¡ÂÍÃ½¿ÊÅÆÊÑËÍÉ½ÓÆÊÅÆ¾ÛÈÂÏÂÊÙÌÍËÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÛ 
ÅÁ½ÏÙÎÜÄÍËÇÐ

¤©®¯
¬¥¯¥¤³¦ª¥¦±«©¯v
±¡©°ÌÂÍÂ¿ÅÇËÊ½¿ÍÔÊÌÈ½ÊÅÄÊ½ÁÒËÁÃÂÊÊÜ
ÇËÕÏ¿ÁËÁÂÍÃ½¿ÊËÀË¾ÛÁÃÂÏÐ 
ª¨¯¥´ª¥¦« ¨¼¡
ÂÄÐÈÙÏ½ÏÅÇËÊÏÍËÈÛÄ½¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÉÐÉË¿
ÁËÀË¿ËÍ¿ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐË¾qÇÏ¿ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó 
ÄÁÆÎÊÂÊËÀËÌÍËÏÜÀËÉ***Ç¿½ÍÏ½ÈÐÍËÇÐ 
®¯¯¥®¯¥´ª¤¯ª®¯¹
ÊÑËÍÉ½ÓÜÖËÁËÍÂÑËÍÉÐ¿½ÊÊÜ¿ÁÊËÎÅÊ
¿È½ÎÊËÎÏ¿°ÇÍ½ÊÄ½ÉÎÜÓ¿ÍËÇÐ 
°«§¥¬
¤°´¢§®ÐÁË¿½ÌÍ½ÇÏÅÇ½¿ÅÍÕÂÊÊÜÎÌËÍ¿
ÖËÁË¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÐÉË¿ÁËÀË¿ËÍ¿
ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ«ª 
«³ª§©¦ª
««¯ «¼¨«ª®¹§¥¦Ê½ÈÄÌÍËÓÂÁÐÍÅ
ËÓÊÇÅË¾qÇÏ½½ÐÇÓËÊÐu«ªÍ½ÄËÉ
ÄÄÂÉÂÈÙÊËÛÁÈÜÊÇËÛ 
®¨««¢ «ª©
®¬«¡«¨¹®¹§¥¦¡ËÌÅÏ½ÊÊÜÐÌÍ½¿ÈÊÊÜ
ÁÂÍÃ½¿ÊÅÉÉ½ÆÊËÉ ÜÇÂÊÂÐ¿ÆÕÈËÁËÎÏ½ÏÐÏÊÅÒ
Ç½ÌÏ½È¿ÀËÎÌËÁ½ÍÎÙÇÅÒÏË¿½ÍÅÎÏ¿ÐÌÍËÓÂÎ
ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó
¬®¨¼¬¥¯¥¤³
¨Ù¿¿ÎÙÇ½Ë¾È½ÎÏÙ
®ÐÔ½ÎÊÂÌÁÌÍÅÉÎÏ¿ËÊ½ÉÎÓÁË¿ÀË¾ÐÁ¿
¤¯°ÇÍ½ÊÎÙÇ½Ì½ÊÔÕÊ½ÇËÉÌ½ÊÜ  
¥´©«¬«¬¥¯ª«q§¯¥¬¥¯¥¤³
²ÂÍÎËÊÎÙÇ½Ë¾È½ÎÏÙ
«¾qÇÏÊÂÄ½¿ÂÍÕÂÊËÀË¾ÐÁ¿ÊÅÓÏ¿½
ÁÂÍÃ½¿ÊË¿È½ÎÊËÎÏ 
ª±«©³¼¡¨¼¤ª¢®°

ÂÎÏÍÛÍÅÁÅÔÊÅÒËÎ¾ ÜÇÐÇÈ½ÈÅ ½¾ËÌÂÍÂÐÇÈ½ÈÅ 
ÐÃË¿ÏÊÍËÇÐÁËÀË¿ÍÄ±ËÊÁËÉÁÂÍÃ½¿ÊËÀË
É½ÆÊ½°ÇÍ½ÊÅÌÍËËÍÀ½ÊÄ½ÓÛÌÍËÁ½ÃÐÉ½ÆÊ½ 
ÖËÌÂÍÂ¾Ð¿½¿ÁÂÍÃ½¿ÊÆ¿È½ÎÊËÎÏ 
«±³¦ª¥¦¡«§°©¢ª¯
°Ç½Ä¬ÍÂÄÅÁÂÊÏ½°ÇÍ½ÊÅ¿ÁÃË¿ÏÊÜÍËÇÐ
¬ÍËÌÂÍÕËÔÂÍÀË¿Ä½ÒËÁÅÄÍÂ½ÈÄ½Ó
¤½ÇËÊÐ°ÇÍ½ÊÅ¬ÍËÄ½Î½ÁÅÄ½ÌË¾À½ÊÊÜ
ÌÍËÏÅÁÇËÍÐÌÓ 
¤½ÇËÊ°ÇÍ½ÊÅ¿Á¿ÂÍÂÎÊÜÍËÇÐ7*
¬ÍË¿ÊÂÎÂÊÊÜÄÉÊÁËÁÂÜÇÅÒÄ½ÇËÊËÁ½¿ÔÅÒ½ÇÏ¿
°ÇÍ½ÊÅÖËÁË¿ÁÔÐÃÂÊÊÜÉ½ÆÊ½ÎÐ¾qÇÏ¿ÀËÎÌËÁ½
ÍÛ¿½ÊÊÜÁÂÍÃ½¿ÊËÀËÎÂÇÏËÍÐÂÇËÊËÉÇÅ 

ª¡¢§®u

ÀÍÐÁÂÊÙ
¤½ÇËÊ°ÇÍ½ÊÅ¿Á¿ÂÍÂÎÊÜÍËÇÐ
7*¬ÍË¿ÊÂÎÂÊÊÜÄÉÊÁËÁÂÜÇÅÒ
Ä½ÇËÊËÁ½¿ÔÅÒ½ÇÏ¿°ÇÍ½ÊÅÖËÁË¿ÁËÎÇËÊ½ÈÂÊÊÜ
ÌÍ½¿Ë¿ËÀËÍÂÀÐÈÛ¿½ÊÊÜÄ½¾ÂÄÌÂÔÂÊÊÜÍÂ½ÈÄ½Ó
ÃÅÏÈË¿ÅÒÌÍ½¿ÉÂÕÇ½ÊÓ¿ÀÐÍÏËÃÅÏÇ¿
ÄÇËÉÂÊÏ½ÍÂÉ  
¤½ÇËÊ°ÇÍ½ÊÅ¿Á¿ÂÍÂÎÊÜÍËÇÐ
7*¬ÍË¿ÊÂÎÂÊÊÜÄÉÊÁËÁÂÜÇÅÒ
Ä½ÇËÊËÁ½¿ÔÅÒ½ÇÏ¿°ÇÍ½ÊÅÖËÁËÌËÎÅÈÂÊÊÜ
¿ÁÌË¿Á½ÈÙÊËÎÏÌËÎ½ÁË¿ÅÒËÎ¾ËÍÀ½Ê¿
ÁÂÍÃ½¿ÊË¿È½ÁÅÏ½ËÍÀ½Ê¿ÉÎÓÂ¿ËÀË
Î½ÉË¿ÍÜÁÐ¿½ÊÊÜ 
¬ËÎÏ½ÊË¿½§½¾ÊÂÏÐ©ÊÎÏÍ¿°ÇÍ½ÊÅ
¿ÁÔÂÍ¿ÊÜÍËÇÐ¬ÍËÄ½Ï¿ÂÍÁÃÂÊÊÜ
¬ËÍÜÁÇÐÁÂÍÃ½¿ÊËÍÂÎÏÍ½ÓÌÍ½¿Ê½ÊÂÍÐÒËÉÂ
É½ÆÊËÏ½ÒË¾ÏÜÃÂÊÙ¬ËÍÜÁÇÐÊ½Á½ÊÊÜ¿ÅÏÜÀ¿
Ä¡ÂÍÃ½¿ÊËÀËÍÂÎÏÍÐÍÂÔË¿ÅÒÌÍ½¿
Ê½ÊÂÍÐÒËÉÂÉ½ÆÊË 
¬ËÍÜÁËÇÁÂÍÃ½¿ÊËÍÂÎÏÍ½ÓÌÍ½¿
Ê½ÊÂÍÐÒËÉÂÉ½ÆÊËÏ½ÒË¾ÏÜÃÂÊÙ 
¬ËÍÜÁËÇÊ½Á½ÊÊÜ¿ÅÏÜÀ¿Ä¡ÂÍÃ½¿ÊËÀË
ÍÂÎÏÍÐÍÂÔË¿ÅÒÌÍ½¿Ê½ÊÂÍÐÒËÉÂÉ½ÆÊË 
ª½Ç½Ä±ËÊÁÐÁÂÍÃ½¿ÊËÀËÉ½ÆÊ½°ÇÍ½ÊÅ 
©ÊÎÏÂÍÎÏ¿½ÂÇËÊËÉÔÊËÀËÍËÄ¿ÅÏÇÐÏËÍÀ¿È
°ÇÍ½ÊÅ ©ÊÎÏÂÍÎÏ¿½ÑÊ½ÊÎ¿°ÇÍ½ÊÅ
¿Á¿ÂÍÂÎÊÜÍËÇÐ
¬ÍË¿ÅÄÊ½ÊÊÜÏ½ÇÅÉ ÖË¿ÏÍ½ÏÅ¿ÔÅÊÊÎÏÙ 
Ê½Ç½ÄÐ±ËÊÁÐÁÂÍÃ½¿ÊËÀËÉ½ÆÊ½°ÇÍ½ÊÅ 
©ÊÎÏÂÍÎÏ¿½ÂÇËÊËÉÇÅ°ÇÍ½ÊÅ ©ÊÎÏÂÍÎÏ¿½
ÑÊ½ÊÎ¿°ÇÍ½ÊÅ¿Á 
Ä½ÍÂÎÏÍË¿½ÊË¿©ÊÎÏÂÍÎÏ¿ÛÎÏÅÓ°ÇÍ½ÊÅ
ÃË¿ÏÊÜÍËÇÐÄ½  
»¥¡¥´ª¥¦¨§ª¢¬
¤½ÇËÊ°ÇÍ½ÊÅ¿Á¾ÂÍÂÄÊÜÍËÇÐ
7*¬ÍË¿ÊÂÎÂÊÊÜÄÉÊÁËÁÂÜÇÅÒ
Ä½ÇËÊËÁ½¿ÔÅÒ½ÇÏ¿°ÇÍ½ÊÅÖËÁË¿ÁËÎÇËÊ½ÈÂÊÊÜ
ÐÌÍ½¿ÈÊÊÜÄÂÉÈÜÉÅÊ½ÏÂÍÅÏËÍ¿ÏËÊËÉÊË
ÂÎÌÐ¾ÈÇÅ§ÍÅÉ 
¤½ÇËÊ°ÇÍ½ÊÅ¿Á¿ÂÍÂÎÊÜÍËÇÐ
7*¬ÍË¿ÊÂÎÂÊÊÜÄÉÊÁËÎÏ½ÏÏ
¤½ÇËÊÐ°ÇÍ½ÊÅ¬ÍËÄ½À½ÈÙÊÐÎÂÍÂÁÊÛËÎ¿ÏÐ
ÖËÁËÄ½ÌË¾À½ÊÊÜÁÅÎÇÍÅÉÊ½ÓÌÍÅ¿ÎÏÐÌ
ÁËÌËÔ½ÏÇË¿ËÕÇËÈÅ 
¬ËÇ½ÃÔÅÇËÎÊË¿ÊÅÒÉ½ÏÂÍ½È¿ ËÌÐ¾ÈÇË¿½ÊÅÒ
Ð¡ÂÍÃ½¿ÊËÉÐÊÑËÍÉ½ÓÆÊËÉÐ¾ÛÈÂÏÂÊ
ÌÍËÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÛ¿ÍËÓ 
±ËÊÁÁÂÍÃ½¿ÊËÀËÉ½ÆÊ½°ÇÍ½ÊÅ 
¨¬¬ÛÍ½ ÒÐÁËÃÊËÑËÍÉÈÂÊÊÜ 

¬¥¯¥¤³¦ª¥¦±«©¯u

±¡©°ÌÂÍÂ¿ÅÇËÊ½¿ÍÔÊ
ÌÈ½ÊÅÄÊ½ÁÒËÁÃÂÊÊÜÇËÕÏ¿
ÁËÁÂÍÃ½¿ÊËÀË¾ÛÁÃÂÏÐ
¬Á¾Å¿½ÛÔÅÌÁÎÐÉÇÅÁÜÈÙÊËÎÏ±ËÊÁÐÁÂÍÃ½¿ÊËÀËÉ½ÆÊ½°ÇÍ½ÊÅÄ½ÍÇ 
ÎÈÁÄ½ÄÊ½ÔÅÏÅ ÖËÍÔÊÌÈ½ÊÅÄÊ½ÁÒËÁÃÂÊÊÜÇËÕÏ¿ÁËÁÂÍÃ½¿ÊËÀË¾ÛÁÃÂÏÐ¿Á
ÐÎÒÊ½ÌÍÜÉ¿ÁÜÈÙÊËÎÏ±ËÊÁÐÁÂÍÃ½¿ÊËÀËÉ½ÆÊ½°ÇÍ½ÊÅ ÁË¿ÂÁÂÊÁÂÍÃ½¿ÊÅÉ
¾ÛÁÃÂÏËÉ ÌÂÍÂ¿ÅÇËÊ½Ê



¤ ÌËÔ½ÏÇÐ ÍËÇÐ ÁË ÁÂÍÃ½¿ÊËÀË ¾ÛÁÃÂÏÐ ±ËÊÁ ÁÂÍÃ½¿ÊËÀË É½ÆÊ½ °ÇÍ½ÊÅ
ÌÂÍÂÍ½ÒÐ¿½¿   ÉÈÍÁ ÀÍÊ ª½Æ¾ÈÙÕÂ ÇËÕÏ¿ Ê½ÁÆÕÈË ¿Á ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó
ÁÂÍÃ½¿ÊËÀË É½ÆÊ½ u   ÉÈÍÁ ÀÍÊ Á ËÍÂÊÁÅ Ë¾qÇÏ¿ ÁÂÍÃ½¿ÊË ¿È½ÎÊËÎÏ
ËÁÂÍÃ½ÊË ÉÈÊÀÍÊ ÁÅ¿ÁÂÊÁ¿Ê½ÇËÍÌËÍ½ÏÅ¿ÊÌÍ½¿½ÁÂÍÃ½¿Åu ÉÈÊ
ÀÍÊ¯½ÇÅÉÔÅÊËÉ ÌÈ½ÊÄÊ½ÁÒËÁÃÂÊÊÜÇËÕÏ¿¿ÁÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó¿ÅÇËÊ½ÊËÊ½ 
¿ÁËÍÂÊÁÅuÊ½  ÌÈ½ÊÄÊ½ÁÒËÁÃÂÊÊÜÁÅ¿ÁÂÊÁ¿uÊ½ 
¤Ê½ÇË¿ÅÉÅ ÌËÁÜÉÅ ÁÈÜ ÐÇÍ½ÊÎÙÇË ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó ¿  ÍËÓ ÎÏ½ÈÅ ÌÍËÁ½Ã
Ì½ÇÂÏ½ ½ÇÓÆ ¯ °ÇÍÏÂÈÂÇËÉ Ä½ ÍÂÇËÍÁÊÐ ÓÊÐ u  ÉÈÍÁ   ÉÈÊ ÀÍÊ Ï½
ÌËÔ½ÏËÇÌÍËÁ½ÃÐÂÊÂÍÀËÇËÉÌ½ÊÆ
ª½Í½Ä ÌÍÂÁÎÏ½¿ÊÅÇÅ ¿ÍËÌ½ÍÈ½ÉÂÊÏÐ ¿ÅÎËÇË ËÓÊÛÛÏÙ ÌÍËÄËÍÎÏÙ ÌÍËÓÂÎÐ
ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó ÂÊÂÍÀÂÏÅÔÊÅÒ ÇËÉÌ½ÊÆ ¿ °ÇÍ½Ê  ÖË ÄÁÆÎÊÛ ±ËÊÁ ÁÂÍÃ½¿ÊËÀË
É½ÆÊ½°ÇÍ½ÊÅ
°Ê½ÎÏÐÌÊËÉÐÍËÓ±ËÊÁÁÂÍÃ½¿ÊËÀËÉ½ÆÊ½°ÇÍ½ÊÅÌÈ½ÊÐÍËÄÌËÔ½ÏÅÌÂÍÕÅÆ
ÂÏ½ÌÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓË¾ÈÀ½Ä¿
¿ÂÊÙÊ½ÁÒËÁÃÂÊÙÇËÕÏ¿¿ÁÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÁÂÍÃ½¿ÊËÀËÉ½ÆÊ½ÁËÁÂÍÃ½¿ÊËÀË
¾ÛÁÃÂÏÐ ¿  ÍËÓ ÌÈ½ÊÐÏÙÎÜ Ä½ÈÅÕÅÏÅ Ê½ Í¿Ê ÓÙËÀË ÍËÇÐ  Ä½¾ÂÄÌÂÔÅ¿ÕÅ
ÕÅÍËÇÂ Ä½ÈÐÔÂÊÊÜ Ê¿ÂÎÏËÍ¿ ÊÂÄ½ÈÂÃÊË ¿Á ÀÂËÀÍ½Ñ ÇÍ½Ê  ÜÇÖË ¿ËÊÅ ÀËÏË¿
ÍËÄ¿Å¿½ÏÅÐÇÍ½ÊÎÙÇÐÂÇËÊËÉÇÐ

¥¬

ª¨¯¥´ª¥¦« ¨¼¡

ÉÇÃ»

¢¤°¨¹¯¯¥§«ª¯«¨»
Ä½¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÉÐÉË¿ÁËÀË¿ËÍ¿ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐË¾qÇÏ¿
ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó ÄÁÆÎÊÂÊËÀËÌÍËÏÜÀËÉÇ¿½ÍÏ½ÈÐÍËÇÐ
¤ÀÁÊË Ä ¿ÅÉËÀ½ÉÅ ÎÏ½ÏÂÆ  Ï½  ¤½ÇËÊÐ °ÇÍ½ÊÅ
¬ÍËÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÛÁÂÍÃ½¿ÊËÀËÉ½ÆÊ½ÖËÁËÇËÊÏÍËÈÛ
ÁÂÍÃ½¿ÊÅÉÅËÍÀ½Ê½ÉÅÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó Á½ÈuËÍÀ½ÊÌÍÅ¿½
ÏÅÄ½Ó Ä½¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÉÐÉË¿ÁËÀË¿ËÍ¿ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ
ÁÂÍÃ½¿ÊËÀË É½ÆÊ½  ÌËÎÏ½ÊË¿ËÛ §½¾ÊÂÏÐ ©ÊÎÏÍ¿
°ÇÍ½ÊÅ ¿Á    ¬ÍË ÌËÍÜÁËÇ ÇËÊÏÍËÈÛ
Ä½ÁÜÈÙÊÎÏÛÌÁÌÍÅÉÎÏ¿ ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÜÜÇÅÒÄÁÆÎÊÛ
ÏÙÎÜ Ä½ ÌËÀËÁÃÂÊÊÜÉ Ä §½¾ÊÂÏËÉ ©ÊÎÏÍ¿ °ÇÍ½ÊÅ 
¿ÁÌË¿ÁÊËÁË¬ËÍÜÁÇÐÄÁÆÎÊÂÊÊÜÁÂÍÃ½¿ÊÅÉÅËÍÀ½Ê½
ÉÅÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÇËÊÏÍËÈÛÄ½¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÉÐÉË¿ÁËÀË¿Ë
Í¿ ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ Ë¾qÇÏ¿ ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó  Ä½Ï¿ÂÍÁÃÂ
ÊËÀËÊ½Ç½ÄËÉ±ËÊÁÐÁÂÍÃ½¿ÊËÀËÉ½ÆÊ½°ÇÍ½ÊÅ Á½Èu
±ËÊÁ ¿Á ÄÄÉÊ½ÉÅÏ½ÁËÌË¿ÊÂÊÊÜ
ÉÅ Ï½ÄÀÁÊËÄÖËÇ¿½ÍÏ½ÈÙÊÅÉÅÀÍ½ÑÇ½ÉÅÌÂÍÂ¿ÍËÇ 
Ä½Ï¿ÂÍÁÃÂÊÅÉÅÊ½Ç½Ä½ÉÅ±ËÊÁÐÏ½ÆËÀËÍÂÀËÊ½ÈÙÊÅÉÅ
¿ÁÁÈÂÊÊÜÉÅ ¬ÍË ËÍÀ½ÊÄ½ÓÛ ÖËÇ¿½ÍÏ½ÈÙÊÅÒ ÌÂÍÂ¿
ÍËÇ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÐÉË¿ÁËÀË¿ËÍ¿ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ ÌÍË¿Â
ÁÂÊËÌÂÍÂ¿ÍÇÅ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÌËÇÐÌÓÜÉÅÁÂÍÃ½¿ÊËÀËÉ½Æ
Ê½ÐÉË¿ÐÇÈ½ÁÂÊÅÒÁËÀË¿ËÍ¿¤ÁÆÎÊÂÊÅÆÇËÊÏÍËÈÙÌË
Ç½Ä½¿Ï½ÇÂ

¤½À½ÈÙÊÁ½ÊÌÍËÍÂÄÐÈÙÏ½ÏÅ
ÇËÊÏÍËÈÛ
ª½ Ë¾ÈÇÐ ËÍÀ½Ê¿ ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó ÌÂÍÂ¾Ð¿½ÛÏÙ  
ÁËÀË¿ËÍ¿ ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ ÁÂÍÃ½¿ÊËÀË É½ÆÊ½  Ð ÏËÉÐ
ÔÅÎÈ
Ì½ÇÂÏ¿½ÇÓÆ½ÇÓËÊÂÍÊÅÒÏË¿½ÍÅÎÏ¿u
Ë¾qÇÏ¿É½ÈËÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Óu
Ë¾qÇÏ¿ÊÂÄ½¿ÂÍÕÂÊËÀË¾ÐÁ¿ÊÅÓÏ¿½u
Ä Ä½À½ÈÙÊË ÇÈÙÇËÎÏ Ä½ÄÊ½ÔÂÊÅÒ ÁËÀË¿ËÍ¿ ÎÏ½ÊËÉ
Ê½ËÍÀ½Ê½ÉÅÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÇËÊÏÍËÈÛÏÙÎÜÎÏ½Ê
¿ÅÇËÊ½ÊÊÜ ÐÉË¿   ÁËÀË¿ËÍ¿ ÐÉË¿Å ÍÂÕÏÅ  
ÁËÀË¿ËÍ¿ ¿ÅÇËÊ½Ê  Ð ÍÂÄÐÈÙÏ½Ï ÔËÀË Ò ÄÊÜÏË Ä ÇËÊÏ
ÍËÈÛ 
¬ÍËÏÜÀËÉÇ¿½ÍÏ½ÈÐÓÍÌÂÍÂ¿ÍÂÊËÎÏ½Ê¿ÅÇËÊ½ÊÊÜ
ÐÉË¿ÁËÀË¿ËÍ¿ ÖËÎÏ½ÊË¿ÅÏÙ ¿ÁÎËÏÇ½ÇÈÙÇËÎ
ÏÁËÀË¿ËÍ¿ ÜÇÌÂÍÂ¾Ð¿½ÛÏÙÊ½ÇËÊÏÍËÈ
¬ÂÍÂ¿ÍÇ½ÉÅ ¿ÎÏ½ÊË¿ÈÂÊË  ÖË ¾ÈÙÕÎÏÙ ¿ÄÜÏÅÒ ÌË
ÇÐÌÓÜÉÅË¾qÇÏ¿ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÙ¿ÅÇËÊÐÏÙÎÜ
Ê½ÈÂÃÊÅÉÔÅÊËÉ
@@@@@@@@@@@@
¤½Ê½Ç½ÄËÉ±ËÊÁÐÁÂÍÃ½¿ÊËÀËÉ½ÆÊ½°ÇÍ½ÊÅ¿Á

¬ËÍÜÁÄÄ½ÄÊ½ÔÂÊÅÉÊÂ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÏÅÒÔÅÊÕÅÒÐÉË¿
¿ÎÏ½ÊË¿ÈÂÊË Ð  ¿ÅÌ½ÁÇÐ  ÖË ÎÏ½ÊË¿ÅÏÙ   ¿ÁÎËÏÇ½
Ä½À½ÈÙÊËÇÈÙÇËÎÏÁËÀË¿ËÍ¿ ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÐÉË¿ÜÇÅÒ¾ÐÈË
ÌÂÍÂ¿ÍÂÊËª½Æ¾ÈÙÕÂÌËÍÐÕÂÊÙÄ½ÑÇÎË¿½ÊË¿§Å¿ÎÙÇÆ
  ¿ÁÎËÏÇ½ ÌÂÍÂ¿ÍÂÊÅÒ ÁËÀË¿ËÍ¿  Ï½ ¨ÐÀ½ÊÎÙÇÆ
 ¿ÁÎËÏÇ½ Ë¾È½ÎÏÜÒÎÏËÎÐÛÏÙÎÜ¿ËÊÅÏÂÍÉÊ¿Ä½¿ÂÍ
ÕÂÊÊÜ¾ÐÁ¿ÊÅÓÏ¿½Ï½¿¿ÂÁÂÊÊÜ¿ÂÇÎÌÈÐ½Ï½ÓÛ

Ê½ÈÄÎÏ½ÊÐ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÐÉË¿ÁËÀË¿ËÍ¿
Ä½ËÇÍÂÉÅÉÅÀÍÐÌ½ÉÅË¾qÇÏ¿ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó
°ÍËÄÍÄËÇÍÂÉÅÒÀÍÐÌË¾qÇÏ¿ÄÔÅÎÈ½¿ÅÖÂÄ½ÄÊ½ÔÂ
ÊÅÒ ÎÏ½Ê ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜ ÐÉË¿ ÁËÀË¿ËÍ¿ Ê½ÇËÌÅÔÐ¿½ÈÙÊÅÉ
ÌÁÎÐÉÇËÉ Ï½ÇÅÆ
¤ ÐÎÒ ÁËÀË¿ËÍ¿  ÜÇ ÌÂÍÂ¾Ð¿½ÛÏÙ Ê½ Ë¾ÈÇÐ ËÍÀ½Ê¿
ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó Ê½Æ¾ÈÙÕ½ÇÈÙÇÎÏÙÌËÍÐÕÂÊÙÑÇÎÐÏÙÎÜ
Ä½ÁËÀË¿ËÍ½ÉÅÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐË¾qÇÏ¿ÊÂÄ½¿ÂÍÕÂÊËÀË
¾ÐÁ¿ÊÅÓÏ¿½ Ä   ÁËÀË¿ËÍÐ Ó ÀÍÐÌÅ ÊÂ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜ
ÐÉË¿¿ÎÏ½ÊË¿ÈÂÊËÄ½ÁËÀË¿ËÍ½ÉÅ  ¿ÁÎËÏÇ½Ä½
À½ÈÙÊË ÇÈÙÇËÎÏ ÁËÀË¿ËÍ¿ Ó ÀÍÐÌÅ  ÊÂÊ½ÈÂÃÊÂ ¿Å
ÇËÊ½ÊÊÜÐÉË¿Ä½ÑÇÎË¿½ÊËÄ½ÁËÀË¿ËÍ½ÉÅ  ¿ÁÎË
ÏÇ½ ¯ÂÍÉÊ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÐÉË¿ÊÂÄ½ÇÊÔÅ¿ÎÜÄ½ÁËÀË
¿ËÍ½ÉÅ  ¿ÁÎËÏÇ½ °ÌË¿ÊËÉÐË¾ÎÜÄ¿ÅÇËÊ½ÊËÐÉË
¿ÅÁËÀË¿ËÍ¿  ¿ÁÎËÏÇ½ 
ª½Æ¾ÈÙÕÂÁËÀË¿ËÍ¿ÄÏÅÒ ÖËË¾ÈÇË¿ÐÛÏÙÎÜ ÎÏËÎÐ
ÛÏÙÎÜË¾qÇÏ¿É½ÈËÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó¤ÒÄ½À½ÈÙÊËÇÈÙÇËÎ
ÏuÁËÀË¿ËÍÅuÐÉË¿Å¿ÌË¿ÊËÉÐË¾ÎÜÄ¿ÅÇËÊ½ÊË
Ä½ÁËÀË¿ËÍ½ÉÅ  ¿ÁÎËÏÇ½ ªÂ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÐÉË¿
¿ÅÜ¿ÈÂÊË Ä½  ÁËÀË¿ËÍ½ÉÅ   ¿ÁÎËÏÇ½  ÊÂÊ½ÈÂÃÊÂ
¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÐÉË¿ ÄÌËÍÐÕÂÊÊÜÉÏÂÍÉÊ¿ É½ÉÎÓÂÄ½
ÁËÀË¿ËÍ½ÉÅ  ¿ÁÎËÏÇ½ ¯ÂÍÉÊ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÐÉË¿ÊÂ
Ä½ÇÊÔÅ¿ÎÜÄ½ÁËÀË¿ËÍËÉ  ¿ÁÎËÏÇ¿ 
®Ï½Ê¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÐÉË¿ÁËÀË¿ËÍ¿ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐÌ½
ÇÂÏ¿½ÇÓÆÏ½ÇÅÆ
ª½Ë¾ÈÇÐËÍÀ½Ê¿ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÌÂÍÂ¾Ð¿½ÁËÀË
¿ËÍÅ ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ Ì½ÇÂÏ¿ ½ÇÓÆ ¿ÁÇÍÅÏÅÒ ½ÇÓËÊÂÍ
ÊÅÒÏË¿½ÍÅÎÏ¿¬Ë¿ÊÂÎ¿ËÔ½ÎÊÂ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÐÉË¿ÐÎÏ½
ÊË¿ÈÂÊËÄ½ÁËÀË¿ËÍ½ÉÅ  ¿ÁÎËÏÇ½Ä½À½ÈÙÊËÇÈÙ
ÇËÎÏ ªÂÊ½ÈÂÃÊÂ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÐÉË¿ ÏË¾ÏË¿ÁÎÏ½¿½ÊÊÜ¿Á
ÌÂÍÂÁ¾½ÔÂÊÅÒÁËÀË¿ËÍ½ÉÅÏÂÍÉÊ¿ ÁËÌÐÖÂÊËÌËÇÐÌÓÜÉÅ
Ä½ÕÎÏÙÉ½ÁËÀË¿ËÍ½ÉÅ  ¿ÁÎËÏÇ½ ÊÂ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÐÉË¿
Ä½ÑÇÎË¿½ÊËÄ½ÁËÀË¿ËÍ½ÉÅ  ¿ÁÎËÏÇ½ Ä½ÁËÀË
¿ËÍ½ÉÅ  ¿ÁÎËÏÇ½ ÏÂÍÉÊ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÐÉË¿ÊÂÊ½ÎÏ½¿



ª¨¯¥´ª¥¦« ¨¼¡
®ÂÍÂÁÄ½ÄÊ½ÔÂÊÅÒÁËÀË¿ËÍ¿ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐÌ½ÇÂÏ¿
½ÇÓÆÁËÀË¿ËÍ¿ÎÏËÎÐÛÏÙÎÜÌÁÌÍÅÉÎÏ¿ ÖËÉ½ÛÏÙ
ÎÏÍ½ÏÂÀÔÊÂÄÊ½ÔÂÊÊÜÁÈÜÂÇËÊËÉÇÅÏ½¾ÂÄÌÂÇÅÁÂÍÃ½
¿Å ÄÊÅÒÊ½Ë¾ÈÇÐ¿ÓÂÊÏÍ½ÈÙÊËÉÐ½Ì½Í½Ï±ËÊÁÐÌÂÍÂ
¾Ð¿½ÛÏÙÁËÀË¿ËÍ¿ ÍÂÀËÊ½ÈÙÊÅÒ¿ÁÁÈÂÊÊÜÒu
®Ï½Ê¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÐÉË¿ÁËÀË¿ËÍ¿ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐÌ½
ÇÂÏ¿½ÇÓÆÏ½ÇÅÆ
Ä½ÁËÀË¿ËÍ½ÉÅ  ¿ÁÎËÏÇ¿Ä½À½ÈÙÊËÇÈÙÇËÎ
Ï ÐÉË¿Å¿ÅÇËÊ½ÊË¿ÌË¿ÊËÉÐË¾ÎÜÄ
Ä½ÁÂ¿qÜÏÙÉ½ÁËÀË¿ËÍ½ÉÅ  ¿ÁÎËÏÇ½ ÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÊÜ
ÌÂÍÂ¾Ð¿½ÛÏÙÊ½ÎÏ½Á¿ÅÇËÊ½ÊÊÜ
Ä½ ÔËÏÅÍÉ½ ÁËÀË¿ËÍ½ÉÅ   ¿ÁÎËÏÇ½  Ä½ÑÇÎË¿½ÊË
ÊÂ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÐÉË¿
ª½ÎÙËÀËÁÊËÍÀ½Ê½ÉÅÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÄÁÆÎÊÛÛÏÙÎÜÄ½
ÒËÁÅÖËÁËÍËÄÍ¿½ÊÊÜÁËÀË¿ËÍ¿Ï½ÌË¿ÂÍÊÂÊÊÜÌ½ÇÂÏ¿
½ÇÓÆÐÁÂÍÃ½¿ÊÐ¿È½ÎÊÎÏÙ

¡½ÊÌÍËÎÏ½Ê¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÌËÇÐÌÓÜÉÅ
Ë¾qÇÏ¿ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÊ½ÆÒ½Í½ÇÏÂÍÊÕÅÒ
ÐÉË¿ÁËÀË¿ËÍ¿



¤Ê½ÔÊ½ÇÈÙÇÎÏÙÌËÍÐÕÂÊÙÐÉË¿ÁËÀË¿ËÍ¿ÑÇÎÐÏÙ
ÎÜÄ½ÁËÀË¿ËÍ½ÉÅÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐË¾qÇÏ¿ÊÂÄ½¿ÂÍÕÂ
ÊËÀË ¾ÐÁ¿ÊÅÓÏ¿½ ÖËÁË ÏÂÍÉÊ¿ Ä½¿ÂÍÕÂÊÊÜ ¾ÐÁ¿ÊÅ
ÓÏ¿½Ï½¿¿ÂÁÂÊÊÜ¿ÂÇÎÌÈÐ½Ï½ÓÛ¬ÍËÏÜÀËÉÇ¿½ÍÏ½ÈÐ
Ó Í Ï½ÇÂ ÊÂ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜ ¿ÎÏ½ÊË¿ÈÂÊË Ä½  ÁËÀË¿ËÍ½ÉÅ
¿ÎÉ ¿ÁÎËÏÇ¿ ÌÂÍÂ¿ÍÂÊÅÒ  ª½Æ¾ÈÙÕÐ ÇÈÙÇÎÏÙ Ä½
ÄÊ½ÔÂÊÅÒ ÌËÍÐÕÂÊÙ Ä½ÑÇÎË¿½ÊË ÍÂÀËÊ½ÈÙÊÅÉÅ ¿ÁÁ
ÈÂÊÊÜÉÅÌË§Å¿ÎÙÇÆÏ½¨ÐÀ½ÊÎÙÇÆË¾È½ÎÏÜÒ ÜÇÍËÄÌË
Ô½ÈÅÌÍÂÏÂÊÄÆÊËÌËÄË¿ÊÐÍË¾ËÏÐÄÉÂÏËÛÄ½ÎÏËÎÐ¿½ÊÊÜ
ÁËÌËÇÐÌÓ¿ÌÂÍÂÁ¾½ÔÂÊÅÒÄ½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿ËÉÏ½ÁËÀË¿ËÍ½
ÉÅÊËÍÉ¿ÁÌË¿Á½ÈÙÊËÎÏ
¬ËÍÐÕÂÊÊÜ ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜ ÐÉË¿ ÁËÀË¿ËÍ¿ Ð Ô½ÎÏÅÊ ÊÂ
Ê½Á½ÊÊÜÁËÇÐÉÂÊÏ¿ ÖËÌÁÏ¿ÂÍÁÃÐÛÏÙ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÐÉË¿
ÁËÀË¿ËÍ¿ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ ¿ÎÏ½ÊË¿ÈÂÊËÄ½ÁËÀË¿ËÍ½
ÉÅ   ¿ÁÎËÏÇ½ ÌÂÍÂ¿ÍÂÊÅÒ  ÍÂÀËÊ½ÈÙÊÅÉÅ ¿ÁÁÈÂÊ
ÊÜÉÅ ÌË §Å¿ÎÙÇÆ  ÁËÀË¿ËÍ¿  Ï½ ²½ÍÇ¿ÎÙÇÆ ËÁÅÊ
ÁËÀË¿Í Ë¾È½ÎÏÜÒ
¬ËÍÐÕÂÊÊÜ ÐÉË¿ ÁËÀË¿ËÍ¿ Ð Ô½ÎÏÅÊ ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜ ¿Å
ÉËÀÂÇËÈËÀÔÊË¾ÂÄÌÂÇÅÏ½Ä½ÒËÁ¿ÄËÒËÍËÊÅÊ½¿ÇËÈÅÕ
ÊÙËÀËÎÂÍÂÁË¿ÅÖ½¿ÎÏ½ÊË¿ÈÂÊËÄ½ÁÂ¿qÜÏÙÉ½ÁËÀË¿ËÍ½
ÉÅ   ¿ÁÎËÏÇ½ ÌÂÍÂ¿ÍÂÊÅÒ  ÍÂÀËÊ½ÈÙÊÅÉÅ ¿ÁÁÈÂÊ
ÊÜÉÅÌË§Å¿ÎÙÇÆ ¿ÎÉÁËÀË¿ËÍ¿ Ï½¤½ÌËÍÄÙÇÆ ËÁÅÊ
ÁËÀË¿Í Ë¾È½ÎÏÜÒ
ÂÄÐÈÙÏ½ÏÅ ÌÂÍÂ¿ÍÇÅ ÎÏ½ÊÐ ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜ ÌËÇÐÌÓÜÉÅ
ÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÙÖËÁËÄ¾ÂÍÂÃÂÊÊÜÎÊÐÛÔËÊ½ÉËÉÂÊÏÌÍÅ¿½
ÏÅÄ½ÓÇÈÙÇËÎÏÍË¾ËÔÅÒÉÎÓÙÏ½ÎÏ¿ËÍÂÊÊÜÊË¿ÅÒÏ½Ç
ª½ ÇËÊÏÍËÈ ËÍÀ½Ê¿ ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó ÌÂÍÂ¾Ð¿½ÛÏÙ 
ÁËÀË¿ËÍ¿   ¿ÁÎËÏÇ½ Ä½À½ÈÙÊË ÇÈÙÇËÎÏ ÁËÀË¿ËÍ¿ 
ÜÇÇËÊÏÍËÈÛÛÏÙÎÜËÍÀ½Ê½ÉÅÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó ÜÇÉÎÏÜÏÙ
ÐÉË¿ÐÖËÁËÄ¾ÂÍÂÃÂÊÊÜÇÈÙÇËÎÏÍË¾ËÔÅÒÉÎÓÙ ÖËÎ
ÊÐ¿½ÈÅÊ½Ë¾qÇÏ½ÒÊ½ÉËÉÂÊÏÒÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó Ï½ÁË
ÀË¿ËÍÅ  ¿ÁÎËÏÇ½ uÖËÁËÎÏ¿ËÍÂÊÊÜÊË¿ÅÒ
¬ÍËÏÜÀËÉ Ä¿ÏÊËÀË Ç¿½ÍÏ½ÈÐ ÌÂÍÂ¿ÍÂÊË  ÁËÀË¿Í 
ÖËÉÎÏÅÏÙÐÉË¿ÐÖËÁËÄ¾ÂÍÂÃÂÊÊÜÍË¾ËÔÅÒÉÎÓÙ Ï½
ÁËÀË¿ËÍ¿uÖËÁËÎÏ¿ËÍÂÊÊÜÊË¿ÅÒ

ÂÄÐÈÙÏ½ÏÅ ÌÂÍÂ¿ÍÇÅ ÌËÇ½Ä½ÈÅ  ÖË Ê½ ÉËÉÂÊÏ ÌÍÅ
¿½ÏÅÄ½Ó ÇÈÙÇÎÏÙ ÍË¾ËÔÅÒ ÉÎÓÙ Ê½ ÌÁÌÍÅÉÎÏ¿½Ò 
ÎÏËÎË¿ÊË ÜÇÅÒ ÐÇÈ½ÁÂÊË Ä½ÄÊ½ÔÂÊÅÆ  ÁËÀË¿Í Ä ÐÉË
¿ËÛ Ä¾ÂÍÂÃÂÊÊÜ ÍË¾ËÔÅÒ ÉÎÓÙ  ÎÏ½ÊË¿ÅÈ½   ª½
ÎÙËÀËÁÊ Ò ÇÈÙÇÎÏÙ ÎÏ½ÊË¿ÅÏÙ    ÏË¾ÏË ¿È½ÎÊÅÇ½
ÉÅÐÌÎÈÜÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÆÊÅÆÌÂÍËÁÐÉË¿½ÁËÀË¿ËÍ¿ÖË
ÁË Ä¾ÂÍÂÃÂÊÊÜ ÇÈÙÇËÎÏ ÍË¾ËÔÅÒ ÉÎÓÙ ¿ÅÇËÊ½Ê½  ÁË
Á½ÏÇË¿ËÎÏ¿ËÍÂÊËÊË¿ÅÒÍË¾ËÔÅÒÉÎÓÙ
ª½ÌÍÅÇÈ½Á  Ð ¡ËÊÂÓÙÇÆ Ë¾È½ÎÏ Ä½ ÁËÀË¿ËÍËÉ
ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ ÓÈÎÊËÀË É½ÆÊË¿ËÀË ÇËÉÌÈÂÇÎÐ ¡¬
¬ÁÌÍÅÉÎÏ¿Ë ÌË ¿ÅÍË¾ÊÅÓÏ¿Ð ¿Å¾ÐÒËÄ½ÒÅÎÊÅÒ Ï½
¿qÜÃÐÔÅÒ É½ÏÂÍ½È¿ ÌËÇÐÌÂÓÙ ¯« ®ËÛÄ ÌÍËÉÅÎÈË
¿ÅÒÌÁÌÍÅÉÎÏ¿ ÌË¿ÅÊÂÊÄ¾ÂÍÂÀÏÅÍË¾ËÔÅÒÉÎÓÙ 
ÇÍÉÓÙËÀËÌÍËÏÜÀËÉÏÍÙËÒÍËÇ¿ÎÏ¿ËÍÅÏÅÁËÁ½ÏÇË¿Ë
ÊË¿ÅÒÍË¾ËÔÅÒÉÎÓÙª½ÉËÉÂÊÏÌÂÍÂ¿ÍÇÅÊ½ÌÁÌÍÅÉ
ÎÏ¿ÎÊÐÍË¾ËÔÂÉÎÓÂ
° ¡ÊÌÍËÌÂÏÍË¿ÎÙÇÆ Ë¾È½ÎÏ Ä½ ÁËÀË¿ËÍËÉ ÇÐÌ¿È
ÌÍËÁ½ÃÐÓÈÎÊËÀËÉ½ÆÊË¿ËÀËÇËÉÌÈÂÇÎÐ§ÍÅ¿ËÍÄÙÇÅÆ
ÁÂÍÃ½¿ÊÅÆÊ½¿Ô½ÈÙÊËÇÐÍÎË¿ÅÆÇËÉ¾Ê½ÏÇÈÙÇÎÏÙÍË
¾ËÔÅÒ ÉÎÓÙ ÁË ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó ÎÏ½ÊË¿ÅÈ½  ª½ ÉËÉÂÊÏ
ÌÂÍÂ¿ÍÇÅÊ½Ë¾qÇÏÎÊÐÍË¾ËÔÅÒÉÎÓÙ
ª½ ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜ ÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÊÜ ÖËÁË ÎÏ¿ËÍÂÊÊÜ ÊË¿ÅÒ
ÍË¾ËÔÅÒ ÉÎÓÙ ¿È½ÎÊÅÇ½ÉÅ Ë¾qÇÏ¿ Ð ÌÎÈÜÌÍÅ¿½ÏÅÄ½
ÓÆÊÅÆÌÂÍËÁÎÏ¿ËÍÂÊËÍË¾ËÔÅÒÉÎÓÙ
ª½ÌÍÅÇÈ½Á Ð®ÐÉÎÙÇÆË¾È½ÎÏÄ½ÁËÀË¿ËÍËÉÇÐÌ¿È
ÌÍËÁ½ÃÐ Ì½ÇÂÏ½ ½ÇÓÆ ¯ §ËÊËÏËÌÎÙÇÅÆ ÍÂÉËÊÏÊË
ÉÂÒ½ÊÔÊÅÆ Ä½¿ËÁ ÌËÇÐÌÓÂÉ ¯« ¬ÍËÉÅÎÈË¿ÎÏÙ 
ÏÂÒÊËÈËÀ ËÎÜ ÎÏ¿ËÍÂÊËÊË¿ÅÒÍË¾ËÔÅÒÉÎÓÙ
 «ÁÂÎÙÇÆ Ë¾È½ÎÏ Ä½ ÁËÀË¿ËÍËÉ ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½
ÃÐ Ì½ÇÂÏ½ ½ÇÓÆ ¯ ¡ÐÊ½ÆÎÐÁÊËÍÂÉËÊÏ ÌËÇÐÌÓÂÉ
¬¬¡ËÇÎÂÍ¿Î ÎÏ¿ËÍÂÊËÊË¿ÂÍË¾ËÔÂÉÎÓÂ
®ÈÁ¿ÁÉÏÅÏÅÏ½ÇËÃÎÏ¿ËÍÂÊÊÜÊË¿ÅÒÍË¾ËÔÅÒÉÎÓÙ
Ä½ ÁËÀË¿ËÍ½ÉÅ  ¿ ÜÇÅÒ ÐÉË¿Å ÖËÁË Ä¾ÂÍÂÃÂÊÊÜ ½¾Ë
ÎÏ¿ËÍÂÊÊÜÊË¿ÅÒÍË¾ËÔÅÒÉÎÓÙÊÂÌÂÍÂÁ¾½ÔÂÊ°Ä¿Ï
ÊËÉÐÇ¿½ÍÏ½ÈÄÄ½À½ÈÙÊËÇÈÙÇËÎÏÌÂÍÂ¿ÍÂÊÅÒÁËÀË¿Ë
Í¿Ê½Ë¾qÇÏ½ÒÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÄ½ÑÇÎË¿½ÊËÎÏ¿ËÍÂÊÊÜ
ÊË¿ÅÒÍË¾ËÔÅÒÉÎÓÙ
ª½ÌÍÅÇÈ½Á  Ð ¨ÐÀ½ÊÎÙÇÆ Ë¾È½ÎÏ Ä½ ÁËÀË¿ËÍËÉ
ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ«ªu«ÁÂÎÙÇËÀË¾ÈËÇÐ¿ÁËÇÍÂÉÈÂÊË
ÀËÌÁÍËÄÁÈÐµ½ÒÏ½¡Ë¿Ã½ÊÎÙÇ½§½ÌÏ½ÈÙÊ½ÌËÇÐÌ
ÓÂÉ ¯«¡ª½ÑÏËÀ½ÄË¿ÅÁË¾Ð¿Ê½ÇËÉÌ½ÊÜ ÎÏ¿ËÍÂ
ÊËÍË¾ËÔÅÒÉÎÓÙ
°É®Â¿½ÎÏËÌËÈÄ½ÁËÀË¿ËÍËÉÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ«ª
uÌÍËÉ¾½ÄÅÇËÉ¾Ê½ÏÐÄ½ÈÄË¾ÂÏËÊÊÅÒ¿ÅÍË¾¿uÌËÇÐÌ
ÓÂÉ ¯« ÍÂÆ ÎÏ¿ËÍÂÊËÍË¾ËÔÅÒÉÎÓÜ
©½ÛÏÙ ÉÎÓÂ Æ ÊÕ ÌÍÅÇÈ½ÁÅ  ÇËÈÅ Ä½¿ÁÜÇÅ ÁË¾ÍË
ÎË¿ÎÊÆ ÁÜÈÙÊËÎÏ ¿È½ÎÊÅÇ¿ ÌÍÅ¿½ÏÅÄË¿½ÊÅÒ Ë¾qÇÏ¿
Ï½ ÂÑÂÇÏÅ¿ÊËÉÐ ÇËÊÏÍËÈÛ Ä ¾ËÇÐ ËÍÀ½Ê¿ ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó
¿Á½ÏÙÎÜÁËÎÜÀ½ÏÅÌËÄÅÏÅ¿ÊÅÒÍÂÄÐÈÙÏ½Ï¿ÊÂÈÅÕÂÐÑ
Ê½ÊÎË¿ÅÒ ÂÇËÊËÉÔÊÅÒ ½ÆÐÎËÓ½ÈÙÊÅÒÊ½ÌÍÜÉ½ÒÍËÄ
¿ÅÏÇÐÍÂÀËÊ¿
¬ÂÍÂ¿ÍÇÅÎÏ½ÊÐ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÊ¿ÂÎÏÅÓÆÊÅÒÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÙ
Ï½ÊÕÅÒÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÙ ¿ÅÍ½ÃÂÊÅÒÐÀÍËÕË¿ÆÑËÍÉ ÜÇ
ÉÎÏÜÏÙ  ÁËÀË¿ËÍÅ ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ Ì½ÇÂÏ¿ ½ÇÓÆ 
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ÁËÀË¿ËÍÅÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐË¾qÇÏ¿É½ÈËÌÍÅ¿½ÏÅÄ½
ÓÏ½ÁËÀË¿ËÍ¿ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐË¾qÇÏ¿ÊÂÄ½¿ÂÍÕÂ
ÊËÀË¾ÐÁ¿ÊÅÓÏ¿½ÌËÇ½Ä½ÈÅÏ½ÇÂ
¤½À½ÈËÉ ÓÅÉÅ ÁËÀË¿ËÍ½ÉÅ ÌÂÍÂÁ¾½ÔÂÊË Ê¿ÂÎÏÐ¿½Ê
ÊÜÐÌÁÌÍÅÉÎÏ¿½ ÐÌÂÍËÁÄÁËÍËÇÐ Ê½Ä½
À½ÈÙÊÐÎÐÉÐ ÉÈÊÀÍÊ  ÉÈÊÁËÈ®µ
Ï½   ÉÈÊ ¿ÍË  Ð ÏËÉÐ ÔÅÎÈ ÎÏ½ÊËÉ Ê½  u
   ÉÈÊ ÀÍÊ     ÉÈÊ ÁËÈ ®µ    ÉÈÊ
¿ÍË ±½ÇÏÅÔÊË ÎÏ½ÊËÉ Ê½  ÐÇÍ½ÊÎÙÇ ÌÁÌÍÅ
ÉÎÏ¿½ËÁÂÍÃ½ÈÅ ÉÈÊÀÍÊ  ÉÈÊÁËÈ
®µÏ½ÉÈÊ¿ÍË ÖË¿ÌÂÍÂÍ½ÒÐÊÇÐÊ½Ê½ÓËÊ½ÈÙÊÐ
¿½ÈÛÏÐÎÏ½ÊË¿ÅÏÙ ÉÈÊÀÍÊ
¤½ ËÇÍÂÉÅÉÅ ÀÍÐÌ½ÉÅ ÁËÀË¿ËÍ¿ Ó ÓÅÑÍÅ ÍËÄÌËÁ
ÈÜÛÏÙÎÜÏ½Ç
¡ËÀË¿ËÍ½ÉÅÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐÌ½ÇÂÏ¿½ÇÓÆ¿ÁÇÍÅÏÅÒ
½ÇÓËÊÂÍÊÅÒ ÏË¿½ÍÅÎÏ¿ ÌÂÍÂÁ¾½ÔÂÊË Ê½ÁÒËÁÃÂÊÊÜ Ê½
ÌÁÌÍÅÉÎÏ¿½ÐÌÂÍËÁÄÁËÍËÇÐÇËÕÏ¿Ê½Ä½
À½ÈÙÊÐÎÐÉÐ ÉÈÊÀÍÊ  ÉÈÊÁËÈ®µ
Ï½ ÉÈÊ¿ÍË ÐÏËÉÐÔÅÎÈÎÏÍ½ÏÂÀÔÊË¿½ÃÈÅ¿ÁÈÜ
ÂÇËÊËÉÇÅ Ï½ ¾ÂÄÌÂÇÅ ÁÂÍÃ½¿Å ÌÁÌÍÅÉÎÏ¿½ ÌÍËÏÜÀËÉ
Ä½ÄÊ½ÔÂÊËÀËÌÂÍËÁÐÉ½ÛÏÙËÁÂÍÃ½ÏÅ ÉÈÊÀÍÊ 
 ÉÈÊÁËÈ®µ
±½ÇÏÅÔÊË Ð ÌÂÍËÁ Ä  ÍËÇÐ ÌÁÌÍÅÉÎÏ¿½ ¿ÃÂ
ËÁÂÍÃ½ÈÅÄ½¿ÎÉ½ÁËÀË¿ËÍ½ÉÅÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐÌ½ÇÂÏ¿
½ÇÓÆÊ¿ÂÎÏÅÓÐÍËÄÉÍ ÉÈÊÀÍÊ  ÉÈÊ
ÁËÈ®µÏ½ ÉÈÊ¿ÍË ÐÏËÉÐÔÅÎÈÄ½ÁËÀË¿ËÍ½ÉÅ
ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐÌ½ÇÂÏ¿½ÇÓÆÎÏÍ½ÏÂÀÔÊË¿½ÃÈÅ¿ÅÒÁÈÜ
ÂÇËÊËÉÇÅ  ¾ÂÄÌÂÇÅ ÁÂÍÃ½¿Å ÌÁÌÍÅÉÎÏ¿ u   
ÉÈÊÀÍÊ  ÉÈÊÁËÈ®µ¤½ÐÉË¿½ÉÅÄ½ÄÊ½ÔÂ
ÊÅÒÁËÀË¿ËÍ¿ÐÓÂÆÌÂÍËÁÉ½¾ÐÏÅ¿ÊÂÎÂÊË  
ÉÈÊÀÍÊ  ÉÈÊÁËÈ®µ
¡ËÀË¿ËÍ½ÉÅ ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ Ë¾qÇÏ¿ ÊÂÄ½¿ÂÍÕÂÊË
ÀË ¾ÐÁ¿ÊÅÓÏ¿½ Ä½ÌÈ½ÊË¿½ÊË Ê½ÁÒËÁÃÂÊÊÜ Ê¿ÂÎÏÅÓÆ Ð
ÌÂÍËÁÄÁËÍËÇÐu ÉÈÊÀÍÊÏÅÎ
ÁËÈ®µ ÎÏ½ÊËÉÊ½u ÉÈÊÀÍÊ ÏÅÎ
ÁËÈ®µ±½ÇÏÅÔÊËÎÏ½ÊËÉÊ½¿ÊÂÎÂÊË 
ÉÈÊÀÍÊ ÏÅÎÁËÈ®µ
¡ËÀË¿ËÍ½ÉÅ ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ Ë¾qÇÏ¿ É½ÈË ÌÍÅ¿½
ÏÅÄ½Ó ÌÂÍÂÁ¾½ÔÂÊË Ð ÌÂÍËÁ ÁË  ÍËÇÐ ÄÁÆÎÊÂÊÊÜ
Ê¿ÂÎÏÅÓÆ Ê½ Ä½À½ÈÙÊÐ ÎÐÉÐ   ÉÈÊ ÀÍÊ   
ÉÈÊÁËÈ®µ ÎÏ½ÊËÉÊ½u ÉÈÊÀÍÊÏ½
 ÏÅÎÁËÈ®µ±½ÇÏÅÔÊËÎÏ½ÊËÉÊ½Ê½
ÁÆÕÈË ÉÈÊÀÍÊ ÏÅÎÁËÈ®µ
«ÎË¾ÈÅ¿ÅÆ ÊÏÂÍÂÎ Ê¿ÂÎÏËÍÅ ¿ÅÜ¿ÈÜÛÏÙ ÁË ÌÁÌÍÅ
ÉÎÏ¿ ¾½ÄË¿ÅÒ À½ÈÐÄÂÆ ÂÇËÊËÉÇÅ  ½ Î½ÉÂ ÔËÍÊË Ï½
ÇËÈÙËÍË¿Ë ÉÂÏ½ÈÐÍÀ Ë¾ÎÜÀ ÄÁÆÎÊÂÊÅÒ Ê¿ÂÎÏÅÓÆ u
 ÉÈÊÀÍÊÏ½ ÉÈÊÁËÈ®µ É½ÕÅÊË
¾ÐÁÐ¿½ÊÊÜÏ½ÉÂÏ½ÈËË¾ÍË¾ÇÅ  ÉÈÊÀÍÊÏ½ 
ÉÈÊÁËÈ®µ ÂÊÂÍÀÂÏÅÔÊËÏ½Ì½ÈÅ¿ÊËÌÍËÉÅÎÈË¿ËÎ
Ï   ÉÈÊ ÀÍÊ    ÉÈÊ ÁËÈ ®µ Ï½   ÉÈÊ
¿ÍË 
ÂÄÐÈÙÏ½ÏÅ ½Ê½ÈÄÐ Ê½ÌÍÜÉ¿ Ä½ÈÐÔÂÊÊÜ Ê¿ÂÎÏÅÓÆ
Î¿ÁÔ½ÏÙ  ÖË ¾ÈÙÕ½ Ò Ô½ÎÏÅÊ½ ÎÌÍÜÉË¿ÐÏÙÎÜ Ê½ ÏÂÒ
ÊÔÊÂ ÌÂÍÂËÄ¾ÍËÊÊÜ Ï½ ÍÂÇËÊÎÏÍÐÇÓÛ ¿ÅÍË¾ÊÅÓÏ¿½

¥¬

ÉÇÃ»

 ÉÈÊÀÍÊÏ½ ÉÈÊÁËÈ®µ ÖËÊÂË¾
ÒÁÊËÁÈÜÍËÄ¿ÅÏÇÐ¿ÅÍË¾ÊÅÔË¾½ÄÅÌÁÌÍÅÉÎÏ¿ÄÉÂ
ÏËÛ¿ÅÌÐÎÇÐÇËÊÇÐÍÂÊÏËÎÌÍËÉËÃÊËÌÍËÁÐÇÓ
ª½ÎÏÐÌÊÅÉÊ½ÌÍÜÉËÉÄ½ÈÐÔÂÊÊÜÊ¿ÂÎÏÅÓÆÐÌÁÌÍÅ
ÉÎÏ¿½°ÇÍ½ÊÅÄ½ÇÈÙÇÎÊÅÉÅÌËÇ½ÄÊÅÇ½ÉÅÌËÀ½ÕÂÊ
ÊÜ ÇÍÂÁÅÏËÍÎÙÇË Ä½¾ËÍÀË¿½ÊËÎÏ ÌÁÌÍÅÉÎÏ¿ Ä ÌÈ½ÏÂ
Ã¿ÁË¾ÛÁÃÂÏÐ¿ÎÒÍ¿Ê¿Ï½ÌÂÍÂÁ¬ÂÊÎÆÊÅÉÑËÊÁËÉ
 ÉÈÊÀÍÊÏ½ ÉÈÊÁËÈ®µ 

¤½ÒËÁÅ ¿ÃÅÏËÍÀ½Ê½ÉÅÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÄÉÂÏËÛ
ÐÎÐÊÂÊÊÜÑ½ÇÏ¿ÌËÍÐÕÂÊÙÐÉË¿ÌÍËÁ½ÃÐ
Ë¾qÇÏ¿ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó
° ¿ÎÒ ¿ÅÜ¿ÈÂÊÅÒ ¿ÅÌ½ÁÇ½Ò ÌËÍÐÕÂÊÊÜ ÌËÇÐÌÓÜÉÅ
¿ÄÜÏÅÒÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÙËÍÀ½Ê½ÉÅÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÄÁÆÎÊÛ¿½È½
ÎÜÌÍÂÏÂÊÄÆÊËÌËÄË¿Ê½ÍË¾ËÏ½ÖËÁËÄ½ÎÏËÎÐ¿½ÊÊÜÌÂ
ÍÂÁ¾½ÔÂÊÅÒÁËÀË¿ËÍ½ÉÅÏ½Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿ËÉÎ½ÊÇÓÆ
¤½À½ÈÙÊ½ÎÐÉ½ÕÏÍ½Ñ¿ ÌÂÊÏ½ÊÂÐÎÏËÆËÇ ÜÇ½¾ÐÈ½
Ê½Í½ÒË¿½Ê½Ê½ÍËÎÏ½ÛÔÅÉÌÁÎÐÉÇËÉÄ½¿ÎÍËÇÅÇËÊÏÍË
ÈÛ ÎÏ½ÊË¿ÅÏÙ ÉÈÊÀÍÊÏ½ ÏÅÎÁËÈ®µ
±½ÇÏÅÔÊË ¾ÐÈË ÎÌÈ½ÔÂÊË   ÉÈÊ ÀÍÊ Ï½   ÏÅÎ
ÁËÈ®µ
¤½ Ä¿ÏÊÅÆ ÌÂÍËÁ Ê½Í½ÒË¿½ÊË ÕÏÍ½ÑÊÅÒ Î½ÊÇÓÆ Ê½
ÎÐÉÐ   ÉÈÊ ÀÍÊ  Ñ½ÇÏÅÔÊË ÎÌÈ½ÔÂÊË   
ÏÅÎÀÍÊ
°ÌËÌÂÍÂÁÊÙËÉÐÇ¿½ÍÏ½È¾ÐÈËÊ½Í½ÒË¿½ÊËÕÏÍ½Ñ¿ 
ÌÂÊ Ï½ ÊÂÐÎÏËÆËÇ Ê½ ÎÐÉÐ   ÉÈÊ ÀÍÊ Ï½ Ñ½ÇÏÅÔÊË
ÎÌÈ½ÔÂÊË ÏÅÎÀÍÊ
¬ÎÈÜ ¿ÅÇËÍÅÎÏ½ÊÊÜ ¿ÎÒ ÉËÃÈÅ¿ËÎÏÂÆ ÁËÎÐÁË¿ËÀË
¿ÍÂÀÐÈÛ¿½ÊÊÜÎÌËÍ¿ÄÁÆÎÊÛ¿½ÈÅÎÜÁÖËÁËÍËÄÍ¿½Ê
ÊÜ ¿ÅÄÊ½ÊÊÜÊÂÁÆÎÊÅÉÅ Ï½ÇÅÒÁËÀË¿ËÍ¿Ï½ÌË¿ÂÍÊÂÊ
ÊÜ¿ÁÔÐÃÂÊÅÒÄ½ÊÅÉÅË¾qÇÏ¿ÐÁÂÍÃ½¿ÊÐ¿È½ÎÊÎÏÙ
®Ï½ÊËÉ Ê½  Ð ¿È½ÎÊÎÏÙ ÁÂÍÃ½¿Å ÌË¿ÂÍÊÐÏË
 Ê½ÇËÌÅÔÐ¿½ÈÙÊÅÉÌÁÎÐÉÇËÉ Ë¾qÇÏ¿ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó
ÄÊÅÒuÌ½ÇÂÏÅ½ÇÓÆ uÓÈÎÊÉ½ÆÊË¿ÇËÉÌÈÂÇ
ÎÅ   u Ë¾qÇÏÅ ÊÂÄ½¿ÂÍÕÂÊËÀË ¾ÐÁ¿ÊÅÓÏ¿½  ¤½ 
ÁËÀË¿ËÍ½ÉÅ ÏÍÅ¿½ ÌÍÂÏÂÊÄÆÊËÌËÄË¿Ê½ ÍË¾ËÏ½ ÖËÁË
ÒÍËÄÍ¿½ÊÊÜ ¿ÅÄÊ½ÊÊÜÊÂÁÆÎÊÅÉÅ ÌË¿ÂÍÊÂÊÊÜ¿Á
ÔÐÃÂÊÅÒ Ä½ ÊÅÉÅ Ë¾qÇÏ¿ Ð ÁÂÍÃ½¿ÊÐ ¿È½ÎÊÎÏÙ Ä ÊÅÒ
uÌ½ÇÂÏÅ½ÇÓÆ uÓÈÎÊÉ½ÆÊË¿ÇËÉÌÈÂÇÎÅ u
Ë¾qÇÏÅÊÂÄ½¿ÂÍÕÂÊËÀË¾ÐÁ¿ÊÅÓÏ¿½ 
Ä Ä½À½ÈÙÊË ÇÈÙÇËÎÏ ÌË¿ÂÍÊÐÏÅÒ Ð ÁÂÍÃ½¿ÊÐ ¿È½Î
ÊÎÏÙ Ë¾qÇÏ¿ ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó ÌË¿ÏËÍÊË ÌÍËÁ½ÊË 
Ë¾qÇÏ¿ ½Î½ÉÂÌ½ÇÂÏ¿½ÇÓÆ Ë¾qÇÏ¿ÊÂÄ½¿ÂÍÕÂ
ÊËÀË¾ÐÁ¿ÊÅÓÏ¿½ ÓÈÎÊÅÒÉ½ÆÊË¿ÅÒÇËÉÌÈÂÇÎ¿
¤½À½ÈÙÊ½ ÎÐÉ½ ÇËÕÏ¿  ËÁÂÍÃ½ÊÅÒ ¿Á ÌÍËÁ½ÃÐ ÌË
¿ÂÍÊÐÏÅÒÁÂÍÃ½¿Ë¾qÇÏ¿Ä½ÍÕÂÊÊÜÉÅÎÐÁ¿ Ê½ÇËÌÅ
ÔÐ¿½ÈÙÊÅÉÌÁÎÐÉÇËÉÎÏ½ÊË¿ÅÏÙ ÉÈÊÀÍÊ

¬ÍÅÇÈ½ÁÅÌËÄÅÏÅ¿ÊÅÒÍÂÄÐÈÙÏ½Ï¿ÍË¾ËÏÅ
ËÍÀ½Ê¿ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÏ½ÁÜÈÙÊËÎÏ¿È½ÎÊÅÇ¿
ÌÍÅ¿½ÏÅÄË¿½ÊËÀËÉ½ÆÊ½¿ÌÍËÓÂÎ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜ
ÐÉË¿ÁËÀË¿ËÍ¿ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ
¬ÂÍÂ¿ÍÇ½ÉÅ ÑÇÎÐÛÏÙÎÜ ÇËÊÇÍÂÏÊ ÌÍÅÇÈ½ÁÅ ÌË
ÈÌÕÂÊÊÜ ¿ÅÍË¾ÊÅÔËÀË Ï½ ÑÊ½ÊÎË¿ËÀË ÎÏ½ÊÐ ÌÍÅ¿½ÏÅ
ÄË¿½ÊÅÒ ÌÁÌÍÅÉÎÏ¿ Ð ÍÂÄÐÈÙÏ½Ï ÐÎÌÕÊË ÍÂ½ÈÄ½Ó
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¿È½ÎÊÅÇ½ÉÅ ¿ÄÜÏÅÒ ÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÙ §ÍÉ Ê½¿ÂÁÂÊÅÒ ÌÍÅ
ÇÈ½Á¿ ÓÂÏ½Ç
Ð²ÂÍÎËÊÎÙÇÆË¾È½ÎÏ
ÌËÇÐÌÂÓÙ ¬¯ ¢ÊÂÍÀËÌËÎÏ½Ô½ÈÙÊ½ ÇËÉÌ½ÊÜ
²ÂÍÎËÊË¾ÈÂÊÂÍÀË  ÌÍÅÁ¾½¿ Ä½ ÁËÀË¿ËÍËÉ ÇÐÌ¿È
ÌÍËÁ½ÃÐË¾qÇÏÀÍÐÌÅ£u¾½ÄÐ¿ÁÌËÔÅÊÇÐ¢ÊÂÍÀÂÏÅÇ
Ð ËÈËÌÍÅÎÏ½ÊÎÙÇËÉÐÍ½ÆËÊÄÐÉË¿ËÛÄ¾ÂÍÂÃÂÊÊÜÌÍË
ÑÈÛÁÜÈÙÊËÎÏÜÇ¾½ÄÅ¿ÁÌËÔÅÊÇÐ¬ÂÍÂ¿ÍÇËÛ¿ÎÏ½
ÊË¿ÈÂÊË  ÖË ¿ ÌÂÍËÁ Ä  ÁË  ÍËÇÐ ÌÁÌÍÅÉ
ÎÏ¿ËÉ¿ÅÏÍ½ÔÂÊËÇËÕÏ¿Ê½ÌÁÀËÏË¿ÇÐË¾qÇÏ½ÁËËÄÁË
ÍË¿ÔÅÒÎÂÄËÊ¿ÌËÊ½ÁÏÅÎÀÍÊ°ÓÂÆÌÂÍËÁÊ½¾½Ä
¿ÁÌËÔÅÊÇÐ ¿ÁÌËÔÅÈË   ÌÍ½Ó¿ÊÅÇÅ ÌÁÌÍÅÉÎÏ¿½
ª½Ô½ÎÌÂÍÂ¿ÍÇÅË¾qÇÏ¿ÅÇËÍÅÎÏË¿ÐÏÙÎÜÜÇ¾½Ä½¿Á
ÌËÔÅÊÇÐ ¬Ë¾ÐÁË¿½ÊË ÎÌËÍÏÅ¿ÊÅÆ É½ÆÁ½ÊÔÅÇ Ï½ É½Æ
Á½ÊÔÅÇ ÁÈÜ ÁÏÂÆ «¾È½ÁÊ½ÊË ÎÂÄËÊÊÅÆ ÍÜÏÐ¿½ÈÙÊÅÆ
ÌËÎÏ ¾ÂÄÌÂÇÅ  Ê½ ÜÇËÉÐ ÌÍ½ÓÛÛÏÙ ÔËÏÅÍÅ É½ÏÍËÎÅ
ÍÜÏÐ¿½ÈÙÊÅÇÅ  ÖË É½ÛÏÙ ¿ÁÌË¿ÁÊÐ ÌÁÀËÏË¿ÇÐ Ï½
ÌËÎ¿ÁÔÂÊÊÜ
ÌËÇÐÌÂÓÙ ¯« ²ÂÍÎËÊ½¿ÏË  ÌÍÅÁ¾½¿ Ä½ ÁËÀË¿Ë
ÍËÉ ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ Ë¾qÇÏ ÀÍÐÌÅ £ u ÈÇÐ¿½ÈÙÊË
ËÄÁËÍË¿ÔÅÆ ÇËÉÌÈÂÇÎ ´ËÍÊËÉËÍÂÓÙ ¡ËÀË¿ËÍËÉ
ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ ÌÂÍÂÁ¾½ÔÂÊË Ä¾ÂÍÂÃÂÊÊÜ ÌÍËÑÈÛ Á
ÜÈÙÊËÎÏ ÜÇ ¾½ÄÅ ¿ÁÌËÔÅÊÇÐ ¬ËÇÐÌÂÓÙ ÌÍËÏÜÀËÉ 
uÍËÇ¿ÄÊ½ÔÊËÌËÇÍ½ÖÅ¿ÎÏ½ÊË¾qÇÏ½ ½Î½ÉÂ¿Å
ÇËÊ½¿ Ç½ÌÏ½ÈÙÊÅÆ ÍÂÉËÊÏ ÎÌ½ÈÙÊËÀË ÇËÍÌÐÎÐ  Á½ÈÙ
Ê Ï½ ½ÁÉÊÎÏÍ½ÏÅ¿ÊËÀË ¾ÐÁÅÊÇÐ  ¿Å¿Ä ÎÉÏÏÜ  ÌÍË¿¿
ÍÂÉËÊÏ  Ê½È½ÀËÁÃÂÊÊÜ Ç½Ê½ÈÄ½ÓÆÊË Ï½ ¿ËÁËÌÍË¿Á
ÊË ÎÅÎÏÂÉ ¤ÁÆÎÊÛÛÏÙÎÜ ÍË¾ËÏÅ Ä ËÔÅÖÂÊÊÜ ½Ç¿½ÏË
Í ÌÈÜÃÐ ¬ÍÅÉÖÂÊÊÜ ÊËÉÂÍ¿ Ë¾È½ÁÊ½Ê ÊË¿ÅÉÅ ÉÂ
¾ÈÜÉÅ  ÏÂÈÂ¿ÄËÍ½ÉÅ  ÒËÈËÁÅÈÙÊÅÇ½ÉÅ  ÇËÊÁÅÓËÊÂÍ½
ÉÅ§ËÃÊÅÆÊËÉÂÍË¾È½ÁÊ½ÊÅÆÎ½Ê¿ÐÄÈËÉ¬Ë¾ÐÁË¿½ÊË
ÁÅÏÜÔÅÆÉ½ÆÁ½ÊÔÅÇ¬ËÇÐÌÓÂÉ¿ÅÏÍ½ÔÂÊËÊ½ÌÍÅ¿ÂÁÂÊ
ÊÜË¾qÇÏ½ÁËÎÏ½ÊÐ ÜÇÅÆ¾ÅÁ½¿½¿ÉËÃÈÅ¿ÎÏÙ¿ÅÇËÍÅÎ
ÏË¿Ð¿½ÏÅÆËÀËÜÇÈÇÐ¿½ÈÙÊËËÄÁËÍË¿ÔÅÆÄ½ÇÈ½Á ÌËÊ½Á
 ÏÅÎÀÍÊ
Ð®ÐÉÎÙÇÆË¾È½ÎÏ
ÌËÇÐÌÂÓÙ ÑÄÅÔÊ½ ËÎË¾½  ÌÍÅÁ¾½¿ Ä½ ÁËÀË¿ËÍËÉ
ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ Ë¾qÇÏ ÊÂÄ½¿ÂÍÕÂÊËÀË ¾ÐÁ¿ÊÅÓÏ¿½ u
½ÁÉÊ¾ÐÁÅÊËÇ Ê½  ÍË¾ËÔÅÒ ÉÎÓÙ Ï½ ÊÃÂÊÂÍÊ ÉÂ
ÍÂÃ ÁË ÊÙËÀË ¿ ÎÉÏ ËÍËÊÃ µËÎÏÇÅÊÎÙÇËÀË Í½ÆËÊÐ
¡ËÀË¿ËÍËÉÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐÌÂÍÂÁ¾½ÔÂÊËÄ½ÇÊÔÅÏÅ¾Ð
Á¿ÊÅÓÏ¿Ë Ë¾qÇÏ½ Ï½ ¿¿ÂÎÏÅ ÆËÀË ¿ ÂÇÎÌÈÐ½Ï½ÓÛ ª½
ÌÂÍÕËÉÐ ÌË¿ÂÍÎ ÁË¾ÐÁË¿½ÊË ¾ÐÁ¿È ¿ÁÇÍÅÏË Ä½ÇÈ½
ÁÅ ÏËÍÀ¿È  ÌË¾ÐÏË¿ËÀË Ë¾ÎÈÐÀË¿Ð¿½ÊÊÜ Ï½ ÑÊ½ÊÎË¿Ð
ÐÎÏ½ÊË¿Ð ° ÎÈÙÎÙÇÆ ÉÎÓÂ¿ËÎÏ Ä½ÌÍ½ÓÛ¿½ÈÅ ¿ÁÁ
ÈÂÊÊÜ «Ö½Á¾½ÊÇÐ  ÌÂÍÐÇ½ÍÊÜ  ½ÌÏÂÇ½  É½À½ÄÅÊ Ä ÌÍË
Á½ÃÐÌÍËÉÅÎÈË¿ÅÒÏË¿½Í¿ ÌË¾ÐÏË¿ËÏÂÒÊÇÅÏ½¾ÐÁ
¿ÂÈÙÊÅÒÉ½ÏÂÍ½È¿³ÂÁ½ÈËÄÉËÀÐÎÏ¿ËÍÅÏÅÊË¿ÅÒ
ÍË¾ËÔÅÒÉÎÓÙ¤½ÌÂÍËÁÁÁËÀË¿ËÍÐÊ½Ä½¿ÂÍÕÂÊÊÜ
¾ÐÁ¿ÊÅÓÏ¿½¿ÊÂÎÂÊËÀÍËÕË¿ÅÒÇËÕÏ¿ÐÎÐÉ ÏÅÎ
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¿½ÊËÁËÀË¿ËÍÅÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐÎÏ½ÊËÉÊ½

¥¬

®¯¯¥®¯¥´ª¤¯ª®¯¹
   Ä½À½ÈÙÊË ÇÈÙÇËÎÏ Ë¾qÇÏ¿
Ó ÇÈ½ÎÅÑÇ½ÓÆÊË ÀÍÐÌÅ  ÍÂÑËÍ
ÉË¿½ÊË ÌÂÍÂ¿½ÃÊË ÕÈÜÒËÉ ¿ÅÇÐÌÐ
    ¿ÅÇÐÌÐ É½ÆÊ½  ÄÁ½ÊËÀË
¿ ËÍÂÊÁÐ     ÌÍËÁ½ÃÐ Ê½
½ÐÇÓËÊ½Ò     ÍÂÑËÍÉÐ¿½ÊÊÜ
ÍÂÕÏÅ Ë¾qÇÏ¿ ÄÁÆÎÊÂÊË ÊÕÅÉÅ
ÎÌËÎË¾½ÉÅ
«¾qÇÏÅÀÍÐÌÅÁÂÍÃ½¿ÊËÑËÍÉÅ
¿È½ÎÊËÎÏ ÌÍÅ¿½ÏÅÄË¿½ÊË ÌÂÍÂ¿½ÃÊË
Ê½ ½ÐÇÓËÊ½Ò     ÕÈÜÒËÉ
¿ÅÇÐÌÐ     ÍÂÕÏÐ u ÕÈÜÒËÉ
¿ÅÇÐÌÐÉ½ÆÊ½ ÄÁ½ÊËÀË¿ËÍÂÊÁÐ
¬ÂÍÂ¿½ÃÊÐÇÈÙÇÎÏÙË¾qÇÏ¿ÀÍÐÌÅ
¡ ÜÇ ÁÂÍÃ½¿ÊË  Ï½Ç  ÇËÉÐÊ½ÈÙÊË
ÑËÍÉÅ ¿È½ÎÊËÎÏ ÌÍËÁ½ÊË Ê½
½ÐÇÓËÊ½Ò  Ë¾qÇÏ  Ï½ ÕÈÜÒËÉ
¿ÅÇÐÌÐ  
ª½¿ÂÁÂÊÁ½ÊÎ¿ÁÔ½ÏÙ ÖËÔ½ÎÏÕÂ
Ë¾qÇÏ½ÉÅ ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó ÎÏ½ÛÏÙ
ÎÏÍÐÇÏÐÍÊ ÌÁÍËÄÁÈÅ ÌÁÌÍÅÉÎÏ¿ 
ÄËÇÍÂÉ½  ÌÍÅÉÖÂÊÊÜ  ¾ÐÁ¿È Ï½
ÎÌËÍÐÁÅ  ÜÇ Ä½ ÇÈ½ÎÅÑÇ½ÓÛ
Ê½ÈÂÃ½ÏÙ ÁË Ë¾qÇÏ¿ ÀÍÐÌÅ 
  
®ÂÍÂÁ ÎÌËÎË¾¿ ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó
ÌÍËÏÜÀËÉ  ÉÎÜÓ¿  ÍËÇÐ Ê½Æ
¾ÈÙÕ ÌËÕÅÍÂÊÅÉÅ ¾ÐÈÅ ¿ÅÇÐÌ 
¿ÅÇÐÌ É½ÆÊ½  ÄÁ½ÊËÀË ¿ ËÍÂÊÁÐ  Ï½
ÌÍËÁ½Ã Ê½ ½ÐÇÓËÊ u ¿ÁÌË¿ÁÊË
   Ï½ Ä½À½ÈÙÊË
ÇÈÙÇËÎÏ ÍÂÑËÍÉË¿½ÊÅÒ Ë¾qÇÏ¿ ¿
°ÇÍ½Ê
¬ÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÜ ÁÂÍÃ½¿ÊËÀË Ï½
ÇËÉÐÊ½ÈÙÊËÀË É½ÆÊ½ Ä½  ÉÎÜÓ¿
 ÍËÇÐ ÄÁÆÎÊÛ¿½È½ÎÜ ¿ÅÇÈÛÔÊË
Ä½ ÀÍËÕË¿ ÇËÕÏÅ ¤½ ÁËÀË¿ËÍ½ÉÅ
ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ ¿Á ÌÍËÁ½ÃÐ Ë¾qÇ
Ï¿ ÇËÉÐÊ½ÈÙÊË ÑËÍÉÅ ¿È½Î
ÊËÎÏ ÁË ¿ÁÌË¿ÁÊÅÒ ÉÎÓÂ¿ÅÒ ¾Û
ÁÃÂÏ¿ É½ Ê½ÁÆÏÅ É½ÆÃÂ 
ÉÈÊ ÀÍÊ Á ÌÍËÁ½ÃÐ Ë¾qÇÏ¿
ÀÍÐÌ   ¡  ¢  £ ÁÂÍÃ½¿ÊË ÑËÍÉÅ
¿È½ÎÊËÎÏ Ä½ ÁËÀË¿ËÍ½ÉÅ ÇÐÌ¿È
ÌÍËÁ½ÃÐ ÁË ÁÂÍÃ½¿ÊËÀË ¾ÛÁÃÂÏÐ
É½ Ê½ÁÆÏÅ ¾ÈÙÕ ÜÇ  ÉÈÊ
ÀÍÊ ®ÐÉ½ÍÊ½ ÊËÉÊ½ÈÙÊ½ ¿½ÍÏÎÏÙ
ÎÏ½ÏÐÏÊÅÒ Ç½ÌÏ½È¿ Ë¾qÇÏ¿ ¿ÂÈÅÇË
ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó  ÜÇ Ð Ä¿ÏÊËÉÐ ÌÂÍËÁ
ÄÉÊÅÈÅÁÂÍÃ½¿ÊÐÑËÍÉÐ¿È½ÎÊËÎÏ 
ÎÏ½ÊË¿ÅÏÙ ÉÈÊÀÍÊ

ÁÁÈÎÏ½ÏÅÎÏÅÔÊËÄ¿ÏÊËÎÏ
Ï½ÉËÊÏËÍÅÊÀÐÍËÄÁÂÍÃ½¿ÈÂÊÊÜ¿È½ÎÊËÎÏ
¡ÂÌ½ÍÏ½ÉÂÊÏÐÊÑËÍÉ½ÓÆÊÅÒÏÂÒÊËÈËÀÆ 
ÉËÊÏËÍÅÊÀÐÏ½ÌÍËÀÊËÄÐ¿½ÊÊÜ±¡©°

ÉÇÃ»







ÅÎËÄÌËÁÈÍÂÑËÍÉË¿½ÊÅÒË¾qÇÏ¿Ä½Ç½ÏÂÀËÍÜÉÅ
Ä½ÉÎÜÓ¿ÍËÇÐ 
uÎÏÍÐÇÏÐÍÊÌÁÍËÄÁÈÅÌÁÌÍÅÉÎÏ¿   
u«ª   u³©§ÌÁÌÍÅÉÎÏ¿  

¯½¾ÈÅÓÜ

ËÄÌËÁÈÍÂÑËÍÉË¿½ÊÅÒË¾qÇÏ¿ÐÍËÄÍÄÍÂÀËÊ¿Ä½ÑËÍÉ½ÉÅ
¿È½ÎÊËÎÏÁËÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó Ä½ÉÎÜÓ¿ÍËÇÐ
±ËÍÉ½¿È½ÎÊËÎÏ
ÂÀËÊ

¿ÏËÊËÉÊ½ÂÎÌÐ¾ÈÇ½§ÍÅÉ
«¾È½ÎÏÙ
ÊÊÅÓÙÇ½
ËÈÅÊÎÙÇ½
¡ÊÌÍËÌÂÏÍË¿ÎÙÇ½
¡ËÊÂÓÙÇ½
£ÅÏËÉÅÍÎÙÇ½
¤½Ç½ÍÌ½ÏÎÙÇ½
¤½ÌËÍÄÙÇ½
¿½ÊË±Í½ÊÇ¿ÎÙÇ½
§Å¿ÎÙÇ½
§ÍË¿ËÀÍ½ÁÎÙÇ½
¨ÐÀ½ÊÎÙÇ½
¨Ù¿¿ÎÙÇ½
©ÅÇËÈ½¿ÎÙÇ½
«ÁÂÎÙÇ½
¬ËÈÏ½¿ÎÙÇ½
¿ÊÂÊÎÙÇ½
®ÐÉÎÙÇ½
¯ÂÍÊËÌÈÙÎÙÇ½
²½ÍÇ¿ÎÙÇ½
²ÂÍÎËÊÎÙÇ½
²ÉÂÈÙÊÅÓÙÇ½
´ÂÍÇ½ÎÙÇ½
´ÂÍÊ¿ÂÓÙÇ½
´ÂÍÊÀ¿ÎÙÇ½
É§Å¿
É®Â¿½ÎÏËÌËÈÙ
½ÄËÉ

°ÎÙËÀË
Ë¾qÇÏ¿

ÁÂÍÃ½¿Ê½
°ÎÙËÀË
Ë¾qÇÏ¿


Ä½À½ÈÙÊË
ÇÈÙÇËÎÏ

ÇËÉÐÊ½ÈÙÊ½
°ÎÙËÀË
Ë¾qÇÏ¿

Ä½À½ÈÙÊË
ÇÈÙÇËÎÏ





 



 

























































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



°«§¥¬

®ÐÁË¿½ÌÍ½ÇÏÅÇ½¿ÅÍÕÂÊÊÜÎÌËÍ¿
ÖËÁË¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÐÉË¿ÁËÀË¿ËÍ¿
ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ«ª

¿ÀÂÊ¤°´¢§



Ä½ÎÏÐÌÊÅÇÊ½Ô½ÈÙÊÅÇ½ÛÍÅÁÅÔÊËÀË¿ÁÁÈÐ
±¡©°ÌË²½ÍÇ¿ÎÙÇÆË¾È½ÎÏ

ª¤ÐÔÂÇ 

ÁÌË¿ÁÊËÁËÎÏ³Å¿ÈÙÊËÀËÇËÁÂÇÎÐ°ÇÍ½ÊÅ ³§° ÁËÀË¿ÍËÁ
ÊÛÄÌÁÎÏ½¿¿ÅÊÅÇÊÂÊÊÜÓÅ¿ÈÙÊÅÒÌÍ½¿Ï½Ë¾Ë¿qÜÄÇ¿¡ËÏ½ÇÅÒÁË
ÀË¿ËÍ¿Ê½ÈÂÃ½ÏÙÁËÀË¿ËÍÅÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐË¾qÇÏ¿ÁÂÍÃ½¿ÊË¿È½Î
ÊËÎÏ¤ÉÂÏËÛÊ½ÈÂÃÊËÀË¿ÅÇËÊ½ÊÊÜ¿ÁËÀË¿ËÍÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ¿ÎÏ½
ÊË¿ÈÛÛÏÙÎÜÐÉË¿Å ¿ÅÄÊ½ÔÂÊÎÏËÍËÊ½ÉÅ ½Ï½ÇËÃÐÉË¿ÅË¾Ë¿qÜÄÇË¿
¿ÁÌË¿ÁÊË ÁË ½ÇÏ¿ ÓÅ¿ÈÙÊËÀË Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿½ ¯½Ç ÐÉË¿Å ÄÀÁÊË Ä
ÎÏ³§°ÎÏ½ÊË¿ÈÜÏÙÄÉÎÏÁËÀË¿ËÍÐ
¡ËÎÏËÏÊÅÒÐÉË¿ÁËÀË¿ËÍÐ ÎÏ³§° Ê½ÈÂÃ½ÏÙÐÉË¿ÅÌÍËÌÍÂÁ
ÉÂÏÁËÀË¿ËÍÐ ÐÉË¿Å ÖË¿ÅÄÊ½ÔÂÊÄ½ÇËÊËÉÜÇÎÏËÏÊ½¾ËÊÂË¾ÒÁ
ÊÅÉÅÁÈÜÁËÀË¿ËÍ¿Á½ÊËÀË¿ÅÁÐ ½Ï½ÇËÃÐÉË¿Å ÖËÁËÜÇÅÒÄ½Ä½Ü¿ËÛ
ÒËÔ½¾ËÁÊÄÎÏËÍÊÉ½¾ÐÏÅÁËÎÜÀÊÐÏ½ÄÀËÁ½
ÁÌË¿ÁÊËÁËÎÏ ËÎÌËÁ½ÍÎÙÇËÀËÇËÁÂÇÎÐ°ÇÍ½ÊÅ §° ÎÏËÏ
ÊÅÉÅÐÉË¿Å ¿ÅÄÊ½ÔÂÊÄ½ÇËÊËÉ½¾ËÊÂË¾ÒÁÊÁÈÜÁËÀË¿ËÍ¿Á½ÊËÀË
¿ÅÁÐ ½Ï½ÇËÃÐÉË¿Å ÖËÁËÜÇÅÒÊ½¿ÅÉËÀÐËÁÊÄÎÏËÍÊÉ½¾ÐÏÅ
ÁËÎÜÀÊÐÏ½ÄÀËÁ½
ÎÏËÏÊ ÐÉË¿Å ÁËÀË¿ËÍ¿ ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ Ë¾qÇÏ¿ ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó ¿Å
ÄÊ½ÔÂÊ ÎÏ  ¤½ÇËÊÐ °ÇÍ½ÊÅ ¬ÍË ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÛ ÁÂÍÃ½¿ÊËÀË É½Æ
Ê½ ÎÏ¤½ÇËÊÐ°ÇÍ½ÊÅ¬ÍËÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÛÊÂ¿ÂÈÅÇÅÒÁÂÍÃ½¿ÊÅÒ
ÌÁÌÍÅÉÎÏ¿ É½ÈÐÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÛ ÎÏ¤½ÇËÊÐ°ÇÍ½ÊÅ¬ÍËËÎË
¾ÈÅ¿ËÎÏ ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó Ë¾qÇÏ¿ ÊÂÄ½¿ÂÍÕÂÊËÀË ¾ÐÁ¿ÊÅÓÏ¿½ Á½È u
¤½ÇËÊ 
®Ï½ÏÏÜ  ³§° Ä½ÇÍÌÈÛ ÌÍÂÄÐÉÌÓÛ ¿ÁÌÈ½ÏÊËÎÏ ÐÎÒ ÁËÀË¿Ë
Í¿  ÜÇÖË ÊÕÂ ÊÂ ¿ÎÏ½ÊË¿ÈÂÊË ÁËÀË¿ËÍËÉ  Ä½ÇËÊËÉ ½¾Ë ÊÂ ¿ÅÌÈÅ
¿½ Ä ÎÐÏ ÁËÀË¿ËÍÐ ¯½Ç  ¾ÂÄ¿ÁÌÈ½ÏÊÅÉ  ÁËÀË¿Í Ä¾ÂÍÀ½ÊÊÜ  ÖË
ÐÇÈ½Á½ÏÙÎÜËÍÀ½Ê½ÉÅÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÖËÁËÉ½ÆÊ½ ÜÇÂÊÂÐ¿ÆÕÈËÁË
ÎÏ½ÏÐÏÊËÀË Ç½ÌÏ½ÈÐ ½ÇÓËÊÂÍÊËÀË ÏË¿½ÍÅÎÏ¿½ ÌÁ Ô½Î ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó
ª½ÏËÉÎÏÙ ÁËÀË¿ËÍÅ ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ Ë¾qÇÏ¿ ÁÂÍÃ½¿ÊË ¿È½ÎÊËÎ
Ï¿ÁÌÈ½ÏÊÅÉÅ«¾Ë¿qÜÄÇË¿ÎÏÙ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÐÉË¿ÁËÀË¿ËÍÐÇÐÌ¿È
ÌÍËÁ½ÃÐ Ä½ÇÍÌÈÂÊ½ ÊËÍÉ½ÉÅ ÓÅ¿ÈÙÊËÀË Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿½ ¤ÀÁÊË Ä
ÎÏ³§°ÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÊÜÉ½¿ÅÇËÊÐ¿½ÏÅÎÜÊ½ÈÂÃÊÅÉÔÅÊËÉ¿ÁÌË
¿ÁÊËÁËÐÉË¿ÁËÀË¿ËÍÐ ½Ï½ÇËÃ¿ÅÉËÀ³§°Ï½ÊÕÅÒ½ÇÏ¿ÓÅ¿ÈÙ
ÊËÀËÄ½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿½¼ÇÖË¿ÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÊ¿ÎÏ½ÊË¿ÈÂÊÅÆÎÏÍËÇ Á½Ï½ 
ÆËÀË ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜ  ÏË ¿ËÊË ÌÁÈÜÀ½ ¿ÅÇËÊ½ÊÊÛ ¿ ÓÂÆ ÎÏÍËÇ ÎÏ 
³§° 
¤Ë¾Ë¿qÜÄ½ÊÊÜ¿¿½Ã½ÏÙÎÜÌËÍÐÕÂÊÅÉÐÍ½ÄÆËÀËÊÂ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜ½¾Ë
ÊÂÊ½ÈÂÃÊËÀË¿ÅÇËÊ½ÊÊÜ ÄÌËÍÐÕÂÊÊÜÉÐÉË¿ ¿ÅÄÊ½ÔÂÊÅÒÁËÀË¿ËÍËÉ 
ÎÏ³§° 

¥¬

°«§¥¬
ª½ÆÔ½ÎÏÕÂÌËÍÐÕÐÛÏÙÎÜÐÉË
¿Å ÁËÀË¿ËÍ¿ ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ
Ë¾qÇÏ¿ ÊÂÄ½¿ÂÍÕÂÊËÀË ¾ÐÁ¿ÊÅ
ÓÏ¿½ «ª  ®ÌËÍÅ  ÜÇ ÍËÄÀÈÜÁ½
ÛÏÙÎÜ ÎÐÁ½ÉÅ ÖËÁË ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜ
ÐÉË¿ ÁËÀË¿ËÍ¿ ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ
«ª  ÉËÃÊ½ ÍËÄÌËÁÈÅÏÅ Ê½ Á¿
Ç½ÏÂÀËÍ ÎÌËÍÅ ÖËÁË ÍËÄÍ¿½Ê
ÊÜ ÁËÀË¿ËÍÐ ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ Ï½
ÎÌËÍÅÖËÁËÎÌËÊÐÇ½ÊÊÜ¿ÅÇËÊ½ÏÅ
ÐÉË¿ÅÁËÀË¿ËÍÐÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ
¯½ÇÎÌËÍÅÉ½ÛÏÙÍÄÊÌÍ½¿Ë¿
½ÎÌÂÇÏÅ  ËÎÇÈÙÇÅ ÁÈÜ «ª Ä½ÇË
ÊËÁ½¿ÎÏ¿ËÉ ÌÂÍÂÁ¾½ÔÂÊ ËÎË¾ÈÅ
¿ÐÉË¿ÅÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÁÌË¿ÁÊË
ÁË ÎÏ  ¤½ÇËÊÐ Ë¾Ë¿qÜÄÇË¿ÅÉÅ
ÐÉË¿½ÉÅ ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó «ª ÇÍÉ
ÌÍËÁ½ÃÐ «ª ÌÁ ÍËÄ¾ÅÍ½ÊÊÜ 
Ï½Ç
¿ÎÏ½ÊË¿ÈÂÊÊÜ ÎÏÍËÇÐ Ä½¿ÂÍ
ÕÂÊÊÜ¾ÐÁ¿ÊÅÓÏ¿½«ª
Ä½¾ËÍËÊ½ ¿ÁÔÐÃÂÊÊÜ «ª Ï½
ÄÂÉÂÈÙÊË ÁÈÜÊÇÅ  Ê½ ÜÇÆ ÍËÄ
Ï½ÕË¿½ÊË ÓÂÆ Ë¾qÇÏ  ÁË Ä½¿ÂÍ
ÕÂÊÊÜ ¾ÐÁ¿ÊÅÓÏ¿½ Ï½ ¿¿ÂÁÂÊÊÜ
Ë¾qÇÏ½¿ÂÇÎÌÈÐ½Ï½ÓÛ
Ä½¾ÂÄÌÂÔÂÊÊÜ ÁËÏÍÅÉ½ÊÊÜ ¿Å
ÉËÀÂÇËÈËÀÔÊË¾ÂÄÌÂÇÅ ËÒËÍËÊÅ
Ê½¿ÇËÈÅÕÊÙËÀË ÌÍÅÍËÁÊËÀË ÎÂ
ÍÂÁË¿ÅÖ½¿ÌÂÍËÁ¾ÐÁ¿ÊÅÓÏ¿½Ï½
¿¿ÂÁÂÊÊÜ ¿ ÂÇÎÌÈÐ½Ï½ÓÛ Ë¾qÇÏ½
ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó
° Í½Ä ÊÂÉËÃÈÅ¿ËÎÏ Ä½¿ÂÍ
ÕÂÊÊÜ¾ÐÁ¿ÊÅÓÏ¿½Ð¿ÎÏ½ÊË¿ÈÂÊ
ÎÏÍËÇÅ Ä½ Ê½Ü¿ÊËÎÏ ¿ÁÌË¿ÁÊÅÒ
Ë¾ÍÐÊÏÐ¿½ÊÙÎÏÍËÇÅÄ½¿ÂÍÕÂÊÊÜ
¾ÐÁ¿ÊÅÓÏ¿½ÉËÃÐÏÙ¾ÐÏÅÄÉÊÂÊ
Ä½ ÍÕÂÊÊÜÉ ËÍÀ½ÊÐ ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½
Ó Ï½ ËÍÀ½ÊÐ ÉÎÓÂ¿ËÀË Î½ÉË¿ÍÜ
ÁÐ¿½ÊÊÜ ÌÍËÖËÐÇÈ½Á½ÏÙÎÜÁË
Á½ÏÇË¿ÅÆÁËÀË¿Í
¬ÍËÏÂ Ð ÁËÀË¿Í ÇÐÌ¿È
ÌÍËÁ½ÃÐ «ª ¿ÇÈÛÔ½ÛÏÙ Ï½ÇËÃ
ÊÕ ÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÊÜ  ÖË ¿ÅÌÈÅ
¿½ÛÏÙ Ä ÊËÍÉ ¤½ÇËÊÐ  ÄËÇÍÂÉ½ 
ÍËÄ¾Í½ÏÅ ÁÂÉËÊÏÐ¿½ÏÅ  «ª Ð
¿ÎÏ½ÊË¿ÈÂÊÅÆÎÏÍËÇ ÎÏ ÄÁÆ
ÎÊÅÏÅ Ä½ÇÍÌÈÂÊÊÜ ÄÂÉÂÈÙÊË Á
ÈÜÊÇÅ Ê½ÜÇÆÍËÄÏ½ÕË¿½ÊË«ª 
 ¿ÌËÍÜÁÇÐ¿½ÊÊÜ  ½ Ï½ÇËÃ ÌÂÍÂ
Á½ÔÐÉÎÓÂ¿ÅÉËÍÀ½Ê½ÉÎ½ÉË¿ÍÜ

ÉÇÃ»
ÁÐ¿½ÊÊÜ ÌÎÈÜ ÍËÄ¾ÅÍ½ÊÊÜ «ª
ÎÏ 
ÅÇËÊ½ÊÊÜ ÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÊÜ ÖËÁË
Ä½ÇÍÌÈÂÊÊÜ ÄÂÉÂÈÙÊË ÁÈÜÊÇÅ
ÌÁ «ª ÊÂ Ä½¿ÃÁÅ Ä½ÈÂÃÅÏÙ ¿Á
ÌËÇÐÌÓÜ  ËÎÇÈÙÇÅ ÄÂÉÂÈÙÊ½ Á
ÈÜÊÇ½  Ê½ ÜÇÆ ÍËÄÏ½ÕË¿½ÊË ÌÍÅ
¿½ÏÅÄË¿½ÊÅÆ«ª ÜÇÌÍ½¿ÅÈË ÌÂ
ÍÂ¾Ð¿½ ¿ ÇËÍÅÎÏÐ¿½ÊÊ ÛÍÅÁÅÔ
ÊËËÎË¾Å ÄËÇÍÂÉ½¾½È½ÊÎËÐÏÍÅ
ÉÐ¿½Ô½«ª
¬ËÍÜÁËÇ ÌÂÍÂÁ½Ô ÄÂÉÂÈÙÊÅÒ
ÁÈÜÊËÇ Ð ÇËÍÅÎÏÐ¿½ÊÊÜ ÛÍÅÁÅÔ
ÊÆ ½¾Ë ÑÄÅÔÊÆ ËÎË¾ ¿ÅÄÊ½ÔÂ
ÊË¤ÂÉÂÈÙÊÅÉÇËÁÂÇÎËÉ°ÇÍ½ÊÅ 
ÜÇÅÉÌÂÍÂÁ¾½ÔÂÊËÌÅÎÙÉË¿ÐÄÀË
ÁÐ ÄÂÉÈÂÇËÍÅÎÏÐ¿½Ô½ Ê½ ¿ÅÇÈÛ
ÔÂÊÊÜ ÄÂÉÂÈÙÊË ÁÈÜÊÇÅ Ä ÆËÀË
ÇËÍÅÎÏÐ¿½ÊÊÜ
¬ÍËÏÂ ¿ÁÎÐÏÊÎÏÙ Ä½ÇËÊËÁ½¿
ÔËÄ½ÇÍÌÈÂÊÅÒÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÙÐÄÂÉ
ÈÂÇËÍÅÎÏÐ¿½Ô¿ ÌÂÍÂÁ ÌËÇÐÌÓÂÉ
«ª ½¾Ë ÌÂÍÂÁ ËÍÀ½ÊËÉ ÌÍÅ¿½ÏÅ
Ä½ÓÌÍÅÄ¿ËÁÅÏÙÁËÏËÀË ÖËÄÂÉ
ÈÂÇËÍÅÎÏÐ¿½ÔÔ½ÎÏË¿ÁÉË¿ÈÜÛÏÙ
ÎÜÍËÄÀÈÜÁ½ÏÅÌÅÏ½ÊÊÜÖËÁËÌÂÍÂ
ËÑËÍÉÈÂÊÊÜÌÍ½¿Ê½ÇËÍÅÎÏÐ¿½ÊÊÜ
ÄÂÉÂÈÙÊËÛÁÈÜÊÇËÛ ÖËÎÌÍÅÔÅ
ÊÜÌËÍÐÕÂÊÊÜÌËÇÐÌÓÂÉÐÉË¿ÁË
ÀË¿ËÍÐÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ«ª
ªÂÄ¿½Ã½ÛÔÅÊ½ÏÂÖË¿¤½ÇËÊ
¿ÅÄÊ½ÔÂÊÐÉË¿ÅÁËÀË¿ËÍÐÇÐÌ¿È
ÌÍËÁ½ÃÐ  ÌÍÅ ÊÂ¿ÅÇËÊ½ÊÊ ÜÇÅÒ
ÁËÀË¿Í ÌÁÈÜÀ½ ÍËÄÍ¿½ÊÊÛ
ÎÏ¤½ÇËÊÐ ÁËÀË¿ËÍÅÇÐÌ¿È
ÌÍËÁ½ÃÐÉËÃÐÏÙ¾ÐÏÅÍËÄÍ¿½ÊÆ
ÐÍ½ÄÌËÍÐÕÂÊÊÜÐÉË¿ÖËÁËÁÂ
ÉËÊÏ½ÃÐ«ªÖËÁËÄ½ÇÍÌÈÂÊÊÜ
ÄÂÉÂÈÙÊËÁÈÜÊÇÅÌÁÊÅÉ
¬ÍÅÓÙËÉÐÏÂÒÊÔÊÅÆÎÏ½Ê«ª 
ÜÇÅÆ Ð Ä¿qÜÄÇÐ Ä ÊÂ¿ÅÍÕÂÊÊÜÉ
ÌÅÏ½ÊÊÜ ÖËÁË ÄÂÉÈÂ¿Á¿ÂÁÂÊÊÜ
ÊÂ ÁË¾ÐÁË¿ÐÏÙÎÜ  ÄÊ½ÔÊË ÌËÀÍ
ÕÐÏÙÎÜ  ½¾Ë «ª ÄÍÐÆÊË¿ÐÏÙ
ÎÜ ÖËÐÏÍÐÁÊÛÌË¿ÏËÍÊÅÆÌÍË
Á½Ã«ªÌÎÈÜÆËÀËÌË¿ÂÍÊÂÊÊÜ¿
ÁÂÍÃ½¿ÊÐ¿È½ÎÊÎÏÙÊ½ÌÁÎÏ½¿Í
ÕÂÊÊÜÎÐÁÐ½¾ËÍË¾ÅÏÙÓÂÌË¿ÂÍ
ÊÂÊÊÜ ÊÂÉËÃÈÅ¿ÅÉ §ÍÉ ÏËÀË 
ÌÂÍ¿ÎÊ½ÉÂÏ½ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó«ªu
Ê¿ÂÎÏÐ¿½ÊÊÜÇËÕÏ¿ÐÊÂÄ½¿ÂÍÕÂ

ÊÂ ¾ÐÁ¿ÊÅÓÏ¿Ë  ÎÏ¿ËÍÂÊÊÜ ÊË¿ÅÒ
Ë¾qÇÏ¿ÁÈÜÍËÄ¿ÅÏÇÐÂÇËÊËÉÇÅu
ÊÂÁËÎÜÀ½ÏÙÎÜ
ËÄÀÈÜÁ½ÛÔÅÎÌËÍÅÖËÁËÍËÄÍ
¿½ÊÊÜ ÁËÀË¿ËÍ¿ ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ
«ª ÎÐÁÅÊÂÄ½¿ÃÁÅ¿Í½ÒË¿ÐÛÏÙ
ËÎË¾ÈÅ¿ËÎÏ ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó «ª 
Ä½ÎÏËÎË¿ÐÛÏÙ ÌÍ½¿Ë¿ ÊËÍÉÅ Ä½
À½ÈÙÊËÀËÄ½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿½
¯½Ç ÀËÎÌËÁ½ÍÎÙÇÅÉÎÐÁËÉÍËÄ
ÀÈÜÁ½¿ÎÜÎÌÍÌÍËÍËÄÍ¿½ÊÊÜÁË
ÀË¿ËÍÐ ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ «ª Ð
Ä¿qÜÄÇÐ Ä ÌËÍÐÕÂÊÊÜÉ ÌËÇÐÌÓÂÉ
ÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÙ ÖËÁË ÌÂÍÂËÑËÍÉ
ÈÂÊÊÜ ÌÍ½¿½ Ä½¾ÐÁË¿ÊÅÇ½ Ï½ Ä½
ÇÍÌÈÂÊÊÜ ÄÂÉÂÈÙÊË ÁÈÜÊÇÅ ÌÁ
«ª°Ä¿qÜÄÇÐÄÏÅÉÖËÄÂÉÂÈÙ
Ê½ ÁÈÜÊÇ½ ÌÂÍÂ¾Ð¿½È½ ¿ ÇËÍÅÎ
ÏÐ¿½ÊÊ ½ÇÓËÊÂÍÊËÀË ÏË¿½ÍÅÎÏ¿½
u ¾½È½ÊÎËÐÏÍÅÉÐ¿½Ô½ «ª  ¿Ô½Î
ÊË ÐÇÈ½ÎÏÅ ÁËÀË¿Í ËÍÂÊÁÅ ÄÂÉ
ÈÌËÇÐÌÓÂ¿ÊÂ¿Á½ÈËÎÜ ½ÉÎÓÂ
¿½ Í½Á½ ÌÍËÂÇÏ ÄÂÉÈÂ¿ÌËÍÜÁÇÐ
¿½ÊÊÜÍ½ÄËÉÄÌÍËÂÇÏËÉÁËÀË¿Ë
ÍÐËÍÂÊÁÅÄÂÉÈÊÂÌÁÌÅÎ½È½ª½
ÌÁÎÏ½¿ Ê½Á½ÊÅÒ ÌËÇÐÌÓÂÉ ÁËÇÐ
ÉÂÊÏ¿ ÎÐÁ ÁÆÕË¿ ¿ÅÎÊË¿ÇÐ  ÖË
ÌËÇÐÌÂÓÙ Î¿Ë ÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÊÜ ÊÂ
¿ÅÇËÊ½¿ ÐÊ½ÎÈÁËÇ Ë¾qÇÏÅ¿ÊÅÒ
ÊÂÌÂÍÂ¾ËÍÊÅÒ Ë¾ÎÏ½¿ÅÊ  ÌÍ½¿Ë
¿ÅÒÌÁÎÏ½¿ÁÈÜÍËÄÍ¿½ÊÊÜÁËÀË
¿ËÍÐÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐÊÂÉ½
ÈÙÕÂ ÏËÀË  ¿ÅÉËÀÅ ËÍÀ½ÊÐ
ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÖËÁËÍËÄÍ¿½ÊÊÜÁË
ÀË¿ËÍÐ ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ ÎÐÁ Ð¿½
Ã½¿Ï½ÇÅÉÅ ÖËÊÂÐÄÀËÁÃÐÛÏÙÎÜ
ÄÌÍÅÌÅÎ½ÉÅÔÅÊÊËÀËÄ½ÇËÊËÁ½¿
ÎÏ¿½ ËÎÇÈÙÇÅÌËÎÏ½¿ÈÂÊÌËÄË¿Ê
¿ÅÉËÀÅ Ñ½ÇÏÅÔÊË ÌËÄ¾½¿ÈÜÛÏÙ
ÌËÇÐÌÓÜ ÌÍ½¿½ ¿È½ÎÊËÎÏ Ê½ ÌÍÅ
Á¾½ÊÅÆË¾qÇÏ
¬Í½¿Ë¿ËÛÌÁÎÏ½¿ËÛÁÈÜÍËÄÍ
¿½ÊÊÜ ÁËÀË¿ËÍÐ ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ 
Ê½ ÁÐÉÇÐ ÎÐÁÐ   Ê½Ü¿ÊÎÏÙ Ð Á
ÜÒ ¿ÁÌË¿Á½Ô½ ÎÇÈ½ÁÐ ÓÅ¿ÈÙÊË
ÌÍ½¿Ë¿ËÀËÌÍ½¿ËÌËÍÐÕÂÊÊÜ ½Î½
ÉÂÌÍËÏÅÌÍ½¿ÊÎÏÙÌË¿ÂÁÊÇÅËÎË
¾Å Ä¾ÅÏËÇÜÇÍÂÄÐÈÙÏ½ÏÌÍËÏÅÌÍ½¿
ÊË ÌË¿ÂÁÊÇÅ  ÌÍÅÔÅÊÊÅÆ Ä¿qÜÄËÇ
ÉÃÌÍËÏÅÌÍ½¿ÊËÛÌË¿ÂÁÊÇËÛÏ½
Ä¾ÅÏÇËÉ ÌÍË¿ÅÊ½ËÎË¾Å



°«§¥¬



¤½ ÓÅÉ ÎÌËÍËÉ ÎÐÁ ÊÂ ¿¾½ÔÅ¿
ÌÍËÏÅÌÍ½¿ÊË ÌË¿ÂÁÊÇÅ  ½ Ï½ÇËÃ
ÌÍË¿ÅÊÅÌËÇÐÌÓÜÆÁÆÕË¿¿ÅÎÊË
¿ÇÐ  ÖË ¿ ÁÜÒ ÌËÇÐÌÓÜ ¿ÁÎÐÏÊÆ
ÎÇÈ½Á ÓÅ¿ÈÙÊËÌÍ½¿Ë¿ËÀË ÌËÍÐ
ÕÂÊÊÜÜÇÌÍ½¿Ë¿ËÌÁÎÏ½¿ÅÛÍÅ
ÁÅÔÊË ¿ÁÌË¿Á½ÈÙÊËÎÏ Ä½ ÊÂ¿Å
ÇËÊ½ÊÊÜ ÐÉË¿ ÁËÀË¿ËÍÐ ÇÐÌ¿È
ÌÍËÁ½ÃÐ
¬ËÇÐÌÓÂÉ¾Ð¿ÌËÁ½ÊÅÆÄÐÎÏÍÔ
ÊÅÆÌËÄË¿ÖËÁËÎÌËÊÐÇ½ÊÊÜÄÊÜ
ÏÅ Ä ÇËÊÏÍËÈÛ ÁËÀË¿Í ÇÐÌ¿È
ÌÍËÁ½ÃÐ Ä ÁËÁ½ÏÇË¿ËÛ ¿ÅÉËÀËÛ
¿ÅÄÊ½ÏÅ ÊÂÁÆÎÊËÛ ÐÉË¿Ð ÁËÀË
¿ËÍÐ ÖËÁË Ä½¾ËÍËÊÅ ÌÍËÁ½ÃÐ
Ë¾qÇÏ½ Ï½ ÄÂÉÂÈÙÊË ÁÈÜÊÇÅ ÁË
Ä½¿ÂÍÕÂÊÊÜ ¾ÐÁ¿ÊÅÓÏ¿½ Ï½ ¿¿Â
ÁÂÊÊÜÆËÀË¿ÂÇÎÌÈÐ½Ï½ÓÛ
®ÐÁ ¿ÅÄÊ½¿ ÌÍ½¿Ë Ê½ Ä½ÒÅÎÏ
ËÎË¾ËÛÎ¿ËÀËÓÅ¿ÈÙÊËÀËÌÍ½¿½¿
Í½ÄÆËÀËÌËÍÐÕÂÊÊÜ ÎÏ³§° 
ÌÍËÏÂ Ä½ÄÊ½ÔÅ¿  ÖË ÄÀÁÊË Ä ½¾
Ä½ÓËÉ  Ô½ÎÏÅÊÅ  ÎÏ  ³§°  ½
Ï½ÇËÃÎÏ §°ÎÐÁÉËÃÂÄ½ÒÅÎ
ÏÅÏÅÓÂÌÍ½¿Ë½¾ËÊÏÂÍÂÎÐÎÌË
ÎË¾Å ¿ÎÏ½ÊË¿ÈÂÊÁËÀË¿ËÍËÉ½¾Ë
Ä½ÇËÊËÉ
®ÌËÎ¾ Ä½ÒÅÎÏÐ Î¿ËÀË ÌËÍÐ
ÕÂÊËÀË ÌÍ½¿½ ÎÌËÊÐÇ½ÊÊÜ ÄÊÜ
ÏÅ Ä ÇËÊÏÍËÈÛ ÁËÀË¿Í ÇÐÌ¿È
ÌÍËÁ½ÃÐ  Ð ÔÅÊÊËÉÐ Ä½ÇËÊËÁ½¿
ÎÏ¿ ¿ÁÎÐÏÊÆ ³Ü ¿ÅÉËÀ½ ÊÂ ¿Á
ÌË¿Á½ ÉÌÂÍ½ÏÅ¿ÊÅÉ ÊËÍÉ½É
ÔÅÊÊËÀË Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿½  ÌËÄ¾½¿
ÈÂÊ½ Ñ½ÇÏÅÔÊËÀË Ï½ ÌÍ½¿Ë¿ËÀË
Ë¾ÍÐÊÏÐ¿½ÊÊÜ ¼Ç ¿ÅÄÊ½ÔÅ¿ ÎÐÁ 
Ð É½ÏÂÍ½È½Ò ÎÌÍ½¿Å ¿ÁÎÐÏÊ ÁË
Ç½ÄÅ ÏËÀË  ÖË Ä½ÄÊ½ÔÂÊÅÆ ÎÌËÎ¾
Ä½ÒÅÎÏÐÌÂÍÂÁ¾½Ô½¿ÎÜ¿ÁËÀË¿ËÍ
³ÂÎ¿ÁÔÅÏÙÌÍË¿ÁÎÐÏÊÎÏÙÐÎÐÁÐ
ÌÍ½¿Ë¿ÅÒÌÁÎÏ½¿ÁÈÜÄ½ÎÏËÎÐ¿½Ê
ÊÜ ¿Å¾Í½ÊËÀË ÌËÇÐÌÓÂÉ ÎÌËÎË¾Ð
Ä½ÒÅÎÏÐ ÌÍ½¿½ Æ ¿ÅÇÈÛÔ½ Ä½ÁË
¿ËÈÂÊÊÜÌËÄË¿Ð
¬ÍËÏÂ ÍËÄÀÈÜÁ½ÛÔÅ ÁËÁ½ÏÇË
¿Ð¿ÅÉËÀÐÌËÇÐÌÓÜ ¿ÅÄÊ½ÊÊÜÊÂ
ÁÆÎÊËÛ ÐÉË¿Ð ÁËÀË¿ËÍÐ ÇÐÌ¿È
ÌÍËÁ½ÃÐÖËÁËÄ½¾ËÍËÊÅÌÍËÁ½ÃÐ
Ë¾qÇÏ½ Ï½ ÄÂÉÂÈÙÊË ÁÈÜÊÇÅ ÁË
Ä½¿ÂÍÕÂÊÊÜ ¾ÐÁ¿ÊÅÓÏ¿½ Æ Ð¿Â
ÁÂÊÊÜ ÆËÀË ¿ ÂÇÎÌÈÐ½Ï½ÓÛ  ÎÐÁ

ÊÂ¿Í½ÒÐ¿½¿¿ÅÉËÀÅÎÏ¤½ÇËÊÐ
ÎÌÂÓ½ÈÙÊËÀË Ä½ÇËÊËÁ½¿ÔËÀË ½Ç
Ï½ ÄÀÁÊËÄÜÇÅÉÅË¾Ë¿qÜÄÇË¿ËÛ
ÐÉË¿ËÛÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó«ªÄ½¾Ë
ÍËÊ½Ê½¿ÁÔÐÃÂÊÊÜ«ªÄÂÉÂÈÙ
ÊË ÁÈÜÊÇÅ  Ê½ ÜÇÆ ÍËÄÏ½ÕË¿½
ÊÅÆ ÓÂÆ Ë¾qÇÏ  ÁË Ä½¿ÂÍÕÂÊÊÜ
¾ÐÁ¿ÊÅÓÏ¿½Ï½¿¿ÂÁÂÊÊÜË¾qÇÏ½¿
ÂÇÎÌÈÐ½Ï½ÓÛ
¬ÍÅ ÓÙËÉÐ ÀËÎÌËÁ½ÍÎÙÇÅÆ ÎÐÁ
Ä½ÎÏËÎÐ¿½¿ÊËÍÉÅÄ½À½ÈÙÊËÀËÄ½
ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿½ Á½¿ÕÅÏ½ÇÐÌÍ½¿Ë¿Ð
ËÓÊÇÐ¿ÅÉËÀ½ÉÎÏ¤½ÇËÊÐ
«ª Ê½ÈÂÃÅÏÙ ÌËÇÐÌÓÂ¿ Ê½
ÌÍ½¿ ¿È½ÎÊËÎÏ ÄÀÁÊË Ä ÐÉË
¿½ÉÅ ÁËÀË¿ËÍÐ ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ
ÌËÇÐÌÂÓÙ ËÏÍÅÉÐ ÌÍ½¿Ë ¿È½Î
ÊËÎÏ Ä ÉËÉÂÊÏÐ ÌÁÌÅÎ½ÊÊÜ ½ÇÏ½
ÌÍÅÆÉ½ÊÊÜÌÂÍÂÁ½Ô 
ÐÉË¿Å ÁËÀË¿ËÍÐ ÇÐÌ¿È
ÌÍËÁ½ÃÐ ÖËÁË Ä½¾ËÍËÊÅ ÌÍËÁ½
ÃÐ «ª ÄÀÁÊË Ä §ËÊÎÏÅÏÐÓÛ
°ÇÍ½ÊÅ  ³§°  ÎÏ  ¬ÍËÏËÇËÈÐ 
§ËÊ¿ÂÊÓÌÍËÄ½ÒÅÎÏÌÍ½¿ÈÛÁÅ
ÊÅ Ï½ ËÎÊË¿ÊÅÒ Î¿Ë¾ËÁ  Í 
ÖËÔ½ÎÏÅÊËÛÐÇÍ½ÊÎÙÇËÀËÄ½ÇË
ÊËÁ½¿ÎÏ¿½  ÌËÄ¾½¿ÈÜÛÏÙ ¿È½ÎÊÅ
Ç½ É½ÆÊ½ ÌÍ½¿½ ÍËÄÌËÍÜÁÃ½ÏÅÎÜ
ÓÅÉÉ½ÆÊËÉÊ½¿È½ÎÊÅÆÍËÄÎÐÁ
®ÐÁ¿ÅÄÊ½¿ ÖËÏ½Ç½ÐÉË¿½ÁË
ÀË¿ËÍÐ ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ ÎÐÌÂÍÂ
ÔÅÏÙ ÊËÍÉ½É ÔÅÊÊËÀË Ä½ÇËÊË
Á½¿ÎÏ¿½ ÎÏËÎË¿ÊË ¿ÎÒ ÌÍ½¿Ë
ÔÅÊÊËÎÏÂÆ ¿È½ÎÊÅÇ½ u ¿ÈÙÊËÀË
¿ËÈËÁÊÊÜ  ÇËÍÅÎÏÐ¿½ÊÊÜ Ï½ ÍËÄ
ÌËÍÜÁÃÂÊÊÜ Ê½ÈÂÃÊÅÉ ÆËÉÐ Ê½
ÌÍ½¿ ¿È½ÎÊËÎÏ É½ÆÊËÉ   Ä½ÁË
¿ËÈÙÊÅ¿ ÄÐÎÏÍÔÊÅÆ ÌËÄË¿ Ð ÓÆ
Ô½ÎÏÅÊ
ÅÖÅÆ ÀËÎÌËÁ½ÍÎÙÇÅÆ ÎÐÁ °Ç
Í½ÊÅ ÍÕÂÊÊÜ ÀËÎÌËÁ½ÍÎÙÇË
ÀË ÎÐÁÐ ÌÂÍÕË ÊÎÏ½ÊÓ ¿ Ô½Î
ÏÅÊ ¿ÅÄÊ½ÊÊÜ ÊÂÁÆÎÊËÛ ÐÉË¿Å
ÁËÀË¿ËÍÐ ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ ÖË
ÁË Ä½¾ËÍËÊÅ ÌÍËÁ½ÃÐ «ª  ÄÂ
ÉÂÈÙÊË ÁÈÜÊÇÅ ÁË Ä½¿ÂÍÕÂÊ
ÊÜ ¾ÐÁ¿ÊÅÓÏ¿½ Ï½ ¿¿ÂÁÂÊÊÜ
ÆËÀË¿ÂÇÎÌÈÐ½Ï½ÓÛÎÇ½ÎÐ¿½¿Ê½
ÌÍ½¿Å¿ÎÌÍ½¿ÐÊ½ÊË¿ÅÆÍËÄÀÈÜÁ
ËÁÊËÔ½Î ¿ÁÉË¿Ð ÀËÎÌËÁ½Í
ÎÙÇËÀËÎÐÁÐÌÂÍÕËÊÎÏ½ÊÓ¿Ä½

ÁË¿ËÈÂÊÊ ÌËÄË¿ÊÅÒ ¿ÅÉËÀ ÖË
ÁË ÍËÄÍ¿½ÊÊÜ ÁËÀË¿ËÍÐ ÇÐÌ¿È
ÌÍËÁ½ÃÐ ÅÖÅÆ ÀËÎÌËÁ½ÍÎÙÇÅÆ
ÎÐÁ °ÇÍ½ÊÅ ¿ÅÄÊ½¿ Ë¾ÍÐÊÏË¿½
ÊËÛ
¬Á Ô½Î ÌË¿ÏËÍÊËÀË ÍËÄÀÈÜ
ÁÐ ÎÌÍ½¿Å ÀËÎÌËÁ½ÍÎÙÇÅÉ ÎÐÁËÉ
ÌÂÍÕË ÊÎÏ½ÊÓ ¿ Ä½ÁË¿ËÈÂÊÊ
ÄÐÎÏÍÔÊËÀË ÌËÄË¿Ð ÖËÁË ¿ÅÄÊ½
ÊÊÜ ÊÂÁÆÎÊËÛ ÐÉË¿Å ÁËÀË¿ËÍÐ
ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ ÖËÁË Ä½¾ËÍËÊÅ
¿ÁÔÐÃÂÊÊÜ «ª  ÄÂÉÂÈÙÊË Á
ÈÜÊÇÅ Ê½ÜÇÆÍËÄÏ½ÕË¿½ÊÅÆÓÂÆ
Ë¾qÇÏ  ÁË Ä½¿ÂÍÕÂÊÊÜ ¾ÐÁ¿ÊÅ
ÓÏ¿½Ï½¿¿ÂÁÂÊÊÜÆËÀË¿ÂÇÎÌÈÐ½
Ï½ÓÛ¿ÁÉË¿ÈÂÊË
¬Í½¿Ë¿½ ËÓÊÇ½ ÌËÍÐÕÂÊÊÜ
ÐÉË¿ ÁËÀË¿ËÍÐ ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ
ÄÁÆÎÊÛÏÙÎÜ ÎÐÁ½ÉÅ ÄÀÁÊË Ä
ÇÍÅÏÂÍÉ  ÐÎÏ½ÊË¿ÈÂÊÅÉ ÎÏ 
³§° ÎÏËÏÊÅÉ  Ï½ÇÂ ÌËÍÐÕÂÊ
ÊÜÎÏËÍËÊËÛÁËÀË¿ËÍÐ ÇËÈÅ¿Ê½
ÎÈÁËÇÄ½¿Á½ÊËÓÅÉÕÇËÁÅÁÍÐÀ½
ÎÏËÍËÊ½ ÄÊ½ÔÊËÛ ÉÍËÛ ÌËÄ¾½¿
ÈÜÏÙÎÜ ÏËÀË  Ê½ ÖË ¿ËÊ½ ÍËÄÍ½
ÒË¿Ð¿½È½ ÌÍÅ ÐÇÈ½ÁÂÊÊ ÁËÀË¿Ë
ÍÐ ®ÐÁÅ  Á½ÛÔÅ ËÓÊÇÐ Ï½ÇÅÉ
ÌËÍÐÕÂÊÊÜÉ  ÎÐÏÏ¿ËÀË ÄÊ½ÔÂÊ
ÊÜ Ê½Á½ÛÏÙ Ê½Ü¿ÊËÎÏ ÁËÇ½Ä¿
«ÎÊË¿ÊÅÉ ÁËÇ½ÄËÉ ÌËÍÐÕÂÊÊÜ
ÐÉË¿ÁËÀË¿ËÍÐÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ
½ÇÏÌÂÍÂ¿ÍÇÅ
¬ËÍÜÁËÇÄÁÆÎÊÂÊÊÜÁÂÍÃ½¿ÊÅ
ÉÅËÍÀ½Ê½ÉÅÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÇËÊÏÍË
ÈÛÄ½¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÉÐÉË¿ÁËÀË¿ËÍ¿
ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐÁÂÍÃ½¿ÊËÀËÉ½Æ
Ê½ Á½Èu¬ËÍÜÁËÇ Ä½Ï¿ÂÍÁÃÂÊË
Ê½Ç½ÄËÉ±ËÊÁÐÁÂÍÃ½¿ÊËÀËÉ½Æ
Ê½ °ÇÍ½ÊÅ ¿Á   
¤ÀÁÊË Ä Ì  ¬ËÍÜÁÇÐ ÌÂÍÂ¿Í
Ç½ ÄÁÆÎÊÛÏÙÎÜ Ê½ ÌÁÌÍÅÉÎÏ¿
¿ËÍÀ½ÊÄ½Ó É½ÆÊËÜÇËÀË ÜÇË 
Ë¾qÇÏËÉÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐÄ½Á½
ÊÅÉ ÁËÀË¿ËÍËÉ  Ä½ ÐÔ½ÎÏÛ ÐÌË¿
ÊË¿½ÃÂÊÅÒ ÌÍÂÁÎÏ½¿ÊÅÇ¿ ÛÍÅ
ÁÅÔÊË ËÎË¾Å u ÌËÇÐÌÓÜ  ½ ÜÇÖË
Ë¾qÇÏËÉ ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ  «ª 
ÌÂÍÂ¿ÍÇ½ ÌÍË¿ËÁÅÏÙÎÜ Ä½ ÐÔ½Î
ÏÛ ÌËÇÐÌÓÜ §ÍÉ ÏËÀË  ¬ËÍÜÁËÇ
ÌÂÍÂÁ¾½Ô½ ¿ÅÇËÍÅÎÏ½ÊÊÜ ¿ ÌÍË
ÓÂÎ ÌÂÍÂ¿ÍÇÅ ÁËÇÐÉÂÊÏ¿  ÖË

¥¬

°«§¥¬
ÎÏËÎÐÛÏÙÎÜ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÐÉË¿ÁËÀË
¿ËÍÐ Ä ÐÍ½ÒÐ¿½ÊÊÜÉ ËÎË¾ÈÅ¿ËÎ
ÏÂÆË¾qÇÏ½ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ 
ÊÕÅÉÅÎÈË¿½ÉÅ ÁÈÜÍËÄÀÈÜÁÐ
ÎÌËÍ¿ÓÇ½ÏÂÀËÍÌËÏÍ¾Ê½ÎÂÍ
ÆËÄÊ½ ÁËÇ½ÄË¿½ ¾½Ä½  ÖË ÊÂ Ä½
¿ÃÁÅÌËÁ½ÏÙÎÜÎÐÁÐ
¯½Ç ÂÀËÊ½ÈÙÊÅÉ¿ÁÁÈÂÊÊÜÉ
±ËÊÁÐÁÂÍÃ½¿ÊËÀËÉ½ÆÊ½°ÇÍ½ÊÅ
ÌË²½ÍÇ¿ÎÙÇÆË¾È½ÎÏ Á½ÈuÍÂ
ÀËÊ½ÈÙÊÂ ¿ÁÁÈÂÊÊÜ  ¾Ð¿ ÌËÁ½
ÊÅÆ ÌËÄË¿ ÖËÁË ÍËÄÍ¿½ÊÊÜ ÁË
ÀË¿ËÍÐÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ«ªu¾½
ÄÅ¿ÁÌËÔÅÊÇÐ ÁËÜÇËÀËÜÇÁËÇ½Ä
ÌËÍÐÕÂÊÊÜ ÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÙ Ä½ ÁËÀË
¿ËÍËÉ ¾ÐÈË ÁËÁ½ÊË ½ÇÏ ÌÂÍÂ¿Í
ÇÅ ËÎÌËÁ½ÍÎÙÇÅÆÎÐÁ¿ÅÄÊ½¿½ÇÏ
ÌÂÍÂ¿ÍÇÅ ÁËÎÏ½ÏÊÙËÛ ÌÁÎÏ½¿ËÛ
ÁÈÜ Ä½ÎÏËÎÐ¿½ÊÊÜ Î½ÊÇÓÆ ÁË ÌË
ÇÐÌÓÜÐ¿ÅÀÈÜÁÍËÄÍ¿½ÊÊÜÁËÀË
¿ËÍÐÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ
¬ÍËÏÂ ½ÌÂÈÜÓÆÊÅÆ ÀËÎÌËÁ½Í
ÎÙÇÅÆ ÎÐÁ ¿ÅÍÕÅ¿ Ê½ÇÕÂ Æ ¿Å
ÄÊ½ÔÅ¿ ÖË ÌËÍÐÕÐÛÔÅ¬ËÍÜÁËÇ 
ÁË½ÇÏ½ÌÂÍÂ¿ÍÇÅÊÂ¾ÐÈËÁËÁ½ÊË
ÃËÁÊËÀË ÁËÇÐÉÂÊÏ½  ÜÇÅÆ ÉËÃÂ
ÌÁÏ¿ÂÍÁÅÏÅ ¿ÅÎÊË¿ËÇ ÖËÁË ÌË
ÍÐÕÂÊÊÜ ÁËÀË¿ÍÊÅÒ ÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÙ
Ê½ÌÍÅÇÈ½Á  ¿ÅÎÊË¿ÇÐ ÖËÁË ÌË
ÍÐÕÂÊÊÜ ÐÉË¿ ÁËÀË¿ËÍÐ ÌÍË
ÐÏÍÅÉ½ÊÊÜ Ë¾qÇÏ½ ¿ Ê½ÈÂÃÊËÉÐ
Î½ÊÏ½ÍÊËÏÂÒÊÔÊËÉÐÎÏ½ÊÉ½ÛÏÙ
¾ÐÏÅ Ê½ÁÐÉÇÐÎÐÁÐ ÌÁÏ¿ÂÍÁÃÂ
Ê ½ÇÏ½ÉÅ ÌÂÍÂ¿ÍÇÅ Î½ÊÏ½ÍÊË
ÂÌÁÂÉËÈËÀÔÊÅÒËÍÀ½Ê¿ 
 ¯½ÇÅÉ ÔÅÊËÉ  ÐÊ½ÎÈÁËÇ ¿Á
ÎÐÏÊËÎÏ Ê½ÈÂÃÊÅÒ ÁËÇ½Ä¿ ÌËÍÐ
ÕÂÊÊÜ ÌËÇÐÌÓÂÉ ÐÉË¿ ÁËÀË¿Ë
ÍÐÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ«ª ½Ï½ÇËÃ
ÌÍË¿ÂÁÂÊÊÜ ÌÂÍÂ¿ÍÇÅ ¾ÂÄ ÐÔ½ÎÏ
ÌËÇÐÌÓÜ ½ÌÂÈÜÓÆÊÅÆ ÀËÎÌËÁ½Í
ÎÙÇÅÆÎÐÁÅÖÅÆÀËÎÌËÁ½ÍÎÙÇÅÆ
ÎÐÁ°ÇÍ½ÊÅ¿ÁÉË¿ÅÈÅÍÂÀËÊ½ÈÙ
ÊËÉÐ ¿ÁÁÈÂÊÊÛ ¿ Ä½ÁË¿ËÈÂÊÊ
ÌËÄË¿Ð ÖËÁË ÍËÄÍ¿½ÊÊÜ ÁËÀË¿Ë
ÍÐ ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ Ï½ Ð Ä½ÁË¿Ë
ÈÂÊÊÇ½Î½ÓÆÊËÎÇ½ÍÀÅ
ÂÄÐÈÙÏ½ÏÅ ½Ê½ÈÄÐ ÍËÄÀÈÜÁÐ
ÎÌËÍ¿ ÖËÁË ÎÌËÊÐÇ½ÊÊÜ ¿ÅÇË
Ê½ÏÅ ÐÉË¿Å ÁËÀË¿ËÍÐ ÎÌËÊÐÇ½Ê
ÊÜ ¿ÅÇËÊ½ÏÅ ÌÂ¿Ê Á  ÌËÇ½Ä½ÈÅ 

ÉÇÃ»
ÖË  ÌËÌÂÍÕÂ  Ð ÎÐÁ¿ ÊÂÉ½ ËÁ
ÊËÄÊ½ÔÊËÀË ÌÁÒËÁÐ ÁË ¿ÅÍÕÂÊ
ÊÜÏ½ÇÅÒÎÌËÍ¿ ÌËÁÍÐÀÂ ÍÕÂÊ
ÊÜÎÐÁ¿ÎÏËÎË¿ÊËÏ½ÇÅÒÎÌËÍ¿Ê½
ÌÍ½ÇÏÅÓÊÂÄÁÆÎÊÂÊÊ
¯½Ç  ÍÕÂÊÊÜÉÅ ÀËÎÌËÁ½ÍÎÙÇË
ÀË ÎÐÁÐ ¡ËÊÂÓÙÇË Ë¾È½ÎÏ ¾ÐÈÅ
Ä½ÁË¿ËÈÂÊÌËÄË¿Ê¿ÅÉËÀÅÍÂÀË
Ê½ÈÙÊËÀË¿ÁÁÈÂÊÊÜÖËÁËÎÌËÊÐ
Ç½ÊÊÜ ¿ÅÇËÊ½ÏÅ ÐÉË¿Å ÁËÀË¿ËÍÐ
ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ «ª u Ê½ÎËÎÊÅÒ
ÎÏ½ÊÓÆ      ÁÂÉËÊÏÐ¿½ÏÅ
Ë¾qÇÏÅ  ÐÌËÍÜÁÇÐ¿½ÏÅ ÄÂÉÂÈÙÊ
ÁÈÜÊÇÅ ÌÁ ÊÅÉÅ Ï½ ÌÂÍÂÁ½ÏÅ Ó
ÁÈÜÊÇÅËÍÀ½Ê½ÉÉÎÓÂ¿ËÀËÎ½ÉË
¿ÍÜÁÐ¿½ÊÊÜ
ËÁÊËÔ½Î ÀËÎÌËÁ½ÍÎÙÇÅÆ ÎÐÁ
¡ÊÌÍËÌÂÏÍË¿ÎÙÇË Ë¾È½ÎÏ ¿Á
ÉË¿Å¿ ÍÂÀËÊ½ÈÙÊËÉÐ ¿ÁÁÈÂÊÊÛ
¿Ä½ÁË¿ËÈÂÊÊ½Ê½ÈËÀÔÊÅÒ¿ÅÉËÀ
ÎÏËÎË¿ÊËÏ½ÇËÀËÎ½ÉËÀË«ªuÊ½
ÎËÎÊËÎÏ½ÊÓÅÖÅÆÀËÎÌË
Á½ÍÎÙÇÅÆÎÐÁ°ÇÍ½ÊÅÄ½ÈÅÕÅ¿Ä½
ÄÊ½ÔÂÊÂÍÕÂÊÊÜ¾ÂÄÄÉÊ ½Ç½Î½
ÓÆÊÐ ÎÇ½ÍÀÐ u ¾ÂÄ Ä½ÁË¿ËÈÂÊÊÜ
®¿ËÍÕÂÊÊÜÎÐÁÉËÏÅ¿Ð¿½¿ÏÅÉ 
ÖË ÌÍÂÁÉÂÏ ÌËÄË¿Ð ÎÌËÊÐÇ½ÊÊÜ
¿ÅÇËÊ½ÏÅÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÊÜÄ½ÁËÀË¿Ë
ÍËÉ ÜÇÂÏ½ÇÉ½¿ÅÇËÊÐ¿½ÏÅÎÜÄ½
ÐÉË¿½ÉÅÁËÀË¿ËÍÐ É½ÁÂÇÈ½Í½
ÏÅ¿ÊÅÆ Ò½Í½ÇÏÂÍ  ËÎÇÈÙÇÅ ¿ Í½Ä
¿ÅÊÂÎÂÊÊÜ ÍÕÂÊÊÜ ÖËÁË ÎÌËÊÐ
Ç½ÊÊÜ ËÎÏ½ÊÊ ÊÂ ¾ÐÁÂ ¿ÅÇËÊ½ÊË
ÕÈÜÒËÉÁÂÍÃ½¿ÊËÌÍÅÉÐÎË¿ËÁ
ÜÈÙÊËÎÏ¯½Ç½ÁÜÈÙÊÎÏÙÊÂÉËÃÂ
¾ÐÏÅÄÁÆÎÊÂÊ½ÕÈÜÒËÉÎÌËÊÐÇ½Ê
ÊÜËÎË¾Å¿ÅÇËÊ½ÏÅÁ ÜÇÊÂÉËÃ
ÈÅ¿ËÌÍÅÎÐÁÅÏÅ¿ÅÇËÊ½ÏÅ¿Ê½ÏÐ
Í ÐÓÙËÉÐ¿ÅÌ½ÁÇÐuÄË¾Ë¿qÜÄ½ÏÅ
ÁÂÉËÊÏÐ¿½ÏÅ«ªª½ÁÐÉÇÐÎÐÁÐ 
ÎÌËÎË¾ËÉ Ä½ÒÅÎÏÐ ÌËÍÐÕÂÊËÀË
ÌÍ½¿½ ÉËÃÂ ¾ÐÏÅ ÍËÄÍ¿½ÊÊÜ ÁË
ÀË¿ËÍÐÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐÄÌËÁ½ÈÙ
ÕÅÉ¿ÁÕÇËÁÐ¿½ÊÊÜÉÄ¾ÅÏÇ¿
ÅÎÊË¿ËÇ ÖËÁË ÊÂÉËÃÈÅ¿ËÎ
Ï ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜ ÎÐÁË¿ËÀË ÍÕÂÊÊÜ
ÌÍË ÎÌËÊÐÇ½ÊÊÜ ÌËÇÐÌÓÜ ¿ÅÇË
Ê½ÏÅ ÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÊÜ Ä½ ÁËÀË¿ËÍËÉ
ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ «ª ÌÁÏ¿ÂÍ
ÁÃÐÏÙÎÜ ÊÕÅÉ ÌÍÅÇÈ½ÁËÉ ¯½Ç 
Ê½ÌÁÎÏ½¿Ê½Ç½ÄÐÀËÎÌËÁ½ÍÎÙÇË

ÀË ÎÐÁÐ ¡ËÊÂÓÙÇË Ë¾È½ÎÏ ÖË
ÁËÎÌËÊÐÇ½ÊÊÜÌËÇÐÌÓÜ¿ÅÇËÊ½ÏÅ
ÐÉË¿Å ÁËÀË¿ËÍÐ ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ
«ªÐÔ½ÎÏÅÊÁÂÉËÊÏ½ÃÐË¾qÇÏ½ 
ÐÌËÍÜÁÇÐ¿½ÊÊÜ ÄÂÉÂÈÙÊË ÁÈÜÊ
ÇÅ Ï½ ÌÂÍÂÁ½Ô  ËÍÀ½Ê½É ÉÎÓÂ
¿ËÀË Î½ÉË¿ÍÜÁÐ¿½ÊÊÜ ¿ÁÁÈËÉ
ÁÂÍÃ½¿ÊË ¿ÅÇËÊ½¿ÔË ÎÈÐÃ¾Å ¿
É¡ËÊÂÓÙÇÐ¾ÐÈË¿ÁÇÍÅÏË¿ÅÇË
Ê½¿ÔÂ ÌÍË¿½ÁÃÂÊÊÜ ¬ËÎÏ½ÊË¿ËÛ
¾ËÍÃÊÅÇË¿Ä½ÌÍËÌËÊË¿½ÊË¿ÅÇË
Ê½ÏÅ ÎÐÁË¿ÅÆ Ê½Ç½Ä Ð ÁË¾ÍË¿ÈÙ
ÊËÉÐ ÌËÍÜÁÇÐ ¿ ÎÏÍËÇ  ¿ÅÄÊ½ÔÂ
ÊÅÆ¿ÅÇËÊ½¿ÔËÛÎÈÐÃ¾ËÛª½ÓÆ
ÎÏ½Á ¿ÅÇËÊ½¿ÔÂ ÌÍË¿½ÁÃÂÊÊÜ Æ
Ä½ÇÊÔÅÈËÎÜ
ª½ÇËÍÅÎÏÙÏËÀË ÖËÌÍÂÁÉÂÏËÉ
ÎÌËÍ¿ ÊÂ ÉËÃÂ ¾ÐÏÅ ÎÌËÊÐÇ½ÊÊÜ
ÌËÇÐÌÓÜ ÁË ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜ ËÇÍÂÉÅÒ
ÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÙÄ½ÁËÀË¿ËÍËÉÇÐÌ¿È
ÌÍËÁ½ÃÐ  ¿ÅÎÏÐÌ½ ÊËÍÉ½ ÎÏ 
³§°¤ÀÁÊËÄÓÛÊËÍÉËÛÌÁÔ½Î
ÌËÍÐÕÂÊÊÜ ÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÊÜ Ê½ÎÏ½
ÛÏÙÌÍ½¿Ë¿Ê½ÎÈÁÇÅ ¿ÎÏ½ÊË¿ÈÂÊ
ÁËÀË¿ËÍËÉ½¾ËÄ½ÇËÊËÉ ÄËÇÍÂÉ½
ÌÍÅÌÅÊÂÊÊÜ ÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÊÜ ¿Ê½ÎÈ
ÁËÇ ËÁÊËÎÏËÍËÊÊÙË ¿ÁÉË¿Å ¿Á
ÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÊÜ  ÜÇÖË ÓÂ ¿ÎÏ½ÊË¿
ÈÂÊËÁËÀË¿ËÍËÉ½¾ËÄ½ÇËÊËÉ ½¾Ë
ÍËÄÍ¿½ÊÊÜ ÁËÀË¿ËÍÐ ÄÉÊ½ ÐÉË¿
ÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÊÜ ÎÌÈ½Ï½ ÊÂÐÎÏËÆÇÅ
¿ÁÕÇËÁÐ¿½ÊÊÜ Ä¾ÅÏÇ¿  ÉËÍ½ÈÙ
ÊËÕÇËÁÅ
®ÌËÊÐÇ½ÊÊÜ ÁË ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜ ÁË
ÀË¿ÍÊÅÒ ÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÙ ÊÂ ¿ÒË
ÁÅÏÙ ÁË ÌÂÍÂÈÇÐ ÌÍ½¿Ë¿ÅÒ Ê½
ÎÈÁÇ¿ ÌËÍÐÕÂÊÊÜ ÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÙ 
ÏËÉÐ ¿ Í½Ä ÌËÍÐÕÂÊÊÜ ÐÉË¿ ÁË
ÀË¿ËÍÐ ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ «ª  ÊÂ
ÌÂÍÂÁ¾½ÔÂÊÅÒ ÎÏ  ¤½ÇËÊÐ Ê½
ÌÍÅÇÈ½Á  ÁÂÉËÊÏ½Ã «ª  ¿ÌË
ÍÜÁÇÐ¿½ÊÊÜ ÄÂÉÂÈÙÊË ÁÈÜÊÇÅ 
 ÊÂÉËÃÈÅ¿ËÎÏ ÌÍÅÉÐÎÅÏÅ ¿ÅÇË
Ê½ÏÅ Ó ÐÉË¿Å ÁËÓÈÙÊË ¿ÇÈÛÔÅ
ÏÅÁË¤½ÇËÊÐÊËÍÉÐ ÖËÌÂÍÂÁ¾½
Ô½ÎÌÈ½ÏÐÊÂÐÎÏËÆÇÅ Ê½ÌÍÅÇÈ½Á 
ÕÏÍ½ÑÐ  ÍËÄÉÍ ÜÇËÀË ÁËÍ¿ÊÛ
¿½ÍÏËÎÏ ÍË¾Ï Ä ÁÂÉËÊÏ½ÃÐ Ï½
¿ÌËÍÜÁÇÐ¿½ÊÊÛ ÄÂÉÂÈÙÊË ÁÈÜÊ
ÇÅ ° ÌÍËÏÅ¿ÊËÉÐ Í½Ä ÌËÏÍ¾ÊË
¿ÅÄÊ½ÏÅÊÂÉËÃÈÅ¿ÎÏÙ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜ



°«§¥¬



Ï½ÇÅÒÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÙÌÍÅÌÅÊÅÏÅÒ
¿ÁÌË¿ÁÊËÁËÎÏ³§°
¬Á Ô½Î ÍËÄÀÈÜÁÐ ÎÌËÍ¿ ÖË
ÁË ÊÂ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜ ÐÉË¿ ÁËÀË¿Ë
ÍÐ ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ «ª ¿ÁÎÐÏ
ÊÎÏÙ ¿ÅÊÅ ÄÀÁÊË Ä ÎÏ  ³§°
ÁË¿ËÁÅÏÙ ËÎË¾½  ÖË ÌËÍÐÕÅÈ½
ÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÊÜ ÊËÁ ÌËÇÐÌÂÓÙ ÜÇ
ÁËÇ½Ä¿Ç½ÄÐÊ½ÊÂÉËÃÈÅ¿ÎÏÙÄ½
¿ÂÍÕÅÏÅ ¾ÐÁ¿ÊÅÓÏ¿Ë «ª Ä ÏÂÒ
ÊÔÊÅÒÌÍÅÔÅÊ
¯½Ç ÀËÎÌËÁ½ÍÎÙÇÅÉÎÐÁËÉÍËÄ
ÀÈÜÁ½ÏÙÎÜÌËÄË¿ÖËÁËÍËÄÍ¿½Ê
ÊÜ ÁËÀË¿ËÍÐ ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ Ï½
ÌË¿ÂÍÊÂÊÊÜ«ªÐÁÂÍÃ½¿ÊÐ¿È½Î
ÊÎÏÙ Ð Ä¿qÜÄÇÐ Ä ÊÂ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÉ
ÌËÇÐÌÓÂÉÐÉË¿ÁËÀË¿ËÍÐÇÐÌ¿È
ÌÍËÁ½ÃÐÄÌÂÍÂËÑËÍÉÈÂÊÊÜÌÍ½¿
Ä½¾ÐÁË¿ÊÅÇ½  ÌÍ½¿½ ÇËÍÅÎÏÐ¿½Ê
ÊÜÄÂÉÂÈÙÊËÛÁÈÜÊÇËÛÌÁ«ª
¬ËÇÐÌÂÓÙ ÌËÁ½¿ ÄÐÎÏÍÔÊÅÆ ÌË
ÄË¿ ÖËÁË ÄÉÊÅ ÐÉË¿ ÁËÀË¿ËÍÐ
ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ¿Ô½ÎÏÅÊ¿ÅÇÈÛ
ÔÂÊÊÜ ÌËÈËÃÂÊÊÜ ÖËÁË Ä½¿ÂÍ
ÕÂÊÊÜ ¾ÐÁ¿ÊÅÓÏ¿½ Ë¾qÇÏ½ ÌÍË
ÏÜÀËÉÌqÜÏÅÍËÇ¿ÄÉËÉÂÊÏÐÊËÏ½
Í½ÈÙÊËÀË ÌËÎ¿ÁÔÂÊÊÜ ÁËÀË¿ËÍÐ
ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ§ÍÉÏËÀË ÌËÇÐ
ÌÂÓÙ ÌËÁ½¿ ÇÈËÌËÏ½ÊÊÜ ÌÍË ÌÍÅ
ÄÊ½ÔÂÊÊÜÎÐÁË¿Ë¾ÐÁ¿ÂÈÙÊËÂÇÎ
ÌÂÍÏÅÄÅ ÜÇÂÎÐÁÄ½ÁË¿ËÈÙÊÅ¿
®ÐÁ¿ÅÄÊ½ÔÅ¿Ä½ÌÅÏ½ÊÊÜ Ê½ÜÇ
É½Á½ÏÅ¿ÁÌË¿ÁÙÂÇÎÌÂÍÏ
ÌÅÏ½ÊÊÜÌÍËÎÏ½ÊËÎÊË¿ÊÅÒ¾Ð
Á¿ÂÈÙÊÅÒÇËÊÎÏÍÐÇÓÆ«ª
ÌÅÏ½ÊÊÜ ÌÍË ÉËÃÈÅ¿ÎÏÙ ÌË
Á½ÈÙÕË ÁË¾ÐÁË¿Å Ï½ ÂÇÎÌÈÐ½Ï½
Ó«ª
ÂÀËÊ½ÈÙÊÂ¿ÁÁÈÂÊÊÜÌËÁ½ÈË
ÁËÎÐÁÐÂÇÎÌÂÍÏÊÅÆ¿ÅÎÊË¿ËÇÖË
ÁË¿½ÍÏËÎÏ«ª ÐÜÇËÉÐ¿ÁË¾Í½
ÃÂÊË ÏÂÒÊÔÊÅÆ ÎÏ½Ê Ë¾qÇÏ½ ÁË
ÆËÀË ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó  ½ Ï½ÇËÃ Ä½Ü¿Ð
ÌËÏÂÊÓÆÊËÀË ÌËÇÐÌÓÜ ÌÍË ËÄÊ½
ÆËÉÈÂÊÊÜÄË¾qÇÏËÉÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó
Ï½¿ÁÎÐÏÊÎÏÙÌÍÂÏÂÊÄÆÁËËÍÀ½ÊÐ
ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÎÏËÎË¿ÊËÏÂÒÊÔÊËÀË
ÎÏ½ÊÐ«ª¤¿½Ã½ÛÔÅÊ½ÓÂ ÌÍÅ
ÄÊ½ÔÂÊÊÜÎÐÁË¿Ë¾ÐÁ¿ÂÈÙÊËÂÇÎ
ÌÂÍÏÅÄÅË¾qÇÏ½ Ê½ÁÐÉÇÐ½¿ÏËÍ½ 
ÊÂË¾ÍÐÊÏË¿½ÊÅÉ

¿ÏËÍ Ð¿½Ã½  ÖË ¿½Í½ÊÏ ÊÂ
ÉËÃÈÅ¿ËÎÏÄ½¿ÂÍÕÂÊÊÜ¾ÐÁ¿ÊÅ
ÓÏ¿½«ªÄÏÂÒÊÔÊÅÒÌÍÅÔÅÊÉ½
¾ÐÏÅ ÌÂÍÂÁ¾½ÔÂÊË Ê½ Ä½ÇËÊËÁ½¿
ÔËÉÐÍ¿Ê
¬ÅÏ½ÊÊÜ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÙ
Ä½ ÁËÀË¿ËÍ½ÉÅ ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ
ÏÎÊËÌË¿qÜÄ½ÊÄÌÅÏ½ÊÊÜÉÅÄÊÜÏ
ÏÜ Ï½ÇÅÒ ÁËÀË¿ËÍ¿ Ä ÇËÊÏÍËÈÛ
ËÍÀ½Ê¿ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó
¤ÀÁÊËÄÌ¬ËÍÜÁÇÐÄÊÜÏÏÜ
ÄÇËÊÏÍËÈÛÁËÀË¿ËÍÐÄÁÆÎÊÛÏÙ
ÎÜÐÍ½Ä
ÌË¿ÊËÀË ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜ ÆËÀË ÐÉË¿
ÊÂÄ½ÈÂÃÊË ¿Á ÎÏÍËÇ¿ ¿ÅÇËÊ½Ê
ÊÜ  ¿ÅÄÊ½ÔÂÊÅÒ ÁËÀË¿ËÍËÉ  ÖË
ÌÁÏ¿ÂÍÁÃÐÏÙÎÜ½ÇÏËÉÌÁÎÐÉÇË
¿ËÌÂÍÂ¿ÍÇÅ
ËÏÍÅÉ½ÊÊÜÍÕÂÊÊÜÎÐÁÐÖËÁË
ÍËÄÍ¿½ÊÊÜÁËÀË¿ËÍÐ ½¾Ë¿ÅÄÊ½Ê
ÊÜÆËÀËÊÂÁÆÎÊÅÉ Ï½ÌË¿ÂÍÊÂÊ
ÊÜ Ë¾qÇÏ½ ¿ ÁÂÍÃ½¿ÊÐ ¿È½ÎÊÎÏÙ
ÌÎÈÜ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÍÕÂÊÊÜÎÐÁÐ 
ËÏÍÅÉ½ÊÊÜ ÍÕÂÊÊÜ ÎÐÁÐ ÌÍË
ÏÂ ÖËÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÊÜÌËÇÐÌÓÜ ¿Å
ÄÊ½ÔÂÊÁËÀË¿ËÍËÉ É½ÛÏÙÐ¿½Ã½
ÏÅÎÜ¿ÅÇËÊ½ÊÅÉÅ
° ¿ÅÌ½ÁÇ½Ò  ÌÂÍÂÁ¾½ÔÂÊÅÒ
Ì  ¬ËÍÜÁÇÐ  ÄÊÜÏÏÜ ÁËÀË¿ËÍÐ
Ä ÇËÊÏÍËÈÛ ÉËÃÂ ¾ÐÏÅ ÄÁÆÎÊÂ
ÊË Ä½ ¿ÅÎÊË¿ÇËÉ ÇËÉÎ  ÐÏ¿ËÍÂ
ÊËËÍÀ½ÊËÉÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó¡ËÓÅÒ
¿ÅÌ½ÁÇ¿ ÄÀÁÊË Ä ¬ËÍÜÁÇËÉ Ê½
ÈÂÃÅÏÙ ¿ÅÇËÍÅÎÏ½ÊÊÜ ¿ÎÒ ÉËÃ
ÈÅ¿ËÎÏÂÆ  ÌÂÍÂÁ¾½ÔÂÊÅÒ Ä½ÇËÊË
Á½¿ÎÏ¿ËÉ ÄÍËÄÍ¿½ÊÊÜÁËÀË¿ËÍÐ
Ï½ÌË¿ÂÍÊÂÊÊÜË¾qÇÏ½ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½
Ó¿ÁÂÍÃ½¿ÊÐ¿È½ÎÊÎÏÙÄ½ÐÉË¿Å
Ê½Ü¿ÊËÎÏ ÌÍÅ ÓÙËÉÐ ¿ÁÌË¿ÁÊÅÒ
ÎÐÁË¿ÅÒÍÕÂÊÙ
«ÔÂ¿ÅÁÊË  ÖË Ï½ÇÂ ÑËÍÉÐÈÛ
¿½ÊÊÜ ÉËÃÂ Ä½ÎÏËÎË¿Ð¿½ÏÅÎÜ ÈÅ
ÕÂÁËÎÌËÍ¿ÖËÁËÍËÄÍ¿½ÊÊÜÁË
ÀË¿ËÍÐÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐÏ½ÌË¿ÂÍ
ÊÂÊÊÜÌÍÅ¿½ÏÅÄË¿½ÊËÀËË¾qÇÏ½¿
ÁÂÍÃ½¿ÊÐ ¿È½ÎÊÎÏÙ ¬ÍËÏÂ ÍËÄ
Í¿½ÊÊÜÁËÀË¿ËÍÐÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ 
ËÎË¾ÈÅ¿Ë ¿ ÏÅÒ ¿ÅÌ½ÁÇ½Ò  ÇËÈÅ
Ë¾qÇÏ ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó ÁÂÉËÊÏË¿½ÊË
ÄÀÁÊËÄÐÉË¿½ÉÅÁËÀË¿ËÍÐ ÊÂÄ½
¿ÃÁÅÌÍ½¿Ë¿ÅÉÊ½ÎÈÁÇËÉÊÂ¿Å

ÇËÊ½ÊÊÜÁËÀË¿ÍÊÅÒÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÙ
ª½ ÁÐÉÇÐ ½¿ÏËÍ½  ÌÁÎÏ½¿ËÛ
ÁÈÜ ÄÊÜÏÏÜ Ä ÇËÊÏÍËÈÛ ÁËÀË¿ËÍÐ
ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ ¿ ÇËÃÊËÉÐ ÇËÊ
ÇÍÂÏÊËÉÐ ¿ÅÌ½ÁÇÐ ÉËÃÂ ¾ÐÏÅ Í
ÕÂÊÊÜÎÐÁÐÊÂÏÈÙÇÅÖËÁËÍËÄ
Í¿½ÊÊÜÁËÀË¿ËÍÐ
ªÂ ÇËÍÂÎÌËÊÁÐÛÏÙÎÜ ËÇÍÂÉ
ÌËÈËÃÂÊÊÜ ¬ËÍÜÁÇÐ Ä ¤½ÇËÊËÉ
°ÇÍ½ÊÅ ¬ÍË ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÛ ÁÂÍ
Ã½¿ÊËÀË É½ÆÊ½ Á½È u ¤½ÇËÊ
ÌÍË ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÛ  ¬ÐÊÇÏËÉ 
¬ËÍÜÁÇÐÌÂÍÂÁ¾½Ô½ÏÙÎÜÄÊÜÏÏÜÄ
ÇËÊÏÍËÈÛÁËÀË¿ËÍÐÐÄ¿qÜÄÇÐÄÌË
¿ÊÅÉ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÉÐÉË¿®Ï½ÏÏÜ
¤½ÇËÊÐ ÌÍË ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÛ Ä½ÄÊ½
Ô½ ÖËÎÏÍËÇÁÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÙ ÌÂ
ÍÂÈÔÂÊÅÒ Ð ¤½ÇËÊ ÌÍË ÌÍÅ¿½ÏÅ
Ä½ÓÛ Ê½ÌÍÅÇÈ½Á  ÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÊÜ
Ä½¿ÂÍÕÂÊÊÜ ¾ÐÁ¿ÊÅÓÏ¿½ ÃÅÏÈË
¿ÅÒ ¾ÐÁÅÊÇ¿  ÊÂ ÌË¿ÅÊÂÊ ÌÂÍÂ
¿ÅÖÐ¿½ÏÅ ÌqÜÏÅ ÍËÇ¿ ÅÊÜÏÇËÉ
 ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜ ÉË¾ÈÄ½ÓÆÊÅÒ Ä½
¿Á½ÊÙ
§ÍÉ ÏËÀË  ÌÁ Ô½Î ¿ÅÍÕÂÊÊÜ
ÌÅÏ½ÊÊÜÖËÁËÄÊÜÏÏÜÄÇËÊÏÍËÈÛ
ÁËÀË¿ËÍÐ¬ËÍÜÁÇËÉÊÂ¿Í½ÒË¿½Ê½
ÊËÍÉ½ ÓÅ¿ÈÙÊËÀË Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿½
ÖËÁË ÌÍÅÌÅÊÂÊÊÜ ÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÙ 
ÄËÇÍÂÉ½ÎÏ³§° ÄÀÁÊËÄÜÇËÛ
ÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÊÜÌÍÅÌÅÊÜÏÙÎÜÈÇ¿
Á½ÓÛ ÛÍÅÁÅÔÊË ËÎË¾Å ¾ËÍÃ
ÊÅÇ½½¾ËÇÍÂÁÅÏËÍ½ Ä½¿ÅÊÜÏÇËÉ
¿ÅÌ½ÁÇ¿ ÇËÈÅÄ½ÇËÊËÉ½¾ËÊÕÅ
ÉÅ ÊËÍÉ½ÏÅ¿ÊËÌÍ½¿Ë¿ÅÉÅ ½ÇÏ½
ÉÅ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÊÜÈÇ¿
ÁË¿½ÊË ÛÍÅÁÅÔÊË ËÎË¾Å ÌËÇÈ½
Á½ÏÙÎÜÊ½ÊÕÐÛÍÅÁÅÔÊÐËÎË¾Ð
¯½ÇÅÉ ÔÅÊËÉ  ÍÂÄÐÈÙÏ½ÏÅ ½Ê½
ÈÄÐ ÎÐÁË¿Ë ÌÍ½ÇÏÅÇÅ ¿ÅÍÕÂÊ
ÊÜ ÎÌËÍ¿ ÖËÁË ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜ ÐÉË¿
ÁËÀË¿ËÍ¿ ÇÐÌ¿ÈÌÍËÁ½ÃÐ «ª
Î¿ÁÔ½ÏÙÌÍËÊÂË¾ÒÁÊÎÏÙ¿ÊÂÎÂÊ
ÊÜ ÄÉÊ  ÁËÌË¿ÊÂÊÙ ÁË Ä½ÇËÊË
Á½¿ÎÏ¿½ ÌÍË ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÛ «ª Ä
ÐÍ½ÒÐ¿½ÊÊÜÉ¿ÅÉËÀ³§°

¥¬

«³ª§©¦ª

ÉÇÃ»

Ê½ÈÄÌÍËÓÂÁÐÍÅËÓÊÇÅ
Ë¾qÇÏ½½ÐÇÓËÊÐu«ªÍ½ÄËÉ
ÄÄÂÉÂÈÙÊËÛÁÈÜÊÇËÛ
° ÎÏ½ÏÏ ÍËÄÀÈÜÁ½ÛÏÙÎÜ ÌÍË¾ÈÂÉÊ ÌÅÏ½ÊÊÜ ËÓÊÇÅ Ë¾qÇÏ½ ½ÐÇÓËÊÐ u Ë¾qÇÏ½ ÊÂÄ½¿ÂÍÕÂÊËÀË
¾ÐÁ¿ÊÅÓÏ¿½ «ª Í½ÄËÉÄÄÂÉÂÈÙÊËÛÁÈÜÊÇËÛuÌÁÔ½ÎÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÊ½ÈÄÌÍËÓÂÁÐÍÅËÓÊÇÅ
Á½ ÄÉËÀÐ ½¿ÏËÍ½É ¿ÅÄÊ½ÔÅÏÅ ÊÅÄÇÐ Ä½ÒËÁ¿  ÖË ÎÌÍÅÜÛÏÙ ÌÁ¿ÅÖÂÊÊÛ ÂÑÂÇÏÅ¿ÊËÎÏ ÌÍËÓÂÎÐ
¿ÓÈËÉÐ

«ÈÂÊ½«¯
Ä½ÎÏÐÌÊÅÇÊ½Ô½ÈÙÊÅÇ½¿ÁÁÈÐËÓÊÇÅ
É½ÆÊ½±¡©°ÌË¡ËÊÂÓÙÇÆË¾È½ÎÏ

«ÈÂÇÎ½ÊÁÍ¼¨«ª®¹§¥¦
ËÓÊÛ¿½Ô ÁÅÍÂÇÏËÍ
¬¬³ÂÊÏÍÂÇÎÌÂÍÏÊÅÒÌËÎÈÐÀ

«ËÍÏ «©¼¾ÈËÊÎÙÇÅÆ 

¬ÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÜ u ÌÂÍÂÒÁ ËÇÍÂÉËÀË ÁÂÍÃ½¿ÊËÀË É½ÆÊ½ ÁË ÊË¿ËÀË  ¾ÈÙÕ
ÂÑÂÇÏÅ¿ÊËÀË¿È½ÎÊÅÇ½ÊÂÌÍËÎÏÅÉ Ò½Í½ÇÏÂÍÅÄÐÏÙÎÜÏÍÅ¿½ÈÎÏÛÌÍËÓÂÁÐ
ÍÅ¿ÇÈÛÔ½ÌÂ¿ÊÅÆÌÂÍÂÈÇÄ½ÒËÁ¿«ÁÊÅÉÄÏ½ÇÅÒÄ½ÒËÁ¿ËÓÊÇ½Ë¾qÇÏ½
½ÐÇÓËÊÐ±ËÊÁÁÂÍÃ½¿ÊËÀËÉ½ÆÊ½°ÇÍ½ÊÅ Á½Èu±ËÊÁ ÆËÀËÍÂÀËÊ½ÈÙÊ
¿ÁÁÈÂÊÊÜËÍÀ½ÊÄÐÛÏÙÌÍËÓÂÎÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó ÇÂÍÐÛÔÅÎÙ¿ÁÌË¿ÁÊÅÉÅÊËÍÉ½
ÏÅ¿ÊÅÉÅ½ÇÏ½ÉÅ
«ÎÊË¿Ê ÊËÍÉ½ÏÅ¿ÊËÌÍ½¿Ë¿ ½ÇÏÅ  ÖË ¿ÅÇËÍÅÎÏË¿ÐÛÏÙ ÌÁ Ô½Î ËÓÊÇÅ
Ë¾qÇÏ½½ÐÇÓËÊÐ Ï½Ç
¤½ÇËÊ °ÇÍ½ÊÅ ¬ÍË ¡ÂÍÃ½¿ÊÐ ÌÍËÀÍ½ÉÐ ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó   ¿Á

¤½ÇËÊ°ÇÍ½ÊÅ¬ÍËËÓÊÇÐÄÂÉÂÈÙ*7¿Á
¤½ÇËÊ°ÇÍ½ÊÅ¬ÍËËÎË¾ÈÅ¿ËÎÏÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓË¾qÇÏ¿ÊÂÄ½¿ÂÍÕÂÊËÀË¾Ð
Á¿ÊÅÓÏ¿½***¿Á
¤½ÇËÊ°ÇÍ½ÊÅ¬ÍËÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÛÊÂ¿ÂÈÅÇÅÒÁÂÍÃ½¿ÊÅÒÌÁÌÍÅÉÎÏ¿ É½
ÈÐÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÛ 9**¿Á
ÌËÎÏ½ÊË¿½ §½¾ÊÂÏÐ ©ÊÎÏÍ¿ °ÇÍ½ÊÅ ¿Á    ¬ÍË Ä½Ï¿ÂÍ
ÁÃÂÊÊÜ¬ËÍÜÁÇÐÌÍËÁ½ÃÐË¾qÇÏ¿ ÖËÌÁÈÜÀ½ÛÏÙÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó Í½ÄËÉÄÄÂ
ÉÂÈÙÊÅÉÅÁÈÜÊÇ½ÉÅÁÂÍÃ½¿ÊË¿È½ÎÊËÎÏ
ÌËÎÏ½ÊË¿½ §½¾ÊÂÏÐ ©ÊÎÏÍ¿ °ÇÍ½ÊÅ ¿Á    ¬ÍË Ä½Ï¿ÂÍ
ÁÃÂÊÊÜ©ÂÏËÁÅÇÅËÓÊÇÅÉ½ÆÊ½
ÌËÎÏ½ÊË¿½ §½¾ÊÂÏÐ ©ÊÎÏÍ¿ °ÇÍ½ÊÅ ¿Á    ¬ÍË Ä½Ï¿ÂÍ
ÁÃÂÊÊÜª½ÓËÊ½ÈÙÊËÀËÎÏ½ÊÁ½ÍÏÐ«ÓÊÇ½ÊÂÍÐÒËÉËÀËÉ½ÆÊ½
ÌËÎÏ½ÊË¿½§½¾ÊÂÏÐ©ÊÎÏÍ¿°ÇÍ½ÊÅ¿Á¬ÍËÂÇÎÌÂÍÏÊÐ
ÀÍËÕË¿ÐËÓÊÇÐÄÂÉÂÈÙÊÅÒÁÈÜÊËÇ
ÊÎÏÍÐÇÏÅ¿ÊÅÆÈÅÎÏ±ËÊÁÐ¿Á
¡ÂÍÃ½¿ÊÅÆËÍÀ½ÊÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÄÉÂÏËÛ¿ÅÄÊ½ÔÂÊÊÜ¿½ÍÏËÎÏË¾qÇÏ½½ÐÇÓË
ÊÐ ÐÓÙËÉÐÍ½Äu«ªÍ½ÄËÉÄÄÂÉÂÈÙÊËÛÁÈÜÊÇËÛ Ê½ÌÁÀËÏË¿ÔËÉÐÂÏ½Ì
ÌÍÅÄÊ½Ô½Á½ÏÐËÓÊÇÅÆÐÏ¿ËÍÛÊ¿ÂÊÏ½ÍÅÄ½ÓÆÊÐÇËÉÎÛÊ¿ÂÊÏ½ÍÅÄ½ÓÆÊ½
ÇËÉÎÜÄÁÆÎÊÛË¾ÎÏÂÃÂÊÊÜ¾ÐÁ¿ÂÈÙÊËÀËÉ½ÆÁ½ÊÔÅÇ½Ï½ÏÂÒÊÔÊËÀËÎÏ½ÊÐ
Ë¾qÇÏ½ª½ÓÙËÉÐÃÂÏ½Ì¿Á¾Ð¿½ÏÙÎÜ¿Á¾ÍÊ½ÇËÊÇÐÍÎÊÅÒÄ½Î½Á½ÒÎÐ¾qÇÏ½
ËÓÊËÔÊËÁÜÈÙÊËÎÏuÎÐ¾qÇÏ½ÀËÎÌËÁ½ÍÛ¿½ÊÊÜ Á½ÈuËÓÊÛ¿½Ô ÜÇÅÆÄÁÆ
ÎÊÛ¿½ÏÅÉÂËÓÊÇÐË¾qÇÏ½½ÐÇÓËÊÐ
«ÓÊÛ¿½Ô ÌË¿ÅÊÂÊ É½ÏÅ ¿ÅÁ½ÊÅÆ ±ËÊÁËÉ ÎÂÍÏÅÑÇ½Ï ÎÐ¾qÇÏ½ ËÓÊËÔÊË
ÁÜÈÙÊËÎÏ Ä½ ¿ÁÌË¿ÁÊÅÉ Ê½ÌÍÜÉËÉ ËÓÊÇÅ É½ÆÊ½ §ÍÉ ÏËÀË  ¿ ËÓÊÛ¿½Ô½
É½¾ÐÏÅÈÓÂÊÄÜÊ½ÄÁÆÎÊÂÊÊÜÄÂÉÈÂËÓÊËÔÊÅÒÍË¾Ï«ÎÏ½ÊÊÜ¿ÅÉËÀ½ÄÊ½
ÔÊËÄ¿ÐÃÐÇËÈËËÓÊÛ¿½Ô¿ ÖËÉËÃÐÏÙ¾Í½ÏÅÐÔ½ÎÏÙÐÇËÊÇÐÍÎ½ÒÊËÁÇËÊ
ÇÐÍÎÅÄ¿Á¾ËÍÐËÓÊÛ¿½Ô¿ÊÂ¿Á¾Ð¿½ÛÏÙÎÜÔÂÍÂÄ¿ÁÎÐÏÊÎÏÙÄ½Ü¿ËÇ



«³ª§©¦ª



¬Á Ô½Î ÐÇÈ½ÁÂÊÊÜ ÁËÀË¿ËÍÐ Ê½
ËÓÊÇÐ Á½È u ÁËÀË¿Í  ÉÃ ±ËÊÁËÉ
ËÓÊÛ¿½ÔÂÉÌÁÌÅÎÐÏÙÎÜÎÏ½ÊÁ½ÍÏ
ÊÅÆ ÁËÇÐÉÂÊÏ ° ÁËÀË¿ËÍ Ä½ÉË¿ÊÅ
ÇËÉ ±ËÊÁËÉ  ÔÏÇË ¿ÅÄÊ½ÔÂÊ ÌÍÂÁ
ÉÂÏÁËÀË¿ËÍÐ ÉÂÏ½ÌÍË¿ÂÁÂÊÊÜËÓÊ
ÇÅ Æ Á½Ï½ ËÓÊÇÅ °ÎÏ½ÊË¿ÈÛÏÙÎÜ
ÎÏÍËÇ ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜ ÍË¾Ï u Á¿½ ÉÎÜÓ
¿Á Á½ÏÅ ËÓÊÇÅ ¬ËÍÜÁËÇ ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜ
ÍË¾Ï  ¿ÁË¾Í½ÃÂÊÅÆ Ð ÁËÀË¿ËÍ  ÌÂ
ÍÂÁ¾½Ô½ÌÍË¿ÂÁÂÊÊÜÍË¾ÏÐÏÍÅÂÏ½
ÌÅ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜËÓÊÇÅË¾qÇÏ½½ÐÇÓË
ÊÐ ÍÂÓÂÊÄÐ¿½ÊÊÜ ËÌÍ½ÓÛ¿½ÊÊÜ Ä¿
ÏÐ ¿ Í½Ä ¿ÅÜ¿ÈÂÊÊÜ ÊÂ¿ÁÌË¿ÁÊËÎÏ
ÔÅÊÊËÉÐÄ½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿Ð
¯½Ç½ ÌÍËÓÂÁÐÍ½ Ë¾ÍÐÊÏË¿½Ê½ Æ
ÊÂË¾ÒÁÊ½  ÌÍËÏÂ ¿ÅÉ½À½ ÁÅÎÓÅÌÈ
ÊË¿½ÊËÎÏ  ÔÏÇÅÒ  Î¿ËÔ½ÎÊÅÒ ÁÆ
ËÓÊÛ¿½Ô½
½ÍÏÎÏÙ ÍË¾Ï ËÓÊÛ¿½Ô½  ÖË ¿Å
ÄÊ½Ô½ÏÙÎÜ ¿ÁÌË¿ÁÊË ÁË Ä¿ÅÔ½Æ
ÊÅÒÓÊ Ä½ÄÊ½Ô½ÏÙÎÜ¿ÁËÀË¿ËÍ ÜÇ
ÌÍ½¿ÅÈË ÁËÎÏ½ÏÊÙËÛÁÈÜ¿ÅÇËÊ½Ê
ÊÜÍË¾ËÏÅÜÇÎÊËÏ½Î¿ËÔ½ÎÊË¬ÍËÏÂ
Ê½Ü¿ÊÎÏÙ Ð ÁËÀË¿ËÍ ÌÐÊÇÏÐ  ÖË
Ä¿ÈÙÊÜÄ½ÉË¿ÊÅÇ½¿Á¿ÁÌË¿Á½ÈÙ
ÊËÎÏÄ½ÊÂÎ¿ËÔ½ÎÊÐËÌÈ½ÏÐÍË¾Ï Ð
Í½Ä ¿ÁÎÐÏÊËÎÏ ¾ÛÁÃÂÏÊËÀË ÑÊ½Ê
ÎÐ¿½ÊÊÜ  Ä¾ÈÙÕÐ ÍÅÄÅÇ ÊÂÎÌÈ½ÏÅ
¿ÅÇËÊ½ÊË ÍË¾ËÏÅ Ä ËÓÊÇÅ ³Â ÌÍÅ
Ä¿ËÁÅÏÙ ÁË Ä¾ÈÙÕÂÊÊÜ ¿½ÍÏËÎÏ ÌË
ÎÈÐÀ Ä ÉÂÏËÛ ÌÂÍÂÇÍÅÏÏÜ ÍÅÄÅÇÐ  Æ
ÁË ÄÉÂÊÕÂÊÊÜ ÇÈÙÇËÎÏ ËÓÊÛ¿½Ô¿ 
ÖË ÌËÀËÁÃÐÛÏÙÎÜ ÌÍ½ÓÛ¿½ÏÅ Ä½ Ï½
ÇÅÒÐÉË¿
¬ÎÈÜÐÇÈ½ÁÂÊÊÜÁËÀË¿ËÍÐÊ½ËÓÊ
ÇÐ±ËÊÁÊ½Á½ËÓÊÛ¿½ÔÐ¿ÅÒÁÊÁË
ÇÐÉÂÊÏÅ ÁÈÜ ÄÁÆÎÊÂÊÊÜ ËÓÊÇÅ ³
ÁËÇÐÉÂÊÏÅ ÉËÃÊ½ ÍËÄÁÈÅÏÅ Ê½ Á¿
Ç½ÏÂÀËÍÁËÇÐÉÂÊÏÅ ÖËÎÏËÎÐÛÏÙÎÜ
ËÓÊÇÅÄÂÉÂÈÙÊËÁÈÜÊÇÅ ÁËÇÐÉÂÊ
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ÕÂÊÙ ÊÂÍÐÒËÉËÎÏ 
¤ÁËÎ¿ÁÐ½¿ÏËÍ½É¿ÁËÉË ÖËÏÂÒ
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ÇÅ  ÜÇ ÌÍ½¿ÅÈË  ¿ ¾½È½ÊÎËÐÏÍÅÉÐ¿½
Ô½¿ÁÎÐÏÊÜ ±ËÊÁÏ½ÇÐÁËÇÐÉÂÊÏ½ÓÛ
ÊÂ Ä½ÉË¿ÈÜ ¤ÀÁÊË Ä ÎÏ½ÊÁ½ÍÏ½ÉÅ
ÄËÓÊÇÅÎÇÈ½Á½ÏÙÎÜ¿Á
ÌË¿ÁÊÅÆÌÍËÏËÇËÈ¿ÅÉÍÛ¿½ÊÙ ÜÇÅÆ
ÌÁÌÅÎÐÏÙÎÜ ËÓÊÛ¿½ÔÂÉ  ÌÍÂÁÎÏ½¿
ÊÅÇËÉ¾½È½ÊÎËÐÏÍÅÉÐ¿½Ô½Ï½Ä½Î¿Á
ÔÐÏÙÎÜÌÂÔ½ÏÇËÛÎÐ¾qÇÏ½ËÓÊËÔÊË
ÁÜÈÙÊËÎÏ
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ÇÅ ËÓÊÛ¿½Ô ÊÂ Ä½¿ÃÁÅ É½ ¿ÅÔÂÍÌ
ÊÐ ÄÂÉÈÂ¿ÌËÍÜÁÊÐ ÁËÇÐÉÂÊÏ½ÓÛ  ½
Ï½ÇËÃ ÊÑËÍÉ½ÓÛ ÌÍË ÊËÍÉ½ÏÅ¿ÊÐ
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Ê½ ÁÈÜÊÇ½ ËÓÊÛÏÙÎÜ Ê½ ÌÁÎÏ½¿
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ÌÍËÌËÄÅÓÆ  Ë¾qÇÏ¿ ÇËÉÂÍÓÆÊË
ÊÂÍÐÒËÉËÎÏ ¾ÈÙÕ ÍËÄ¿ÅÊÂÊÅÆ  ÒË
Ô½ÁÈÜ«ªÊÂÁËÎÏ½ÏÊÙËÎÏÍÐÇÏÐÍË
¿½ÊÅÆ
¬ÍÅ ¿ÅÇËÊ½ÊÊ ËÓÊÇÅ ¿ÁÌË¿ÁÊË
ÁË ¿ÅÉËÀ Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿½ ËÓÊÛ¿½ÔÐ
ÌËÏÍ¾ÊË ¿ÅÄÊ½ÔÅÏÅ Ê½Æ¾ÈÙÕ ÂÑÂÇ
ÏÅ¿ÊÂ ¿ÅÇËÍÅÎÏ½ÊÊÜ Ë¾qÇÏ½ ½ÐÇÓË
ÊÐ ¬ÍËÓÂÁÐÍ½ ¿ÅÄÊ½ÔÂÊÊÜ Ï½ ËÌÅÎÐ
Ê½Æ¾ÈÙÕ ÂÑÂÇÏÅ¿ÊËÀË ¿ÅÇËÍÅÎÏ½Ê
ÊÜ Ë¾qÇÏ½ ½ÐÇÓËÊÐ Ê½Í½Ä ÊÂ ÍËÄ
ÍË¾ÈÂÊ½ ÁËÎÅÏÙÎÇÈ½ÁÊËÛ¿ÅÉ½
À½ Ä½ÈÐÔÂÊÊÜ ÁËÁ½ÏÇË¿ÅÒ ÁËÇÐÉÂÊ
Ï¿ Ê½ÌÍÅÇÈ½Á  ÌÈ½ÊÐ ÍËÄ¿ÅÏÇÐ ½¾Ë
¾ÄÊÂÎÌÈ½ÊÐ  ÜÇ ÊÂ Ä½¿ÃÁÅ ÉËÃÊ½
ËÏÍÅÉ½ÏÅ
¤ËÀÈÜÁÐÊ½¿ÅÖÂÄ½ÄÊ½ÔÂÊÂÉËÃ
Ê½ ÎÏ¿ÂÍÁÃÐ¿½ÏÅ  ÖË ÌÍËÓÂÁÐÍ½
ËÓÊÇÅ Ë¾qÇÏ½ ÊÂÍÐÒËÉËÎÏ Í½ÄËÉ
ÄÄÂÉÂÈÙÊËÛÁÈÜÊÇËÛÌÁÔ½ÎÌÍÅ
¿½ÏÅÄ½Ó ÁËÎÏ½ÏÊÙËÛ ÉÍËÛ ËÌÍ½
ÓÙË¿½Ê½  ÌÍËÏÂ ÊÂ ÌËÄ¾½¿ÈÂÊ½ ÌÍË
¾ÈÂÉ ÉÂÏËÁËÈËÀÔÊËÀË  ÊËÍÉ½ÏÅ¿
ÊËÀË Ï½ ÌÍ½ÇÏÅÔÊËÀË Ò½Í½ÇÏÂÍÐ
¬ËÏÍ¾Ê½ÁËÁ½ÏÇË¿½ÍË¾ËÏ½ÜÇÍÂÀÐ
ÈÜÏËÍ½ ËÓÊËÔÊË ÁÜÈÙÊËÎÏ Ð ÌÈ½
Ê ÍËÄqÜÎÊÂÊÊÜ ÔÅÊÊÅÒ ÊËÍÉ½ÏÅ¿
ÊÅÒ ½ÇÏ¿  ÌÍÅÆÊÜÏÏÜ ÊË¿ÅÒ  Ï½Ç 
¡ÂÍÃ½¿ÊËÀË ½ÀÂÊÏÎÏ¿½ ÄÂÉÂÈÙÊÅÒ
ÍÂÎÐÍÎ¿ ®Ï¿ËÍÂÊÊÜ ÁÅÊË ¾½ÄÅ
½Ê½ÈËÀ¿ ÌÍËÁ½ÃÐ Ë¾qÇÏ¿ ÊÂÍÐÒË
ÉËÎÏ ¿ÇÈÛÔ½ÛÔÅ ÄÂÉÂÈÙÊ ÁÈÜÊ
ÇÅ ÌÂÍÕËÔÂÍÀË¿ÅÉÄ½¿Á½ÊÊÜÉ
Â½ÈÄ½ÓÜ Ä½ÌÍËÌËÊË¿½ÊÅÒ Ä½ÒË
Á¿  Ê½ ÁÐÉÇÐ ½¿ÏËÍ¿  Á½ÎÏÙ ÄÉËÀÐ
ÌËÈÂÀÕÅÏÅ Ï½ ÌËÈÌÕÅÏÅ ÌÍËÓÂÁÐÍÐ
ËÓÊÇÅË¾qÇÏ¿½ÐÇÓËÊÐ ½Ï½ÇËÃÊ
ÏÂÊÎÅÑÇÐ¿½ÏÅÌÍËÓÂÎÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó
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ÌÂÍÂ¾Ð¿½ Ê½ Ò ¾½È½ÊÎ  Ä½¿ÃÁÅ
¾ÐÈË½ÇÏÐ½ÈÙÊÅÉ ÌÍËÏÂÄ½Í½Ä¿Ë
ÊË ÎÏ½ÈË ÁÆÎÊË ÀËÎÏÍÅÉ ³Â ÎÏË
ÎÐÏÙÎÜÊ½Î½ÉÌÂÍÂÁË¾qÇÏ¿ÎËÓ
½ÈÙÊË ÎÑÂÍÅ  ÊÃÂÊÂÍÊË ÊÑÍ½
ÎÏÍÐÇÏÐÍÅ  ÊÑÍ½ÎÏÍÐÇÏÐÍÅ ½¿ÏË
ÉË¾ÈÙÊËÀËÏÍ½ÊÎÌËÍÏÐÏ½Ë¾qÇÏ¿
ÎÅÎÏÂÉ ÇËÉÐÊÇ½ÓÆ  ÂÈÂÇÏÍËÉÂ
ÍÂÃ  ÜÇ ÊÂ ÌÁÈÜÀ½ÛÏÙ ÌÍÅ¿½ÏÅ
Ä½Ó ª½Æ¾ÈÙÕ ÂÑÂÇÏÅ¿ÊÅÉ ÎÌË
ÎË¾ËÉ ÐÌÍ½¿ÈÊÊÜ ÖËÁË Ï½ÇÅÒ
Ë¾qÇÏ¿  ÌÂÍÂÁ½Ô½ ¿ ÇËÉÐÊ½ÈÙÊÐ
¿È½ÎÊÎÏÙ

¤½ÌÂÍËÁÄÍËÇÐÁËÃË¿ÏÊÜ
 ÍËÇÐ ¿ ÇËÉÐÊ½ÈÙÊÐ ¿È½ÎÊÎÏÙ
ÎÈ  ÎÂÈÅÖ Ï½ ÉÎÏ ¯ÂÍÊËÌÈÙÎÙÇË
Ë¾È½ÎÏ ÌÂÍÂÁ½ÊË  Ë¾qÇÏ ÁÂÍ
Ã½¿ÊË ¿È½ÎÊËÎÏ ÇÍÉ Ë¾qÇÏ¿
ÃÅÏÈË¿ËÀËÑËÊÁÐ  ÍÅÎ 
¤ÀÁÊË Ä ÂÎÏÍËÉ ¿ ÐÌÍ½¿ÈÊÊ
ÍÂÀËÊ½ÈÙÊËÀË ¿ÁÁÈÂÊÊÜ ÌÂÍÂ¾Ð
¿½ÈËË¾qÇÏ¿ÁÂÍÃ½¿ÊËÀËÃÅÏ
ÈË¿ËÀËÑËÊÁÐ ÄÊÅÒÀÐÍÏËÃÅÏÇÅ
ÍÅÎ 
®Ï½ÊËÉÊ½Ð¯ÂÍÊËÌÈÙ
ÎÙÇÆ Ë¾È½ÎÏ Ä½ÈÅÕÅÈÅÎÜ ÊÂÌÂ
ÍÂÁ½ÊÅÉÅ ¿ ÇËÉÐÊ½ÈÙÊÐ ¿È½ÎÊÎÏÙ
ÕÎÏÙË¾qÇÏ¿ÃÅÏÈË¿ËÀËÑËÊÁÐ Ä
ÊÅÒÁ¿½ÃÅÏÈË¿ÅÒ¾ÐÁÅÊÇÅÏ½ÔËÏÅ
ÍÅÀÐÍÏËÃÅÏÇÅ ÜÇÌÂÍÂ¾Ð¿½ÛÏÙÊ½
¾½È½ÊÎÕÂÎÏÅÀËÎÌËÁ½ÍÎÙÇÅÒÏË¿½
ÍÅÎÏ¿
®ÈÁ Ä½Ð¿½ÃÅÏÅ  ÖË Ê½ ¾½È½Ê
Î½Ò ÀËÎÌËÁ½ÍÎÙÇÅÒ ÏË¿½ÍÅÎÏ¿ Ê½
¯ÂÍÊËÌÈÙÖÅÊ ÌÂÍÂ¾Ð¿½ É½Æ
ÊË  ÖËÁË ÜÇËÀË ¾ÈÙÕ ÜÇ  ÍËÇ¿
ÐÌÍ½¿ÈÊÎÙÇÍÕÂÊÊÜÊÂÍÂ½ÈÄË¿Ð
¿½ÈÅÎÜ¯½Ç½ÎÅÏÐ½ÓÜÎÇÈ½È½ÎÜÔÂ
ÍÂÄ ¿ÁÎÐÏÊÎÏÙ ÔÏÇËÀË ÉÂÒ½ÊÄÉÐ 
ÜÇÅÆ ÄË¾Ë¿qÜÄÐ ËÍÀ½ÊÅ ÉÎÓÂ¿ËÀË
Î½ÉË¿ÍÜÁÐ¿½ÊÊÜ ÌÍÅÆÉ½ÏÅ Ë¾qÇÏÅ
ÁÂÍÃ½¿ÊË¿È½ÎÊËÎÏ¿ÇËÉÐÊ½ÈÙÊÐ
¿È½ÎÊÎÏÙ ¤ËÇÍÂÉ½  ÓÂ ÎÏËÎÐÏÙ
ÎÜË¾qÇÏ¿ÊÃÂÊÂÍÊËÊÑÍ½ÎÏÍÐÇ
ÏÐÍÅ  ÜÇ ÎÏ½ÊË¿ÈÜÏÙ ÌqÜÏÐ Ô½ÎÏÅÊÐ
É½ÆÊ½ ÖËË¾ÈÇË¿ÐÏÙÎÜ¿ÂÎÏÍ
ÁÉË¿½ ËÍÀ½Ê¿ ÉÎÓÂ¿ËÀË Î½ÉË
¿ÍÜÁÐ¿½ÊÊÜ ÌÍÅÆÉ½ÏÅ Ä½ÄÊ½ÔÂÊ
Ë¾qÇÏÅ Í½ÄËÉ Ä ÃÅÏÈË¿ÅÉ ÑËÊ
ÁËÉ ÌÍÅÄ¿ËÁÅÏÙ ÁË ÌËÀÍÕÂÊÊÜ Ò
ÎÏ½ÊÐ ÍÐÆÊ½Ó ¿Ê½ÎÈÁËÇÔËÀË¿Ë
ÊÅÎÏ½ÛÏÙÊÂÌÍÅÁ½ÏÊÅÉÅÁË¿ÅÇË
ÍÅÎÏ½ÊÊÜ
¯½ÇÅÉ ÔÅÊËÉ  Ê½ ÎÙËÀËÁÊ Ê½
ÄÍÈ½ ÀËÎÏÍ½ ÊÂË¾ÒÁÊÎÏÙ ¿ÊÂÎÂÊ
ÊÜ ÄÉÊ ÁË ¤½ÇËÊÐ °ÇÍ½ÊÅ ¬ÍË
ÌÂÍÂÁ½ÔÐË¾qÇÏ¿ÌÍ½¿½ÁÂÍÃ½¿ÊË
Ï½ÇËÉÐÊ½ÈÙÊË¿È½ÎÊËÎÏ ÖËÌÂ
ÍÂÁ¾½Ô½ÏÅÉÐÏÙ ÄË¾Ë¿qÜÄ½ÊÊÜ ËÍ
À½Ê¿ ÉÎÓÂ¿ËÀË Î½ÉË¿ÍÜÁÐ¿½ÊÊÜ
ÌÍÅÆÉ½ÏÅ ¿ ÇËÉÐÊ½ÈÙÊÐ ¿È½ÎÊÎÏÙ
Ë¾qÇÏÅ ÁÂÍÃ½¿ÊË ¿È½ÎÊËÎÏ Ê½
Î½ÉÌÂÍÂÁË¾qÇÏÅÁÂÍÃ½¿ÊËÀËÃÅÏ
ÈË¿ËÀËÑËÊÁÐ ÄËÇÍÂÉ½ ÀÐÍÏËÃÅÏ

ÇÅ  ÁÅÏÜÔ ÁËÕÇÈÙÊ Ä½ÇÈ½ÁÅ Ï½
Ë¾qÇÏÅ ÇËÉÐÊ½ÈÙÊË ÊÑÍ½ÎÏÍÐÇ
ÏÐÍÅ  ÖË Ä½ÈÅÕÅÈÅÎÜ Ê½ ¾½È½ÊÎ
ÀËÎÌËÁ½ÍÎÙÇÅÒ ÏË¿½ÍÅÎÏ¿  ÎÏ¿ËÍÂ
ÊÅÒÐÌÍËÓÂÎÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó
¤ Î¿ËÀË ¾ËÇÐ  ±¡©° Ä½ ÐÔ½Î
ÏÛÍÂÀËÊ½ÈÙÊÅÒ¿ÁÁÈÂÊÙÌËÎÏÆ
ÊË ÌÍ½ÓÛ ¿ Ê½ÌÍÜÉ ÌÁ¿ÅÖÂÊÊÜ
ÂÑÂÇÏÅ¿ÊËÎÏ ÍÂ½ÈÄ½Ó ÐÌÍ½¿ÈÊ
ÎÙÇÅÒ ÍÕÂÊÙ ÖËÁË É½ÆÊ½  ÜÇÂ ¿
ÌÍËÓÂÎ ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó ÊÂ Ð¿ÆÕÈË
ÁË ÎÏ½ÏÐÏÊÅÒ Ç½ÌÏ½È¿ ÀËÎÌËÁ½Í
ÎÙÇÅÒÏË¿½ÍÅÎÏ¿¯½Ç Ä¿ÊÂÎÂÊÊÜÉ
ÄÉÊ ÁË ¬ËÈËÃÂÊÊÜ Ê½Ç½Ä ±¡©°
Ï½ ©ÊÂÇËÊËÉÇÅ ¿Á 
 ¿Ô½ÎÏÅÊÁËÌË¿ÊÂÊ
ÊÜ ÎÌËÎË¾¿ ÐÌÍ½¿ÈÊÊÜ ÁÂÍÃ½¿
ÊÅÉ É½ÆÊËÉ ÎÌÅÎ½ÊÊÜ Ë¾qÇÏ¿
ÁÂÍÃ½¿ÊË ¿È½ÎÊËÎÏ Ï½ ¿ÅÇËÍÅÎ
Ï½ÊÊÜ Ä½ÒÅÎÊÅÒ ÎÌËÍÐÁ ÓÅ¿ÈÙÊË
ÀË Ä½ÒÅÎÏÐ ÓÅ¿ÈÙÊË Ë¾ËÍËÊÅ 
ÁÈÜÀËÎÌËÁ½ÍÎÙÇÅÒ ÇÐÈÙÏÐÍÊÅÒÏ½
ÌË¾ÐÏË¿ÅÒ ÌËÏÍÂ¾  ÄÊ½ÔÊË ÎÌÍËÎ
ÏÅÈËÎÜ ÌÍÅÆÊÜÏÏÜ ÐÌÍ½¿ÈÊÎÙÇÅÒ
ÍÕÂÊÙ
ª½ ¿ÅÇËÊ½ÊÊÜ Ê½Ç½ÄÐ ±¡©°
¿Á    ÎÌÂÓ½ÈÎ
Ï½ÉÅ ÍÂÀËÊ½ÈÙÊËÀË ¿ÁÁÈÂÊÊÜ
ÄÁÆÎÊÛÛÏÙÎÜÌÂÍÂ¿ÍÇÅÀËÎÌËÁ½Í
ÎÙÇÅÒ ÏË¿½ÍÅÎÏ¿ ÖËÁË ÂÑÂÇÏÅ¿
ÊËÀË ¿ÅÇËÍÅÎÏ½ÊÊÜ Ï½ Ä¾ÂÍÂÃÂÊÊÜ










ÅÎ®ÏÍÐÇÏÐÍ½Ë¾qÇÏ¿ÁÂÍÃ½¿ÊË
¿È½ÎÊËÎÏ ÇÍÉË¾qÇÏ¿ÃÅÏÈË¿ËÀË
ÑËÊÁÐ ÌÂÍÂÁ½ÊÅÒÎÏ½ÊËÉÊ½
ÍÂÀËÊ½ÈÙÊÅÉ¿ÁÁÈÂÊÊÜÉ
ÐÇËÉÐÊ½ÈÙÊÐ¿È½ÎÊÎÏÙ
 u Ë¾qÇÏÅ ÎËÓ½ÈÙÊË ÎÑÂÍÅ    u
Ë¾qÇÏÅ ÊÃÂÊÂÍÊË ÊÑÍ½ÎÏÍÐÇÏÐÍÅ  
 u Ë¾qÇÏÅ ÊÑÍ½ÎÏÍÐÇÏÐÍÅ ½¿ÏËÉË¾ÈÙ
ÊËÀË ÏÍ½ÊÎÌËÍÏÐ    u Ë¾qÇÏÅ ÎÅÎÏÂ
ÉÅÇËÉÐÊÇ½ÓÆÏ½ÂÈÂÇÏÍËÉÂÍÂÃ  u
Ë¾qÇÏÅÊÂÄ½¿ÂÍÕÂÊËÀË¾ÐÁ¿ÊÅÓÏ¿½ 
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ÅÎ¡ÅÊ½ÉÇ½ÌÂÍÂÁ½ÔË¾qÇÏ¿ÃÅÏÈË¿ËÀËÑËÊÁÐ¿ÇËÉÐÊ½ÈÙÊÐ¿È½ÎÊÎÏÙ
ÉÎÓÂ¿ÅÒÏÂÍÅÏËÍ½ÈÙÊÅÒÀÍËÉ½Á¯ÂÍÊËÌÈÙÎÙÇËË¾È½ÎÏ
uÃÅÏÈË¿¾ÐÁÅÊÇÅ
uÀÐÍÏËÃÅÏÇÅ

ÁÂÍÃ½¿ÊËÀËÉ½ÆÊ½ ÜÇÂÊÂÐ¿ÆÕÈË
ÁËÎÏ½ÏÐÏÊÅÒÇ½ÌÏ½È¿©ÂÏËÛÌÂÍÂ
¿ÍËÇÌÂÍÂ¿ÍÇ½ÁËÁÂÍÃ½ÊÊÜÀËÎ
ÌËÁ½ÍÎÙÇÅÉÅ ÏË¿½ÍÅÎÏ¿½ÉÅ ÊËÍÉ
Ä½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿½ ÖËÁË ¿ÅÇËÍÅÎÏ½Ê
ÊÜ ÐÏÍÅÉ½ÊÊÜÏ½Ä¾ÂÍÂÃÂÊÊÜÁÂÍ
Ã½¿ÊËÀËÉ½ÆÊ½ÄÉÂÏËÛ¿ÅÄÊ½ÔÂÊ
ÊÜ Ê½Æ¾ÈÙÕ ÂÑÂÇÏÅ¿ÊËÀË ÎÌËÎË
¾ÐÐÌÍ½¿ÈÊÊÜÁÂÍÃ½¿ÊÅÉÉ½ÆÊËÉ 
ÜÇÅÆ Ä½¾ÂÄÌÂÔÐ¿½ÏÅÉÂ ÁËÎÜÀÊÂÊÊÜ
Ä½À½ÈÙÊËÊ½ÓËÊ½ÈÙÊÅÒ ÓÈÂÆ Ï½ Ä½
ÁË¿ËÈÂÊÊÜÎÐÎÌÈÙÊÅÒÌËÏÍÂ¾
¼ÇÖË ¿ÅÊÅÇ½ ÌËÏÍÂ¾½ ÌÍÅÆÊÜ
ÏÅÐÌÍ½¿ÈÊÎÙÇÂÍÕÂÊÊÜ ÊÂÌÂÍÂÁ
¾½ÔÂÊÂ ¬ËÈËÃÂÊÊÜÉ  ÍÂÀËÊ½ÈÙÊÂ
¿ÁÁÈÂÊÊÜ ¿ÁÌË¿ÁÊË ÁË ÌÐÊÇÏÐ
¬ËÈËÃÂÊÊÜÐÏ¿ËÍÛÇËÉÎÄ
ÌÅÏ½ÊÙ¿Å¾ËÍÐÎÌËÎË¾ÐÐÌÍ½¿ÈÊÊÜ
ÁÂÍÃ½¿ÊÅÉÉ½ÆÊËÉ
«ÁÊ½Ç ÖËÁË ÍÜÁÐ Ë¾qÇÏ¿ ÁÂÍ
Ã½¿ÊË ¿È½ÎÊËÎÏ ËÍÀ½ÊÅ ÌÍÅ¿½ÏÅ
Ä½Ó ÊÂ É½ÛÏÙ ÁËÎÏ½ÏÊÒ ÌË¿ÊË¿½
ÃÂÊÙ ÁÈÜ ÌÍÅÆÊÜÏÏÜ ÂÑÂÇÏÅ¿ÊÅÒ
ÐÌÍ½¿ÈÊÎÙÇÅÒ ÍÕÂÊÙ  ËÎÇÈÙÇÅ Ó
Ë¾qÇÏÅ ÊÂ ÌÁÈÜÀ½ÛÏÙ ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½
Ó  ÌÂÍÂÁ½Ô ¿ ËÍÂÊÁÐ Ï½ ¿ ÇËÉÐ
Ê½ÈÙÊÐ ¿È½ÎÊÎÏÙ ÏÂÍÅÏËÍ½ÈÙÊÅÒ
ÀÍËÉ½Á¡ËÏ½ÇÅÒË¾qÇÏ¿Ê½ÈÂÃ½ÏÙ
Ë¾qÇÏÅ ÓÅ¿ÈÙÊË Ë¾ËÍËÊÅ  ÜÇ ¿
ÌÍËÓÂÎÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÊÂÐ¿ÆÕÈÅÁË
ÎÏ½ÏÐÏÊÅÒ Ç½ÌÏ½È¿ ÀËÎÌËÁ½ÍÎÙÇÅÒ

ÏË¿½ÍÅÎÏ¿  ½ÈÂ Ä½ÈÅÕÅÈÅÎÜ Ê½ Ò
¾½È½ÊÎ
¤ÀÁÊË Ä ÌÐÊÇÏËÉ  Ô½ÎÏÅÊÅ 
ÎÏ½ÏÏ  ¤½ÇËÊÐ °ÇÍ½ÊÅ ¬ÍË Ä½
ÒÅÎÏ Ê½ÎÂÈÂÊÊÜ  ÏÂÍÅÏËÍÆ ¿Á
Ê½ÁÄ¿ÅÔ½ÆÊÅÒ ÎÅÏÐ½ÓÆ ÏÂÒÊËÀÂÊ
ÊËÀË Ï½ ÌÍÅÍËÁÊËÀË Ò½Í½ÇÏÂÍÐ
***¿ÁÌË¿ÊË¿½
ÃÂÊÊÜ  ÌËÇÈ½ÁÂÊ Ê½ ©ÊÎÏÂÍÎÏ¿Ë
Ê½ÁÄ¿ÅÔ½ÆÊÅÒ ÎÅÏÐ½ÓÆ °ÇÍ½ÊÅ 
¿ÁÌË¿Á½ÛÏÙÑÐÊÇÓÜÉÐÌÍ½¿ÈÊÊÜ
ÁÂÍÃ½¿ÊÅÉ É½ÆÊËÉ  ÄËÇÍÂÉ½  ÖË
ÁË ÄÁÆÎÊÂÊÊÜ ÇËÊÏÍËÈÛ Ä½ ÂÑÂÇ
ÏÅ¿ÊÎÏÛ ¿ÅÇËÍÅÎÏ½ÊÊÜ Ï½ Ä¾ÂÍÂ
ÃÂÊÊÜÉ ÓÙËÀË É½ÆÊ½ ¤ ËÀÈÜÁÐ Ê½
ÓÂ ËÁÊÅÉ Ä Ê½Æ¾ÈÙÕ ÂÑÂÇÏÅ¿ÊÅÒ
ÐÌÍ½¿ÈÊÎÙÇÅÒ ÍÕÂÊÙ  ÌÂÍÂÁ½
Ô½ Ë¾qÇÏ¿ ÓÅ¿ÈÙÊË Ë¾ËÍËÊÅ  ÜÇ
¿ ÌÍËÓÂÎ ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó ÊÂ Ð¿ÆÕÈÅ
ÁË ÎÏ½ÏÐÏÊÅÒ Ç½ÌÏ½È¿ ÀËÎÌËÁ½Í
ÎÙÇÅÒ ÏË¿½ÍÅÎÏ¿  ½ÈÂ Ä½ÈÅÕÅÈÅ
ÎÜ Ê½ Ò ¾½È½ÊÎ  Ä ÎÑÂÍÅ ÐÌÍ½¿
ÈÊÊÜ ±¡©° ÁË ÎÑÂÍÅ ÐÌÍ½¿ÈÊÊÜ
©ÊÎÏÂÍÎÏ¿½ Ê½ÁÄ¿ÅÔ½ÆÊÅÒ ÎÅÏÐ½
ÓÆ°ÇÍ½ÊÅ
° ÂÎÏÍ Ë¾ÈÇË¿ÐÏÙÎÜ ÕÎÏÙ
Ë¾qÇÏ¿ ÁÂÍÃ½¿ÊË ¿È½ÎÊËÎÏ
ÐÌÍ½¿ÈÊÊÜ ÇËÍÌËÍ½ÏÅ¿ÊÅÉÅ ÌÍ½
¿½ÉÅ ÜÇÅÒ ÄÁÆÎÊÛ ÍÂÀËÊ½ÈÙÊÂ
¿ÁÁÈÂÊÊÜ  ÖË ÌÂÍÂ¾Ð¿½ÛÏÙ Ê½
¾½È½ÊÎ ÔËÏÅÍÙËÒ ÀËÎÌËÁ½ÍÎÙÇÅÒ

ÏË¿½ÍÅÎÏ¿  ÜÇ ÌÂÍÂ¾Ð¿½ÛÏÙ Ð ÌÍË
ÓÂÎ¾½ÊÇÍÐÏÎÏ¿½
ª½ ÎÙËÀËÁÊ ¿ÁÎÐÏÊÆ Ä½ÇËÊË
Á½¿ÔÅÆ ÉÂÒ½ÊÄÉ ÇËÊÏÍËÈÛ Ä ¾ËÇÐ
ÁÂÍÃ½¿ÊËÀËËÍÀ½ÊÐÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÄ½
ÁÜÈÙÊÎÏÛ ½Í¾ÏÍ½ÃÊÅÒ ÇÂÍÐÛÔÅÒ
ÌÁÔ½Î¿ÅÇËÊ½ÊÊÜÊÅÉÅË¾Ë¿qÜÄÇ¿
ÈÇ¿Á½ÏËÍ½ÏË¿½ÍÅÎÏ¿¾½ÊÇÍÐÏ¿ Ê½
¾½È½ÊÎ ÜÇÅÒ ÌÂÍÂ¾Ð¿½ ÁÂÍÃ½¿ÊÂ
É½ÆÊË
¤ ËÀÈÜÁÐ Ê½ ÓÂ  ÌËÏÍÂ¾½ ¿ÊÂ
ÎÂÊÊÜÄÉÊÁË¤½ÇËÊÐ°ÇÍ½ÊÅ¬ÍË
¿ÁÊË¿ÈÂÊÊÜ ÌÈ½ÏËÎÌÍËÉËÃÊËÎÏ
¾ËÍÃÊÅÇ½ ½¾Ë ¿ÅÄÊ½ÊÊÜ ÆËÀË ¾½Ê
ÇÍÐÏËÉ ½Î½ÉÂ
ÎÏ½ÏÏÛÌÐÊÇÏÌËÏÍ¾ÊËÁËÌË
¿ÊÅÏÅÏ½ÇÅÉ½¾Ä½ÓËÉ¤ÁÆÎÊÛ¿½ÏÅ
Ä½ÒËÁÅ ÖËÁË ÂÑÂÇÏÅ¿ÊËÀË Ä¾ÂÍÂ
ÃÂÊÊÜ  ÐÏÍÅÉ½ÊÊÜ  ¿ÅÇËÍÅÎÏ½ÊÊÜ
ÁÂÍÃ½¿ÊËÀË É½ÆÊ½  ÜÇÂ ¿ ÌÍËÓÂÎ
ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½ÓÊÂÐ¿ÆÕÈËÁËÎÏ½ÏÐÏ
ÊËÀËÇ½ÌÏ½ÈÐÏË¿½ÍÅÎÏ¿½ ½ÈÂÌÂÍÂ
¾Ð¿½ Ê½ ÆËÀË ¾½È½ÊÎ  Ï½ ÍÂ½ÈÄ½
Ó ÐÌÍ½¿ÈÊÎÙÇÅÒ ÍÕÂÊÙ ÎÏËÎË¿ÊË
ÓÙËÀËÉ½ÆÊ½
ÎÏ½ÏÏÛ  ÌËÏÍ¾ÊË ÁËÌË¿ÊÅÏÅ
Ï½ÇÅÉÌÐÊÇÏËÉÅÊÂÎÂÊÊÜÀËÎÌË
Á½ÍÎÙÇÅÉÎÐÁËÉÐÒ¿½ÈÅÌÍËÄ½Ï¿ÂÍ
ÁÃÂÊÊÜÈÇ¿Á½ÓÆÊËÀË¾½È½ÊÎÐ Ä½
¿ÂÍÕÂÊÊÜ ÈÇ¿Á½ÓÆÊË ÌÍËÓÂÁÐ
ÍÅ ÔÅ ÈÇ¿Á½Ó ÛÍÅÁÅÔÊË ËÎË¾Å
ÈÅÕÂ ÌÎÈÜ ÄÁÆÎÊÂÊÊÜ ÎÐ¾qÇÏËÉ
ÐÌÍ½¿ÈÊÊÜ Ë¾qÇÏ½ÉÅ ÁÂÍÃ½¿ÊË
¿È½ÎÊËÎÏ¿ÎÒÄ½ÒËÁ¿ÖËÁËÍÂ½È
Ä½Ó ÑÐÊÇÓÆ ÐÌÍ½¿ÈÊÊÜ ÁÂÍÃ½¿
ÊÅÉÉ½ÆÊËÉ ÜÇÂÌÂÍÂ¾Ð¿½ÈËÊ½¾½
È½ÊÎÌÁÌÍÅÉÎÏ¿¾½ÊÇÍÐÏ¿
ÊÂÎÂÊÊÜ Ä½ÄÊ½ÔÂÊÅÒ ÄÉÊ ÁË
ÔÅÊÊËÀËÄ½ÇËÊËÁ½¿ÎÏ¿½Á½ÎÏÙÄÉË
ÀÐ ±¡©°  ÆËÀË ÍÂÀËÊ½ÈÙÊÅÉ ¿Á
ÁÈÂÊÊÜÉ ¾ÈÙÕ ÂÑÂÇÏÅ¿ÊË ÍÂ½È
ÄË¿Ð¿½ÏÅ Î¿Ë ÌË¿ÊË¿½ÃÂÊÊÜ ÖË
ÁËÐÌÍ½¿ÈÊÊÜÁÂÍÃ½¿ÊÅÉÉ½ÆÊËÉ 
ÜÇÂ ¿ ÌÍËÓÂÎ ÌÍÅ¿½ÏÅÄ½Ó ÊÂ Ð¿
ÆÕÈËÁËÎÏ½ÏÐÏÊÅÒÇ½ÌÏ½È¿ÀËÎÌË
Á½ÍÎÙÇÅÒÏË¿½ÍÅÎÏ¿ ½ÈÂÌÂÍÂ¾Ð¿½
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З метою забезпечення безумовного виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», відповідно до частини другої статті 102 та пунктів 1, 17 частини першої статті 106 Конституції України
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Покласти тимчасово на Міністерство юстиції України функції спеціально уповноваженого
органу з питань антикорупційної політики.
2. Кабінету Міністрів України:
1) підготувати та внести до 15 листопада
2011 року в установленому порядку проект
указу Президента України стосовно порядку
організації проведення спеціальної перевірки
щодо осіб, які претендують на зайняття посад,
пов’язаних із виконанням функцій держави або
місцевого самоврядування (далі – спеціальна
перевірка);
2) вжити невідкладних організаційних заходів щодо підготовки центральних і місцевих органів виконавчої влади до запровадження з 1
січня 2012 року спеціальної перевірки та щодо
забезпечення належних умов для своєчасного
та об’єктивного її проведення;
3) забезпечувати у межах повноважень виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо своєчасного подання відповідними суб’єктами відповідальності
за корупційні правопорушення декларацій про
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та своєчасного оприлюднення в
установленому порядку відомостей, зазначених
у таких деклараціях за минулий рік осіб, визначених у частині другій статті 12 цього Закону;
4) вжити разом зі Службою безпеки України,
за участю Генеральної прокуратури України заходів щодо запровадження єдиної форми звітності спеціально уповноважених суб’єктів у
сфері протидії корупції про результати роботи
у цій сфері;
5) визначити порядок підготовки та оприлюднення звітів про результати проведення заходів
щодо запобігання і протидії корупції;
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6) підготувати разом зі Службою безпеки
України, за участю Генеральної прокуратури
України і подати до 1 грудня 2011 року в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення діяльності спеціально уповноважених
суб’єктів у сфері протидії корупції.
3. Міністерству юстиції України:
1) вжити заходів щодо формування та ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
2) внести у двотижневий строк доопрацьований з урахуванням пропозицій членів
Національного антикорупційного комітету проект Національної стратегії щодо запобігання
і протидії корупції, який має грунтуватися на
системному аналізі причин поширення корупції
в державі та умов, що сприяють корупційним
проявам, містити оцінку ефективності впроваджуваних механізмів протидії корупції, комплекс взаємопов’язаних завдань і заходів із цих
питань;
3) внести до 1 грудня 2011 року в установленому порядку проект закону про спеціально
уповноважений орган з питань антикорупційної
політики.
4. Запропонувати Генеральній прокуратурі
України:
1) вивчити питання щодо запровадження ведення та періодичного оприлюднення переліку
резонансних кримінальних справ про злочини
у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, для інформування суспільства про хід розкриття таких злочинів;
2) разом зі Службою безпеки України,
Міністерством внутрішніх справ України,
Міністерством оборони України, Державною
податковою службою України:
налагодити системну взаємодію та оперативний обмін інформацією про виявлені та розкриті корупційні правопорушення;
організувати підвищення кваліфікації працівників спеціально уповноважених суб’єктів у
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сфері протидії корупції щодо застосування антикорупційного законодавства;
3) запровадити разом зі Службою безпеки
України функціонування телефонів довіри для
повідомлення про факти корупційних правопорушень.
5. Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, за участю Генеральної
прокуратури України розробити та запровадити до 1 листопада 2011 року організаційноправові механізми захисту від незаконного
втручання, впливу на працівників правоохоронних органів, які розслідують справи про факти

корупційних проявів серед посадових осіб високого рівня.
6. Запропонувати Вищій кваліфікаційній комісії суддів України організувати у Національній
школі суддів України підвищення кваліфікації
суддів щодо застосування антикорупційного
законодавства.
7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування*.

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 жовтня 2011 року
№ 964/2011

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо відчуження майна суб’єктів господарювання
державного сектору економіки
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів
України:
1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18 – 22,
ст. 144):
1) у статті 75:
частину п’яту доповнити абзацом третім такого змісту:
«Фонд державного майна України виступає
організатором продажу нерухомого майна в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів
України»;
у частині шостій:
після слів «фінансового плану» доповнити
словами «якщо інше не передбачено законом»;
доповнити абзацом другим такого змісту:
«Кошти, одержані від продажу нерухомого майна, за вирахуванням балансової (залишкової) вартості такого майна, якщо інше не встановлено законом, зараховуються
до загального фонду Державного бюджету
України»;
2) частину четверту статті 77 доповнити абзацом третім такого змісту:
____________
* Опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 12 жовтня
2011 р. № 188. – Прим. ред.
** Опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 7 жовтня
2011 р. № 185. – Прим. ред.
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«Фонд державного майна України виступає
організатором продажу нерухомого майна в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів
України».
2. Пункт 2 частини першої статті 7 Закону
України «Про управління об’єктами державної
власності» (Відомості Верховної Ради України,
2006 р., № 46, ст. 456) доповнити підпунктом
«к» такого змісту:
«к) виступає у встановлених законодавством
випадках організатором продажу нерухомого
майна державних унітарних підприємств».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування**.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний
строк з дня опублікування цього Закону:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього
Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України

25

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
8 вересня 2011 року
№ 3713-VI
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Необхідність прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» зумовлена складнощами реалізації
мешканцями гуртожитків наданого їм Законом України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» № 500 від 04.09.08 (далі – Закон № 500)
права приватизації житлових приміщень, в яких вони мешкають.
Недосконалість правового регулювання зазначеного питання та відсутність державної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад, забезпеченої відповідним обсягом бюджетного фінансування, не давали змоги громадянам,
на яких поширюється дія Закону № 500, реалізувати надане їм право приватизації
житла в гуртожитках, порушувало їх житлові та майнові права, штучно створюючи
суспільне напруження.
Президент України 8 вересня ц. р. підписав Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» №
3716 (далі – Закон), який законодавчо врегульовує не узгоджені чинними законодавчими актами питання забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків.
Метою Закону є врегулювання розбіжностей між положеннями чинних законів
України «Про приватизацію державного житлового фонду», «Про передачу об’єктів
права державної та комунальної власності», Закону № 500 та Житлового кодексу
УРСР.
Відповідно до Закону вносяться зміни та доповнення стосовно поширення сфери
дії Закону № 500, особливостей передачі гуртожитків у власність територіальних
громад, запровадження уніфікованого понятійного апарату (визначення термінів,
понять) та викладення в уточненій редакції формулювань окремих положень (речень, абзаців, частин статей і статей) чинних законодавчих актів, зокрема:
¡уточнюється, що приватизація житла в гуртожитках здійснюється його мешканцями, які потребують соціального захисту, не мають іншого житла, законно проживають у гуртожитку на підставах, визначених Законом, більше п’яти років;
¡ уточнюється, що приватизація житла в гуртожитках стосується усіх житлових
приміщень – житлових кімнат, житлових блоків, житлових секцій;
¡ уточнюється, що передача гуртожитків у комунальну власність має здійснюватися відповідно до державної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад, затвердженої Верховною Радою України;
¡продовжено до шести років строк дії мораторію, запровадженого пунктом 3 перехідних положень Закону № 500, на виселення мешканців гуртожитків, на яких поширюється дія Закону, та на відчуження (крім передачі у власність територіальних
громад) гуртожитків, що перебувають у повному господарському віданні або оперативному управлінні підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, або були включені до статутних капіталів організацій, створених у процесі приватизації.
Закон зобов’язує Кабінет Міністрів України під час підготовки проектів законів
України про Державний бюджет України на відповідний фінансовий рік передбачати
кошти, необхідні для реалізації Закону та державної програми передачі гуртожитків
у власність територіальних громад. Відповідно до Закону органи місцевого самоврядування мають вжити заходів щодо видачі ордерів мешканцям гуртожитків, стосовно
яких в установленому порядку було прийнято рішення про надання житлової площі у
гуртожитку, але які не отримали її з не залежних від них причин.
Закон спрямовано на вдосконалення правового регулювання в зазначеній сфері правовідносин стосовно гуртожитків, що знаходяться на території усіх регіонів
України.
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Прийнятий Закон дасть змогу значно вдосконалити механізм вирішення питань
щодо передачі гуртожитків у комунальну власність з метою наступної приватизації
в них житлових приміщень мешканцями гуртожитків. Запровадження Закону надасть можливість суттєво знизити рівень суспільного напруження серед мешканців гуртожитків, а також створить умови для реалізації мешканцями гуртожитків,
які на законних підставах проживають у них, наданого їм права приватизації житла в гуртожитках.
За матеріалами офіційного веб-сайта
Верховної Ради України

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення правового регулювання забезпечення реалізації
житлових прав мешканців гуртожитків
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів
України:
1. Частину третю статті 9 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573) викласти в такій редакції:
«Громадяни мають право на приватизацію
квартир (будинків) державного житлового фонду, житлових приміщень у гуртожитках, які перебувають у власності територіальних громад,
або придбання їх у житлових кооперативах, на
біржових торгах, шляхом індивідуального житлового будівництва чи одержання у власність
на інших підставах, передбачених законом».
2. У Законі України «Про приватизацію державного житлового фонду» (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., № 36, ст. 524; 1994 р., № 24,
ст. 182; 1997 р., № 12, ст. 100; 2006 р., № 22,
ст. 184; 2008 р., № 46, ст. 323; 2011 р., № 4, ст. 22):
1) в абзаці першому преамбули слова «житла,
що знаходиться в державній власності» замінити словами «державного житлового фонду»;
2) у статті 1:
у частині першій слова «квартир у гуртожитках, призначених для проживання сімей та одиноких осіб (далі – жилої площі у гуртожитках)
(з урахуванням положення частини другої статті 2 цього Закону)» замінити словами «житлових приміщень у гуртожитках, призначених для
проживання сімей та одиноких осіб»;
доповнити частиною третьою такого змісту:
«Особливості приватизації житлових приміщень у гуртожитках визначаються законом»;
3) у статті 2:
у пункті 1 слова «кімнати у гуртожитках» замінити словами «житлові приміщення у гуртожитках (житлові кімнати, житлові блоки (секції)»;
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пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:
«2. Не підлягають приватизації: квартиримузеї; квартири (будинки), житлові приміщення
у гуртожитках, розташовані на територіях закритих військових поселень, підприємств, установ та організацій, природних та біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, дендрологічних, зоологічних, регіональних
ландшафтних парків, парків-пам’яток садовопаркового мистецтва, історико-культурних заповідників, музеїв; квартири (будинки), житлові приміщення у гуртожитках, що перебувають
в аварійному стані (в яких неможливо забезпечити безпечне проживання людей); квартири
(кімнати, будинки), віднесені у встановленому
порядку до числа службових, а також квартири
(будинки), житлові приміщення у гуртожитках,
розташовані в зоні безумовного (обов’язкового)
відселення, забрудненій внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС.
3. Приватизація квартир (будинків), житлових
приміщень у гуртожитках, включених до плану
реконструкції поточного року, здійснюється після її проведення власником (володільцем) будинку (гуртожитку). Наймачі, які проживали у
квартирах (будинках), житлових приміщеннях
у гуртожитках до початку реконструкції, після
проведення реконструкції мають пріоритетне
право на приватизацію цих квартир (будинків),
житлових приміщень у гуртожитках»;
пункт 4 після слів «квартири в будинках»
доповнити словами «житлові приміщення у
гуртожитках»;
4) текст статті 3 викласти в такій редакції:
«Приватизація здійснюється шляхом:
безоплатної передачі громадянам квартир
(будинків), житлових приміщень у гуртожитках
з розрахунку санітарної норми 21 квадратний
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метр загальної площі на наймача і кожного члена його сім’ї та додатково 10 квадратних метрів
на сім’ю;
продажу надлишків загальної площі квартир
(будинків), житлових приміщень у гуртожитках
громадянам України, що мешкають в них або
перебувають в черзі потребуючих поліпшення
житлових умов.
Передача у власність громадян житлових
приміщень у гуртожитках здійснюється з одночасною передачею їм у спільну сумісну власність допоміжних приміщень (приміщень загального користування)»;
5) у статті 5:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 5. Порядок розрахунків при приватизації квартири (будинку), житлового приміщення у гуртожитку»;
абзац другий пункту 4 викласти в такій
редакції:
«Право на приватизацію житлових приміщень у гуртожитку з використанням житлових
чеків одержують громадяни України, які на законних підставах проживають у них»;
6) у статті 8:
пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:
«2. Передача квартир (будинків), житлових
приміщень у гуртожитках здійснюється в спільну сумісну або часткову власність за письмовою згодою всіх повнолітніх членів сім’ї, які постійно мешкають у цій квартирі (будинку), житловому приміщенні у гуртожитку, в тому числі тимчасово відсутніх, за якими зберігається
право на житло, з обов’язковим визначенням
уповноваженого власника квартири (будинку),
житлового приміщення у гуртожитку.
3. Передача квартир (будинків) у власність
громадян здійснюється на підставі рішень відповідних органів приватизації, що приймаються не пізніше місяця з дня одержання заяви
громадянина.
Передача житлових приміщень у гуртожитках у власність мешканців гуртожитків здійснюється відповідно до закону»;
у пункті 4 слова «кімнат у гуртожитках»
замінити словами «житлових приміщень у
гуртожитках»;
пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Передача квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках у власність громадян з доплатою, безоплатно чи з компенсацією відповідно до статті 5 цього Закону
оформляється свідоцтвом про право власності на квартиру (будинок), житлове приміщення у гуртожитку, яке реєструється в органах приватизації і не потребує нотаріального
посвідчення»;
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у пункті 7 слова «кімнати у гуртожитку» замінити словами «житлове приміщення у гуртожитку»;
пункти 8 і 10 викласти в такій редакції:
«8. Вартість послуг з оформлення документів на право власності на квартиру (будинок),
житлове приміщення у гуртожитку оплачується громадянами за розцінками, що встановлюються місцевими органами виконавчої влади»;
«10. Органи приватизації, органи місцевого самоврядування не мають права відмовити
мешканцям квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках у приватизації займаного ними житла, крім випадків, передбачених законом»;
у пункті 11 слова «кімнат (гуртожитків)»
замінити словами «житлових приміщень у
гуртожитках»;
7) у статті 10:
у назві та пункті 1 слова «кімнат у гуртожитках» замінити словами «житлових приміщень у
гуртожитках»;
у першому реченні пункту 2 слова «багатоквартирних будинків та жилої площі в гуртожитку є співвласниками допоміжних приміщень
будинку» замінити словами «багатоквартирних
будинків та житлових приміщень у гуртожитку є співвласниками допоміжних приміщень у
будинку чи гуртожитку»;
пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Власники квартир багатоквартирних будинків, житлових приміщень у гуртожитках можуть створювати об’єднання співвласників багатоквартирного будинку відповідно до закону».
3. У Законі України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»
(Відомості Верховної Ради України, 2008 р.,
№ 46, ст. 323):
1) частини першу, третю і четверту статті 1
викласти в такій редакції:
«Сфера дії цього Закону поширюється на
громадян, які не мають власного житла, більше
п’яти років на законних підставах зареєстровані за місцем проживання у гуртожитках та
фактично проживають у них»;
«Сфера дії цього Закону поширюється на
гуртожитки, які є об’єктами права державної
та комунальної власності, крім гуртожитків,
що перебувають у господарському віданні чи
в оперативному управлінні військових частин,
закладів, установ та організацій Збройних Сил
України, інших військових формувань, утворених відповідно до закону, Міністерства внутрішніх справ України та державних навчальних
закладів.
Дія цього Закону не поширюється на гуртожитки, що знаходяться у приватній власності,
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крім гуртожитків, що було включено до статутних капіталів товариств, створених у процесі
приватизації (корпоратизації)»;
2) доповнити статтею 11 такого змісту:
«Стаття 11. Визначення термінів
У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
допоміжні приміщення у гуртожитку – приміщення, призначені для забезпечення експлуатації гуртожитку та побутового обслуговування
і задоволення санітарно-гігієнічних потреб його
мешканців (кухні, санвузли, сходові клітки, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні (позакімнатні) коридори, колясочні, кладові, сміттєзбірні камери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші
технічні приміщення);
житлова кімната у гуртожитку – окреме житлове приміщення у гуртожитку, призначене та
придатне для постійного проживання у ньому;
житловий блок (секція) у гуртожитку –
житлове приміщення, що складається з декількох (двох і більше) житлових кімнат, мешканці
яких мають можливість користуватися допоміжними приміщеннями у гуртожитку. Належність
відповідних приміщень до житлового блоку
(секції) визначається проектною документацією
на гуртожиток;
житлові приміщення у гуртожитку – приміщення гуртожитку (житлові кімнати, житлові
блоки (секції), призначені та придатні для постійного проживання у них;
нежитлові приміщення у гуртожитку – приміщення адміністративного, господарського та іншого призначення (для проведення культурномасових заходів та навчання, спортивних занять,
відпочинку, громадського харчування, медичного і побутового обслуговування тощо), які входять до житлового комплексу гуртожитку, але не
належать до житлових приміщень і є самостійними об’єктами цивільно-правових відносин»;
3) у частині першій статті 3:
у пункті 1 слова «у визначений цим Законом
строк» виключити;
у пункті 2 слова «протягом трьох років з дня
його прийняття» замінити словами «в строки, передбачені державною програмою передачі гуртожитків у власність територіальних громад»;
пункти 4, 6, 7, 9, 10 та 11 викласти в такій
редакції:
«4) гуртожитки, що було включено до статутних капіталів товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), передаються
у власність територіальних громад відповідно
до державної програми передачі гуртожитків
у власність територіальних громад з урахуванням особливостей, визначених цим Законом»;
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«6) видатки, пов’язані з капітальним ремонтом гуртожитків (їх цілісних майнових комплексів), що передаються у власність територіальних громад згідно з цим Законом, здійснюються за рахунок передбачених на це відповідно
до державної програми передачі гуртожитків
у власність територіальних громад коштів державного та місцевих бюджетів;
7) допоміжні приміщення у гуртожитках передаються у спільну сумісну власність власникам
житлових приміщень у таких гуртожитках безоплатно і окремо приватизації не підлягають»;
«9) утримання приватизованих та неприватизованих житлових, нежитлових і допоміжних
приміщень у гуртожитках та прибудинкових
територій здійснюється за рахунок коштів їх
власників у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України;
10) власники житлових і нежитлових приміщень у гуртожитках є співвласниками допоміжних приміщень у гуртожитку, технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою і
зобов’язані брати участь у загальних витратах,
пов’язаних з утриманням гуртожитку і прибудинкової території, відповідно до своєї частки у
майні гуртожитку;
11) власники житлових та нежитлових приміщень у гуртожитку можуть створювати
об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку відповідно до закону»;
доповнити пунктом 111 такого змісту:
«111) громадяни, які на законних підставах
зареєстровані за місцем проживання у гуртожитку та фактично проживають у ньому, мають
право, за наявності згоди власника гуртожитку, здійснювати за власні кошти ремонт житлових та допоміжних приміщень у гуртожитку
з наступним відшкодуванням здійснених ними
витрат у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України»;
4) статтю 4 викласти в такій редакції:
«Стаття 4. Реалізація мешканцями гуртожитку
права на житло шляхом приватизації житлових
приміщень у гуртожитках
1. Громадяни, на яких поширюється дія цього
Закону, мають право на приватизацію житлових приміщень у гуртожитках, які перебувають
у власності територіальних громад і можуть
бути приватизовані відповідно до закону.
Приватизація житлових приміщень у гуртожитках здійснюється відповідно до Закону
України «Про приватизацію державного житлового фонду» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
2. Громадяни, які на законних підставах проживають у гуртожитках державної форми власності, гуртожитках, що було включено до ста-
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тутних капіталів товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), набувають
право на приватизацію житлових приміщень у
таких гуртожитках після їх передачі у власність
відповідної територіальної громади»;
5) у частині першій статті 5:
в абзаці першому слова «жилих приміщень (кімнат) та нежилих приміщень (місць
загального користування) у гуртожитках, переданих (та тих, що підлягають передачі згідно з цим Законом)» замінити словами «житлових і нежитлових приміщень у гуртожитках, переданих»;
у пункті 5:
у підпункті «а»:
у першому реченні слова «жилих і нежилих»
замінити словами «житлових і нежитлових»;
у другому реченні слова «жилих та допоміжних» виключити;
у підпункті «б» слова «жилих та допоміжних»
замінити словом «житлових»;
підпункти «в» і «г» викласти в такій редакції:
«в) перепрофілювати гуртожиток та використовувати цілісний майновий комплекс колишнього гуртожитку за іншим призначенням.
У цьому випадку рада одночасно приймає рішення щодо забезпечення законних мешканців такого гуртожитку іншим житлом згідно із
законодавством;
г) знести цілісний майновий комплекс колишнього гуртожитку та вжити заходів щодо будівництва на звільненій земельній ділянці соціального житла або продажу земельної ділянки на
аукціоні згідно із земельним законодавством. У
цьому випадку рада одночасно приймає рішення щодо забезпечення законних мешканців такого гуртожитку іншим житлом згідно із законодавством»;
пункт 6 викласти в такій редакції:
«6) передача житлових приміщень у гуртожитках у власність громадян здійснюється
на підставі рішення органу місцевого самоврядування»;
підпункт «б» пункту 7 доповнити словами
«і на яких поширюється дія цього Закону»;
пункт 8 викласти в такій редакції:
«8) для приватизації житлових приміщень у
гуртожитках використовуються приватизаційні
папери – житлові чеки (у порядку, передбаченому Законом України «Про приватизацію державного житлового фонду») з урахуванням залишкової вартості усіх житлових приміщень,
що підлягають приватизації у відповідному гуртожитку»;
6) статті 6 та 7 викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Право власників приватизованих
житлових приміщень у гуртожитку на допоміж-
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ні приміщення у гуртожитку та обов’язок щодо
їх утримання
1. Власники житлових приміщень у гуртожитку є співвласниками допоміжних приміщень у
гуртожитку і зобов’язані брати участь у загальних витратах, пов’язаних з утриманням будинку і прибудинкової території, відповідно до своєї частки у майні гуртожитку. Допоміжні приміщення у гуртожитку передаються у спільну
сумісну власність безоплатно і окремо приватизації не підлягають.
2. Співвласники допоміжних приміщень у
гуртожитку зобов’язані не перешкоджати іншим особам у правомірному користуванні такими приміщеннями.
3. Утримання допоміжних приміщень у гуртожитках та прибудинкових територій здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 7. Об’єднання співвласників гуртожитку
Власники житлових та нежитлових приміщень
у гуртожитку можуть створювати об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку відповідно до закону»;
7) абзац другий частини третьої статті 9 викласти в такій редакції:
«Договір найму соціального житла укладається між органом місцевого самоврядування
або уповноваженим ним органом і наймачем
або уповноваженою ним особою»;
8) статтю 14 викласти в такій редакції:
«Стаття 14. Особливості передачі гуртожитків у власність територіальних громад
1. Гуртожитки (як цілісні майнові комплекси),
на які поширюється дія цього Закону, підлягають передачі у власність відповідних територіальних громад.
2. Гуртожитки державної форми власності у
власність територіальних громад передаються
безоплатно.
3. Гуртожитки, що було включено до статутних капіталів товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), передаються
у власність територіальної громади за умови
попередньої повної компенсації вартості гуртожитку або безоплатно, за умови згоди на це
власника гуртожитку.
Розмір компенсації вартості гуртожитків розраховується відповідно до вартості гуртожитків,
за якою їх було включено до статутних капіталів товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), з урахуванням її зменшення внаслідок нарахованого фізичного зносу
і збільшення в результаті фактичних витрат
власників на проведення капітального ремонту
за час перебування гуртожитків у їх власності.
У разі наявності корпоративних прав держави
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у статутному капіталі таких товариств розмір
компенсації визначається пропорційно обсягу
таких прав відповідно до закону.
За згодою сторін компенсація вартості гуртожитків може здійснюватися грошима або майном (майновими правами).
Порядок визначення розміру компенсації
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
4. Рішення про передачу гуртожитків у власність територіальних громад приймають відповідні органи управління (уповноважені особи)
власників гуртожитків або суд.
5. Видатки, пов’язані з передачею гуртожитків у власність територіальних громад, здійснюються за рахунок передбачених на це відповідно до державної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад коштів
державного та місцевих бюджетів»;
9) у пункті 2 частини першої статті 15 слова
«та її фінансування» виключити;
10) пункт 19 статті 18 викласти в такій редакції:
«19) звертаються до суду з позовом про передачу гуртожитків у власність територіальних
громад»;
11) у розділі VIII «Прикінцеві положення»:
у першому реченні пункту 3 слова «протягом
трьох років з дня опублікування цього Закону»
замінити словами «протягом строку реалізації
державної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад, але не менше шести років з дня опублікування цього Закону»;
пункт 5 доповнити підпунктом 6 такого змісту:
«6) щороку під час розроблення проекту за-

кону про Державний бюджет України передбачати кошти, необхідні для реалізації цього
Закону та державної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад»;
пункт 6 доповнити підпунктом 5 такого змісту:
«5) вжити заходів щодо забезпечення фінансування реалізації цього Закону та державної
програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування*.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний
строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
3. Органам місцевого самоврядування вжити
заходів щодо видачі ордерів мешканцям гуртожитків, стосовно яких в установленому порядку
було прийнято рішення про надання їм житлової площі у гуртожитку, але які не отримали їх з
незалежних від них причин.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ
м. Київ
8 вересня 2011 року
№ 3716-VI
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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо посилення відповідальності посадових осіб органів
державної влади та органів місцевого самоврядування
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів
України:
1. У статті 41 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР,
1971 р., додаток до № 50, ст. 375):
1) після частини першої доповнити новою
частиною такого змісту:
«Власник або уповноважений ним орган з
власної ініціативи зобов’язаний розірвати тру___________
* Опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 1 жовтня
2011 р. № 181. – Прим. ред.
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довий договір у разі повторного порушення посадовою особою вимог законодавства у сфері ліцензування та з питань видачі документів
дозвільного характеру, передбачених статтями
16610, 16612 Кодексу України про адміністративні правопорушення».
У зв’язку з цим частину другу вважати
частиною третьою;
2) у частині третій слова «цією статтею» замінити словами «частинами першою і другою цієї статті», а після слів і цифр «пунктами
2 і 3» доповнити словами «частини першої цієї статті».
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2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР,
1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) в абзаці другому статті 1663 слова «до
п’ятнадцяти» замінити словами «до п’ятдесяти»;
2) у статті 16612:
абзац другий викласти в такій редакції:
«тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
доповнити частинами другою та третьою такого змісту:
«Видача органом ліцензування ліцензії за
відсутності рішення органу ліцензування про її
видачу тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені посадовою особою,
яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу
на посадових осіб від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян»;
3) доповнити статтею 18841 такого змісту:
«Стаття 18841. Порушення законодавства
про державну реєстрацію нормативно-правових
актів
Неподання, несвоєчасне подання для державної реєстрації нормативно-правових актів, які відповідно до закону підлягають державній реєстрації, направлення на виконання
нормативно-правових актів, що не пройшли
державної реєстрації та не опубліковані в установленому законом порядку, а також надіслання для виконання вказівок, роз’яснень у будьякій формі, що встановлюють правові норми, тягнуть за собою накладення штрафу на керівників органів, нормативно-правові акти яких
відповідно до закону підлягають державній реєстрації, від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
4) статтю 221 після цифр «18840» доповнити
цифрами «18841»;
5) пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:
«центрального органу виконавчої влади
із забезпечення реалізації державної правової політики та його територіальних органів
(стаття 18841)»;
6) статтю 285 доповнити частиною восьмою
такого змісту:
«Постанова суду про накладення адміністративного
стягнення за повторне вчинення пору____________
* Опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 7 жовтня
2011 р. № 185. – Прим. ред.
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шення вимог законодавства у сфері ліцензування та з питань видачі документів дозвільного характеру, передбачених статтями 16610,
16612 цього Кодексу, у триденний строк з дня
набрання нею законної сили направляється відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування для прийняття рішення
згідно із законом».
3. У Законі України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України,
2004 р., № 9, ст. 79):
1) в абзаці восьмому частини другої статті 30
слова «регуляторних органів з» замінити словами «регуляторних органів із запитами та»;
2) статтю 41 викласти в такій редакції:
«Стаття 41. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері державної
регуляторної політики
Керівники регуляторних органів, посадові
особи регуляторних органів, а також керівники
структурних підрозділів регуляторних органів
чи посадові особи регуляторних органів, на які
покладено реалізацію окремих повноважень
щодо здійснення регуляторної діяльності, несуть відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері державної регуляторної
політики у порядку, встановленому законом».
4. Частину першу статті 10 Закону України
«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради
України, 2005 р., № 48, ст. 483) викласти в такій
редакції:
«1. Керівники дозвільних органів, посадові особи цих органів, які відповідно до законодавства мають повноваження приймати рішення з питань видачі документів дозвільного характеру, міські голови міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим
значення, голови районних, районних у містах
Києві та Севастополі державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, що забезпечують організаційне та матеріально-технічне забезпечення
дозвільних центрів та державного адміністратора, державні адміністратори несуть відповідальність за порушення вимог законодавства
про дозвільну систему у сфері господарської діяльності у порядку, встановленому законом».
II. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування*.

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
8 вересня 2011 року
№ 3720-VI
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ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме
майно та їх обтяжень і Порядку надання витягів з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно
від 22 червня 2011 р. № 703
Київ
Відповідно до статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
Порядок надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.
Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 червня 2011 р. № 703

ПОРЯДОК
державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Загальна частина
1. Цей Порядок визначає процедуру проведення державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень (далі – державна реєстрація прав), перелік документів, необхідних для її проведення, права та обов’язки
суб’єктів у сфері державної реєстрації прав, а
також процедуру взяття на облік безхазяйного
нерухомого майна.
Державна реєстрація прав на об’єкт незавершеного будівництва та їх обтяжень в установлених законом випадках проводиться відповідно до вимог та з урахуванням особливостей,
визначених цим Порядком.
У цьому Порядку під терміном «реконструкція» слід розуміти реконструкцію, реставрацію
або капітальний ремонт об’єкта містобудування.
Інші терміни у цьому Порядку вживаються у
значенні, наведеному в Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інших нормативно-правових
актах, прийнятих відповідно до Закону.
Державна реєстрація прав, облік безхазяйного нерухомого майна проводяться
державною мовою.
2. Укрдержреєстр та структурні підрозділи територіальних органів Мін’юсту, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру,
проводять державну реєстрацію прав шляхом
внесення записів до Державного реєстру речо-
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вих прав на нерухоме майно (далі – Державний
реєстр прав).
Державну реєстрацію права власності та інших речових прав проводять:
на об’єкти нерухомого майна та підприємство як єдиний майновий комплекс, розміщені на території, що більша ніж Автономна
Республіка Крим, одна область, м. Київ або
м. Севастополь, – Укрдержреєстр;
на нерухоме майно, крім випадку, встановленого абзацом третім цього пункту, а також облік безхазяйного нерухомого майна – структурні підрозділи територіальних органів Мін’юсту,
що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, за місцем розташування нерухомого майна або більшої за площею його частини в межах територій, на яких такі органи діють.
Державну реєстрацію обтяжень речових прав
на нерухоме майно проводять Укрдержреєстр
та структурні підрозділи територіальних органів Мін’юсту, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, незалежно від
місця розташування такого майна.
3. Рішення щодо державної реєстрації прав
приймає державний реєстратор прав на нерухоме майно (далі – державний реєстратор),
форму та вимоги до оформлення яких встановлює Мін’юст.
Державний реєстратор оформляє рішення
за допомогою Державного реєстру прав у двох
примірниках, один з яких орган державної реє-
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страції прав видає чи надсилає рекомендованим листом заінтересованій особі особисто або
уповноваженій нею особі (далі – заявник), а
другий державний реєстратор долучає до реєстраційної або облікової справи.
У передбачених цим Порядком випадках державний реєстратор оформляє рішення в одному примірнику, яке долучається до
реєстраційної або облікової справи.
4. У Державному реєстрі прав реєструються
речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а також на об’єкти нерухомого майна, які
розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни
призначення, а саме: на підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівлю, споруду або їх окремі частини, квартиру,
житлове та нежитлове приміщення.
У разі коли законом встановлено вимогу
щодо прийняття в експлуатацію об’єкта нерухомого майна, державна реєстрація права власності на нього проводиться після прийняття такого об’єкта в експлуатацію в установленому
законодавством порядку.
Державна реєстрація права власності на
житловий будинок, будівлю, споруду або їх
окремі частини проводиться незалежно від того, чи зареєстроване право власності на земельну ділянку, на якій розташовані зазначені
об’єкти, крім випадків, якщо в одній особі поєднано власника земельної ділянки та житлового
будинку, будівлі, споруди або їх окремої частини, що розташовані на такій земельній ділянці.
Державна реєстрація права власності на
квартиру, житлове та нежитлове приміщення
проводиться незалежно від того, чи зареєстроване право власності на житловий будинок, будівлю, споруду або їх окремі частини.
Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, що є похідними від права власності, проводиться після державної реєстрації права власності на таке майно.
Не підлягають державній реєстрації речові
права та їх обтяження на копалини, рослини,
а також на малі архітектурні форми, тимчасові, некапітальні споруди, що розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є можливим
без їх знецінення та зміни призначення.
5. Документи, що подаються для проведення державної реєстрації прав, взяття на облік
безхазяйного нерухомого майна, повинні відповідати вимогам, що встановлені законом, цим
Порядком та іншими нормативно-правовими
актами.
6. Державна реєстрація права власності та
інших речових прав на нерухоме майно, надання відмови в такій реєстрації проводяться у
строк, що не перевищує 14 робочих днів з мо-
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менту прийняття заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (далі – заява про державну реєстрацію).
У разі коли після прийняття заяви про державну реєстрацію, відповідно до якої проводиться державна реєстрація права власності
та інших речових прав на нерухоме майно, до
органу державної реєстрації прав подана заява про державну реєстрацію, відповідно до якої
державній реєстрації підлягає обтяження речового права, іпотека щодо такого майна, державна реєстрація права власності та інших речових
прав на таке майно, надання відмови в такій реєстрації проводяться у строк, що не перевищує
10 робочих днів з моменту прийняття заяви про
державну реєстрацію, відповідно до якої проводиться державна реєстрація права власності та
інших речових прав на нерухоме майно.
Положення абзацу другого цього пункту не
застосовуються у разі, коли заява про державну реєстрацію, відповідно до якої державній реєстрації підлягає обтяження речового права, іпотека щодо нерухомого майна, подана після спливу чотирьох робочих днів з моменту прийняття
заяви про державну реєстрацію, відповідно до
якої проводиться державна реєстрація права
власності та інших речових прав на таке майно.
Державна реєстрація іпотек, обтяжень речових прав на нерухоме майно, надання відмови
в ній проводяться у строк, що не перевищує одного робочого дня з моменту прийняття заяви
про державну реєстрацію.
Взяття на облік безхазяйного нерухомого
майна, надання відмови в такому обліку проводяться у строк, що не перевищує одного робочого дня з моменту прийняття заяви про взяття
на облік безхазяйного нерухомого майна.
Загальні засади проведення
державної реєстрації прав
7. Для проведення державної реєстрації прав
заявник подає органові державної реєстрації прав заяву про державну реєстрацію, форму та вимоги до заповнення якої встановлює
Мін’юст.
Заява про державну реєстрацію подається щодо кожного об’єкта нерухомого майна
окремо.
8. Орган державної реєстрації прав приймає
заяви про державну реєстрацію в порядку черговості їх надходження шляхом реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їм реєстраційного номера,
фіксацією дати та часу їх реєстрації.
Моментом прийняття заяви про державну
реєстрацію вважається дата та час її реєстрації
у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.
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Орган державної реєстрації прав видає заявникові картку прийому заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, форму та вимоги
до оформлення якої встановлює Мін’юст.
9. Заявник під час подання заяви про державну реєстрацію пред’являє органові державної реєстрації прав документ, що посвідчує
його особу.
Документом, що посвідчує особу, є паспорт
громадянина України, посвідка на проживання
особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця
або документ, що його заміняє.
Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження.
У разі подання заяви про державну реєстрацію заінтересованою особою особисто така
особа, крім документа, що зазначений в абзаці першому цього пункту, пред’являє органові
державної реєстрації прав реєстраційний номер облікової картки платника податку згідно
з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (далі – реєстраційний номер облікової картки платника податку), крім випадків,
коли фізична особа через свої релігійні або інші
переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податку, офіційно повідомила про це відповідні
органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України.
У разі подання заяви про державну реєстрацію уповноваженою особою така особа, крім
документа, що зазначений в абзаці першому
цього пункту, пред’являє органові державної
реєстрації прав документ, що підтверджує її повноваження.
10. Заявник разом із заявою про державну
реєстрацію подає органові державної реєстрації прав необхідні для такої реєстрації документи, визначені цим Порядком, їх копії, документ,
що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документ
про сплату державного мита.
У разі коли заінтересована особа відповідно до закону звільнена від сплати державного
мита, документ про сплату державного мита не
подається.
Документи, необхідні для проведення державної реєстрації, що подані з порушенням вимог, установлених законом, цим Порядком та
іншими нормативно-правовими актами, є підставою для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію або відмови в державній реєстрації прав та їх обтяжень, а не для відмови в
прийнятті заяви про державну реєстрацію.
Орган державної реєстрації прав не приймає
заяву про державну реєстрацію у разі відсут-
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ності документа, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру
прав, та документа про сплату державного мита, крім випадку, передбаченого абзацом другим цього пункту.
11. Державний реєстратор розглядає заяви
про державну реєстрацію, відповідно до яких
заявлено державну реєстрацію:
права власності та інших речових прав на нерухоме майно – в порядку черговості їх прийняття органом державної реєстрації прав;
обтяжень речових прав на нерухоме майно –
незалежно від черговості їх прийняття органом
державної реєстрації прав.
У разі коли після прийняття органом державної реєстрації прав заяви про державну реєстрацію, відповідно до якої заявлено державну
реєстрацію права власності та інших речових
прав на нерухоме майно, до органу державної
реєстрації подано заяву про державну реєстрацію, відповідно до якої заявлено державну реєстрацію обтяжень речових прав на те саме майно, орган державної реєстрації прав приймає
таку заяву. Державний реєстратор розглядає
заяву про державну реєстрацію, відповідно до
якої заявлено державну реєстрацію обтяжень
речових прав на те саме майно, після прийняття державним реєстратором рішення щодо заяви про державну реєстрацію, відповідно до якої
заявлено державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно,
що прийнята раніше.
Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття органом державної реєстрації прав заяви про державну реєстрацію, відповідно до якої заявлено
державну реєстрацію обтяжень речових прав
на те саме майно, приймає рішення про її розгляд після прийняття державним реєстратором
рішення щодо заяви про державну реєстрацію,
відповідно до якої заявлено державну реєстрацію права власності та інших речових прав на
нерухоме майно, що прийнята раніше, яке орган державної реєстрації прав видає або надсилає рекомендованим листом заявникові.
У разі коли заявник отримує таке рішення особисто, він пред’являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені в абзацах
першому та п’ятому пункту 9 цього Порядку, та
подає картку прийому заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, яку орган державної реєстрації прав повертає заявникові з відміткою про отримання рішення про розгляд заяви про державну реєстрацію після прийняття
державним реєстратором рішення щодо заяви
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень,
відповідно до якої заявлено державну реєстрацію права власності та інших речових прав на
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нерухоме майно, що прийнята раніше, яка підписується заявником із зазначенням дати та
часу отримання такого рішення.
12. Під час розгляду заяви про державну реєстрацію і документів, що додаються до неї, державний реєстратор встановлює відповідність
заявлених прав і поданих документів вимогам
законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно, їх обтяженнями, зокрема щодо:
1) обов’язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення (у встановлених законом випадках);
2) повноважень заявника та сторін (сторони)
правочину, згідно з яким відбувається державна реєстрація виникнення, переходу, припинення прав на нерухоме майно або обтяження таких прав;
3) відомостей про нерухоме майно, речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень, наявних у Державному реєстрі прав та поданих документах;
4) даних про наявність або відсутність інформації та/або відповідних документів, що свідчать про накладення (зняття) заборони (арешту) або інших обтяжень, що перешкоджають
державній реєстрації прав, у тому числі про
відсутність заборон на відчуження нерухомого
майна, що встановлені законом;
5) наявності факту виконання умов правочину, з якими закон та/або договір (угода) пов’язує
можливість проведення державної реєстрації
виникнення, переходу, припинення прав на нерухоме майно або обтяження таких прав.
13. У разі подання не в повному обсязі документів, необхідних для проведення державної
реєстрації прав, державний реєстратор приймає рішення про зупинення розгляду заяви про
державну реєстрацію, яке містить рекомендації щодо усунення обставин, що були підставою
для його прийняття.
Орган державної реєстрації прав не пізніше
наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію
видає або надсилає рекомендованим листом
заявникові таке рішення.
У разі коли заявник особисто отримує рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію він пред’являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені
в абзацах першому та п’ятому пункту 9 цього
Порядку, та подає картку прийому заяви про
державну реєстрацію, яку орган державної реєстрації прав повертає заявникові з відміткою
про отримання рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію, яка підпи-
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сується заявником із зазначенням дати та часу
отримання такого рішення.
Державний реєстратор зупиняє розгляд заяви про державну реєстрацію на строк, що не
перевищує п’яти робочих днів з моменту отримання заявником рішення про зупинення розгляду такої заяви.
Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з моменту усунення обставин,
що були підставою для прийняття ним рішення
про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію, приймає рішення про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію. Перебіг
строку державної реєстрації продовжується з
урахуванням часу, що минув до його зупинення.
Орган державної реєстрації прав не пізніше
наступного робочого дня з моменту прийняття
державним реєстратором рішення про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію
видає або надсилає рекомендованим листом
заявникові таке рішення.
У разі коли заявник особисто отримує рішення про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію, він пред’являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені
в абзацах першому та п’ятому пункту 9 цього
Порядку, та подає картку прийому заяви про
державну реєстрацію, яку орган державної реєстрації прав повертає заявникові з відміткою
про отримання рішення про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію, яка підписується заявником із зазначенням дати та
часу отримання такого рішення.
Якщо заявник не усунув протягом п’яти робочих днів після отримання рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію
обставини, що були підставою для його прийняття, державний реєстратор приймає рішення
про відмову в державній реєстрації прав та їх
обтяжень.
14. У разі подання органові державної реєстрації прав передбачених законодавством додаткових документів, необхідних для проведення державної реєстрації прав, до раніше прийнятої заяви про державну реєстрацію, розгляд
якої зупинено, заявник подає органові державної реєстрації прав документи, що зазначені
в абзацах першому та п’ятому пункту 9 цього
Порядку, та надає видану йому відповідно до
пункту 8 цього Порядку картку прийому такої
заяви. Після прийняття додаткових документів
орган державної реєстрації прав повертає заявникові картку прийому заяви про державну
реєстрацію, до якої внесені відомості про прийняття таких документів.
15. Заява про державну реєстрацію може бути відкликана заявником до прийняття державним реєстратором рішення щодо державної
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реєстрації прав шляхом подання органові державної реєстрації прав заяви про відкликання
заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, форму та вимоги до заповнення якої
встановлює Мін’юст.
Під час подання заяви про відкликання заяви
про державну реєстрацію заявник подає органові державної реєстрації прав документи, що
зазначені в абзацах першому та п’ятому пункту
9 цього Порядку.
Орган державної реєстрації прав приймає
заяву про відкликання заяви про державну реєстрацію шляхом її реєстрації у базі даних про
реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їй реєстраційного номера, фіксацією
дати та часу її реєстрації.
Орган державної реєстрації прав видає заявникові картку прийому заяви про відкликання
заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, форму та вимоги до оформлення якої
встановлює Мін’юст.
Державний реєстратор розглядає заяву про
відкликання заяви про державну реєстрацію не
пізніше наступного робочого дня з моменту її
прийняття органом державної реєстрації прав.
За результатами розгляду заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію державний реєстратор приймає рішення про залишення заяви про державну реєстрацію без розгляду у зв’язку з її відкликанням або про відмову в
задоволенні заяви про відкликання заяви про
державну реєстрацію.
Державний реєстратор приймає рішення про
відмову в задоволенні заяви про відкликання
заяви про державну реєстрацію виключно за
наявності таких підстав:
1) із заявою про відкликання заяви про
державну реєстрацію звернулася неналежна
особа;
2) за результатами розгляду заяви про державну реєстрацію державним реєстратором вже
прийнято рішення про державну реєстрацію або
рішення про відмову в державній реєстрації;
3) заяву про державну реєстрацію з відповідним реєстраційним номером заявник не
подавав до відповідного органу державної
реєстрації прав.
Орган державної реєстрації прав не пізніше
наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про залишення заяви про державну реєстрацію без розгляду у зв’язку з її відкликанням або рішення
про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію видає або
надсилає рекомендованим листом з описом
вкладення заявникові таке рішення.
У разі прийняття державним реєстратором
рішення про залишення заяви про державну
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реєстрацію без розгляду у зв’язку з її відкликанням орган державної реєстрації прав видає або надсилає рекомендованим листом
з описом вкладення заявникові також документи, подані ним для проведення державної
реєстрації прав.
У разі коли заявник особисто отримує рішення про залишення заяви про державну реєстрацію без розгляду у зв’язку з її відкликанням або
рішення про відмову в задоволенні заяви про
відкликання заяви про державну реєстрацію,
заявник пред’являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені в абзацах
першому та п’ятому пункту 9 цього Порядку, та
повертає органові державної реєстрації прав
картку прийому заяви про відкликання заяви
про державну реєстрацію з відміткою про отримання відповідного рішення, яка підписується
ним із зазначенням дати та часу їх отримання.
У разі коли заявник особисто отримує рішення про залишення заяви про державну реєстрацію без розгляду у зв’язку з її відкликанням, він
повертає органові державної реєстрації прав
також картку прийому заяви про державну реєстрацію з відміткою про отримання документів,
поданих заявником для проведення державної
реєстрації прав, яка підписується ним із зазначенням дати та часу їх отримання.
Орган державної реєстрації прав не повертає документ, що підтверджує внесення плати
за надання витягу з Державного реєстру прав,
та документ про сплату державного мита.
Державний реєстратор долучає до облікової
справи заяву про відкликання заяви про державну реєстрацію, а також інші документи, що
видані, оформлені або отримані ним під час
розгляду заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію.
16. За результатами розгляду заяви про державну реєстрацію та документів, необхідних
для її проведення, державний реєстратор приймає рішення про державну реєстрацію прав та
їх обтяжень або рішення про відмову в такій
реєстрації.
17. На підставі прийнятого рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо
об’єкта нерухомого майна, право власності на
який заявлено вперше, державний реєстратор
відкриває розділ у Державному реєстрі прав,
реєстраційну справу та присвоює реєстраційний номер такому об’єкту.
Державний реєстратор оформляє рішення
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в
одному примірнику.
18. Державний реєстратор на підставі прийнятого рішення про державну реєстрацію прав
та їх обтяжень вносить записи до Державного
реєстру прав.
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19. Датою та часом державної реєстрації
прав та їх обтяжень вважається дата та час реєстрації заяви про державну реєстрацію в базі
даних про реєстрацію заяв і запитів.
20. Після внесення записів до Державного
реєстру прав державний реєстратор формує
витяг з Державного реєстру прав та оформляє
його у двох примірниках (крім випадків, передбачених цим Порядком), один з яких державний
реєстратор долучає до реєстраційної справи.
21. Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про
державну реєстрацію видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові витяг з Державного реєстру прав разом з документами, що подавалися заявником
для проведення державної реєстрації прав, одним із способів, зазначених у заяві про державну реєстрацію.
У разі коли заявник особисто отримує зазначені документи, він пред’являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені в абзацах першому та п’ятому пункту 9 цього
Порядку. Після отримання документів заявник
повертає органові державної реєстрації прав
картку прийому заяви про державну реєстрацію з відміткою про отримання відповідних документів, яка підписується ним із зазначенням
дати та часу їх отримання.
Орган державної реєстрації прав не повертає заяву про державну реєстрацію, документ,
що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документ
про сплату державного мита.
22. Державний реєстратор долучає до реєстраційної справи заяву про державну реєстрацію, копії поданих заявником для проведення
державної реєстрації прав документів, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, документ
про сплату державного мита, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним
під час проведення державної реєстрації прав.
Реєстраційна справа, у тому числі закрита,
підлягає довічному зберіганню в архіві, який
створюється в органі державної реєстрації
прав.
23. Державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав та
їх обтяжень виключно за наявності підстав для
відмови в державній реєстрації прав, що визначені у Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
24. Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про відмо-
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ву в державній реєстрації прав та їх обтяжень
видає або надсилає рекомендованим листом з
описом вкладення заявникові таке рішення разом з документами, що подавалися заявником
для проведення державної реєстрації прав.
У разі коли заявник особисто отримує зазначені документи, він пред’являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені в абзацах першому та п’ятому пункту 9 цього
Порядку. Після отримання документів заявник
повертає органові державної реєстрації прав
картку прийому заяви про державну реєстрацію з відміткою про отримання відповідних документів, яка підписується ним із зазначенням
дати та часу їх отримання.
Орган державної реєстрації прав не повертає заяву про державну реєстрацію, документ,
що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документ
про сплату державного мита.
Державний реєстратор долучає до облікової
справи заяву про державну реєстрацію, копії
поданих заявником для проведення державної
реєстрації прав документів, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з
Державного реєстру прав, документ про сплату державного мита, а також інші документи,
що видані, оформлені або отримані ним під час
проведення державної реєстрації прав.
Особливості державної реєстрації права
власності та інших речових прав
на нерухоме майно
25. У разі проведення державної реєстрації
права власності та інших речових прав на нерухоме майно заінтересованою особою є правонабувач (правонабувачі), сторона (сторони)
правочину, відповідно до якого виникло право
власності та інше речове право.
26. Для проведення державної реєстрації
права власності та інших речових прав на нерухоме майно необхідними документами є документи, що підтверджують виникнення, перехід
або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно та інші документи,
визначені цим Порядком.
27. Документами, що підтверджують виникнення, перехід та припинення права власності
та інших речових прав на нерухоме майно, є:
1) укладений в установленому законом порядку договір, предметом якого є нерухоме
майно, права щодо якого підлягають державній реєстрації, або речове право на нерухоме
майно, чи його дублікат;
2) свідоцтво про право власності на частку в
спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя, видане нотаріусом або консульською установою України, чи його дублікат;
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3) свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом або консульською установою
України, чи його дублікат;
4) свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) та свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо
прилюдні торги (аукціони) не відбулися, видані
нотаріусом, чи їх дублікати;
5) свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане державним реєстратором
відповідно до цього Порядку;
6) свідоцтво про право власності, видане органом приватизації наймачам житлових
приміщень у державному та комунальному
житловому фонді;
7) свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане органом місцевого самоврядування або місцевою держадміністрацією до
набрання чинності цим Порядком;
8) рішення про закріплення нерухомого майна на праві оперативного управління чи господарського відання, прийняте власником нерухомого майна чи особою, уповноваженою
управляти таким майном;
9) державний акт на право власності на земельну ділянку або на право постійного користування земельною ділянкою;
10) рішення суду, що набрало законної сили,
щодо права власності та інших речових прав на
нерухоме майно;
11) ухвала суду про затвердження (визнання) мирової угоди;
12) заповіт, яким встановлено сервітут на нерухоме майно;
13) закон, яким встановлено сервітут на нерухоме майно;
14) рішення уповноваженого законом органу
державної влади про повернення об’єкта нерухомого майна релігійній організації;
15) рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об’єкта нерухомого
майна з державної у комунальну власність чи
з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність;
16) інші документи, що підтверджують виникнення, перехід та припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно
відповідно до закону.
28. Для проведення державної реєстрації
права власності та інших речових прав на нерухоме майно заявник, крім документів, що зазначені у пункті 27 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав копії документів, що зазначені у пункті 9 цього Порядку.
У разі подання заяви уповноваженою особою, яка діє від імені фізичної особи, така особа, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає органові державної
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реєстрації прав копію документа, що посвідчує
особу, яку вона представляє, та копію реєстраційного номера облікової картки платника податку такої фізичної особи.
У разі коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податку, офіційно повідомила про це
відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України, уповноважена особа подає органові державної реєстрації прав копію документа, що посвідчує
особу, яку вона представляє.
У разі подання заяви уповноваженою особою,
яка діє від імені юридичної особи, така особа,
крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає органові державної реєстрації прав виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо особи, яку вона представляє.
29. Для проведення державної реєстрації
права власності на житловий будинок, будівлю,
споруду (їх окрему частину), квартиру, житлове та нежитлове приміщення заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27 і 28 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав документ, що містить технічну характеристику такого об’єкта нерухомого майна і
формується за результатами проведення його
технічної інвентаризації, форму та вимоги до
заповнення якого встановлює Мінрегіон разом
з Мін’юстом.
Положення абзацу першого цього пункту не
застосовується у разі, коли документ, що підтверджує виникнення, перехід та припинення
речового права на житловий будинок, будівлю,
споруду (їх окрему частину), квартиру, житлове та нежитлове приміщення, посвідчений або
виданий нотаріусом.
30. Для проведення державної реєстрації
права власності та інших речових прав на нерухоме майно на підставі договору, відповідно до
якого право власності або інше речове право
на нерухоме майно набувається у зв’язку з настанням або ненастанням певної події, заявник,
крім документів, що зазначені у пунктах 27 – 29
цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав документ, що підтверджує факт
настання або ненастання такої події.
31. Для проведення державної реєстрації
права власності та інших речових прав на нерухоме майно, яке перебуває в іпотеці або податковій заставі, заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27 – 30 цього Порядку, подає
органові державної реєстрації прав документ,
що підтверджує факт надання згоди іпотекодержателем або органом державної податкової служби на відчуження або інше визначення
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юридичної долі нерухомого майна, яке перебуває в іпотеці або податковій заставі.
32. Для проведення державної реєстрації
права власності на підставі рішення про передачу об’єкта нерухомого майна з державної у
комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи
комунальну власність заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27 – 29 і 31 цього
Порядку, подає органові державної реєстрації
прав:
1) рішення правонабувача майна, уповноваженого ним органу про надання згоди на передачу об’єкта нерухомого майна з державної у
комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи
комунальну власність;
2) акт приймання-передачі об’єкта нерухомого майна, відповідно до якого оформлено передачу такого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність.
33. Для проведення державної реєстрації
права власності та інших речових прав на земельну ділянку заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27, 28, 30 і 31 цього Порядку,
подає органові державної реєстрації прав завірену в установленому порядку копію примірника кадастрового плану земельної ділянки на
паперовому носії.
34. Для проведення державної реєстрації права власності на підставі договору іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27 і 28 цього
Порядку, подає органові державної реєстрації
прав:
1) завірену в установленому порядку копію письмової вимоги про усунення порушень,
надіслану іпотекодержателем іпотекодавцеві
та боржникові, якщо він є відмінним від іпотекодавця, в якій зазначається стислий зміст порушеного зобов’язання, вимога про виконання порушеного зобов’язання у не менше ніж 30-денний
строк та попередження про звернення стягнення
на предмет іпотеки у разі невиконання такої вимоги;
2) документ, що підтверджує сплив 30-денного строку з моменту отримання іпотекодавцем та боржником, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмової вимоги іпотекодержателя, якщо більш тривалий строк не вказано у
надісланій іпотекодержателем іпотекодавцеві
та боржникові, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмовій вимозі;
3) звіт про оцінку предмета іпотеки, складений після спливу строку, що зазначений у пись-
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мовій вимозі, надісланій іпотекодержателем
іпотекодавцеві та боржникові, якщо він є відмінним від іпотекодавця;
4) документ, що містить технічну характеристику об’єкта нерухомого майна (у разі, коли
предметом іпотеки є об’єкт нерухомого майна,
розташований на земельній ділянці);
5) завірену в установленому порядку копію
примірника кадастрового плану земельної ділянки на паперовому носії (у разі, коли предметом іпотеки є земельна ділянка);
6) заставну (у разі, коли іпотечним договором передбачено її видачу).
Наявність зареєстрованої у Державному реєстрі прав заборони відчуження нерухомого
майна, накладеної нотаріусом під час посвідчення договору іпотеки, на підставі якого відбувається перехід права власності на предмет
іпотеки від іпотекодавця до іпотекодержателя,
не є підставою для відмови у проведенні державної реєстрації права власності за іпотекодержателем.
35. Для проведення державної реєстрації
права власності на споруду (приміщення) для
розміщення дипломатичних представництв,
консульських установ та міжнародних міжурядових організацій заявник, крім документів, що
зазначені у пунктах 27 – 31 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав відповідну ноту МЗС, а для розміщення міжнародних неурядових та іноземних організацій – лист
Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласної та Севастопольської
міської держадміністрації.
36. До розмежування земель державної і комунальної власності та проведення органом
державної реєстрації прав державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки
державна реєстрація права користування (сервітут), права постійного користування, договорів оренди, права користування для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), права забудови (суперфіцій) проводиться у спеціальному розділі Державного реєстру прав.
Під час проведення державної реєстрації права власності на земельні ділянки, щодо
яких у спеціальному розділі Державного реєстру прав містяться записи про речові права, а
також під час проведення державної реєстрації
права власності на об’єкти нерухомого майна,
що розташовані на таких земельних ділянках,
державний реєстратор переносить із спеціального розділу Державного реєстру прав записи
про речові права на земельні ділянки до відповідних розділів Державного реєстру прав.
37. Орган державної реєстрації прав проводить державну реєстрацію права власності на
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об’єкт нерухомого майна, що утворився в результаті поділу об’єкта нерухомого майна або
виділу частки з об’єкта нерухомого майна, у
порядку, передбаченому для державної реєстрації прав щодо нерухомого майна, право
власності на яке заявлено вперше.
Державний реєстратор переносить записи Державного реєстру прав про речові права
та їх обтяження щодо об’єкта нерухомого майна, який поділяється або частка з якого виділяється, до відкритих на кожний з новостворених
об’єктів нерухомого майна розділів Державного
реєстру прав.
Орган державної реєстрації прав після проведення державної реєстрації права власності на
один з новостворених об’єктів нерухомого майна у разі відсутності державної реєстрації права власності на інший новостворений об’єкт нерухомого майна не пізніше наступного робочого
дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав та
їх обтяжень надсилає власникові такого об’єкта
письмове повідомлення про проведення державної реєстрації права власності на один з новостворених об’єктів, в якому рекомендує звернутися до органу державної реєстрації прав з
метою проведення державної реєстрації права
власності на інший новостворений об’єкт.
Державний реєстратор приймає рішення про
закриття розділу Державного реєстру прав та
реєстраційної справи, відкритих щодо об’єкта
нерухомого майна, який поділено або частку
з якого виділено, після проведення державної
реєстрації права власності щодо останнього
новоствореного об’єкта нерухомого майна.
Державний реєстратор оформляє рішення
про закриття розділу Державного реєстру прав
та реєстраційної справи на об’єкт нерухомого
майна, який поділено або частку з якого виділено, в одному примірнику.
Державний реєстратор закриває розділ
Державного реєстру прав та реєстраційну справу на об’єкт нерухомого майна, який поділено
або частку з якого виділено, після долучення до
реєстраційної справи відповідних документів.
38. Орган державної реєстрації прав проводить державну реєстрацію права власності на
об’єкт нерухомого майна, що утворився в результаті об’єднання об’єктів нерухомого майна,
у порядку, передбаченому для державної реєстрації прав щодо нерухомого майна, право
власності на яке заявлено вперше.
Державний реєстратор переносить записи
Державного реєстру прав про речові права та
їх обтяження щодо об’єктів нерухомого майна, що об’єднуються, до відкритого для новоствореного об’єкта нерухомого майна розділу
Державного реєстру прав.
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Державний реєстратор приймає рішення про
закриття розділів Державного реєстру прав та
реєстраційних справ, відкритих щодо кожного з
об’єктів нерухомого майна, які об’єднано, після
проведення державної реєстрації права власності щодо новоствореного об’єкта нерухомого
майна в результаті такого об’єднання.
Державний реєстратор оформляє рішення
про закриття розділів Державного реєстру прав
та реєстраційних справ на об’єкти нерухомого
майна, що об’єднано, в одному примірнику.
Державний реєстратор закриває розділи
Державного реєстру прав та реєстраційні справи на об’єкти нерухомого майна, що об’єднано,
після долучення до реєстраційних справ відповідних документів.
39. Для проведення державної реєстрації припинення права власності на нерухоме майно у
зв’язку з його знищенням заявник, крім документів, що зазначені у пункті 28 цього Порядку,
подає органові державної реєстрації прав документ, що містить технічну характеристику
об’єкта нерухомого майна, та підтверджує факт
його знищення. Документи, що зазначені у пункті 27 цього Порядку, заявник не подає.
Державний реєстратор одночасно з прийняттям відповідного рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень приймає рішення
про закриття розділу Державного реєстру прав
та реєстраційної справи, відкритих щодо такого
об’єкта нерухомого майна.
Державний реєстратор оформляє рішення
про закриття розділу Державного реєстру прав
та реєстраційної справи на знищений об’єкт нерухомого майна в одному примірнику.
Державний реєстратор закриває розділ
Державного реєстру прав та реєстраційну справу на знищений об’єкт нерухомого майна після
долучення до неї відповідних документів.
У разі наявності державної реєстрації інших
речових прав або їх обтяжень на таке нерухоме
майно орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень надсилає
правонабувачеві такого майна, обтяжувачеві чи
особі, в інтересах якої встановлено обтяження,
письмове повідомлення про проведення державної реєстрації припинення права власності
на нерухоме майно у зв’язку з його знищенням.
40. Під час проведення державної реєстрації припинення права власності на нерухоме
майно у зв’язку з відмовою від права власності орган державної реєстрації прав не пізніше
наступного робочого дня з моменту прийняття
державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень надсилає ор-
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ганові місцевого самоврядування, на території
якого розташоване таке майно, а також правонабувачеві, обтяжувачеві чи особі, в інтересах
якої встановлено обтяження, права та обтяження прав яких зареєстровані відповідно до вимог цього Порядку, письмове повідомлення про
проведення державної реєстрації припинення
права власності на нерухоме майно у зв’язку з
відмовою від права власності.
41. Під час проведення державної реєстрації
припинення речового права на нерухоме майно, відмінного від права власності, в установлених законом або договором випадках орган
державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень надсилає власникові нерухомого майна (у разі, коли заяву про
державну реєстрацію подано правонабувачем)
чи правонабувачеві нерухомого майна (у разі,
коли заяву про державну реєстрацію подано
власником) письмове повідомлення про проведення державної реєстрації припинення такого
речового права.
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Особливості державної реєстрації права
власності на нерухоме майно
на підставі свідоцтва про право власності
на нерухоме майно
42. Державний реєстратор у встановлених
законом випадках за результатами розгляду
заяви про державну реєстрацію щодо об’єкта
нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці, видає свідоцтво про право власності на нерухоме майно, на підставі якого проводить державну реєстрацію права власності на
нерухоме майно.
43. Державний реєстратор використовує
бланки свідоцтв про право власності на нерухоме майно єдиного зразка, форму із зазначенням опису, а також вимоги до оформлення якого встановлює Мін’юст.
Державний реєстратор оформляє свідоцтво
про право власності на нерухоме майно в двох
примірниках, підписує і засвідчує їх печаткою,
один з яких орган державної реєстрації прав
видає або надсилає рекомендованим листом з
описом вкладення заявникові разом з витягом
з Державного реєстру прав, а другий долучає
до реєстраційної справи.
44. Державна реєстрація права власності на
нерухоме майно з видачею свідоцтва про право
власності на таке майно за новим правонабувачем проводиться за наявності державної реєстрації права власності на таке майно за попереднім правонабувачем, крім проведення державної реєстрації права власності на новозбудоване нерухоме майно.
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Державна реєстрація прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно
щодо новозбудованого або реконструйованого нерухомого майна проводиться за наявності державної реєстрації речового права на земельну ділянку, на якій розташоване таке майно, за заінтересованою особою (крім випадків
проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на квартиру,
житлове чи нежитлове приміщення).
45. У разі подання заяви уповноваженою
особою, яка діє від імені юридичної особи, що
є компанією з управління активами інституційних інвесторів, така особа, крім документів, що зазначені у пункті 28 цього Порядку,
подає органові державної реєстрації прав регламент корпоративного інвестиційного фонду
або регламент пайового інвестиційного фонду
та свідоцтво про внесення інституту спільного
інвестування до реєстру інститутів спільного
інвестування.
У разі подання заяви уповноваженою особою,
яка діє від імені юридичної особи, що є управителем фонду операцій з нерухомістю, така особа, крім документів, що зазначені у пункті 28
цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав затверджені правила фонду операцій з нерухомістю.
46. Для проведення державної реєстрації
прав з видачею свідоцтва про право власності
на нерухоме майно у зв’язку з набуттям права
власності на новозбудовані чи реконструйовані
об’єкти нерухомого майна заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 28, 29 і 31 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав:
документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку та завірену в установленому
порядку копію примірника кадастрового плану
земельної ділянки на паперовому носії (крім випадків реконструкції квартири, житлового або
нежитлового приміщення);
документ, що зазначений у пункті 27 цього
Порядку (у разі проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв’язку з набуттям
права власності на реконструйований об’єкт
нерухомого майна);
документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує відповідність закінченого
будівництвом об’єкта проектній документації,
державним будівельним нормам, стандартам і
правилам;
документ, що підтверджує присвоєння
об’єкту нерухомого майна адреси.
У разі коли державна реєстрація прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно проводиться на реконструйований
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об’єкт нерухомого майна, що до проведення
реконструкції належав на праві спільної власності, заявник, крім документів, що зазначені в
абзацах першому – п’ятому цього пункту, подає
органові державної реєстрації прав письмову згоду всіх співвласників об’єкта нерухомого майна щодо проведення його реконструкції.
Якщо розмір відповідних часток у праві спільної
власності змінився у зв’язку з проведенням реконструкції об’єкта нерухомого майна, заявник
подає органові державної реєстрації прав письмову заяву співвласників про розподіл часток у
спільній власності на реконструйований об’єкт
нерухомого майна.
У разі коли державна реєстрація прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме
майно проводиться на новозбудований або реконструйований об’єкт нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося двома і більше
особами, заявник, крім документів, що зазначені в абзацах першому – п’ятому цього пункту,
подає органові державної реєстрації прав документ, яким визначено окрему частину об’єкта
нерухомого майна, що набувається у власність
кожною з таких осіб, або письмову заяву даних
осіб про розподіл часток у спільній власності на
новозбудований або реконструйований об’єкт
нерухомого майна у зв’язку з набуттям права
спільної власності на такий об’єкт.
У разі коли державна реєстрація прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно проводиться на новозбудований або
реконструйований об’єкт нерухомого майна,
будівництво якого здійснювалося у результаті
спільної діяльності, заявник, крім документів,
що зазначені в абзацах першому – п’ятому цього пункту, подає органові державної реєстрації
прав договір про спільну діяльність або договір
простого товариства.
47. Для проведення державної реєстрації
прав з видачею свідоцтва про право власності
на нерухоме майно у зв’язку з набуттям права
власності на новозбудовані або реконструйовані об’єкти нерухомого майна, будівництво яких
здійснювалося із залученням від фізичних та
юридичних осіб коштів на інвестування та фінансування об’єктів будівництва, заявник, крім
документів, що зазначені в абзацах першому –
п’ятому пункту 46 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав:
1) затверджений особою, що залучала від
фізичних та юридичних осіб такі кошти, перелік інвесторів, які брали участь в інвестуванні
та фінансуванні об’єкта будівництва та за якими здійснюється державна реєстрація прав;
2) установлений законодавством документ,
що підтверджує набуття у власність інвестором
закріпленого за ним об’єкта інвестування (ін-
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вестиційний договір, договір про пайову участь
тощо).
У разі коли державна реєстрація прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно проводиться за інвестором у результаті його участі у фонді фінансування будівництва, документом, що підтверджує набуття у
власність закріпленого за інвестором об’єкта
інвестування, є отримана від управителя такого фонду довідка про право довірителя на набуття у власність об’єкта інвестування.
У разі коли державна реєстрація прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме
майно проводиться за інвестором у результаті
придбання безпроцентних (цільових) облігацій,
за якими базовим товаром виступає одиниця
нерухомості, документами, що підтверджують
набуття у власність закріпленого за інвестором
об’єкта інвестування, є договір купівлі-продажу
облігацій та документ, згідно з яким відбулося
закріплення відповідного об’єкта інвестування
за власником облігацій (договір резервування,
бронювання тощо).
48. Для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв’язку з набуттям
права власності на об’єкти нерухомого майна, збудовані в результаті діяльності житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного
чи іншого кооперативу, заявник, крім документів, що зазначені в абзацах першому – п’ятому
пункту 46 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав:
затверджений загальними зборами кооперативу список членів та/або асоційованих членів
кооперативу;
документ, що підтверджує викуп членом
та/або асоційованим членом кооперативу квартири, дачі, гаража, іншої будівлі, споруди або
приміщення.
У разі передачі паю (його частини) особі, яка
не є членом кооперативу, заявник, крім документів, що зазначені в абзацах першому та третьому цього пункту, подає органові державної
реєстрації прав документ, на підставі якого відбулася така передача, та письмову згоду кооперативу, що надана його уповноваженим відповідно до статуту органом.
49. Для проведення державної реєстрації
прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв’язку з набуттям права власності на новозбудовані або реконструйовані об’єкти нерухомого майна, майнові права на які належать іншим особам, заявник, крім
документів, що зазначені в абзацах першому –
п’ятому пункту 46 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав:
1) перелік осіб, яким належать майнові пра-
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ва на об’єкт будівництва, затверджений особою, яка здійснювала відчуження таких майнових прав;
2) договір купівлі-продажу майнових прав.
50. Для проведення державної реєстрації
прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв’язку з внесенням до
статутного (складеного) капіталу (статутного
фонду) юридичної особи нерухомого майна заявник, крім документів, що зазначені у пунктах
27 – 29 і 31 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав акт приймання-передачі
об’єкта нерухомого майна або інший документ,
що підтверджує факт передачі такого майна до
статутного (складеного) капіталу (статутного
фонду) юридичної особи.
У разі коли внесення нерухомого майна до
статутного (складеного) капіталу (статутного
фонду) юридичної особи здійснюється іншою
юридичною особою, заявник, крім документів,
що зазначені в абзаці першому цього пункту,
подає органові державної реєстрації прав рішення про внесення нерухомого майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду) юридичної особи, прийняте уповноваженим
органом управління такої юридичної особи.
У разі коли до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду) юридичної особи вноситься об’єкт нерухомого майна, що належить
на праві спільної власності, заявник, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає органові державної реєстрації
прав письмову згоду усіх співвласників щодо
внесення одним із співвласників об’єкта нерухомого майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду) юридичної особи.
51. Для проведення державної реєстрації
прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв’язку з передачею
у власність фізичним та юридичним особам
об’єктів нерухомого майна у результаті припинення (ліквідації чи реорганізації) юридичної
особи або виділу з неї нової юридичної особи
заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27 – 29 і 31 цього Порядку, подає органові
державної реєстрації прав:
1) у разі ліквідації юридичної особи – ліквідаційний баланс, затверджений засновниками
(учасниками) юридичної особи або органом,
що прийняв рішення про ліквідацію юридичної
особи, та письмову заяву таких осіб, яким передано майно юридичної особи, що припиняється, про розподіл між ними такого нерухомого
майна або рішення відповідного органу щодо
подальшого використання такого майна;
2) у разі злиття, приєднання або перетворення юридичної особи – передавальний акт, затверджений засновниками (учасниками) юри-
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дичної особи або органом, який прийняв рішення про злиття, приєднання або перетворення
юридичної особи, та документ, що підтверджує
факт передачі такого майна юридичній особі;
3) у разі поділу юридичної особи або виділу
з неї нової юридичної особи – розподільчий баланс, затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рішення про поділ юридичної особи або виділ з неї нової юридичної особи, та документ,
що підтверджує факт передачі такого майна
юридичній особі.
52. Для проведення державної реєстрації
прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв’язку з передачею
об’єктів нерухомого майна у власність фізичним та юридичним особам, що вийшли зі складу засновників (учасників) юридичної особи за
рішенням учасників або органу, уповноваженого на це установчими документами, заявник,
крім документів, що зазначені у пунктах 27 – 29
і 31 цього Порядку, подає органові державної
реєстрації прав:
1) рішення уповноваженого на це установчими документами органу юридичної особи про
передачу об’єкта нерухомого майна у власність
фізичній або юридичній особі, що вийшла зі
складу засновників (учасників) юридичної особи;
2) документ, який підтверджує факт передачі
такого майна фізичній або юридичній особі, що
вийшла зі складу засновників (учасників) юридичної особи.
53. Для проведення державної реєстрації
прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв’язку з поверненням
об’єктів нерухомого майна у власність реабілітованим громадянам заявник, крім документів,
що зазначені у пунктах 28 і 29 цього Порядку,
подає органові державної реєстрації прав рішення комісії з питань поновлення прав реабілітованих про повернення об’єкта нерухомого
майна реабілітованій особі.
54. Для проведення державної реєстрації
прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв’язку з виділенням
окремого об’єкта нерухомого майна зі складу об’єкта нерухомого майна, що складається
з двох або більше об’єктів, заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27 – 29 і 31 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав документ, який підтверджує присвоєння виділеному об’єкту нерухомого майна самостійної адреси.
У разі коли власником об’єкта нерухомого майна, що складається з двох або більше
об’єктів, є юридична особа, заявник, крім документів, що зазначені в абзаці першому цьо-
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го пункту, подає органові державної реєстрації
прав відповідне рішення уповноваженого органу управління такої юридичної особи.
У разі коли об’єкт нерухомого майна, що
складається з двох або більше об’єктів, належить на праві спільної власності, заявник, крім
документів, що зазначені в абзаці першому
цього пункту, подає органові державної реєстрації прав письмову згоду всіх співвласників.
При цьому право спільної власності на виділений об’єкт нерухомого майна зі складу об’єкта
нерухомого майна, що складається з двох або
більше об’єктів, не припиняється.
55. Для проведення державної реєстрації
прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв’язку з переведенням об’єкта нерухомого майна з житлового у
нежитловий або з нежитлового у житловий заявник, крім документів, що зазначені у пунктах
27 – 29 і 31 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав рішення відповідного
органу, уповноваженого законом на прийняття рішення про переведення об’єкта нерухомого майна з житлового в нежитловий або з
нежитлового в житловий.
У разі коли під час переведення об’єкта нерухомого майна з житлового в нежитловий або
з нежитлового в житловий проводиться реконструкція такого об’єкта, заявник, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту,
подає органові державної реєстрації прав документи, що зазначені у пункті 44 цього Порядку.
Особливості державної реєстрації іпотеки
56. У разі проведення державної реєстрації
іпотеки заінтересованою особою є іпотекодержатель.
57. Державна реєстрація обтяження нерухомого майна іпотекою, зміни умов обтяження нерухомого майна іпотекою, анулювання та видача нової заставної, відступлення прав за іпотечним договором або передача заставної, видача
дубліката заставної проводяться відповідно до
вимог закону, цього Порядку та з урахуванням
особливостей, зазначених у цьому розділі.
58. Для проведення державної реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою заявник
подає органові державної реєстрації прав документи, що зазначені у пунктах 27 і 28 цього
Порядку.
У разі проведення державної реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою на підставі
іпотечного договору, яким передбачено видачу
заставної, заявник, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає органові державної реєстрації прав заставну, на
якій у разі проведення державної реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою державний реєстратор проставляє відмітку, форму із
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зазначенням опису якої встановлює Мін’юст.
59. Для проведення державної реєстрації
зміни умов обтяження нерухомого майна іпотекою заявник подає органові державної реєстрації прав документи, що зазначені у пунктах
27 і 28 цього Порядку.
У разі коли іпотечним договором, до якого
вносяться зміни і доповнення, передбачено видачу заставної, заявник, крім документів, що
зазначені в абзаці першому цього пункту, подає органові державної реєстрації прав нову
заставну, видану у зв’язку зі зміною умов обтяження нерухомого майна іпотекою, на якій у разі проведення державної реєстрації прав державний реєстратор проставляє відмітку, форму
із зазначенням опису якої встановлює Мін’юст.
60. Для проведення державної реєстрації відступлення прав за іпотечним договором заявник подає органові державної реєстрації прав
документи, що зазначені у пунктах 27 і 28 цього Порядку.
61. Для проведення державної реєстрації передачі заставної заявник, крім документів, що
зазначені у пункті 28 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав заставну, на
якій виконано передавальний напис (індосамент) її власником.
62. Для проведення державної реєстрації видачі дубліката заставної заявник, крім документів, що зазначені у пункті 28 цього Порядку,
подає органові державної реєстрації прав дублікат заставної, на якій державний реєстратор проставляє відмітку, форму із зазначенням
опису якої встановлює Мін’юст.
63. У разі припинення обтяження нерухомого
майна іпотекою заявник у строк, що не перевищує 10 робочих днів, зобов’язаний подати органові державної реєстрації прав заяву про державну реєстрацію для проведення державної
реєстрації припинення обтяження нерухомого
майна іпотекою.
Для проведення державної реєстрації припинення обтяження нерухомого майна іпотекою
заявник подає органові державної реєстрації
прав документи, що зазначені у пункті 28 цього Порядку.
64. Державна реєстрація іпотеки майнових
прав на нерухомість, будівництво якої не завершене, проводиться у спеціальному розділі
Державного реєстру прав.
Під час проведення державної реєстрації
права власності на нерухоме майно, щодо якого у спеціальному розділі Державного реєстру
прав містяться записи про обтяження майна
іпотекою, державний реєстратор переносить
такі записи до розділу Державного реєстру
прав, відкритого на відповідний об’єкт нерухомого майна.
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У разі коли державна реєстрація іпотеки проводиться у спеціальному розділі Державного реєстру прав, орган державної реєстрації прав,
який проводив державну реєстрацію іпотеки,
зберігає документи, що зазначені у пункті 22
цього Порядку, до долучення їх державним реєстратором до відповідної реєстраційної справи.
65. У разі проведення державної реєстрації
іпотеки державний реєстратор оформляє витяг
з Державного реєстру прав у трьох примірниках. Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про
державну реєстрацію прав та їх обтяжень видає або надсилає рекомендованим листом з
описом вкладення заявникові та іпотекодавцеві примірники витягу з Державного реєстру
прав. Один примірник витягу з Державного реєстру прав державний реєстратор долучає до
реєстраційної справи.
Якщо іпотекодержателів або іпотекодавців
кілька, державний реєстратор кожному з них
оформляє примірник витягу з Державного реєстру прав.

46

Державна реєстрація обтяжень речових
прав на нерухоме майно
66. У разі проведення державної реєстрації
обтяжень речових прав на нерухоме майно заінтересованою особою є орган державної влади, орган місцевого самоврядування або їх посадові особи, якими встановлено обтяження речових прав на нерухоме майно, а також особа,
в інтересах якої встановлено обтяження (обтяжувач).
67. Для проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно документами, що підтверджують виникнення, перехід та припинення обтяжень таких речових
прав, є:
1) рішення суду щодо обтяження речових
прав на нерухоме майно, що набрало законної
сили;
2) рішення органу досудового слідства щодо
обтяження речових прав на нерухоме майно;
3) рішення державного виконавця щодо обтяження речових прав на нерухоме майно;
4) визначений законодавством документ, на
якому нотаріусом вчинено напис про накладення заборони щодо відчуження нерухомого майна;
5) рішення органу місцевого самоврядування
про віднесення об’єктів нерухомого майна до
застарілого житлового фонду;
6) договір, укладений у порядку, встановленому законом, яким встановлюється обтяження
речових прав на нерухоме майно, чи його дублікат;
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7) закон, яким встановлено заборону користування та/або розпорядження нерухомим майном;
8) інші акти відповідних органів державної
влади та посадових осіб згідно із законом.
68. Для проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно заявник, крім документів, що зазначені у пункті 67
цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав копії документів, що зазначені у
пункті 9 цього Порядку.
У разі подання заяви про державну реєстрацію уповноваженою особою, яка діє від імені фізичної особи, така особа, крім документів, що
зазначені в абзаці першому цього пункту, подає органові державної реєстрації прав копію
документа, що посвідчує особу, яку вона представляє, та копію реєстраційного номера облікової картки платника податку такої фізичної
особи.
У разі коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податку, офіційно повідомила про це
відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України, уповноважена особа подає органові державної реєстрації прав копію документа, що посвідчує
особу, яку вона представляє.
У разі подання заяви про державну реєстрацію уповноваженою особою, яка діє від імені
юридичної особи, така особа, крім документів,
що зазначені в абзаці першому цього пункту,
подає органові державної реєстрації прав виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо
особи, яку вона представляє.
Положення абзацу четвертого цього пункту
не застосовується щодо органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
69. Державна реєстрація обтяжень речових
прав на нерухоме майно, право власності на
яке не зареєстроване у Державному реєстрі
прав, проводиться у спеціальному розділі зазначеного Реєстру.
Під час проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, щодо якого у
спеціальному розділі Державного реєстру прав
містяться записи про обтяження речових прав,
державний реєстратор переносить такі записи
до розділу Державного реєстру прав, відкритого на відповідний об’єкт нерухомого майна.
70. У разі проведення державної реєстрації
обтяжень речових прав на нерухоме майно не
за місцем його розташування орган державної
реєстрації прав, який проводив таку реєстрацію,
передає документи, що зазначені у пункті 22
цього Порядку, органові державної реєстрації
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прав за місцем розташування такого нерухомого майна у порядку, встановленому Мін’юстом,
для долучення їх державним реєстратором до
відповідної реєстраційної справи.
У разі коли державна реєстрація обтяжень
речових прав на нерухоме майно проводиться у спеціальному розділі Державного реєстру
прав, орган державної реєстрації прав, який
проводив державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно, зберігає документи, що зазначені у пункті 22 цього Порядку, до
долучення їх державним реєстратором до відповідної реєстраційної справи.
71. У разі проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно державний реєстратор оформляє витяг з
Державного реєстру прав у трьох примірниках.
Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття
державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень видає або
надсилає рекомендованим листом з описом
вкладення заявникові та власникові нерухомого майна, речові права якого обтяжено (боржникові), примірники витягу з Державного реєстру
прав. Один примірник витягу з Державного реєстру прав державний реєстратор долучає до
реєстраційної справи.
У разі коли обтяження речового права на нерухоме майно стосується також іншого правонабувача такого майна, відмінного від власника, орган державної реєстрації прав видає або
надсилає рекомендованим листом з описом
вкладення такому правонабувачеві примірник
витягу з Державного реєстру прав.
Якщо обтяжувачів, боржників або інших правонабувачів, відмінних від власника, кілька,
державний реєстратор оформляє для кожного
з них примірник витягу з Державного реєстру
прав.
Державна реєстрація права власності
на об’єкт незавершеного будівництва
72. Державна реєстрація права власності на
об’єкт незавершеного будівництва проводиться у порядку, встановленому для державної
реєстрації прав щодо нерухомого майна, право
власності на яке заявлено вперше, з урахуванням особливостей, визначених цим розділом.
Державна реєстрація права власності на
об’єкт незавершеного будівництва проводиться за наявності державної реєстрації речового
права на земельну ділянку, на якій розташований такий об’єкт, за заінтересованою особою.
73. У разі проведення державної реєстрації
права власності на об’єкт незавершеного будівництва заінтересованою особою є особа,
яка здійснює його будівництво.
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74. Для проведення державної реєстрації
права власності на об’єкт незавершеного будівництва заявник подає органові державної
реєстрації прав:
1) документ, що посвідчує речове право на
земельну ділянку, та завірену в установленому
порядку копію примірника кадастрового плану
земельної ділянки на паперовому носії;
2) документ, що відповідно до законодавства
надає право на виконання будівельних робіт;
3) документи, що зазначені у пункті 28 цього
Порядку.
75. Якщо відповідно до законодавства право
на виконання будівельних робіт виникає з моменту повідомлення уповноважених органів,
заявник, крім документів, що зазначені у пункті 74 цього Порядку, подає органові державної
реєстрації прав копію документа, що відповідно до законодавства підтверджує факт повідомлення.
76. Для проведення державної реєстрації
права власності на об’єкт незавершеного будівництва заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 74 і 75 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав документ, що
зазначений у пункті 29 цього Порядку.
77. Під час проведення державної реєстрації права власності на новостворений об’єкт
нерухомого майна після завершення будівництва та у випадках, передбачених законодавством, прийняття в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва, право власності на
який зареєстровано відповідно до вимог цього
Порядку, державний реєстратор не відкриває
новий розділ Державного реєстру прав та реєстраційну справу на такий об’єкт нерухомого
майна.
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Облік безхазяйного нерухомого майна
78. Для проведення обліку безхазяйного нерухомого майна орган місцевого самоврядування подає органові державної реєстрації
прав заяву про взяття на облік безхазяйного
нерухомого майна, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін’юст.
79. Орган державної реєстрації прав приймає заяву про взяття на облік безхазяйного
нерухомого майна шляхом її реєстрації у базі
даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їй реєстраційного номера,
фіксацією дати та часу її реєстрації.
Моментом прийняття заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна вважається дата та час її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.
Орган державної реєстрації прав видає уповноваженій особі органу місцевого самоврядування картку прийому заяви про взяття на облік
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безхазяйного нерухомого майна, форму та вимоги до оформлення якої встановлює Мін’юст.
80. Під час подання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна уповноважена особа органу місцевого самоврядування
пред’являє органові державної реєстрації прав
документ, що посвідчує її особу, документ, що
підтверджує її повноваження, та подає їх копії.
81. Під час розгляду заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна державний
реєстратор встановлює відсутність державної
реєстрації права власності та інших речових
прав на нерухоме майно, щодо якого подано
зазначену заяву, а також відсутність державної
реєстрації обтяжень речових прав на таке нерухоме майно у спеціальному розділі Державного
реєстру прав.
У разі коли підставою для звернення органу місцевого самоврядування до органу державної реєстрації прав із заявою про взяття на
облік безхазяйного нерухомого майна є відмова власника нерухомого майна від свого права власності, державний реєстратор встановлює наявність державної реєстрації припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку
з відмовою від права власності.
82. Заява про взяття на облік безхазяйного
нерухомого майна може бути відкликана органом місцевого самоврядування у будь-який час
до прийняття державним реєстратором рішення
щодо обліку безхазяйного нерухомого майна.
Відкликання заяви здійснюється шляхом подання органом місцевого самоврядування до
органу державної реєстрації прав заяви про
відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, форму та вимоги
до заповнення якої встановлює Мін’юст.
Під час подання заяви про відкликання заяви
про взяття на облік безхазяйного нерухомого
майна уповноважена особа органу місцевого
самоврядування пред’являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені у
пункті 80 цього Порядку.
Орган державної реєстрації прав підтверджує прийняття заяви про відкликання заяви
про взяття на облік безхазяйного нерухомого
майна шляхом її реєстрації в базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їй реєстраційного номера, фіксацією дати та часу її реєстрації.
Орган державної реєстрації прав видає уповноваженій особі органу місцевого самоврядування картку прийому заяви про відкликання
заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, форму та вимоги до оформлення
якої встановлює Мін’юст.
Заява про відкликання заяви про взяття на
облік безхазяйного нерухомого майна розгля-
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дається державним реєстратором не пізніше
наступного робочого дня з моменту її прийняття органом державної реєстрації прав.
За результатом розгляду заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного
нерухомого майна державний реєстратор приймає рішення про залишення заяви про взяття
на облік безхазяйного нерухомого майна без
розгляду у зв’язку з її відкликанням або рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного
нерухомого майна, форму та вимоги до оформлення якого встановлює Мін’юст.
Рішення про залишення заяви про взяття на
облік безхазяйного нерухомого майна без розгляду у зв’язку з її відкликанням або рішення
про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна державний реєстратор оформляє за допомогою Державного реєстру прав у
двох примірниках, один з яких долучає до облікової справи.
Державний реєстратор приймає рішення про
відмову в задоволенні заяви про відкликання
заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна виключно за наявності таких підстав:
1) із заявою про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна
звернулася неналежна особа;
2) за результатом розгляду заяви про взяття
на облік безхазяйного нерухомого майна державним реєстратором вже прийнято рішення
про взяття на облік безхазяйного нерухомого
майна або рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна;
3) заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна з відповідним реєстраційним
номером орган місцевого самоврядування не
подавав до такого органу державної реєстрації прав.
Орган державної реєстрації прав не пізніше
наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про залишення заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна без розгляду у зв’язку з її
відкликанням або рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про взяття
на облік безхазяйного нерухомого майна видає
або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення органові місцевого самоврядування таке рішення.
У разі прийняття державним реєстратором
рішення про залишення заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна без розгляду у зв’язку з її відкликанням орган державної
реєстрації прав видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення органові
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місцевого самоврядування також подану ним
заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.
У разі коли уповноважена особа органу місцевого самоврядування особисто отримує рішення про залишення заяви про взяття на облік
безхазяйного нерухомого майна без розгляду
у зв’язку з її відкликанням або рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого
майна, вона пред’являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені у пункті 81
цього Порядку, та повертає органові державної
реєстрації прав картку прийому заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна з відміткою про отримання відповідного рішення, яка підписується нею із
зазначенням дати та часу його отримання.
У разі коли уповноважена особа органу місцевого самоврядування особисто отримує рішення про залишення заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна без розгляду у зв’язку з її відкликанням, вона повертає
органові державної реєстрації прав також картку прийому заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна з відміткою про отримання нею заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, яка підписується нею із
зазначенням дати та часу її отримання.
Державний реєстратор долучає до облікової
справи заяву про відкликання заяви про взяття
на облік безхазяйного нерухомого майна, а також інші документи, що видані, оформлені чи
отримані ним під час розгляду заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.
83. За результатом розгляду заяви про взяття
на облік безхазяйного нерухомого майна державний реєстратор приймає рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або
рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна, форму та вимоги до
оформлення якого встановлює Мін’юст.
Державний реєстратор оформляє за допомогою Державного реєстру прав рішення про
взяття на облік безхазяйного нерухомого майна в одному примірнику, яке долучає до облікової справи.
84. На підставі прийнятого рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна
державний реєстратор вносить записи до спеціального розділу Державного реєстру прав та
відкриває облікову справу.
85. Датою та часом взяття на облік безхазяйного нерухомого майна вважається момент
прийняття органом державної реєстрації прав
заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.
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86. Після внесення записів до спеціального
розділу Державного реєстру прав державний
реєстратор формує витяг з Державного реєстру прав та оформляє його у двох примірниках, один з яких долучає до облікової справи.
87. Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про
взяття на облік безхазяйного нерухомого майна
видає або надсилає рекомендованим листом з
описом вкладення органові місцевого самоврядування витяг з Державного реєстру прав одним із способів, зазначених у заяві про взяття
на облік безхазяйного нерухомого майна.
У разі коли уповноважена особа органу місцевого самоврядування особисто отримує витяг з Державного реєстру прав, така особа пред’являє органові державної реєстрації
прав документи, що зазначені у пункті 80 цього
Порядку. Після отримання витягу з Державного
реєстру прав уповноважена особа органу місцевого самоврядування повертає органові
державної реєстрації прав картку прийому заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна з відміткою про отримання витягу
з Державного реєстру прав, яка підписується
нею із зазначенням дати та часу його отримання.
88. Державний реєстратор приймає рішення
про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна виключно за наявності таких
підстав:
1) безхазяйне майно не підлягає обліку відповідно до закону;
2) нерухоме майно або більша його частина
розміщені на території, державну реєстрацію
прав на якій проводить інший орган державної
реєстрації прав;
3) із заявою про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна звернулася неналежна
особа;
4) у Державному реєстрі прав або його спеціальному розділі, інших базах даних, які використовує державний реєстратор, містяться записи про державну реєстрацію права власності
та інших речових прав на нерухоме майно, щодо якого подано заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, або записи про
державну реєстрацію обтяжень речових прав
на таке майно;
5) у Державному реєстрі прав відсутні записи
про припинення права власності на нерухоме
майно у зв’язку з відмовою власника від права
власності (у разі коли підставою для звернення органу місцевого самоврядування із заявою
про взяття на облік безхазяйного нерухомого
майна є відмова власника нерухомого майна
від свого права власності).
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Державний реєстратор оформляє за допомогою Державного реєстру прав рішення про
відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна у двох примірниках, один з яких долучає до облікової справи.
89. Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про
відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна видає або надсилає рекомендованим листом органові місцевого самоврядування таке рішення.
У разі коли уповноважена особа органу місцевого самоврядування особисто отримує рішення
про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна, така особа пред’являє органові
державної реєстрації прав документи, що зазначені у пункті 80 цього Порядку. Після отримання рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна така особа повертає
органові державної реєстрації прав картку прийому заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна з відміткою про отримання зазначеного рішення, яка підписується нею із зазначенням дати та часу його отримання.
90. Державний реєстратор долучає до облікової справи заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним
під час ведення обліку безхазяйного нерухомого майна.
91. У разі коли до органу державної реєстрації прав подано заяву про державну реєстрацію
стосовно нерухомого майна, щодо якого державний реєстратор розглядає заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або
щодо якого державним реєстратором прийнято
рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, орган державної реєстрації прав
реєструє заяву про державну реєстрацію в базі
даних про реєстрацію заяв і запитів, а державний реєстратор розглядає її у загальному порядку.
Якщо за результатами розгляду заяви про
державну реєстрацію державним реєстратором прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на нерухоме майно, яке
органом державної реєстрації прав узяте на облік безхазяйного нерухомого майна, такий орган не пізніше наступного робочого дня з моменту державної реєстрації прав та їх обтяжень
в Державному реєстрі прав надсилає рекомендованим листом органові місцевого самоврядування, за заявою якого взяте на облік безхазяйне нерухоме майно, письмове повідомлення
про проведення органом державної реєстрації
прав державної реєстрації прав на таке нерухоме майно.
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Використання реєстраційних даних
Реєстру прав власності на нерухоме
майно, Єдиного реєстру заборон
відчуження об’єктів нерухомого майна,
Державного реєстру іпотек та Державного
реєстру обтяжень рухомого майна
92. Під час розгляду заяви про державну реєстрацію, відповідно до якої державну реєстрацію права власності або іншого речового права
на нерухоме майно у Державному реєстрі прав
заявлено вперше, державний реєстратор використовує дані Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного
реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна.
93. Державний реєстратор встановлює наявність записів про державну реєстрацію права власності або іншого речового права на нерухоме майно у Реєстрі прав власності на нерухоме майно з метою виявлення підстав для
застосування частини другої статті 29 Закону
України «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
94. Державний реєстратор встановлює наявність (відсутність):
1) записів про обтяження речових прав
на нерухоме майно в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та
Державному реєстрі іпотек;
2) запису про обтяження податковою заставою речових прав на нерухоме майно у
Державному реєстрі обтяжень рухомого майна,
порядок доступу до якого встановлює Мін’юст.
У разі наявності записів про обтяження речових прав на нерухоме майно у зазначених реєстрах державний реєстратор переносить відповідні записи до розділу Державного реєстру
прав, відкритого на об’єкт нерухомого майна.
Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття
державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень надсилає рекомендованим листом органові або посадовій
особі, якими встановлено обтяження речових
прав на нерухоме майно, особі, в інтересах якої
встановлено обтяження, письмове повідомлення про прийняте державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у Державному реєстрі прав та внесення
ним відомостей про обтяження речових прав на
таке нерухоме майно до зазначеного Реєстру.
Порядок перенесення державним реєстратором записів з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного
реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна до Державного реєстру
прав встановлює Мін’юст.
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95. Під час розгляду заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна державний
реєстратор встановлює наявність (відсутність)
будь-яких даних про нерухоме майно, щодо
якого органові державної реєстрації прав пода-

но таку заяву, в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державному
реєстрі іпотек та Державному реєстрі обтяжень
рухомого майна.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 червня 2011 р. № 703

ПОРЯДОК
надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
Загальна частина
1. Цей Порядок визначає процедуру надання витягів з Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно (далі – Державний реєстр
прав), перелік документів, необхідних для їх
отримання, права та обов’язки суб’єктів, що є
учасниками зазначеної процедури.
У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень» та інших нормативноправових актах, прийнятих відповідно до зазначеного Закону.
2. Витяги з Державного реєстру прав (далі –
витяги) надаються державними реєстраторами прав на нерухоме майно Укрдержреєстру та
структурних підрозділів територіальних органів
Мін’юсту, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру (далі – державні реєстратори), незалежно від місця розташування
нерухомого майна, за винятком надання державними реєстраторами витягів під час проведення державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень (далі – державна реєстрація прав), а також під час взяття на
облік безхазяйного нерухомого майна.
3. Державний реєстратор формує витяг за
допомогою Державного реєстру прав та оформляє його у двох примірниках, крім випадків, передбачених цим Порядком і Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх
обтяжень.
Один примірник витягу державний реєстратор долучає до реєстраційної або облікової
справи, а другий примірник орган державної
реєстрації надає заінтересованій особі особисто або уповноваженій нею особі (далі – заявник) відповідно до цього Порядку і Порядку
державної реєстрації прав на нерухоме майно
та їх обтяжень.
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Державний реєстратор використовує бланки
витягів єдиного зразка. Форму із зазначенням
опису бланка витягу, а також вимоги до його
оформлення встановлює Мін’юст.
4. За надання витягу справляється плата у
розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів
України.
5. Витяг містить відомості про державну реєстрацію права власності та інших речових прав
на нерухоме майно, обтяження таких прав.
Витяг, що надається під час проведення державної реєстрації прав, містить відомості про
зареєстроване речове право на нерухоме майно або обтяження такого права.
Витяг, що надається під час взяття на облік
безхазяйного нерухомого майна, містить відомості про таке майно, взяте на облік.
6. Документи, що подаються для отримання витягу, повинні відповідати вимогам, встановленим законом, цим Порядком та іншими
нормативно-правовими актами.
7. Надання витягу або відмова в його наданні
здійснюється у строк, що не перевищує двох робочих днів з моменту прийняття органом державної реєстрації прав заяви про надання витягу.
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Надання витягу
8. Для отримання витягу заявник подає органові державної реєстрації прав заяву про надання витягу, форму та вимоги до заповнення
якої встановлює Мін’юст.
Заінтересованою особою є власник (власники) нерухомого майна, спадкоємець (спадкоємці), правонаступник (правонаступники) юридичної особи, особа (особи), в інтересах якої (яких)
встановлено обтяження (обтяжувач).
9. Орган державної реєстрації прав приймає
заяву про надання витягу шляхом її реєстрації
у базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їй реєстраційного номера, фіксацією дати та часу її реєстрації.
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Моментом прийняття зазначеної заяви вважається дата та час її реєстрації у базі даних
про реєстрацію заяв і запитів.
Орган державної реєстрації прав видає заявникові картку прийому заяви про надання витягу, форму та вимоги до оформлення якої встановлює Мін’юст.
10. Під час подання заяви про надання витягу заявник пред’являє органові державної
реєстрації прав документ, що посвідчує його
особу.
Документом, що посвідчує особу, є паспорт
громадянина України, посвідка на проживання
особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця
або документ, що його заміняє.
Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження.
У разі подання заяви про надання витягу уповноваженою особою така особа пред’являє органові державної реєстрації прав, крім документа, що зазначений в абзаці першому цього пункту, документ, що підтверджує її повноваження.
11. Заявник подає органові державної реєстрації прав разом із заявою про надання витягу
документ про внесення плати за надання витягу
та копії документів, що зазначені в абзацах першому та четвертому пункту 10 цього Порядку.
Орган державної реєстрації прав не приймає
таку заяву в разі відсутності документа про внесення плати за надання витягу.
12. Під час розгляду заяви про надання витягу державний реєстратор перевіряє наявність
підстав для отримання заявником витягу.
13. За результатами розгляду заяви про надання витягу державний реєстратор формує витяг або приймає рішення про відмову в наданні витягу (далі – рішення про відмову). Форму
та вимоги до оформлення рішення про відмову
встановлює Мін’юст.
14. Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту формування державним реєстратором витягу видає
або надсилає рекомендованим листом з описом
вкладення заявникові витяг в один із способів,
що зазначений у заяві про надання витягу.
У разі коли заявник особисто отримує витяг,
він пред’являє органові державної реєстрації
прав документи, що зазначені в абзацах першому та четвертому пункту 10 цього Порядку.
Після отримання витягу заявник повертає органові державної реєстрації прав картку прийому
заяви про надання витягу з відміткою про його
отримання, яка підписується ним із зазначенням дати та часу отримання витягу.
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15. Державний реєстратор долучає до реєстраційної справи заяву про надання витягу,
документ про внесення плати за його надання,
а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час розгляду зазначеної заяви.
У разі надання витягу не за місцем розташування нерухомого майна орган державної реєстрації прав, державний реєстратор якого надав такий витяг, передає документи, що зазначені в абзаці першому цього пункту, органові
державної реєстрації прав за місцем розташування такого майна у порядку, встановленому
Мін’юстом, для їх подальшого долучення державним реєстратором до відповідної реєстраційної справи.
16. Державний реєстратор приймає рішення про відмову виключно за наявності таких
підстав:
1) із заявою про надання витягу звернулася
неналежна особа;
2) у Державному реєстрі прав відсутні відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження.
Державний реєстратор оформляє за допомогою Державного реєстру прав рішення про відмову у двох примірниках, один з яких долучає
до облікової справи, а другий орган державної
реєстрації прав видає заявникові відповідно до
цього Порядку.
У разі прийняття рішення про відмову в наданні витягу з підстав відсутності у Державному
реєстрі прав відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження
державний реєстратор оформляє витяг в одному примірнику, який долучає до облікової
справи.
17. Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про
відмову видає або надсилає рекомендованим
листом заявникові таке рішення.
У разі коли заявник особисто отримує рішення про відмову, він пред’являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені в
абзацах першому та четвертому пункту 10 цього Порядку. Після отримання рішення про відмову заявник повертає органові державної реєстрації прав картку прийому заяви про надання
витягу з відміткою про отримання рішення про
відмову, яка підписується ним із зазначенням
дати та часу отримання такого рішення.
Державний реєстратор долучає до облікової
справи заяву про надання витягу, документ про
внесення плати за його надання, а також інші
документи, що видані, оформлені або отримані
ним під час розгляду заяви.
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ДМУ

20 років

ОФІЦІЙНИЙ ДОКУМЕНТ
Використання реєстраційних даних
Реєстру прав власності на нерухоме
майно, Єдиного реєстру заборон
відчуження об’єктів нерухомого майна та
Державного реєстру іпотек
18. Під час розгляду заяви про надання витягу державний реєстратор у разі відсутності відомостей у Державному реєстрі прав встановлює наявність записів про державну реєстрацію права власності або іншого речового права
на нерухоме майно у Реєстрі прав власності на
нерухоме майно. Якщо Реєстр прав власності
на нерухоме майно містить записи про державну реєстрацію права власності або іншого речового права на нерухоме майно, державний реєстратор рекомендує заявникові у рішенні про
відмову у наданні витягу з підстав відсутності
відомостей у Державному реєстрі прав звернутися до органу державної реєстрації прав із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у Державному реєстрі прав.

19. Під час розгляду заяви про надання витягу особи (осіб), в інтересах якої (яких) встановлено обтяження речових прав на нерухоме майно (обтяжувача), іпотекодержателя державний
реєстратор у разі відсутності необхідних відомостей у Державному реєстрі прав встановлює
наявність записів про обтяження речових прав
на нерухоме майно, які встановлені в інтересах
такої (таких) особи (осіб) в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна
та/або наявність записів про обтяження нерухомого майна іпотекою в Державному реєстрі
іпотек.
У разі наявності таких записів у Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого
майна та/або Державному реєстрі іпотек державний реєстратор рекомендує заявникові в
рішенні про відмову з підстав відсутності відомостей у Державному реєстрі прав звернутися
до органу державної реєстрації прав із заявою
про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у
Державному реєстрі прав.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ

від 29 вересня 2011 року № 1413/66/1215

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного
майна України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів
України від 14.10.93 № 441/77/79
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Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2011 р. за № 1174/19912
З метою приведення нормативно-правового
акта у відповідність із законодавством з питань
приватизації та оцінки майна НАКАЗУЄМО:
1. Визнати таким, що втратив чинність,
наказ Фонду державного майна України,
Міністерства економіки України, Міністерства
фінансів України від 14.10.93 № 441/77/79
«Про затвердження Положення про особливості оцінки об’єктів приватизації у зв’язку з
індексацією основних фондів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.11.93 за
№ 171.
2. Директору Департаменту оціночної діяльності Фонду державного майна України в
установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.

__________

* Опубліковано в «Офіційному віснику України» від 28
жовтня 2011 року № 81. – Прим. ред.

2_N12-2011_ukr.indd 53

3. Контроль за виконанням цього наказу
покласти на заступника Голови Фонду державного майна України, заступника Міністра
економічного розвитку і торгівлі України – керівника апарату, заступника Міністра фінансів України відповідно до функціональних
обов’язків.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування*.

Голова Фонду державного
майна України О. РЯБЧЕНКО
Перший віце-прем’єр-міністр
України – Міністр економічного розвитку
і торгівлі України А. КЛЮЄВ
Міністр фінансів України
Ф. ЯРОШЕНКО
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ОФІЦІЙНИЙ ДОКУМЕНТ
З метою реалізації вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»* та керуючись
постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.11 № 740 «Про затвердження граничних норм
витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»** Фонд державного майна України затвердив розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що
надаються за запитом на інформацію (наказ від 21.10.11 № 1520).
Розмір
фактичних витрат на копіювання або друк документів,
що надаються за запитом на інформацію
Послуга, що надається

Розмір плати

Копіювання або друк копій документів формату А4 та
меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної
плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату A3 та
більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної
плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що
потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому
числі двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної
плати за виготовлення однієї сторінки

Примітка. Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється на дату копіювання та друку документів.

Юридичний лікнеп

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення управління землями на території
Автономної Республіки Крим
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Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів
України:
1. У Земельному кодексі України (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., № 3 – 4,
ст. 27):
1) частину першу статті 20 викласти в такій
редакції:
«1. Віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень органів
державної влади, Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим та органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень»;
2) пункт «а» статті 21 викласти в такій
редакції:
«а) визнання недійсними рішень органів
державної влади, Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, Ради міністрів Автономної
__________

* Державний інформаційний бюлетень про приватизацію, 2011, № 4, с. 29 – 36.
** Там само, 2011, № 9, с. 32
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Республіки Крим та органів місцевого самоврядування про надання (передачу) земельних ділянок громадянам та юридичним особам»;
3) у статті 118:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділянки, яка перебуває у його
користуванні, подає заяву до відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської
державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки. У разі якщо земельна ділянка державної власності розташована за межами населених пунктів і не входить до складу
певного району, заява подається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим»;
частину третю після слів «сільської, селищної, міської ради або» доповнити словами «Ради міністрів Автономної Республіки
Крим»;
частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель
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державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства, ведення
особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідної
районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням
земельної ділянки. У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та
її орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки,
погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб) та висновки конкурсної
комісії (у разі надання земельної ділянки для
ведення фермерського господарства). У разі якщо земельна ділянка державної власності розташована за межами населених пунктів і не входить до складу певного району, заява подається до Ради міністрів Автономної
Республіки Крим»;
в абзаці першому частини сьомої слово
«Районна» замінити словами «Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, районна»;
у частині дев’ятій слово «Районна» замінити
словами «Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, районна»;
4) частину першу статті 119 після слів «органу державної влади» доповнити словами «Ради
міністрів Автономної Республіки Крим»;
5) у статті 122:
пункт «в» частини третьої після слів «(шкіл,
закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо)» доповнити словами «з урахуванням вимог частини шостої цієї статті»;
частину шосту після слів «Рада міністрів
Автономної Республіки Крим» доповнити словами «на території Автономної Республіки
Крим», слова «у межах міст республіканського (Автономної Республіки Крим) значення»
замінити словами «у межах сіл, селищ, міст»,
а після слів «цієї статті» доповнити словами
«а також погоджує передачу таких земель у
власність або у користування районними державними адміністраціями на їх території для будівництва об’єктів, пов’язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району
(шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств
торгівлі тощо)»;
6) частину першу статті 124 після слів «органу місцевого самоврядування» доповнити сло-
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вами і цифрами «згідно з їх повноваженнями,
визначеними статтею 122 цього Кодексу»;
7) частину першу статті 127 після слів «державної влади» доповнити словами «Рада міністрів Автономної Республіки Крим», а після
слів «до їх повноважень» – словами і цифрами
«визначених статтею 122 цього Кодексу»;
8) у частині третій, абзаці першому частини
восьмої та частині одинадцятій статті 128, абзаці сімнадцятому частини другої статті 134,
частинах першій і п’ятій статті 136, частині третій статті 137 слова «орган державної влади» в
усіх відмінках і числах замінити словами «орган
державної влади, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим» у відповідному відмінку
і числі;
9) статтю 146 викласти в такій редакції:
«Стаття 146. Викуп земельних ділянок для
суспільних потреб
Викуп земельних ділянок для суспільних потреб, які перебувають у власності фізичних та
юридичних осіб, здійснюється у випадках та в
порядку, встановлених законом»;
10) у статті 149:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Земельні ділянки, надані у постійне користування із земель державної та комунальної власності, можуть вилучатися для суспільних та інших потреб за рішенням органів
державної влади, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим та органів місцевого самоврядування на підставі та в порядку, передбачених
цим Кодексом»;
пункт «в» частини п’ятої після слів «(шкіл, лікарень, підприємств торгівлі, інфраструктури
оптових ринків сільськогосподарської продукції
тощо)» доповнити словами «з урахуванням вимог частини восьмої цієї статті»;
частину восьму після слів «Рада міністрів
Автономної Республіки Крим» доповнити словами «на території Автономної Республіки
Крим», слова «в межах міст республіканського (Автономної Республіки Крим) значення та
за межами населених пунктів» замінити словами «у межах сіл, селищ, міст та за їх межами», а після слів «цієї статті» доповнити словами «а також погоджує вилучення таких земель
районними державними адміністраціями на їх
території для будівництва об’єктів, пов’язаних
з обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, лікарень, підприємств торгівлі, інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції тощо)»;
11) у статті 151:
у назві і тексті слова «вилучення (викуп)» у
всіх відмінках замінити словом «викуп» у відповідному відмінку;
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у частині першій слова «у вилученні земельних ділянок, наданих у постійне користування
із земель державної чи комунальної власності,
для суспільних потреб та» і слово «землекористувачами» виключити;
у частині першій, абзаці першому частини
восьмої, частинах дев’ятій та одинадцятій слова «орган державної влади» в усіх відмінках і
числах замінити словами «орган державної
влади, Верховна Рада Автономної Республіки
Крим, Рада міністрів Автономної Республіки
Крим» у відповідному відмінку і числі;
12) у пункті 12 розділу X «Перехідні положення»:
в абзаці першому слова «зазначених в абзаці третьому» замінити словами «зазначених в
абзаці другому», а після слів «міські ради» доповнити словами «з урахуванням вимог абзацу
третього цього пункту»;
доповнити абзацом третім такого змісту:
«До розмежування земель державної та комунальної власності Рада міністрів Автономної
Республіки Крим на території Автономної
Республіки Крим здійснює розпорядження землями за межами населених пунктів відповідно до повноважень, визначених цим Кодексом.
Надання та зміна цільового призначення земель водного фонду, історико-культурного, лісогосподарського, оздоровчого, рекреаційного, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення в межах населених пунк-

тів (крім земель, переданих у приватну власність
та земель, зазначених в абзаці другому цього
пункту) здійснюється за погодженням з Радою
міністрів Автономної Республіки Крим».
2. У Законі України «Про землеустрій»
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
№ 36, ст. 282):
1) абзац другий статті 4 після слів «органи державної влади» доповнити словами
«Верховна Рада Автономної Республіки Крим,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим»;
2) частину першу статті 26 після слів «органи
державної влади» доповнити словами «Рада
міністрів Автономної Республіки Крим»;
3) статтю 35 доповнити частиною другою такого змісту:
«У разі виявлення при проведенні інвентаризації земель державної та комунальної власності земель, не віднесених до тієї чи іншої категорії, віднесення таких земель до відповідної категорії здійснюється органами виконавчої
влади або органами місцевого самоврядування
на підставі відповідної документації із землеустрою, погодженої та затвердженої в установленому законом порядку».
II. Цей Закон набирає чинності з дня його
опублікування*.

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
3 березня 2011 року
№ 3123-VI

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 18 Закону України «Про загальну
середню освіту» щодо запобігання дискримінації
при вступі до початкової школи
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Статтю 18 Закону України «Про загальну середню освіту» (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., № 28, ст. 230) доповнити частиною сьомою такого змісту:
«7. Забороняється перевіряти рівень знань
під час зарахування дітей до загальноосвітнього навчального закладу, крім гімназій, лі____________

* Опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 27 квітня

2011 р. № 76. – Прим. ред.
** Опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 5 жовтня
2011 р. № 183. – Прим. ред.
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цеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкілінтернатів)».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його
опублікування**.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний
термін з дня набрання чинності цим Законом
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ
м. Київ
6 вересня 2011 року
№ 3701-VI
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ПОКАЖЧИК

ПОКАЖЧИК
основних матеріалів, опублікованих у «Державному інформаційному
бюлетені про приватизацію» в 2011 році
Закони України
Закон України від 23 вересня 2010 р. № 2555-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення єдиної системи державної реєстрації юридичних осіб»
(витяг), № 1, с. 39
Закон України від 7 жовтня 2010 р. № 2591-VI «Про Кабінет
Міністрів України», № 5, с. 35
Закон України від 8 жовтня 2010 р. № 2601-VI «Про внесення змін до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо створення умов для забезпечення належного обігу
облігацій підприємств», № 1, с. 40
Закон України від 21 жовтня 2010 р. № 2626-VI «Про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про управління
об’єктами державної власності», № 1, с. 41
Закон України від 4 листопада 2010 р. № 2675-VI «Про
внесення змін до статті 43 Закону України «Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»,
№ 2, с. 12
Закон України від 2 грудня 2010 р. № 2740-VI «Про внесення змін до Водного і Земельного кодексів України щодо
прибережних захисних смуг», № 7, с. 37
Закон України від 2 грудня 2010 р. № 2756-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України» (витяг), № 2, с. 14
Закон України від 21 грудня 2010 р. № 2808-VI «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України
щодо запобігання та протидії корупції», № 3, с. 22
Закон України від 22 грудня 2010 р. № 2850-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статутного капіталу», № 3, с. 22
Закон України від 23 грудня 2010 р. № 2856-VI «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України» (витяг), № 2, с. 15
Закон України від 23 грудня 2010 р. № 2857-VI «Про
Державний бюджет України на 2011 рік» (витяг), № 2, с. 14
Закон України від 23 грудня 2010 р. № 2880-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гарантування прав концесіонерів», № 3, с. 23
Закон України від 11 січня 2011 р. № 2913-VI «Про внесення зміни до статті 61 Сімейного кодексу України щодо об’єктів
права спільної сумісної власності подружжя», № 11, с. 58
Закон України від 11 січня 2011 р. № 2914-VI «Про внесення змін до статті 67 Кодексу законів про працю України»,
№ 4, с. 36
Закон України від 13 січня 2011 р. № 2924-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в житловокомунальному господарстві», № 11, с. 58
Закон України від 13 січня 2011 р. № 2938-VI «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію», № 4, с. 23
Закон України від 13 січня 2011 р. № 2939-VI «Про доступ
до публічної інформації», № 4, с. 29
Закон України від 14 січня 2011 р. № 2948-VI «Про заборону приватизації, відчуження, передачі в заставу та внесення до
статутних капіталів господарських товариств усіх форм власності пакета акцій, що належить державі у статутному капіта-
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лі Закритого акціонерного товариства «Одеська кіностудія»,
№ 4, с. 36
Закон України від 3 лютого 2011 р. № 2978-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання трудових відносин у разі відмови у наданні допуску до
державної таємниці», № 11, с. 59
Закон України від 3 лютого 2011 р. № 2994-VI «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо
вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств»,
№ 4, с. 37
Закон України від 17 лютого 2011 р. № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» (витяг), № 6, с. 31
Закон України від 3 березня 2011 р. № 3123-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення управління землями на території Автономної
Республіки Крим», № 12, с. 54
Закон України від 17 березня 2011 р. № 3165-VI «Про внесення змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів України»,
№ 6, с. 32
Закон України від 17 березня 2011 р. № 3166-VI «Про центральні органи виконавчої влади», № 6, с. 33
Закон України від 7 квітня 2011 р. № 3205-VI «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи – підприємця» (витяг),
№ 7, с. 38
Закон України від 7 квітня 2011 р. № 3206-VI «Про засади
запобігання і протидії корупції», № 9, с. 46
Закон України від 19 квітня 2011 р. № 3231-VI «Про внесення змін до статті 121 Кодексу законів про працю України»,
№ 7, с. 39
Закон України від 21 квітня 2011 р. № 3269-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних
відносин», № 8, с. 58
Закон України від 21 квітня 2011 р. № 3270-VI «Про внесення змін до статті 9 Закону України «Про професійних творчих
працівників та творчі спілки» щодо переважного права творчих спілок на укладення договору оренди приміщень державної або комунальної власності», № 7, с. 39
Закон України від 21 квітня 2011 р. № 3273-VI «Про внесення зміни до статті 8 Закону України «Про аудиторську діяльність», № 7, с. 40
Закон України від 21 квітня 2011 р. № 3274-VI «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» щодо заборони приватизації приміщень, де розміщуються бібліотеки,
книгарні та державні видавництва», № 7, с. 40
Закон України від 12 травня 2011 р. № 3322-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спільної діяльності», № 8, с. 61
Закон України від 12 травня 2011 р. № 3326-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо кількості учасників
товариства з обмеженою відповідальністю», № 8, с. 62
Закон України від 14 червня 2011 р. № 3491-VI «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на
2011 рік» (витяг), № 8, с. 62
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Закон України від 16 червня 2011 р. № 3524-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності наукових парків», № 9, с. 26
Закон України від 16 червня 2011 р. № 3531-VI «Про особливості управління об’єктами державної власності в обороннопромисловому комплексі», № 9, с. 27
Закон України від 5 липня 2011 р. № 3563-VI «Про внесення
змін до Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» щодо скорочення переліку підприємств, що не підлягають приватизації»,
№ 9, с. 30
Закон України від 8 липня 2011 р. № 3686-VI «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення
спільної діяльності», № 10, с. 62
Закон України від 8 липня 2011 р. № 3687-VI «Про особливості оренди чи концесії об’єктів паливно-енергетичного
комплексу, що перебувають у державній власності» (з коментарем), № 10, с. 52
Закон України від 6 вересня 2011 р. № 3701-VI «Про внесення змін до статті 18 Закону України «Про загальну середню
освіту» щодо запобігання дискримінації при вступі до початкової школи», № 12, с. 56
Закон України від 8 вересня 2011 р. № 3713-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відчуження майна суб’єктів господарювання державного сектору
економіки», № 12, с. 25
Закон України від 8 вересня 2011 р. № 3716-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» (з коментарем),
№ 12, с. 26
Закон України від 8 вересня 2011 р. № 3720-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування», № 12, с. 31

58

Укази та розпорядження Президента України
Указ Президента України від 10 грудня 2010 р. № 1118/2010
«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 22 жовтня 2010 року «Про ситуацію у сфері приватизації
державного майна», № 2, с. 11
Указ Президента України від 5 травня 2011 р. № 547/2011
«Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу
до публічної інформації», № 7, с. 41
Указ Президента України від 5 жовтня 2011 р. № 964/2011
«Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про
засади запобігання і протидії корупції», № 12, с. 24

На виконання Указу Президента України
Утворено Координаційний центр з упровадження економічних реформ, № 4, с. 10
Форми запитів на отримання публічної інформації,
№ 7, с. 61

Постанови та розпорядження
Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2010 р.
№ 1010 «Про внесення змін до Методики розрахунку і порядку
використання плати за оренду державного майна», № 1, с. 41
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р.
№ 999 «Про визначення критеріїв віднесення об’єктів державної власності до таких, що мають стратегічне значення для
економіки і безпеки держави», № 1, с. 42
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р.
№ 1242 «Про затвердження зразка повідомлення про нотаріальне посвідчення договору оренди об’єктів нерухомості»,
№ 3, с. 24

2_N12-2011_ukr.indd 58

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р.
№ 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної
суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб»,
№ 3, с. 24
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р.
№ 1 «Про затвердження базового нормативу відрахування
частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за
результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 році
господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», № 2, с. 17
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р.
№ 26 «Про внесення зміни до пункту 2 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади
і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм
власності, в засобах масової інформації», № 4, с. 51
Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2011 р.
№ 56 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2000 р. № 783»,
№ 4, с. 51
Постанова Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2011 р.
№ 81 «Про затвердження Порядку надання приватним партнером державному партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства»,
№ 6, с. 41
Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р.
№ 232 «Про затвердження Методики виявлення ризиків,
пов’язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та
визначення форми управління ними», № 6, с. 44
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р.
№ 127 «Про затвердження переліку підприємств, які підлягають приватизації відповідно до Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» та
операції з безоплатної передачі частки державного майна (акцій) яких працівникам і прирівняним до них особам звільняються від оподаткування», № 4, с. 51
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р.
№ 138 «Про затвердження Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними
унітарними підприємствами та їх об’єднаннями», № 5, с. 52
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р.
№ 145 «Деякі питання безоплатної передачі основних засобів», № 4, с. 53
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р.
№ 162 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів
України від 23 грудня 2004 р. № 1734 і від 3 листопада 2010 р.
№ 999», № 5, с. 53
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р.
№ 258 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з
приватизації державного майна», № 5, с. 54
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня
2011 р. № 279 «Про затвердження Порядку надання державної
підтримки здійсненню державно-приватного партнерства»,
№ 5, с. 56
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2011 р.
№ 443 «Про внесення змін до Переліку об’єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію», № 7, с. 42
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р.
№ 384 «Деякі питання організації здійснення державноприватного партнерства», № 6, с. 46
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р.
№ 390 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких
актів Кабінету Міністрів України», № 6, с. 54
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р.
№ 434 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 21 вересня 1998 р. № 1482», № 6, с. 54
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Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р.
№ 483 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів
України», № 7, с. 43
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р.
№ 497 «Про передачу Фондові державного майна державних
пакетів акцій енергогенеруючих та енергопостачальних підприємств», № 7, с. 45
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р.
№ 522 «Про затвердження Методики проведення оцінки
ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України,
постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями
Президента України та Кабінету Міністрів України», № 7, с. 47
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р.
№ 703 «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав
на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно»,
№ 12, с. 33
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р.
№ 699 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 26 листопада 2003 р. № 1839», № 9, с. 31
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р.
№ 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», № 9, с. 32
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 2011 р.
№ 754 «Про внесення змін до Порядку проведення інвентаризації нерухомого майна, що використовується Чорноморським
флотом Російської Федерації на території України», № 9, с. 33
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 2011 р.
№ 784 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів
України від 22 червня 2004 р. № 794 і від 11 травня 2011 р.
№ 497», № 9, с. 34
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р.
№ 832 «Про внесення змін до Методики оцінки об’єктів оренди», № 9, с. 35
Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р.
№ 902 «Про утворення Комісії з питань проведення інвентаризації майна загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, яке передано їм у відання,
володіння та/або користування за рішенням органів державної влади колишнього Союзу РСР та Української РСР»,
№ 10, с. 63
Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р.
№ 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на
право оренди державного майна», № 11, с. 25
Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 938 «Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань доступу до інформації»,
№ 11, с. 30
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2011 р.
№ 961 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів
України від 10 серпня 1995 р. № 629 і від 4 жовтня 1995 р.
№ 786», № 11, с. 32
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2010 р. № 2138-р «Про схвалення Концепції проекту Закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», № 2, с. 12
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 березня 2011 р. № 219-р «Питання організації підготовки проекту
Державної програми економічного і соціального розвитку
України на 2012 рік», № 7, с. 49
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 квітня
2011 р. № 310-р «Про затвердження переліку енергогенеруючих і енергопостачальних підприємств, державні пакети акцій
яких підлягають продажу в 2011 році», № 6, с. 56
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Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 травня
2011 р. № 420-р «Про платну адміністративну послугу, яка надається Фондом державного майна України», № 7, с. 56
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 липня
2011 р. № 642-р «Про підвищення кваліфікації державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з
питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування»,
№ 11, с. 54
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 676-р «Про внесення зміни в додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р.
№ 310», № 11, с. 35
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 вересня
2011 р. № 902-р «Питання управління державним майном, що
не увійшло до статутного капіталу публічного акціонерного
товариства «Укртелеком», але перебуває на його балансі»,
№ 11, с. 35

Нормативні акти, затверджені постановами
та розпорядженнями Кабінету Міністрів України
Граничні норми витрат на копіювання або друк документів,
що надаються за запитом на інформацію, № 9, с. 32
Зміни, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України,
№ 7, с. 43
Зміни, що вносяться до Методики оцінки об’єктів оренди,
№ 9, с. 35
Зміни, що вносяться до Переліку об’єктів права державної
власності, які можуть надаватися в концесію, № 7, с. 43
Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України від 22 червня 2004 р. № 794 і від 11 травня 2011 р.
№ 497, № 9, с. 34
Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України від 10 серпня 1995 р. № 629 і від 4 жовтня 1995 р.
№ 786, № 11, с. 33
Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів
України від 21 вересня 1998 р. № 1482, № 6, с. 54
Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів
України від 26 листопада 2003 р. № 1839, № 9, с. 31
Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2004 р. № 1734 і від 3 листопада 2010 р. № 999,
№ 5, с. 53
Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
з питань доступу до інформації, № 11, с. 30
Зміни, що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів
України від 22 лютого 2008 р. № 367 та від 3 грудня 2008 р.
№ 1517, № 6, с. 56
Зміни, що вносяться у додаток 1 до постанови Кабінету
Міністрів України від 22 червня 2004 р. № 794, № 7, с. 45
Концепція Державної програми економічного і соціального
розвитку України на 2012 рік, № 7, с. 49
Концепція проекту Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», № 2, с. 12
Методика визначення мінімальної суми орендного платежу
за нерухоме майно фізичних осіб, № 3, с. 25
Методика виявлення ризиків, пов’язаних з державноприватним партнерством, їх оцінки та визначення форми
управління ними, № 6, с. 44
Методика проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України,
№ 7, с. 47
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Перелік розпоряджень Кабінету Міністрів України, що втратили чинність, № 6, с. 57
Положення про Комісію з питань проведення інвентаризації
майна загальносоюзних громадських об’єднань (організацій)
колишнього Союзу РСР, яке передано їм у відання, володіння
та/або користування за рішенням органів державної влади колишнього Союзу РСР та Української РСР, № 10, с. 64
Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного
майна, № 5, с. 54
Порядок відрахування до державного бюджету частини
чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, № 5, с. 52
Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та
їх обтяжень, № 12, с.33
Порядок надання витягів з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно, № 12, с.51
Порядок надання державної підтримки здійсненню
державно-приватного партнерства, № 5, с. 57
Порядок надання приватним партнером державному партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках
державно-приватного партнерства, № 6, с. 41
Порядок проведення аналізу ефективності здійснення
державно-приватного партнерства, № 6, с. 52
Порядок проведення інвентаризації нерухомого майна,
що використовується Чорноморським флотом Російської
Федерації на території України, № 9, с. 33
Порядок проведення конкурсу з визначення приватного
партнера для здійснення державно-приватного партнерства
щодо об’єктів державної, комунальної власності та об’єктів,
які належать Автономній Республіці Крим, № 6, с. 47
Порядок проведення конкурсу на право оренди державного майна, № 11, с. 25

Накази Фонду державного майна України

60

Наказ Фонду державного майна України від 30 червня
2010 р. № 906 «Щодо затвердження стандарту надання адміністративної послуги», № 2, с. 28
Наказ Фонду державного майна України від 30 червня
2010 р. № 907 «Щодо затвердження стандарту надання адміністративної послуги», № 2, с. 29
Наказ Фонду державного майна України від 15 листопада
2010 р. № 1676 «Про внесення змін до Положення про порядок
роботи Екзаменаційної комісії» (зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 9 грудня 2010 р. за № 1232/18527), № 2, с. 27
Наказ Фонду державного майна України від 15 листопада
2010 р. № 1677 «Про внесення зміни до Порядку реєстрації
фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів»
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 грудня 2010 р.
за № 1233/18528), № 2, с. 27
Наказ Фонду державного майна України від 19 листопада
2010 р. № 1707 «Щодо переліку документів, необхідних для
проведення незалежної оцінки майна», № 1, с. 46
Наказ Фонду державного майна України від 13 грудня
2010 р. № 1853 «Щодо укладення договору на проведення
оцінки об’єкта аукціону», № 2, с. 30
Наказ Фонду державного майна України від 13 грудня
2010 р. № 1854 «Про внесення Змін до Загальних вимог до
навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх
кваліфікації» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 січня 2011 р. за № 51/18789), № 3, с. 26
Наказ Фонду державного майна України від 13 грудня
2010 р. № 1855 «Про внесення змін до Положення про порядок видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 січня 2011 р. за
№ 52/18790), № 3, с. 26
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Наказ Фонду державного майна України від 13 грудня
2010 р. № 1856 «Про внесення змін до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної
підготовки оцінювачів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 14 січня 2011 р. за № 53/18791), № 3, с. 28
Наказ Фонду державного майна України від 13 грудня
2010 р. № 1857 «Про внесення змін до Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності –
суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання»
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 січня 2011 р.
за № 54/18792), № 3, с. 28
Наказ Фонду державного майна України від 29 грудня
2010 р. № 1954 «Про порядок віднесення майна до такого, що
включається до складу цілісного майнового комплексу державного підприємства» (зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 24 січня 2011 р. за № 109/18847), № 4, с. 55
Наказ Фонду державного майна України від 24 січня 2011 р.
№ 75 «Щодо звичайної ціни послуг на виконання робіт і послуг з оцінки майна, земельних ділянок та об’єктів аукціону»,
№ 3, с. 29
Наказ Фонду державного майна України від 8 лютого
2011 р. № 139 «Про внесення змін до нормативно-правового
акта» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 лютого
2011 р. за № 235/18973), № 5, с. 58
Наказ Фонду державного майна України від 8 лютого
2011 р. № 140 «Про визнання таким, що втратив чинність,
нормативно-правового акта» (зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 24 лютого 2011 р. за № 227/18965),
№ 5, с. 59
Наказ Фонду державного майна України від 8 лютого
2011 р. № 141 «Про внесення змін до деяких нормативноправових актів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 лютого 2011 р. за № 234/18972), № 5, с. 61
Наказ Фонду державного майна України від 22 лютого
2011 р. № 239 «Про внесення змін до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 березня 2011 р. за № 312/19050), № 5, с. 61
Наказ Фонду державного майна України від 22 лютого
2011 р. № 240 «Про внесення змін до Положення про порядок підготовки та проведення відкритих торгів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 березня 2011 р. за
№ 311/19049), № 5, с. 63
Наказ Фонду державного майна України від 22 лютого
2011 р. № 241 «Про визнання таким, що втратив чинність,
нормативно-правового акта» (зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 19 травня 2011 р. за № 607/19345), № 8, с. 63
Наказ Фонду державного майна України від 1 березня
2011 р. № 290 «Щодо внесення змін до наказу ФДМУ від
24.02.06 № 342», № 5, с. 63
Наказ Фонду державного майна України від 14 березня
2011 р. № 350 «Про внесення змін до типових актів перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 березня 2011 р. за
№ 421/19159), № 6, с. 57
Наказ Фонду державного майна України від 17 березня
2011 р. № 371 «Про внесення змін до Положення про порядок
погодження планів санації та мирових угод» (зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 4 квітня 2011 р. за № 448/19186),
№ 6, с. 58
Наказ Фонду державного майна України від 21 березня
2011 р. № 393 «Про внесення змін до нормативно-правових
актів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 квітня
2011 р. за № 455/19193), № 6, с. 58
Наказ Фонду державного майна України від 25 березня
2011 р. № 434 «Про внесення змін до Порядку захисту закріплення пакетів акцій у державній власності» (зареєстровано в
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ПОКАЖЧИК
Міністерстві юстиції України 8 квітня 2011 р. за № 466/19204),
№ 6, с. 59
Наказ Фонду державного майна України від 1 квітня 2011 р.
№ 502 «Про затвердження Порядку погодження Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та
представництвами розміру плати за оренду державного майна» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 червня
2011 р. за № 714/19452), № 9, с. 37
Наказ Фонду державного майна України від 6 квітня 2011 р.
№ 519 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу
Фонду державного майна України від 13.02.97 № 165» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2011 р. за
№ 519/19257), № 7, с. 56
Наказ Фонду державного майна України від 12 травня
2011 р. № 708 «Про затвердження Стандарту адміністративної
послуги з оформлення права власності на нерухоме майно, яке
передається творчим спілкам» (зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 31 травня 2011 р. за № 644/19382), № 9, с. 40
Наказ Фонду державного майна України від 1 червня
2011 р. № 822 «Про внесення змін до нормативно-правового
акта» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 червня
2011 р. за № 745/19483), № 9, с. 43
Наказ Фонду державного майна України від 2 червня
2011 р. № 823 «Про внесення змін до нормативно-правового
акта» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 червня
2011 р. за № 746/19484), № 9, с. 43
Наказ Фонду державного майна України від 3 червня
2011 р. № 830 «Про внесення зміни до нормативно-правового
акта» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 червня
2011 р. за № 747/19485), № 9, с. 44
Наказ Фонду державного майна України від 14 червня
2011 р. № 890 «Про внесення змін до Положення про порядок
погодження планів санації та мирових угод» (зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 1 липня 2011 р. за № 797/19535),
№ 9, с. 44
Наказ Фонду державного майна України від 21 червня
2011 р. № 932 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 03.03.2000 № 433» (зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 7 липня 2011 р. за № 824/19562),
№ 9, с. 45
Наказ Фонду державного майна України від 13 липня
2011 р. № 1060 «Щодо внесення змін до наказу ФДМУ від
21.02.06 № 342», № 9, с. 56
Наказ Фонду державного майна України від 18 липня 2011
року № 1074 «Щодо звичайної ціни послуг на виконання робіт
і послуг з оцінки майна, земельних ділянок та об’єктів аукціону», № 10, с. 47
Наказ Фонду державного майна України від 18 липня
2011 р. № 1083 «Про внесення змін до Положення про порядок видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 липня 2011 р. за
№ 918/19656), № 9, с. 57
Наказ Фонду державного майна України від 18 серпня
2011 р. № 1228 «Про внесення змін до Переліку документів,
які подаються орендарем орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2011 р.
за № 1055/19793), № 11, с. 35
Наказ Фонду державного майна України від 18 серпня
2011 р. № 1229 «Про затвердження Стандарту адміністративної послуги з надання інформації (відомостей або витягу) з Єдиного реєстру об’єктів державної власності» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 вересня 2011 р. за
№ 1066/19804), № 11, с. 40
Наказ Фонду державного майна України від 29 серпня 2011 р. № 1270 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» (зареєстро-
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вано в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 р. за
№ 1096/19834), № 11, с. 42
Наказ Фонду державного майна України від 29 серпня
2011 р. № 1271 «Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу Фонду державного майна України від 13.10.2004
№ 2149» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2011 р. за № 1083/19821), № 11, с. 51

Нормативні документи, затверджені наказами Фонду
державного майна України
Зміни до Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації, № 3, с. 26
Перелік документів, які подаються орендарем орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до
державної власності, № 11, с. 35
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, № 11, с. 43
Положення про порядок віднесення майна до такого, що
включається до складу цілісного майнового комплексу державного підприємства, № 4, с. 55
Порядок погодження Фондом державного майна України,
його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна, № 9, с. 38
Стандарт адміністративної послуги з надання інформації
(відомостей або витягу) з Єдиного реєстру об’єктів державної
власності, № 11, с. 40
Стандарт адміністративної послуги з оформлення права
власності на нерухоме майно, яке передається творчим спілкам, № 9, с. 40
Стандарт надання Фондом державного майна України адміністративної послуги з видачі сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, № 2, с. 28
Стандарт надання Фондом державного майна України адміністративної послуги щодо ведення Державного реєстру
суб’єктів оціночної діяльності, № 2, с. 29

Інструктивні листи Фонду державного майна України
Інструктивний лист ФДМУ від 11.04.11 № 10-36-4969
«Щодо внесення доповнень до Інструктивного листа Фонду
державного майна України від 16.03.2011 № 10-36-3540»,
№ 6, с. 59
Лист ФДМУ від 30.05.11 № 10-36-7450 «Щодо надання
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України та хід виконання Державної програми приватизації у
І півріччі 2011 року, № 10, с. 4
Звіт про роботу Фонду державного майна України та хід виконання Державної програми приватизації у 2010 році, № 5, с. 6
Інформація про стан роботи зі зверненнями громадян у
структурних підрозділах центрального апарату ФДМУ в 2010
році, № 2, с. 2
Інформація щодо реформування відносин власності в
Україні за 2010 рік, № 3, с. 8
Інформація щодо реформування відносин власності в
Україні за І квартал 2011 року, № 6, с. 13
Інформація щодо реформування відносин власності в
Україні за І півріччя 2011 року, № 9, с. 8
Інформація щодо реформування відносин власності в
Україні за 9 міс. 2011 року, № 12, с. 7
Керівний склад регіональних відділень Фонду державного
майна України, № 11, с. 61
На засіданні колегії Фонду державного майна України,
№ 1, с. 2; № 4, с. 4; № 6, с. 4; № 7, с. 2; № 10, с. 2
Перелік питань на перевірку знання Конституції України,
законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання та протидії корупції», № 11, с. 55
Перелік юридичних осіб, які уклали (або переуклали) у першому півріччі 2011 року угоду з Фондом державного майна України
про виконання послуг під час приватизації об’єктів, № 9, с. 25
Підсумки діяльності Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів», № 3, с. 21;
№ 6, с. 30; № 11, с. 23
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Реєстр організаторів аукціонів з відчуження майна,
№ 1, с. 37
Реєстр юридичних осіб, які уклали (або переуклали) в листопаді 2010 року договір з Фондом державного майна України
про організацію продажу майна, що перебуває в державній
власності, № 1, с. 38
Реєстр юридичних осіб, які уклали (або переуклали) в
грудні 2010 року договір з Фондом державного майна України
про організацію продажу майна, що перебуває в державній
власності, № 2, с. 10
Реєстр юридичних осіб, які уклали (або переуклали) в січні – лютому 2011 року договір з Фондом державного майна
України про організацію продажу майна, що перебуває в державній власності, № 4, с. 22
Реєстр юридичних осіб, які уклали (або переуклали) в березні 2011 року договір з Фондом державного майна України
про організацію продажу майна, що перебуває в державній
власності, № 5, с. 34
Реєстр юридичних осіб, які уклали (або переуклали) в березні – квітні 2011 року договір з Фондом державного майна
України про організацію продажу майна, що перебуває в державній власності, № 6, с. 29
Реєстр юридичних осіб, які уклали (або переуклали) в травні 2011 року договір з Фондом державного майна України про
організацію продажу майна, що перебуває в державній власності, № 7, с. 36
Реєстр юридичних осіб, які уклали (або переуклали) у
червні – липні 2011 року договір з Фондом державного майна
України про організацію продажу майна, що перебуває в державній власності, № 9, с. 23
Реєстр юридичних осіб, які уклали (або переуклали) в
серпні 2011 року договір з Фондом державного майна України
про організацію продажу майна, що перебуває в державній
власності, № 10, с. 51
Реєстр юридичних осіб, які уклали (або переуклали) у
серпні – вересні 2011 року договір з Фондом державного майна України про організацію продажу майна, що перебуває в
державній власності, № 11, с. 22
Реєстр юридичних осіб, які уклали (або переуклали) у жовтні 2011 року договір з Фондом державного майна України
про організацію продажу майна, що перебуває в державній
власності, № 12, с. 23
Результати виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за підсумками діяльності в 2010 році, № 5, с. 4
Результати діяльності Регіонального відділення ФДМУ по
Хмельницькій області за 2010 рік, № 3, с. 20
Результати контролю за виконанням умов договорів
купівлі-продажу об’єктів приватизації, здійсненого протягом
2010 року, № 3, с. 4
Результати контролю за виконанням умов договорів
купівлі-продажу об’єктів приватизації, здійсненого протягом
І кварталу 2011 року, № 6, с. 9
Результати контролю за виконанням умов договорів
купівлі-продажу об’єктів приватизації, здійсненого протягом
ІІ кварталу 2011 року, № 9, с. 4
Результати контролю за виконанням умов договорів
купівлі-продажу об’єктів приватизації, здійсненого протягом
III кварталу 2011 року, № 12, с. 3
Результати управління корпоративними правами держави
в господарських товариствах за 9 місяців 2010 року,
№ 1, с. 14
Результати управління корпоративними правами держави
в господарських товариствах за 2010 рік, № 6, с. 5
Результати управління корпоративними правами держави в
господарських товариствах за I квартал 2011 року, № 7, с. 15
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Результати управління корпоративними правами держави в господарських товариствах за І півріччя 2011 року,
№ 10, с. 17

Приватизаційний формат – 2011
Приватизація як один з інструментів сприяння відновленню економічного зростання держави, № 1, с. 3
Підсумки, завдання, перспективи, № 2, с. 3
Приватизація в Україні: сучасні виклики, нові пріоритети,
№ 5, с. 3
Фонд державного майна України перевиконав річний план
уже в I півріччі 2011 року, № 6, с. 3
Приватизацію об’єктів енергетики розпочато, № 9, с. 3
ФДМУ перевиконав річні плани з надходження коштів до
державного бюджету, № 12, с. 2

Територія позитиву
Сьогодення Вінниччини у світлі економічних реформ, приватизації та інвестиційного клімату, № 1, с. 26
Інвестиційний клімат Черкащини: тенденції до потепління,
№ 3, с. 11
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», № 8, с. 32
ПАТ «Укртелеком», № 8, с. 33
ВАТ «Турбоатом», № 8, с. 34
ПАТ «Сумихімпром», № 8, с. 36
ПАТ «Завод «Маяк», № 8, с. 37
ПАТ «Інгул», № 8, с. 38
ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат», № 8, с. 39

Після приватизації
Сучасне підприємство на місці довгобудів (ЗАТ «Українська
панчішна компанія»), № 12, с. 20
ВАТ «Рівнесільмаш» – виробник української сільгосптехніки, № 8, с. 49
Лікувально-оздоровчий комплекс «Чорноморець»: хто хоче працювати – шукає можливості, № 11, с. 18
Найкращий джинсовий бренд – вітчизняний, № 1, с. 21
Нове житло для чернівчан, № 4, с. 20
Нові види вогнетривів уперше в світі розроблено в ПАТ
«УкрНДІ вогнетривів ім. А. С. Бережного», № 8, с. 51
ПАТ «Кіровоградавтотранс»: маршрутом стабільності,
№ 10, с. 34
ПрАТ «ТК Стиль»: потенціал молодого підприємства,
№ 8, с. 54

Вивчаємо попит на об’єкти приватизації
Дніпропетровська область, № 9, с. 17
Закарпатська область, № 9, с. 19, 20
Запорізька область, № 7, с. 34
Львівська область, № 9, с. 21
Миколаївська область № 5, с. 32
Полтавська область, № 10, с. 30
Рівненcька область, № 4, с. 21
Херсонська область, № 12, с. 22
Черкаська область, № 6, с. 27, 28

Відкритий об’єктив
Кінотеатр «Тиса» – окраса древнього Хуста, № 7, с. 24
Фоторепортаж з урочистого засідання, присвяченого 20річчю утворення ФДМУ, № 11, с. 4

Бюлетень-дайджест
Оптимізація персональної діяльності, № 4, с. 62; № 6, с. 62

На допомогу менеджеру
Самооцінка вольових якостей (тест «Мотивація до досягнення мети – до успіху»), № 11, с. 60
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