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РКЕГАСЕ 

Сотрозесі оп іЬе Ьазе оґ іЬе Ьі§Ьег есіисаііоп зіапсіагсі Ьу т>гк §гоир (Тог 
зресіаііу 124 «Зузіет Апаїузіз»): 

1. Оіекзапсіг МАТ8ШК - іЬе Ьеасі оґшогк §гоир, іЬе ^иагапіог, РЬ.Б. (еп§іпеегіп§), 
Аззосіаіе ргоГ аі Сотриіег 8сіепсе сіер!;.; 

2. Уазуі МАКТ8ЕМІЖ - сіосіог оґ зсіепсе (еп§іпеегіп§), ргоґеззог ої" СуЬег 
8есигіІу сіерї.; 

3. Ігупа 8ТКТПГУМ8КА - сіосіог оґ зсіепсе (есопотісз), рго&ззог оґ Сотриіег 
8сіепсе сіері; 

4. 8егЬіі ОМУТКУ8Нта - сіігесіог оГ"Сготііпе" ЬЬС; 
5. Уигіі ВЕКЕ2А - а зіидепі оґ їЬе §гоир САм-51. 

Кєуіє^з оґ ехіегпаї зІакеЬоМегз: 

1. ОІеЬ СНЕКЕУАТУІ - сіігесіог оґ"Уа\уаге" ЬЬС, Тегпорії; 
2. Апсігіі РУКІН - сіігесіог апсі ґоипсіег оґіЬе сошрапу «ЛУізе 8о1иІіопз», Тегпорії. 



1. Рго§гат 8ресШса1іоп (Ма8*ег) оГ 124 «8у8Їет Апа1у8І8» 

1 - Сепегаї іпїогтаііоп 
Ні§Ьег есіисаііопаї ішШиїіоп 
апсі сіерагїтепі; 

Тегпорії Іуап Рику ^'аііопаї ТесЬпісаІ Шіуегзііу, Сотриіег 
Зсіепсе сіері. 

ОШсіаІ пате оГ ейисаііопаї 
ргоегат 

Ескюаііопаї ргоґеззіопаї рго§гат оГ зесопсі ієуєі о і' Іііеііег 
есіисаііоп оп іЬе зресіаїїу 124 Зузіет Апаїузіз оґ іЬе 
кжт1ес1§е Шесі 12 Іпґогтаїіоп ТесЬпо1о§іез 

Біріота іуре апсі питЬег о£ 
сгесііїз ассог(ііп§ їо Йіе 
рго§гат 

Мазіег'з Біріоша (Зіпеїе Нопоигз), 90 сгесіііз ЄКТС, іегт оґ 
зіисіу 1.5 уеагз 

Уаіій ассгейіШіоп Міпізігу оґ Есіисаііоп апсі Зсіепсе оґ ІІкгаіпе, ассгесіііаііоп 
сегііґюаіе НД-ІУ №2081560 Іо 02 Маг. 2017 у. 
уаіісі іо 01 М . 2022 у. 

Сусіе/Іеуеі НРК оШкгаіпе - 7ІЬ ієуєі, Р(3-ЕНЕА - зесопсі сусіе, др-ЕЬЕ 
- 7ІЬ ієуєі 

Ргегедиігешепі» ВасЬеІог с!е§гее із гедиігесі 
Ьап§иа§е оГ зіисіу ІІкгаіпіап 
Ейисаііопаї рго§гат уаїкі їо То 01 М . 2022 у. 
ІІКЬ оГ есіисаіїопаї рго§гат Ь«р://іпШ.ес1и.иа/5Іога§е/ра§ез/00000120/ор124т_2021_п.рс1ґ 
Маіп сопсеріз апсі Шеіг 
СІеГіПІЇІ0П8 

ТЬе рго§гаш сопіаіпз шаіп сопсеріз апсі іііеіг сіеґіпіііопз 
ассог<ііп§ іо іЬе Ьа\¥ оґ ІІкгаіпе "Оп іЬе Ні§Ьег Есіисаііоп" 

2 - Рго§гат ригрове 
Тгаіпіп§ оґ ргоґеззіопаїз сараЬІе о!" сіезі§піп§ сотріех іпґогтаїіоп зузіетз, с1еуеі0ріп§ пе\¥ апсі 
арр1уіп§ ехіз1іп§ теіїюсіз оґ зузіетз апаїузіз Іо зоіує сотріех ргоЬІетз іп уагіоиз іїеШз. 

3 - Рго§гат сЬагасїегівІісв 
Ботаіп (йеМ оґ кпо\УІеі1§е, 
§ресіаку) 

Ріеісі оґкполу1ес1§е: 12 - Іпґогтаїіоп ІесЬпо1о§іез 
Зресіаїїу: 124 - Зузіет Апаїузіз 

Рго§гат огіепіаііоп Ргоегат із ґосизесі оп іЬе асчиізійоп Ьу зіисіепіз оґ 
ргоґеззіопаї кпо\у1есІ§е, зкіїїз, аЬіІШез апсі оіііег сотреіепсіез 
ґог Іііс зиссеззїиі ітріетепіаііоп оґргоґеззіопаї асііуіііез. 

Рго§гат Госи8 
апсі зресіаіі/аііоп 

Зресіаі есіисаііоп іп іЬе зресіаїїу "Зузіетз Апаїузіз". 
Кеу\¥огсіз: сіесізіоп зиррогі ІесЬпо1о§іез, іпґогтаїіоп 
гезоигсез оґ сІаІаЬазез апсі кпо\УІес1§е, іпіе11і§епІ іпґогтаїіоп 
апаїузіз зузіетз, Іпіегпеї Іес1то1о§іез оґ іпіогтаїіоп 
гезоигсез ргосеззіп§. 

Рго§гат £еаіиге8 ТІїе ргоегат сіеуеіорз рготізіп§ агеаз оГ сотриіег то(іе1іп§ 
оґ ргосеззез ґог іЬе сіеуеіортепі оґ тосіегп зой\уаге раска§ез 
апсі десізіоп зиррогі зузіетз. 
Зігисіигаї апсі оЬ]есІ-огіепіесІ арргоасНез Іо зойлуаге с!езі§п аге 
Ьеіп§ сіеуеіоресі. 

4 - Етріоутепі апй їигіЬег 8іи<їу 
Етріоутепі Розіїіопз ассогсііпе Іо іЬе сіаззійег оґ ргоґеззіопз оґ ІІкгаіпе. 

Ассогс1іп§ Іо іЬе Сіаззіґіег оґ Ргоґеззіопз ДК 003: 2010 
Мазіег'з с1е§гее іп зресіаїїу 124 "Зузіетз Апаїузіз" із 
ргерагесі ґог іііс ґо11олуіп§ розіїіопз: 
1238 Ріхуесіз апсі рго§гатз Іеасіз 



2121.2 МаїЬетаїісіап-апаїузІ іп орегаїіоп гезеагсЬ; 
2131.1 КезеагсЬег-сопзиІІапІ (сотриіег зузіетз); 
2131.2 Апаїузі оґ сотриіег зузіетз; 
2131.2 Оаіа асітіпізігаїог; 
2131.2 Апаїузі оґ сотриіег сІаІаЬапк; 
2149.2 Зузіет апаїузі (ехсері сотриіегз); 
2433.1 КезеагсЬег-сопзиІІапІ (іпіогтаїіоп апаїуіісз); 
2433.2 Апаїузі оґ сопзоШаІесІ іпіогтаїіоп. 
2447 Ргоґеззіопаї іп ріхуесі апсі рго§гат тапа§етепІ 

Айег^гайиаііоп зійду Сопііпиаііоп оґ зіисііез аі іЬе іЬігсі (есІисаІіопаї-зсіепііГіс) 
ієуєі оґЬі§Ьег есіисаііоп Іо оЬіаіп ІЬе РЬ.Б. ієуєі. 

5 - ТеасЬіп§ ІесЬпіциез аікі теШосІз 
АрргоасЬез їо 1еасЬіп§ аші 
зїікіу 

Ьесіигез, ргасіісаі сіаззез, гезеагсЬ ІаЬогаїогу \уогк, 
ітріетепіаііоп оґ ісгт рарегз апсі ргоіесіз, іпсіерепсіепі \уогк, 
сопзиііаііопз луііЬ ІеасЬегз, ргерагаїіоп оґ тазіег'з Йіезіз 

Ка1іп§ теіЬо(І8 \Угі«еп апсі огаї ехатз, ехатз изіп§ ІЬе сіізіапсе 1еагпіп§ 
зузіет, ІаЬогаїогу герогіз, аЬзІгасіз, ргезепШіопз, сіеґепзе оґ 
тазіег'з іЬезіз. 
6 - Рго§гат сотреіепсе 

Іп1е§га1 АЬіІіІу Іо зоіує гезеагсЬ апсі / оґ іппоуаііоп ргоЬІетз іп іЬе 
ґіеИ оґ зузіетз апаїузіз 

Сепегаї (Соттоп) ЗК1. АЬіНіу Іо аЬзІгасІ іЬіпкіп§, апаїузіз апсі зупіЬезіз. 
ЗК2. АЬіІіІу Іо соттипісаіе іп а ґогеі§п 1ап§иа§е. 
ЗКЗ. АЬіІіІу Іо зеагсЬ, ргосезз апсі апаїухе іпґогтаїіоп ґгот 
уагіоиз зоигсез. 
ЗК4. АЬіІіІу Іо соттипісаіе луііЬ гергезепіаііуез оґ оіЬег 
ргоґеззіопаї §гоирз оґ сііґґегепі ієуєіз (ЧуііЬ ехрегіз ґгот оіЬег 
ґіеМз оґкпо\УІесі§е / Іурез оґ есопотіс асііуііу). 
ЗК5. АЬіІіІу Іо сіеуеіор апсі тапа§е рщіесіз. 

Ргоїеззіопаї сотреіепсіез оґ 
іЬе зресіаку 

СК1. АЬіІіІу Іо іпіе§га1е кпо\УІес!§е апсі сопсіисі зузіетз 
гезеагсЬ, арріу теїЬосІз оґ таїЬетаїісаІ апсі іпґогтаїіоп 
тос1е1іп§ оґ сотріех зузіетз апсі ргосеззез оґ сііґґегепі паїиге. 
СК2. АЬіІіІу Іо сіезІ£п іпґогтаїіоп зузіетз агсЬіІесІиге. 
СКЗ. АЬіІіІу Іо сіеуеіор сіесізіоп зиррогі зузіетз апсі геґеггаї 
зузіетз. 
СК4. АЬіІіІу Іо аззезз гізкз, сіеуеіор гізк тапа§етепІ 
аІдогіїЬтз іп сотріех зузіетз оґ уагіоиз паїигез. 
СК5. АЬіІіІу Іо тосіеі, ргесіісі апсі (іезі§п сотріех зузіетз апсі 
ргосеззез Ьазесі оп теїЬосІз апсі Іооїз оґ зузіетз апаїузіз. 
СК6. АЬіІіІу Іо арріу ГЗаіа Зсіепсе іЬеогу апсі теїЬосІз Іо 
регґогт сіаіа тіпіп§ Іо ісіепііґу пе\у ргорегііез апсі еепегаїе пе\\' 
кпол¥Іес1§е аЬоиІ сотріех зузіетз. 
СК7. АЬіІіІу Іо тапаее іпґогтаїіоп ІесЬпо1о§у у/огкЯо\\7з іЬаІ 
аге сотріех, ипргесІісІаЬІе апсі геяиіге пе\¥ з1га1е§іс 
арргоасЬез. 



СК8. АЬіІіІу Іо сіеуеіор апсі ітріетепі зсіепііґіс апсі аррііесі 
ргсуесіз іп ІЇіе Гісісі оГ іпґогтаїіоп іесііпо1о§у апсі геіаіесі 
іпіегсіізсірііпагу ршїесіз. 
СК9. АЬіІіІу Ю ргоіесі іпіеііесіиаі ргорегіу гідЬіз, 
соттегсіаііге гезеагсії апсі іппоуаііоп. 
СК10. АЬіІіІу іо зеїґ-есіисаііоп апсі ргоґеззіопаї сіеуеіортепі. 

7 - Рго§гаш 1еагпіп§ оиісотев 
КпОЛУІЄСІ§Є8, 8кІ1І8, 
соттипісаііоп 

РН1. Зресіаіігесі сопсеріиаі кпо\\1ес!«е, \уЬісіі іпсіисіез шосіегп 
зсіепііґіс асЬіеуетепіз іп іііе ґіеісі оґ зузіетз апаіузіз апсі 
іпґогтаїіоп ІесЬпо1о§у апсі із їЬе Ьазіз ґог огі§іпаі Ііііпкіп§ апсі 
гезеагсії. 
РН2. Виіісі апсі гезеагсії тосіеіз оґ сотріех зузіетз апсі 
ргосеззез изіп§ теіЬосіз оґ зузіетз апаіузіз, таіїїетаіісаі, 
сотриіег апсі іпґогтаїіоп тосіс1іп§. 
РНЗ. Арріу теіііосіз Іо геуеаі ипсегіаіпііез іп ІЇіе ргоЬіетз оґ 
зузіетз апаіузіз, Іо геуеаі зііиаііопаі ипсегіаіпііез апсі 
ипсегіаіпііез іп Іїіе ргоЬіетз оґ іпіегасііоп, соипіегасііоп апсі 
сопйісі оґ з1га1е§іез, Іо йпсі а сотрготізе іп геуеаііп§ 
сопсеріиаі ипсегіаіпіу. 
РН4. Беуеіор апсі арріу теіііосіз, аі§огііЬтз апсі Іооіз ґог 
ґогесазІіп§ іЬе (іеуеіортепі оґ сотріех зузіетз апсі ргосеззез 
оґ сііґґегепі паїиге. 
РН5. Ше гізк аззеззтепі теазигез апсі арріу іЬет іп Іііе 
апаіузіз оґ тиіііґасіогіаі гізкз іп сотріех зузіетз. 
РН6. Арріу тасіїіпе 1еагпіп§ апсі сіаіа тіпіп§ Іесіи^иез, 
таіїїетаіісаі аррагаїиз оґ ґиггу 1о§іс, §ате ІЇіеогу, апсі 
сіізІгіЬиІесі агііґісіаі іп1е11і§епсе Іо зоіує сотріех зузіетз 
апаіузіз ргоЬіетз. 
РН7. То сіеуеіор Іп1е11і§еп1 зузіетз іп іЬе сопсііііопз оґ роогіу 
зігисіигесі сіаіа оґ сііґґегепі паїиге. 
РН8. Мепііґу апсі еуаіиаіе іЬе рагатеїегз оґ таіїїетаіісаі 
тосіеіз оґ сопігої оЬїесІз. 
РН9. Беуеіор апсі арріу тосіеіз, теіііосіз апсі аі§огіІЇітз ґог 
сіесізіоп-таклп§ іп сопйісі, ґиггу іпґогтаїіоп, ипсегіаіпіу апсі 
гізк. 
РН10. Сіеагіу апсі ипатЬі§иоиз іо сопуеу опе'з о\уп 
кпо\¥ІЄ(і§е, сопсіизіопз апсі аг§итеп1з Іо зресіаіізіз апсі поп-
зресіаіізіз, іп рагіісиіаг Іо зіисіепіз 
РН11. Егееіу ргезепі апсі (іізсизз огаііу апсі іп ті і іп§ Ше гезиііз 
оґ гезеагсії ап<і іппоуаііоп, оіЬег іззиез оґ ргоґеззіопаї асііуііу 
іп ІЇіе зіаіе апсі Еп§1із1і 1ап§иа§ез. 

8 - Ке«оигсе8 їог рго§гат ітріетепіаііоп 
Маіп сЬагасіегІ8ііс8 оГ зіаії 90% оґ гезеагсії апсі ІеасЬіп§ зіаґґ іпуоіуєсі іп ІеасЬіп§ 

ргоґеззіопаііу-огіепіесі сіізсірііпез іп ІЇіе зресіаііу 124 "Зузіетз 
Апаіузіз" ііауе сіе§геез ап<і асасіетіс Ііііез, \¥Іііі ехрегіепсе оґ 
ргасіісаі \уогк іп іЬе зресіаііу 100%. 

Маіп сЬагасіегІ8ііс8 
І0§І8ІІС8 

ІІзе оґтосіегп сотриіег Іооіз апсі зоґЬуаге. 

Маіп сЬагас(;егІ8Ііс8 оГ 
ейисаііопаї а псі 

ІІзе оґ сіізіапсе 1еашіп§ епуігоптепі оґ Тегпоріі Іуап Риіи) 
№ііопа1 ТесЬпісаі Шіуегзіїу апсі аиіїюг'з сіеуеіортепіз оґ 



теШо(іо1о§іса1 апсі 
іпГогтаіїопаІ зиррогї; 

зсіепіШс апсі рес1а§о§іса1 \уогкегз; ІехіЬоокз апсі тапиаіз \\'ііЬ 
Йіе зїатр оґ ІЇіе Асасіетіс Соипсії оґ Тегпорії Іуап Риііу 
Наііопаї ТесЬпісаІ Шіуегзііу. 

9 - Асайетіс тоЬіІіїу 

^І іопаї сгесіії тоЬіІіїу Вазссі оп Ьііаіегаї а§геетепїз ЬеІ\¥ееп Тегпорії Иагіопаї 
ТесЬпісаІ Ипіуегзіїу патесі айег Іуап Риіуиу апсі ІесЬпісаІ 
ипіуегзіїіез оґ Штате. 

Іпіегпаіїопаї сгегіії тоЬіІіїу Оп іііе Ьазіз оґЬіІаІегаІ а^геетепіз ЬеІ\уееп Тегпорії Каїіопаї 
ТесЬпісаІ Цпіуегзіїу патесі айег Іуап Риіуиу апсі Ьі§Ьег 
есіисаііопаї іпзіііиііопз оГ £огеі§п рагіпег соипїгіез. 

8іийу оГ £огеі§п $1ис1епі§ СопсШопз Ьауе Ьееп сгеаіесі Гог ігаіпіп§ оґ &>геі§п зіисіепіз. 



2. Рго§гаш сотропеп*8 И§1 апсі ІЬеіг Іо§ісаІ «ециепсе 
2.1. Рго§гат сотропепіз Іізі 

соае Рго§гат сотропепіз Сгесіііз Рогт оґ йпаї 
сопігої 

Сотрикогу сотропепЇ8 

Сусіе оі1 §епега11гаіпіп§ 

ОК1 Ргоґеззіопаї Еіііісз апсі Кипсіатепіаіз оґ 
Рес1а§о§у 

4 Іезі 

ОК2 Іпіеііесіиаі Ргорегіу 4 іезі 
ОКЗ Оссираііопаї Неаіііі апсі Заґеіу іп іЬе ВгапсЬ 4 ехат 
Сусіе оГ ргоїе88Іопа11гаіпіп§ 

ОК4 Іпіегпеї Тес1іпо1о§іез Ргосеззіп§ оґ 
Сопзоіісіаіесі Іпґогтаііоп Ксзоигсез 

4 ехат 

ОК5 Сопзоіісіаіесі Іпґогтаііоп Кезоигсез оґБаІаЬазе 
апсі Кпо\\'1есі§е Мапа§етепІ 

4 Іезі 

ОК6 Баїа \\-7агеЬоизіп§ 4 ехат 
ОК7 ТесЬпо1о§іе8 оґ Іпґогтаііоп Мапа§етепІ 4 ехат 
ОК8 Оесізіоп Зирроії Тес1іпо1о§іез 4 іезі 
ОК9 Ріхуесі Мапа§етепі оґ Зузіетз луіііі 

Сопзоіісіаіесі Іпґогтаііоп 
4 Іезі 

ОКЮ Бі§і1а1 Тгапзґогтаїіоп 4 Іезі 
Ргасіісаі ігаіпіп§ 

ОК11 8ресіа11у Ргасіісе 9 сііґґ. іезі 
ОК12 0иа1ііуіп§ Рарег-геІаІесЗ ІпІегпзЬір 7,5 сііґґ. іезі 
ОК13 Мазіег'з Огасіиаііоп ТЬезіз Беґепзе 1,5 
ОК14 Мазіег'з Огасіиаііоп ТЬезіз \\/гіііп§ 7,5 
Тоіаі атоип* оГ сотрикогу сотропепів: 65,5 

Орііопаї сотропепІ8 

Сусіе ої §епега! <гаіпіп§ 

ВБ1 Визіпезз Р1аппіп§ 4 ехат 
Сусіе оГ рго^е88Іопа1їгаіпіп§ 

ВБ2 Іпіеііідепі Зузіетз оґ Сопзоіісіаіесі Іпґогтаііоп 
Апаїузіз 4 ехат 

ВБЗ Меііюсіз, Зузіетз оґБаІа 8і§па1 апсі Зузіет 
Зітиіаііоп Мосіе1іп§ 4 іезі 

ВБ4 Рипсіатепіаіз оґБізсгеІе Оупатіс Зузіетз 4 Іезі 

ВБ5 (2иеиіп§ 8уз1етз 4 ехат 
ВБ6 ІТ Беуеіортепі Мапа§етепІ Вазесі оп 

Епіегргізе Визіпезз АгсЬіІесІиге 4,5 ехат 



Тоіаі атоипі оГ орііопаї сотропепіз: 24,5 

ТОТАЬ АМОШТ ОГ РКОСКАМ 90 

3. Гогш оі" сегіШсаііоп оГ арріісапї» їог Ьі§Ьег ейисаііоп 

Айезіаііоп оґ ^гасіиаіез оґ іЬе есіисаііопаї рго§гат оґ зресіаїїу 124 "8уз1етз 
Апаїузіз" із саггіесі оиі іп їЬе ґогт оґ ргоіесііоп оґ тазіег'з яиаіііїсагіоп шогк апсі 
епсіз шііЬ іЬе іззиапсе оґ а зіапсіагсі сіоситепі: оп ашагсііпд, Ьіт а тазіег'з сІе§гее \уііЬ 
Ше циаІШсаІіоп: Мазіег оґ Зузіетз Апаїузіз. 

СКіаІШсаІіоп ^огк зЬоиІсІ іпуоіує зо1уіп§ а сотріех ргоЬІет о!- гезеагсЬ 
апсі/ог іппоуаііоп іп іЬе ГіеШ оґ зузіетз апаїузіз. 

С)иа1і!їса1:іоп шогк зЬоиІсІ поі сопіаіп асасіетіс ріа^іагізт, ґаЬгісаІіоп, 
Іаїзійсаііоп. 

(ЗиаІШсаІіоп ^огк т ш і Ье риЬІізЬесІ оп іЬе ойїсіаі чуєЬзііє оґ ІЇіе Ьі§Ьег 
ескісаііоп іпзіійіііоп ог ііз зиЬсІІУІзіоп, ог іп іЬе герозіїогу ої" іЬе Ьі§Ьег есіисагіоп 
ішїіііШоп. 

РиЬІісаІіоп оґ ^иа1іГ1са і̂оп ^огкз сопІаіпіп§ іп&гтаїіоп \уШі Іітіїесі ассезз 
зЬаІІ Ье саггіесі оиі іп ассогсіапсе \уі1;Ь ІЇіе гециігетепіз оґіііе Іе^ізіаііоп. 



4. Соггевропйепсе таїтіх Ьеї\уееп рго§гаш сотреїепсе8 апсі рго§гат 
сотропепі» 

ся сп ю ЧО г- оо Оч о О4} Гч| го ЧО « X « * « И « * ^ X X 
О О о О о О О О О О О О т д « И ю т 

ЗК1 + + + 
ЗК2 + + + + + 
ЗКЗ + + + + 
ЗК4 + + + + + 
ЗК5 + 
СК1 + + + + + + 
СК2 + + + + 
СКЗ + + 
СК4 + + + + 

СК5 + + + + + 

СК6 + + + + 
СК7 + + + + + + + 

СК8 + + + + + + + + + 

СК9 + + 
е к ю + + + + + + 

5. Маігіх оґ ргоуійіп§ ої рго§гат 1еагпіп§ оиісоте» (ПРН) 
геїеуапі сотропепі» оГ іЬе есіисаііопаї рго§гат 

0К
1 

О О
КЗ

 

О О
К5

 

0К
6 [ - » І4 

о 0К
8 

0К
9 о 

о 0К
11

 

0К
12

 

ВК
1 

ВК
2 

ВК
З 

ВК
4 

ВК
5 

В
К

6 
РН1 + + 
РН2 + + + + 

РНЗ + + + 

РН4 + + + 
РН5 + + 

РН6 + + 

РН7 + + + 
РН8 + + + 

РН9 + + + 

РН10 + + 

РН11 + + 




