоог^апіс сКешІ8Ігу 8,00 Е хат
МС 9. МісгоЬіоІОйУ, УігоІойУ апсі Іттипоіо^у 5,00 Е хат

Сусіе оГІгаіпіп^ соиг8Є8
МС 10. РаїЬотогрНоІойУ 6,00 Е хат
МС 11. РаіЬорЬузіоІойУ 6,00 Е хат
МС 12. РЬагтасоІойу 6,00 Е хат
МС 13. РгораесІенОсз оР іпіетаї тссіісіпе 3,00 Сгесііі
МС 14. Ргоресіеиіісз оР іЬегареиііс сіепіізігу 4,00 ОІР. сгесііі
МС 15. Сііпісаі Апаїошу апд Орегаїіус Зиг^егу 3,00 Сгесііі
МС 16. РгорЬуІахіз оР(іепгаї сіізеазез 4,00 ОІР. сгссііі
МС 17. Ргоресіеиіісз оР огіЬоресііс зЮтаїоІояу 4,00 ОІР. сгссііі
МС 18. Ргоресіешісз оР ресііаігіс іЬегареиІіс сіепОзІгу 3,00 Сгесііі
МС 19. Іпіегпаї тссіісіпе (Іпс1ис1іп§ іпРесІіоиз сіізеазсз 

апсі срісістіоіойу)
7,00 Е хат

МС 20. 8игдегу іпскісііпй опсоїо^у апсі пеигозиг^сгу 7,00 Сгесііі
МС21. Зосіаі тссіісіпе, риЬііс Ьеакії апО іЬе Ьазісз оР 

еуісіепсе-Ьазесі тссіісіпе
6,00 Сгесііі

МС 22. ОгіЬосіопІісз 9,00 ОІР. сгесііі
МС23. Надіоіойу 3,00 Сгесііі
МС 24. ТЬегареиОс сіепіізігу 20,00 Е хат
МС 25. 8игйіса1 Оепіізігу 20,00 Е хат
МС 26. ОгіЬоресііс 8іотаІо108у, іпсіисііп^ ітр1апіо1о§у 20,00 Е х ат
МС 27. Рогеп8Іс тссіісіпе (сіепОзІгу). Месіісаі Ьа\у оР 

ІЛсгаіпе
3,00 Сгесііі

МС 28. Ресііаігіс іЬегарепііс сіепіізігу 9,00 ОІР. сгесііі



МС 29. СЬіШгеп'.ч 8ііг§іса1 ОспОзїгу 6,00 ОіР. сгесііі
МС ЗО. Етсг^епсу апсі етег^епсу тесіісаі саге 3,00 Сгесііі
Тоїаі атоипі оГ гериігсй сотропспіз: 152,00
Тоїаі й)г іЬе поппаїіуе рай І8 201,00

Орііопаї сотропепі оІЧЬе ЕР
Сусіе оі" (1І8сірІіпе8 оі* еепега1 ргерагайоп

ОС 1. Рогеі^п Іап^иа^е 3,00 Сгесііі
ОС 2. НІ8ІОГУ оРІЛсгаІнс апсі Іікгаіпіап сиііиге 3,00 Сгесііі
ОСЗ. МсОісаІ рЬу8ІС8 оР с1іа2П08ііс апсі теОісаІ 

едиіртепі
4,00 ОІР. сгесііі

ОС 4. Месіісаі 1пГогта1;іс8 3,00 Сгесііі
ОСЗ. Месіісаі ЬіоІойУ 5,00 Е хат
ОС 6. Месіісаі СНетІ8Ігу 4,00 Е хат
ОС 7. 8аґеіу оР Ііґе; Вазісз о1' ВіоеіЬісз апсі Віозесигіїу 3,00 Сгесііі
ОСЗ. Нізіогу оГМесіісіпе 3,00 СгеОіІ
ОС 9. ЕіЬісаІ РгоЬІетз іп Месіісіпе 4,00 Сгедії

ОС 10. РЬузісаІ Есіисаііоп сгесИі Сгесііі
Сусіе оІЧгаіпіпй соиг8Є8

ОС 11. 8ІСІЄ ЕІГесїз оР Ош88 3,00 Сгесііі
ОС 12. ТІ1С таіп  Іесішоїо^іез оі'такіпй сіспШгез 3,00 СгеОіі
ОС 13. РЬШузіоІойУ 3,00 СгесІІІ
ОС 14. ОіогЕіпоІагупйоІойУ 3,00 Сгс(ііІ
ОС 15. Тгаіпіп§ оґ ГЄ8ЄГУЄ оШсегз оР іЬе ГіеМ о1' 

кпо\УІесІ8е "НеаІіЬ". 8ресіа11у "Оепіізігу"
3,00 ОІР. сгесііі

ОС 16. Нуяіепс апО Епуігопіпепі 3,00 ОІР. сгесііі
ОС 17. Оепегаї тесіісаі Сгаіпіп  ̂(орЬіЬа1то1о§у, 

пеиго1о§у, Іпс1ис1іп§ пеиго8Іота1:о1о§у, 
0егта1о1о§у, Уепегео1о§у, рзусЬіаігу, пагсо1о§у, 
тесіісаі рзусЬо1о§у, рЬузісаІ геЬаЬіІіІаІіоп, зройз 
теОісіпе, епОосгіпоІойУ)

8,00 СгеОіІ

ОС 18. РеОіаІгісз 3,00 СгеОіі
ОС 19. ОЬзІеІгісз 3,00 СгеОіІ
ОС 20. Сііпісаі РЬагтасоІо^у 3,00 СгеОіі
ОС21. Рипсіатепіаіз оР аезіЬеІіс гезІогаОоп оР ІееЛ 4,00 СгеОіІ
ОС 22. Мосіет ІССІ1ПОІОЙІС8 оР зоїісі ргозіЬеіісз 4,00 СгесІІІ I
Тоїаі затріе сотропспіз: 75,00 !
МС 31. Ргасіісаі тесіісаі ргасіісе 5,00 ОІР. сгесііі
МС 32. Іпсіизігіаі зіотаїоіойу ргасіісе 11,00 ОІР. сгесііі
м с з з . РгоОисІіоп ргасіісе 6,00 ОІР. сгесііі

8іа1е сеПіРісаІіоп 2,00
ТНЕ ВА8ІС 8ЕММАКУ ОЕ ТНЕ Е^^САТIОNА^ 300,00
РКОСЯАМ 1



2.2. 8ігисІигаІ-1о^ісаІ «сЬете оГЕРР 
8сЬес1иІе оі" іЬе 8ґис1у оі' сотропеп(8 ої’ЕРР “ ОепІІ8Ігу”

Сосіе Сотропепіз оґ іЬс еОисаІіопаІ рго§гат (асасіетіс сіІ8СІр1іпе8, соигзс 
РГОІЄСІ8 (шогк), ргасіісе, диаІіГісаІіоп \уогк)

Т 8Є1ПЄ5ІЄГ
м с з . каїіп 1ап§иа£е апсі тесіісаі Ісппіпоіо^у
МС4. РЬі1о8орЬу
МС 5. Апаїоту оР а рег80п
МС 6. НІ8ІОІОЙУ, суіоіойу апО етЬгуоІойУ
о с  1. Рогсі^п іап^иа^е
о с  2 . НІ8ІОГУ оРІІкгаіпе агкі икгаіпіап сикигс
ОСЗ. МеОісаІ рЬу8ІС8 оГс1іайП08Пс апсі тесіісаі едиіртепі
ОС 5. Мссіісаі Ьіоіо^у
ОС 6. Месіісаі сЬетІ8Ігу
ОС 7. Заґеіу оґІіГс; Ікс Ьа8І8 оРЬіоеіЬісз апсі Ьіозссигіїу
ОС 8. НІ8ІОГУ оґМесіісіпе

ОС 10. РЬузісаІ скисаііоп
II 8Є1ТІЄ8ІСГ

МС 1. икгаіпіап Іап^иа^е (Ьу ргоГсззіопаІ сіігссііоп)
МС 3. Ьаііп Іапйпаде апсі тесіісаі ІегтіпоІойУ
МСЗ. Апаїоту оР а регзоп
МС 6. НІ8І0І08У, суіоіойу апсі стЬгуоІо§у
МС 8. Віоіойісаі апсі кіоог^апіс сЬетізігу
ОС 1. Рогеі^п Іапяиайе
о с  2 . НІ8ІОГУ оі'икгаіпе апсі икгаіпіап сиііигє
ОСЗ. МсОісаІ рЬу8ІС8 оР кіа^позОс апсі тесіісаі едиіртепі
ОСЗ. Месіісаі ЬіоІо^У
ОС 9. ЕіЬісаІ ргоЬІетз іп тесіісіпе

ОС 10. Ркузісаі есіисаііоп
III 8СтЄ8ІСГ

МС 2. Рогеійп Іап^иа^е (іп ргоРеззіопаІ огіепіаііоп)
МС7. РЬузіоІойУ
МС 8. Віоіойісаі апО кіоог^апіс сЬстізІгу
МС 9. МісгоЬіоІойу, уігоІойУ апО іттипоіо^у

МС 13. Ргоредеиіісз оР іпіегпаї тесіісіпе
МС 14. Ргорассіеиіісз оР іЬегареиііс сіепіізігу
МС 13. Сііпісаі апаїоту апсі орегаїіуе зиг^егу
МС 18. Ргоресіеиіісз оР ресііаігіс іЬегареиІіс сіепіізігу
ОС 4. Месіісаі іпРогтаІісз

ОС 10. РНузісаІ есіисаііоп
ОС 12. ТЬс таіп  Іескпоіо^ісз оР такіпд сіепіигез
ОС 16. Нуйіепе апсі есоїойу



о с  15. Тгаіпіп§ оГГЄ8ЄГУЄ оШссг8 01"іЬе ГіеІО оГкпошІесі^е "НеаІіЬ Саге". 
Зрссіаку "ОспОзІгу"

IV 5ете5>1сг
МС7. РЬузіоІойу
МС 8. Віоіойісаі ап(1 Ьіоогйапіс сЬетізІгу

МС 10. РаїЬотогрЬоІо^у
МС 11. РаїНорЬузіоІояу
МС 12. РЬагтасоІойу
МС 14. Ргорае(1еиІіс8 оґіЬегареиІіс сіепІІ8Ігу
МС 17. Ргоре(1еиііс8 оґ огіЬоресііс (1епІІ8ігу
ОС 10. РЬузісаІ есіисаііоп
о с  15. Тгаіпіп§ оґГЄ8ЄГУЄ оґГісегз оРіЬе Гіеісі оР кпо\у1е(1йе "НеакЬ Саге". 

Зресіаку "Оетізігу"
V 5стс8ісг

МС 10. РаїЬотогрИоІо^у
МС 11. РаіНорЬу8Іо1ойУ
МС 12. РЬагтасоІо^у
МС 16. Ргєуєпііоп оР Оепіаі с1І8еа8Є8
МС21. Зосіаі тсОісіпе, огдапігаРоп оРкеакк саге
МС 24. ТНегареиііс с1епІІ8Ігу
МС 25. Зиг^ісаі СІСПІІ8ІГУ
МС 26. Оліюресііс 8іотаІо1о8У, іпс1ис1іп§ ітріапіоіоду
ОС 11. Зісіе еРРесіз оР Огидз

VI зетезіег
МС 16. Ргєуспііоп оР сіепіаі (1І8еа8С8
МС20. Зиі'йсгу іпсіисііп̂  ̂опсоїо^у апО пеиго8игйегу
МС 22. ОпЬосіопїіс8
МС 23. Яасііоіойу
МС 24. ТЬегареиііс сіепіізігу
МС 25. Зигйісаі (іепіізігу
МС 26. ОгїЬореСІІС (ІЄПІІ8ІГУ
МС 27. Рогепзіс теОісіпе (с1епІІ8Ігу) апсі іигІ8рги(1спсс

VII 8ете8Іег
МС 19. Іпіегааі теОісіпс (іпс1ис1іп§ іпРесІіоиз сіівеазез апО еріОетіоІойУ)
МС 22. ОгіЬосіопіісз
МС 24. ТЬсгаретіс сіепіізігу
МС25. Зигдісаі депіізігу
МС 26. ОпЬоресІіс зіотаїоіояу, іпс1ис1іп£ ітріапіоіоду
МС28. Редіаігіс гЬегареиііс (іепіізігу
МС 29. СЬіШгеп'з 8иг§іса1 ОепОзІгу
ОС 19. ОЬзІеІгісз
ОС 22. МоОет ІесНпоІодіез оР зоІіО ргозіЬеіісз

VIII 8ете5Іег



МС 19. Іпіетаї тесіісіпе (іпс1и(1іп§ іпґесііоиз (іІ8еа8Є8 апсі ері(1етіо1о§у)
МС 20. 8игйегу іпс1іі(1іп§ опсоїо^у апсі пеиго8ііг8Сгу
МС 24. ТЬегареиііс (іеп1І8ігу
МС 26. ОП:Ьоре(1іс сіепй8Ігу
МС28. Ребіаігіс іЬегареиііс (іепІІ8Ігу
ОС 13. РЬіЬузіоІойУ
о с  14. ОіогЬіпоІагупйоІойУ
ОС 17. Оепегаї тесіісаі І;гаіпіп§ (орЬіЬа1ітіо1о§у, пеиго1о§;у, іпсіисііп^ 

псиго8іотаІо1о§у, сіегтаІо1о§у, уепегеоіо^у, р8усЬіаІгу, пагсо1о§у, 
тесіісаі р8усЬо1о§у, рЬу8Іса1 геЬаЬШіаІіоп, 8рогі;8 тесіісіпе, 
епсіосгіпоіойу)

ОС 18. Ресііаігіс8
ОС 20. Сііпісаі рЬаппасоІоду

ЇХ 8ете8Ісг
МС 22. ОііЬос1опСіс8
МС 24. ТЬегареиііс с1епі;І8Ігу
МС 25. Зиг^ісаі СІЄПІІ8ІГУ
МС 26. ОгіЬорссІіс с1еп{І8І;гу
МС28. Ресііаігіс Шегарсиїіс сіепІІ8ігу
МС 29. СЬіШгеп'8 Зигйісаі ОепОзІгу
ОС 21. РЧіпс1атепІаІ8 оГае8іЬеі:іс ге8ІогаІіоп оґ ІееіЬ

X 8етс8Іег
МС 24. ТЬегареііІіс с1сп1;І8Ігу
МС 25. ЗигдісаІ (іепіізігу
МС 26. Огіїюресііс 8І:отаїо1ойУ, Іпс1ис1іп£ ітріапіоіо^у
МС 28. Ресііаігіс іЬегареиІіс с1епІІ8Ігу
М С  зо. Етегйепсу апсі стсг^епсу тесіісаі саге



А^^IТIОN
ЬІ8<: 1 (8упс1готе8 апсі 8 у тр (о т8 )

1. апетіа
2. Ьііе апотаїу
3. а^уттеїгу оґ іііе іасе
4. Раіп іп тоуетепІ5 оГ іНе І0\уег ]а\у
5. раіп іп іЬе агеа оґ іЬе ЬеаЛ
6. раіп іп іНе іееїН
7. аЬсіотіпаІ раіп
8. раіп іп іЬе 80Й ІІ58ие8 оґ іЬе тахіПоГасіаІ агеа
9. раіп іп іЬе Ьопе8 оІ'їЬе іасе
10. І088 ОІ' С0П8СІ0118ПЄ88
1 1. 1088 оґіооіЬ-ерііЬеІіаІ аііасЬтепі
12. ЬетоггЬа§іс зупсіготе
13. Нуреге8і1іС8Іа
14. §ірег8а1іуаПоп
15. ЬеасІасЬе
16. СЬеег1еадіп§ (ореп, сіозесі)
17. (ІЄІЄСІ8 ОІ'іЬе сго\уп раП оОіЬе іооіЬ
18. Осіогтаііоп оґіЬе Ьопез оі"іЬе іасіаі зкеїеїоп
19. Ьііе Оеіоітпаїіоп
20. ]ашіс1ісе
21. зиіїосаііоп апО азрЬухіаїіоп
22. (1І22ІПС88
23. сЬап§сс1 іЬе соїог оґШе іееіЬ
24. сЬап§сд іЬс соїог оГіЬс зкіп, іЬе ітшсоиз тетЬгапс оР іЬе огаї сауііу
25. сЬап§е8 Ьеі\уееп іЬе аКеоІаг Ьеі§Ьі8
26. сопуег^епсе (с1іуег§епсе) оі'іееіЬ
27. ІЄУЄГ
28. ІутрЬасіепораіЬу
29. тасгоЬсІіит
30. тасегаііоп оі"іЬе согпегз оі"іЬе тоиіЬ
3 1. Мспіп§са1 зупсіготс
32. есіета зупсіготс
33. паіі Ьссісііпз
34. ргсзепсе окіпііаттаїогу, тизсіе-іікс апсі Іитог іпГіНгаііоп іп іЬс тахіПоіасіаІ 

агеа
35. іЬе ргезепсе оГеіетепіз окіезіопз оп іЬе зкіп апсі іЬе тисоиз тетЬгапе оГіЬе 

огаї сауііу
36. ргсзепсс оі' рсгіосіопіаі роскеїз
37. ргезепсе (поп-спіаг^степі) оі' зііі сІеГссіз оГіКе і'асе
38. рагезіз, рагаїузіз оі'пегуез оі'тахШоіасіаІ ІосаІігаОоп
39. уіоіаііоп оі" тоуетеп із оРіЬе 1о\уег за\у
40. уіоіаііоп оі" іЬе ргороПіопз оР іЬе іксе



4 1 .1а$1е сіізШгЬапсс
42. сІізШгЬапсе оґзепзіїіуііу оґііззиез оґіЬе тахіПоґасіаІ агеа
43. Штогз ап(1 иітог-іікс пеоріазтз іп іЬе тахШоГасіаІ агеа
44. Гізіиіоиз зігоке
45. тоЬіііІу оГ іЬе ігасШгез оГ Ше Ьопез оіЧЬе Гасіаі зкеїеіоп
46. аЬпогтаІ ІсеїЬ тоуетеп і
47. ГССЄ58ІОП із сіеаг
48. зу тр іо т  оГрагсНтепІ сшпсЬ
49. (Ігупезз оґ іЬе тисоиз тетЬгапе о!" іЬе огаї сауііу
50. рагїіаі апО сотріеіе Іозз оГіееіЬ
51. Писіиаііоп
52. суапозіз (сІііТизе апсі Іосаі)

Ьізі 2 (^еп(а1 гіізеазез)
1. ТЬегареиІіс сіепіізігу:

A) Nоп-са^іои8 Ісзіопз оГзоИсІ ІесіЬ:
1. НурегезіЬезіа
2. Ьуроріазіа, Ьурефіазіа оґ епатеї
3. Пиогозіз
4. егозіоп оГ іЬе Ьагсі ііззиез оГіНе ІооіЬ
5. VVе(1§е-8Ьаресі (Зсіесі:
6. раіЬо1о§іса1 аЬгазіоп оґ іееіЬ
7. песгозіз оГ Ьагсі іооіЬ ііззиез
8. сЬзсоІогіІе
9. ігаитаііс с1ата§е іо іЬе ІееіЬ

B) Сагіез апсі ііз сошрИсаііопз:
10. сагіез
11. риіріьз
12. регіосіопііііз

В) Регіосіопіаі сіізеазе:
13. раріШііз
14. §іп§іуі1:із (1оса1І2ССІ, §епега1І2есі)
15. регіосіопііііз (І0са1і2сс1, §епега1І2ес1)
16. регіосіопіаі сіізеазе
17. ісІіораіЬіс (Зізеазез р

О) Візеазе оГ іНе тисоиз тетЬгапе оі" !Ье огаї сауііу:
18. ігаитаїіс Іезіопз оі'ЗОК
19. аиіоіпіесііоиз сіізеазез 80РК. (асиїе арЬіЬоиз зіотаїіііз, Ьегреііс, иіссгаруе- 

пестоОс, сапсіісііазіз Іезіопз оі'ЗОРЯ)
20. зесопсіагу Ьасіегіаі сіізеазез (сІірЬіЬегіа, шЬегсиІозіз, зурЬіІіз, §опоітЬеа)



21. 80РК. (Іізеазе іп сіегтаїозіз ап аиіоіттипе сотропепі оґ раіЬо§епе8І8 
(ризШІаг, гесі зсаіу ІісЬеп, ге(1 Іириз егуїЬетаІозиз)
22. с1іап§е8 оІ'ЗОРК. шііЬ аііег^іс Іезіопз
23. сЬап§е8 іп 80РР \уііЬ іпіохісаііоп \¥І11і заііз оПіеауу піеіаіз
24. зутріотаїіс уігаї сіізсазез (АШ8, ііи, іооі апсі тоиіЬ сіізеазе, іпіесііоиз 

топопис1ео8І8)
25. зутріотаїіс тапіґсзіаііопз оГ80РК. сіізеазез оГіЬе ^азігоіпіезііпаї Ігасі (рерііс 
иісег с1І8еа8Є, §а8ІгіІІ8, епіегіїіз, соїіііз, сЬгопіс Ьераііііз)
26. зутріотаїіс тапіГезІаІіопз оґ80РК (1І8еа8Є8 оГіЬе сагсііоуазсиїаг зузіет 
(сігси1аІог>' ґаііиге, еззепііаі Ьурегіепзіоп)
27. 8утріотаІіс тапіГезІаііопз о Г 8 0 0  сіізсазсз оґіЬс епдосгіпе зузіет (асготе§а1у, 
1І8спко-Си8Ьіп§'8 зупсіготе, сІіаЬеіез теШШз, ЬурегіЬугоісІізт апсі ЬуроіЬугоісіізт) 
28.8утрІотаІіс тапііе8ІаІіоп8 оґ8Ю 8 іп ЬІоосІ сіізеазсз (апстіа, сЬготЬосуіорепіс 

ригрига, Іеикетіа)
29. зутріотаїіс тапіГезІаІіопз оґЬуроЛугоісіізт апсі ауіІатіпо8І8 іп 80РК.
30. с1І8еа8Є8 апсі аЬпогтаІіІіез о1'іЬе Іоп§ис (с1с8^иата і̂уе §І083ІІІ8, гЬотЬіс §І0 8 8 ІІІ8 , 
ІоМесІ Іоп§ие, Ьаігу іоп§ие)
31. пеиго^епіс с1І8еа8Є8 оґ іЬе іоп^ие (§І088а1§іа, 8Іота1§іа, §ап§1іопііІ8)
32. ке11уІЄ8 іпсіерепсіепі апсі зутріотаїіс (асііпіс, теїеогоіо^ісаі, сопіасі аііег^іс, 

£Іаііс1и1аг, ехОоІіаІіуе, есхетаїоиз, аіоріс)

Е) Реге^гик 80ПК апгі гесі Ир оіЧНе Іірз:
33. оЬ1і§аІе ргесапсег (Вошеп'з сіізеазе, \\'агіу ргесапсег, Іітіїесі ргесапсегоиз 

1іурегкегаі08І8, Мап§апоПі'8 сЬсіІШз)
34. Орііопаї ргесііг80Г8

2. Веіі(І8(:гу оГ сЬіІсІЬоосІ:

A) Ра1НоІо§у оі* ІееІЬ:
35. епатеї куроріазіа (зузіетіс апсі Іосаі)
36. спсістіс Пиого8І8
37. Соп§епііа1 таїїогтаїіопз іп іЬе сіеуеіортепі оґ зоїісі ІесіЬ Ііззисз іп сЬіИгсп
38. Сагіе8 апсі ІІ8 сотрИсаІіопз іп Іетрогаїу апсі регшапет ІесіЬ іп сЬіІсІгсп
39. ігаитаїіс Іооііі сіеі'еаі;

B) Регіосіоіііаі ра1ІіоІо§у:
40. §ІП§ІУІІІ8
41. ісііораіЬіс регіосіопіаі сіізеазез
42. РегіосІопіШз

В) Мисозаі раїЬоІо^у о1' Йіе огаї сауііу:
43. А11сг§іс с1І8са8С8 оґ8 0 К
44. апотаїіез апО (іізеазез оГ іЬе Іоп§ис
45. Іип^аі Іезіопз 0О8ОК.Я іп сЬіІсігеп



46. сЬап^ез о£ 80Рз іп зузіетіс сіізеазез
47. с1іап§с8 іп 80Рз зрссіГіс іИпеззез
48. тапіРезіаІіопз оґ асиїе уігаї апсі іпґесііоиз сИзеазез іп 8 0 0  (сІірІпЬегіа, сЬіскеп 

рох, теазіез, іпРесНоиз топописіеозіз, зсагіеі Гєусг).
49. 8108 УІШ8 с1І8еа8Є8 (асиїс Ьегреііс зіотаїіііз, гссиїтепі Ьегреііс 8іотаиіІ8, 

зсариіаг ІісЬеп)
50. іпсіерепсіепі апО зутріотаїіс  сЬеіІіІіз, §І088ІІІ5

O) ІпЯаттаіогу ЯІ8еа8Є8 оГ тахіїїоі'асіаі агеа:
51. регіозііііз
52. с1І5еа5Є8 оґ істроготапсІіЬиІаг ]оіпі
53. (1І8еа8Є8 оГзаііуагу §1ап(І8
54. Іутріїасіепіііз
55. пеосіопіо^епіс іпЯаттаІогу ргосеззез оР зой Ііззиез (Ьоііз, сагЬипсІез, ЬазЬіЬа)
56. озісотуеїшз оР]ау/з
57. зресіГіс іпПаттаІогу ргосеззез (шЬсгсиІозіз, зурЬіІіз, асііпотусозіз)
58. рЬ1с§топ5 ап(3 аЬзсеззсз

Е) Іп]игіс8 оС тахііІоГасіаІ агеа:
59. (Затаює 1о зой ііззиез (хуоипсіз, Ьигпз), іееіЬ, ]а\уз, ґасіаі Ьопез

P) Титог8 ап(1 8\уе11іп§8 оі’ тахіПоІасіаІ агеа:
60. Ьепі§п іитогз апО з\уе11іп§з оЗ" зой ііззиез апсі Ьопез оР іЬе Расе
61. таїі^папі Іитогз оР зоРі Ііззиез апсі Ьопез оРіЬе Расе

С) Соп^епкаї Расіаі таІРогтаІіопз:
62. поп-есНіезіопз оРиррег Іір, аіуеоіаг аррепсііх, зоїісі апсі зоРі раїаіез (ізоіаіесі апсі 
Ігапзуегзе)
63. аЬпогтаІіІіез оРзоРі Ііззиез аІІасЬтепі оР іЬе огаї сауІІу (Іір Ьгісі^ез, Іоп§ие оР 
зЬаІІо^у ршпез оР іЬе огаї сауііу)

3. 8иг^ісаІ йепйзЗгу:
А) Іп Я аттаІогу  сіізеазез оР тахШоРасіаІ агеа:

64. сіеер апсі зирегЗюіаІ рНІе^топз, аЬзсеззез
65. ІутрЬасЗепіІіз
66. пеигіїіз оР 1гі§етіпа1 пегуе, Расіаі пегуе, пеига1§іа
67. пеосіопІо§епіс іпРІаттаІогу ргосеззез
68. ос1опІо§епіс зіпизіїіз
69. рагасіопііііз, рсгіосіопііііз, аіусоїіііз, рсгіозііііз, озіеоіпуеііііз; рсгісогопіііз

70. ІпРІаттаІогу сіізеазез оР заііуагу §1апсіз
71. зресіГіс ІпРІаттаІогу ргосеззез (ІиЬегсиІозіз, зурЬіІіз, асііпотусозіз)

В) Іпіигіез оР тахШоРасіаІ агеа:
72. іп^и і̂ез оРіЬе ІееіЬ апсі Расіаі Ьопез
73. іп]игіез оР зоРі Ііззиез, Іоп^ие апсі тисоиз тсіпЬгапе оР іЬе огаї сауііу
74. Гіге апсі поп-Гіге іп]игіез Іо іЬс Ііззиез оРтахіПоРасіаІ Іосаііхаїіоп; сгапіо-тахіИо- 
Расіаі іпіигіез
75. іЬегтаІ, сЬетісаІ, еіссігісаі апсі гасііаі с1ата§сз оРІіззиез оРтахіПоРасіаІ 
іосаіігаїіоп; сотЬіпесі Ігаита



76. агіЬгіїіз, агіЬго8І8
77. апкуІ08І8
78. €N8 сіузіипсгіоп, сіізіосаііоп апсі сопігасіиге оГіЬе тапсІіЬІе

В) Титог8 апсі 8\\еІІіп^8 оґ тахПІоі'асіаІ агеа:
79. Ьепі^п Іитог8 апсі 8\уе11іп§8 оГогаї тисоза, заііуагу §1апсІ8, зої'і іівзиез оґ 
тахіПоґасіаІ Іосаіігаїіоп апсі песк, іасіаі Ьопез
80. ргесапсегоиз дізеазез апсі та1і§папІ Штогз оґ огаї тисоза, заііуагу §1апсІ8, зой 
ііззиез о1' тахіПоІасіаІ Іосаіігаїіоп ап<̂  песк, йісіаі Ьопез
Е) Соп^епкаї апсі ас^иі^есі сіеГеоіз апсі сіеГогтаііопз оГ (Не Ьеасі апсі песк (іззиез

81. аЬпогшаІіІіез оС (ссіЬ сісуеіортепі, соп^епііаі ]а\у сіеґогтаїіопз, сіеіесіз апсі 
сісіогшаїіопз ок(Не Ьопез оґ (Не (асіаі зкеїеіоп, сотЬіпесі апотаїіез апсі сІсНогтаІіопз 
о(' (Не сегеЬгаІ апсі (асіаі зке1е(оп апсі (оо(Н-]аш зузіст
82. Ьіг(Н сіеСес(з апсі с1сіогта(іоп8 оН(Не зой (іззиез оН (Не Неасі апсі песк
83. ас^иі^е(і (ЗсНес(з апсі с1еіогта(іопз оНзой (іззиез оГтахіПоНасіаІ 1оса1І2а(іоп апсі 
песк, Ьопез оН (Не (асіаі зке1е(оп
84. а§е-ге1а(сс1 сНап§ез іп зоЙ (іззиез оІ'іНе (асе апсі песк, уегіісаі апсі НогІ2оп(а1 
а(горНу оҐ (Не аіуеоіаг ргосеззез оН(Не ]а\у Ьопез, ас1еп(іа, і̂п^ і̂уаі гесеззіоп
85. созте(іс с1е(ес(8 апсі сіеґоппаїіопз оГ(Не ог§апз апсі (іззиез оН(Не Неасі апсі песк

Е) Оузріазііс (іІ8еа8Є8 оС тахіііоі'асіаі іосаіігаїіоп
86. (ЗузСгорНіс сіізеазез оН рсгіос1оп(а1 (іззиез
87. зіаіозіз
88. с1узр1а8(іс сіізеазез оі' (Не зой (іззиез о('(Не Неасі апсі песк

Е) ^еи^о8(оп1а(о1о§ісаі сіізеазез
89. Nеи^і(І5, пеига1§іа оН(гі§етіпа1 пег/е

4. ОгіЬоресііс сіеп(із(гу:
90. раг(іа1 (ее(Н Іозз
a) <іІ5(а11у 1іті(ес1 сІеґесЧз оґ с1еп(і(іоп
b) с1І8(а11у ип1іті(ес1 с1с(ес(з о('с1еп(і(іоп
91. сотр1е(е (ее(Н Іозз
92. ехсеззіус (ее(Н аЬгазіоп
93. с1сНес(з оГ (Не (оо(Н сгоу/п
94. сотр1е(е с1С8(гис(іоп оН (Не (оо(Н стосуп
95. зесопсіагу с1е(огта(іоп оҐЬеп(і(іоп
96. рагайіпс(іопа1 ас(іуі(у оґ сНе\\4п§ тизсіез
97. Ьш хізт
98. іп]игіе8 апсі с1еГес(8 оН(Не]ау/, позе, еагз, огЬі(з, сотЬіпесі йеіес(8
99. 8ТО сіізеазе

С) ОІ8еа5Є8 оГ іетроготапсІіЬиІаг ]оіп1:

5. Ог(Ьосіоп(ісз

100. 8І2Є 
101.зНаре

А) апотаїіез оі'іп^іуісіиаі (ее(Н:



102. циапіііу
В) апотаІіе8 оГ (Не (ее(Н ро8І(іоп:

103. (Зіазіета апсі (гста
104. сго-л'сііп  ̂оГГееїН
105. їогіоапотаїу
106. уезОЬиІе-огаІ розіїіоп оГіЬе ІееіЬ, сіузіоріа, геїетіоп, зирга-іпігарозШоп

В) 8а§і((а1 Ьі(с апота1іе8:
107. рго^епу (тезіаі) (зкеїеіаі, сіепіаі аіуеоіаг)
108. рго§паіЬіа (сіізіаі) (зкеїеіаі, (іепіаі аіуеоіаг)

О) уегіісаі Ьі(е апота1іе8:
109. ореп (зксіеіаі, сіепіаі аіусоїаг)
110. (Іеер (зкеїеіаі, (Іспіаі аіуеоіаг)

Е) (гап8Уег8Є Ьі(е апотаІіе8:
111. сго88-8ес1іопа1 (опе-ог 1\уо-8І0е(1, шііЬ (іізріасетєпі, ог VVІ̂ Ьои̂  Оізріасетепі оГ 
(Не тапсііЬІе) (зкеїеіаі, сіепіаі аіуеоіаг).

ЕІ8( 2.1 (таіп сіепіаі сіізеазез)
A. Тее(Ь Ра(Но1о§у:
1. попсагіоиз Іееііі Іезіопз
2. сагіез оґ (етрогагу апсі регтапепі (ееіЬ
3. (іізсазез оС (1іе риір оГ Іетрогагу апсі регтапепі ІееіЬ
4. регіосіопііііз оҐ Істрогагу апсі регтапепі ІееїН
B. Регіосіопіаі (І88ие раїНоІо^у:
5. раріШііз
6. §ІП§ІУІІІЗ
7. регіосіопііііз
8. регіосіопіаі сіізеазе
C. Ра(Но1о§у оі’огаї сауііу тисоза:
9. Ігаитаїіс Іезіопз
10. аиіоіпіесііоиз сіізеазез оГогаІ тисоза (асШе арЬіІіоиз зіотаїіііз, Ьсіреііс, 
иісегаїіуе-песгоііс, сапсіісііазіз Іезіопз оґ огаї тисоза)
11. аііег^іс Іезіопз
О. ІпПаттаІогу сіізеазез о1’ тахШоГасіа! агеа:
12. аіуеоііііз
13. регісогопіііз
14. рсгіозіїіз
15. Іутріїасіепіііз
Е. Іп]игіе8 оі* тахШоГасіа! агеа:
16. Ігаитаїіс с1ата§е іо зой Гасіаі Ііззиез
17. асиїс апд изиаі сіізіосаііоп оґ іЬе 1о\Уег ]а\у
18. ипсотріісаіссі Ігасіигез о1" іНе иррег апсі 1о\Уег )а\\'з 
Г. ОгіЬоресІіс Ра(Ьо1о§у:
19. сІеГесіз оґ іііе ІООІІ1 сго\\т
20. рагііаі апсі сотріеіс аЬзепсе оґ ІееіЬ



3. РЬу8Іо1о§ісаІ сопгїШоп$ апсі $ота!іс (1І8еа§е$ ^е^иіпп§ $ресіа1 (ас1іс8 оі" раїіепі^
тапа§етепі

A) Р1іу8Іо1о§іса1 соп(Шіоп8:
1. ргс§папсу
B) ВІ8еа8Є8 оГ іНс ЬІоосІ аіиі Нета(ороіс(іс ог§ап8:
2. апетіа
3. ЬеторЬіИа
4. Іеикетіа
5. їЬготЬосуІорепіс ригрига
C) Саг(1іоуа8сиІаг (1І8еа8Є8:
6. агіегіаі Ьурегїспзіоп
7. гЬеитаІізт
8. іпґесііуе епс1осагс1і1;І8
9. Ьеай СІЄІЄСІ8
10. Ьеаіі ґаііигс
B) Мспіаі сІІ80Г(іег8:
11. асиїе р8усЬо8І8, іпс1и(1іп§ аІсоЬоІ сіеіігіит
12. ері1ер8у
Е) ВІ8еа8Є8 оі* їЬе ге8ріга(огу 8у8Іет аікі тс(1іа8(іпит:
13. ЬгопсЬіаІ азіЬта
Г) ВІ8еа8Є8 оі’ іЬе епйосгіпе 8у8(ет:
14. сііаЬсіез теШіиз
15. с1І5еа8С8 оґіЬе іНугоісІ діапсі
C) РаІЬоІо^у оГ Ше ти8сиІ08ке1е(а1 8у8Іет апгі соппесііуе (І88ие:
16. зузіетіс уазсиїіиз (ЬетоггЬа§іс уа8си1іі;І8)
Н) Іпі‘ес<:іои8 ап(1 рага8кіс (1І8еа8Є8:
17. Н1У/ЛШ 8
18. уігаї НераигІ8
19. сіірЬіЬегіа
20. саіаіерзу
21. апіЬгах
22. ШЬегсиІ08І5 оГ Оіїїегепі; іосаіігаїіоп
23. сЬоІега
24. р1а§ие
25. ^опоггНеа
26. 8урЬі1І8

ЕІ8І 4 (иг§еп1 соп(1кіоп8):
1. азрЬухіа (іпс1исііп§ пе\\Фогп8)
2. ЬурЄГІЄП8ІУЄ СГІ8І8
3. асіїїе гс8ріга1:ог>' іп8ііШсіепсу
4. асиїе сагОіас іпзиШсіепсу
5. асиїе роІ80піп§



6. "зЬагр" зІотасН
7. сіесігіс Сгаита
8. іаітіпй
9. ехіетаї Ь1еесНп§
10. соНарзе
11. сота
12. е(іета оґ іЬе Іагупх
13. ^иіпске'5 егіета
14. Ьигпз апО ітозіЬііе
15. сгатрз
16. (1̂ о\Vпіп̂
17. рЬузіоІо^ісаІ сНіМЬіпЬ
18. зЬоск
19. Ьопе іп̂ и̂ у

ЬІ8І: 5 (іаЬогаІогу апгі іп8(гитсп(а1 «Іисііех):
1. апаїузіз оґ іитогз рипсШгс оґ зой ііззисз апсі Ьопез
2. ЬізІотогрЬоІо^ісаІ зШсіу оІ'Ьіорзу оґІутрН посіез, заііуагу §1апсіз, тисоиз 
тетЬгапез, зоЙ йззиез
3. апаїузіз оГ іЬе ЬІооО §1исозе сопіспі
4. зШсІу оГ сопігоі-йіа^позйс тосісіз оГ]а\УЗ
5. зШсІу оГ іЬс йіпсйопз оГ СОРО (ЬгеаіЬіп§, зша11о\\'іп§, зреесії, сйс\уіп§ апсі 8МСН)
6. §епега1 Ьіоосі Іезі
7. §спега1 игіпс апаїузіз
8. ЬіосЬетісаІ ЬІооО Іезі
9. іттипо1о§іса1 зШду о£ сіепіаі сіізеазсз
10. соа§и1о§гат апаїузіз
11. іпіегргеїаііоп оГгаОіоІойісаІ сііа^позйсз оґ іЬе зкиїї, сіепіаі апО тахіПоІасіаІ 
аррагаШз, заііуагу ціапсіз
12. суІо1о§іса1 ехатіпаПоп о1'ог§апз апй ііззиез оГїЬе Оепіаі апсі тахіПоіасіаІ 
аррагаШз
13. тісгоЬіо1о§іса1 зшсіу оґогаї йиісі, зтеагз оі"огаї тисоза, регіосіоШаІ сіізеазе
14. Шпсйопаї сІіа^позйсз оГ іЬе огаї сауііу (Іштііпезсепі, георагсІопіо^гарЬу, 
зІотаШзсору, саріИагозсору, уасиит Шзі, еШ.).

Ьіз( 6 (тесіісаі тапіриіа(іопз)
1. Іо регРогт агіійсіаі гезрігайоп;
2. Ш саггу оШ ап іпсіігесі Ьеай тазза§е;
3. Іо йх іЬе Іоп^ие;
4. Іо соШгоІ Іетрогагу схіегпаї Ь1еес1іп§;
5. Іо сопсіисі ргішаїу зиг§іса1 Ігеаїтепі оі'\Уоипс1з;
6. Іо гіпзс іЬе зІотасЬ, іпіезііпе;
7. Ш регйзті Ігапзрой іттоЬіІігайоп;



8. їо іп]есІ тссИсіпаІ зиЬзІапсез (іпїгапшБсиІаг, зиЬсиІапеоиз, ]еІ апсі сігір 
іпігауепои»);
9 .1о теайигс Ьіоосі рге58игс;
10. Іо сапу оиі ргіїпагу Іоііеї оґ іііе пе\\Фот;
11. Ю Осіегтіпе Ь1оо(і й^^р, КН

ЬІ8( 7 (сіепіаі тапіриіаііоп^)
1. аіуеоіоіоту
2. атриіаііоп оГ іЬе риір оГ Іетрогагу апО регтапепі ІееіЬ
3. іееіЬ \\'НіІепіп§
4. 8ЄІЄСЇІУЄ ІсеїЬ ро1І8Ьіп§, с^иа1І7іа1;іоп оґ оссіизаі «игґасе, озІеосЬопдгіПз
5. тапиіасіиге о1' іетрогагу іігез апсі Ігеасііп  ̂ґог ІсеїЬ Ггас1иге8, аіуеоіаг зргоиіз апО 
а̂̂ V8

6. с1с1етііпіп§ іЬе асіОіІу оґ іЬе ІееіЬ епатеї
7. деіеппіпаїіоп апсі Гіхаїіоп оґ іЬс сепігаї гаїіо
8. ГіШп§ оГ іЬе іпапсИЬІе дІ8ІосаПоп
9. Гі88иге 8еа1іп§
10. СІІа§П08ІІС П8Є оґ сіуе8
11. (ІіаіЬегтосоа^иІаІіоп
12. схііграііоп оГ іЬс риір оґ іетрогагу апсі регтапепі іееіЬ
13. ЄІЄСІГ0СІЄПІ0СІІа§П08ІІС8
14. іп8Іі11аІіоп оі'ітіес1іса1іоп8 іп регіосіопіаі роскеІ8
15. Іосаі апе8І1іе8Іа іп іЬе Ігеаїтепі оґ сіепіаі с1І8еа8Є8 Ьу уагіои8 теїЬосіз (арріісаііоп, 
іпШігаїіоп, сопсіисііуііу)
16. гетоуаі ок агііГісіаІ сго\уп8
17. Ь1еес1іп§ СОПІГОІ айег ІооіЬ ехігасііоп
18. ітрге§паііоп оОЬагсІ ііззиез оґІетрогагу ІееіЬ
19. соггесііоп оГ рапіаі апсі сотріеіе гетоуаЬІе с1епіиге8
20. сигеїіа^е оГ іЬе Ьоіе
21. сигеііа§е о1'регіосіопіаі роскеїз (ореп, сІ08сс1)
22. с1т§ Ігеаїтепі оґ іЬе акГесІесі агеа8 оґ іЬе пшсоиз тетЬгапе оґ іЬе огаї сауііу апсі 
регіосіопіаі с1І8еа8е
23. арріуіп^ апсі гепіоуіп§ оґ Іетрогагу 8еаІ8 апсі 8еа1іп§ Ьапс1а§е8 \\ііеп 1геаііп§ 
сагіе8, риіріїіз, регіодопІііІ8
24. гесеіуіп^ оГапаїотісаі апО йлпсііопаї ітргіпі8 \уііЬ сІіГГегепі ітргіпі таїегіаі
25. гесеіуіп§ ок тоОеІз ок с1спііііоп8 апсі рго8іЬеІіс ЬесІ8
26. гесеіуіп^ оГ сопіго1-с1іа§по8Ііс то(іеІ8
27. СОПІГОІ оґіЬе с1е8І§п ок рго8іЬе8І8 \уііЬ рагііаі апсі сотріеіе аЬ8епсе оґ іееіЬ
28. Гі11іп§8 ок сагіоиз сауі1іе8 оґІетрогагу апсі регтапепі ІееіЬ \уііЬ ОіІТегепІ ГіПіпц 
таІегіаІ8
29. Ш1іп§8 о1' гооі сапаїз оГ іетрогаг>' апсі регтапепі іееіЬ \уііЬ сШТегепі таіегіаІ8
30. ІееіИ соуегіп§ \\'ііЬ іЬегарсиІіс апсі ргеуепііуе уагпІ8Ье8, §еІ8
3 1. ргерагаїіоп оГ Іееііі Гог теїаі зіатресі апсі ріазііс сго\уп
32. ргерагаїіоп апсі ігеаїтепі о!" гооі сапаїз оґІетрогагу апсі регтапепі ІееіЬ



33. ргерагаїіоп оґсагіоиз сауіііез оґ Іеіпрогагу апй рсгтапепі їесіН іакіп§ іпіо ассоипі 
іЬе Іурс о!" Гі1Ііп§ таїегіаі
34. ргерагаїіоп апсі оуегіау оґЬагдепіп^ апсі поп-Ьагс1епіп§ регіосіопіаі Ьап4а§е8
35. Гі11іп§ оГсІіІТегепі кіпсіз оґ аіІіГісіаІ сго\уп8
36. сопбисііоп оґ іпіга-сіепіаі с1ес1гор1іоге8І8
37. оссираііопаї Ііу^іепе оГіНе огаї сауііу
38. саггуіп§ оиі ркузіоіо^іса! зерагаїіоп
39. (Зізсіозиге оґрегіосіопіаі аЬзсезз
40. ІПСІ8ІОП апсі сагуіп§ оґ а Ьоосі іп регісогопіііз
41. регіозіоіоту
42. Іуріеаі апсі аіурісаі гстоуаі оі' Іетрогагу апсі рсгтапепі ІсеїЬ
43. Гіхаїіоп оґ сго\упз апсі Ьгіс1§е-1іке ргозіНеІісз
44. зиг^ісаі ігеаїтепі оі" чуоипсіз оі'зоГі іасіаі Ііззиез \уі11ііп опе апаїотісаі зііе
45. §гіпс1іп§ апсі ро1ізЬіп§ оГ Гі11іп§з

3. Когт оі" зіисіепі аззеззтспі

ТЬе аззеззтепі о1'§гасіиаіез о1' іЬе есіисаііопаї рго^гат "Оепіізігу", зресіаііу 221 
"Оепіізігу" із саггіесі оиі іп іНе Гогт оґа зіп̂ і̂е зіаіе зіапсІагсіігесі Іезі - а іісепзед 
іпіе^гаїесі ехат  апсі а ргасіісаі схат  (ехатз).
ТЬе аззеззтепі із саггіесі оиі орепіу апсі рпЬІісІу.
ТЬе Ьісепзесі Іпіе^гаїесі Е х ат  сопзізіз оі'2 іезі ехатз "8іер 1" апсі "8іер 2". "8іер 1" 
із Іакеп опсе іп зетсзіег іп іЬс Згб уеаг оґ зШсіу апб соуєгз ігіпсіатепіаі сіізсірііпез. 
"8іср 2" СОУЄГЗ сііпісаі сіізсірііпез апб із іакеп аііег іНе 1и11 ітріетепіаііоп о1'іЬе 
сштісиїит іп іЬе зресіаІІу "Оепіізігу".
Ргасіісаііу огіепіесі ехат  із сопдисіесі іп іЬе ґогт оі" сеЛіГісаІіоп ехатіпаїіопз ог а 
сотріех сеПіГісаІіоп ехат.

4. Маїгіх оі сотрИапсе оїрго^гат сотреіепсез >\І1Ь сотропепіз о1 есіисаііоп
рго§гапі
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5. Маїгіх оГ ргоуісІіп§ рго^гаш 1еагіііп§ оиісоте8 Ьу Ше геїеуапі сотропепІ8 о1’
Ше есіисаііоп рго^гаш
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СС -  §епега1 соітіреіепсе8 оґ іЬс зресіаііу, РС -  ргоґс85Іопа1 сотреіепсс, РЕО -  
рго§гат ссіисаііопаї ои1соте8; • - асциігссі сотрсіепсе

КециігетепІ5 іог ауаіІаЬіШу оі Ше 8у8іет оПпІегпаІ циаШу а88игапсе
іп Ьі^Нег сбисаііоп

(Осіегтіпссі іп ассогсіапсс \\’ііЬ Еигореап 8іапсіагсІ5 апсі Кесоттспдаїіопз 
Гог риаіігу Л8$игапсе іп Ні^Ьег Есіисаііоп (Е80) апсі іЬе Апісіе 16 оГіНе 

________________^а\у о!~Іікі‘аіпе "Оп НійЬег Едисаііоп")________________
Ргіпсіріез апсі 
ргосе(іиге8 /о г  
епшгіп§ іке 
диаІКу о /  
есіисаііоп

ОеЕше(1 апсі 1е§іііті2есі іп іЬе (іоситспіз: іЬе Еа\у оґ 
икгаіпе “Оп ЕІі§Ьег Есіисаііоп” сіаіссі 01.07.2014 № 
1556-VII, “ 8іапсіагсІ8 апсі Кесоттепс1а1іоп8 Гог риаіііу 
А88игапсе іп Еигореап Ні§Ьег Есіисаііоп Агеа” оГ іЬе 
Еигореап А88осіаІіоп Гог іНе Оиаіісу А88игапсе оГ 
Ні§Нег Есіисаііоп, іЬс Nа і̂опа1 8шпс1аг(1 оГ ІЛсгаіпе 
“8у8іет8 оГциаІііу тапа^етепі” 08ТГІ 180 9001:2015.

Ргіпсір1е8 оГ есіисаііоп циаіііу а88игапсе:
- сотрііапсе шііЬ Еигореап апсі паїіопаї 8Іапсіаг(І8 оГ 
Ьі^Ьсг еОисаІіоп;
- аиіопоту оГ а Ьі§Ьег есіисаііопаї іп8іішиоп, \\'1ііс1і І8 
ге8роп8ІЬ1е Гог еп8игіп§ Іке и̂а1і1:у оГ есіисаііопаї



М опі(оґіп§ ст<і 
е̂VІе\V о] 

есіисаііопаї 
рго^гата

асііуіі:іе8 апсі іНе яиаіііу оґНі^Ьег есіисаііоп;
- ітіопііогіп§ оГ^иа1і1:у;
- а зузгетаїіс арргоасЬ Шаі іпуоіуєз яиаіііу тапа§етеп1: 
аї а11 8іа§С5 оГ іЬе есІисаНопаІ ргосезз;
- сопііпиоиз ітргоуетепі оґ іЬе ^иа1і^у оі' есіисайопаї 
ргосезз;
- риЬИсіїу оГ іпГогтаІіоп аі а11 5Іа§е8 оґ яиаіііу 
а88игапсе.

Есіисаііоп ^иа1і^у аззигапсе ргосесіигез:
- ргоуі{1іп§ оґ гс8еагс1і апсі есіисаііопаї епуігоптепі;
- ітргоуетепі оґ р1аппіп§ оґ есіисаііопаї асііуіїіез: 
топііогіп§ апсі рсгіосііс іірс1а1іп§ оі" іЬе есіисаііопаї 
рго§гат;
- яиаіііаііус 8сгсепіп§; оґ зіисіспіз оґ тазіег'з с1е§гее
ІЄУЄІ;
- яиаіііаііуе 8сгеепіп§ оГІеасЬіп§ зіаіТ;
- ітргоуетепі оі' іЬе Гасіїіііез апсі гезоигсез, зсіепііГіс 
апсі теіЬосІоІойісаІ Ьазез ґог іЬе ітріетепіаііоп оГ іЬе 
есіисаііопаї рго^гат;
- ргоуізіоп оГ песеззагу гезоигсез ґог ііпапсіп^ оі' 
ігаіпіп^ оі' зіисіепіз оґ тазіег'з сіе§гсе 1еуе1;
- сіеуеіортепі оі' іпіогтаііоп зузістз іп огсісг іо ітргоуе 
іЬе тапа§степі оґ іЬе есіисаііопаї ргосезз;
- спзигіп§ іЬс риЬИсііу оі' іпі'оппаііоп аЬоііІ іЬе асііуіііез 
оі' ипіуегзіїіез;
- езіаЬ1ізЬіп§ ап еГГесРуе зузіет оГ ргеуепііоп апд 
сіеіесііоп оі' асасіетіс р1а§іагізт іп зсіепііГіс апсі 
теіЬос1о1о§іса1 \Уогкз оі' ипіуегзііу зіаЛ' апсі зШсІепіз оі' 
тазісг'з (1е§гес ієуєі;
- сгеаПоп ок ап еі'і'ссііус зузіет оі'соггирііоп апсі ЬгіЬегу 
ргсуепііоп іп іЬе ссіисагіопаї ргосезз оґипіуегзііісз.

ЦТЬє есіисаііопаї ргосезз аі ЬасЬеІог’з с1е§гее ієуєі із 
саггіесі оиі іп ассогйапсе \уііЬ іЬе зіапсіагсі оГ Ьі§1іег 
едисаііоп апсі іЬе есіисаііопаї-ргоі'еззіопаї рго^гат 
сіеуеіоресі оп ііз Ьазіз.

Т[ГНс топііогіп^ апсі геуіе\\’ оі' іЬс есіисаііопаї рго§гат із 
сопсіисіесі іп ассогсіапсс \\'іі1і іЬе ргоуізіопз сіеусіоресі 
Ьу іЬе ипіуегзііу.

ТТГЬс сгіісгіа ґог гєуізіоп оґ іЬе есіисаііопаї рго^гат аге 
і'оппиіаіссі аз а гезиіі оі' і'еесіЬаск і'гот зсіспііГіс апсі 
рсс1а§о§іса1 суогкегз, зіскіепіз, етріоуегз, апсі аз а гезиіі 
оГ і'огссазііп§ іЬс сіеуеіортепі оґ іЬе сіотаіп, іЬе пеесіз



оґ зосіеіу апсі іЬс ІаЬог тагкеї.
ТІТЬс іпсіісаіогз оГ тосіегпііу оГ іЬс есІисаНопаІ рго§гат 

аге:
- ирсіаііп^ ассогсііп§ Іо іЬс сиїтепі зіаіе оґ а ЬеаІїЬ саге 
5у8Іет;
- рагіісіраііоп оі' етріоуегз іп іЬе сіеуеіортепі: апсі 
ітрістепіаііоп оґсНап§е8 іп іЬе есіисаііопаї рго§гат;
- ровіїіуе оріпіопз оі' геуіе\\'ег8 аЬоиі гНе есіисаііопаї 
рго^гат;
іЬе ІЄУЄІ оГ 8аІІ8Іасїіоп оі" зШсІепік \уііЬ іЬе сопіепі оґ іНе 
сйисагіопаї рго§гат;
- розіїіус і'еесіЬаск ігот етр1оуег8 оп іЬс ієуєі оґ

ЙгасіиаГсз’ {гаіпіп̂ .________________________________
Ргєуєпііоп апсі 
Оеіесііоп о /  
Асасіетіс 
Ріа^іагізт

- іеат  ЬиіМіп§ аі Ьі§Ьег есіисаііопаї іпзіішііоп^ іЬаі с1ое8 
поі ассері апсі с1ое8 поі а11о\у асасістіс сІізЬопезіу;
- сгеаііп§ СОПСІІІІОП8 й г іпюіегапсе Іо сазез оґ асасіетіс 
р1а§іагІ8т;
- сгеаїіоп оґ ехрегі соттІ88Іоп8 ґог іЬе дІ8СОУегу оі' 
асасіетіс р1а^іагІ8т іп зсіепІіГіс агііс1с8, топо§гарЬ8, 
ІсхіЬоокз, есіисаііопаї апсі теїЬосІісаІ риЬИсаІіопз, 
с1І88сгІаПоп8, еіс.;
- ісіепіііуіп^ апсі рго8есиІіп§ іЬозе гезропзіЬІе іог
асадетіс ріадіагізт.________________________________

Сиагапіог оГ іЬе зуПаЬиз, рго]есі іе а т  тапа^ег:
Нсасі оі" Всрагітепі оіГІїсгарсийс Оепіізігу, 
Оосіог ОІ'МесІІСІпе, Рг0І'С880Г М.А. ЬисЬупзкуі


