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1. РгоШе оГ іЬе е^иса(іопа1 р го§гат  іп хресіаку 226 ’Т Ь а гт а су , тапиГасІигіп§
рН агтасу" ($ресіа1І2акоп ’Т Ь а г т а с у ”)

1 -  Сепегаї іпі'огтаїіоп
Риіі п а т е  оПп$(ки(іоп  
оґ Ьі^ііег есіисаііоп ап(і 
хігисіигаї 8иЬс1і\ і$іоп

Зіаіе Ні^Нег Е(1исаііопа1 ІпзІіШїіоп “І. НогЬасЬеузку 
Тегпорії Зшіе Мссіісаі Ііпіуегзіїу окіЬе Міпізігу оГ 
НеаНН оС Іікгаіпе”; РЬаппасеиІісаІ Расиїїу

РиІІ п а т е  оі" іНе 
^иаIіЛса(іоп іп (Не 
огі^іпаі Іап^иаце

ТЬе 5ЄСОПСІІЄУЄІ оґЬі§Ьег с(1иса(іоп 
Мазїсг оґ рЬаппасу, тапи('ас1игіп§ рЬаітпасу

ТЬе оГПсіаІ п а т е  оС (Не 
е(1иса(іопа1 рго^ гат

РЬаптіасу, тапи(асшгіп§ рЬаппасу

Туре оСсИрІота апд 
(Не у о іи т е  оГ (Не 
е(1иса(іопа1 р го§гат

Ма8(ег'8 сіе§гсе, ипііагу, 300 ЕСТ8 сгесіііз, (спп оГ 
(гаіпіп§ 5 уеаг8
ТЬе зсоре оґ іЬе ес1иса(іопа1 рго§гат оГїЬе Мазіег’з 
(1е§гее;
• Оп (Ье Ьа8І8 оС йіИ зесопсіагу есіисаііоп - 300 ЕСТ8
СГЄСІІІ8
• Вазесі оп а сііріота окЗипіог Зресіаіізі, Типіог 
ВасЬеІог, ВасЬеІог’з с1е§гее - 240 ЕСТ8 сгесіііз
• А т іп іт и т  оі'75% оґіЬе есіисаііопаї рго§гат 
зЬоиІсІ Ье сіігесіесі їо\уагсІ8 §епега1 апсі зресіаі 
(ргоґеззіопаї) сошреіепсіез іп (Ье зресіаЬу сіершесі Ьу 
(Ье геїеуат НійЬег ЕОисаПоп 8іапс1агс1

АуаіІаЬіІку оС 
ассгес1і(а(іоп

-  Міпізїгу оґ ЕОисаїіоп ап<і 8сіепсе оРІікгаіпе
-  Nа^іопа1 А§епсу Гог Риаіііу Аззигапсе іп Ні§Ьег 
Есіисаііоп оґ Іікгаіпе
-  Іікгаіпе
-  Nоп-асс^есіі1:е(1

Сусіе / Ь єуєі РО-ЕНЕА - 8ЄСОПСІ сусіе, ЕдР-ЬЕЕ - 7 ієуєі, МЯС оґ 
Іікгаіпе - 7 ІЄУЄІ

Р^е^е^иІ8І(е8 Ауаі1аЬі1і(у оР(Ье Ні§Ь (8есопс1агу) 8сЬоо1 СетііГісаіе 
(оп (Ье Ьазіз оР гезиЬз оР ехіегпаї іп0ерепс1еп( Іез(іп^), 
аз \УеИ аз, оп (Ье Ьазіз оР а сііріота оРіипіог 
8ресіа1із(, ІШ1ІОГ ВасЬеІог’з сіе§гее іп рЬаппасу ог 
тесіісіпе, 8ресіа1із(, Маз(ег’з сіе§гсе.
ТЬе сопсІЬіопз оР (Ье асітіззіоп ргосеЬиге аге 
с1е(еппіпе(1 Ьу (Ье Яиіез оР асітіззіоп (о (Ье 8(а(е 
Ні§Ьег Есіиса(іопа1 Іпз(і(и(іоп “І. НогЬасЬеузку 
Тегпорії 8(а(е Месіісаі ипіуегзі(у оР(Ье Міпіз(гу оР 
НеаЬЬ оР Іікгаіпе”

Ьап§иа§е (8) оС Іікгаіпіап, Еп^ІізЬ



Уа1і(Шу оГ Ше 
есіисаііопаї рго^гат

іеасЬіпй___________
01 8сріетЬег 2 0 1 8 -3 0  Зипе 2023

Іпіегпеі ас1(1ге88 оі* іЬе 
регтап еп і сіевсгір^іоп 
оГ (Не ес1иса(іопаІ 
ргойгат_____________

1и1р://\VVV•\^^1с̂ п̂ и■е(̂ и■иа/\Vр-со^иеп̂ /ир1оас18/2016/10

2 -  ТЬе ригро8е оГ Ше есіисаііопаї р го а га т
ТЬе асасіетіс есіисаііоп оґ ^гасіиаіез іп Шпсіатепіаі апсі аррііесі всіепсез апсі 
ргоіеззіопаї 1гаіпіп§ із ргоуісіесі Ьу асциігіп^т §епега1 апсі зресіаі сотреіепсіез Іог 
іЬе ргоГсззіопаІ асііуіїу іп іііе соггс8роп(1іп§ розіїіоп, іпсіисііп^ їЬе 
ітріетспіаііоп оГ рЬагтасеиІісаІ аззізіапсе, ^^иагап1сеіп§ іЬе за£е апсі гаїіопаї 
изе оГ тесіісіпсз, топііогіп§ іЬс ейесііуепезз о1' рЬагтасоїЬегару апсі / ог зісіе 
еІГесїз, геасііпсзз го Ьеаг (ог сііуісіс) іЬе гезропзіЬіІіїу Гог іЬе гєзикз оґ іЬе 
рЬаігпасоШегару, іЬе 8Іа§ез оґ іЬс тапи1асШгіп§ оГ с1ш§8, іЬсіг 8іога§е, циаіііу 
СОПІГОІ, (Іеііусгу, (ЗізігіЬіиіоп, рготоОоп, тапа§етепІ, ргоуіс1іп§ тесіісіпсз апсі 
оіНег рНагтассиїісаІ §оосІ8 іп ассогсіапсе \уііЬ іНе сиїтепї іпіегпаїіопаї ігепсіз, 
ргоуізіоп оі' рЬагтасеиІісаІ саге оп іЬе Ьазіз оґ рііагтасеиіісаі еіііісз апсі 
Оеопіоіойу. _________________________ __________________________________

З - СЬагас<:егІ8І:іс8 оУ іЬе еДисаііопаІ р г о е г а т
8иЬ]есІ агеа (ЬгапсЬ о1’ 
кпоуіесі^е, 8ресіаку)

Вгапсії оґ кпо\у1ес1§с 22 НеаІіЬ саге, 8ресіа11у 226 
РЬаптіасу, тапиґас1игіп§ рЬагтасу 
ТНс оЬ]ссІ8 оґ 8іи(1у аге: тесіісіпез аі а11 8іа§е8 оґіЬс 
Ііґе сусіе, рЬаппасеиІісаІ аі(3.
Ьеагпіп§ §оаІ8: ргерагаїіоп оґ сотреііііуе зресіаіізіз 
ґог іЬе ПЄЄСІ8 оґ іЬе рЬагтасеиїісаІ іпсіизігу аі іЬе 
ІаЬог тагкеї, \уКо Ьауе сгіїісаі іЬіпкіп§ апсі їЬе 
арргоргіаіе 8ЄІ оґ сотреіспсіез суЬісЬ аге песеззагу Іо 
ЄП8ПГЄ Іііе ргорсг цішіііу оґ тесіісіпез аі а11 8Іа§е8 оґ 
іЬсіг 1ІҐС сусіе (ґгот сгеаііоп апсі ргосІисОоп Іо Гшаї 
геаіігаїіоп).
ТНеогеІісаІ сопіепі оґ ґЬе 8иЬ]есґ агса: іпсіисіез 
соп8иШп§, соттипісаііуе, ог§апІ2аІіопа1, 
{ес1іпо1о§іса1, СОПІГОІ апсі апаїуіісаі, асітіпізігаїіуе 
апсі тапа^етепі, гезеагсЬ ґипсііопз, деіегтіпаїіоп оґ 
заґеіу, еґГісіепсу апсі есопоту оґ рЬагтасоїЬегару, 
геяиігетепіз ґог тесіісіпез апсі оіЬег рЬагтасу 
ргосіисіз, ог§апІ2аІіоп оґ іЬеіг зирріу; ргоуізіоп оґ 
тосіегп іесЬпо1о§у ґог (Ье сісуеіортепі апсі 
тапиґасІигіп§ оґ гпесіісіпез Ьу ргезсгірііопз апО 
гециігетепіз оґ ЬсаЬЬ ґасіїіііез; ассеріапсе, зіога^е 
апсі 8а1е оґ тебісіпез, іЬе и̂а1і1:у сопІгоІ оґ тесіісіпез; 
іЬе ітріетепїаиоп оҐ рЬагтасеиїісаІ саге; сопдис1іп§



асіуеі1і8іп§ апсі іпіогаїаііопаї \уогк, асІЬсгепсс іо іЬе 
ргіпсір1е8 о!" рЬагтасеиІісаІ еіЬіс8 агкі сіеопІо1о§у, 
апсі сопііпиоиз іт р го у е те п і оґргоГе88Іопа1 ісуєі. 
Ме(НосІ8, те(Ко(Іо1о§у, (есНпі^ие8: ог^апоіерпс, 
рЬузісаІ, сЬетісаІ, рЬу8Ісо-сЬетіса1,
ЬіорЬагтасеиіісаІ, рЬагтасо-ІесЬпо1о§іса1,
тісгоЬіоІойісаІ, ЬіосНетісаІ апсі рЬагтасоІо^ісаІ, 
сііпісаі, есопотіс-саісиїаііоп, рЬаітпасоесопотіс; 
тагксІіп§  гс8еагсЬ, тосіе1іп§, ґогеса8Ііп§, еіс.
ТооІ8 аікі еци іртеп і: т о с іе т  апсі \уі(1е1у и8есі іп 
ргасіісе апсі 8аГе Ггот іЬе роіпі о ґ уіеVV оГ 
оссирагіопаї яаГсІу ГооІ8 апсі сциіртепі; іог Ьа8Іс апсі 
аррИесі ге8еагсЬ аге изегі.____________________________

Огіепіаііоп оГ (Не 
есІисаНопаІ р го§гат

ТЬе т а іп  1'оси8 оГ іЬе 
е^исаііопаї рго^ гат  
апсі 8ресіаІі/а1;іоп

Едисаі;іопа1-ргоґе88Іопа1, аррііед. Тіїе 8Ігис1:иге оі" іЬе 
рго^гат ІПУОІУЄ8 §аіпіп§ кпошіесі^е аЬоиІ іКе 8оигсе8 
оґ оЬіаіпіп§ іЬе 8иЬ8Іапсе8 оГ тесіісіпаї таРегз, іЬеіг 
рЬузісаІ апсі сЬетісаІ ргорепіез. АЬіІіІіез Ьазссі оп 
ргітагу іпіоппаїіоп оп Ше зрссіГісз оі" іЬе сЬстісаІ 
Зішсіиге ОІ' 8пЬ8ІаПСЄ8 песе88агу ІО П8Є тсіЬо(І8 оґ 
апаІу8І8 іог и̂а1і<;у аззигапсе оґ сотроипсіз \уЬісЬ аге 
есопотісаііу уаіісі, схргезз еіс. ТЬе аЬіІіїу Ьазесі оп 
іЬеогеІісаІ кпошіесі^е іп гсіеуапї сіізсірііпез іо ргосіисе 
а уагіеіу оґ ехіетрогапеоиз іогтиіаііопз, іпсІисПп  ̂
и8Іп§ ріапі таїегіаі.
ТЬе аЬіІіІу Іо апа1у2е апсі §епега1І2е іпіогтаііоп іп 
геїаїіоп ІО ргорег рготоЬоп, Іо^ізіісз, (ІізІгіЬиІіоп апсі 
зіога^е оґ с1ги§8. ТЬе аЬШіу Іо топЬог іЬе 
еіТесІІуепезз ОІ" рЬаппасоїЬегару апсі зісіе еґГесІз оЬ 
еегіаіп §гоир8 оґ с1ги§8, іЬе \УІ11іп§пе88 Іо зЬаге 
ге8роп8ІЬі1і1у ґог Ше ге8иІІ8 ОІ' рЬаппасоїЬегару. ТЬе 
аЬіІііу Ю 8іапдагс1І2Є тесИсіпез изіп§ іЬе Іаіезі 
асіуапсез іп рЬагтасеиіісаІ зсіепсе оп то с іет  
е^иіртеп^; іп рЬаппасу апсі іпсіизігіаі рго<іисйоп. ТЬе 
аЬШіу Іо ргоуісіе рЬаппасеиІісаІ саге Ьазед оп іЬе 
ргіпсіріез ОІ" рЬаппасеиіісаІ еіЬісз апсі с1еоп1о1о§у. 
ТЬе аЬіІіІу Іо ґонп іппоуайуе зїгаїе^іез аітесі аі 
ітргоуіп§ іЬе геїсуапі: сотропепіз оі' іЬс
рЬагтассиПсаІ іп(іи8ігу.___________________________
ТЬе есіисайопаї рго^гат  із аітесі аі їгаіпіп^ Ьі§Ь1у 
ЯиаІіГіесІ зресіаіізіз іп іЬе рЬаппасеиіісаІ іпсіизЬ^, 
\уЬо роззезз шосіегп кпо\УІес1§е апсі песеззагу ргасіісаі 
зкіПз. її шееіз іЬе геяиігетепіз оГ ешріоуегз іп іЬе 
Гіеісі о ґ тапиіасіигіп§, \УІіо1еза1е апсі геїаіі заіез оГ



7

тс(іісіпе5, аз іі ґоппз ап іппоуаііус іЬіпкіп^ зіуіе 
Ьазссі оп іпіетаїіопаї сіосіїтепіз \у1іісЬ ге§и1а1е а11 
сотропстз оГ (ішя заіез апд геїаісд ргоіосоїз._______

Реаіигез оі іііе 
ес1иса(іопа1 рго^гат

ТЬе рго^гат із Ьазе(1 оп тосіегп зсіепііГіс асіуапсез іп 
рЬагтасу апсі еуі(1епсе-Ьазес1 тедісіпе. її ргоуісіез іНе 
ас^иІ8І^іоп оГ а Ьі^Ь ієусі оґ кпошіесі^е апсі ргасіісаі 
зкіПз іп оЬіаіпіп^ тесіісіпаї зиЬзІапсез, іЬеіг 
ригіГісаІіоп, шеіЬосІз оґ тапиГасІигіп^ тесіісіпаї 
ргосінсіз апсі іЬеіг сопігоі. ТЬе рго^гат а11о\уз уои Іо 
§еІ а іНогои^Ь кпо\УІесі§е оґ сІги§ изе іп тесіісаі 
ргасіісе, аз суєП аз іЬе ргітагу ог^апігаїіопаї 
(тапа§сгіа1) схрегіспсе. И із іосизссі оп іЬпЬег 
сіеуеіортепі, суііЬіп \\'ЬісЬ ЬоіЬ ргоіеззіопаї апсі 
зсіепІіГіс сотропепіз (іЬеогеІісаІ апд аррііесі) аге 
роззіЬІе. ТЬе рго§гат ргоуісіез іЬе роззіЬіІііу оГ 
іпІегпзЬір апсі ргасіісе іп рЬагтасеиІісаІ есіисаііопаї 
езіаЬІізЬтепіз апсі іпзіііиііопз аЬгоасі. її із Госизссі оп 
іЬе изе оі' зресіаі іпіогтаїіоп ІесЬпоІо^іез (уігііші 
8сгеепіп§, изе оґ ехрегі зузіетз апЬ сіаІаЬазез) іп огсіег 
Іо оріітіге апсі іпсгеазе іЬе еШсіепсу оґ зсіепІіГіс 
гезеагсЬ іп іЬе ГіеШ оЬ рЬагтасу. ТЬе рго^гат іогтз 
зресіаіізіз V̂І̂ Ь а пе\у зіуіе оЬ іЬіпкіп§, аЬІе іо §епсгаіе 
іЬе іппоуаііоп ргорозаіз апсі Іо (іо зузіетаїіс гезеагсЬ 
іп арргоргіаіе агеаз._______________________________

4 -  Сгагіиаіез арІіІиДе 1'ог е т р іо у т е п і апсі ГигШег зіиДу
АрШисІе іог 
е т р іо у т е п і

Уроп сотріеііоп оҐ іЬе 1гаіпіп§ рго§гатте оп 
“РЬагтасу, іпсіизігіаі рЬагтасу”, зресіаіігаїіоп 
«РЬагтасу”, зресіаііу 226 РЬагтасу а зрссіаіізі із 
зиррозесі Іо арріу Гог розІ-§гас1иаІе рго§гатте \уЬісЬ 
із ітріетепіесі аз гецпігесі Ьу 1е§а1 гедиіаііопз, 
сіерепсііпй оп іЬе зрЬеге оГ асііуііу. Іп асіЬіІіоп, іЬе 
зресіаіізі т а у  ргасіісе Ьіз (Ьег) ргоГеззіоп ассогсііп§ 
Ю 8іа1е СІаззіГісаІіоп (8С / ДК) 003:2010:
23157 ІаЬогаІогу аззізіапі (РЬагтасу) (Оссираііопаї 
СІаззШсаІіоп (ОС / ПК) сосіе -  3228);
24427 рЬаппасізі-іпісгп (ОС сосіе -  3228).
АГіег ІпІегпзЬір, а зресіаіізі із аЬІе оґ ргас1ісіп§ 
ргоіеззіоп, зрссіГіесі іп 8С 003:2010, апсі із е1і§іЬ1е Іо 
ЬоШ а соггезропс1іп§ ргітагу розі;
2224.2 рЬагтасізІ;
2224.2 рЬаппасізІ-апаІузі;
2224.2 рЬагтасізІ-Іохісо1о§ізІ;
2224.2 рЬагтасізІ-ЬотеораіЬ._____________________



РигіЬег 8Іи(Ііе8 ІІроп сотріеііоп оґ Іііе 1гаіпіп§ рго§гатте оп 
“РИаппасу, іпдизігіаі рЬагтасу”, зресіаіігаїіоп 
“РЬагтасу”, зресіаііу 226 РЬагтасу а зресіаіізі т ау  
арріу Ьзг їЬе 1гаіпіп§ рго§гатте Іо оЬіаіп РЬО с1е§гсе, 
аз гедиігеЬ Ьу іЬе Іе^ізІаРоп.

5 -  ТеасЬіпе апй а88Є88тепІ
ТеасЬіп^ апс! 
а88Є88тЄПІ

ЗіисіепІ-сепІгсЬ арргоасЬ, ргоЬІст-Ьазссі арргоасЬ 
\уЬЬ зсіепЬГіс етрЬазіз, ІесШгез, зетіпагз апсі 
ргасіісаі сіаззез, ргасРсаІ 1гаіпіп§, іпсііуісіиаі агкі 
аиіопотоиз Іеагпіпй, апсі іеасЬегз’ соипзеїііпй-

А88Є88ІПЄП<: Зїисіепі’з асасіепііс асЬіеуетепІз аге аззеззесі оп іЬе 
соЬсгепі 1 Іо 12 зсаіе (10-12 -  “ехсеїіепг”, 7-9 -  
“§оос1”, 4-6 -  “заіізіасіогу”, 1-3 -  “ипзаіізґасіогу”), 
уегЬаІ зузіет ("раззесі", ’ТаіІесІ"), оп іЬе еЬіісаІіопаІ 
іпзіііиііоп 0 Іо 200 зсаіе, паїіопаї ЕСТ8 (А, В, С, 0 , 
Е, ЕХ, Е) зсаіс.
Сопігої: сиггепі, іпіегіт, Гіпаї, апсі зеїЕ-іезІіпд.
Еоппз оґ сопїгої: Гшаї Іезіз, сИЕГегепІіаІесІ ісзіз, огаї 
апсі ^\тіиеп ехатз, 8іа1е яиаІіГісаііоп ехат  іпс1исііп§ 
ргерагаїіоп апсі сІеРепсе оґ а Мазіег’з іЬезіз; сштепі 
апсі іпіегіт огаї апсі лугіїїеп ^иез^іопіп§, 1ез1іп§ \уііЬ 
іЬе изе оі” сотриіег іссЬпоІо§іез; аззеззтепі оі" 
іпсііуідіші луогкз (рарегз, ргсзепіаііопз, еіс.); сісіепсе 
оґ їЬс ргасіісаі Ігаіпіпй Ешсііпйз.

6 -  Р гоегаш те со тр еіеп се  *
Іп1е§га1 сотр еіеп се РгоГісіепсу іп тееііп^ їурісаі апсі сотріісаіесі 

зресіа1І2ес1 сЬа11еп§ез, апсі сгіїісаі арргоасЬ Іо іЬе 
ргасїісаі ргоЬІетз іп рЬагтасу апсі/ог гезеагсЬ- 
іппоуаііоп зрЬеге \\чїЬ їЬе изс оґ сопсеріз, [Ьеогісз, 
апсі теїЬосІз оґ йшсіатепіаі, сЬстісаІ, ІесЬпо1о§іса1, 
Ьіотесіісаі, апсі зосіо-есопошіс зсіепсез; аЬіІіІу Іо 
іШе^гаїе кпо\у1ес1§е апсі Іо сіеаі \уііЬ сотріісаіесі 
іззисз, Іо таке  ]исі§етеп1з іп сопсіЬіопз оЕ іаск ог 
зсапґу іпЕогтаІіоп; аЬіІііу Іо сопуеу кпо\у1ес1§с, 
сопсіизіопз апсі §гоипсіз іо ргоґеззіопаї апсі поп- 
ргоґеззіопаї аисііепсе сотргеЬепзіЬІу апсі сіеагіу.

СепегаІ сотреІепсіе8  
(СС)

О С І. АЬіІіІу Ю зЬо\у Ьі^Ь ІЄУЄІ оЕзосіаі гсзропзіЬШіу 
апсі риЬІіс сопссгп.
ОС2. АЬіІіІу Іо изе кпошіесі^е іп ргасіісаі зііиаііопз. 
ОСЗ. 1іг§е Іо\уаг(Зз таіпіаіпіп§ заЕе епуігоптепі.
СС4. АЬіІіІу Іо аЬзІгасІ іЬіпкіп§, апаїузіз апсі 
зупіЬсзіз, аз \\'еП аз іо зіисіу апсі іо Ье ігаіпесі іп Іипе 
\уііЬ іЬе іітез.



0С5. АЬШіу 10 Іакс іпіііаїіуе апсі іо зЬош а 8рігіІ оґ 
епїегргізе.
0С6. Ау/агепе58 оґ Шс 8иЬ]есі зрЬегс апд ргоґе88Іопа1 
асііуіїу.
СС7. АсіарІаЬіИіу апсі сарасіїу Іо асі іп а пе\у 
8ІіиаІіоп.
СС8. АЬіІіІу Іо соттипісаіе іп огаї апсі шгіїїеп 
Укгаіпіап, а8 шеіі а8 іп а когеі^п 1ап§иа§е (то8І1у 
Еп§ІІ8Ь) аі іЬе ісуєі, ргоуіс1іп§ еШсіепІ ргоґеззіопаї 
асііуііу.
СС.9 8кі1І8 іп п8Іп§ іпііоппаїіоп ап<і сопшшпісаііоп 
іссЬпо1о§іе8.
СС10. АЬіІііу Іо сЬоо8е соттипісаііоп 8ІгаІе§у; 
сарасіїу ІО \уогк іп 1еат8 апсі іо со-орегаїе \уііН іЬе 
ехрегів іп іЬе оіЬег ЬгапсЬез оґ кпо\у1е(і2е/есопоітііс 
асііуііу.
ОС11. АЬіІіІу Іо а88Є88 апсі ргоуісіе Ьі§11-^иа1і^у 
регґоппапсе.
СС12. АЬіІіІу Іо ипсіеПаке 8Іис1іе8 аі іЬс арргоргіаіе
ІЄУЄІ.
СС13. АЬіІіІу Іо ЄХЄГСІ8Є опе’8 СІУІ1 гі§Ьі8 апсі 
оЬ1і§аІіоп8, Іо ассері іЬе уа1ие8 оГ ґгее, сіетосгаїіс 
80сіеіу апЬ Іо ипс1ег8іапс1 іНс пеесі Гог іі8 8іі8іаіпаЬ1с 
с1еуе1оріпепі, 8иргетасу оі' 1а\\у а8 \уеП аз оґ Ьитап 
гі§Ьі8 апсі ітеесіотз іп Іікгаіпе.
ОС 14. АЬіІіІу Ю рге8егуе апсі іпсгеазе тогаї, сиііигаї, 
зсіепІіГіс уа1ие8 апсі асЬіеуетепІз оґ іЬе зосіеіу, Ьазесі 
оп іЬе а\уагепс88 оі" Нізіогу апсі сісуеіортепіаі раїїепі 
ок іЬе зиЬ]ссІ зрЬеге апсі ііз гоїс іп іЬс §епсга1 зузіст 
ок кпо\у1ес1§е ок паїигс, зосіеіу, ^есЬпі^^^е апсі 
ІесЬпоІо^іез; сарасіїу Іо схегсізс сіікксгепі когтз апсі 
Іурез ок тоїог асііуііу ког ргоуісІіп§ асііуе Іеізиге апсІ 
ЬеаІіЬу Іікезіуіе.__________________________________

Ргоке58Іопа1 
сотреіепсіез (РС)

РС1. АЬіІіІу Іо НоМ ЬеаІіЬ есіисаііоп ког ргорЬуІахіз 
апсі ргсуепііоп ок таї’ог іпкссііоиз, уігаї, апсі рагазіїіс 
сіізеазсз, аз \\'еП аз ког іЬеіг Іітеїу сіеіссііоп апсі 
таіпіаіпіп^ гезропзіуспезз Іо ігеаїтепі ассогс1іп§ Іо 
іЬеіг тесіісо-Ьіо1о§іса1 сЬагасІегізІісз апсі 
тісгоЬіо1о§іса1 зресіГісз.
РС2. АЬіІіІу Іо сопзиіі аз Іо ргезсгірііоп апсі оуег-іЬе- 
соипісг с1ги§8 апсі оіЬсг рЬаітпасу іістз; Іо ргоуісіе 
рЬаппасеиіісаІ зирегуізіоп іп сЬоозіп§ ап оуег-іЬе- 
соипіег сіш^ Ьу еуа1иаііп§ гізк/ЕепеГіІ гаїіо,
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сотраІіЬіІііу, іпс1ісаІіоп8 ап(1 соп1гаіпс1ісайоп8 оп іЬе 
Ьа8І8 оі" а раііепі'8 сіаіа, ЬіорЬаппасеиІісаІ, 
рЬаппасокіпеїіс, рЬаппасосіупатіс, ап(1
рЬу8ІсосЬетіса1 8ресіГіС8 оГ а (іги§ ог а рЬагтасу ііет  
Іакеп іпіо ассоипі.
РСЗ. АЬіІіІу Іо ргоуісіе рге-тесіісаі саге Іог іЬе 
ра1іепІ8 апсі \'іс0гп8 оґ ехігете 8ІШа1;іоп8 апсі іп иг§еп1: 
Са8Є8.
РС4. АЬіІіІу 10 ргоуісіе асіецизіе изс оР рге8СгірІіоп 
апсі оуег-іЬе-соипІег сіш£8, аз \УеИ оґ іЬе оіЬсг 
рЬагтасу ііетз ассогсііп^ їо рЬузісосЬетісаІ апсі 
рЬаітпасо1о§іса1 сЬагасІегізЬсз апсі іакіп§ ассоипі оґ 
ЬіосЬетісаІ апсі раіЬорЬу8Іо1о§іса1 зрссіГісз ок а 
райісиїаг сіізеазе апсі рЬагтасоїЬегареиііс Ігеаїтепі 
ге§ітеп8.
РСЗ. АЬіІіІу Іо ІТ10ПІІ0Г еШсасу апсі заРеіу оГ іЬе 
тесіісіпез изе Ьу іЬе рориіаііоп ассогсііп^ іо іЬеіг 
сІіпісо-рЬагтасеиІісаІ сЬагасіегізІісз, 8иЬ]есіІУе 
аіігіЬшез, аз \уеП аз оЬ]есіІУе сііпісаі, ІаЬогаїогу, апсі 
іпзіштепіаі ехатіпаїіоп сгіїегіа іакеп іпіо ассоипі. 
РС6. АЬіІіІу Іо сіеіептііпе тесіісіпаї а§еп1з,
хспоЬіоІісз, іохіпз, апсі іЬсіг теїаЬоІіІез іп Ьіо1о§іса1 
Яиісіз апсі Ііззиез; іо сопсіисі сЬетісаІ апсі 
Юхісо1о§іса1 зіисііез ґог іЬе ригрозе оГ с1іа§по5Іп§ 
асиїе роІ80піп§, аз \\'ЄІ1 аз с1ш§ апсі аІсоЬоІ 
іпіохісаііоп.
РС7. АЬіІіІу Ю ргоуісіе ргорсг зіога^е оГ тесіісіпез 
апсі оіЬег рЬагтасу ііетз ассогсііп§ Іо іЬеіг 
рЬузісосЬстісаІ ргорегііез апсі 08Р  гс^иіаііопз аі іЬе 
ЬеаІіЬ саге ґасШііез.
РС8. АЬіЬіу Іо ог^апІ2е рЬагтасу-ЬазеЬ зирріу оі' 
рориіаііоп апсі ЬеаІіЬ саге ипііз \уііЬ тесіісіпез апсі 
оіЬсг рЬагтасу ііетз; Іо іпігосіисе ргорег герогІіп§ 
апсі ассоипііп§ зузіетз (тапа§егіа1, зіаіізіісаі, 
ассоипііп^, апсі іїпапсіаі) ассогс1іп§ іо іЬе 
гециігетепіз о1' іЬе Nа^іопа1 Оосіог'з РоЬсу апсі 
Оепегаї РЬагтасу Ргасіісе (ОРР); Іо саггу оиі 
тегсЬапЬізіпд ехатіпаїіоп апсі асітіпізігаїіус 
рарсгшогк, асііп§ гс^іііаііопз оґ іЬе рЬагтасу 
Іе^ізіаііоп Іаксп іпіо ассоипі.
РС9. АЬіІіІу Іо апаїуге апсі іо ґогезее та]ог рЬагтасу 
есопотіс регґогтапсе; іо саісиїаіе Іахсз апсі сіиез; іо 
ргоуіЬе ргісіп§ іп рЬаппасу ассогсііп§ Іо сиггепі
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1с§І8Іа1іоп.
РС10. ЛЬіИіу 1о сісуеіор, іпігосіисе, ап(і арріу 
тапа§егіа1 арргоасЬ іп рЬагтасу, \УІі0ІЄ5а1е/ 
тесііаїогу апсі ргосіисііоп ипіїз апсі оіЬсг рЬаітпасу 
ог§апІ2аІіоп8; іо аг§ие іЬе ргіпсір1е8 оґ НК- 
тапа^етеп і апсі зеИ-тапа^етепі; Іо 8Ьо\у 1еас1ег8Ііір. 
РСИ. АЬіІіїу Іо апаїуге 8осіо-есопотіс ргосе88Є8 іп 
рЬагтасу; Ю гєуіє\у ґогт8, теїЬосІз, апсі йшсііопз оі' 
іЬе рЬагтасу зирріу зузіет апсі ІІ8 сотропепіз іп іЬе 
V̂0 1̂сI ргасЬсс; Іо апаїуге сіетапсі, еіТісасу, апсі 

ауаіІаЬіІііу іпсіісез оґ рЬаппасу зиррогі ипсіег тедісаі 
іпзигапсе апсі гсітЬигзетепІ: оГтесіісіпсз.
РС12. АЬіІііу іо ІПУОІУЄ іЬе кпо\у1ес1§е оі'погтаїіус 
1е§а1 асі8, ІІкгаіпіап 1е§І8Іаііоп, апсі гссоттепсіаііопз 
оі' §оос1 рЬаппасу ргасіісез.
РС13. АЬіІііу іо зЬоуу апсі изе іп ргасіісе
соттш іісаііуе зкіИз, та]ог ргіпсіріез оґ рЬагтасу 
СІІ1 ІС8 апсі сіеопіоіо^у, Ьазесі оп іЬе тогаї оЬЬ^аііопз 
апсі уаіпез, сіЬісаІ зіапсіагсіз оі" ргоГеззіопаІ сопсіисі 
апсі гезропзіЬіЬіу ассогсііп^ іо іЬе ЕіЬіс Сосіе оР 
РЬагтасізіз оР ІЛо'аіпе апсі ^VНО тапа§етепі 
§иісіе1іпе8.
РС14. АЬіІііу іо ог§апІ2е апсі сопсІисі рЬагтасеиіісаІ 
ргосіисііоп оР тесіісіпез іп уагіоиз Рогтз аз ргезсгіЬесі 
апсі ог(іегесі Ьу іЬе ігеаітепі РасіЬііез, іпсіисііп^ 
іесЬпоІо^у §гоипсі апсі сЬоісе оР зиррогі таіегіаіз 
ассогсііп^ іо ОРР ге^иіаііопз.
РС15. АЬіІііу іо ог§апІ2с апсі сопсіисі рЬагтасеиіісаІ 
ргосіисііоп оР тесіісіпез, іпс1исііп§ сЬоісе апсі 
§гоипс1іп§ оР іесЬпоІо^ісаІ ргосезз апсі е^иіртепі 
ассогсііп§ іо СМР геяиігетепіз, песеззагу сіоситепіз 
ргоуісіесі; іо сіеіегтіпе зіаЬіІііу оРтесіісіпез.
РС16. АЬіІііу іо ог§апІ2е апсі саггу оиі ргосигетепі оР 
тесіісіпаї ріапіз ассогс1іп§ іо іЬе ОАСР шіез, 
ргоуісііп§ £иагапіее Рог іЬе ^иа1ііу оР тесіісіпаї 
ріапіз апсі тесіісіпез (іегіуеЬ; аЬіІііу іо Рогезее апсі 
езіітаіе іЬс \уауз оР \уі1сі ріапіз іап^іе ргезегуаііоп 
апсі ргоіесііоп оп іЬе Ьазіз оР ехізііп§ 1е§із1аііоп.
РС17. АЬіІііу іо ог§апІ2е апсі саггу оиі §епега1 апсі 
тагкеііп^ тапа§етепі оР ргосіисі рогіРоІіо, 
сопшіосіііу/іппоуаііоп, ргісіп§, дізігіЬиііоп, апсі 
соттипісаііоп роїісу, Ьазіп§ оп іЬе гезиііз оР тагкеі 
гезеагсЬ, паііопаї апсі іпіегпаііопаї тагкеі ргосеззез
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Іакеп іпіо ассоипі; Іо тапа§е гізкз іп іЬе ^узіст оі' 
рНагтасу ьирріу.
РС18. АЬіІіІу Іо сіеуеіор апсі іпігосіисс Іііе ^иа1і^у 
СОПІГОІ зузіет аі іЬе рЬагтасу епіегргізез ассогс1іп§ 
іо іНе гециігетепіз оГ сштепі Зіапсіагсіз; (о сапу оиі 
циаіііу аисііі апд гізк тапа§етепІ іп огсіег Іо ргоуісіе 

яиаіііу оґ рЬаппасу ргос1исІ8.
РС19. АЬіІіІу Іо ог§апІ7е апсі сап"у оиі тес1ісіпс8 
^иа1і^у сопїгої іп Ііпе ^уі ]̂1 іЬе ^е^иі^етеп^8 оГ сип'епї 
Зіаіе РЬагтасороеіа оі’ Іікгаіпе апсі §оо<1 ргасіісе іп 
рЬатіасу; іо сіеіеппіпс іЬе \уау8 оР тесіісіпез 
8атр1Іп§ апсі іо зіапдагсііге іЬ ст ассогсііп§ іо ехІ8ііп§ 
гсциігетспіз; їо ргеуспі ргоІіГсгаІіоп оР тссіісіпаї 
соитсгРеіі.
РС 20. АЬіІііу Іо сіеуеіор ргосесіигез оР тесіісіпез 
циаіііу СОПІГОІ, іпс1исііп§ асііуе рЬагтасеиіісаІ 
іп§ге(ііепІ8, тесіісіпаї ріапіз, апсі ас1]иуапі8, изіп§ 
сЬетісаІ, рЬузісосІїетісаІ, Ьіо1о§іса1,
тісгоЬіо1о§іса1, рЬагтасоіесЬпо1о§іса1,

7 -  Ргбйігат Іеагпіпг о и ісо т ез
РЬО 1. То сопсіисі ргоРеззіопаІ асііуіііез іп зосіаі 
іпіегасііоп, ЬазесІ оп Ьитапізііс апсі еіЬісаІ ргіпсіріез; іо 
ісіепііРу йііиге ргоРеззіопаІ асііуіііез аз зосіаііу ітропапі 
Рог Іштап ЬеаІіН.
РЬО 2. То арріу §епега1 апсі ргоРеззіопаІ сіізсірііпез 
кпошіесізе іп ргоРеззіопаІ асііуіііез.
РЬО 3. То Ро11о\у погтз оР іЬе запііагу-1іу§іепіс 
ге§іте апсі заРеіу гециігетспіз іп ргоРеззіопаІ асііуііу 
ітріетепіаііоп.
РЬО 4. То сіетопзігаіе іЬе аЬіІііу іо іпсіерепсіепі 
зеагсЬ, апаїуге апсі зупіЬезіхе іпРоппаііоп Ргот 
сііРРегепі зоигсез апсі изе іЬезе гезиІіз іо зоіує іурісаі 
апсі сотріех зресіа1і2ес1 ргоРеззіопаІ іазкз.
РЬО 5. То розіііоп ргоРеззіопаІ асііУІіу апсі регзопаї 
Яиаііііез іп іЬе рЬагтасеиіісаІ ІаЬог тагкеі; іо 
Роптшіаіе §оа1з оР о\уп асііуііу іакіп§ іпіо ассоипі 
зосіаі апсі іпсіизігіаі іпісгсзіз.
РЬО 6. То аг§ие іпРоппаііоп Рог с1есІ8Іоп-такіп§, іо 
Ье гезропзіЬІе Рог іЬеіп іп зіапсіагд апсі поп-зіапсіагсі 
ргоРеззіопаІ зііиаііопз; іо Ро11о̂ V іЬе ргіпсіріез оР
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сіеопіоіооу апсі еіііісз іп ргоґеззіопаї асііуіііез.
РЬО 7. То саггу оиі ргоґе85Іопа1 асііуіііез и8Іп§ 
сгеаііуе теїЬосІз апсі арргоасЬез.
РЬО 8. То ргоуісіе рго1е58Іопа1 соттипісаііоп іп 8Іаїе 
1ап§иа§е, 1о П8е огаї сотпшпісаііоп 8кі1І8 іп а 1огеі§п 
1ап§иа§е, Іо апаїуге рго1е88Іопа1 Іехіз апсі 1о 1;гап8Іа1:е 
Іогеі^п-Іап^иа^е іпіоппаїіоп 8оигсе8.
РЬО 9. То саггу оиі ргоГе88Іопа1 асііуііу П8Іп§ 
іпґогтаїіоп іесЬпоІо^іез, іпіогтаПоп даШЬа8Є8, 
пауі^аііоп зу8Іст8, Іпіетеї гсзоигссз, 8ой\уаге апсі 
оіЬег іпґогтаїіоп апсі сопшшпісаііоп 1ес1іпо1о§іе8. 
РЬО 10. То 1о11о\у ПОІТП8 оґ соттипісаііоп іп 
ргоґе88Іопа1 іпіегасОоп шііЬ со11еа§ис8, тапа^етспі, 
СОП8ШТ1ЄГ8, 10 \Уогк екГесОусІу іп а Іеат.
РЬО 11. То 118Є а88Є88тепі піеіЬосІз Гог еуа1иа1іп§ 
регіогтапсе іпс1ісаі;ог8; Іо іОепііґу ге8егуе8 ґог 
ітргоуіп§ ІаЬог ргоОисІІУІІу.
РЬО 12. То апаїуге іпІЬппаІіоп §аіпес1 іЬгои§Ь 
зсіепіШс гезеагсії, їо §епега1І2Є, 8у8Іета 1:І2е апсі и8е ії 
іп рго1е88Іопа1 асііуігу.
РЬО 13. То сопОисІ запііагу-ссіисайопаї \УОгк іп іЬе 
ргоГе88Іопа1 асііуііу іп іЬе са8е оґ іп1есІіои8 оиіЬгеак8, 
уігаї апсі рагазіїіс с1І8са8Є8.
РЬО 14. То сіеіегтіпе іЬе асіуапіа^ез апсі 
с1І8асІуапІа§Є8 оГ тесіісіпаї ргосіисС8 оГ уагіоиз 
рЬагтасо1о§іса1 §гоир8 їакіп§ іпіо ассоиШ іЬеіг 
сКетісаІ, рЬузіо-сЬетісаІ, ЬіорНагтассиІісаІ, 
рЬагтасокіпеїіс апсі рЬагтасосіупатіс сЬагас1;егІ8І;іс8. 
То гесоштепО соп8птег8 поп-ргс8сгірйоп апсі
оіЬег рЬаппасу ргосіисіз \уііЬ сопзи11іп§ асіуізогу Ьеір 
апсі рЬагтасеїПісаІ саге.
РЬО 15. То §іуе ргетесіісаі аззізіапсе Іо раїіепіз аі 
стег§спсу СОПСІІІІОП8 апсі Іо уісіітз іп схігете 
зішаїіопз.
РЬО 16. То сіеіегтіпе Іке іпРиепсе о!" Іасіогз а1їес1іп§ 
іЬе ргосе88Є8 оі" аЬзогрІіоп, сІізІгіЬиІіоп, сіерозії, 
теїаЬоІізт апсі \уііЬсіга\уа1 о1' іЬе сіш^ апсі 
сопсііпопесі Ьу іЬс зіаіе, іНе ресиїіагіїісз ок гЬе Ьшпап 
Ьосіу апсі іЬе рІіузіо-сЬетісаІ ргорсгііез оі" іНе с1ги§8. 
РЬО 17. То изе сіаіа оі" сііпісаі, ІаЬогаІогу апсі 
іпзіштепіаі зШсІіез Гог топПогіп§ іЬе еґіесііуепезз 
апО заіеіу оґ с1ги§з иза§е.
РЬО 18. То 8ЄІЄСІ Ьіо1о§іса1 оЬ]есіз оґ апаїузіз, іо
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саггу оиї іЬе сіеіеппіпаїіоп оґ хепоЬіоІісз агкі іЬеіг 
теІаЬоІіІез іп Ьіоіо^ісаі епуігоптепіз апсі 1о еуаіиаіе 
іЬе оЬіаіпссі гезиііз 1акіп§ іпіо ассоипі ііз сІізІгіЬиІіоп 
іп іЬе Ьосіу.
РЬО 19. То рго^позіісаіе апсі сіеіегтіпе іЬе іпііиепсе 
оґ епуігоптепіаі ґасіогз оп іЬе ^иа1і^у оГ тесіісіпаї 
рго(іисІ5 апсі сопїіитег сЬагасІегізІісз оґ оіііег ^оосіз 
оі' іЬе рЬаппасу аззогітепі сіигіп§ іЬеіг зіога^е.
РТО 20. То рсгіогт а сотріех оГ ог§апІ7аІіопа1 апсі 
тапа§етепІ теазигез рґ ргоуісііп§ рориіаііоп апсІ 
ЬеаІіЬ саге іпзіііиііоп Ьу тесіісіпез апсі оіЬег ргосіисіз 
оґ іЬе рЬаппасу аззоПтпепІ. То сап7  оиі а11 кіпсіз оі' 
ассоипііп§ іп рЬаппасу сзіаЬІізЬтепіз, асітіпізїгаііуе 
рарето'огк, ргосеззез оґ соттосіііу апаїузіз.
РЬО 2І. То саіспіаіе іпаіп есопотіс іпсіісаіогз оґ 
рЬаппасу езіаЬІізЬіпепіз, аз \уеИ аз іахез апсі іеез. То 
іопп а11 іурез оГ ргісез (\уЬо1еза1е, ригсЬазіп§ апсі геіаіі) 
іог тедісіпез апсі оіЬег ргосіисіз оГ іЬе рЬаппасу 
аззоЛтепі.
РТО 22. То іпапа§с рЬагтасеиіісаІ сошрапісз апсі 
сіеіеппіпе ііз еі'і'есііуепезз изіп§ тапа§етепі 
Шпсііопз. То таке  тапа§еіпепі сіесізіопз Ьазссі оп іЬе 
ехізііп§ ІеасіегзЬір ап(і рЬагтасеиіісаІ зіаії 
соттипісаііоп аЬіІіііез оп зігаїе§іс р1аппіп§ оГ 
епіегргізез асііуііу.
РТО 23. То іаке іпіо ассоипі сіаіа оҐ зосіоесопотіс 
ргосеззез іп соттип ііу  і'ог рориіаііоп рЬагтасеиіісаІ 
ргоуізіоп, іо сіеіеппіпе іЬс еі'і'есііуепезз апсі 
ауаіІаЬіІііу оі" рЬатіасеиіісаІ аззізіапсе іп іЬе сопіехі 
оі" ЬеаііЬ іпзигапсе апсі геітЬигзетепі оґ тесіісіпез 
созі.
РТО 24. То ріап апсі ітрісшепі ргоГеззіопаІ асііуіііез 
оп іЬе Ьазіз оі' Іікгаіпе погтаііуе 1е§а1 асіз апсі 
гесоштепсіаііопз оґ арргоргіаіе рЬагтасеиіісаІ 
ргасіісез.
РТО 25. То рготоіе ЬеаІіЬ саге, іпс1исііп§ сіізеазе 
ргеуепііоп, гаііопаї ргезсгіЬіп^ апсі сіш^з иза^е. 
Сопзсіепііоизіу сапу оШ о\уп ргоі'еззіопаї сіиііез; іо 
іо11о̂ V Іс^ізіаііоп погтз і'ог ргошоііоп апсі тесіісіпаї 
ргосіисіз ас1уегіізіп§. То Ьауе рзусЬо1о§іса1 зкіПз оі" 
соттипісаііоп іог асЬіеуешепі ігизі апсі 
ип(ЗегзіапсІіп§ дуііЬ со11еа§иез, сіосіогз, раііепіз, апсі 
сопзитегз.
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РЬО 26. То сЬоо8е а гаїіопаї їесЬпоІо§у, Іо таке 
тесіісіпез іп сІіГґсгепі: Гоптіб оп Ше Ьа8І8 оГ сіосїогз 
ргезсгірііопз апсі тесіісаі іпзіііиііопз огсієгб, іо таке 
іЬ ет ІОГ зирріетспі. То регГоттп ІесЬпо1о§іса1 
орегаїіопз: \уеі§ь, теазиге, <І08а§е уагіоиз тейісіпез 
Ьу \уеідНі, уоіите, еіс. Оеуеіор апсі І8$ие
1есЬпо1о§іса1 сіоситепіаііоп оп (1ги§5 тапиіасіиге іп 
р1іагтасіе8.
РЬО 27. То 8иЬ8іапїіа1с іесНпоІо^у апсі ог§апІ2е 
ргосіисііоп оґ тесіісіпаї ргос1исї8 аї рііагтасеиіісаі 
сотрапіе8 апсі іо так е  ир ІесІіпо1о§іса1
сіоситепшііоп Гог (Ье тапиРасІиге оГ тес1ісіпе8 аі 
рЬагаїасеиІісаІ сотрапіез.
РЬО 28. То ог§апІ2Є апсі сопдисі гаїіопаї ргоуІ8Іоп оГ 
тесіісіпаї ріапі таїегіаі. То сіеуеіор апсі ітр іетеп і 
теа8пге8 Гог ргоіесііоп, гергосіисііоп апсі гаїіопаї изе 
оР V̂І1сі 8ресіе8 оґтесіісіпаї ріапіз.
РЬО 29. То ргоуісіе сотреііііус розіїіопз апсі еРРесІіуе 
сіеусіортепі оР рііагтасеиіісаі сотрапіез оп іЬе Ьазіз 
оР сопсіисіссі гезеагсЬ \\югк ассогс1іп§ іо а11 еіетепіз 
оР тагкеїіп^ сотріех.
РЬО ЗО. То ЄП8ПГЄ іЬе ^иа1і^у сопігої оР тесіісіпез апсі 
сіоситепі ІІ8 гезиііз. То саггу оиі гізк тапа^етеп і аі 
а118іа§е8 оР с1ш§8 ІіРе сусіе.
РЬО 31. То саггу оиі а11 Іурез оР тесіісіпез циаіііу 
сопігої; Іо таке  сегІіРісаіез оРтесіісіпаї ргосіисі зегіез 
^иа1і^у апсі сегіірісаїс оР апаїузіз 1акіп§ іпіо ассоипі 
іЬе геяиігетепіз оР сиггспі погтаїіуе сіоситепіз, 8іаіе 
РЬагтасороеіа оР Іікгаіпс апсі іЬе гезиііз оР саггіесі 
оиі яиаіііу сопігої. То сісуеіор 8ресіГісаІіоп8 апсі 
теїЬосіз оР яиаіііу сопігої іп ассогсіапсе \уіі1і іЬе 
геяиігетепіз оР іЬе сштепі Зіаіе РЬагтасороеіа оР 
Іікгаіпс.
РЬО 32. То сіеіегтіпе таіп  ог§апо1ерІіс, рЬузісаІ, 
сЬешісаІ, рЬузісо-сЬетісаІ апсі рЬагтасо- 

іпс1ісаіог8 оР тесіісіпаї ргосіисіз, 
апсі сЬоо8е теїЬодз оР іЬеіг 

8Іапс1агс1І2аІіоп, регРогт зіаіізіісаі ргосе88Іп§ оР гезиііз 
іп ассогсіапсс шііЬ гециігстепіз оР сштепі 8іаіе

ІесЬпоІо^ісаІ
зиЬзІапііаіе

і Ш /‘ .8 -  Ке80іїШ іі«іііе ітрІітепіаЦопЖ ііл'ІііпШ аї.
8ЄаРР Есіисаііопаї рго^гат І8 ргоуісіесі Ьу 20 сіерагітепіз 

соп8І8Ііп§ оР 53 рег8оп8, іпсіпсііп^ 41 РЬ.О., атоп§
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іЬ ет 35 аззосіаіе ргоґеззогз, 12 сіосіогз оґ зсіепсез, 
рго!с880г5. АИ зсіепііГіс ап(і рес1а§о§іса1 у/огкег8 аге 
іпуоК'еб іт о  геа1І2аііоп оГ ссіїїсаііопаї сотропепі оґ 
сбіїсаиопаї рго^гат, іЬеу аге ШП-Іітс етріоуеез оґ 
8НЕЕ «1. Уа. НогЬасЬеузку Теторії Зіаіе Мебісаі 
Ііпіуегзіїу Міпізігу оґ НеаІіЬ Укгаіпе», Ьауе а 
сопГігтесІ ІЄУЄІ оГ 8сіеп{іГіс апсі ргоґеззіопаї асііуіїу, 
то8І оГіЬсіп Ьауе ргасбсаі \Уогк ехрегіепсс.__________

М аіегіаі апсі (есЬпісаІ 
«иррогі

Ргезепсе ОІ' ебисаЕопаІ апсі Іесйдге аисіііогіез, 
е^иіррес1 \уі11і сотриіег \уогк8ІаІіоп8, тикітесііа 
е^иіртеп^, іесЬпісаІ теапз ок 1гаіпіп§; Ьазез ґог 
ргасіісе оґ Ьі§Ьег есіисаііоп арріісапіз ог ехізЕп^ 
а§геетепІ8 16г ргасіісе іп тесіісаі іпзіііиііопз; 
ауаіІаЬіІііу оґ песеззагу геа^епіз, ециіртепі, 
тасЬіпегу.
Ееатіп^ РЬаітпасу, аз раП оґ іЬе Ііпіуегзіїу'з 
Зітиіаііоп Сепіег, йтсііопз &г ргорег асциізіїіоп оГ 
ргасіісаі зкШз аі Расиїїу'з Ьазіз._____________________

ІпГогшаІіоп, ІеасЬіп§ 
апсі те(Нос1о1о§іса1 
зиррогі

ТЬеге із а ргорег есііісаііопаї апсі теїЬосІоІо^ісаІ 
зиррогі (ґасіїіііез) Гог асасіетіс зиЬ]есі8. її сопіаіпз 
гезошсе іпаїегіаіз 16г зеїпіпагз, ргасіісаі сіаззез, 
ІаЬогаЮгу ргасіісаі шогк; гезоигсе таїегіаіз ібг 
зіисіепі'з іпсісрепсіспі зіидіез; іпсііуісіиаі Іазкз \уііЬ іЬе 
Госиз оп ргасіісе; теїЬодоІо^ісаІ таїсгіаіз 16г іЬезіз 
\угіііп§ апб зШсІепі ргасіісез; Іазкз 16г аззеззтепі 
(ехатіпаїіоп рарегз, Іезі Іазкз, тосіиіаг Іазкз, сотріех 
ехатз, апсі іезіз); то с іет  іпіогтаїіоп зоигссз апсі 
сотриіег е^иіртеп^; ИЬгагу \уііЬ сопістрогагу 
есіисаііопаї іііегаїиге, асадетіс, зсіепІіГіс, геї'егепсе 
апсі ргоіеззіопаї регіосіісаїз.
ТЬс оІГісіаІ ипіуегзіїу'з '\УеЬзіІе
Ьі1р:/7\у\\'у/.1с1ти.е(1и.иа сопіаіпз іпГогтаІіоп аЬоиІ 
есіисаііопаї рго^гатз; ебисаііопаї, зсіепІіГіс апсі 
сіізсірііпагу асііуіііез; зішсіигаї зиЬсІіуізіоп; шіез оґ 
асітіззіоп; сопіасіз.
Т8МІІ ІіЬгагу соИссііоп сопіаіпз шоге іНап 389669 
ііетз. АИ ИЬгагу гезоигсез сап Ье Ібшісі оп іЬе 
ипіуегзіїу'з \уеЬзіІе.

~ш
Nа^іопа1 Сгесііі Кесо§піІіоп оґ сИисаІіопаІ гсзиііз іп оіЬег есіисаііопаї
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МоЬПку іп8ІіШйоп8 \УІіЬіп іЬе 1гатс\уогк оГ асасіетіс тоЬіИіу 
іп ассог(1апсе \¥ІіЬ а§геетепІ8 сопсіисіесі Ьу іЬе 
ипІУЄГ5ІІу

Іпіегпаїіопаї Сгесік 
МоЬіІку

Сопс1исйп§ оГ іпіегпаїіопаї тоЬіІіІу їЬгои^Ь Егахтиз 
+ апсі Егазти8 Мипсіиз Месіеа

ТеасНіп^ Ьі§Ьег 
екисаііоп Гогеі^п 
арр1ісапІ8

Іпіетаїіопаї зШсістз ІеасЬіп§ із саггіесі оиі іп 
ассогсіапсе \уііЬ їЬс геяиігетепіз оґ іЬе сиггспі; 
Іе^ізіаііоп

2. ТНе 1І8І оГ есіисаііопаї рго^гаш сотропепіх апсі іЬеіг Іо^ісаі соп8І8Іепсу 

2.1. ТЬе 1І8І оГ ЕР сотропепІ8

ОізсірИ
пе

СосІе

Сотропепіз оґ есіисаііопаї рго§гатз (зиЬ]ссІз, 
соигзе ргоіссіз (\УОгкз), ргасіісе, яиа1ііуіп§ \уогк)

NитЬе^ 
оґ сгесіііз

Туре 
оґ Гшаї 

аззеззтепі
1 2 3 4

МаїкІаСогу сотр оп еп із оґ ЕР
ТЬе сусіе оґйепсгаї Ігаіпіп^ зиЬіесІз

МС 1. Визіпезз Іікгаіпіап Еап§иа§е 3,00 Огасіссі
сгесііі

МС2. РЬіІозорЬу 3,00 ОгасіеО
сгесііі

м с з . Визіпезз Рогсі^п Еап^иа^е 3,00 Огасіесі
сгесііі

МС 4. Еаііп Еапйиаде 3,00 Е хат
МС 5. Віоіо^ісаі СЬетізігу 6,00 Ехат
МС 6. РаїЬорЬузіоІо^у 4,00 Огасіесі

сгесііі
МС7. РаїЬорЬузіоІо^у 5,00 Е хат

МС8. РЬагтассиІісаІ Ьоіапу 5,00 Ехат

МС 9. Ог§апіс СЬетізігу 8,00 Ехат

МС 10. Апаїуіісаі сЬетізІгу 8,00 Е хат

МС 11. Рігзі рге-тсс1іса1 аісі \уііЬ еЬисаІіопаІ теОісаІ 
ргасіісе

3,00 Огасіесі
сгесііі

МС 12. Сотриіег зітиіаііоп іп рЬагтасу 3,00 Огасіесі
сгесііі

МС 13. МісгоЬіо1о§у \УІіЬ іЬе Ьазісз оґ іттипо1о§у 5,00 Е хат
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МС 14. Сепегаї апсі іпог§апіс сЬетізІгу 6,00 Е хат

МС 15. Нитап апаїоту апО рНузіоІо^у 5,00 Огасіесі
сгесііі

МС 16. Ні§1іег МаїЬетаІісз апсі Зшіізіісз 3,50 ОгаОесі
сгесііі

МС 17. Віоіодісаі рЬузісз V̂І̂ Ь рЬузісаІ теїЬосІз оґ 
апа1у8І8

4,50 Огасіесі
сгесііі:

ТЬе сусіс оґ ргоГе85Іопа1 ігаіпіпй зиЬіесІв
МС 18. Ме(1ІСІПЄ8 Іесішоїо^у 12,00 Е хат

МС 19. Ну§іепе іп рЬагшасу апд есоїо^у 3,00 Сгесііі:

МС 20. РЬагтасеиІісаІ СЬстізІгу 13,00 Ехат

МС21. РЬаптіасо§по8у 9,00 Е хат

МС 22. Р1іаптіасо1о§у 9,00 Ехат

МС 23. РЬатіасеиІісаІ Іаш апсІ Іе^ізіаііоп 3,00 Сгесііі

МС 24. Ехігете тссіісіпс 3,00 Сгесііі

МС25. Сііпісаі рііаппасу апсі рЬагтасеиІісаІ саге 9,00 Е хат

МС 26. РЬагтасеиІісаІ Мапа§етепї апсі Магке1іп§ 6,00 Ехат

МС 27. Ог^апігаїіоп апсі есопотісз оі" рЬагтасу 6,00 Е хат

МС28. РЬаппасоїЬегару V̂І1;Ь рЬагтасокіпеІісз 3,00 Ехат

МС 29. РЬаппасеиІісаІ апсі тесіісаі §оосІ8 4,00 Огадесі
сгссііі:

м с з о . Тохісоїо^^ісаі апсі тагіпе сЬетізІгу 4,00 Огадесі
СГССІІ1;

МС31. РЬаїтасоесопотісз 3,00 Сгесіії

МС 32. ЬаЬог ргоіесйоп апсі ІаЬог ргоіесііоп іп іЬе 
іпсіизігу

3,00 Сгесііі

МС 33. Месіісаі ЇОХІСОІ08У 3,00 Сгесііі

МС 34. РЬагтасеиІісаІ ВіоіесЬпоІо^у 3,00 Сгесііі

МС35. ^иа1і1;у зузіетз іп рЬагтасу 3,00 Сгесііі
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МС36. ВіоОагтаІіоп 3,00 Сге(1іІ

МС37. Зіапсіагсіігаїіоп оГ тссИсіпез 3,00 Огасіесі
сгесііі;

МС38. Зосіаі РЬагтасу 3,00 Сгесііі:

МС39. ТесЬпоІо^у оГ тесіісіпаї созтеїісз 3,00 СгесИі

МС 40. Кезоигсе кпо\\іесІ§с оО тссІісіпаІ ріапіз 3,00 Сгесііі

Тоїаі уоіите оОтапОаІогу сотропепіз; 192,00
Орііопаї сотропеп($ оГЕР

ТЬе сусіе оОйепегаї Ігаіпіпй зиЬіесІз
ОС 1. Нізіогу оГІІкгаіпе апО Іікгаіпіап СиІШге 3,00 Сгесііі

ОС 2. Рогеі§п Ьап§иа§с 3,00 Сгесііі

ОСЗ. Рипсіатепіаіз оґ сЬетісаІ теІго1о§у 3,00 Сгесііі

ОС 4. Віоіо^у V̂І̂ Ь іЬе Ьазісз оГ ̂ епеїісз 4,00 Огасіесі
сгеОіі

ОСЗ. Віо§епіс еіетспіз 5,00 Сгссііі

ОС 6. Іпігосіисііоп Іо рЬагтасу 3,00 Сгесііі

ОС 7. Іпґоппаїіоп іесЬпо1о§у іп рЬагтасу 5,00 СгаОесІ
СГЄ(1ІЇ

ОСЗ. ІЛ е 8аґеіу; Вазісз оґ ВіоеІЬісз апсі Віозаґеіу 3,00 Сгесііі
ОС 9. ЕіЬісз апсі с1соп1о1о§у іп рЬагтасу 3,00 Сгесііі

ОС 10. Яеіі^іоиз зіисііез 4,00 Сгесііі:

ОС 11. Мосіегп сіуііігаїіоп апсі сиЬиге 4,00 Сгесіії

ОС 12. РзусЬо1о§у оґсоттипісаііоп. Вазісз оґ 
Сопзитег ВеЬаУІог іп РЬагтасу

5,00 Сгесііі

ОС 13. РЬузісаІ Есіисаііоп Сгесііі

ТЬе сусіе оґргоГе58Іопа1 Ігаіпіпй зиЬіесІз
ОС 14. ЕсіисаРопаІ ргасіісс іп рЬагтасо§позу 3,00 Огасіесі

сгесііі
ОС 15. 8ІСІС сґґесіз оґ теОісіпсз 4,00 Сгесііі

ОС 16. РЬузісо-сЬетісаІ апаїузіз іп іЬе сгсаііоп оґ сіш^з 4,00 Сгесііі
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ОС 17. Расіог8 апсі тесЬапІ8т8 оґ р1іаптіасо1о§іса1 
асііуіїу апсі Іохісіїу аі іЬе 8І:а§е8 оґ 
рЬагтасокіпсІісз

4,00 Сгесііі

ОС 18. РЬуіоіЬегару 5,00 СгеОіІ

ОС 19. НотеораіЬіс гете(ііе8 3,00 Сгесііі

ОС 20. ІпІсПссІїшІ РгореПу апсі Іпіегпаїіопаї Магксііп^ 
іп РЬагтасу

4,00 Сгесііі

ОС21. Тгаіпіп^ оіГ ГЄ8СГУЄ оШсегз іп іЬе ГіеШ оґ 
кпо\УІес1§с "НеаШі". ЗресіаЬу "РЬагтасу"

3,00 Огасіесі
сгесііі

ТІ1С Юіаі уоіііте оГпоп-тапсІаІогу сотропепї8; 75,00
МС41. Ргасіісаі 1гаіпіп§ оп рЬагтасеиНсаІ Ьоіапу 3,00 Огасіссі

сгссііі:
МС 42. Іпс1и8Ігіа1 рЬаппасеиІісаІ ргасЬсе8 Ьу 

8рссіа1І2аІіоп
30,00 Огасіесі

сгесііі

ТОТАС УОЬС.МЕ ОК ЕОССЛТIОNА^ 
РКОСЯАММЕ

300,00

2.2. 8ігис(:ига1 апй 1о§іс раїїегп оГ есіисаііоп р го§гат  
8сЬе(іи1е оі" 8іис1уіп§; оГ сотропеп(8 оГ ес1иса(іопа1 ргоГе88Іопа1 рго^гаш «Р Ь агтасу,

тапи1ас1игіп§ рН агтасу»

ОІ8СІр1І 
пе сосіе

СотропспІ8 оЬ есіисаїіопаї рго^гат (соиг8Є8 оГ 8Іис1у, Іегт р^о^сс^8 
(рарег8), ргасіісаі Сгаіпіпй, диаіііуіпк шогк)

І Іегт
МС 1. Вп8Іпе88 Іікгаіпіап Іап^иа^е
МС4. Еаііп Іап^иа^с

МС 14. Оспсгаї апсі іпог^апіс сЬетІ8Ігу
МС 15. Нитап апаїоту апсі рЬу8І0І0йУ
МС 16. Ні^Ьег таїЬ етаїісз апсі 8іаіІ8Ііс8
МС 17. ВіорЬу8ІС8 \уііЬ рЬу8Іса1 апа1у8І8
ОС 1. НІ8ІОГУ оРІІкгаіпе апсі ІІкгаіпіап сиЬиге
ОС 2. Рогеійп Іап^иа^с
ОС 4. ВІОІО^У V̂І̂ Ь Ьа8І8 оГЙЄПЄІІС8

ОС 10. Яе1і§І0І08у
ОС 11. Мосіет сІУІ1І2аІіоп апсі сиЬиге

11 Іегт
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МС2. РІііІозорЬу
МС 4. ЬаОп Іап^иа^с

МС 14. ОепегаІ апсі іпогкапіс сЬетізІгу
МС 15. Н итап апаїоту агкі рНузіоІоду
МС 17. ВіорЬу8ІС8 ■\уШі рЬузісаІ апаїузіз
ОС 5. Віо^епіс еіетепїз
ОС 6. Іпігосіисііоп Іо рііагтасу
ОС 8. НеаШі апО заіеіу; Ва8ІС5 оРЬіоеіЬіс» апсі Ьіозаіеіу
ОС 9. ЕіЬісз апсі деопіоіойу іп рЬаппасу

ОС 13. РЬу8Іса1 еОисаііоп
111 Іегт

МСЗ. Ви8Іпе88 Рогсі^п Іап^иа^е
МС6. РНу8Іса1 апсі СоПоісі СЬетізІгу
МС 7. РЬузіораіЬоІойУ
МС 8. РІшгтасеиОсаІ Ьоіапу
МС 9. Ог^апіс сЬетІ8Ігу

МС 10. Апаїуіісаі сЬетізІгу
МС 11. Рагатесіісаі Гіг8 аісі шііЬ іпігосіисіогу тесіісаі ргасіісе
МС 13. МісгоЬіоІояу ^VІіЬ Ьа8ІС8 оі" ІттшюІойУ

о с  7 . Іпіогтаїіоп іесЬпоІо^У іп Рііагтасу
IV Іегт

МС6. РЬу8Іса1 апсі СоПоісі СЬетізІгу
МС7. Р1іу8ІораПіо1о8У
МС 8. РЬаппасеиПсаІ Ьоіапу
МС 9. Огдапіс сЬетІ8Ігу

МС 10. Апаїуіісаі сЬеіпІ8Ігу
МС 13. МісгоЬіоІо^у V̂І1:Ь Ьа8Іс8 оґ Ітітш оїо^у
МС 19. Нудіспе іп рііагтасу апсі Есоїоду
МС41. Ргасіісаі Ігаіпіпй іп рНагтасеиІісаІ Ьоіапу

о с з . Ва8Іс8 оґ СЬстісаІ теїгоіо^у
о с  1 2 . Р8усЬо1о§у оГСоттипісаііоп. Ва8ІС8 оґсоп8птег’8 ЬсЬауіог іп 

РЬагтасу.
ОС 13. РЬу8Іса1 есіисаііоп

V їепп
МС 5. ВіосЬетізІгу

МС 12. Сотриіег тосіеіііпй іп рЬаітпасу
МС 18. Ош8 іесЬпоІойУ
МС 20. РЬагтасеїіІісаІ сЬетІ8Ігу
МС21. РЬаптіасо§по8у
МС 22. РЬаппасоІойУ
МС 23. Рііагтасеиіісаі 1а\У8 апсі гс§и1аІіоп8
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ОС 16. РЬузісосЬетісаІ апаїузіз іп сгсаііоп
VI іегт

МС5. ВіосЬетізІгу
МС 18. Ош§ ІесЬпоІо§у
МС 20. РЬаітпассиІісаІ сЬетІ8Ігу
МС21. РНагтасо^позу
МС 22. РЬаптіасоІОйУ
МС 24. Ехігеїтю те(1ісіпе
ОС 15. 8ІСІЄ еІТесІз
ОС 17. Расіогз апО тесЬапізтз оРрНагтасо1о§іса1 асііуііу апО сіш^ Іохісіїу 

аі Іііе зіаде оі" рЬаптіасокіпеІісз
ОС21. Оиа1іГісаІіоіі8 оРгсзегус оШссгз іп Ьгапсії оГ кпо\УІес1§е «НеаІШ 

саге». Зрссіаку «РЬагтасу».
VII іегт

МС 18. Ошй ІесЬпоІо^у
МС 20. РЬагтасеиІісаІ сЬетізІгу
МС 27. Огдапігайоп апсі рЬагтасеиІісаІ ссопотісз
МС28. РЬаітпасоїЬсгару \уііЬ рЬагтасокіпеІісз
МС ЗО. Тохісоїойіс апсІ Гогеп8Іс сііетізігу
МС 32. ЬаЬог ргоіссііоп апсі оссираііопаї заіеіу іп іЬе ГіеІО
м с з з . О Ш Й  ІО Х ІС О ІО Й У

о с  1 8 . РЬуЮіЬегару
ОС 19. НотеораіЬу

VIII Іеїтп
МС 18. Опій іесЬпоІойУ
МС 20. Рііаптіасеиїісаі сЬетізІгу
МС 25. Сііпісаі рЬагтасу апсі рЬагтасеиІіс Шісіа^е.
МС 26. РІіаппассиПсаІ тапайетспі апсі тагкеПп§.
МС 27. Огяапігаїіоп апсі рЬагтасеиІісаІ ссопотісз
МС 29. РЬатіасеиііс апсі тесіісаі тегсЬапсІізіпй
МС ЗО. Тохісоїо^іс апсі Іогепзіс сЬетізІгу
МС31. РЬагтасоссопотісз
о с  14. Ргасіісаі Ігаіпіпд іп рЬагтасу
ОС 20. ІпіеІІесШаІ ргорегіу апсі іпіегпаїіопаї тагкеїіп^ іп рЬаппасу.

IX іегт
МС 20. Рііаітпасеиіісаі сЬстізІгу
МС 25. Сііпісаі рЬагтасу апсі рЬагтасеиІіс Ш1е1а§е.
МС 26. РЬагтассиІісаІ тапакетеп і апсі тагкеОп§.
МС 34. РЬагтасеиІісаІ ЬіоІесЬпоІокУ
МС 35. Риаіііу 5У8ГЄП18 іп рЬаппасу
МС 36. ВіорЬагтасеиІіс8
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МС38. Зосіаі рЬапласу
МС40. Яезоигсе 8Іисііе8 оґ тесіісіпаї р1апІ8

X іегт
МС37. ІЗпіГісаІіоп ої" ІІісгареШіс рЬаппасеиІісаІ а^епіз.
МС39. ТесЬпоІойУ оі'іЬегареиІіс со8теІіс адепіч.
МС 42. Шогк ехрегіепсе іп іЬе Гіеісі оГ 8І:и<іу.
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3. АрргаІ8а1 Гогт о1’арр1ісапІ8 Гог ипіуег8Іїу сІе§гее
А58Є88тепІ оГ §гас1иа1е8 оґ есіисаііопаї рго§гат оґ зресіаііу 226 «РЬатіасу, 

тапиГасІигіп^ рЬагтасу» із 8ЄІ іп ґогт оґ а с о т т о п  зіаіе ^иа1іГ1саііоп ехат  апсі 
(ассогс1іп§ Іо їНс асасіешіс сіесізіоп оґ і^асику) зіаіе гЬезіз іп Мазіег сіе^гее апсі зііоиісі Ье 
ташгесі Ьу сіоситепіаііоп оґ зіапсіагсі раиегп а\уагс1ес1 ро8і§га(іиа1е с1е§гее іп сотріеіесі 
^иа1іГ1са і̂оп; Мазіег оГРЬаптіасу іп зресіаіґу «РНагтасу».

Аззеззтепі із сагтіед оиі іп Ше риЬІіс.

4
4. СотрИапсе М аїгіх о1‘ р го^ гат сотре1епсіе8 іо ІНе сотропепІ8 оГ іЬе есіисаііопаї
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Р С 2 • • • •
Р С 2 9
Р С 4 • • • •
Р С 5 • • • • •
Р С 6 • •

Р С 7 •
Р С » • •
Р С 9 • •

р с : їй • •
Р С  11 • •
Р С  12 • •
Р С  ІЗ • • • • •
Р С  14 • •
Р С  15 • •
Р С  16 • « • • • • •
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Р С  1!) • # •
Р С  20 • • • • 1
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5. РгоуІ8Іоп т а їг іх  оС р го^ гат  еЛисаІіопаІ оиІсоте8 (РЕО) Ьу геїеуапі сотропепіх
оі’ес1иса(іопа1 р го§гат
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СС - §епсга1 сотреіепссз оґ іЬе зресіаііу, РС -  ргоґе88Іопа1 сотреіепсе, РЕО -  
рго§гат едисаїіопаї оиісотез; • - асциігссі сотреіепсе
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Кециігстепі8 1’ог (Ье агаіІаЬіШу оІ'їНе 8у8Іет оПпІегпаІ ^иа1иу а88игапсе оГЬі^Ііег есіисаиоп
(Оеіегтіпесі іп ассогсіапсе Ше Еигореап Зіапсіагсіз аікі Оиісіеііпез ґог 9иа1іїу Аззигапсе іп 

НійЬег ЕсІисаРоп (Е50) агкі Айісіе 16 оГШе Ьа\у' оІ~Цкгаіпе "Оп Ні^Нег Есіисайоп")______
1 Роїісіез апсі 

ргосесіигеа о/(]иаІі(у 
аяьигапсе о /  
есіиссійоп

ОсЕпесі апсі 1е§іЕтІ2сс1 іп гЬе сіосшпепіз: Еа\\' оґ ІІкгаіпе "Оп Мі§Ьег 
ЕдисаЕоп" сіаіссі Іиіу 1, 2014, N0. 1556-VII, Зіапсіагсіз апсі
К.ссопітепс1аііоп8 оп Риаіііу Аззигапсе іп іЬе Еигореап Ні§1іег 
Есіисаііоп, ІЛсгаіпе паїіопаї зґапдагсі "^иа1і^у іМапа§степІ Зузісш" 180 
9001:2015.

Оиаіііу аззигапсе ргіпсіріез оґ ссіисаііоп
-сотрііапсе \уііН Еигореап апсі паїіопаї зіапсіагсіз оГЬі§Ьег есіисаііоп 
^иа1і^у;
- аиіопоту оГгЬе 1ііі»Ьсг есіисаііоп іпзіішііоп, \\'1ііс1і із гезропзіЬІе Гог 
епзигіп§ іііе циаіііу оПеагпіп§ асііуііу апсі іііе яиаіііу оГІїіцНсг 
ссіисаііоп;
- топі1огіп§ ^иа1і̂ у;
- зузіетаїіс арргоасЬ, іпуо1уіп§ циаіііу сопігої аі а11 зіа§ез оґ іЬе 
есіисаііопаї ргосезз;
- сопііпиоиз рішіііу ітргоустепі оЕіЬе есіисаііопаї ргосезз;
- ореппезз оґіпґогтаїіоп аі а11 зіа '̂ез о1'^иаIі^у аззигапсе. 
риаіііу аззигапсе ргосесіигез:
- аззигапсе оі'гезеагсЬ апсі ссіисаііопаї епуігоптепі;
- ітргоуетепі оі'р1аппіп§ оЕ е(1исаІіопа1 асііуііісз: топіІогіп§ апсі 
регіосііс ирс1а1іп§ оГ іЬе едисаііопаї ргодгат;
- циаіііу зерагаїіоп оґЬідЬег есіисаііоп зшсіепі ЬоЕу оГ Мазіег сіецгсе 
есіисаііопаї ^иа1іГ1са і̂оп;
- сіеуеіоріпспі оГ іпГогтаІіоп зузіетз іп огсіег іо ітргоуе іЬе 
тапа§етепі оі" іЬе есіисаііопаї ргосезз;
- епзигіп§ іііе риЬІісіїу оґ іпГогтаІіоп аЬоиі іЬе ипіуегзіїіез асііуіііез;
- сгеаііоп оГ ап еГґесІіуе зузіет оГ ргеуепііоп апсі сіеіесііоп оГ асасіетіс 
р1а§іагізіті іп зсіепііГіс апд теіЬос1о1о§іса1 \уогк оГ ипіуегзіїу зІаГГ апсі 
Ні§Ьег есіисаііоп цгаЕиаІез оЕіЬе іпазіег'з сіедгее;
- Гоптіаііоп оЕап еГГесІІУС зузіет оГргсуспііоп оґсогшрііоп апсі ЬгіЬсгу
іп іЬс есіисаііопаї ргосезз оГЕідЬсг есіисаііопаї іпзіішііопз.___________

Мопііогіїщ апсі 
регіосііс е̂VІе'л■’ о / 
есіисаііопаї рго§гатх

ТЬе есіисаііопаї ргосезз аі іііе ^иа1іГ|са̂ іоп ісуєі Мазіег с1е§гее із саггіесі 
оиі ир 10 зіапсіагсі оГНі^Нег сЕисаііоп апсі с1ЄУе1орес1 Іог ііз Ьазіз іЬе 
есіисаііопаї рго§гат.
ТЬе піопііогіп§ апсі регіосііс е̂уіеVУ оГіЬе есіисаііопаї рго§гат зЬаІІ Ье 
регГогтпесІ іп ассогсіапсе \уііЬ іЬе ргоуізіопз с1ЄУЄІорес1 Ьу іЬе ипіуегзігу. 
ТЬе сгіїегіа Гог гєуізіоп оГіЬе есіисаііопаї рго^гат аге Гоппиіаіесі аз а 
гезиЬ оГґеесіЬаск Ггот зсіепііЕс апсі рсс1а§оціса1 суогкегз, зіисіепіз, 
етріоуегз, апсі аз а гезиЬ оГГогесазііп і̂ іЬе сіеуеіорітіепі оГ іЬе іпсіизігу, 
іЬе риЬІіс псесіз апсі іЬе ІаЬог тагкеї.
ТЬе іпсіісаіогз оГтосІетіїу оГ іЬе есіисаііопаї рго§гат аге:

ирс1аІіп§ ассогс1іп§ іо іЬе сиггепі зіаіе оГ РиЬІіс ЬеаІіЬ саге; 
рапісіраііоп оГетріоуегз іп іЬе с1еУЄІоріпепІ апсі 
ітрістепіаііоп оГ сЬап§ез іп іЬе есіисаііопаї рго§гат; 
розіїіуе ГеесІЬаск оґ гєуієсусгз оп іЬс есіисаііопаї рго§гат; 
іЬс заіізГасІіоп ієуєі оГугасІиаіесІ зіисіепіз \уііЬ іЬе сопіепі оГ іЬе
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есіисаііопаї рго^гат;
3 Ргєуєпііоп аті 

Оеіесііоп о/ 
Асасіетіс Ріа^іашт

Ітріетепг тсазигсз;
- іеаті'оптіаРоп оґ Ьі^Ьсг есіисаііопаї іпзіішііопз Шаі сіоез поі ассері 
апсі СІОС8 поі а11о\¥ асасіетіс іпзесигіїу;
- сгеаііп^ СОПСІІІІОП8 оГ іпіоіегапсе Іо саясз оГ асасіетіс р1а§іагІ5т;
- І'огтаРоп оГ ехрегі’з рапеї Ьесаизе оґ гесо§пІ2Іп§ оГ асасіетіс 
р1а§іагІ8т іп гезеагсЬ апісіез, ітюпо^гарЬз, ІехсЬоокз, есіисаііопаї апсі 
теїЬосІісаІ риЬІісаІіопз, сЬезіз, еіс

Сиагапіог оГ ІІіе 8у11аЬи8, рго]ес( ( е а т  тапа§ег:
Неасі оґОерагШіепІ оґРЬагтасу Мапа§етепі, 
Есопотіс8 апсі ТесЬпо1о§у 
ОосЮг оі' Рііагтасу, Ргоґс880г Т. Нго8Ьоууі


