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Ьиїзк Иаііопаї ТесЬпісаІ Шіуегзіїу (Ьегеіпаіїег геіеггед їо аз Шіуегзіїу), іп їЬе 
регзоп оі" їЬе Кееіог Реїго 8аус1іик, асїіп§ оп їЬе Ьазіз о і" 8їаІиїе оі* їЬе опе раП  апд 
5 Р Е И . У ІЗ ІС Ж  Е Р Ц С А Т ІО М А І- С О № 1)І_Т А М Т 5  ( Н егеіпгеїеггегі Іо  аа С о т р а п у )__________ ,
(Ьегеіпаіїег геіеггесі Іо аз Ехесиїог), іп їЬе регзоп оґ Рігесїог м з і к  М АЦЕЕР_______
о і" їЬе оїЬег рагі (іоіпїіу геіеггесі Іо аз Рагїіез) сопсіисіесі їЬе ргезепї А§геетепї аз 
іоііолуз:

1. 81ІВІЕСТ ОР ТНЕ АОКЕЕМЕОТ

1.1. 8иЬ]есї оі"їЬе А§геетепї із а соїІаЬогаїіоп іп їЬе ог^апігаїіоп оґзІидуіп§ оґ 
іогеі§п сіїігепз ог зіаїеіезз реоріе аі ІЬе Шіуегзіїу.

1.2. Іп соорегаїіоп Ьегеипдег:
1.2.1. Ехесиїог ипдегїакез Іо ог§апіге апсі сопдисі ап адуегїізіп§ сатраі§п іп 

зиррогї оґ їЬе Шіуегзіїу апд таке їЬе зеїесііоп о і  іогеі§пегз Ьегеіпаіїег геіеггесі Іо аз 
"зїидепїз" оп їЬе їеггіїогу о і' іогеі§п соипїгіез Іо іигїЬег їЬеіг едисаїіоп аї їЬе 
Шіуегзіїу іп ассогсіапсе \у і їЬ їЬе іалуз оі"ІІкгаіпе.

1.2.2. ТЬе Шіуегзіїу ипдегїакез іо ог§апіге їгаіпіп§ соигзез іп ІІкгаіпіап ог 
Киззіап ог Еп§1ізЬ (зоше соигсез) 1ап§иа§ез оп їЬе сиггісиїит апсі рго§гатз арргоуед 
Ьу іЬе Шіуегзіїу аі іЬе Ргерагаіогу Оерагїтепї апсі аі їЬе Ьазіс іасиіііез іп огсІег Іо 
гєсєіує Ьі§Ьег едисаїіоп оп а геітЬигзаЬІе Ьазіз.

1.2.3. ТеасЬіп§ зїидепїз іп Еп§1ізЬ із ргоуісіесі іґїЬе §гоир оґ аі Іеазї 5 реоріе 
оп опе зресіаИу І5 й г т е а .  , -|4 ,9 .
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2. КІОНТ8 А Ш  ОВЬЮ АТЮ Ш  ОР ЕХЕСиТОК.

2.1. Ехесиіог ипсіеПакез:
2.1.1. То ог§апізе їЬе адуегїізіп§ Іо зиррогі іЬе Шіуегзіїу іп ргіпї апсі еіесігопіс 

шесііа апд зрееіаі риЬІісаїіопз апсі саіа1о§з оп їЬе Ьазіз оі" іпіогшаііоп ргоуідед Ьу їЬе 
Шіуегзіїу.

2.1.2. То ргоуісіе рге-зеіесііоп апсі аггап§е арргоргіаіе сіоеишепіз аішесі аі 
зїидуіп§ аі Еиїзк ОТІЇ \у і їЬ песеззагу ^е^иі^етеп^з іог есіисаііоп апсі тесіісаі 
ехатіпаїіоп ітрозесі Ьу їЬе Шіуегзіїу.

2.1.3. Ассогдіп§ Іо ІЬе Огдег оі1 іЬе Міпізігу оі" Едисаїіоп апсі 8сіепсе оі"Шгаіпе 
№ 1541 "8оте іззиез оґог§апігаІіоп оі-зеїесііоп апд зіидуіп§ (іпІетзЬір) оГіогеі§пегз 
апсі зіаіеіезз реоріе" (ЧуіїЬ сЬап§ез апд атепдтепїз) ігот  11.01.2013 іо ргоуіде іЬе 
Шіуегзіїу ^ііЬ іЬе іо11о\уіп§ доситепіз оґеасЬ сапдідаїе:

1) іЬе огі§іпа1 апд сору оі" сегіііісаіе оі" едисаііоп луіїЬ §гадез оЬіаіпед;
2) іЬе огщіпаї апд а сору оі1 діріота зирріетепі ог Ігапзсгірі оГгесогдз;
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3) а сору оґІЬе раззрогі оґа ґогеі§пег;
4) ЬеаІіЬ іпзигапсе, іґ поіЬіп§ оіЬег із зііриіаіесі Ьу іЬе іпіетаїіопаї ІІкгаіпіап 

адгеетепіз;
5) 4 рЬоІоз (3x4) апсі 4 рЬоІоз (3,5x4,5) оп та.11е рарег.
ТЬе сіоситепіз геґеггед Іо 1 -  3 оґ іЬіз рага§гарЬ зЬаІІ Ье Ігапзіаіесі іпіо 

ІІкгаіпіап 1ап§иа§е \уііЬ поіагігесі Ігапзіаїіопз.
ТЬе сіоситепіз шизі Ье сегііґіесі Ьу Арозііііе зіатр іп ІЬе соипігу \уЬєгє ІЬе 

сіоситепіз \уеге іззиесі апсі 1е§а1І2е<і Ьу ІЬе геїеуапі ґогеі§п сііріотаїіс іпзіііиііопз оґ 
ІІкгаіпе, іґ поіЬіп§ оіЬег із зїіриіаїесі Ьу ІЬе іпіетаїіопаї ІІкгаіпіап а§геетепІз.

2.1.4. То ехріаіп ґог ґогеі§п сапсіісіаіез ІЬе ргосесіигез апсі сопдіїіопз оґ з1исіуіп§ 
аі ІЬе ІІпіуегзіїу, іЬе сопігасі о!" зІисіуіп§ аз \у є 11 аз ІЬе таіп ге§и1аІіопз оґ ІЬе 
1е§із1аІіоп оґ ІІкгаіпе ге§и1аІіп§ іззиез апсі роїісіез іп ііз Іеггіїогу, ассогс1іп§ Іо ІЬе сіаіа 
ргоуісіесі Ьу ІЬе Шіуегзіїу.

2.1.5. Ехесиїог §иагапІеез іЬаІ ґогеі§пегз, зепі Іо ІІкгаіпе, ипсіегіаке Іо гезресі 
ІЬе Сопзіііиііоп оґ ІІкгаіпе, сошріу \уііЬ ІІкгаіпіап Іалуз, сошріу луііЬ ІЬе гиіез ґог 
ґогеі§п гезісіепсе апсі шоуєшєпі оп ІЬе Іеггіїогу оґ ІІкгаіпе, аз луєіі аз шееі ІЬе 
геяиігешепіз зііриіаіесі Ьу ІЬе ІЬе Огдег оґ ІЬе Міпізігу оґ Есіисаііоп апсі 8сіепсе оґ 
ІІкгаіпе № 1541 "8оте іззиез оґ ог§апігаІіоп оґ зеїесііоп апсі зійду іп§ (іпІетзЬір) оґ 
ґогеі§пегз апсі зіаіеіезз реоріе" їгот 11.01.2013, апсі іпіетаї ге§и1аІіопз гиіез оґЬиїзк 
Ш ТІ апд сіогшіїогу.

2.1.6. То епзиге іЬаІ ІЬе зіисіепі Ьаз ЬеаІіЬ іпзигапсе ґог ргоуідіп§ шесіісаі саге. 
Іґ ІЬе зіисіепі Ьаз ас^ш^ед ІЬе іпзигапсе сопігасі \уііЬоиІ сотрепзаііоп, Іо епзиге ІЬе 
геїит оґ ґогеІ£пегз Іо іЬеіг Ьотеїапсі іп сазе оґ іііпезз ог сіеаіЬ.

2.2. Ехесиїог Ьаз ІЬе гі§Ьіз:
2.2.1. То изе ІЬе оґґісіаі 1о§о апд іЬе пате оґ ІЬе Шіуегзіїу, ехсіизіуеіу ґог 

асІУЄГІІ8Іп§ Іо зиррогі ІЬе сизіотег і я̂ імі а і̂ е  є  іо  ̂ Г)
СОМ ЗУН-ТАИТ і М з к - —

3. КІОНТ8 А Ж ) ОВЕІОАТІСЖ8 ОР ЦМ УЕК8ІТУ

3.1. ТЬе Шіуегзіїу ипсіегіакез:
3.1.1. То сапу оп ІЬе Ігаіпіп§ соигзез іп ІІкгаіпіап ог Киззіап ог Еп§1ізЬ (зоше 

соигсез) 1ап§иа§ез оп ІЬе сиггісиїит апд рго§гатз арргоуесі Ьу ІЬе ІІпіуегзіїу оп 
сотрепзаііоп Ьазе. Іґ песеззагу, Еиїзк ОТІЇ Ігаіпз зіисіепіз оп іЬеіг о\уп Ргерагаїогу 
Берагітепі Іо оЬіаіп іЬеіг кпо\УІед§е зиґґісіепі Іо зійду аі ІЬе ІІпіуегзіїу іп Киззіап ог 
ІІкгаіпіап 1ап§иа§ез апсі зресіаі зіисіуіп§ ґог ргорег 1гаіпіп§ іп ІЬе сЬозеп зресіаііу аі 
іЬе Шіуегзіїу.

3.1.2. То іззие ІЬе зіидепі а сііріота оґ Ьі§Ьег есіисаііоп іп сазе оґ зиссеззіиі 
сотріеііоп оґ сиггісиїит апд 1гаіпіп§ рго§гатз, раззіп§ ІЬе зіаіе ехатз апсі / ог 
сіеґепсе оґ іЬе іЬезіз.

3.1.3. Іп Іегтз оґ а зерагаїе а§геетепІ луііЬ іЬе зіисіепі, іґ песеззагу, Іо ргоуісіе 
Ь іт  шііЬ ассотосіаііоп аі ІЬе сіогшіїогу \¥ІіЬ аіі ІЬе песеззіїіез апсі иііііііез ґог ІЬе 
\уЬо1е регіосі оґ зійду і п§. А і ІЬе Іегтіпаїіоп оґ 1еагпіп§ а§геетепІ зіидепі Ьаз по гщЬіз 
Іо і іу є  іп а догтіїогу.
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3.1.4. То § іує зіидепіз ІЬе оррогіипііу Іо изе 1іЬгагу-геадіп§ Ьаііз, зрогі сепіег 
ап<1 зрогіз ециіртепі.

3.1.5. Ргоуісіє уіза зиррогі ґог сапдідаїез.
3.1.6. Аззізіз іп ргоуідіп§ тесіісаі зегуісез Іо зіидепіз.
3.2. Шіуегзіїу Ьаз ІЬе гі§Ьіз:
3.2.1. То сіеіегтіпе ІЬе Іегтз оґЬеатіп§ А§геетепІз апсі Ассотосіаііоп Рогтз.
3.2.2. Кєсєіує а Іиііііоп ґее іп ІЬе атоипі апсі оп сопсііііопз зііриіаіесі Ьу 

Ьеагпіп§ А§геетепІ.
3.2.3. Оо поі іззие ап Іпуііаііоп ґог 8іиду іп сазе о ґ гєсєіуіп§ ґаїзе іпґогтаїіоп 

апд ргезепіаііоп оґ а раззрогі луііЬ уаіісіаііоп регіосі Іезз іЬап 2 уеагз аґіег ІЬе сіаіе оґ
іпіепсіесі зійду іп§ аі ІЬе Шіуегзіїу. е ш с а т ю м а і  / ]  л 9*.

со н в и їЛ А їч т
4. РЯОРЕКТУ ІШ А Т ІО Ш  ВЕТ^ЕЕИ ТНЕ РАЯТІЕ8

4.1. ТЬіз а§геешепІ доез поі сопіаіп апу Гіпапсіаі оЬ1і§аІіопз оґ ІЬе рагііез ґог 
гепдегед зегуісез. Ріпапсіаі ІіаЬіІіІіез ЬеІ\уееп ІЬе зіидепі апд ІЬе Шіуегзіїу ґог 
гепдегед зегуісез аге деіегшіпед Ьу іпдіуідиаі сопігасіз.

5. 8РЕСІАЕ ТЕКМ8

5.1. Бигіп§ Ьіз зіау іп ІІкгаіпе 8іидепІ, ассеріед Іо зійду \уііЬ ІЬе Ьеір оґ ІЬе 
Ехесиїог, шизі сошріу ууііЬ ІЬе 1а\уз оґ ІІкгаіпе, ІІкгаіпіап сизіошз гиіез, 8іа1и1е апд 
оіЬег ге§и1аІіопз оґ ІЬе Шіуегзіїу, іпс1идіп§ іпіешаї ге§и1аІіопз, гиіез оґ ІЬе 
ассошшодаїіоп еіс.

5.2. 8іидепІ із гезропзіЬІе ґог кееріп§ апд сагіп§ оиі оґ ІЬе ргорегіу іп ІЬе 
догтіїогу ргоуідед Ьу ІЬе Шіуегзіїу ґог зіидепі ассоттодаїіоп, апд іп сазе оґ 
дата§е Іо сотрепзаіе Еиїзк >Ш І ііз уаіие.

5.3. ТЬе Шіуегзіїу із ипдег по оЬ1і§аІіоп апд ИаЬіІіІу ґог ІЬе оЬ1і§аІіопз оґ ІЬе 
Ехесиїог Іо іЬе іЬігд рагііез, іпс1идіп§ оп Гтапсіаі іззиез поі соуегед Ьу іЬіз 
А§геетепІ.

5.4. Ехесиїог із ипдег по оЬ1і§аІіоп апд ИаЬіІіІу ґог ІЬе оЬ1і§аІіопз оґ ІЬе 
Шіуегзіїу Іо ІЬе іЬігд рагііез, іпс1идіп§ оп Еіпапсіаі іззиез поі соуегед Ьу іЬіз 
Авгеетепі. ,
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6. ТЕКМШ АТІОК ОР 8 Т Ш У

6.1. Тегтіпаїіоп оґ зійду оссигз іЬгои§Ь ІЬе ехрігу оґ ІЬе Іегтз оґ зійду, іґ іЬеге 
із по сігситзіапсез ґог ргетаїиге Іегтіпаїіоп.

6.2. Ргетаїиге Іегтіпаїіоп оґ зійду із роззіЬІе оп ІЬе §гоипдз апд іп ІЬе таппег 
ргезсгіЬед Ьу ІЬе Ееатіп§ А§геетепІ. Іп іЬіз сазе, ІЬе гі§Ьі Іо ііує іп а зіидепі 
догтіїогу зіорз.

6.3. Іп ІЬе сазе оґ ргетаїиге Іегтіпаїіоп оґ зійду ІЬе атоипі оґ Іиііііоп ґее раід 
іп іЬе разі із поі геїигпед іґ іЬе зіидепі Ьаз зіагіед зійдуіп§. Еиїзк ІЧТІІ іззиез ІЬе 
зіидепі доситепіз ргоуіп§ раззед соигзез.
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6.4. Іі" ІЬе Ехесиїог із реІіІіопіп§ іог гепе\уа1 оі" іЬе зіидепі \уЬо луаз ехреііесі 
ігот ІЬе ипіуегзіїу, ІЬе рагїіез тау зііриіаїе аддіїіопаї сопдіїіопз іог роззіЬІе гепедуаі

7. РОКСЕ-МАШІЛІЕ СІКЄЦМ8ТАЖ:Е8

оі1 зіидепі іо сопііпие зійду. л Р■' Е О иС А ТЮ М А І_ / . 11 -у %
с о н з и т г А їм т  г̂ Зж

7.1. ТЬе Рагїіез зЬаІІ поі Ье НаЬІе ипдег Ііііз А§геетепІ,іі" ІЬе оЬ1і§аІіопз луєгє 
поі допе дие Іо іогсе та]еиге, паїигаї сіізазіегз, зігікез, \уаг, апд луЬєп рагїіез аге 
ехетрі ігот  ІіаЬіІіІу ассогдіп§ Іо іпіетаїіопаї а§геетеп1з ог гиіез о і" паііопаї Іалу.

7.2. Рагіу іог л^ЬісЬ іЬе оЬ1і§аІіопз Ьесоте ітроззіЬІе, тизі іттедіаіеіу поіііу
їЬе оїЬег Рагіу оі" іЬе Ье§іппіп§, ехресіед дигаїіоп апд Іегтіпаїіоп оі- іЬе аЬоуе
оЬ1і§аІіопз. \\Піеп поп-сотрііапсе луііЬ іЬіз оЬ1і§аІіоп, ІЬе рагіу, чуііісЬ Ьаз поі
гесеіуед поіііісаііопз, сап сіаіт сотрепзаііоп Ьесаизе о і" датаеез. ИА8ІК ЮУЕЕО | п

ННІСАТЮ ІШ . М Ш :  
сошишмт Мж!-

8. КЕ8РОК8ІВІЕІТУ ОР ТНЕ РАКТІЕ8

8.1. Рагїіез аге гезропзіЬІе іог поп-іііііїїітепі оі- ІЬе А§геетепІ Іеппз Ьу ІІіе 
Іалуз о£ ІІкгаіпе.

8.2. А11 дізриіез, геїаіед Іо ітріетепіаііоп оі- Іегтз о і’ ІЬе А§геетепІ, аге зеїііед 
Ьу пе§оІіаІіопз, іп іЬе сазе о і' поі асЬіеуетепІ оі" сопзепі -  іп іЬе огдег, іогезееп Ьу а 
сиггепі 1е§із1аІіоп.

8.3. Іі* ІЬе дізриіе сап поі Ье гезоіуед іп іЬіз луау, іі сап Ье геуіе\уед іп ІЬе 
Есопотіс Соигі оі" ІІкгаіпе у/ііЬ ІЬе изе оі" ргоседигаї 1а\у ІІкгаіпе оп іЬе зиіі оі" а 
рагіу. МА8ІК ІШЕЕО

ЕРЦСАПОМАІ
сомаиш нт ; 9. а о к е е м е іч т  т е к м

9.1. ТЬе А§геетепІ сотез іпіо іогсе ігот іЬе тотеп і оі" ііз зі§піп§ Ьу ЬоіЬ 
Рагїіез апд гетаіпз уаіід іог ііує (5) уеагз іп сазе іі" попе оі" іЬе Рагїіез десіагез іп 
шгіІіп§ іогт  аЬоиі ІЬе \уізЬ Іо Іегтіпаїе іЬіз А§геетепІ, іЬеп ІЬе А§геетепІ із 
аиіотаїісаііу ехіепдед іог іЬе пехі іїує (5) уеагз Іегт.

9.2. Айег іЬе зі§піп§ оі" іЬіз А§геетепІ іЬе сопдіїіопз оі" ргеуіоиз пе§оІіаІіопз
апд соггезропдепсе аге сапсеїед. /1 п і*
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10. ОТНЕК ТЕКМ8 АИБ СОИОІТЮШ

10.1. ТЬе Рагїіез зкаїї іиШП їЬеіг оЬ1і§аІіопз дие Ьегеипдег іп іЬе тозі еіїесііуе 
\уау апд ипдегіаке Іо гезресі ІЬе іпіегезіз оі" еасЬ оїЬег апд ргоуіде іЬет Іо іЬе іЬігд 
рагїіез.

10.2. Ассогдіп§ Іо ІЬе Еа"\у оі" ІІкгаіпе "Оп Регзопаї Баїа Ргоіесііоп" Рагїіез аге 
оЬ1і§ед Іо Іаке аіі песеззагу теазигез Іо епзиге ІЬе сопіїдепііаіііу оі" іпіогтаііоп оі" а 
соттегсіаі ог оіїїсіаі зесгеї, дізсіозиге оі" луЬісЬ соиід Ьагт ІЬе іпіегезіз оі" ІЬе 
Рагїіез.

10.3. Атепдтепїз апд ирдаїез Іо іЬіз А§геетепІ аге уаіід опіу іі" іЬеу аге 
зі§пед Ьу ЬоіЬ рагїіез.



10.4. ТЬіз А§геетепІ із ехесиїесі іп і\уо соріез іп Еп§1ізЬ ог ІІкгаіпіап Ьеіп§ оґ 
е^иа11е§а1 ґогсе. ИАЗШ ІАІЕЕО / п 
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11. ЬЕОАЬ АООКЕ88Е8 ОР ТНЕ РАЯТІЕ8
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