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1. ТЬе ригрозе оґ іЬе сіізсірііпе Рогшаїіоп оґ зіисіепіз \уіІЇі асіециаіе зсіепііґіс поііопз аЬоиї Ше 
сііпісаі азресіз оґ ргосеззез о ґЬ итап  Ьосіу. То ґогт  зїисіепіз' кпо\у1ес!§е апсі зкіїїз іп ог§апігіп§ а 
<Зіа§поз1:іс теІЇюсІз, аз луєіі аз теіїїосіз ґог ргеуепІіп§ сіізеазез іЬгои§Ь ипс!егз1апс1іп§ сІіГіегепсез 
Ьєі\уєєп погт ап(1 раІЇю1о§у.

2. Ргеїішіпагу гециігетепіз Гог тазїегіп» ог сЬоозіп§ а сіізсірііпе:
1. 8иссезз/иІ та$іегіп% о /іке  сіізсірііпез "Нитап Апаіоту”, “РкузіоІо§у" апсі "Віоог§апіс 

апсі ЬіоІо§ісаІ скетізігу”.
2. Кпстіесі^е о/ і к е  ікеогеіісаі Ьазісз о/апаґоту, ркуніоІо%у скетізігу, Ьіоскетізігу.
3. АЬіІіґу Іо іпсіерепсіепііу арріу кпстіесі^е о / апаіоту, ркузіоІо§у скетізігу, Ьіоскетізігу, 

еіс. есіисаііопаї сіізсірііпез, т е іке сотриіег, м>огк м>іік зсіеп(і/іс Ніегаіиге.

3. Аппоіаііоп о ї ІЬе сіізсірііпе:
ТЬе есіисаііопаї сіізсірііпе «Сііпісаі рЬузіо1о§у» із сіесіісаіесі Іо зіисіу ІЬе Ьазіс ргіпсіріез оґ 
сііпісаі іЬіпкіп§. Сопзісіег Йге §епега1 ргіпсіріез оґ ґипсІіопіп§ оґ а 1іуіп§ ог§апізт.

4. Тазкз (ігаіпіп§ §оа1з):
- Іо кпо\у іЬе Ьазісз оі" рЬузіо1о§у луііЬ сііпісаі азресіз, уагіоиз а§е, ргоґеззіопаї апсі позо1о@іса1 
§гоирз;
- Іо кпо\у іЬе сЬагасІегізІісз оі" сііацпозііс оі" сііґґегепі; раіЬо1о§у оґІЬе Ьишап Ьосіу зузіегп.

Ассогсііпц Іо їЬе гедиігетепіз о і' ІЇіе 8іап<іагс1 о і' Ні§Ьег Есіисаііоп оґ Шгаіпе (іЬе зесопсі 
(тазїег'з) ієуєі оґ Ьі§Ьег есіисаііоп (іЬе зіхіЬ ієуєі оґ ІЇіе N(2? оґ Ш тате), іЬе ЬгапсЬ оґ 
кпо\УІе<і§е 22 "НеакЬ саге", зресіаііу 222 "МесІісіпе") сіізсірііпе “Сііпісаі рЬузіо1о§у» ргоуісіез 
іЬе асяиізіїіоп оґ іЬе ґо11олуіп§ сотреіепсіез: 
іпіе%га1:
- ІЬе аЬіІіГу іо зоіує Іурісаі апсі сотріех зресіаіігесі Іазкз апсі ргасіісаі ргоЬІетз іп іЬе 1еагпіп§ 
ргосезз ґог ґиіиге ргоґеззіопаї асііуійез іп ІЇіе ґіеісі оґ ЬеаІіЬ саге ог іп іЬе ргосезз оґ зіисіу іЬаІ 
іпуоіуєз гезеагсЬ, іппоуаііоп апсі сЬагасІегігесІ Ьу сотріехіїу апсі ипсегіаіпіу оґ сопсііііопз апсі 
^е^иі^ешеп^5;
£епегаІ:
- кпо\у1ес1§е апсі ипсіегзіапсііп^ оґ Іке зігїуесі агеа апсі ргоґеззіопаї асііуііу, їЬе аЬіІііу Іо арріу 
кпо\у1есі§е іп ргасіісаі зіїиаііопз;
- (Не аЬіІіІу Іо ісіепйґу, апаїуге, ґогтиіаіе апсі зоіує ргоЬІетз сіеіегтіпесі Ьу рагіісиїагіїіз оґ іЬе 
ґіеШ оґЬеаІіЬ саге.
- іЬе аЬіііІу Іо Іеагп апсі тазіег т о с іе т  кпо\УІес!§е сопзіс1егіп§ изіп§ сиггепі іпґогтаїіоп апсі 
соттипісаііоп  ІесЬпо1о§іез;
- іЬе аЬіііІу Іо ргорегіу еуаіиаіе апсі ргоуісіе ІЬе циаіііу оґ іЬе Іазкз іЬаІ аге регґогтесі. 
зресіаі (рго/еззіопаї, зиЬ]ЄСІ таііег):
- зкіїїз оґ ргоґеззіопаї іЬіпкіп§ Ьазе<1 оп їЬе апаїузіз апсі зупіЬезіз оґ іИеогеПсаІ апсі сііпіс 
кпошіесі^е іп іЬе ргоіесііоп оґ іЬе Ьізіогісаі апсі зузіет-уаіие сопіехі оґ іЬеіг сотргеЬепзіоп;
- ІЬе аЬіііІу Іо арріу їЬе ас^иі^ес1 кпо\\1есІуе іп іЬе ґіеШ оґ тоїесиїаг Ьіо1о§у іп ргасПсаІ 
зііиаііопз, сіеіегтіпесі Ьу ІЬе ресиїіагіїіез оґ іЬе ґіеШ оґ кпош1ес1§е -  НеаКЬ саге.
- Ше аЬіііІу Іо арріу іп сііпісаі ргасіісе кпо\УІес1§е аЬоиІ ІЬе соигзе оґ іЬе сіеуеіортепі оґ уагіоиз 
сіізеазез;
- іЬе аЬіііІу іо арріу (ііадпозііс теїЬосіз іп ІЇге <ііа§позІ8 апсі Ігеаітепі оґЬ итап  сіізеазез.
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5. Ке$и1($ о і  ${іі(1уіп£ а (1І8сір1іпе:

Ке8и1І8 оґ 8Іи(іуіп§
(1. Іо кпо\у; 2. (о Ье аЬІе іо;

3. сопіпіипісаііоп; 4. аиіопоту апсі 
ГЄ8рОП8ІЬІІІІу)

Гогт» (апсі / ог 
теіЬосІ8 апсі 

ІесЬп0І0£Іе8) оГ 
ІеасЬіп§ апіі 

Іеагпіпе

МеіЬоЙ8 оГ еуаіиаііоп

Регсепіа§е 
іп ІЬе їїпаї 

еуаіиаііоп оГ 
(Ке 

сіізсірііпеСосіс Ьеагпіп§ оиісотез
То кпо>¥
1.1 Нізіогу оґСііпісаі рЬузіо1о§у. Вазісз оґгаїіопаї 

Сііпісаі рЬузіо1о§у.
ргасіісаі іеззопз, 
іпсіерепсіепі \уогк

Мосіиіе сопігої \Уогкз 1 
апсі 2; еуаіиаііоп оґ іЬе 
ітр іетеп іаііоп  оґ 
ргасіісаі \уогкз, 
аззеззшепі о ґ огаї 
апз\уегз апсі асісііііопз, 
еуаіиаііоп оґ ІЬе зоїиііоп 
оґ гезеагсЬ іазкз

20

1.2 Рипсіатепіаіз оґрЬузіо1о§у апсі ЬіосЬетізІгу оґ 
Сііпісаі рЬузіоіо§у, гаїіопаї Сііпісаі рЬузіо1о§у 
оґ уагіоиз а§е, ргоґеззіопаї апсі позоіо§іса1 
§гоирз

ргасіісаі Іеззопз, 
іпсіерепсіепі \УОгк

Мосіиіе сопігої июгкз 1 
апсі 2; еуаіиаііоп оґ ІЬе 
ітр іетеп іа ііоп  оґ 
ргасіісаі \уогкз, 
аззеззшепі оґ огаї 
апз\¥егз апсі асісііііопз, 
еуаіиаііоп оґ ІЬе зоїиііоп 
оґ гезеагсЬ Іазкз

20

1.3 ТЬе ргіпсіріез оґ Сііпісаі рЬузіо1о§у іп уагіоиз 
сіізеазез апсі Ьагтґиі ґоосі

ргасіісаі Іеззопз, 
іпсіерепсіепі \Уогк

Мосіиіе сопігої ууогкз 1 
апсі 2; еуаіиаііоп оґ ІЬе 
ітріешепіаііоп оґ 
ргасіісаі \уогкз, 
аззеззшепі оґ огаї 
апз\уегз апсі асісііііопз, 
еуаіиаііоп оґ ІЬе зоїиііоп 
оґ гезеагсЬ Іазкз

20

То Ье аЬІе іо
2.1 Оеіегтіпаїіоп о ґ апіЬгоротеїгіс сіаіа оґ ІЬе 

віисіепі (Ьеі§Ьі, \уєі§Ьі , Ьосіу т а з з  іпсіех, 
регсеп1а§е оґ ґаі, регсепіаце оґ уізсегаї ґаі)

ргасіісаі Іеззопз, 
іпсіерепсіепі шогк

Мосіиіе сопігої \УОгкз 1 
апсі 2; еуаіиаііоп оґ іЬе 
ішріетепіаііоп оґ 
ргасіісаі 'Л'огкз, 
аззеззшепі оґ огаї 
апз\уегз апсі асісііііопз, 
еуаіиаііоп оґ ІЬе зоїиііоп 
оґ гезеагсЬ Іазкз

10

2 .2 Ве аЬІе Іо т а к е  а сіаііу сііеі ргасіісаі Іеззопз, 
іпсіерепсіепі 'Л'огк

Мосіиіе сопігої шогкз 1 
апсі 2; еуаіиаііоп оґ іЬе 
ітр іетеп іаііоп  оґ 
ргасіісаі 'Л'огкз, 
аззеззшепі оґ огаї 
апзчуегз апсі асісііііопз, 
еуаіиаііоп оґ ІЬе зоїиііоп 
оґ гезеагсЬ Іазкз

10

2.3 Сііпісаі рЬузіо1о§у \уііЬ уагіоиз сіізеазез апсі 
ехоїіс §азПопотіс Ігасііііопз оґ іНе реоріез оґ ІЬе 
сііґґегепі паїіопаїііу

ргасіісаі іеззопз, 
іпсіерепсіепі \уогк

Мосіиіе сопігої \уогкз 1 
апсі 2; еуаіиаііоп оґ ІЬе 
ітр іетеп іаііоп  оґ 
ргасіісаі \Уогкз, 
аззеззшепі оґ огаї 
апз\уегз апсі асісііііопз, 
еуаіиаііоп оґ іЬе зоїиііоп 
оґ гезеагсЬ Іазкз

10
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Соттипісаііоп
3.1 То ргезепі іЬе гезиііз оґ іЬеіг о\уп зсіепііґіс апсі 

ргасіісаі шогк изіп§ т о с іе т  ІесЬпоіо§іез, Іо 
сопсіисі ІЬе сіізсиззіоп ргорегіу

ргасіісаі іеззопз, 
іпсіерепсіепі \уогк

Еуаіиаііоп оґ ІЬе 
ітр іетеп іаііоп  оґ 
ргасіісаі \уогкз, 
аззеззшепі оґ огаї 
апз\уегз апсі асісііііопз, 
еуаіиаііоп оґ іЬе зоїиііоп 
оґ гезеагсЬ Іазкз.

5

Аиіопоту апсі гевротіЬіШу
4.1. То Ье §иіс!есі іп ґипсіатепіаі яиезііопз о ґ Сііпісаі 

рЬузіоіо§у, риЬІіс ЬеаІіЬ; Іо сапу оиі зеіесііоп 
апсі іЬе апаіузіз о ґ т о с іе т  1 ііегаїиге оп іЬіз 
тесіісаі сіігесііоп, Іо изе іі, апсі аізо рго§гатз оґ 
сіаіа ргосеззіп^ ґог ріаппіп§, гєсєіуіп§ апсі іЬе 
апаіузіз оґ гезиііз о ґ о\уп гезеагсЬ апсі зсіепііґіс 
\уогк.

іпсііуісіиаі \¥огк Аззеззшепі оґ 
ргезепіаііопз/герогіз

5

6. ТЬе гаііо о ї ге8и1і8 оГ 8Іиі1уіп§ сіізсірііпе ууііЬ рго§гаш 1еагпіп§ оиісотез

^~~Чзеащщщои(соте8 оГ (Ье сіізсірііпе (сойе)
Рго^гат ---- —
Іеагпіп£ ои(соте8 (Шіе) — — -------

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1

То ипсіегзіапсі ІЬе Ьізіогу о ґ Сііпісаі рЬузіоіо§у апсі Ьазісз оґ 
гаїіопаї Сііпісаі рЬузіо1о§у.

+ + + + + +

То сіетопзігаїе ІЬе кпо\¥Іесі§е аЬоиІ іЬе ґипсіатепіаіз оґ 
рЬузіоіо§у апсі ЬіосЬетізІгу оґ Сііпісаі рЬузіо1о§у, гаїіопаї 
Сііпісаі рЬузіоіо§у оґ уагіоиз а§е, ргоґеззіопаї апсі позоіо§іса1 
ргоирз

+ + + + + +

То кпо\у ІЬе ргіпсіріез о ґ Сііпісаі рЬузіоіо§у іп уагіоиз 
сіізеазез апсі Ьагтґиі ґоосі

+ + + + + +

Ве аЬІе Іо сіеіегшіпаїе о ґ апіЬгоротеїгіс сіаіа о ґ іЬе зіисіепі + + + + + +
Ве аЬІе Іо т а к е  а сіаііу сііеі + + + +
То ргезепі ІЬе гезиііз о ґ зсіепііґіс \уогк іп \угіііп§ (іп іЬе ґогт 
оґ а герогі, зсіепііґіс риЬІісаІіопз, еіс.) апсі огаііу (іп ІЬе ґогт  
оґ герогіз апсі сіеґепсе оґ ІЬе герогі) изіп§ т о с іе т  ІесЬпоіо§іез, 
Іо сопсіисі ІЬе сіізсиззіоп соггесііу

+

То сіетопзігаїе іЬе с о т т и п іс а ііо п  іп сііаіодие \уііЬ соі1еа§иез 
апсі хаг§еІ аисііепсе, сопсіисІіп§ ргоґеззіопаї зсіепііґіс 
сіізсиззіоп, \угіііп§ апсі ргезеп1іп§ ІЬе гезиііз оґіЬеіг гезеагсЬ іп 
Еп§1ізЬ

+

7. МесЬапівт оГ їогтаііоп  оі' тагк.

7.1 Еогтв оГ іЬе еуаіиаііоп о ї іЬе 8іи(1еп(:

- 8ЄГПЄ8ІЄГ а88Є88тЄПІ:
1. Мосіиіе сопігої ч>огк 1 :1 ,0  1.1 -  2.3- ЗО роіпіз /15 роіпіз
2. Мосіиіе сопігої м>огк 2: ЬО 1.1 — 2.3— ЗО роіпіз /15 роіпіз
3. Тке зоїиііоп о/ргасіісаіргоЬІетз: ЬО 2 .1 -3 .1  — 30 роіпія /15 роіпія
4. Еуаіиаіюп о/асісііііот. огаї апялмегз, герогіз: ЬО 1.1 -  3.1 -  10 роіпія /5 роіпія

— Гіпаї еуаіиаііоп: іп іЬе Гогт оГ (Ье сгеїШ

Еуаіиаііоп о /  іке геяиіія о /  тосіиіе сопігої м>огЬ, іазкз, герогіз, огаї апзм/егз апсі асісііііопз із 
тасіе с1игіп% (ке зетезіег. Тке /ітаї тагк /о г  іке сгесііі із езіітаіесі аз іке зит о /  аіі /огтз о /

5



зетезіег сопігої. Тке зШсіепІ гесеіі'ез а розіїіуе аззеззтепі (сгесіііз) опіу і /  Іке ргасіісаі апсі 
зііиаііопаї Іазкз аге зиссезз/иііу рег/огтесі, аз м>еІІ аз Іке шіІіп% о/Ім>о тосіиіе сопігої м>огкз (/ог 
аіі /огтз о/міогк іке зіисіепі тизі зсоге аі Іеазі 50% о /іке  тахітит роззіЬІе питЬег о/роіпіз).

12  Ог^апіхаїіоп оГ еуаіиаііоп:

Е\аІиаііоп о /  Іке гезиііз о /  тосіиіе сопігої м>огкз, Іазкз, герогіз о /  огаї апз\\>егз апсі асісііііопз із 
сопсіисіесі сіигіщ іке зетезіег. Мосіиіе Іезіз 1 апсі 2 аге саггіесі оиі а/іег Іке сотріеііоп о/Іесіигез 
/гот Іке гезресіюе зесііоп. Еуаіиаііоп о /  герогізз, іке зиссезз о /  іке зоїиііоп о/ргасіісаі Іазкз, 
огаї герогіз апсі асісііііопз оссигз сіигіп£ іке Іесіиге соигзез апсі \егі/ісаІіоп о /  іке гезиііз о /  
іпсіерепсіепі м>огк.

7.3 Уа1ШіЄу 8са1е

Ра88ЄЙ 60-100
ЬаіІ 0-59
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8. 8ігисІиге о ї ІЬе сіізсірііпе

ТЬетаїіс ріап оґ Іесіигез апсі ргасіісаі Іеззопз

№ Іпсіех апсі ІЬе ІіІІе оГ ІЬе Іоріс
ІЧитЬег оґЬоигз

Ьесіигез Ргасіісаі
іеззопз

Іпсіерепсіепі
\уогк

Зесііоп 1: 
Вазісз оґ теіаЬ оІізт

Ргасіісаі Іеззопз:

4
Оеіеппіпаїіоп оі" апіЬгоротеїгіс сіаіа оґ ІЬе зіисіепі 
(Ьеі§Ьі, \уєі§Ьі , Ьосіу т а зз  іпсіех, регсеп1а§е оґ Гаї, 
регсепіаде оґ уізсегаї Гаї)

2

5 Біагу оґ а т е а і  (ргерагаїіоп оґ а сіаііу сііеі, изеґиі 
апсі Ьагтґиі Гоосі)

2

6 Апаіузіз оґ ґоосі циаіііу апсі сіеіесііоп оґ 
ґаїзіґісаііопз

2

Іпсіерепсіепі н>огк:
7 Роосі роізопіп§ апсі іЬеіг ргеуепііоп 20
8 Вазіс ргіпсіріез оґ тесіісаі Сііпісаі рЬузіо1о§у 20

9 ТЬегареиІіс Сііпісаі рЬузіо1о§у оґ уагіоиз 
позо1о§іса1 §гоирз оґ іЬе рориіаііоп

20

Зесііоп 2: Вазісз оГ Сііпісаі рЬузіо1о§у

Ргасіісаі Іеззопз:

12 Месіісаі Сііпісаі рЬузіо1о§у (сііуізіоп Ьу сіізеазе, 
сЬагасІегізІіс оґ сопзіііиепіз оґ а рогііоп) 2

13
Сііпісаі рЬузіо1о§у луііЬ уагіоиз сіізеазез апсі ехоїіс 
§азІгопотіс Ігасііііопз оґ іЬе реоріез оґіЬе луогісі 
(ргезепіаііоп, аЬзігасІ)

2

Іпсіерепсіепі \\>огк:

14 Иаііопаї Сііпісаі рЬузіо1о§у оґ реоріе оґ сііґґегепі 
Ьіозосіаі йгоирз

20

15 СЬагасІегізІісз оґ зресіаі сііеіз 20

ТОТАЬ: 10 10 100

Тоїаі уоіи те 120 коигз, іпс1исііп§: 
Ьесіигез - 1 0  коигз 
Ргасіісаі Іеззопз-10 коигз 
Іпсіерепсіепі \уогк -  100 коигз
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1. ТехіЬоок оґшесіісаі рЬузіо1о§у АгіЬиг С. Оиуіоп, ІоЬп Е. Наїї.— 1ИЬ есі., 2006. 
-  1116 р . ; сш
2 .Уапсіег, АгіЬиг І., 1993 -  Нишап РЬузіоІо^у: іЬе тесЬ апізтз о£ Ьосіу Шпсііоп / 
АгіЬиг Уапсіег, Іа т е з  8Ьегтап, БогоіЬу Ьисіапо . -  7іЬ
3. >Уі11іаш Р.Оапоп§ ., 2001 -  Кєуіє\у оґМесІісаІ РЬузіо1о§у. -  20іЬ
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