
РКОТОСОЬ
ОТ (|не ТЬіга Зеззіоп ог гЬе \д’огйіпе Сгоир оп Тгасіе, 1пуезітепіапа
1псіизп'у 0? [Не Кцззіап ——1п‹10пе5іап .]оіпіСоттіввіоп оп Тгабе,

Есопотіс апа ТесЬпіса! Соорегаііоп

А. [ппоаисііоп
1. Ш [Ье зрігіт оі` [гасіісіопапу ЕгіетЛу аті соорегаііче ііев Ьеішееп те

Киэзіап Ресіегагіоп апсі [Ье КериЫіс оГ 1пдопе5іа, апд рыгзцат ю Ше

Адизес! Міпитез оі`Ще Еіечепгь Зеззіоп оі ’сЬе Кцззіап — 1псіопе$іап іоіт
Соттіззіоп оп Тгасіе, Есопотіс апсі ТесЬпіса] Соорегагіоп (Ьегеіпайег
геі’еггед ю аз тЬе Соттіззіоп), зізпесі он 31 ОсюЬег 2016 іп ‚Такта, ите
КериЫіс оГ 1пс10пезіа, те ТЬігсі Беззіоп оГ Ше Соттіззіоп’з \УогКіпз
Огоир оп Тгасіе, {пёизтгу апсі 1пуезътепг (Ьегеіпайег геГеггеё ю аз те
\УогКіпз (Згоир) щаз сопхіепесі іп Мозсош он 19 1ц1у, 2017.

2. ТРК: Кивзіап Веіезаііоп щаз Ьеадеа Ьу Веригу Міпізкег оі` Есопотіс
Бах/аорте… ОГ Ще Киззіап Редегаъіоп, Н.Е. Мг. А1ехеу Сгиидеч апсі те
{псіопезіап Беіеватіоп щаз Ьеасіесі Ьу Верщу Міпізгег Гог 1п1етагіопа1

Есопотіс Соорегагіоп, Соогсііпаііпз Міпізкгу Гог Есопотіс АГГаігв ОГ {Ье

КериЫіс о? 1'пс10пе5іа, Н.Е. Мг. Шиа! АГГапсіі Ьи1<тап (Ьегеіпайег геЕеггесі
[о аз Вот Бісіез).

ТЬе Азепсіа оГтЬе \УогКіпв Огоцр Зеззіоп із аЦасЬесі аз Алпех 1.

Пт іізгз о? [не {шо Веіезаііопз аге анасЬесі аз Аппех 11.



В. Тгаае
3. Вот Біс1ез посеа 11131 {Не сіесгеазе ОГ Ьі1аіега1 [гасіе іп 20144015 щаз

сЬапЁеа Ьу & розігіуе сіупатісз ОГ Ьі1асега1 ігасіе іп 2016. Ассогсііпз ю Ше

Кцззіап сизіотз ‹іаш, іп 2016 [Ье \'о1ите ОГ Ьі1атега1 часіе геасЬесі 0813
2614.9 тіШоп, ог іпсгеазеа Ьу 333% сотрагесі со [Ье ваше регіосі о?
2015.Ноше\/ег‚ Ьазед оп Зіаіізіісв 1псіопе51а сіакаЬазе іп 2015 [Ье чаШе ОГ

Ьі1аъега1 кгасіе Ьеъшееп Кпёопезіа апсі Киззіа (іес1іпес1 Ьу 24.83% сотрагесі
то [Ье ргечіоцв уеаг‚апс1 іпсгеазесі Ьу 6,33% {гот 0813 1.98 Ьі11іоп іп 2015
[о 051) 2.11 Ьі11іоп іп 2016. Вот $іс1ез аге “11111113 10 экгепзгЬеп Ьі1атега1

ггасіе соорегаііоп [Ьгоивь 1гас1е Гасііігаііоп.

4. Пт Кцвзіап Зісіе ехргеэвед ікз сопсет іп соппесъіоп №№ {116 зіеасіу сіеі'юіт
оі` :гас1е Ьа1апсе Ьешееп Ще Мо соитгіез іп Ггц/ог ОГ Ше КериЫіс от"

іпёопезіа.
5. Тпе Низзіап Зіёе ехргеззед ікз сопсегп Шаг цпсіег [егтз апсі сопоіігіопз о?

[епсіегз оп зцрр1у 01“ рошег ечиіртет аггапЁеё Ьу [Ье [пёопезіап зтасе
е1есггіса1 сотрапу РТ. РЫЧ, оп1у сотрапіез Етот ОЕСВ соитгіез аге
а11ошесі {о раг‘сісіраге іп тепсіегз. ТЬе Кцззіап Редегаііои із пог & тетЬег оГ
ОЕСВ. ТЬе Киззіап Зісіе ргорозесі ю геігаіп {гот 1116: арріісагіоп іп Ще

гепбег доситетз ОГРТ. РЕМ.

Т11е 1пс10пезіап Зіде поіеё гЬе сопсегп 05 [Ье Киззіап Зісіе апсі іпіогтесі Шаг

Міпізпу ОГ Зтаге Ошп Сотрапу 0511113 КерцЫіс оГ 1пс10певіа апа Р.Т. РЬЫ
аге згі11 гечіешіпз оі [пе ро1ісу сопсегпіпё 111е {егтз апсі сопёітіопз оі`

[епаег оп Епзіпеегіпз, Ргосцгетет апа Сопзтшсііоп (ЕРС) зресійсапу
геіагесі [о ОБСЕ) гевШаъіоп.

ТЬе 1псіопезіап Зісіе іпіогтесі Шаг те Кцззіап сотрапіез сои1с1 51111

рапісіраіе іп ЕРС ОГ Тгапзтіззіоп Рго}ессз‚ ЕРС о? КепешаЫе Епегёу
Ргод'есю апа 1РР рх'оіесш, іпсіисііпв зцрріу ОГ 115 рошег есшіртет, шЬеге
[РР ргод'естз аге ассоитесі Гог 70% 0135 (Б\У ргоіест.



6. ТЬе Кцззіап Зісіе опсе аваіп дгеш апетіоп ОГ гЬе 1псіопезіап Зісіе Шаг ЗЗС

“Нпікесі Епяіпе Согрогагіоп” (Ьегеайег __ 1$С “Ш'ЕС”) щаз ипаЫе со

чцаіііу аз а зиррііег 01° рошег есшіртет іп РТ. РЬМ ‹іие то [Ье гечиігетет
ОГ [Ье іпсіопевіап сотрапу [о сопйгт Шаг ЮС “ПЕС” апсі тетЬегз ОГ ігз

Ьоагсі оі’ сіігесъогз аге пот іп Фе іпіегпаііопа] вапсгіоп “$$$. Вие ю те
ітрозіъіоп 05111131131 эапстіопз Ьу те [Ьіпі соитгіез, {йе Киэзіап сотрапіез
аге цпаЫе {о ргочісіе ехрохт 01" тосіет Кцззіап ЬіЁЬ—тесЬ епегау ечиіртепг
апсі тесЬпо1оаіез то [Ье 1псіопезіап тагКег, ав \меп ав сЬе огаапіиагіоп оГ

зеті КлосК-сіошп аззетЫу оГіЬів ечиіртет іп 1пс10пезіа.

ТЬе [пёопезіап Зіёе поіес! гЬе сопсет 05 №6 Киэзіап Зісіе апсі Ьаз Ьееп
сопсіисгіпз Бык-Шек” соогсііпатіоп МШ геіечат паііопа] азепсіез іп іпсіопезіа.
ТЬе 1псіопе5іап Зісіе ш… аізо йпсі сотшоп цпсіегвгапсііпе оп [Ье тагсег Гог

ЬогЬ зісіез.

7, Пт 1пс10пе5іап Зіде гечцезгесі {0 [Не Киззіап 8ісіе {о іпсгеазе Ще ітроп ОГ

раіт оі1 апсі пз сіегіуаііуе ргосіисіз, тасЬіпегу, ра1т Кетеі, сотТее апа (еа,
апіша] ог чезеіаЫе {аш ог оііз, сосопщ (сорта) он, сосоа Ьипег, іігез,

Гоошеаг, Бзітегіез ргосіисіз, гиЬЬег, гапап, ріпеарріе, аз шен аз Агепда
Ьгошп визаг.

8. ТЬе 1пёопезіап Зісіе ргорозесі ЪЬе іпіешіоп ОГ Аггійсіаі [пзетіпакіоп (А1)

Сентег ОЕ Зіпзозагі [о соорегате шігЬ те Кыззіап Зіёе іп гЬе №16 05 ехрогс
оі` й'оиеп эетеп апсі ііуезюск ігаіпіпе.

9. ТЬе {псіопезіап Зісіе іпчігесі Ше Киззіап зше во \!ізіі Апійсіаі 1пзетіпагі0п
(А1) Сетег оі' Зіпвозагі іп опіег то ГипЬег сіізсцзз апа шітпезз сіігесгіу

аЬощ {Ье асгіуіъу ОГА1 Сентег.

10.ТЬе {псіопеэіап Зіёе аізо ргорозесі со ехроп зеуегаі таіп ехрогъ

соттосіітіез Ггот Ко1аКа Кезепсу, Зощпеазъ $и1ашезі Ргочіпсе, іпсіцсііпё

сосоа, [о етег Киззіап тагКег.

] 1‚ТЬе 1псіопе5іап Бісіе ехргевзесі [не геасііпевз [о езсаЫізЬ & Лоіпг Зшду Сгоир
(156) Ьегшееп [пёопезіа апсі Еыгазіап Есопотіс Ппіоп — (ЕАЕШ). ТЬе

З



Кцззіап Зісіе іпГогтеё Шаг ану с\есізіоп гевагсііпд РТА Ьесшееп [псіопезіа

апсі БАБЫ, іпс1шііп$ гЬе езжаЫізптеш о? 186, тцзі Ье гаКеп Ьу сопвепзиз
оГ а11 ЕАЕНМетЬег Змиев,

12.ТЬе 1псіопезіап Зісіс ргорозесі то [Ье Кцззіап Бісіе [о сііэсцвз те роззіЬіііъу

оі езсаЫізЬтет о? Ргеіегепъіаі Тгасіе Аегеетет Ьеш/ееп [шіопезіа апсі

Киззіа.

13. ТЬе 1пс10пезіап 5іс1е азКесі те Киззіап Зіде го сопсіисі ап іпзресгіоп о?

індопезіап йзь ргосевзіпд етегргіэез шЬісЬ Мас! Ьееп іпіііаіесі зіпсе 2014
(11 ехрогіегз) апа 2016 (2 ехропегз). ТЬе Киззіап Зісіе із геасіу то сопвідег

[Ье розвіЬіііЪу ОГ саггуіпв ош гЬіз іпзресгіоп айег гесеічіпз & геэропзе [0 &

ргеуіоизіу вет Хепег Мо. РЗ—УЦБЬ -7/19878 о? ОскоЬег 19, 2016.

Вот Бісіез сопбгтесі Шеіг ітетіоп [о сотіпие соорегаъіоп оп те іззие.

И.ВоъЬ Зісіез азгеед {о зггепзъЬеп сарасігу Ьиіісііпв іп те йеШ оі` ггаае,

іпчезгтет, вапісагу анс! рЬуіозапігагу (ВРЗ), іпсіизігу, аггісипиге апсі

йзЬегіез.

15.ТЬе Киззіап Зісіе сопйппеё те ітегезс іп іпсгеазіпз Ше ехропз 05 згаіп
анс! ргосіисгз ОГ і‘св ргосезвіпз йо [йе 1пбопезіап тагКеі, аз шеи аз рготрг
ассезз Гог Ьагіеу, оаъз, 50уа, сот, зоуа теа1, сегеаіз апсі его. со те
Хпёопеэіап тагКеъ.

Бигіпв тие тееііпв [Не Кцззіап Зіае Ьапёесі оуег 10 [Не [псіопезіап Зісіе

арріісагіопз апа адсііъіопаі зет ОГ сіосшпетз Ёог гевізпаъіоп іп індопевіа ОГ

Киззіап 1аЬога$огіе5 епаЫіпв сотгоі ОГ вгаіпз апб згаіп ргойиссз патеіу
Ьагіеу, оаіз, зоуа, сот, зоуа тез], сегеаіз апсі его.

16.ТЬе Киззіап Бісіе ргорозеё {0 [Не [псіопезіап Зісіе то этап гЬе ргосезз оГ

ргочіёіпз ап ассезз Гог Ще Кцззіап ргосіисгз о? апіта! огівіп (рогіс, ЬееГ,

роипгу апсі со-ргосіистз, аз шен аз йпізЬед тез! апсі ‹іаігу ріодискв) ю іЬе

[паопезіап тагКех апё саггу о… [не ргоседцге Гог аззевзіпз [Ье гізк

апа1у5і5.



РВОТОСОЬ
ог№0 “№11 Зеззіоп о!“Ше “’огКіпд Сгоир оп Тгаёе, 1пуе51тептапа
1паизігу оі' тЬе Киввіап——1п‹10пе5іап .]оіпт Соттіззіоп оп Тибе,

Есопотіс апа ТесЬпіса! Соорегаііоп

А. 1пігоаисііоп
1. {п 1116 эрігіт ОГ [гадіііопаііу Ггіепспу апа соорегаііуе сіез Ьетшееп Ще

Кизэіап Ресіегаііоп апсі спе КериЫіс ОГ 1псіопезіа, апс1 ригзцат го ъЬе

Адгееё Міпи‘сез оГ [не Еіечепт Беззіоп оГ Ше Киззіап — {пдопезіап Зоіт
Соштіззіоп оп Тгасіе, Есопотіс апсі Тесішіса1 Соорега‘сіоп (Ьегеіпаі’гег
геГеггесі то аз Ще Соттіззіоп), відвесі он 31 ОсюЬег 2016 іл _ТаКагщ [Ье
КерцЫіс ОГ 1псіопезіа, Ше ТЬігд Зеззіоп оі те Соттіззіоп’з \УогКіпз,
Огоир оп Тгаёе, 1псіизтгу апсі іпуезгтет (Ьегеіпайег геГеггесі со аз [Ье
\УогКіпЁ Огоир) щаз сопчепесі іп Мозсош оп 191и1у, 2017.

2, ТЬе Кцззіап Ве1евагіоп №15 Ьеасіеё Ьу Беригу Міпізсег ОГ Есопотіс
Веуеіортет ОГ Нае Киззіап Редегатіоп, Н.Е. Мг. Аіехеу Стгъшіеч апа гЬе
1пёопезіап Веіезатіоп щаз Ьеасіесі Ьу Верщу Міпізгег Гог 1п’сетагіопа1

Есопотіс Соорегаііоп, Соогсііпаііпа Міпішу Гог Есопотіс АГГаігз ОГ гЬе
КерцЫіс оГ 1псіопе5іа, Н.Е. Мг. Шиа! АГГапсіі ЬиКшап (Ьегеіпайег геГеггесі

[о аз Вот Бідез).

ТЬе Адепда оГкЬе \УогКіпЁ (Згоцр Беззіоп із аыаспеё аз Аппех 1.

Тіте ііэіз ОГШеМо Веіевайопз аге аЦаоЬесі аз Алпех Н.



В. Тгяае
3. ВО… Бісіез потекі тат [Не Оесгеазе ОГ Ьі1атега1 [гиде іп 2014—2015 щаз

сЬапЁед Ьу & розітіуе Оупатісз оі Ы1аіега1 пабе іп 2016. Ассогсііпв ю те
Кцззіап сивютз (1313, 111 2016 [Не \юште ОГ Ьі1а1ега1 кгасіе геасЬесі 0813)

2614.9 ті11іоп, ог іпсгеазесі Ьу 333% сотрагед [О кЬе ваше регіосі ОГ

2015.Ношечег‚ Ьазесі оп Экаіізтісв 1п‹іопезіа ОахаЬаэе іп 2015 те \!а1це ОГ

Ыіаіега1 ггасіе Ьеішееп 1пс10пе5іа апсі Кивзіа сіесііпес1 Ьу 24.83% сотрагесі
то Ше ргечіоиз уеаг‚апсі іпсгеазесі Ьу 6.33% {гот 051) 1.98 131113011 111 2015
110 1351) 2.11 Ьі11іоп іп 2016. БОШ Зіёез аге ші11іп8 [о зггепЁЪЬеп Ьііаіегаі
ггасіе соорегагіоп {ШОЦЁЬ [гасіе Гасііітаъіоп.

4. ТЬе Кцвзіап Зіае ехргеззесі ішз сопсет іп соппесгіоп №1111 те зіеаёу Оейсік
ОГ [гасіе Ьаіапсе Ьегшееп гЬе МО соитгіез іп Ёауог ОГ [Ье КериЫіс ОГ

Шёопезіа.

5, ТЬе Кцззіап Бісіе ехргезвесі ігз сопсегп Шаг ипаег [еппз апс] сотіі’сіопз ОГ

гепсіегз оп зирр1у ОГ рошег ечиіртет аггапёеё Ьу гЬе [псіопезіап втасе
е1есігіса1 сотрапу РТ. РЫЧ, оп1у сотрапіез Етот ОЕСВ соитгіез аге
а!]ошесі со рапісіраіе іп тепсіегз. ТЬе Кцззіап Редегатіоп із пог & тетЬег о?
ОЕСВ. ТЬе Киззіап Бісіе ргорозеё ю геГгаіп {гот {Ье арр1іса1іоп іп Ще

гепёег сіосцтетз 01° РТ. РЬЫ.

ТЬе 1псіопе5іап Зісіе погесі 1116 сопсет ОГ [Ье Кцззіап Зіс1е апсі іпЁогтесіШаг

Міпізи'у ОГ Зиме Ошп Сотрапу Оі те КерцЫіс 05 1пс10пезіа апа Р.Т. РЬМ
аге 51111 гечіешіпз ОГ Ше роіісу сопсегпіпв [116 [егтз апсі сопсіітіопз ОГ

[епсіег оп Епдіпеегіпз, Ргосцгетепъ апа Сопзтшсгіоп (ЕРС) зресійсаііу
ге1аіес1 Ю ОЕСВ гезиіаііоп.

ТЬе 1псіопезіап ЗіОе іпіогтесі Шаг Ше Кцззіап сотрапіез сои1сі зіі11

рапісіраге іп ЕРС ОГ Тгапвтіззіоп Ргод'ескз, ЕРС ОГ КепешаЫе Епегау
Ргод'есъз апа 1РР ргоіесш, іпсшОіпв зирріу 01с іъз рошег ецціртет, шЬеге
[РР ргод'есіз аге ассоитесі Гог 70% 01 35 СМ/ ргоіесг.



6. ТЬе Киззіап Зісіе опсе аваіп сігеш аскетіоп 0? [Не 1псіопезіап Бісіе Шаг `УБС

“Ыпігесі Епёіпе Согрогаііоп” (Ьегеайег … 1$С “ПЕС”) щаз цпаЫе [о

ццаНГу аз & зиррііег 05 рошег ечиіртет іп РТ. РЬМ сіце {о [116 гециігетет
оГ сЬе 1псіопевіап сотрапу [о сопйгт Шаг ]ЗС “ПЕС" апсі тетЬегз ОГ ітз

Ьоагсі ОГ (іігессогз аге поі іп те іпіегпаііопа] запсгіоп 1і5сз. Вие [о 1116

ітрозіъіоп оі ищ'ив! запс’сіопз Ьу {Ье &Ьіпі соипггіеэ, 1116 Кивзіап сотрапіев

аге цпаЫе со ргОУісіе ехроп оГ тосіет Кизвіап ЬіаЬ-тесЬ епегву ечиіртет
апсі іесЬпо103іез ю те 1п<іопе$іап тагКет, ав ше“ ав те огзапігаііоп ОГ

зеті КпосК-сіошп аззетЫу ОГ [Ьіз ечиіртет іп 1псіопе5іа.

ТЬе [пёопезіап Зісіе погед гЬе сопсегп 01" [Ье Киззіап Зісіе апсі Ьаз Ьееп
сопсіцсгіпв Битюг соогсііпагіоп МШ геіечапг паііопа] аеепсіез іп 1псіопе5іа.

ТЬе [пбопезіап Зіёе …… аізо Гтсі соттоп цпсіегзгапсііпе оп ЪЬе танег Гог

Ьош зісіеа
7. ТЬе 1псіопе$іап Зіёе гечиеэтеё [о Ще Киззіап Зіёе со іпсгеазе те ітроп оГ

раіт оі1 апсі ііз сіегічасіче ргосіцсщ таспіпегу, ра1т Кетеі, соГЁее апсі [за,
апіта1 ог чавесаЫе Гагз ог оііз, сосопш (сорга) оіі, сосоа Ьийег, тез,
Гоотшеаг, бзітегіез ргосіисіз, гиЬЬег, гапап, ріпеарріе, аз ше” аз Агепёа
Ьгошп зидаг.

8. ТЬе 1псіопе$іап Зісіе ргорозесі Ще іптетіоп ОГ Аггійсіаі [пзетіпаііоп (А1)

Сетег ОГ Зіпдозагі {о соорегате шігЬ те Кцэзіап Зіде іп {Ье Неісі оГ ехрогг
01° Ггогеп зетеп апа Нуезсоск ггаіпіпв.

9. ТЬе [пёопезіап Зісіе іш'ііеё Ше Киззіап Зіае ю чізіт Апійсіаі [пзетіпагіоп
(А1) Сетег 01” Біпеозагі іп огсіег то ГцгсЬег сіізсивз апа шітезз сіігеспу

аЬоит Ше ассічісу 01° А1 Сентег.

10.ТЬе Тпсіопезіап Бісіе 3150 ргорозесі ю ехрогі зеуегаі таіп ехроп
соттодіъіеэ Ггот КоіаКа Кезепсу, Зоышеаві Зціашезі Ргоуіпсе, іпсшсііпё

сосоа, [о етег Кивзіап тагКег.
1 1.Т}1е [наопезіап Бісіе ехргеззесі [Ье геасііпезз [о езіаЫізЬ а 1оіт Зшёу Огоир

(186) Ьешееп [псіопевіа апсі Еыгазіап Есопотіс Шпіоп — (ЕАЕЫ). ТЬе
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Кцзвіап Зіёе іпГогтесі Шаг апу с!есіэіоп гевагсііпв РТА Ьеішееп Тпсіопезіа

апсі ЕАЕН, іпсшсііпз гЬе езгаЫізЬтет оГ 186, пшзі Ье таКеп Ьу сопвепзиз
о? а11 ЕАЕПМетЬег Бюгез,

12‚ТЬе 1псіопезіап Біае ргорозесі [о Ще Кцззіап Зісіе [о ‹іізсизз гЬе роззіЬіііЪу

оі евсаЫізЬтет от“ Ргеіегепъіаі ’Ггасіе Аегеетет Ьешееп {псіопевіа апсі

Кцззіа.

13. ТЬе [псіопевіап Бісіе азКесі Ше Кивзіап Зісіе со сопсіисі ап іпвресгіоп ОГ

{пёопезіап йзь ргосеззіпд етегргізез шЬісЬ Ьасі Ьееп іпігіасесі зіпсе 2014
(11 ехрогіегз) апсі 2016 (2 ехроггегз). ТЬе Кивзіап Зіде із геасіу то сопвідег

Ше роэзіЬіНгу ОГ сап'уіпв ош Шіз іпзресъіоп айег гесеіуіпё а гезропве то а

ргеУіоизіу вет іеЦег Мо. РЗ-УЦЗЬ—7/19878 ОГОсюЬег 19, 2016.

Вот Зісіез сопйгтесі Шеіг ішвтіоп [о сотіпце соорегатіоп оп [Ье ізвие.

14.8011] Зідез азгееа го зггепзшеп сарасігу Ьиіісііпз іп [Ье 6616 о? [теще,

іпуезітет, запіЪагу апа рЬугозапітагу ($Р8), іпсіизггу, аёгісиішге апсі

НэЬегіез.

15.Т11е Киззіап Зісіе сопйгтед {Ье іпіегезг іп іпсгеазіпз Ше ехрогсз ОГ згаіп
апсі ргоёисгз ОГ ікз ргосеззіпв со [Ье 1псіопе5іап тагКес, аз №11 аз рготр’с

ассевз Гог Ьагіеу, оаіз, 50уа, сош, зоуа теа1, сегеаіз апсі его. то [Ье

Хпсіопезіап тагКеі.
Вцгіпв {Ье тееііпв те Кивзіап Бісіе Ьапсіесі оуег [0 [Не 1псіопезіап Зісіе

аррНсавіопз анс! асісіітіопаі вет ОГ сіоситетз Гог гевізкгагіоп іп Тидопезіа оГ

Киззіап [аЬогаіогіев епаЫіпз соптго] ОГ згаіпз апб Ёгаіп ргосіцсгз патеіу
Ьагіеу, сакэ, зоуа, сот, зоуа теа], сегеаіз анс] его.

16.ТЬе Кивзіап Зіде ргорозед то же [пёопезіап Бісіе ю этап Ше ргосезз оГ

ргох/ісііпв ап ассезв Гог [Ье Кцззіап ргоацссз ОГ апіта1 огівіп (рогК, ЬееГ,

роцітгу апсі со—ргоёисіз, аз ше” аз йпізЬед теаъ апсі ‹іаігу ргосіисгв) [о [Ье

[пдопезіап тагКет апа саггу от те ргосеёиге Гог аззеззіпё ше гізк

апа1у5із.



П.ТЬе Кцззіап Зісіе ргорозеё {о Ще 1псіопе$іап Зісіе [о вепс! 11$ оріпіоп оп
роззіЬіНЪу ОГ Ьаппопіиаъіоп ОГ уеіегіпагу сепійсагез Гог уагіоиз гурез оГ
ргосіцсгз оі апіта1 огівіп ехропесі Ггот [Ье Кыззіап Реёегаъіоп ю Ще

КерпЫіс ОГ Хпсіопевіа: йзЬ, зеаіоосі апсі іъз ргоёисіз, теат апа теаі
ргосіисіз, шипел, Ёоат теаг, тіік аті сіаігу ргобисіз, роц1ггу апсі со—

ргосіискв, еззз апсі 6% ргосіцсш,

1880… Зідез аагееё то соорегаіе сотргеЬепзіуеіу іп [Ье йеісі ОГ

соцшегтеазигев огШеЁаХ, Ишеропед апсі ПпгеаЩаіесіРізЬіпз (10013).
19.Воі}1 Зісіез адгеесі [о ЁоПош пр Ще .Тоіт Соттипічиё оп Мишы

Ыпсіегзіапсііпв апсі Соорегаііоп іп СотЬаъіпв Шезаі, Ппгерох‘сеё,
Пшевціагесі Різніпз 05 ЬіУіПЁ Магіпе Кезоцгсез апа рготосіпа ЗизшіпаЫе
РізЬіпЁ Мапаветеш шЬісЬ щаз віёпесі оп 18 Мау 2016 іп Бесы, Кцззіап
Редегаііоп, Ьу ехсЬапзіпЁ ісіеаз оп те ітріетепіасіоп ассіУіъіез апсі ГцпЬег

з\ерз.

20.ТЬе 1пёопезіап Зісіе ргорозесі то [йе Киззіап Зісіе іп огсіег [о ехріоге [не
роззіЬііі‘су о? сіече1оріп3 & тесЬапізт Гог загепіте ‹іака $Ьагіпв го аззізг шііЬ
сотЬаъіпЁ ПЛ] РізЬіпв, ЕхсЬапве іпіогтаъіоп оп 1псіопезіап ПаЁЁеё
йэЬіпа чевзе1з анд/ог [лбопезіап ГхзЬіпз сгешз орегаііпв іп Кцззіа
3цгізс1ісііоп, ЗЬагіпё ‹іаЪаЬазе оп ПЛ) РізЬіпЁ уеззе1з орегаііп}; іп 1псіопе$іа
апа Кцззіа, Соорегаъіоп оп сарасіъу Ьціісііщ; апсі кесітіса1 азэізкапсе

песеззагу Гог сотЬаЪіпзШП РізЬіпэ $Ьагіп3 ехрегіепсе апа Ьезъ ргасъісез
іп сотЬаъіпз НШ РізЬіпз, ехсЬапЁе (іага апа іЫогтаЪіоп, сарасіту Ьціісііпз
Гог Ьитап гезоигсев апсі витеіпапсе іпГгазігисЩге, апа гечоКіпв ШП
йэЬіпз ргосіцсі Ггот етегіпз паъіопа] тагКег.

21.Т11е 1п<іопеэіал Зіёе арргесіахеа те зцрроп 05 [не Киззіап Зісіе іп Ше 8‘“

АРЕС Осеап РізЬегіез \УогК'шЁ Огоир (ОБЖ/6), 25—27 Реьшагу 2017 …

№21 Тюпа, \!іеі Мат, аз Кцзвіа щаз гергеветесі Ьу Кергезепшъіуе оГ ше
Редегаі Азепсу Гог РізЬегіев іп Реор1е КериЫіс оГ СЪіпа, ТЬігсі ЗесгеЪагу
о? те Кцэзіап ЕтЬаззу іп СЬіпа, ю со-зропзогвЬір 1пёопезіап ргорозаі он
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еаг1іег шоцШ 1101 Ье гесопэіёегед апс! [Ье сотхасг “:… Ье зіЁпесі шігЬ _ТБС

“Аиітці".
Т11е іпсіопезіап Зісіе всагеё Шаг Ьавесі ст

1111: іепег {гот 1116: Міпів‘цу оГ

Тгапзрогшіоп о? те КериЫіс оГ іпбопезіа [о АтЬаззаёог оГ Кизвіап

Редегатіоп то 111е КерцЫіс оі 1п<іопезіа‚ Мо. ШМ.007/2/20 РНВ 2017, с1а1ес1

10 Махой 2017, 11115 іпі'огтесі 111а1с1це ю 111е паъіопа1 Ьцсіаес сит Гог Ше уеаг
01 2016 апа 2017, 111е Міпізггу оГ Ріпапсе 01 [116 КериЫіс ОГ 1псіопезіа 110

іопзег а11осагез Ьцсіаеі Гог [йе Міпізггу ОГТгапзропайоп ОГ гЬе КериЫіс ОГ

1псіопезіа Гог 5111311131118 ЪЬе ргод‘есг 01 Ще 1тедга1есі Аіг Мачідасіоп

Соттапсі апсіМопііогіпз Зузсет. ‚
_

ТЬе Міпівиу о? Тгапзропаъіоп топи 1і1<е [о іпіогт 1111111131 так а110сакекі

Ьисізег №111 Ье изесі Гог отег ргіогітіез оі` Ще Міпіэп'у’в ргоегат5‚
рапісшагіу 111 Ьиіісііпа апсі зігепзЪЬепіпз те аіг пачіааііоп зузгет 111 1116:

гетоге агеав апа 0111131111051 аігропз.
46.Т11е 1пс10пезіап Зісіе іпіоппесі ШС 1111551811 Зісіе таг гепсіег ОГ 1МАЫ8

(Тпсіопезіап Моёетігагіоп о? Аіг Мачіёаъіоп Зетісез) этапед іп МочетЬег
2016 анд №111 Ье НпізЬеё іп ЗергетЬег 2017. ТЬе тепсіег ргосезэ із 51111

011301113 апа 11113 шіппег 11аз 1101 Ьееп сіеіегтіпеё уеъ.
›

47.Т11е [пёопезіап Бісіе епзщес! 111411 1116 Ьісісііпд ргосезз №15 сапіесі от
111

ассопіапсе №111 ргечаіііпв ге3и1асіопз апсі зцретізеа Ьу тЬе Апотеу
6е11ега1 апа Ыа’сіопа1 РиЫіс Ргосигетепг Азепсу (ЬКРР).ТЬе [псіопевіап
Зісіе ехргеззесі ШС геасііпезз ОГ \Уезг ]ача Ргочіпсе аз №11 аз Кеёепсу 01
шаКаЮЬі апсі КоіаКа, ЗоиШеазс $и1ашезі Ргоуіпсе, то соорегаю №111 {Ье

Кцззіап Зісіе 111 1116 Нет 01" сіечеіортет оГпеш гоигізъ с\езйіпаііопз.

48.Т11е Виэзіап Зібе іпГогтесі [11е 1псіопевіап Зісіе 11110111 [1113

іпуезітепг
ргод'есгз ОЕ Кцззіап сотрапу \!озсоКСоаі ехеситед іп Тпсіопезіа 1111011311 11$

виЬвісііагу іпчезгтещ згоир ВіасКзрасе “10116 іпс1цсііп8 ргоіесгз іп
ехггассіоп аші ргосевзіпз ОГ піс1<е1 оге апа ГепопісКеі ргосіцскіоп 111 8011111

Еазг 8и1ашезі Ргоуіпсе, соа] 1111111118 апа сопзгшссіоп ОГ [Ье ге1аіе<і зресіаі
11



еагііег шоцісі пог Ье гесопзісіегесі апа те сопігасъ …… Ье зізпесі шіш 15С

"АЪіШЩ".

Т11е іпсіопевіап Зісіе зіагесі Шаг Ьазесі оп те 1епег {гот ЪЬе Міпізп'у о?

Тгшчэропагіоп 0? {№ КериЫіс о? [паопезіа [о АтЬаззадог оГ Киззіап

Редегатіоп то $116 КерцЫіс ОГ 1пс10пе5іа, Мо. НМ.007/2/20 РНБ 2017, ‹іаіеб

10 МагсЬ 2017, №5 іпіогтеё Шаг сіие со Ше пагіопаі Ьисізег сш Гог Ще уеаг
ОГ 2016 апа 2017, [не Міпізггу оГ Ріпапсе оГ фе КериЫіс от" 1псіопезіа по
іопзег аНосаЪез Ьцсівес Бог те Міпізігу ОГ Тгапзропатіоп оГ {Ье КериЫіс 01"

1псіопезіа {ог йпапсіпз Фе ргоіесъ ОГ [Ье ітезгатесі Аіг Мах/іааъіоп

Соттапд апсіМопіъогіпе Бузіет. . ‚

ТЬе Міпізггу оі` Тгапвропагіоп шоиш 1і1<е [о іпіогт Ёш‘Шег Шаг а110сагес1

Ьисівег №311 Ье швед Гог окЬег ргіогіъіез оГ {не Міпіз’сгу’в рювгатз,
рапісиіагіу іп Ьиіісііпз апсі этгепзгЬепіпЁ те аіг пачівагіоп зузгет іп тЬе

гетоге агеаз апсі ошегтозс аігропз.
46.ТЬе {псіопезіап Бісіе іпіогтеё [Ье Кпзвіап Зісіе Шаг [епёег ОГ 1МА1Ч8

(Тпсіопезіап Модетігагіоп оГ Аіг Мах/іааъіоп Эетісез) этажей іп МоуетЬег
2016 анд \МШ Ье ііпізЬесі іп БергетЬег 2017. ТЬе тепсіег ргосезз із зі…

опзоіпё апа те шіппег наз пот Ьееп с!е[егтіпесі уек.
‘

47‚ТЬе [псіопезіап Бісіе епзитесі т…Ьат те Ьіаёіпе ргосезз щаз стіеё оц‘с іп

ассогсіапсе шігЬ ргеуаіііпз гедишіопз апа виретізесі Ьу ЪЬе Апотеу
6епега1 апсі Ыаъіопаі РиЫіс Ргосигетеп‘с Авепсу (ЬКРР).ТЬе 1пс10певіап

Зісіе ехргеззесі 1118 геасііпевв оі \Пезі Зауа Ргочіпсе аз шеи аз Кезепсу от"

ЧЧаКагоЬі апсі КоіаКа, Зоишеавъ $и1аше5і Ргочіпсе, го соорегаге шіш тие

Кцззіап Зісіе іп гЬе Неісі ОГ сіеуеіортет оі'пеш гоигіві ёезііпаііопэ.
48.ТЬе Киззіап Зісіе іпГогтеё те ітіопезіап Зісіе 8130… [Не іпчезттет

ргод'есш оі Кцзвіап сотрапу УозтоКСоаі ехесцъесі іп [пдопезіа {Ьгоиёь ігв

виЬзісііагу іпУеЗЪШет вгоир ВіасКврасе \\‘огШ іпсшсііпё ргоіесгз …

ехъгассіоп апсі ргосевзіпз оГ пісКе1 оге аші {епопісісеі ргосіцсгіоп іп $0“…
Еазг 8и1ашезі Ргочіпое, соаі тіпіпз апсі сопзішстіоп ОГ ШС ге1аіе<1 зресіа]
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рцгрозе гаі1шау Ёог соаі [гапзропаііоп іп Сетгаі Кайтатап Ргочіпсе,
ргоіессз оі геіасесі років, 103і5іісз, апа епегзу іпігавішсгиге сопзггистіоп.

ТЬе Кцзвіап Зісіе погесі те геа1і2аъіоп Ьу ВіасК$расе \Мог1с1 егоир іп

соорегатіоп МШ Ще Оочеттепг оГ [Ье КериЫіс от" 1паопе5іа ат} гезіопа1

зочетшетз ОГ зечегаі согрогате зосіаі гезропзіЬШ‘су ргод'естз іпс1ис1іп$

сопжшсгіоп оі' сош этогааез апсі Бэй ргосеззіпз Гасі1ітіе5 іп огсіег [о зцрроп
[Ье Нзйегу вестог оі'Тпсіопевіап есопоту алс! ітв ехрогі роіетіаъ ргоіесіз іп

те зессог ог ЬеаЦЬсаге, есіисаъіоп апсі сіечеіортет оі 10са1 соттипаі
іпігазгшсшге (е1ес1гійсайоп, шатег зцрр1у‚ сопзггцсгіоп апа'гепох/агіоп оі`

гоасіз, 30110015 апсі оъЬег сыесв ОГ зосіаі ітропапсе).
49.130… Зіаез шеісотесі [Ье Гоііошіпз аскічігіез оГ ЬЬС А1саТе1< іп Кпсіопезіа:

сіеуе1ортет оГ ЬЬС АісаТеК, РТ. Кегега Арі Вотео алс! РТ. ТгапзАзіа
Міпегаіз ргоіесъ ОГ сопзсшсъіоп ОГ соа1—Г1гесі рошег р1ат 120 М“] іп

Рапа]ат‚ Еазіет Каіітатап. ЬЬС А1саТе1( іп соорегатіоп МШ РТ. Саріёа]
ТигЬіпеэ 1псіопевіа втисіу ап аЬіШу со сопзъшсг 2Х30 МЧ! соаі—йгесі рошег
ріапт іосатесі іп Вітап Ыаті. ЬЬС А1саТеі< іп соорегаііоп №1113 іпсіопезіап
‹іешзіорз а рговгат Гог епегау игі1і2аъіоп о? ра1т оіі ргосіисъіоп шазте-

етрту і’гці! ЬцпсЬ (БРВ), безідп апсі зцрріу 01" ечціртет Гог ЕРВ—Нгед

рошег ріатз 12 М\?\’ алс! 30 М\\’ сараеііу, сіевіеп апа зцрр1у_ оГ ечиіртещ
Гог епегЁу игіііиаііоп оі` зоіісі ‹іотевтіс шавка. ЬЬС АісаТеК іп соорегагіоп
шісЬ 18С КОТЕС, 1$С Ппітеё Епзіпе Согрогаііоп апсі РТ. ТгапзАзіа
Міпегаів вишу ап аЬіШу [о 1оса1і2е ргодцссіоп оі Кивэіап епегву ечпіртещ
-— всеат апа Бав шгЬіпе ипігз іп 1пс10пе5іа. ЬЬС А1саТе1< іп со‘орегатіоп МШ
ЬЬС УЕЫЕТА, ЮС Ппігесі Епвіпе Согрогаъіоп, Ппітесі ЗЬірЬціісііпз

Согрогагіоп апа РТ ТгапвАзіа Міпегаіз этапеё [о сіеуеіор а ргод'есъ от”

Ноагіпв ваз тигЬіпе апс1 сотЬіпе сусіе рошег ріашз Етот 20 МЧ/ пр {0 200

М“] сарасііу, аз шен аз ргоіесш Гог1оса1 ЬЬЮ ‹іішіЬщіоп аімі
Ёазійсайоп

ОГ соавкаі іпі’гази'цсгиге.

12



50.8001 Зісіез посад [Ье ітегезк оГ 15С "КОТЕС" іп рапісірагіоп іп

сопзгшстіоп от" ргоіесгз Гог веоШегтаі, воіаг алс! фекты епегзу оп [йе

[еггігогу о? [Ье КерцЫіс 01° 1псіопезіа.

51.ТЬе Кцззіап Зісіе ехргевзед Ше ітегезі 01" 18С “ЫОУАТЕК” іп езгаЫізЬіпЁ

сотасгз апа ‹1ече1оріпз соорегагіоп МШ {пёопезіап сотрапіез ОГ ваз апа

епегву зесЕог.

52. Вот Зідез ехргеэвесіШеіг геасііпеэв ю сотіпие соорегагіоп іп („Ье йеш оі’

реасеЫ изев ОГ а‘сотіс епегву.

Вот Бісіез аппоипсесі зиссеззіці сотр1егіоп ОГ [Ье Ргоіесі РЬазе 1:

Ргерагаііоп Гог Ще ехрегітепіа] рошег геасгог (КБЕ) сіечеіортепг.

Вот Зісіез ехргеззесі [Ьеіг шііііпзпезз ю сопъіпие соорегаъіоп Гог Ргоіесс

РЬазе 2: КБЕ Сопзп'истіоп.

Вот Бісіев сопзісіег зиссеззіЫ соорегатіоп оп [Ье КБЕ Ргоіесс && & йгзі зіер
іп Ще іопЁ—гепп пцсіеах епегеу ‹іеуеіортещ ргозгат іп 1пёопезіа‚
ТЬе Кцззіап Зіёе ргорозесі со сгеаіе те іоіт Соопііпагіоп Соттіпее іп

ассогсіапсе МШ ше Апісіе 7 от"Ще Ашеетет Ьешееп {ЬеСоуеттеш о?
Ше Кцззіап Ресіегаііоп аші тЬе Сочеттет ОГЩе КериЫіс оі' 1псіопе$іа оп
Соорегаъіоп іп Ще Шве оГ Ыцс1еаг Епегзу Гог РеасеЕп! Ригрозез эізпеё оп
ОесетЬег 1, 2006 Гог Ще теапз оГ епЬапсіпЁ соогсііпаріоп іпсШсііпЁ

зшёуіпв огте роззіЬПігу ОГМРР сопзішсгіоп іп 1шіопезіа.

ТЬе Киззіап Бісіе ехргеззед ітз іпгегезс іп ‹іечеіортет о? Ьі1аіега1

соорегагіоп іп [Ье йеш ОГ писіеаг Еще! сусіе апсі іп зцссеззгш
ітріететаъіоп ОГ со11аЬогаііче ргоіесшэ іп [Ьіз агеа.
ТЬе Кцззіап Зісіе ехргезвеа ііз ішегевс іп чиаНйсатіоп ОГ Кцззіап Ёце1 Бог

Хпсіопезіап гезеагсь геастогвмт Ще ригрозе ОГ ГийЬег соттегсіаі вирріу.
53.30… Біаез сопйгтесі гЬеіг ітегезт іп ГиггЬег сіеуеіортещ апсі

ітепзійсагіоп оГ Ьііаіегаі соорегатіоп іп [Ье {Защ 05 ехріогакіоп апа цзе 05

оиіег зрасе Гог реасеіц] ригрозез, езресіаЦу соорегаііоп іп Ще зрЬеге ОГ

засеШге пауівагіоп шіш гЬе цве ОГ Ше Кцзэіап СтіоЬаХ Мачізатіоп ЗаіеШте
13



Зузтеш 6Ь0ЫА$8‚ рауіпд вресіа1 апетіоп со ше сіечеіортет о? Ще

арргоргіаіе 16%31 Ьазе.

54.ТЬе Киззіап Зіёе ехргеззесі Ще геабіпевв ОГ ‚ТЗС “1пі`огтаііоп ЗакеПі‘се

Зузгетз патесі айег Асаёетісіап М.Р. КезЬеШеч” іо сотіпие соорегагіоп
МШ іпсіопезіап сотрапіез іп тапиіасшгіпз о? соттипісаъіоп затеПіте

зузштз Гог 1псіопезіа.

]). іпбцзігу
55.ТЬе Киззіап Зісіе ехргеззеё ііз оріпіопШаг сопзівіеш ітріететасіоп оі`Ше

ехрогі Ьап оп гаш тіпегаіз реп/ев гЬе шау Ёог ргоёгеззіче ‹1ече1ортет о?

те дотезііс ргосеззіпз іпсіцзігу анс! Ёнагатеев ГачогаЫе іпчезъшет

сіітаіе, апсі Ьорез Шаг [Ье Оочеттет оГ [пёопезіа ш… асіЬеге то Шіз

ро1ісу Гог Ше Ьепеі’п ОГ іпчезіогз, \д/ігЬ Кцззіап сотрапіез атопз Шен].

56.ВогЬ Бісіез шеісотесі те р1апв ге1аіесі [0 $116 евгаЫізЬтет 05 & пеш Ьаихіге

апсі а1итіпа сотр1ех іп {наопезіа МШ рапісіратіоп ОГ НС "КЫЗАЬ" апсі

ігз 1псіопезіапраппегз. ТЬе іпсіопезіап Зіае епсоцгавед ’сЬе Кцззіап Зісіе ю
ігпр1егпепі Ще р1ап оі езшЫізЬшет ОГ & пеш Ьаихіке аті аштіпа сотр1ех
іп [псіопезіа аз вооп аз розвіЫе.

57.ТЬе Киззіап Зісіе ехргеэзед ап іпіегезг іп ітріететатіоп от" а…отаіесі тіпе
Пеет тапаветет, оріітіиагіоп апсі гоЬогісз зо1щіопз Ьазесі бп (ЗЬОМАЗЗ

засеПіте {есішоюзіез сіех/еіореа Ьу 018С "\ПБТ Огоцр" [о іпсгеазе ап

еШсіепсу апа заіету 01° тіпіпз орегатіопз іп1псіопезіа.

58.ТЬе Кцзвіап Зіёе потесіШе іпіегезі ОГРЮС "Нпітесі АігсгайСогрогаъіоп" іп

сіе1іуегіев ОГ раззепвег аігсгаі’г ОГ те Согрогаііоп‘з ііпецр то [пбопезігъ

іпсіыёіпз гезіопаі "ЗиКЬоі Зцреп'ег 100" апа те теаіцш-гапвеМ8-2 1.

Ш сазе 05 №6 ригсЬазе о? ‘сЬе аігсгай Кцззіап Зіёе із геасіу Гог а Ьгоаа

іпбизсгіы апсі {есішоіозісаі соорегагіоп, регзоппе1 {гаіпіп3`‚ етр1оушещ
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апа ітезгаъіоп ОТ іпсіизігіаъ 1ес1шо1о$іса1 апс! Ьитап гезоцгсев ачаііаЫе іп

1пдопезіа, аз №11 аз езгаЫізЬтет ОГ айег-за1е5 зцррохт сетег.
59.Т11е іпсіопевіап Зіёе ргорозесі [Ье іпіегезт 05 Р.Т. Вігватаг; [псіопезіа ю

ргототе [не 1пс10пезіап равэепаег аігсгай Ы — 219 [о етег те Кцззіап

тагКег.
60.Т1'1е індопезіап Зісіе ргорозеё гЬе іпіегезі 01 Р.Т. Вігватага 1псіопезіа {о

тапиГасШге фе зтшсШге/аігйате сотропеп’с о? Кцзэіап аігсгай,

таітепапсе апа сизіотіиаъ'юп оГМі — 17 Не1ісорЪегз.

61 .ТЬе {псіопезіап Зісіе ргорозесі те іп‘сетіоп 01 Р.Т. РАЬ 1псіопе5іа (Регзего)

{о соорегаге №1111 Киззіап вЫрЬиіШіпа сотрапіез іп [Ье Бе1с1 о? $Ье11`

іпГгазішсШге, зЬір ‹іезізп, сопзтшстіоп ОГ ЬЪЮ стіет, ёсо ргореНіпз

тоіотз ргосіистіоп, вЫр таітепапсе аз шеи аз сопзішстіоп оі` 115111113 Ьоаі

апсі 11511 тгапзрот; уе55е1.

ТЬе Кцззіап Зісіе сопйгтесі {Ье ітегезъ 05 15С “Нпітесі ЗЬірЬціШіпЁ,

Согрогаііоп" іп Битюг сіече1ортет оГ тцшаНу Ьепеі'хсіа1 соорегаііоп іп

те беісі ОГ 5ЬірЬціісііп$ оі ЫдЫу гесЬпоіоаісаі уе55е1з шЬісЬ сап Ье

сопзішсжед аі [Ье Кизвіап зЬіруагсіз Гог 1пдопезіап сизготегз оп те іпіъіа1

этава эо Шаг 10 ргоуісіе Битюг йпаі аззетЫу іп 1псіопезіа.
'

62.ТЬе 1псіопе5іап Зісіе іпчііесі гие Кцззіап Зісіе ю ехр1аіп ГцпЬег оп зресійс

соорегагіоп ргодгат іп {пе пеш ОГ вЫрЬцПсііпа іпсіизггу іпсіцсііпв [Ье

рю] ест ОГ оГГэЬоге, опзЬоге аші сопзішсііоп 01° ЬЪЮ сапіег. `
‚

63.ТЬе [пёопезіап Зіае ше1сотес1 те ітетіоп о? КАМА2 10 до Ьцзіпевз іп

іпсіопезіа. ТЬе 1псіопезіап Зісіе аізо епсоигазесі КАМА2 со 61111111 311

іпуезттепг гечыігешетз апсі соорегагемт 1пс10пе$іап сотрапіев іп огсіег

10 ітр1етет Ьцзіпезз орегагіоп іп 1пёопезіа.

64.Т11е Кывэіап Зіде ехргеззесі геасііпезз 01°К.АМА2 РТС 10 зирр1у шісіе канве

о? КАМА2 писю; Бог {не пеесіз оГ а11 азепсіез апсі сопзгшсгіоп сошгасгогз

аеаііпн шішд'оіт Кцззіап-іпаопевіапргоіеыз, іпсішііпв Ще цех/аорте… о?
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\Ье гаіішау 1іпе апсі ге1аіе<1 іпігазішсіиге сопзгшсііоп ргод'ест оп Каіітапгап
ізіапа.

65.Т11е Кцззіап Зісіе ехргеззесі те іпіегезт оі `ТЗС "Киззіап Не1ісоргегз" іп

езъаЫізЬіпв соорегаъіоп МШ ішіопезіап 8іс1е іп зпрріуіпё Ьеіісоргегв шаае
іп Кцззіа апа шаіпсаіпіпз сошіпцесі аігшогтЬіпезз оГ Киззіап—тасіе
Ье1ісоргег5 орегагеа іп [пдопезіа (Ка—32 апд Мі-П), аз шеи аз сопйгтесі
ііз геасііпезз то №16 ехреп сопзиііа’сіопв \мігЬ рогетіа1 1псіопезіап Ьиуегз оі’

Ье1ісоріегз. ТЬе Кцззіап Зісіе із геасіу то ЬОШ педотіакіопз МШ іптегезіесі

1псіопезіап сотрапіез іп огсіег то зівп сотгаскз {от Ше зирр1у оі' зраге рапз
апа ргочізіоп о? таіпгепапсе 05 Кцззіап—тасіе Ьеіісоріегз орегатес] іп

[псіопезіа
_

ТЬе Кцззіап Зісіе ехргеэзесі 'пз іпгегезг то _іоітіу э…сіу Ще розвіЬіНту оі'
езСаЫіэЬіпЁ те аЬоче—тепііопесі соорегагіоп апсі азКесі Ще {паопезіап Зісіе

то іпіогт те 1$С "Киззіап Не1ісоріегз" аЬоиі ітз сопзібегатіопз геаахсііпё

соорегаііопсіеуе1ортет іп таіпгепапсе оГ Кат-32 ат! Мі-17 ЬеНсоріегз.

66.ТЬе Кцззіап $іс1е іпЕогтеа гЬе !Пёопевіап Зіёе аЬоит Ще ітегезг ОГ КРС
“Нпі’сесі \Уазоп Сотрапу” іп рапиегзЫр шіш РТ. Кегета Арі Шпаопезіа іп

зцрр1уіп3 от" (іііТегепъ турез ОГ Ггеізы сагз апсі сошропепіз. ТЬе 1псіопезіап
Зісіе ргорозеа то те Кцззіап Зісіе {о згисіу Ще роззіЬііігу оі` зеггіпз ир іоіт
ргоацстіоп \міш РТ ТЫКА іп [Ье зрЬеге оГГгеіеы сагз апсі сотропепш.

67.ТЬе Киввіап Зісіе ехргеззесі 1116 іпкегезг 05 15С “Е20СМ”_ іп вирріу оі`

сага1узг5іпгЬе Копп ОГ вациез таде оГ р1аъіпцт вгоыр теъа1з то 1пс10певіа.

68.ТЬе Кцзвіап Зісіе етрЬазіхесі те ЫЁЬ рогетіа1 іп с!еуе1ортет оі Ще

Ьі1асега1 геіаііопзЬір МШ гедагсі со ‘сЬе Кцзвіап рошег Ёепегаъіпз апа Баз

сотргеззог ечиіртет арр1ісагіоп {ог сопзтшсііоп оі пеш рошег вепегаііпа
{асіНтіез іп те КерцЫіс о? 1псіопезіа.

69.ТЬе Кцззіап Зісіе ргорозесі го кЬе [пёопезіп 8іс1е то сопвісіег (іііЕегепъ зіаъе

вцрроп гезоигсез Гог Ще тцшаііу Ьепейсіа1 ргод'есіз іп ше КерцЫіс оі`
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Хпсіопевіа Шах іпчоіче вирр1у оі' Киз5іап ваз кигЬіпе рошег вепегаііпз аш!
зав сотргеззог ечиіртепт.

70.ТЬе Киззіап Зісіе іпГогтеё те [пёопезіап Зісіе аЬоцх те ітегезг ОГ 1$С
“Ппігесі Епзіпе Согрогагіоп" іп соорегаъіоп шігЬ {Ье [псіопезіап сотрапіез
{ог ітріететаъіоп оГ Ше ргоіесгз сочегіпз 5ирр1у оі'Ще ваз ШгЬіпе рошег
вепегаъіпз ріатз апа ваз сотргезэог зегз гагеа ас 2.5 то 25 М“] Гог те
рошег Ёепегаъіпз апсі оі1 апа 321$

зесгог оіше КерцЫіс от“ 1пс10пе5іа.
71.Т11е Кыззіап Зісіе іпіогтесі Ше [шіопевіап Зіёе оГ [Ье шііііпзпезз ОГ 1$С

“ПЕС" (о огзапіие рошег дав тцгЬіпе ипігз зеті КпосК-сіошп аззетЫу іп
[Ье КериЫіс ОГ 1псіопевіа іп соорегагіопМШ Шаопезіап раппегз.

72.Воі1'1 Зісіез погеё те соорегагіоп Ьетшееп Місгап Кезеагснб’с Ргосіисііоп
Сотрапу, РТ. КаЬтаЬ Затцдга апсі РТ. Ыцапза Ега Теішо103і аітесі аг
1псіопезіап тагКег ргоуізіоп шіъЬ асЬ/апсесі аші сотреъітіче
теіесотшцпісаъіоп ечиіртепі, ав №11 аз {Ье {оцпсіашіоп ОГ іоіпъ етегргізе{ог {еіесоттипісайоп ечиіртет тапиіасіигіпа іп 1псіопе5іа.

73.ТЬе Киээіап Бісіе ехргеззеё Ще іпгегезъ оГЮС “КезеагсЬ апё сіечеіортет
сетег оГ цгеа апсі огвапіс зутЬезіз ргосіцстз” (МПК) іп соНаЬогаііпз МШ
іпсіопевіап Зісіе іп рготохіпв Кцвзіап [есЬпоіовіез оі' Гегііііиеі” ргодцсііоп.

74.Р]8С “Рошег МасЬіпез“ сопйгтеё іЪз \міНіпвпезз ’со рапісіраге іп Ще
ргоіестз 01° сопзггцсгіоп о? пеш апа тобегпіиатіоп ОГ ехівгіпв рошегЁепегагіпв Гасіііъіев іп 1пёопезіа.

_

75.ТЬе Кцззіап Біде іпіоггпесі Ню Хпсіопезіап Зісіе от" ЪЬе ітегезг о?
ТесЬпорготехроп” ЬЬС іп сопзішссіоп о?

“ЕС

пеш апсі
гесопзгтсгіпе/ирёгасііпв ехізсіпз рошег вепегайпз ГасіНъіев аз шен азггапвшізвіоп 1іпез апа виЬзгагіопз іп те геггітогу оі` гЬе КериЫіс оГ
1паопезіа.

76.“ЕС Тесьпорготехроп” ЬЬС іп соорегаііоп мт ПЕС—(Заз ТигЬіпез
ехргезвесі геасііпезв го сопзісіег сопзігцсііоп ог ап 1РР сЬегта] рошег ріат,
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77.ТЬе 1псіопезіап Зісіе ргоровесі то 1116 Киззіап $ісіе ю ргототе

рЬагтасещісЫ соорегаііоп Ьеш/ееп те [що соцтгіез.
'

78.ТЬе 1псіопезіап Бісіе ргорозесі ШС ітегез’с оі` Р.Т. Кітіа Раппа го ітрог’і

вех/ета! курев о? тесіісіпе зисЬ аз Ьіо-зітііаг, зіет се11 апа аті-сапсег

(№35, гасііорЬагтасешісаіргобистз Ггот \Ье Кцззіап Ребегатіоп.

79.ТЬе 1пс10пе5іап Бісіе ехргеззесі ітз ітетіоп то те Киззіап Зіёе то ргочіде

сотргеЬепзіче іпГогтасіоп оп Ьідсііпз ргосевз апс! туре оі" рЬагтасецііса]

апсі НегЬаі—Ьазесі ргосіискз Гог тЬе Кцввіап тагКеъ.

80.ТЬе 1пс10пезіал Зісіе ше1сотесі Ше ітетіоп 01" Р.Т. Віо Рампа то соорегаге

“№11 18С "ЫТрЬагта" іп спе йеіс! 01" те езіаЫіэЬтет оііоіт чеп’шге {ог

ргосіисйоп о? пеш вепегаъіоп часеіпез, іпсШсііпв ‹іепвие {сх/ег чассіпе, апсі

оЪЬег [Ьегарещіс тесіісіпез.

81.ТЬе Киззіап Зісіе ргорозеё то тЬе [псіопевіап Зіае то сопзісіег ап аззізсапсе

Гог ”РОКТ” ЬЬС іп [гапзіеггіпв Киззіап [есЬпо1одіез Гог Ще тапиіасіигіпв

оГ ап іпНиепга чассіпе [о 1псіопезіа іп огсіег {о сгеаЪе [йе ]оіт уетшге іп

1п<іопе$іа Гог ргоёисііоп ог пеш делегаііоп уассіпез апсі о’сЬег

ЬіорЬагшасеи‘сіса1з, аз №311 аз Ше іоіт сіеуеіортет оі' уассіпез Гог Ще

ргеуетіоп оі' & пцтЬег оГ ігоріса! дізеазез геіечап’с то {не гезіоп ох" ЗоихЬ-

Еазі Аэіа.

82.ТЬе Кцззіап Зісіе іпГогтеа те іпсіопезіап Зісіе геэагсііп; {Бе ргороза1 от“

“РОКТ” ЬЬС со огаапіие ргосіыссіоп аъ ігз & РЦИ—всем: ОМР—ассгебі‘сеё апа

1$О—сепійесі Гасііігу іп Киззіа ОГ фе \’ассіпе Гог [Ье ргечетіоп о? гошчішз

іпіесгіоп сіеуеіорес! іп іпсіопевіа іп огсіег то ргочісіе гЬе чассіпе Гог те
тагКекз о?Киззіа апа {Ье С18.

83.Т1пе 1псіопезіап Бісіе іпГогтесі ОГ тЬе ітегезт оі` Р.Т. \’Шауа Кагуа Віштец

ю іпчіге {Ье Кизвіап Біёе іп огоіег 1:0 соорегаіе оп іоіш іпчезішет {ог

пагигаі азрЬаИ ріат шіъЬ Киззіап [есЬпо1озу іп Вцюп шам, Зоцть Еаы

Зиіашеві Ргочіпсе.
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84.ТЬе 1псіопе$іап Зіёе ргорозед {Ье ітегезт о? Р.Т. ТЫКА ю соорегате МШ

[Ье Вивзіап Зісіе іп гЬе Неісі ог езіаЫізЬтет оі зресіа1 ригрозе гаіішау

пеш/ож анс! отек гаіЫ/ау пеМогКв іп Каіітапіап, іпсшсііпз ргерагагіоп от^

іасі1ітіез, ]оіт орегагіопз апсі таітепапсе рговгат.
85.ТЬе 1псіопезіап Зісіе ргорозесі гЬе іпгетіоп ОГР.Т. [МКА ю оГГег ііз ргоаиск

[о Ще Киззіап ргоіесг іп Еазт Кайтатап, атопз огЬегв соа] Ггеівш Ъгаіщ

[гаіп іосотосіуез апа таітепапсе &сііітіез.

86.ТЬе 1псіопезіап Зісіе іпчітесі Ще Киззіап Біёе то соорега'се ші'сЬ Р.Т.№10 сопсіист ]оіпт ргосіисъіоп шісЬ Ще Кцзвіап Зісіе іп гЬе йе1сі ОГ гаіішау

іпсіисііпзЩе цве оі [псіопезіапшогКегз апсі {гапзіег огЕесЬпо1оЁу зсЬете.]
87.18С “Ша1сЫттасЬ" (ОМЕ Стоир) із ітегезгеё іп вирріу ОГ е1есъг01у5із

ечыіртет Гог пеш-ЬціШіпз 05 Ьеаі рошег-згаііопз апсі отег епегзу—

вепегагесі іасі1ігіез іп1псіопезіа.

88.ТЬе Кцззіап Зісіе погесі те геасііпезз [о сопзісіег ровзіЬПігу 05 геа112іпз

ііпКеб ехроп йпапсіпз оГ ргосигетепт от' Ьеачу тасЬіпегу ечціртет
ргосіисесі Ьу 018С "ОМЕ" шісЬ Ще Ьеір оі`Киззіап сгесііг огзапіиаііопз.

89.ТЬе Кыззіап Зіёе іпі'огтесі те [пёопевіап Зіёе оГ {Ье Кцззіап сотрапіез’
(ЬЬС “Таіпеі‘с-Мейекйіт”, Р.ГЗС “МізЬпеКатзКтазЬіпа“, ЛЗС

“6а1оРо1ітег”, Р18С “КиіЬузЬечАиог”, ЬЬС “АКЫЕМТЕК”, ЬЪС

“ЕВРЕИ”, ЬЬС “Киззіап ТесЬпо1оау”, Сопсет “Тгасюг №№”, ЬЬС
“МігішеваідіпзКуМегаПцгзіс Ріапі“, ОМЕОтар, ЬЬС “ЕЬКАМ”) іпіегезъ

іп рготоъіпз Шеіг ргосіисш со те !гкіопезіап тагКет. ТЬе Кцззіап Зісіе

гесоттепсіесі Шаг те тетіопесі Киззіап сотрапіез рапісіраіе іп [не

Ьивіпезв -— тіззіоп со 1п<іопезіа іп 2018 апа іп ге1атесі ехЬіЬітіопз анс! тгасіе

Гаігв.

Е. ОгЬег Мапегз
90, Пт Кпсіопезіап Бісіе ехргеззесі {не геаёіпезв 0$ Ташап Ыазіопаі Синица

Мегарі со соорегаге МШ те Кцзвіап Зісіе іп Ще йеш оі (іечеіоршещ ОТ
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91,

92.

93.

94.

96.

97.

98.

99.

іпзііішіопа] анс! восіесу—Ьазесі сарасііу Ьціісііпё оп пагцгаі сопзеп/аііоп,
епуігоптета! зегуісев, восіегу—Ьазесі есоюигізт апа соттипіту
етрошегтет агоцпс! Фе агеа ОГМоипг Мегарі.
ТЬе {псіопезіап Зіёе ргорозесі соорегаъіоп іп гоигізт тагКетіпа высь аз

іоіт ргототіопз, ехсЬапЕіпЁ іпГогтатіоп ОГ коыгізт дата, тагКеііпЁ Битву
апа ехЬіЬіпіопз.

ТЬе 1паопезіап Зісіе іпуігесі ‘сЬе Кцззіап Бісіе со іпуезъ іп УЗГіОЦЗ пеш
соцгізт сіезсіпаъіопз іп 1псіопе5іа.

ТЬе [паопезіап Зісіе ргорозесі [о 1116 Киззіап $і<іе то соорега‘се іп ъЬе йеісі

оі тагіпе юпгізт, есоюцгізт апсі Ьегііазв.
ТЬе 1пс10пезіап 8і<іе ргорозесі ю соорегаге іп юигізт Ьцтап гезоыгсе
сіечеіортепі, шЬісЬ іпс1исіе5 ехсЬапЁе ргозгат оі' теасЬегз апсі зшдетз аз
шен аз Ьегшееп ЬіЁЬег гоигізт іпзіііиіез, апсі сарасііу Ьиіісііпв оп Кцззіап
іапдиаёе апсі сипиге Гог [псіопезіап гонг орегаіогз апа [ош зиісіев.

. Вот Зісіез авгеесі го епсоигаве [Ье соорегагіоп Ьегшееп геёіопз алс! сіііез
ОГ Ще Киззіап Редегагіоп апа те КерцЫіс 01° 1пс10пезіа.

ТЬе [псіопезіап Бісіе епсоигазед ‹іеуеіортепъ ОЕ зізгег сііу соорегагіоп
Ьетееп .ТаКагЪа апа Мовсош аз №11 аз УозуаКапа апа Зі. Регед-фига.
ТЬе {пёопезіап Зісіе а1$о зиррогіесі Ще ітетіои 05 Ргочіпсіа1 бочеттет
оГ \’х/езк Лача ’со зсгепзшеп {Ье тыща] [іев шітЬ те Сточеттет ОГ ъЬе

КериЫіс оі'ВазЬКогтозтап іп Ше зсЬете оі` зізсег ргочіпсе соорегаъіоп.
ТЬе Киззіап Зіёе іпчіъесі те іпёопезіап Зіае то гЬе Еазіет Есопотіс
Роют шЬісЬ №11 Ье Ьеісі іп Шасііх/озсок оп 6-7 БергетЬе'ц 2017. А
питЬег оГ ечетз оп ‘сіау шего’ оГ те Рошт И… аізо Ье ЬеШ он 5

БеръетЬег, 2017.

Пт Киззіап Зісіе іПУіЁед Ще 1псіопезіап Зісіе то апепб Ще 22пс1 $$.

РейегзЬигз [тетасіопы Есопотіс Роют оп Мау 24—26, 2018 іп Зг.

РеіегзЬцгЁ. '
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100. ТЬе 1псіопе5іап Зісіе іпчігесі гЬе Киззіап Зіёе [о рапісіраге іп Ше Тгаае

Ехро [пёопезіа 011 11-15 ОсшЬег 2017 аг [Ье 1псіопезіап Со…/етіоп
ЕхЬіЬійіоп ([СЕ), ВБВ Сііу, Ватеп, 1пёопезіа.

101. Вот!] Бісіез адгеед Шаг [Ье РоштЬ Беззіоп ОГ те \УогКіпв Сгоир оп
Тгаде, [пдизтгу апсі 1пче5нпет №111 Ье Ье1сі іп [Ье КериЫіс оі` [пдопезіа
іп 2018 он те сіаге то Ье тишаПу аагееё ироп ЁШОЦЁЬ ‹іір1отаъіс

січаппе1з.

Боле апа 5і3песі іп Мозсош, Кцззіап Ресіегаъіоп, он 19 .Ти1у 2017 іп №0
огізіпаі соріез іп ЕпаНзЬ 1ап3иаде.

Аіехеу Сгц дет Шиа! А. ЬиКтап
Перцгу Міпізіег ВерШу Соогаіпатіпв Міпізтег

01” ЕсопотісВеуеіортет Гог ЕсопотісАііаігз
оі' те Виззіап Реаегаііоп 01” (Ье НерцЫіс 1псіопе$іа
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