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ɍʂʖɸʗʆʕɸʅ ɼʍ ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʇʂʋʍɸʆɸʍ ɹʍʏʙʀɸɺʗɼʗɿ, ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʕʏʉ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗʂ ʖɼʔɸʆʍɼʗɿ, ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌɸʍ ʏʃʏʗʖʍɼʗɿ: əʍɸʗɸʕʏʗʂʍʔ ʋɸʖʐɼʃʂ ʈʞʏʕ ʍʆɸʗɸɺʗʕɸʅ ɼʍ ɸʗʞɸʌʂʍ
ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʏʙ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗʂ ʖʂʑɼʗɿ, ɸʓɸʍʈʍɸʇɸʖʆʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ, ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛɿ ʞ
ɸʎʄɸʖɸʍʛʂ ʔʆɽɹʏʙʍʛɿ: ɍʂʖɸʗʆʕɸʅ ɼʍ ʍɸʞ ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʏʙ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘɿ ʞ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋɿ:
ɡʙʔʏʙʋʍɸʆɸʍ ʈɼʓʍɸʗʆɿ ʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅ ɾ ʍɸʄʍɸʆɸʍ ʋɸʔʍɸɺʂʖɸʆɸʍ (ɸʗʇɼʔʖɸɺʏʗʅɸʆɸʍ) ʆʗʀʏʙʀʌɸʍ 0713.07.4 «ɧɼʗʆɸʍɺʍʕʏʉ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ʆɸʌɸʍʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʏʙʋ, ʍʏʗʏɺʏʙʋ ʞ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋ» ʋɸʔʍɸɺʂʖʏʙʀʌɸʍ 0713.07͎01.4 «Ɋʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ʆɸʌɸʍʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʋɸʍ, ʍʏʗʏɺʋɸʍ ʞ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ɾʃɼʆʖʗʂʆ-ʚɸʆɸʍɸɺʏʗʅ» ʋɸʔʍɸɺʂʖʏʙʀʌɸʋɹ ʔʏʕʏʗʏʉʍɼʗʂ ʞ ɻɸʔɸʕɸʍɻʏʉʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ: ɡʙʔʏʙʋʍɸʆɸʍ ʈɼʓʍɸʗʆɿ ʋʎɸʆʕɸʅ ɾ ʑɼʖɸʆɸʍ ʏʗɸʆɸʕʏʗʋɸʍ ʐɸʚʏʗʏʎʂʐʂ ʇɸʋɸʈɸʌʍ: ɡʙʔʏʙʋʍɸʆɸʍ ʈɼʓʍɸʗʆɿ ʆɸʗʏʉ ɾ ʜɺʖɸʆɸʗ ʃʂʍɼʃ ʍɸʄʍɸʆɸʍ (ɸʗʇɼʔʖɸɺʏʗʅɸʆɸʍ) ʞ ʋʂʒʂʍ ʋɸʔʍɸɺʂʖɸʆɸʍ ʇɸʔʖɸʖʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʏʙʋ ʏʙʔʏʙʋʍɸʓʏʉʍɼʗʂ ʞ ɻɸʔɸʕɸʍɻʏʉʍɼʗʂ, ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ʆɸʌɸʍʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʏʙʋʍ ʏʙ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋɿ ʏʙʔʏʙʋʍɸʔʂʗɼʃ ʘɸʍʆɸʘʏʉʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ:
ɡʙʔʏʙʋʍɸʆɸʍ ʈɼʓʍɸʗʆɿ ʋʎɸʆʕɼʃ ɾ əɸʌɸʔʖɸʍʂ ɸɽɺɸʌʂʍ ʑʏʃʂʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʇɸʋɸʃʔɸʗɸʍʂ «ɘʂʔɸʇɸʉʏʗɻʐɸʌʂʍ ʝʏʖʏɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʔɸʗʛɼʗ» ɹɸɽɸʌʂʍ ɺʂʖɸʇɼʖɸɽʏʖɸʆɸʍ ʃɸɹʏʗɸʖʏʗʂɸʌʂ ɺʂʖɸʆɸʍ ʉɼʆɸʕɸʗ,
ɸʋɹʂʏʍʂ ʕɸʗʂʐ, ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ɺʂʖʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ ɻʏʆʖʏʗ, ʑʗʏʝɼʔʏʗ ɥʏʙɹɼʍ ɥɸʝɸʌɼʃʂ ɧɸʗɻɸʍʌɸʍʂ ʆʏʉʋʂʘ:
ɦʏʙʌʍ ʏʙʔʏʙʋʍɸʆɸʍ ʈɼʓʍɸʗʆʂ ʋʎɸʆʋɸʍ ʞ ʇʗɸʖɸʗɸʆʋɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʍ ʂʗɸʆɸʍɸʘʕɼʃ ɼʍ «ɯɼʗʖʂ»
ɋɘ əɘ-ʂ ʆʏʉʋʂʘ «ɪɸʅʗɸʅʄɸʅʍɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʏʙʔʏʙʋʍɸʆɸʍ ʆɼʍʖʗʏʍʍɼʗʂ ʇʂʋʍʏʙʋ ɼʗʂʖɸʔɸʗɻ ʋɸʔʍɸɺɼʖʍɼʗʂ
ʇɸʋɸʗ» ʅʗɸɺʗʂ ʎʗʒɸʍɸʆʍɼʗʏʙʋɵ ɝɊɘ-ʂ ɏɸʗɺɸʘʋɸʍ ʅʗɸɺʗʂ (ɝɊɏɗ) Ɍʃʏɹɸʃ ɾʆʏʃʏɺʂɸʆɸʍ ʇʂʋʍɸɻʗɸʋʂ ɬʏʛʗ
ɻʗɸʋɸʎʍʏʗʇʍɼʗʂ ʅʗɸɺʗʂ ʝʂʍɸʍʔɸʕʏʗʋɸʋɹʟ
ɡʙʔʏʙʋʍɸʆɸʍ ʈɼʓʍɸʗʆʏʙʋ ɸʗʖɸʇɸʌʖʕɸʅ ʆɸʗʅʂʛʍɼʗɿ ʑɸʖʆɸʍʏʙʋ ɼʍ ʇɼʉʂʍɸʆʂʍ, ʞ ʑɸʗʖɸɻʂʗ ʐɾ, ʏʗ
ɸʗʖɸʇɸʌʖɼʍ ɝɊɏɗ-ʂ ʖɼʔɸʆɼʖɿʟ
ɦʏʙʌʍ ʏʙʔʏʙʋʍɸʆɸʍ ʈɼʓʍɸʗʆɿ ʕɸʊɸʓʛʂ ɼʍʀɸʆɸ ʐɾ, ʞ ʇʗɸʑɸʗɸʆʋɸʍ ɹʏʕɸʍɻɸʆʏʙʀʌʏʙʍɿ ʀʏʙʌʃɸʖʗʕʏʙʋ ɾ
ʕɼʗɸʗʖɸɻʗɼʃ ɸʍʕʊɸʗ, ʘɸʍʆɸʘɸʅ ʈʞɸʐɸʚʏʕ ʞ ʋʂʒʏʘʏʕɵ ʊʎɺʗʖʏʙʀʌɸʍ ʞ ʐɸʑɸʆʏʉʋʍʏʗʏʎʏʉ ʇɸʋɸʖɼʛʔʖʏʙʋ
ɽɼʖɼʉɼʃʏʙ ʑɸʌʋɸʍʏʕ: ɟʌʏʙʀɿ ʑɼʖʛ ɾ ʊɸʍɸʐʕʂ ʏʗʑɼʔ ɝɊɏɗ-ʂ ʇɼʉʂʍɸʆɸʌʂʍ ʂʗɸʕʏʙʍʛʂ ɸʓɸʗʆɸ, ɿʍɻ ʏʗʏʙʋ
ʑɼʖʛ ɾ ʍʎʕɼʍ ʇʗɸʑɸʗɸʆʋɸʍ ɸʍʕɸʍʏʙʋɿ, ʕɸʌʗɿ ʞ ʖɸʗʂʍ:
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ɟɎɩɊɗɡɫɒɞɡɫɟ
Ɋʗɼɺɸʆʂʘ ʔʖɸʘʕɸʅ ɾʍɼʗɺʂɸʍ, ʆɸʗɼʃʂ ɾ ɸʔɼʃ, ɸʍʔʑɸʓ ɾ, ʞ ɻʗɸ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋɿ ɹɸʘʏʙʋ ɾ ɸʍʔɸʇʋɸʍ ʇʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ ʋɸʗɻʆʏʙʀʌɸʍ ʇɸʋɸʗ:
Ɋʗɼɺɸʆʍɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʕʏʉ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗʂ ʆɸʗʞʏʗ ʖɼʔɸʆʍɼʗʂʘ ʋɼʆʍ ɾ: ɟɼʗʆɸʌʏʙʋʔ ɸʗʞʂ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʚʏʄɸʆɼʗʑʏʙʋʍ ʏʙ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋɿ ʆɸʖɸʗʕʏʙʋ ɾ
ʇʂʋʍɸʆɸʍʏʙʋ ɼʗʆʏʙ ɼʉɸʍɸʆʏʕ: Ɋʓɸʒʂʍɿ` ɸʗɼɺɸʆʍɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʚʏʄɸʆɼʗʑʏʙʋʍ ɾ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʆʂʔɸʇɸʉʏʗɻʐɸʌʂʍ ʝʏʖʏɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʔɸʗʛɼʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ, ʂʔʆ ɼʗʆʗʏʗɻɿ`
ɸʗɼɺɸʆʍɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʚʏʄɸʆɼʗʑʏʙʋʍ ɾ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ:
Ɋʗɼɺɸʆʍɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʞ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌɸʍ
ʆɸʗʞʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ɻʁʕɸʗ ɾ ɺɼʗɸɺʍɸʇɸʖɼʃ: ɍʗɸʍʛ ɾʆʏʃʏɺʂɸʑɼʔ ʋɸʛʏʙʗ ʔɸʗʛɼʗ ɼʍ, ɹɸʘɸʗʈɸʆ ʐɼʍ ɸʉʖʏʖʏʙʋ ʎʗʒɸʆɸ ʋʂʒɸʕɸʌʗɿ ʞ ɸʍɸʉʋʏʙʆ ɼʍ: Ɋʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ʆɸʌɸʍʍɼʗʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌʏʙʍɿ ʇʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍ ɾ ʖɸʃʂʔ ʍɸʞ ɸʑɸʇʏʕɼʃ ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ɸʍʆɸʄʏʙʀʌʏʙʍɿ ʞ ʃʂʍɼʃ
ʑɸʎʖʑɸʍʕɸʅ ɸʕɸʍɻɸʆɸʍ ɾʍɼʗɺɸʆʂʗʍɼʗʂ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ʀɸʍʆɸʘʏʙʋʍɼʗʂʘ: ɟɼʗʆɸʌʏʙʋʔ ɸʋɹʏʉʒ ɸʎʄɸʗʇʏʙʋ ʖɸʗʕʏʙʋ ɼʍ ʃɸʌʍɸʅɸʕɸʃ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗ ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ʆɸʌɸʍʍɼʗʂ
ʇɼʖɸɽʏʖʏʙʀʌɸʍ ʞ ʋʎɸʆʋɸʍ ʏʙʉʉʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʏʕ: ɠɸʖ ɼʗʆʗʍɼʗʂ ʆʏʉʋʂʘ ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ
ʍʏʗ ʖʂʑʂ ʞ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ʔɸʗʛɼʗʂ ʋʎɸʆʏʙʋɿ ʊɸʍɸʐʕɸʅ ɾ ʏʗʑɼʔ ɺɼʗɸʆɸ ʏʙʉʉʏʙʀʌʏʙʍ: Ɋʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺɼʖʆ ʔɸʛɼʗʂ ʎʏʙʆɸʌɸʆɸʍ ʑɸʇɸʍʒɸʗʆɿ ʐɸʚɸɽɸʍʘ ʋɼʅ ɾ, ʞ ɻʗɸʍʘ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌʏʙʍɿ
ɸʊʏʙʋ ɾ ɸʗɸɺɿʍʀɸʘ ʖɼʋʑɼʗʏʕ:
Ɋʌʔʑʂʔʏʕ, ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʞ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗʂ ʃɸʌʍɸʋɸʔʎʖɸɹ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌʏʙʍɿ ʖʍʖɼʔʏʙʀʌɸʍ ʋɼʒ ʄʂʔʖ ɸʗɻʂɸʆɸʍ ʞ ʆɸʗʞʏʗɸɺʏʙʌʍ ʄʍɻʂʗ ɾ: Ɋʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ʆɸʌɸʍʍɼʗʂ ʋʎɸʆʋɸʍ, ʋʏʍʖɸʁʋɸʍ ʞ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ʍʑɸʖɸʆʍɼʗʏʕ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɼʍ ʖɼʄʍʂʆɸʌʂ ʖʕʌɸʃ ʏʃʏʗʖʂʍ ʛɸʒɸʖɼʉʌɸʆ ʋɸʔʍɸɺɼʖʍɼʗ: ɟʎʕɸʅ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ʖʕʌɸʃ ʏʙʔʏʙʋʍɸʆɸʍ ʈɼʓʍɸʗʆʏʙʋ ɻʂʖɸʗʆʕʏʙʋ ɼʍ ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ
ʞ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛɿ, ɻʗɸʍʘ ʋʏʍʖɸʁʏʙʋɿ ʞ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ
ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋɿ:
ɨʕʌɸʃ ʈɼʓʍɸʗʆɿ ʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅ ɾ ʍɸʄʍɸʆɸʍ ʋɸʔʍɸɺʂʖɸʆɸʍ (ɸʗʇɼʔʖɸɺʏʗʅɸʆɸʍ)
ʆʗʀʏʙʀʌɸʍ «ɧɼʗɸʆɸʍɺʍʕʏʉ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ʆɸʌɸʍʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʏʙʋ, ʍʏʗʏɺʏʙʋ ʞ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋ» ʋɸʔʍɸɺʂʖʏʙʀʌɸʋɹ ʔʏʕʏʗʏʉ ʏʙʔɸʍʏʉʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ: Ɋʌʍ ʆɸʗʏʉ ɾ ʜɺʖɸʆɸʗ ʃʂʍɼʃ
ʍɸʞ ɹʏʙʇɸʆɸʍ ʋɸʆɸʗɻɸʆʏʕ ʆʗʀʕʏʉ ʏʙʔɸʍʏʉʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ, ʇʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍ ʖɸʃʏʕ ʍʗɸʍʘ
ɸʋʗɸʑʍɻɼʃʏʙ ʂʗɼʍʘ ɺʂʖɼʃʂʛʍɼʗɿ ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺɼʖʂʆɸʌʂ ʏʃʏʗʖʏʙʋ ʞ ʅɸʍʏʀɸʍɸʃʏʙ ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ʔɸʗʛɼʗʂ ɺʏʗʅʍɸʆɸʍ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌɸʍ ʄʍɻʂʗʍɼʗʂʍ: ɔ ʕɼʗʒʏ, ʖʕʌɸʃ ɺʂʗʛɿ ʆɸʗʏʉ ɾ ʜɺʖɸʆɸʗ ʃʂʍɼʃ ɸʌʍ ɸʍʈɸʍʘ ʇɸʋɸʗ, ʏʕʛɼʗ ʘɸʍʆɸʍʏʙʋ ɼʍ ʅɸʍʏʀɸʍɸʃ ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛʂʍ ʞ ʂʍʛʍʏʙʗʏʙʌʍ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃ ɻʗɸʍʘ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋɿ, ʍʏʗʏɺʏʙʋʍʏʙʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋɿ:
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1. ɊɩɎɧɊɞɔɟ ɐɟɎɩɌɎɨɔɘɊ
1.1. ɧɼʗɸʆɸʍɺʍʕʏʉ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗʂ ʖɼʔɸʆʍɼʗɿ, ɻʗɸʍʘ ʇɸʋɼʋɸʖɸʆɸʍ
ɺʍɸʇɸʖɸʆɸʍɿ
Ɋʋɼʍ ʜʗ ʋɼʍʛ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ ɼʍʛ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ɾʍɼʗɺʂɸ ʞ ʖɸʛ ʒʏʙʗ: Ɋʌʔ ɾʍɼʗɺʂɸʍɼʗʂ
ʋɼʅ ʋɸʔɿ ʔʖɸʘʕʏʙʋ ɾ ɼʗʆʗʂ ɿʍɻɼʗʛʂʘ ʇɸʍɸʅ ʕɸʓɼʃʂʛʍɼʗʂʘ, ʂʍʐʑʂʔʂʛ ɼʍɵ ɸʅʏʙʄɿ, ʍɸʕʀɿ ʞ
ɹʍɸʆɸʍ ɺɸɽɿ: ɦʗɸʍʛ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʐʕɼʗɸʆɸʍɺʍʕʏʉ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗ ɼʍ: Ɋʌʔ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗʍ ɸʓɸʒɸʘɼʃ ɼʍ ɼʗʆʗʂ ɿʍɻɼʗʛʏʙʋ ʋʂʃʂʏʍɸʕʏʗ ʖɸʗʂʍɼʗʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʞ ʔʑɸʓʕʏʙʋ ɼʍ ʎɸʖ ɸʕɼʃʂ
ɸʗɸɺ, ʛɸʍ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ɹʍɸʆɸʍʏʗɼʍ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʕɼʃ, ɸʌʔʂʍʛʍɵ ɻʗɸʍʘ ʑɸʎɸʗʍɼʗɿ ʔɸʇʋɸʍɸʚɸʆ ɼʍ ʞ ʔʑɸʓʕɼʃʏʙ ɼʍ ʏʐ ʇɼʓɸʕʏʗ ɸʑɸɺɸʌʏʙʋ: əɸʍɸʅʏ ɾʍɼʗɺɸʆʂʗʍɼʗʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋɿ
ɸʓɸʒ ɾ ɹɼʗʏʙʋ ʍɸʞ ɼʗʆʗʂ ʆʃʂʋɸʌʂ ʕɸʖʀɸʗɸʘʏʙʋ, ʛɸʍʂ ʏʗ ɸʌʗʕɼʃʂʔ ɸʅʄɸʀʀʏʙ ɺɸɽ ʞ ɸʌʃ
ʕʍɸʔɸʆɸʗ ʍʌʏʙʀɼʗ ɼʍ ɸʗʖɸʍɼʖʕʏʙʋ ʋʀʍʏʃʏʗʖ: əɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃʏʕ ʇɸʍɸʅʏ ɾʍɼʗɺɸʆʂʗʍɼʗʂ
ʔɸʇʋɸʍɸʚɸʆ ʛɸʍɸʆʏʙʀʌʏʙʍɿ ʞ ʕʍɸʔɸʆɸʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʎʗʒɸʆɸ ʋʂʒɸʕɸʌʗʂ ʇɸʋɸʗ, ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ɿʍɻʃɸʌʍɼʃ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸʌʃ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗʂɵ ʜʗʂʍɸʆ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʕʏʉ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋɿ:
ɧɼʗɸʆɸʍɺʍʕʏʉ ɾʍɼʗɺʂɸʍ, ʏʗɿ ʇɸʊɸʄ ɸʍʕɸʍʏʙʋ ɼʍ ʋɸʛʏʙʗ ɾʍɼʗɺʂɸ, ɸʌʍ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ɾ,
ʏʗʂ ʓɼʔʏʙʗʔɿ ʐʂ ʔʑɸʓʕʏʙʋ ʆɸʋ ɸʍɿʍɻʇɸʖ ʃʗɸʘʕʏʙʋ ɾ ʁɸʋɸʍɸʆʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ: ɧɼʗɸʆɸʍɺʍʕʏʉ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗʂ ɸʋɼʍɸʖɸʗɸʅʕɸʅ ʖɼʔɸʆʍɼʗʂʘ ɼʍ ɸʗɼɺɸʆʍɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʍ,
ʛɸʋʏʙ ɾʍɼʗɺʂɸʍ, ʇʂɻʗʏɾʍɼʗɺʂɸʍ, ɼʗʆʗɸʒɼʗʋɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ʞ ʆɼʍʔɸɽɸʍɺʕɸʅɿ: ɧɼʗɸʆɸʍɺʍʕʏʉ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɹɸɽʋɸʀʂʕ ʈʞɼʗ ʏʙʉʉɸʆʂʏʗɼʍ ʆɸʋ ɸʍʏʙʉʉɸʆʂʏʗɼʍ ʔʖɸʘʕʏʙʋ ɼʍ
ɸʗʞʂʘ: ɝʌʏʙʔʍɼʗɿ ʔʖɸʘʕʏʙʋ ɼʍ ɼʗʆʗʂ ɿʍɻɼʗʛʂ ʒɼʗʋʏʙʀʌʏʙʍʂʘ ʆɸʋ ʃʏʙʔʍʂ ʈɺʏʉɸʆɸʍʏʙʀʌʏʙʍʂʘ:
ɐʍɼʗɺʂɸʌʂ ʖɸʗɹɼʗ ʖʂʑʂ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗʂ ʇɸʋɼʋɸʖɸʆɸʍ ʋɼʅʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ
ɼʍ ʍʆ. 1.1 – ʏʙʋ, ʏʗʖɼʉ ɼʗʞʏʙʋ ɾ, ʏʗ Ɏʗʆʗʂ ɿʍɻɼʗʛʏʙʋ ʋʍɸʘɸʅ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗʂ ʑɸʎɸʗʍɼʗɿ ʔɸʇʋɸʍɸʚɸʆ ɼʍ: ɟʆɸʗʏʙʋ ɼʗʞʏʙʋ ɾ ʍɸʞ, ʏʗ ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʑɸʎɸʗʍɼʗɿ
ɸʍʇɸʋɼʋɸʖ ɸʕɼʃʂ ʋɼʅ ɼʍ, ʛɸʍ ɸʌʃ ʖʂʑʂ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗʂʍɿ ʞ ɻʗɸ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋɿ ʆɸʗʞʏʗɸɺʏʙʌʍ ʍʎɸʍɸʆʏʙʀʌʏʙʍ ʏʙʍʂ:
ɢʍɸʌɸʅ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʕʏʉ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌʏʙʍɿ ʇʂʋʍɸʆɸʍʏʙʋ ɿʍʆɸʃʕʏʙʋ ɾ ʏʗʑɼʔ ʍʏʗ ʖɼʄʍʏʃʏɺʂɸ, ʑɼʖʛ ɾ ʍʎɼʃ, ʏʗ ʋɸʗɻʆʏʙʀʌɸʍ ʆʏʉʋʂʘ ɻʗɸʍʛ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕɼʃ
ɼʍ ɼʗʆɸʗ ʁɸʋɸʍɸʆ: ɮʗʂʍɸʆ, ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕɼʃ ɾ ʖɸʛ ʒʏʙʗ ʔʖɸʍɸʃʏʙ ʇɸʋɸʗ, ʛɸʋʏʙ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕɼʃ ɾ ɸʓɸɺɸʔʖɸʍɸʕɼʗʏʕ ʍɸʕɸʗʆɼʃʏʙ, ʇʏʉʋɸʉɸʘʍɼʗɿ
ɺʏʗʅɸʗʆɼʃʏʙ ʞ ʇɸʘɸʇɸʖʂʆ ɸʉɸʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ: ɧɼʗɸʆɸʍɺʍʕʏʉ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗʂ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋɿ ʏʗʑɼʔ ʍʏʗ ʖɼʄʍʏʃʏɺʂɸ ɾ ɿʍʆɸʃʕʏʙʋ ɸʌʍ ʑɸʗɽ ʑɸʖʊɸʓʏʕ, ʏʗ ʕɼʗʒʂʍ ʖɸʗʂʍɼʗʂʍ ɼʗʆʗʂ ɿʍɻɼʗʛʂ ɾʍɼʗɺɸʆʂʗʍɼʗʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌɸʍ ɹɸʘɸʔɸʆɸʍ ʇɼʖʞɸʍʛʍɼʗɿ ʔʖʂʑɼʘʂʍ
ʋɸʗɻʆʏʙʀʌɸʍɿ ɾɸʑɼʔ ɽɸʗɺɸʘʍɼʃ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʕʏʉ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗʂ ʕʗɸ ʇʂʋʍʕɸʅ
ʖɼʄʍʏʃʏɺʂɸʍɼʗɿ: Ɋʌɻ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʂʍ ʋɼʅɸʑɼʔ ʍʑɸʔʖɼʘ ʍɸʞ ʆʂʔɸʇɸʉʏʗɻʐɸʌʂʍ ʖɼʄʍʏʃʏɺʂɸʍɼʗʂ ɽɸʗɺɸʘʏʙʋɿ, ʏʗʍ ɸʓɸʒ ɹɼʗɼʘ ɸʗʞɸʌʂʍ ʝʏʖʏɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗʂ ʍʏʗ
ʞ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ʋʎɸʆʏʙʋʍɼʗ:
Ɋʌʔʑʂʔʏʕ, ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʕʏʉ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʑɸʎɸʗʍɼʗɿ ɸʍʔɸʇʋɸʍ ɼʍ, ʞ ɻʗɸʍʛ ʆɸʗɼʃʂ ɾ
ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ɸʌʍʛɸʍ, ʏʗʛɸʍ ʘɸʍʆɸʍʏʙʋ ɼʍʛɵ ʐɸʍʇɸʍɺʔʖɸʍɸʃʏʕ ɻʗɸʍʘ ʔʑɸʓʋɸʍ ʋɸʔʂʍ:
ɋɸʘʂ ɸʌɻ, ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʕʏʉ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗɿ ʔʏʕʏʗɸɹɸʗ ʎɸʖ ɸʕɼʃʂ ɾʆʏʃʏɺʂɸʑɼʔ
ʋɸʛʏʙʗ ɼʍ, ʛɸʍ ʇɸʍɸʅʏ ʕɸʓɼʃʂʛʍɼʗɿ ʞ ʐɼʍ ʕʍɸʔʏʙʋ ʎʗʒɸʆɸ ʋʂʒɸʕɸʌʗɿ:
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զանգվ. ջերմ.
ɟʆ. 1.1. ɐʍɼʗɺʂɸʌʂ ʖɸʗɹɼʗ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗʂ ʑɸʎɸʗʍɼʗʂ ʇɸʋɼʋɸʖɸʆɸʍ ʐɸʚɼʗɿ (ʄʏʗɸʍɸʗɻʍɼʗʂ
ʍɼʗʔʏʙʋ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɾ ʖʕʌɸʃ ʖʂʑʂ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ʑʏʖɼʍʘʂɸʃ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ʐɸʚɿ)

ɍʂʖɸʗʆɼʍʛ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʕʏʉ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗʂ ʖɼʔɸʆʍɼʗɿ ʞ ɻʗɸʍʘ ʇʂʋʍɸʆɸʍ
ʇɸʖʆɸʍʂʎʍɼʗɿ:
Ɋʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸ
Ɋʗɼɺɸʆɿ ʇʔʆɸʌɸʆɸʍ ʛɸʍɸʆʏʙʀʌɸʋɹ ɾʍɼʗɺʂɸ ɾ ʊɸʓɸɺʏʙʋ ɻɼʑʂ Ɏʗʆʂʗ: ɝɼʆ ʁɸʋʏʙʋ
Ɋʗʞʂʘ ʔʖɸʘʕɸʅ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ɹɸʕɸʆɸʍ ɾ, ʏʗ ɸʋɹʏʉʒ ʋʏʃʏʗɸʆɿ ʋɼʆ ʖɸʗʂ ɸʑɸʇʏʕʕʂ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʏʙʀʌɸʋɹ: Ɋʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ʚʏʄɸʆɼʗʑʕʏʙʋ ʞ ʜɺʖɸɺʏʅʕʏʙʋ ɾ ʖɸʗɹɼʗ ʈʞɼʗʏʕ, ʏʗʏʍʘʂʘ ɸʋɼʍʖɸʗɸʅʕɸʅʍɼʗɿ ʝʏʖʏɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʞ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʏʙʋʍɼʗʍ ɼʍ: Ɋʗʞɸʌʂʍ
ʝʏʖʏɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ɸʗʞʂ ʃʏʙʌʔɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʕʏʙʋ ɾ
ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʂ (ʍʆ. 1.2), ʂʔʆ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ɸʗʞʂ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʕʏʙʋ ɾ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ, ʇʂʋʍɸʆɸʍʏʙʋɵ ʖɸʛɸʘʕɸʅ ʒʗʂ ʖɼʔʛʏʕ: ɋɸʘʂ ʍʎʕɸʅ ʈʞɼʗʂʘ, ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ ʍɸʞ ʎɸʖ ɸʌʃ ɼʉɸʍɸʆʍɼʗʏʕ, ʜʗʂʍɸʆ, ʎɼʍʛɼʗʂ ʑɸʔʔʂʕ
ʖɸʛɸʘʋɸʍ ʍʑɸʖɸʆʏʕ, ʒɼʗʋʏʘɸʌʂʍ ʖʍʖɼʔʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʏʙʋ, ʐʏʗɸʍʏʘʍɼʗʏʙʋ, ʖʗɸʍʔʑʏʗʖɸʌʂʍ
ʋʂʒʏʘʍɼʗʏʙʋ, ʚʏʉʏʘɸʌʂʍ ʃʏʙʔɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍ ʔɸʗʛɼʗʏʙʋ, ɸʌɺʂʍɼʗʂ ʏʓʏɺʋɸʍ ʍʑɸʖɸʆʏʕ (ɸʗʞʂ
ɾʍɼʗɺʂɸʌʏʕ ɸʎʄɸʖʏʉ ʒʗʂ ʑʏʋʑɼʗʏʕ), ʒʗʂ ɸʉɸɽʗʆʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʏʙʋ ʞ ɸʌʃʍ:
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ɟʆ. 1.2. Ɋʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʝʏʖʏɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗ

Ɋʗɼɺɸʆʍɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʇʂʋʍɸʆɸʍ ʇɸʖʆɸʍʂʎʍɼʗɿ
Ɋʗɼɺɸʆʍɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ʎɸʖ ɸʓɸʕɼʃʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ ʏʙʍʂ: Ɋʌʍ ʐʂ ɸʉʖʏʖʏʙʋ ʎʗʒɸʆɸ ʋʂʒɸʕɸʌʗɿ, ʐɸʚɸɽɸʍʘ ɸʓɸʖ ɾ, ʖɸʗɸʅʕɸʅ ʞ ɼʗɹɼʛ ʐʂ ʔʑɸʓʕʂ: əɸʋɸʈɸʌʂʍ ɺʂʖʍɸʆɸʍʍɼʗʂ
ɺʍɸʇɸʖɸʆɸʍʍɼʗʂɵ ɸʗʞɿ ʆɺʏʗʅʂ ʇʂʍɺ ʋʂʃʂɸʗɻ ʖɸʗʂ: Ɋʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗɿ, ʏʗʑɼʔ ʆɸʍʏʍ, ʐɼʍ ʑɸʗʏʙʍɸʆʏʙʋ ʎɸʗʁɸʆɸʍ ɻɼʖɸʃʍɼʗ ʞ ʇɼʖʞɸɹɸʗ ʏʙʍɼʍ ɸʍʄɸʚɸʍ
ɸʎʄɸʖɸʍʛʂ ʋɼʅ ʇʏʙʔɸʃʂʏʙʀʌʏʙʍ, ʅɸʓɸʌʏʙʀʌɸʍ ɼʗʆɸʗ ʁɸʋʆɼʖ ʞ ɸʍɸʉʋʏʙʆ ɼʍ: Ɋʗʞɸʌʂʍ
ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌʏʙʍɿ, ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ʋʌʏʙʔ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʕʏʉ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗʂ ʖɼʔɸʆʍɼʗɿ, ʇʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍ ɾ ʖɸʃʂʔ ʄʏʙʔɸʚɼʃ ɸʕɸʍɻɸʆɸʍ ɾʍɼʗɺɸʆʂʗʍɼʗʂ ʇʍɸʗɸʕʏʗ
ʀɸʍʆɸʘʏʙʋʍɼʗʂʘ ʞ ɻʗɸʍʘ ʍɼʗʋʏʙʅʋɸʍ ʇɼʖ ʆɸʑʕɸʅ ɹɸʗɻʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂʘ: Ɋʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʃɸʌʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ʇɼʖ ʆɸʑʕɸʅ ɸʓʆɸ ɼʍ ʇɼʖʞʌɸʃ ʄʍɻʂʗʍɼʗɿ:
1. Ɋʗʞʂ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ɿʍɻʇɸʖʕʏʉ ɹʍʏʙʌʀ ʏʙʍʂ: Ɋʌʍ ɹɸʘɸʆɸʌʏʙʋ ɾ ɸʋʑɸʋɸʅ ɼʉʍɸʆʍɼʗʂʍ
ʞ ɺʂʎɼʗʍɼʗɿ, ʂʔʆ ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʃɼʆʖʗɸɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʑɸʇɼʔʖɸʕʏʗʋɸʍ ʖɼʄʍʏʃʏɺʂɸʍ ɻɼʓ ʐʂ ʇɸʔɼʃ ʘɸʍʆɸʃʂ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌɸʍ:
2. Ɋʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌɸʍ ʇɸʋɸʗ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ʖɼʄʍʏʃʏɺʂɸʍɼʗɿ ɻɼʓʞʔ ʇɸʋɼʋɸʖɸɹɸʗ ʀɸʍʆ ɼʍ: ɦɸʆɸʌʍ ʋɼʅ ʂʍʖɼʍʔʂʕʏʙʀʌɸʋɹ ʖɸʗʕʏʙʋ ɼʍ ɺʂʖɸʇɼʖɸɽʏʖɸʆɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗ ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗʂ ʂʍʛʍɸʗʁɼʛʂ ʍʕɸɽɼʘʋɸʍ ʞ ɻʗɸʍʘ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌɸʍ ʇɼʖɸɺɸ ɹɸʗʈʗɸʘʋɸʍ ʏʙʉʉʏʙʀʌɸʋɹ:
3. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʝʏʖʏɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ (ʕɸʇɸʍɸʆʍɼʗɿ) ʋɼʅ ʖɸʗɸʅʛ ɼʍ ʑɸʇɸʍʒʏʙʋ: ɋɸʗɼɹɸʄʖɸɹɸʗ, ɸʗʞɸʌʂʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗɿ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʖɼʉɸɻʗʕɼʃ ʎɼʍʛɼʗʂ
ʖɸʍʂʛʍɼʗʂ ʕʗɸɵ ɸʑɸʇʏʕɼʃʏʕ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾʃɼʆʖʗɸɾʍɼʗɺʂɸ ʖɸʍ ʆɸʋ ɹʂɽʍɼʔʂ ʇɸʋɸʗ:
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ɭɸʋʏʙ ɾʍɼʗɺʂɸ
Ɋʗɼɺɸʆʂ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ʔʖɼʉʅʏʙʋ ɾ ʍɸʞ ʛɸʋʂ, ʏʗɿ ʆɸʗʏʉ ɾ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕɼʃ ʏʗʑɼʔ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʕʏʉ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸʉɹʌʏʙʗ: Ɋʗʞɿ ʖɸʗɹɼʗ ʛɸʍɸʆʏʙʀʌɸʋɹ ɾ ʖɸʛɸʘʍʏʙʋ Ɏʗʆʗʂ ʖɸʗɹɼʗ
ʕɸʌʗɼʗɿ: Ɋʗɻʌʏʙʍʛʏʙʋ, ʖɸʛ ʜɻɿ, ʃʂʍɼʃʏʕ ɸʕɼʂ ʀɼʀʞ, ɹɸʗʈʗɸʍʏʙʋ ɾ, ʂʔʆ ɸʌɻ ʖɸʗɸʅʛ ɾ ʍɼʗʀɸʚɸʍʘʏʙʋ ɸʕɼʃʂ ɽʏʕ, ɸʕɼʃʂ ʅɸʍʗ ʜɻɿ. ʔʖɸʉʅʕʏʙʋ ɾ ʛɸʋʂ: ɭɸʋʂʍ ʆɸʗʏʉ ɾ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕɼʃ
ɾʃɼʆʖʗɸɾʍɼʗɺʂɸ ɸʗʖɸɻʗɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ, ʛɸʍʂ ʏʗ ʎɸʗʁʕʏʉ ʜɻʍ ʏʙʍʂ ʆʂʍɼʖʂʆ ɾʍɼʗɺʂɸ: ɭɸʋʂʍ ʑʖʖɼʘʍʏʙʋ ɾ ʇʏʉʋɸʆʂ ʖʏʙʗɹʂʍʂ ʎɼʉɹɼʗɿ, ʂʍʐɿ ʑʖʏʙʌʖɿ ʚʏʄɸʍʘʏʙʋ ɾ ɺɼʍɼʗɸʖʏʗʂʍ,
ʔʖɼʉʅʕʏʙʋ ɾ ɾʃɼʆʖʗɸɾʍɼʗɺʂɸ:

ɭɸʋʏʙ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʇɸʖʆɸʍʂʎʍɼʗɿ
ɭɸʋʏʙ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ʎɸʖ ɸʓɸʕɼʃʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ ʏʙʍʂ: Ɋʌʍ ʐʂ ɸʉʖʏʖʏʙʋ ʎʗʒɸʆɸ ʋʂʒɸʕɸʌʗɿ:
ɋɸʘʂ ɸʌɻ, ʎɸʖ ʖɼʉɼʗʏʙʋ ʛɸʋʂʍ ɸʓɸʖ ɾ: ɭɸʋʂʍ, ɸʌʍʏʙɸʋɼʍɸʌʍʂʕ, ʐʂ ʚʐʏʙʋ ɸʋɹʏʉʒ ʁɸʋɸʍɸʆ: Ɋʌʍ ʍʏʙʌʍʑɼʔ ɿʍɻʇɸʖʕʏʉ ɹʍʏʙʌʀ ʏʙʍʂ, ʂʍʐʑɼʔ ɸʗɼɺɸʆʍɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʍ:
əʏʉʋɸʆʍɼʗɿ ʀɸʍʆ ɼʍ ʞ ɸʗɸɺ ʋɸʎʕʏʙʋ ɼʍ: ɝɼʅ ʇʏʉʋɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʍɼʗʏʙʋ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ
ʛɸʍɸʆʏʙʀʌɸʋɹ ɾʃɼʆʖʗɸɾʍɼʗɺʂɸ ʔʖɸʍɸʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ʎɸʖ ʇʏʉʋɸʆʍɼʗ,
ʂʍʐɿ ʏʐ ʋʂʎʖ ɾ ɺɼʉɼʘʂʆ ʖɼʔɸʗɸʍ ʔʖɼʉʅʏʙʋ ʞ ʆɸʗʏʉ ɾ ʋʏʖɸʆɸ ɹʍɸʆʂʐʍɼʗʂ ɹʏʉʏʛʂ ʑɸʖʊɸʓ ɻɸʓʍɸʃ: ɋɸʘʂ ɸʌɻ, ʇɸʊɸʄ ʇʍʐʏʙʋ ɼʍ ɹʏʉʏʛʍɼʗ ɹʍɸʑɸʇʑɸʍʍɼʗʂ ʆʏʉʋʂʘ, ʏʗʏʍʛ ɸʓɸʒ
ɼʍ ʛɸʎʏʙʋ ɸʌʍ ʀɼɽɿ, ʏʗ ʋɼʅ ʛɸʍɸʆʏʙʀʌɸʋɹ ʖɼʉɸɹɸʎʄʕɸʅ ʇʏʉʋɸʆʍɼʗɿ ʄʏʐɿʍɻʏʖʏʙʋ ɼʍ
ʀʓʐʏʙʍʍɼʗʂ ɸɽɸʖ ʖɼʉɸʎɸʗʁʂʍ ʞ ʏʗ ɻʗɸʍʛ ɸʗʈɸʆʏʙʋ ɼʍ ʘɸʅʗɸʇɸʊɸʄɸʆɸʍ ɸʉʋʏʙʆ:
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əʂɻʗʏɾʍɼʗɺʂɸ
əʂɻʗʏɾʍɼʗɺʂɸʍ ʎɸʗʁʕʏʉ ʒʗʂ ʆʂʍɼʖʂʆ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ɾ, ʏʗʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ ɾʃɼʆʖʗɸɾʍɼʗɺʂɸ ɸʗʖɸɻʗɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ: Ɍʏʌʏʙʀʌʏʙʍ ʏʙʍʂ ʒʗʂʘ ɾʃɼʆʖʗɸɾʍɼʗɺʂɸ ɸʗʖɸɻʗɼʃʏʙ ʋʂ ʛɸʍʂ
ɼʉɸʍɸʆ: Ɋʋɼʍʂʘ ʎɸʖ ʆʂʗɸʓʕʏʙʋ ɼʍ ɺɼʖɼʗʂ ʕʗɸ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅ ʇʂɻʗʏɾʃɼʆʖʗɸʆɸʌɸʍʍɼʗɿ: Ɋʌʔʖɼʉ ɺɼʖɼʗʂ ʒʗɼʗɿ ʆʏʙʖɸʆʕʏʙʋ ɼʍ ʒʗɸʋɹɸʗʍɼʗʏʙʋ, ʏʗʖɼʉʂʘ ʒʏʙʗɿ ʋɼʅ ɹɸʗʈʗʏʙʀʌʏʙʍʂʘ ɹɸʘ ɾ
ʀʏʉʍʕʏʙʋ: ɦʖɸʍɸʃʏʕ ʋɼʅ ɸʗɸɺʏʙʀʏʙʍ (ʆʂʍɼʖʂʆ ɾʍɼʗɺʂɸ)ɵ ʒʏʙʗɿ ʇɸʗʕɸʅʏʙʋ ɾ ʖʏʙʗɹʂʍʂ
ʀʂɸʆʍɼʗʂʍ, ʑʖʖɼʘʍɼʃʏʕ ʖʏʙʗɹʂʍɿ: Ɋʌɻ ʑʖʏʙʌʖɿ ʚʏʄɸʍʘʕʏʙʋ ɾ ɺɼʍɼʗɸʖʏʗʂʍ, ʏʗɿ ɾʃɼʆʖʗɸɾʍɼʗɺʂɸ ɾ ɸʗʖɸɻʗʏʙʋ: ɋɸʘʂ ɸʌɻ, ɺʏʌʏʙʀʌʏʙʍ ʏʙʍɼʍ ʋɸʆɿʍʀɸʘɸʌʂʍ ʞ ɸʃʂʛɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʍɼʗ: Ɋʌʔ ɻɼʑʛʏʙʋ, ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃʏʕ ʋɸʆɿʍʀɸʘʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ ʞ ʖɼʉɸʖʕʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ
ʔʖɼʉʅʕʏʉ ʒʗɸʌʂʍ ʇʏʔʛɿ, ʏʗʂ ʘʂʆʃɿ ʖɼʉʂ ɾ ʏʙʍɼʍʏʙʋ ʌʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗ 12 ʁɸʋɿ ʋɼʆ ʃʏʙʔʍʂ ʈɺʏʉɸʆɸʍ ʏʙʁʂ ʑɸʖʊɸʓʏʕ, ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ʜʕʆʂɸʍʏʔʂ ɸʃʂʛʍɼʗʂ ɾʍɼʗɺʂɸʍ, ʑʖʖɼʘʕʏʙʋ ɼʍ ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ ʖʏʙʗɹʂʍʍɼʗɿ, ʞ ɸʗʖɸɻʗʕʏʙʋ ɾ ɾʃɼʆʖʗɸɾʍɼʗɺʂɸ: əʂɻʗʏɾʃɼʆʖʗɸʆɸʌɸʍʂ ʍʎʕɸʅ
ɼʗɼʛ ʖɼʔɸʆʍ ɾʃ ɺʏʗʅʏʙʋ ɼʍ ʒʗʂ ʖɼʉɸʚʏʄʋɸʍ ʎʍʏʗʇʂʕ, ʑʖʖʕʏʉ ʖʏʙʗɹʂʍʍɼʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ:

əʂɻʗʏɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʇɸʖʆɸʍʂʎʍɼʗɿ
əʂɻʗʏɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʇʂʋʍɸʆɸʍ ɸʓɸʕɼʃʏʙʀʌʏʙʍʍ ɸʌʍ ɾ, ʏʗ ɸʌʍ ɺʏʗʅʏʙʋ ɾ ɸʓɸʍʘ ʏʗʞɾ ʕʍɸʔɸʆɸʗ ɸʗʖɸʍɼʖʋɸʍ: əʂɻʗʏɾʍɼʗɺɼʖʂʆɸʍ ʍɸʞ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʕʏʉ ʓɼʔʏʙʗʔ ɾ, ʛɸʍʂ ʏʗ ɺɼʖɼʗʂ
ʒʗɼʗɿ ʎɸʗʏʙʍɸʆɸɹɸʗ ʇʏʔʏʙʋ ɼʍ, ʎʍʏʗʇʂʕ ʒʗʂ ɺʏʃʏʗʎɸʘʋɸʍɿ ɸʗʞʂ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌɸʋɹ
ʞ ʖɼʉʏʙʋʍɼʗʂ ɸʓʆɸʌʏʙʀʌɸʍɿ ɹɸʗʈʗɸɻʂʗ ɺʏʖʂʍɼʗʏʙʋ ʈʌɸʍ ʆɸʋ ɸʍʈʗʞʂ ʖɼʔʛʏʕ:
Ɋʌʍʏʙɸʋɼʍɸʌʍʂʕ, ʇʂɻʗʏɾʍɼʗɺɼʖʂʆɸʍ ʏʙʍʂ ʍɸʞ ɹʍɸʑɸʇʑɸʍɸʆɸʍ ʄʍɻʂʗʍɼʗ: ɤʗɸʌʂʍ
ʋɼʅ ɸʋɹɸʗʖɸʆʍɼʗʂ ʆɸʓʏʙʘʋɸʍ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ʄɸʚɸʍʕʏʙʋ ɾ ɺɼʖʂ ɹʍɸʆɸʍ ʇʏʔʛɿ, ʚʏʄʏʙʋ ɾ
ɾʆʏʇɸʋɸʆɸʗɺɿ: ɤʗʂ ʋɸʆɸʗɻɸʆʂ ɹɸʗʈʗɸʘʋɸʍ ʑɸʖʊɸʓʏʕ ɹʏʙʌʔɼʗɿ ʕʍɸʔʕʏʙʋ ɼʍ, ʆɼʍɻɸʍʂʍɼʗɿ ʖɼʉɸʇɸʍʕʏʙʋ: ɧʍɸʔʕʏʙʋ ɼʍ ʍɸʞ ɺɼʖʂ ʒʗɸʌʂʍ ʆɼʍɻɸʍʂʍɼʗɿ, ʋɸʔʍɸʕʏʗɸʑɼʔɵ ʈʆʍɼʗɿ:
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Ɏʗʆʗɸʒɼʗʋɸʌʂʍ (ɺɼʏʀɼʗʋɸʃ) ɾʍɼʗɺʂɸ
Ɏʗʆʂʗʍ ʂʗ ɿʍɻɼʗʛʏʙʋ ʑɸʗʏʙʍɸʆʏʙʋ ɾ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʇʔʆɸʌɸʆɸʍ ʛɸʍɸʆʏʙʀʌʏʙʍ:
Ɋʌɻ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ʆʏʙʖɸʆʕɸʅ ɾ ɿʍɻɼʗʛʏʙʋ Ɏʗʆʂʗ ʋʏʃʏʗɸʆʂ ʔʖɼʉʅʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ: Ɏʗʆʗʂ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ɺʏʌɸʍʏʙʋ ɾ ʍɸʞ ɿʍɻɼʗʛʂ ʁɸʌʓɸʌʂʍ ɹɼʆʏʗʍɼʗʂ ʓɸɻʂʏɸʆʖʂʕ ʖʗʏʇʋɸʍ
ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ: Ɏʗɹɼʋʍ ɿʍɻɼʗʛʂ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ʋɼʅ ʛɸʍɸʆʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʏʕ ɸʗʖɸʍɼʖʕʏʙʋ ɾ Ɏʗʆʗʂ ʋɸʆɼʗɼʔ ʇʗɸɹʄɸʌʂʍ ʁɸʌʀʛʏʙʋʍɼʗʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ: Ɋʎʄɸʗʇɸɺʗɸʆɸʍ ʏʗʏʎ ʕɸʌʗɼʗʏʙʋ ɿʍɻɼʗʛʂʘ
ʖɸʛ ʒʏʙʗɿ ʋʉʕʏʙʋ ɾ ɻɼʑʂ ʋɸʆɼʗɼʔ: ɮɺʖɸɺʏʗʅɼʃʏʕ ʖɸʛ ʒʗʂ ɺʏʃʏʗʎʏʙ ʎʂʀɿɵ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ɾ ʃʂʍʏʙʋ ʑʖʖɼʘʍɼʃ ʖʏʙʗɹʂʍɿ ʞ ʔʖɸʍɸʃ ɾʃɼʆʖʗɸɾʍɼʗɺʂɸ: ɦɸʆɸʌʍ ɼʗʆʗɸʒɼʗʋɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʍ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ ʇʂʋʍɸʆɸʍʏʙʋ ʎɼʍʛɼʗʂ ʒɼʓʏʙʘʏʙʋʍ ʏʙ ʇʏʕɸʘʏʙʋɿ ɸʑɸʇʏʕɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ: Ɋʌʔ
ʖɼʄʍʏʃʏɺʂɸʌʂ ʋʂʒʏʘʏʕ, ʏʗɿ ʇɸʌʖʍʂ ɾ «ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʑʏʋʑ» ɸʍʕɸʍʏʙʋʏʕ, ʇɸʖʏʙʆ ʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅ ʄʏʉʏʕɸʆɸʎɸʗʏʕ ʒʏʙʗ ɾ ʋʉʕʏʙʋ ɻɼʑʂ Ɏʗʆʗʂ ʋɸʆɼʗɼʔʂʘ ʇʍɸʗɸʕʏʗʂʍʔ ɸʕɼʃʂ ʄʏʗɿ
ʎɼʗʖɼʗ, ʏʗʖɼʉ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɿ ɹɸʗʈʗ ɾ ʋɸʆɼʗɼʔɸʌʂʍ ʎɼʗʖʂ ʇɸʋɼʋɸʖ: ɨɸʛɸʘʕɸʅ ʒʏʙʗɿ
ʕɼʗɸɻɸʓʍʏʙʋ ɾ ʋɸʆɼʗɼʔ, ʏʗʂ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ ɸʌʍ ʍʏʙʌʍ ʔʆɽɹʏʙʍʛʏʕ, ʏʗʏʕ ɺʏʗʅʏʙʋ ɼʍ ʜɻʏʗɸʆʂʐʍɼʗɿ (ʆʏʍɻʂʘʂʏʍɼʗʍɼʗɿ):

Ɏʗʆʗɸʒɼʗʋɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʇɸʖʆɸʍʂʎʍɼʗɿ
Ɏʗʆʗɸʒɼʗʋɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ʄʏʔʖʏʙʋʍɸʃʂʘ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʕʏʉ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸʉɹʌʏʙʗ ɾɵ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʋɸʖɸʆɸʗɸʗʋɸʍ ʋɼʅ ʍɼʗʏʙʁʏʕ: ɮʗʂʍɸʆ, ɔʔʃɸʍɻʂɸʌʏʙʋ ɼʗʆʗɸʒɼʗʋɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ʎʍʏʗʇʂʕ ɸʑɸʇʏʕʕʏʙʋ ɾ ʖʍɼʗʂ ʒɼʓʏʙʘʋɸʍ ʆɸʗʂʛʍɼʗɿ 90 ʖʏʆʏʔʏʕ ʞ ɾʃɼʆʖʗɸɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʆɸʗʂʛʍɼʗɿ` 25 ʖʏʆʏʔʏʕ: ɦɸʆɸʌʍ ɼʗʆʗɸʒɼʗʋɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌʏʙʍɿ
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ʑɸʇɸʍʒʏʙʋ ɾ ʋɼʅ ʆɸʑʂʖɸʃ ʍɼʗɻʗʏʙʋʍɼʗ: ɋɸʘʂ ɸʌɻ, ɼʗʆʗɸʒɼʗʋɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋɿ ʍʑɸʖɸʆɸʇɸʗʋɸʗ ɾ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃ ʋʂɸʌʍ ʏʗʏʎɸʆʂ, ɻʗɸ ʇɸʋɸʗ ɹɸʗɼʍʑɸʔʖ ʑɸʌʋɸʍʍɼʗʏʕ ɸʎʄɸʗʇɸɺʗɸʆɸʍ ʕɸʌʗɼʗʏʙʋ:
ɘɼʍʔɸɽɸʍɺʕɸʅ
ɘɼʍʔɸɽɸʍɺʕɸʅɿ ɸʌʍ ʍʌʏʙʀʍ ɾ, ʏʗɿ ʔʖɼʉʅʕʏʙʋ ɾ ɹʏʙʌʔɼʗʂʘ ʞ ʆɼʍɻɸʍʂʍɼʗʂʘ: ɘɼʍʔɸɽɸʍɺʕɸʅɿ, ʀɼʗɼʞʔ, ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʕʏʉ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸʋɼʍɸɸʕɸʍɻɸʆɸʍ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗʂʘ ʋɼʆʍ ɾ:
ɘɼʍʔɸɽɸʍɺʕɸʅʂ ʜʗʂʍɸʆʍɼʗ ɼʍ ʚɸʌʖɿ, ɹɼʗʛʂ ʀɸʚʏʍʍɼʗɿ ʞ ɺʏʋɸʉɹɿ: ɘɼʍʔɸɽɸʍɺʕɸʅʂ
ʕɸʓɼʃʂʛɿ ʆɸʗʏʉ ɾ ɸʌʗʕɼʃ ʏʙʉʉɸʆʂʏʗɼʍ ʒɼʗʋʏʙʀʌʏʙʍ ɸʗʖɸɻʗɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ʆɸʋ ʕɼʗɸʅʕɼʃ ʆɼʍʔɸʕɸʓɼʃʂʛʂ, ʂʍʐʑɼʔ ɾʀɸʍʏʃɿ ʞ ɹʂʏɻʂɽɼʃɿ, ʏʗʏʍʛ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ɸʕʖʏʋɼʛɼʍɸʍɼʗʂ
ʇɸʋɸʗ:
ɘɼʍʔɸʕɸʓɼʃʂʛʂ ɸʓɸʕɼʃʏʙʀʌʏʙʍɿ ɸʕɸʍɻɸʆɸʍ ɾʍɼʗɺɸʆʂʗʍɼʗʂ ʇɸʋɼʋɸʖ ɸʌʍ ɾ, ʏʗ
ɻʗɸʍʛ ɸʕɼʃʂ ʋɸʛʏʙʗ ɼʍ ɸʌʗʕʏʙʋ: Ɋʗɻʌʏʙʍʛʏʙʋ, ɻʗɸʍʛ ɸʕɼʃʂ ʛʂʐ ɼʍ ɸʉʖʏʖʏʙʋ ʋʀʍʏʃʏʗʖɿ:
ɦɸʆɸʌʍ ʛʍʍɸɻɸʖʍɼʗɿ ʍʎʏʙʋ ɼʍ, ʏʗ ʆɼʍʔɸʕɸʓɼʃʂʛʍɼʗʍ ɿʍɻɸʋɼʍɿ ʋʂ ʚʏʛʗ ɸʕɼʃʂ ʃɸʕ ɸʌʃɿʍʖʗɸʍʛ ɾ, ʛɸʍ ʇɸʍɸʅʏ ʕɸʓɼʃʂʛɿ:
Ɏɽʗɸʆɸʘʏʙʀʌʏʙʍ
ɧɼʗɸʆɸʍɺʍʕʏʉ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʖɼʔɸʆʍɼʗʂ ʕɼʗɸɹɼʗʌɸʃ ʕɼʗɿ ʍʎʕɸʅ ɻʂʖɸʗʆʏʙʍɼʗʂʘ ʞ
ʇɸʖʆɸʍʂʎʍɼʗʂ ʕɼʗʃʏʙʅʏʙʀʌʏʙʍʂʘ ɹʄʏʙʋ ɾ, ʏʗ ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ɸʓɸʕɼʃ ʆʂʗɸʓɸʆɸʍ
ʍʎɸʍɸʆʏʙʀʌʏʙʍ ʏʙʍɼʘʏʉ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʕʏʉ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸʉɹʌʏʙʗ ɾ: Ɋʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ʆɸʌɸʍʍɼʗʍ ʏʙʍɼʍ ɹɸɽʋɸʀʂʕ ɸʓɸʕɼʃʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ: ɍʗɸʍʘ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌʏʙʍɿ ʍʑɸʖɸʆɸʇɸʗʋɸʗ ɾ ʞc
ʋɸʔʍɸʕʏʗ, ʞc ɸʗʖɸɻʗɸʆɸʍ ʔɼʆʖʏʗʂ ʆɸʗʂʛʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ:

1.2. Ɋʗɼɺɸʆʍɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʇʂʋʍɸʆɸʍ ɹʍʏʙʀɸɺʗɼʗɿ
Ɋʗʞʂ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ʔʖɼʉʅʕʏʙʋ ɾ ʒɼʗʋɸʋʂʒʏʙʆɸʌʂʍ ʓɼɸʆʘʂɸʌʂ ʎʍʏʗʇʂʕ, ʏʗʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ
ʌʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗ ʕɸʌʗʆʌɸʍ ʋʏʖɸʕʏʗɸʑɼʔ 600 ʋʂʃʂʏʍ ʖʏʍʍɸ ʒʗɸʅʂʍ (H2) ʕɼʗɸʚʏʄʕʏʙʋ ɾ
ʇɼʃʂʏʙʋʂ (He): Ɋʗʞʂ ɸʗʖɸʛʂʍ ʋɸʆɼʗʞʏʙʌʀʂ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɿ 6000 ɸʔʖʂʊɸʍ ɾ:
Ɋʗɼɺɸʆɿ ʊɸʓɸɺɸʌʀʏʙʋ ɾ ʂʗ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ʃʏʙʌʔʂ ʋʂʒʏʘʏʕ: ɕʏʙʌʔʍ ʏʙʍʂ ɼʗʆɸʆʂ ɹʍʏʙʌʀ ɸʃʂʛɸʌʂʍ ʞ ʋɸʔʍʂʆɸʌʂʍ: ɕʏʙʌʔʂ ɸʃʂʛɸʌʂʍ ʇɸʖʆʏʙʀʌʏʙʍʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ ʂʍʖɼʗʝɼʗɼʍʘʂɸʌʂ
ʞ ɻʂʝʗɸʆʘʂɸʌʂ ɼʗʞʏʙʌʀʍɼʗɿ ɹɸʘɸʖʗɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ, ʂʔʆ ʋɸʔʍʂʆɸʌʂʍ (ʛʕɸʍʖɸʌʂʍ) ʇɸʖʆʏʙʀʌʏʙʍʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ ʝʏʖʏɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ɼʗʞʏʙʌʀɿ ɹɸʘɸʖʗɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ: ɣɼʖʛ ɾ, ʍʎɼʃ ʏʗ
ʇɼʍʘ ʝʏʖʏɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ɼʗʞʏʙʌʀʂ ʕʗɸ ɾ ʇʂʋʍʕɸʅ ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʝʏʖʏɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗʂ ɸʎʄɸʖɸʍʛɿ:
Ɋʍɻʗɸɻɸʓʍɸʃʏʕ ʃʏʙʌʔʂ ɸʃʂʛɸʌʂʍ ɹʍʏʙʌʀʂʍɵ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ʍʎɼʃ, ʏʗ Ɋʗɼɺɸʆɿ ʊɸʓɸɺɸʌʀʏʙʋ
ɾ ɾʃɼʆʖʗɸʋɸɺʍʂʔɸʆɸʍ ɸʃʂʛʍɼʗɵ ʖɸʗɹɼʗ ɼʗʆɸʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʏʕ: Ɋʌɻ ʃʏʙʔɸʌʂʍ ɸʃʂʛʍɼʗɿ, ʀɸʚɸʍʘɼʃʏʕ ʋʀʍʏʃʏʗʖʂ ʋʂʒʏʕ, ʇɸʔʍʏʙʋ ɼʍ Ɏʗʆʗʂ ʋɸʆɼʗɼʔ: ɝɼʍʛ ʖɼʔʍʏʙʋ ɼʍʛ ɸʗʞʂ ɸʗʖɸʍɼʖɸʅ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʋʂɸʌʍ ʋʂ ʋɸʔɿ, ʏʗɿ ɺʖʍʕʏʙʋ ɾ ɸʌʔʑɼʔ ʆʏʐʕɸʅ ʃʏʙʌʔʂ ʖɼʔɸʍɼʃʂ ʖʂʗʏʙʌʀʏʙʋ (ʍʆ. 1.2.1): Ɋʌʍ ʍɼʗɸʓʏʙʋ ɾ 0,4 ʋʆʋ … 0,75 ʋʆʋ ɼʗʆɸʗʏʙʀʌɸʋɹ ɾʃɼʆʖʗɸʋɸɺʍʂʔɸʆɸʍ
ɸʃʂʛʍɼʗʂ ʖʂʗʏʙʌʀ (ɸʌʔʖɼʉɵ ʋʆʋ ʐɸʚʋɸʍ ʋʂɸʕʏʗɿ ʍʎɸʍɸʆʏʙʋ ɾ ʋʂʆʗʏʋɼʖʗ, 1ʋʆʋ=10-6ʋ, ʆɸʋ
1ʋʋ – ʂ ʇɸɽɸʗɼʗʏʗɻɸʆɸʍ ʋɸʔɿ):
ɑʔʖ ɾ ʍʆ. 1.2.1 – ʂ, Ɋʗɼɺɸʆɿ ʂʗ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ʊɸʓɸɺɸʌʀʏʙʋ ɾ ɸʃʂʛʂ ɼʗʆɸʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ
ʃɸʌʍ ʖʂʗʏʙʌʀʏʙʋ: Ɋʌʍ ʍɼʗɸʓʏʙʋ ɾ ʏʙʃʖʗɸʋɸʍʏʙʎɸʆɸɺʏʙʌʍ ʊɸʓɸɺɸʌʀʋɸʍ (0,25 – 0,4 ʋʆʋ),
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ʖɼʔɸʍɼʃʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʋɸʍ (0,4 - 0,75 ʋʆʋ) ʞ ʂʍʝʗɸʆɸʗʋʂʗ ʊɸʓɸɺɸʌʀʋɸʍ (0,7–3 ʋʆʋ) ʖʂʗʏʙʌʀʍɼʗɿ: ɝɼɽ ʇɸʋɸʗ ʖɼʔɸʍɼʃʂ ʐɼʍ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ʏʙʃʖʗɸʋɸʍʏʙʎɸʆɸɺʏʙʌʍ ʞ ʂʍʝʗɸʆɸʗʋʂʗ
ʖʂʗʏʙʌʀʍɼʗʂ ʃʏʙʔɸʌʂʍ ɸʃʂʛʍɼʗɿ (ɺʏʙʌʍɼʗɿ), ʑɸʌʋɸʍɸʕʏʗʕɸʅ ʋɸʗɻʏʙ ɸʐʛʂ ɽɺɸʌɸʆɸʍ ʇʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʏʕ, ʔɸʆɸʌʍ ɸʌɻ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗɿ ʂʗɼʍʘ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍʍ ɼʍ ʀʏʉʍʏʙʋ Ɏʗʆʗʂ ʕʗɸ
ɿʍʀɸʘʏʉ ʑʗʏʘɼʔʍɼʗʂ, ɸʌɻ ʀʕʏʙʋ ʍɸʞɵ ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ʆɸʌɸʍʍɼʗʂ ɸʎʄɸʖɸʍʛʂ ʕʗɸ:

2500Ուլտրա- Տեսաման. գ նելի
2000
1500

1,5

AM

0

2

.
0=48

AMO

AM1,5

AM 0

1000

րտ

ո
ոլ

թն

500

Մ

0,5

1,5

1

2

Երկիր

2,5

3

ɟʆ. 1.2.1. Ɋʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ʂʍʖɼʍʔʂʕʏʙʀʌɸʍ ʔʑɼʆʖʗɸʌʂʍ ɹɸʎʄʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍɿ

Ɋʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʖʂɼɽɼʗʛʏʙʋɵ ʋʀʍʏʃʏʗʖʂ ʎɼʗʖʂʘ ɻʏʙʗʔ, ʎɸʖ ɸʕɼʃʂʍ ɾ, ʛɸʍ Ɏʗʆʗʂ ʋɸʆɼʗɼʔʂ ʕʗɸ, ʛɸʍʂ ʏʗ ɸʍʘʍɼʃʏʕ ʋʀʍʏʃʏʗʖʂ ʋʂʒʏʕ, ʖɼʉʂ ɾ ʏʙʍɼʍʏʙʋ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ʆʃɸʍʏʙʋ ʋʀʍʏʃʏʗʖʏʙʋ: ɨʂɼɽɼʗʛʏʙʋɵ Ɏʗʆʗʂ ʋɸʆɼʗʞʏʙʌʀʂʘ ʋʂ ʛɸʍʂ ʇɸʗʌʏʙʗ ʆʂʃʏʋɼʖʗ ʇɼʓɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍ ʕʗɸ, ɸʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿ 1360 ɧʖ/ʋ2 ɾ, ʞ ɸʌʔ ʋɼʅʏʙʀʌʏʙʍɿ ʆʏʐʕʏʙʋ ɾ ɸʗʞɸʌʂʍ ʇɸʔʖɸʖʏʙʍ: ɜɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿ (ʂʍʖɼʍʔʂʕʏʙʀʌʏʙʍɿ)
ɹʍʏʙʀɸɺʗʕʏʙʋ ɾ ʕɸʖʖɼʗʏʕ ʋɼʆ ʋɼʖʗ ʛɸʓɸʆʏʙʔʂ ʋɸʆɼʗɼʔʂ ʕʗɸ (ɧʖ/ʋ2):
ɟʆ. 1.2.1 – ʏʙʋ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ AM0 ʆʏʗɿ ɹʍʏʙʀɸɺʗʏʙʋ ɾ Ɋʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍ ɹɸʎʄʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍɿ ʋʀʍʏʃʏʗʖʂʘ ɻʏʙʗʔ, Ɏʗʆʗʂ ʋɸʆɼʗʞʏʙʌʀʂʘ ʋʂ ʛɸʍʂ ʇɸʗʌʏʙʗ ʆʂʃʏʋɼʖʗ
ʇɼʓɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍ ʕʗɸ: AM0 - ʏʙʋ AM –ɿ ʍʎɸʍɸʆʏʙʋ ɾ ʋʀʍʏʃʏʗʖɸʌʂʍ ɽɸʍɺʕɸʅ (AM–Atmospheric
Mass), ʂʔʆ 0 – ʍ ʘʏʙʌʘ ɾ ʖɸʃʂʔ, ʏʗ ʜɻɸʌʂʍ ɽɸʍɺʕɸʅ ʐʆɸ, ɸʌʔʂʍʛʍɵ ɻʂʖɸʗʆʕʏʙʋ ɾ ɸʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʏʙʋɿ ʖʂɼɽɼʗʛʏʙʋ: Ɏʗɹ Ɋʗʞɿ ʏʙʉʉɸʆʂʏʗɼʍ ɺʃʄɸʕɼʗʞʏʙʋ ɾ, ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʍ ʏʙʉʉɸʇɸʌɸʘ ɼʍ Ɏʗʆʗʂ ʋɸʆɼʗɼʔʂʍ (ɽɼʍʂʀʂ ʏʙʉʉʏʙʀʌɸʋɹ), ʜɻɸʌʂʍ ɽɸʍɺʕɸʅɿ 1 ɾ ʞ ɺʗʕʏʙʋ ɾ AM1:
Ɏʗʆʗʂ ʋɸʆɼʗʞʏʙʌʀʂ ʕʗɸ ʊɸʓɸɺɸʌʀʋɸʍ ɸʗʁɼʛɿ ʍʕɸɽʏʙʋ ɾɵ ʆɸʄʕɸʅ ʍʗɸʍʂʘ, ʀɼ ʜɻɸʌʂʍ ɽɸʍɺʕɸʅʂ ʂʍʐ ʃɸʌʍʏʙʀʌɸʋɹ ʎɼʗʖʂ ʋʂʒʏʕ ɾ ɸʍʘʍʏʙʋ ʊɸʓɸɺɸʌʀɿ: ɮɻɸʌʂʍ ɽɸʍɺʕɸʅɿ ʆɸʋ
ʜɻʂ ʎɼʗʖʂ ʃɸʌʍʏʙʀʌʏʙʍɿ ʏʗʏʎʕʏʙʋ ɾ ʇɼʖʞʌɸʃ ɹɸʍɸʈʞʏʕ`
 ൌ ͳΤ ሺɅሻ,
ʏʗʖɼʉ Ǉ -ʍ ʇʏʗʂɽʏʍɸʆɸʍ ʇɸʗʀʏʙʀʌɸʍɿ ʖɸʗʕɸʅ ʏʙʉʉɸʇɸʌɸʘʂ (ɽɼʍʂʀʂ) ʞ Ɋʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ʋʂʒʞ ʆɸɽʋʕɸʅ ɸʍʆʌʏʙʍʍ ɾ (ɽɼʍʂʀʂ ɸʍʆʌʏʙʍ):
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Ɏʗʆʗʂ ʋɸʆɼʗʞʏʙʌʀʂ ʕʗɸ ʊɸʓɸɺɸʌʀʋɸʍ ʋʂʒʂʍ ʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ɹʍʏʙʀɸɺʗʕʏʙʋ ɾ AM1,5
ʆʏʗʏʕ, ʂʍʐɿ ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍʏʙʋ ɾ ɸʌʍ ɻɼʑʛʂʍ, ɼʗɹ ɽɼʍʂʀʂ ɸʍʆʌʏʙʍɿ Ǉ=48,20 (ʍʆ. 1.2.1): Ɋʌʔ
ɻɼʑʛʏʙʋ Ɋʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʋɸʍ ʂʍʖɼʍʔʂʕʏʙʀʌʏʙʍɿ ʅʏʕʂ ʋɸʆɸʗɻɸʆʂ ʕʗɸ ʆɸɽʋʏʙʋ ɾ 925 ɧʖ/ʋ2:
ɦʏʕʏʗɸɹɸʗ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʍɼʗʂ ʍɸʄɸɺʅɸʌʂʍ ʇɸʎʕɸʗʆʍɼʗʏʙʋ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ Ɋʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʋɸʍ ʂʍʖɼʍʔʂʕʏʙʀʌɸʍ 1000 ɧʖ/ʋ2 ɸʗʁɼʛɿ:
Ɋʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ʆɸʌɸʍʍɼʗʂ ʍɸʄɸɺʅɸʌʂʍ ʞ ʋʏʍʖɸʁʋɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɿ ʊʎʖʏʗɼʍ
ʆɸʖɸʗɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃ Ɋʗʞʂ ʎɸʗʁʋɸʍ ʇɼʖɸɺʂʅɿ ʖʕʌɸʃ ʖɼʉɸʍʛʂ
ʍʆɸʖʋɸʋɹ: ɍɸ ʇʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍ ʆʖɸ ʊʂʎʖ ɻʂʗʛʏʕ ʖɼʉɸɻʗɼʃ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ʞ ʒʗɸʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ, ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʞ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʍɼʗ ʔʖɸʍɸʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ: Ɋʗʞʂ ʎɸʗʁʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛɿ ʖʕʌɸʃ ʖɼʉɸʍʛʂ ʍʆɸʖʋɸʋɹ ʑɸʗɽɸɹɸʍɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ɻʂʖɸʗʆɼʍʛ Ɏʗʆʗʂ ʑʖʏʙʌʖɿ Ɋʗɼɺɸʆʂ ʎʏʙʗʒɿ (ʍʆ. 1.2.2):
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ɟʆ. 1.2.2. Ɏʗʆʗʂ ʑʖʏʙʌʖɿ ɸʗɼɺɸʆʂ ʎʏʙʗʒɿ

Ɏʗʆʂʗɿ ʑʖʖʕʏʙʋ ɾ Ɋʗɼɺɸʆʂ ʎʏʙʗʒɿ ɾʃʂʑʔɸʈʞ ʏʙʉɼʅʗʏʕ ʞ ʖɸʗʕɸ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʏʗʏʎ
ʑɸʇʂ ɸʕɼʃʂ ʋʏʖ ɾ ɺʖʍʕʏʙʋ Ɋʗɼɺɸʆʂʍ: Ɋʌɻ ɻɼʑʛʏʙʋ Ɏʗʆʂʗɿ ʋʂ ʚʏʛʗ ɸʕɼʃʂ ʎɸʖ ɾʍɼʗɺʂɸ
ɾ ʔʖɸʍʏʙʋ: Ɋʌɻ ʑɸʇʂʍ ʇɸʗɸʕɸʌʂʍ ʆʂʔɸɺʍɻʏʙʋ ɸʋɸʓ ɾ, ʂʔʆ ʇʌʏʙʔʂʔɸʌʂʍʏʙʋɵ ʈʋɼʓ: ɦɸʆɸʌʍ
Ɏʗʆʗʂ ʕʗɸ Ɋʗʞʂʘ ʔʖɸʘʕʏʉ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʐɸʚɿ ʏʗʏʎʏʉ ɸʕɼʃʂ ʆɸʗʞʏʗ ɺʏʗʅʏʍʍ ɸʌʍ ɾ, ʏʗ Ɋʗɼɺɸʆʂ ʎʏʙʗʒɿ ʑʖʏʙʌʖʂ ʇɸʗʀʏʙʀʌɸʍɿ ʖɸʗʕɸʅ ʏʙʉʉɸʇɸʌɸʘʂ ʍʆɸʖʋɸʋɹ Ɏʗʆʂʗɿ ʑʖʖʕʏʙʋ ɾ
23,5 0 – ʏʕ ʀɼʛʕɸʅ ɸʓɸʍʘʛʏʕ (ʍʆ. 1.2.2): Ɋʌɻ ʀɼʛʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ʈʋʓɸʍɿ əʌʏʙʔʂʔɸʌʂʍ ʆʂʔɸɺʏʙʍɻɿ ʜʗʕɸ ɸʕɼʃʂ ʛʂʐ ʁɸʋɼʗʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ɾ ʃʏʙʔɸʕʏʗʕʏʙʋ, ʞ ɸʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗɿ
ʋʏʖ ɼʍ ɺʖʍʕʏʙʋ əʏʗɽʏʍʂʍ: Ɋʗɻʌʏʙʍʛʏʙʋ əʌʏʙʔʂʔɸʌʂʍ ʆʂʔɸɺʍɻʏʙʋ Ɋʗʞʂʘ ʔʖɸʘʕʏʙʋ ɾ ʚʏʛʗ
ɾʍɼʗɺʂɸ, ʞ ʃʂʍʏʙʋ ɾ ʈʋɼʓ: Ɋʋɼʍɸɼʗʆɸʗ ɺʂʎɼʗɿ ʃʂʍʏʙʋ ɾ ɻɼʆʖɼʋɹɼʗʂ 21 – ʂʍ (ɚʋɼʓɸʌʂʍ ɸʗʞɸɻɸʗʈ): Ɋʌɻ ɻɼʑʛʏʙʋ əɸʗɸʕɸʌʂʍ ʆʂʔɸɺʍɻʏʙʋ ʇɸʆɸʓɸʆ ʑɸʖʆɼʗʍ ɾ, ɸʌʔʂʍʛʍɵ ʘɼʗɼʆʕɸ ʖʞʏʉʏʙʀʌʏʙʍɿ ʋɼʅ ɾ, Ɋʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗɿ ʋʏʖ ɼʍ ɽɼʍʂʀʂ ɸʓɸʍʘʛʂʍ ʞ ʇɸʗɸʕɸʌʂʍ ʆʂʔɸɺʍɻʏʙʋ
ʃʂʍʏʙʋ ɾ ɸʋɸʓ: Ɍɸʗʍɸʍɿɵ ʋɸʗʖʂ 21 – ʂʍ, Ɏʗʆʗʂ ɸʓɸʍʘʛʂ ʀɼʛʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍɿ ɸʌʍʑʂʔʂ ɻʂʗʛʏʙʋ ɾ, ʏʗ ʘɼʗɼʆʕɸ ʞ ɺʂʎɼʗʕɸ ʖʞʏʉʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ ʇɸʕɸʔɸʗʕʏʙʋ ɼʍ ʞ ʆɸɽʋʏʙʋ ɼʍ ʊʂʎʖ 12
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ʁɸʋ (Ɍɸʗʍɸʍɸʌʂʍ ɺʂʎɼʗɸʇɸʕɸʔɸʗ): Ɋʋʓɸʍɿ əʌʏʙʔʂʔɸʌʂʍ ʆʂʔɸɺʍɻʏʙʋ ʘɼʗɼʆʕɸ ʖʞʏʉʏʙʀʌʏʙʍɿ ʋɼʅɸʍʏʙʋ ɾ, Ɋʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗɿ ʋʏʖ ɼʍ ɽɼʍʂʀʂ ɸʓɸʍʘʛʂʍ, ɸʌʔʂʍʛʍɵ ʋɼʅɸʍʏʙʋ ɾ ɸʗʞʂ
ʊɸʓɸɺɸʌʀɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʍ: əʏʙʍʂʔʂ 21 – ʂʍ ʇʌʏʙʔʂʔɸʌʂʍ ʆʂʔɸɺʍɻʏʙʋ ɺʂʎɼʗʕɸ ʖʞʏʉʏʙʀʌʏʙʍɿ
ʍʕɸɽɸɺʏʙʌʍʍ ɾ (Ɋʋɸʓɸʌʂʍ ɸʗʞɸɻɸʗʈ): Ɋʌɻ ɻɼʑʛʏʙʋ ʇɸʗɸʕɸʌʂʍ ʆʂʔɸɺʍɻʏʙʋ ʃʂʍʏʙʋ ɾ ʈʋɼʓ:
Ɋʎʍɸʍɿɵ ʔɼʑʖɼʋɹɼʗʂ 21 – ʂʍ, Ɏʗʆʗʂ ɸʓɸʍʘʛʂ ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ ʀɼʛʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ʍʏʗʂʘ ʘɼʗɼʆʕɸ ʞ ɺʂʎɼʗʕɸ ʖʞʏʉʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ ʇɸʕɸʔɸʗʕʏʙʋ ɼʍ (Ɋʎʍɸʍɸʌʂʍ ɺʂʎɼʗɸʇɸʕɸʔɸʗ):
ɮɺʖʕɼʃʏʕ Ɋʗɼɺɸʆʂ ʎʏʙʗʒɿ Ɏʗʆʗʂ ʑʖʏʙʌʖʂɵ ʕɼʗɿ ʎɸʗɸɻʗʕɸʅ ʍʆɸʗɸɺʗʂʘ, ʑɸʖʆɼʗɼʍʛ Ɋʗʞʂ ʎɸʗʁʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛɿ, ʇʌʏʙʔʂʔɸʌʂʍ ʆʂʔɸɺʍɻʏʙʋ ɺʖʍʕʏʉ ʖʕʌɸʃ ʖɼʉɸʍʛʂ ʍʆɸʖʋɸʋɹ:
Ɋʌʍ ʘʏʙʌʘ ɾ ʖʗʕɸʅ ʍʆ. 1.2.3 - ʏʙʋ:.
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ɟʆ. 1.2.3. Ɋʗʞʂ ʎɸʗʁʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛɿ ʖɼʉɸʍʛʂ ʍʆɸʖʋɸʋɹ

ɟʆɸʗʏʙʋ ɼʗʞʏʙʋ ɾ, ʏʗ Ɋʗʞɿ ɸʓɸʕɼʃ ɹɸʗɼʍʑɸʔʖ ɻʂʗʛʏʙʋ ɺʖʍʕʏʙʋ ɾ ɸʋʓɸʍɿɵ ʇʏʙʍʂʔʂ
21 – ʂ ʆɼʔʜʗʂʍ: ɦɼʑʖɼʋɹɼʗʂ 21 – ʂʍ, ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ʋɸʗʖʂ 21 – ʂʍ, ɽɼʍʂʀʂ ɸʓɸʍʘʛʂ ʍʆɸʖʋɸʋɹ ʊɸʓɸɺɸʌʀʋɸʍ ɸʍʆʌʏʙʍɿ ʋɼʅɸʍʏʙʋ ɾ ɸʋɸʓɸʌʂʍ ɻʂʗʛʂ ʇɸʋɼʋɸʖ 23,5 0 – ʏʕ: ɚʋʓɸʍɿ
ɸʌɻ ɸʍʆʌʏʙʍʍ ɸʊʏʙʋ ɾ ʞʔ 23,5 0 – ʏʕ, ʋɼʅɸʍʏʙʋ ɾ ʋʀʍʏʃʏʗʖʂ ʎɼʗʖʂ ʇɸʔʖʏʙʀʌʏʙʍɿ, ʏʗʂ ʋʂʒʏʕ
ɸʍʘʍʏʙʋ ɼʍ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗɿ, ʇɼʖʞɸɹɸʗ, ʍʕɸɽʏʙʋ ɾ Ɋʗʞʂʘ ʔʖɸʘʕʏʉ ɾʍɼʗɺʂɸʍ (ʍʆ. 1.2.4):
ɮʗʕɸ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ Ɏʗʆʗʂ ʑʖʏʙʌʖʂ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ʍʏʙʌʍʑɼʔ ʚʏʄʕʏʙʋ ɾ Ɋʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʋɸʍ ʂʍʖɼʍʔʂʕʏʙʀʌʏʙʍɿ: Ɋʌʍ ʃʂʍʏʙʋ ɾ ʚʏʛʗ ɸʓɸʕʏʖʌɸʍ ʞ ɼʗɼʆʏʌɸʍ ʁɸʋɼʗʂʍ, ʛɸʍʂ ʏʗ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗɿ ʋʀʍʏʃʏʗʖʂ ɸʕɼʃʂ ʃɸʌʍ ʎɼʗʖɼʗʂ ʋʂʒʏʕ ɼʍ ɸʍʘʍʏʙʋ: ɘɼʔʜʗʂʍ, ɼʗɹ Ɋʗʞɿ ɺʖʍʕʏʙʋ ɾ
ɸʋɼʍɸɹɸʗʈʗ ʆɼʖʏʙʋ, ɸʗɼɺɸʆʍɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸʋɼʍɸʋɼʅ ʛɸʍɸʆʍ ɾ ʇɸʔʍʏʙʋ ɸʗʞɸʌʂʍ
ʆɸʌɸʍʂʍ: Ɋʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍ (ʂʍʖɼʍʔʂʕʏʙʀʌɸʍ) ɹɸʎʄʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍɿ ʜʗʕɸ ʁɸʋɼʗʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ, ʘʏʙʌʘ ɾ ʖʗʕɸʅ ʍʆ. 1.2.5 – ʏʙʋ, ʏʗʖɼʉ ɼʗʞʏʙʋ ɾɵ ʋʂɸʕʏʗ ʋɸʆɼʗɼʔʂ ʕʗɸ ɿʍʆʍʏʉ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ɸʓɸʕʏʖʌɸʍ ɽʗʏʌʂʘ ʔɸʇʏʙʍ ʆɼʗʑʏʕ ɸʊʏʙʋ ɾ ʞ ʆɼʔʜʗʂʍ
ʇɸʔʍʏʙʋ ʂʗ ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍ ɸʗʁɼʛʂʍɵ 1000 ɧʖ/ʋ2, ʂʔʆ ʋɸʌʗɸʋʏʙʖʂʍ ʍʏʙʌʍʑɼʔ ʔɸʇʏʙʍ ʆɼʗʑʏʕ ʍʕɸɽɼʃʏʕ, ʇɸʔʍʏʙʋ ɾ ɽʗʏ ɸʗʁɼʛʂʍ:
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ɟʆ. 1.2.4. Ɋʗʞʂ ɻʂʗʛʂ ʚʏʚʏʄʏʙʀʌʏʙʍɿ ʖɼʉɸʍʛʂ ʍʆɸʖʋɸʋɹ
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ɟʆ. 1.2.5. Ɋʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍ ɹɸʎʄʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍɿ ʜʗʕɸ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ

ɮʗʕɸ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ Ɋʗʞʂʘ ʔʖɸʘʕɸʅ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ʆɸʋ ɸʌʃ ʆɼʗʑ ɸʔɸʅ Ɋʗʞʂ ʆʏʉʋʂʘ ʆɸʖɸʗʕɸʅ ɸʎʄɸʖɸʍʛɿ ɺʍɸʇɸʖɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ, Ɋʗʞʂ ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍ ʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍ ɸʗʁɼʛɿɵ 1000 ɧʖ/ʋ2
ɹɸɽʋɸʑɸʖʆʏʙʋ ɼʍʛ ʜʗʕɸ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ɸʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʋɸʍ ʋʂʒʂʍ ʖʞʏʉʏʙʀʌɸʋɹ: ɟʆɸʗʏʙʋ
ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɻɼʑʛʂ ʇɸʋɸʗ ɸʌʍ ʇɸʕɸʔɸʗ ɾ 5 ʁɸʋʂ: Ɋʌʔʑʂʔʏʕ, ɸʗʞʂʘ ʔʖɸʘʕɸʅ ɾʍɼʗɺʂɸʍ
ʜʗʕɸ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʍʆɸʗʏʙʋ ʑɸʖʆɼʗʕʏʙʋ ɾ ʏʙʉʉɸʍʆʌɸʍ ʖɼʔʛʏʕ, ʏʗʂ ʋɸʆɼʗɼʔɿ ʇɸʕɸʔɸʗ ɾ
ʆʏʗʏʕ ʔɸʇʋɸʍɸʚɸʆʕɸʅ ʋɸʆɼʗɼʔʂʍ: Ɋʌʍ ʆʆɸɽʋʂɵ 1000 ɧʖ/ʋ2 x 5 ʁ = 5 ʆɧʖ *ʁ/ʋ2: ɨʕʌɸʃ ʖɼʉɸʍʛʂ ʇɸʋɸʗ ʖɼʉɼʆɸʖʏʙʍɼʗʏʙʋ ʇɸʊɸʄ ʖʗʕʏʙʋ ɾ ʇʏʗʂɽʏʍɸʆɸʍ ʇɸʗʀʏʙʀʌɸʍ ʆɸʋ ɸʗʞʂ
ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂʍ ʏʙʉʉɸʇɸʌɸʘ ʇɸʗʀʏʙʀʌɸʍ ʕʗɸ ɸʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ʖɸʗʕɸ
ʆʖʗʕɸʅʛʏʕ (ʆɧʖ*ʁ/ʋ2*ʖɸʗʂ):
Ɋʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗɿ, ɸʍʘʍɼʃʏʕ ʋʀʍʏʃʏʗʖʂ ʋʂʒʏʕ, ʖɸʗɹɼʗ ʈʞɼʗʏʕ ɼʍ ʇɸʔʍʏʙʋ Ɏʗʆʗʂ
ʋɸʆɼʗɼʔɵ ʖʕʌɸʃ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʂʍ: ɜɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗɿ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʃʂʍɼʃ ʏʙʉʂʉ, ʏʗʏʍʛ ɸʍʘʍɼʃʏʕ
ʋʀʍʏʃʏʗʖʏʕ, ʏʙʉʉɸʆʂ ʇɸʗʕɸʅʏʙʋ ɼʍ ɿʍɻʏʙʍʂʐʂ ʋɸʆɼʗɼʔʂʍ (ʍʆ. 1.2.6): ɍʗɸʍʛ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʃʂ16

ʍɼʃ ʖɸʗɹɼʗ ʖʂʑʂ ʋɸʆɼʗʞʏʙʌʀʍɼʗʂʘ ɸʍɻʗɸɻɸʗʈɸʅ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗ, ʜʗʂʍɸʆɵ ʒʗʂ, ʈʌɸʍ ʋɸʆɼʗɼʔʍɼʗʂʘ, ʆɸʓʏʙʌʘʍɼʗʂʘ ʞ ɸʌʃʍ: ɑʍɻʏʙʍʂʐʂ ʋɸʆɼʗɼʔɿ, ʃʏʙʔɸʕʏʗʏʉ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗɿ ʆɸʗʏʉ ɼʍ
ʃʂʍɼʃ ʍɸʞ ʘʗʕɸʅ (ɻʂʝʏʙɽʕɸʅ): ɍʗɸʍʛ ɸʓɸʒɸʍʏʙʋ ɼʍ ʋʀʍʏʃʏʗʖʏʙʋ ʜɻʂ ʋʏʃɼʆʏʙʃʍɼʗʂ, ʒʗɸʌʂʍ ɺʏʃʏʗʎʂʍɼʗʂ (ɸʋʑɼʗʂ), ʚʏʎʏʙ ʇɸʖʂʆʍɼʗʂ ʞ ʜɻʏʙʋ ɺʏʌʏʙʀʌʏʙʍ ʏʙʍɼʘʏʉ ɸʌʃ ʖɸʗɸʖɼʔɸʆ
ʄɸʓʍʏʙʗɻʍɼʗʂ ʇɼʖ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ʚʏʄɸɽɻɼʘʏʙʀʌɸʍ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ:

ɟʆ. 1.2.6. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍɿ ʃʏʙʔɸʕʏʗʏʉ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ʖɼʔɸʆʍɼʗɿ

Ɋʗʞɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʍɼʗʂ ʋʎɸʆʋɸʍ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʍɼʗʏʙʋ ʑɼʖʛ ɾ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃ ʕɼʗɿ ʀʕɸʗʆɸʅ ɹʏʃʏʗ ʖʂʑʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ɿʍɻʇɸʍʏʙʗ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍɿ:
Ɋʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʋɸʍ ʂʍʖɼʍʔʂʕʏʙʀʌʏʙʍɿ ʆɸʄʕɸʅ ɾ ʍɸʞ ɿʍɻʏʙʍʂʐʂ ɻʂʗʛʂʘ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ʍʆɸʖʋɸʋɹ, ɸʌʔʂʍʛʍ` ʇʏʗʂɽʏʍʂ ʍʆɸʖʋɸʋɹ ɿʍɻʏʙʍʂʐʂ ʀɼʛʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ɸʍʆʌʏʙʍʂʘ, ʏʗʂ
ʜʑʖʂʋɸʃ ɸʗʁɼʛɿ ʆɸʄʕɸʅ ɾ ʆɸʌɸʍʂ ɸʎʄɸʗʇɸɺʗɸʆɸʍ ɻʂʗʛʂʘ: Ɏʀɼ ɿʍɻʏʙʍʂʐɿ ɸʕʖʏʋɸʖ
ʆɼʗʑʏʕ ʇɼʖʞʏʙʋ ɾ Ɋʗʞʂ ɿʍʀɸʘʛʂʍ, ʏʙʉʉɸʇɸʌɸʘ ʑɸʇɼʃʏʕ ɿʍɻʏʙʍʂʐʂ ʋɸʆɼʗɼʔɿ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂʍ, ɸʑɸ ɿʍɻʏʙʍʂʐɿ ʔʖɸʍʏʙʋ ɾ ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍ ʃʏʙʔɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʍ:

1.3. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʊɸʓɸɺɸʌʀɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʍɼʗʏʙʁɿ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʊɸʓɸɺɸʌʀɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʍɼʗʏʙʁɿ ɸʎʄɸʗʇʂ ʖɸʗɹɼʗ ɼʗʆʗʍɼʗʏʙʋ ɺʍɸʇɸʖɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ʋʎɸʆʕɼʃ ɼʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɹɸʎʄʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ɹɸɽʋɸʀʂʕ ʛɸʗʖɼɽʍɼʗ, ʏʗʏʍʘ ʋʂʒʏʘʏʕ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ʏʗʏʎɼʃ ʖʕʌɸʃ ʖɼʉɸʍʛʏʙʋ, ʋʂɸʕʏʗ ʋɸʆɼʗɼʔʂ ʕʗɸ ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʋʂʒʂʍ
ɸʗʁɼʛɿ ʖɸʗʕɸ ʆʖʗʕɸʅʛʏʕ, ʆɸʋ ʋɼʆ ʜʗʕɸ ʇɸʋɸʗ, ʇɼʖʞʌɸʃ ʐɸʚʏʉɸʆɸʍʏʙʀʌɸʋɹɵ kWh/m2
(ʆɧʖ*ʁ/ʋ2): Ɏʀɼ ʊɸʓɸɺɸʌʀɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʐɸʚɿ ʖʗʕʏʙʋ ɾ ɸʋɹʏʉʒ ʖɸʗʕɸ ʇɸʋɸʗ, ʂʔʆ ʋɼɽ
ʑɼʖʛ ɾ ʂʋɸʍɸʃ ʋɼʆ ʜʗʏʙʋ ʊɸʓɸɺɸʌʀʋɸʍ ʐɸʚɿ, ɸʑɸ ɹɸʁɸʍɼʃʏʕ ɸʌʍ 365 – ʂ, ʆʔʖɸʍɸʍʛ
ʋɼʆ ʜʗʕɸ ʊɸʓɸɺɸʌʀʋɸʍ ʐɸʚɸɹɸʁʂʍɿ, ʞ ʇɸʆɸʓɸʆɿ: ɦʏʕʏʗɸɹɸʗ, ʖɼʉɼʆɸʖʕɸʆɸʍ ɸʉɹ17

ʌʏʙʗʍɼʗʏʙʋ ʍʎʕʏʙʋ ɾ, ʀɼ ɿʍɻʏʙʍʂʐʂ ʋɸʆɼʗɼʔɿ ʂʍʐ ɻʂʗʛʏʙʋ ɾ ɺʖʍʕʏʙʋ. ʇʏʗʂɽʏʍɸʆɸʍ, ʏʙʉʉɸʇɸʌɸʘ ɸʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂʍ (ʋʎʖɸʑɼʔ ʇɼʖʞʏʉ ɸʗʞʂ ɿʍʀɸʘʛʂʍ), ʆɸʋ ʏʗʏʎɸʆʂ ʜʑʖʂʋɸʃ
ʝʂʛʔʕɸʅ ɸʍʆʌɸʍ ʖɸʆ ʀɼʛʕɸʅ ʇʏʗʂɽʏʍɸʆɸʍ ʇɸʗʀʏʙʀʌɸʍ ʍʆɸʖʋɸʋɹ (ʖɼʔ ʍʆ. 1.2.4): ɟʎʕʏʙʋ ɾ
ʍɸʞ ʊɸʓɸɺɸʌʀʋɸʍ ɹʍʏʙʌʀɿɵ ʏʙʉʂʉ (Direct), ʘʗʕɸʅ (Difuse), ɸʌʍʑɼʔ ʂʍʐʑɼʔ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɾ
ʍʆ. 1.2.6 – ʏʙʋ:
Ɋʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀɸʌʂʍ ʍɼʗʏʙʁʂ ʅɸʕɸʃʏʙʍ ʖɼʉɼʆɸʖʕɸʆɸʍ ɹɸɽɸ ɾ «GLOBAL SOLAR
ATLAS»-ɿ (https://globalsolaratlas.info/global-pv-potential-study), ʏʗʖɼʉ ʖʗʕʏʙʋ ɼʍ ɸʎʄɸʗʇʂ ʘɸʍʆɸʘɸʅ ʖɼʉɸʍʛʂ ʞ ɸʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʋɸʍ ʕɼʗɸɹɼʗʌɸʃ ɹʏʃʏʗ ʇʂʋʍɸʆɸʍ ʖʕʌɸʃʍɼʗɿ: ɮʗʂʍɸʆ,
ɿʍʖʗɼʃʏʕ ʖʕʌɸʃ ɼʗʆʂʗɿ ʞ ʍʎɼʃʏʕ ʛɸʗʖɼɽʂ ʕʗɸ ʖʕʌɸʃ ʖɼʉɸʍʛɿ, ɹɼʗʕʏʙʋ ɾ ʖɼʉɸʍʛʂ ɸʍʕɸʍʏʙʋɿ, ɸʎʄɸʗʇɸɺʗɸʆɸʍ ɻʂʗʛɿ ʞ ɸʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʋɸʍ ʕɼʗɸɹɼʗʌɸʃ ʇɼʖʞʌɸʃ ʖʕʌɸʃʍɼʗɿ.
1. Direct normal irradiation (DNI) – ɡʙʉʂʉ ʊɸʓɸɺɸʌʀʏʙʋ, ʏʙʉʉɸʇɸʌɸʘ ɿʍɻʏʙʍʂʐʂ ʋɸʆɼʗɼʔʂʍ,
2. Global horizontal irradiation (GHI) – Ɍʏʙʋɸʗɸʌʂʍ ʊɸʓɸɺɸʌʀʏʙʋ ʇʏʗʂɽʏʍɸʆɸʍ ɻʂʗʛʏʕ
ʋɸʆɼʗɼʔʂ ʕʗɸ,
3. Diffuse horizontal irradiation (DIF) - ɍʂʝʏʙɽʕɸʅ (ʘʗʕɸʅ) ʊɸʓɸɺɸʌʀʏʙʋ ʇʏʗʂɽʏʍɸʆɸʍ
ɻʂʗʛʏʕ ʋɸʆɼʗɼʔʂ ʕʗɸ,
4. Global tilted irradiation at optimum angle (GTI opta) - Ɍʏʙʋɸʗɸʌʂʍ ʊɸʓɸɺɸʌʀʏʙʋ ʜʑʖʂʋɸʃ ɸʍʆʌɸʍ ʖɸʆ ʀɼʛʕɸʅ ʋɸʆɼʗɼʔʂ ʕʗɸ,
5. Optimum tilt of PV modules (OPTA) – ɯʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʂ ʜʑʖʂʋɸʃ ʀɼʛʋɸʍ
ɸʍʆʌʏʙʍ,
6. Air temperature (TEMP) – ɮɻʂ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɿ,
7. Terrain elevation (ELE) – ɨɼʉɸʍʛʂ ɹɸʗʈʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʅʏʕʂ ʋɸʆɸʗɻɸʆʂʘ,
8. Specific photovoltaic power output (PVOUT specific), kWh/kWp – Ɋʗʞɸʌʂʍ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʂ ʖɼʔɸʆɸʗɸʗ ɸʗʖɸɻʗʏʉɸʆɸʍʏʙʀʌʏʙʍ (ʆɧʖ*ʁ/ ʆɧʖ), ʏʗɿ ɹʍʏʙʀɸɺʗʏʙʋ ɾ
ʖʕʌɸʃ ʖɸʗɸʅʛʏʙʋ ʖɼʉɸʆɸʌʕʏʉ 1 ʆɧʖ ʇɽʏʗʏʙʀʌɸʋɹ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʂ ʆʏʉʋʂʘ ɸʗʖɸɻʗʕʏʉ ɾʃɼʆʖʗɸɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʖɸʗɼʆɸʍ ʔʑɸʔʕɼʃʂʛ ʐɸʚɿ:
ɧɼʗɿ ʍʎʕɸʅ ʖʕʌɸʃʍɼʗʂʘ ʆɸʗʞʏʗ ɾ 4 – ʗɻ ʆɼʖʏʙʋ ʍʎʕɸʅ ʖɼʉɼʆɸʖʕʏʙʀʌʏʙʍɿ, ʏʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ɺʍɸʇɸʖɼʃ, ʀɼ ʝʂʛʔʕɸʅ, ʜʑʖʂʋɸʃ ɸʍʆʌɸʍ ʖɸʆ ʀɼʛʕɸʅ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐɿ ʖɸʗɼʆɸʍ ʆɸʋ ʜʗɸʆɸʍ, ʏʗʛɸʍ ɾʃɼʆʖʗɸɾʍɼʗɺʂɸ ʆɸʗʖɸɻʗʂ: ɘɸʗʞʏʗ ɾ ʍɸʞ 5 – ʗɻ
ʆɼʖʏʙʋ ʍʎʕɸʅ, ʖʕʌɸʃ ʖɼʉɸʍʛʂ ʇɸʋɸʗ ʜʑʖʂʋɸʃ ʀɼʛʋɸʍ ɸʍʆʌʏʙʍɿ, ʏʗɿ ʇʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍ
ɾ ʖɸʃʂʔ ʖɼʉɸɻʗɼʃ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛɿ ʊʂʎʖ ɻʂʗʛʏʕ ʞ ɸʑɸʇʏʕɼʃ ɻʗɸ ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍɿ: ɠɸʖ ʆɸʗʞʏʗ ɾ ʍɸʞ 8–ʗɻ ʆɼʖʏʙʋ ɹɼʗʕɸʅ ʂʍʝʏʗʋɸʘʂɸʍ, ʏʗɿ ʘʏʙʌʘ ɾ ʖɸʃʂʔ, ʀɼ ɸʎʄɸʗʇɸɺʗɸʆɸʍ ʖʕʌɸʃ ɻʂʗʛʏʙʋ ʖɼʉɸʆɸʌʕɸʅ 1 ʆɧʖ ʇɽʏʗʏʙʀʌɸʋɹ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛɿ ʏʗʛɸʍ ɾʃɼʆʖʗɸɾʍɼʗɺʂɸ ʆɸʗʖɸɻʗʂ, ɸʌʔʂʍʛʍ ʖʕʌɸʃ ʖɼʉɸʍʛʂ ʑʏʖɼʍʘʂɸʃɿ ɸʗʞɸʌʂʍ
ɾʃɼʆʖʗɸɾʍɼʗɺɼʖʂʆɸʌʂ ɸʓʏʙʋʏʕ: Ɋʌɻ ʘʏʙʘɸʍʂʎʂ ʇʂʋɸʍ ʕʗɸ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ɾ ɻɸʓʍʏʙʋ ʆɸʖɸʗɼʃ
ɸʑɸɺɸ ʆɸʌɸʍʛʂ ʍɸʄɸɺʅɸʌʂʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɿ ʞ ʖʍʖɼʔɸʆɸʍ ʇʂʋʍɸʕʏʗʋɸʍ ʇɸʎʕɸʗʆɿ:
ɟʆ. 1.3.1 –ʏʙʋ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɾ SOLARGIS ʆɸɽʋɸʆɼʗʑʏʙʀʌɸʍ ʆʏʉʋʂʘ ʋʎɸʆʕɸʅ ɿʍɻʏʙʍʂʐʂ ʋɸʆɼʗɼʔʂʍ ʏʙʉʉɸʇɸʌɸʘ ɸʗʞʂ ʏʙʉʉʂʉ ʊɸʓɸɺɸʌʀɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɹɸʎʄʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍɿ
ɸʋɹʏʉʒ ɸʎʄɸʗʇʏʙʋ: ɟʆɸʗʂ ʍɼʗʛʞʂ ʋɸʔʏʙʋ ɹɼʗʕɸʅ ɾ ʊɸʓɸɺɸʌʀɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʔɸʍɻʉɸʆɿ
ɿʔʖ ɺʏʙʌʍɼʗʂ, kWh/m2 (ʆɧʖ*ʁ/ʋ2) ʋʂɸʕʏʗʍɼʗʏʕ ʋɼʆ ʖɸʗʕɸ, ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ʋɼʆ ʜʗʕɸ ʇɸʋɸʗ:
ɔʍʐʑɼʔ ʍʎʕɸʅ ɾ ʍʆɸʗʂ ʍɼʗʛʞʂ ʈɸʄ ɸʍʆʌʏʙʍʏʙʋ, ɹɼʗʕɸʅ ʖʕʌɸʃʍɼʗɿ ʋʂʒʂʍɸʘʕɸʅ ɼʍ ɼʗʆɸʗ
ʁɸʋɸʍɸʆɸʇɸʖʕɸʅʂ ʇɸʋɸʗ:
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ɟʆ. 1.3.1. ɑʍɻʏʙʍʂʐʂ ʋɸʆɼʗɼʔʂʍ ʏʙʉʉɸʇɸʌɸʘ, ʏʙʉʂʉ ʊɸʓɸɺɸʌʀʋɸʍ ɸʎʄɸʗʇʂ ʛɸʗʖɼɽɿ

əɸʌɸʔʖɸʍʂ əɸʍʗɸʑɼʖʏʙʀʌɸʍ ʖɸʗɸʅʛʏʙʋ ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɹɸʎʄʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ʑɸʖʆɼʗɿ ʆɸʗʏʉ ɼʍʛ ʔʖɸʍɸʃ ʍɸʞɵ ʜɺʖʕɼʃʏʕ əə ɐʍɼʗɺɼʖʂʆ Ɏʍʀɸʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛʍɼʗʂ ʞ ɋʍɸʆɸʍ
ɣɸʎɸʗʍɼʗʂ

ɟɸʄɸʗɸʗʏʙʀʌɸʍ

ʆɸʌʛʏʙʋ

ɽɼʖɼʉʕɸʅ

ʇɼʖʞʌɸʃ

ʇɸʔʘɼʂʘɵ

http://minenergy.am/storage/hh_taracqum_arevayin_neruji_qartezner.pdf.: ɟʆ. 1.3.2 -ʏʙʋ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɾ
ɸʍʆʌɸʍ ʖɸʆ ʀɼʛʕɸʅ ʋɸʆɼʗɼʔʂ ʕʗɸ ɺʏʙʋɸʗɸʌʂʍ ʊɸʓɸɺɸʌʀʋɸʍ ʑɸʖʆɼʗɿɵ ʋʂʒʂʍɸʘʕɸʅ
ʋɼʆ ʜʗʕɸ ʇɸʋɸʗ:
ɮɺʖʕɼʃʏʕ ʍʆ. 1.3.2. – ʏʙʋ ɹɼʗʕɸʅ ʂʍʝʏʗʋɸʘʂɸʌʂʘɵ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ɺʍɸʇɸʖɼʃ Ɋʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀɸʌʂʍ ʋʂʒʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ʖʕʌɸʃ ʖɼʉɸʍʛʏʙʋ ʋɼʆ ʜʗʕɸ ʇɸʋɸʗ: ɟʆɸʗʂ ɸʒ ʆʏʉʋʏʙʋ ʑɸʖ-ʆɼʗʕɸʅ ɺʏʙʍɸʌʂʍ ʔɸʍɻʉɸʆʂʘ ʆɸʗʏʉ ɼʍʛ ʔʖɸʍɸʃ, ʏʗ ɸʍʆʌɸʍ ʖɸʆ ʀɼʛʕɸʅ ʋɸʆɼʗɼʔʂ ʕʗɸ ʊɸʓɸɺɸʌʀɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʋʂʒʂʍ ɸʗʁɼʛɿ ʆɸɽʋʏʙʋ ɾ ʜʗɸʆɸʍ 5,2 ʆɧʖ*ʁ/ʋ2, ʂʍʐɿ ɹɸʕɸʆɸʍʂʍ
ʋɼʅ ʀʂʕ ɾ ʞ ʇʂʋʛ ɾ ʇɸʍɻʂʔɸʍʏʙʋ əɸʌɸʔʖɸʍʏʙʋ ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺɼʖʂʆɸʌʂ ɽɸʗɺɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʗ:
əɸʋɼʋɸʖʏʙʀʌɸʍ ʇɸʋɸʗ ʍʎɼʍʛ, ʏʗ ʜʗʂʍɸʆ ɔʖɸʃʂɸʌʏʙʋ ɸʗʞɸʌʂʍ ʊɸʓɸɺɸʌʀʋɸʍ ɾʍɼʗɺʂɸʍ
ʜʗʕɸ ɿʍʀɸʘʏʙʋ ɿʍɻʏʙʍʏʙʋ ɾ ʍʕɸɽɸɺʏʙʌʍ 3,6 ʆɧʖ*ʁ/ʋ2 ɸʗʁɼʛɿ ʇʌʏʙʔʂʔʏʙʋɵ ɣʏ ɺɼʖʂ ʇɸʗʀɸʕɸʌʗɸʌʂʍ ʖɸʗɸʅʛʏʙʋ, ʞ ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍ 5,4 ʆɧʖ*ʁ/ʋ2 ɸʗʁɼʛɿ ʇɸʗɸʕʏʙʋɵ ɦʂʘʂʃʂɸʌʏʙʋ
(Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) – http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/):
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ɟʆ. 1.3.2. əɸʌɸʔʖɸʍʏʙʋ ɸʍʆʌɸʍ ʖɸʆ ʀɼʛʕɸʅ ʋɸʆɼʗɼʔʂ ʕʗɸ ɺʏʙʋɸʗɸʌʂʍ ɸʗʞɸʌʂʍ ʊɸʓɸɺɸʌʀʏʙʋɿ

əə ɐʍɼʗɺɼʖʂʆ Ɏʍʀɸʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛʍɼʗʂ ʞ ɹʍɸʆɸʍ ʑɸʎɸʗʍɼʗʂ ʍɸʄɸʗɸʗʏʙʀʌɸʍ ʆɸʌʛʂʘ ʆɸʗʏʉ ɼʍʛ ʖɼʉɼʆɸʍɸʃ ʍɸʞ əɸʌɸʔʖɸʍʂ ʘɸʍʆɸʘɸʅ ʕɸʌʗʏʙʋ ʖɼʉɸʆɸʌʕʏʉ 1 ʆɧʖ ʇɽʏʗʏʙʀʌɸʋɹ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍɿ ʋɼʆ ʖɸʗʕɸ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʏʗʛɸʍ ɾʃɼʆʖʗɸɾʍɼʗɺʂɸ (ʆɧʖ*ʁ)
ʆɸʗʖɸɻʗʂ (ʍʆ. 1.3.3):

ɟʆ. 1.3.3. əɸʌɸʔʖɸʍʏʙʋ ʖɼʉɸʆɸʌʕʏʉ 1 ʆɧʖ ʇɽʏʗʏʙʀʌɸʋɹ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʂ ʖɸʗɼʆɸʍ
ɸʗʖɸɻʗʕʏʉ ɾʃɼʆʖʗɸɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʔʑɸʔʕɼʃʂʛ ʐɸʚɿ (ʆɧʖ*ʁ/ ʆɧʖ)
20

ɮɺʖʕɼʃʏʕ http://www.solarelectricityhandbook.com/solar-irradiance.html ʆɸʌʛʂʘɵ ʆɸʗʏʉ ɼʍʛ
ʍɼʗɹɼʓʍɼʃ ʖʕʌɸʃ ɼʗʆʗʂ, ʖʕʌɸʃ ʛɸʉɸʛʂ ʇɸʋɸʗ ɸʗʞɸʌʂʍ ʊɸʓɸɺɸʌʀʋɸʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸʗʁɼʛʍɼʗɿ
ʍɸʞ ɸʋʂʔʍɼʗʂ ʆʖʗʕɸʅʛʏʕ, ʇʏʗʂɽʏʍɸʆɸʍ ʇɸʗʀʏʙʀʌɸʍ ʍʆɸʖʋɸʋɹ ʖɸʗɹɼʗ ɸʍʆʌʏʙʍʍɼʗʏʕ
ʀɼʛʕɸʅ, ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ɸʎʄɸʗʇɸɺʗɸʆɸʍ ʏʙʉʉʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ (ʇʌʏʙʔʂʔ, ʇɸʗɸʕ) ʍʆɸʖʋɸʋɹ ʖɸʗɹɼʗ ɻʂʗʛɼʗʏʕ ʋɸʆɼʗɼʔʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ:

1.4. Ɋʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌɸʍ ʏʃʏʗʖʍɼʗɿ
Ɋʗʞʂ ɾʍɼʗɺʂɸʍ, ʏʗʑɼʔ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʕʏʉ ɾʍɼʗɺʂɸ, ʋɸʗɻʆʏʙʀʌɸʍ ʆʏʉʋʂʘ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ
ɾ ɹɸɽʋɸʀʂʕ ɼʉɸʍɸʆʍɼʗʏʕ, ʖɸʗɹɼʗ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗʂ ʞ ʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌɸʍ
ʋʂʒʏʘʏʕ: Ɋʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌɸʍ ʇʂʋʍɸʆɸʍ ʏʃʏʗʖʍɼʗɿ ʇɼʖʞʌɸʃʍ ɼʍ. (ɸ) ɸʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗ, (ɹ) ɸʗʞɸʌʂʍ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗ, (ɺ) ɸʗʞɸʌʂʍ
ʐʏʗɸʍʏʘʍɼʗ, (ɻ) ʚʏʉʏʘɸʌʂʍ ʃʏʙʔɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍ ʔɸʗʛɼʗ, (ɼ) ɸʗʞɸʌʂʍ ʒʗʇɸʍ ʑʏʋʑɼʗ, (ɽ) ɸʗʞɸʌʂʍ ʖʗɸʍʔʑʏʗʖ, (ɾ) ʒʗʂ ʋɸʛʗʏʙʋ, ɸʉɸɽʗʆʏʙʋ, (ɿ) ɸʗʞɸʌʂʍ ʄʏʇɸʍʏʘʍɼʗ: ɍʂʖɸʗʆɼʍʛ ʇɸʋɸʓʏʖ ʆɼʗʑʏʕ ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌɸʍ ʍʎʕɸʅ ʏʃʏʗʖʍɼʗɿ:
(ɸ) Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌɸʍ ʆɸʗʞʏʗɸɺʏʙʌʍ ʈʞɿ ɸʌɻ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʆɼʗʑɸʚʏʄʏʙʋʍ
ɾ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ, ʏʗʂ ɸʗɻʌʏʙʍʛʏʙʋ ʔʖɼʉʅʕʏʙʋ ɾ ʖɸʛ ʒʏʙʗ ʆɸʋ ʜɻ: Ɋʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ
ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʏʙʋɿ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕɼʃ ɾ ʋɸʗɻʆʏʙʀʌɸʍ ʆʏʉʋʂʘ ɻɼʓ ʇʂʍ ʁɸʋɸʍɸʆʍɼʗʂʘ,
ʜʗʂʍɸʆ, ʋɼʗ ʀʕɸʗʆʏʙʀʌʏʙʍʂʘ ɸʓɸʒ 214 ʀʕʂʍ Ɋʗʛʂʋɼɻʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ɾ ɸʗʞʂ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ʖɸʛ
ʒʏʙʗ ʔʖɸʍɸʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ, ʑɸʗɸɹʏʃɸʌʂʍ ʇɸʌɼʃʂʍɼʗʏʕ ʆʏʍʘɼʍʖʗɸʘʍɼʃʏʕ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗɿ:
ɧɼʗʒʂʍ ʖɸʔʍɸʋʌɸʆʍɼʗʏʙʋ ʋʎɸʆʕɼʃ ɼʍ ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗ:
Ɋʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗʏʙʋ, ɸʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʍ
ʆʃɸʍʕɼʃʏʕ ʔʞ ɺʏʙʌʍʂ ʆʃɸʍʂʐ ʋɸʆɼʗɼʔʂ ʆʏʉʋʂʘ, ʚʏʄɸʆɼʗʑʕʏʙʋ ɾ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ: Ɋʌɻ
ɾʍɼʗɺʂɸʍ ʚʏʄɸʍʘʕʏʙʋ ɾ ʒʗʂʍ ʆɸʋ ʜɻʂʍ ʇɼʖɸɺɸ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ, ʆɸʋ ʖɸʗɸʅʛʂ ʒɼʓʏʙʘʋɸʍ
ʍʑɸʖɸʆʏʕ: Ɋʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ɸʋɼʍɸʖɸʗɸʅʕɸʅ ʖɼʄʍʏʃʏɺʂɸʍ ʒʗʂ ʖɸʛɸʘʋɸʍ ʋɼʀʏɻʍ ɾ ʖɸʍʂʛʏʙʋ ʖɼʉɸʆɸʌʕɸʅ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʂ ʋʂʒʏʘʏʕ (ʍʆ. 1.4.1):

Ɋʗʞɸʌʂʍ
ʒɼʗʋɸʌʂʍ
ʆʏʃɼʆʖʏʗ
ɕʗɸʘʏʙʘʂʐ

ɣʏʋʑʂ

ʒɼʓʏʙʘʏʉ
ʔɸʗʛ

ʆɸʓɸʕɸʗʋɸʍ
ʇɸʍɺʏʙʌʘ
ɤɼʗʋɸʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛ

ɟʆ. 1.4.1. Ɋʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʆɼʗʑɸʚʏʄʏʙʋɿ ʖɸʛ ʒʗʂ
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ɨɸʍʂʛʂʍ ʖɼʉɸʆɸʌʕɸʅ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʏʙʋ ʆʃɸʍʕʏʙʋ ɼʍ ɸʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗɿ, ʞ
ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ ʋʂʒʂ ʒɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆɿ ʖɸʛɸʍʏʙʋ ɾ: ɣʏʋʑʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʇɼʉʏʙʆɿ ʎʗʒɸʍɸʓʏʙʀʌʏʙʍ
ɾ ʆɸʖɸʗʏʙʋ ʆʏʃɼʆʖʏʗ – ʒɼʗʋɸʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛ ʆʏʍʖʏʙʗʂ ʄʏʉʏʕɸʆɸʎɸʗʂ ʋʂʒʏʕ, ʂʍʐʂ ɸʗɻʌʏʙʍʛʏʙʋ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂʘ ʖɼʉɸʚʏʄʕʏʙʋ ɾ ɹɸʛʂ ʋɼʒ: ɋɸʛʏʙʋ ʆʏʙʖɸʆʕɸʅ
ʒʏʙʗɿ ʖɸʛɸʍʏʙʋ ɾ, ʏʗɿ ʇɼʖɸɺɸʌʏʙʋ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ ʖɸʍ ʆɸʗʂʛʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ: ɪʏʙʗʖ ʞ ɸʋʑɸʋɸʅ ɼʉɸʍɸʆɸʌʂʍ ʑɸʌʋɸʍʍɼʗʏʙʋ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ ʍɸʞ ʃʗɸʘʏʙʘʂʐ ʒɼʓʏʙʘʏʉ ʔɸʗʛ: ɡʗʑɼʔɽʂ
ʆʃɸʍʕɸʅ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ʐʚʏʄɸʍʘʕʂ ʎʗʒɸʆɸ ʋʂʒɸʕɸʌʗʂʍ ʞ ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʆɼʗʑɸʚʏʄʋɸʍ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍɿ ʋɼʅ ʃʂʍʂ, ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗɿ ʞ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʋʌʏʙʔ ʇɸʍɺʏʙʌʘʍɼʗɿ ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔɸʘʕʏʙʋ ɼʍ: ɮʗʂʍɸʆ, ʃɸʌʍ ʖɸʗɸʅʏʙʋ ʔʖɸʘɸʅ ʇɸʗʀ ʑɸʍɼʃɸʌʂʍ ʖʂʑʂ
ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ ʋɸʆɼʗɼʔɿ ʃʏʙʔɸʕʏʗʕʏʉ ʆʏʉʋʂʘ, ʏʗʑɼʔ ʆɸʍʏʍ, ʅɸʅʆʕʏʙʋ ɾ ɸʑɸʆʏʕ,
ʂʔʆ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ ʋʌʏʙʔ ʇɸʖʕɸʅʍɼʗɿ, ʄʏʉʏʕɸʆɸʎɸʗɿ ʞ ʖɸʛ ʒʗʂ ʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛɿɵ ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔʂʐ ʍʌʏʙʀʏʕ:
Ɋʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ɸʑɸʇʏʕʕʏʙʋ ɾ ʆɼʍʘɸʉɸʌʂʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ʖɸʛ ʒʗʂ ʋɼʅ ʋɸʔɿ: ɮʗʂʍɸʆ, ʋʂʒʂʍ ɸʎʄɸʗʇɸɺʗɸʆɸʍ ʃɸʌʍʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʏʙʋ
(40 ɸʔʖʂʊɸʍ ʇʌʏʙʔʂʔʂ ʞ 40 ɸʔʖʂʊɸʍ ʇɸʗɸʕʂ ʋʂʒʞ) ʖɸʛ ʒʗʂ (60° C) ʆɼʍʘɸʉɸʌʂʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ 60-70%-ɿ ʆɸʗʏʉ ɾ ɸʑɸʇʏʕʕɼʃ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐʍɼʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ: ɟʎɼʍʛ, ʏʗ
əɸʌɸʔʖɸʍɿ ɺʖʍʕʏʙʋ ɾ ʇʌʏʙʔʂʔɸʌʂʍ 40 ɸʔʖʂʊɸʍ ʃɸʌʍʏʙʀʌɸʍ ʕʗɸ ʞ ʆɼʍʘɸʉɸʌʂʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ʇɸʋɸʗ ʖɸʛ ʒʏʙʗʍ ɸʑɸʇʏʕʕʏʙʋ ɾ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐʍɼʗʏʕ: ɦɸʆɸʌʍ ʘʏʙʗʖ ɼʉɸʍɸʆɸʌʂʍ ʞ ʔɸʆɸʕ ɸʗʞɸʌʂʍ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ʑɸʌʋɸʍʍɼʗʏʙʋ, ɹʍɸʆɼʃʂ ʖɸʗɸʅʛʍɼʗʂ ʒɼʓʏʙʘʏʙʋɿ ɸʗʞʂ ɾʍɼʗɺʂɸʌʏʕ ɹɸʗɻ ʄʍɻʂʗ ɾ:
ɘɼʍʘɸʉɸʌʂʍ ʍʑɸʖɸʆʍɼʗʏʕ ʆʂʗɸʓʕʏʉ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐʂ ʖɸʗɸʅʕɸʅ ʖɸʗɹɼʗɸʆ ɾ ʍɸʞ ʕɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ɺʏʗʅʏʉ ʇɸʋɸʆɸʗɺɿ, ʏʗʂ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍɿ ʘʏʙʗʖ ʑɸʌʋɸʍʍɼʗʏʙʋ ɸʕɼʃʂ ɹɸʗʈʗ ɾ, ʛɸʍ ʕɼʗɿ ɻʂʖɸʗʆʕɸʅ ʇɸʗʀ ʑɸʍɼʃɸʌʂʍ
ʖʂʑʂ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂʍɿ: ɍʂʖɸʗʆʕɸʅ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐʍɼʗɿ, ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ɺʏʌʏʙʀʌʏʙʍ ʏʙʍɼʘʏʉ ɸʌʃ ʖʂʑʂ ʒʗɸʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗɿ ɻʂʖɸʗʆʕʏʙʋ ɼʍ ʋɸʍʗɸʋɸʔʍʏʗɼʍ ʇɸʒʏʗɻ ɹɸʁʂʍʍɼʗʏʙʋ:
ɧɼʗɿ ʍʎʕɸʅ ʖɸʛ ʒʗʂ ɸʑɸʇʏʕʋɸʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗɿ ɻɸʔʕʏʙʋ ɼʍ ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʘɸʅʗ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɸʌʂʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗʂ ʎɸʗʛɿ: ɋɸʘʂ ɸʌɻ, ɺʏʌʏʙʀʌʏʙʍ
ʏʙʍɼʍ ʍɸʞ ɹɸʗʈʗ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗ, ʏʗʖɼʉ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ɸʗʞɸʌʂʍ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ʆʏʍʘɼʍʖʗɸʖʏʗʍɼʗ: Ɋʌʔ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʔʖɸʘʕʏʙʋ ɾ ɹɸʗʈʗ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʂ ʒʏʙʗ ʆɸʋ ɺʏʃʏʗʎʂ ʖɸʗɹɼʗ ɸʗʖɸɻʗɸʆɸʍ ʍʑɸʖɸʆʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ:
ɮʗʂʍɸʆ, ʖɸʗɸʅʕɸʅ ɼʍ ʑɸʗɸɹʏʃɸɺʃɸʍɸʈʞ ʇɸʌɼʃɸʌʂʍ ʆʏʍʘɼʍʖʗɸʖʏʗɸʌʂʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗɿ, ʏʗʏʍʘ ʋʂʒʏʘʏʕ ɸʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗɿ ʆʂɽɸʆɼʖʕʏʙʋ ɼʍ ʆʏʍʘɼʍʖʗɸʖʏʗʂ ɼʗʆɸʌʍʛʏʕ,
ʑɸʗɸɹʏʃʂ ʆʂɽɸʆɼʖʏʙʋ ʖɼʉɸɻʗʕɸʅ ʆʃɸʍʏʉ ʄʏʉʏʕɸʆʂ ʕʗɸ (ɺʅɸʌʂʍ ʆʂɽɸʆɼʖʏʙʋ): ɨɸʛɸʍɸʃʏʕ ʒʏʙʗɿ ɺʏʃʏʗʎɸʍʏʙʋ ɾ, ʂʔʆ ʔʖɸʘʕɸʅ ɺʏʃʏʗʎʂʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ, ʜʗʂʍɸʆ, ʒɼʗʋɸʌʂʍ
ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʌɸʍʂ ʖʏʙʗɹʂʍɿ ʑʖʖɼʘʍɼʃʏʙ ʞ ʕɼʗʒʂʍʂʔ ʋʂɸʘʕɸʅ ɺɼʍɼʗɸʖʏʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ɾʃɼʆʖʗɸɾʍɼʗɺʂɸ (əɸʕɼʃʕɸʅ 1) ɸʗʖɸɻʗɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ (ʍʆ. 1.4.2): Ɋʌʔʑʂʔʏʕ, ʔʖɼʉʅʕʏʙʋ ɾ ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʏʕ ɺʏʗʅʏʉ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʌɸʍ:
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ɺʏʃʏʗʎʏʙ ʆʏʍɻɼʍʔɸʖʏʗ
ʒɼʗʋɸʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛɼʗ
ɺɼʍɼʗɸʖʏʗ

ʖʏʙʗɹʂʍ

ʑɸʗɸɹʏʃɸɺʃɸʍɸʌʂʍ
ʆʏʃɼʆʖʏʗ

ɸ)

ɹ)

ɟʆ. 1.4.2. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʑɸʗɸɹʏʃɸ-ɺʃɸʍɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʌɸʍʂ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛɿ (ɸ) ʞ
ʑɸʗɸɹʏʃɸ-ɺʃɸʍɸʌʂʍ ʇɸʌɼʃɸʌʂʍ ʆʏʍʘɼʍʖʗɸʖʏʗʍɼʗʂ ʖɼʔʛɿ (ɹ)

ɘʏʍʘɼʍʖʗɸʖʏʗɸʌʂʍ ʖʂʑʂ ʒɼʗʋɸɾʃɼʆʖʗɸʆɸʌɸʍʂ ʖɸʗɸʅʕɸʅ ʈʞ ɾ ʍɸʞ ɸʎʖɸʗɸʆɸʌʂʍ
ʆɸʌɸʍɿ (ʍʆ. 1.4.3): Ɋʌʔʖɼʉ ʋɼʆ ʇɸʗʀʏʙʀʌɸʍ ʕʗɸ ʖɼʉɸʆɸʌʕɸʅ ʇɸʌɼʃʂʍɼʗɿ (ʇɼʃʂʏʔʖɸʖʍɼʗɿ)
ɸʕʖʏʋɸʖ ʆɼʗʑʏʕ, ʇɼʖʞɼʃʏʕ ɸʗʞʂ ʖɼʉɸʎɸʗʁʂʍ, ɸʋɹʏʉʒ ʜʗʕɸ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ɸʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗɿ ʆʂɽɸʆɼʖʏʙʋ ɼʍ ɹɸʗʈʗ ɸʎʖɸʗɸʆʂ ʕʗɸ ʖɼʉɸʆɸʌʕɸʅ ʆʃɸʍʂʐʂ ʕʗɸ: ɘʃɸʍʂʐʏʙʋ ɸʍʒɸʖʕɸʅ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ʖɼʉɸʚʏʄʕʏʙʋ ɾ ʍɼʗʛʞ, ʏʗʖɼʉ ɺʏʗʅɸʗʆʕʏʙʋ ɾ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʌɸʍɿ: Ɋʌʔ ʖʂʑʂ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʌɸʍʍɼʗʏʙʋ, ʇʂʋʍɸʆɸʍʏʙʋ, ʏʗʑɼʔ ʒɼʗʋɸʆʂʗ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ ɸʉɿ, ʏʗɿ ʇɸʃʕɼʃʏʕ ʆʃɸʍʏʙʋ ɾ ɸʗʞʂ ʒɼʗʋʏʙʀʌʏʙʍɿ (ɸʉʂ ʇɸʃʋɸʍ ɸʔʖʂʊɸʍɿ 131 oC ɾ):
ɿʍɻʏʙʍʂʐ
ʎʏɺɼʆɸʀʔɸ
ɺɼʍɼʗɸʖʏʗ

ʖʏʙʗɹʂʍ
ʇɼʃʂʏʔʖɸʖʍɼʗ
ɸ)


ɹ)

ɟʆ. 1.4.3. Ɋʗʞɸʌʂʍ ɸʎʖɸʗɸʆɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʌɸʍʂ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛɿ (ɸ) ʞ ɸʎʖɸʗɸʆɸʌʂʍ
ʆɸʌɸʍʂ ʖɼʔʛɿ (ɹ)

ɋɸʗʈʗ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂ ʎɸʗʛʂʍ ɾ ɻɸʔʕʏʙʋ
ʍɸʞ ʇɸʗʀʏʙʀʌɸʍ ʕʗɸ ʖɼʉɸʆɸʌʕɸʅ ʇɸʗʀ ʇɸʌɼʃʂʍɼʗʂʘ (ɻʗɸʍʛ ʆʏʐʕʏʙʋ ɼʍ ʍɸʞ ɯʗɼʍɼʃʂ ʇɸʌɼʃʂʍɼʗ) ʆɸɽʋʕɸʅ ʆʏʍʘɼʍʖʗɸʖʏʗɿ (ʍʆ. 1.4.4): əɸʌɼʃʂʍɼʗʂʘ ʌʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗɿ, ɸʕʖʏʋɸʖ ʆɼʗʑʏʕ ʑʖʖʕɼʃʏʕ ɸʋɹʏʉʒ ɼʗʆɸʌʍʛʏʕ, ʜʗʕɸ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ɸʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗɿ ʋʎʖɸʑɼʔ ʏʙʉʉʏʙʋ
ɾ, ʆʏʍʘɼʍʖʗɸʖʏʗʂ ɼʗʆɸʌʍʛʏʕ ʖɼʉɸʆɸʌʕɸʅ ʆʃɸʍʏʉ ʄʏʉʏʕɸʆʂ ʕʗɸ (ɺʅɸʌʂʍ ʆʂɽɸʆɼʖʏʙʋ):
Ɋʌʔʖɼʉ ʆʃɸʍʏʉ ʄʏʉʏʕɸʆʂ ʋɼʒ ʒʏʙʗɿ ʖɸʛɸʍʏʙʋ ɾ, ʕɼʗɸʅʕʏʙʋ ɾ ɺʏʃʏʗʎʏʙ, ʏʗʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ
ɾ ʇʂʋʍɸʆɸʍʏʙʋ ɾʃɼʆʖʗɸɾʍɼʗɺʂɸ ɸʗʖɸɻʗɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ, ʂʍʐʑɼʔ ʞ ʍɸʄʏʗɻ ɻɼʑʛɼʗʏʙʋ:
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ɺʏɺɸʕʏʗ
ʇɸʌɼʃʂ
ɿʍɻʏʙʍʂʐ
ʊɸʓɸ-

ʇɸʌɼʃʂʍɼʗ

ɺɸʌʀʍɼʗ


ɸ)

ɹ)

ɟʆ. 1.4.4. əɸʗʀ ʇɸʌɼʃʂʍɼʗʏʕ (ɯʗɼʍɼʃɸʌʂʍ) ɺʅɸʌʂʍ ʝʏʆʏʙʔɸʘʏʙʋʏʕ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʌɸʍʂ
ʆʏʍʘɼʍʖʗɸʖʏʗʂ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛɿ (ɸ) ʞ ʆʏʍʘɼʍʖʗɸʖʏʗʂ ʖɼʔʛɿ (ɹ)

Ɋʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ʃɸʌʍʏʗɼʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ ʍɸʞ ʎɼʍʛɸʌʂʍ ʆɸʓʏʙʌʘʍɼʗɿ ʖɸʛɸʘʍɼʃʏʙ
ʍʑɸʖɸʆʏʕɵ ʆʂʗɸʓɼʃʏʕ ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ ʊɸʗʖɸʗɸʑɼʖɸʆɸʍ ʃʏʙʅʏʙʋʍɼʗ: Ɋʌʔ ʖʂʑʂ ʒɼʓʏʙʘʏʙʋɿ, ʂ ʖɸʗɹɼʗʏʙʀʌʏʙʍ ʕɼʗɿ ɻʂʖɸʗʆʕɸʅ ʋɼʀʏɻʍɼʗʂ, ʇɸʋɸʗʕʏʙʋ ɾ ʒɼʓʏʙʘʋɸʍ ʑɸʔʔʂʕ
ʋɼʀʏɻ:
ɤɼʓʏʙʘʋɸʍ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ʎɼʍʛɸʌʂʍ ʆɸʓʏʙʌʘʏʙʋ ʆɸʗʏʉ ɾ ʍɸʄɸʖɼʔʕɼʃ ɻɼʑʂ ʇɸʗɸʕ
ʏʙʉʉʕɸʅ ʅɸʅʆɸʑɸʖʎɺɸʋɹ (ʕɼʗɸʍɻɸ), ʆɸʋ ʋɼʅ ʑɸʖʏʙʇɸʍʍɼʗ (ʍʆ. 1.4.5):

ɸ)

ɹ)

ɟʆ. 1.4.5. Ɋʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʏʕ ʑɸʔʔʂʕ ʒɼʓʏʙʘʏʙʋ.
ɸ – ʅɸʅʆɸʑɸʖʎɺɸʋɹ, ɹ – ʑɸʖʏʙʇɸʍʍɼʗ

ɮɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ʍɸʞ ʎɼʍʛʂ ʖɸʍʂʛʂʍ ʆɸʋ ʑɸʖʂ ʕʗɸ ʖɼʉɸʆɸʌʕɸʅ ʜɻʂ ɸʗʞɸʌʂʍ
ʑɸʍɼʃɸʌʂʍ ʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐʍɼʗ (ʍʆ. 1.4.6 ɸ): ɮɻɿ ʔɼʍʌɸʆʂ ʍɼʗʛʞʂ ʇɸʖʕɸʅʂʘ ʑʏʋʑʂ ʋʂʒʏʘʏʕ
ʋʉʕʏʙʋ ɾ ɻɼʑʂ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʑɸʍɼʃ, ʏʗʖɼʉ ʖɸʛɸʍɸʃʏʕ ʍʏʗʂʘ ʕɼʗɸɻɸʓʍʏʙʋ ɾ ɻɼʑʂ ʔɼʍʌɸʆ:
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ɋʍɸʆɼʃʂ ʖɸʗɸʅʛʂ ʒɼʓʏʙʘʋɸʍ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ʆʂʗɸʓʕʏʙʋ ɾ ʍɸʞ ʇɼʖʞʌɸʃ ʋʏʖɼʘʏʙʋɿ: əɸʗɸʕɸʌʂʍ ʑɸʖʂ ʕʗɸ ʆɸʓʏʙʘʕʏʙʋ ɾ ʀɸʚɸʍʘʂʆ, ʋʂɸʎɼʗʖ ʆɸʋ ɼʗʆʎɼʗʖ ɸʑɸʆʏʙʘ ʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅ ʃʗɸʘʏʙʘʂʐ ʑɸʖ, ʏʗʂ ʖɸʆ ʖɼʉɸɻʗʕʏʙʋ ɾ ʔʞ ɺʏʙʌʍʏʕ ʅɸʅʆʕɸʅ ʀʂʀɼʉ, ʆɸʋ ʏʙʉʉɸʆʂ
ʑɸʖɿ ʍɼʗʆʕʏʙʋ ɾ ʋʏʙɺ, ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗɿ ɸʆʖʂʕ ʆʃɸʍʏʉ ɺʏʙʌʍʏʕ (ʍʆ. 1.4.6 ɹ): Ɋʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗɿ, ɸʍʘʍɼʃʏʕ ɸʑɸʆʏʙ ʋʂʒʏʕ, ʆʃɸʍʕʏʙʋ ɼʍ ʀʂʀɼʉʂ ʆʏʉʋʂʘ, ʖɸʛɸʍʏʙʋ ɾ ʎʗʒɸʑɸʖʂ
ʜɻɿ, ʏʗɿ ɹɸʗʈʗɸʍɸʃʏʕ ʋʏʙʖʛ ɾ ɺʏʗʅʏʙʋ ɻɼʑʂ ʍɼʗʔ: ɟʆɸʗʏʙʋ ʘʏʙʌʘ ʖʗʕɸʅ ʜɻʂ ʎʗʒɸʍɸʓʏʙʀʌʏʙʍɿ ʆɸʖɸʗʕʏʙʋ ɾ ʆʏʍʕɼʆʘʂɸʌʂ ʋʂʒʏʘʏʕ, ʔɸʆɸʌʍ ʆɸʗʏʉ ɾ ʆʂʗɸʓʕɼʃ ʍɸʞ ʜɻɸʋʉʂʐ ʑʏʋʑ:
Տանիք
Տաք օդ

Ներքին տարածք

Օդամղիչ պոմպ

Պատ

Ապակի

Տաք օդ
Կառավարող
սարք

Սև կլանիչ
մակերես

Սառը օդ

Սառը օդ

Հատակ

ɸ)

ɹ)

ɟʆ. 1.4.6. ɨɸʗɸʅʛʂ ʒɼʓʏʙʘʏʙʋ ʜɻɿ ʖɸʛɸʘʍʏʉ ɸʗʞɸʌʂʍ ʑɸʍɼʃʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌɸʋɹ (ɸ) ʞ ɸʑɸʆʏʕ
ʅɸʅʆʕɸʅ ʔʞɸʘʕɸʅ ʀʂʀɼʉʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌɸʋɹ (ɹ)

Ɋʗʞɸʌʂʍ ʊɸʓɸɺɸʌʀʋɸʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ ʍɸʞ ʖɸʗɹɼʗ ʖʂʑʂ ɹɸʗʈʗɸʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍ ʕɸʓɸʗɸʍʍɼʗ ʑɸʖʗɸʔʖɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ: Ɋʌʔ ʖʂʑʂ ʔɸʗʛɼʗʏʙʋ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ʇɸʌɼʃɸʌʂʍ ʑɸʗɸɹʏʃɸʌʂʍ ʋɼʅ ʆʏʍʘɼʍʖʗɸʖʏʗʍɼʗ, ʏʗʏʍʘ ʋʂʒʏʘʏʕ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗɿ ʆʂɽɸʆɼʖʕʏʙʋ ɼʍ ʆʂɽɸʆɼʖʏʙʋ, ʏʗʖɼʉ ʖɼʉɸɻʗʕɸʅ ʆʃɸʍʂʐʂ ʕʗɸ ɸʍʒɸʖʕʏʙʋ ɾ ʎɸʖ
ʋɼʅ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸ: Ɋʌʔ ʖʂʑʂ ʕɸʓɸʗɸʍʍɼʗɿ ʋɸʛʏʙʗ ɼʍ, ɽɼʗʅ ʏʗʞɾ ɹɸʉɸɻʗʂʐʂʘ: Ɋʌɻ ʂʔʆ
ʑɸʖʊɸʓʏʕ ɸʗʞɸʌʂʍ ɹɸʗʈʗɸʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍ ʕɸʓɸʗɸʍʍɼʗʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ʇɼʖɸɽʏʖɸʆɸʍ ʍʑɸʖɸʆʍɼʗʏʕ, ʖɸʗɹɼʗ ʖʂʑʂ ʍʌʏʙʀɼʗ ʇɸʃɼʘʍɼʃʏʙ ʆɸʋ ʍʌʏʙʀɼʗʂ ʕʗɸ ɹɸʗʈʗ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʍɼʗʂ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍɿ ʏʙʔʏʙʋʍɸʔʂʗɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʍɼʗʏʕ:
(ɹ) Ɋʗʞɸʌʂʍ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ɸʗʞʂ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʕʏʙʋ
ɾ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ: Ɋʌʔ ʖʂʑʂ ʆɼʗʑɸʚʏʄʏʙʋɿ ʆɸʖɸʗʕʏʙʋ ɾ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ɼʗʞʏʙʌʀʂ
ʋʂʒʏʘʏʕ, ʏʗɿ ʇɸʖʏʙʆ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛʏʕ ʆʂʔɸʇɸʉʏʗɻʐɸʌʂʍ ʀʂʀɼʉʂ (ɸʗʞɸʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘʂ) ʆʏʍʖɸʆʖʍɼʗʂ ʕʗɸ ʑʏʖɼʍʘʂɸʃʍɼʗʂ ʖɸʗɹɼʗʏʙʀʌɸʍ ɸʓɸʒɸʘʏʙʋʍ ɾ, ɸʗʞɸʌʂʍ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ
ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʆʃɸʍʋɸʍ ɸʗɻʌʏʙʍʛʏʙʋ: Ɋʗʞɸʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɿ ʋʂɸʘʍɼʃʏʕ ʇɸʒʏʗɻɸɹɸʗ ʞ ʖɼʉɸɻʗɼʃʏʕ ɸʑɸʆʏʙ ʖɸʆɵ ʔʖɸʘʕʏʙʋ ɾ ɸʗʞɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃ (ʑɸʍɼʃ):
Ɋʌʔʑʂʔʏʕ, ʆɸʗɼʃʂ ɾ ɸʔɼʃ, ʏʗ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗɿ ʂɻɼɸʃɸʆɸʍ ʔɸʗʛɼʗ ɼʍ,
ʛɸʍʂ ʏʗ ɻʗɸʍʛ ɺɼʍɼʗɸʘʍʏʙʋ, ʔʖɼʉʅʏʙʋ ɼʍ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ɾʍɼʗɺʂɸ, ɸʓɸʍʘ ʏʗʞɾ ʎɸʗʁʕʏʉ
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ʋɼʄɸʍʂʆɸʆɸʍ ɻɼʖɸʃʂ, ʂʍʐʂ ʎʍʏʗʇʂʕ ɸʑɸʇʏʕʕʏʙʋ ɾ ɸʎʄɸʖɸʍʛʂ ɹɸʗʈʗ ʇʏʙʔɸʃʂʏʙʀʌʏʙʍɿ:
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗɿ ɸʍɸʉʋʏʙʆ ɼʍ ʞ ʐɼʍ ɸʉʖʏʖʏʙʋ ʎʗʒɸʆɸ ʋʂʒɸʕɸʌʗɿ: ɍʗɸʍʘ ʎɸʇɸɺʏʗʅʋɸʍ ʅɸʄʔɼʗɿ ʚʏʛʗ ɼʍ ʞ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʖɼʉɸɻʗʕɼʃ ɸʍʋʂʒɸʑɼʔ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʉʂ ʋʏʖɵ ɹɸʘɸʓɼʃʏʕ ɼʗʆɸʗ ɾʃɼʆʖʗɸʇɸʉʏʗɻʂʐ ʃɸʗɼʗʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌʏʙʍɿ:
ɧɼʗʒʂʍ ʁɸʋɸʍɸʆʍɼʗʔ ɸʗʞɸʌʂʍ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗʂ ɸʗʖɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍɿ
ɸʎʄɸʗʇʏʙʋ ʎɸʖ ʋɼʅ ʋɸʔʎʖɸɹʍɼʗʂ ɾ ʇɸʔɼʃ: ɍʗɸʍʛ ʃɸʌʍʏʗɼʍ ʆʂʗɸʓʕʏʙʋ ɼʍ ɾʃɼʆʖʗɸɾʍɼʗɺʂɸ
ɸʗʖɸɻʗɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ, ʀɼc ɸʕʖʏʍʏʋ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʔʍʏʙʘʋɸʍ ʞ ʀɼc ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʘɸʍʘʂʍ
ɾʃɼʆʖʗɸɾʍɼʗɺʂɸ ʋɸʖɸʆɸʗɸʗɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ: ɯʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʆɸʓʏʙʘʕʏʙʋ ɼʍ ʋɼʅ ʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ ʏʙʍɼʘʏʉ (ʖɸʔʍʌɸʆ ʞ ʇɸʗʌʏʙʗɸʕʏʗ ʋɼɺɸʕɸʖʖɼʗ)
ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʌɸʍʍɼʗ (ʍʆ. 1.4.7):

ɟʆ. 1.4.7. ɘʂʔɸʇɸʉʏʗɻʐɸʌʂʍ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʘ ʆɸɽʋʕɸʅ Ɋʗʞɸʌʂʍ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʌɸʍ

Ɋʗʞɸʌʂʍ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ʎɸʖ ʞ ʎɸʖ ɸʌʃ ʏʃʏʗʖʍɼʗʏʙʋ:
ɮʗʂʍɸʆ, ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌɸʍ ʋʂ ʍʏʗ ʏʃʏʗʖ ɾ ɺʌʏʙʉɸʖʍʖɼʔʏʙʀʌʏʙʍɿ,
ɸʌʔʑɼʔ ʆʏʐʕɸʅɵ ɸʗɺʗʏ-ʝʏʖʏɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʏʙʀʌɸʍ ʏʃʏʗʖɿ: ɨɸʗɹɼʗ ʖʂʑʂ ɸʌɺɼɺʏʗʅɸʆɸʍ ʖɸʗɸʅʛʍɼʗɿɵ ɹɸʍʒɸʗɸʍʏʘʍɼʗɿ, ɸʌɺʂʍɼʗɿ ʞ ʒɼʗʋʏʘʍɼʗɿ ʋɸʔʍɸʆʂʏʗɼʍ ʅɸʅʆʕʏʙʋ ɼʍ ɸʗʞɸʌʂʍ
ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʏʕ (ʍʆ. 1.4.8): ɍʗɸʍʘ ʋʂʒʏʘʏʕ, ʏʗʏʎ ʐɸʚʏʕ ʔʖʕɼʗɼʃʏʕ ɸʌɺɼɺʏʗʅɸʆɸʍ ʖɸʗɸʅʛʍɼʗɿ,
ʆɸʗɺɸʕʏʗʕʏʙʋ ɾ ɸʗʞʂ ʏʙʉʂʉ ʊɸʓɸɺɸʌʀʋɸʍ ʐɸʚɿ, ʍʕɸɽɼʘʕʏʙʋ ɾ ʒʗʂ ɺʏʃʏʗʎɸʘʏʙʋɿɵ ɸʑɸʇʏʕɼʃʏʕ ɹɸʗʈʗ ɹɼʗʛɸʖʕʏʙʀʌʏʙʍ:

26

ɸ)

ɹ)

ɟʆ. 1.4.8. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌʏʙʍɿ ɸɺʗʏʖɼʄʍʂʆɸʌʏʙʋ.
ɸ – ɹɸʍʒɸʗɸʍʏʘʂ ʖɸʗɸʅʛʏʙʋ, ɹ – ʒɼʗʋʏʘʂ ʖɸʍʂʛʂʍ

ɑʍɻʇɸʍʗɸʘʍɼʃʏʕ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ʍʎɼʃ, ʏʗ ɸʗʞɸʌʂʍ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌɸʍ ʏʃʏʗʖɿ ʐɸʚɸɽɸʍʘ ʋɼʅ ɾ ʞ ɹɸɽʋɸɽɸʍ: Ɋʌʍ ɽɸʗɺɸʍʏʙʋ ɾ ʎɸʖ ʋɼʅ ʖɼʋʑɼʗʏʕ: əɼʖɸɺɸʌʏʙʋ ʋɸʍʗɸʋɸʔʍʏʗɼʍ ʆʏʙʔʏʙʋʍɸʔʂʗɼʍʛ ɸʗʞɸʌʂʍ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗʂ
ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛɿ, ɸʎʄɸʖɸʍʛʂ ʔʆɽɹʏʙʍʛɿ, ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ɻʗɸʍʘ ʋʏʍʖɸʁʂ ʞ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ʄʍɻʂʗʍɼʗɿ:

(ɺ) Ɋʗʞɸʌʂʍ ʐʏʗɸʍʏʘʍɼʗ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʐʏʗɸʍʏʘʍɼʗɿ ʋɸʗɻʆʏʙʀʌɸʍ ʆʏʉʋʂʘ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕɼʃ ɼʍ ʕɸʉ ʁɸʋɸʍɸʆʍɼʗʂʘ
ɺʌʏʙʉɸʖʍʖɼʔɸʆɸʍ ʖɸʗɹɼʗ ʑʖʏʙʉ-ɹɸʍʒɸʗɼʉɼʍɸʌʂʍ ɸʗʖɸɻʗɸʖɼʔɸʆʍɼʗ ʐʏʗɸʘʍɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ: ɍʗɸʍʘ ɸʎʄɸʖɸʍʛʂ ʔʆɽɹʏʙʍʛɿ ʇɼʖʞʌɸʃʍ ɾ: Ɋʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʜɻɿ ʖɸʛɸʘʕʏʙʋ ɾ, ʏʗɿ ʆʏʍʕɼʆʘʂɸʌʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʖɼʉɸʎɸʗʁʕʏʙʋ ɾ ɻɼʑʂ ʕɼʗ: Ɋʌɻ ʇʏʔʛʂ ʊɸʍɸʑɸʗʇʂʍ
ʇʏʗʂɽʏʍɸʆɸʍ ɻʂʗʛʏʕ ʘɸʍʘʂ ʕʗɸ ʖɼʉɸɹɸʎʄʕʏʙʋ ɼʍ ʑʖʏʙʉʍɼʗɿ ʆɸʋ ɹɸʍʒɸʗɼʉɼʍɿ, ʏʗʏʍʛ
ʐʏʗɸʍʏʙʋ ɼʍ ʖɸʛ ʜɻʂ ʇɼʖ ʎʚʋɸʍ ɸʗɻʌʏʙʍʛʏʙʋ (ʍʆ. 1.4.9):

ɸ)

ɹ)

ɟʆ. 1.4.9. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʐʏʗɸʍʏʘʂ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛɿ (ɸ) ʞ ʚʏʛʗ ʐʏʗɸʍʏʘʂ ʜʗʂʍɸʆ (ɹ)

Ɋʗʞɸʌʂʍ ʐʏʗɸʍʏʘʍɼʗɿ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʃʂʍɼʃ ʋɼʅ ʐɸʚɼʗʂ, ʔʖɸʘʂʏʍɸʗ, ʎɼʍʛɸʌʂʍ ʆɸʓʏʙʌʘʂ
ʖɼʔʛʏʕ, ʏʗʏʍʛ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ʋɼʅ ʅɸʕɸʃʂ ɺʌʏʙʉɸʖʍʖɼʔɸʆɸʍ ʋʀɼʗʛʍɼʗ ʋʎɸʆʏʉ ʝɼʗʋɸʍɼʗʏʙʋ: ɘɸʍ ʍɸʞ ɸʕɼʃʂ ʚʏʛʗ ʐɸʚɼʗʂ, ʜʗʂʍɸʆ, ɸʍʂʕʍɼʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʖɼʉɸʚʏʄʕʏʉ ʐʏʗɸʍʏʘʍɼʗ, ʏʗʏʍʛ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ɹʍɸʆʐʏʙʀʌɸʍ ʋɸʔʍɸʕʏʗ ʇɸʖʕɸʅʂ ʆʏʉʋʂʘ: əɸʊɸʄ ɸʗʞɸʌʂʍ
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ʐʏʗɸʍʏʘʍɼʗɿ ʇɸʋɸʃʗʕʏʙʋ ɼʍ ʍɸʞ ʖɸʗɹɼʗ ʖʂʑʂ ʜɻɸʚʏʄʂʐʍɼʗʏʕ, ɸʕʖʏʋɸʖɸʘʕɸʅ ʔɸʗʛɼʗʏʕ, ʏʗʏʍʛ ɺʏʗʅʏʙʋ ɼʍ ʐʏʗɸʍʏʘʂ ʕʗɸ ʆɸʋ ʋʏʖɸʆɸʌʛʏʙʋ ʖɼʉɸʆɸʌʕɸʅ ɸʗʞɸʌʂʍ ʝʏʖʏɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋʏɻʏʙʃʂ ʆʏʉʋʂʘ ɸʗʖɸɻʗʕɸʅ ɾʃɼʆʖʗɸɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʋʂʒʏʘʏʕ:
(ɻ) ɬʏʉʏʘɸʌʂʍ ʃʏʙʔɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍ ʔɸʗʛɼʗ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʝʏʖʏɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ʇɸʒʏʉʏʙʀʌɸʋɹ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ʚʏʉʏʘʍɼʗʂ,
ɽɹʏʔɸʌɺʂʍɼʗʂ ʞ ɸʌʃ ʖʂʑʂ ʖɸʗɸʅʛʍɼʗʂ ʃʏʙʔɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍ ʍʑɸʖɸʆʏʕ: Ɋʗʞɸʌʂʍ ʃʏʙʔɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍ ʔɸʗʛɼʗʂ ɸʓɸʕɼʃʏʙʀʌʏʙʍʍ ɸʌʍ ɾ, ʏʗ ɹɸʘɸʆɸʌʏʙʋ ɾ ɾʃɼʆʖʗɸʔʍʏʙʘʋɸʍ ʃɸʗɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖʏʙʀʌʏʙʍɿ, ʏʗɿ ʇɸʋɼʋɸʖɸɹɸʗ ʀɸʍʆ ɾ ɺʍɸʇɸʖʕʏʙʋ: ɬʏʉʏʘɸʌʂʍ ʃʏʙʔɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍ ʔɸʗʛɼʗɿ ɺʏʗʅʏʙʋ ɼʍ ɸʕʖʏʍʏʋ, ɹɸʘɸʓɸʑɼʔ ɸʗʞʂʘ ʔʖɸʘʕɸʅ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʎʍʏʗʇʂʕ,
ɾʆʏʃʏɺʂɸʑɼʔ ʋɸʛʏʙʗ ɼʍ:
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʃʏʙʔɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍ ʔɸʗʛɿ ʇʂʋʍɸʆɸʍʏʙʋ ʆɸɽʋʕɸʅ ɾ ʃʏʙʌʔʂ ɸʉɹʌʏʙʗʂʘ – ʃʏʙʔɸʕʏʗʏʉ ʃɸʋʑʂʘ, ɸʗʞɸʌʂʍ ʝʏʖʏɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋʏɻʏʙʃʂʘ, ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʏʙʀʌɸʍ ʆʏʙʖɸʆʂʐ ʋɸʗʖʆʏʘʂʘ ʞ ʕɼʗʒʂʍʂʔ ʃʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍ ɾʃɼʆʖʗʏʍɸʌʂʍ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʂʘ (ʍʆ. 1.4.10): ɡʗʑɼʔ ʃʏʙʌʔʂ
ɸʉɹʌʏʙʗ ʇʂʋʍɸʆɸʍʏʙʋ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ʃʏʙʔɸɻʂʏɻʍɼʗ (LED – Light Emitting Diods - ʃʏʙʌʔ
ɸʗʈɸʆʏʉ ɻʂʏɻʍɼʗ), ʏʗʏʍʘ ɸʎʄɸʖɸʍʛʂ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍɿɵ ɮɌɌ – ʍ ʋɼʅ ɾ, ɸʌʔʂʍʛʍ
ɸʑɸʇʏʕʏʙʋ ɼʍ ʑɸʌʅɸʓ ʃʏʙʔɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍ, ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʚʏʛʗ ʅɸʄʔʂ ɻɼʑʛʏʙʋ:

Ɋʗʞɸʌʂʍ
ʋʏɻʏʙʃʍɼʗ

ɐʃɼʆʖʗʏʍɸʌʂʍ
ɐʃɼʆʖʗʏʍɸʌʂʍ
ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐ
ʆɸʗɺɸʕʏʗʐʂ

ɕɸʋʑ (LED) 

ɕʂʘʛɸʕʏʗʏʙʋ ɺʂʎɼʗɿ
ɕʂʘʛɸʕʏʗʏʙʋ ʘɼʗɼʆɿ 

ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗ
ɟʆ. 1.4.10. ɬʏʉʏʘɸʌʂʍ ʃʏʙʔɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍ ʔɸʗʛʂ ɹɸʉʆɸʘʏʙʘʂʐ ʋɸʔɼʗɿ

ɮʗʕɸ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ɸʗʞʂ ʃʏʙʔɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍ ʑɸʌʋɸʍʍɼʗʏʙʋ, ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʂ ʆʏʉʋʂʘ ɸʗʖɸɻʗʕʏʙʋ ɾ ɾʃɼʆʖʗɸɾʍɼʗɺʂɸ, ʏʗɿ ɾʃɼʆʖʗʏʍɸʌʂʍ ʃʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʖʗʕʏʙʋ ɾ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɸʗʖʆʏʘʂʍɵ ʃʂʘʛɸʕʏʗɼʃʏʕ ɸʌʍ: Ɏʗɼʆʏʌɸʍ ʞ ɺʂʎɼʗɸʌʂʍ ʁɸʋɼʗʂʍ
ʋɸʗʖʆʏʘʏʙʋ ʆʏʙʖɸʆʕɸʅ ɾʃɼʆʖʗɸɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʃɸʋʑɿ ʃʏʙʔɸʕʏʗʕʏʙʋ ɾ: ɋɸʘʂ ʀʕɸʗʆɸʅ ʇɸʍɺʏʙʌʘʍɼʗʂʘ, ʚʏʉʏʘɸʌʂʍ ʃʏʙʔɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍ ʔɸʗʛʍ ʂʗ ʋɼʒ ʑɸʗʏʙʍɸʆʏʙʋ ɾ ʍɸʞ Ɋʗʞʂ
ʋɸʌʗɸʋʏʙʖɿ ɸʕʖʏʋɸʖ ʆɼʗʑʏʕ ɽɺɸʘʏʉ ʇɸʍɺʏʙʌʘ, ʏʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʂʗɸʆɸʍɸʘʕʏʙʋ ɾ ʃɸʋʑʂ
ʋʂɸʘʏʙʋɿ ɼʗɼʆʏʌɸʍ ʁɸʋɼʗʂʍ ʞ ɸʍʒɸʖʏʙʋɿɵ ɸʗʞɸʅɸɺʂʍ: ɋɸʘʂ ɸʌɻ, ʆɸ ʍɸʞ ɺʂʎɼʗʕɸ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʃʏʙʔɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍ ʘɸʍʆɸʃʂ ʖʞʏʉʏʙʀʌʏʙʍɿ ʍɸʄʜʗʏʛ ɺʗɸʍʘɼʃʏʙ ʇʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍ: ɍɸ
ʆɸʖɸʗʕʏʙʋ ɾ ɸʋʑɸʋɸʅ ɼʉɸʍɸʆɸʌʂʍ ʑɸʌʋɸʍʍɼʗʏʙʋ ʋɸʗʖʆʏʘʏʙʋ ʆʏʙʖɸʆʕɸʅ ɾʍɼʗɺʂɸʍ
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ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ʅɸʄʔɼʃʏʙ ʞ ʇʍɸʗɸʕʏʗʂʍʔ ɼʗʆɸʗ (ʎɸʖ ʀʕʏʕ ɺʂʎɼʗʍɼʗ) ʃʏʙʔɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍ ɸʑɸʇʏʕɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ: ɘʏʙʖɸʆʕɸʅ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ʅɸʄʔɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ʍɸʞ ɸʌʍʑʂʔʂ ɸʗʞɸʌʂʍ ʃʏʙʔɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍ ʃɸʋʑɼʗ, ʏʗʏʍʛ ɸʕʖʏʋɸʖ ʆɼʗʑʏʕ ʋʂɸʍʏʙʋ
ɼʍ ʃɸʋʑʂ ʖɸʗɸʅʛʂʍ ʋɸʗɻʏʙ ʋʏʖɼʍɸʃʏʙ ʑɸʇʂʍ:
ɘʏʍʔʖʗʏʙʆʖʂʕ ɸʓʏʙʋʏʕ ʚʏʉʏʘɸʌʂʍ ʃʏʙʔɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍ ʔɸʗʛʂ ɸʗʞɸʌʂʍ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ
ʋʏɻʏʙʃɿ, ʆʏʙʖɸʆʂʐ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɸʗʖʆʏʘɿ ʞ ʃʏʙʔɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍ ʃɸʋʑɿ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʃʂʍɼʃ ɸʓɸʍʈʍɸʘʕɸʅ (ʍʆ. 1.4.11): ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɸʗʖʆʏʘʂ ʃʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐɿ ɸʕʖʏʋɸʖ ʆɸʓɸʕɸʗʏʉ ʇɸʍɺʏʙʘʂ ʇɼʖ ʔʏʕʏʗɸɹɸʗ ʚʏʛʗɸʅɸʕɸʃ ɾ ʞ ʆɸʗʏʉ ɾ ʖɼʉɸʆɸʌʕɼʃ ʋɸʗʖʆʏʘʂ
ʖʏʙʚʂ ʋɼʒ: ɘɸʍ ʍɸʞ ʆʏʍʔʖʗʏʙʆʘʂɸʍɼʗ, ʏʗʖɼʉ ʍʎʕɸʅ ɹʏʃʏʗ ʇɸʍɺʏʙʌʘʍɼʗɿ ʂʍʖɼɺʗʕɸʅ ɼʍ,
ɸʌʔʂʍʛʍɵ ʖɼʉɸɹɸʎʄʕɸʅ ɼʍ ʃʏʙʔɸʕʏʗʏʉ ʃɸʋʑʂ ʖʏʙʚʂ ʋɼʒ:

ɟʆ. 1.4.11. ɦʞɸʍ ʛɸʉɸʛʏʙʋ ʖɼʉɸɻʗʕɸʅ ɬʏʉʏʘɸʌʂʍ ʃʏʙʔɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍ ʔɸʗʛɼʗ

(ɼ) Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒʗʇɸʍ ʑʏʋʑɼʗ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʆɸʗʞʏʗɸɺʏʙʌʍ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌʏʙʍ ɾ ʍɸʞ ʒʗʇʏʗʍɼʗʂʘ, ɺɼʖɼʗʂʘ ʞ ʃʊɼʗʂʘ
ʒʗʂ ɹɸʗʈʗɸʘʏʙʋɿ ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʎʍʏʗʇʂʕ: Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒʗʇɸʍ ʑʏʋʑɼʗɿ ʆɸɽʋʕɸʅ ɼʍ ɸʗʞɸʌʂʍ
ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʘ, ʆɸʗɺɸʕʏʗʋɸʍ ɾʃɼʆʖʗʏʍɸʌʂʍ ʇɸʍɺʏʙʌʘʂʘ ʞ ʑʏʋʑʂʘ (ʍʆ. 1.4.12):
ɪɼʗɼʆɸʌʂʍ ʁɸʋɼʗʂʍ, ɸʗʞʂ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʆɼʗʑɸʚʏʄʕʏʙʋ ɾ
ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʂ ʞ ʆɸʗɺɸʕʏʗʋɸʍ ʇɸʍɺʏʙʌʘʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʖʗʕʏʙʋ ɾ ʒʗʇɸʍ ʑʏʋʑʂʍ: ɧɼʗʒʂʍʔ ʒʏʙʗɿ
ʕɼʗ ɾ ɹɸʗʈʗɸʘʍʏʙʋ ʒʗʇʏʗʂʘ ʞ ʃʘʕʏʙʋ ɾ ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ ɹɸʛɿ, ʏʗʖɼʉʂʘ ɾʃ ɸʌʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ ʖɸʗɹɼʗ ʍʑɸʖɸʆʍɼʗʏʕ:
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ɟʆ. 1.4.12. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒʗʇɸʍ ʑʏʋʑʂ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛɿ

(ɽ) Ɋʗʞɸʌʂʍ ʖʗɸʍʔʑʏʗʖ
ɝɸʗɻʆʏʙʀʌɸʍ ʇɸʋɸʗ ʆɸʗʞʏʗɸɺʏʙʌʍ ʄʍɻʂʗɿ ʍɸʞ ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌʏʙʍʍ ɾ
ʖʗɸʍʔʑʏʗʖɸʌʂʍ ʋʂʒʏʘʍɼʗʏʙʋ: Ɋʌʔ ʄʍɻʗʂ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ʃʏʙʅʏʙʋɿ ʇʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍ ʆʖɸ
ɾɸʑɼʔ ʍʕɸɽɼʘʍɼʃ ʕʍɸʔɸʆɸʗ ɺɸɽɼʗʂ ɸʗʖɸʍɼʖʏʙʋɿ ʋʀʍʏʃʏʗʖ, ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ʒɼʗʋʏʘɸʌʂʍ
ɾʝɼʆʖɿ ʞ ɹɸʗɼʃɸʕɼʃ Ɏʗʆʗʂ ɾʆʏʃʏɺʂɸʆɸʍ ʂʗɸʕʂʊɸʆɿ:
Ɋʌɻ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ʆɸʖɸʗʕʏʙʋ ɼʍ ɹɸɽʋɸʀʂʕ ʇɼʖɸɽʏʖɸʆɸʍ ʞ ʆʏʍʔʖʗʏʙʆʖʏʗɸʆɸʍ
ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗ, ʆɸʓʏʙʘʕʏʙʋ ɼʍ ɾʆʏʃʏɺʂɸʑɼʔ ʋɸʛʏʙʗ ʖʗɸʍʔʑʏʗʖɸʌʂʍ ʋʂʒʏʘʍɼʗ: Ɋʌɻʑʂʔʂ
ʖʗɸʍʔʑʏʗʖʂ ʜʗʂʍɸʆ ɾ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʏʕ ɸʎʄɸʖʏʉ ʋɼʛɼʍɸʍ, ɸʕʖʏʋʏɹʂʃɿ, ʏʗɿ
ʐʏʙʍʂ ɸʗʖɸʍɼʖʏʙʋʍɼʗ: ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɼʛɼʍɸʍɼʗʂ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɿ ʔʍʕʏʙʋ ɼʍ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ
ʘɸʍʘʂʘ ʔʖɸʘʕʏʉ ɾʍɼʗɺʂɸʌʏʕ, ʏʗɿ ʇɸʋɸʗʕʏʙʋ ɾ ɾʆʏʃʏɺʂɸʑɼʔ ʋɸʛʏʙʗ, ɼʀɼ ɸʌʍ ʔʖɸʘʕʏʙʋ ɾ
ɸʌʃɿʍʖʗɸʍʛɸʌʂʍ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗʂʘ (ɸʗʞʂ, ʛɸʋʏʙ, ʇʂɻʗʏɾʃɼʆʖʗɸʆɸʌɸʍʍɼʗʂʘ): ɦɸʆɸʌʍ, ʂʍʐʑɼʔ
ʇɸʌʖʍʂ ɾ, ʍɼʗʆɸʌʏʙʋʔ ʎɸʖ ɼʍ ʍɸʞ Ɏʗʆʗʂ ɿʍɻɼʗʛʂ ʕɸʓɼʃʂʛʂ ɸʌʗʋɸʍ ʋʂʒʏʘʏʕ ɺʏʗʅʏʉ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʌɸʍʍɼʗɿ, ʂʍʐʂ ʑɸʖʊɸʓʏʕ, ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɼʛɼʍɸʍɼʗʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌʏʙʍɿ ʐʂ ʇɸʋɸʗʕʏʙʋ
ɸʋɹʏʉʒʏʕʂʍ ʋɸʛʏʙʗ ɾʆʏʃʏɺʂɸʆɸʍ ʋʏʖɼʘʏʙʋ:
ɟɼʗʆɸʌʏʙʋʔ ʋʎɸʆʕʏʙʋ ʞ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʏʕ ʔʍʏʙʘʕʏʉ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɼʛɼʍɸʍɼʗʂ ʃʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍ ʆɸʌɸʍʍɼʗ (ʍʆ. 1.4.13): Ɋʌʔʖɼʉ ʖɼʉɸɻʗʕɸʅ ɼʍ ɸʗʞɸʌʂʍ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗ, ʏʗʏʍʛ ʘɼʗɼʆɸʌʂʍ ʁɸʋɼʗʂʍ ʃʂʘʛɸʕʏʗʏʙʋ ɼʍ ʆɸʌɸʍʂ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɿ, ʏʗʖɼʉʂʘ ɾʃ ʆʏʙʖɸʆʕɸʅ ɾʃɼʆʖʗɸɾʍɼʗɺʂɸʍ ʖʗʕʏʙʋ ɾ ʃʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍ ʆɸʍɺʍɸʅ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɼʛɼʍɸʌʂ ʋɸʗʖʆʏʘʂʍ: ɖʍɻʗʂ ɸʌʔ ʖʂʑʂ ʃʏʙʅʏʙʋɿ ʃʂʏʕʂʍ ɾʆʏʃʏɺʂɸʑɼʔ ʋɸʛʏʙʗ ʋʏʖɼʘʏʙʋ ɾ: Ɋʌɻʑʂʔʂ ʋʏʖɼʘʏʙʋ ɾ ʍɸʞ ɸʗʞɸʌʂʍ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗ ʆʗʏʉ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɼʛɼʍɸʍɼʗʂ ʋʎɸʆʏʙʋɿ (ʍʆ. 1.4.14): ɍɸ ʇʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍ ɾ ʖɸʃʂʔ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ɸʋɹʏʉʒɸʑɼʔ ʆɸʋ ɻʗɸ ʇʂʋʍɸʆɸʍ ʋɸʔɿ ʔʖɸʍɸʃ ʋɼʛɼʍɸʌʂ ʀɸʚʛʂ ʕʗɸ ʖɼʉɸʆɸʌʕɸʅ ɸʗʞɸʌʂʍ
ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʘ:
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ɟʆ. 1.4.14. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʏʕ ʔʍʏʙʘʕʏʉ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɼʛɼʍɸ

Ɋʗʞʂ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ ʍɸʞ ʒʗɸʌʂʍ ʖʗɸʍʔʑʏʗʖʏʙʋ: ɝʎɸʆʕɼʃ ɼʍ ʖɸʗɸʖɼʔɸʆ ʍɸʕɼʗ, ʏʗʏʍʛ ɸʎʄɸʖʏʙʋ ɼʍ ʍɸʕʂ ʕʗɸ ʖɼʉɸʆɸʌʕɸʅ ɸʗʞɸʌʂʍ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗʂʘ ʔʖɸʘʕɸʅ ɾʃɼʆʖʗɸɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʋʂʒʏʘʏʕ: ɡʗʑɼʔ ʜʗʂʍɸʆ, ʍʆ. 1.4.15 ɸ –ʏʙʋ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɾ ɽɹʏʔɸʎʗʒɸʌʂʍ ʍɸʕ, ʂʔʆ ʍʆ. 1.4.15 ɸ –ʏʙʋ` ʆɸʖɸʋɸʗɸʍ ʖʂʑʂ ɸʗʞɸʌʂʍ ʍɸʕ, ʏʗɿ
2012 ʀʕʂʍ ʆɸʖɸʗɼʃ ɾ ʎʏʙʗʒɼʗʆʗʌɸ ʏʙʉʞʏʗʏʙʀʌʏʙʍ:
Ɋʌʔʑʂʔʏʕ, ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʏʕ ɸʎʄɸʖʏʉ ʍɸʕɿ ɾʆʏʃʏɺʂɸʑɼʔ ɹɸʘɸʗʈɸʆ ʋɸʛʏʙʗ
ʖʗɸʍʔʑʏʗʖɸʌʂʍ ʋʂʒʏʘ ɾ, ʛɸʍʂ ʏʗ ɸʌʍ ɸʎʄɸʖʏʙʋ ɾ ɸʋɹʏʉʒɸʑɼʔ ɸʗʞʂʘ ʔʖɸʘʕɸʅ ɾʍɼʗ31

ɺʂɸʌʂ ʋʂʒʏʘʏʕ: Ɋʌʍ ʏʙʍʂ ɸʍʄɸʚɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʂ ʋɼʅ ʇʏʙʔɸʃʂʏʙʀʌʏʙʍ, ʆɸʗʏʉ ɾ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕɼʃ ɼʗʆɸʗ ʖɸʗʂʍɼʗ ɸʓɸʍʘ ʇɸʖʏʙʆ ʄʍɸʋʛʂ:
Ɋʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʏʕ ɸʎʄɸʖʏʉ ʍɸʕɿ ʆɸʗʏʉ ɾ ʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅ ʃʂʍɼʃ ɸʍʈʍɸʆɸʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ, ɾʛʔʆʏʙʗʔʂʏʍ – ʖʏʙʗʂʔʖɸʆɸʍ, ɹɼʓʍɸʚʏʄɸɻʗʏʙʋʍɼʗʂ ʞ ɸʌʃ ʍʑɸʖɸʆʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ:
Ɋʌʍ ʆɸʗʏʉ ɾ ʇɸʒʏʉʏʙʀʌɸʋɹ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕɼʃ ʖɸʗɹɼʗ ʃʊɼʗ – ɸʗɺɼʃʏʘʍɼʗʏʙʋ, ʏʗʖɼʉ ʄʂʔʖ ɼʍ
ɻʗʕɸʅ ɹʍʏʙʀʌɸʍ ʑɸʇʑɸʍʏʙʀʌɸʍ ʑɸʇɸʍʒʍɼʗɿ:

ɸ)

ɹ)
ɟʆ. 1.4.15. Ɋʗʞʂ ɾʍɼʗɺʂɸʌʏʕ ɸʎʄɸʖʏʉ ʍɸʕɼʗ

Ɋʗʞɸʌʂʍ ʖʗɸʍʔʑʏʗʖʂ ʋɼʆ ɸʌʃ ʆɸʗʞʏʗ ʏʃʏʗʖ ɾ ɸʗʞɸʌʂʍ ʂʍʛʍɸʀʂʓʍɼʗʂ ʋʎɸʆʏʙʋɿ:
Ɋʌʔʖɼʉ ʍʏʙʌʍʑɼʔ ʆɸʖɸʗʕʏʙʋ ɼʍ ʅɸʕɸʃʏʙʍ ʇɼʖɸɽʏʖɸʆɸʍ ʞ ʍɸʄɸɺʅɸʌʂʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗ:
ɡʗʑɼʔ ʜʗʂʍɸʆ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ʍʎɼʃ ɸʌʍ ʚɸʔʖɿ, ʏʗ ʆɸʓʏʙʘʕɼʃ ɾ ɸʋɹʏʉʒʏʕʂʍ ɸʗʞʂ ɾʍɼʗɺʂɸʌʏʕ
ɸʎʄɸʖʏʉ ʂʍʛʍɸʀʂʓ, ʏʗɿ 2015 ʀʕɸʆɸʍʂʍ ʆɸʖɸʗɼʃ ɾ ʎʏʙʗʒɼʗʆʗʌɸ ʀʓʂʐʛ: ɝʎɸʆʕɼʃ ɼʍ ʍɸʞ
ɸʗʞʂ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʖɼʉɸʎɸʗʁʕʏʉ ʜɻɸʑɸʗʂʆʍɼʗ, ʏʗʏʍʛ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ɸʑɸɺɸʌʏʙʋ ʅɸʓɸʌɼʃ ʏʗʑɼʔ ʜɻɸʌʂʍ ʖʗɸʍʔʑʏʗʖʂ ʆɸʗʞʏʗɸɺʏʙʌʍ ʋʂʒʏʘ:
(ɾ) ɤʗʂ ʋɸʛʗʏʙʋ, ɸʉɸɽʗʆʏʙʋ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌɸʍ ʋɼʆ ɸʌʃ ʆɸʗʞʏʗ ʏʃʏʗʖ ɾ ʄʋɼʃʏʙ ʒʗʂ ɸʑɸʇʏʕʋɸʍ
ʄʍɻʂʗɿ ʒʗʂ ɸʉɸɽʗʆʋɸʍ ʋʂʒʏʘʏʕ: ɔʍʐʑɼʔ ʇɸʌʖʍʂ ɾ, ʎɸʖ ɼʗʆʗʍɼʗʏʙʋ ʄʋɼʃʏʙ ʒʗʂ ʑɸʆɸʔ
ʆɸ: Ɋʌɻ ʂʔʆ ʑɸʖʊɸʓʏʕ ʅʏʕɼʗʂ ʞ ʜʕʆʂɸʍʏʔʍɼʗʂ ʒʗʂ ɸʉɸɽʗʆʏʙʋɿ ʋɼʅ ʆɸʗʞʏʗʏʙʀʌʏʙʍ ʏʙʍʂ:
ɤʗʂ ɸʉɸɽʗʆʏʙʋɿ ʆɸʖɸʗʕʏʙʋ ɾ ʀʏʗʋɸʍ ʋʂʒʏʘʏʕ, ʏʗɿ ɾʍɼʗɺɸʖɸʗ ʑʗʏʘɼʔ ɾ: Ɋʗʞʂ
ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋɿ ɸʌʔ ʍʑɸʖɸʆʂ ʇɸʋɸʗ ʄʍɻʗʂ ʃʏʙʅʋɸʍ ʃɸʕɸɺʏʙʌʍ ʖɸʗɹɼʗɸʆʍ ɾ:
Ɋʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʒʗʂ ɸʉɸɽʗʆʏʙʋɿ ʆɸʖɸʗʕʏʙʋ ɾ ʇɼʖʞʌɸʃ ʈʞʏʕ (ʍʆ. 1.4.16):
Ɋʑɸʆɼʑɸʖ ʅɸʕɸʃʂ ʋɼʒ ʖʗʕʏʙʋ ɾ ɸʉʂ ʆɸʋ ɸʌʃ ɹɸʉɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʏʕ ʒʏʙʗ: Ɋʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʋɸʍ ʎʍʏʗʇʂʕ ɸʌɻ ʒʏʙʗɿ ʖɸʛɸʍʏʙʋ ʞ ɺʏʃʏʗʎɸʍʏʙʋ ɾ: Ɋʓɸʒɸʘɸʅ ɺʏʃʏʗʎʂʍɼʗɿ ɹɸʗʈʗɸʍʏʙʋ ɼʍ ʞ ʎʚʕɼʃʏʕ ɸʕɼʃʂ ʔɸʓɿ ɸʑɸʆʏʙ ʇɼʖɵ ʆʏʍɻɼʍʔɸʍʏʙʋ ɼʍ: Ɋʓɸʒɸʍʏʙʋ ɼʍ ʀʏʗʕɸʅ,
ʋɸʛʗʕɸʅ ʒʗʂ ʆɸʀʂʃʍɼʗ, ʏʗʏʍʛ ʀɼʛ ɸʑɸʆʏʙ ʋɸʆɼʗɼʔʏʕ ʇʏʔʏʙʋ ɼʍ ɻɼʑʂ ʘɸʅ ʞ ʃʘʕʏʙʋ ɼʍ
ʋɸʛʗʕɸʅ ʒʗʂ ʖɸʗɸʌʂ ʋɼʒ: Ɋʌʔʑʂʔʏʕ, ɸʗʞʂ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʆɸʖɸʗʕʏʙʋ ɾ ʒʗʂ ʀʏʗʏʙʋ ʋɸʛʗʏʙʋ, ʏʗɿ ɸʌʃ ɺʏʌʏʙʀʌʏʙʍ ʏʙʍɼʘʏʉ ʋɼʀʏɻʍɼʗʂ ʇɸʋɼʋɸʖ ʖʍʖɼʔɸʑɼʔ ʎɸʇɸʕɼʖ ɾ, ʇɼʎʖ
ʂʗɸʆɸʍɸʘʕʏʉ ʞ ɾʆʏʃʏɺʂɸʑɼʔ ʋɸʛʏʙʗ:
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Արևի ճառագայթներ

ապակի

ɟʆ. 1.4.16. ɤʗʂ ɸʉɸɽʗʆʋɸʍ ʔɸʗʛɸʕʏʗʋɸʍ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛɿ

(ɿ) Ɋʗʞɸʌʂʍ ʄʏʇɸʍʏʘʍɼʗ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ ʍɸʞ ʔʍʍɻɸʋʀɼʗʛ ʑɸʖʗɸʔʖɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ: ɨɸʛ
ʔʍʍɻɸʋʀɼʗʛ ʑɸʖʗɸʔʖɼʃʏʙ ʑɸʗɽɸɺʏʙʌʍ ʔɸʗʛ ɾ ʍʆ. 1.4.16 ɸ – ʏʙʋ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɸʗʆʉʂ ʖʂʑʂ
ʔɸʗʛɿɵ ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔʂʐ ʑɸʖɼʗʏʕ, ʅɸʅʆʕɸʅ ɸʑɸʆʌɸ ʆɸʚɸʗʂʐʏʕ: Ɋʗʆʉʂ ʍɼʗʛʂʍ ʋɸʆɼʗɼʔɿ
ʅɸʅʆʕɸʅ ɾ ɸʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʍ ɸʍɻʗɸɻɸʈʍʏʉ ʎɼʗʖʏʕ, ʏʗɿ ʆɸʗʏʉ ɾ ʃʂʍɼʃ ɸʃʌʏʙʋʂʍɼ ʍʗɹɸʀɸʉɸʍʀ ʆɸʋ ɸʑɸʆʌɸ ʇɸʌɼʃʂ, ʂʔʆ ʕɼʗʞʂʘ ɸʗʆʉɿ ʅɸʅʆʕʏʙʋ ɾ ʀɸʚɸʍʘʂʆ ɸʑɸʆʏʕ: Ɋʗʆʉɿ
ʇɸʋɸʃʗʕʏʙʋ ɾ ʍɸʞ ɸʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʍ ɸʍɻʗɸɻɸʗʈʍʏʉ ɸʑɸʆʌɸ ʇɸʌɼʃɸʌʂʍ ʆɸʋ ɸʃʌʏʙʋʂʍɼ
ʋɼʆ, ʆɸʋ ʋʂ ʛɸʍʂ ɸʍɻʗɸɻɸʗʈʍʏʉ ʀʂʀɼʉʍɼʗʏʕ: Ɋʌʔʑʂʔʂ ɸʗʆʉʂ ʋɼʒ ʖɼʉɸɻʗʕɸʅ ʔʍʍɻʂ ʑɸʗʏʙʍɸʆʏʙʀʌɸʋɹ ʔʞ ɺʏʙʌʍʏʕ ʀɸʔɼʗɿ ɹɸʕɸʆɸʍʂʍ ɸʗɸɺ ʖɸʛɸʍʏʙʋ ɼʍ, ʞ ɻʗɸʍʘ ʋʂʒʂ ʊɸʎɸʖɼʔɸʆɿ ʑɸʖʗɸʔʖʕʏʙʋ ɾ ɸʗʞʂ ʜɺʍʏʙʀʌɸʋɹ:

ɸ)

ɹ)

ɟʆ. 1.4.16. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʄʏʇɸʍʏʘ ɸʗʆʉʂ (ɸ) ʞ ʑɸʗɸɹʏʃɸʌʂʍ ʇɸʌɼʃɸʌʂʍ ʆʏʍʘɼʍʖʗɸʖʏʗʂ (ɹ) ʖɼʔʛʏʕ

ɨɸʗɸʅʕɸʅ ɼʍ ʍɸʞ ʑɸʗɸɹʏʃɸʌʂʍ ʇɸʌɼʃɸʌʂʍ ʆʏʍʘɼʍʖʗɸʖʏʗʂ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛʏʕ (ʍʆ.
1.4.16 ɹ) ɸʗʞɸʌʂʍ ʄʏʇɸʍʏʘɸʌʂʍ ʔɸʗʛɼʗɿ: Ɋʌʔʖɼʉ ʑɸʗɸɹʏʃɸʌʂʍ ʆʏʍʘɼʍʖʗɸʖʏʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ
ɸʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗɿ ʆʏʍʘɼʍʖʗɸʘʕʏʙʋ ɼʍ ʑɸʗɸɹʏʃʂ ʝʏʆʏʙʔɸʌʂʍ ʆɼʖʏʙʋ, ʏʗʖɼʉ ʖɼʉɸɻʗʕɸʅ ɾ ʆɸʀʔɸʍ: Ɍʖʍʕɼʃʏʕ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ʆʂɽɸʆɼʖʏʙʋɵ ʆɸʀʔɸʍ ɹɸʕɸʆɸʍʂʍ ʖɸʛɸʍʏʙʋ
ɾ, ʞ ʋʂʒʂ ʔʍʍɻɸʋʀɼʗʛɿ ɼʚʕʏʙʋ ɾ:
Ɋʌʔʑʂʔʏʕ, ɸʗʞɸʌʂʍ ʄʏʇɸʍʏʘʍɼʗɿ ʇʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍ ɼʍ ʖɸʃʂʔ ʑɸʖʗɸʔʖɼʃ ʖɸʛ
ʔʍʍɻɸʋʀɼʗʛ, ɸʓɸʍʘ ʕɸʓɼʃɸʚɸʌʖʂ ʆɸʋ ɸʌʃ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸʉɹʌʏʙʗʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌɸʍ: Ɋʗʞɸʌʂʍ
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ʄʏʇɸʍʏʘʍɼʗɿ ʃɸʌʍʏʗɼʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ɺʌʏʙʉɸʆɸʍ ʕɸʌʗɼʗʏʙʋ, ʋɸʔʍɸʕʏʗ ɹʍɸʆɼʃʂ ʖɸʗɸʅʛʍɼʗʏʙʋ ʞ ʇɸʍɺʔʖʂ ɺʏʖʂʍɼʗʏʙʋ: ɘɸʍ ɸʗʞɸʌʂʍ ʄʏʇɸʍʏʘʍɼʗʂ ɹɸɽʋɸʀʂʕ ʖɸʗɹɼʗɸʆʍɼʗ, ʏʗʏʍʘ ʆɸʗɼʃʂ ɾ, ʘɸʍʆʏʙʀʌɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ, ʅɸʍʏʀɸʍɸʃ ʇɸʋɸʘɸʍʘʂʘ

1.5. ɦʖʏʙɺʏʉɸʆɸʍ ʇɸʗʘɼʗ
1.

ɡʗʏɶʍʛ ɼʍ ʇɸʋɸʗʕʏʙʋ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʕʏʉ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗ:

2.

ɡʗʏɶʍʛ ɼʍ ʇɸʋɸʗʕʏʙʋ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʐʕɼʗɸʆɸʍɺʍʕʏʉ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗ:

3.

ɡʗʏɶ ʍʛ ɼʍ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʕʏʉ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗʂ ʖɼʔɸʆʍɼʗɿ:

4.

ɧɼʗɸʆɸʍɺʍʕʏʉ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗʂʘ ʏʗʂɶ ʑɸʎɸʗʍ ɾ ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍɿ:

5.

Ɋʗɻʌʏɶʛ ʋɼʍʛ ʖɼʔʍʏʙʋ ɼʍʛ ɸʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʋɸʍ ʔʑɼʆʖʗʂ ɸʋɹʏʉʒ ʖʂʗʏʙʌʀɿ:

6.

Ɋʗɻʌʏɶʛ ʋɼʍʛ ʖɼʔʍʏʙʋ ɼʍʛ ɸʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʋɸʍ ʔʑɼʆʖʗʂ ʏʙʃʖʗɸʋɸʍʏʙʎɸʆɸɺʏʙʌʍ ʞ
ʂʍʝʗɸʆɸʗʋʂʗ ʖʂʗʏʙʌʀʍɼʗɿ:

7.

ɔɶʍʐ ɾ ʍʎɸʍɸʆʏʙʋ AM0, AM1 ʞ AM1,5:

8.

ɔʍʐʑʂʔʂɶ ʏʙʉɼʅʗʏʕ ɾ ʑʖʖʕʏʙʋ Ɏʗʆʂʗɿ Ɋʗʞʂ ʎʏʙʗʒɿ:

9.

ɭɸʍʂɶ ɸʔʖʂʊɸʍʏʕ ɾ ʀɼʛʕɸʅ Ɏʗʆʗʂ ɸʓɸʍʘʛɿ Ɋʗʞʂ ʎʏʙʒɿ ʑʖʏʙʌʖʂ ʇɸʗʀʏʙʀʌɸʍɿ ʖɸʗʕɸʅ ʏʙʉʉɸʇɸʌɸʘʂ ʍʆɸʖʋɸʋɹ:

10. Ɏɶʗɹ ɾ ʇʌʏʙʔʂʔɸʌʂʍ ʆʂʔɸɺʍɻʏʙʋ ʃʂʍʏʙʋ ɸʋɼʍɸɼʗʆɸʗ ɺʂʎɼʗɿ:
11. Ɏɶʗɹ ɾ ʇʌʏʙʔʂʔɸʌʂʍ ʆʂʔɸɺʍɻʏʙʋ ʃʂʍʏʙʋ ɸʋɼʍɸɼʗʆɸʗ ʘɼʗɼʆɿ:
12. Ɏɶʗɹ ɼʍ ʘɼʗɼʆɸʌʂʍ ʞ ɺʂʎɼʗɸʌʂʍ ʁɸʋɼʗʂ ʖʞʏʉʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ ʇɸʕɸʔɸʗʕʏʙʋ ʋʂʋʌɸʍʘ:
13. ɔʍʐʏʙɶ ɾ ʇʌʏʙʔʂʔɸʌʂʍ ʆʂʔɸɺʍɻʏʙʋ ɸʗʞʂ ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍ ʊɸʓɸɺɸʌʀʏʙʋɿ ɿʍɻʏʙʍʂʐʂ (ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʂ) ʋɸʆɼʗɼʔʂʍ ʃʂʍʏʙʋ ʇʏʙʍʂʔʂ 21 – ʂ ʆɼʔʜʗʂʍ (ɸʋʑɼʗʂ ɸʓɸʆɸʌʏʙʀʌʏʙʍɿ ʋʀʍʏʃʏʗʖʏʙʋ ʐʂ ɻʂʖɸʗʆʕʏʙʋ):
14. ɔʍʐʏʙɶ ɾ ʜʗʕɸ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʚʏʚʏʄʕʏʙʋ ɸʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʋɸʍ ʂʍʖɼʍʔʂʕʏʙʀʌʏʙʍɿ ɿʍɻʏʙʍʂʐʂ
ʋɸʆɼʗɼʔʂʍ:
15. ɔɶ ʍʐ ʖʂʑʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗ ɼʍ ɿʍʆʍʏʙʋ ɿʍɻʏʙʍʂʐʂ ʋɸʆɼʗɼʔʂʍ:
16. Ɋʗɻʌʏɶʛ ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɿʍɻʏʙʍʂʐɿ ʑɼʖʛ ɾ ʖɼʉɸʆɸʌɼʃ ʇʏʗʂɽʏʍʂ ʍʆɸʖʋɸʋɹ ʜʑʖʂʋɸʃ ʀɼʛʏʙʀʌɸʋɹ ɸʍʆʌɸʍ ʖɸʆ:
17. Ɋʗɻʌʏɶʛ ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɿʍɻʏʙʍʂʐɿ ʔʖɸʍʏʙʋ ɾ ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍ ʃʏʙʔɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʍ,
ɼʀɼ ɸʌʍ ʇɼʖʞʏʙʋ ɾ ɸʗʞʂ ɿʍʀɸʘʛʂʍ:
18. ɔɶʍʐ ʐɸʚʋɸʍ ʋʂɸʕʏʗʍɼʗʏʕ ɾ ʍʎʕʏʙʋ ɸʗʞɸʌʂʍ ʊɸʓɸɺɸʌʀɸʌʂʍ ʍɼʗʏʙʁɿ ʖɼʉɼʆɸʖʕɸʆɸʍ
ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗʏʙʋ:
19. ɡʗʏɶʍʛ ɼʍ ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌɸʍ ʏʃʏʗʖʍɼʗɿ:
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2. ԱՐԵՎԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԿԵՐՊԱՓՈԽԻՉՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ
2.1. Ջերմային պրոցեսների հիմնական ֆիզիկական սկզբունքները
Արևային էներգիայի ջերմային կերպափոխիչների տեղադրման և արդյունավետ շահագործման համար անհրաժեշտ է իմանալ դրանց աշխատանքի հիմքում ընկած ֆիզիկական
սկզբունքները: Համառոտ դիտարկենք արևային ջրատաքացուցիչներին վերաբերող հիմնական ֆիզիկական երևույթները: Դրանք են՝
- ջերմային էներգիայի էությունը,
- ջերմահաղորդման, կոնվեկցիայի և ճառագայթման հասկացությունները՝ որպես տաք
և սառը մարմինների միջև ջերմության տեղափոխման եղանակներ,
- ջրի տաքացման հետ ջերմաստիճանի, ծավալի և ճնշման փոփոխությունները,
- արևային ջրատաքացման համակարգերում, առանց պոմպերի կիրառության, ջրի
թերմոսիֆոնային շրջանառության երևույթը,
- տաք ջրի շերտավորման սկզբունքը ջերմակուտակիչներում:
Ջերմային էներգիայի էությունը
Նյութի ատոմները տեղաբաշխված են տարածական ցանցի հանգույցներում և սովարաբար կատարում են տատանողական շարժում: Այդ տատանողական շարժման միջոցով է բնութագրվում ջերմային էներգիան: Որքան ինտենսիվ են տատանվում նյութի ատոմները կամ
մոլեկուլները, այնքան մեծ է նրա ջերմային էներգիան, այնքան նյութը տաք է: Եվ հակառակը՝
որքան դանդաղ են շարժվում նյութի ատոմները (մոլեկուլները), այնքան փոքր է ջերմային
էներգիան, և ցածր է նյութի ջերմաստիճանը:
Մեզանից յուրաքանչյուրը հավանաբար, երբևէ պատահաբար դիպել է ձեռքով ինչ-որ
տաք մարմնի և ստացել այրվածք: Դրա հետևանքով մաշկի վրա առաջացած հետքը մաշկի կառուցվածքի դեֆորմացիա է, որն առաջանում է տաք մարմնի ինտենսիվ տատանվող ատոմների
կողմից մաշկի մոլեկուլներին հասցված հարվածների արդյունքում:
Ինչպես հայտնի է, նյութը կարող է լինել պինդ, հեղուկ և գազային վիճակներում (նկ. 2.1.1):
Պինդ վիճակում, համեմատաբար ցածր ջերմաստիճանների դեպքում, նյութի ատոմները տատանվում են ոչ ինտենսիվ և դասավորվում են խիտ կերպով, բյուրեղային ցանցի հանգույցներում: Տաքացնելիս ատոմների տատանումները դառնում են ինտենսիվ, հարվածելով միմյանց,
խզվում է ատոմների միջև գոյություն ունեցող կապը և նյութը վերածվում է հեղուկի: Հետագա
տաքացումով նշված տատանումները ավելի են ակտիվանում, ատոմները պոկվում են հեղուկից, առաջանում է նյութի գազային վիճակը, իսկ ջրի դեպքում՝ գոլորշին:
Այսպիսով, ջերմային էներգիան նյութի ատոմների (մասնիկների) շարժում է: Ինչպես
հայտնի է, շարժվող մարմնի էներգիան բնութագրվում է կինետիկ էներգիայով: Քանի որ ջերմային
էներգիան բնութագրվում է նյութի ատոմների շարժումով, ապա կարող ենք ասել, որ ջերմային էներգիան կինետիկ էներգիայի ձև է:
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Պինդ

Հեղուկ

Գազ

Նկ. 2.1.1. Նյութը երեք վիճակում

Ջերմահաղորդման, կոնվեկցիայի և ջերմային ճառագայթման հասկացությունները
Ջերմային էներգիան փոխանցվում է տաք մարմնից սառը մարմնին: Տաք նյութի ատոմները արագ շարժվելով հարվածում են ավելի սառը մարմնի դանդաղ շարժվող ատոմներին՝
մեծացնելով դրանց արագությունը: Միլիարդավոր ատոմների հարվածների շնորհիվ տաք
մարմնից ատոմների էներգիան փոխանցվում է սառը մարմնի ատոմներին: Այս պրոցեսն ընթանում է մինչ ջերմային հավասարակշռության հաստատման պահը, երբ նյութի բոլոր ատոմների շարժման արագությունները հավասարվում են, և նյութի ամբողջ ծավալում հաստատվում
է նույն ջերմաստիճանը:
Տաք մարմնից սառին ջերմության տեղափոխման արդյունքում ամբողջ համակարգի
էներգիան չի փոխվում, այն մնում է նույնը: Այս սկզբունքը հաստատվում է նաև էներգիայի
պահպանման օրենքով, որը հետևյան է. էներգիան ոչնչից չի ստեղծվում և անհետ չի կորչում,

այն մի ձևից կերպափոխվում է մեկ այլ ձևի:
Դիտարկենք որպես օրինակ, էներգիայի կերպափոխման հետևյալ ձևերը: Ինչպես հայտնի
է, հիդրոէլեկտրակայաններում ջրի շիթը մեծ արագությամբ հարվածում է տուրբինի թևերին,
պտտացնում է այն, որի առանցքին միացված էլեկտրական գեներատորը նույնպես պտտվում
է և ստեղծվում է էլեկտրական էներգիա, այսինքն՝ ջրի կինետիկ էներգիան կերպափոխվում է
տուրբինի պտտական մեխանիկական էներգիայի, որն էլ գեներատորի միջոցով կերպափոխվում է էլեկտրականի: Նշենք նաև, որ արևային ջերմային կերպափոխիչներում արևի էներգիան
կերպափոխվում է ջերմային էներգիայի, իսկ ֆոտոէլեկտրական կերպափոխիչների միջոցով
այն կերպափոխվում է էլեկտրական էներգիայի:
Ջերմային էներգիան տաք մարմնից սառը մարմնին փոխանցվում է հետևյալ երեք ձևերով՝
ջերմահաղորդում, կոնվեկցիա (ջերմափոխանակություն) և ջերմային ճառագայթում (նկ. 2.1.2):
Ջերմահաղորդումը ջերմային էներգիայի փոխանցումն է պինդ մարմինների միջոցով,
երբ դրանք գտնվում են անմիջական կոնտակտի մեջ: Այս դեպքում տաք նյութի մակերեսային
շերտի ատոմները փոխանցում են իրենց էներգիան՝ հարվածելով սառը մարմնի ատոմներին:
Նկարում երևում է, որ ջերմային էներգիան բռնակից փոխանցվում է ձեռքին ջերմահաղորդման միջոցով (նկ. 2.1.2):
Կոնվեկցիայի միջոցով ջերմային էներգիայի փոխանցումը տեղի է ունենում հեղուկ կամ
գազային վիճակում գտնվող նյութերում: Նկարում պատկերված թասի միջի ջուրն ամբողջովին տաքանում է կոնվեկցիայի (կոնվեկտիվ ջերմափոխանակության) միջոցով։
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Տաք մարմնից սառը մարմնին ջերմային էներգիայի փախանցման երրորդ եղանակը ջերմային ճառագայթումն է: Նկ. 2.1.2 - ում ցույց է տրված, որ էլեկտրական ջեռոցի ջերմության տեղափոխումը դեպի շրջակա միջավայր տեղի է ունենում նաև ճառագայթման միջոցով:

ջերմահաղորդում

կոնվեկցիա
ճառագայթում

ճառագայթում

Նկ. 2.1.2. Ջերմային էներգիայի տաք մարմնից սառին փոխանցման երեք ձևը

Բոլոր մարմինները ճառագայթում են ջերմային էներգիա լուսային սպեկտրի (էլեկտրամագնիսական ճառագայթման) երկար ալիքների տիրույթում (ինֆրակարմիր), որն անտեսանելի է անզեն աչքով: Այդ ճառագայթումը կարելի է գրանցել ջերմային տեսախցիկների միջոցով: Այդ ճառագայթման նկատմամբ զգայուն տվիչների միջոցով են գործում նաև հեռավորության վրա ջերմությունը գրանցող ջերմաչափերը:
Ջրի տաքացման հետ ջերմաստիճանի, ծավալի և ճնշման փոփոխությունները
Ինչպես նշել ենք, տաքացնելիս, նյութի ատոմները սկսում են ակտիվորեն, մեծ արագությամբ և մեծ ամպլիտուդով տատանվել: Որքան ակտիվ են տատանվում նյութի ատոմները,
այնքան մեծ է ջերմային էներգիան, և այնքան բարձր է նյութի ջերմաստիճանը:
Քանի որ տաքացնելիս նյութի ատոմները ավելի ակտիվ և մեծ ամպլիտուդով են տատանվում, ատոմները հեռանում են միմյանցից, և նյութի ծավալը մեծանում է (նկ. 2.1.3):

Սառը

Տաք

Նկ. 2.1.3. Նյութի ատոմները սառը և տաք վիճակներում

Նյութերը տաքանալիս ընդարձակվում են, և հակառակը, սառեցնելիս նյութի ծավալը
փոքրանում է: Սառեցնելիս ջրի ծավալը փոքրանում է մինչև մոտավորապես + 4°С: Սակայն
հետագա սառեցմանը զուգընթաց, ջրի ծավալն սկսում է աճել, այսինքն՝ ջրի խտությունը իր
առավելագույն արժեքն է ընդունում + 4°С – ի դեպքում: Ջրի այս անոմալ հատկության շնորհիվ
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սառույցի ծավալը գերազանցում է ջրի ծավալին, ինչի շնորհիվ էլ ջրային ավազաններում և
ծովերում սառույցը լողում է ջրի մակերեսին, և ձմռանը սառույցի տակ շարունակվում է կենդանական աշխարհի կյանքը:
Այսպիսով տաքացնելիս, սկսած + 4°С – ից, ջրի ծավալը մեծանում է: Օրինակ, 20°С – ում
գտնվող 1 լիտր ջուրը ընդարձակվելով, 40°С – ում կգրավի 1.006 լիտր ծավալ, իսկ 100°С –ում,
նախքան եռման կետը, նույն 1 լիտր ջուրը կզբաղեցնի 1.042 լիտր ծավալ: Եթե տաք ջրի կուտակիչ բաքը լինի փակ և պատրաստված ոչ առաձգական նյութից, ապա բաքի ներսում ջրի
ճնշումը կբարձրանա: Որպեսզի բաքը դիմանա բարձր ճնշմանը, այն պետք է պատրաստված
լինի անհրաժեշտ ամրություն ապահովող հաստ մետաղական նյութից, ինչը բավականին
ծախսատար է: Այդ պատճառով, սովորաբար ջրի կուտակիչ բաքերը համալրված են լինում
ճնշումն իջեցնող, գոլորշին բաց թողնող փականներով, կամ ուղղակի ունենում են բաց օդանցք:
Նշված պաշտպանիչ միջոցների բացակայությունը կարող է հանգեցնել պայթյունների և
դժբախտ պատահարների:
Տաք ջրի հետ աշխատելիս, անվտանգության պայմաններն ապահովելու նպատակով,
անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել ջրի եռման ջերմաստիճանի փոփոխությունը՝ կախված ճնշումից: Օրինակ, սովորական մթնոլորտային ճնշման պայմաններում (101 կՊա) ջուրը եռում է
100 °С –ում: Սակայն մոտ երկու անգամ բարձր՝ 200 կՊա ճնշման դեպքում ջրի եռման ջերմաստիճանը կազմում է 121 °С: Եթե սխալմամբ, բարձր ճնշման տակ գտնվող, օրինակ 110 °С
ջերմաստիճանով ջուրը բաց թողնվի մթնոլորտ, ապա անմիջապես, պայթյունի ձևով ջուրը
կվերածվի գոլորշու, ինչը կարող է մեծ վնասներ պատճառել:
Ջրի ընդարձակման հետ կապված գոյություն ունի նաև հետևյալ վտանգը. քանի որ
ջուրն ընդարձակվում է նաև սառեցնելիս, + 4°С – ից ցածր ջերմաստիճանների պայմաններում,
ապա սարքավորումները շատ մեծ հավանականությամբ շարքից դուրս կգան ձմեռային ցուրտ
պայմաններում ջրի ընդարձակման և սառցակալման հետևանքով, եթե համապատասխան
պաշտպանիչ միջոցները հաշվի առնվեն:
Թերմոսիֆոնային շրջանառության երևույթը
Քանի որ տաքացնելիս նյութն ընդարձակվում է և դրա ծավալը մեծանում է, ապա տաք
վիճակում նյութի խտությունը փոքր է, և հետևաբար այն թեթև է սառը վիճակում գտնվող նյութի
համեմատ: Նշվածի հետևանքով, օրինակ, հեղուկներում, տաք մասը լինելով ավեի թեթև, տեղաշարժվում է դեպի վեր, իսկ սառը հատվածը՝ դեպի ներքև: Հեղուկների այս տիպի տեղաշարժը կոչվում է թերմոսիֆոնային շրջանառություն, որը տեղի է ունենում առանց որևէ պոմպի,
ուղղակի տաք և սառը հեղուկների կշիռների տարբերության հաշվին:
Տաք ջրի շերտավորման սկզբունքը ջերմակուտակիչներում
Արևային էներգիայի ջրատաքացման համակարգերում օգտագործվում են տարբեր
տիպի բաքեր, որոնց մեջ կուտակվում է տաքացված ջուրը: Քանի որ տաք ջուրը սառը ջրից
ավելի թեթև է, ուստի այդ կուտկիչ բաքերում միշտ ջրի տաք հատվածը զբաղեցնում է բաքի
վերին մասը, իսկ սառը ջուրը՝ բաքի ներքևի մասը: Ջրի ջերմահաղորդումը, այսինքն՝ ջերմային էներգիան փոխանցելու հատկությունը համեմատաբար փոքր է: Դրա հետևանքով կուտակիչ բաքի մեջ ջրի տաք և սառը հատվածները մնում են բաժանված միմյանցից բավականին
երկար ժամանակ: Այսպիսով, կուտակիչ բաքում տեղի է ունենում ջրի տաք և սառը հատվածների շերտավորում:
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Ջրի շերտավորման երևույթը հնարավորություն է տալիս բաքի վերևի մասում տեղադրել օգտագործվող տաքացված ջրի ելքի խողովակը և բաքից վերցնել տաք ջուրը: Բաքի մեջ
սառը ջրի մուտքի խողովակը սովորաբար տեղադրվում է բաքի ներքևի հատվածում, ինչի
շնորհիվ պահպանվում է ջրի շերտավորման սկզբունքը: Այդ նույն ներքևի տեղամասից սառը
ջուրն ուղղվում է նաև դեպի արևային ջերմային կոլեկտոր, որտեղ այն տաքանում է և մուտք է
գործում դեպի բաքի վերևի հատված՝ նույնպես ապահովելով բաքում ջրի շերտավորման
սկզբունքը:
Վերը դիտարկված ջերմային ֆիզիկական երևույթները պարզ կերպով մեկնաբանվում
են արևային էներգիայի ջերմային կերպափոխիչի, ջրի տաքացման համակարգի միջոցով, որի
պարզեցված կառուցվածքը ցույց է տրված նկ. 2.1.4 - ում: Այն կազմված է երկու հիմնական
հանգույցից՝ արևային էներգիայի ջերմային կոլեկտորից և ջերմակուտակիչ բաքից:

Նկ. 2.1.4. Արևային էներգիայի ջերմային թերմոսիֆոնային կերպափոխիչ

Դիտարկենք արևային էներգիայի ջերմային կերպափոխիչում ընթացող ջերմային երևույթները (նկ. 2.1.4): Արևի էներգիան ճառագայթման միջոցով տեղափոխվում է դեպի Երկիր: Ջերմային կոլեկտորում, ճառագայթների մեծ մասն անցնելով թափանցիկ ապակու միջով, կլանվում են սև գույնով ներկված թիթեղի կողմից՝ տաքացնելով այն: Ջերմահաղորդման միջոցով,
ջերմային էներգիան թիթեղից փոխանցվում է ջրատար խողովակաշարի միջով հոսող ջրին:
Կոլեկտորում ջուրը տաքանում է կոնվեկցիայի միջոցով, և թերմոսիֆոնային շրջանառության
միջոցով տաք ջուրը տեղափոխվում է դեպի կուտակիչ բաք: Այնտեղ շերտավորման սկզբունքի
համաձայն՝ ջրի տաք հատվածը զբաղեցնում է բաքի վերին մասը, որտեղ և միացված է կոլեկտորից եկող տաքացված ջրի խողովակը: Բաքի ներքևի հատվածում տեղաբաշխվում է սառը
ջուրը, լինելով ավելի ծանր, որտեղից էլ այն թերմոսիֆոնային շրջանառության սկզբունքով տեղափոխվում է դեպի արևային կոլեկտոր և տաքանում է: Ջերմային էներգիայի կուտակիչ բաքի
վերևի մասից վերցվում է տաք ջուրը օգտագորրծման նպատակով, իսկ սառը ջուրը մուտք է
գործում բաք ներքևի մասից՝ պահպանելով ջրի շերտավորման սկզբունքը (նկ. 2.1.4):
Եթե չլինեն ջերմային էներգիայի կորուստները կոլեկտորից դեպի արտաքին միջավայր,
կոլեկտորից դեպի բաք տանող խողովակաշարից և բաքի միջից, ապա համաձայն վերը շարադրված էներգիայի պահպանման օրենքի, կարելի է պնդել, որ արևից ստացված ջերմային
էներգիան տաք կոլեկտորից ամբողջովին կտեղափոխվի դեպի բաք: Այդ դեպքում ջերմային
կերպափոխիչի արդյունավետությունը (ՕԳԳ – ն՝ օգտակար գործողության գործակիցը) կլինի
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շատ բարձր: Արևային էներգիայի ջրի տաքացման համակարգերի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով, արտադրողները օգտագործում են տարբեր տիպի ջերմամեկուսիչ նյութեր, ծածկույթներ, որպեսզի հնարավորինս նվազեցվեն ջերմային էներգիայի կորուստները
կոլեկտորներում և կուտակիչ բաքերում: Այդ նույն նպատակով, արևային ջրատաքացուցիչներ տեղադրողները պետք է պատշաճ կերպով իրականացնեն ջրատար խողովակների ջերմամեկուսացումը նույնպես:
Եզրահանգումներ.
- Ջերմային էներգիան նյութի ատոմների տատանողական շարժումն է պինդ, հեղուկ, կամ
գազային վիճակներում: Որքան մեծ է ջերմային էներգիան, այնքան բարձր է նյութի ջերմաստիճանը:
- Ջերմային էներգիան տեղափոխվում է տաք մարմնից դեպի սառը մարմին:
- Ջերմային էներգիայի ընդհանուր քանակությունը ամբողջ համակարգում մնում է նույնը,
այն չի փոխվում՝ համաձայն էներգիայի պահպանման օրենքի:
- Ջերմությունը տարածվում է (տեղափոխվում է) հետևյալ երեք եղանակով. ջերմահաղորդում, կոնվեկցիա և ջերմային ճառագայթում:
- Ջերմային էներգիան արևային ջերմային կոլեկտորից տեղափոխվում և կուտակվում է
բաքում:
- Տաքացված արևային կոլեկտորից, կուտակիչ բաքից և դրանք կապող խողովակաշարից ջերմային էներգիան տարածվում է դեպի շրջակա միջավայր, տեղի է ունեում ջերմային
էներգիայի կորուստ: Ջերմային կորուստները նվազեցնելու նպատակով արևային ջրատաքացուցիչ համակարգի նշված բոլոր հանգույցները անհրաժեշտ է պատշաճ կերպով ջերմամեկուսացնել:
- Ջուրը տաքանալիս ընդարձակվում է, ինչի հետևանքով կուտակիչ բաքում և արևային
կոլեկտորում ճնշումը մեծանում է: Օրինակ, նորմալ մթնոլորտային ճնշման պայմանում, ջուրը
վերածվում է գոլորշու 100°С – ում, ինչի հետևանքով համակարգի մեջ ճնշումը խիստ կերպով
կարող է մեծանալ: Ապահովության նպատակներով անհրաժեշտ է կիրառել բարձր ճնշմանը
դիմակայող համակարգեր կամ ուղղակի կիրառել վտանգավոր ճնշումն իջեցնող փականներ,
օդանցքներ:
- Սառեցնելիս, + 4°С ջերմաստիճանից ցածր, ջուրը նույնպես ընդարձակվում է, ինչի
հետևանքով սարքավորումները կարող են շարքից դուրս գալ ձմեռային ցուրտ պայմաններում:
Հետևաբար պետք է կիրառել համապատասխան պաշտպանական միջոցներ:
- Թերմոսիֆոնային շրջանառության երևույթն օգտագործվում է արևային ջրատաքացուցիչներում՝ կոլեկտորից դեպի բաք տաքացված ջուրը տեղափոխելու նպատակով: Թերմոսիֆոնային համակարգերում բաքը պետք է տեղադրված լինի արևային կոլեկտորից ավելի բարձր
դիրքում, իսկ կոլեկտորից դեպի բաք գնացող խողովակաշարը պետք է պատրաստված լինի
հարթ, առանց ծնկաձև վայրէջքների: Օգտագործվում են նաև պոմպի միջոցով դեպի բաք ջրի
տեղափոխման եղանակը, որը կդիտարկվի հետագայում:
- Ջերմակուտակիչ բաքում տեղի է ունենում ջրի տաք և սառը հատվածների շերտավորում, այսինքն՝ բաքի վերին մասում գտնվում է տաքացված ջուրը, իսկ ներքևի հատվածում՝
սառը ջուրը: Դրա շնորհիվ հնարավոր է լինում օգտագործման նպատակով բաքի վերին հատվածից վերցնել տաք ջուրը:

40

2.2. Ջերմային պրոցեսները բնութագրող հիմնական ֆիզիկական մեծությունները
Դիտարկենք արևային ջրատաքացուցիչներում ընթացող ջերմային պրոցեները բնութագրող հիմնական ֆիզիկական մեծությունները, որոնցից են՝ ջերմաստիճանը, նյութի տեսակարար ջերմունակությունը և ջերմահաղորդումը:
Ջերմաստիճան
Ջերմաստիճանը մարմնի ատոմների շարժման միջինացված կինետիկ էներգիան է, արտահայտված աստիճաններով, պատկերված համապատասխան ստանդարտ սանդղակի վրա:
Ջերմաստիճանի ամենատարածված սանդղակը Ցելսիուսի սանդղակն է: Այն հիմնված է նորմալ մթնոլորտային ճնշման պայմաններում ջրի սառչելու և եռալու, համապատասխանաբար՝
00C և 1000C ջերմաստիճանների վրա: Բացի այդ, օգտվում են նաև (հիմնականում ԱՄՆ –ում)
Ֆարենհայթի սանդղակից, համաձայն որի ջրի սառեցումը տեղի է ունենում 32 F, իսկ եռման
պրոցեսը՝ 212 F ջերմաստիճաններում: Իմանալով ջերմաստիճանը ըստ Ֆարենհայթի սանդղակի, կարելի է հաշվարկել ջերմաստիճանը ըստ Ցելսիուսի, հետևյալ բանաձևով.

:

,

Գիտական հետազոտություններում շատ հաճախ օգտագործվում է Կելվինի սանդղակը
(նշանակվում է Կ, առանց աստիճանի նշանի), որն անվանակոչվել է հայտնի գիտնական
Լորդ Վիլիամ Թոմսոն Կելվինի անունով: Այս սանդղակը համընկնում է Ցելսիուսի սանդղակի
հետ, այսինքն ջերմաստիճանի 1 փոփոխությունը հավասար է 1 Կ: Սակայն Կելվինի սանդղակի 0 Կ արժեքը շեղված է Ցելսիուսի 0 - ից. Այն համընկնում է Ցելսիուսի սանդղակի մինուս 273.15
– ի հետ: Դա ջերմաստիճանի այն արժեքն է, երբ նյութի ջերմային էներգիան
ամբողջապես բացակայում է, և նյութի ատոմներն ու մոլեկուլները չեն շարժվում: Նշենք, որ
Միավորների Միջազգային Համակարգում Կելվինը ընդունված է որպես ջերմաստիճանի
չափման միավոր (Հավելված 2):
Արևային ջրատաքացուցիչներում սառը ջուրը մուտք է գործում կոլեկտորի մեջ, որտեղ
կլանելով արևից ստացված ջերմային էներգիան, տաքանալով տեղափոխվում է դեպի կուտակիչ բաք (տես նկ. 2.1.4): Որպեսզի գնահատենք արևային ջրատաքացուցիչի կողմից օրական
տաքացվող ջրի քանակը V(լ), կարող ենք օգտվել հետևյալ բանաձևից

V(լ) = E(կՎտ*ժ) x

,

 ,
o

t C

որտեղ E(կՎտ*ժ) – ն արևից ստացվող ջերմային էներգիան է,

 

t oC -ն ջրի ջերմաստիճանի աճն է, այսինքն՝ կոլեկտոր մուտք գործող և կոլեկտորից

դուրս եկող ջրի ջերմաստիճանների տարբերությունը:
Արևից ստացվող ջերմային էներգիան որոշվում է հետևյալ արտահայտությամբ միջոցով.

E(կՎտ*ժ) = S(մ2) x P(կՎտ*ժ/ մ2 *օր) x η,
որտեղ S(մ2) - ն կոլեկտորի մակերեսն է,
P(կՎտ*ժ/ մ2 *օր) – արևի ճառագայթային էներգիան է մեկ մետր քառակուսի մակերեսի
վրա, մեկ օրվա ընթացքում,
η – ն արևային ջերմային կոլեկտորի արդյունավետությունն է՝ կախված կոլեկտորի
տիպից: Այն կարող է ունենալ արժեքներ հիմնականում 0,3 ... 0,7 տիրույթում:
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Այսպիսով,

V(լ) = S(մ2) x P(կՎտ*ժ/ մ2 *օր) x η x

,

 
o

t C

:

Դիտարկենք հետևյալ օրինակը: Ենթադրենք կոլեկտոր մուտք գործող ջրի ջերմաստիճանը 15

է, իսկ դուրս եկողինը՝ 60

 

, այսինքն՝ t oC = 55

: Եթե ջերմային կոլեկտորի

մակերեսը լինի S(մ ) = 2 մ , իսկ արդյունավետությունը՝ η = 0,6, ապա, համաձայն նկ. 1.3.2 – ում
2

2

Հայաստանի համար բերված տվյալների, ընդունելով արևային ճառագայթման էներգիայի միջինացված արժեքը՝ P = 5 (կՎտ*ժ/ մ2 *օր) , կունենանք՝

V(լ) = 2 (մ2) x 5(կՎտ*ժ/ մ2 *օր) x 0,6 x

,

= 93,5 լ:

Եթե հայտնի լինեն ջրի մուտքի և ելքի ջերմաստիճանների տարբերությունները և պահանջվող տաքացված ջրի քանակը, ապա օգտվելով վերը բերված արտահայտությունից, կարող ենք որոշել արևային կոլեկտորների անհրաժեշտ գումարային մակերեսը: Այն կլինի՝

S(մ2) = V(լ) / P(կՎտ*ժ/ մ2 *օր) x η x

,

 
o

t C

:

Տեսակարար ջերմունակություն
Նյութի տեսակարար ջերմունակությունը կամ պարզապես ջերմունակությունը բնութագրում է ջերմության այն քանակությունը, որն անհրաժեշտ է նյութի միավոր զանգվածը մեկ
աստիճանով տաքացնելու համար:
Տեսակարար ջերմունակության միջոցով կարող ենք հաշվարկել տաքանալիս մարմնի
ստացված կամ հովանալիս շրջապատին փոխանցված ջերմության

քանակությունը՝ օգտ-

վելով հետևյալ հայտնի բանաձևից.
∆ ,
որտեղ

– ը տաքացող կամ հովացող մարմնի զանգվածն է,
– ն՝ նյութի տեսակարար ջերմունակությունը,

∆ – ն՝ վերջնական և սկզբնական ջերմաստիճանների տարբերությունը:
Ջերմության չափման միավորը կալորիան է: Այն հավասար է ջերմային էներգիայի այն
քանակությանը, որն անհրաժեշտ է + 4

- ում գտնվող ջրի 1 գրամը 1 աստիճանով տաքաց-

նելու համար: Կալորիան փոքր մեծություն է, հետևաբար օգտագործվում է ավելի մեծ միավոր՝
կիլոկալորիան (1 կիլոկալորիան = 1000 կալորիա), որը 1 կգ ջուրը 1

- ով տաքացնելու համար

անհրաժեշտ ջերմության քանակն է:
Միավորների Միջազգային Համակարգում ջերմության քանակությունը չափվում է
ջոուլներով (Ջ), որի կապը կալորիայի հետ հետևյալն է՝ 1 Կալորիան = 4,187 Ջ: Նշենք նաև, որ
ԱՄՆ – ում որպես ջերմության միավոր օգտագործվում է BTU -ն (British Thermal Unit – Բրիտանական ջերմաստիճանային միավոր), որը ջերմության այն քանակն է, որը պետք է 1 ֆունտ
(1 ֆունտ = 454 գրամ) քանակի ջուրը 1 աստիճանով ըստ Ֆարենհայթի տաքացնելու համար
(1 կիլոկալորիան = 3,968 BTU):
Նյութերի տեսակարար ջերմունակությունը՝

- ն, նշված վերջին արտահայտության մեջ,

որոշվում է հիմնականում նյութի միավոր զանգվածում պարունակվող ատոմների թվով: Տեսակարար ջերմունակությունը տարբեր է տարբեր նյութերում: Օրինակ, տվյալ զանգվածով
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ջուրը կարող է կլանել մոտավորապես 10 անգամ ավելի շատ էներգիա, քան նույն զանգվածով
ալյումինը քանի որ ջրի տեսակարար ջերմունակությունը բավականին բարձր է: Այն կազմում
է 4200 Ջ/կգ *

: Համեմատության համար նշենք, որ պղնձի տեսակարար ջերմունակությունը

կազմում է 390 Ջ/կգ *

, իսկ երկաթինը՝ 470 Ջ/կգ *

:

Արևային ջրատաքացուցիչներում ջրի տեսակարար ջերմունակության մեծ արժեքը էապես նպաստում է մեծ քանակությամբ ջերմային էներգիա կուտակելուն, այսինքն՝ օգտագործվող
տարողությամբ ջրի բաքում կարելի է կուտակել բավականին մեծ քանակությամբ ջերմային
էներգիա: Ջրի տեսակարար ջերմունակության մեծ արժեքը կարևոր նշանակություն ունի նաև
օվկիանոսներում և ծովերում ջերմային էներգիայի կուտակման և դրա շնորհիվ, Երկրի տարբեր աշխարհագրական դիրքերում բնության պահպանման համար:
Ջերմահաղորդում
Ջերմահաղորդումը բնութագրում է նյութի միջով ջերմության տեղափոխման հատկությունը: Այն գնահատվում է ջերմահաղորդման գործակցով, որը միավոր ժամանակում, տվյալ
նյութի միավոր հաստության միջով, 1 աստիճան տարբերության դեպքում, տեղափոխվող ջերմության քանակն է: Ջերմահաղորդման գործակցի միավորն է վատտը բաժանած մետրի, բազմապատկած ջերմաստիճանով և սովորաբար նշանակվում է λ (Վտ/մ * աստ.) տառով:
Գոյություն ունեն շատ լավ ջերմահաղորդիչ նյութեր, ինչպես նաև վատ ջերմահաղորդիչ,
կամ այսպես կոչված ջերմամեկուսիչ նյութեր: Որպես օրինակ, ստորև բերված աղյուսակում
ներկայացված են որոշ նյութերի ջերմահաղորդման գործակիցները:
Նյութի անվանումը

Ջերմահաղորդման գործակից, λ (Վտ/մ * աստ.)

Ադամանդ
Արծաթ
Պղինձ

2000 – 2200
429
401

Ոսկի

318

Ալյումին

247

Գրաֆիտ

168

Ցինկ

116

Երկաթ

52

Ապակի

1,1

Ավազ

0,9

Ջուր

0,6

Ցեմենտ

0,29

Փայտ

0,15

Ապակե/բազալտե մանրաթել

0,04

Պոլիուրետանային փրփուր

0,03

Օդ

0,024

Արևային ջրատաքացուցիչներ նախագծելիս, բացի տվյալ նյութի մեխանիկական հատկություններից և տնտեսական բնութագրերից, հաշվի է առնվում նյութերի ջերմությունը հաղորդելու հատկությունը՝ ջերմահաղորդումը, որը կարևորագույն նշանակություն ունի: Օրինակ,
արևի ճառագայթների ջերմային էներգիան կլանելու և խողովակաշարով հոսող ջրին փոխանցելու համար, որպես կանոն օգտագործվում է պղինձ, քանի որ պղնձի ջերմահաղորդման գոր43

ծակցը բավականին մեծ է՝ λ = 401 (Վտ/մ * աստ.): Պղնձի լայն կիրառությունը արևային ջրատաքացման համակարգերում պայմանավորված է նաև նրանով, որ պղնձյա դետալները հեշտ-ությամբ են ենթարկվում մեխանիկական մշակման և զոդման: Արևային ջրատաքացուցիչի կոլեկտորի, բաքի և խողովակաշարի անհրաժեշտ ջերմամեկուսացումն ապահովելու նպատակով օգտագործվում են այնպիսի ջերմամեկուսիչ նյութեր, ինչպիսիք են՝ պոլիուրետանային փրփուրը,
ապակե կամ բազալտե մանրաթելերը, որոնց ջերմահաղորդման գործակիցը բավականին փոքր
է՝ λ = 0,03 – 0,04 (Վտ/մ * աստ.):
Աղյուսակից հետևում է նաև, որ օդի ջերմահաղորդման գործակիցը բավականին փոքր է
և կազմում է 0,024 Վտ/մ * աստ.: Այդ պատճառով, ծակոտկեն նյութերը նույնպես, որպես կանոն, վատ ջերմահաղորդիչներ են և օգտագործվում են ջերմամեկուսացման նպատակներով:
Եզրահանգումներ.
- Ջերմաստիճանը մարմնի ատոմների շարժման միջինացված կինետիկ էներգիան է՝
արտահայտված աստիճաններով:
- Միավորների Միջազգային Համակարգում Կելվինը ընդունված է որպես ջերմաստիճանի չափման միավոր: Տարածված է Ցելսիուսի սանդղակը: Օգտագործվում է նաև Ֆարենհայթի սանդղակը:
- Կալորիան հավասար է ջերմային էներգիայի այն քանակությանը, որն անհրաժեշտ է +
4 - ում գտնվող ջրի 1 գրամը 1 աստիճանով տաքացնելու համար:
- Նյութի ջերմունակությունը (տեսակարար ջերմունակությունը) բնութագրվում է ջերմության այն քանակությամբ, որն անհրաժեշտ է նյութի միավոր զանգվածը մեկ աստիճանով
տաքացնելու համար:
- Նյութերի տեսակարար ջերմունակությունը որոշվում է հիմնականում նյութի միավոր
զանգվածում պարունակվող ատոմների թվով:
- Ջրի տեսակարար ջերմունակությունը բավականին բարձր է: Տվյալ զանգվածով ջուրը կարող է կլանել մոտավորապես 10 անգամ ավելի շատ էներգիա, քան նույն զանգվածով ալյումինը:
- Ջերմահաղորդումը բնութագրում է նյութի միջով ջերմության տեղափոխման հատկությունը:
- Արևային ջրատաքացուցիչներում օգտագործվում են լավ ջերմահաղորդիչ նյութեր՝
պղինձ և ալյումին: Օգտագործվում են նաև վատ ջերմահաղորդիչ կամ այսպես կոչված ջերմամեկուսիչ նյութեր, ինչպիսիք են ապակե/բազալտե մանրաթելը, կամ պոլիուրետանը:

2.3. Արևային էներգիայի ջերմային կոլեկտորների տիպերը
Արևային էներգիայի ջերմային կերպափոխիչները տարբերվում են համաձայն իրենց
կիրառության ոլորտների և աշխատանքային ջերմաստիճանների (աղյուսակ 1):
Աղյուսակ 1

100 ° C- ից ցածր

150 ° C- ից բարձր

200-ից 2000 ° C

Մինչև 5000 ° C

Ջրի տաքացում կեն-

Ջրի տաքացում

Էլեկտրական

Նյութերի մշակման

ցաղային օգտագործ-

արդյունաբերական

էներգիայի

համար, արևային

ման և բիզնես

օգտագործման

արտադրություն

վառարաններ

նպատակների համար

համար

Աղյուսակից հետևում է, որ տարբեր ոլորտների արևային էներգիայի ջերմային կերպափոխիչների աշխատանքային ջերմաստիճանները խիստ տարբերվում են միմյանցից: Տարբեր
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են նաև այդ համակարգերի ջերմային կոլեկտորների տիպերը: Մենք կդիտարկենք 100 °C - ից
ցածր ջերմաստիճանների, այսինքն՝ կենցաղային օգտագործման և բիզնես նպատակների համար
նախատեսված ջերմային կերպափոխիչները և դրանցում օգտագործվող արևային կոլեկտորները:
Կենցաղային օգտագործման համար ջրի տաքացումը իրականացվում է հիմնականում
տանիքին տեղադրված ջերմային կոլեկտորների միջոցով (նկ. 2.3.1): Հարթ պանելային տիպի
կոլեկտորները կազմված են արևի ճառագայթներն ինտենսիվ կլանող սև կամ մուգ գույնի ներկված մետաղական թիթեղից, որին եռակցված է խողովակաշար: Կոլեկտորները ջերմամեկուսացվում են՝ ջերմային կորուստները հնարավորինս նվազեցնելու նպատակով: Պարզության համար ենթադրենք, որ բաքի ջուրը պոմպի միջոցով շրջանառություն է կատարում կոլեկտորների խողովակաշարի միջով (ուղղակի շրջանառության տիպի համակարգ): Այսինքն՝ կուտակիչ բաքից սառը ջուրը պոմպի միջոցով մղվում է դեպի տանիքում տեղադրված արևային կոլեկտորները, որտեղ արևի էներգիայի կլանման արդյունքում ջուրը տաքանում է և հետ է վերադառնում դեպի կուտակիչ բաք: Բաքից տաք ջուրը ուղղվում է դեպի խոհանոց կամ լոգարան:

Արևային ջերմային կոլեկտորներ

Կարգավորիչ
Տաք ջրի ելք
Տաք ջերմատ.
Սառը ջերմատար
Նկ. 2.3.1. Կենցաղային տաք ջուր ապահովող արևային էներգիայի ջերմային կերպափոխիչ համակարգ

Այսպիսով, արևային կոլեկտորը ջերմային կերպափոխիչ համակարգի կարևորագույն հանգույց է: Դիտարկենք կենցաղային օգտագործման համար նախատեսված ջերմային կերպափոխիչների կոլեկտորների տիպերը, դրանց կառուցվածքային առանձնահատկությունները:
Ամենաշատը տարածված են վակուումային խողովակային և հարթ պանելային տիպի
արևային ջերմային կոլեկտորները: Արդյունաբերական օգտագործման, ինչպես նաև էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար (աղյուսակ 1), օգտագործվում են կոնցենտրատորային
ջերմային կոլեկտորներ: Նշված բոլոր արևային ջերմային կոլեկտորներն ունեն կառուցվածքային տարբերություններ, բայց բոլորն էլ կատարում են նույն ֆունկցիան՝ արևային էներգիան
փոխակերպում են ջերմության:
Վակուումային խողովակային արևային ջերմային կոլեկտորներ
Վակուումային խողովակային կոլեկտորները մեծ տարածում ունեն իրենց բարձր արդյունավետության շնորհիվ (նկ. 2.3.2): Դրանք կազմված են ապակյա գլանաձև երկու երկար
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խողովակներից, որոնց մեջ ստեղծված է վակուում (նկ. 2.3.3): Քանի որ վակուումի միջավայրը
օժտված է շատ լավ ջերմամեկուսիչ հատկությամբ, ուստի կլանված Արևի ջերմությունը մեծ
արդյունավետությամբ պահպանվում է ներքին խողովակում և օգտագործվում է տարբեր
ձևերով:

Նկ. 2.3.2. Վակուումային խողովակներով ջերմային կոլեկտոր

Վակուումային կոլեկտորներն ունեն հետևյալ կառուցվածքը. երկու ապակյա խողովակ
տեղադրված է միմյանց մեջ (նկ. 2.3.3): Դրանց մի եզրից, հալեցման միջոցով, խողովակները
զոդված են միմյանց, իսկ մյուս ծայրերը փակված են: Նշենք, որ օգտագործվում է լույսի մեծ
թափանցելիությամբ օծտված ապակի: Ներքին և արտաքին խողովակների միջև եղած տարածությունից օդը հանվում է, ստեղծվում է վակուում: Այստեղ կլոր խողովակների կիրառությունը պայմանավորված է վակուումի հետևանքով ստեղծվող մեծ արտաքին ճնշմանը դիմակայելու պահանջով: Ներքին խողովակի արտաքին մակերեսը նախապես ծածկվում է եռաշերտ
հակաանդրադարձնող՝ կլանիչ ծածկույթով (նկ. 2.3.4):

1

2

4

3

Նկ. 2.3.3. Վակուումային խողովակի կառուցվածքը.
1 – արտաքին ապակյա խողովակ, 2 – ճառագայթների կլանիչ ծածկույթ, ներքին խողովակի վրա,
3 – վակուումի տարածք, 4 – ամրակ, պատրաստված վատ ջերմահաղորդիչ նյութից

Վակուումային խողովակներով ջերմային կոլեկտորի աշխատանքի սկզբունքը հետևյալն է.
արևի ճառագայթները, անցնելով արտաքին թափանցիկ ապակյա գլանի միջով, կլանվում են
ներքին խողովակի վրայի կլանիչ ծածկույթի կողմից, տաքանում է ներքին խողովակը և դրա
ներսի տարածքը: Դեպի արտաքին միջավայր ջերմությունը համարյա չի փոխանցվում, քանի
որ շրջապատում վակուում է: Այստեղ կարելի է ասել բացակայում են ջերմային էներգիայի
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փոխանցման ջերմահաղորդման և կոնվեկցիայի ձևերը (տես ենթաբաժին 2.1): Առկա է միայն
ճառագայթման երևույթը երկար ալիքների (ինֆրակարմիր) տիրույթում, որն էլ նվազագույնին
է հասցվում հակաանդրադարձնող շերտերի կիրառությամբ:

ներքին խողովակ
հակադարձնող շերտ
կլանիչ շերտ

զսպանակային
բռնիչ

ինֆրակարմիր ճառագայթներն
անդրադարձնող շերտ

Նկ. 2.3.4. Վակուումային խողովակի արտաքին տեսքը

Վակուումային խողովակները պատրաստվում են 1,6 մմ, կամ 1,8 մմ հաստությամբ, այսպես կոչված բորասիլիկատային ապակուց, որն ունի մեխանիկական մեծ ամրություն և լույսի
մեծ թափանցելիություն (>92%): Մեխանիկական մեծ ամրությունը անհրաժեշտ է կարկուտի
հարվածներին դիմանալու համար: Լայն կիրառություն ունեցող վակուումային խողովակների
երկարությունը կազմում է 1800 մմ, արտաքին խողովակի տրամագիծը 58 մմ է, իսկ ներքին
խողովակինը՝ 47 մմ:
Վակուումային խողովակներով ջերմային կոլեկտորներն օգտագործվում են հետևյալ
երեք մեթոդով.
- Ջրի ուղղակի թերմոսիֆոնային տաքացում,
- Տաքացում ջերմային խողովակի կիրառությամբ,
- U – աձև խողովակով տաքացում:
Ջրի ուղղակի թերմոսիֆոնային տաքացման մեթոդը ցույց է տրված նկ. 2.3.5 - ում: Թերմոսիֆոնի երևույթի (տես ենթաբաժին 2.1) էությունն այն է, որ տաք վիճակում ընդարձակման
հետևանքով նյութն ավելի թեթև է, քան սառը վիճակում գտնվող նյութը: Այսինքն՝ տաքացված
ջուրը, լինելով թեթև, հոսում է դեպի վեր, իսկ սառը ջուրը, լինելով ավելի ծանր, հոսում է դեպի
ցած:
Վակուումային խողովակներով ջրի թերմոսիֆոնային տաքացուցիչը գործում է հետևյալ
կերպ (նկ. 2.3.5) արևի ճառագայթները կլանվում են ներքին խողովակի կողմից, որը տաքանալով
փոխանցում է ջերմությունը խողովակի միջի ջրին: Տաքանալով, ջուրը թերմոսիֆոնային
սկզբունքով տեղաշարժվում է դեպի կուտակիչ բաքի վերին մասը, իսկ սառը ջուրը բաքից հոսում է դեպի խողովակի ներքին հատվածը, որտեղ նորից տաքանալով, բարձրանում է դեպի
վեր: Այսպիսի շրջանառության շնորհիվ բաքի ջուրը տաքանում է:
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Ջերմակուտակիչ բաք

Օդանցք
Տաք ջրի
ելք

Արևի ճառագայթներ

Վակուումային
խողովակ

Սառը ջրի
մուտք

Նկ. 2.3.5. Ջրի ուղղակի թերմոսիֆոնային տաքացման մեթոդը վակուումային խողովակային
կոլեկտորով

Ջերմային խողովակի կիրառությամբ տաքացումը նման է վերը դիտարկված թերմոսիֆոնային երևույթին, սակայն այն տարբերությամբ, որ ջերմային խողովակը պղնձյա բարակ
խողովակ է, և դրանից ավելի մեծ տրամագծով գլխիկով, լցված ջերմատար հեղուկով և հերմետիկ փակված եզրերով (նկ. 2.3.6): Այն ամրացված է ալյումինե ջերմակլանիչ դետալին, որը տեղադրված է ներքին ապակյա խողովակի մեջ: Այդ ջերմակլանիչ դետալի միջոցով ներքին
ապակյա խողովակից ջերմությունը փոխանցվում է պղնձյա բարակ խողովակին: Տաքանալով,
ջերմային խողովակի միջի հեղուկը գոլորշանում և բարձրանում է դեպի վեր, որտեղ ջերմությունը փոխանցվում է արտաքին, մեծ տրամագծով պղնձյա խողովակով հոսող ջերմատար հեղուկին և սառչելով, կաթիլների տեսքով, հեղուկը հետ է վերադառնում դեպի ներքև (նկ. 2.3.7 ա):
Այսպիսի շրջանառության շնորհիվ, ջերմային էներգիան վակուումային խողովակի ամբողջ ծավալից տեղափոխվում է դեպի վերևի արտաքին պղնձյա խողովակ, և դրա միջի ջերմատար
հեղուկը տաքանում է:
Կրկնակի պատերով
վակուումային
մեկուսացման խողովակ
Կենտրոնում պահող
ռետինե դետալ
Սև կլանիչ
շերտ ներքին
խողովակի վրա
Դեպի կենտրոն
ջերմահաղորդիչ

Ջերմային
խողովակի
սառեցվող
տեղամաս

Նկ. 2.3.6. Վակուումային ջերմային խողովակի տեսքը
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Սառը հեղուկ

Տաքացված հեղուկ

Ջերմային
խողովակի գլխիկ

Վերևի ջրատար
խողովակ
Բարձրացող
գոլորշիներ

Կոնդենսացված
հեղուկի կաթիլներ
Ջերմային խողովակի
աշխատանքային հեղուկ

ա)

բ)

Նկ. 2.3.7. Ջերմային խողովակի կառուցվածքը (ա) և միացման ձևը (բ)

U – աձև խողովակով տաքացումն իրականացվում է հետևյալ ձևով: U – աձև պղնձյա խողովակն, ամրացվում է ալյումինե ջերմակլանիչ դետալին, որը տեղադրվում է ներքին խողովակի
մեջ ամբողջ երկայնքով (նկ. 2.3.8): Տաքացվող ջերմատար հեղուկը շրջանառություն է կատարում U – աձև պղնձյա խողովակի միջով: Այսպիսով, վակուումային կոլեկտորի ներքին
ապակյա խողովակի ջերմությունը փոխանցվում է ալյումինին և U – աձև պղնձյա խողովակին,
և ջերմատար հեղուկը տաքանում է:

Նկ. 2.3.8. U – աձև խողովակով վակուումային ջրատաքացուցիչի կառուցվածքը

Դիտարկված երկու ապակյա խողովակներով կազմված վակուումային կոլեկտորներից
բացի, հայտնի են նաև ավելի քիչ կիրառություն ունեցող, մեկ ապակյա գլանով և ներսում մետաղյա կլանիչով կոլեկտորները: Այս տիպի վակուումային կոլեկտորների խափանման հավանականությունը համեմատաբար ավելի մեծ է վակուումի հնարավոր կորստի պատճառով:
Արևային հարթ պանելային ջերմային կոլեկտոր
Բացի վերը դիտարկված վակուումային խողովակային ջերմային կոլեկտորներից, լայնորեն օգտագործվում են նաև հարթ պանելային կոլեկտորները, որոնք ունեն որոշակի առավելություններ (նկ 2.3.9):
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Նկ. 2.3.9. Հարթ պանելային կոլեկտոր

Հարթ պանելային կոլեկտորի կառուցվածքը պատկերված է նկ. 2.3.10 – ում: Այն կազմված է՝
- դիմացի լուսաթափանց ծածկից,
- կլանիչից,
- ջերմամեկուսիչ արկղից:
Արևի ճառագայթներ
Ապակի

Սառը ջրի մուտք
Տաք ջրի ելք
Արկղ
Ջերմամեկուսիչ նյութ
Վեր գնացող խողովակներ
Ջերմակլանիչ թիթեղ
Նկ. 2.3.10. Հարթ պանելային ջերմային կոլեկտորի կառուցվածքը

Արևի ճառագայթների ջերմային կլանիչը պղնձյա կամ ալյումինե թիթեղ է, որը ծածկված է
արևի ճառագայթներն արդյունավետ կլանող ներկով: Հաճախ այդ նպատակով օգտագործվում է
սև քրոմ: Ջերմակլանիչ թիթեղին ամրացվում է պղնձյա ջրատար խողովակաշար, որի միջով
հոսում է տաքացվող ջուրը կամ ջրի էթիլ-գլիկոնային խառնուրդը՝ ձմռանը սառցակալումը
բացառելու նպատակով: Խողովակների ամրացումը կլանիչ թիթեղին իրականացվում է
հիմնականում լազերային կամ ուլտրաձայնային զոդման միջոցով:
Արևի ճառագայթների ջերմակլանիչը տեղադրվում է ալյումինե պրոֆիլից պատրաստված արկղի մեջ: Այն տալիս է պանելին մեխանիկական ամրություն և նվազեցնում է ջերմային
կորուստները: Կլանիչի ներքևի մասը և կողմնային պատերը ծածկվում են ջերմամեկուսիչ նյութով: Ջերմակլանիչի վերևի մակերեսը ծածկվում է երկաթի փոքր պարունակությամբ, արևի
ճառագայթների մեծ թափանցելիությամբ օժտված, թրծված ապակիով: Այն ապահովում է
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կոլեկտորի ջերմամեկուսացումը և պաշտպանում է կոլեկտորը արտաքին ազդեցություններից
(անձրև, կարկուտ, փոշի և այլն): Հաճախ ջերմամեկուսացման մեծացման նպատակով պանելի
մակերեսը ծածկվում է ապակու երկու շերտով, կամ ապակու տակ տեղադրվում է օպտիկապես թափանցիկ ջերմամեկուսիչ թաղանթ:
Հարթ պանելային կոլեկտորների շարքին են դասվում նաև պլաստիկ նյութից պատրաստված, բազմաթիվ խողովակներից կազմված, սև գույնի արևային ջերմային կոլեկտորները (նկ.
2.3.11 ա): Դրանք տեղադրված չեն ջերմամեկուսիչ տուփի մեջ և ծածկված չեն ապակով (ոչ
ապակեպատ): Այս տիպի ջերմային կոլեկտորները համեմատաբար էժան են և օգտագործվում են հիմնականում տաք եղանակային պայմաններում՝ բացօթյա լողավազանների ջուրը
տաքացնելու նպատակով:
Անցքեր
Ջրատար անցքեր

Ջրատար խողովակ

ա)

բ)
Նկ. 2.3.11. Հարթ պանելային ոչ ապակեպատ կոլեկտոր

Ջերմային կոլեկտորները տեղադրվում են լողավազանից ոչ հեռու գտնվող տան կամ հովանոցի տանիքին: Լողավազանի ջուրը պոմպի միջոցով մղվում է դեպի ջերմային կոլեկտորները, որտեղ անցնելով բազմաթիվ ջրատար անցքերի միջով (նկ. 2.3.11 բ), տաքանում և հետ է
վերադառնում լողավազան: Այսպիսով, արևի էներգիայի միջոցով տաքացվում է լողավազանի
ջուրը, ինչը հնարավորություն է տալիս արագացնել լողավազանի ջրի տաքացման պրոցեսը,
երկարաձգել լողավազանի օգտագործման ժամանակահատվածը տարվա ընթացքում, ինչպես
նաև ավելի հաճախ փոխել լողավազանի ջուրը մաքրելու նպատակով:
Վերը շարադրված երեք տիպի՝ վակուումային խողովակային, հարթ պանելային ապակեպատ ջերմամեկուսիչ արկղով, ինչպես նաև առանց արկղի (ոչ ապակեպատ) արևային կոլեկտորները իրենից արդյունավետությամբ էապես տարբերվում են միմյանցից, ինչով էլ պայմանավորվում է դրանց կիրառության ոլորտները: Դիտարկենք այդ արևային ջերմային կոլեկտորների արդյունավետությունը և կիրառության ոլորտները:
Ինչպես հայտնի է, արևային էներգիայի ջերմային կոլեկտորների արդյունավետությունը,
կամ ՕԳԳ – ն (օգտակար գործողության գործակիցը) որոշվում է ստացված Pօգ օգտակար ջերմային էներգիայի և կոլեկտորի վրա ընկնող Pարև արևի էներգիայի հարաբերությամբ.

օգ
:
արև

η

Հայտնի է, որ ջերմային կոլեկտորներում Արևի էներգիան ամբողջապես չի կերպափոխվում օգտակար ջերմային էներգիայի տարբեր տիպի կորուստների պատճառով, այսինքն արդյունավետության՝ վերը նշված արտահայտության մեջ համարիչը միշտ փոքր է հայտարարից:
Հետևաբար, ՕԳԳ – ի արժեքը կարող է լինել կոտորակային թիվ, 0 – ից 1 միջակայքում: Հաճախ,
η–ն արտահայտվում է տոկսներով բազմապատկելով վերը նշված արտահայտությունը 100 % -ով:
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Արևային էներգիայի ջերմային կոլեկտորներում էներգիայի կորուստները կախված են
կոլեկտորի տիպից, կոնստրուկտիվ առանձնահատկություններից: Ջերմային էներգիայի կորուստների չափը կախված է նաև արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանից: Այսպես, ամառային
տաք պայմաններում, երբ ջերմային կոլեկտորի և շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանների տարբերությունը մեծ չէ, ջերմության ավելի քիչ քանակություն է փոխանցվում կոլեկտորից դեպի
շրջակա միջավայր, քան ձմեռային ցուրտ պայմաններում, երբ կոլեկտորի և միջավայրի ջերմաստիճանների տարբերությունը մեծ է:
Դիտարկված վակուումային խողովակներով, հարթ պանելային ապակեպատ, ինչպես
նաև ոչ ապակեպատ արևային կոլեկտորների արդյունավետությունների կախվածությունը
կոլեկտորի և շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանների տարբերությունից ցույց է տրված նկ.
2.3.12 – ում: Ըստ նկարի, կոլեկտորի և շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանների փոքր տարբերությունների դեպքում առավել արդյունավետ են գործում ոչ ապակեպատ (հարթ պանելային,
առանց ջերմամեկուսիչ արկղի և ապակյա ծածկի) կոլեկտորները: Իրոք, տաք կլիմայական պայմաններում, եթե արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը (օրինակ, 35 0C) հավասար է ոչ ապակեպատ արևային կոլեկտորների ջերմաստիճանին, (նույնպես 35 0C), ջերմային կորուստներ չեն
լինի, և այդ տիպի կոլեկտորի արդյունավետությունը կլինի առավելագույնը, քանի որ ծածկող
ապակու բացակայության պարագայում չեն լինի նաև օպտիկական կորուստներ, որն առկա է
մյուս երկու տիպի կոլեկտորներում: Նշենք, որ ծածկող ապակու կողմից ստեղծվող օպտիկական կորուստները արևի ճառագայթների որոշ մասի անդրադարձումն է ապակու մակերեսից
և ճառագայթների էներգիայի որոշ մասի կլանումն է ապակու ծավալի մեջ:
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Նկ. 2.3.12. Ջերմային կոլեկտորների արդյունավետության կախվածությունը կոլեկտորի և շրջակա
միջավայրի ջերմաստիճանների տարբերությունից

Կոլեկտորի և շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանների՝ մինչև 40 0C տարբերության դեպքում հարթ պանելային ապակեպատ կոլեկտորների արդյունավետությունը գերազանցում է
վակուումային խաղովակներով կոլեկտորների արդյունավետությանը: Դա պայմանավորված
է նրանով, որ հարթ կոլեկտորների արևի ճառագայթները կլանող մակերեսը (ապերտուրան)
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ավելի մեծ է, քան նույն տարածությունը զբաղեցնող վակուումային խողովակային կոլեկտորներինը: Ջերմաստիճանների 40 0C – ից մեծ տարբերությունների դեպքում վակուումային կոլեկտորների արդյունավետությունը առավելագույնն է դրանց փոքր ջերմային կորուստների շնորհիվ:

2.4. Արևային ջրատաքացման համակարգերի տիպերը
Արևային ջերմային համակարգերը (կայանքները) լայնորեն օգտագործվում են կենցաղային և արտադրական կարիքների համար տաք ջուր ստանալու նպատակով: Դիտարկենք
արևային ջրատաքացման համակարգերի տիպերը:
Գոյություն ունեն տարբեր տիպի արևային ջրատաքացման համակարգեր, որոնք բաժանվում են երկու հիմնական խմբի՝ պասսիվ և ակտիվ:
Պասսիվ ջրատաքացման համակարգերում ջուրը տաքանում և տեղափոխվում է կուտակիչ բաք թերմոսիֆոնային շրջանառության շնորհիվ: Այստեղ ջրի շրջանառության համար պոմպեր չեն օգտագործվում (նկ. 2.4.1 ա): Պասսիվ տիպի ջրատաքացման համակարգերում կուտակիչ բաքը տեղադրվում է արևային կոլեկտորից որոշակի բարձրության վրա: Ջուրը տաքանալով կոլեկտորում, սկսում է հոսել դեպի ավելի բարձր տեղաբաշխված բաքը, քանի որ տաքացված ջուրը թեթև է: Մյուս կողմից՝ բաքից դեպի կոլեկտոր է հոսում սառը ջուրը, որն ավելի ծանր
է: Այսպիսով, ընթանում է ջրի շրջանառություն գրավիտացիայի շնորհիվ, և բաքը լցվում է տաքացված ջրով: Հաշվի առնելով աշխատանքի սկզբունքը՝ ջրատաքացման այս տիպի համակարգերը կոչվում են նաև թերմոսիֆոնային կամ գրավիտացիոն: Այս տիպի վակուումային խողովակներով պասսիվ ջրատաքացման համակարգի արտաքին տեսքը, որպես օրինակ, ցույց է տրված
նկ. 2.4.1 բ – ում, իսկ դրա կառուցվածքը պատկերված է նախորդ ենթաբաժնի նկ. 2.3.5 - ում:
Ջերմակուտակիչ բաք

Արևային կոլ.

ա)

բ)

Նկ. 2.4.1. Պասսիվ թերմոսիֆոնային ջրատաքացուցիչ

Պասսիվ թերմոսիֆոնային ջրատաքացուցիչ համակարգերը կարող են լինել ոչ ճնշումային
կամ ճնշումային, կախված նրանից, թե համակարգի միջոցով տաքացվող ջուրն ինչ ճնշման
տակ է գտնվում: Այդ ջրատաքացման համակարգերը դիտարկվում են ստորև:
Թերմոսիֆոնային պասսիվ ջրատաքացուցիչների դասին է պատկանում նաև այսպես
կոչված ինտեգրված բաքով ջերմային համակարգը (նկ. 2.4.2): Այստեղ ջրի կուտակիչ բաքը,
որը տվյալ դեպքում կազմված է երկու մասից, տեղադրված է ջերմամեկուսիչ արկղի մեջ, ծածկված է սև ներկով և հանդիսանում է նաև արևի ճառագայթների կլանիչ: Բաքի ներսում ջուրը
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տաքանում է և ելքի խողովակի միջոցով ուղղվում է դեպի սպառման վայր: Այս տիպի ջրատաքացուցիչների դիմացի մակերեսը որպես կանոն ծածկվում է ապակու երկու շերտով, ջերմային կորուստները նվազեցնելու նպատակով:

Երկշերտ ապակի

Սև ներկված բաք

Գոգավոր հայելի
Նկ. 2.4.2. Ինտեգրված բաքով ջրատաքացուցիչ

Նկ. 2.4.2 – ում պատկերված բաքերի թիվը երկուսն է: Այն կարող է լինել մեկ հատ կամ
երկուսից ավելի՝ կախված ջրատաքացուցիչի կոնստրուկտիվ առանձնահատկություններից:
Ինտեգրված բաքով ջրատաքացուցիչ կայանի ջերմային կորուստները համեմատաբար մեծ
են: Հետևաբար, դրանք գիշերվա ընթացքում կորցնում են կուտակված ջերմային էներգիայի
մեծ մասը: Բացի այդ, այս տիպի ջրատաքացուցիչները ձմռանը պետք է ջրահեռացվեն կամ
պաշտպանվեն ցրտահարությունից: Այս տիպի արեգակնային ջրատաքացուցիչները կարող
են լավագույնս հարմար լինել այն վայրերի համար, որտեղ ջերմաստիճանը հազվադեպ է
լինում զրոյից ցածր:
Դիտարկված պասսիվ թերմոսիֆոնային ջրատաքացուցիչները տնտեսապես շահավետ
են և հուսալի, քանի որ բացակայում է ջրի էլեկտրական պոմպը:
Ակտիվ ջրատաքացման համակարգերում ջրի շրջանառությունը, այսինքն՝ կոլեկտորում
տաքացված ջրի տեղափոխությունը դեպի կուտակիչ բաք իրականացվում է ջրային էլեկտրական պոմպերի միջոցով (նկ. 2.4.3): Պոմպի աշխատանքը ավտոմատ կերպով ղեկավարվում է
կարգավորիչի միջոցով: Արևային կոլեկտորի և կուտակիչ բաքի ջերմաստիճանների համապատասխան մուտքագրված տարբերության դեպքում միանում է ջրային պոմպը, և ջուրը սկսում
է շրջանառություն կատարել կոլեկտորի և կուտակիչ բաքում տեղակայված գալարաձև խողովակաշարի միջով՝ ջերմային էներգիան տեղափոխելով դեպի կուտակիչ բաք: Աշխատանքի
այս տիպի ավտոմատացման շնորհիվ ակտիվ ջրատաքացուցիչ կայաններն ավելի արդյունավետ են գործում պասիվ թերմոսիֆոնային կայանների համեմատ: Ձմռանը սառցակալելուց
պաշտպանելու նպատակով, կոլեկտորի և կուտակիչ բաքում տեղակայված գալարաձև խողովակաշարի կոնտուրը սովորաբար լցվում է ջրի գլիկոլային ցրտադիմացկուն խառնուրդով:
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Արևային կոլեկտոր

Տաք
Կարգավորիչ

Բաք
Ջեռուցիչ

Սառը
Պոմպ
Նկ. 2.4.3. Ակտիվ ջրատաքացուցիչ

Ակտիվ ջրատաքացուցիչներից են դրենաժային համակարգերը (նկ. 2.4.4): Այս տիպի
ջրատաքացման համակարգերում օգտագործվում է լրացուցիչ բաք, որի մեջ լցվում է արևային
կոլեկտորում տաքացված ջուրը: Համակարգն ունի աշխատանքային երկու վիճակ՝ դադարի և
աշխատանքային: Գիշերները ցուրտ եղանակային պայմաններում համակարգը գտնվում է դադարի վիճակում, և ջրի պոմպը չի գործում: Համակարգում ջուրը գտնվում է համապատասխան
մակարդակի վրա: Երբ արևային կոլեկտորի ջերմաստիճանը բարձրանում է, ավտոմատ կերպով միանում է ջրի էլեկտրական պոմպը, և ջուրը սկսում է շրջանառություն կատարել արևային կոլեկտորի միջով: Տաք ջուրը լցվում է լրացուցիչ բաքի մեջ գրավիտացիայի շնորհիվ:
Ջրի այդպիսի շրջանառության միջոցով ջերմային էներգիան արևային կոլեկտորից տեղափոխվում է տաք ջրի կուտակիչ բաքի մեջ, որտեղից էլ այն օգտագործվում է:
դատարկ
պանել

լցված
պանել

պոմպ
անջատվ.

տաք
ջ. բաք

պոմպ
աշխ.

Դադարի վիճակ

տաք
ջ. բաք

Աշխատանքային վիճակ

Նկ. 2.4.4. Դրենաժային ջրատաքացուցիչ
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Այսպիսով, դրենաժային ջրատաքացման կայանքի արևային կոլեկտորը մնում է դատարկ
տարվա ցուրտ եղանակային պայմաններում: Հետևաբար, այս համակարգերում բացակայում
է սառցակալման հավանականությունը: Այս համակարգերի մոնտաժման աշխատանքները
անհրաժեշտ է կատարել հատուկ ուշադրություն դարձնելով այն հանգամանքին, որ բոլոր
ջրատար խողովակները պետք է ունենան որոշակի թեքություն հորիզոնական հարթության
նկատմաբ, ջրի հոսքը դեպի ներքև ապահովելու նպատակով:
Բացի վերը դիտարկված պասիվ և ակտիվ տիպերից, ջերմային համակարգերը՝ կայանքները լինում են նաև այսպես կոչված ուղղակի շրջանառության (բաց համակարգ) և անուղղակի
շրջանառության (փակ համակարգ) տիպի:
Ուղղակի շրջանառության (բաց համակարգ) տիպի ջերմային կայաններում արևային
կոլեկտորի միջով հոսում է կուտակիչ բաքի ջուրը: Այս տիպի ջերմային համակարգի օրինակ
է նկ. 2.4.1 – ում պատկերված պասսիվ թերմոսիֆոնային ջրատաքացուցիչը: Նկ. 2.4.3 – ում պատկերված ակտիվ ջրատաքացուցիչը նույնպես ուղղակի շրջանառության համակարգի օրինակ
կլիներ, եթե կուտակիչ բաքում տեղակայված գալարաձև խողովակաշարը չլիներ, և բաքի ջուրը
շրջանառություն կատարեր արևային կոլեկտորի միջով: Ուղղակի շրջանառության համակարգերը հաջողությամբ օգտագործվում են այն վայրերում, որտեղ կլիմայական պայմանները տաք
են, և ձմռան ամիսներին արևային կոլեկտորի մեջ սառույցի գոյացման հավանականությունը
բացակայում է:
Անուղղակի շրջանառության (փակ համակարգ) տիպի արևային ջերմային կայաններում
արևային կոլեկտորով և կուտակիչ բաքի գալարաձև խողովակաշարով (ջերմափոխանակիչ)
կազմված փակ կոնտուրով հոսում է ջրի և գլիկոլի ցրտադիմացկուն խառնուրդը, այսինքն՝
արևային կոլեկտորով հոսող ջերմատար հեղուկը և բաքում կուտակված ջուրը տարանջատված
են միմյանցից: Անուղղակի շրջանառության տիպի արևային ջրատաքացման համակարգի օրինակ է նկ. 2.4.3 – ում պատկերված ակտիվ ջրատաքացուցիչ կայանքը: Անուղղակի շրջանառության արևային ջերմային համակարգերը կարող են օգտագործվել ցուրտ կլիմայական պայմաններում, առանց դրանց սառցակալման վտանգի:
Արևային ջրատաքացման համակարգերը, կիրառության տեսանկյունից, ստորաբաժանվում են ըստ հետևյալ հատկանիշների.
- ցածր ճնշումային,
- բարձր ճնշումային,
- տարանջատված:
Դիտարկենք այդ համակարգերը:
Ցածր ճնշումային ջրատաքացման համակարգի օրինակ է նկ. 2.4.1 – ում պատկերված
արևային կոլեկտորից (վակուումային խողովակներից) և ջերմակուտակիչ բաքից կազմված
կայանքը:
Ցածր ճնշումային ջրատաքացման համակարգի կառուցվածքը ցույց է տրված նկ. 2.4.5 – ում:
Համակարգի բաղկացուցիչ հանգույցներն են ավտոմատ ղեկավարման էլեկտրոնային սարքը
(5) և ջրի էլեկտրամագնիսական փականը (6): Բաքում տեղակայված է ջրի մակարդակի և
ջերմաստիճանի չափման տվիչը (3) և որպես կանոն՝ լրացուցիչ էլեկտրական ջեռուցիչը (4):
Բաքի մեջ ջրի անհրաժեշտ մակարդակը կարգավորվում է ավտոմատ կառավարման էլեկտրոնային սարքի միջոցով: Երբ բաքում ջրի մակարդակը նվազում է, 5 – րդ ավտոմատ կառավարման էլեկտրոնային սարքը, ստանալով ազդանշան 3 – րդ տվիչից, բացում է ջրի էլեկտրա56

մագնիսական փականը և բաքը լցվում է: Երբ ջրի մակարդակը հասնում է առավելագույնին,
կառավարման սարքն ուղարկում է ազդանշան էլեկտրամագնիսական փականին և ջրի մուտքը
դեպի բաք փակվում է:
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6-էլեկտրամ. փական
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7

Նկ. 2.4.5. Ցածր ճնշումային ջրատաքացման համակարգ.
1 - բաք, 2 - օդանցք, 3 - ջրի մակարդակի և ջերմաստիճանի տվիչ, 4 - էլեկտրական ջեռուցիչ, 5 – ավտոմատ կառավարման սարք, 6 – էլեկտրամագնիսական փական, 7 - սառը ջրի մուտք, 8 - կոլեկտոր
(վակուումային խողովակներ), 9 – տաք ջրի ելք

Ջուրը տաքանալով ապակյա վակուումային խողովակներում (8), թերմոսիֆոնային սկզբունքով բարձրանում է դեպի բաք (1), իսկ ջրի սառը մասն իջնում է դեպի վակուումային խողովակների ստորին հատվածը: Այսպիսով, բաքի ջուրը տաքանում է: Ջերմության կորուստը նվազագույնին հասցնելու նպատակով բաքը ջերմամեկուսացված է, որի համար հիմնականում
օգտագործվում է պոլիուրեթան: Բաքի վերին մասում կա օդանցք (2), որն ապահովում է մթնոլորտային ճնշումը բաքում և գոլորշիների առկայության դեպքում՝ դրանց ելքը դեպի արտաքին միջավայր: Ցուրտ եղանակային պայմանների դեպքում ավտոմատ կառավարման սարքի
միջոցով միացվում է 4 – րդ էլեկտրական ջեռուցիչը՝ բաքում ջրի անհրաժեշտ ջերմաստիճանը
ապահովելու նպատակով: Ավտոմատ ղեկավարման սարքը ցույց է տալիս նաև բաքում ջրի
ջերմաստիճանը տարբեր մակարդակների վրա:
Նկ. 2.4.6 – ում պատկերված է ցածր ճնշումային ջրատաքացման համակարգ, որտեղ
սառը ջրի մատակարարումն իրականացվում է լրացուցիչ փոքր բաքի միջոցով (3): Այդ բաքի
մեջ տեղակայված է լողացող փական, որի միջոցով ավտոմատ կերպով ապահովվում է ջրի
մուտքը դեպի ջերմակուտակիչ բաք (1): Այստեղ էլեկտրոնային կառավարման հանգույցը ծառայում է միայն ջեռուցիչը էլեկտրասնուցման աղբյուրին, անհրաժեշտության դեպքում, միացնելու կամ անջատելու համար:
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Նկ. 2.4.6. Ցածր ճնշումային ջրատաքացման համակարգ լրացուցիչ բաքով.
1 - բաք, 2 - օդանցք, 3 - լրացուցիչ բաք լողացող փականով, 4 - էլեկտրական ջեռուցիչ, 5 - ավտոմատ
կառավարման սարք, 6 – կոլեկտոր (վակուումային խողովակներ)

Նկ. 2.4.7 – ում պատկերված է ցածր ճնշումային ջրատաքացման համակարգ, որտեղ
սառը ջուրը մատակարարվում է ավելի բարձր մակարդակի վրա տեղաբաշխված ջրի լրացուցիչ բաքից (3): Այդ բաքը որպես կանոն տեղադրվում է տանիքի ծածկի տակ: Մակարդակների
տարբերության շնորհիվ լրացուցիչ բաքից ջուրը մատակարարվում է դեպի արևային էներգիայով ջրատաքացման բաք (1): Այստեղ նույնպես էլեկտրոնային ավտոմատ կառավարման
հանգույցը (5) ծառայում է միայն ջեռուցիչը էլեկտրասնուցման աղբյուրին միացնելու կամ անջատելու համար: Այս տիպի համակարգերը հաջողությամբ կիրառվում են այն բնակավայրերում, որտեղ սառը ջրի մատակարարումն իրականացվում է ընդհատումներով:

բաք

<1m

2

1

3

4
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Նկ. 2.4.7. Ցածր ճնշումային ջրատաքացման համակարգ ավելի բարձր տեղաբաշխված լրացուցիչ
բաքով.
1 - բաք, 2 - օդանցք, 3 - լրացուցիչ բաք, 4 - էլեկտրական ջեռուցիչ, 5 - ավտոմատ կառավարման սարք,
6 – կոլեկտոր (վակուումային խողովակներ)

Դիտարկված ցածր ճնշումային ջրատաքացման համակարգերը նաև պասիվ թերմոսիֆոնային և ուղղակի շրջանառության ջրատաքացման համակարգեր են, քանի որ ջուրը տաքանալով ապակյա վակուումային խողովակներում, թերմոսիֆոնային սկզբունքով բարձրանում
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է դեպի ջերմակուտակիչ բաք: Այդ համակարգերում վակուումային արևային կոլեկտորների
փոխարեն կարող են կիրառվել հարթ պանելային արևային կոլեկտորներ: Ցածր ճնշումային
ջրատաքացման համակարգերը ընդհանուր առմամբ համեմատաբար էժան են և ունեն մեծ
կիրառություն:
Բաձր ճնշումային ջրատաքացման համակարգերում տաքացվող ջուրը գտնվում է ճնշման
տակ, որը համապատասխանում է ջրամատակարարման ցանցի ճնշմանը: Նկ. 2.4.8 – ում
պատկերված է բարձր ճնշումային ջրատաքացման համակարգ: Այն կազմված է վակուումային խողովակներից, ջերմակուտակիչ բաքից և լողացող փականով լրացուցիչ բաքից: Ի տարբերություն ցածր ճնշումային ջրատաքացման համակարգերի, այստեղ ջերմակուտակիչ բաքի
մեջ տեղադրված է պղնձյա գալարաձև խողովակ (ջերմափոխանակիչ), որի միջով հոսում է
տաքացվող ջուրը բարձր ճանշման տակ: Ջերմակուտակիչ բաքում ջրի անհրաժեշտ մակարդակը պահպանվում է լրացուցիչ բաքի լողացող փականի միջոցով: Այսպիսով, վակուումային
խողովակներում և ջերմակուտակիչ բաքում ջրի ճնշումը ցածր է: Սակայն պղնձյա գալարաձև
խողովակով հոսում է բարձր ճնշման տակ գտնվող ջուրը, որը ստանալով բաքում կուտակված ջերմային էներգիան, տաքանում և հոսում է դեպի սպառման կետ:

լրացուցիչ բաք
տաք ջրի ելք

արևային կոլեկտոր

սառը
ջրի
մուտք

Նկ. 2.4.8. Բարձր ճնշումային ջրատաքացման համակարգ պղնձյա գալարաձև խողովակով

Նկ. 2.4.9 – ում պատկերված է բարձր ճնշումային ջրատաքացման կրկնակի բաքով համակարգ: Այն կազմված է երկու առանձին բաքից՝ արտաքին և ներքին: Արտաքին բաքում, որն
ընդգրկում է իր մեջ ներքին բաքը, կուտակվում է արևային կոլեկտորից ստացվող ջերմային
էներգիան: Ներքին բաքն ունի ամուր կառուցվածք և գտնվում է ջրամատակարարման ցանցի
բարձր ճնշման տակ: Ներքին բաքի մեջ սառը ջուրը մուտք է գործում ջրամատակարարման
ցանցից, որը տաքանում է արտաքին բաքի միջոցով և ուղղվում է դեպի սպառման կետ:
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Ներքին բաք
Արտաքին բաք

Արտաքին բաք
Տաք ջրի ելք
Սառը ջրի մուտք
Արևային կոլեկտոր

Տաք, կոլեկտորից
Սառը,
դեպի կոլեկտոր

Նկ. 2.4.9. Բարձր ճնշումային ջրատաքացման կրկնակի բաքով համակարգ

Դիտարկված բարձր ճնշումային ջրատաքացման համակարգերի կիրառությունը դյուրին է,
քանի որ դրանք գործում են բարձր ճնշման տակ և միացվում են անմիջապես ջրամատակարարման ցանցին: Սակայն բարձր ճնշումային ջրատաքացման համակարգերն ավելի թանկ
են՝ ցածր ճնշումային ջրատաքացուցիչների համեմատ:
Տարանջատված (split) տիպի ջրատաքացման կայաններում արևային էներգիայի կոլեկտորը և ջերմային էներգիայի կուտակիչ բաքը հեռացված, տարանջատված են միմյանցից (նկ.
2.4.3): Կոլեկտորները տեղաբաշխվում են տանիքի վրա, իսկ ջերմակուտակիչ բաքը՝ շենքային
կառույցի առաջին հարկում կամ ներքնահարկում: Տարանջատված բարձր ճնշումային ջրատաքացման համակարգի կառուցվածքային սխեման պատկերված է նկ. 2.4.10–ում: Համակարգն աշխատում է հետևյալ կերպ, երբ արևային կոլեկտորի և ջերմակուտակիչ բաքի ջերմաստիճանների տարբերությունը հավասարվում է որոշակի մուտքագրված արժեքի, ավտոմատ կառավարման սարքի կողմից միացվում է պոմպը, և գլիկոլային խառնուրդով ջուրը սկսում է շրջանառություն կատարել կոլեկտորի և կուտակիչ բաքում տեղադրված ջերմափոխանակիչ գալարաձև
խողովակի (ջերմափոխանակիչի) շղթայով: Արդյունքում, ջերմային էներգիան կոլեկտորից տեղափոխվում է ջերմակուտակիչ բաքի մեջ, բաքի ջուրը տաքանում է: Այս ջրային շղթայում տեղադրվում է նաև ընդարձակման բաք, որը ջերմատար հեղուկի տաքացման դեպքում ապահովում է շղթայում ճնշումը նորմայի սահմաններում:

60

ավտոմատ ղեկավարման սարք

ընդարձակման բաք

արևային կոլեկտոր

տաք ջրի ելք

տաք կոլ-ից
ջերմաստիճանային տվիչ

սառը դեպի կոլ-ից

պոմպ

մուտք, սառը
ջերմակուտակիչ
բաք

Նկ. 2.4.10. Տարանջատված բարձր ճնշումային ջրատաքացման համակարգի կառուցվածքային սխեման

Ջերմակուտակիչ բաքը կարող է համալրված լինել երկրորդ գալարաձև խողովակային
ջերմափոխանակիչով, ինչպես պատկերված է նկարում, որը կարող է միացվել բնական գազով,
կամ էլեկտրականության միջոցով ջեռուցվող ջերմային կաթսայի՝ բաքի ջուրը լրացուցիչ տաքացնելու նպատակով: Ջերմակուտակիչ բաքի մեջ սառը ջուրը մուտք է գործում ներքևի մասից, իսկ տաք ջուրը դուրս է գալիս բաքի վերևի հատվածից:
Տարանջատված տիպի ջրատաքացման կայանները, վերը դիտարկված «արևային կոլեկտոր – ջերմակուտակիչ բաք» ինտեգրված համակարգերի համեմատ, ունեն այն առավելությունը, որ կառույցի տանիքին տեղադրվում են միայն արևային կոլեկտորներ, իսկ ծանր և ծավալուն ջրի բաքը տեղադրվում է կառույցի ներքնահարկում՝ ազատելով տանիքը լրացու-ցիչ
բեռից: Բացի այդ, տարանջատված տիպի ջրատաքացման կայանները կարող են ավելի մեծ
ծավալով տաք ջուր ապահովել: Դրանք նաև գեղագիտորեն ավելի հաճելի տեսք ունեն:
Հարկ է նշել, որ դիտարկված արևային ջրատաքացման համակարգերում, որոշ դեպքերում, կարող է ջերմաստիճանը էապես բարձրանալ, որը կոչվում է «Կանգ իրավիճակի ջերմաստիճան» (stagnation temperapture): Օրինակ, եթե արևի ակտիվ ճառագայթման դեպքում ջրատաքացուցիչ համակարգի պոմպի աշխատանքը խափանվի, արևային կոլեկտորում ջերմաստիճանը կբարձրանա, կամ եթե լինի արձակուրդային շրջան և տաք ջուրը չօգտագործվի, ջրի
ջերմաստիճանը ջերմակուտակիչ բաքում կբարձրանա (60–900C), պոմպի աշխատանքը կդադարի, և արևային կոլեկտորից ջերմությունը չի տեղափոխվի ներքև: Այս իրավիճակում նույնպես արևային կոլեկտորը բավականին կտաքանա, կստեղծվի կանգի (stagnation) իրավիճակ:
Հնարավոր է, որ արևային կոլեկտորների ջերմաստիճանը բարձրանա նաև դրանց մոնտաժի
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դեպքում, եթե սխալմամբ, նախքան շրջանառվող ջրի կամ գլիկոնային խառնուրդի մա-տակարարումը, արևային կոլեկտորի մակերեսը չպաշտպանվի արևի ճառագայթների ազդեցությունից:
Որքան մեծ լինի արևային ճառագայթման էներգիան, այնքան բարձր կլինի կանգ իրավիճակի ջերմաստիճանը: Այդ իրավիճակում ապակեպատ հարթ-պանելային կոլեկտորների
ջերմաստիճանը կարող է կազմել 160 – 200 0C, վակուումային խողովակներով կոլեկտորներինը՝
200 – 300 0C , իսկ հայելային անդրադարձիչներով համալրված վակուումային կոլեկտորներինը՝
350 0C: Սովարաբար ջրի գլիկոնային խառնուրդը նորմալ գործում է մինչև 200 0C ջերմաստիճանը: Սակայն հաճախակի կրկնվող կանգի դեպքերում գլիկոնային խառնուրդը կարող է կորցնել իր ցրտադիմացկուն հատկությունը և ջրատաքացուցիչ կայանքի խողովակաշարը կարող
է վնասվել, կամ ենթարկվել կոռոզիայի, ինչի հետևանքով կնվազի համակարգի ՕԳԳ – ն: Կանգ
իրավիճակի՝ նշված բարձր ջերմաստիճանների առաջացումը պետք է հաշվի առնել նաև արևային ջրատաքացման համակարգերի մոնտաժի և տեխնիկական սպասարկման ընթացքում և ձեռնարկել միջոցներ՝ դրանք կանխելու և աշխատանքի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով:

2.5. Արևային ջրատաքացուցիչների ջերմակուտակիչ բաքեր
Ինչպես նշված է ենթաբաժին 2.3 – ում, արևային էներգիայի ջերմային կերպափոխիչ-ները կազմված են հիմնականում արևային կոլեկտորներից և ջերմային էներգիայի կուտակիչ
բաքից: Արևային ջրատաքացուցիչների բաքերն օգտագործվում են կոլեկտորների մեջ տաքացվող ջուրը կուտակելու և անհրաժեշտ պահին սպառողին մատակարարելու համար: Բաքերը
պետք է լինեն հուսալի, լավ ջերմամեկուսացված և ունենան ծառայության երկար ժամկետ:
Դիտարկենք ջերմային էներգիայի կուտակիչ բաքերի հիմնական տիպերը և հատկությունները:
Կենցաղային ջրատաքացման համակարգերի բաքերը նախագծվում և պատրաստվում
են՝ հաշվի առնելով հետևյալ պահանջները: Բաքերը պետք է լինեն հնարավորինս թեթև: Դրանք
պետք է հեշտությամբ բարձրացվեն և տեղադրվեն երկու աշխատողի կողմից: Բաքերը պետք է
լինեն բավականաչափ ամուր, որպեսզի բացառվի դրանց վնասվելը և տաք ջրի արտահոսքը թե
տեղադրման և թե շահագործման ընթացքում: Բաքերը պետք է լինեն կայուն ջրի ընդարձակման, ջերմաստիճանի պարբերական տատանումների, օրվա ընթացքում ջերմաստիճանի փոփոխությունների պատճառով առաջ եկող ընդարձակման և սեղմման, կոռոզիայի, արտաքին
միջավայրում տեղադրման դեպքում նաև կարկուտի, ձյան, արևի ուլտրամանուշակագույն (ՈւՄ)
ճառագայթների ազդեցությունների նկատմամբ:
Ջերմային էներգիայի կուտակիչ բաքերը լինում են նախատեսված ցածր կամ բարձր
ճնշումների (ջրամատակարարման ցանցի) համար: Դրանք պատրաստվում են տարբեր նյութերից հաշվի առնելով վերը նշված պահանջները:
Ցածր ճնշումների պայմաններում աշխատող բաքերը պատրաստվում են պղնձից կամ
պլաստիկ նյութերից: Բարձր ճնշումների տակ աշխատող բաքերը պատրաստվում են հիմնականում չժանգոտվող մետաղից կամ էմալապատված երկաթից: Նշված նյութերն ունեն իրենց
դրական և բացասական հատկանիշները: Օրինակ, չժանգոտվող մետաղից պատրաստված
բաքերը համեմատաբար թեթև են և շահագործման ընթացքում խնամքի կարիք չունեն, սակայն
ավելի թանկ են, քան էմալապատ երկաթյա բաքերը: Օրինակ, չժանգոտվող մետաղը լավ դիմակայում է օքսիդացմանը, որի մակերեսին ստեղծվում է օքսիդի բարակ, կայուն պաշտպանա62

կան շերտ, սակայն բաքի զոդման տեղամասերը կարող են օքսիդանալ քլորով հագեցված ջրի
ազդեցության հետևանքով: Օքսիդացումից պաշտպանելու նպատակով բաքերը համալրվում
են մագնեզիումի կամ այսպես կոչված անոդային ձողերով, որոնք օքսիդանալով պաշտպանում
են բաքը օքսիդացումից:
Պղնձյա բաքերը նույնպես օքսիդանում են: Այս երևույթը հատկապես էական է այն
տեղամասերում, որտեղ պղինձը կոնտակտի մեջ է գտնվում այլ տիպի մետաղների հետ:
Օքսիդացման խնդիրները բացակայում են պլաստիկ նյութերից պատրաստված բաքերի կիրառության դեպքում, սակայն վերջիններս անկայուն են արևի ՈւՄ ճառագայթների, ինչպես
նաև բարձր ջերմաստիճանների ազդեցության նկատմամբ:
Արևային ջրատաքացուցիչների բաքերում ջերմային էներգիան հնարավորինս երկար
պահելու նպատակով բաքերը ջերմամեկուսացվում են: Որպես ջերմամեկուսիչ նյութ՝ օգտագործվում է հիմնականում մեծ խտության պոլիուրետանը, որի փրփուրը մղվում է ներքին և
արտաքին բաքերի միջև եղած տարածք: Նկ. 2.5.1 –ում պատկերված է տարանջատված բարձր
ճնշումային երկու ջերմափոխանակիչ կոնտուր պարունակող բաքի արտաքին տեսքը՝ կտրվածքով: Նկարում երևում է ջերմամեկուսիչ պոլիուրետանի շերտը ներքին և արտաքին պաշտպանիչ բաքերի միջև: Նշենք, որ տանիքի վրա տեղադրվող բաքերի ջերմամեկուսիչ շերտը դեղին գույնով պատկերված է նախորդ ենթաբաժնի 2.4.5 –ից 2.4.8 նկարներում:

Նկ. 2.5.1. Տարանջատված, բարձր ճնշումային ջրատաքացուցիչի երկու ջերմափոխանակիչ կոնտուր
պարունակող բաքի արտաքին տեսքը՝ կտրվածքով

Տանիքի վրա տեղադրվող ջերմակուտակիչ բաքերի արտաքին պաշտպանիչ բաքը պետք
է դիմակայի միջավայրի ազդեցություններին, օրինակ կարկուտին և ՈւՄ ճառագայթմանը:
Այն պատրաստվում է հիմնականում ալյումինից կամ ՈւՄ ճառագայթների նկատմամբ կայուն պլաստիկ նյութից:
Կոնստրուկտիվ տեսանկյունից ջերմային էներգիայի կուտակիչ բաքերը լինում են հիմնականում կլոր, ուռուցիկ ճակատային մասերով՝ զոդված կլոր գլանային իրանին: Կլոր կառուցվածքով բաքը, օրինակ, ուղղանկյունաձև բաքերի համեմատ, հնարավորություն է տալիս
ավելի հեշտ դիմակայել ջրի ճնշումներին տարբեր ուղղություններով, մշակել բարձր ճնշում63

ների պայմաններում աշխատող բաքեր: Դա հնարավորություն է տալիս բաքերը պատրաստել
ոչ շատ հաստ մետաղյա թիթեղներից, կրճատել բաքի կշիռը և գինը:
Բաքում կուտակված տաք ջրի բարձր ջերմաստիճանի պահպանումը պայամանավորված է ոչ միայն բաքի ջերմամեկուսիչ շերտի հատկություններով, այլ նաև բաքի կառուցվածքով և տեղադրման ձևով: Ինչպես նշված է ենթաբաժին 2.1 – ում, ջերմակուտակիչ բաքերում
ջրի տաք և սառը հատվածները բաժանվում են միմյանցից կշիռների տարբերության հետևանքով, և տեղի է ունենում այսպես կոչված շերտավորման երևույթը: Ակնհայտ է, որ ջրի նշված
հատվածների միջև կատարվում է ջերմափոխանակություն, ինչի հետևանքով ջրի տաք հատվածի ջերմաստիճանը նվազում է: Կախված բաքի կառուցվածքից և տեղադրման ձևից՝ նշված
ջերմափոխանակության չափը կարող է լինել տարբեր: Նկ. 2.5.2 – ում պատկերված է կուտակիչ բաքերի երկու տարբերակներ, նախագծված հորիզոնական (ա) և ուղղահայաց (բ) տեղակայման համար: Մուգ գույնով պատկերված կտրվածքը ցույց է տալիս ջրի տաք և սառը շերտերի միջև ջերմափոխանակման մակերեսի մեծությունը: Նկ. 2.5.2 ա – ում, հորիզոնական
դիրքով տեղադրման հետևանքով, այդ մակերեսն ավելի մեծ է, քան նկ. 2.5.2 բ – ում պատկերված ուղղահայաց դիրքով տեղադրման դեպքում: Հետևաբար, ուղղահայաց դիրքով բաքում
ջրի տաք հատվածի բարձր ջերմաստիճանը ավելի երկար կպահպանվի, քան հորիզոնական
դիրքով տեղադրված բաքում:

ա)

բ)

Նկ. 2.5.2. Հորիզոնական (ա) և ուղղահայաց (բ) տեղադրված ջերմակուտակիչ բաքեր

Հաշվի առնելով վերը նշված դատողությունները՝ այսինքն ջրի տաք և սառը շերտերի
միջև ջերմափոխանակման մակերեսի մեծությունը, կարելի է նշել, որ հորիզոնական դիրքով
տեղադրման դեպքում բարակ և երկար կլոր բաքի տաք տեղամասը ավելի շուտ կսառչի, քան
նույն ծավալով, մեծ տրամագծով և ավելի կարճ կլոր բաքի տաք հատվածը: Ելնելով այդ նույն
դատողություններից՝ կարելի է նշել նաև, որ ուղղանկյուն տիպի բաքերի կիրառությունը
ավելի նպատակահարմար է, քան կլոր բաքերի կիրառությունը:
Հարկ է նշել, որ բաքի անհրաժեշտ ծավալը գնահատվում է՝ հաշվի առնելով այն, որ
յուրաքանչյուր անձի համար պահանջվող տաք ջրի քանակը օրական կազմում է մոտավորապես 30 ... 50 լիտր 45

ջերմաստիճանում: Այն կարող է գնահատվել նաև՝ համաձայն արևա-

յին կոլեկտորների գումարային մակերեսի, հաշվի առնելով, որ կոլեկտորի յուրաքանչյուր 1 մ2
մակերեսի համար բաքի տարողությունը կազմում է մոտավորապես 50 լիտր:
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2.6. Արևային ջրատաքացուցիչների բաղադրիչ պարագաներ
Արևային ջրատաքացման համակարգերի ջերմային կոլեկտորների կառուցվածքը և
կոնստրուկտիվ առանձնահատկությունները դիտարկված են ենթաբաժին 2.3 – ում, իսկ ջերմակուտակիչ բաքերը՝ նախորդ ենթաբաժնում: Բացի այդ երկու կարևոր հանգույցից, ջրատաքացուցիչների բաղկացուցիչ մասերն են հանդիսանում ջերմատար հեղուկը, ջերմափոխանակիչ
սարքը, պոմպը, ընդարձակման բաքը, ավտոմատ կարգավորիչը, մանոմետրերը, ջերմաստիճանի տվիչները, մոնտաժային դետալները, խողովակները, փականները և այլն (նկ. 2.6.1): Դիտարկենք արևային ջրատաքացուցիչների նշված բաղադրիչ պարագաները:

Արևային կոլեկտոր

Ավտոմատ
կարգավորիչ

Պոմպ
Ջերմատար
հեղուկ

Ընդարձակման
բաք

Նկ. 2.6.1. Արևային ջրատաքացուցիչների բաղադրիչ պարագաներ

Ջերմատար հեղուկ
Արևային ջերմային կոլեկտորներում կուտակված էներգիան դեպի բաք տեղափոխելու
համար օգտագործվում է ջուր կամ ջրի գլիկոնային խառնուրդ: Նշենք, որ որոշ դեպքերում
օգտագործվում են նաև օդը տաքացնող արևային ջերմային կոլեկտորներ, որտեղ ջերմատար
է հանդիսանում օդը:
Ջրատաքացուցիչներում օգտագործվող ջերմատար հեղուկները ցանկալի է, որ ունենան
հետևյալ հատկությունները.
- սառույցի գոյացման ցածր ջերմաստիճան,
- եռման բարձր ջերմաստիճան,
- հնարավորինս մեծ ջերմունակություն,
- փոքր մածուցիկություն, այսինքն մեծ հոսելիություն,
- փոքր ընդարձակման գործակից, այսինքն՝ ծավալի փոքր մեծացում մեկ աստիճանով
ջերմաստիճանի բարձրացման դեպքում,
- փոքր կոռոզիականություն:
Օրինակ, ցուրտ եղանակային պայմաններում օգտագործվող ջրատաքացուցիչները պետք
է ունենան ջերմատար հեղուկ սառույցի գոյացման ցածր ջերմաստիճանով: Տաք կլիմայական
պայմաններում օգտագործվող ջրատաքացուցիչներում ջերմատարը պետք է ունենա բարձր
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եռման ջերմաստիճան: Փոքր մածուցիկությունը պետք է պոմպի աշխատանքի համար՝ քիչ
էներգիա ծախսելու նպատակով: Մյուս հատկությունները նույնպես հաշվի են առնվում օգտագործվող ջերմատարների արդյունավետությունը գնահատելիս:
Որպես ջերմատար՝ ջրատաքացուցիչներում կարող է օգտագործվել ջուրը: Այն ունի մեծ
ջերմունակություն և փոքր մածուցիկություն: Սակայն ջուրն ունի ցածր եռման կետ և սառչում
է զրո ջերմաստիճանում: Ջուրը որպես ջերմատար արևային ջրատաքացուցիչներում օգտագործելու դեպքում առաջ են գալիս հետևյալ բարդությունները:
1. Արտաքին միջավայրի բացասական ջերմաստիճանների դեպքում ջուրը սառչում է,
առաջանում է խողովակների պայթելու վտանգ: Որպեսզի դա տեղի չունենա, ձմռանը անհրաժեշտ է դատարկել կոլեկտորը և խողովակաշարը: Սակայն այս դեպքում չի ստացվի որևէ
ջերմային էներգիա ձմեռային շրջանում:
2. Ջրի համեմատաբար ցածր եռման ջերմաստիճանի պատճառով հաճախակի կարող
են ստեղծվել կանգի (stagnation) իրավիճակներ ամառային շրջանում:
3. Ջուրը կարող է նաև կոռոզիայի աղբյուր լինել, եթե pH - ը (թթվայնության/ալկալայնության մակարդակը) բնական մակարդակի վրա չէ, կամ կարող է առաջացնել նստվածքներ
հանքային նյութերի մեծ պարունակության (կոշտ ջուր) դեպքում:
Արևային ջրատաքացուցիչներում օգտագործվում է հիմնականում ջրի պրոպիլեն գլիկոլային խառնուրդը, որն անտիֆրիզ է: Այն ունի եռման բարձր ջերմաստիճան և չի սառցակալում ցածր ջերմաստիճանների դեպքում (կախված գլիկոլի տիպից և կոնցենտրացիայից):
Այդ հատկությունների շնորհիվ ջրի գլիկոնային խառնուրդով ջերմատարն ավելի նպատակահարմար է օգտագործել արևային ջրատաքացուցիչներում: Սակայն պետք է նշել, որ գլիկոնային ջերմատարը կորցնում է իր հատկությունները բարձր ջերմաստիճանների ազդեցության տակ: Հետևաբար, շահագործման ընթացքում պետք է պաշտպանել այն բարձր ջերմաստիճանների ազդեցությունից: Շահագործման ընթացքում յուրաքանչյուր տարի պետք է ստուգել խառնուրդի pH – ը և գլիկոլի կոնցենտրացիան, պահպանել այն անհրաժեշտ մակարդակի
վրա, կամ ամբողջ լուծույթը փոխարինել նորով, համակարգի նորմալ գործունեությունն ապահովելու նպատակով:

Ջերմափոխանակիչ սարքեր
Արևային կոլեկտորից ջերմությունը ջրեմատար հեղուկի միջոցով տեղափոխվում է
կուտակիչ բաք հիմնականում ջերմափոխանակիչի միջոցով (անուղղակի շրջանառության,
փակ համակարգ): Այն գալարաձև խողովակ է (նկ. 2.6.2), որը նախօրոք մոնտաժվում է բաքի
մեջ (նկ. 2.4.10, 2.5.1): Բաքերը կարող են ունենալ երկու կամ ավելի ջերմափոխանակիչ, ինչը
հնարավորություն է տալիս ջերմությունը վերցնել ոչ միայն արևային կոլեկտորից, այլ նաև
ջեռուցման այլ աղբյուրներից: Գոյություն ունի նաև բաքի արտաքին մակերեսը գալարաձև
խողովակով պատված և ջերմամեկուսիչով ծածկված տարբերակը, որը համեմատաբար ոչ արդյունավետ է:
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Նկ. 2.6.2. Բաքի մեջ տեղադրվող ջերմափոխանակիչ

Արևային ջրատաքացուցիչ համակարգերում օգտագործվում են նաև ջերմափոխանակիչ
սարքեր, որոնք առանձին սարքեր են. դրանք միմյանց մեջ տեղադրված շրջանառության երկու
կոնտուր են (նկ. 2.6.3): Ջերմատար հեղուկները հոսում են հակառակ ուղղություններով: Ջերմափոխանցումը տաք ջերմատարից սառին կատարվում է դրանք բաժանող պատի միջով: Արդյունքում մի ջերմատարը սառչում է, իսկ մյուսը՝ տաքանում:

ա)

բ)

Նկ. 2.6.3. Ջերմափոխանակիչ սարքի սխեման (ա) և կառուցվածքը (բ)

Ջերմափոխանակիչ սարքի պարզագույն և ադյունավետ օրինակ է միմյանց մեջ տեղադրված խողովակներով կոնստրուկցիան (նկ. 2.6.4): Այստեղ նույնպես ջերմատար հեղուկները
հոսում են հակառակ ուղղություններով և ջերմությունը մի կոնտուրից մյուսին փոխանցվում է
բաժանող պատի միջով:

Նկ. 2.6.4. Խողովակը խողովակի մեջ տիպի պարզագույն ջերմափոխանակիչ սարք
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Ջերմափոխանակիչ սարքերը պատրաստվում են՝ օգտագործելով պղնձ, ալյումին, բրոնզ,
երկաթ, թուջ: Արևային ջրատաքացուցիչ համկարգերում օգտագործվում են հիմնականում
պղնձից պատրաստված ջերմափոխանակիչ սարքեր, քանի որ պղինձը լավ ջերմահաղորդիչ է
և դիմակայում է կոռոզիային:
Պոմպ
Տարանջատված բարձր ճնշումային ջրատաքացման համակարգերում, ինչպես նաև տարբեր տիպի ակտիվ ջրատաքացուցիչներում ջերմատար հեղուկի շրջանառությունը ապահովվում է պոմպի միջոցով: Կիրառվող պոմպերը որպես կանոն ծախսում են փոքր էլեկտրական
էներգիա, հուսալի են և չեն պահանջում վերանորոգման ծախսեր շահագործման ընթացքում:
Արևային ջրատաքացուցիչներում օգտագործվող պոմպերը պետք է ապահովեն ջերմատար հեղուկի անհրաժեշտ հոսքը և ճնշումը: Պոմպերն ընտրվում են՝ հաշվի առնելով բարձրացվող հեղուկի բարձրությունը, մածուցիկությունը, համակարգի կառուցվածքը և խողովակների տրամագծերը: Ջրատաքացուցիչներում օգտագործվող պոմպերը դասակարգվում են ջերմատար հեղուկը փոքր (0.9-3 մ), միջին (3-6 մ) և մեծ (6 մ – ից ավել) բարձրությունների վրա
բարձրացնող տիպերի:
Ընդարձակման բաք
Լայն կիրառություն ունեցող տարանջատված բարձր ճնշումային ջրատաքացման համակարգերում արևային կոլեկտորով և բաքում տեղադրված ջերմափոխանակիչով կազմված
կոնտուրը փակ է (տես նկ. 2.4.10): Որպեսզի ջերմատար հեղուկի տաքացման և ծավալի մեծացման հետևանքով ստեղծվող բարձր ճնշումը կոմպենսացվի, տեղադրվում է ընդարձակման բաք, ինչպես պատկերված է նկ. 2.4.10 - ում:
Ընդարձակման բաքը կազմված է երկու տեղամասից, որոնք բաժանված են միմյանցից
ճկուն դիաֆրագմայով (նկ. 2.6.5): Բաքի ներքևի հատվածում լցված է ազոտ որոշակի նախնական ճնշման տակ, իսկ վերևի կողմից մուտք է գործում ջերմատար հեղուկը: Երբ ջերմաստիճանի բարձրացմանը զուգընթաց ջրատաքացուցիչի կոնտուրում ճնշումը բարձրանում է, դիաֆրագման սեղմվում է, համակարգի ծավալը մեծանում է և ճնշումը պահպանվում է թույլատրված սահմաններում: Օրինակ, նկ. 2.6.5 ա – ում ջերմատար հեղուկը դեռևս լցված չէ, և
բաքի ամբողջ ծավալը զբաղեցնում է ազոտը: Նկ. 2.6.5 բ – ում պատկերված է այն դեպքը, երբ
համակարգում առկա է ջերմատար հեղուկը, սակայն արևի ճառագայթումը բացակայում է և
ջերմատարը գտնվում է սառը վիճակում: Երրորդ, 2.6.5 գ նկարում ջերմատար հեղուկը տաք է
և գտնվում է առավելագույն ճնշման տակ: Այս դեպքում դիաֆրագման սեղմվում է, ջերմատարի
կոնտուրում ստեղծվում է լրացուցիչ ծավալ, և ճնշումը շատ չի բարձրանում:
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ա)

բ)

գ)

Նկ. 2.6.5. Ընդարձակման բաքի կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը

Ավտոմատ կառավարման սարք
Ավտոմատ կառավարման սարքը էլեկտրոնային սարքավորում է, որը կարգավորում է
ջրատաքացուցիչ համակարգի ամբողջ աշխատանքը: Տարանջատված բարձր ճնշումային ջրատաքացման համակարգերում, կառավարման սարքը, ստանալով ազդանշանը ջերմաստիճանային տվիչներից, տեղակայված արևային կոլեկտորից դուրս եկող խողովակի վրա (առավել
տաք կետ) և կուտակիչ բաքի մեջ, կատարում է համեմատություն և ջերմաստիճանների որոշակի տարբերության դեպքում միացնում է պոմպը և շրջանառության միջոցով ջերմային էներգիան տեղափոխվում է կոլեկտորից դեպի կուտակիչ բաք:
Տանիքի վրա տեղադրված թերմոսիֆոնային համակարգերում ավտոմատ կառավարման
սարքը կարգավորում է բաքի մեջ ջրի մակարդակը՝ կարգավորելով սառը ջրի մուտքը: Այն
անհրաժեշտության դեպքում միացնում է էլեկտրական ջեռուցիչը և ցույց է տալիս բաքի մեջ
ջրի ջերմաստիճանը տարբեր մակարդակների վրա: Որպես օրինակ, նկ. 2.6.2 – ում ցույց է
տրված ավտոմատ կառավարման սարք:

Նկ. 2.6.2. Ավտոմատ կառավարման սարքի արտաքին տեսքը
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Ինչպես նշվել է, արևային ջրատաքացման համակարգերի կազմում կան նաև այլ բաղադրիչ հանգույցներ: Դրանց թվին են պատկանում ջերմաստիճանային տվիչները, մանոմետրերը, անվտանգության փականները, հետդարձ հոսքը արգելող փականները, ջրաչափերը և այլն:
Նշված սարքերի կառուցվածքին և աշխատանքի սկզբունքին անհրաժեշտության դեպքում
կարելի է ծանոթանալ՝ օգտվելով համապատասխան գրականությունից կամ համացանցից:

2.7. Արևային ջրատաքացման համակարգի պարամետրերի հաշվարկ
Հաճախ անհրաժեշտ է լինում գնահատել տվյալ բնակելի տան կամ բիզնես նպատակների համար պահանջվող տաք ջրի և արևային ջրատաքացման համակարգի չափերը, հիմնական պարամետրերը: Դրանք անհրաժեշտ են նաև սեփական նախագծով արևային ջրատաքացման համակարգ կառուցելու դեպքում: Այդ նպատակով համառոտ դիտարկենք արևային ջրատաքացման համակարգի հիմնական պարամետրերի գնահատումը և հաշվարկը:
1. Օրական պահանջվող տաք ջրի քանակի հաշվարկ
Յուրաքանչյուր անձի համար պահանջվող օրական տաք ջրի քանակը տատանվում է
30...50 լիտրի սահմաններում: Հաշվարկների համար սովորաբար դիտարկվում է մեկ անձի
համար պահանջվող օրական ջրի քանակը 60 0 – ում (աղ. 1 և 2):

Աղյուսակ 1
Կենցաղային նպատակներով օգտագործվող տաք ջուր
Տաք ջրի պահանջարկը

Տաք ջրի ծախսի քանակը մեկ անձի համար օրվա ընթացքում (60 0)

Ցածր

10 – 20 լիտր

Միջին

20 – 40 լիտր

Բարձր

40 – 80 լիտր

Աղյուսակ 2
Բիզնես նպատակներով օգտագործվող տաք ջուր
Օգտագործման ձևը

Օրական տաք ջրի ծախսի քանակը մեկ անձի
համար (60 0)

Լողավազան հասարակական/մասնավոր

40/20 լիտր

Հյուրանոց, փոքր

30 – 80 լիտր

Հյուրանոց, մեծ

80 – 150 լիտր

Հյուրատուն

20 – 50 լիտր

Սպորտային կազմակերպություն

20 – 50 լիտր

Ռեստորանի խոհանոց

4 – 8 լիտր

Այսպիսով, օգտվելով աղյուսակ 1 կամ 2 – ից, կարելի է ընտրել յուրաքանչյուր անձի
համար պահանջվող օրական տաք ջրի քանակը, և բազմապատկելով այդ թիվը անձերի թվով,
կորոշենք օրական պահանջվող տաք ջրի (60 0) քանակը:
Օրինակ, աղյուսակ. 1 – ից ընտրենք տաք ջրի (60 0) օրական ծախսի քանակը մեկ անձի
համար 30 լիտր (միջին արժեք): Եթե անձերի թիվը 5 է, ապա պահանջվող տաք ջրի քանակը
օրական կլինի՝
30 լ x 5 = 150 լ:
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2. Ջերմակուտակիչ բաքի չափի որոշում
Ջերմակուտակիչ բաքի պահանջվող ծավալի գնահատման պարզագույն մեթոդը հետևյալն է: Բաքի պահանջվող ծավալը որոշվում է օրական ծախսվող տաք ջրի քանակը բազմապատկելով 1,5 – ով, այսինքն՝ բաքի ծավալը ընտրվում է ավելի մեծ, քան օրական պահանջվող տաք ջրի քանակը: Դա հնարավորություն է տալիս կուտակել լրացուցիչ ջերմություն և
խուսափել գերտաքացումներից:
Օրինակ, հաշվարկված 150 լ պահանջվող օրական տաք ջրի քանակը ապահովելու համար բաքի ծավալը կլինի՝ 150 լ x 1,5 = 225 լ:
Ստացված արժեքը պետք է մեծացնել մինչ արտադրվող ստանդարտ բաքերի հերթական չափը: Ենթադրենք այն կազմում է 250 լ:
Ջերմակուտակիչ բաքի պահանջվող ծավալը որոշելուց հետո կարելի է արևային ջրատաքացման համակարգի հաշվարկը համարել հիմնականում ավարտված: Եթե պլանավորվում է տեղադրել թերմոսիֆոնային ցածր ճնշումային արևային ջրատաքացուցիչ, ապա այդ
համակարգի արևային կոլեկտորը և բաքը ինտեգրված են և կարիք չկա շարունակել հաշվարկը
կոլեկտորի մակերեսը որոշելու համար: Այսինքն՝ տվյալ ծավալով ջերմակուտակիչ բաքի համար արտադրողի կողմից որոշված և բազմիցս փորձարկված է օգտագործվող վակուումային
խողովակների կամ հարթ պանելային կոլեկտորների չափը: Տարանջատված բարձր ճնշումային արևային ջրատաքացուցիչ համակարգերի դեպքում նույնպես, համակարգի բոլոր հանգույցների բնութագրերը որոշվում են արտադրողի կողմից: Հետևաբար, որոշելով ջերմակուտակիչ բաքի չափը, կարելի է ընտրել և ձեռք բերել պահանջվող ջրատաքացուցիչ համակարգը:
Եթե պլանավորվում է ինքնուրույն կերպով նախագծել/մշակել և տեղադրել տարանջատված ճնշումային արևային ջրատաքացուցիչ, ապա պետք է հաշվարկել արևային կոլեկտորի
պահանջվող մակերեսի չափը և մյուս բաղադրիչ հանգույցների պարամետրերը:
3. Արևային կոլեկտորի պահանջվող մակերեսի հաշվարկ
Արևային կոլեկտորի պահանջվող մակերեսի չափը որոշելու պարզագույն և կիրառական մոտեցումը հետևյալն է: Յուրաքանչյուր 1 մ2 մակերեսով կոլեկտորի համար պետք է 50 լ
ծավալով ջերմակուտակիչ բաք: Այսինքն, եթե բաքի ծավալը բաժանենք 50 լ/ մ2 – ի, ապա
կստանանք արևային կոլեկտորի մակերեսի մեծությունը:

Օրինակ, նախորդ կետում հաշվարկված բաքի ծավալի համար պահանջվող կոլեկտորի
մակերեսը կլինի՝ 250 լ / 50 լ/ մ2 = 5 մ2: Այստեղ նույնպես ստացված արժեքը պետք է մեծացնել
մինչև արտադրվող կամ մշակվող կոլեկտորների հերթական ստանդարտ, գումարային չափը:
Արևային կոլեկտորի պահանջվող մակերեսի չափը ավելի ճշգրիտ կարելի է որոշել,
օգտվելով ենթաբաժին 2.2–ում բերված, կոլեկտորի մակերեսի հաշվարկման արտահայտությունից (տես վերջին բանաձևը), որտեղ հաշվի է առնվում տվյալ տեղանքում արևի ճառագայթային էներգիան 1 մ2 մակերեսի վրա, ջրի մուտքի և ելքի ջերմաստիճանների տարբերությունը,
ինչպես նաև ջրատաքացուցիչի ՕԳԳ – ն, որը կարող է փոփոխվել 0,3 - 0,7 միջակայքում, կախված կոլեկտորի ջերմամեկուսացումից, ճառագայթների կլանման գործակցից, դիմապակու
թափանցելիությունից և կոնստրուկտիվ այլ հատկություններից:
4. Պոմպի ընտրություն
Տարանջատված տիպի արևային ջրատաքացման համակարգի պոմպի ընտրությունը
կատարվում է հետևյալ ձևով: Որոշվում է արևային կոլեկտոր – բաք շղթայում խողովակաշարի
և կոլեկտորի միջի ջերմատար հեղուկի քանակությունը: Օրինակ, հարթ պանելային կոլեկտորի
մեջ հեղուկի քանակը հաշվարկներում ընդունվում է 1 լիտր, կոլեկտորի 1 մ2 մակերեսի համար:
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Դրանից հետո ընտրվում է շրջանառությունն ապահովող այնպիսի պոմպ, որի վրա նշված
«լ/րոպե» մեծությունը լինի ավելի մեծ, քան արևային կոլեկտոր – բաք շղթայում հեղուկի հաշվարկված քանակությունը:

Օրինակ, եթե արևային կոլեկտոր – բաք շղթայում ջերմատար հեղուկի քանակը 6 լիտր
է, ներառյալ կոլեկտորի միջի հեղուկը, ապա ստանդարտ 13 լ/րոպե բնութագրով պոմպի կիրառությունը կլինի լիովին բավարար:
5. Ընդարձակման բաքի ծավալի հաշվարկ
Ընդարձակման բաքի ծավալը հաշվարկվում է հետևյալ արտահայտությամբ.
Ընդարձակման բաքի ծավալ (լ) = կոլեկտորի մակերես (մ2) x 4:

Օրինակ, եթե պահանջվող կոլեկտորի մակերեսը կազմում է 5 մ2, ապա ընդարձակման
բաքի ծավալը կլինի՝ 5 մ2 x 4 = 20 լ:
Տարանջատված ճնշումային արևային ջրատաքացուցիչ համակարգ ինքնուրույնաբար
նախագծելու/մշակելու դեպքում անհրաժեշտ է կատարել նաև համակարգի մյուս հանգույցների
(խողովակներ, ջերմամեկուսիչ ծածկույթ, օդի և գոլորշու արտահոսքի անվտանգության փական,
ավտոմատ կարգավորիչ) ճիշտ ընտրություն:

2.8. Ստուգողական հարցեր
1.

Ի՞նչ է ջերմային էներգիան:

2.

Ջերմային էներգիան տեղափոխվում է սառը մարմնից դեպի տաք մարմինը, թե՞ տաքից
դեպի սառը:

3.

Ջերմային էներգիայի ընդհանուր քանակությունը փոխվում է, թե՞ մնում է հաստատուն:

4.

Ի՞նչ եղանակներով է ջերմությունը տարածվում (տեղափոխվում):

5.

Կա՞ արդյոք ջերմային էներգիայի կորուստ արևային էներգիայի ջերմային կերպափոխիչներում:

6.

Ընդարձակվո՞ւմ է արդյոք ջուրը տաքանալիս:

7.

Ընդարձակվո՞ւմ է արդյոք ջուրը սառեցնելիս, + 4°С ջերմաստիճանից ցածր:

8.

Ո՞րն է թերմոսիֆոնային շրջանառության երևույթը:

9.

Օգտագործվում է արդյո՞ք թերմոսիֆոնային շրջանառության երևույթը ջրատաքացուցիչներում:

10. Շերտավորվո՞ւմ են արդյոք ջրի տաք և սառը հատվածները կուտակիչ բաքում:
11. Ո՞րն է ջերմաստիճանի չափման միավորը Միավորների Միջազգային Համակարգում:
12. Տարածվա՞ծ է արդյոք Ցելսիուսի սանդղակը:
13. Ի՞նչ կապ կա Կելվինի և Ցելսիուսի սանդղակների միջև:
14. Ի՞նչ է բնութագրում նյութի ջերմունակությունը (տեսակարար ջերմունակությունը):
15. Բա՞րձր է արդյոք ջրի տեսակարար ջերմունակությունը:
16. Ի՞նչ է բնութագրում նյութի ջերմահաղորդումը:
17. Օգտագործվո՞ւմ են արդյոք Արևային ջրատաքացուցիչներում լավ կամ վատ ջերմահաղորդիչ նյութեր:
18. Որո՞նք են արևային էներգիայի ջերմային կերպափոխիչների հիմնական բաղկացուցիչ
մասերը:
19. Ո՞ր տիպի արևային ջերմային կոլեկտորներն են ավելի հաճախ օգտագործվում:
20. Ի՞նչ կառուցվածք ունի ապակյա վակուումային ջերմաին կոլեկտորը:
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21. Ո՞րն է վակուումային խողովակներով ջերմային կոլեկտորի աշխատանքի սկզբունքը:
22. Ո՞րն է վակուումային խողովակներով ջրի տաքացման թերմոսիֆոնային մեթոդը:
23. Ո՞րն է ջերմային խողովակի աշխատանքի սկզբունքը:
24. Ո՞րն է U – տեսքի խողովակով վակուումային ջրատաքացուցիչի կառուցվածքը:
25. Ի՞նչ կառուցվածք ունի հարթ պանելային արևային կոլեկտորը:
26. Ի՞նչպես է որոշվում արևային էներգիայի ջերմային կոլեկտորների արդյունավետությունը:
27. Ո՞ր տիպի ջերմային կոլեկտորի արդյունավետությունն է մեծ արտաքին միջավայրի
ցածր ջերմաստիճանների դեպքում:
28. Ո՞ր տիպի ջերմային կոլեկտորի արդյունավետությունն է մեծ արտաքին միջավայրի բարձր
ջերմաստիճանների դեպքում:
29. Որո՞նք են արևային ջրատաքացման պասսիվ և ակտիվ համակարգերը:
30. Որո՞նք են արևային ջրատաքացման դրենաժային համակարգերը:
31. Որո՞նք են ուղղակի և անուղղակի շրջանառության ջրատաքացման համակարգերը:
32. Ո՞րն է ցածր ճնշումային ջրատաքացման համակարգը:
33. Ո՞րն է բարձր ճնշումային ջրատաքացման համակարգը:
34. Ո՞րն է տարանջատված տիպի ջրատաքացման համակարգը:
35. Ի՞նչ նյութերից են պատրաստվում տաք ջրի կուտակիչ բաքերը:
36. Ո՞ր տիպի բաքում է ավելի երկար պահպանվում տաք ջրի հատվածի բարձր ջերմաստիճանը:
37. Որո՞նք են գլիկոլային խառնուրդով ջերմատար հեղուկի հատկությունները:
38. Ի՞նչ ջերմափոխանակիչ սարքեր են օգտագործվում արևային ջրատաքացման համակարգերում:
39. Ի՞նչ նպատակով է օգտագործվում պոմպը արևային ջրատաքացման համակարգերում:
40. Ո՞րն է ընդարձակման բաքի աշխատանքի սկզբունքը:
41. Ի՞նչ նպատակով է օգտագործվում ավտոմատ ղեկավարման սարքը արևային ջրատաքացման համակարգերում:
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3. ɊɩɎɧɊɞɔɟ ɤɎɩɝɊɞɔɟ ɘɊɞɊɟɭɟɎɩɔ ɝɡɟɨɊɓ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁɿ ʑɼʖʛ ɾ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃ` ʄʔʖɸɺʏʙʌʍʔ ʇɸʎʕʂ
ɸʓʍɼʃʏʕ ɸʗʖɸɻʗʏʉʂ ʆʏʉʋʂʘ ʖʗʕɸʅ ʘʏʙʘʏʙʋʍɼʗɿ: ɦɸʆɸʌʍ ʋʂɸʌʍ ɸʌɻ ʘʏʙʘʏʙʋʍɼʗɿ ɹɸʕɸʗɸʗ ʐɼʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʂ ʇɸʒʏʉʕɸʅ ʋʏʍʖɸʁʍ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ: Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ
ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʍ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ʋɸʔʍɸɺɼʖɿ ʑɼʖʛ ɾ ʏʙʍɼʍɸ ɹɸɽʋɸʆʏʉʋɸʍʂ
ʇʋʖʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ ʆɸʍʏʍʍɼʗʂ, ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸʌʂ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂ, ʒɼʗʋɸʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂ ʞ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʏʙʀʌɸʍ ʏʃʏʗʖʍɼʗʏʙʋ:
Ɋʌɻ ʂʔʆ ʖɼʔɸʆɼʖʂʘ, ʖʕʌɸʃ ɹɸʁʍʏʙʋ, ʆɻʂʖɸʗʆʕɼʍ ʖɸʍʂʛʍɼʗʂ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛɿ, ʖɸʍʂʛʍɼʗʂ ʕʗɸ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗ ʆɸʖɸʗɼʃʏʙ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ ʆɸʍʏʍʍɼʗɿ, ʖɸʗɹɼʗ ʖʂʑʂ ʖɸʍʂʛʍɼʗʂ ʕʗɸ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ʋɼʀʏɻʍɼʗɿ: ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍʏʙʀʌɸʍ
ʏʃʏʗʖʂ ʇʋʖʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ ɿʍʀɼʗʘʏʉɿ ʈɼʓʛ ʆɹɼʗʂ ɸʗʞɸʌʂʍ ʝʏʖʏɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʆɸʌɸʍʍɼʗʂʍ
ɸʓʍʐʕʏʉ ɹɸʁʂʍʍɼʗʂʘ: ɡʗʑɼʔ ʜʗʂʍɸʆ, ʆɻʂʖɸʗʆɼʍʛ ʍɸʞ ʆɸʗʞʏʗɸɺʏʙʌʍ ʖʂʑʂ, ʃɸʌʍ ʖɸʗɸʅʏʙʋ ʏʙʍɼʘʏʉ, ʖɸʗɸʍʒɸʖʕɸʅ ɹɸʗʈʗ ʊʍʎʏʙʋɸʌʂʍ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐ ʆɸʌʍʛʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘɿ:

3.1. ɨɸʍʂʛʍɼʗʂ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛʂ ʇɸʋɸʓʏʖ ʍʆɸʗɸɺʂʗ
ɔʍʐʑɼʔ ʍʎʕɸʅ ɾ 1.4 ɼʍʀɸɹɸʁʍʏʙʋ, ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ɸʋɼʍɸʖɸʗɸʅʕɸʅ ʖɼʄʍʏʃʏɺʂɸʍ ʇɸʋɸʗʕʏʙʋ ɾ ʒʗʂ ʖɸʛɸʘʋɸʍ ʋɼʀʏɻɿ ʖɸʍʂʛʏʙʋ ʖɼʉɸʆɸʌʕɸʅ ʒɼʗʋɸʌʂʍ
ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʂ ʋʂʒʏʘʏʕ (ʍʆ. 1.4.1): Ɋʌʔ ʋɼʀʏɻʏʕ ʔʖɸʘʕʏʙʋ ɾ ʖɸʛ ʒʏʙʗ ʆɼʍʘɸʉɸʌʂʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ʆɸʋ ɹʂɽʍɼʔ ʍʑɸʖɸʆʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ (ʇʌʏʙʗɸʍʏʘʍɼʗ, ɸʓʏʉʒɸʗɸʍʍɼʗ ʞ ɸʌʃʍ): əɸʋɸʓʏʖ
ʆɼʗʑʏʕ ɻʂʖɸʗʆɼʍʛ ʖɸʍʂʛʍɼʗʂ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛɿ:
ɠɼʍʛɸʌʂʍ ʆɸʓʏʙʌʘʂ ʖɸʍʂʛʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ ʆɸʓʏʙʌʘɿ ɼʉɸʍɸʆɸʌʂʍ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂʘ (ʛɸʋʂ, ɸʈʗʞ, ʆɸʗʆʏʙʖ, ʈʌʏʙʍ) ʑɸʎʖʑɸʍɼʃʏʙ, ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ʆɸʓʏʙʌʘʂ ɸʗʖɸʛʂʍ ʖɼʔʛɿ
ʑɸʖʎɸʊ ʆɼʗʑʏʕ ʍɼʗʆɸʌɸʘʍɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ (ʍʆ. 3.1.1): əɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃʏʕ ɼʗʆʗʂ ɿʍɻɼʗʛʂ ʕɸʓɼʃʂʛɸʌʂʍ ʓɼʔʏʙʗʔʍɼʗʂ ʔɸʆɸʕʏʙʀʌʏʙʍɿ ʞ ʂ ʇɸʌʖ ɼʆʏʉ ɾʆʏʃʏɺʂɸʆɸʍ ʄʍɻʂʗʍɼʗɿɵ ʖɸʍʂʛʍɼʗɿ
ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʚʏʄɸʆɼʗʑʂʐ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂ ʇɸʋɸʗ ʑɼʖʛ ɾ ʅɸʓɸʌɼʍ ʍɸʞ
ʏʗʑɼʔ (ʝʏʖʏɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʞ ʒɼʗʋɸʌʂʍ) ʇɼʍɸʗɸʍʍɼʗ: ɍɸ ʍʎɸʍɸʆʏʙʋ ɾ, ʏʗ ʖɸʍʂʛʍɼʗʂ
ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛɿ ʞ ʖɼʔʛɿ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʍɸʞ ɾɸʆɸʍ ʚʏʚʏʄʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ ʆʗɼʃ:
ɚʌʏʙʍ

Ɋʍʈʗʞ

Ɋʗʞ

ɭɸʋʂ

ɚɼʉʍɸʇɸʗʆ

ɨɸʍʂʛʂ ʆɸʄʕɸʅ ɼɽʗɿ
ʑɸʎʖʑɸʍʏʙʋ ɾ
ʖɼʉʏʙʋʍɼʗʂʘ ʞ
ɸʋɸʓɸʌʂʍ ɸʗʞʂʘ

ɟʆ. 3.1.1. ɒɼʛ ʖɸʍʂʛ
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ɨɸʍʂʛʍɼʗɿ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ɻɸʔɸʆɸʗɺɼʃ ɿʔʖ ʀɼʛʏʙʀʌɸʍ ɸʔʖʂʊɸʍʂ.
- ɒɼʛ ʖɸʍʂʛ – ʀɼʛʏʙʀʌʏʙʍɿ 50 – ʂʘ 450,
- ɘʖʗʏʙʆ ʖɸʍʂʛ - 450 – ʂʘ ʋɼʅ ʀɼʛʏʙʀʌʏʙʍ,
- əɸʗʀ ʖɸʍʂʛ – ʀɼʛʏʙʀʌʏʙʍɿ ʋʂʍʐʞ 50:
əɸʍɻʂʑʏʙʋ ɼʍ ʍɸʞ ʖɸʍʂʛʍɼʗ, ʏʗʏʍʛ ʏʙʍɼʍ ɼʗʆʏʙ ʖɸʗɹɼʗ ʀɼʛʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ (ʍʆ. 3.1.2):

ɝʂɸʀɼʛ
ʖɸʍʂʛ

Ɏʗʆʀɼʛ
ʖɸʍʂʛ

ɭɸʓɸʀɼʛ
ɺɸʕɸʆɸʌʂʍ

ɭɸʓɸʀɼʛ
ʕʗɸʍɸʌʂʍ

ɝɸʍʔɸʗɻɸʌʂʍ
ʀɼʛ ʖɸʍʂʛ

əɸʗʀ
ʖɸʍʂʛ

ɦɸʌʗɸʈʞ
ʖɸʍʂʛ

ɘʂʔɸɺɸʕɸʆɸʌʂʍ ʖɸʍʂʛ

ɟʆ. 3.1.2. ɨɸʗɹɼʗ ʖʂʑʂ ʖɸʍʂʛʍɼʗ

ɒɼʛ ʖɸʍʂʛʍɼʗɿ ɹɸʕɸʆɸʍʂʍ ʖɸʗɸʅʕɸʅ ɼʍ, ʛɸʍʂ ʏʗ ʇʏʙʔɸʃʂ ɼʍ: ɍʗɸʍʘ ʆɸʓʏʙʘʋɸʍ
ʇɸʋɸʗ ʇʂʋʍɸʆɸʍ ʎʂʍɸʍʌʏʙʀɿ ʚɸʌʖɸʍʌʏʙʀʍ ɾ: ɨɸʍʂʛʍɼʗʍ ʏʙʍɼʍ ʖɸʗɹɼʗ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛʍɼʗ
(ʍʆ. 3.1.3), ʂʍʐɿ ʏʗʏʎ ʔɸʇʋɸʍɸʚɸʆʏʙʋʍɼʗ ɾ ʔʖɼʉʅʏʙʋ ɸʗʞɸʌʂʍ ʝʏʖʏɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʞ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ʇɸʗʘʏʙʋ:

ɣɸʖʏʙʇɸʍ
ɚɼʉʍɸʇɸʗʆʂ
ʔɼʍʌɸʆ

ɣɸʖʏʙʇɸʍ

ɝɼʅɸʘʕɸʅ
ʖɸʗɸʅʛ

ɣɸʖʏʙʇɸʍ
ɨɸʍʂʛʂ
ʖɼʗɸʔɸ

ɟʆ. 3.1.3. ɨɸʗɹɼʗ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛʍɼʗʏʕ ʀɼʛ ʖɸʍʂʛʍɼʗ
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ɠɼʍʛʂ ʀɼʛ ʖɸʍʂʛʂ ʅɸʅʆɿ ʆɸʗʏʉ ɾ ʃʂʍɼʃ ʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅ ʆʉʋʂʍɻʗʂʘ (ʆɸʕɼ ʆɸʋ ʘɼʋɼʍʖ–
ɸʕɸɽɼ), ʇɸʗʀ ʆɸʋ ʑʗʏʝʂʃɸʕʏʗʕɸʅ ʋɼʖɸʉɸʆɸʍ ʀʂʀɼʉʂʘ, ɸɽɹɼʔʖ-ʘɼʋɼʍʖɸʌʂʍ ʀʂʀɼʉʍɼʗʂʘ, ɹʂʖʏʙʋɸʌʂʍ ʔɸʃʂʆʍɼʗʂʘ:
ɋɸʘʂ ʅɸʅʆʂʘ, ʖɸʍʂʛɿ ʆɸɽʋʕɸʅ ɾ ʍɸʞ ʒʗɸʋɼʆʏʙʔɸʘʋɸʍ, ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔɸʘʋɸʍ ʞ ɸʌʃ
ʎɼʗʖɼʗʂʘ: ɕɸʌʍʏʗɼʍ ʖɸʗɸʅʕɸʅ ʖʂʑʂ ʀɼʛ ʖɸʍʂʛʂ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛɿ ʂʗ ɹɸʉʆɸʘʏʙʘʂʐ ʋɸʔɼʗʏʕ ʘʏʙʌʘ ɾ ʖʗʕɸʅ ʍʆ. 3.1.4 – ʏʙʋ:
ɝɼʖɸʉɸʆʉʋʂʍɻʗ

ɘɸʕɸʗɸʋɸʅ
ɤɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔʂʐ

ɦʞɼʓʏʉ
ʆɸʕɸʗɸʋɸʅ

ɗʑɼʉ
ɤʗɸʋɼʆʏʙʔɸʘʏʙʋ
Ɏʗɼʔɸʑɸʖʏʙʋ
ʖɸʆʂʘ

Ɍʏʃʏʗʎɸʋɼʆʏʙʔɸʘʏʙʋ

ɟʆ. 3.1.4. ɒɼʛ ʖɸʍʂʛʂ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛɿ ʞ ɹɸʉɸɻʗʂʐ ʎɼʗʖɼʗɿ

ɔʍʐʑɼʔ ɼʗʞʏʙʋ ɾ ʍʆɸʗʂʘ, ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔʂʐ ʎɼʗʖɿ ʖɼʉɸɹɸʎʄʕɸʅ ɾ ʖɸʍʂʛʂ ʅʑɼʉʍɼʗʂ
(șȚȘȖȗȐȓȈ) ʋʂʒʞ: ɡʗʏʎ ɻɼʑʛɼʗʏʙʋ ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔʂʐ ʎɼʗʖɿ ɻʗʕʏʙʋ ɾ ʕɼʗʂʍ ʇɸʗʆʂ ɸʓɸʔʖɸʉʂ
ʕʗɸ, ʖɸʍʂʛʂ ʖɸʆ: Ɏʗɹɼʋʍ ʍɸʞ ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔʂʐ ʎɼʗʖɿ ʖɼʉɸɹɸʎʄʕʏʙʋ ɾ ʅʑɼʉʍɼʗʂ ʕʗɸ: Ɋʌʔ
ɻɼʑʛʏʙʋ ɸʓɸʒ ɼʍ ɺɸʃʂʔ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ɹɸʗɻʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ ʞ ʔʖɸʍɻɸʗʖ
ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʍɼʗɿ ʆʂʗɸʓɼʃʂ ʐɼʍ:
ɒɼʛ ʖɸʍʂʛʂ ɸʗʖɸʛʂʍ ʖɼʔʛɿ ʘʏʙʌʘ ɾ ʖʗʕɸʅ ʍʆ. 3.1.5 – ʏʙʋ: ɨɸʍʂʛʂ ʅɸʅʆɿ ʋɼʖɸʉɸʆɸʍ ɾɵ ʑʗʏʝʂʃɸʕʏʗʕɸʅ ʆʉʋʂʍɻʗʂ ʖɼʔʛʏʕ: ɟʆɸʗʏʙʋ ʅɸʅʆʂ ʋʂ ʋɸʔɿ ɹɸʘɸʆɸʌʏʙʋ ɾ, ʏʗʖɼʉ
ɼʗʞʏʙʋ ɼʍ ʆɸʕɸʗɸʋɸʅʂ (ȖȉȘȍȠȍȚȒȈ) ʖɸʄʖɸʆʍɼʗɿ ʇʏʗʂɽʏʍɸʆɸʍ ʏʙʉʉʏʙʀʌɸʋɹ ʞ ɻʗɸʍʘ ʏʙʉʉɸʇɸʌɸʘɵ ʔʞɼʓʏʉ ʆɸʕɸʗɸʋɸʅɿ (ȒȖȕȚȘȖȉȘȍȠȍȚȒȈ), ʏʗʂ ʖɸʆ ʖɼʉɸɹɸʎʄʕɸʅ ɾ ʒʗɸʋɼʆʏʙʔɸʘʋɸʍ ʀɸʉɸʍʀɿ: Ɋʌʔʖɼʉ, ʂʍʐʑɼʔ ʞ ʍʆ. 3.1.4 – ʏʙʋ, ʔʞɼʓʏʉ ʆɸʕɸʗɸʋɸʅʍ ɸʋʗɸʘʕɸʅ ɾ ʅʑɼʉʍɼʗʂ ʕʗɸ, ʏʗɿ ʇʂʋʛ ɾ ʇɸʍɻʂʔɸʍʏʙʋ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ʇɸʋɸʗ: ɝʏʍʖɸʁʂ
ɸʌɻ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘɿ ʍʆɸʗɸɺʗʕɸʅ ɾ ʔʖʏʗʞ:
əɸʗʀ ʖɸʍʂʛʍɼʗʂ ʅɸʅʆɿ ʆɸʗʏʉ ɾ ʃʂʍɼʃ ɹʂʖʏʙʋɸʌʂʍ ʆɸʋ ʑʃɸʔʖʂʆ ʍʌʏʙʀɼʗʂʘ: əɸʗʀ
ʖɸʍʂʛʂ ʃɸʌʍʏʗɼʍ ʖɸʗɸʅʕɸʅ ʖɸʗɹɼʗɸʆʂ ɹɸʉɸɻʗʂʐ ʎɼʗʖɼʗɿ ʞ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛɿ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɼʍ ʍʆ. 3.1.6 – ʏʙʋ: ɟʆɸʗʏʙʋ ɼʗʞʏʙʋ ɾ, ʏʗ ʖɸʍʂʛɿ ʆɸɽʋʕɸʅ ɾ ʖɸʗɹɼʗ ʝʏʙʍʆʘʂʏʍɸʃ ʍʎɸʍɸʆʏʙʀʌʏʙʍ ʏʙʍɼʘʏʉ ʎɼʗʖɼʗʂʘɵ ʖɼʉɸɻʗʕɸʅ ʆʗʏʉ ʋɼʖɸʉɸɹɼʖʏʍɸʌʂʍ ʅɸʅʆʂ ʕʗɸ: ɝɼʖɸʉɸɹɼʖʏʍɸʌʂʍ ʇʂʋʛʂ ʚʏʄɸʗɼʍ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʖɸʍʂʛʂ ʇɸʋɸʗ ʏʗʑɼʔ ʇʂʋʛ ʅɸʓɸʌɼʃ ʚɸʌʖʌɸ ʇɼʅɸʍʍɼʗɿ ʆɸʋ ʋɼʖɸʉʌɸ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛʍɼʗɿ:
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ɟʆ. 3.1.5. ɣʗʏʝʂʃɸʕʏʗʕɸʅ ʋɼʖɸʉɸʅɸʅʆʏʕ ʀɼʛ ʖɸʍʂʛ
1

2

3
4

5
6

7
8

ɟʆ. 3.1.6. ɝɼʖɸʉɸɹɼʖʏʍɸʌʂʍ ʇʂʋʛʏʕ ʇɸʗʀ ʖɸʍʂʛʂ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛɿ.
1-ɺʃɸʍɸʚɸʀɼʀɸʌʂʍ ʅɸʅʆ, 2 – ʑʏʃʂʋɼʗɸɹʂʖʏʙʋɸʌʂʍ ʒʗɸʋɼʆʏʙʔʂʐ, 3 – ɹʂʖʏʙʋʂ ʎɼʗʖ, 4 – ɸʋʗɸʍɸʕʏʗʕɸʅ ʘɼʋɼʍʖ-ɸʕɸɽɸʌʂʍ ʔʕɸʉ, 5 - ʀɼʛʏʙʀʌʏʙʍɿ ʈʞɸʕʏʗʏʉ ʎɼʗʖ ʆɼʗɸʋɽʂʖʂʘ (ʅɸʆʏʖʆɼʍ
ʃʘɸʍʌʏʙʀ), 6 – ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔʂʐ, 7 – ɹɸʁɸʍʂʐ ʎɼʗʖ, 8 - ʋɼʖɸʉɸɹɼʖʏʍɸʌʂʍ ʇʂʋʛ

Ɋʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʇɸʗʀ ʖɸʍʂʛʂ ɹʂʖʏʙʋɸʑʏʃʂʋɼʗɸʌʂʍ
ʅɸʅʆʏʙʌʀɿ ʐʑɼʖʛ ɾ ʕʍɸʔʕʂ, ʇɸʆɸʓɸʆ ɻɼʛʏʙʋ ʆɸʓɸʒɸʍɸʍ ɹɸʗɻ ʄʍɻʂʗʍɼʗ ʒʗɸʋɼʆʏʙʔɸʘʏʙʋʍ ɸʑɸʇʏʕɼʃʏʙ ʇɸʗʘʏʙʋ: Ɋʌɻ ʑɸʖʊɸʓʏʕ ʋʏʍʖɸʁʂ ʍɸʄɿʍʖʗɼʃʂ ʖɸʗɹɼʗɸʆ ɾ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋɿ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ʇɸʆɸʆʎʂʓʍɼʗʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌɸʋɹ, ʏʗɿ ʍʆɸʗɸɺʗʕɸʅ ɾ ʔʖʏʗʞ:
Ɏʀɼ ʜɺʖɸɺʜʗʅʕʏʙʋ ɾ ʇɼʉʏʙʌʔʍɼʗʏʕ ʆʏʃɼʆʖʏʗɿ ʖɸʍʂʛʂʍ ɸʋʗɸʘʋɸʍ ɼʉɸʍɸʆɿ, ʆɸʋ ʆɸ
ʖɸʍʂʛʏʙʋ ʒʗɸʖɸʗ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ ɸʍʘʛɼʗ ɹɸʘɼʃʏʙ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖʏʙʀʌʏʙʍ, ɸʑɸ ʑɼʖʛ
ɾ ʄʔʖɸɺʏʙʌʍʔ ʇɼʖʞɼʃ ɸʗʖɸɻʗʏʉʂ ʘʏʙʘʏʙʋʍɼʗʂʍ, ʒʗɸʋɼʆʏʙʔɸʘʏʙʋɿ ʑɸʖʎɸʊ ʆɼʗʑʏʕ
ɸʑɸʇʏʕɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ:
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3.2. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ ʑɸʇɸʍʒʍɼʗɿ ʞ
ɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ ɺʏʗʅʂʛɸʆɸɽʋɿ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ, ʇɸʖʆɸʑɼʔ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌʏʙʍɿ ɸʑɸʇʏʕɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ʄʔʖɸɺʏʙʌʍʔ ʑɼʖʛ ɾ ʑɸʇʑɸʍʕɼʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʂ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ ʆɸʍʏʍʍɼʗɿ: ɥʏʙʔɸʔʖɸʍʂ ɍɸʎʍʏʙʀʌʏʙʍʏʙʋ, ʎɼʍʛʂ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌʏʙʍɿ ɸʑɸʇʏʕɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ
ʜɺʖʕʏʙʋ ɼʍ ʔʖʏʗʞ ɹɼʗʕɸʅ ʇɼʖʞʌɸʃ ʆɸʍʏʍɸʆɸʗɺɼʗʂʘ, ʏʗʖɼʉ ʋɸʍʗɸʋɸʔʍʏʗɼʍ ʍʆɸʗɸɺʗʕɸʅ ɼʍ ɸʌʍ ɹʏʃʏʗ ʑɸʇɸʍʒʍɼʗɿ, ʏʗʏʍʛ ʑɼʖʛ ɾ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍʕɼʍ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗ
ʆɸʖɸʗɼʃʂʔ:
1. ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɤɪɨɜɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/166/148735/
2. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɤɪɨɜɟɥɶɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɤɪɵɲɟ ɡɞɚɧɢɣ
https://bazanpa.ru/oao-rzhd-rasporiazhenie-n12r-ot10012014-h2261854/instruktsiia/3/3.6/
əɸʌɸʔʖɸʍʂ əɸʍʗɸʑɼʖʏʙʀʌʏʙʍʏʙʋ ʍʏʙʌʍʑɼʔ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʆɸʖɸʗɼʃ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɿ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸɵ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃʏʕ ɸʌɻ ʆɸʍʏʍɸʆɸʗɺɼʗʏʙʋ ʍʎʕɸʅ ʑɸʇɸʍʒʍɼʗɿ:
ɨɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ʆɸʖɸʗʕɼʃʂʛ ʘɸʍʆɸʘɸʅ ʖʂʑʂ ɸʎʄɸʖɸʍʛʂ ɻɼʑʛʏʙʋ ʑɼʖʛ ɾ ɺʍɸʇɸʖɼʃ
ʇʍɸʗɸʕʏʗ ʕʖɸʍɺʍɼʗɿ, ʆɸʖɸʗɼʃ ʓʂʔʆɼʗʂ ɺʍɸʇɸʖʏʙʋ: Ɋʌʍ ʍɼʗɸʓʏʙʋ ɾ ʇɼʖʞʌɸʃɿ
- ʇʍɸʗɸʕʏʗ ʕʖɸʍɺʍɼʗʂ ʆɸʍʄɸʖɼʔʏʙʋ,
- ʕɼʗʃʏʙʅɼʃ, ʀɼ ɸʎʄɸʖʏʉʍɼʗʂʘ ʏɶʕ ʆɸʗʏʉ ɾ ʇɸʌʖʍʕɼʃ ʕʖɸʍɺʂ ʖɸʆ ʞ ʂʍʐʑɼʔ,
- ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃ ɺʏʗʅʏʉʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ʕʖɸʍɺʍɼʗʂʘ ʄʏʙʔɸʚɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ,
- ʕɼʗʃʏʙʅɼʃ, ɺʗɸʍʘɼʃ ʇɸʌʖʍɸɹɼʗʕɸʅ ʕʖɸʍɺʍɼʗɿ ʞ ʖɼʉɼʆɸʘʍɼʃ ɻʗɸʍʘ ʋɸʔʂʍ:
ɨɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ɸʎʄɸʖʏʉʍɼʗɿ ʑɼʖʛ ɾ ʅɸʍʏʀɸʘʕɸʅ ʃʂʍɼʍ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ ʆɸʍʏʍʍɼʗʂʍ ʞ
ʔʖʏʗɸɺʗɼʍ ʇɸʋɸʈɸʌʍɸɺʂʗ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ ʆɸʍʏʍʍɼʗɿ ʑɸʇʑɸʍɼʃʏʙ ʕɼʗɸɹɼʗʌɸʃ:
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʑɼʖʛ ɾ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍʕɼʍ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ ʇɼʖʞʌɸʃ ʃʗɸʘʏʙʘʂʐ ʑɸʇɸʍʒʍɼʗɿ:
1. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʕɼʗʘʍɼʃʂʔ ʑɼʖʛ ɾ ʇʂʎɼʃ, ʏʗ ɻʗɸʍʛ ʋʎɸʆʕɸʅ ɼʍ ʃʏʙʌʔɿ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʚʏʄɸʆɼʗʑɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ, ʞ ʇɼʖʞɸɹɸʗ, ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʏʗʏʎ
ʖɼʉɸʋɸʔɼʗ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ɾ ʎɸʖ ʖɸʛɸʘɸʅ ʃʂʍɼʍ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ʍʏʙʌʍʂʔʆ ʆɸʗʊ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌɸʍ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ʞ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ɸʓɸʒɸʘʍɼʃ ɸʌʗʕɸʅʛʍɼʗ: Ɋʌʗʕɸʅʛʍɼʗ ʐʔʖɸʍɸʃʏʙ, ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ
ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʐʕʍɸʔɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ, ʖɼʉɸʚʏʄʋɸʍ ʞ ʋʏʍʖɸʁʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʑɼʖʛ ɾ ʑɸʎʖʑɸʍʕɸʅ ʃʂʍɼʍ ɸʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍʂʘ: ɍʗɸ ʇɸʋɸʗ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʋɸʆɼʗɼʔɿ ʑɼʖʛ ɾ ʅɸʅɸʆɼʃ ɸʍʃʏʙʔʀɸʚɸʍʘ ʀɸʉɸʍʀʏʕ ʆɸʋ ɺʏʗʅʕɸʅʛʏʕ:
2. ɣɼʖʛ ɾ ʎɸʖ ʋɼʅ ʏʙʎɸɻʗʏʙʀʌɸʋɹ ɹɸʗʈʗɸʘʍɼʃ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ,
ʛɸʍʂ ʏʗ ɻʗɸʍʛ ʅɸʍʗ ɼʍ:
3. ɣɼʖʛ ɾ ʐɻʂʑʐɼʃ ʇʏʔɸʍʛɸʆʂʗ ʃɸʗɼʗʂʍ, ʏʗʏʍʛ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʃʂʍɼʃ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ, ʏʗʏʎɸʆʂ
ɹɸʗʈʗʏʙʀʌɸʋɹ, ʋʏʍʖɸʁʂ ʋʏʖɸʆɸ ʖɸʗɸʅʛʏʙʋ;
ɨɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂ ʆɸʖɸʗʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ ɹɸʗʈʗɸʘʋɸʍ
ʍʑɸʖɸʆʏʕ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ʖɸʗɹɼʗ ʖʂʑʂ ʔɸʗʛɼʗ ʞ ʇɸʗʋɸʗɸʍʛʍɼʗ: ɍʂʖɸʗʆɼʍʛ ɻʗɸʍʛ:
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Ɋʍʇɸʖɸʆɸʍ ɸʑɸʇʏʕʏʙʀʌɸʍ ʋʂʒʏʘʍɼʗ
Ɋʍʇɸʖɸʆɸʍ ɸʑɸʇʏʕʏʙʀʌɸʍ ʋʂʒʏʘʍɼʗ ɼʍ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ ɸʋʗɸɺʏʖʂʍɼʗɿ, ʔɸʉɸʕɸʗʖɿ, ʇɸʆɸʇɸʗʕɸʅɸʌʂʍ ɹɸʗʈʂʆʍɼʗɿ, ʈɼʓʍʏʘʍɼʗɿ, ɸʑɸʇʏʕ ʆʏʎʂʆʍɼʗɿ, ʑɸʎʖʑɸʍʂʐ
ɸʆʍʏʘʍɼʗɿ:
Ɋʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ ʇɸʗʀɸʆ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋɿ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ʔʏʕʏʗɸɹɸʗ ʂʗɸʆɸʍɸʘʕʏʙʋ ɾ ʋɼʆ
ʜʗʂʘ ʑɸʆɸʔ ʁɸʋɸʍɸʆɸʇɸʖʕɸʅʏʙʋ: ɢʍɸʌɸʅ ɻʗɸʍɵ ɸʎʄɸʖɸʍʛʂ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌʏʙʍʍ ɸʑɸʇʏʕɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʍɸʄɸʑɸʖʗɸʔʖɼʃ ɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ ʇɸʗʀɸʆ: əɸʗʀ ʖɸʍʂʛʍɼʗʂ ʕʗɸ ʋʏʍʖɸʁʂ ɻɼʑʛʏʙʋ ɸʌɻʑʂʔʂ ʇɸʗʀɸʆʂ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖʏʙʀʌʏʙʍ ʐʆɸ, ʔɸʆɸʌʍ ɸʑɸʇʏʕʏʙʀʌɸʍ ʋʂʒʏʘʍɼʗ ʑɼʖʛ ɾ ʆʂʗɸʓɼʃ, ʏʗʑɼʔɽʂ ɹɸʘɸʓʕʂ ʕɸʌʗ ɿʍʆʍɼʃʏʙ ʕʖɸʍɺɿ:
ɡʗʑɼʔ ɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ ʇɸʗʀɸʆʍɼʗ ʅɸʓɸʌʏʙʋ ɼʍ ʚɸʌʖɸʋɸʅʍɼʗɿ: ɟʏʗ ʆɸʓʏʙʘʕʏʉ
ʖʍɼʗʏʙʋ ɻʗɸʍʛ ɸʓʆɸ ɼʍ:
Ɋʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ ʇɸʗʀɸʆʍɼʗʂʍ ʍɼʗʆɸʌɸʘʕʏʉ ʑɸʇɸʍʒʍɼʗɿ ʇɼʖʞʌɸʃʍ ɼʍ.
- Ɋʑɸʇʏʕ ɼɽʗɼʗ ʞ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ʃɸʌʍʛ, ɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ ʖɼʉɸʋɸʔ ɸʑɸʇʏʕɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ,
- ɋɸʕɸʗɸʗ ɸʋʗʏʙʀʌʏʙʍ, ɸʎʄɸʖʏʉʍɼʗʂ, ɺʏʗʅʂʛʍɼʗʂ ʞ ʂʗɼʗʂ ʅɸʍʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʆʗɼʃʏʙ
ʇɸʋɸʗ,
- Ɏɽʗɸʌʂʍ ʘɸʍʆɸʑɸʖʂ ʈʏʉʂ ʍʕɸɽɸɺʏʙʌʍ ɹɸʗʈʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʇɸʗʀɸʆʂ ʋɸʆɼʗɼʔʂʘ ʑɼʖʛ
ɾ ʃʂʍʂ 910 ʋʋ, ʂʔʆ ɻʗɸ ʇɼʓɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʇɸʒʏʗɻ ʇɸʗʆʂ, ʍɼʗʛʞʂ ɼɽʗɸʌʂʍ ʈʏʉʂʘ, ʐʑɼʖʛ ɾ ɺɼʗɸɽɸʍʘʂ 470 ʋʋ – ɿ:
- Ɍʏʗʅʂʛʍɼʗʂ ʆɸʋ ʖɸʗɹɼʗ ɹɼʆʏʗʍɼʗʂ ʕɸʌʗ ɿʍʆʍɼʃʏʙ ɸʑɸʇʏʕʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍ: Ɋʌɻ ʍʑɸʖɸʆʏʕ, ɼɽʗɸɺʅʏʕ ʑɼʖʛ ɾ ʃʂʍʂ ɸʓʍʕɸɽʍ 150 ʋʋ ɹɸʗʈʗʏʙʀʌɸʋɹ ʖɸʄʖɸʆ:
ɦɸʍɻʏʙʉʛ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ʔɸʍɻʏʙʉʛʍɼʗ, ʏʗʏʍʘ
ɼɽʗʂ ɹɸʗʈʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʖɸʍʂʛʂʘ ʑɼʖʛ ɾ ʃʂʍʂ ɸʓʍʕɸɽʍ 1 ʋ, ʂʔʆ ʔɸʍɻʏʙʉʛʂ ʕɼʗʞʂ ʞ ʍɼʗʛʞʂ ʇɸʖʕɸʅʍɼʗɿ ʑɼʖʛ ɾ ɸʋʏʙʗ ʆɸʑʕɸʅ ʃʂʍɼʍ ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ ɸʍʎɸʗʁ ɻɼʖɸʃʍɼʗʂɵ ʔɸʍɻʏʙʉʛʂ
ʖɼʉɸʎɸʗʁɿ ɹɸʘɸʓɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ: ɦɸʍɻʏʙʉʛʂ ʀɼʛʋɸʍ ɸʍʆʌʏʙʍɿ ʑɼʖʛ ɾ ʃʂʍʂ 650 – ʂʘ 750:
ɦɸʍɻʏʙʉʛʍɼʗɿ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʑɸʓʆɼʘʕɼʃ ʀɼʛ ʖɸʍʂʛʂ ʋɸʆɼʗɼʔʂʍɵ ɻʗɸʍʛ ʆɸʄɼʃʏʕ ʖɸʍʂʛʂ
ʆɼʓʂʆʍɼʗʂʘ ʆɸʋ ʖɸʍʂʛʂ ɺɸɺɸʀʂʘ:
Ɋʑɸʇʏʕʏʙʀʌɸʍ ʘɸʍʆɸʑɸʖ
Ɋʑɸʇʏʕʏʙʀʌɸʍ ʘɸʍʆɸʑɸʖɼʗɿ ʆɸɽʋʕɸʅ ɼʍ ʑɸʗɸʍʍɼʗʂʘ ʆɸʋ ɸʌʃ ʑɸʇʏʉ ʍʌʏʙʀɼʗʂʘ,
ʏʗʏʍʛ ʖɼɸɹɸʎʄʕɸʅ ɼʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ ʖɼʉɸʋɸʔʂ ɹʏʃʏʗ ʆʏʉʋɼʗʂʘ 2 ʋ ʇɼʓɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍ ʕʗɸ:
Ɋʑɸʇʏʕʏʙʀʌɸʍ ʘɸʍʆɸʑɸʖɼʗʍ ɸʋʗɸʘʕʏʙʋ ɼʍ ʖɸʍʂʛʂ ʅʑɼʉʍɼʗʂʍ ʇɼʉʏʙʌʔʍɼʗʏʕ (ȉȖȓȚ):
ɘɸʄʕɸʅ ɸʀʏʓ
ɨɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ɸʎʄɸʖɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ʖɸʍʂʛʂ ʆɼʓʂʆʍɼʗʂʘ ʆɸʄʕɸʅ ɸʀʏʓʍɼʗɿɵ ʏʗʏʍʛ ʑɸʓʆɼʘʕʏʙʋ ɼʍ ʖɸʍʂʛʂ ʋɸʆɼʗɼʔʂʍ (ʍʆ. 3.2.1):
ɋɸʗʈʗɸʘʋɸʍ ʋʂʒʏʘʍɼʗ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʞ ʝʏʖʏɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ɹɸʗʈʗɸʘʍɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ ɼʍ ʖɸʗɹɼʗ ʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗ ʞ ʇɸʗʋɸʗɸʍʛʍɼʗ, ʆɸʄʕɸʅ ʖɸʗɸʅʛʂ ʑɸʌʋɸʍʍɼʗʂʘ: ɡʗʏʎ ʃɸʌʍʏʗɼʍ ʖɸʗɸʅʕɸʅ ɹɸʗʈʗɸʘʋɸʍ ʋʂʒʏʘʍɼʗ ɻʂʖɸʗʆʕʏʙʋ ɼʍ ʔʖʏʗʞ:
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ɟʆ. 3.2.1. ɨɸʍʂʛʂ ʆɼʓʂʆʍɼʗʂʘ ʆɸʄʕɸʅ ɸʀʏʓ

ɒɼʛ ʇɸʗʀʏʙʀʌʏʙʍ
ɒɼʛ ʇɸʗʀʏʙʀʌʏʙʍɿ ʇɸʊɸʄ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʉ ʋɼʀʏɻ ɾ: ɒɼʛ ʇɸʗʀʏʙʀʌʏʙʍɿ ʔʖɸʍɸʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ ɼʗʆʏʙ ʔɸʍɻʏʙʉʛ, ʏʗʏʍʛ ʖɼʉɸɹɸʎʄʕʏʙʋ ɼʍ ʆʏʉʛ ʆʏʉʛʂ, ʏʗʏʎɸʆʂ ʇɼʓɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍ ʕʗɸ: Ɋʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ (ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ) ɹɸʗʈʗɸʘʕʏʙʋ ɼʍ ɸʌɻ ʔɸʍɻʏʙʉʛʍɼʗʂ
ʕʗɸʌʏʕ, ʈɼʓʛʏʕ, ʑɸʗɸʍʍɼʗʂ ʜɺʍʏʙʀʌɸʋɹ ʆɸʋ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ɸʋɹɸʗʈʂʐʏʕ:
ɒɼʛ ɸʋɹɸʗʈʂʐʍɼʗ
ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʎɸʗʁʂʐʏʕ ʀɼʛ ɸʋɹɸʗʈʂʐʍɼʗɿ, ʏʗʏʍʛ ʔʏʕʏʗɸɹɸʗ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ʖɸʍʂʛʍɼʗʂ ʆɸʓʏʙʘʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ, ʆɸʗɼʃʂ ɾ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ (ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ) ɹɸʗʈʗɸʘʍɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ:
Ɋʋɹɸʗʈʂʐ
ɨɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ʋɼʅ ʐɸʚɼʗʂ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʞ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ɹɸʗʈʗɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʗ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ɸʋɹɸʗʈʂʐʍɼʗ: ɭɸʍʂ ʏʗ ɸʋɹɸʗʈʂʐʍɼʗʂ ʕɸʗʈɸʆɸʃʏʙʋɿ ʀɸʍʆ ɾ ɺʍɸʇɸʖʕʏʙʋ, ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɿ ʊʂʎʖ ʑʃɸʍɸʕʏʗɼʃ ʞ ʍɸʄɸʑɸʖʗɸʔʖɼʃ:
ɧɼʗɼʃɸʆ
ɡʙʉʉɸʇɸʌɸʘ ʕɼʗɼʃɸʆʍɼʗɿ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʞ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ʖɸʍʂʛ
ɹɸʗʈʗɸʘʍɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ, ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ʝɸʔɸɻɸʌʂʍ ʋʏʍʖɸʁʂ ʁɸʋɸʍɸʆ:

3.3. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ʍɸʄʍɸʆɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗ
ɟɸʄʛɸʍ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁɿ, ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʆɸʖɸʗɼʃ ʏʗʏʎɸʆʂ
ʍɸʄʍɸʆɸʍ ɸʎʄɸʖɸʛʍɼʗ: ɍʂʖɸʗʆɼʍʛ ɻʗɸʍʛ:

ɤɼʗʋɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʂ ʇɸʍɺʏʙʌʘʍɼʗʂ ʖɼʉɸʚʏʄʏʙʋ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ʕɸʌʗ
ɦʏʕʏʗɸɹɸʗ, ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʂ ʇɸʍɺʏʙʌʘʍɼʗʂ ʖɼʉɸʚʏʄʏʙʋɿ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ʕɸʌʗ ʂʗɸʆɸʍɸʘʕʏʙʋ ɾ ɸʗʖɸɻʗʏʉʂ ʆɸʋ ʖɼʉɸɻʗʏʉ ʆɸɽʋɸʆɼʗʑʏʙʀʌɸʍ ʆʏʉʋʂʘ: ɋʏʃʏʗ ʇɸʍɺʏʙʌʘʍɼʗʂ
ʖɼʉɸʚʏʄʏʙʋʂʘ ʇɼʖʏ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʆɸʖɸʗɼʃ ʇɼʖʞʌɸʃɿ:

ɦʖʏʙɺɼʃ ʖɼʉʚʏʄʋɸʍ ɸʋɹʏʉʒɸʆɸʍʏʙʀʌʏʙʍɿ
Ɋʌʔ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʂʍ ʍʑɸʔʖʏʙʋ ɾ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ʇɸʋɸʗ ʇɸʍɺʏʙʌʘʍɼʗʂ ʑɸʖʗɸʔʖʂ ʇɸʕɸʛɸʅʏʙʍɼʗʂ ɸʓʆɸʌʏʙʀʌʏʙʍɿ, ʏʗʏʍʘ ɸʕɼʃɸʘʕʏʙʋ ɼʍ ʋʂɸʌʍ ʋʏʍʖɸʁʂ ʇɸʋɸʗ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ
ʍʌʏʙʀɼʗɿ (ʑʉʍʈʌɸ, ʆɸʋ ɸʌʃ ʖʂʑʂ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗ, ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔʂʐ ʍʌʏʙʀɼʗ, ɸʋʗɸʘʋɸʍ ɻɼʖɸʃ80

ʍɼʗ ʞ ɸʌʃʍ): ɨɼʉɸʚʏʄʋɸʍ ɸʋɹʏʉʒɸʆɸʍʏʙʀʌʏʙʍɿ ʔʖʏʙɺɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ʑɼʖʛ ɾ ʜɺʖʕɼʃ ʋɸʖɸʆɸʗɸʗ ʆɸɽʋɸʆɼʗʑʏʙʀʌɸʍ ʘʏʙʘʏʙʋʍɼʗʂʘ:

ɦʖʏʙɺɼʃ ʖɼʉɸʚʏʄʋɸʍ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ɸʓɸʒɸʘɸʅ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ʕʍɸʔʕɸʅʛʍɼʗɿ
Ɋʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʔʖʏʙɺɼʃ ɸʑɸʆʌɸ ɻɼʖɸʃʍɼʗʂ ʕʂʊɸʆɿ: əʍɸʗɸʕʏʗ ɾ ʍɸʞ, ʏʗ ʕʍɸʔʕɸʅ
ʃʂʍɼʍ ɸʌʍ ʇɸʗʀ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʑɸʍɼʃʍɼʗʂ ʇɼʖʞʂ ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔʂʐ ʎɼʗʖɼʗɿ, ʏʗʏʍʛ ʐʏʙʍɼʍ ʋɼʖɸʉʌɸ ʑɸʎʖʑɸʍʂʐ ʀʂʀɼʉ ʇɼʖʞʂ ʆʏʉʋʂʘ:
ɝʏʍʖɸʁʋɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ʍʌʏʙʀɼʗɿ ʞ ɺʏʗʅʂʛʍɼʗɿ ʑɼʖʛ ɾ
ʖɼʉɸɻʗɼʃ ʋɸʛʏʙʗ ʞ ʐʏʗ ʖɸʗɸʅʛʏʙʋ, ʍʆʏʙʉʏʙʋ ʆɸʋ ɸʕʖʏʖʍɸʆʏʙʋ:

ɟɸʄɸʑɸʖʗɸʔʖɸʆɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗ
ɤɼʗʋɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʂ ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ɺʅɸɺʗʂ ʔʖʏʙɺʏʙʋ, ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ
ɻʂʗʛʂ ʊʎʖʏʙʋ, ʒɼʗʋɸʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛʂ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ʕɸʌʗʂ ʞ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ɼʗʀʏʙʉʏʙ ʊʎʖʏʙʋ
ʞ ɻʗɸʍʘ ʇɸʋɸʈɸʌʍɼʘʏʙʋ ʑɸʖʕʂʗɸʖʏʙʂ ʇɼʖ: Ɋʌɻ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɿ ʆɸʖɸʗɼʃʂʔ ʑɼʖʛ ɾ
ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃ ʇɼʖʞʌɸʃ ʑɸʇɸʍʒʍɼʗɿ:
1. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʑɼʖʛ ɾ ʏʙʉʉʕɸʅ ʃʂʍɼʍ ɻɼʑʂ əɸʗɸʕ: ɔ ɻɼʑ, ɼʀɼ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʏʙʉʉʕɸʅ ʃʂʍɼʍ ɻɼʑʂ Ɋʗʞɼʃʛ, ʆɸʋ ɻɼʑʂ Ɋʗʞʋʏʙʖʛ ʋʂʍʐʞ 300 – ʂ ʔɸʇʋɸʍʍɼʗʏʙʋ, ɸʑɸ
ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍɿ ɾɸʑɼʔ ʐʂ ʍʕɸɽʂ:
2. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʑɼʖʛ ɾ ʀɼʛʕɸʅ ʃʂʍɼʍ ʇʏʗʂɽʏʍɸʆɸʍ ʇɸʗʀʏʙʀʌɸʍ ʍʆɸʖʋɸʋɹ
ʖʕʌɸʃ ʖɼʉɸʍʛʂ ɸʎʄɸʗʇɸɺʗɸʆɸʍ ʃɸʌʍʏʙʀʌɸʍɿ ʇɸʕɸʔɸʗ ɸʍʆʌɸʍ ʖɸʆ: Ɏʀɼ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ
ʀɼʛʋɸʍ ɸʍʆʌʏʙʍɿ ʎɼʉʕɸʅ ʃʂʍʂ ɸʎʄɸʗʇɸɺʗɸʆɸʍ ʃɸʌʍʏʙʀʌɸʍʂʘ 150 (+/-), ɸʑɸ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍɿ ʍʏʙʌʍʑɼʔ ɾɸʑɼʔ ʐʂ ʍʕɸɽʂ:
3. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʑɼʖʛ ɾ ʖɼʉɸɹɸʎʄʕɼʍ ʖɸʍʂʛʂ ɸʌʍʑʂʔʂ ʖɼʉɸʋɸʔʏʙʋ, ʏʗʖɼʉ ʜʗʕɸ ʘɼʗɼʆɸʌʂʍ ʁɸʋɼʗʂʍ ʔʖʕɼʗʏʙʋ ʐʂ ʃʂʍʏʙʋ: ɘʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʔʖʕɼʗʋɸʍ ɺʍɸʇɸʖɸʆɸʍʍɼʗɿ ʋɸʍʗɸʋɸʔʍ ʛʍʍɸʗʆʕɸʅ ɼʍ ʔʖʏʗʞ ɼʍʀɸɹɸʁʂʍ 3.8 – ʏʙʋ:
4. ɘʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʀɼʛ ʆɸʋ ʇɸʗʀ ʖɸʍʂʛʍɼʗʂ ʕʗɸ ʀʏʙʌʃɸʖʗʕʏʙʋ ɾ ʖɼʉɸɻʗɼʃ ʖɸʍʂʛʂ
ɼɽʗʂʍ 1 ʋɼʖʗʂʘ ʏcʐ ɸʕɼʃʂ ʋʏʖ, ʂʍʐʑɼʔ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɾ ʍʆ. 3.3.1 – ʏʙʋ:
1մ

1մ

1մ

1մ

ɸ)

ɹ)

ɟʆ. 3.3.1. ɘʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ʀʏʙʌʃɸʖʗʕɸʅ ʖɸʗɸʅʛɿ ʀɼʛ (ɸ) ʞ ʇɸʗʀ (ɹ) ʖɸʍʂʛʍɼʗʂ ʕʗɸ

5. ɤɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʗʏʙʔʖʍɼʗɿ ʍʕɸɽɼʘʍɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʑɼʖʛ ɾ
ʋʏʍʖɸʁʕɼʍ ʏʗʛɸʍ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ɾ ʒɼʗʋɸʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛʂʍ ʋʏʖ ɺʖʍʕʏʉ ʖɼʉɸʋɸʔʏʙʋ:
6. ɟɸʄʛɸʍ ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɿ ʔʆʔɼʃɿ, ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʋɸʍʗɸʆʗʆʂʖ ʆɼʗʑʏʕ ɽʍʍɼʃ ʖɸʍʂʛʂ ʞ ʎɼʍʛɸʌʂʍ ʆɸʓʏʙʌʘʂ ʂʗɸʕʂʊɸʆɿ, ʇɸʌʖʍɸɹɼʗɼʃ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ʕʍɸʔʕɸʅʛʍɼʗɿ ʞ ʑɸʖʕʂʗɸʖʏʙʂʍ ʇɸʌʖʍɼʃ ɻʗɸʍʘ ʕɼʗɸʍʏʗʏɺʋɸʍ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖʏʙʀʌɸʍ ʋɸʔʂʍ:
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʍɸʄʍɸʆɸʍ ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂ ɸʕɸʗʖʂʘ
ʇɼʖʏ ʆɸʖɸʗʕʏʙʋ ɾ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋɿ: Ɋʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ
ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʖɼʉɸɻʗʕɸʅ ʃʂʍɼʃ.
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- ʀɼʛ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ,
- ʖɸʍʂʛʂ ʋɼʒ, ʂʍʖɼɺʗʕɸʅ ʀɼʛ ʖɸʍʂʛʂʍ,
- ʇɸʗʀ ʖɸʍʂʛʂ ʆɸʋ ɸɽɸʖ ʖɸʗɸʅʏʙʀʌɸʍ ʕʗɸ,
- ʋʏʍʖɸʁʕɸʅ ʊɸʆɸʖɸʌʂʍ ʑɸʖʂ ʕʗɸ:
ɟʎʕɸʅ ʌʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ʖɸʗɹɼʗɸʆʍ ʏʙʍʂ ʂʗ ɸʓɸʕɼʃʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ ʞ ʀɼʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ: ɨɼʉɸɻʗʋɸʍ ʖʂʑʂ ɿʍʖʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʆɸʄʕɸʅ ɾ ʖʕʌɸʃ ʖɼʉɸʍʛʂ ʑɸʌʋɸʍʍɼʗʂʘ,
ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʖʂʑʂʘ ʞ ʂʇɸʗʆɼɵ ʑɸʖʕʂʗɸʖʏʙʂ ʑɸʇɸʍʒʍɼʗʂʘ. ɮʗʂʍɸʆ, ʀɼʛ ʖɸʍʂʛʍɼʗʂ
ɻɼʑʛʏʙʋ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ɻʂʗʛɿ ʇʂʋʍɸʆɸʍʏʙʋ ʑɸʌʋɸʍɸʕʏʗʕɸʅ ɾ ʖɸʍʂʛʂ ʀɼʛʏʙʀʌɸʋɹ, ʂʔʆ
ʇɸʗʀ ʖɸʍʂʛʂ ʆɸʋ ɸɽɸʖ ʖɸʗɸʅʏʙʀʌɸʍ ʕʗɸ, ʇʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍ ʆɸ ʊʂʎʖ ɿʍʖʗɼʃʏʙ ɻɼʑʂ
ʇɸʗɸʕ ʏʙʉʉʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍɿ ʞ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʀɼʛʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ʐɸʚɿ ʇʏʗʂɽʏʍʂ ʍʆɸʖʋɸʋɹ: əɸʗʀ
ʖɸʍʂʛʍɼʗʂ ʕʗɸ ʕɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʏʕ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ʑɼʖʛ
ɾ ɸʑɸʇʏʕɼʃ ʏʗʏʎɸʆʂ ʀɼʛʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍ (ʋʂʍʐʞ 250), ʏʗʑɼʔɽʂ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿ ʋʂʋʌɸʍʘ ʐʔʖʕɼʗɼʍ ɸʗʞʂ ʘɸʅʗ ɻʂʗʛʂ ɻɼʑʛʏʙʋ:
Ɋʌʔʑʂʔʏʕ, ʖɸʗɹɼʗ ɼʍ ʖɸʍʂʛʍɼʗʂ ʖʂʑɼʗɿ ʞ ɻʗɸʍʘ ʅɸʅʆʏʙʌʀʍɼʗɿ: ɨɸʗɹɼʗ ɼʍ ʍɸʞ
ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʖʂʑɼʗɿ: əɼʖʞɸɹɸʗ, ʖɸʗɹɼʗ ɼʍ ʍɸʞ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʋɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂ ʇɼʗʀɸʆɸʍʏʙʀʌʏʙʍɿ ʞ ʈʞɿ, ʂʍʐɿ ɻʂʖɸʗʆʕʏʙʋ ɾ ʔʖʏʗʞ:

3.4. Ɋʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁɿ ʀɼʛ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ
ɔʍʐʑɼʔ ɸʗɻɼʍ ʍʎʕɼʃ ɾ, ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʖɼʉɸɻʗʕɼʃ ʀɼʛ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ,
ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʃʂʍɼʃ ʂʍʖɼɺʗʕɸʅ ʖɸʍʂʛʂʍ, ɸʌʔʂʍʛʍ ʍɼʗɻʗʕɼʃɵ ʆɸɽʋɼʃʏʕ ʖɸʍʂʛʂ ʋʂ
ʋɸʔɿ: Ɋʌʁʋ ɻʂʖɸʗʆɼʍʛ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋɿ ʀɼʛ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ:
ɒɼʛ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ʋʏʍʖɸʁʕʏʙʋ ɼʍ ʇɸʗʀ ʑɸʍɼʃɸʌʂʍ ʞ ʕɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ:
ɟʆ. 3.4..1 – ʏʙʋ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɾ ʆʉʋʂʍɻʗɸʑɸʖ ʀɼʛ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ʇɸʗʀ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ
ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ʜʗʂʍɸʆ:

ɟʆ. 3.4..1. ɨɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ʖɼʉɸɻʗʕɸʅ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗ
82

ɨɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ʖɸʍʂʛʂ ʇɼʍɸʔʌʏʙʍɼʗɿ ʑɼʖʛ ɾ ʇʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍ
ʏʙʍɼʍɸʍ ʑɸʇɼʃʏʙ ʃʗɸʘʏʙʘʂʐ ʅɸʍʗʏʙʀʌʏʙʍ, ʋʏʖɸʕʏʗɸʑɼʔ 25 ʆɺ/ʋ2, ʂʔʆ ʒɼʗʋɸʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛʏʕ ʀɼʗʋʏʔʂʝʏʍɸʌʂʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂ ɻɼʑʛʏʙʋ, ɸʕɼʃʂ ʎɸʖ, ɸʌʔʂʍʛʍɵ ɹɸʛʂ ʖɸʗʏʉʏʙʀʌɸʋɹ
ʒʗʂ ʅɸʍʗʏʙʀʌɸʍ ʐɸʚʏʕ: Ɋʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʖɼʉɸɻʗʕʏʙʋ ɼʍ ʖɸʍʂʛʂ ʋɸʆɼʗɼʔʂʘ 5 – ʂʘ
10 ʔʋ ɹɸʗʈʗʏʙʀʌɸʍ ʕʗɸ: Ɋʋʗɸʘʋɸʍ ʆɼʖɼʗɿ ʏʗʏʎʕʏʙʋ ɼʍ ʖɸʍʂʛʂ ʅʑɼʉʍɼʗʏʕ (ɫɬɪɨɩɢɥɚ,
ratfter), ʆɸʋ ʀʂʀɼʉʂ ʆɸʍɺʏʙʍ ʆɸʗɼʗʏʕ, ʏʗʖɼʉ ɸʋʗɸʘʕʏʙʋ ɼʍ ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ɹɸʗʈɸʆʍɼʗɿ
(ɤɪɨɧɲɬɟɣɧ, brackets): ɟʆ. 3.4.2 –ʏʙʋ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɼʍ ʖɸʗɹɼʗ ʖʂʑʂ ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ɹɸʗʈɸʆʍɼʗ:

ɟʆ. 3.4.2. ɝʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ɹɸʗʈɸʆʍɼʗ

ɧɼʗɸɻʗʕʏʉ ʆʉʋʂʍɻʗʍɼʗʏʕ ʀɼʛ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɿ ʆɸʖɸʗʕʏʙʋ ɼʍ ʇɼʖʞʌɸʃ ʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍʏʙʀʌɸʋɹ:
1. ɡʗʏʎɼʃ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʖɼʉɸʚʏʄʋɸʍ ʏʙʉʂʍ ɺɼʖʍʂ ʕʗɸʌʂʘ ɻɼʑʂ ʖɸʍʂʛ,
ʋʏʍʖɸʁʋɸʍ ʖɼʉɸʋɸʔ:
2. ɟʎɼʃ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʋɸʍ ʖɼʉɸʋɸʔɿ:
3. Ɋʋʗɸʘʍɼʃ ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ɹɸʗʈɸʆʍɼʗɿ: ɍʗɸ ʇɸʋɸʗ ʑɼʖʛ ɾ ɹɸʘɼʃ ʖɸʍʂʛʂ ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ ʖɼʉɸʋɸʔɼʗɿɵ ʇɸʍɼʃʏʕ ʆʉʋʂʍɻʗʍɼʗɿ, ʑʖʏʙʖɸʆʍɼʗʏʕ ɸʋʗɸʘʍɼʃ ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍ
ɹɸʗʈɸʆʍɼʗɿ ʞ ʕɼʗʒʏʙʋ ʚɸʆɼʃ ʖɸʍʂʛʂ ɹɸʘʕɸʅ ʖɼʉɸʋɸʔɼʗɿ ʖɼʉɸɻʗɼʃʏʕ ʆʉʋʂʍɻʗʍɼʗɿ
(ʍʆ. 3.4..3):
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ɟʆ. 3.4..3. ɋɸʗʈɸʆʍɼʗʂ ɸʋʗɸʘʏʙʋɿ ʆʉʋʂʍɻʗɸʌʂʍ ʖɸʍʂʛʂʍ

4. Ɋʋʗɸʘʍɼʃ ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ʓɼʃʔɼʗɿ ʖɸʍʂʛʂʍ ʖɼʉɸɻʗʕɸʅ ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ɹɸʗʈɸʆʍɼʗʂʍ
(ʍʆ. 3.4.4):

ɟʆ. 3.4.4. ɥɼʃʔɼʗʂ ɸʋʗɸʘʏʙʋɿ ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ɹɸʗʈɸʆʍɼʗʂʍ
84

5. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ɹɸʗʈʗɸʘʍɼʃ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ, ʖɼʉɸɻʗɼʃ ʓɼʃʔɼʗʂ ʕʗɸ ʞ ɸʋʗɸʘʍɼʃ ʑʖʏʙʖɸʆʍɼʗʏʕ (ʍʆ. 3.4.5):

ɟʆ. 3.4.5. ɘʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋɿ ʞ ɸʋʗɸʘʏʙʋɿ

6. ɝʂɸʘʍɼʃ ʋʂʋʌɸʍʘ ʍɸʄɸʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿ ʂʗɼʍʘ ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔʂʐʍɼʗʏʕ
(ʍʆ. 3.4.6):

ɟʆ. 3.4.6. ɖʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʋʂɸʘʏʙʋɿ

7. ɝʂɸʘʍɼʃ ʒʗʂ ʋʏʙʖʛʂ ʞ ɼʃʛʂ ɺʅɼʗɿ ʞ ʖɸʍɼʃ ɻʗɸʍʛ ʖɸʍʂʛʂ ʅɸʅʆʂ ʖɸʆʏʕ (ʏʗʏʎ ɻɼʑʛɼʗʏʙʋ ʍɸʞɵ ɻʗʔʂ ʑɸʖʂ ʕʗɸʌʏʕ) ɻɼʑʂ ʖʏʙʍ ʋʖʍʏʉ ʖɼʉɸʋɸʔ: ɍʗɸ ʇɸʋɸʗ ʑɼʖʛ ɾ ɸʍʘʛɼʗ
ɹɸʘɼʃ ʖɸʍʂʛʂ ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔʂʐ ʎɼʗʖʂ ʋɼʒ, ʏʗʏʍʛ ʇɼʖʏ ʑɼʖʛ ɾ ʑɸʖʎɸʊ ʆɼʗʑʏʕ ʚɸʆɼʃ:
8. ɨɼʉɸɻʗɼʃ ʖʕʂʐʍɼʗɿ ɸʗʖɸɻʗʏʉʂ ʆʏʉʋʂʘ ʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅ ʈʞʏʕ:
9. ɝʂɸʘʍɼʃ ʖʕʂʐʂ ʋɸʃʏʙʄɿ ʎɸʍʀɸʇɸʗʏʙʋʂʘ ʑɸʎʖʑɸʍʏʉ ʕɸʗɻɸʆʂʍ (ɸʑɸʇʏʕʏʙʋ
ʃʗɸʘʏʙʘʂʐ ʃɸʗʏʙʋʂʘ):
10. Ɋʍʇʗɸʁɼʎʖʏʙʀʌɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʋʂɸʘʍɼʃ ʇʏʉɸʍʘʋɸʍ ʇɸʉʏʗɻʂʐ ɺʅʂʍ:
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ɝʏʍʖɸʁʂ ɻʂʖɸʗʆʕɸʅ ʍʆɸʗɸɺʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʐʂ ʚʏʄɸʗʂʍʏʙʋ ɸʗʖɸɻʗʏʉʂ ʆʏʉʋʂʘ ʍɼʗʆɸʌɸʘʕʏʉ ʘʏʙʘʏʙʋʍɼʗʂʍ:
ɡʗʏʎ ɺʏʗʅʍɸʆɸʍ ʄʍɻʂʗʍɼʗ, ʏʗʏʍʛ ʑɼʖʛ ɾ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃ ʋʏʍʖɸʁʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ.
- ɨɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ɹɸʗʈʗɸʘʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʑɼʖʛ ɾ ɽɺʏʙʌʎ ʃʂʍɼʃ, ʐʕʍɸʔɼʃ
ʖɸʍʂʛʂ ʒʗɸʇɼʓɸʘʋɸʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿ,
- əʂʍ ʆʉʋʂʍɻʗʍɼʗɿ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ɾ ʏʗ ʆʏʖʗʕɼʍ ɻʗɸʍʘ ʕʗɸ ʛɸʌʃɼʃʏʙ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ,
- ɣɼʖʛ ɾ ɹɸʘɸʓɼʃ ɸʓɸʍʈʂʍ ʆʉʋʂʍɻʗʍɼʗʂ ʕʗɸ ʆɼʖɸʌʂʍ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌɸʋɹ ʅɸʍʗʏʙʀʌɸʍ
ʆʂʗɸʓʏʙʋɿ,
- ɖʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ɸʗʖɸʛʂʍ ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔʂʐ ʍʌʏʙʀɿ ʑɼʖʛ ɾ ʆɸʌʏʙʍ ʃʂʍʂ ʏʙʃʖʗɸʋɸʍʏʙʎɸʆɸɺʏʙʌʍ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ, ʋʀʍʏʃʏʗʖɸʌʂʍ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ ʞ ɹɸʗʈʗ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʍɼʗʂ
ʍʆɸʖʋɸʋɹ:
ɨɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ɸʓɸʕɼʃʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ ʇɼʖʞʌɸʃʍ ɼʍ.
- ɸʗɸɺ ʞ ʑɸʗɽ, ʇɼʖʞɸɹɸʗ ʍɸʞ ɾʁɸʍ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋ,
- ʖɸʍʂʛʂ ʅɸʅʆɿ ʋʍʏʙʋ ɾ ʂʗ ʖɼʉʏʙʋ:
ɨɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ʀɼʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ ʇɼʖʞʌɸʃʍ ɼʍ.
- ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ʃʗɸʘʏʙʘʂʐ ɹɼʓʂ ɸʕɼʃɸʘʏʙʋ,
- ʖɼʔʛʂʘ ɸʌʍʛɸʍ ʇɸʊɼʃʂ ʐɾ, ʖɸʍʂʛʂ ʋɼʒ ʖɼʉɸɻʗʕɸʅ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʇɸʋɼʋɸʖ,
- ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ʄʏʉʏʕɸʆɸʎɸʗʂ ʏʗʏʎ ʇɸʖʕɸʅʍɼʗʏʙʋ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ɾ ʏʐ ʑɸʖʎɸʊ ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔɸʘʋɸʍ ɸʓʆɸʌʏʙʀʌʏʙʍ:
Ɏʀɼ ʖɸʍʂʛʂ ʅɸʅʆɿ ʑʗʏʝʂʃɸʕʏʗʕɸʅ ʀʂʀɼʉʂʘ ɾ, ɸʑɸ, ʂʍʐʑɼʔ ʍʎʕɸʅ ɾ ʕɼʗʞʏʙʋ, ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ɹɸʗʈɸʆʍɼʗʍ ɸʋʗɸʘʕʏʙʋ ɼʍ ʀʗʀɼʉʂ ʆɸʍɺʏʙʍ ʆɸʗɼʗʂʍɵ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃʏʕ ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ ʖʂʑʂ ɹɸʗʈɸʆʍɼʗ: ɣʗʏʝʂʃɸʕʏʗʕɸʅ ʀʂʀɼʉʌɸ ʖɸʍʂʛʂʍ ɹɸʗʈɸʆʍɼʗʂ ɸʋʗɸʘʏʙʋɿ
ʆɸʖɸʗʕʏʙʋ ɾ ʍɸʞ ʑʖʏʙʖɸʆʍɼʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ, ʀʂʀɼʉʂ ʏʙʓʏʙʘʂʆ ʖɼʉɸʋɸʔɼʗʏʙʋ ʓɼʖʂʍɼ ʋɸʍʌɸʆʍɼʗʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌɸʋɹ (ʍʆ. 3.4.7):


 



ɸ)

ɹ)

ɟʆ. 3.4.7. ɝʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ɹɸʗʈɸʆʍɼʗʂ ɸʋʗɸʘʏʙʋ ʀʂʀɼʉʌɸ ʖɸʍʂʛʂʍ ʑʖʏʙʖɸʆʍɼʗʏʕ. ɸ) – ʊʂʎʖ
ʋʏʍʖɸʁ, ɹ) – ʔʄɸʃ ʋʏʍʖɸʁ

 ɋɸʗʈɸʆʍɼʗʂ ɸʋʗɸʘʏʙʋɿ ʀʂʀɼʉʌɸ ʅɸʅʆʂ ʏʙʓʏʙʘʂʆ ʖɼʉɸʋɸʔɼʗʂʍ (ʍʆ. 3.4.7 ɸ) ɸʑɸʇʏʕʏʙʋ ɾ ɸʕɼʃʂ ʃɸʕ ʇʂɻʗʏʋɼʆʏʙʔɸʘʏʙʋ, ʛɸʍ ɸʋʗɸʘʏʙʋɿ ʅɸʅʆʂ ʘɸʅʗɸɻʂʗ ʖɼʉɸʋɸʔɼʗʂʍ
(ʍʆ. 3.4.7 ɹ):
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3.5. Ɋʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁɿ ʀɼʛ ʖɸʍʂʛʂ ʋɼʒ,
ʂʍʖɼɺʗʕɸʅ ʀɼʛ ʖɸʍʂʛʂʍ
ɒɼʛ ʖɸʍʂʛʂ ʋɼʒ ʖɼʉɸɻʗʕɸʅ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʖɼʔʛɿ ɹɸʕɸʆɸʍʂʍ ɺɼʉɼʘʂʆ ɾ: Ɋʌʔ ʍʑɸʖɸʆʂ ʇɸʋɸʗ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕɼʃ ʋʂɸʌʍ ʇɸʗʀ ʑɸʍɼʃɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗ: ɨɸʍʂʛʂ ʋɼʒ
ʖɼʉɸɻʗʕɸʅ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʜʗʂʍɸʆ ʘʏʙʌʘ ɾ ʖʗʕɸʅ ʍʆ. 3.5..1 -ʏʙʋ:

ɟʆ. 3.5..1. ɨɸʍʂʛʂ ʋɼʒ ʖɼʉɸɻʗʕɸʅ ʇɸʗʀ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗ

ɨɸʍʂʛʂ ʋɼʒ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ, ɼʀɼ ʎʂʍʏʙʀʌʏʙʍɿ ʍʏʗ ʆɸʓʏʙʘʕʏʉ ʐɾ, ʖɸʍʂʛʂ ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ ʇɸʖʕɸʅʏʙʋ ʆʉʋʂʍɻʗʍɼʗɿ ʇɸʍʕʏʙʋ ɼʍ ʞ ɻʗɸʍʘ ʚʏʄɸʗɼʍ ʖɼʉɸɻʗʕʏʙʋ ɼʍ
ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ: ɘʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ʇɸʋɸʗ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ ʇɸʖʏʙʆ ʅɸʅʆʏʉ, ʕɼʗɸɻʗʕʏʉ ʋɼʖɸʉɸʆɸʍ ʎʗʒɸʍɸʆ (ɺʏɺʍʏʘ), ʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅ ɸʃʌʏʙʋʂʍʂʘ ʆɸʋ ʘʂʍʆʂʘ:
ɧɼʗɸɻʗʕʏʉ ʆʉʋʂʍɻʗʍɼʗʏʕ ʀɼʛ ʖɸʍʂʛʂ ʋɼʒ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɿ ʆɸʖɸʗʕʏʙʋ ɼʍ ʇɼʖʞʌɸʃ ʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍʏʙʀʌɸʋɹ:
1. ɡʗʏʎɼʃ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʖɼʉɸʚʏʄʋɸʍ ʏʙʉʂʍ ɺɼʖʍʂ ʕʗɸʌʂʘ ɻɼʑʂ ʖɸʍʂʛ:
2. ɟʎɼʃ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʋɸʍ ʖɼʉɸʋɸʔɿ:
3. əɸʍɼʃ ʆʉʋʂʍɻʗʍɼʗɿ ʞ ɹɸʘɼʃ ʖɸʍʂʛʂ ʏʗʏʎɸʆʂ ʇɸʖʕɸʅ, ʛʂʐ ɸʕɼʃʂ ʋɼʅ, ʛɸʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʋɸʆɼʗɼʔʍ ɾ:
4. Ɋʋʗɸʘʍɼʃ ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ɹɸʗʈɸʆʍɼʗɿ ʖɸʍʂʛʂ ʅʑɼʉʍɼʗʂ ʕʗɸ ʞ ʓɼʃʔɼʗɿɵ ɹɸʗʈɸʆʍɼʗʂʍ:
5. ɋɸʗʈʗɸʘʍɼʃ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ, ʖɼʉɸɻʗɼʃ ʓɼʃʔɼʗʂ ʕʗɸ ʆɸʗɺɸɹɼʗɼʃʏʕ ʋɸʆɼʗɼʔʂ ɹɸʗʈʗʏʙʀʌʏʙʍɿ, ɸʋʗɸʘʍɼʃ ʑʖʏʙʖɸʆʍɼʗʏʕ:
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6. Ɏʀɼ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ ʋʂ ʛɸʍʂ ʆʏʃɼʆʖʏʗ, ɸʑɸ ɻʗɸʍʘ ʋʏʙʖʛɼʗɿ ʞ ɼʃʛɼʗɿ ʋʂɸʘʕʏʙʋ
ɼʍ ʋʂʋʌɸʍʘ ʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅ ʈʞʏʕ:
7. ɝʂɸʘʍɼʃ ʋʏʙʖʛʂ ʞ ɼʃʛʂ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂʍ ʞ ʏʙʉʉʏʗɻɼʃ ɻʗɸʍʛ ʖɸʍʂʛʂ ʖɸʆʏʕ ɻɼʑʂ ʖɸʍ ʋʏʙʖʛʂ ʆɼʖ: ɍʗɸ ʇɸʋɸʗ ɹɸʘʕʏʙʋ ɾ ɸʍʘʛ ʖɸʍʂʛʂ ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔʂʐ ʎɼʗʖʂ
ʋɼʒ ʞ ʕɼʗʒʏʙʋ ɸʌʍ ʚɸʆʕʏʙʋ ɾ ʑɸʖʎɸʊ ʆɼʗʑʏʕ:
8. ɨɼʉɸɻʗɼʃ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɸʌʂʍ ʖʕʂʐɿ:
9. ɗɸʅʆɼʃ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ ʍɼʗʛʞʂ ɼɽʗɼʗɿ, ɸʋʗɸʘʍɼʃ ʋɼʖɸʉʌɸ ɺʏɺʍʏʘʍɼʗɿ, ʏʗʏʍʛ ʔʏʕʏʗɸɹɸʗ ɸʋʗɸʘʕɸʅ ɼʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ ɸʗʆʉʂʍ:
10. ɨɼʉɸɻʗɼʃ ɼɽʗɸʌʂʍ ʆʉʋʂʍɻʗʍɼʗɿ, ʇɼʖʏɵ ʕɼʗʞʂ ʆʉʋʂʍɻʗʍɼʗɿ:
11. Ɏʀɼ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ, ʖɼʉɸɻʗɼʃ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʋʂʒʞ ʋɼʖɸʉɸʆɸʍ, ʆɸʋ ʇɼʗʋɼʖʂʆɸʘʍʏʉ ʁɸʑɸʕɼʍ:
12. ɗɸʅʆɼʃ ɼɽʗɼʗɿ ʖɸʍʂʛʂ ʆʉʋʂʍɻʗʍɼʗʏʕ, ɸʑɸʇʏʕɼʃʏʕ ɹɸʕɸʗɸʗ ʕɼʗɸɻʗʏʙʋɿ
(ʍʕɸɽɸɺʏʙʌʍɿ 8 ʔʋ): ɘɸʗʂʛʂ ɻɼʑʛʏʙʋ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ʆʂʔʕɸʅ ʆʉʋʂʍɻʗʍɼʗ:
13. ɣɸʇɼʔʖɸʕʏʗɼʃ ʇɸʍʕɸʅ ʆʉʋʂʍɻʗʍɼʗɿ:
ɝʏʍʖɸʁʂ ɻʂʖɸʗʆʕɸʅ ʍʆɸʗɸɺʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʐʂ ʚʏʄɸʗʂʍʏʙʋ ɸʗʖɸɻʗʏʉʂ ʆʏʉʋʂʘ ʍɼʗʆɸʌɸʘʕʏʉ ʘʏʙʘʏʙʋʍɼʗɿ:
ɨɸʍʂʛʂ ʋɼʒ ʖɼʉɸɻʗʕɸʅ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ɸʓɸʕɼʃʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ ʇɼʖʞʌɸʃʍ ɼʍ.
- ɕʗɸʘʏʙʘʂʐ ʅɸʍʗʏʙʀʌʏʙʍ ʐʂ ʆʂʗɸʓʕʏʙʋ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ,
- ɨɼʔʛʂʘ ɸʕɼʃʂ ʇɸʊɼʃʂ ɾ,
- ɖʏʉʏʕɸʆʍɼʗʍ ɸʍʘʍʏʙʋ ɼʍ ʖɸʍʂʛʂ ʖɸʆʏʕ,
- ɟʏʗ ʆɸʓʏʙʌʘʂ ɻɼʑʛʏʙʋ ʍʕɸɽʏʙʋ ɾ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʉ ʆʉʋʂʍɻʗʍɼʗʂ ʛɸʍɸʆɿ, ʂʔʆ ʇʂʍ
ʆɸʓʏʙʌʘʂ ɻɼʑʛʏʙʋ ʔʖɼʉʅʕʏʙʋ ɼʍ ʑɸʇʏʙʔʖɸʌʂʍ ʆʉʋʂʍɻʗʍɼʗ:
ɨɸʍʂʛʂ ʋɼʒ ʖɼʉɸɻʗʕɸʅ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʀɼʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ ʇɼʖʞʌɸʃʍ ɼʍ.
- ɸʕɼʃʂ ʀɸʍʆ ʍʌʏʙʀɼʗ ʞ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗ,
- ʖɸʍʂʛʂ ʅɸʅʆɿ ɸʋɹʏʉʒɸʆɸʍ ʐɾ,
- ʇʍɸʗɸʕʏʗ ɾ ʃʂʍʂ ʇɸʍʕɸʅ ʆʉʋʂʍɻʗʍɼʗʂ ʖɼʉɸʚʏʄʋɸʍ ʞ ʑɸʇɼʔʖɸʕʏʗʋɸʍ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖʏʙʀʌʏʙʍ:

3.6. Ɋʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁɿ ʇɸʗʀ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ
ɦʆɽɹʏʙʍʛʏʗɼʍ, ʇɸʗʀ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʑɼʖʛ ɾ ʖɼʉɸɻʗʕɼʍ ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ ɸʍʆʌɸʍ ʖɸʆ: Ɋʍʆʌɸʍ ʖɸʆ ʖɼʉɸɻʗʕɸʅ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʑɼʖʛ ɾ ɸʑʇʏʕʕɸʅ ʃʂʍɼʍ ʛɸʋʏʙ
ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍʂʘ, ʇʍɸʗɸʕʏʗ ʕɼʗ ɹɸʗʈʗɸʘʏʙʋʍɼʗʂʘ ʆɸʋ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸʌʂʘ ʕɸʌʗ ɿʍʆʍɼʃʏʙʘ:
Ɋʌɻ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ʖɸʗɹɼʗ ʖʂʑʂ ʋɼʖɸʉɸʆɸʍ ʆɸʍɺʍɸʆʍɼʗ, ʏʗʏʍʛ ɸʋʗɸʘʕʏʙʋ ɼʍ ʇɼʖʞʌɸʃ ɼʗɼʛ ɼʉɸʍɸʆʏʕ:
1. əɸʆɸʆʎʂʓʍɼʗʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌʏʙʍ, ʂʍʐʑʂʔʂʛ ɼʍɵ ɹɼʖʏʍɼ ɹʃʏʆʍɼʗɿ, ʄʊɸʛɸʗɿ (ʍʆ. 3.6..1):
əɸʆɸʆʎʂʓɿ ʑɼʖʛ ɾ ʃʂʍʂ ʋʏʖɸʕʏʗɸʑɼʔ 100...250 ʆɺ ʇɸʗʀ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʌʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗ 1 ʋ2 ʋɸʆɼʗɼʔʂ ʇɸʋɸʗ ʞ ʋʏʖɸʕʏʗɸʑɼʔ 70...180 ʆɺ/ʋ2 ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʏʕ ʕɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ɻɼʑʛʏʙʋ: ɟʎʕɸʅ ʇɸʆɸʆʎʂʓʍɼʗɿ ʑɼʖʛ ɾ ʆʂʗɸʓʕɼʍ ʎɼʍʛɸʌʂʍ ʆɸʓʏʙʌʘʂɵ ʋʂʍʐʞ 8 ʋ ɹɸʗʈʗʏʙʀʌɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ: Ɋʕɼʃʂ ɹɸʗʈʗ ʖɸʍʂʛʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ ʑɼʖʛ ɾ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕɼʍ ɸʕɼʃʂ ʋɼʅ ʇɸʆɸʆʎʂʓʍɼʗ:
2. Ɋʋʗɸʘʏʙʋ ɹɸʗɸʆ ʊʏʑɸʍʍɼʗʏʕ: Ɋʌʔʑʂʔʂ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ʍɸʄɸʑɸʌʋɸʍ ɾ ʊʏʑɸʍʍɼʗɿ
ʆɸʑɼʃʏʙ ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ ʆɼʖɼʗʂ ɸʓʆɸʌʏʙʀʌʏʙʍɿ ʞ ʇɸʗʋɸʗɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍɿ:
88

3. Ɋʋʗɸʘʏʙʋ ʇɸʗʀ ʖɸʍʂʛʂʍ ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ʇɼʉʏʙʌʔʍɼʗʏʕ:

ɟʆ. 3.6..1. əɸʆɸʆʎʂʓʍɼʗ ʇɸʗʀ ʖɸʍʂʛʂ ʇɸʋɸʗ ɹɼʖʏʍɼ ɹʃʏʆʍɼʗʏʕ ʞ ʄʊɸʛɸʗʏʕ

əɸʗʀ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɿ ʆɸʖɸʗʕʏʙʋ ɼʍ ʇɼʖʞʌɸʃ ʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍʏʙʀʌɸʋɹ: ɍʂʖɸʗʆɼʍʛ ʄʊɸʛɸʗɼ ʇɸʆɸʆʎʓʏʕ ʋɼʖɸʉɸʆɸʍ ʆɸʍɺʍɸʆʍɼʗʂ
ʕʗɸ ɸʗʞɸʌʂʍ ʇɸʗʀ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʋɸʍ ɻɼʑʛɿ:
1. ɡʗʏʎɼʃ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʖɼʉɸʚʏʄʋɸʍ ʏʙʉʂʍ ɺɼʖʍʂ ʕʗɸʌʂʘ ɻɼʑʂ ʖɸʍʂʛ:
2. ɟʎɼʃ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʋɸʍ ʖɼʉɸʋɸʔɿ:
3. ɨɼʉɸɻʗɼʃ ʆɸʍɺʍɸʆʍɼʗɿ ʇɸʀ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ (ʍʆ. 3.6..2):





ɟʆ. 3.6..2. ɘɸʍɺʍɸʆʍɼʗɿ ʇɸʗʀ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ

4. ɋɸʗʈʗɸʘʍɼʃ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ (ʍʆ. 3.6..3):

ɟʆ. 3.6..3. ɘʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁɿ ʇɸʗʀ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ

5. ɝʏʍʖɸʁɼʃ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʆɸʍɺʍɸʆʍɼʗʂ ʕʗɸ (ʍʆ. 3.6.4, ʈɸʄ):
6. ɝʂɸʘʍɼʃ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿ ʋʂʌɸʍʘ, ʖɼʉɸɻʗɼʃ ʜɻɸʍʘʛɿ ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍ
ɹɸʗʈʗ ʆɼʖʏʙʋ (ʍʆ. 3.6.4, ɸʒ):
89

ɟʆ. 3.6.4. ɘʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʏʙʋ (ʈɸʄ), ʜɻɸʍʘʛʂ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋ (ɸʒ)

7. ɝʂɸʘʍɼʃ ʋʏʙʖʛʂ ʞ ɼʃʛʂ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂʍ:
8. ɨɼʉɸɻʗɼʃ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɸʌʂʍ ʖʕʂʐɿ:
9. ɕʘʍɼʃ ʄʊɸʛɸʗɿ 10–ʂʘ 15 ʔʋ ʇɸʔʖʏʙʀʌɸʋɹɵ ʇɸʆɸʆʎʂʓ ɸʑɸʇʏʕɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ (ʍʆ. 3.6.5):

ɟʆ. 3.6.5. ɖʊɸʛɸʗʂ ʃʘʍʏʙʋ

ɝʏʍʖɸʁʏʙʋʏʕ ɻʂʖɸʗʆʕɸʅ ʍʆɸʗɸɺʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʐʂ ʚʏʄɸʗʂʍʏʙʋ ɸʗʖɸɻʗʏʉʂ ʆʏʉʋʂʘ
ʍɼʗʆɸʌɸʘʕʏʉ ʘʏʙʘʏʙʋʍɼʗɿ:
ɤʗʂ ʏʙʉʉɸʆʂ ʇʏʔʛʏʕ ʕɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ʇɸʗʀ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʖɼʉɸɻʗʕʏʙʋ ɼʍ ɸʓɸʍʘ ʀɼʛʏʙʀʌʏʙʍɿ ɸʑɸʇʏʕʏʉ ʆɸʍɺʍɸʆʍɼʗʂ (ʍʆ.
3.6.6):

90




ɸ)

ɹ)

ɟʆ. 3.6.6. ɧɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁɿ (ɸ) ʞ ʕɼʒʍɸʆɸʍ ʖɼʔʛɿ (ɹ) ʇɸʗʀ
ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ

ɝʏʍʖɸʁʂ ɿʍʀɸʘʛɿ ʇɼʖʞʌɸʃʍ ɾ.
- ɡʗʏʎɼʃ ʕɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ɻʂʗʛɿ,
- ɡʗʏʎɼʃ ʖɸʍʂʛʂ ʇɼʅɸʍʍɼʗʂ ɻʂʗʛɿ,
- ɝʏʍʖɸʁɼʃ ʒʗʂ ɹɸʎʄʂʐ ɺʅɼʗɿ,
- ɝʏʍʖɸʁɼʃ ʕɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʇɼʍʋɸʍ ʓɼʃʔɼʗɿ,
- ɨɼʉɸɻʗɼʃ ʕɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿ:
əɸʗʀ ʖɸʍʂʛʍɼʗʂ ʕʗɸ ʒʗʂ ʏʙʉʉɸʆʂ ʇʏʔʛʏʕ ʕɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ʐʂ ɸʋʗɸʘʍɼʃ ʇɸʋɸʆɸʗɺɿ ʖɸʍʂʛʂʍ ʇɼʉʏʙʌʔʍɼʗʏʕ:
Ɋʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʋʂɸʌʍ ʖɼʉɸɻʗɼʃ ʇɸʆɸʆʎʂʓʍɼʗ, ʋʏʖɸʕʏʗɸʑɼʔ 40 ʆɺ/ʋ2, ʏʗʍ ɸʕɼʃʂ ʛʂʐ ɾ, ʛɸʍ
ʇɸʗʀ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ɻɼʑʛʏʙʋ ʑɸʇɸʍʒʕʏʉ ʇɸʆɸʆʎʂʓ - ɹɼʓʂ ʆʎʂʓɿ: ɍɸ ɹɸʘɸʖʗʕʏʙʋ ɾ ʍʗɸʍʏʕ, ʏʗ ʕɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʆʃʏʗʏʙʀʌɸʍ ʎʍʏʗʇʂʕ ʛɸʋʏʙ ʍʆɸʖʋɸɹ ɸʓɸɺɸʔʖɸʌʂʍ
ʇɸʖʆʏʙʀʌʏʙʍɿ ɸʕɼʃʂ ʚʏʛʗ ɾ, ʛɸʍ ʇɸʗʀ ʑɸʍɼʃɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂʍɿ:
əɸʗʀ ʖɸʍʂʛʍɼʗʂ ʕʗɸ ʕɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ɸʓɸʕɼʃʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʍ ɼʍ.
- Ɋʗɸɺ ʞ ʑɸʗɽ ʋʏʍʖɸʁ,
- ɢʆɸ ʆɸʍɺʍɸʆʍɼʗʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌɸʍ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖʏʙʀʌʏʙʍ,
- ɨɸʍʂʛʂ ʅɸʅʆʏʙʌʀɿ ʐʂ ʕʍɸʔʕʏʙʋ,
- ɬʏʛʗ ʇɸʆɸʆʎʂʓ ɹɼʓʂ ʆʂʗɸʓʏʙʋ,
- ɘʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʋʏʍʖɸʁʕɼʃ ɸʌʍʑɼʔ, ʏʗ ɻʗɸʍʛ ʚɸʔʖʏʗɼʍ ɻʗʔʂʘ ʐɼʍ ɼʗʞʏʙʋ:
ɒɼʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ ʇɼʖʞʌɸʃʍ ɼʍ:
- ɧɸʆʏʙʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿ ʇɸʗʀ ʑɸʍɼʃɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂʘ ɸʕɼʃʂ ʀɸʍʆ ɸʗʁɼʍ,
- ɬʏʛʗ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍ, ɸʗʞʂ ʘɸʅʗ ɻʂʗʛʂ ɻɼʑʛʏʙʋ:
ɝʏʙʖʛʂ ʞ ɼʃʛʂ ʒʗɸʖɸʗ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿ ʑɼʖʛ ɾ ʂʒɼʘʕɼʍ ʎɼʍʛɸʌʂʍ ʆɸʓʏʙʌʘʂ ʋɼʒ: Ɋʌɻ
ɸʎʄɸʖɸʍʛɿ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃ ɼʗʆʏʙ ʈʞʏʕ: ɍʗɸʍʘʂʘ ʋɼʆɿ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʖɼʉɸɹɸʎʄʏʙʋʍ ɾ ʏʗʞɾ ʐʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʉ ʅʄʍɼʃʏʙʌɽʂ ʋɼʒ. Ɋʌʔ ʋɼʀʏɻʍ ʏʙʍʂ ʇɼʖʞʌɸʃ ɸʓɸʕɼʃʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ:
- ɘɸʗʂʛ ʐʆɸ ɸʍʘʛ ɹɸʘɼʃʏʙ ʖɸʍʂʛʂ ʅɸʅʆʂ ʋɼʒ,
- ɖʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿ ɺʍʏʙʋ ɼʍ ɻɼʑʂ ʍʆʏʙʉ, ʏʗʖɼʉ, ʏʗʑɼʔ ʆɸʍʏʍ, ʖɼʉɸɻʗʕʏʙʋ ɼʍ ʒɼʓʏʙʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗɿ:
ɗʄʍɼʃʏʙʌɽʂ ʋɼʒ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʖɼʉɸɹɸʎʄʋɸʍ ʍɸʄɸʑɸʌʋɸʍ ɾ ʇɸʍɻʂʔɸʍʏʙʋ ɸɽɸʖ
ʅʄʍɼʃʏʙʌɽʂ ɸʓʆɸʌʏʙʀʌʏʙʍɿ:
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ɖʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʖɼʉɸɹɸʎʄʋɸʍ ʋʌʏʙʔ ʈʞɿ ʖɸʍʂʛʂ ʅɸʅʆʂ ʋɼʒ ɸʍʘʛʂ ɹɸʘʏʙʋʍ ɾ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ʇɸʋɸʗ: Ɋʌʔ ʋɼʀʏɻɿ ʑɸʇɸʍʒʏʙʋ ɾ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂ ʂʗɸʆɸʍɸʘʋɸʍ ʑɸʖʎɸʊ
ʏʗɸʆɵ ʒʗɸʋɼʆʏʙʔɸʘʏʙʋʍ ɸʑɸʇʏʕɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ:
əɸʗʀ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ɻɼʑʛʏʙʋ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃ
ʇɼʖʞʌɸʃ ɺʏʗʅʍɸʆɸʍ ʄʍɻʂʗʍɼʗɿ:
1. əɸʗʀ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ɸʎʄɸʖɼʃʂʔ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʎɸʖ ʏʙʎɸɻʂʗ ʃʂʍɼʃ, ʖɸʍʂʛʂ ʅɸʅʆʏʙʌʀɿ ʐʕʍɸʔɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ, ʛɸʍʂ ʏʗ ɻɸ ʆɸʗʏʉ ɾ ɸʓɸʒ ɹɼʗɼʃ ɸʍʈʗʞɸʒʗʂ ʍɼʗʇʏʔʏʙʋ ʞ ʆɸʀʏʘʍɼʗ: ɮʗʂʍɸʆ, ʔʏʙʗ ɼɽʗɼʗʏʕ ɺʏʗʅʂʛʍɼʗɿ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʇɼʎʖʏʙʀʌɸʋɹ ʕʍɸʔɼʃ ʖɸʍʂʛʂ ɹʂʖʏʙʋɸʌʂʍ
ʅɸʅʆɿ: Ɋʋʓɸʍ ɸʋʂʔʍɼʗʂʍ ʖɸʍʂʛʂ ɹʂʖʏʙʋɿ ɻɸʓʍʏʙʋ ɾ ʇʏʔɼʃʂ, ʂʍʐʂ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ʏʗʏʎ ʖɼʉɼʗʏʙʋ, ʜʗʂʍɸʆɵ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʇɼʍʋɸʍ ʆɼʖɼʗʏʙʋ ɸʌʍ ʆɸʗʏʉ ɾ ɻʏʙʗʔ ʋʉʕɼʃ ʅɸʅʆʂ ʖɸʆʂʘ:
2. Ɏʀɼ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʇɼʍɸʆʍɼʗɿ ʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅ ɼʍ ʖɼʉʏʙʋ, ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʍ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍʏʉʍɼʗʂ ʆʏʉʋʂʘ, ɸʑɸ ʑɼʖʛ ɾ ʇɸʖʏʙʆ ʏʙʎɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍ ɻɸʗʈʍɼʃ ɻʗɸʍʛ ʆʏʓʏɽʂɸʌʂʘ ʑɸʎʖʑɸʍɼʃʏʙ ʄʍɻʗʂʍ:
3. Ɋʌʍ ʖɼʉɸʍʛʍɼʗʏʙʋ, ʏʗʖɼʉ ʈʋʓɸʍɿ ɸʓɸʖ ʈʌʏʙʍ ɾ ʃʂʍʏʙʋ, ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʋʏʍʖɸʁɼʃ ʖɸʍʂʛʂ ʇɸʗʀʏʙʀʌʏʙʍʂʘ ɹɸʗʈʗ, ʋʏʖɸʕʏʗɸʑɼʔ ʖɼʉɸʘʏʉ ʈʌɸʍ ʎɼʗʖʂ ʇɸʔʖʏʙʀʌɸʍ ʐɸʚʏʕ:

3.7. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁɿ ʊɸʆɸʖɸʌʂʍ ʑɸʖʂ ʕʗɸ
ɦʆɽɹʏʙʍʛʏʗɼʍ, ʇɸʗʀ ʑɸʍɼʃɸʌʂʍ ʞ ʕɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʆɸʗɼʃʂ ɾ
ʋʏʍʖɸʁɼʃ ʎɼʍʛɸʌʂʍ ʆɸʓʏʙʌʘʍɼʗʂ ʊɸʆɸʖɸʌʂʍ ʑɸʖʂ ʕʗɸ: ɟʆ. 3.7.1 – ʏʙʋ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɼʍ
ʇɸʗʀ ʑɸʍɼʃɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿɵ ʋʏʍʖɸʁʕɸʅ ʏʙʉʉɸʇɸʌɸʘ (ɸ), 450 ɸʍʆʌɸʍ ʖɸʆ (ɹ), ʞ ʕɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿɵ ʋʏʍʖɸʁʕɸʅ ʏʙʉʉɸʇɸʌɸʘ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʏʕ (ɺ) ʞ ʇʏʗʂɽʏʍɸʆɸʍ
ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʏʕ, ɹɸʌʘ 450 ɸʍʆʌɸʍ ʖɸʆ ʀɼʛʕɸʅ ʆʃɸʍʂʐʍɼʗʏʕ (ɻ):



ɟʆ. 3.7.1. əɸʗʀ ʑɸʍɼʃɸʌʂʍ ʞ ʕɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʎɼʍʛʂ ʊɸʆɸʖɸʌʂʍ ʑɸʖʂ ʕʗɸ
ɟɼʗʆɸʌʏʙʋʔ ʎɼʍʛɼʗʂ ʊɸʆɸʖɸʌʂʍ ʑɸʖɼʗʂ ʕʗɸ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁɿ
ʇɸʋɼʋɸʖɸɹɸʗ ʛʂʐ ɾ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ: ɦɸʆɸʌʍ ʏʗʏʎ ɼʗʆʗʍɼʗʏʙʋ ʇɸʊɸʄ ʋʏʍʖɸʁʂ ɸʌʔ ʖɸʗɹɼʗɸʆʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ ʇɼʖʞʌɸʃ ɼʗʆʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ: Ɋʓɸʒʂʍɿ, ʏʗ ʈʋʓɸʍɿ, ɼʗɹ ɸʗʞʍ ɸʕɼʃʂ
ʋʏʖ ɾ ʇʏʗʂɽʏʍʂʍ, ʋɼʅ ʐɸʚʏʕ ɾʍɼʗɺʂɸ ʔʖɸʘʕʂ, ʂʔʆ ɼʗʆʗʏʗɻɿɵ ʆɸʓʏʙʌʘʂ ʕʗɸ ʌʏʙʗɸʇɸʖʏʙʆ
ʊɸʗʖɸʗɸʑɼʖɸʆɸʍ ʃʏʙʅʏʙʋ ʏʙʍɼʍɸʃʏʙ ʇɸʋɸʗ:
ɝʏʍʖɸʁɿ ʇɸʗʀ ʑɸʖʂ ʕʗɸ ʆɸʖɸʗʕʏʙʋ ɾ ʇɼʖʞʌɸʃ ʆɼʗʑ: Ɋʑɸʆɼʑɸʖ ʇɸʗʀ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʑʖʏʙʖɸʆʍɼʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ɸʋʗɸʘʕʏʙʋ ɼʍ ʑɸʖʂʍ: ɧɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʋʏʍ92

ʖɸʁʕʏʙʋ ɼʍ ʑɸʖʂ ʋɸʆɼʗɼʔʂʍ, ʂʗɼʍʘ ʆʗʏʉ ʓɼʃʔɼʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ: ɜɸʆɸʖɸʌʂʍ ʑɸʖɼʗʂʍ ʋʏʍʖɸʁɼʃʏʙ ɻɼʑʛʏʙʋ ʑɼʖʛ ɾ ʏʙʔʏʙʋʍɸʔʂʗɼʃ ʞ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃ ʇɼʖʞʌɸʃ ʄʍɻʂʗʍɼʗɿ:
- ɣɸʖʂ ɸʋʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʞ ʃʗɸʘʏʙʘʂʐ ɹɼʓ ʆʗɼʃʏʙ ʏʙʍɸʆʏʙʀʌʏʙʍɿ,
- ɦʖʕɼʗʋɸʍ ʇɸʘɿ,
- ɤʗɸʖɸʗ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʖɼʉɸɹɸʎʄʏʙʋɿ, ʏʗɿ ʐʂ ʕʍɸʔʂ ʊɸʆɸʖɸʌʂʍ ʖɼʔʛɿ,
- ɣɸʖʂ ʕʗɸʌʂ ɸʍʈʗʞɸʒʗɼʗʂ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ɻʂʗʛɿ,
- Ɋʗʖɸʛʂʍ ʖɼʔʛɿ ɺɼʉɸɺʂʖɸʆɸʍ ɸʓʏʙʋʏʕ:

3.8. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ɸʍʆʌʏʙʍɿ ʞ ʚʏʄɸɻɸʗʈ ʔʖʕɼʗʋɸʍ
ɺʍɸʇʖʏʙʋɿ ʇɸʗʀ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ʋʏʍʖɸʁʂ ɻɼʑʛʏʙʋ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ɸʓɸʒʍɸʌʂʍ ʛɸʌʃɼʗʂʘ ɾ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʋɸʍ
ʖɼʉʂ ʞ ʇʏʗʂɽʏʍɸʆɸʍ ʇɸʗʀʏʙʀʌɸʍ ʍʆɸʖʋɸʋɹ ʀɼʛʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ɸʍʆʌɸʍ ʏʗʏʎʏʙʋɿ:
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʀɼʛʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ɸʍʆʌɸʍ ʜʑʖʂʋɸʃ ʋɼʅʏʙʀʌʏʙʍɿ ʔʏʕʏʗɸɹɸʗ ʕɼʗʘʕʏʙʋ ɾ ʖʕʌɸʃ ʖɼʉɸʍʛʂ ɸʎʄɸʗʇɸɺʗɸʆɸʍ ʃɸʌʍʏʙʀʌɸʍ ɸʍʆʌɸʍɿ ʇɸʕɸʔɸʗ: Ɋʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸ ʔʖɸʍɸʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ʘɸʍʆɸʃʂ ɾ, ʏʗ ɸʗʞɸʌʂʍ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗɿ
ʋʂʎʖ ʏʙʉʉɸʇɸʌɸʘ ʃʂʍɼʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ ʋɸʆɼʗɼʔʂʍ: ɔʍʐʑɼʔ ɼʗʞʏʙʋ ɾ ʍʆ. 1.2.4 – ʂʘ, ɸʋʓɸʍɿ ʘɸʍʆɸʃʂ ʆʃʂʍɼʗ ʚʏʛʗɸʘʍɼʃ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ ʀɼʛʋɸʍ ɸʍʆʌʏʙʍɿ ʇʏʗʂɽʏʍɸʆɸʍ ʇɸʗʀʏʙʀʌɸʍ
ʍʆɸʖʋɸʋɹ, ʂʔʆ ʈʋʓɸʍɿ ʇɸʆɸʓɸʆɿɵ ʋɼʅɸʘʍɼʃ ʀɼʛʋɸʍ ɸʍʆʌʏʙʍɿ (ʍʎɼʍʛ, ʏʗ ʜʗʕɸ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ
ɸʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ɸʍʆʋɸʍ ɸʍʆʌʏʙʍɿ ʍʏʙʌʍʑɼʔ ʚʏʄʕʏʙʋ ɾ, ʔɸʆɸʌʍ ɸʌʁʋ ɻɸ ʋɼʍʛ ʐɼʍʛ ɻʂʖɸʗʆʏʙʋ): ɭɸʍʂ ʏʗ ʖɼʄʍʂʆɸʑɼʔ ɹɸʗɻ ɾ ʞ ʖʍʖɼʔɸʑɸɼʔ ʎɸʇɸʕɼʖ ʐɾ ʚʏʚʏʄɼʃ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ ɻʂʗʛɿ ʖɸʗʕɸ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ, ʏʙʔʖʂ ɿʍʖʗʕʏʙʋ ɾ ʀɼʛʋɸʍ ɸʍʆʌʏʙʍɿ ʖɼʉɸʍʛʂ ɸʎʄɸʗʇɸɺʗɸʆɸʍ ʃɸʌʍʏʙʀʌɸʍɿ ʇɸʕɸʔɸʗ: Ɋʌʔ ɻɼʑʛʏʙʋ ʋɸʗʖʂ ʞ ʔɼʑʖɼʋɹɼʗʂ 21 – ʂʍ ɸʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗɿ
ʏʙʉʉɸʇɸʌɸʘ ɼʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ ʋɸʆɼʗɼʔʂʍ: Ɋʎʄɸʗʇɸɺʗɸʆɸʍ ʃɸʌʍʏʙʀʌɸʍ ʋɼʅ ɸʗʁɼʛʍɼʗʂ ɻɼʑʛʏʙʋ ʇɸʋɼʋɸʖɸɹɸʗ ʘʏʙʗʖ ʆʃʂʋɸʌɸʆɸʍ ʑɸʌʋɸʍʍɼʗʏʙʋ ɺʖʍʕʏʉ ɼʗʆʗʍɼʗʏʙʋ ɼʗɹɼʋʍ ʀɼʛʋɸʍ
ɸʍʆʌʏʙʍɿ ɿʍʖʗʕʏʙʋ ɾ ɸʎʄɸʗʇɸɺʗɸʆɸʍ ʃɸʌʍʏʙʀʌɸʍ ɸʗʁɼʛʂʍ ɺʏʙʋɸʗɼʃʏʕ 10 0 - ʂʘ 15 0, ʂʍʐʂ
ʎʍʏʗʇʂʕ ʋɼʅɸʍʏʙʋ ɾ ʈʋʓɸʍɿ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʔʖɸʘʋɸʍ ʐɸʚɿ:
ɔʍʐʑɼʔ ʍʎʕɸʅ ɾ ɼʍʀɸɹɸʁʂʍ 3.3 – ʏʙʋ, ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʀɼʛ ʖɸʍʂʛʍɼʗʂ ʕʗɸ
ʖɼʉɸɻʗɼʃʏʙ ɻɼʑʛʏʙʋ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ɼʍ ʏʗʏʎ ʎɼʉʏʙʋʍɼʗ ɸʎʄɸʗʇɸɺʗɸʆɸʍ ʃɸʌʍʏʙʀʌɸʍ ɸʍʆʌɸʍ
ʐɸʚʂʘ: ɦɸʆɸʌʍ ʚʏʗʈɿ ʘʏʙʌʘ ɾ ʖʕɼʃ, ʏʗ ɸʌɻ ɸʍʆʌɸʍ ʋʂʍʐʞ + 15 0, ʆɸʋ - 15 0 ʎɼʉʏʙʋʍɼʗɿ ɾɸʑɼʔ ʐɼʍ ɸɽɻʏʙʋ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌɸʍ ʕʗɸ:
əɸʗʀ ʖɸʍʂʛʂ ʆɸʋ ʇʏʗɽʏʍɸʆɸʍ ʇɸʗʀʏʙʀʌɸʍ ʕʗɸ ʋʏʍʖɸʁʂ ɻɼʑʛʏʙʋ, ɹɸʘʂ ʆʏʃɼʆʏʗʍɼʗʂ ʀɼʛʋɸʍ ɸʍʆʌʏʙʍʂʘ, ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃ ʍɸʞ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʚʏʄɸɻɸʗʈ ʔʖʕɼʗʋɸʍ ʇʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿ (ʍʆ. 3.8.1), ʂʍʐɿ ʆɸʗʏʉ ɾ ɾɸʑɼʔ ʍʕɸɽɼʘʍɼʃ ɸʗʞɸʌʂʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ
ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍɿ: əɼʖʞɸɹɸʗ, ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʍɸʄɸʑɼʔ ʇɸʎʕɸʗʆɼʃ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ʔʖʕɼʗʂ
ʐɸʚɿ ʞ ʖɼʉɸɻʗɼʃ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʍ ɸʌʍʑɼʔ, ʏʗ ɹɸʘɸʓʕʂ ʚʏʄɸɻɸʗʈ ʔʖʕɼʗʏʙʋɿ: Ɋʌʔ ʄʍɻʂʗɿ
ʆɸʗʞʏʗʕʏʙʋ ɾ ʍɸʞ ɸʌʃ ʖʂʑʂ (ʏʐ ʇɸʗʀ) ʖɸʍʂʛʍɼʗʂ ʕʗɸ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ɻɼʑʛɼʗʏʙʋ, ʛɸʍʂ ʏʗ
ʔʖʕɼʗ ʆɸʗʏʉ ɾ ɸʓɸʒɸʍɸʃ ʋʏʖɸʆɸ ʎɼʍʛɸʌʂʍ ʆɸʓʏʙʌʘʍɼʗʂʘ, ʔʌʏʙʍɼʗʂʘ, ʖɸʍʂʛʂ ɻʏʙʗʔ ɼʆʏʉ
ʇɸʖʕɸʅʍɼʗʂʘ, ʖɸʍʂʛʂ ɼɽʗɸʌʂʍ ʘɸʍʆɸʑɸʖɼʗʂʘ ʞ ɸʌʃʍ:
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʚʏʄɸɻɸʗʈ ʔʖʕɼʗʋɸʍ ʄʍɻʂʗɿ ɻʂʖɸʗʆɼʍʛ, ʜɺʖʕɼʃʏʕ ʍʆ.
1.2.4 – ʂʘ, ʏʗʖɼʉ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɾ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗɿ, ʖɼʉɸɻʗʕɸʅ ʇʏʗʂɽʏʍʂ ʍʆɸʖʋɸʋɹ
ʖɼʉɸʍʛʂ ɸʎʄɸʗʇɸɺʗɸʆɸʍ ʃɸʌʍʏʙʀʌɸʍɿ ʇɸʕɸʔɸʗ ɸʍʆʌɸʍ ʖɸʆ, ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ɸʗʞʂ ʊɸ93

ʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ʏʙʉʉʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ ʖɸʗʕɸ ʖɸʗɹɼʗ ɼʉɸʍɸʆʍɼʗʂʍ, ʆɼʔʜʗʂ ɻʗʏʙʀʌɸʋɹ (21 - ɿ ʇʏʙʍʂʔʂ, ʋɸʗʖʂ, ʔɼʑʖɼʋɹɼʗʂ, ɻɼʆʖɼʋɹɼʗʂ): Ɋʆʍʇɸʌʖ ɾ, ʏʗ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ ʆʏʉʋʂʘ ʇʏʗʂɽʏʍɸʆɸʍ
ʇɸʗʀʏʙʀʌɸʍ ʕʗɸ ʆʔʖɼʉʅʕʂ ʔʖʕɼʗ, ʏʗʂ ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍ ʐɸʚɿ ʆʃʂʍʂ ɻɼʆʖɼʋɹɼʗʂ 21 – ʂʍ, ɼʗɹ
ɸʗʞʂ ɹɸʗʈʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʇʏʗʂɽʏʍʂ ʍʆɸʖʋɸɹ ʍʕɸɽɸɺʏʙʌʍʍ ɾ: əɼʖʞɸɹɸʗ, ʋɼʍʛ ʆʛʍʍɸʗʆɼʍʛ ɸʌɻ
ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍ ʔʖʕɼʗʂ ʐɸʚɿ, ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃʏʕ ɸʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ɸʍʆʋɸʍ ɸʍʆʌʏʙʍɿ ʖʕʌɸʃ
ɸʎʄɸʗʇɸɺʗɸʆɸʍ ɻʂʗʛʏʙʋ, ɻɼʆʖɼʋɹɼʗʂ 21 - ʂ ʆɼʔʜʗʂ ɻʗʏʙʀʌɸʋɹ: ɟʎɼʍʛ, ʏʗ ɻɼʆʖɼʋɹɼʗʂ 21 -ʂʍ
ʔʖʕɼʗʂ ʐɸʚɿ ɸʕɼʃʂ ʋɼʅ ɾ ʜʗʕɸ ɸʓɸʒʂʍ ʞ ɼʗʆʗʏʗɻ ʆɼʔɼʗʂʍ (ʖɼʔ ʍʆ. 1.2.3): ɦɸʆɸʌʍ ɸʌʍ
ʏʙʉʉʕɸʅ ʆʃʂʍʂ ʇʂʋʍɸʆʍʏʙʋ ʇɸʒʏʗɻ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂʘ ɻɼʑʂ ʈɸʄ (ʜʗʕɸ ɸʓɸʒʂʍ ʆɼʔʂʍ)
ʞ ʇɼʖʏ ɻɼʑʂ ɸʒ (ʜʗʕɸ ɼʗʆʗʏʗɻ ʆɼʔʂʍ): əɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃʏʕ ɸʌɻ ʇɸʍɺɸʋɸʍʛɿ, ʄʍɻʗʂ ʑɸʗɽɼʘʋɸʍ ʍʑɸʖɸʆʏʕ, ʆɻʂʖɸʗʆɼʍʛ ʋʂɸʌʍ ʔʖʕɼʗʂ ɻʂʗʛɿ ɻɼʆʖɼʋɹɼʗʂ 21 – ʂ ʆɼʔʜʗʂ ɻʗʏʙʀʌɸʋɹ,
ɼʗɹ ɸʌʍ ʏʙʉʉʕɸʅ ɾ ɸʍʋʂʒɸʑɼʔ ɻɼʑʂ ʇɸʒʏʗɻ ʎɸʗʛʂ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗɿ:
ɮɺʖʕɼʃʏʕ ʍʆ. 1.2.4 – ʂʘɵ ʆɸʓʏʙʘɼʍʛ ʔʖʕɼʗʂ ɻʂʗʛɿ, ʏʗɿ ʆʃʂʍʂ ɻɼʆʖɼʋɹɼʗʂ 21 – ʂ ʆɼʔʜʗʂʍ (ʍʆ. 3.8.1): ɟʆ. 3.8.1 – ʏʙʋ ʆɸʑʏʙʌʖ ɺʏʙʌʍʏʕ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɼʍ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ, ʖɼʉɸɹɸʎʄʕɸʅ ʇɸʗʀ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ, ʀɼʛʕɸʅ ɸʎʄɸʗʇɸɺʗɸʆɸʍ ʃɸʌʍʏʙʀʌɸʍɿ ʇɸʕɸʔɸʗ ɸʍʆʌɸʍ
ʖɸʆ, ʋʂʋʌɸʍʘʂʘ ʏʗʎɸʆʂ ʇɼʓɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍ ʕʗɸ: ɧɼʗʞʂ ʆɸʗʋʂʗ ʔʃɸʛʏʕ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɾ ɸʗʞʂ
ʊɸʓɸɺɸʌʀʂ ʏʙʉʉʏʙʀʌʏʙʍɿ ʋɸʗʖʂ ʞ ʔɼʑʖɼʋɹɼʗʂ 21 – ʂʍ, ʂʔʆ ɻʗɸʍʂʘ 23,50 ɸʔʖʂʊɸʍʏʕ ʎɼʉʕɸʅɵ ʊɸʓɸɺɸʌʀʂ ʏʙʉʉʏʙʀʌʏʙʍɿɵ ɻɼʆʖɼʋɹɼʗʂ 21 – ʂʍ (ʇʌʏʙʔʂʔɸʌʂʍ ʆʂʔɸɺʍɻʂ ʇɸʋɸʗ): Ɋʌʔʑʂʔʏʕ, ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ ʔʖʕɼʗʋɸʍ ʐɸʚɿ ʆʃʂʍʂ ܺ ʋɼʅʏʙʀʌʏʙʍɿ, ʏʗʏʕ ʆʏʗʏʎʕʂ ʇɸʒʏʗɻ ʎɸʗʛʂ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ ɻʂʗʛɿ: ɘɸʖɸʗɼʃʏʕ ʋʂ ʛɸʍʂ ɼʗʆʗɸʐɸʚɸʆɸʍ ʕɼʗʃʏʙʅʏʙʀʌʏʙʍɵ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ɺʗɼʃ.

ܺ ൌ

ு
௧ሺǡହିఈሻ

,

(3.8.1)

ʏʗʖɼʉ  – ܪɿ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ ɺɸɺɸʀʂ ɹɸʗʈʗʏʙʀʌʏʙʍʍ ɾ ʇʏʗʂɽʏʍɸʆɸʍ ʇɸʗʀʏʙʀʌʏʙʍʂʘ,

Į – ʍ ʖɼʉɸʍʛʂ ɸʎʄɸʗʇɸɺʗɸʆɸʍ ʃɸʌʍʏʙʀʌʏʙʍʍ ɾ:

ɟʆ. 3.8.1. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʖɼʉɸɹɸʎʄʏʙʋɿɵ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃʏʕ ʚʏʄɸɻɸʗʈ ʔʖʕɼʗʏʙʋɿ

Ɋʌʔʑʂʔʏʕ, ʏʙʍɼʍɸʃʏʕ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ H ɹɸʗʈʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʞ ʖɼʉɸʍʛʂ Į ɸʎʄɸʗʇɸɺʗɸʆɸʍ
ʃɸʌʍʏʙʀʌʏʙʍɿɵ ʘɸʍʆɸʘɸʅ ʀɼʛʕɸʅʏʙʀʌɸʋɹ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ ʇɸʋɸʗ ʆɸʗʏʉ ɼʍʛ ʏʗʏʎɼʃ ʔʖʕɼʗʂ ʐɸʚɿ
ɻɼʆʖɼʋɹɼʗʂ 21 – ʂʍɵ ʜɺʖʕɼʃʏʕ (3.8.1) ɸʗʖɸʇɸʌʖʏʙʀʌʏʙʍʂʘ:
ɖʍɻʗʂ ʇɼʖɸɺɸ ʑɸʗɽɼʘʋɸʍ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ɻʂʖɸʗʆɼʍʛ ʇɸʎʕɸʗʆʂ ʇɼʖʞʌɸʃ ʋɸʔʍɸʕʏʗ
ɻɼʑʛɿ, ʏʗɿ ʕɼʗɸɹɼʗʏʙʋ ɾ əɸʌɸʔʖɸʍʂ əɸʍʗɸʑɼʖʏʙʀʌɸʍɿ:
94

əɸʗʀ ʖɸʍʂʛʂʍ ʖɼʉɸɻʗɼʃʏʙ ɻɼʑʛʏʙʋ, əɸʌɸʔʖɸʍʂ əɸʍʗɸʑɼʏʙʀʌɸʍ ʇɸʋɸʗ ɿʍɻʏʙʍɼʃʏʕ ɸʎʄɸʗʇɸɺʗɸʆɸʍ ʃɸʌʍʏʙʀʌʏʙʍɿɵ Į = 40 0, (3.8.1) ɸʗʖɸʇɸʌʖʏʙʀʌʏʙʍʂʘ ʆʔʖɸʍɸʍʛ.

ܺ ൌ ʹ ܪ:

(3.8.2)

Ɋʌʔʑʂʔʏʕ, ʔʖɸʘʕɸʅ (3.8.2) ʑɸʗɽɸɺʏʙʌʍ ɸʗʖɸʇɸʌʖʏʙʀʌɸʍ ʋʂʒʏʘʏʕ ʆɸʗʏʉ ɼʍʛ ʏʗʏʎɼʃ əɸʌɸʔʖɸʍʂ əɸʍʗɸʑɼʏʙʀʌʏʙʍʏʙʋ ʇɸʗʀ ʖɸʍʂʛʂ ʆɸʋ ʇʏʗʂɽʏɸʍɸʆɸʍ ʇɸʗʀʏʙʀʌɸʍ ʕʗɸ
ʖɼʉɸɻʗʕʏʉ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍ ʔʖʕɼʗʋɸʍ ʐɸʚɿ: ɋɼʗʕɸʅ ɸʗʖɸʇɸʌʖʏʙʀʌɸʋɹ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ʏʗʏʎɼʃ ʍɸʞ ʎɼʍʛɸʌʂʍ ʆɸʓʏʙʌʘʍɼʗʂ, ʘɸʍʆɸʑɸʖɼʗʂ, ʅɸʓɼʗʂ ʞ ɸʌʃ ʖʂʑʂ
ʔʖʕɼʗʏʉ ɸʓɸʗʆɸʍɼʗʂ ʆʏʉʋʂʘ ʔʖɼʉʅʕʏʉ ʔʖʕɼʗʂ ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍ ʐɸʚɿ, ʏʗɿ ʆʃʂʍʂ ɻɼʆʖɼʋɹɼʗʂ 21 – ʂ ʆɼʔʜʗʂʍ: ɍʗɸ ʇɸʋɸʗ ʑɸʗɽɸʑɼʔ ʑɼʖʛ ɾ ʔʖʕɼʗʏʉ ɸʓɸʗʆɸʌʂ ɹɸʗʈʗʏʙʀʌʏʙʍɿ
ɹɸɽʋɸʑɸʖʆɼʃ ɼʗʆʏʙʔʏʕ, ʞ ʔʖɸʘʕɸʅ ʀʂʕɿ ʘʏʙʌʘ ʆʖɸ ʇʏʗʂɽʏʍɸʆɸʍ ʇɸʗʀʏʙʀʌɸʍ ʕʗɸ ʖɸʗʕɸ
ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʔʖɸʘʕʏʉ ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍ ʔʖʕɼʗʂ ɼʗʆɸʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ɻɼʆʖɼʋɹɼʗʂ 21 – ʂ ɻʗʏʙʀʌɸʋɹ
əɸʌɸʔʖɸʍʂ əɸʍʗɸʑɼʖʏʙʀʌʏʙʍʏʙʋ:

3.9. ɤɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʋʂɸʘʋɸʍ ʈʞɼʗɿ
ɦʏʕʏʗɸɹɸʗ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ɻɼʑʏʙʋ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ ʋʂ
ʛɸʍʂ ʆʏʃɼʆʖʏʗ: Ɋʌɻ ɻɼʑʏʙʋ ɸʓɸʒɸʍʏʙʋ ɼʍ ʄʍɻʂʗʍɼʗ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʋʂɸʘʋɸʍ ʈʞʂ, ʂʍʐʑɼʔ
ʍɸʞ ʇɼʉʏʙʆʂ ʇʏʔʛʂ ʇɸʋɸʔɼʓʏʙʀʌɸʍ ɸʑɸʇʏʕʋɸʍ ʕɼʗɸɹɼʗʌɸʃ: Ɍʏʌʏʙʀʌʏʙʍ ʏʙʍɼʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʋʂɸʘʋɸʍ ɽʏʙɺɸʇɼʓ, ʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍ, ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ɸʌɻ ɼʗʆʏʙʔʂ ʋʂɸʔʍɸʆɸʍ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌɸʍ ʖɸʗɹɼʗɸʆʍɼʗɿ:
ɏʏʙɺɸʇɼʓ ʋʂɸʘʏʙʋ
Ɋʌʔ ɻɼʑʛʏʙʋ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʖɼʉɸɻʗʕʏʙʋ ɼʍ ɼʗʆʏʙ ʄʏʉʏʕɸʆʂ ʋʂʒʞ, ʏʗʏʍʘʂʘ ʋɼʆɿ
ʍɼʗʛʞʂ ʋɸʔʂʘ ɸʑɸʇʏʕʏʙʋ ɾ ʔɸʓɿ ʇɼʉʏʙʆʂ ʋʏʙʖʛɿ ɻɼʑʂ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗ, ʂʔʆ ʋʌʏʙʔɿ ʕɼʗʞʂʘɵ
ʖɸʛ ʇɼʉʏʙʆʂ ɼʃʛɿ (ʍʆ. 3.9.1): ɤʗʂ ʇʏʔʛʂ ʇɸʋɸʐɸʚʏʙʀʌʏʙʍɿ (ʍʏʙʌʍ ʇʏʔʛɿ ɹʏʃʏʗ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʏʙʋ) ɸʑɸʇʏʕɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ, ʋʏʙʖʛʂ ʞ ɼʃʛʂ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿ ʑɼʖʛ ɾ ʏʙʍɼʍɸʍ ʋɼʅ ʀʏʉʏʙʍɸʆʏʙʀʌʏʙʍ, ʐʑɼʖʛ ɾ ʔʖɼʉʅɼʍ ɻʂʋɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍ ʇʏʔʛʂ ʇɸʋɸʗ: Ɋʌɻ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ʍʎʕɸʅ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ
ʃɸʌʍɸʆɸʍ ʆʖʗʕɸʅʛʂ ʋɸʆɼʗɼʔɿ ʋɼʅ ʑɼʖʛ ɾ ʃʂʍʂ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʋɸʆɼʗɼʔʂʘ:
ɋɸʘʂ ɸʌɻ, ɹʏʃʏʗ ʇɸʖʕɸʅʍɼʗʏʙʋ ʒʗɸɺʅɼʗɿ ʑɼʖʛ ɾ ʏʙʍɼʍɸʍ ʋʂʞʍʏʙʌʍ ɼʗʆɸʗʏʙʀʌʏʙʍɿ: Ɋʌʔ
ʖʂʑʂ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗɿ ʆʏʐʕʏʙʋ ɼʍ Z – ʖʂʑʂ ʋʂɸʘʏʙʀʌʏʙʍ:

ɟʆ. 3.9.1. ɘʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ɽʏʙɺɸʇɼʓ ʋʂɸʘʏʙʋ
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əɸʒʏʗɻɸʆɸʍ ʋʂɸʘʏʙʋ
ɔʍʐʑɼʔ ʇɼʖʞʏʙʋ ɾ ɸʍʕɸʍʏʙʋʂʘ, ɸʌʔ ɻɼʑʛʏʙʋ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʋʂɸʘʕʏʙʋ ɼʍ ʇɸʒʏʗɻɸɹɸʗ
(ʍʆ. 3.9.2): Ɋʌʔ ʖʂʑʂ ʋʂɸʘʏʙʋʍ ɸʑɸʇʏʕʏʙʋ ɾ ɹʏʃʏʗ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʋʂʒʏʕ ʒʗʂ ʇʏʔʛʂ ʇɸʋɸʐɸʚʏʙʀʌʏʙʍɿ: əɸʒʏʗɻɸʆɸʍ ʋʂɸʘʋɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ʖɼʉɸʚʏʄʕʏʉ ʒʗʂ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɿ ʏʙʉʂʉ ʇɸʋɼʋɸʖɸʆɸʍ ɾ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʛɸʍɸʆʂʍ, ʔɸʆɸʌʍ, ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʀʕʂ ʋɼʅɸʘʋɸʍɿ ɽʏʙɺɿʍʀɸʘ, ʒʗʂ ʇʏʔʛʂ ɻʂʋɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍʍ ɸʊʏʙʋ ɾ ɸʕɼʃʂ ʋɼʅ ʐɸʚɼʗʏʕ (ɾʛʔʑʏʍʏʍʘʂɸʃ ʜʗɼʍʛʏʕ): Ɋʌɻ
ʑɸʖʊɸʓʏʕ ʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍ ʋʂɸʘʋɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ʑɸʇɸʍʒʕʏʙʋ ɼʍ ɸʕɼʃʂ ʋɼʅ ʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʏʕ
ʒʗɸʌʂʍ ʑʏʋʑɼʗ:

ɟʆ. 3.9.2. ɘʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍ ʋʂɸʘʏʙʋ

ɏʏʙɺɸʇɼʓ ʞ ʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʂ ʇɸʋɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍ
Ɋʌʔʑʂʔʂ ʇɸʋɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʇʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍ ɾ ʖɸʃʂʔ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ɽʏʙɺɸʇɼʓ ʞ ʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʂ ɻʗɸʆɸʍ ʇɸʖʆɸʍʂʎʍɼʗɿ (ʍʆ. 3.9.3): ɤʗʂ ʇʏʔʛʂ ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ
ɻʂʋɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʔʖɸʘʕʏʙʋ ɾ ʌʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗ ʎɸʗʛʏʙʋ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʏʗʏʎɸʆʂ ʛɸʍɸʆʂ ʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍ ʋʂɸʘʋɸʍ ʋʂʒʏʘʏʕ, ʂʔʆ ʇʏʔʛʂ ɻʂʋɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʍʕɸɽɼʘʕʏʙʋ ɾ Z – ʖʂʑʂ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʂ ʎʍʏʗʇʂʕ: Ɋʌʔ ʖʂʑʂ ʋʂɸʘʏʙʋʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ ɸʌʍ ʍʑɸʖɸʆʏʕ, ʏʗ ʔʖɸʘʕʂ ʒʗʂ ʇʏʔʛʂ
ʇɸʋɼʋɸʖɸɹɸʗ ʚʏʛʗ ɻʂʋɸɻʗʏʙʀʌɸʋɹ ʇɸʋɸʐɸʚ ʇʏʔʛ ɹʏʃʏʗ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʏʙʋ:

ɟʆ. 3.9.3. ɘʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ɽʏʙɺɸʇɼʓ ʞ ʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʂ ʇɸʋɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍ
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3.10. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂ ʄʏʉʏʕɸʆɸʎɸʗʂ ʋʏʍʖɸʁ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʄʏʉʏʕɸʆɸʎɸʗʂ ʋʏʍʖɸʁʍ ʂʗɸʆɸʍɸʘʕʏʙʋ ɾ,
ʏʗʑɼʔ ʆɸʍʏʍ, ɹɸʗʈʏʗɸʆ ʍʌʏʙʀɼʗʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌɸʋɹ. ɍʗɸʍʛ ʑɼʖʛ ɾ ʍʏʗʋɸʃ ɺʏʗʅɼʍ ɹɸʗʈʗ
ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɸʌʂʍ ʑɸʌʋɸʍʍɼʗʏʙʋɵ 100°C, ʞ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ɾ ɸʕɼʃʂʍ:
ɖʏʉʏʕɸʆɸʎɸʗʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ɻɼʑʛʏʙʋ ʑɼʖʛ ɾ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃ ʇɼʖʞʌɸʃɿ.
- ɋɸʗʈʗ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʍɼʗʂ ɸʓʆɸʌʏʙʀʌɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ʑʃɸʔʖʂʆ ʍʌʏʙʀɼʗʂʘ ʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿ ʘɸʍʆɸʃʂ ʐɾ ʆʂʗɸʓɼʃ,
- Ɍʃʂʆʏʃɿ ʘʂʍʆʂ ʇɼʖ ʚʏʄɸɽɻɼʘʏʙʀʌɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ɸʓɸʒɸʘʍʏʙʋ ɾ ʍʔʖʕɸʅʛ,
- ɣʏʉʑɸʖɼ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋɿ ʔʆɽɹʏʙʍʛʏʗɼʍ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ɾ, ɹɸʌʘ ɻʗɸʍʘ ʇɼʖ
ʆɸʑʕɸʅ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʍɼʗɿ ʀɸʍʆ ɼʍ ɺʍɸʇɸʖʕʏʙʋ (ɼʓɸʆʘʏʙʋ, ʅʓʏʙʋ, ʆʖʗʏʙʋ): ɍʗɸʍʛ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸʕɼʃʂ ʋɼʅ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂ ʇɸʋɸʗ,
- ɢʁɸʍɺʏʖʕʏʉ ʑʏʉʑɸʖʂʘ ʅɸʃʛɸʕʏʗ ʄʏʉʏʕɸʆɿ ʇɸɽʕɸɻɼʑ ɾ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ: Ɋʌʍ ʇʂʋʍɸʆɸʍʏʙʋ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ ɸʍʈʍɸʆɸʍ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ɻɼʑʛɼʗʏʙʋ, ʛɸʍʂ ʏʗ ɸʌʔ ɻɼʑʛʏʙʋ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ɾ ʃʂʍʏʙʋ ʇʗɸʁɸʗʕɼʃ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ɽʏɻʏʙʋʂʘ: Ɋʋɼʍ ɻɼʑʛʏʙʋ, ʅɸʃʛɸʕʏʗ ʑʏʉʑɸʖʂʘ
ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿ ɸʕɼʃʂ ʀɸʍʆ ɼʍ, ʛɸʍ ʑʉʍʈʌɸ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿ,
- ɣʉʍʈʌɸ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿ ʇɸʊɸʄ ɼʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ʚʏʛʗ (ʆɼʍʘɸʉɸʌʂʍ ʞ ɹʂɽʍɼʔ ʍʑɸʖɸʆʍɼʗʂ) ʒʗɸʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ɻɼʑʛʏʙʋ: Ɋʌɻ ʖʂʑʂ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʏʙʋ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ʇʂʋʍɸʆɸʍʏʙʋ 3/4 ɻʌʏʙʌʋ ʖʗɸʋɸɺʅʏʕ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗ:
ɣʉʍʈʌɸ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ɾ ʆʂʗɸʓɼʃ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ɽʏɻʋɸʍ ʞ ɼʓɸʆʘʋɸʍ ʖɼʄʍʏʃʏɺʂɸʍɼʗɿ: Ɏʀɼ ʄʏʉʏʕɸʆɸʎɸʗʏʙʋ ɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɿ ɹɸʗʈʗɸʍʏʙʋ ɾ ʋʂʍʐʞ 110°C, ɸʑɸ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ʆʂʗɸʓɼʃ ɽʏɻʋɸʍ ʖɼʄʍʏʃʏɺʂɸʍ: Ɋʕɼʃʂ ɹɸʗʈʗ
ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʍɼʗʂ ɻɼʑʛʏʙʋ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ ɼʓɸʆʘʋɸʍ ʖɼʄʍʏʃʏɺʂɸʍ: ɬʏʗʈɿ ʘʏʙʌʘ ɾ ʖʕɼʃ,
ʏʗ ɽʏɻʏʙʋɿ ʇɸʒʏʉʏʙʀʌɸʋɹ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ ʋɼʆ ʆɸʋ ɼʗʆʏʙ ɿʍʖɸʍʂʛʂ ʇɸʋɸʗ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅ
ʖʍɼʗʂ ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂ ɻɼʑʛʏʙʋ, ʛɸʍʂ ʏʗ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂʘ ɻʏʙʗʔ
ʇɸɽʕɸɻɼʑ ɾ ɸʓɸʒɸʍʏʙʋ 110°C – ʂʘ ɹɸʗʈʗ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍ: ɦɸʆɸʌʍ ʋɼʅ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ
ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂ ɻɼʑʛʏʙʋ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ɼʓɸʆʘʏʙʋɿ:
ɖʏʉʏʕɸʆɸʎɸʗʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʑɼʖʛ ɾ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃ ʇɼʖʞʌɸʃ ʇɸʗʘɼʗɿ.
- ʑɼʖʛ ɾ ɿʍʖʗɼʃ ʄʏʉʏʕɸʆɸʎɸʗʂ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ɸʋɼʍɸʆɸʊ ʏʙʉʂʍ (ʍʆ. 3.10.1),

ɸ)

ɹ)
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- ʑɼʖʛ ɾ ɿʍʖʗɼʃ ʄʏʉʏʕɸʆɸʎɸʗʂ ʎɼʍʛɸʌʂʍ ʆɸʓʏʙʌʘʂ ɸʗʖɸʛʂʍ ʋɸʔɼʗʏʕ ʖɸʍɼʃʏʙ ʇʍɸʗɸʕʏʗʂʔ ʆɸʗʊ ʇɸʖʕɸʅʍɼʗ, ʒɼʗʋʏʙʀʌɸʍ ʆʏʗʏʙʔʖɿ ʍʕɸɽɼʘʍɼʃʏʙ ʞ ʀɸʍʆ ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔʂʐʍɼʗʂ
ʆʂʗɸʓʏʙʀʌʏʙʍɿ ɹɸʘɸʓɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ,
- ɸʑɸʇʏʕɼʃ ɹɸʕɸʗɸʗ ʋɸʆɼʗɼʔ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔʂʐʍɼʗ ʖɼʉɸɻʗɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ,
- ɼʀɼ ʄʏʉʏʕɸʆɸʎɸʗʂ ʖʕʌɸʃ ʖɼʉɸʋɸʔɿ ɹɸʕɸʆɸʍʂʍ ʋɼʅ ɼʗʆɸʗʏʙʀʌʏʙʍ ʏʙʍʂ (ʋʏʖɸʕʏʗɸʑɼʔ 15 ʋ), ʑɼʖʛ ɾ ʖɼʉɸɻʗɼʃ ɿʍɻɸʗʈɸʆʋɸʍ ʏʃʏʗɸʍʍɼʗ:
ɖʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ɿʍʖʗɸʍʛʍɼʗɿ ʇɼʖʞʌɸʃʍ ɼʍ.
- ʖɼʉɸɻʗʏʙʋ ɸʕɼʃʘʏʙʆɸʌʂʍ ʅʄɸʖɸʗʂ ʋɼʒ,
- ʖɼʉɸɻʗʏʙʋ ɸʓɸʍʈʂʍ ʇɸʗʆɼʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ, ʏʗʂ ʇɸʋɸʗ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ɹɸʘɼʃ ɸʍʘʛɼʗ
ʌʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗ ʇɸʗʆʂ ʇɸʖɸʆʏʙʋ, ɸʓɸʍʈʍɸʇɸʖʏʙʆ ʏʙʎɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍ ɻɸʗʈʍɼʃʏʕ ʖɸʛɸʘʕʏʉ
ʇɸʖɸʆʍɼʗʂʍ, ʕɼʗʒʂʍʍɼʗʔ ʐʕʍɸʔɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ,
- ʖɼʉɸɻʗʏʙʋ ʖɸʍʂʛʂ ʅɸʅʆʂ ʖɸʆʏʕ ʞ ʑɸʖʂ ʕʗɸʌʏʕ ɻɼʑʂ ʘɸʅ, ʋʂʐʞ ʍʆʏʙʉ,
- ʖɼʉɸɻʗʏʙʋ ʖɸʍʂʛʂ ʅɸʅʆʂ ʋɼʒ ɸʍʘʛ ɹɸʘɼʃʏʙ ʋʂʒʏʘʏʕ:
ɨɸʍʂʛʂ ʅɸʅʆʂ ʋɼʒ ɸʍʘʛ ɹɸʘɼʃʏʙ ɻɼʑʛʏʙʋ ʑɼʖʛ ɾ ʖɼʉɸɻʗɼʃ ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ ʖʂʑʂ
ʜʈʂʛɵ ɸʑɸʇʏʕɼʃʏʕ ʒʗɸʋɼʆʏʙʔɸʘʏʙʋɿ: ɟʆ. 3.10.2 – ʏʙʋ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɼʍ ʖɸʍʂʛʂ ʜʈʂʛʂ ʖɸʗɹɼʗ ʜʗʂʍɸʆʍɼʗ:

ɟʆ. 3.10.2. ɨɸʍʂʛʂ ʜʈʂʛʍɼʗ

Ɋʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʏʙʋ ʔʖɸʘʕɸʅ ʒɼʗʋʏʙʀʌʏʙʍɿ ʑɼʖʛ ɾ ʇʍɸʗɸʕʏʗʂʍʔ ʛʂʐ ʆʏʗʏʙʔʖʍɼʗʏʕ ʇɸʔʘʕʂ ʒɼʗʋɸʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛ: əɼʖʞɸɹɸʗ, ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔɸʘʏʙʋɿ ʎɸʖ
ʆɸʗʞʏʗ ʄʍɻʂʗ ɾ: ɘʂʗɸʓʕʏʉ ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔʂʐ ʍʌʏʙʀɼʗɿ ʑɼʖʛ ɾ ʃʂʍɼʍ ɹɸʕɸʆɸʍɸʐɸʚ ʇɸʔʖ
(20 - 30 ʋʋ, ʂʔʆ ʋɼʅ ʖʗɸʋɸɺʅʏʕ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ɻɼʑʛʏʙʋɵ ʋʂʍʐʞ 100 ʋʋ), ʏʙʍɼʍɸʍ ʃɸʕ ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔʂʐ ʇɸʖʆʏʙʀʌʏʙʍ: ɣɼʖʛ ɾ ɹɸʘɸʓɼʃ ɹɸʘɸʆʍɼʗɿ ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔʂʐʍɼʗʂ ʇɸʖʕɸʅʍɼʗʂ ʋʂʒʞ:
ɤɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔʂʐ ʍʌʏʙʀɼʗɿ ʑɼʖʛ ɾ ʃʂʍɼʍ ʆɸʌʏʙʍ ɹɸʗʈʗ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʍɼʗʂ, ʏʙʃʖʗɸʋɸʍʏʙʎɸʆɸɺʏʙʌʍ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ʍʆɸʖʋɸʋɹ:
Ɏʀɼ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿ ʋʏʍʖɸʁʕʏʙʋ ɼʍ ɸʕɼʃʘʏʙʆɸʌʂʍ ʅʄɸʖɸʗʍɼʗʏʙʋ, ʅʄʍɼʃʏʙʌɽʏʙʋ, ɸʑɸ
ʍɸʄʛɸʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁɿ ʑɼʖʛ ɾ ʖɼʉɸɻʗʕʂ ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔɸʘʏʙʋɿ: ɏʏɻʋɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ, ʏʗʑɼʔɽʂ ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔʂʐɿ ʐʕɸʍʔʕʂ ɹɸʗʈʗ ʒɼʗʋʏʙʀʌʏʙʍʂʘ, ɻʗɸʍʛ ʑɼʖʛ ɾ ʇɼʖ ʋʉʕɼʍ ʞ
ʑɸʇʕɼʍ, ʜʗʂʍɸʆɵ ɹʓʍɸʆʏʕ: ɏʏɻʋɸʍ ʞ ʇʏʕɸʘʋɸʍ ɸʕɸʗʖʂʘ ʇɼʖʏ ɹʓʍɸʆɿ ʇɼʓɸʘʕʏʙʋ ɾ,
ʋɼʆʏʙʔʂʐ ʄʏʉʏʕɸʆɿ (ɺʏʙʃʑɸʍ) ʇɼʖ ɾ ʛɸʎʕʏʙʋ ɻɼʑʂ ʂʗ ʔʆɽɹʍɸʆɸʍ ɻʂʗʛɿɵ ɹɸʘɸʓɼʃʏʕ ʘɸʍʆɸʘɸʅ ɹɸʘ ʖɼʉɸʋɸʔʂ ɸʓʆɸʌʏʙʀʌʏʙʍɿ:
Ɋʗʖɸʛʂʍ ʋʂʒɸʕɸʌʗʏʙʋ ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔʂʐʍɼʗɿ ʄʏʍɸʕʏʙʀʌʏʙʍʂʘ, ʏʙʃʖʗɸʋɸʍʏʙʎɸʆɸɺʏʙʌʍ
ʊɸʓɸɺɸʌʀʏʙʋʂʘ ʞ ʀʓʐʏʙʍʍɼʗʂ ʕʍɸʔʏʙʋʂʘ ʑɸʎʖʑɸʍɼʃʏʙ ʃɸʕɸɺʏʙʌʍ ʋɼʀʏɻɿ ɻʗɸʍʛ ʋɼʖɸʉʌɸ
ɹɸʊʆʏʍʏʕ (ɸʃʌʏʙʋʂʍ, ʘʂʍʆɸʑɸʖ ʑʏʉʑɸʖɼ ʀʂʀɼʉ) ʅɸʅʆɼʃʍ ɾ:

98

3.11. ɤɼʗʋɸʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛʂ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋ
ɟɸʄʏʗɻ ɹɸʁʂʍʍɼʗʏʙʋ ɻʂʖɸʗʆʕɼʃ ɼʍ ʖɸʗɹɼʗ ʒɼʗʋɸʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛɼʗ, ʏʗʏʍʛ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ʖɸʗɹɼʗ ʖʂʑʂ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʏʙʋ (ʖɼʔ ʍʆ. 2.4.3,
2.4.10, 2.6.1): ɞʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗ ʖʂʑʂ ɹɸʛʂ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋʍ ʏʙʍʂ ʂʗ ɸʓɸʍʈʍɸʇɸʖʆʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ, ɹɸʌʘ
ʆɸʍ ʍɸʞ ɿʍɻʇɸʍʏʙʗ ʑɸʇɸʍʒʍɼʗ, ʏʗʏʍʛ ʑɼʖʛ ɾ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃ ʋʏʍʖɸʁʂ ʁɸʋɸʍɸʆ: ɍʗɸʍʛ
ʇɼʖʞʌɸʃʍ ɼʍ.
ʒɼʗʋɸʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛɿ ʖɼʉɸɻʗɼʃʂʔ ʑɼʖʛ ɾ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃ ʆʎʂʓɿɵ ʍɼʗɸʓʌɸʃ ʒʗʂ ʅɸʕɸʃɿ
ʞ ɻʗɸʍ ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ ɺʍɸʇɸʖɼʃ ʇɸʖɸʆʂ ɹɼʓʍʋɸʍ ʄʍɻʂʗɿ: Ɏʀɼ ɹɸʛɿ ʖɼʉɸɻʗʕʏʙʋ ɾ
ʏʐ ʀɼ ʍʆʏʙʉʏʙʋ, ɸʌʃ ʂʍʐ-ʏʗ ɸʓɸʔʖɸʉʂ ʕʗɸ, ɸʑɸ ʑɼʖʛ ɾ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃ ɸʓɸʔʖɸʉʂ ɸʋʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʞ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖʏʙʀʌɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ʑɼʖʛ ɾ ɸʋʗɸʘʍɼʃ ɸʓɸʔʖɸʉɿ:
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʄʏʉʏʕɸʆɸʎɸʗɿ ʋʂʎʖ ʋʂɸʘʕʏʙʋ ɾ ʒɼʗʋɸʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛʂ ɸʋɼʍɸʘɸʅʗ ʒɼʗʋɸʚʏʄɸʍɸʆʂʐʂʍ, ɼʀɼ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ ʋɼʆʂʘ ɸʕɼʃʂ ʒɼʗʋɸʚʏʄɸʍɸʆʂʐ, ʂʍʐʑɼʔ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɾ ʍʆ. 2.4.10 - ʏʙʋ: ɕʗɸʘʏʙʘʂʐ ʒɼʗʋʏʙʀʌɸʍ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗʂ ʄʏʉʏʕɸʆɸʎɸʗɿ
ʋʂʎʖ ʋʂɸʘʕʏʙʋ ɾ ʒɼʗʋɸʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛʂ ɸʋɼʍɸɹɸʗʈʗ ʒɼʗʋɸʚʏʄɸʍɸʆʐʂʍ:
ɦɸʓɿ ʒʗʂ ʋʏʙʖʛɿ ʖʗʕʏʙʋ ɾ ɹɸʛʂ ʍɼʗʛʞʂ ʆɼʖʂʘ, ʂʔʆ ʖɸʛ ʒʏʙʗɿ ʕɼʗʘʕʏʙʋ ɾ ɹɸʛʂ
ʕɼʗʞʂ ʆɼʖʂʘ (ʍʆ. 2.4.10): Ɋʍʇʗɸʁɼʎʖʏʙʀʌɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ʘɸʍʘʂ ʊʍʎʏʙʋɿ ʍʕɸɽɼʘʍɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ
ʑɼʖʛ ɾ ʖɼʉɸɻʗʕʂ ʃʗɸʘʏʙʘʂʐ ʊʍʎʋʏʙʋɿ ʍʕɸɽɼʘʍʏʉ ʔɸʗʛ:
 ɤɼʗʋɸʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛɼʗɿ ʏʗʑɼʔ ʆɸʍʏʍ ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔɸʘʕɸʅ ɼʍ: ɟɼʗʛʂʍ ɹɸʛʂ ʞ ɸʗʖɸʛʂʍ ʅɸʅʆʏʉ ɹɸʛʂ ʋʂʒʞ ʃʘʕɸʅ ɾ ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔʂʐ ʍʌʏʙʀ – ʑʏʃʂʏʙʗɼʖɸʍ: Ɏʀɼ ɹɸʛɿ ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔɸʘʕɸʅ ʐɾ, ɸʑɸ ɸʌʍ ʑɼʖʛ ɾ ʑɸʖʎɸʊ ʆɼʗʑʏʕ ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔɸʘʍɼʃ: Ɋʌɻ ʍʑɸʖɸʆʂ
ʇɸʋɸʗ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ʖɸʗɹɼʗ ʖʂʑʂ ʆʏʎʖ ʚʗʚʏʙʗɼ ʑɸʖʌɸʍʍɼʗ:

3.12. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ɹɸʉɸɻʗʂʐ ʑɸʗɸɺɸʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁ
ɔʍʐʑɼʔ ʍʎʕɸʅ ɾ ɼʍʀɸɹɸʁʂʍ 2.6 – ʏʙʋ, ɸʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗɿ, ɹɸʘʂ
ʇʂʋʍɸʆɸʍ ʇɸʍɺʏʙʌʘʍɼʗʂʘ, ʏʗʏʍʘʂʘ ɼʍ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʞ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛɿ, ʂʗɼʍʘ ʆɸɽʋʏʙʋ ʏʙʍɼʍ ɿʍɻɸʗʈɸʆʋɸʍ ɹɸʛ, ʑʏʋʑ, ɸʕʖʏʋɸʖ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐ ʞ
ɸʌʃ ɹɸʉɸɻʗʂʐ ʑɸʗɸɺɸʍɼʗ (ʍʆ. 2.4.10, 2.6.1): ɟʆ. 3.12.1 – ʏʙʋ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɾ ʖɸʗɸʍʒɸʖʕɸʅ
ɹɸʗʈʗ ʊʍʎʏʙʋɸʌʂʍ ʖʂʑʂ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺɿ, ʏʗʖɼʉ ɹɸʉɸɻʗʂʐ ʑɸʗɸɺɸʍɼʗɿ
ʖɼʉɸɹɸʎʄʕɸʅ ɼʍ ʋʏʍʖɸʁʂ ʇɸʋɸʗ ʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅ ɻʂʗʛɼʗʏʙʋ:
ɍʂʖɸʗʆɼʍʛ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ɹɸʉɸɻʗʂʐ ʑɸʗɸɺɸʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʂ
ɸʓɸʍʈʍɸʇɸʖʆʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ:
ɣʏʋʑɸʆɸʌɸʍ
ɨɸʗɸʍʒɸʖʕɸʅ ɹɸʗʈʗ ʊʍʎʏʙʋɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʏʙʋ, ʎɸʖ ɸʗʖɸɻʗʏʉʍɼʗʂ ʆʏʉʋʂʘ, ʑʏʋʑɿ ʖɸʗɹɼʗ ʚɸʆɸʍʍɼʗʂ ʞ ɸʌʃ ɹɸʉɸɻʗʂʐ ʇɸʍɺʏʙʌʘʍɼʗʂ ʇɼʖ ʋʂɸʔʂʍ ʃʂʍʏʙʋ ɾ ʂʍʖɼɺʗʕɸʅ ʋɼʆ ʆʏʍʔʖʗʏʙʆʖʂʕ ʋʂɸʕʏʗʂ ʋɼʒ, ʏʗɿ ʆʏʐʕʏʙʋ ɾ ʑʏʋʑɸʆɸʌɸʍ (ʍʆ. 3.12.1
ʞ 3.12.2): ɡʗʏʎ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʏʙʋ ʑʏʋʑɸʆɸʌɸʍʂ ʆɸɽʋʏʙʋ ɿʍɻɺʗʆʕʏʙʋ ɾ ʍɸʞ
ɾʃɼʆʖʗʏʍɸʌʂʍ ɸʕʖʏʋɸʖ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐɿ:

99

4

5

7

3
6

8ɹ

8ɸ

2

9
10

11

1

ɟʆ. 3.12.1. ɨɸʗɸʍʒɸʖʕɸʅ ʖʂʑʂ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ɹɸʉɸɻʗʂʐ ʑɸʗɸɺɸʍɼʗ.
1 – ɕʗɸʘʏʙʘʂʐ ʒɼʓʏʙʘʋɸʍ ɸʉɹʌʏʙʗ, 2 – ɤɼʗʋɸʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛ, 3 – Ɋʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂʘ ɻʏʙʗʔ ɼʆʏʉ
ʖɸʛ ʒɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆʂ ʄʏʉʏʕɸʆ, 4 – ɮɻʂ ʞ ɺʏʃʏʗʎʏʙ ɸʗʖɸʍɼʖʋɸʍ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ ʚɸʆɸʍ,
5 – Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗ, 6 – Ɋʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗ ʋʏʙʖʛ ɺʏʗʅʏʉ ʔɸʓɿ ʒɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆʂ
ʄʏʉʏʕɸʆ, 7 – Ɋʕʖʏʋɸʖ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐ, ʖɼʉɸɻʗʕɸʅ ʑʏʋʑɸʆɸʌɸʍʂ ʕʗɸ, 8 – ɣʏʋʑɸʆɸʌɸʍ – ɸʓɸʍʘ
ʆɸʚɸʗʂʐʂ (8ɸ) ʞ ɸʗʖɸʛʂʍ ʖɼʔʛɿ ɸʕʖʏʋɸʖ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʏʕ (8ɹ), 9 – ɑʍɻɸʗʈɸʆʋɸʍ ɹɸʛ, 10 – Ɋʗʞɸʌʂʍ
ʆʏʃɼʆʖʏʗʂʘ ʑʏʋʑɸʆɸʌɸʍʏʕ ɻɼʑʂ ɹɸʛʂ ʒɼʗʋɸʚʏʄɸʍɸʆʂʐ ʋʖʍʏʉ ʖɸʛ ʒɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆʂ
ʄʏʉʏʕɸʆ, 11 – ɋɸʛʂ ʒɼʗʋɸʚʏʄɸʍɸʆʂʐʂʘ ɻɼʑʂ ʑʏʋʑ ʞ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗ ɺʍɸʘʏʉ ʔɸʓɿ
ʒɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆʂ ʄʏʕʏʕɸʆ

ɧɼʗɸɻɸʗʈ ɻɼʑʂ ʆʏʃɼʆʖʏʗ
ɜʍʎʏʙʋʍ ʂʒɼʘʍʏʘ
ʚɸʆɸʍ

əʏʔʛʂ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂʘ

ɑʍɻɸʗʈɸʆʋɸʍ ɹɸʛʂ
ʋʂɸʘʋɸʍ ʆɼʖ

əɸʆɸʓɸʆ ʇʏʔʛʍ
ɸʗɺɼʃʏʉ ʚɸʆɸʍ

ɝɸʍʏʋɼʖʗ
ɕʘʋɸʍ ʆɼʖ

ɮɻʂ ʚɸʆɸʍ

ɣʏʋʑ

ɮɻʂ ɹɸʁɸʍʂʐ

əʏʔʛʂ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐ
ɍɸʖɸʗʆʋɸʍ ʚɸʆɸʍ

ɍɼʑʂ ɹɸʛ

əʏʔʛʂ ʐɸʚʂʐ
ɧɼʗɸɻɸʗʈ ɹɸʛʂʘ
ɟʆ. 3.12.2. ɣʏʋʑɸʆɸʌɸʍ
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ɣʏʋʑɸʆɸʌɸʍɿ ʆɸɽʋʕɸʅ ɾ ʖɸʗɸʖɼʔɸʆ ʇɸʍɺʏʙʌʘʍɼʗʂʘ: ɣʏʋʑɸʆɸʌɸʍʂ ʈɸʄ ʆʏʉʋʂ
ʕɼʗʞʂ ʋɸʔʂ «əʏʔʛ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂʘ» ʆɼʖʂʘ ʋʏʙʖʛ ɾ ɺʏʗʅʏʙʋ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ ʋɼʒ ʖɸʛɸʘʕɸʅ ʇɼʉʏʙʆɿ: Ɋʌʍ ɸʍʘʍʏʙʋ ɾ ʇɸʆɸʓɸʆ ʇʏʔʛʍ ɸʗɺɼʃʏʉ ʚɸʆɸʍʂ ʋʂʒʏʕ, (ȖȉȘȈȚȕȣȑ ȒȓȈȗȈȕ),
ʏʗʍ ɸʗɺɼʃɸʚɸʆʏʙʋ ɾ ʇɸʋɸʆɸʗɺʏʙʋ ʇɸʆɸʓɸʆ ʇʏʔʛɿ, ɼʗɹ ʒɼʗʋɸʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛʏʙʋ ʒʏʙʗʍ
ɸʕɼʃʂ ʖɸʛ ɾ, ʛɸʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʏʙʋ, ʜʗʂʍɸʆɵ ɺʂʎɼʗɿ: əɼʖɸɻɸʗʈ ʇʏʔʛʂ ʆɸʍʄɸʗɺɼʃʂʐ ʚɸʆɸʍɿ
ʆɸɽʋʕɸʅ ɾ ɽʔʑɸʍɸʆʏʕ ʔɼʉʋʕʏʉ ʚɸʆɸʍʂʘ, ʏʗʂ ʋʂʒʏʕ ʒʏʙʗɿ ʇʏʔʏʙʋ ɾ ʋʂɸʌʍ ʋʂ ʏʙʉʉʏʙʀʌɸʋɹ ʞ ʐʂ ʇʏʔʏʙʋ ʇɸʆɸʓɸʆ ʏʙʉʉʏʙʀʌɸʋɹ (ʍʆ. 3.12.3):

ɟʆ. 3.12.3. əɼʖɸɻɸʗʈ ʇʏʔʛʂ ʆɸʍʄɸʗɺɼʃʂʐ ʚɸʆɸʍ

ɣʏʋʑɸʆɸʌɸʍʂ ʈɸʄ ʆʏʉʋʏʙʋ ʋʏʍʖɸʁʕɸʅ ɾ ʍɸʞ ʜɻʂ ɹɸʁɸʍʂʐɿ, ʏʗʂ ʖɼʔʛɿ ʆʖʗʕɸʅʛʏʕ
ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɾ ʍʆ. 3.12.4 – ʏʙʋ: Ɋʌʍ ʋɼʅɸʘʕɸʅ ʖʗɸʋɸɺʅʏʕ ʄʏʉʏʕɸʆ ɾ, ʏʗʂ ʃɸʌʍɸʘʕɸʅ ʖɼʉɸʋɸʔʏʙʋ ɸʍʒɸʖʕʏʙʋ ɼʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʒɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆʂ ʋɼʒ ɺʏʌʏʙʀʌʏʙʍ ʏʙʍɼʘʏʉ ʜɻʂ ʑʉʑʒɸʆʍɼʗɿ: ɮɻʂ ɹɸʁɸʍʂʐʂ ʕɼʗʞʂ ʋɸʔʏʙʋ ʆɸ ʚɸʆɸʍ, ʏʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʑɸʗɹɼʗɸɹɸʗ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ
ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ɹɸʘ ɾ ʀʏʉʍʕʏʙʋ ʜɻɿ:

ɟʆ. 3.12.4. ɮɻʂ ɹɸʁɸʍʂʐ ʒɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆʂ ʋʂʒʂʘ

«ɍɼʑʂ ɹɸʛ» ʆɼʖʂʘ ʖɸʛ ʒɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆɿ ʇʏʔʏʙʋ ɾ ɻɼʑʂ ʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛʂ ʍɼʛʞʂ ʋɸʔʏʙʋ ʖɼʉɸʆɸʌʕɸʅ ʒɼʗʋɸʚʏʄɸʍɸʆʂʐɿ: ɬʏʄɸʍʘɼʃʏʕ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ɹɸʛʂ ʋʂʒʂ ʒʗʂʍɵ
ʒɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆɿ «ɧɼʗɸɻɸʗʈ ɹɸʛʂʘ» ʆɼʖʂʘ ʑʏʋʑʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʋʉʕʏʙʋ ɾ ʕɼʗ ʞ ɸʒɸʆʏʉʋʌɸʍ
«ɧɸʗɸɻɸʗʈ ɻɼʑʂ ʆʏʃɼʆʖʏʗ» ʆɼʖʂʘ ʇʏʔʏʙʋ ɾ ɻɼʑʂ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗ: Ɋʌɻ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ
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ʒɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆʍ ɸʍʘʍʏʙʋ ɾ «əʏʔʛʂ ʐɸʚʂʐ» - ʂ ʋʂʒʏʕ (ʍʆ. 3.12.5), ʏʗɿ ʘʏʙʌʘ ɾ ʖɸʃʂʔ ʇɸʋɸʆɸʗɺʏʙʋ ʒʗʂ ʇʏʔʛʂ ɸʗɸɺʏʙʀʌʏʙʍɿ:

ɟʆ. 3.12.5. ɤɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆʂ ʇʏʔʛʂ ɸʗɸɺʏʙʀʌɸʍ ʐɸʚʂʐ

ɟʎɼʍʛ, ʏʗ «əʏʔʛʂ ʐɸʚʂʐ» - ʂ ʕʗɸɵ ʕɼʗʞʂ ʋɸʔʏʙʋ, ʆɸ ʇɸʖʏʙʆ ʑʖʏʙʖɸʆ, ʏʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ
ʋʏʍʖɸʁʂ ʞ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʆɸʗɺɸʕʏʗʕʏʙʋ ɾ ʇʏʔʛʂ ɸʗɸɺʏʙʀʌʏʙʍɿɵ ʔɸʇʋɸʍɼʃʏʕ
ɸʗʖɸɻʗʏʉʂ ʆʏʉʋʂʘ ʍʎʕɸʅ ʐɸʚɿ:
ɣʏʋʑ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ ʞ ɹɸʛʂ ʒɼʗʋɸʚʏʄɸʍɸʆʂʐʂ ʆʏʍʖʏʙʗʏʙʋ ʎʗʒɸʍɸʓʏʙʀʌʏʙʍɿ ɸʑɸʇʏʕɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ ʑʏʋʑ (ʍʆ.
3.12.2): ɣʏʋʑʂ ʕʗɸ ʒɼʗʋʏʙʀʌɸʍ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍɿ ʍʕɸɽɼʘʍɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ɸʌʍ ʖɼʉɸɻʗʕʏʙʋ ɾ
ɹɸʛʂʘ ɻʏʙʗʔ ɼʆʏʉ ʔɸʓɿ ɺʅʏʙʋ, ɼʗʆʏʙ ʚɸʆɸʍʍɼʗʂ ʋʂʒʞ: ɣʏʋʑɿ ʑɼʖʛ ɾ ʖɼʉɸɻʗʕʂ ɸʌʍʑɼʔ,
ʏʗ ʐɸʓɸʒɸʍɸʍ ʋɼʄɸʍʂʆɸʆɸʍ ʃɸʗʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ:
ɑʍɻɸʗʈɸʆʋɸʍ ɹɸʛ
ɤɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆʂ ʖɸʛɸʘʋɸʍ ʞ ʅɸʕɸʃʂ ʋɼʅɸʘʋɸʍ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ʔʖɼʉʅʕʏʉ ɹɸʗʈʗ
ʊʍʎʏʙʋɿ ʆʏʋʑɼʍʔɸʘʍɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ʖɼʉɸɻʗʕʏʙʋ ɾ ɿʍɻɸʗʈɸʆʋɸʍ ɹɸʛ (ʍʆ. 3.12.1 – ʂ 9): ɑʍɻɸʗʈɸʆʋɸʍ ɹɸʛʂ ɸʎʄɸʖɸʍʛʂ ʔʆɽɹʏʙʍʛɿ ɻʂʖɸʗʆʕɸʅ ɾ ɼʍʀɸɹɸʁʂʍ 2.6 - ʏʙʋ:
ɑʍɻɸʗʈɸʆʋɸʍ ɹɸʛɿ ʑɼʖʛ ɾ ɿʍʖʗʕʂ ɸʌʍʛɸʍ ʋɼʅ, ʏʗ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ʃʂʍʂ ʆʃɸʍɼʃ ʖɸʛɸʘʕʏʉ ʇɼʉʏʙʆʂ ʃʗɸʘʏʙʘʂʐ ʅɸʕɸʃɿ: 12 ʃ -ʂʘ ɸʕɼʃʂ ʅɸʕɸʃ ʏʙʍɼʘʏʉ ɿʍɻɸʗʈɸʆʋɸʍ ɹɸʛɼʗɿ ʑɼʖʛ
ɾ ɸʋʗɸʘʕɼʍ ɻʗɸʍʘ ʇɼʖ ʖʗʕʏʉ ɸʋʗɸʆʍɼʗʏʕ:
ɢɸʚʂʐ ʔɸʗʛɼʗ
əɸʋɸʆɸʗɺʂ ɸʎʄɸʖɸʍʛɿ ʕɼʗɸʇʔʆɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ, ʏʗʑɼʔ ʆɸʍʏʍ ʑʏʋʑɸʆɸʌɸʍʂ
ʕʗɸ ʖɼʉɸɻʗʕʏʙʋ ɼʍ ʖɸʗɹɼʗ ʖʂʑʂ ʐɸʚʂʐ ʔɸʗʛɼʗ: ɍʗɸʍʘ ʀʕʂʍ ɼʍ ʑɸʖʆɸʍʏʙʋ ʒɼʗʋɸʐɸʚɼʗɿ (ʆɸʗʋʂʗ – ʆʏʃɼʆʖʏʗʂʘ ɼʆʏʉ ʖɸʛ ʇʏʔʛʂ ʇɸʋɸʗ ʞ ʆɸʑʏʙʌʖ – ɹɸʛʂʘ ɻɼʑʂ ʆʏʃɼʆʖʏʗ
ɺʍɸʘʏʉ ʔɸʓɿ ʇʏʔʛʂ ʇɸʋɸʗ), ʋɸʍʏʋɼʖʗɼʗɿ, ʏʗʏʍʛ ʘʏʙʌʘ ɼʍ ʖɸʃʂʔ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʊʍʎʏʙʋɿ:
Ɏʀɼ ʐɸʚʂʐ ʔɸʗʛɼʗɿ ʑʏʋʑɸʆɸʌɸʍʂ ʕʗɸ ʐɼʍ ʖɼʉɸɹɸʎʄʕɸʅ, ɸʑɸ ɻʗɸʍʛ ʑɼʖʛ ɾ
ʋʏʍʖɸʁʕɼʍ ɸʌʍʑʂʔʂ ɻʂʗʛɼʗʏʙʋ, ʏʗʑɼʔɽʂ ʇɼʎʖʏʙʀʌɸʋɹ ɿʍʀɼʗʘʕɼʍ ɻʗɸʍʘ ʘʏʙʘʋʏʙʍʛʍɼʗɿ:
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ɮɻʂ ʞ ɺʏʃʏʗʎʏʙ ɸʗʖɸʍɼʖʋɸʍ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ ʚɸʆɸʍ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʏʙʋ, ʜʗʂʍɸʆ, ʆɸʍɺʂ ʂʗɸʕʂʊɸʆʏʙʋ, ɼʗɹ ɸʗʞɸʌʂʍ
ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ ʋɼʒ ʖɼʉʂ ɾ ʏʙʍɼʍʏʙʋ ʒɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆʂ ɺʏʃʏʗʎɸʘʏʙʋ, ʊʍʎʏʙʋɿ ʆʖʗʏʙʆ ɹɸʗʈʗɸʍʏʙʋ ɾ: ɋɸʗʈʗ ʊʍʎʋɸʍ ɸʍʀʏʙʌʃɸʖʗɼʃʂ ɸʊɿ ʆɸʍʄɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ʖɼʉɸɻʗʕʏʙʋ ɾ ʜɻʂ ʞ ɺʏʃʏʗʎʏʙ
ɸʗʖɸʍɼʖʋɸʍ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ ʚɸʆɸʍɿ (ʍʆ. 3.12.1 – ʂ 4): Ɋʌʔ ʚɸʆɸʍɿ ʂʗ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛʏʕ
ɸʌʍʑʂʔʂʍ ɾ, ʏʗ ʏʗʏʎɸʆʂ ʔɸʇʋɸʍʕɸʅ ʊʍʎʋɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ɹɸʘʕʏʙʋ ɾ ʞ ʖɸʛɸʘʕɸʅ ʇɼʉʏʙʆɿ,
ʆɸʋ ɺʏʃʏʗʎʂʍ ɻʏʙʗʔ ɾ ʋʉʕʏʙʋ ɻɼʑʂ ɸʗʖɸʛʂʍ ʋʂʒɸʕɸʌʗɵ ʍʕɸɽɼʘʍɼʃʏʕ ʇɸʋɸʆɸʗɺʏʙʋ ɸʓɸʒɸʘɸʅ ɹɸʗʈʗ ʊʍʎʏʙʋɿ: Ɋʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ ʚɸʆɸʍɿ ʑɼʖʛ ɾ ʖɼʉɸɻʗʕʂ ɸʍʋʂʒɸʑɼʔ ɸʗʞɸʌʂʍ
ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʕɼʗʞʂ ʋɸʔʏʙʋ, ʇʍɸʗɸʕʏʗ ɸʋɼʍɸʖɸʛ ʋɸʔʏʙʋ, ʏʙʉʉɸʇɸʌɸʘ ɻʂʗʛʏʕ:
Ɋʗʖɸʇʏʔʛʂ ʅʏʗɸʆ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐʍɼʗʂ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂ ʞ ʕɼʗɸʍʏʗʏɺʋɸʍ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ʒɼʗʋɸʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛɿ ʑɼʖʛ ɾ ɻɸʖɸʗʆʕʂ: Ɋʌɻ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ʄʏʉʏʕɸʆɸʎɸʗʂ ɸʋɼʍɸʘɸʅʗ ʆɼʖʏʙʋ ʖɼʉɸɻʗʕʏʙʋ ɾ ɸʗʖɸʇʏʔʛʂ ʅʏʗɸʆ:
ɨʕʂʐʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁ
ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʎʉʀɸʍɼʗʂ ʇɼʖ ʆɸʑʕɸʅ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʍ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃɵ
ʄʔʖɸɺʏʙʌʍʔ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃʏʕ ʇɸʋʑɸʖɸʔʄɸʍ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ ʆɸʍʏʍʍɼʗɿ:
ɤɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɸʌʂʍ ʖʕʂʐʍɼʗʂ ʊʂʎʖ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋɿ ʆɸʗʞʏʗ ʍɸʄɸʑɸʌʋɸʍ ɾ ɸʗʞɸʌʂʍ
ʒʗɸʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ɸʍʄɸʚɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʂ ɸʑɸʇʏʕʋɸʍ ʇɸʋɸʗ: ɨɼʉɸɻʗʋɸʍ
ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʑɼʖʛ ɾ ʖʕʂʐʍɼʗɿ ʊʂʎʖ ʖɼʉɸɹɸʎʄɼʃ ʞ ʆʂʗɸʓɼʃ ʒɼʗʋɸʇɸʉʏʗɻʂʐ ʋɸʅʏʙʆ, ʏʗʑɼʔɽʂ
ɸʑɸʇʏʕʕʂ ɹɸʕɸʗɸʗ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʍʖɸʆʖ ʞ ʖʕʌɸʃʍɼʗʂ ʊʂʎʖ ɺʗɸʍʘʏʙʋ:
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɸʌʂʍ ʖʕʂʐɿ ʔʏʕʏʗɸɹɸʗ ʖɼʉɸɻʗʕɸʅ ɾ
ʃʂʍʏʙʋ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ ʋɼʒ ɸʗʖɸɻʗʏʉʂ ʆʏʉʋʂʘ ɺʏʗʅɸʗɸʍʏʙʋ: ɘɸʄʕɸʅ ɸʗʖɸɻʗɸʖɼʔɸʆʂʘɵ
ʖʕʂʐɿ ʆɸʗʏʉ ɾ ʍɸʞ ʖɼʉɸɻʗʕɼʃ ʋʏʍʖɸʁʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ ʋɼʒ ʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅ ʇɸʖʏʙʆ ʄʘʂʆʏʙʋ:
ɤɼʗʋɸʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛʂ ʕʗɸʌʂ ʖʕʂʐɿ ʑɼʖʛ ɾ ʖɼʉɸɻʗʕʂ ɹɸʛʂ ɹɸʗʈʗ ʖɼʉɸʋɸʔʏʙʋ, ʇɸʋɸʈɸʌʍ ɸʗʖɸɻʗʏʉʂ ʆʏʉʋʂʘ ʍɼʗʆɸʌɸʘʕɸʅ ʘʏʙʘʏʙʋʍɼʗʂ:
ɨʕʂʐʍɼʗʂ ʋʏʖɸʁɸʌʂʍ ʃɸʗɼʗɿ ʑɼʖʛ ɾ ʖɸʍɼʃ ɸʌʍʑʂʔʂ ʖɼʉɸʋɸʔɼʗʏʕ, ʏʗ ɹɸʘɸʓʕʂ
ɻʗɸʍʘ ʎʚʏʙʋɿ ʖɸʛ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʇɼʖ:
Ɏʀɼ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʂ ʖʕʂʐʂ ʋʂɸʘʋɸʍ ʃɸʗɼʗʂ (ʋɸʃʏʙʄʂ) ɼʗʆɸʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ ɸʍɹɸʕɸʗɸʗ
ɼʍ, ɸʑɸ ɻʗɸʍʛ ʑɼʖʛ ɾ ɼʗʆɸʗɸʘʕɼʍɵ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃʏʕ ʍʕɸɽɸɺʏʙʌʍɿ 0.75 ʋʋ2 ʃɸʌʍɸʆɸʍ ʇɸʖʏʙʌʀʏʕ ɾʃɼʆʖʗɸʇɸʉʏʗɻʂʐ ʃɸʗɼʗ: ɨʕʂʐʍɼʗʂ ʋʂɸʘʋɸʍ ʃɸʗɼʗɿ ʐʑɼʖʛ ɾ ʖɼʉɸɻʗʕɼʍ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ
ʘɸʍʘʂ ʋɸʃʏʙʄʍɼʗʂ ʇɼʖ ʋʂɸʔʂʍ, ʋɸʃʏʙʄɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʂ ʋɼʒ, ʛɸʍʂ ʏʗ ɾʃɼʆʖʗɸʔʍʏʙʘʋɸʍ ʃɸʗɼʗʍ ɸʍʒɸʖʏʙʋ ɼʍ ɾʃɼʆʖʗɸʋɸɺʍʂʔɸʆɸʍ ɸʃʂʛʍɼʗ, ʏʗʏʍʛ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ɸɽɻɼʃ ʖʕʂʐʍɼʗʂʘ ʔʖɸʘʕʏʉ
ʇɸʋɼʋɸʖɸɹɸʗ ʎɸʖ ʀʏʙʌʃ ɸɽɻɸʍʎɸʍʍɼʗʂ ʕʗɸ: ɋɸʘʂ ɸʌɻ, ʖʕʂʐʂʍ ʋʂɸʘʕʏʉ ʕɸʗɻɸʆɿ ʑɼʖʛ ɾ
ʑɸʗʏʙʍɸʆʂ ɹɸʗʈʗ ʃɸʗʋɸʍ ʑɸʎʖʑɸʍʏʙʀʌɸʍ ʆʏʍʖɸʆʖɵ ʆɸʌʅɸʆʂʘ ʑɸʎʖʑɸʍʕɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ:
Ɋʕʖʏʋɸʖ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʂ ʋʏʍʖɸʁ
Ɋʕʖʏʋɸʖ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐɿ ɾʃɼʆʖʗʏʍɸʌʂʍ ʔɸʗʛ ɾ, ʏʗʂ ɸʎʄɸʖɸʍʛʂ ɾʏʙʀʌʏʙʍɿ ʇɼʖʞʌɸʃʍ
ɾ: ɦʖɸʍɸʃʏʕ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɸʌʂʍ ʖʕʂʐʍɼʗʂʘ ɸɽɻɸʍʎɸʍʍɼʗɿ, ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʂ ʆʏʉʋʂʘ ʆɸʖɸʗʕʏʙʋ ɾ ɻʗɸʍʘ ʇɸʋɼʋɸʖʏʙʀʌʏʙʍ, ʞ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʍɼʗʂ ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ ʖɸʗɹɼʗʏʙʀʌɸʍ ɸʓʆɸʌʏʙʀʌɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʓɼʃɼʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʋʂɸʘʕʏʙʋ ɾ ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ ʑʏʋʑɿ, ʜʗʂʍɸʆ,
ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗ – ɹɸʛ ʎʉʀɸʌʏʙʋ ʒɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆʂ ʎʗʒɸʍɸʓʏʙʀʌʏʙʍʍ ɸʑɸʇʏʕʏʉ ʑʏʋʑɿ:
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Ɏʗɹ ɸʌɻ ʖɸʗɹɼʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʍʕɸɽɼʃʏʕ ɿʍɻʏʙʍʏʙʋ ɾ ʍɸʄʜʗʏʛ ʋʏʙʖʛɸɺʗʕɸʅ ʔɸʇʋɸʍʂʘ ʚʏʛʗ
ɸʗʁɼʛɵ ʑʏʋʑʂ ɸʎʄɸʖɸʍʛɿ ɻɸɻɸʗɼʘʕʏʙʋ ɾ:
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʏʙʋɵ ɸʕʖʏʋɸʖ ʆɸʗɺɸʕʏʗʋɸʍ ɾʃɼʆʖʗʏʍɸʌʂʍ
ʇɸʍɺʏʙʌʘɿ ʋʏʍʖɸʁʕɸʅ ɾ ʃʂʍʏʙʋ ʑʏʋʑɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʂ ʋɼʒɵ ʆɸʄʕɸʅ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʖʂʑʂʘ: Ɏʀɼ
ɸʕʖʏʋɸʖ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐɿ ʆʂʗɸʓʕʏʙʋ ɾ ʏʗʑɼʔ ɸʓɸʍʈʂʍ ʇɸʍɺʏʙʌʘ, ɸʑɸ ɸʌʍ (ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʂ
ʖʏʙʚɿ) ʑɼʖʛ ɾ ɸʋʗɸʘʕʂ ʑɸʖʂʍ, ɸʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʇɸʗʞɸʍʏʙʀʌɸʋɹ:
ɤɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʂ ʖʕʂʐʍɼʗɿ (ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ ʞ ɹɸʛʂ ʖʕʂʐʍɼʗɿ), ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʖɸʗ
ʇɼʉʏʙʆʂ ʑʏʋʑɿ ʑɼʖʛ ɾ ʋʂɸʘʕɼʍ ɸʕʖʏʋɸʖ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʂ ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ ʆʏʍʖɸʆʖʍɼʗʂʍɵ ʇɸʋɸʈɸʌʍ ɸʗʖɸɻʗʏʉʂ ʆʏʉʋʂʘ ʍɼʗʆɸʌɸʘʕɸʅ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʂ ɾʃɼʆʖɸʗɸʆɸʍ ʔʄɼʋɸʌʂ:
ɍʗɸʍʂʘ ʇɼʖʏ ʆɸʖɸʗʕʏʙʋ ɾ ʘɸʍʘʂʘ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʔʍʏʙʘʋɸʍ ʋʂɸʘʏʙʋɿ ʞ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʂ ʖʏʙʚɿ ʚɸʆʕʏʙʋ ɾ: ɘɸʗɺɸʕʏʗʂʐʍ ɸʌʍʏʙʇɼʖʞ ʆɸʗʏʉ ɾ ɺʏʗʅɸʗʆʕɼʃ:

3.13. ɨɸʗɸʍʒɸʖʕɸʅ ʖʂʑʂ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʋʏʍʖɸʁ
ɔʍʐʑɼʔ ʍʎʕɼʃ ɾ, ɸʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁɿ ʑɼʖʛ ɾ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃɵ
ʄʔʖɸɺʏʙʌʍʔ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃʏʕ ɸʗʖɸɻʗʏʉʂ ʆʏʉʋʂʘ ʖʗʕɸʅ ʘʏʙʘʏʙʋʍɼʗɿ, ʏʗʏʍʛ ʇɸʖʆɸʍʎɸʆɸʍ ɼʍ ʖʕʌɸʃ ɸʗɸʖɸɻʗɸʖɼʔɸʆʂ ʇɸʋɸʗ: ɦʖʏʗʞ, ʏʗʑɼʔ ʜʗʂʍɸʆ, ʆɻʂʖɸʗʆɼʍʛ ʖɸʗɸʍʒɸʖʕɸʅ ɹɸʗʈʗ ʊʍʎʏʙʋɸʌʂʍ ʖʂʑʂ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʋʏʍʖɸʁɿɵ ʇɸʎʕʂ
ɸʓʍɼʃʏʕ ɸʗʖɸɻʗʏʉʍɼʗʂ ʆʏʉʋʂʘ ʖʗʕʏʉ ʘʏʙʘʏʙʋʍɼʗɿ:
ɔʍʐʑɼʔ ʍʎʕɸʅ ɾ 3.4 – ʂʘ 3.7 ɼʍʀɸɹɸʁʂʍʍɼʗʏʙʋ, ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʖɼʉɸɻʗʕɼʃ ʀɼʛ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ, ʀɼʛ ʖɸʍʂʛʂ ʋɼʒ, ʇɸʗʀ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ, ʑɸʖʂ ʕʗɸ: ɍʂʖɸʗʆɼʍʛ
ʀɼʛ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ʖɸʗɹɼʗɸʆɿ, ʛɸʍʂ ʏʗ ɸʌʍ ʃɸʌʍ ʖɸʗɸʅʏʙʋ ʏʙʍʂ:
1. ɗɸʍʏʀɸʘʏʙʋ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ ʆɸʍʏʍʍɼʗʂʍ ʞ ɸʌɻ ʆɸʍʏʍʍɼʗɿ ʑɸʇʑɸʍɼʃʏʙ ʕɼʗɸɹɼʗʌɸʃ ʇɸʋɸʈɸʌʍɸɺʗʂ ʔʖʏʗɸɺʗʏʙʀʌʏʙʍ (ɼʍʀɸɹɸʁʂʍ 3.2)
2. Ɋʍʇʗɸʁɼʎʖ ɺʏʗʅʂʛɸʆɸɽʋ
 Ɋʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ ɸʍʈʍɸʆɸʍ ʋʂʒʏʘʍɼʗ (ɸʋʗɸɺʏʖʂʍɼʗ, ʔɸʉɸʕɸʗʖ, ʇɸʆɸʇɸʗʕɸʅɸʌʂʍ ɹɸʗʈʂʆʍɼʗ, ʈɼʓʍʏʘʍɼʗ, ɸʑɸʇʏʕ ʆʏʎʂʆʍɼʗ, ʑɸʎʖʑɸʍʂʐ ɸʆʍʏʘʍɼʗ),
 ɦɸʍɻʏʙʉʛ(ʍɼʗ), ɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ ʇɸʗʀɸʆ, ɸʑɸʇʏʕʏʙʀʌɸʍ ʘɸʍʆɸʑɸʖ, ʆɸʄʕɸʅ ɸʀʏʓ,
 Ɍɸɽɸʌʗʂʐ ʞ ɽʏɻɸʍʌʏʙʀ, ɽʏɻʋɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗ ʑɸʇɸʍʒʏʉ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ,
 Ɍʃʂʆʏʃ - ʒʏʙʗ ʄɸʓʍʏʙʗɻʂ ʑʏʋʑ,
 ɍɸʍɸʆ,
 ɦʉʏʘ,
 ɝʏʙʗʊ,
 ɨɸʚɸʆɸɹɼʗɸʍ ɸʛʘɸʍ,
 ɨɸʗɹɼʗ ʐɸʚɼʗʂ ʋɸʍɼʆɸʌʂʍ ɻɸʗʈɸʆʍɼʗ,
 ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ɺɸʌʃʂʆʏʍʂʐ,
 ɖʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿ ʆʖʗʏʉ ʔɸʗʛ,
 ɘɸʕʂʊ, ʋɸʗʆɼʗ-ɺʗʂʐ, ʆɸʕʊʏʖ ʀɼʃ:
3. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ʍɸʄʍɸʆɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂ ʂʗɸʆɸʍɸʘʏʙʋ (ɼʍʀɸɹɸʁʂʍ 3.3))
ɨɼʉɸɻʗʋɸʍ ʕɸʌʗʏʙʋ ʑɼʖʛ ɾ ɹɸʘɼʃ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʂ ʇɸʍɺʏʙʌʘʍɼʗʂ ʖʏʙʚɼʗɿ, ɸʗʆʉɼʗɿ,
ɽʍʍɼʃ ʌʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗ ɹɸʉɸɻʗɸʋɸʔ:
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Ɋʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʔʖʏʙɺɼʃ ɹɸʉɸɻʗɸʋɸʔɼʗʂ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ʕʍɸʔʕɸʅʛʍɼʗɿ, ʏʗʏʍʛ ʆɸʗʏʉ ɼʍ
ɸʓɸʒɸʘɸʅ ʃʂʍɼʃ ʖɼʉɸʚʏʄʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ: ɮʗʂʍɸʆ, ɼʀɼ ʕɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ
ʍɼʗʛʞʂ ʇɸʖʕɸʅɿ ʃʂʍʂ ʆɸʀʍɸɺʏʙʌʍ ʔʑʂʖɸʆ (ʍʆ. 3.13.1- ʏʙʋ ɼʗʆʗʏʗɻɿ), ɻɸ ʍʎɸʍɸʆʏʙʋ ɾ, ʏʗ
ɸʌɻ ʄʏʉʏʕɸʆɿ ʕʍɸʔʕɸʅ ɾ, ʕɸʆʏʙʏʙʋɿ ɹɸʘɸʆɸʌʏʙʋ ɾ ʞ ɸʌʍ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʚʏʄɸʗʂʍɼʃ ɸʍʕʍɸʔ ʄʏʉʏʕɸʆʏʕ (ʍʆ. 3.13.1 – ʏʙʋ ɸʓɸʒʂʍɿ):

1

2

ɟʆ. 3.13.1. Ɋʍʕʍɸʔ (1), ʞ ʕʍɸʔʕɸʅ (2), ʕɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗ

əʂʎɼʘʍɼʍʛ ʍɸʞ, ʏʗ ʕɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿ ʑɼʖʛ ʐʂ ɸʋɹʏʉʒʏʕʂʍ ʇɸʍɼʃ ʖʏʙʚɼʗʂʘ ʞ ʀʏʉʍɼʃ ɻʗɸʍʛ ɸʗʞʂ ʖɸʆ, ʛɸʍʂ ɻɼʓ ɸʕɸʗʖʕɸʅ ʐɼʍ ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɿ,
ʄʏʉʏʕɸʆɸʎɸʗʂ ʃʂʘʛɸʕʏʗʏʙʋɿ ʞ ʇɸʋɸʆɸʗɺʏʙʋ ʊʍʎʋɸʍ ʔʖʏʙɺʏʙʋɿ:
ɖʏʗʇʏʙʗɻ ɾ ʖʗʕʏʙʋ ʕɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂʍ ɻʂʑʐɼʃ ʋʂɸʌʍ ʈɼʓʍʏʘʍɼʗʏʕ, ʏʗʑɼʔɽʂ
ɻʗɸʍʘ ʋɸʆɼʗɼʔʂ ʕʗɸ ʐʋʍɸʍ ʋɸʖʍɸʇɼʖʛɼʗ, ʏʗʏʍʛ ʇɼʖɸɺɸʌʏʙʋ ʆʍʑɸʔʖɼʍ ʚʏʎʏʙ ʆʏʙʖɸʆʕɼʃʏʙʍ ʞ ʔʞ ʇɼʖʛɼʗʂ ɺʏʌɸʘʋɸʍɿ ɸʑɸʆʏʙ ʋɸʆɼʗɼʔʂʍ: ɦɸʆɸʌʍ ʍʎɼʍʛ ʍɸʞ, ʏʗ ʕɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ
ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋʂʘ ʇɼʖʏ ʑɸʇɸʍʒʕʏʙʋ ɾ ɻʗɸʍʘ ʋɸʆɼʗɼʔʂ ʃʕɸʘʏʙʋ ʜʊɸʓɸʒʗʏʕ:
4. ɘʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʖɼʉɸɹɸʎʄʏʙʋɿ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ
ɘɸʕʊʂ ʆɸʋ ʋɸʗʆɼʗ-ɺʗʂʐʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʍʎʕʏʙʋ ɾ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʋɸʍ
ɻʂʗʛɿ: Ɋʌɻ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ʄʏʗʇʏʙʗɻ ɾ ʖʗʕʏʙʋ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ʖɼʉɹɸʎʄɼʃ ɸʋʗɸʘʋɸʍ ʓɼʃʔɼʗɿ,
ʍʎɼʃ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ ʕɼʗʂʍ ʞ ʍɼʗʛʞʂ ɼɽʗʂ ɻʂʗʛɿ, ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ɹɸʗʈɸʆʍɼʗʂ ɸʋʗɸʘʋɸʍ ʆɼʖɼʗɿ: ɝʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ɹɸʗʈɸʆʍɼʗɿ ʞ ɸʋʗɸʘʋɸʍ ʓɼʃʔɼʗɿ ʋʏʍʖɸʁʕʏʙʋ ɼʍɵ ʇɸʋɸʈɸʌʍ
3.4 ɼʍʀɸɹɸʁʍʏʙʋ ʖʗʕɸʅ ʘʏʙʘʏʙʋʍɼʗʂ: ɋɸʗʈɸʆʍɼʗʂ ʞ ʓɼʃʔɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ʜʗʂʍɸʆɿ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɾ ʍʆ. 3.12.2 – ʏʙʋ:

ɟʆ. 3.13.2. ɋɸʗʈɸʆʍɼʗʂ ʞ ʓɼʃʔɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ʜʗʂʍɸʆ
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3. ɨɸʍʂʛʂ ʅɸʅʆʂ ʋɼʒ ɸʍʘʛʂ ɹɸʘʏʙʋ
ɪɸʍʆɸʃʂ ɾ Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐʂ ʄʏʉʏʕɸʆɸʎɸʗɿ ʋʏʍʖɸʁɼʃ ɸʓɸʍʘ ɸʍʘʛ ɹɸʘɼʃʏʙ
ʖɸʍʂʛʂ ʅɸʅʆʂ ʋɼʒ: ɔʍʐʑɼʔ ʍʎʕɸʅ ɾ ɼʍʀɸɹɸʁʂʍ 3.10 – ʏʙʋ, ɸʌɻ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ʃʗɸʘʏʙʘʂʐ ʅʄɸʖɸʗ ʆɸʋ ʋʏʍʖɸʁɼʃ ʖɸʍʂʛʂ ʅɸʅʆʂ ʖɸʆʏʕ ʞ ʑɸʖʂ ʕʗɸʌʏʕ ɻɼʑʂ
ʘɸʅ, ʋʂʐʞ ʍʆʏʙʉ: ɔʔʆ ɼʀɼ ʐʆɸ ɸʌɻʑʂʔʂ ʇʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍ, ʞ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁɿ ʑɼʖʛ
ɾ ʂʗɸʆɸʍɸʘʕʂ ʖɸʍʂʛɿ ʅɸʆɼʃʏʙ ɼʉɸʍɸʆʏʕ, ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʇɸʋʏɽʕɸʅ ʃʂʍɼʃ, ʏʗ ɻʗɸ ʇɸʋɸʗ
ʄʏʐɿʍɻʏʖʍɼʗ ʐɼʍ ʃʂʍʂ: ɣɼʖʛ ɾ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ ʖʂʑʂ ʜʈʂʛ (ɼʍʀɸɹɸʁʂʍ 3.10)
ʞ ʑɸʖʎɸʊ ʆɼʗʑʏʕ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃ ʒʗɸʋɼʆʏʙʔɸʘʏʙʋɿ:
4. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ɹɸʗʈʗɸʘʏʙʋ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʏʗʑɼʔ ʆɸʍʏʍ ʅɸʍʗ ɼʍ, ʞ ɻʗɸʍʘ ɹɸʗʈʗɸʘʍɼʃɿ ɻʁʕɸʗ ɾ: əɼʖʞɸɹɸʗ, ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʏʙʍɼʍɸʃ ɹɸʗʈʗɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ ʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗ ʞ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ ɺʏʖʂʍɼʗ: ɋɸʗʈʗɸʘʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃ ʇɼʖʞʌɸʃɿ:
 Ɋʗɺɼʃʕʏʙʋ ɾ ɹɸʗʈʗɸʘʍɼʃ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿɵ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃʏʕ ʋʂɸʘʋɸʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿ
ʆɸʋ ʑʖʏʙʖɸʆʍɼʗɿ (ʍʆ. 3.13. 3):

ɟʆ. 3.13. 3. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ɹɸʗʈʗɸʘʏʙʋɿ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ

 əɸʗʀ ʑɸʍɼʃɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʖɼʉɸʚʏʄɼʃʏʙ ʞ ɹɸʗʈʗɸʘʍɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅ ɼʍ ʇɸʖʏʙʆ ʖʂʑʂ ɺʏʖʂʍɼʗ:
 Ɋʗɺɼʃʕʏʙʋ ɾ ʖɼʉɸɻʗɼʃ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂʍ ɸʗʞʂ ʏʙʉʂʉ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ʖɸʆ, ʋʂʍʐʞ ʋʏʍʖɸʁʂ ɸʕɸʗʖɿ: ɝʏʍʖɸʁʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ʇɸʖʏʙʆ ʅɸʅʆʏʘʍɼʗ, ʏʗʏʍʛ
ʖʗɸʋɸɻʗʕʏʙʋ ɼʍ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐʍɼʗʍ ɸʗʖɸɻʗʏʉ ʆɸɽʋɸʆɼʗʑʏʙʀʌɸʍ ʆʏʉʋʂʘ:
Ɏʀɼ ɻʗɸʍʛ ɹɸʘɸʆɸʌʏʙʋ ɼʍ, ʑɼʖʛ ɾ ʂʍʛʍʏʙʗʏʙʌʍ ʑɸʖʗɸʔʖɼʃ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ʅɸʅʆʏʘʍɼʗɿ:
 ɤɼʗʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʏʕ ʕɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐʍɼʗɿ ʑɼʖʛ ɾ ʖɼʉɸɻʗɼʃ ʋʂɸʌʍ
ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ɺʏʗʅɸʗʆʏʙʋʂʘ ʇɼʖʏ:
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍ ʋʂɸʘʏʙʋɿ
ɡʐ ʎɸʖ ʋɼʅ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʋʂɸʘʕʏʙʋ ɼʍ
ʇɸʒʏʗɻɸɹɸʗ (ʍʆ. 3.13.4): Ɏʀɼ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ʇɸʗʀ ʑɸʍɼʃɸʌʂʍ ʖʂʑʂ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆ106

ʖʏʗʍɼʗ, ɸʑɸ ʄʏʗʇʏʙʗɻ ɾ ʖʗʕʏʙʋ ʋʂɸʘʍɼʃ ʇɸʒʏʗɻɸɹɸʗ ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍɿ ʕɼʘ ʆʏʃɼʆʖʏʗ:
Ɏʀɼ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ʕɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʏʕ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗ, ɸʑɸ ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍɿ
ʏʙʀ ʇɸʖ ʆʏʃɼʆʖʏʗ ʆɸʗʏʉ ɾ ʋʂɸʘʕɼʃ ʇɸʒʏʗɻɸɹɸʗ:

ɟʆ. 3.13.4. əɸʒʏʗɻɸɹɸʗ ʋʂɸʘʕɸʅ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗ

ɧɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʏʕ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʄʏʉʏʕɸʆɸʎɸʗʂ (manifold) ɼɽʗɼʗʂʍ ʆɸʍ
ɸʗɸʆɸʍ ʞ ʂɺɸʆɸʍ ʑʍɻʜʉɸʆʍɼʗ, ʏʗʏʍʛ ʇɼʎʖɸʘʍʏʙʋ ɼʍ ʋʏʍʖɸʁɿ ʞ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʚʏʄʆɸʑɸʆʘʏʙʋɿ: ɝʏʍʖɸʁʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʑʍɻʜʉɸʆʍɼʗʂ ʋʂʒʞ ɻʗʕʏʙʋ ɾ ʓɼʖʂʍɼ ʋʂʒɸɻʂʗ (ʍʆ. 3.13.5):

ɟʆ. 3.13.5. ɧɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʏʕ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʑʍɻʜʉɸʆʍɼʗ

ɝʂɸʘʏʙʋʍɼʗʍ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃʂʔ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʑʍɸɻʜʉɸʆʍɼʗʂ ɻɸʗʈɸʆʍɼʗʏʕ ɺʏʗʅɸɻʗɼʃ
ʏʙʁ ʇɸʆɸʓɸʆ ʏʙʉʉʏʙʀʌɸʋɹ, ʑʖʖʏʉ ʋʏʋɼʍʖɿ ʆʏʋʑɼʍʔɸʘʍɼʃʏʙ ʞ ʆʏʃɼʆʖʏʗɿ ʐʕʍɸʔɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ (ʍʆ. 3.13.6):

ɟʆ. 3.13.6. Ɏʗʆʏʙ ʋɸʍɼʆɸʌʂʍ ɻɸʗʈɸʆʍɼʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍ ʋʂɸʘʏʙʋ
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5. ɝʏʙʖʛʂ ʞ ɼʃʛʂ (ʕɼʗɸɻɸʗʈʂ) ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʋʂɸʘʏʙʋ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂʍ
ɝʏʙʖʛʂ ʞ ɼʃʛʂ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʋʂɸʘʏʙʋɿ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂʍ ʆɸʖɸʗʕʏʙʋ ɾ ɼʗʆʏʙ ʐʁɸʍɺʏʖʕʏʉ ʑʏʉʑɸʖʂʘ ʊʆʏʙʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ: ɍɸ ʇʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍ ɾ ʖɸʃʂʔ ʖɼʉɸɻʗʏʉʂʍ
ʇɼʎʖʏʙʀʌɸʋɹ ʊʆɼʃ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿ, ɸʑɸʇʏʕɼʃ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗɿ ʞ ʋʏʍʖɸʁɼʃ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿ ʖɸʍʂʛʂ ʋʂʒʏʕ (ʍʆ. 3.13.7 ɸ):

ɸ)
ɹ)
ɟʆ. 3.13.7. ɝʏʙʖʛʂ ʞ ɼʃʛʂ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʏʙʋ (ɸ) ʜɻʂ ɸʗʖɸʍɼʖʋɸʍ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ
ʚɸʆɸʍʂ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋ (ɹ)

ɖʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʋʂɸʘʋɸʍ ʇɼʖ, ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʕɼʗʞʂ ʋɸʔʏʙʋ, ʏʙʉʉɸʇɸʌɸʘ ɻʂʗʛʏʕ ʖɼʉɸɻʗʕʏʙʋ ɾ ʍɸʞ ʜɻʂ ɸʗʖɸʍɼʖʋɸʍ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ ʚɸʆɸʍɿ (ʍʆ. 3.13.7 ɹ):
6. ɤɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɸʌʂʍ ʖʕʂʐʂ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋ
ɤɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɸʌʂʍ ʖʕʂʐɿ ʑɼʖʛ ɾ ʖɼʉɸɻʗɼʃɵ ʇɸʋɸʈɸʌʍ 3.12 ɼʍʀɸɹɸʁʍʏʙʋ ʍɼʗʆɸʌɸʘʕɸʅ ʑɸʇɸʍʒʍɼʗʂ: ɟʆ. 3.12.7 ɸ – ʏʙʋ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɾ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɸʌʂʍ ʖʕʂʐɵ ʖɼʉɸɻʗʕɸʅ
ʋʏʍʖɸʁʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ ʕʗɸ ɺʏʌʏʙʀʌʏʙʍ ʏʙʍɼʘʏʉ ʇɸʖʏʙʆ ʄʘʂʆʏʙʋ: ɨɼʉɸɻʗʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ, ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʍʖɸʆʖ ɸʑɸʇʏʕɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ, ʑɼʖʛ ɾ ʖʕʂʐʂ ʋɸʆɼʗɼʔʂʍ ʛʔɼʃ ʒɼʗʋɸʇɸʉʏʗɻʂʐ ʋɸʅʏʙʆ ʞ ʇɼʖʏ ʖɼʉɸɻʗɼʃ ʄʘʂʆʂ ʋɼʒ:
ɨʕʂʐʂ ʋʏʖɸʁɸʌʂʍ ʃɸʗɼʗɿ ʑɼʖʛ ɾ ʖɸʍɼʃɵ ɸʋʗɸʘʍɼʃʏʕ ɻʗɸʍʛ ɼʃʛʂ ʄʏʉʏʕɸʆʂ ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔʂʐʂ ʋɸʆɼʗɼʔʂʍ ʆʑʐʏʉ ʁɸʑɸʕɼʍʂ ʜɺʍʏʙʀʌɸʋɹ: ɔʍʐʑɼʔ ʍʎʕɸʅ ɾ ɼʍʀɸɹɸʁʂʍ 3.12 – ʏʙʋ,
ʖʕʂʐʂʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁɿ ʑɼʖʛ ɾ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃ, ɹɸʘɸʓɼʃʏʕ ɻʗʍʘ ʎʚʏʙʋɿ ʖɸʛ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ
ʇɼʖ, ʐʍɸʌɸʅ ɸʌʍ ʇɸʍɺɸʋɸʍʛʂʍ, ʏʗ ʖʕʂʐʍɼʗʂ ɹʏʃʏʗ ɹɸʉɸɻʗʂʐ ɻɼʖɸʃʍɼʗɿ (ʖʕʂʐ, ʒɼʗʋɸʇɸʉʏʗɻʂʐ ʋɸʅʏʙʆ, ʃɸʗɼʗʂ ʋɼʆʏʙʔʂʐ) ʑɼʖʛ ɾ ʃʂʍɼʍ ʒɼʗʋɸʆɸʌʏʙʍ (ʋʂʍʐʞ 200 ° C): ɧɼʗʒʏʙʋ, ʖʕʂʐʍɼʗʂ ʃɸʗɼʗɿ ʞ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔʂʐʍɼʗɿ ʑɼʖʛ ɾ ʑɸʎʖʑɸʍɼʃ ɸʗʞʂ ɡʙɝ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍʂʘ:
7. ɧɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋ
ɧɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘɿ ʇɼʖʞʌɸʃʍ ɾ:
- ɭʔɼʃ ʒɼʗʋɸʇɸʉʏʗɻʂʐ ʋɸʅʏʙʆ ʌʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʂ ɺʃʄʂʆʂʍ (ʍʆ. 3.13.8 ɸ):
- ɭʔɼʃ ʜʊɸʓɸʒʏʙʗ ɸʑɸʆʌɸ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ɼɽʗʂʍ, ʕɼʗʞʂ ʄʏʉʏʕɸʆɸʎɸʗʛʂ (manifold) ʋɼʒ
ʇɼʎʖ ʖɼʉɸɻʗɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ:
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- ɞʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʂ ɺʃʄʂʆɿ ʞ ɸʑɸʆʌɸ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿ ʖɼʉɸɻʗɼʃ ʕɼʗʞʂ
ʄʏʉʏʕɸʆɸʎɸʗʂ (manifold) ʋɼʒ:
- ɞʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗ ʕɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʂ ʍɼʗʛʞʂ ɼɽʗɸʌʂʍ ɸʋʗɸʆɿ ʖɼʉɸɻʗɼʃ ʓɼʃʔʂ
ʕʗɸ ʞ ʑʖʖɼʃʏʕ ʆɸʚɸʗʂʐɿ, ɸʌʍ ɸʋʗɸʘʍɼʃ (ʍʆ. 3.13.8):
- ɝɸʛʗɼʃ ʕɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʋɸʆɼʗɼʔɿ ʔʑʏʙʍɺʏʕ ʞ ʜʊɸʓɸʒʗʏʕ:




ɸ)

ɹ)

ɟʆ. 3.13.8. ɤɼʗʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʂ ɺʃʄʂʆɿɵ ʅɸʅʆʕɸʅ ʒɼʗʋɸʇɸʉʏʗɻʂʐ ʋɸʅʏʙʆʏʕ (ɸ) ʞ ʕɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ
ʄʏʉʏʕɸʆʂ ʍɼʗʛʞʂ ɼɽʗɸʌʂʍ ɸʋʗɸʆʂ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋ (ɹ)

8. ɤɼʗʋɸʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛʂ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋ
əɸʊɸʄ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ɼʗʆʏʙ ʒɼʗʋɸʚʏʄɸʍɸʆʐʏʕ ɹɸʛɼʗ: ɟɼʗʛʞʂ ʒɼʗʋɸʚʏʄɸʍɸʆʂʐʂ ʔʖʏʗʂʍ ʆɼʖʂʘ ʋʂɸʘʕʏʙʋ ɾ ɻɼʑʂ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗ ɺʍɸʘʏʉ ʄʏʉʏʕɸʆɸɺʂʅɿ, ʂʔʆ
ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂʘ ɼʆʏʉ (ʖɸʛ) ʄʏʉʏʕɸʆɸɺʂʅɿ ʋʂɸʘʕʏʙʋ ɾ ʍɼʗʛʞʂ ʒɼʗʋɸʚʏʄɸʍɸʆʂʐʂ ʕɼʗʂʍ
ʆɼʖʂʍ (ʖɼʔ ʍʆ. 2.4.10, 3.12.1): ɋɸʛʂ ʕɼʗʞʂ ʋɸʔʏʙʋ ʖɼʉɸɹɸʎʄʕɸʅ ʒɼʗʋɸʚʏʄɸʍɸʆʐʂ
ʔʖʏʗʂʍ ʆɼʖɿ ʋʂɸʘʕʏʙʋ ɾ ʃʗɸʘʏʙʘʂʐ ʒɼʗʋʏʙʀʌɸʍ ɸʉɹʌʏʙʗʂ ʋʏʙʖʛʂʍ (ʔɸʓɿ), ʂʔʆ ɻʗɸʍʂʘ ɻʏʙʗʔ
ɼʆʏʉ ʖɸʛ ʒʗʂ ʄʏʉʏʕɸʆɿɵ ʒɼʗʋɸʚʏʄɸʍɸʆʐʂ ʕɼʗʂʍ ʆɼʖʂʍ (ʖɼʔ ʍʆ. 2.4.3, 3.12.1): ɟʎɼʍʛ, ʏʗ
ʋʏʍʖɸʁʂ ɸʌʔ ʔʄɼʋɸʍ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɾ ʍɸʞ ʔʖʏʗʞ, ʔʏʙʌʍ ɼʍʀɸɹɸʁʍʂ ʍʆ. 3.13.12 – ʏʙʋ:
ɋɸʛʂ ʍɼʗʛʞʂ ʆɼʖʂʍ ʋʂɸʘʕʏʙʋ ɾ ʔɸʓɿ ʒʗʂ ʋʏʙʖʛɿ ʒʗɸʋɸʖɸʆɸʗɸʗʋɸʍ ʘɸʍʘʂʘ, ʂʔʆ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ʇɸʋɸʗ ʖɸʛɸʘʕɸʅ ʒʏʙʗɿ ʕɼʗʘʕʏʙʋ ɾ ɹɸʛʂ ʕɼʗʂʍ ɼʃʛɸʌʂʍ ʆɼʖʂʘ:
9. ɣʏʋʑɸʆɸʌɸʍʂ ʋʏʍʖɸʁ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʑʏʋʑɸʆɸʌɸʍʂ (ʍʆ. 3.12.2) ʋʏʍʖɸʁɿ ʑɼʖʛ ɾ
ʔʆʔɼʃ ʑɸʖʂ ʕʗɸ ʑʏʋʑɸʆɸʌɸʍʂ ɸʋʗɸʘʏʙʋʏʕ, ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ ɸʋʗɸʆʍɼʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ:
ɍʗɸʍʂʘ ʇɼʖʏ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʆɸʖɸʗɼʃ ʇɼʖʞʌɸʃ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗɿ:
 ɝʂɸʘʍɼʃ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂʘ ɻɼʑʂ ʒɼʗʋɸʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛ (ʍʆ. 3.12.2 – ʂ «ɍɼʑʂ ɹɸʛ») ʞ
ɹɸʛʂʘ ɻɼʑʂ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗ ɺʍɸʘʏʉ (ʍʆ. 3.12.2 – ʂ «ɧɼʗɸɻɸʗʈ ɹɸʛʂʘ») ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿ:
 ɝʂɸʘʍɼʃ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂʘ ɻɼʑʂ ʒɼʗʋɸʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛ (ʍʆ. 3.12.2 –ʂ «əʏʔʛ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂʘ») ʞ ʒɼʗʋɸʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛʂʘ ɻɼʑʂ ʆʏʃɼʆʖʏʗ (ʍʆ. 3.12.2 – ʂ «ɧɼʗɸɻɸʗʈ ɻɼʑʂ ʆʏʃɼʆʖʏʗ») ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿ:
 ɝʂɸʘʍɼʃ ɿʍɻɸʗʈɸʆʋɸʍ ɹɸʛɿ: ɋɸʛʂ ʋʏʍʖɸʁɿ ʍʆɸʗɸɺʗʕɸʅ ɾ ʔʖʏʗʞ, 10 – ʗɻ ʆɼʖʏʙʋ:
 ɝʂɸʘʍɼʃ ɸʗʖɸʇʏʔʛʂ ɺʂʅɿ ɻɸʖɸʗʆʋɸʍ ʚɸʆɸʍʂʘ ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ ʒʗɸʇɼʓɸʘʋɸʍ ɺʅʂʍ:
10. ɑʍɻɸʗʈɸʆʋɸʍ ɹɸʛʂ ʋʏʍʖɸʁ
ɔʍʐʑɼʔ ʘɸʍʆɸʘɸʅ ʚɸʆʕɸʅ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ɻɼʑʛʏʙʋ, ʑʏʋʑɸʌʂʍ ʎʗʒɸʍɸʓʏʙʀʌɸʍ ʋɼʒ
ɺʖʍʕʏʉ ɸʗʞɸʌʂʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺɿ ʑɼʖʛ ɾ ʏʙʍɼʍɸ ɿʍɻʃɸʌʍʋɸʍ ʏʙʍɸʆʏʙʀʌʏʙʍ` ɻʂʋɸʆɸʌɼʃʏʙ ʇɼ109

ʉʏʙʆʂ ɿʍɻɸʗʈɸʆʋɸʍɿ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʂ ɹɸʗʈʗɸʘʋɸʍɿ ɽʏʙɺɿʍʀɸʘ: Ɋʌɻ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ɿʍɻɸʗʈɸʆʋɸʍ ɹɸʛɼʗɿ (ɼʍʀɸɹɸʁʂʍʍɼʗ 2.6 ʞ 3.12 ʞ ʍʆ. 3.12.1):
ɑʍɻɸʗʈɸʆʋɸʍ ɹɸʛʂ ʋʏʍʖɸʁɿ ʑɼʖʛ ɾ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃɵ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃʏʕ ʇɼʖʞʌɸʃ ʑɸʇɸʍʒʍɼʗɿ:
 ɋɸʛɿ ʑɼʖʛ ɾ ʖɼʉɸɻʗʕʂ ʋʂɸʌʍ ʏʙʉʉɸʇɸʌɸʘ ɻʂʗʛʏʙʋ:
 ɋɸʛʂ ʋʂɸʘʋɸʍ ʆɼʖɿ ʑɼʖʛ ɾ ʏʙʉʉʕɸʅ ʃʂʍʂ ɻɼʑʂ ʕɼʗ:
 əɸʋɸʆɸʗɺʂ ʊʍʎʏʙʋɿ ʑɼʖʛ ɾ ʃʂʍʂ ʋʏʖɸʕʏʗɸʑɼʔ 0,3 ɹɸʗʏʕ ɸʕɼʃʂ (1 ɹɸʗ § 1 ʋʀʍʏ-

ʃʏʗʖ = 101325 Pa (ɣɸʔʆɸʃ) = 14,7 psi (pound per square inch – ʝʏʙʍʖ ʌʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗ ɻʌʏʙʌʋ ʛɸʓɸʆʏʙʔʂ ʋɸʆɼʗɼʔʂ ʕʗɸ)), ʛɸʍ ɹɸʛʂ ʃʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍ ʊʍʎʏʙʋɿ (ʖɼʔ ʔʖʏʗʞ ɹɼʗʕɸʅ ɸʉʌʏʙʔɸʆɿ):
 ɑʍɻɸʗʈɸʆʋɸʍ ɹɸʛɿ ʑɼʖʛ ɾ ʋʂɸʘʕʂ ʑʏʋʑɸʆɸʌɸʍʂ ɸʒɸʆʏʉʋʌɸʍ ʋʂɸʘʋɸʍ ʆɼʖʂʍ
(ʍʆ. 3.12.2 – ʂ «ɑʍɻɸʗʈɸʆʋɸʍ ɹɸʛʂ ʋʂɸʘʋɸʍ ʆɼʖ»):
 ɑʍɻɸʗʈɸʆʋɸʍ ɹɸʛɿ ʑɼʖʛ ɾ ɸʋʗɸʘʕʂ ʑɸʖʂ ʕʗɸ ʇɸʖʏʙʆ ɸʋʗɸʆʍɼʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ:
 ɋɸʛɿ ʑɼʖʛ ɾ ʖɼʉɸɹɸʎʄʕʂ ʑʏʋʑɸʆɸʌɸʍʂʘ 500 ʋʋ, ʆɸʋ ɸʕɼʃʂ ʘɸʅʗ ɻʂʗʛʏʕ:
 ɝʂɸʘʏʙʋʍɼʗʍ ɸʑɸʇʏʕɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ʑɼʖʛ ɾ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ¾ ɻʌʏʙʌʋ / 22 ʋʋ ʑʉʍʈʂ ʆɸʋ
ʐʁɸʍɺʏʖʏʉ ʑʏʉʑʖʂ ʄʏʉʏʕɸʆ, ʆɸʋ ɸʌɻ ʍʑɸʖɸʆʂ ʇɸʋɸʗ ʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅ ʞ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʆʏʙʖɸʖʂʐ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʑɸʗɸɺɸʍɼʗʏʙʋ ɸʓʆɸ ʊʆʏʙʍ ʄʏʉʏʕɸʆɿ: Ɋʌʍ ʐʑɼʖʛ ɾ ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔɸʘʕɸʅ ʃʂʍʂ:
ɑʍɻɸʗʈɸʆʋɸʍ ɹɸʛʂ

ɋɸʛʂ ʃʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍ

əɸʋɸʆɸʗɺʂ ʊʍʎʏʙʋɿ

ʅɸʕɸʃɿ (ʃʂʖʗ)

ʊʍʎʏʙʋɿ (ɹɸʗ)

(ɹɸʗ)

24

2

2,3

35

2

2,3

11. Ɋʕʖʏʋɸʖ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʂ ʋʏʍʖɸʁ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂ ɸʎʄɸʖɸʍʛɿ ʆɸʓɸʕɸʗʕʏʙʋ ɾ ɸʕʖʏʋɸʖ
ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʂ ʋʂʒʏʘʏʕ (ʍʆ. 3.13.9):

ɟʆ. 3.13.9. Ɋʕʖʏʋɸʖ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʂ ɸʗʖɸʛʂʍ ʖɼʔʛɿ

Ɋʕʖʏʋɸʖ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʂʍ ʋɸʘʕʏʙʋ ɼʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ɹʏʃʏʗ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɸʌʂʍ ʖʕʂʐʍɼʗɿ:
ɝʂɸʘʏʙʋʍɼʗɿ ʆɸʖɸʗʕʏʙʋ ɼʍ ʇɸʋɸʈɸʌʍ ɸʗʖɸɻʗʏʉʂ ʆʏʉʋʂʘ ʍɼʗʆɸʌɸʘʕɸʅ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ
ʔʄɼʋɸʌʂ: Ɋʌɻʑʂʔʂ ɾʃɼʖʗɸʆɸʍ ʔʄɼʋɸ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɾ ʍʆ. 3.13.10 – ʏʙʋ:
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ɤɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɸʌʂʍ
ʖʕʂʐʍɼʗ
S1

S2

S3

S4

S1

əʏʉ
(Earth)

ɥɼʃɼʍɼʗ
N R2 N R1 N L

ɑʍʖʗʏʕʂ
ʖʕʂʐɵ S4

ɕʗɸʘʏʙʘʂʐ
ʒɼʗʋʏʙʀʌɸʍ
ɸʉɹʌʏʙʗ
S3
R1

S2

Ɏʗʆʏʙ ʒɼʗʋɸʚʏʄɸʍɸʆʂʐʏʕ ʆʏʙʖɸʆʂʐ
ɹɸʛ

R2

S4

ɟʆ. 3.13.10. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʔʄɼʋɸʖʂʆ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛɿ ʞ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʂ
ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʔʄɼʋɸʍ

Ɍʅɸɺʗʂ ʕɼʗʞʂ ʋɸʔʏʙʋ (ʍʆ. 3.13.10) ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɼʍ ɸʕʖʏʋɸʖ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʂ ʆʏʍʖɸʆʖʍɼʗɿ: ɚɸʄ ʆʏʉʋʏʙʋ ʖɼʉɸɹɸʎʄʕɸʅ ɼʍ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɸʌʂʍ ʖʕʂʐʍɼʗʂ ʋʂɸʘʋɸʍ ʆʏʍʖɸʆʖʍɼʗɿ: Ɋʌʔʖɼʉ ʋʂɸʘʕʏʙʋ ɼʍ S1, S2, S3 ʞ S4 ʖʕʂʐʍɼʗʂʘ ɼʆʏʉ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʃɸʗɼʗɿ: ɝʂʒʍɸʋɸʔʂ
ɼʗɼʛ ʆʏʍʖɸʆʖʍɼʗɿ ʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅ ɼʍ ʇʏʉɸʍʘʋɸʍ ʃɸʗɼʗʂ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ: Ɋʒɸʆʏʉʋʌɸʍ ʆʏʍʖɸʆʖʍɼʗʂ ɼʗʆʏʙ ɽʏʙʌɺɿ ʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅ ɾ ɼʗʆʏʙ ʓɼʃɼʍɼʗʂʘ ɻɼʑʂ ʑʏʋʑɼʗ ɺʍɸʘʏʉ ʃɸʗɼʗʂ ʋʂɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʗ: ɍʗɸʍʘ ʋʂʒʏʘʏʕ ʋʂɸʘʕʏʙʋ ʆɸʋ ɸʍʒɸʖʕʏʙʋ ɾ ʑʏʋʑɼʗʂ ɾʃɼʆʖʗɸʔʍʏʙʘʏʙʋɿ:
Ɏʗɹ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ ʕɼʗʂʍɵ ɸʓɸʕɼʃ ʖɸʛ ʆɼʖʏʙʋ S1 ʖʕʂʐʂʘ ʔʖɸʘʕɸʅ ʒɼʗʋʏʙʀʌɸʍ
ɸʗʁɼʛɿ ɺɼʗɸɽɸʍʘʏʙʋ ɾ ʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛʂ ʍɼʗʛʞʂ ʔɸʓɿ ʆɼʖʂ S2 ʖʕʂʐʂʘ ʔʖɸʘʕɸʅ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʂʍ 6 °C - ʏʕ (ɺʏʗʅɸʗɸʍʏʙʋ ʋʏʙʖʛɸɺʗʕɸʅ ɸʗʁɼʛ), ɻɸ ʍʎɸʍɸʆʏʙʋ ɾ, ʏʗ ɹɸʛʏʙʋ ʆʏʙʖɸʆɼʃʏʙ ʜɺʖɸʆɸʗ ʒɼʗʋʏʙʀʌʏʙʍ ʆɸ: Ɋʕʖʏʋɸʖ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐɿ ʓɼʃɼʂ ʋʂʒʏʘʏʕ (R1) ʋʂɸʘʍʏʙʋ
ɾ ʑʏʋʑɿ, ʖɸʛ ʒɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆɿ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂʘ ʇʏʔʏʙʋ ɾ ɹɸʛʂ ʍɼʗʛʞʂ ʒɼʗʋɸʚʏʄɸʍɸʆʂʐʂ
ʋʂʒʏʕ, ʞ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂʘ ʖɼʉɸʚʏʄʕʏʙʋ ɾ ɻɼʑʂ ɹɸʛ: Ɋʗɻʌʏʙʍʛʏʙʋ ɹɸʛʂ ʋɼʒ
ʒʗʂ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɿ ɹɸʗʈʗɸʍʏʙʋ ɾ, ʂʔʆ ʆʏʃɼʆʖʏʗʙʋ ɸʌʍ ʍʕɸɽʏʙʋ ɾ: Ɏʗɹ ʍʎʕɸʅ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʍɼʗʂ ʖɸʗɹɼʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʍʕɸɽʏʙʋ ɾ ʋʂʍʐʞ 4ÛC (ɺʏʗʅɸʗɸʍʏʙʋ ʋʏʙʖʛɸɺʗʕɸʅ ɸʗʁɼʛ), ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʍ ɸʍʒɸʖʏʙʋ ɾ ʑʏʋʑʂ ɾʃɼʆʖʗɸʔʍʏʙʘʏʙʋɿ: ɣʏʋʑɿ ʋʍʏʙʋ ɾ ɸʍʒɸʖʕɸʅ ʕʂʊɸʆʏʙʋ
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ɸʌʍʛɸʍ ʁɸʋɸʍɸʆ, ʋʂʍʐʞ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʍɼʗʂ ʖɸʗɹɼʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʍʏʗʂʘ ɸʊʂ ʞ ɿʍɻʏʙʍʂ 6°C ɸʗʁɼʛɿ: ɟʎɼʍʛ, ʏʗ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʉɿ ʆɸʗʏʉ ɾ ʂʍʛʍʏʙʗʏʙʌʍ ʋʏʙʖʛɸɺʗɼʃ ʑʏʋʑʂ ɺʏʗʅɸʗʆʋɸʍ ʞ ɸʎʄɸʖɸʍʛʂ ɻɸɻɸʗɼʘʋɸʍ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʍɼʗɿ:
ɟʋɸʍɸʖʂʑ ɸʃɺʏʗʂʀʋʏʕ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐɿ, R2 ʓɼʃɼʌʂ ʋʒʏʘʏʕ, ʋʂɸʘʍʏʙʋ ʞ ɸʍʒɸʖʏʙʋ ɾ
ʃʗɸʘʏʙʘʂʐ ʒɼʗʋʏʙʀʌɸʍ ɸʉɹʌʏʙʗʂ ʎʉʀɸʌʂ ʑʏʋʑɿ:
Ɋʕʖʏʋɸʖ ʆɸʗɺɸʕʏʗʐʂ ɻʂʋɸʌʂʍ ʑɸʍɼʃʂ ʕʗɸ ʖɼʉɸɹɸʎʄʕɸʅ ɾ ʇɼʉʏʙʆ ɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍ
ʕɸʇɸʍɸʆ (LCD – Liquid Cristal Displey), ʏʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʉɿ ʔʖɸʍʏʙʋ ɾ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ
ʕɼʗɸɹɼʗʌɸʃ ʖɸʗɸʖɼʔɸʆ ʖɼʉɼʆɸʖʕʏʙʀʌʏʙʍ, ʂʍʐʑʂʔʂʛ ɼʍɵ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɿ, ɹɸʛʂ
ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍ ʞ ʍʕɸɽɸɺʏʙʌʍ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʍɼʗɿ, ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ ʕʂʊɸʆɿ,
ʑʏʋʑɼʗʂ ɸʎʄɸʖɸʍʛʂ ʖʞʏʉʏʙʀʌʏʙʍɿ ʞ ɸʌʃʍ:
Ɋʕʖʏʋɸʖ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʂ ɹʏʃʏʗ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɸʌʂʍ ʖʕʂʐʍɼʗʂ, ʇʏʉɸʍʘʋɸʍ ʃɸʗɼʗʂ ʞ
ʓɼʃɼʍɼʗʂ ʋɸʂʘʏʙʋʍɼʗʍ ɸʑɸʇʏʕɼʃʏʙʘ ʇɼʖʏ ʆɸʖɸʗʕʏʙʋ ɾ ɾʃɼʆʖʗɸʔʍʏʙʘʋɸʍ ʋʂɸʘʏʙʋɿ
ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʘɸʍʘʂʘ (220 ɧ, 50 əʘ) ɸʒ ɼɽʗɸʌʂʍ ɼʗʆʏʙ ʆʏʍʖɸʆʖʂ ʋʂʒʏʘʏʕ:
12. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʇʏʉɸʍʘʏʙʋ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʞɳ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂʘ ɻɼʑʂ ɹɸʛ, ʞɳ ɹɸʛʂʘ ɻɼʑʂ ʆʏʃɼʆʖʏʗ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿ ʑɼʖʛ ɾ ʇʏʉɸʍʘʕɸʅ ʃʂʍɼʍɵ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃʏʕ ɸʓʍʕɸɽʍ 10 ʋʋ 2 ʆʖʗʕɸʅʛʏʕ
ʇʏʉɸʍʘʋɸʍ ʋɸʃʏʙʄ: Ɋʌɻ ʋɸʃʏʙʄɿ ʑɼʖʛ ɾ ʔɼʉʋʕɸʅ ʃʂʍʂ ɼʗʆʏʙ ʍʎʕɸʅ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʕʗɸ,
ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃʏʕ ʔɼʉʋʂʐʍɼʗ, ʆɸʋ ʃʂʍʂ ʋʂɸʘʕɸʅ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂʍ ɽʏɻʕɸʅ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʆʏʍʖɸʆʖʍɼʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ:
13. ɘɸʌʅɸʆʂʘ ʑɸʎʖʑɸʍʏʙʀʌʏʙʍ
ɦʏʕʏʗɸɹɸʗ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ ʖɼʉɸɻʗʕʏʙʋ ɼʍ ʖɸʍʂʛʂ ɹɸʗʈʗ ʇɸʖʕɸʅʍɼʗʂ ʞ
ʅʄʍɼʃʏʙʌɽʂ ʋɸʆɸʗɻɸʆʂʘ ʘɸʅʗ: Ɋʌɻ ʑɸʖʊɸʓʏʕ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʕʍɸʔʕɼʃʏʙ ʇɸʕɸʍɸʆɸʍʏʙʀʌʏʙʍɿ ʆɸʌʅɸʆʂʘ ɸʓɸʍʈʍɸʑɼʔ ʋɼʅ ʐɾ: Ɏʀɼ ʆɸʍ ʖɼʉɸʋʔɼʗ, ʏʗʏʍʛ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʄʏʘɼʃʂ ʃʂʍɼʃ ʆɸʌʅɸʆʂ ʍʆɸʖʋɸʋɹ, ɸʑɸ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ʆʂʗɸʓɼʃ ʎɸʍʀɸʗɺɼʃʍɼʗ: Ɋʌʍʏʙɸʋɼʍɸʌʍʂʕ,
ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɸʌʂʍ ʖʕʂʐʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʆɸʌʅɸʆʂ ʇɸʕɸʍɸʆɸʍ ʕʍɸʔʂʘ
ʄʏʙʔɸʚɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ʑɼʖʛ ɾ ʖɼʉɸɻʗɼʃ ɹɸʗʈʗ ʃɸʗʏʙʋɿ ʊʍʎʏʉ ʔɸʗʛ (TSV), ʏʗɿ ʘɸʍʆɸʘɸʅ
ɹɸʗʈʗ ʑʏʖɼʍʘʂɸʃ ʎʏʙʍʖʏʙʋ ɾɵ ʋʂʘʍɼʃʏʕ ʇʏʉɸʍʘʋɸʍ ʃɸʗʂʍ:
14. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ɺʏʗʅɸʗʆʏʙʋɿ
ɨɼʉɸɻʗʏʙʋʂʘ ʇɼʖʏ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺɿ ʑɼʖʛ ɾ ʃʘʕʂ ʞ ɺʏʗʅɸʗʆʕʂ
ʇʍɸʗɸʕʏʗʂʍʔ ʎʏʙʖ, ʏʗʑɼʔɽʂ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʏʙʋ ɸʕɼʃʏʗɻ ʒɼʗʋʏʙʀʌʏʙʍ ʐʆʏʙʖɸʆʕʂ: Ɏʀɼ ɸʗɼɺɸʆʍɸʌʂʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ɺʏʗʅɸʗʆʋɸʍ ʇɼʖɸʈɺʋɸʍ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖʏʙʀʌʏʙʍ ʆɸ, ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ
ʑɼʖʛ ɾ ʅɸʅʆɼʃɵ ɸʗʞɸʌʂʍ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂʘ ʑɸʎʖʑɸʍɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ:
14.11 əɸʋɸʆɸʗɺʂ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʄʏʉʏʕɸʆɸʌʂʍ ʎʉʀɸʌʂ ʃʂʘʛɸʕʏʗʏʙʋ
ɖʏʗʇʏʙʗɻ ɾ ʖʗʕʏʙʋ ʔʆɽɹʏʙʋ ʃʕɸʍɸʃ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʄʏʉʏʕɸʆɸʌʂʍ ʎʉʀɸʍ ʋʏʖɸʕʏʗɸʑɼʔ 10 ʗʏʑɼ ʖʞʏʉʏʙʀʌɸʋɹ: ɝɸʍʗɸʆʗʆʂʖ ʃʕɸʘʋɸʍ ɸʗɻʌʏʙʍʛʏʙʋ ʇɼʓɸʘʕʏʙʋ ɾ ʄʏʉʏʕɸʆɸʎɸʗʂ ʋʂʒʂ ʆɼʉʖɿ, ʏʗɿ ʆɸʗʏʉ ɾ ɺʏʌɸʍɸʃ ʋʏʍʖɸʁʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ:
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʄʏʉʏʕɸʆɸʌʂʍ ʎʉʀɸʍ ʃʘʕʏʙʋ ɾ
ʒɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆʏʕ, ʏʗɿ ɺʃʂʆʏʃʂ ʞ ʒʗʂ ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ ʆʏʍʘɼʍʖʗɸʘʂɸʌʏʕ ʄɸʓʍʏʙʗɻ ɾ:
ɕʘʍɼʃɿ ʑɼʖʛ ɾ ʂʗɸʆɸʍɸʘʕʂ ʋʂɸʌʍ ʀʏʙʌʃ ʃʏʙʔɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍ ʑɸʌʋɸʍʍɼʗʏʙʋ, ʅɸʅʆʕɸʅ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʏʕ: Ɋʗɼɺɸʆʍɸʌʂʍ ɹɸʗʈʗ ʊɸʓɸɺɸʌʀʋɸʍ ʑɸʌʋɸʍʍɼʗʏʙʋ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʃʘʍɼʃɿ ʆɸʗʏʉ
ɾ ʕʍɸʔ ʇɸʔʘʍɼʃ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂʍ, ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ʋʌʏʙʔ ɹɸʉɸɻʗʂʐʍɼʗʂʍ:
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Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺɿ ʃʘʍɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ʑɼʖʛ ɾ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ʃʘʋɸʍ ʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋ, ʏʗʍ ʂ ʕʂʊɸʆʂ ɾ ɸʑɸʇʏʕɼʃ ɸʓʍʕɸɽʍ 5 ɹɸʗ ʊʍʎʏʙʋ (1 ɹɸʗ § 1 ʋʀʍʏʃʏʗʖ): ɕʘʋɸʍ
ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʍ ʂʗɸʆɸʍɸʘʕʏʙʋ ɾɵ ʇɸʋɸʈɸʌʍ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʍ ɸʗʖɸɻʗʏʉ
ʆɸɽʋɸʆɼʗʑʏʙʀʌɸʍ ʘʏʙʘʏʙʋʍɼʗʂ: ɡʗʑɼʔ ʜʗʂʍɸʆ, ɻʂʖɸʗʆɼʍʛʛ ʍʆ. 3.12.2 – ʏʙʋ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ
ʑʏʋʑɸʆɸʌɸʍʏʕ ʆɸɽʋʕɸʅ ʖɸʗɸʍʒɸʖʕɸʅ ʖʂʑʂ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʃʘʋɸʍ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘɿ:
 ɕʘʋɸʍ ʔɸʗʛɸʕʏʗʋɸʍ ʓɼʖʂʍɼ ʎʃɸʍɺɿ ʋʂɸʘʕʏʙʋ ɾ ʍʆ. 3.12.2 – ʏʙʋ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ʑʏʋʑɸʆɸʌɸʍʂ «ɕʘʋɸʍ ʆɼʖ» ʋʏʙʖʛʂ ʄʏʉʏʕɸʆʂʍ: ɍɸʖɸʗʆʋɸʍ ʎʃɸʍɺɿ ʋʂɸʘʕʏʙʋ ɾ ɻɸʖɸʗʆʋɸʍ
ʚɸʆɸʍʂʍ: ɣʏʋʑɸʆɸʌɸʍʂ ɼʗʆʏʙ ʚɸʆɸʍɿ, ʖɼʉɸɹɸʎʄʕɸʅ ɻɼʑʂ ʆʏʃɼʆʖʏʗ ʞ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂʘ
ɼʆʏʉ ɺʅɼʗʂ ʕʗɸ, ɹɸʘʕʏʙʋ ɾ:
 əʏʔʛʂ ʐɸʚʂʐʂ, ʇʏʔʛɿ ʆɸʗɺɸʕʏʗʏʉ ʚɸʆɸʍɿ ʚɸʆʕʏʙʋ ɾ ʑʖʏʙʖɸʆɸʇɸʍʂ ʋʂʒʏʘʏʕ:
 ɕʘʋɸʍ ʔɸʗʛɸʕʏʗʋɸʍ ʖɸʗɸʍ ʃʘʕʏʙʋ ɾ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʇɸʋɸʗ ɹɸʕɸʗɸʗ ʒɼʗʋɸʖɸʗ
ʇɼʉʏʙʆʏʕ:
 ɕʘʋɸʍ ʔɸʗʛɸʕʏʗʋɸʍ ʋʂʒʏʘʏʕ ʒɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆɿ ʎʗʒɸʍɸʓʏʙʀʌʏʙʍ ɾ ʆɸʖɸʗʏʙʋɵ
ɹɸʗʈʗɸʍɸʃʏʕ ɻɼʑʂ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗ, ʕɼʗɸɻɸʓʍʏʙʋ ɾ ɻɼʑʂ ʒɼʗʋɸʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛʂ
ʒɼʗʋɸʚʏʄɸʍɸʆʂʐ ʆʏʍʖʏʙʗ ʞ ʍʏʗʂʘɵ ɻɼʑʂ ʃʘʋɸʍ ʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋ: Ɋʌʔ ʎʗʒɸʍɸʓʏʙʀʌʏʙʍɿ ʂʗɸʆɸʍɸʘʕʏʙʋ ɾ ʋʏʖɸʕʏʗɸʑɼʔ 15 ʗʏʑɼ:
 Ɏʗɹ ʃʘʍʏʉ ʑʏʋʑɿ ɺʏʗʅʏʙʋ ɾ, ɻɸʖɸʗʆʋɸʍ ʚɸʆɸʍɿ ʚɸʆʕʏʙʋ ɾ, ʞ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʊʍʎʏʙʋɿ
ʋɼʅɸʘʕʏʙʋ ɾ:
 Ɏʗɹ ʊʍʎʏʙʋɿ ʇɸʔʍʏʙʋ ɾ ʋʏʖɸʕʏʗɸʑɼʔ ʋʂʍʐʞ 4 ɹɸʗʂ, ʃʘʍʏʉ ʚɸʆɸʍɿ ʚɸʆʕʏʙʋ ɾ, ʞ
ʃʘʍʏʉ ʑʏʋʑʍ ɸʍʋʂʒɸʑɼʔ ɸʍʒɸʖʕʏʙʋ ɾ: ɦʖʏʙɺʕʏʙʋ ɼʍ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ɸʗʖɸʇʏʔʛɼʗɿ: Ɏʀɼ ʋɸʍʏʋɼʖʗɿ ʘʏʙʌʘ ɾ ʖɸʃʂʔ ʊʍʎʋɸʍ ɸʍʆʏʙʋ, ɸʑɸ ʇɸʋɸʆɸʗɺʏʙʋ ʆɸʗʏʉ ɾ ɸʗʖɸʇʏʔʛ ʃʂʍɼʃ:
 əʏʔʛʂ ʐɸʚʂʐʂɵ ʇʏʔʛɿ ʆɸʗɺɸʕʏʗʏʉ ʚɸʆɸʍɿ ʕɼʗɸɹɸʘʕʏʙʋ ɾ, ʞ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʑʏʋʑɿ
ʋʂɸʘʕʏʙʋ ɾ ʋʏʖ 15 ʗʏʑɼ:
 ɣʏʋʑʍ ɸʍʒɸʖʕʏʙʋ ɾ, ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʊʍʎʏʙʋʍ ʂʒɼʘʕʏʙʋ ɾ, ʔɸʇʋɸʍʕʏʙʋ ɾ 2.3 ɹɸʗɵ ɽɺʏʙʎʏʗɼʍ ɹɸʘɼʃʏʕ ɻɸʖɸʗʆʋɸʍ ʚɸʆɸʍɿ ʞ ɹɸʘ ʀʏʉʍɼʃʏʕ ʒɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆɿ ʃʘʋɸʍ ʔɸʗʛɸʕʏʗʋɸʍ ʖɸʗɸʌʂ ʋɼʒ:
 ɕʘʋɸʍ ʔɸʗʛɸʕʏʗʋɸʍ ʞ ɻɸʖɸʗʆʋɸʍ ʚɸʆɸʍʂ ʓɼʖʂʍɼ ʊʆɸʚʉɼʗɿ (ʎʃɸʍɺʍɼʗɿ) ʇɸʍʕʏʙʋ ɼʍ:
14.2
2. ɮɻʂ ʇɼʓɸʘʏʙʋɿ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂʘ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʋʂʒʂ ʜɻɿ ʇɸʍʕʏʙʋ ɾ ʇɸʋɸʆɸʗɺɿ ʃʘʍɼʃʏʙʘ
ʇɼʖʏ, ʜɻʂ ʚɸʆɸʍʂ ʋʂʒʏʘʏʕ: ɮɻɿ ʑɼʖʛ ɾ ʇɸʍʕʂ ɺʏʗʅɸʗʆʏʙʋʂʘ ʐʏʗʔ ʎɸɹɸʀ ɸʍʘ ʍʏʙʌʍʑɼʔ:
14.3. əʏʔʛʂ ɸʗɸɺʏʙʀʌɸʍ ʆɸʗɺɸʕʏʗʏʙʋ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂʘ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ʚʏʄɸʍʘʏʙʋɿ ɻɼʑʂ ʒɼʗʋɸʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛ ɸʑɸʇʏʕɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʊʂʎʖ ʆɸʗɺɸʕʏʗɼʃ ʒɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆʂ
ʇʏʔʛʂ ɸʗɸɺʏʙʀʌʏʙʍɿ: ɖʏʗʇʏʙʗɻ ɾ ʖʗʕʏʙʋ ɸʌɻ ʇʏʔʛʂ ɸʗɸɺʏʙʀʌʏʙʍɿ ʔɸʇʋɸʍɼʃ 0,5 -ʂʘ ʋʂʍʐʞ
1,5 ʃ/ʗʏʑɼ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ 1 ʋ2 ʋɸʆɼʗɼʔʂ ʇɸʋɸʗ:
ɘʏʃɼʖʏʗʍɼʗʂʘ ɻɼʑʂ ʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛ ʒɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆʂ ʇʏʔʛʂ ɸʗɸɺʏʙʀʌʏʙʍɿ ʐɸʚʕʏʙʋ
ɾ ʑʏʋʑɸʆɸʌɸʍʂ ʕʗɸ ʖɼʉɸʆɸʌʕɸʅ «əʏʔʛʂ ʐɸʚʂʐ» - ʂ ʋʂʒʏʘʏʕ (ʍʆ. 3.12.2 ʞ 3.12.5): Ɋʌɻ ʔɸʗʛʂ
ʕɼʗʂʍ ʋɸʔʏʙʋ ʆɸ ʑʖʏʙʖɸʆ, ʏʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ʆɸʗɺɸɹɼʗɼʃ ʇʏʔʛʂ ɸʗɸɺʏʙʀʌʏʙʍɿ: ɍʗɸ
ʇɸʋɸʗ ʑɼʖʛ ɾ ɿʍʖʗɼʃ ʑʏʋʑʂ ʍʕɸɽɸɺʏʙʌʍ ɸʗɸɺʏʙʀʌʏʙʍɿ ʞ ʆɸʗɺɸɹɼʗɼʃ ʒɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆʂ
ʇʏʔʛʂ ɸʗɸɺʏʙʀʌʏʙʍɿɵ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃʏʕ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʋɸʆɼʗɼʔʂ ʋɼʅʏʙʀʌʏʙʍɿ: ɮʗʂʍɸʆ, ɼʀɼ
ʔɸʇʋɸʍʏʙʋ ɼʍʛ ʇʏʔʛʂ ɸʗɸɺʏʙʀʌʏʙʍɿ 1 ʃ/ʗʏʑɼ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ 1 ʋ2 ʋɸʆɼʗɼʔʂ ʇɸʋɸʗ, ʞ
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ɼʀɼ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʋɸʆɼʗɼʔɿ 3 ʋ2 ɾ, ɸʑɸ ʆɸʗɺɸɹɼʗɼʃʏʕ ʆʔɸʇʋɸʍɼʍʛ 3 ʃ/ʗʏʑɼ ɸʗɸɺʏʙʀʌʏʙʍ:
Ɏʀɼ ʑʏʋʑɿ ʐɸʑɸʇʏʕʂ ʖʕʌɸʃ ʇʏʔʛɿ, ɸʑɸ ʑɼʖʛ ɾ ʑʏʋʑɿ ɺʏʗʅɸʗʆɼʃ ɸʕɼʃʂ ʋɼʅ ɸʗɸɺʏʙʀʌɸʋɹ ʞ ʎɸʗʏʙʍɸʆɼʃ ʇʏʔʛʂ ʆɸʗɺɸɹɼʗʏʙʋɿ:
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ɸʕɸʗʖʂʘ ʇɼʖʏ ʑɼʖʛ ɾ ʃʗɸʘʍɼʃ ɺʗɸʓʏʙʋʍɼʗʂ ɺʗʛʏʙʌʆɿ ʞ ʀʏʉʍɼʃ ɸʌʍ ʑʏʋʑɸʆɸʌɸʍʂʍ ʆʂʘ: Ɋʌʔ ʚɸʔʖɸʀʏʙʉʀʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ
ʍɸʞ ɼʗɸʎʄʂʛɸʌʂʍ ʞ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋɵ ʇɼʎʖɸʘʍɼʃʏʕ ɸʌɻ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʍɼʗɿ: Ɍʗɸʓʏʙʋʍɼʗʂ ɺʗʛʏʙʌʆʏʙʋ ʇɼʖɸɺɸʌʏʙʋ ʍʆɸʗɸɺʗʕʏʙʋ ɼʍ ʍɸʞ ʆɸʖɸʗʕɸʅ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɿ:

3.14. ɒɼʗʋʏʔʂʝʏʍɸʌʂʍ ʘɸʅʗ ʊʍʎʏʙʋɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʋʏʍʖɸʁ
ɒɼʗʋʏʔʂʝʏʍɸʌʂʍ ʘɸʅʗ ʊʍʎʏʙʋɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂ ɸʎʄɸʖɸʍʛʂ ʔʆɽɹʏʙʍʛɿ ɻʂʖɸʗʆʕɸʅ ɾ ɼʍʀɸɹɸʁʂʍ 2.3 – ʏʙʋ (ʍʆ. 2.3.5), ʂʔʆ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛɿɵ 2.4 - ʏʙʋ (ʍʆɸʗʍɼʗ
2.4.1, 2.4.5, 2.4.6 ʞ 2.4.7): Ɋʌʔ ʖʂʑʂ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗɿ ʃʂʍʏʙʋ ɼʍ ʆɸɽʋʕɸʅ ʒɼʗʋɸʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛʂʘ ʞ ɸʑɸʆʌɸ ʕɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂʘ, ʏʗʏʍʘ ʋɼʒ ʀɼʗʋʏʔʂʝʏʍɸʌʂʍ ʎʗʒɸʍɸʓʏʙʀʌɸʍ ʋʂʒʏʘʏʕ ʒʏʙʗɿ ʖɸʛɸʍʏʙʋ ɾ: ɮɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ʍɸʞ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʏʕ
ʇɸɺɼʘʕɸʅ ɸʑɸʆʌɸ ʕɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗ: ɒɼʗʋʏʔʂʝʏʍɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗɿ ɸʑɸʆʌɸ ʕɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄɸʉɸʕɸʆʍɼʗʂ ʚʏʄɸʗɼʍ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʃʂʍɼʃ ʇɸɺɼʘʕɸʅ ʇɸʗʀ
ʑɸʍɼʃɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʏʕ: əɸʋɼʋɸʖɸɹɸʗ ʃɸʌʍ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌʏʙʍ ʏʙʍɼʍ ʀɼʗʋʏʔʂʝʏʍɸʌʂʍ ʘɸʅʗ
ʊʍʎʏʙʋɸʌʂʍ ɸʑɸʆʌɸ ʕɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʏʕ ʆɸɽʋʕɸʅ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗɿ:
ɍʂʖɸʗʆɼʍʛ ɻʗɸʍʘ ʋʏʍʖɸʁɿ:
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘɿ ʍʆɸʗɸɺʗʕʏʙʋ ɾ ɸʗʖɸɻʗʏʉʂ
ʆʏʉʋʂʘ ʖʗɸʋɸɻʗʕʏʉ ʘʏʙʘʏʙʋʍɼʗʏʙʋ, ʏʗʏʍʛ ʑɼʖʛ ɾ ʄʔʖɸɺʏʙʌʍʔ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃ:
ɟɸʄʛɸʍ ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɿ ʔʆʔɼʃɿ ʑɼʖʛ ɾ ʋɸʍʗɸʋɸʔʍʏʗɼʍ ʅɸʍʏʀɸʍɸʃ
ɼʍʀɸɹɸʁʂʍ 3.2–ʏʙʋ ʍʆɸʗɸɺʗʕɸʅ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ ʑɸʇɸʍʒʍɼʗʂʍ: ɋʏʃʏʗ ɸʎʄɸʖʏʉʍɼʗɿ
ʑɼʖʛ ɾ ʔʖʏʗɸɺʗʏʙʀʌɸʋɹ ʇɸʔʖɸʖɼʍ, ʏʗ ʅɸʍʏʀɸʘɼʃ ɼʍ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ ʆɸʍʏʍʍɼʗʂʍ:
ɒɼʗʋʏʔʂʝʏʍɸʌʂʍ ʘɸʅʗ ʊʍʎʏʙʋɸʌʂʍ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʇɸʕɸʛɸʅʏʙʂ ʋɼʒ ʍɼʗɸʓʕɸʅ ɼʍ ʇɼʖʞʌɸʃ ʇʂʋʍɸʆɸʍ ɹɸʉʆɸʘʏʙʘʂʐ ʋɸʔɼʗɿ:
1. ɧɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗ, ʏʗʏʍʘ ʛɸʍɸʆɿ ʆɸʗʏʉ ɾ ʃʂʍɼʃ 12 –ʂʘ 30 ʇɸʖ, ʐɸʚɼʗɿɵ
㺾58X1800, ɸʌʔʂʍʛʍ ʖʗɸʋɸɺʂʅɿɵ 58 ʋʋ ɾ, ʂʔʆ ɼʗʆɸʗʏʙʀʌʏʙʍɿɵ 1800 ʋʋ:
2. ɨɸʛ ʒʗʂ ʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛ, ʏʗʂ ʖɸʗʏʉʏʙʀʌʏʙʍɿ ʆɸʗʏʉ ɾ ʃʂʍɼʃ 100 ʃ – ʂʘ 300 ʃ: ɟɼʗʛʂʍ
ɹɸʛɿ ʑɸʖʗɸʔʖʕʏʙʋ ɾ ʇʂʋʍɸʆɸʍʏʙʋ ʐʁɸʍɺʏʖʕʏʉ ʑʏʉʑɸʖʂʘ: ɟʎɼʍʛ, ʏʗ ʘɸʅʗ ʊʍʎʏʙʋɸʌʂʍ
ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂ ʍɼʗʛʂʍ ɹɸʛʂ ʀʂʀɼʉɿ ɹɸʗɸʆ ɾ ɸʗʕʏʙʋɵ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʘɸʅʗ ɺʂʍ ɸʑɸʇʏʕɼʃʏʙ
ʍʑɸʖɸʆʏʕ: ɟɼʗʛʂʍ ʞ ɸʗʖɸʛʂʍ ɹɸʛɼʗʂ ʋʂʒʞ ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔɸʘʏʙʋʍ ɸʑɸʇʏʕʕʏʙʋ ɾ 55 ʋʋ
ʇɸʔʖʏʙʀʌɸʋɹ ʑʏʃʂʏʙʗɼʀɸʍɸʌʂʍ ʚʗʚʏʙʗʏʕ:
3. ɝɼʖɸʉɸʆɸʍ ʆʗʏʉ ʆʏʍʔʖʗʏʙʆʘʂɸʌʂ ɻɼʖɸʃʍɼʗ, ɸʑɸʋʏʍʖɸʁʕɸʅ, ʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅ
ɺɸʃʕɸʍɸʑɸʖ ʋɼʖɸʉʂʘ ʆɸʋ ɸʃʌʏʙʋʂʍʂ ʇɸʋɸʈʏʙʃʕɸʅʛʂʘ:
4. ɧɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿ ʔʞɼʓʏʉ (ʝʂʛʔʏʉ) ʑʃɸʔʖʂʆ ɹɸʁɸʆʍɼʗ:
5. ɝʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ɻɼʖɸʃʍɼʗ (ʑʖʏʙʖɸʆʍɼʗ, ʑʍɻʜʉɸʆʍɼʗ):
6. ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʒɼʓʏʙʘʂʐ:
7. ɤɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɸʌʂʍ ʖʕʂʐ:
8. Ɋʕʖʏʋɸʖ ʆɸʓɸʕɸʗʋɸʍ ʔɸʗʛ:
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Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺɿ ʑɼʖʛ ɾ ʖɼʉɸɻʗʕʂ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʍ ʏʙʉʉʕɸʅ
ɻɼʑʂ ʇɸʗɸʕ: əʏʗʂɽʏʍʂ ʍʆɸʖʋɸʋɹ ʀɼʛʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ɸʍʆʌʏʙʍɿ ʘɸʍʆɸʃʂ ɾ ɸʍɼʃ ʖɼʉɸʍʛʂ ɸʎʄɸʗʇɸɺʗɸʆɸʍ ʃɸʌʍʏʙʀʌɸʍɿ ʇɸʕɸʔɸʗ (ɼʍʀɸɹɸʁʂʍ 3.8), ʏʗɿ əɸʌɸʔʖɸʍʂ əɸʍʗɸʑɼʖʏʙʀʌɸʍ ʇɸʋɸʗ ʆɸɽʋʏʙʋ ɾ ʋʏʖɸʕʏʗɸʑɼʔ 40 0:
ɨɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʖɼʉɸɹɸʎʄʋɸʍ ʖɸʗɹɼʗɸʆʍɼʗɿ ʘʏʙʌʘ ɼʍ
ʖʗʕɸʅ ʍʆ. 3.14.1 – ʏʙʋ: ɦɸʆɸʌʍ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ʇɸʍɸʗɸʕʏʗ ʈʞɼʗɿ ɸʌɻʛɸʍʏʕ ʐɼʍ ʔɸʇʋɸʍɸʚɸʆʕʏʙʋ: ɕʗɸʘʏʙʘʂʐ ʋɼʖɸʉɸʆɸʍ ʇɼʍɸʔʌʏʙʍɼʗ ʑɸʖʗɸʔʖɼʃʏʕɵ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ʆʏʃɼʆʖʏʗɿ ʖɼʉɸɹɸʎʄɼʃ ʍɸʞ ʍʆɸʗʂ ʇɸʗʀʏʙʀʌɸʍɿ ʏʙʉʉɸʇɸʌɸʘ ʆɸʋ ʘɸʍʆɸʘɸʅ ɸʌʃ ɸʍʆʌɸʍ ʖɸʆ, ʆɸʄʕɸʅ
ʖʕʌɸʃ ʎɼʍʛɸʌʂʍ ʆɸʓʏʙʌʘʂ ɻʂʗʛʂʘ:

ɟʆ. 3.14.1. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʖɼʉɸɹɸʎʄʋɸʍ ʖɸʗɹɼʗɸʆʍɼʗ

Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘɿ ɹɸʉʆɸʘɸʅ ɾ ʇɼʖʞʌɸʃ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂʘ:
1. ɝɼʖɸʉɸʆɸʍ ʆʗʏʉ ʆʏʍʔʖʗʏʙʆʘʂɸʌʂ ʋʏʍʖɸʁ ʞ ɸʋʗɸʘʏʙʋ ʖɸʍʂʛʂʍ: ɟʆ. 3.14.2 –ʏʙʋ
ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɼʍ ɸʃʌʏʙʋʂʍʂ ʇɸʋɸʈʏʙʃʕɸʅʛʂʘ ʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅ ɼʗʆʏʙ ʞ ɼʗɼʛ ʇɼʍɸʗɸʍʏʕ ʆʗʏʉ
ʆʏʍʔʖʗʏʙʆʘʂɸʍɼʗ:
2. Ɋʍɻʗɸɻɸʗʈʍʏʉ ɻɼʖɸʃʍɼʗʂ (ʇɸʌɼʃʂʍɼʗʂ) ʋʏʍʖɸʁ, ɼʀɼ ɻʗɸʍʛ ɸʓʆɸ ɼʍ ʖʕʌɸʃ ʇɸʋɸʆɸʗɺʏʙʋ: Ɋʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʍ ɸʍɻʗɸɻɸʗʈʍʏʉ ʇɸʌɼʃɸʌʂʍ ʋɸʆɼʗɼʔʏʕ ɻɼʖɸʃʍɼʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʋʂʒʞ ɺʖʍʕʏʉ ʖɸʗɸʅʏʙʀʌʏʙʍʂʘ Ɋʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʍ ʏʙʉʉʕʏʙʋ ɼʍ ɻɼʑʂ
ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿ, ʂʍʐʂ ɸʗɻʌʏʙʍʛʏʙʋ ʋɼʅɸʍʏʙʋ ɾ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍɿ: ɘɸʄʕɸʅ
ʋʏɻɼʃʂ ʖɼʔɸʆʂʘɵ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ɾ, ʏʗ ɸʍɻʗɸɻɸʗʈʍʏʉ ʇɸʌɼʃʂʍɼʗɿ ʋʏʍʖɸʁʕɼʍ ʕɼʗʒʏʙʋɵ ɸʋʗɸʘʍɼʃʏʕ ɻʗɸʍʛ ʕɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂʍ:

ɟʆ. 3.14.2. Ɏʗʆʏʙ ʞ ɼʗɼʛ ʇɼʍɸʗɸʍʏʕ ʆʗʏʉ ʆʏʍʔʖʗʏʙʆʘʂɸʍɼʗ
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ɣɼʖʛ ɾ ʍʎɼʃ ʍɸʞ, ʏʗ ɼʀɼ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʏʙʋ ʏʗʑɼʔ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ ʏʐ ʀɼ ʕɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆ, ɸʌʃ ʇɸʗʀ ʑɸʍɼʃɸʌʂʍ ʖʂʑʂ ʆʏʃɼʆʖʏʗ, ɸʑɸ
ʋɼʖɸʉɸʆɸʍ ʆʗʏʉ ʆʏʍʔʖʗʏʙʆʘʂɸʌʂ ʋʏʍʖɸʁʂʍ ʇɸʒʏʗɻʏʙʋ ɾ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ ʋʏʍʖɸʁɿ:
3. ɨɸʛ ʒʗʂ ʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛʂ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋ ʋɼʖɸʉɸʆɸʍ ʆʗʏʉ ʆʏʍʔʖʗʏʙʆʘʂɸʌʂ ʕʗɸ:
4. ɧɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿ ʔʞɼʓʏʉ ʑʃɸʔʖʂʆ ɹɸʁɸʆʍɼʗʂ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋ ʇʏʗʂɽʏʍɸʆɸʍ ʆʗʏʉ ɻɼʖɸʃʂ ɸʍʘʛɼʗʂ ʋɼʒ (ʍʆ. 3.14.3):


ɟʆ. 3.14.3. ɋɸʁɸʆʍɼʗʂ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋ

5. ɧɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋ: ɋɸʛʂ ʋʂʒʂ ʓɼʖʂʍɼ ʜʉɸʆʍɼʗʂ ʕʗɸ ʇɼʉʏʙʆ ʜʊɸʓʂ ʛʔʏʙʋ (ʍʆ. 3.14.4):

ɟʆ. 3.14.4. əɼʉʏʙʆ ʜʊɸʓʂ ʛʔʏʙʋ ʓɼʖʂʍɼ ʜʉɸʆʍɼʗʂ ʋɸʆɼʗɼʔʂʍ

ɥɼʖʂʍɼ ʑɸʎʖʑɸʍʂʐ ʜʉɸʆʂ ʂʒɼʘʏʙʋ ʕɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʂ ʕʗɸʌʏʕ ʞ ʄʏʉʏʕɸʆʂ
ʕɼʗʂʍ ʇɸʖʕɸʅʂ ʋɸʆɼʗɼʔʂ ʅɸʅʆʏʙʋ ʇɼʉʏʙʆ ʜʊɸʓʏʕɵ ʑʖʖɼʘʍɼʃʏʕ ʄʏʉʏʕɸʆɿ (ʍʆ. 3.14.5):
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ɟʆ. 3.14.5. ɧɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʂ ʕɼʗʂʍ ʇɸʖʕɸʅʂ ʅɸʅʆʏʙʋ ʇɼʉʏʙʆ ʜʊɸʓʏʕ

ɣʖʖɼʘʍɼʃʏʕ ʕɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʂ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋ ɹɸʛʂ ʋɼʒ (ʍʆ. 3.14.6) ʞ ʓɼʖʂʍɼ
ʑɸʎʖʑɸʍʂʐ ʜʉɸʆʂ ʖɼʉɸʚʏʄʏʙʋ ɻɼʑʂ ɹɸʛɿ, ʚʏʎʏʙʘ ʑɸʎʖʑɸʍɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ:

ɟʆ. 3.14.6. ɧɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʂ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋ ɹɸʛʂ ʋɼʒ

ɧɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʂ ʋʌʏʙʔ ʅɸʌʗʂ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋ ʑʃɸʔʖʂʆ ɹɸʁɸʆʂ ʋɼʒ (ʍʆ. 3.14.7):

ɟʆ. 3.14.7. ɖʏʉʏʕɸʆʂ ʍɼʗʛʞʂ ʅɸʌʗʂ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋ ʑʃɸʔʖʂʆ ɹɸʁɸʆʂ ʋɼʒ
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ɋɸʛʂ ʑʖʖɼʘʏʙʋ, ʄʏʉʏʕɸʆʂ ʞ ʀɼʛ ʋɼʖɸʉɸʆɸʍ ʇɼʍɸʗɸʍʂ ɽʏʙɺɸʇɼʓʏʙʀʌɸʍ ɸʑɸʇʏʕʋɸʍ ʍʑɸʖɸʆʏʕ: ɋɸʛʂ ɻʂʗʛʂ ʝʂʛʔʏʙʋ: ɟʏʙʌʍ ʈʞʏʕ ʇɸʒʏʗɻ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋ:
ɤʗɸʖɸʗ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ, ʜɻʂ ʞ ʋʌʏʙʔ ʚɸʆɸʍʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁɵ ʇɸʋɸʈɸʌʍ ɸʗʖɸɻʗʏʉʂ ʆʏʉʋʂʘ ʍɼʗʆɸʌɸʘʕɸʅ ʘʏʙʘʏʙʋʍɼʗʂ: ɖʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁɿ ʑɼʖʛ ɾ ʆɸʖɸʗɼʃ ɸʌʍʑɼʔ, ʏʗ ʒʗʂ
ʎʉʀɸʌʏʙʋ ʐɸʓɸʒɸʍɸʍ ʇɸʍɺʏʙʌʘʍɼʗ, ʂʍʐʑɼʔ ʘʏʙʌʘ ɾ ʖʗʕɸʅ ʍʆ. 3.14.8 – ʏʙʋ:

ɟʆ. 3.14.8. ɨɸʛ ʒʗʂ ʄʏʉʏʕɸʆʂ ʕʗɸ ʇɸʍɺʏʙʌʘʍɼʗ ʐʑɼʖʛ ɾ ʃʂʍɼʍ

6. ɋɸʛʂ ʃʘʍʏʙʋ ʒʗʏʕ ʞ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ɸʗʖɸʇʏʔʛʂ ʔʖʏʙɺʏʙʋ:
7. ɤʗɸʖɸʗ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔɸʘʏʙʋ: ɚʋʓɸʍɿ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿ ʔɸʓʘɸʆɸʃʏʙʋʂʘ
ʑɸʎʖʑɸʍɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ʇɸʊɸʄ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʕʗɸɵ ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔʂʐʂ ʖɸʆ, ʋʏʍʖɸʁʕʏʙʋ
ɾ ʖɸʛɸʘʍʏʉ ʇʏʉʏʗɻɸʃɸʗ, ʏʗɿ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʖɸʛɸʘʍʏʙʋ ɾ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿ:
8. ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʒɼʓʏʙʘʂʐʂ ʞ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɸʌʂʍ ʖʕʂʐʂ ʋʏʍʖɸʁ (ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʒɼʓʏʙʘʂʐʂ ʋʂɸʘʋɸʍ ʇɸʉʏʗɻɸʃɸʗʂ ʃɸʌʍɸʆɸʍ ʆʖʗʕɸʅʛɿ ʑɼʖʛ ɾ ʃʂʍʂ ɸʓʍʕɸɽʍ 2,5 ʋʋ2),
9. Ɋʕʖʏʋɸʖ ʆɸʓɸʕɸʗʋɸʍ ʔɸʗʛʂ ʋʏʍʖɸʁ ʖɸʍɿ:
Ɏʀɼ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʕɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿ ʇɸʋɸʃʗʕɸʅ
ɼʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʏʕ, ɸʑɸ ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɿ ʑɼʖʛ ɾ ʆɸʖɸʗɼʃ, ɸʌʍʑɼʔ
ʂʍʐʑɼʔ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɾ ʍʆ. 3.14.9 – ʏʙʋ:
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʂ ʋʏʍʖɸʁʍ ɸʕɸʗʖɼʃʏʙʘ ʇɼʖʏ ʑɼʖʛ ɾ ɸʌʍ ʔʖʏʙɺɼʃ, ʚʏʗʈɸʗʆɼʃ ʞ ʎɸʇɸɺʏʗʅʋɸʍ ʇɸʍʈʍɼʃ: ɍʗɸ ʇɸʋɸʗ ʑɼʖʛ ɾ ʆɸʖɸʗɼʃ ʇɼʖʞʌɸʃ ɺʏʗʅʏʉʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ:
- ɨɼʉɸɻʗʕɸʅ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʖɼʔʏʉɸʆɸʍ ʔʖʏʙɺʏʙʋ, ʇɸʋʏɽʕɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ, ʏʗ ɸʌʍ ʃɸʕ ɾ
ʋʏʍʖɸʁʕɸʅ:
- ɤʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʆɸʌɸʍʛʂ ʇʂɻʗɸʕʃʂʆ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʔʖʏʙɺʏʙʋ, ɹʍɸʆɸʗɸʍʏʙʋ ɹɸʘɼʃʏʕ
ʖɸʛ ʒʗʂ ʅʏʗɸʆɿ, ʃʘʍɼʃʏʕ ʔɸʓɿ ʒʏʙʗɿ ɹɸʛʂ ʞ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ ʋɼʒ ʞ ʀʏʉʍɼʃʏʕ ʖɸʛ ʅʏʗɸʆɿ ɹɸʘ
ʕʂʊɸʆʏʙʋ ɸʌʍʛɸʍ, ʏʗ ʜɻʂ ʑʉʑʒɸʆʍɼʗʍ ɸʍʇɼʖɸʍɸʍ:
- Ɋʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ ʖɸʗɹɼʗ ʓɼʁʂʋʍɼʗʂ ʔʖʏʙɺʏʙʋɵ ʇɸʋɸʈɸʌʍ ɸʗʖɸɻʗʏʉʂ ʆʏʉʋʂʘ
ʍɼʗʆɸʌɸʘʕɸʅ ʘʏʙʘʏʙʋʍɼʗʂ:
- ɗɸʍʏʀɸʘʏʙʋ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʉʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ɸʎʄɸʖɸʍʛʂʍ:
Ɋʗʖɸɻʗʏʉʂ ʆʏʉʋʂʘ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʎɸʇɸɺʏʗʅʋɸʍ ʇɸʋɸʗ ʋʎɸʆʕɸʅ
ʈɼʓʍɸʗʆʂ ʖʗɸʋɸɻʗʏʙʋ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʉʂʍ:
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ɟʆ. 3.14.9. ɤɼʗʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʏʕ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʋʏʍʖɸʁ.
1. ɧɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆɿ ʓɼʖʂʍɼ ʑɸʎʖʑɸʍʂʐ ʜʉɸʆʏʕ ʞ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʏʕ, 2. ɤɼʗʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʂ ɻʏʙʗʔ ʇɸʍʏʙʋ 20 – ʂʘ 30 ʔɸʍʖʂʋɼʖʗ, 3. ɤɼʗʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʂ ɺʃʄʂʆʂ ʅɸʅʆʏʙʋ ʒɼʗʋɸʇɸʉʏʗɻʂʐ ʛʔʏʙʛʏʕ, 4. ɧɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʂ ʍɼʗʛʞʂ ɼɽʗʂ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋ ʑʃɸʔʖʂʆ ʆʃʏʗ ɹʓʍʂʐʂ (ɹɸʁɸʆʂ)
ʋɼʒ, 5. ɤɼʗʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʂ ɺʃʄʂʆʂ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋ ɹɸʛʂ ɹʍʂʆʂ ʋɼʒ, 6. ɧɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʂ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋ ɹɸʛʂ ɹʍʂʆʂ ʋɼʒ, 7. ɟɼʗʛʞʂʘ ʑʃɸʔʖʂʆ ʆʃʏʗ ɹʓʍʂʐʂ ʆɸʚɸʗʂʐʂ ɸʋʗɸʘʏʙʋ ʑʖʖɼʃʏʕ, ʕɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʂ ʖɼʉɸʎɸʗʁɿ ɻɼʑʂ ʕɼʗʞ ʞ ʍɼʗʛʞ ʔɸʇʋɸʍɸʚɸʆɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ, 8. ɣʖʖɸʆɸʍ
ʎɸʗʁʏʙʋʏʕ ɹɸʛʂ ɻʂʗʛʂ ʆɸʗɺɸʕʏʗʏʙʋ ʞ ɸʋʗɸʘʏʙʋ, 9. ɣɸʎʖʑɸʍʂʐ ʓɼʖʂʍɼ ʜʉɸʆʂ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋ ɹɸʛʂ
ʋʏʖ ʞ ɸʍɻʗɸɻɸʗʈʍʏʉ ʇɸʌɼʃʂʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁ, ɸʓʆɸʌʏʙʀʌɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ

ɝʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʍ ɸʕɸʗʖɼʃʏʙʘ ʇɼʖʏ ʑɼʖʛ ɾ ʍɸʞ ʆɸɽʋɼʃ ʆɸʌɸʍʛʂ
ʇɸʍʈʍʋɸʍ-ɿʍɻʏʙʍʋɸʍ ʕɼʗɸɹɼʗʌɸʃ ʚɸʔʖɸʀʏʙʉʀ, ʋʏʍʖɸʁʍ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍʏʉʂ ʞ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʍ ɿʍɻʏʙʍʏʉʂ ʔʖʏʗɸɺʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʏʕ:

3.15. ɦʖʏʙɺʏʉɸʆɸʍ ʇɸʗʘɼʗ
1.

ɠɼʍʛɸʌʂʍ ʆɸʓʏʙʌʘʂ ʂʍʐ ʖʂʑʂ ʖɸʍʂʛʍɼʗ ʆɸʍ:

2.

ɟʆɸʗɸɺʗɼʃ ʀɼʛ ʖɸʍʂʛʂ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛɿ ʞ ɹɸʉɸɻʗʂʐ ʎɼʗʖɼʗɿ:

3.

ɟʆɸʗɸɺʗɼʃ ʇɸʗʀ ʖɸʍʂʛʂ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛɿ ʞ ɹɸʉɸɻʗʂʐ ʎɼʗʖɼʗɿ:

4.

əɸʗʀ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ʏʗ ʖɸʗɹɼʗɸʆʍ ɾ ʍɸʄɿʍʖʗɼʃʂ:

5.

ɨɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ʆɸʖɸʗʕɼʃʂʛ ɸʎʄɸʖɸʍʛʂ ɻɼʑʛʏʙʋ ʂʍʐ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ʕʖɸʍɺʍɼʗ ʞ ʓʂʔʆɼʗ
ʑɼʖʛ ɾ ɺʍɸʇɸʖɼʃ:

6.

Ɋʗɻʌʏ±ʛ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ɸʎʄɸʖʏʉʍɼʗɿ ʑɼʖʛ ɾ ʅɸʍʏʀɸʘʕɸʅ ʃʂʍɼʍ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ ʆɸʍʏʍʍɼʗʂʍ ʞ ʔʖʏʗɸɺʗɼʍ ʇɸʋɸʈɸʌʍɸɺʂʗ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ ʆɸʍʏʍʍɼʗɿ ʑɸʇʑɸʍɼʃʏʙ ʕɼʗɸɹɼʗʌɸʃ:
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7.

Ɋʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ ʂ±ʍʐ ʃʗɸʘʏʙʘʂʐ ʑɸʇɸʍʒʍɼʗ ʑɼʖʛ ɾ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍʕɼʍ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ
ʆɸʌɸʍʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ:

8.

ɡʗʏ±ʍʛ ɼʍ ɸʍʇɸʖɸʆɸʍ ɸʑɸʇʏʕʏʙʀʌɸʍ ʋʂʒʏʘʍɼʗɿ:

9.

ɨɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂ ʆɸʖɸʗʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ ɹɸʗʈʗɸʘʋɸʍ
ʍʑɸʖɸʆʏʕ ʂʍʐ ʔɸʗʛɼʗ ʞ ʇɸʗʋɸʗɸʍʛʍɼʗ ɼʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ:

10. ɡʗʏ±ʍʛ ɼʍ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ʒʗɸʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐʂ ɹɸʉɸɻʗʂʐ ʇɸʍɺʏʙʌʘʍɼʗʂ ɹɸʗʈʗɸʘʋɸʍ ʋʂʒʏʘʍɼʗɿ:
11. ɔ±ʍʐ ʍɸʄʍɸʆɸʍ ɸʎʄɸʖɸʛʍɼʗ ɾ ʑɼʖʛ ʆɸʖɸʗɼʃ ʍɸʄʛɸʍ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁɿ:
12. ɔ±ʍʐ ʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍʏʙʀʌɸʋɹ ɼʍ ʆɸʖɸʗʕʏʙʋ ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɿ ʕɼʗɸɻʗʕʏʉ
ʆʉʋʂʍɻʗʍɼʗʏʕ ʀɼʛ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ:
13. ɡʗʏ±ʍʛ ɼʍ ʀɼʛ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ɸʗɸʞʌʂʍ ʒɸʗɸʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐʍɼʗʂ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ɸʓɸʕɼʃʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ ʞ ʀɼʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ:
14. ɔ±ʍʐ ʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍʏʙʀʌɸʋɹ ɼʍ ʆɸʖɸʗʕʏʙʋ ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɿ ʕɼʗɸɻʗʕʏʉ
ʆʉʋʂʍɻʗʍɼʗʏʕ ʀɼʛ ʖɸʍʂʛʂ ʋɼʒ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ:
15. ɡʗʏ±ʍʛ ɼʍ ʀɼʛ ʖɸʍʂʛʂ ʋɼʒ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒɸʗɸʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐʍɼʗʂ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ɸʓɸʕɼʃʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ ʞ ʀɼʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ:
16. ɔ±ʍʐ ɼʉɸʍɸʆʍɼʗʏʕ ɼʍ ɸʋʗɸʘʕʏʙʋ ʋɼʖɸʉɸʆɸʍ ɸʋʗɸʆʍɼʗɿ ʇɸʗʀ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ:
17. ɔ±ʍʐ ʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍʏʙʀʌɸʋɹ ɼʍ ʆɸʖɸʗʕʏʙʋ ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɿ ʇɸʗʀ ʖɸʍʂʛʂ
ʕʗɸ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ:
18. ɡʗʏ±ʍʛ ɼʍ ʇɸʗʀ ʖɸʍʂʛʍɼʗʂ ʕʗɸ ʕɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ
ɸʓɸʕɼʃʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ ʞ ʀɼʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ:
19. ɠɼʍʛʂ ʊɸʆɸʖɸʌʂʍ ʑɸʖɼʗʂʍ ʋʏʍʖɸʁɼʃʏʙ ɻɼʑʛʏʙʋ ʂ±ʍʐ ʄʍɻʂʗʍɼʗ ʑɼʖʛ ɾ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃ:
20. ɑʍʖʗʕʏ±ʙʋ ɾ ɸʗɻʌʏʛ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʀɼʛʋɸʍ ɸʍʆʌʏʙʍɿ ʇʏʗʂɽʏʍɸʆɸʍ ʇɸʗʀʏʙʀʌɸʍ ʍʆɸʖʋɸʋɹ ʖɼʉɸʍʛʂ ɸʎʄɸʗʇɸɺʗɸʆɸʍ ʃɸʌʍʏʙʀʌɸʍɿ ʇɸʕɸʔɸʗ:
21. ɔ±ʍʐ ɸʗʖɸʇɸʌʖʏʙʀʌɸʍ ʋʂʒʏʘʏʕ ɾ ʏʗʏʎʕʏʙʋ ʔʖʕɼʗʂ ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍ ʐɸʚɿ ɻɼʆʖɼʋɹɼʗʂ
21 – ʂʍ:
22. ɔ±ʍʐ ɸʗʖɸʇɸʌʖʏʙʀʌɸʍ ʋʂʒʏʘʏʕ ɾ ʏʗʏʎʕʏʙʋ ʔʖʕɼʗʂ ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍ ʐɸʚɿ ɻɼʆʖɼʋɹɼʗʂ
21 – ʂʍ əɸʌɸʔʖɸʍʂ əɸʍʗɸʑɼʖʏʙʀʌʏʙʍʏʙʋ:
23. ɤɼʗʋɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʋʂɸʘʋɸʍ ʂ±ʍʐ ʈʞɼʗ ɺʏʌʏʙʀʌʏʙʍ ʏʙʍɼʍ:
24. ɖʏʉʏʕɸʆɸʎɸʗʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʂ±ʍʐ ʇɸʗʘɼʗ ʑɼʖʛ ɾ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃ:
25. ɡʗʏ±ʍʛ ɼʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ɿʍʖʗɸʍʛʍɼʗɿ:
26. ɔ±ʍʐ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ɾ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ʒɼʗʋɸʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛɿ:
27. ɤɼʗʋɸʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛʂ ʋɼʒ ʔɸʓɿ ʒʏʙʗɿ ʋʏʙʖʛ ɾ ɺʏʗʅʏʙʋ ʕɼʗʞʂʘ, ʀɼ± ʍɼʗʛʞʂʘ:
28. ɘ±ɸ ɸʗɻʌʏʛ ʒɼʗʋɸʚʏʄɸʍɸʆʂʐ ʒɼʗʋɸʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛʏʙʋ:
29. ɡʗʏ±ʍʛ ɼʍ ʖɸʗɸʍʒɸʖʕɸʅ ʖʂʑʂ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ɹɸʉɸɻʗʂʐ
ʑɸʗɸɺɸʍɼʗɿ:
30. ɡʗʏ±ʍʛ ɼʍ ʑʏʋʑɸʆɸʌʍʂ ɹɸʉɸɻʗʂʐ ʑɸʗɸɺɸʍɼʗɿ:
31. ɡʗʖɼ±ʉ ɾ ʋʏʍʖɸʁʕʏʙʋ ʜɻʂ ʞ ɺʏʃʏʗʎʏʙ ɸʗʖɸʍɼʖʋɸʍ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ ʚɸʆɸʍɿ:
32. ɡʗʖɼ±ʉ ɼʍ ʋʏʍʖɸʁʕʏʙʋ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɸʌʂʍ ʖʕʂʐʍɼʗɿ:
33. ɔ±ʍʐ ɺʏʗʅʂʛɸʆɸɽʋ ɾ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʆɸʌɸʍʛʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ʇɸʋɸʗ:
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34. ɔ±ʍʐ ʍɸʄʍɸʆɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗ ɼʍ ʂʗɸʆɸʍɸʘʕʏʙʋ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ
ʋʏʍʖɸʁʂ ʇɸʋɸʗ:
35. ɔ±ʍʐ ʑɼʖʛ ɾ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ʁɸʋɸʍɸʆ:
36. ɔ±ʍʐʑɼʔ ʑɼʖʛ ɾ ʖɼʉɸɻʗɼʃ ʕɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿ:
37. ɔ±ʍʐʑɼʔ ʑɼʖʛ ɾ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃ ɿʍɻɸʗʈɸʆʋɸʍ ɹɸʛʂ ʋʏʍʖɸʁɿ:
38. ɟʆɸʗɸɺʗɼʛ ʖɸʗɸʍʒɸʖʕɸʅ ʖʂʑʂ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʃʘʋɸʍ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘɿ:
39. ɔʍʐʑɼ±ʔ ɾ ʇɼʓɸʘʕʏʙʋ ʜɻɿ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂʘ:
40. ɔʍʐʑɼ±ʔ ɾ ʆɸʗɺɸʕʏʗʕʏʙʋ ʒɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆʂ ʇʏʔʛʂ ɸʗɸɺʏʙʀʌʏʙʍɿ:
41. ɟʆɸʗɸɺʗɼʛ ʀɼʗʋʏʔʂʝʏʍɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʍɼʗɿ:
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4. ɊɩɎɧɊɞɔɟ ɤɩɊɨɊɭɊɪɝɊɟ ɘɊɞɊɟɭɟɎɩɔ ɨɎɖɟɔɘɊɘɊɟ ɦɣɊɦɊɩɘɡɫɝ
4.1. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ʇʂʋʍɸʆɸʍ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗɿ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗɿ ɹɸʗɻ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗ ɼʍ, ʏʗʏʍʛ
ɺʏʗʅʏʙʋ ɼʍ ɹɸʕɸʆɸʍʂʍ ʃɸʌʍ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɸʌʂʍ ʖʂʗʏʙʌʀʏʙʋ, ʋʏʖɸʕʏʗɸʑɼʔ - 30°C - ʂʘ +

250°C: Ɋʌɻ ʑɸʖʊɸʓʏʕ, ʇɸʊɸʄ ʂ ʇɸʌʖ ɼʍ ɺɸʃʂʔ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐʍɼʗʂ ʖɸʗɹɼʗ
ʖʂʑʂ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗ, ʏʗʏʍʛ ʕɼʗɸʘʕʏʙʋ ɼʍ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ʎʍʏʗʇʂʕ: ɔʍʐʑɼʔ
ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɾ ʍʆ. 4.1.1–ʏʙʋ, ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ʏʗʏʎ ʋɸʔɿ (15 %) ɸʗʖɸɻʗɸʆɸʍ ʅɸɺʏʙʋ ʏʙʍʂ:
ɖɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ɹɸʕɸʆɸʍʂʍ ʋɼʅ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗ ɼʍ (45 %) ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʍɸʄɸɺʅʏʙʋɿ ʞ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂ ʑʃɸʍɸʕʏʗʏʙʋɿ: ɬʏʛʗ ʐɾ ʍɸʞ ʔʄɸʃ ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ɸʓɸʒɸʘɸʅ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ʋɸʔʍɸɹɸʁʂʍɿ (40 %):
Ɋʗʖɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍ 15 %

ɝʏʍʖɸʁ
40 %

ɟɸʄɸɺʅʏʙʋ ʞ
ʑʃɸʍɸʕʏʗʏʙʋ
45 %

ɟʆ. 4.1.1. ɖɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗɿ

Ɋʔʕɸʅʂʘ ʇɼʖʞʏʙʋ ɾ, ʏʗ ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɿ ʑɼʖʛ ɾ ʂʗɸʆɸʍɸʘʕɼʍ ʑɸʖʎɸʊ ʋɸʆɸʗɻɸʆʏʕ, ɹɸʗʈʗ ʏʗɸʆɸʕʏʗʏʙʋ ʏʙʍɼʘʏʉ ʋɸʔʍɸɺɼʖʍɼʗʂ ʆʏʉʋʂʘ: ɨɸʗɹɼʗ ʅɸɺʋɸʍ
ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗ ʏʙʍɼʘʏʉ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ʕɼʗɸʘʋɸʍ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʍɸʞ ʊʂʎʖ ʆɸɽʋɸʆɼʗʑɼʃ ʞ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɿ: ɦʖʏʗʞ ʍɼʗʆɸʌɸʘʕʏʙʋ ɼʍ ʔʄɸʃ ʋʏʍʖɸʁʂ ʞ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ɸʓɸʒɸʘɸʅ ʋʂ ʛɸʍʂ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ʜʗʂʍɸʆʍɼʗ:

ɸ)

ɹ)

ɟʆ. 4.1.2. ɤɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔʂʐʂ ʕʍɸʔʕɸʅʛ (ɸ) ʞ ʕʍɸʔʕɸʅ ʑʗʏʑʂʃɼʍ ɺʃʂʆʏʃɸʌʂʍ ʄɸʓʍʏʙʗɻ (ɹ)

ɟʆ. 4.1.2 ɸ – ʏʙʋ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔʂʐʂ ʕʍɸʔʕɸʅʛʂ ʑɸʖʊɸʓ ɾ ʇɸʍɻʂʔɸʘɼʃ
ʋʏʍʖɸʁʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʏʐ ɹɸʕɸʗɸʗ ʒɼʗʋɸɻʂʋɸʘʆʏʙʍʏʙʀʌɸʋɹ, ɸʗʞʂ ɡʙɝ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ʞ
ʄʏʍɸʕʏʙʀʌɸʍ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ ʍʆɸʖʋɸʋɹ ʆɸʌʏʙʍ ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔʂʐʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌʏʙʍɿ: ɡʗʑɼʔ
ʇɼʖʞɸʍʛ, ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʗʏʙʔʖʍɼʗɿ ʄʂʔʖ ʆɼʗʑʏʕ ʋɼʅɸʍʏʙʋ ɼʍ:
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Ɋʋɸʓɸʌʂʍ ʎʏɺ ɼʉɸʍɸʆɸʌʂʍ ʑɸʌʋɸʍʍɼʗʏʙʋ, ʇɸʖʆɸʑɼʔ ɸʗʈɸʆʏʙʗɻɸʌʂʍ ʎʗʒɸʍʏʙʋ,
ɼʗɹ ʖɸʛ ʒʗʂ ʔʑɸʓʏʙʋ ʐʆɸ, ʇɸʋɸʆʗɺɿ ʇɸʊɸʄ ɼʍʀɸʗʆʕʏʙʋ ɾ ɹɸʗʈʗ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʍɼʗʂ
ɸɽɻɼʘʏʙʀʌɸʍɿ (ʆɸʍɺ ʂʗɸʕʂʊɸʆ): ɍʗɸ ʇɼʖʞɸʍʛʕ ʕʍɸʔʕʏʙʋ ɼʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ɹɸɽʋɸʀʂʕ
ʇɸʍɺʏʙʌʘʍɼʗ, ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ʒɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆɿ: ɟʆ. 4.1.2 ɹ –ʏʙʋ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɾ ɸʌɻʑʂʔʂ ʕʍɸʔʕɸʅ ʑʗʏʑʂʃɼʍ ɺʃʂʆʏʃɸʌʂʍ ʄɸʓʍʏʙʗɻ: ɔʍʐʑɼʔ ɼʗʞʏʙʋ ɾ ʍʆɸʗʂʘ, ʄɸʓʍʏʙʗɻʂ ɺʏʙʌʍɿ ɹɸʕɸʆɸʍʂʍ ʋʏʙɺ ɾ ʍʏʗʋɸʃ ʕʂʊɸʆʏʙʋ ɺʖʍʕʏʉ ʇɸʆɸʔɸʓɼʘʋɸʍ ʄɸʓʍʏʙʗɻʍɼʗʂ ʇɸʋɼʋɸʖ: ɋɸʗʈʗ
ʒɼʗʋʏʙʀʌɸʍ ʇɸʊɸʄɸʆʂ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ʄɸʓʍʏʙʗɻʂ ʛʂʋʂɸʆɸʍ ɹɸʉɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʚʏʄʕɼʃ ɾ ʞ ʆʏʗɼʃ ɾ ʄɸʓʍʏʙʗɻʂ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ʘʗʖɸɻʂʋɸʘʆʏʙʍʏʙʀʌʏʙʍɿ, ʂʍʐɿ ʈʋʓɸʍɿ
ʑɸʖʊɸʓ ʆʇɸʍɻʂʔɸʍɸ ʔɸʓʘɸʆɸʃʋɸʍ, ʆʏʓʏɽʂɸʌʂ ʞ ɸʋɹʏʉʒ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʕʍɸʔʕɸʅʛʍɼʗʂ:
ɤɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɸʌʂʍ ʖʕʂʐʂ ʔʄɸʃ ʋʏʍʖɸʁʂ ʜʗʂʍɸʆ ɾ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ʍʆ. 4.1.3 ɸ–ʏʙʋ: ɨʕʂʐɿ
ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ ʋɼʒ ʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅ ʇɸʖʏʙʆ ʄʘʂʆʏʙʋ ʖɼʉɸʆɸʌɼʃʏʙ ʚʏʄɸʗɼʍ, ʔʄɸʃ ʆɼʗʑʏʕ ʖɼʉɸɻʗʕɸʅ ɾ ʜɻʂ ɸʗʖɸʍɼʖʋɸʍ ʚɸʆɸʍʂ ʋʂɸʘʋɸʍ ʇɸʍɺʏʙʌʘʂʍ: Ɋʌɻ ɻʂʗʛʏʙʋ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɿ ɸʕɼʃʂ ʘɸʅʗ ɾ, ʛɸʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ ʋʂʒʂ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɿ: ɍʗɸ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ, ɸʕʖʏʋɸʖ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐɿ ʋʂɸʘʍʏʙʋ ɾ ʑʏʋʑɿ ʋɼʅ ʏʙʎɸʘʏʙʋʏʕ, ʆʏʃɼʆʖʏʗɿ ɺɼʗʖɸʛɸʍʏʙʋ ɾ, ʒɼʗʋɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ʆɼʗʑʏʕ ʐʂ ʖɼʉɸʚʏʄʕʏʙʋ ɻɼʑʂ ʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛ:
ɑʍɻɸʗʈɸʆʋɸʍ ɹɸʛʂ ʔʄɸʃ ʋʏʍʖɸʁʂ ɻɼʑʛʏʙʋ (ʍʆ. 4.1.3 ɹ) ʇʍɸʗɸʕʏʗ ɾ ʜɻʂ ʆʏʙʖɸʆʏʙʋ
ɹɸʛʂ ʋɼʒ, ʂʍʐʂ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ʇɸʋɸʆɸʗɺʏʙʋ ɸʓɸʒɸʍʏʙʋ ɼʍ ʊʍʎʋɸʍ ʖɸʖɸʍʏʙʋʍɼʗ: ɋɸʘʂ
ɸʌɻ, ɿʍɻɸʗʈɸʆʋɸʍ ɹɸʛʂ ɻʂɸʝʗɸɺʋɸʍ ʖɸʛɸʍʏʙʋ ɾ, ʂʍʐɿ ʍʏʙʌʍʑɼʔ ɸʍʘɸʍʆɸʃʂ ɾ:

ɸ)

ɹ)

ɟʆ. 4.1.3. ɤɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɸʌʂʍ ʖʕʂʐʂ ʔʄɸʃ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋ (ɸ) ʞ ɿʍɻɸʗʈɸʆʋɸʍ ɹɸʛʂ ʔʄɸʃ ʋʏʍʖɸʁ (ɹ)

4.2. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʂʘ ʞ ʀʏʉɸʗʆʏʙʋʂʘ ʇɼʖʏ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ
ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋ: ɣɼʖʛ ɾ ʑɸʗɹɼʗɸɹɸʗ ʔʖʏʙɺɼʃ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍʌʂʍ
ʓɼʁʂʋʍɼʗɿ ʞ ʕɼʗɸʘʍɼʃ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ɸʍʔɸʗʛʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ ʞ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗɿ:
ɦʑɸʔɸʗʆʋɸʍɿʍʀɸʘʛʏʙʋʑɼʖʛɾɸʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʉʍɼʗʂʍ ʇɸʗʘʍɼʃʂʗɼʍʘɹɸʕɸʗɸʗʕɸʅʏʙʀʌɸʍʋɸʔʂʍ, ɺʗɸʍʘɼʃ ʍʆɸʖʕɸʅ ʀɼʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ ʞ ʕɼʗɸʘʍɼʃ ɻʗɸʍʛ:ɦʑɸʔɸʗʆʋɸʍɸʎʄɸʖɸʍʛɿʑɼʖʛ ɾ ʋɸʍʗɸʋɸʔʍ ʆɼʗʑʏʕ ʍʆɸʗɸɺʗɼʃ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍʇɸʎʕɼʖʕʏʙʀʌʏʙʍʏʙʋ:
ɖʏʗʇʏʙʗɻ ɾ ʖʗʕʏʙʋ, ʖɸʗɼʆɸʍ ʋɼʆ ɸʍɺɸʋ ʆɸʖɸʗɼʃ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ
ʇɼʖʞʌɸʃ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɿ:
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1.

ɦʖʏʙɺɼʃ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ ʄʏʉʏʕɸʆɸʎɸʗʂ ʎʉʀɸʌʂ, ɹɸʛʂ ʞ ʑʏʋʑɸ-

ʆɸʌɸʍʂ ɸʗʖɸʇʏʔʛɼʗɿ:
2.

ɣʏʋʑɸʆɸʌɸʍʂ ʒɼʗʋɸʐɸʚɼʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʔʖʏʙɺɼʃ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂʘ ɼʆʏʉ ʖɸʛ

ʇʏʔʛʂ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɿ ʞ ʑʏʋʑʏʕ ɻɼʑʂ ʆʏʃɼʆʖʏʗ ɺʍɸʘʏʉ ʔɸʓɿ ʇʏʔʛʂ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɿ:
3.

ɦʖʏʙɺɼʃ ɸʕʖʏʋɸʖ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʂ ʘʏʙʘʋʏʙʍʛʍɼʗɿ, ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʍɼʗʂ ʋʏʙʖʛɸɺʗʕɸʅ

ɸʗʁɼʛʍɼʗɿ:
4.

ɦʖʏʙɺɼʃ ɸʗɼɺɸʆʍɸʌʂʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʊʍʎʏʙʋɿ: Ɏʀɼ ɸʌʍ ɿʍʆɼʃ ɾ, ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʋɼʒ

ʑɼʖʛ ɾ ɸʕɼʃɸʘʍɼʃ ɺʃʂʆʏʃɸʌʂʍ ʄɸʓʍʏʙʗɻ ʞ ɹɸʗʈʗɸʘʍɼʃ ʊʍʎʏʙʋɿ:
5.

ɦʖʏʙɺɼʃ ɸʗʖɸʛʂʍ ʋʂʒɸʕɸʌʗʏʙʋ ɺʖʍʕʏʉ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔɸʘʏʙʋɿ, ɻʗɸʍʘ

ʇʍɸʗɸʕʏʗ ʕʍɸʔʕɸʅʛʍɼʗɿ, ʛɸʌʛɸʌʏʙʋɿ ʆɸʋ ɸʉʖʏʖʏʙʋɿ:
6.

ɨɼʔʏʉɸʆɸʍʏʗɼʍ ʔʖʏʙɺɼʃ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗɿ, ʆʏʖʗʕɸʅ ɸʑɸʆʂʍɼʗɿ, ɸʑɸ-

ʆʂʍɼʗʂ/ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʀɸʚɸʍʘʂʆʏʙʀʌɸʍ ʆʏʗʏʙʔʖɿ:
7.

ɝɸʛʗɼʃ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʋɸʆɼʗɼʔɿɵ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃʏʕ ʔʑʏʙʍɺ, ʀʏʙʌʃ ʜʊɸʓʂ ʞ ʒʗʂ ʃʏʙ-

ʅʏʙʌʀ:
8.

ɦʖʏʙɺɼʃ ɸʋʗɸʘʋɸʍ ʔɸʗʛɼʗɿ ʞ ɻɼʖɸʃʍɼʗɿ, ɻʗɸʍʘ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ʕʍɸʔʕɸʅʛʍɼʗɿ ʞ

ʇɸʋʏɽʕɼʃ, ʏʗ ɹʏʃʏʗ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʍ ɸʋʏʙʗ ɼʍ:
9.

ɬʏʗʈɸʗʆɼʃ ɺʃʂʆʏʃʂ ʃʏʙʅʏʙʌʀʂ ʘʗʖɸɻʂʋɸʘʆʏʙʍʏʙʀʌɸʍ ʇɸʖʆʏʙʀʌʏʙʍɿ ʞ pH – ʂ ɸʗ-

ʁɼʛɿ (ʖɼʔ ʔʖʏʗʞ) ʞ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖʏʙʀʌɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ʚʏʄɸʗʂʍɼʃ:
10. ɦʖʏʙɺɼʃ ɿʍɻɸʗʈɸʆʋɸʍ ɹɸʛʂ ʃʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍ ʊʍʎʏʙʋɿ:
11. ɦʖʏʙɺɼʃ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗ - ɹɸʛ ʄʏʉʏʕɸʆɸʎɸʗʂ ʎʉʀɸʌʏʙʋ ʇʏʔʛʂ ɸʗɸɺʏʙʀʌʏʙʍɿ ʞ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖʏʙʀʌɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ɸʌʍ ʆɸʗɺɸʕʏʗɼʃ:
12. ɮɻʂ ɹɸʁɸʍʂʐʂ ʚɸʆɸʍʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ɹɸʘ ʀʏʉʍɼʃ ʆʏʙʖɸʆʕɸʅ ʜɻɿ:
13. ɦʖʏʙɺɼʃ ʑʏʋʑʂ ɸʎʄɸʖɸʍʛɿ, ɻʗɸ ɸʉʋʏʙʆʂ ʋɸʆɸʗɻɸʆɿ:
ɧɼʗɿ ʍʎʕɸʅ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ɺʏʗʅʏʉʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ ʋɼʅ ʋɸʔɿ ʖɼʔʏʉɸʆɸʍ (ʕʂɽʏʙɸʃ) ʔʖʏʙɺʏʙʋʍɼʗ ɼʍ: ɞʏʀɼʗʏʗɻ ʆɼʖʏʙʋ ʍʎʕɸʅ ʔʖʏʙɺʏʙʋʍɼʗʍ ʂʗɸʆɸʍɸʘʕʏʙʋ ɼʍ ʐɸʚʂʐ ʔɸʗʛɼʗʂ ʞ
ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ ʐɸʚʋɸʍ ʋɼʀʏɻʍɼʗʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌɸʋɹ: ɍʂʖɸʗʆɼʍʛ ɸʌɻ ʋɼʀʏɻʍɼʗɿ:
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʆɸʌɸʍʛʂ ʒɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆʂ ʘʗʖɸɻʂʋɸʘʆʏʙʍʏʙʀʌɸʍ ʔʖʏʙɺʏʙʋ
Ɍʃʂʆʏʃʂ ʞ ʒʗʂ (ʀʏʗɸʅ) ʄɸʓʍʏʙʗɻɿ 40/60 ɺʃʂʆʏʃ/ʒʏʙʗ ʇɸʗɸɹɼʗɸʆʘʏʙʀʌɸʋɹ ɸʑɸʇʏʕʏʙʋ
ɾ ʘʗʖɸʇɸʗʏʙʀʌʏʙʍʂʘ ʋʂʍʐʞ -25 ° C ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍ: ɮɺʖʕɼʃʏʕ ʔʖʏʗʞ ɹɼʗʕɸʅ ɸʉʌʏʙʔɸʆʂʘɵ
ʆɸʗɼʃʂ ɾ ɿʍʖʗɼʃ ʒɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆʏʙʋ ɺʃʂʆʏʃʂ ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ ʆʏʍʘɼʍʖʗɸʘʂɸʍ, ʇɸʎʕʂ
ɸʓʍɼʃʏʕ ʖʕʌɸʃ ɹʍɸʆɸʕɸʌʗʂ ʈʋɼʓɸʌʂʍ ʍʕɸɽɸɺʏʙʌʍ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɿ:
Ɋʍʖʂʝʗʂɽ

Ɋʑɸʇʏʕʏʙʋ ʋʂʍʐʞ

25%

-12 ÛC

30%

-16 ȗC

35%

-20 ȗC

40%

-25 ȗC

Ɋʗɼɺɸʆʍɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐ ʇɸʋɸʆɸʗɺʏʙʋ ʘʗʖɸʇɸʗʏʙʀʌɸʍ ʋɸʆɸʗɻɸʆɿ ʑɼʖʛ ɾ
ɸʋɼʍ ʖɸʗʂ ʔʖʏʙɺɼʃ`ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃʏʕ ʓɼʝʗɸʆʖʏʋɼʖʗ (ʔʖʏʗʞ ʍɼʗʆɸʌɸʘʕɸʅ ɾ) ʆɸʋ ɸɼʗʏʋɼʖʗ:
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ɟʆ. 4.2.1. ɥɼʝʗɸʆʖʏʋɼʖʗ

pH ɸʗʁɼʛʂ ʔʖʏʙɺʏʙʋ
ɟɸʄʛɸʍ pH – ʂ ɸʗʁɼʛʂ ʐɸʚʋɸʍ ʋɼʀʏɻʂ ʍʆɸʗɸɺʂʗɿ, ʇʂʎɼʍʛ pH – ʂ ʕɼʗɸɹɼʗʌɸʃ
ʇɼʖʞʌɸʃ ɻɸʖʏʉʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ:
ɕʏʙʅʏʙʌʀʍɼʗʏʙʋ ʀʀʕɸʌʍʏʙʀʌɸʍ ɸʗʁɼʛɿ ʑɸʌʋɸʍɸʕʏʗʕɸʅ ɾ ʒʗɸʅʍʂ (H) ɸʖʏʋʍɼʗʂ ʆʏʍʘɼʍʖʗɸʘʂɸʌʏʕ, ʏʗɿ ʚʏʄʕʏʙʋ ɾ 0 - ʂʘ 14 ʋʂʒɸʆɸʌʛʏʙʋ, ʂʔʆ ʇʂʋʍɸʌʍʏʙʀʌɸʍ ɸʗʁɼʛɿ ʏʗʏʎʕʏʙʋ
ɾ ʇʂɻʗʜʛʔʂɻ ʂʏʍʍɼʗʂ (OH) ʆʏʍʘɼʍʖʗɸʘʂɸʌʏʕ: ɕʏʙʅʏʙʌʀʂ pH – ʂ ɸʗʁɼʛɿ (ʃɸʖ.ɵ pondus Hydrogenii,
«ʒʗɸʅʍʂ ʆʎʂʓ», ɸʗʖɸʔɸʍʕʏʙʋ ɾ «ʑɾ ʇɸʎ») ʘʏʙʌʘ ɾ ʖɸʃʂʔ ʃʏʙʅʏʙʌʀʂ ʀʀʕɸʌʍʏʙʀʌɸʍ ʐɸʚɿ: ɮʗʂʍɸʆ 25 °C ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʏʙʋ ʋɸʛʏʙʗ ʒʗʏʙʋ ʒʗɸʅʍʂ ʂʏʍʍɼʗʂ ʆʏʍʘɼʍʖʗɸʘʂɸʍ ʞ ʇʂɻʗʜʛʔʂɻ
ʂʏʍʍɼʗʂ ʆʏʍʘɼʍʖʗɸʘʂɸʍ ʍʏʙʌʍʍ ɼʍ, ʞ ʒʏʙʗɿ ʐɼɽʏʛ ɾ (ʏʐ ʀʀʕɸʌʂʍ ʞ ʏʐ ʇʂʋʍɸʌʂʍ ʇɼʉʏʙʆ), ʏʗʂ
pH = 7: Ɏʀɼ ʃʏʙʅʏʙʌʀʏʙʋ ʒʗɸʅʍʂ (H) ʆʏʍʘɼʍʖʗɸʘʂɸʍ ɸʕɼʃɸʍɸ, ɸʑɸ ɸʌʍ ʆʃʂʍʂ ʀʀʕɸʌʂʍ,
ʂʔʆ ɼʀɼ ɸʕɼʃɸʍɸ ʇʂɻʗʜʛʔʂɻʂ (OH) ʆʏʍʘɼʍʖʗɸʘʂɸʍ, ɸʑɸ ʃʏʙʅʏʙʌʀɿ ʆʃʂʍʂ ʇʂʋʍɸʌʂʍ:
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʒɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆʂ ʇɸʊɸʄɸʆʂ ɺɼʗʖɸʛɸʘʋɸʍ
(ʆɸʍɺʂ ʂʗɸʕʂʊɸʆ) ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ʖɼʉʂ ɾ ʏʙʍɼʍʏʙʋ ɺʃʂʆʏʃʂ ʛɸʌʛɸʌʏʙʋ ʞ ʀʀʏʙʍɼʗʂ ɸʓɸʒɸʘʏʙʋ,
ʂʍʐɿ ʇɸʍɺɼʘʍʏʙʋ ɾ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʆʏʓʏɽʂɸʌʂʍ, ʏʗʂ ʑɸʖʊɸʓʏʕ ʒɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆʂ ʀʀʕɸʌʍʏʙʀʌɸʍ ʋɸʆɸʗɻɸʆɿ ʑɼʖʛ ɾ ʔʖʏʙɺɼʃ ʌʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗ ʖɸʗʂ: ɦʖʏʙɺʏʙʋʍ
ʂʗɸʆɸʍɸʘʕʏʙʋ ɾ pH–ʂ ɸʗʁɼʛɿ ʐɸʚʏʉ ʁɸʑɸʕɼʍʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌɸʋɹ (ʍʆ. 4.2.2): ɦʖʏʙɺʋɸʍ ʋɼʀʏɻʂ ɾʏʙʀʌʏʙʍɿ ɾ ʇɼʖʞʌɸʃʍ ɾ: ɓɸʑɸʕɼʍʂ ʀʋɹʏʙʆʂʘ ʆʖʗʕʏʙʋ ɾ ʚʏʛʗɵ ʋʏʖɸʕʏʗɸʑɼʔ 5 ʔʋ ɼʗʆɸʗʏʙʀʌɸʋɹ ʆʖʏʗ, ʏʗʂ ʅɸʌʗʍ ɿʍʆʉʋʕʏʙʋ ɾ ʇɼʉʏʙʆʂ ʋɼʒ: əɸʍɼʃʏʕ ʇɼʉʏʙʆʂʘɵ ʍʆɸʖʕʏʙʋ ɾ ʁɸʑɸʕɼʍʂ ɺʏʙʌʍʂ ʚʏʚʏʄʏʙʀʌʏʙʍ: əɸʋɸɻʗɼʃʏʕ ʔʖɸʘʕɸʅ ɺʏʙʌʍɿ ʀʋɹʏʙʆʂ ʕʗɸ ʍɼʗʆɸʌɸʘʕɸʅ ɺʏʙʌʍɼʗʂ
ʇɼʖ ʏʗʏʎʕʏʙʋ ɾ, ʀɼ ʏʗ ɺʏʙʌʍʂʍ ɾ ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍʏʙʋ ʁɸʑɸʕɼʍʂ ʔʖɸʘʕɸʅ ɺʏʙʌʍɿ: ɟʎɼʍʛ, ʏʗ
ʀʋɹʏʙʆʂ ʕʗɸ, ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɼʍ ʖɸʗɹɼʗ ɺʏʙʌʍɼʗ, ʏʗʏʍʘ ɻʂʋɸʘ ɺʗʕɸʅ ɾ ʌʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗ ɺʏʙʌʍʂʍ
ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍʏʉ pH – ʂ ʀʕɸʌʂʍ ɸʗʁɼʛɿ: əɸʋɼʋɸʖɼʃʏʕ ʁɸʑɸʕɼʍʂ ʔʖɸʘʕɸʅ ɺʏʙʌʍɿ
ʀʋɹʏʙʆʂ ʕʗɸ ʍɼʗʆɸʌɸʘʕɸʅ ɺʏʙʌʍɼʗʂ ʇɼʖɵ ʏʗʏʎʕʏʙʋ ɾ ʇɼʖɸɽʏʖʕʏʉ ʇɼʉʏʙʆʂ pH – ʂ ɸʗʁɼʛɿ:

ɟʆ. 4.2.2. pH – ʂ ɸʗʁɼʛɿ ʐɸʚʏʉ ʁɸʑɸʕɼʍ

Ɏʀɼ ʔʖʏʙɺʋɸʍ ɸʗɻʌʏʙʍʛʏʙʋ ʔʖɸʘʕʏʙʋ ɾ, ʏʗ pH – ʂ ɸʗʁɼʛɿ 7 –ʂʘ ʘɸʅʗ ɾ, ɸʑɸ ɺʃʂʆʏʃɸʌʂʍ ʄɸʓʍʏʙʗɻɿ ʀʀʕɸʌʂʍ ɾ ʞ ɸʌʍ ʑɼʖʛ ʚʏʄʕʂ:
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4.3. ɝʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ʔʄɸʃʍɼʗ, ʇɼʖʞɸʍʛʍɼʗ ʞ ɻʗɸʍʘ ʕɼʗɸʘʋɸʍ ʏʙʉʂʍɼʗɿ
ɔʍʐʑɼʔ ʍʎʕɸʅ ɾ 4.1 ɼʍʀɸɹɸʁʍʏʙʋ, ɸʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ 40 % – ɿ ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʀʏʙʌʃ ʖʗʕɸʅ ʔʄɸʃʍɼʗʂ ʇɼʖʞɸʍʛ
ɾ: Ɋʌɻ ʔʄɸʃʍɼʗʂ ʖɸʗɸʅʕɸʅ ʜʗʂʍɸʆʍɼʗɿ, ʄʋɹɸʕʏʗʕɸʅ ɿʔʖ ɸʓɸʍʈʂʍ ʇɸʍɺʏʙʌʘʍɼʗʂ ʞ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʍɼʗʂ, ɻʗɸʍʘ ʇɼʖʞɸʍʛʍɼʗɿ ʞ ʕɼʗɸʘʋɸʍ ʏʙʉʂʍɼʗɿ ʍʆɸʗɸɺʗʕɸʅ ɼʍ ʔʖʏʗʞ ɹɼʗʕɸʅ
ɸʉʌʏʙʔɸʆʏʙʋ:
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗ
ɦʄɸʃʍɼʗ
ɦʖʕɼʗʕɸʅ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗ

əɼʖʞɸʍʛʍɼʗ

ɡʙʉʉʏʙʋ, ʕɼʗɸʘʏʙʋ

ɘʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʚʏʛʗ

əʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ

ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍ

ʑɼʖʛ ɾ ʖɼʉɸʚʏʄɼʃ ʏʐ
ʔʖʕɼʗʕɸʅ ʖɼʉɸʋɸʔ:
əɸʆɸʓɸʆ ɻɼʑʛʏʙʋ ʑɼʖʛ ɾ
ɸʕɼʃɸʘʍɼʃ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ
ʛɸʍɸʆɿ

ɘʏʃɼʆʖʏʗʂ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸ-

Ɋʕʖʏʋɸʖ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʂ

ɨɼʉɸʚʏʄɼʃ ʞ ʖɼʉɸɻʗɼʃ

ʍɸʌʂʍ ʖʕʂʐʂ ʖɸʗɸʅʛʂ

ʏʙʎɸʘʕɸʅ ɸʗʈɸɺɸʍʛ

ʆʏʃɼʆʖʏʗɿ ʔʖʕɼʗʂʘ ɽʏʙʗʆ

ʔʖʕɼʗʏʙʋ

ʖɸʗɸʅʛʏʙʋ

ɨɸʗɹɼʗ ʍʌʏʙʀɼʗʂ ʆʂʗɸʓʏʙ-

ɘʏʓʏɽʂɸʌʂ ʕʖɸʍɺ,

ɬʏʄɸʗʂʍɼʃ ɻɼʖɸʃʍɼʗɿ,

ʀʌʏʙʍ ɸʋʗɸʘʋɸʍ ʞ ʋʏʍ-

ɾʃɼʆʖʗɸʛʂʋʂɸʆɸʍ

ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ʋʂɸʍʋɸʍ

ʖɸʁʂ ʇɸʋɸʗ (ʜʗʂʍɸʆ

ʓɼɸʆʘʂɸʌʂ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ

ʍʌʏʙʀɼʗ

ɨɸʍʂʛʂ ɸʗʖɸʇʏʔʛ

əɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃ ʋʏʍʖɸʁʂ

ʑʉʂʍʈ ɸʃʌʏʙʋʂʍʂ ʇɼʖ)
ɨɸʍʂʛʂ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ʒʗɸʋɼʆʏʙʔɸʘʏʙʋɿ ʐʂ ɸʑɸʇʏʕ-

ʇʗɸʇɸʍɺʍɼʗɿ, ʆʉʋʂʍɻʗʍɼʗʂ

ʕɸʅ, ʆɸʋ ʆʉʋʂʍɻʗʍɼʗʂ

ʍʕɸɽɸɺʏʙʌʍ ʕɼʗɸɻʗʋɸʍ

ʍʕɸɽɸɺʏʙʌʍ ʕɼʗɸɻʗʏʙʋɿ

ʐɸʚʂ ʑɸʇʑɸʍʏʙʋɿ

(8 ʔʋ) ʐʂ ɸʑɸʇʏʕʕɸʅ
ɍɼʑʂ ʖɸʍʂʛ ʇɼʖɸɺɸ

ɨɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋɿ

ʇɸʔɸʍɼʃʂʏʙʀʌʏʙʍɿ ʖɼʄ-

ʇʍɸʗɸʕʏʗ ɾ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃ

ʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ

ʋʂɸʌʍ ʃʗɸʘʏʙʘʂʐ ʒɸʍʛɼʗ

ʇɸʋɸʗ ɹɸʗɻɼʘʕɸʅ ɾ

ʆʂʗɸʓɼʃʏʕ
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Ɋʑɸʇʏʕɼʃ ʋɸʖʐɼʃʂʏʙʀʌʏʙʍɿ

Ɋʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗ – ʒɼʗʋɸʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛ ʎʉʀɸ
ɦʄɸʃʍɼʗ

əɼʖʞɸʍʛʍɼʗ

ɡʙʉʉʏʙʋ, ʕɼʗɸʘʏʙʋ

ɣʏʋʑɸʆɸʌɸʍʂʘ ɻɼʑʂ

əɸʋɸʆɸʗɺʂ ʏʐ ɹɸʕɸʗɸʗ

ɡʙʉʉɼʃ ʋʏʙʖʛʂ ʞ ɼʃʛʂ ʄʏ-

ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗ

ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍ

ʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗɿ

ɢʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍʏʉ

ɑʍɻɸʗʈɸʆʋɸʍ ɹɸʛʂ ɻʂɸ-

əʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ

ɿʍɻɸʗʈɸʆʋɸʍ ɹɸʛʂ

ʝʗɸɺʋɸʌʂ ʑɸʖʓʕɸʅʛ, ɸʗ-

ɿʍɻɸʗʈɸʆʋɸʍ ɹɸʛʂ

ʖɼʉɸɻʗʏʙʋ

ʖɸʇʏʔʛ, ʑɸʌʀʌʏʙʍʂ ʕʖɸʍɺ,

ʖɼʉɸɻʗʏʙʋ

ʋʏʙʖʛʂ, ɼʃʛʂ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʔʄɸʃ ʋʂɸʘʏʙʋ

ʏʙʁɼʉ ɸʗʖɸʍɼʖʏʙʋ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ ʚɸʆɸʍʂʘ
ɑʍɻɸʗʈɸʆʋɸʍ ɹɸʛʂʍ

ɮɻʂ ʞ ɺʏʃʏʗʎʏʙ ʆʏʙʖɸʆʏʙʋ

ɝʂɸʘʏʙʋ (ʋʏʍʖɸʁ)

ʋʂɸʘʏʙʋ ʍɼʗʛʞʂʘ (ʔʄɸʃ

ɿʍɻɸʗʈɸʆʋɸʍ ɹɸʛʏʙʋ,

ɿʍɻɸʗʈɸʆʋɸʍ ɹɸʛʂʍ

ʋʏʍʖɸʁ)

ʊʍʎʋɸʍ ʖɸʖɸʍʏʙʋʍɼʗ,

ʕɼʗʞʂʘ

ɻʂɸʝʗɸɺʋɸʌʂ ʑɸʖʓʕɸʅʛ
ɢʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍʏʉ ʜɻʂ Ɍɼʗʖɸʛɸʘʏʙʋ ʞ

ɮɺʖɸɺʏʗʅɼʃ 150 ÛC – ʂ

ɸʗʖɸʍɼʖʋɸʍ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙ- ʕʍɸʔʕɸʅʛʍɼʗ ɻʗɸ

ʑɸʌʋɸʍʍɼʗʏʙʋ ɺʏʗʅʏʉ,

ʀʌɸʍ ʚɸʆɸʍʂ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋ

ʔʖʏʙɺʕɸʅ ʜɻʂ ɸʗʖɸ-

ʑɸʖʊɸʓʏʕ

ʍɼʖʋɸʍ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ
ʚɸʆɸʍ
ɝʏʍʖɸʁʕɸʅ ʄʏʉʏʕɸʆ-

Ɋʗʖɸʇʏʔʛɼʗ

ɮɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ʊʍʎʋɸʍɿ ʞ

ʍɼʗʂ ʆɸʌʏʙʍʏʙʀʌɸʍ ɸʍʇɸ-

ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʂʍ ɻʂʋɸʆ-

ʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍʏʙʀʌʏʙʍ

ɸʌʏʉ ʍʌʏʙʀɼʗʂʘ ʑɸʖʗɸʔʖ-

ʊʍʎʋɸʍɿ, ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʂʍ

ʕɸʅ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗ

ɣʉʍʈʌɸ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ

əɸʋɸʆɸʗɺʂ ʏʐ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ

ɦʖʏʙɺɼʃ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆ-

ʃɸʌʍɸʆɸʍ ʆʖʗʕɸʅʛʂ

ɸʎʄɸʖɸʍʛ, ʒɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼ-

ʖʏʗ – ɹɸʛ ʎʉʀɸʌʂ ɹʏʃʏʗ

ʚʏʛʗɸʘʏʙʋ ʋʏʍʖɸʁʂ ɿʍ-

ʉʏʙʆʂ ʇʏʔʛʂ ɸʗɸɺʏʙʀʌɸʍ ʍʕɸ-

ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʕʂʊɸʆɿ ʞ

ʀɸʘʛʏʙʋ ɸʍɽɺʏʙʌʎ ɺʏʗʅʏ-

ɽʏʙʋ, ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ

ʚʏʄɸʗʂʍɼʃ ʕʍɸʔʕɸʅʍɼʗɿ

ʉʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ (ʔɼʉʋʏʙʋ,

ɺɼʗʖɸʛɸʘʏʙʋ, ʒɼʗʋɸʆʏʙʖɸ-

(ʍʎʕɸʅ ʔʖʏʙɺʏʙʋɿ ɹɸʗɻɸ-

ʇɸʗʕɸʅ) ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ

ʆʂʐ ɹɸʛʏʙʋ ʘɸʅʗ ʒɼʗʋɸʔʖʂ-

ʍʏʙʋ ɾ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʕʗɸ

ʊɸʍ, ʑʏʋʑʂ ɼʗʆɸʗɸʖʞ ɸʎ-

ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔʂʐʂ ɸʓʆɸʌʏʙ-

ʄɸʖɸʍʛ

ʀʌɸʍ ʑɸʖʊɸʓʏʕ)

əɼʖɸɻɸʗʈ ʇʏʔʛʂ

ɤɼʗʋʏʙʀʌɸʍ ʆʏʗʏʙʔʖ

əɼʖɸɻɸʗʈ ʇʏʔʛʂ ʆɸʍʄɸʗ-

ʆɸʍʄɸʗɺɼʃʂʐ ʚɸʆɸʍʂ

ɺʂʎɼʗɸʌʂʍ ʁɸʋɼʗʂʍ

ɺɼʃʂʐ ʚɸʆɸʍʂ ʕɼʗɸʍʏʗʏ-

ʕʍɸʔʕɸʅʛ ʆɸʋ ɹɸʘɸ-

ɺʏʙʋ, ʚʏʄɸʗʂʍʏʙʋ ʆɸʋ ʖɼ-

ʆɸʌʏʙʀʌʏʙʍ

ʉɸɻʗʏʙʋ ɹɸʘɸʆɸʌʏʙʀʌɸʍ
ɻɼʑʛʏʙʋ

ɮɻʂ ɹɸʁɸʍʂʐʂ ʕʍɸʔʕɸʅʛ

ɮɻɿ ʐʂ ɹɸʁɸʍʕʏʙʋ ʒɼʗʋɸʖɸʗ

ɮɻʂ ɹɸʁɸʍʂʐʂ ʕɼʗɸʍʏʗʏ-

ʆɸʋ ɹɸʘɸʆɸʌʏʙʀʌʏʙʍ

ʇɼʉʏʙʆʂʘ, ʇʍɸʗɸʕʏʗ ɾ

ɺʏʙʋ, ʚʏʄɸʗʂʍʏʙʋ ʆɸʋ

ʇɼʉʏʙʆʂ ʎʉʀɸʌʂ ɿʍɻʇɸʖʏʙʋ

ʖɼʉɸɻʗʏʙʋ ɹɸʘɸʆɸʌʏʙʀʌɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ
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ɤɼʗʋɸʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛ
ɦʄɸʃʍɼʗ

əɼʖʞɸʍʛʍɼʗ

ɡʙʉʉʏʙʋ, ʕɼʗɸʘʏʙʋ

ɋɸʛʂ ʒɼʗʋɸʚʏʄɸʍɸʆʂʐʂ

ɤɼʗʋʏʙʀʌɸʍ ʕɸʖ ʚʏʄɸʍ-

ɜʎʖɼʃ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗɿ, ʇɸʎʕʂ

ʋʏʙʖʛʂ ʞ ɼʃʛʂ ʔʄɸʃ

ʘʏʙʋ ɹɸʛʂ ʒʗʂʍ, ɹɸʛʏʙʋ ʒʗʂ

ɸʓʍɼʃʏʕ, ʏʗ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆ-

ʋʂɸʘʏʙʋ ʑʏʋʑɸʆɸʌɸʍʂʍ

ʎɼʗʖɸʕʏʗʋɸʍ ʑɸʌʋɸʍʍɼʗʂ

ʖʏʗʂ ʕɼʗʂʍ ɼʃʛʂʘ ɻʏʙʗ ɼʆʏʉ

ʕɸʖʀɸʗɸʘʏʙʋ, ʇʍɸʗɸʕʏʗ ɾ

ʖɸʛ ʒɼʗʋɸʖɸʗʏʕ ʄʏʉʏ-

ʍɸʞ ʖɸʛ ʒɼʗɼʋɸʖɸʗ ʇɼ-

ʕɸʆɿ, ɸʍʘʍɼʃʏʕ ʑʏʋʑɸʆɸ-

ʉʏʙʆʂ ʇʏʔʛ ɻɼʑʂ ʑʏʋʑ ʞ

ʌɸʍʂ ʋʂʒʏʕ, ʑɼʖʛ ɾ ʋʂɸʍɸ

ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗ

ɹɸʛʂ ʒɼʗʋɸʚʏʄɸʍɸʆʂʐʂ ʕɼʗʂʍ ʆɼʖʂʍ, ʂʔʆ ɻʗɸ ʍɼʗʛʞʂ
ʆɼʖɿ ʑɼʖʛ ɾ ʋʂɸʍɸ ʑʏʋʑʏʕ ɻɼʑʂ ʆʏʃɼʆʖʏʗ ɺʍɸʘʏʉ
ɺʅʂʍ

ɋɸʛʂ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɸʌʂʍ

əɸʋɸʆɸʗɺʂ ʕɸʖ ʆɸʗɺɸʕʏ-

Ɋʑɸʇʏʕɼʃ ʖʕʂʐʍɼʗʂ ɾʃɼʆʖ-

ʖʕʂʐʍɼʗʂ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ

ʗʏʙʋ: ɮʗʂʍɸʆ, ʃʗɸʘʏʙʘʂʐ

ʗɸʆɸʍ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗɿ ʞ ɻʗɸʍʘ

ʆʏʍʖɸʆʖʂ ɹɸʘɸʆɸʌʏʙʀ-

ʒɼʗʋʏʙʀʌɸʍ ɸʉɹʌʏʙʗɿ ʆɸʗʏʉ

ʑɸʖʎɸʊ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʍ-

ʌʏʙʍ ʆɸʋ ʖʕʂʐʍɼʗʂ ʕɸʖ

ɾ ʋʍɸʃ ʋʂɸʘʕɸʅ ʕʂʊɸʆʏʙʋ,

ʖɸʆʖɿ ɹɸʛʂ ʇɼʖ, ʜɺʖɸ-

ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʍʖɸʆʖ ɹɸʛʂ

ɹɸʛʏʙʋ ɹɸʕɸʆɸʍʂʍ ɹɸʗʈʗ

ɺʏʗʅɼʃʏʕ ʒɼʗʋɸʇɸʉʏʗɻʂʐ

ʇɼʖ

ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʍɼʗʂ ʑɸʌʋɸ-

ʋɸʅʏʙʆ

ʍʏʙʋ
Ɏʗʆʏʙ ʒɼʗʋɸʚʏʄɸʍɸʆʂʐ-

ɋɸʛʏʙʋ ʒʗʂ ʎɼʗʖɸʕʏʗʋɸʍ

ɕʗɸʘʏʙʘʂʐ ʒɼʗʋʏʙʀʌɸʍ ɸʉɹ-

ʍɼʗʏʕ ɹɸʛʂ ʕɼʗʞʂ ʒɼʗʋɸ-

ʄɸʚɸʍʏʙʋ, ɹɸʛʂʘ ɻʏʙʗʔ

ʌʏʙʗʂ ʖɸʛ ʒʗʂ ɼʃʛʂ ʄʏʉʏʕɸʆɿ

ʚʏʄɸʍɸʆʂʐʂ ɼʃʏʙʔʖʍɼʗʂ

ɼʆʏʉ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʉ ʖɸʛ ʒʗʂ

ʋʂɸʘʍɼʃ ʕɼʗʞʂ ʒɼʗʋɸʚʏʄɸ-

ʔʄɸʃ ʋʂɸʘʏʙʋ ʃʗɸʘʏʙʘʂʐ

ɼʃʛʂ ʄʏʉʏʕɸʆʏʙʋ ʒɼʗʋɸʔ-

ʍɸʆʂʐʂ ʕɼʗʞʂ ʋʏʙʖʛʂʍ, ʂʔʆ

ʒɼʗʋʏʙʀʌɸʍ ɸʉɹʌʏʙʗʂʍ

ʖʂʊɸʍʂ ʍʕɸɽʏʙʋ

ɻʗɸ ʍɼʗʛʞʂ ʆɼʖɿ – ʃʗɸʘʏʙʘʂʐ ʒɼʗʋʏʙʀʌɸʍ ɸʉɹʌʏʙʗʂ
ʋʏʙʖʛʂʍ

ɝʂɸʘʋɸʍ ʇɸʍɺʏʙʌʘʍɼʗ
ɦʄɸʃʍɼʗ

əɼʖʞɸʍʛʍɼʗ

ɪɸʅʗ ʒɼʗʋɸɻʂʋɸʘʆʏʙʍʏʙ-

ɤʗʂ ɸʗʖɸʇʏʔʛ, ʏʗɿ ʆɸʗʏʉ ɾ

ʀʌɸʋɹ ʋʂɸʘʋɸʍ ɻɼʖɸʃʍɼʗʂ ʂ ʇɸʌʖ ɺɸʃ ʍɸʞ ɼʗʆɸʗɸʖʞ

ɡʙʉʉʏʙʋ, ʕɼʗɸʘʏʙʋ
ɮɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ʒɼʗʋɸɻʂʋɸʘʆʏʙʍ ɻɼʖɸʃʍɼʗ ʞ ɽʏɻɸʍʌʏʙʀ

ʞ ɽʏɻɸʍʌʏʙʀʂ ʆʂʗɸʓʏʙʋ

ʎɸʇɸɺʏʗʅʏʙʋʂʘ ʇɼʖʏ

ɣʍɻʜʉɸʆʍɼʗʂ ʀʏʙʌʃ

ɤʗʂ ɸʗʖɸʇʏʔʛ, ʏʗɿ ʆɸʗʏʉ ɾ

ɣɸʖʎɸʊ ʆɼʗʑʏʕ ɸʋʗɸʘʍɼʃ

ɸʋʗɸʘʏʙʋ

ʂ ʇɸʌʖ ɺɸʃ ʍɸʞ ɼʗʆɸʗɸʖʞ

ʑʍɻʜʉɸʆʍɼʗɿ, ʔʖʏʙɺɼʃ

ʎɸʇɸɺʏʗʅʏʙʋʂʘ ʇɼʖʏ

ɸʗʖɸʇʏʔʛɿ, ʇɸʋɸʆɸʗɺɿ
ʃʘʍɼʃʏʙʘ ʇɼʖʏ

ɣʃɸʔʖʂʆ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ

Ɋʗʖɸʇʏʔʛ, ɸʎʄɸʖɸʍʛʂ

ɮɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ʑʉʍʈʌɸ ʆɸʋ

ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ ɹɸʗʈʗ

ʄɸʚɸʍʏʙʋ

ʑʏʉʑɸʖɼ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗ

ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɸʌʂʍ

ɹɸʗʈʗ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɸʌʂʍ

ʖɼʉɸʋɸʔɼʗʏʙʋ

ʖɼʉɸʋɸʔɼʗʏʙʋ
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ɤɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔɸʘʏʙʋ
ɦʄɸʃʍɼʗ
ɖʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʐɸʚɸɽɸʍʘ

əɼʖʞɸʍʛʍɼʗ
ɝɼʅ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʗʏʙʔʖʍɼʗ

ʀɼʗʂ ʋɼʆʏʙʔɸʘʏʙʋ

ɡʙʉʉʏʙʋ, ʕɼʗɸʘʏʙʋ
ɋɸʗɼʃɸʕɼʃ ʒɼʗʋɸʌʂʍ
ʋɼʆʏʙʔɸʘʏʙʋɿɵ ɸʑɸʇʏʕɼʃʏʕ
ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔʂʐʂ ɹɸʕɸʗɸʗ
ʇɸʔʖʏʙʀʌʏʙʍ

əɸʍʛɸʌʂʍ ɹɸʋɹɸʆʂ

ɖʏʍɸʕʏʙʀʌɸʍ ʋʏʙʖʛ, ʔɸʓʏʙʌʘʂ

ɮɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ɸʗʖɸʛʂʍʂʘ

ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ ɸʗʖɸʛʂʍ

ʈʞɸʕʏʗʏʙʋ, ʒɼʗʋɸʇɸʉʏʗɻɸ-

ʅɸʅʆʕɸʅ ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔʂʐ-

ʖɸʗɸʅʛʍɼʗʏʙʋ

ʆɸʍʏʙʀʌɸʍ ʋɼʅɸʘʏʙʋ, ʒɼʗ-

ʍɼʗ, ʋʂɸʌʍ ʏʐ ʇɸʍʛɸʌʂʍ ɹɸʋ-

ʋɸʋɼʆʏʙʔɸʘʋɸʍ ʏʐʍʐɸʘʏʙʋ

ɹɸʆɵ ɸʗʖɸʛʂʍ ʋʂʒɸʕɸʌʗʏʙʋ

ɝɼʖɸʉʌɸ ʅɸʅʆʏʙʌʀʂ

ɒʓʐʏʙʍʍɼʗʂ ʕʍɸʔ, ɸʗʞɸʌʂʍ

ɮɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ʋɼʖɸʉʌɸ

ɹɸʘɸʆɸʌʏʙʀʌʏʙʍ

ɡʙɝ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ʕʍɸʔ,

ʅɸʅʆʏʙʌʀ

ʋʀʍʏʃʏʗʖɸʌʂʍ ʖɼʉʏʙʋʍɼʗʂ
ʕʍɸʔ
Ɋʕʖʏʋɸʖ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐ
ɦʄɸʃʍɼʗ

əɼʖʞɸʍʛʍɼʗ

ɡʙʉʉʏʙʋ, ʕɼʗɸʘʏʙʋ

ɤɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʍɼʗʂ ʖɸʗ-

əɸʋɸʆɸʗɺʂ ʏʐ ɸʗɻʌʏʙʍɸ-

ɤɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʍɼʗʂ ʖɸʗɹɼ-

ɹɼʗʏʙʀʌɸʍ ʍɸʄɸʍʎʕɸʅ

ʕɼʖ ʎɸʇɸɺʏʗʅʏʙʋ, ʚʏʛʗɸ-

ʗʏʙʀʌɸʍ ʐɸʚɿ ʋʏʙʖʛɸɺʗɼʃ

ʐɸʚɿ ʎɸʖ ʋɼʅ ɾ

ʛɸʍɸʆ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ

ʇɸʋɸʈɸʌʍ ɸʗʖɸɻʗʏʉʂ ʆʏʉ-

ʔʖɸʘʏʙʋ

ʋʂʘ ʔɸʇʋɸʍʕɸʅ ʐɸʚʂ, ʏʗɿ
ʋʏʖɸʕʏʗɸʑɼʔ 5 – 7 °C ɾ

ɤɼʗʋɸʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛʂ

ɨɼʉʂ ʆʏʙʍɼʍɸ ʒɼʗʋɸʚʏʄɸ-

ɝʏʙʖʛɸɺʗɼʃ ɹɸʛʂ ɸʓɸʕɼ-

ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍ ʒɼʗʋɸʔʖʂ-

ʍɸʆʂʐʍɼʗʂ ʑɸʖʏʙʋ ʆɸʃ-

ʃɸɺʏʙʌʍ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɿ 60°C

ʊɸʍɿ ʍɸʄɸʍʎʕɸʅ ɾ

ʘʂʏʙʋʏʕ

60 °C – ʂʘ ɹɸʗʈʗ
ɨʕʂʐʍɼʗʂ ʔʄɸʃ ʋʂɸʘʏʙʋ

ɣʏʋʑɿ ʆʋʂɸʘʕʂ ʋʂɸʌʍ ɸʌʍ

ɣɼʖʛ ɾ ʊʎʖɼʃ ʖʕʂʐʍɼʗʂ

ɸʕʖʏʋɸʖ ʆɸʗɺɸʕʏʗʐʂ

ɻɼʑʛʏʙʋ, ɼʗɹ ɹɸʛʂ ʒɼʗʋɸʔ-

ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗɿ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʂʍ

ʆʏʍʖɸʆʖʍɼʗʂʍ, ɸʌʔʂʍʛʍɵ

ʖʂʊɸʍɿ ɺɼʗɸɽɸʍʘʂ ʆʏʃɼʆ-

ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ ʖʕʂʐʂ

ʖʏʗʂ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʂʍ, ʂʍʐɿ

ʋʂɸʘʏʙʋ ɸʌʍ ʆʏʍʖɸʆʖʍɼ-

ʖɼʉʂ ʆʏʙʍɼʍɸ ʋʂɸʌʍ ʃʗɸʘʏʙ-

ʗʂʍ, ʏʗʏʍʘ ʑɼʖʛ ɾ ʋʂɸʍɸ

ʘʂʐ ʒɼʗʋʏʙʀʌɸʍ ɸʉɹʌʏʙʗʂ ʂʍ-

ɹɸʛʂ ʖʕʂʐɿ(ʍɼʗɿ) ʞ ʇɸ-

ʖɼʍʔʂʕ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ɻɼʑ-

ʆɸʓɸʆɿ

ʛʏʙʋ, ɸʌʔʂʍʛʍɵ ʖɼʉʂ ʆʏʙʍɼʍɸ
ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʏʐ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ
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ɠɸʇɸɺʏʗʅʋɸʍ ʇɸʍʈʍʏʙʋ, ʀʏʉɸʗʆʏʙʋ
ɦʄɸʃʍɼʗ

əɼʖʞɸʍʛʍɼʗ

ɡʙʉʉʏʙʋ, ʕɼʗɸʘʏʙʋ

ɪʗʖɸɻʂʋɸʘʆʏʙʍ ʒɼʗʋɸʖɸʗ

ɤɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆʂ ʋɸʅʏʙʘʂʆʏʙ-

ɮɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ɸʗʖɸɻʗʏʉʂ ʆʏʉʋʂʘ

ʇɼʉʏʙʆʏʙʋ ʒʏʙʗ/ʑʗʏʑʂʃɼʍ

ʀʌɸʍ ʋɼʅɸʘʏʙʋ, ʂʍʐʂ ʇɼʖʞɸʍ-

ʖʗʕʏʉ ʑɸʖʗɸʔʖʂ ʄɸʓʍʏʙʗɻɿ

ɺʃʂʆʏʃʂ ʇɸʋɸʋɸʔʍʏʙʀʌʏʙʍɿ

ʛʏʕ ʒɼʗʋʏʙʀʌɸʍ ʕɸʖ ʖɼʉɸʚʏ-

ʆɸʋ 40 % - ɸʍʏʘ ʑʗʏʑʂʃɼʍ

ʐɸʚɸɽɸʍʘ ɹɸʗʈʗ ɾ (> 50 %)

ʄʏʙʋ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂʘ

ɺʃʂʆʏʃʂ ʄɸʓʍʏʙʗɻ, ʆɸʋ ʖʕʌɸʃ

ɻɼʑʂ ʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛ, ʑʏʋʑʂ

ʆʃʂʋɸʌɸʆɸʍ ʑɸʌʋɸʍʍɼʗʂʍ

ʆʏʉʋʂʘ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʋɼʅ ʔʑɸʓʏʙʋ

ɹɸʕɸʗɸʗʏʉ ʄɸʓʍʏʙʗɻ

ɧɸʆʏʙʏʙʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆ-

əɸʋɸʆɸʗɺʂ ʚʏʛʗ ɸʗɻʌʏʙʍɸ-

ɤɼʗʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ

ʍɼʗʂ ʋɼʒ ʖɼʉɸɻʗʕɸʅ ʒɼʗ-

ʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍ, ɸʗʖɸɻʗʕɸʅ ʒɼʗ-

ɺʃʄʂʆʍɼʗɿ ʅɸʅʆʕɼʃ ʒɼʗʋɸʇɸ-

ʋɸʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ɺʃʄʂʆ-

ʋɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʕɸʖ ʚʏʄ-

ʉʏʗɻʂʐ ʋɸʅʏʙʆʏʕ

ʍɼʗɿ ʐɼʍ ʅɸʅʆʕɼʃ ʒɼʗʋɸʇɸ-

ɸʍʘʋɸʍ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ʞ ʒɼʗʋɸ-

ʉʏʗɻʂʐ ʋɸʅʏʙʆʏʕ

ʌʂʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʅɸʓɸʌʏʙʀʌɸʍ
ʁɸʋʆɼʖʂ ʆʗʊɸʖʏʙʋ, ɹɸʗʈʗ
ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɸʌʂʍ ʑɸʌʋɸʍʍɼʗʏʙʋ ɺʖʍʕɼʃʏʙ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ

əɸʋɸʆɸʗɺʂ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏ-

Ɍʏʃʏʗʎʏʙ ɸʓɸʒɸʘʏʙʋ,

ɢʃʂʘʛɸʕʏʗɼʃ ʇɸʋɸʆɸʗɺɿ ɸʗʞʂ

ʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʄʏʉʏʕɸʆɸʌʂʍ

ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ɺɼʗʖɸʛʘʋɸʍ

ɸʓʆɸʌʏʙʀʌɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ

ʎʉʀɸʌʂ ʃʂʘʛɸʕʏʗʏʙʋ ʑɸʌʅɸʓ

ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ, ʇʍɸʗɸʕʏʗ ʐɾ

ɸʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ʖɸʆ

ɸʕɸʗʖɼʃ ʃʂʘʛɸʕʏʗʏʙʋɿ

Ɋʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʄ-

Ɋʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʄʏʉʏ-

ɣɸʖʎɸʊ ʆɼʗʑʏʕ ʇɼʓɸʘʍɼʃ ʜɻɿ,

ʏʉʏʕɸʆɸʌʂʍ ʎʉʀɸʌʂ ʋʂʒʂʘ

ʕɸʆɸʌʂʍ ʎʉʀɸʌʏʙʋ ʆʏʙʖɸʆʕʏʙʋ ɾ

ɹɸʘ ʀʏʉʍɼʃ ʜɻɿ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ

ʜɻʂ ʏʐ ʑɸʖʎɸʊ ʇɼʓɸʘʏʙʋ,

ʜɻ, ʂʍʐʂ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ

ɹʏʃʏʗ ɹɸʗʈʗ ʆɼʖɼʗʂʘ ʞ

ʜʗʂʍɸʆ ʃʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍ ʐɸʚɸ-

ʄɸʚɸʍʕʏʙʋ ɾ ʖɸʛ ʒɼʗʋɸʖɸʗ

ʑʏʋʑɸʆɸʌɸʍʂ ʜɻʂ ɹɸʁɸʍʂʐʂʘ

ɽɸʍʘ ʆɸʗʊ (<15 ʗʏʑɼ) ʖʞʏ-

ʇɼʉʏʙʆʂ ʖɼʉɸʚʏʄʏʙʋɿ ɸʗʞɸ-

ʉʏʙʀʌɸʍ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ, ʆɸʋ

ʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂʘ ɻɼʑʂ

ʜɻʂ ʕɸʖ ʇɼʓɸʘʏʙʋ ʇɸʋɸ-

ʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛ

ʆɸʗɺʂ ɸʋɼʍɹɸʗʈʗ ʆɼʖʂʘ
ɣʏʋʑʂ ɸʍɹɸʕɸʗɸʗ ɸʎʄɸ-

ɮɻʂ ɸʓʆɸʌʏʙʀʌʏʙʍ ɸʗʞɸʌʂʍ

ɮɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ʆɼʍʖʗʏʍɸʄʏʙʌʔ

ʖɸʍʛ

ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʄʏʉʏʕɸʆɸʌʂʍ

ʑʏʋʑɼʗ ʞ ʇɼʓɸʘʍɼʃ ʜɻɿ

ʎʉʀɸʌʏʙʋ (ʖɼʔ ʍɸʄʏʗɻ ʆɼʖɿ),

ʇɸʆɸʗɺʂ ʋʂʒʂʘ

ʎɸʇɸɺʏʗʅʋɸʍ ɹɸʗʈʗ ʅɸʄʔɼʗ
əɸʋɸʆɸʗɺʂ ʊʍʎʏʙʋɿ

ɤɼʗʋɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʕɸʖ ʚʏʄ-

Ɋʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʕɼʗɸʘʍɼʃ ʇʍɸ-

ʐɸʚɸɽɸʍʘ ʘɸʅʗ ɾ

ɸʍʘʏʙʋ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼ-

ʗɸʕʏʗ ɸʗʖɸʇʏʔʛɼʗɿ, ɸʕɼʃɸʘ-

ʗʂʘ ɻɼʑʂ ɹɸʛ, ʇʍɸʗɸʕʏʗ ɼʍ

ʍɼʃ ʒɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆɿ ʞ ʇɸ-

ʍɸʞ ʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂ ʞ ɹɸʛʂ

ʋɸʆɸʗɺʂ ʊʍʎʏʙʋɿ ʕɼʗɸʆɸʍɺ-

ʎʉʀɸʌʂ ʄʏʉʏʕɸʆɸʎɸʗʏʙʋ

ʍɼʃ ʋʂʍʐʞ ʑɸʇʍɸʒʕʏʉ ʐɸʚɿ

ɿʍɻʇɸʖʏʙʋʍɼʗ
ɋɸʘɸʆɸʌʏʙʋ ɾ ɸʗʞɸʌʂʍ

əʍɸʗɸʕʏʗ ʐʂ ʃʂʍʏʙʋ ɸʗɸɺ

ɬɸʆʘʍɼʃ ʑɸʖʂʍ ɸʗʞɸʌʂʍ

ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ

ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ

ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ

ɺʅɸɺʂʗɿ, ɹɸʉʆɸʘʏʙʘʂʐ ʇɸʍ-

ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋɿ ʋɸʔʍɸɺɼʖʂ

ɺʅɸɺʂʗɿ

ɺʏʙʌʘʍɼʗʂ ʖɼʉɸɹɸʎʄʏʙʋɿ

ʆʏʉʋʂʘ
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ɦʑɸʔɸʗʆʏʙʋ
ɦʄɸʃʍɼʗ

əɼʖʞɸʍʛʍɼʗ

ɡʙʉʉʏʙʋ, ʕɼʗɸʘʏʙʋ

ɤɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆʂ ʘʗʖɸ-

əʍɸʗɸʕʏʗ ɾ ʔɸʓʘɸʆɸʃʏʙʋ ʞ

ɤɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆʂ ʘʗʖɸ-

ɻʂʋɸʘʆʏʙʍʏʙʀʌɸʍ ʔʖʏʙɺ-

ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʕʍɸʔʕɸʅʛʍɼʗ

ɻʂʋɸʘʆʏʙʍʏʙʀʌɸʍ ʔʖʏʙɺʏʙʋ

ʋɸʍ ɹɸʘɸʆɸʌʏʙʀʌʏʙʍ

ɻʗɸ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ

ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ ʐɸʚʂʐ
ʔɸʗʛʏʕ (ʓɼʝʗɸʆʖʏʋɼʖʗ,
ɸɼʗʏʋɼʖʗ)

ɋɸʘɸʆɸʌʏʙʋ ɾ pH - ʂ

əʍɸʗɸʕʏʗ ɾ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ

pH - ɸʗʁɼʛʂ ʔʖʏʙɺʏʙʋ

ɸʗʁɼʛʂ ʔʖʏʙɺʏʙʋɿ

ʆʏʓʏɽʂɸ ʞ ɾʗʏɽʂɸ

ʐɸʚʂʐ ʁɸʑɸʕɼʍʏʕ

ɧɼʗɸʃʂʘʛɸʕʏʗʏʙʋ ɸʍ-

Ɋʍʏʗʏʎ ʛʂʋʂɸʆɸʍ ʇɸʖʆʏʙ-

ɕʂʘʛɸʕʏʗɼʃ ʑɸʇɸʍʒʕʏʉ

ʇɸʌʖ ʒɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙ-

ʀʌʏʙʍʍɼʗ, ɸʍʏʗʏʎ ʘʗʖɸɻʂ-

ʖʂʑʂ ʒɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆʏʕ

ʆʏʕ

ʋɸʘʆʏʙʍʏʙʀʌʏʙʍ ʞ pH – ʂ
ɸʗʁɼʛ
ɘɸɽʋɸʆɼʗʑʏʙʋ
ɦʄɸʃʍɼʗ

əɼʖʞɸʍʛʍɼʗ

ɡʙʉʉʏʙʋ, ʕɼʗɸʘʏʙʋ

ɣɸʖʕʂʗɸʖʏʙʂ ʞ ʖɼ-

ɨɼʉɸɻʗʏʙʋɿ ʖɸʗɹɼʗʕʏʙʋ ɾ ɣɸʖʕʂʗɸʖʏʙʂ ʆɸʗʂʛʍɼʗʂ ʞ

ʉɸɻʗʏʉʂ ʋʂʒʞ ʇɸʉʏʗ-

ʑɸʖʕʂʗɸʖʏʙʂ ʑɸʖʆɼ-

ʖɼʉɸɻʗʕʏʉ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʇʍɸ-

ɻɸʆʘʏʙʀʌɸʍ ʄʍɻʂʗ

ʗɸʘʗɸʅʂʘ

ʗɸʕʏʗ ʃɸʕɸɺʏʙʌʍ
ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍɼʘʏʙʋ

ɠɼʍʛɿ ʆɸʓʏʙʘʏʉ ʋʌʏʙʔ

ɠɼʍʛʂ ʆɸʓʏʙʘʋɸʍ

ɓɸʋɸʍɸʆʂʍ ʞ ʊʎɺʗʂʖ

ʋɸʔʍɸɺɼʖʍɼʗʂ (ʔɸʍʖɼʄ-

ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʂ ʄɸʄʖʏʙʋ,

ʇɸʋɸʈɸʌʍʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ ʈɼʓʛ

ʍʂʆɸʌʂ, ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʏʙ-

ɸʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ

ɹɼʗʏʙʋ ʎɼʍʛɿ ʆɸʓʏʙʘʏʉʍɼʗʂ,

ʀʌɸʍ, ʖɸʍʂʛʂ) ʇɼʖ ɸʎ-

ʆɸʌɸʍʛʂ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ

ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ʑɸʖʕʂʗɸʖʏʙʂ

ʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂ ʑʃɸʍɸ-

ʄʏʐɿʍɻʏʖʏʙʋ

ʇɼʖ

ʕʏʗʋɸʍ ɸʍʇɸʋɸʈɸʌʍʏʙʀʌʏʙʍ

4.4. ɖɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ɸʉɹʌʏʙʗʂ ɹɸʘɸʇɸʌʖʋɸʍ ʞ ʕɼʗɸʘʋɸʍ ʜʗʂʍɸʆʍɼʗ
ɍʂʖɸʗʆɼʍʛ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗʂ ɹɸʘɸʇɸʌʖʋɸʍ ʞ ʕɼʗɸʘʋɸʍ ʏʙʉʂʍɼʗʂ ʖɸʗɸʅʕɸʅ ʜʗʂʍɸʆʍɼʗɿ: ɍʂʖɸʗʆʏʙʋɿ ʆʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʍʛ ʖɸʗɸʍʒɸʖʕɸʅ ʊʍʎʏʙʋɸʌʂʍ ʖʂʑʂ ʒʗɸʖɸʛɸʘʏʙʘʂʐ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʇʂʋɸʍ ʕʗɸ,
ʛɸʍʂ ʏʗ ɻʗɸʍʛ ɸʕɼʃʂ ɹɸʗɻ ɼʍ, ʛɸʍ ʀɼʗʋʏʔʂʝʏʍɸʌʂʍ ʏʐ ʊʍʎʏʙʋɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗɿ ʞ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʆɸʗʞʏʗɸɺʏʙʌʍ ʖʂʑʂ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗ ɼʍ: ɋɸʘʂ ɸʌɻ,
ɹɸʗɻ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ɹɸʘɸʇɸʌʖʋɸʍ ʞ ʕɼʗɸʘʋɸʍ ʕɼʗɸɹɼʗʌɸʃ ʈɼʓʛ ɹɼʗɸʅ
ʇʋʖʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ ʀʏʙʌʃ ʆʖɸʍ ʇɼʎʖʏʙʀʌɸʋɹ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃ ɸʕɼʃʂ ʑɸʗɽ, ʀɼʗʋʏʔʂʝʏʍɸʌʂʍ
ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋɿ:
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əɸʋɸʆɸʗɺʂ ʊʍʎʋɸʍ ɸʍʆʏʙʋ
ɖɸʚɸʍʋɸʍ ɸʓɸʒɸʘʋɸʍ ʇʍɸʗɸʕʏʗ

ɖɸʚɸʍʋɸʍ ʕɼʗɸʘʋɸʍ ʏʙʉʂʍɼʗɿ

ʑɸʖʊɸʓʍɼʗɿ
ɤɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆʂ ɸʗʖɸʇʏʔʛ ɸʗʞɸʌʂʍ

ɦʖʏʙɺɼʃ ɹʏʃʏʗ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗɿ ʞ ɽʏɻʋɸʍ ʖɼ-

ʆʏʃɼʆʖʏʗ – ɹɸʛ ʎʉʀɸʌʏʙʋ

ʉɸʋɸʔɼʗɿ

ɑʍɻɸʗʈɸʆʋɸʍ ɹɸʛʂ ʕʍɸʔʕɸʅʛ

ɬʏʄɸʗʂʍɼʃ ʍʏʗʏʕ

ɜʍʎʏʙʋʍ ʂʒɼʘʍʏʉ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ

ɧɼʗɸʍʏʗʏɺɼʃ ʚɸʆɸʍɿ ʆɸʋ ʚʏʄɸʗʂʍɼʃ

ʚɸʆɸʍʂ ʕʍɸʔʕɸʅʛ

ʍʏʗʏʕ

ɮɻʂ ɸʗʖɸʍɼʖʋɸʍ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ

ɧɼʗɸʍʏʗʏɺɼʃ, ʆɸʋ ʚʏʄɸʗʂʍɼʃ ʍʏʗʏʕ

ʚɸʆɸʍʂ ʕʍɸʔʕɸʅʛ
Ɋʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʏʙʋʍ ɸʓʆɸ ɾ, ɹɸʌʘ ʑʏʋʑɿ ʐʂ ɺʏʗʅʏʙʋ
ɖɸʚɸʍʋɸʍ ʕɼʗɸʘʋɸʍ ʏʙʉʂʍɼʗɿ

ɖɸʚɸʍʋɸʍ ɸʓɸʒɸʘʋɸʍ ʇʍɸʗɸʕʏʗ
ʑɸʖʊɸʓʍɼʗɿ
ɣʏʋʑɿ ʕʍɸʔʕɸʅ ɾ

ɦʖʏʙɺɼʃ ʑʏʋʑʂ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʔʍʏʙʘʋɸʍ
ɸʓʆɸʌʏʙʀʌʏʙʍɿ;
ɦʖʏʙɺɼʃ ʑʏʋʑʂ ɸʎʄɸʖɸʍʛɿɵ ʋʂɸʘʍɼʃʏʕ
ɸʌʍ ɸʓɸʍʈʂʍ ɾʃɼʆʖʗɸʔʍʏʙʘʋɸʍ ʎʉʀɸʌʂ;
ɝɸʛʗɼʃ ʑʏʋʑɿ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ɸʉʖʏʖʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍʂʘ;
ɬʏʄɸʗʂʍɼʃ ʍʏʗʏʕ

Ɋʕʖʏʋɸʖ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐɿ ʐʂ ɸʎʄɸʖʏʙʋ

ɦʖʏʙɺɼʃ ɸʕʖʏʋɸʖ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʂ
ɾʃɼʆʖʗɸʔʍʏʙʘʏʙʋɿ;
ɦʖʏʙɺɼʃ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɸʌʂʍ ʖʕʂʐʍɼʗɿ;
ɦʖʏʙɺɼʃ, ɸʗɻʌʏʛ ɸʕʖʏʋɸʖ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐɿ
ʋʂɸʘʍʏʙʋ ɾ ʑʏʋʑʂ ɾʃɼʆʖʗɸʔʍʏʙʘʏʙʋɿ: Ɏʀɼ
ɸʕʖʏʋɸʖ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐɿ ʐʂ ʋʂɸʘʍʏʙʋ
ʑʏʋʑʂ ɾʃɼʆʖʗɸʔʍʏʙʘʏʙʋɿ, ɸʑɸ ɸʌʍ ʑɼʖʛ
ɾ ʏʙʉɸʗʆɼʃ ɸʗʖɸɻʗʏʉʂʍ ʆɸʋ ʚʏʄɸʗʂʍɼʃ
ʍʏʗʏʕ:

Ɋʕʖʏʋɸʖ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʍ ɸʎʄɸʖʏʙʋ ɾ,

ɝʏʙʖʛɸɺʗɼʃ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʍɼʗʂ

ɹɸʌʘ ʍɸʄɸʍʎʕɸʅ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʍɼʗʂ

ʖɸʗɹɼʗʏʙʀʌɸʍ ʐɸʚɿɵ ʇɸʋɸʈɸʌʍ

ʖɸʗɹɼʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʎɸʖ ʋɼʅ ɾ

ʑɸʇɸʍʒʍɼʗʂ (6 °C)
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ɤɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʍɼʗʂ ʖɸʗɹɼʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗʂ ʞ ʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛʂ ʋʂʒʞ ʎɸʖ ʋɼʅ ɾ
ɖɸʚɸʍʋɸʍ ɸʓɸʒɸʘʋɸʍ ʇʍɸʗɸʕʏʗ
ʑɸʖʊɸʓʍɼʗɿ
ɤɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆʂ ʇʏʔʛʂ ɸʗɸɺʏʙʀʌʏʙʍɿ ʔʄɸʃ ɾ ʆɸʗɺɸʕʏʗʕɸʅ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗ – ɹɸʛ ʎʉʀɸʌʏʙʋ ʆɸ
ʄʘɸʍʏʙʋ
ɣʏʋʑɿ ʕʍɸʔʕɸʅ ɾ
Ɏʀɼ ʒɼʗʋɸʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛʂ ʒɼʗʋɸʚʏʄɸʍɸʆʂʐʂ ʋʏʙʖʛʂ ʞ ɼʃʛʂ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ
ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʍɼʗʂ ʖɸʗɹɼʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʋɼʅ
ʐɾ, ɸʑɸ ɹɸʛʂ ʋɼʒ ʒɼʗʋɸʚʏʄɸʍɸʆʂʐʍ
ɸʉɸʆɸʃʕɸʅ ɾ

ɖɸʚɸʍʋɸʍ ʕɼʗɸʘʋɸʍ ʏʙʉʂʍɼʗɿ
ɘɸʗɺɸʕʏʗɼʃ ʒɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆʂ ʇʏʔʛʂ
ɸʗɸɺʏʙʀʌʏʙʍɿ ʇɸʋɸʈɸʌʍ ʑɸʇɸʍʒʂ
ɦʖʏʙɺɼʃ ʒɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆʂ ʇʏʔʛʂ ɸʗɸɺʏʙʀʌʏʙʍɿ, ʋɸʛʗɼʃ ʇɸʋɸʆɸʗɺɿ
ɦʖʏʙɺɼʃ ʑʏʋʑɿ ʞ ɸʕʖʏʋɸʖ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐɿ
ɣɼʖʛ ɾ ʋɸʛʗɼʃ ʒɼʗʋɸʚʏʄɸʍɸʆʂʐɿ: Ɏʀɼ ɻɸ
ɸʍʇʍɸʗ ɾ, ɸʑɸ ɹɸʛɿ ʑɼʖʛ ɾ ʚʏʄɸʗʂʍɼʃ
ʍʏʗʏʕ

ɣʏʋʑʍ ɸʎʄɸʖʏʙʋ ɾ, ɹɸʌʘ ʇʏʔʛʂ ɸʗɸɺʏʙʀʌɸʍ ʐɸʚʂʐɿ ɸʌʍ ʘʏʙʌʘ ʐʂ ʖɸʃʂʔ
ɖɸʚɸʍʋɸʍ ɸʓɸʒɸʘʋɸʍ ʇʍɸʗɸʕʏʗ

ɖɸʚɸʍʋɸʍ ʕɼʗɸʘʋɸʍ ʏʙʉʂʍɼʗɿ

ʑɸʖʊɸʓʍɼʗɿ
əʍɸʗɸʕʏʗ ɾ, ʏʗ ʚɸʆʕɸʅ ʃʂʍɼʍ ɸʗʞɸʌʂʍ

ɣɼʖʛ ɾ ɹɸʘɼʃ ʚɸʆɸʍʍɼʗɿ ʞ ʈɼʓʍɸʗʆɼʃ

ʆʏʃɼʆʖʏʗ – ɹɸʛ ʎʉʀɸʌʏʙʋ ʚɸʆɸʍʍɼʗɿ

ʋʂʒʏʘʍɼʗ, ʏʗʑɼʔɽʂ ɻʗɸʍʛ ʑɸʖɸʇɸɹɸʗ
ʐʚɸʆʕɼʍ

Ɋʉʖʏʖʕɸʅ ɾ ʝʂʃʖʗɿ

ɝɸʛʗɼʃ ʝʂʃʖʗɿ

əɼʖɸɻɸʗʈ ʇʏʔʛʂ ʆɸʍʄɸʗɺɼʃʂʐ ʚɸʆɸʍɿ

ɦʖʏʙɺɼʃ ʇɼʖɸɻɸʗʈ ʇʏʔʛʂ ʆɸʍʄɸʗɺɼʃʂʐ

ʕʍɸʔʕɸʅ ɾ

ʚɸʆɸʍɿ, ʕɼʗɸʍʏʗʏɺɼʃ ʆɸʋ ʚʏʄɸʗʂʍɼʃ
ʍʏʗʏʕ

Ɋʓʆɸ ɼʍ ʜɻʂ ʆʏʙʖɸʆʏʙʋʍɼʗ ɸʗʞɸʌʂʍ

ɧɼʗɸʃʂʘʛɸʕʏʗɼʃ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆʏʃɼʆʖʏʗ – ɹɸʛ

ʆʏʃɼʆʖʏʗ – ɹɸʛ ʎʉʀɸʌʂ ɹɸʗʈʗɸɻʂʗ

ʎʉʀɸʍ (ɺʏʃʏʗʎʏʙ ʇɸʔʘʗɸʅ ʇʍɸʗɸʕʏʗ

ʖɼʉɸʋɸʔɼʗʏʙʋ

ʕʖɸʍɺʍɼʗʂʘ ʄʏʙʔɸʚɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ, ɸʌɻ
ɸʎʄɸʖɸʍʛɿ ʑɼʖʛ ɾ ʆɸʖɸʗɼʃ ʕɸʉ
ɸʓɸʕʏʖʌɸʍ ʆɸʋ ʏʙʎ ɼʗɼʆʏʌɸʍ ʁɸʋɼʗʂʍ)

Ɍʂʎɼʗɸʌʂʍ ʁɸʋɼʗʂʍ ʒɼʗʋɸʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛɿ ɽɺɸʃʂ ʆɼʗʑʏʕ ʔɸʓʐʏʙʋ ɾ, ɸʓɸʍʘ ʖɸʛ ʒʗʂ
ʔʑɸʓʋɸʍ
ɖɸʚɸʍʋɸʍ ɸʓɸʒɸʘʋɸʍ ʇʍɸʗɸʕʏʗ

ɖɸʚɸʍʋɸʍ ʕɼʗɸʘʋɸʍ ʏʙʉʂʍɼʗɿ

ʑɸʖʊɸʓʍɼʗɿ
ɤɼʗʋɸʆʏʙʖɸʆʂʐ ɹɸʛʂ ʞ ɻʗɸʍ ʋɸʂʘʕɸʅ

ɦʖʏʙɺɼʃ ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔɸʘʏʙʋɿ ʞ ɸʍʇɸʗɸʁɼʎ-

ɻɼʖɸʃʍɼʗʂ ʒɼʗʋɸʋɼʆʏʙʔɸʘʏʙʋɿ ʕʍɸʔ-

ʖʏʙʀʌɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ɸʌʍ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍɼʃ

ʕɸʅ ɾ
ɣʏʋʑʍ ɸʎʄɸʖʏʙʋ ɾ ɺʂʎɼʗɸʌʂʍ ʁɸʋɼʗʂʍ

ɦʖʏʙɺɼʃ ɸʕʖʏʋɸʖ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐɿ ʞ
ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɸʌʂʍ ʖʕʂʐʍɼʗɿ

əɼʖɸɻɸʗʈ ʇʏʔʛʂ ʆɸʍʄɸʗɺɼʃʂʐ

ɦʖʏʙɺɼʃ ʇɼʖɸɻɸʗʈ ʇʏʔʛʂ ʆɸʍʄɸʗɺɼʃʂʐ

ʚɸʆɸʍɿ ʕʍɸʔʕɸʅ ɾ

ʚɸʆɸʍɿ, ʕɼʗɸʍʏʗʏɺɼʃ ʆɸʋ ʚʏʄɸʗʂʍɼʃ ʍʏʗʏʕ
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4.5. ɦʖʏʙɺʏʉɸʆɸʍ ʇɸʗʘɼʗ
1.

ɡʗʏ±ʍʛ ɼʍ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒʗɸʖɸʛɸʘʋɸʍ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ʇʂʋʍɸʆɸʍ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗɿ:

2.

ɡʗʛɸ±ʍ ɾ ʆɸɽʋʏʙʋ ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ɸʓɸʒɸʘɸʅ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ʋɸʔʍɸɹɸʁʂʍɿ:

3.

ɡʗʏ±ʍʛ ɼʍ ɸʗʞɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɿ:

4.

ɣɼʖʛ ɾ ɸʗɻʌʏʛ ʔʖʏʙɺɼʃ ʒɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆʂ ʘʗʖɸɻʂʋɸʘʆʏʙʍʏʙʀʌʏʙʍɿ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ:

5.

ɔ±ʍʐ ʔɸʗʛʏʕ/ɼʗʏʕ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ʔʖʏʙɺɼʃ ʒɼʗʋɸʖɸʗ ʇɼʉʏʙʆʂ ʘʗʖɸɻʂʋɸʘʆʏʙʍʏʙʀʌʏʙʍɿ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ:

6.

ɔ±ʍʐ ɾ ɹʍʏʙʀɸɺʗʏʙʋ ʃʏʙʅʏʙʌʀʂ pH – ɸʗʁɼʛɿ:

7.

ɔ±ʐʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʞ ʂʍʐʑɼʔ ɾ ʐɸʚʕʏʙʋ ʃʏʙʅʏʙʌʀʂ pH – ʂ ɸʗʁɼʛɿ:

8.

ɔʍʐʑʂʔʂ± ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ʔʄɸʃʍɼʗ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʃʂʍɼʃ: ɡʗʏ±ʍʛ ɼʍ ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ʔʄɸʃʍɼʗʂ
ʇɼʖʞɸʍʛʍɼʗɿ ʞ ʕɼʗɸʘʋɸʍ ʏʙʉʂʍɼʗɿ:

9.

ɋɼʗɼʃ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ɸʉɹʌʏʙʗʂ ɹɸʘɸʇɸʌʖʋɸʍ ʞ ʕɼʗɸʘʋɸʍ ʜʗʂʍɸʆʍɼʗ:
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ɊɩɎɧɊɞɔɟɐɟɎɩɌɔɊɞɔɯɡɨɡɧɡɕɨɊɞɔɟɘɎɩɣɊɬɡɖɔɢɟɎɩɔ
ɘɊɥɡɫɪɧɊɗɭɑɎɧɊɠɖɊɨɊɟɭɔɦɘɏɋɡɫɟɭɑ
ɯʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗʂɸʎʄɸʖɸʍʛʂʔʆɽɹʏʙʍʛɿʞʇʂʋʍɸʆɸʍ
ɹʍʏʙʀɸɺʗɼʗɿ
Ɋʗɼɺɸʆʍɸʌʂʍɾʍɼʗɺʂɸʌʂʚʏʄɸʆɼʗʑʋɸʍʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ɯɧ ʋɼʀʏɻɿɸʗʞɸʌʂʍɾʍɼʗ
ɺʂɸʌʂʏʙʉʉɸʆʂʚʏʄɸʆɼʗʑʏʙʋʍɾɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʂɐʍɼʗɺʂɸʌʂʚʏʄɸʆɼʗʑʏʙʋɿʆɸʖɸʗʕʏʙʋɾ
ʝʏʖʏɾʝɼʆʖʂʋʂʒʏʘʏʕʏʗʍɸʓɸʒɸʍʏʙʋɾɸʗʞɸʌʂʍɾʍɼʗɺʂɸʌʂɯɧʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗʏʙʋɸʌ
ʔʂʍʛʍɵɸʗʞɸʌʂʍʆʂʔɸʇɸʉʏʗɻʐɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʏʙʋʏʗʏʍʘʂʘʆɸɽʋʕɸʅɼʍɸʗʞɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃ
ʍɼʗɿ ʍʆ 


ɟʆɊʗʞɸʌʂʍɾʍɼʗɺʂɸʌʂʇɸʗʀʑɸʍɼʃɸʌʂʍʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʋʏɻʏʙʃ ʕɸʇɸʍɸʆ 

Ɋʗɼɺɸʆʍɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʑɸʖʋʏʙʀʌʏʙʍɿʔʆʔʕʏʙʋɾʀʕɸʆɸʍʂʘɼʗɹɯʗɸʍʔʂɸʘʂ
ʝʂɽʂʆʏʔɐɻʋʏʍɻɋɼʛʏʙɼʗɼʃɿʇɸʌʖʍɸɹɼʗɼʘʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍɼʗʞʏʙʌʀɿɍʗɸʍʇɸʒʏʗɻɼʘʂʍʇɼ
ʖɸɺɸɹɸʘɸʇɸʌʖʏʙʋʍɼʗɿʂʍʑɸʖʗɸʔʖʕɼʘʂʍɸʗɼɺɸʆʍɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʔɼʃɼʍʂʘ
ʏʗʏʍʛɸʗʞɸʌʂʍʊɸʓɸɺɸʌʀʋɸʍʖɼʔɸʍɼʃʂʖʂʗʏʙʌʀʏʙʋʃʏʙʌʔɿʕɼʗɸʅʏʙʋɾʂʍɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʏʙʀ
ʌɸʍʞʏʙʍɼʂʍɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍɸʆɸʍʍɼʗʂʔʆɽɹʂʍʔʖɼʉʅʕɼʘʆʂʔɸʇɸʉʏʗɻʂʐ
ʍɼʗʂ ʋʏʍʏɹʌʏʙʗɼʉʍɼʗʂ ɸʊɼʘʋɸʍ ɢʏʄʗɸʃʔʆʏʙ ʋɼʀʏɻɿ ʏʗɿ ʍɼʗʆɸʌʏʙʋʔ ɾʃ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ
ʋʂʆʗʏɾʃɼʆʖʗʏʍɸʌʂʍ ɸʗɻʌʏʙʍɸɹɼʗʏʙʀʌʏʙʍʏʙʋ ʋʏʍʏɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍ ʔʂʃʂʘʂʏʙʋ ɸʊɼʘʍɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ
ʀʂʍɊɝɟ±ʏʙʋʑɸʖʗɸʔʖʕɼʘɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌɸʋɹʔʂʃʂʘʂʏʙʋɸʌʂʍɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖ
ʆʏʘʏʗʂɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍɿʇɼʖɸɺɸʌʏʙʋʇɸʔɸʕʂɊʍʘʌɸʃɻɸʗʂʆɼʔɼʗʂʘɸʗʞɸʌʂʍ
ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɿ ʔʆʔɼʘʂʍ ʆʂʗɸʓʕɼʃ ʖʂɼɽɼʗɸʆɸʍ ɸʗɹɸʍʌɸʆʍɼʗʂ ɾʃɼʆʖʗɸ
ʔʍʏʙʘʏʙʋʍ ɸʑɸʇʏʕɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ɑʍɻʇɸʍʏʙʗ ɸʓʋɸʋɹ ʖʂɼɽɼʗɸʆɸʍ ʇɼʖɸɽʏʖʏʙʀʌʏʙʍɿ
ʆɸʗʞʏʗɻɼʗɾʄɸʉɸʘɼʃɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂɽɸʗɺɸʘʋɸʍʋɼʒʀʕɸʆɸʍʍɼʗʂʍɸʕ
ʀɸʌʂʍ ʊɺʍɸʁɸʋʂ ʖɸʗʂʍɼʗʂʍ ʋʂ ʛɸʍʂ ɼʗʆʗʍɼʗ ʔʆʔɼʘʂʍ ɺʏʗʅɸʗʆɼʃ ʝʏʖʏɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ
ʅʗɸɺʗɼʗʂʍʐɿʇɸʍɺɼʘʗɼʘʖɸʗɹɼʗɼʗʆʗʍɼʗʏʙʋɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂʖɼʉɸɻʗʋɸʍɿɟɼʗʆɸʌʏʙʋʔ
ɸʗʖɸɻʗʕʏʉ ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɯɧ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗʍ ʏʙʍɼʍ ɹɸʕɸʆɸʍʂʍ ɹɸʗʈʗ ɸʗɻʌʏʙ
ʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍ   ʞ ʋɼʅ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌʏʙʍ ɍʂʖɸʗʆɼʍʛ ɸʗʞɸʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ɸʎʄɸ
ʖɸʍʛʂʔʆɽɹʏʙʍʛɿ



ɯʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗɿ ʆɸʋ ɸʗʞɸʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɿ ʑɸʖʗɸʔʖʕʏʙʋ ɼʍ
ʆʂʔɸʇɸʉʏʗɻʐɸʌʂʍ ʍʌʏʙʀʂʘ ʇʂʋʍɸʆɸʍʏʙʋ ʔʂʃʂʘʂʏʙʋʂʘ ɋɸʗʈʗ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɸʌʂʍ ʕɸʓɸ
ʗɸʍʏʙʋ ʋʏʖɸʕʏʗɸʑɼʔ& ɻʂʝʏʙɽʂɸʌʂʋʂʒʏʘʏʕʔʂʃʂʘʂʏʙʋʂʋɼʒʍɼʗʋʏʙʅɼʃʏʕʝʏʔʝʏʗʂ
ʞɹʏʗʂɸʖʏʋʍɼʗʔʖɸʘʕʏʙʋɼʍʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍɸɹɸʗQ QHJDWLYH ʞS SRVLWLYH ʖʂʑʂʇɸ
ʉʏʗɻɸʆɸʍʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʏʕʜʁʖʕɸʅʖʂʗʏʙʌʀʍɼʗ ʍʆ ɊʌʍʏʙʇɼʖʞʕɼʗʞʂQʖʂʗʏʙʌʀɿʅɸʅʆ
ʕʏʙʋɾʔɸʍʗɸʈʞʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛʂʋɼʖɸʉɸʆɸʍɾʃɼʆʖʗʏɻʏʕ ʆʏʍʖɸʆʖʏʕ ʏʗɿʇʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀ
ʌʏʙʍ ɾ ʖɸʃʂʔ ɸʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂʍ ʀɸʚɸʍʘɼʃʏʙ ʔʂʃʂʘʂʏʙʋʂ ʋɼʒ ɔʔʆ ʍɼʗʛʞʂ S ʖʂʗʏʙʌʀɿ
ɸʋɹʏʉʒɸʑɼʔɾʅɸʅʆʕʏʙʋʋɼʖɸʉɸʆɸʍɾʃɼʆʖʗʏɻʏʕɊʌʔʑʂʔʏʕɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘɿʆʂʔɸ
ʇɸʉʏʗɻʐɸʌʂʍ ɻʂʏɻ ɾɵ ʜʁʖʕɸʅ ɻʂʏɻʂʍ ʇɸʖʏʙʆ ɹʍʏʙʀɸɺʗɼʗʏʕ Ɋʌʍ ʋʂɸʁɸʋɸʍɸʆ ʃʏʙʔɸ
ɽɺɸʌʏʙʍɾʞɸʌɻɸʓʏʙʋʏʕʍʋɸʍɾʆʂʔɸʇɸʉʏʗɻʐɸʌʂʍʝʏʖʏɻʂʏɻʂʍ
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,

ɟʆɊʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʂʃɸʌʍɸʆɸʍʇɸʖʏʙʌʀɿ

Ɋʗʞɸʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘʂ S ʞ Q ʖʂʑʂ ʇɸʉʏʗɻɸʆɸʍʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʏʕ ʜʁʖʕɸʅ ʖʂʗʏʙʌʀʍɼʗʂ ʋʂʒʞ
ʔʖɼʉʅʕʏʙʋ ɾ ʏʗʏʎɸʆʂ ( ʃɸʗʕɸʅʏʙʀʌɸʋɹ ʍɼʗʛʂʍ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ɻɸʎʖ ʏʗɿ ʆɸʗʞʏʗ ʍʎɸʍɸ
ʆʏʙʀʌʏʙʍ ʏʙʍʂ ʋɸʗʖʆʏʘʂ ʆʏʍʖɸʆʖʍɼʗʂ ʕʗɸ ʃɸʗʋɸʍ ʞ ɸʗʖɸʛʂʍ ʎʉʀɸʌʏʙʋ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ
ʇʏʔɸʍʛʂɸʓɸʒɸʘʋɸʍʄʍɻʗʏʙʋɊʌɻɻɸʎʖʂɸʓɸʒɸʘʋɸʍɹɸʘɸʖʗʏʙʀʌʏʙʍɿʇɼʖʞʌɸʃʍɾɭɸʍʂ
ʏʗSʖʂʗʏʙʌʀɿʇɸɺɼʘʕɸʅɾʄʏʓʏʐʍɼʗʏʕ ɻʗɸʆɸʍʃʂʘʛɸʆʂʗʍɼʗʏʕ ʂʔʆQʖʂʗʏʙʌʀɿɵɾʃɼʆʖ
ʗʏʍʍɼʗʏʕ ɹɸʘɸʔɸʆɸʍʃʂʘʛɸʆʂʗʍɼʗʏʕ ɸʑɸS±Qɸʍʘʋɸʍʔʖɼʉʅʋɸʍʑɸʇʂʘʔʆʔɸʅʆʏʍ
ʘɼʍʖʗɸʘʂɸʍɼʗʂ ʖɸʗɹɼʗʏʙʀʌɸʍʑɸʖʊɸʓʏʕ ʏʗʏʎɸʆʂ ʛɸʍɸʆʏʙʀʌɸʋɹ ʄʏʓʏʐʍɼʗ ɻʂʝʏʙɽʂɸʌʂ
ʋʂʒʏʘʏʕ ʖɼʉɸʚʏʄʕʏʙʋ ɼʍ Q ʖʂʗʏʙʌʀ ʏʗʖɼʉ ʇɸʍɻʂʔɸʍɸʃʏʕ ʏʐ ʇʂʋʍɸʆɸʍ ʃʂʘʛɸʆʂʗʍɼʗ
ɼʍʀɸʗʆʕʏʙʋ ɼʍ ʓɼʆʏʋɹʂʍɸʘʂɸʌʂ ɸʌʔʂʍʛʍɵ ʐɼɽʏʛɸʍʏʙʋ ɼʍ ʋʂɸʍɸʃʏʕ ɾʃɼʆʖʗʏʍʍɼʗʂ ʇɼʖ
əɼʓɸʘɸʅ ʄʏʓʏʐʍɼʗʂ ʖɼʉɼʗʏʙʋ ʋʍʏʙʋ ɼʍ ɹʏʗʂ ʂʏʍɸʘʕɸʅ ɸʖʏʋʍɼʗɿɵ ɹɸʘɸʔɸʆɸʍ ʃʂʘʛʏʕ
ʍʆ ɟʏʙʌʍʈʞʏʕɾʃɼʆʖʗʏʍʍɼʗɿQʖʂʗʏʙʌʀʂʘʖɼʉɸʚʏʄʕʏʙʋɼʍSʖʂʗʏʙʌʀʂʔʆʇɼʓɸʘɸʅ
ɾʃʆʖʗʏʍʍɼʗʂ ʖɼʉɼʗʏʙʋ ʋʍʏʙʋ ɼʍ ʝʏʔʝʏʗʂ ʂʏʍɸʘʕɸʅ ɸʖʏʋʍɼʗɿɵ ɻʗɸʆɸʍ ʃʂʘʛʏʕ ʍʆ 
ɊʌʔʑʂʔʏʕSQʆʏʍʖɸʆʖʂɸʍʘʏʙʋɸʌʂʍʖʂʗʏʙʌʀʏʙʋɸʓɸʒɸʍʏʙʋɾɸɽɸʖʃʂʘʛɸʆʂʗʍɼʗʐʑɸ
ʗʏʙʍɸʆʏʉʔɸʆɸʌʍɸʍʎɸʗʁʂʏʍɸʘʕɸʅɸʖʏʋʍɼʗʑɸʗʏʙʍɸʆʏʉʖʂʗʏʙʌʀʍɼʗʛʂʍ(ʃɸʗʕɸʅʏʙ
ʀʌɸʋɹɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍɻɸʎʖʏʕ
Ɋʗʞʂʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗɿ ʝʏʖʏʍʍɼʗɿ ɿʍʆʍɼʃʏʕɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʂʋɸʆɼʗʞʏʙʌʀʂʍʞʆʃɸʍ
ʕɼʃʏʕʕɼʗʒʂʍʂʔʅɸʕɸʃʏʙʋʔʖɼʉʅʏʙʋɼʍ ɺɼʍɼʗɸʘʍʏʙʋɼʍ ʍʏʗʃʗɸʘʏʙʘʂʐɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʃʂʘʛɸ
ʆʂʗʍɼʗɾʃɼʆʖʗʏʍʍɼʗ ʞʄʏʓʏʐʍɼʗɊʌʔʂʍʛʍɵɾʃɼʆʖʗʏʍɿʔʖɸʍɸʃʏʕ ʃʏʙʌʔʂɾʍɼʗɺʂɸʍʑʏʆ


ʕʏʙʋɾʂʗɸʖʏʋʂʘɻɸʓʍɸʃʏʕɸɽɸʖʃʂʘʛɸʆʂʗ ɹɸʘɸʔɸʆɸʍ ʂʔʆʂʗʖɼʉɿʋʍʏʙʋɾɻɸʖɸʗʆ
ʔʖɼʉʅʕʏʙʋɾʄʏʓʏʐʏʗʂʍʕɼʗɸɺʗʏʙʋɼʍʛɻʗɸʆɸʍʃʂʘʛʂɺɸʉɸʚɸʗɿɟɼʗʛʂʍ(ʃɸʗʕɸʅʏʙʀ
ʌɸʋɹɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍɻɸʎʖʂɸɽɻɼʘʏʙʀʌɸʍʖɸʆʄʏʓʏʐʍɼʗɿQʖʂʗʏʙʌʀʂʘʖɼʉɸʚʏʄʕʏʙʋɼʍɻɼʑʂ
Sʖʂʗʏʙʌʀ ʇʏʔɸʍʛʂʄʏʓʏʐɸʌʂʍɹɸʉɸɻʗʂʐ ʂʔʆɾʃɼʆʖʗʏʍʍɼʗɿɵS±ʂʘQ ʇʏʔɸʍʛʂɾʃɼʆʖʗʏ
ʍɸʌʂʍ ɹɸʉɸɻʗʂʐ  Ɋʗʞɸʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘʂ ʕɼʗʂʍ Q ʖʂʗʏʙʌʀʂ ʆʏʍʖɸʆʖɿ ʃʂʘʛɸʕʏʗʕʏʙʋ ɾ ɹɸ
ʘɸʔɸʆɸʍʂʔʆʍɼʗʛʞʂSʖʂʗʏʙʌʀʂʆʏʍʖɸʆʖɿɵɻʗɸʆɸʍʃʂʘʛʏʕɸʌʔʂʍʛʍɵɸʓɸʒɸʍʏʙʋɾʑʏ
ʖɼʍʘʂɸʃʍɼʗʂ ʖɸʗɹɼʗʏʙʀʌʏʙʍ ʞ ɸʗʖɸʛʂʍ ʎʉʀɸʌʏʕɵ ɹɼʓʂ ɻʂʋɸɻʗʏʙʀʌɸʍ ʋʂʒʏʕ ɸʍʘʍʏʙʋ ɾ
ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʇʏʔɸʍʛ
Ɋʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʂɸʎʄɸʖɸʍʛʂʔʆɽɹʏʙʍʛɿɸʕɼʃʂʑɸʗɽʍʆɸʗɸɺʗɼʃʏʙʇɸʋɸʗɻʂʖɸʗ
ʆɼʍʛʋʂɸʌʍʇʏʔɸʍʛʂɾʃɼʆʖʗʏʍɸʌʂʍɹɸʉɸɻʗʂʐɿɵS±ʂʘɻɼʑʂQʖʂʗʏʙʌʀɊʌɻʋʏʖɼʘʏʙʋɿʇʂʋ
ʍɸʕʏʗʕʏʙʋɾʍʗɸʍʏʕʏʗʃʏʙʌʔʂɾʍɼʗɺʂɸʍʆʃɸʍʕʏʙʋɾʇʂʋʍɸʆɸʍʏʙʋɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʂS
ʖʂʗʏʙʌʀʏʙʋʛɸʍʂʏʗɸʌʍʎɸʖɸʕɼʃʂʃɸʌʍɾQʖʂʗʏʙʌʀʂʇɸʋɼʋɸʖɊʌʔʑɼʔɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖ
ʆʏʘʂ ɿʍɻʇɸʍʏʙʗ ʋʏʖɸʕʏʗɸʑɼʔ  ʋʋ ʇɸʔʖʏʙʀʌɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ʏʗɿ ʆɸɽʋʏʙʋ ɾ  ʋʆʋ Q
ʖʂʗʏʙʌʀʂʇɸʔʖʏʙʀʌʏʙʍɿʋʏʖʋʆʋɾɊʌʔʂʍʛʍɵɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʂʝʏʖʏʇʏʔɸʍʛɿʇʂʋʍɸ
ʆɸʍʏʙʋʑɸʌʋɸʍɸʕʏʗʕɸʅɾSʖʂʗʏʙʌʀʏʙʋʃʏʙʌʔʂʆʃɸʍʋɸʍʇɼʖʞɸʍʛʏʕɺɼʍɼʗɸʘʕɸʅʍʏʗɸɽɸʖ
ɾʃɼʆʖʗʏʍʍɼʗʏʕ ʞ ɻʗɸʍʘ ʇʏʔʛʏʕ ɻʂʝʏʙɽʂɸ  ɻɼʑʂ Q ʖʂʗʏʙʌʀ ʍɼʗʛʂʍ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ɻɸʎʖʂ
ɸɽɻɼʘʏʙʀʌɸʍ ʖɸʆ ʍʆ  ɸ  ɟʎɼʍʛ ʏʗ ɸʌʍ ɾʃɼʆʖʗʏʍʍɼʗɿ ʏʗʏʍʛ S  Q ʆʏʍʖɸʆʖʂ ɸʍ
ʘʏʙʋɸʌʂʍʖʂʗʏʙʌʀʂʘɺʖʍʕʏʙʋɼʍʋɼʅʇɼʓɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍʕʗɸʏʗʏʎɸʆʂʁɸʋɸʍɸʆɸʇɸʖʕɸʅʏʙʋ
ʍʏʗʂʘ ʋʂɸʍʏʙʋ ɼʍ ʂʗɼʍʘ ɸʖʏʋʍɼʗʂʍ ɸʌʔ ʑʗʏʘɼʔɿ ʆʏʐʕʏʙʋ ɾ ʓɼʆʏʋɹʂʍɸʘʂɸ  ʞ ʐɼʍ ʋɸʔ
ʍɸʆʘʏʙʋʝʏʖʏʇʏʔɸʍʛʂɸʓɸʒɸʘʋɸʍɿ ʍʆɸ ɥɼʆʏʋɹʂʍɸʘʂɸʌʂʇɼʖʞɸʍʛʏʕʍʕɸɽʏʙʋ
ɾɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʂɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍɿ
Ɋʌʁʋʇɼʖɸɺɸʑɸʗɽɼʘʋɸʍʍʑɸʖɸʆʏʕʃʂʘʛɸʆʂʗʍɼʗʂɻʂʖɸʗʆʕɸʅʖɼʉɸʎɸʗʁɿʍʆɸ
ʗɸɺʗɼʍʛɵʜɺʖʕɼʃʏʕɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʂʇɼʖʞʌɸʃʒʗɸʌʂʍʋʏɻɼʃʂʘɘʂʔɸʇɸʉʏʗɻʐɸʌʂʍSʞQ
ʖʂʗʏʙʌʀʍɼʗɿʏʗʏʍʛʑɸʖʆɼʗʕɸʅɼʍʍʆɸ±ʏʙʋʍɼʗʆɸʌɸʘʍɼʍʛʒʗʏʕʃʘʕɸʅɸʍʏʀʍɼʗʂ
ʀɸʔɼʗʂʖɼʔʛʏʕɹɸʁɸʍʕɸʅʋʂʋʌɸʍʘʂʘʀɼʛ ʇɸʗʀʏʙʀʌɸʋɹʞʆɸʑʕɸʅʋʂʋʌɸʍʘɸʗʖɸʛʂʍ
ʒʗɸʖɸʗ ʄʏʉʏʕɸʆʏʕ ʔʖɼʉʅɼʃʏʕ ʇɸʉʏʗɻɸʆʂʘ ɸʍʏʀʍɼʗʏʕ ʆɸɽʋʕɸʅ ʇɸʋɸʆɸʗɺ ʂʍʐʑɼʔ
ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɾ ʍʆ ɹ ± ʏʙʋ Ɋʆʍʇɸʌʖ ɾ ʏʗ ʇɸʕɸʔɸʗɸʆʎʓʕɸʅ ʕʂʊɸʆʏʙʋ ʒʗʂ ʋɸʆɸʗ
ɻɸʆɿSʞQʖʂʗʏʙʌʀʍɼʗʏʙʋʆʃʂʍʂʍʏʙʌʍɿʞɸʗʖɸʛʂʍʒʗɸʖɸʗʄʏʉʏʕɸʆʏʕʒʗʂʇʏʔʛʐʂʃʂʍʂ
ɎʍʀɸɻʗɼʍʛʏʗɊʗʞʂʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗɿʆʃɸʍʕʏʙʋɼʍʋʂɸʌʍʈɸʄɸʆʏʉʋʌɸʍSʖʂʗʏʙʌʀʏʙʋʂʍʐ
ʑɼʔʑɸʖʆɼʗʕɸʅɾʍʆɸʗʏʙʋɦʖɸʍɸʃʏʕɊʗʞʂɾʍɼʗɺʂɸʍɵʒʗʂɸʖʏʋʍɼʗɿʆɺʏʃʏʗʎʂɸʍɸʍʞ
ʆɹɸʗʈʗɸʍɸʍ ɻɼʑʂ ʕɼʗɵ ʈɼʓʛ ɹɼʗɼʃʏʕ ʏʗʏʎɸʆʂ ʑʏʖɼʍʘʂɸʃ ɾʍɼʗɺʂɸ ɭɸʍʂ ʏʗ ɸʒ ʆʏʉʋʂʘ
ɺʏʃʏʗʎʂʍɼʗʐʆɸʍʏʙʔʖʂɻʂʝʏʙɽʂɸʌʂʎʍʏʗʇʂʕʒʗʂʏʗʏʎɸʖʏʋʍɼʗʆʖɼʉɸʚʏʄʕɼʍɻɼʑʂɸʒ
ɸʌʔʂʍʛʍɵɻɼʑʂQʖʂʗʏʙʌʀʞʆʏʍɻɼʍʔɸʍɸʃʏʕʀɼʛʇɸʗʀʏʙʀʌɸʍʕʗɸʌʏʕʆʇʏʔɼʍɻɼʑʂQʖʂʗʏʙʌʀɵ
ʃʘʍɼʃʏʕɸʒɸʆʏʉʋʌɸʍʀɸʔɿɟʏʙʌʍʈʞʏʕʂʍʐʑɼʔʑɸʖʆɼʗʕɸʅɾʍʆɸ±ʏʙʋʃʏʙʌʔʂʆʃɸʍʋɸʍ
ʇɼʖʞɸʍʛʏʕSʖʂʗʏʙʌʀʏʙʋɾʃɼʆʖʗʏʍʍɼʗɿʔʖɸʍɸʃʏʕʃʗɸʘʏʙʘʂʐɾʍɼʗɺʂɸʑʏʆʕʏʙʋɼʍʂʗɼʍʘ
ɸʖʏʋʍɼʗʂʘ ɺɼʍɼʗɸʘʂɸ  ʞ ɻʂʝʏʙɽʂɸʌʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʖɼʉɸʚʏʄʕʏʙʋ ɼʍ Q ʖʂʗʏʙʌʀ Ɋʗɻʌʏʙʍʛʏʙʋ
ʇɸʉʏʗɻɸʆʂʘɸʍʏʀʍɼʗʂʘɸʒɸʍʏʀʂʋɸʆɸʗɻɸʆɿʆɹɸʗʈʗɸʍɸʞɸʍʏʀʍɼʗɿʋʂʋʌɸʍʘʆɸʑʏʉ
ɸʗʖɸʛʂʍʄʏʉʏʕɸʆʂʋʂʒʏʕʒʏʙʗɿʆʇʏʔʂɻɼʑʂʈɸʄɸʆʏʉʋʌɸʍɸʍʏʀɿ ʍʆɹ Ɋʌɻʒʗɸ
ʌʂʍʇʏʔʛɿʆʔʖɼʉʅʕʂʍɸʞɸʌʍʑɸʖʊɸʓʏʕʏʗɺʏʃʏʗʎɸʘʋɸʍʇɼʖʞɸʍʛʏʕʈɸʄɸʆʏʉʋʌɸʍɸʍʏ
ʀʏʙʋʒʗʂʋɸʆɸʗɻɸʆɿʆʍʕɸɽʂɊʌʔʑʂʔʏʕʔʖɼʉʅʕɸʅʒʗɸʌʂʍʇʏʔʛɿʆʑʖʖɼʘʍʂʀʂɸʆɸʕʏʗ
ɸʍʂʕɿʏʗʂɸʓɸʍʘʛɿɼʍʀɸɻʗɼʍʛʋʂɸʘʕɸʅɾɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍɺɼʍɼʗɸʖʏʗʂʍʏʗʍɾʃʆɸʗʖɸɻʗʂ
ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍɾʍɼʗɺʂɸ


ɡʗʏʎ ɸʖʏʋʍɼʗ ʏʗʏʍʛ ɺʖʍʕʏʙʋ ɼʍ ɹɸʁɸʍʂʐ ʀɼʛ ʇɸʗʀʏʙʀʌʏʙʍʂʘ ʋɼʅ ʇɼʓɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍ
ʕʗɸ ʆʏʍɻɼʍʔɸʍɸʃʏʕ ʇɼʖ ɼʍ ʕɼʗɸɻɸʓʍʏʙʋ ʍʆ  ɹ  ʞ ʐɼʍ ʋɸʔʍɸʆʘʏʙʋ ʒʗʂ ʇʏʔʛʂ ʞ
ɾʃɼʆʖʗɸɾʍɼʗɺʂɸʌʂʔʖɼʉʅʋɸʍɿɬɸʔʖʏʗɼʍʍʏʙʌʍʈʞʏʕʂʍʐʑɼʔʑɸʖʆɼʗʕɸʅɾʍʆɸ±ʏʙʋ
ɸʌʍɾʃɼʆʖʗʏʍʍɼʗɿʏʗʏʍʛɺʖʍʕʏʙʋɼʍʋɼʅʇɼʓɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍʕʗɸSQʆʏʍʖɸʆʖʂɸʍʘʏʙʋɸʌʂʍ
ʖʂʗʏʙʌʀʂʘɼʍʀɸʗʆʕʏʙʋɼʍʓɼʆʏʋɹʂʍɸʘʂɸʌʂʞʐɼʍʋɸʔʍɸʆʘʏʙʋʝʏʖʏʇʏʔɸʍʛʂʔʖɼʉʅʋɸʍɿ

(
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Q
5S

ɸ

ɹ
ɟʆɊʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʂʔʄɼʋɸʖʂʆʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛɿ ɸ ʞɸʎʄɸʖɸʍʛɿɹɸʘɸʖʗʏʉʒʗɸʌʂʍʋʏɻɼʃ ɹ 

ɧɼʗɿɻʂʖɸʗʆʕɸʅʃʏʙʌʔʂʆʃɸʍʋɸʍʎʍʏʗʇʂʕʔʖɼʉʅʕɸʅʍʏʗʃʂʘʛɸʆʂʗʍɼʗʂʖɼʉɸʎɸʗʁʂ
ɸʗɻʌʏʙʍʛʏʙʋɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʂSʞQʖʂʗʏʙʌʀʍɼʗʂʋɼʖɸʉɸʆɸʍʆʏʍʖɸʆʖʍɼʗʂʕʗɸɸʓ
ɸʒɸʍʏʙʋɾʃɸʗʏʙʋʞɼʀɼʋʂɸʘʍɼʍʛɹɼʓʂɻʂʋɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍɸʑɸʕɼʗʒʂʍʂʔʋʂʒʏʕʆɸʍʘʍʂɾʃɼʆ
ʖʗɸʆɸʍ ʇʏʔɸʍʛ Ɋʗʞɸʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘʂ ʕʏʃʖɸʋʑɼʗɸʌʂʍ ɹʍʏʙʀɸɺʂʗɿ ʇʏʔɸʍʛʂ ʆɸʄ
ʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍɿʃɸʗʏʙʋʂʘ ʏʙʍʂʇɼʖʞʌɸʃʖɼʔʛɿC

 ܫൌ ܫௌ ൫݁ Τఝ െ ͳ൯ െ ܫʝ 



ʏʗʖɼʉ,±ʍɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʂɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʇʏʔɸʍʛʍɾ
݁±ʍʂʓɸʘʂʏʍɸʃʀʂʕɾʞʇɸʕɸʔɸʗɾʋʏʖɸʕʏʗɸʑɼʔ±ʂ
,V ± ɿ ʇɸʆɸʓɸʆ ʏʙʉʉʏʙʀʌɸʋɹ ʇʏʔɸʍʛʍ ɾ ʆɸʋ ɸʌʔʑɼʔ ʆʏʐʕɸʅ ʒɼʗʋɸɺɼʍɼʗɸʘʂʏʍ ʇʏ
ʔɸʍʛɿ
9±ʍʋɸʗʖʆʏʘʂɾʃɼʆʖʗʏɻʍɼʗʂʕʗɸʌʂʃɸʗʏʙʋʍɾ
ĳ7ʍʆʏʐʕʏʙʋɾʒɼʗʋɸʌʂʍʑʏʖɼʍʘʂɸʃʞʏʗʏʎʕʏʙʋɾʇɼʖʞʌɸʃɹɸʍɸʈʞʏʕC

்߮ ൌ

்




ʏʗʖɼʉN±ʍɋʏʃʘʋɸʍʂʇɸʔʖɸʖʏʙʍʍɾ
7±ʍɵɹɸʘɸʗʈɸʆʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɿ
T±ʍ ɾʃɼʆʖʗʏʍʂ ʃʂʘʛʍ ɾ ʔɼʍʌɸʆɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʂ ʑɸʌʋɸʍʍɼʗʏʙʋ ɼʗɹ 7  .
ĳ7 ɧ 
,ʝɿʃʏʙʌʔʏʕʑɸʌʋɸʍɸʕʏʗʕɸʅʝʏʖʏʇʏʔɸʍʛʍɾ


Ɋʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʂʕʏʃʖɸʋʑɼʗɸʌʂʍɹʍʏʙʀɸɺʅʂʖɼʔʛɿʑɸʖʆɼʗʕɸʅɾʍʆ±ʏʙʋ
ɔʍʐʑɼʔ ɼʗʞʏʙʋ ɾ ɺʗɸʝʂʆʂʘ ʃʏʙʔɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍ ɹɸʘɸʆɸʌʏʙʀʌɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ   ɸʗʞɸʌʂʍ
ʋɸʗʖʆʏʘʂ ʕʏʃʖɸʋʑɼʗɸʌʂʍ ɹʍʏʙʀɸɺʂʅɿ ɧɊɋ  ʍʋɸʍ ɾ ʆʂʔɸʇɸʉʏʗɻʐɸʌʂʍ ɻʂʏɻʂ ɹʍʏʙʀɸ
ɺʅʂʍ ɡʙʉʂʉ ʏʙʉʉʏʙʀʌɸʋɹ ʎɼʉʋɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ʆʂʗɸʓɼʃʏʕ S ± ʖʂʗʏʙʌʀʂʍ ɸʗʖɸʛʂʍ ɸʉɹʌʏʙʗʂ
ɻʗɸʆɸʍɹʞɼʓɿʂʔʆQ±ʂʍɵɹɸʘɸʔɸʆɸʍɿɻʂʏɻʏʕɸʍʘʍʏʙʋɾʋɼʅʇʏʔɸʍʛəɸʆɸʓɸʆʎɼʉʋɸʍ
ɻɼʑʛʏʙʋɼʗɹS±ʂʍʆʂʗɸʓʕɸʅɾɸʗʖɸʛʂʍɸʉɹʌʏʙʗʂɹɸʘɸʔɸʆɸʍɹʞɼʓɿʂʔʆQ±ʂʍɵɻʗɸ
ʆɸʍɿɻʂʏɻʏʕɺʗɼʀɼʇʏʔɸʍʛʐʂɸʍʘʍʏʙʋɍʂʏɻʏʕɸʍʘʍʏʙʋɾʋʂɸʌʍʇɸʆɸʓɸʆʏʙʉʉʏʙʀʌɸʋɹ,V
ʇʏʔɸʍʛɿʏʗɿʏʗʑɼʔʆɸʍʏʍʎɸʖʚʏʛʗɾʞʆɸʗɼʃʂɾɸʍʖɼʔɼʃɟʆɸʗʏʙʋɸʌʍʐʂʑɸʖʆɼʗʕɸʅ
ʛɸʍʂʏʗʚʏʛʗɾʂʔʆɧɊɋ±ɿʋʂʍʐʞ9ʅ ʅɸʆʋɸʍʃɸʗʏʙʋɿɸʍʘʍʏʙʋɾʃɸʗʋɸʍʇʏʗʂɽʏʍɸʆɸʍ
ɸʓɸʍʘʛʂʍʎɸʖʋʏʖʞʆɸʗɼʃʂɾʇɸʋɸʗɼʃɽʏʙɺɸʇɼʓɸʌɻɸʓɸʍʘʛʂʍ


ɟʆɊʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʂʕʏʃʖɸʋʑɼʗɸʌʂʍɹʍʏʙʀɸɺʂʅɿɸʓɸʍʘʃʏʙʔɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍ  ʞ
ʃʏʙʔɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍ  ɻɼʑʛɼʗʏʙʋ

Ɋʌʔʍʏʙʌʍʇɼʖʞʏʙʀʌɸʍɿʆɸʗʏʉɼʍʛɺɸʃɵɻʂʖɸʗʆɼʃʏʕɹɸʍɸʈʞ  ɿəɸʎʕʂɸʓʍɼʃʏʕ
ʏʗʃʏʙʌʔʂɹɸʘɸʆɸʌʏʙʀʌɸʍɻɼʑʛʏʙʋʝʏʖʏʇʏʔɸʍʛɿɹɸʘɸʆɸʌʏʙʋɾɸʌʔʂʍʛʍɵܫʝ ൌ Ͳ  ɸʗʖɸ
ʇɸʌʖʏʙʀʌʏʙʍɿʕɼʗɸʅʕʏʙʋɾʆʂʔɸʇɸʉʏʗɻʐɸʌʂʍɻʂʏɻʂʕʏʃʖɸʋʑɼʗɸʌʂʍɹʍʏʙʀɸɺʗʂ
ɕʏʙʌʔʂ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌɸʍ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ɻʂʏɻʂ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʂ  ʕʏʃʖɸʋʑɼ
ʗɸʌʂʍɹʍʏʙʀɸɺʂʅɿɸʋɹʏʉʒʏʙʀʌɸʋɹʂʒʍʏʙʋɾʍɼʗʛʞɵʇʏʔɸʍʛʂɸʓɸʍʘʛʏʕ,ʝʐɸʚʏʕɮʗʂʍɸʆ
9   ɸʗʁɼʛʂ ɻɼʑʛʏʙʋ ʖɼʉɸɻʗɼʃʏʕ ɹɸʍɸʈʞ  ʂ ʋɼʒ 9   ʆʔʖɸʍɸʍʛ  ܫൌ െܫʝ ൌ ܫʆǤʋǤ  ɍɸ
ɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʂʆɸʗʊʋʂɸʘʋɸʍʇʏʔɸʍʛʍɾɸʌʔʂʍʛʍɵɸʌʍɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍʇʏʔɸʍʛɿʏʗʍ
ɸʍʘʍʏʙʋɾʋɸʗʖʆʏʘʏʕɸʗʖɸʛʂʍɹɼʓʂɹɸʘɸʆɸʌʏʙʀʌɸʍɻɼʑʛʏʙʋ 5  
ɮɺʖʕɼʃʏʕ ɹɸʍɸʈʞ   ± ʂʘɵ ɸʗʞɸʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘʂ ʃɸʗʋɸʍ ɸʗʖɸʇɸʌʖʏʙʀʌʏʙʍɿ ʆɸʗʏʉ
ɼʍʛɺʗɼʃʇɼʖʞʌɸʃʖɼʔʛʏʕC


ܸ ൌ ߮ ் ݈݊ൣ൫൫ ܫ ܫʝ ൯Τܫௌ ൯  ͳ൧



Ɋʗʞɸʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘʂ ʑɸʗɸʑ ɿʍʀɸʘʛʂ ɹɸʘ ʎʉʀɸʌʂ  ʓɼʁʂʋʏʙʋ ɼʗɹ ɹɼʓʂ ɻʂʋɸɻʗʏʙʀ
ʌʏʙʍʍɸʍʔɸʇʋɸʍʋɼʅɾʞ, ʋɸʗʖʆʏʘʂʆʏʍʖɸʆʖʍɼʗʂʕʗɸʌʂʃɸʗʏʙʋʍɿʍɻʏʙʍʏʙʋɾɸʓɸ
ʕɼʃɸɺʏʙʌʍ9ʑɿɸʗʁɼʛɿ ʍʆ C


ܸʑǤɿǤ ൌ ߮ ் ݈݊ൣ൫ܫʝ Τܫௌ ൯  ͳ൧




ɋɼʓʂ ɻʂʋɸɻʗʏʙʀʌɸʍ ɸʓʆɸʌʏʙʀʌɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ʕɼʗʒʂʍʂʔ ʋʂʒʏʕ ɸʍʘʍʏʙʋ ɾ ,5 ʇʏʔɸʍʛɿ ʞ
ɹɼʓʂ ʕʗɸ ʔʖɼʉʅʕʏʙʋ ɾ 95 ʃɸʗʋɸʍ ɸʍʆʏʙʋ ɋɼʓʂ ʕʗɸ ɸʍʒɸʖʕʏʉ ʜɺʖɸʆɸʗ ʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿ
ʆʃʂʍʂɵ

ܲோ ൌ ܫோ ή ܸோ 



ɟʆ±ʏʙʋʜɺʖɸʆɸʗʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿʑɸʖʆɼʗʕɸʅɾʏʙʉʉɸʍʆʌɸʍʖɼʔʛʏʕɡʗʛɸʍʋɼʅ
ʃʂʍʂɸʌɻʏʙʉʉɸʍʆʌɸʍʋɸʆɼʗɼʔɿɸʌʍʛɸʍʋɼʅʆʃʂʍʂɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʂʆʏʉʋʂʘʔʖɼʉʅʕɸʅ
ʜɺʖɸʆɸʗɾʍɼʗɺʂɸʍ
ɊʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʂɮɌɌ±ʍ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍɿ ʏʗʏʎʕʏʙʋɾʔʖɸʘʕɸʅʜɺʖɸʆɸʗ
ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍ ʞ ʋɸʗʖʆʏʘʂ ʋɸʆɼʗɼʔʂʍ ɿʍʆʍʏʉ Ɋʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ʇɽʏʗʏʙʀ
ʌɸʍʇɸʗɸɹɼʗʏʙʀʌɸʋɹC

ߟ ൌ ܲோ ൗܲɸʗʞ ൌ ܫோ ή ܸோ ൗܲɸʗʞ 



Ɋʗʞɸʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘʂ ʋʌʏʙʔ ʆɸʗʞʏʗ ɹʍʏʙʀɸɺʗʂʐ ʑɸʗɸʋɼʖʗɿ ʃʘʋɸʍ ɺʏʗʅɸʆʂʘʍ ɾ )LOO
)DFWRU C

 ܨܨൌ

ʋɸʆɼʗɼʔ
ʋɸʆɼʗɼʔ

ൌ

ூ 
ூʆǤʋǤ ήʑǤɿǤ





Ɋʌʔʖɼʉ ,P ɿʞ 9P ɿʗɻʛɸʓʏʗɻʏʙʋʇʏʔɸʍʛʂʏʙʃɸʗʋɸʍɸʌʍɸʗʁɼʛʍɼʗʍɼʍʏʗʏʍʘ
ɻɼʑʛʏʙʋʔʖɸʘʕʏʙʋɾɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍʋɸʆɼʗɼʔʏʕʏʙʉʉɸʍʆʌʏʙʍɸʌʔʂʍʛʍʜɺʖɸʆɸʗʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍ
ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍ3P ,P[9Pɸʗʁɼʛɿ ʍʆ 
ɮɺʖʕɼʃʏʕ   ʞ   ɸʗʖɸʇɸʌʖʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂʘɵ ʋɸʗʖʆʏʘʂ ɮɌɌ ± ʍ ʆɸʗʏʉ ɼʍʛ ɺʗɼʃ
ʇɼʖʞʌɸʃʖɼʔʛʏʕC

ߟ ൌ  ܨܨή ܫʆǤʋǤ ή ܸʑǤɿǤ Τܲɸʗʞ 



Ɋʌʔʑʂʔʏʕ ʂʍʐʑɼʔ ɼʗʞʏʙʋ ɾ ʍʆ  ± ʂʘ ɸʗʞɸʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘʂ ɹʏʃʏʗ ʑɸʗɸʋɼʖʗɼʗɿ
ʑɸʖʆɼʗʕʏʙʋɼʍʕʏʃʖ±ɸʋʑɼʗɸʌʂʍɹʍʏʙʀɸɺʅʂ,9ʛɸʓʏʗɻʂʋʂʒʏʘʏʕəɸʖʞɸɹɸʗʑɸʗɽʏʙ
ʀʌɸʍʇɸʋɸʗʔʏʕʏʗɸɹɸʗɻʂʖɸʗʆʕʏʙʋɾʋʂɸʌʍɺʗɸʝʂʆʂɸʌɻʇɸʖʕɸʅɿʇʏʔɸʍʛʂɸʓɸʍʘʛɿ
ʎʗʒʕɸʅɻɼʑʂʕɼʗʂʍʐʑɼʔʑɸʖʆɼʗʕɸʅɾʍʆ±ʏʙʋʆɸʗʋʂʗɺʅʏʕ

,ʆʋ
,P

9P,P
%
9P3P

$

9P

9ʑɿ

ɟʆɊʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʂʕʏʃʖɸʋʑɼʗɸʌʂʍɹʍʏʙʀɸɺʂʅɿ,9ʛɸʓʏʗɻʏʙʋ


ɋɼʓʂ ɻʂʋɸɻʗʏʙʀʌɸʍ ʖɸʗɹɼʗ ɸʗʁɼʛʍɼʗʂ ɻɼʑʛʏʙʋ ɧɊɋ  ʂ ʕʗɸ ʆʃʂʍɼʍ ʖɸʗɹɼʗ ɸʎ
ʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍʆɼʖɼʗɹɼʓʂʕʗɸɸʍʒɸʖʕʏʉʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍʖɸʗɹɼʗɸʗʁɼʛʍɼʗʏʕʂʍʐʑɼʔʑɸʖ
ʆɼʗʕɸʅɾʍʆ±ʏʙʋʆɸʑʏʙʌʖɺʅʏʕɋɼʓʂɻʂʋɸɻʗʏʙʀʌɸʍʏʗʏʎɸʆʂɸʗʁɼʛʂɻɼʑʛʏʙʋɹɼʓʂ
ʕʗɸ ɸʍʒɸʖʕʏʙʋ ɾ ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍ 3P ʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʞ $ ʏʙʉʉɸʍʆʌɸʍ ʋɸʆɼʗɼʔɿ ɿʍɻʏʙʍʏʙʋ ɾ
ʂʗɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍɸʗʁɼʛɿɊʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍɸʌɻʆɼʖɿʆʏʐʕʏʙʋɾ©Ɋʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍ
ʆɼʖª Ɋəɘ əɸʊɸʄʑʗɸʆʖʂʆɺʏʗʅʏʙʍɼʏʙʀʌɸʍɿʍʀɸʘʛʏʙʋɊəɘʇɸʑɸʕʋɸʍʚɸʄɸʗɼʍʜɺ
ʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋɾɻʗɸɸʍɺʃɼʗɼʍʇɸʋɸʗʁɼʛɿɵ033 0D[LPXP3RZHU3RLQW 
Ɋʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂɻʂʖɸʗʆʕɸʅʕʏʃʖɸʋʑɼʗɸʌʂʍ ,9 ʞʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍ±ɧʏʃʖ 39 
ɹʍʏʙʀɸɺʅɼʗʂ ʍʋɸʍ ʆɸʄʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʏʕ ɼʍ ɹʍʏʙʀɸɺʗʕʏʙʋ ʍɸʞ ɸʗʞɸʌʂʍ ʝʏʖʏɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ
ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿʛɸʍʂʏʗɻʗɸʍʛʆɸɽʋʕɸʅɼʍʇɸʒʏʗɻɸɹɸʗʋʂɸʘʕɸʅɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʘ

Ɋ
Ɋʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʖʂʑɼʗɿʞɸʗʖɸɻʗʏʙʀʌɸʍʇʂʋʍɸʆɸʍɺʏʗʅɿʍʀɸʘʍɼʗɿ
Ɋʗʞɸʌʂʍɾʍɼʗɺʂɸʌʂʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ʕɸʇɸʍɸʆʍɼʗɿ ʆɸɽʋʕɸʅɼʍʋʂʋ
ʌɸʍʘʇɸʒʏʗɻɸɹɸʗʋʂɸʘʕɸʅɸʗʞɸʌʂʍʆʂʔɸʇɸʉʏʗɻʐɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʘʏʗʏʍʘʇɸʋɸʄʏʙʋɹɿ
ɽɸʍɺʕɸʅɿ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʂ ʇʂʋʍɸʆɸʍ ʇɸʍɺʏʙʌʘʍ ɾ ʍʆ   ɯɧ ʆɸʌɸʍʛʂ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ
ɽɸʍɺʕɸʅʂʋʂʒʏʘʏʕɸʗʞɸʌʂʍɾʍɼʗɺʂɸʍʆɼʗʑɸʚʏʄʕʏʙʋɾɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʂ


ɸ 


ɹ 


ɺ 

ɟʆɊʗʞɸʌʂʍʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘ ɸ ʋʏɻʏʙʃ ɹ ʞʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂɽɸʍɺʕɸʅ ɺ 

ɯɧʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʖʂʑɼʗɿɹɸɽʋɸɽɸʍɼʍɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂɻɸʔɸʆɸʗɺʏʙʋɿ
ʆɸʖɸʗʕʏʙʋɾʇʂʋʍɸʆɸʍʏʙʋɿʔʖɻʗɸʍʘʏʙʋʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʉɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʆʂʔɸʇɸ
ʉʏʗɻʐɸʌʂʍʍʌʏʙʀʂʍɼʗʛʂʍʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛʂʋʂɸɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍɹɸɽʋɸɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍʞɹɸʗɸʆʀɸ
ʉɸʍʀɸʌʂʍ ɸʋʏʗʝ ɝʂɸɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍʞɹɸɽʋɸɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙ
ʀʌʏʙʍɿʂʍʐʑɼʔʍɸʞʅɸʓɸʌʏʙʀʌɸʍʁɸʋʆɼʖɿɹɸʗɸʆʀɸʉɸʍʀɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʇɸʋɼʋɸʖɸʕɼʃʂ
ʋɼʅ ɾ Ɋʌɻ ʑɸʖʊɸʓʏʕ ɸʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʏʙʋ ʇʂʋʍɸʆɸʍʏʙʋ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ʋʂɸ
ɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍ ʞ ɹɸɽʋɸɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗ ɒɼc ʋʂɸɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍ ʞ ʀɼc ɹɸɽʋɸɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍ
ɸʗʞɸʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɿ ʑɸʖʗɸʔʖʕʏʙʋ ɼʍ ʔʂʃʂʘʂʏʙʋʂʘ ɍʂʖɸʗʆɼʍʛ ʋʂɸɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍ ʞ
ɹɸɽʋɸɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʂʍʐʑɼʔʍɸʞɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂɸʗʖɸɻʗʏʙʀʌɸʍɺʏʗʅ
ɿʍʀɸʘʍɼʗɿ


ɦʂʃʂʘʂʏʙʋɿ 6L  ʆʂʔɸʇɸʉʏʗɻʐɸʌʂʍ ʍʌʏʙʀ ɾ ʏʗɿ ʀʀʕɸʅʍʂʘ ʇɼʖʏ ɼʗʆʗʏʗɻ ɸʋɼʍɸʖɸ
ʗɸʅʕɸʅ ʍʌʏʙʀʍ ɾ Ɏʗʆʗʂ ʕʗɸɦʂʃʂʘʂʏʙʋʂʋʂʒʏʘʏʕʑɸʖʗɸʔʖʕʏʙʋɼʍʍɸʞɹʏʃʏʗʇʂʋʍɸʆɸʍ
ʆʂʔɸʇɸʉʏʗɻʐɸʌʂʍʔɸʗʛɼʗɿʂʍʖɼɺʗɸʃʔʄɼʋɸʍɿʏʗʏʍʛʇɸʍɻʂʔɸʍʏʙʋɼʍɾʃɼʆʖʗʏʍɸʌʂʍʔɸʗ
ʛɼʗʂʇɸʎʕʏʉɸʆɸʍʖɼʄʍʂʆɸʌʂʇʂʋʍɸʆɸʍʖɸʗʗɼʗɿɋʍʏʙʀʌɸʍʋɼʒʔʂʃʂʘʂʏʙʋɿʖɸʗɸʅʕɸʅ
ɾʜʛʔʂɻʂʖɼʔʛʏʕɵ6L2ʏʗɿʛʕɸʗʘɸʌʂʍɸʕɸɽʍɾɦʂʃʂʘʂʏʙʋʔʖɸʍɸʃʏʙʇɸʋɸʗ6L2 ±ɿʖɸ
ʛɸʘʕʏʙʋɾʋʂʍʐʞ±&ɹɸʗʈʗʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɸʌʂʍɾʃɼʆʖʗʏɻɸʌʂʍɸʉɼʉɸʌʂʍʕɸʓɸʗɸ
ʍʏʙʋʂʍʐʂɸʗɻʌʏʙʍʛʏʙʋʀʀʕɸʅʂʍɿʇɼʓɸʍʏʙʋɾʞʔʖɸʘʕʏʙʋɾʋɸʛʗʏʙʀʌɸʋɹ6LɊʌɻɸʔʖʂ
ʊɸʍʂʋɸʛʗʏʙʀʌɸʋɹʔʂʃʂʘʂʏʙʋʍʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋɾʋɼʖɸʉɸʈʏʙʃʋɸʍʏʃʏʗʖʏʙʋɐʃɼʆʖʗʏʍɸʌʂʍ
ʔɸʗʛɼʗʂ ʞ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ ʔʂʃʂʘʂʏʙʋɿ ɼʍʀɸʗʆʕʏʙʋ ɾ ʇɼʖɸɺɸ ʋɸʛʗ
ʋɸʍ ʔʆɽɹʏʙʋ ʛʂʋʂɸʆɸʍ ɼʉɸʍɸʆʏʕ ʔʖɸʍɸʃʏʕ 6L+&O ʂʔʆ ʇɼʖʏɵ  & ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʂ
ʑɸʌʋɸʍʍɼʗʏʙʋʔʖɸʘʕʏʙʋɾʋɸʛʗʏʙʀʌɸʋɹʔʂʃʂʘʂʏʙʋ ʛʃʏʗʂɻɸʌʂʍʋɼʀʏɻ ɦʖɸʘʕɸʅ
ʔʂʃʂʘʂʏʙʋʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ ʋʂɸɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍ ʞ ɹɸɽʋɸɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍ ɸʗʞɸʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗ
ɸʗʖɸɻʗɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ɟɸʄʛɸʍ ɸʗʞɸʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ɸʗʖɸɻʗʏʙʀʌɸʍ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʍɼʗɿ
ɻʂʖɸʗʆɼʃɿʍʎɼʍʛʀɼʂʍʐʑɼʔɼʍʍʌʏʙʀɼʗɿɻɸʔɸʆɸʗɺʕʏʙʋɵʇɸʋɸʈɸʌʍɸʖʏʋʍɼʗʂɻɸʔɸʕʏ
ʗʏʙʀʌɸʍ
ɔʍʐʑɼʔ ʇɸʌʖʍʂ ɾ ʑʂʍɻ ʋɸʗʋʂʍʍɼʗʏʙʋ ʍʌʏʙʀʂ ɸʖʏʋʍɼʗɿ ʖɼʉɸɹɸʎʄʕɸʅ ɼʍ ɹʌʏʙʗɼ
ʉɸʌʂʍʘɸʍʘʂʇɸʍɺʏʙʌʘʍɼʗʏʙʋɊʌɻɻɸʔɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʆɸʗʏʉɾʃʂʍɼʃʄʂʔʖʆɸʍʏʍɸʕʏʗɸʌ
ʔʂʍʛʍɵʖɸʗɸʅʏʙʀʌɸʍɼʗɼʛʏʙʉʉʏʙʀʌɸʋɹɾʃɸʖʏʋʍɼʗɿʆɸʗʏʉɼʍɻɸʔɸʕʏʗʕɸʅʃʂʍɼʃʋʂʋʌɸʍ
ʘʂʘʋʂʞʍʏʙʌʍʇɸʔʖɸʖʏʙʍʇɼʓɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍʕʗɸ ʍʆɸ Ɋʌʔʖʂʑʂʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛʏʕʍʌʏʙʀɿ
ʆʏʐʕʏʙʋ ɾ ʋʂɸɹʌʏʙʗɼʉ ʋʂɸɹʌʏʙʗɼʉ  PRQRFU\VWDO  Ɋʖʏʋʍɼʗʂ ʍʎʕɸʅ ʆɸʍʏʍɸʕʏʗ ɻɸʔɸʕʏʗ
ʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍɿʆɸʗʏʉɾʃʂʍɼʃʍɸʞʏʗʏʎɸʆʂʚʏʛʗʔɸʇʋɸʍʍɼʗʏʙʋɸʌʔʂʍʛʍɵʍʌʏʙʀɿʆɸʗʏʉɾʆɸɽʋ
ʕɸʅ ʃʂʍɼʃ ɸʓɸʍʈʂʍ ʚʏʛʗʂʆ ʋʂɸɹʌʏʙʗɼʉʍɼʗʂʘ ɻɸʔɸʕʏʗʕɸʅ ʋʂʋʌɸʍʘ ʍʆɸʖʋɸʋɹ ɸʍʆɸʍʏʍ
ʈʞʏʕ ʍʆɹ Ɋʌʔʖʂʑʂʍʌʏʙʀɿʆʏʐʕʏʙʋɾɹɸɽʋɸɹʌʏʙʗɼʉ ɹɸɽʋɸɹʌʏʙʗɼʉSRO\FULVWDO ɔʔʆ
ɼʀɼʍʌʏʙʀʂɸʖʏʋʍɼʗɿʖɼʉɸɹɸʎʄʕɸʅɼʍɸʍʆɸʍʏʍʈʞʏʕʋʂʋʌɸʍʘʂʘʖɸʗɹɼʗʇɼʓɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍ
ʍɼʗʂʕʗɸʍʌʏʙʀɿʆʏʐʕʏʙʋɾɸʋʏʗʝ ʍʆɺ Ɋʌʔʑʂʔʏʕʇɸʋɸʈɸʌʍɸʖʏʋʍɼʗʂɻɸʔɸʕʏ
ʗʏʙʀʌɸʍʍʌʏʙʀɼʗɿʆɸʗʏʉɼʍʃʂʍɼʃʋʂɸɹʌʏʙʗɼʉɹɸɽʋɸɹʌʏʙʗɼʉʞɸʋʏʗʝɟʎɼʍʛʏʗʋʂɸɹʌʏʙʗɼʉ
ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛʏʕʍʌʏʙʀʂʕɸʓʜʗʂʍɸʆɾɸɻɸʋɸʍɻɿɹɸɽʋɸɹʌʏʙʗɼʉʍʌʏʙʀʂʜʗʂʍɸʆɾʆɼʗɸʆʗʂ
ɸʉɿʆɸʋɹɸɽʋɸʀʂʕʋʂʍɼʗɸʃʍɼʗʂʔʆɸʋʏʗʝʂʜʗʂʍɸʆɾɵʔʏʕʏʗɸʆɸʍɸʑɸʆʂʍ
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ɟʆɝʂɸɹʌʏʙʗɼʉ ɸ ɹɸɽʋɸɹʌʏʙʗɼʉ ɹ ʞɸʋʏʗʝ ɺ ʍʌʏʙʀɼʗ

Ɋʌʁʋɻʂʖɸʗʆɼʍʛʋʂɸɹʌʏʙʗɼʉʞɹɸɽʋɸɹʌʏʙʗɼʉɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂɸʗʖɸɻʗʏʙʀʌɸʍ
ʇʂʋʍɸʆɸʍɺʏʗʅɿʍʀɸʘʍɼʗɿɊʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʇɸʋɸʗʋʂɸɹʌʏʙʗɼʉʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛʏʕʔʂ
ʃʂʘʂʏʙʋɿ ʔʖɸʘʕʏʙʋ ɾ ɢʏʄʗɸʃʔʆʏʙ ʋɼʀʏɻʏʕ ʏʗɿ ʇɼʖʞʌɸʃʍ ɾ Ɋʍʇʗɸʁɼʎʖ ɸʔʖʂʊɸʍʂ


ʋɸʛʗʕɸʅʔʂʃʂʘʂʏʙʋʂʆʖʏʗʍɼʗɿʇɸʃɼʘʕʏʙʋɼʍɹɸʗʈʗʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɸʌʂʍʕɸʓɸʗɸʍʏʙʋʇɸ
ʃʏʙʌʀʂʋɼʒɿʍʆʉʋʕʏʙʋɾʋʂɸɹʌʏʙʗɼʉʔʂʃʂʘʂʏʙʋʂʚʏʛʗʆʖʏʗ ʔɼʗʋʍɸʌʂʍʋʂɸɹʌʏʙʗɼʉ ʞɻɸʍ
ɻɸʉʑʖʖɼʘʍɼʃʏʕɸʌʍʕɼʗɾɹɸʗʈʗɸʘʕʏʙʋ ʍʆ±ʂʕɼʗʞʂʎɸʗʛʂʈɸʄɸʆʏʉʋʌɸʍʑɸʖ
ʆɼʗɿ ɨɼʉʂɾʏʙʍɼʍʏʙʋʔʂʃʂʘʂʏʙʋʂɸʖʏʋʍɼʗʂʆɸʍʏʍɸʕʏʗɸʊʏʗʂɸʗɻʌʏʙʍʛʏʙʋʈʞɸʕʏʗʕʏʙʋ
ɾʋʂɸɹʌʏʙʗɼʉʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛʏʕɺʃɸʍ ʍʆ Ɋʌɻɺʃɸʍɿʇɼʖɸɺɸʌʏʙʋʆʖʗɸʖʕʏʙʋɾʔʖɸʘ
ʕʏʙʋɼʍɹɸʗɸʆʋʏʖɸʕʏʗɸʑɼʔʋʋʇɸʔʖʏʙʀʌɸʋɹʔʂʃʂʘʂʏʙʋɸʌʂʍʀʂʀɼʉʍɼʗʑʔʞɻʏʛɸʓɸ
ʆʏʙʔʂʍɼʗʏʗʏʍʘɸʍʆʌʏʙʍʍɼʗʂʚʏʄɸʗɼʍʎʗʒɸʍɸɺʅʂʇɸʖʕɸʅʍɼʗʍɼʍ ʍʆ ɟʎɼʍʛʏʗS
ʖʂʑʂʇɸʉʏʗɻɸʆɸʍʏʙʀʌʏʙʍʔʖɸʍɸʃʏʙʇɸʋɸʗʇɸʃʏʙʌʀʂʋɼʒʍɼʗʋʏʙʅʕʏʙʋɼʍɹʏʗʂɸʖʏʋʍɼʗ

ɝʂɸɹʌʏʙʗɼʉʂ

Ɍʃɸʍ

ɒʂʀɼʉ

ɝɸʗʖʆʏʘ

ɝʏɻʏʙʃ

ɸʊɼʘʏʙʋ

ɝɸʛʏʙʗ
ʔʂʃʂʘʂʏʙʋ
ɚʏʙʃʏʙʋ

ɒʂʀɼʉ

ɖʏʗɸʍɸʗɻ

ɝɸʗʖʆʏʘ

ɝʏɻʏʙʃ

ɟʆɝʂɸɹʌʏʙʗɼʉʞɹɸɽʋɸɹʌʏʙʗɼʉʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛʏʕʔʂʃʂʘʂʏʙʋɸʌʂʍʀʂʀɼʉʍɼʗʂʞʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ
ʔʖɸʘʋɸʍɺʏʗʅɿʍʀɸʘʍɼʗɿ

ɋɸɽʋɸɹʌʏʙʗɼʉ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛʏʕɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʇɸʋɸʗ ʔʂʃʂʘʂʏʙʋɸʌʂʍʀʂʀɼʉ
ʍɼʗɿʔʖɸʘʕʏʙʋɼʍʇɼʖʞʌɸʃʆɼʗʑɦʂʃʂʘʂʏʙʋʂʆʖʏʗʍɼʗɿʃʘʕʏʙʋɼʍʏʙʉʉɸʍʆʌʏʙʍʇʗɸʆɸʌʏʙʍ
ɸʍʏʀʂʋɼʒʞʈʏʙʃʕʏʙʋɼʍ ʍʆ±ʂʍɼʗʛʞʂʎɸʗʛʂʈɸʄɸʆʏʉʋʌɸʍʑɸʖʆɼʗɿ ɦɸʓʐɼʃʏʙʘ
ʇɼʖʏʔʖɸʘʕʏʙʋɾɹɸɽʋɸɹʌʏʙʗɼʉʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛʏʕʔʂʃʂʘʂʏʙʋɿʄʏʗɸʍɸʗɻʂʖɼʔʛʏʕʏʗʏʍʘʂʘ
ɾʃʇɼʖɸɺɸʆʖʗɸʖʋɸʍʋʂʒʏʘʏʕʔʖɸʘʕʏʙʋɼʍɹɸʗɸʆʛɸʓɸʆʏʙʔʂʀʂʀɼʉʍɼʗ ʍʆ 
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗ ʔʖɸʍɸʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ʍʎʕɸʅ ʋɼʀʏɻʍɼʗʏʕ ʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅ ʋʂɸɹʌʏʙ
ʗɼʉʞɹɸɽʋɸɹʌʏʙʗɼʉʔʂʃʂʘʂʏʙʋɸʌʂʍʀʂʀɼʉʍɼʗɿɼʍʀɸʗʆʕʏʙʋɼʍʇɼʖɸɺɸʋʎɸʆʏʙʋʍɼʗʂɦʖɸʘ
ʕɸʅʋʂɸɹʌʏʙʗɼʉʞɹɸɽʋɸɹʌʏʙʗɼʉSʖʂʑʂʇɸʉʏʗɻɸʆɸʍʏʙʀʌɸʋɹʜʁʖʕɸʅʔʂʃʂʘʂʏʙʋʂʀʂʀɼʉ
ʍɼʗɿʖɼʉɸɻʗʕʏʙʋɼʍɹɸʗʈʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɸʌʂʍ ±& ʕɸʓɸʗɸʍʏʙʋɘɸʖɸʗʕʏʙʋɾ
ʝʏʔʝʏʗʂɸʖʏʋʍɼʗʂɻʂʝʏʙɽʂɸ ʍɼʗʀɸʚɸʍʘʏʙʋ ʀʂʀɼʉʍɼʗʂʋɼʒʏʗʂʎʍʏʗʇʂʕʈʞɸʕʏʗʕʏʙʋɾ
Q ʖʂʑʂ ʇɸʉʏʗɻɸʆɸʍʏʙʀʌɸʋɹ ɹɸʗɸʆ ʎɼʗʖɿ Ɋʌʍʏʙʇɼʖʞ ʑɸʖʗɸʔʖʕʏʙʋ ɼʍ ʋɼʖɸʉɸʆɸʍ
ʆʏʍʖɸʆʖʍɼʗʍɼʗʛʞʂʘSʖʂʗʏʙʌʀʂʍʞʕɼʗʞʂQʖʂʗʏʙʌʀʂʍɵʘɸʍʘʂʖɼʔʛʏʕ ʍʆ 
ɊʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɿʑɸʖʗɸʔʖɼʃʏʙɿʍʀɸʘʛʏʙʋʍɸʄʛɸʍʝʏʔʝʏʗʂɻʂʝʏʙɽʂɸʌʏʕQ
ʖʂʑʂʎɼʗʖʂʔʖɸʘʏʙʋɿʆʂʔɸʇɸʉʏʗɻʐɸʌʂʍʀʂʀɼʉɿɼʍʀɸʗʆʕʏʙʋɾʛʂʋʂɸʆɸʍʄɸʅɸʖʋɸʍ
ʂʍʐʂ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ʋɸʆɼʗɼʔʂ ʕʗɸ ʈʞɸʕʏʗʕʏʙʋ ɼʍ ʚʏʛʗʂʆ ɹʏʙʗɺɼʗ ʏʗʏʍʛ ʍʑɸʔʖʏʙʋ ɼʍ
ʋɸʆɼʗɼʔʂʘɸʗʞʂʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂɸʍɻʗɸɻɸʗʈʋɸʍʍʕɸɽɼʘʋɸʍɿʞʇɼʖʞɸɹɸʗɻʗɸʍʘɸʗɻ
ʌʏʙʍɸʕɼʖʆʃɸʍʋɸʍɿɔʍʐʑɼʔʑɸʖʆɼʗʕɸʅɾʍʆ±ʏʙʋɸʗʞʂʊɸʓɸɺɸʌʀʍɿʍʆʍɼʃʏʕɹʏʙʗɺʂ
ʆʏʉʋʍɸʌʂʍʋɸʆɼʗɼʔʂʍʋɸʔɸʋɹʆʃɸʍʕʏʙʋɾʂʔʆʋʌʏʙʔʋɸʔɿɸʍɻʗɸɻɸʓʍɸʃʏʕʇɸʗʕɸʅʏʙʋɾ


ɻʂʋɸʘʂ ɹʏʙʗɺʂʍ ʍʏʙʌʍʑɼʔ ʆʃɸʍʕɼʃʏʕ ɸʗʞɸʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘʂ ʅɸʕɸʃʏʙʋ ɕʏʙʔɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ
ʋʂɸʌʍʚʏʛʗʋɸʔʍɾʇɼʖʕɼʗɸɻɸʓʍʏʙʋɸʗʖɸʛʂʍʋʂʒɸʕɸʌʗ

ɋɸɽʋɸɹʌʏʙʗɼʉ

ɝʂɸɹʌʏʙʗɼʉ

ɟʆɝʂɸɹʌʏʙʗɼʉʞɹɸɽʋɸɹʌʏʙʗɼʉʔʂʃʂʘʂʏʙʋɸʌʂʍɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗ

ɘɸʖɸʗʕʏʙʋɾʍɸʞʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍʇɸʆɸɸʍɻʗɸɻɸʗʈʍʏʉʀɸʉɸʍʀʂʍʔʖɼʘʏʙʋɸʗʞɸ
ʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʂʋɸʆɼʗɼʔʂʕʗɸʂʍʐʂʎʍʏʗʇʂʕʍʏʙʌʍʑɼʔʋɼʅɸʍʏʙʋɾɊʗʞʂʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂʆʃɸ
ʍʏʙʋɿʞʇɼʖʞɸɹɸʗɵʆɼʗʑɸʚʏʄʐʂɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍɿ ʍʆ 
əɸʆɸɸʍɻʗɸ
ɻɸʗʈʍʏʉ ʎɼʗʖ
Ɋʓʒʞʂ ʆʏʍʖɸʆʖ

Q

3
S
əɼʖʞʂ ʆʏʍʖɸʆʖ

ɟʆɊʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʂʇɸʖʏʙʌʀɿ

ɦʏʕʏʗɸɹɸʗ Q ʖʂʑʂ ɸɽɸʖ ɾʃɼʆʖʗʏʍʍɼʗ ʑɸʗʏʙʍɸʆʏʉ  ɹɸʗɸʆ ʎɼʗʖɿ ʔʖɸʍʏʙʋ ɼʍ
ʝʏʔʝʏʗʂʋɼʅʛɸʍɸʆʏʙʀʌɸʋɹ ʋɼʅʆʏʍʘɼʍʖʗɸʘʂɸʌʏʕ ɸʖʏʋʍɼʗʂɻʂʝʏʙɽʂɸʌʂʋʂʒʏʘʏʕɊʗɻ
ʌʏʙʍʛʏʙʋ ɾʃɼʆʖʗʏʍʍɼʗʂ ʆʏʍʘɼʍʖʗɸʘʂɸʍ ɸʌɻ ʎɼʗʖʏʙʋ ʃʂʍʏʙʋ ɾ ʋɼʅ ʂʍʐʂ ʎʍʏʗʇʂʕ ʎɼʗʖʂ
ʇɸʉʏʗɻɸʆɸʍʏʙʀʌʏʙʍʍɿʍɻʏʙʍʏʙʋɾʋɼʅɸʗʁɼʛʍɼʗʋʏʖɸʕʏʗɸʑɼʔʇɸʕɸʔɸʗʕʏʉʋɼʖɸʉʍɼʗʂ
ɸʗʅɸʀ ɸʃʌʏʙʋʂʍ  ʇɸʉʏʗɻɸʆɸʍʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂʍ ɝɼʅ ʇɸʉʏʗɻɸʆɸʍʏʙʀʌɸʋɹ ʜʁʖʕɸʅ ʃʂʍɼʃʏʙ
ʇɸʖʆʏʙʀʌʏʙʍɿʍʎɼʃʏʙʇɸʋɸʗɻʗʕʏʙʋɾ³´ʍʎɸʍɿʂʍʐʑɼʔʑɸʖʆɼʗʕɸʅɾʍʆ±ʏʙʋɊʌʔ
ɺʏʗʅɿʍʀɸʘɿʇʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍɾʖɸʃʂʔʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃʆʂʔɸʇɸʉʏʗɻʂʐʂʆʏʍʖɸʆʖɿʋɼʖɸʉ
ʍɼʗʂ ʇɼʖ ɸʌʔʂʍʛʍɵ ʔʖɸʍɸʃ ʜʇʋɸʆɸʍ ɸʌʃ ʏʐ ʏʙʉʉʂʐ ɻʂʏɻʂ ʇɸʖʆʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʏʕ ʜʁʖʕɸʅ 
ʆʏʍʖɸʆʖ ɟʏʙʌʍ ʈʞʏʕ ʇɼʖʞʂ ʋɼʖɸʉɸʆɸʍ ʆʏʍʖɸʆʖɿ ʔʖɸʍɸʃʏʙʘ ɸʓɸʒ ʆɸʖɸʗʕʏʙʋ ɾ
ʋɼʅʆʏʍʘɼʍʖʗɸʘʂɸʌʏʕɹʏʗʂɸʖʏʋʍɼʗʂɻʂʝʏʙɽʂɸʈʞɸʕʏʗʕʏʙʋɾSʖʂʗʏʙʌʀɿʏʗʍɸʑɸʇʏ
ʕʏʙʋɾʜʇʋɸʆɸʍʆʏʍʖɸʆʖʍɼʗʛʞʂʋɼʖɸʉʂʎɼʗʖʂʇɼʖ
Ɋʌʔʑʂʔʏʕ ɸʗʖɸɻʗɸʆɸʍ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʍɼʗʏʕ ʑɸʌʋɸʍɸʕʏʗʕɸʅ ʋʂɸɹʌʏʙʗɼʉ ɸʗʞɸʌʂʍ
ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɿʂʗɼʍʘʖɼʔʛʏʕʖɸʗɹɼʗʕʏʙʋɼʍɹɸɽʋɸɹʌʏʙʗɼʉʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛʏʕʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʘ


ɝʂɸɹʌʏʙʗɼʉʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɿʇɸʍɻʂʔɸʍɸʃʏʕɺʃɸʍʂʘʔʖɸʘʕɸʅʀʂʀɼʉʍɼʗɸʍʆʌʏʙʍʍɼʗʏʙʋʏʙʍɼʍ
ʇɸʖʆɸʍʎɸʆɸʍʎʗʒɸʍɸɺʅɸʌʂʍʆʖʗʕɸʅʛʂʔʆɹɸɽʋɸɹʌʏʙʗɼʉʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛʏʕʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɿ



ʛɸʓɸʆʏʙʔʂʍɼʗɼʍ ʍʆ 

ɯʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʖʂʑɼʗɿ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗ ʑɸʖʗɸʔʖɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ʋʂɸɹʌʏʙʗɼʉ
ʆɸʋɹɸɽʋɸɹʌʏʙʗɼʉɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɿʃɸʋʂʍɸʘʂɸʌʂʋʂʒʏʘʏʕɸʋʗɸʘʕʏʙʋɼʍɸʑɸʆʏʙ
ʖɸʆʞʔʖɸʘʕʏʙʋɼʍʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍʖʂʑʂɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿʏʗʏʍʛɸʗʖɸʛʂʍʂʘʖɸʗɹɼʗ
ʕʏʙʋɼʍʋʂʋʌɸʍʘʂʘɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʖɼʔʛʏʕ
ɊʗʞɸʌʂʍʋʏʙɻʏʙʃʍɼʗʂɸʗʖɸɻʗʏʙʀʌɸʍɺʏʗʅɿʍʀɸʘɿʇʂʋʍɸʆɸʍʏʙʋʇɼʖʞʌɸʃʏʙʋʍɾɊʍʇʗɸ
ʁɼʎʖʀʕʏʕɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗ ʇʂʋʍɸʆɸʍʏʙʋʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋɼʍʆɸʋʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗ 
ʆɸʄʕɸʅʑɸʇɸʍʒʕʏʉɼʃʛɸʌʂʍʃɸʗʋɸʍɸʗʁɼʛʂʘɽʏɻʋɸʍʋʂʒʏʘʏʕʋʂɸʘʕʏʙʋɼʍʋʂʋʌɸʍʘʇɸ
ʒʏʗɻɸɹɸʗɍʗɸʍʂʘʇɼʖʏʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʇɸʋɸʄʏʙʋɹɿʖɼʉɸɻʗʕʏʙʋɾɸʑɸʆʏʙʖɸʆʞʇɼʗʋɼ
ʖʂʆɸʘʕʏʙʋ ɾ ɸʌʔʂʍʛʍɵ ʑɸʎʖʑɸʍʕʏʙʋ ɾ ɸʗʖɸʛʂʍ ʋʂʒɸʕɸʌʗʂ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂʘ ʃɸʋʂʍɸ
ʘʂɸʌʂʋʂʒʏʘʏʕɊʌɻʍʑɸʖɸʆʏʕʏʗʑɼʔʆɸʍʏʍʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋɾɾʀʂʃɼʍʕʂʍʂʃɸʘɼʖɸʖɸ
ʌʂʍ ɐɧɊ ʀɸʉɸʍʀɊʗʞɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʂɹɸʉʆɸʘʏʙʘʂʐʎɼʗʖɼʗɿʘʏʙʌʘɼʍʖʗʕɸʅʍʆʏʙʋɋʏ
ʃʏʗʎɼʗʖɼʗɿʇɼʗʀɸʆɸʍʏʙʀʌɸʋɹʖɼʉɸɻʗʕʏʙʋɼʍɸʑɸʆʏʙʕʗɸʏʗʂʘʇɼʖʏɸʋɹʏʉʒʇɸʕɸʛɸʅʏʙʍ
ɻʗʕʏʙʋɾʃɸʋʂʍɸʘʂɸʌʂʔɸʗʛɸʕʏʗʋɸʍʋɼʒʏʗʖɼʉʔʖɼʉʅʕʏʙʋɾʕɸʆʏʙʏʙʋʞʇɸʕɸʛɸʅʏʙʍʖɸ
ʛɸʘʕʏʙʋɾɣʏʃʂʋɼʗɸʌʂʍʀɸʉɸʍʀʍɼʗɿʇɸʃʕʏʙʋɼʍʞʖɼʉʂɾʏʙʍɼʍʏʙʋʃɸʋʂʍɸʘʂɸɍʗɸʍʂʘ
ʇɼʖʏ ʇɼʖʞʂ ʆʏʉʋʂʘ ʔʏʔʍʈʕʏʙʋ ɾ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʂ ʖʏʙʚɿ ʆɸʖɸʗʕʏʙʋ ɼʍ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋʂɸ
ʘʏʙʋʍɼʗɿʞɸʑɸʆʏʙɼɽʗɼʗʂʍɸʋʗɸʘʕʏʙʋɾɸʃʌʏʙʋʂʍʂʘʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅʎʗʒɸʍɸʆʏʗɿʖɸʃʂʔɾ
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ɟʆɊʗʞɸʌʂʍʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʂɹɸʉʆɸʘʏʙʘʂʐʎɼʗʖɼʗɿ

ɘɸʄʕɸʅʜɺʖɸɺʏʗʅʕɸʅɸʗʞɸʌʂʍɯɧʋɸʗʖʏʘʍɼʗʂʖʂʑʂʘʖɸʗɹɼʗɸʆʕʏʙʋɼʍʋʏɻʏʙʃ
ʍɼʗʂʇɼʖʞʌɸʃɼʗɼʛʇʂʋʍɸʆɸʍʖʂʑɼʗɿʋʂɸɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍɹɸɽʋɸɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍʞɹɸʗɸʆʀɸ
ʉɸʍʀɸʌʂʍ ɸʋʏʗʝ ɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗ ʍʆ 




ɝʂɸɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍɋɸɽʋɸɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍɋɸʗɸʆʀɸʉɸʍʀɸʌʂʍ



ɟʆɊʗʞɸʌʂʍʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʇʂʋʍɸʆɸʍʖʂʑɼʗɿ

ɍʂʖɸʗʆɼʍʛʖɸʗɹɼʗʖʂʑʂɯɧɸʗʞɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂɸʓɸʍʈʍɸʇɸʖʆʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ
ɝʂɸɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗ
ɝʂɸɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍɸʗʞɸʌʂʍɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʍʆ  ɮɌɌ±ʍʏʗʏʎʐɸʚʏʕɺɼʗɸɽɸʍ
ʘʏʙʋɾɹɸɽʋɸɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂɮɌɌ±ʂʍʞɾɸʑɼʔʋɼʅɾɹɸʗɸʆʀɸʉɸʍʀɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃ
ʍɼʗʂ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍʂʘ ɝʂɸɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʃɸʕɸɺʏʙʌʍ ʍʋʏʙʎʍɼʗʂ ɮɌɌ ± ʍ
ʆɸʗʏʉɾʃʂʍɼʃʞɻɸʕɼʗʒʍɸʆɸʍʔɸʇʋɸʍɿʐɾɝɼʅɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌɸʍʔʖɸʘʏʙʋɿɸʌʔ
ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʏʙʋ ɹɸʘɸʖʗʕʏʙʋ ɾ ɸʗʞɸʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ʋʂɸɹʌʏʙʗɼʉ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛʏʕ ʏʗʂ ʅɸ
ʕɸʃʏʙʋɊʗʞʂɾʍɼʗɺʂɸʌʂʆʃɸʍʋɸʍʎʍʏʗʇʂʕɺɼʍɼʗɸʘʕɸʅ ʔʖɼʉʅʕɸʅ ʍʏʗʃʂʘʛɸʆʂʗʍɼʗɿʇɸ
ʋɼʋɸʖɸɹɸʗʏʙʎɼʍʐɼɽʏʛɸʍʏʙʋʞɸʍʘʍɼʃʏʕɸʕɼʃʂʋɼʅʊɸʍɸʑɸʗʇɹɸʁɸʍʕʏʙʋɼʍSQɸʍʘ
ʋɸʍʋʂʒʏʕɵʔʖɼʉʅɼʃʏʕʇɸʋɼʋɸʖɸɹɸʗʋɼʅʝʏʖʏʇʏʔɸʍʛ
ɋɸɽʋɸɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗ
ɋɸɽʋɸɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍɸʗʞɸʌʂʍɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʍʆ ɮɌɌ±ʍʚʏʛʗɾʋʂɸɹʌʏʙʗɼʉɸ
ʌʂʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂɮɌɌ±ʂʘʋʏʖɸʕʏʗɸʑɼʔ±ʏʕɊʌʔʖɼʉɸʓɸʍʈʂʍɹʌʏʙʗɼʉʂʆʍɼʗʂʔɸʇ
ʋɸʍʂʕʗɸʖɼʉʂɾʏʙʍɼʍʏʙʋɺɼʍɼʗɸʘʕɸʅʃʂʘʛɸʆʂʗʍɼʗʂɸʆʖʂʕʐɼɽʏʛɸʘʏʙʋ ʓɼʆʏʋɹʂʍɸʘʂɸ 
ʂʍʐʂʇɼʖʞɸʍʛʏʕʍʕɸɽʏʙʋɾʝʏʖʏʇʏʔɸʍʛɿʞʇɼʖʞɸɹɸʗɵʋʏɻʏʙʃʂɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍɿ
ɋɸʗɸʆʀɸʉɸʍʀɸʌʂʍʝ
ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗ
ɋɸʘʂʍʎʕɸʅʋʂɸɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍʞɹɸɽʋɸɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍɸʗʞɸʌʂʍɾʍɼʗɺʂɸʌʂɯɧʆɼʗʑɸʚʏ
ʄʂʐʍɼʗʂʘɺʏʌʏʙʀʌʏʙʍʏʙʍɼʍʍɸʞɹɸʗɸʆʀɸʉɸʍʀɸʌʂʍʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗʏʗʏʍʛʑɸʖʗɸʔʖ
ʕʏʙʋ ɼʍ ʖɸʗɹɼʗ ʖʂʑʂ ʆʂʔɸʇɸʉʏʗɻʐɸʌʂʍ ʀɸʉɸʍʀɸʌʂʍ ʍʌʏʙʀɼʗʂʘ ʞ ʏʙʍɼʍ ʇʂʋʍɸʆɸʍʏʙʋ
ɸʋʏʗʝʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛɋɸʗɸʆʀɸʉɸʍʀɸʌʂʍʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗɿʑɸʖʗɸʔʖʕʏʙʋɼʍɸʋʏʗʝʔʂ
ʃʂʘʂʏʙʋʂʘ D6L ʑʉʍʈʂʍɻʂʏʙʋɺɸʃʂʏʙʋʂʔɼʃɼʍʂɻʍʌʏʙʀɼʗʂʘ &,*6 ʂʍʐʑɼʔʍɸʞʆɸɻʋʂʏʙʋʂ
ʀɼʃʏʙʗʂɻʂʘ &G7H ɊʌʔʖʂʑʂʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗɿʜʁʖʕɸʅɼʍʇɸʋɼʋɸʖɸɹɸʗʚʏʛʗɮɌɌʏʕ
ʔɸʆɸʌʍɻʗɸʍʛɸʕɼʃʂʀɼʀʞɼʍʆɸʗʏʉɼʍʑɸʖʗɸʔʖʕɼʃʊʆʏʙʍʀɸʉɸʍʀʍɼʗʂʖɼʔʛʏʕʞʏʙʍɼʍ
ʘɸʅʗ ʂʍʛʍɸʗʁɼʛ ɋɸʗɸʆ ʀɸʉɸʍʀɸʌʂʍ ɸʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ɮɌɌ ± ʍ ɽɺɸʃʂ ʐɸʚʏʕ
ʚʏʛʗɾɹɸɽʋɸɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍʞʋʏʍʏɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂɮɌɌ±ʂʘ


ɟʆ±ʏʙʋʑɸʖʆɼʗʕɸʅɾɹɸʗɸʆʀɸʉɸʍʀɸʌʂʍɯɧʋʏɻʏʙʃʏʗɿʅɸʅʆʕɸʅɾɸʑɸʆʏʕ
ʂʍʐʑɼʔ ʋʂɸɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍ ɹɸɽʋɸɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ɋɸʘʂ ɻʗɸʍʂʘ ʃʂʍɼʃʏʕ ʊʆʏʙʍ
ɹɸʗɸʆʀɸʉɸʍʀɸʌʂʍɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿʑɸʖʗɸʔʖʕʏʙʋɼʍʍɸʞɸʓɸʍʘɸʑɸʆʏʙʊʆʏʙʍʇʂʋʛʂ
ʕʗɸʂʍʐʑɼʔʑɸʖʆɼʗʕɸʅɾʍʆ±ʏʙʋ

ɟʆɜʆʏʙʍɹɸʗɸʆʀɸʉɸʍʀɸʌʂʍʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗ

ɘʏʍʘɼʍʖʗɸʖʏʗɸʌʂʍʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗ
ɘʏʍʘɼʍʖʗɸʖʏʗɸʌʂʍɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗɿʆɸɽʋʕɸʅɼʍɊʗʞʂʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂʆʏʍʘɼʍʖ
ʗɸʖʏʗʍɼʗʂʘʞʝʏʆʏʙʔʏʙʋʖɼʉɸɹɸʎʄʕɸʅʆʂʔɸʇɸʉʗɻʐɸʌʂʍʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗʂʘ
ɘɸʓʏʙʘʕɸʅʛɸʌʂʍ ɸʓʏʙʋʏʕ ɸʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʆʏʍʘɼʍʖʗɸʖʏʗʍɼʗɿ ʇʂʋʍɸʆɸʍʏʙʋ
ʆʏʙʖɸʆʂʐʇɸʌɼʃʂʍɼʗɼʍʆɸʋʏʔʑʍʌɸʆʍɼʗʏʗʏʍʘʋʂʒʏʘʏʕʆʂɽɸʆɼʖʕʏʙʋ ʝʏʆʏʙʔɸʘʕʏʙʋ ɼʍ
ɸʗʞʂʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗɿʏʗʖɼʉɾʃʖɼʉɸɻʗʕʏʙʋɼʍʆʂʔɸʇɸʉʏʗɻʐɸʌʂʍɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɿ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ʆʏʍʘɼʍʖʗɸʘʍɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ʇʂʋʍɸʆɸʍʏʙʋ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ ʃʏʙʌʔʂ
ɹɼʆʏʙʋɿɯʗɼʍɼʃɸʌʂʍʏʔʑʍʌɸʆʍɼʗʂ ʍʆɸ ʆɸʋʃʏʙʌʔʂɸʍɻʗɸɻɸʗʈʏʙʋɿʑɸʗɸɹʏʃɸʌʂʍ
ʇɸʌɼʃʂʍɼʗʂʋʂʒʏʘʏʕ ʍʆɹ 

Ɋʑɸʆʂ

Ɋʗʞɸʌʂʍ
ʋɸʗʖʆʏʘ
ɣɸʗɸɹʏʃɸʌʂʍ
ʇɸʌɼʃʂ

Ɋʗʞɸʌʂʍ
ʋɸʗʖʆʏʘ
ɸ 

ɹ 

ɟʆɕʏʙʌʔʂɹɼʆʏʙʋɿɯʗɼʍɼʃɸʌʂʍʏʔʑʍʌɸʆʍɼʗʂ ɸ ʞɸʍɻʗɸɻɸʗʈʏʙʋɿʝʏʆʏʙʔɸʘʍʏʉʇɸʌɼʃʂʍɼʗʂ
ɹ ʋʂʒʏʘʏʕ

ɘʏʍʘɼʍʖʗɸʘʍʏʉʏʔʑʍʌɸʆʍɼʗɿʞʇɸʌɼʃʂʍɼʗɿʆɸʗʏʉɼʍʃʂʍɼʃʂʍʐʑɼʔʚʏʛʗʂʆʋɸʆɼʗɼʔʏʕ
ɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʂʕʗɸʆʂɽɸʆɼʖʏʉ ʆɼʖɸʌʂʍʝʏʆʏʙʔɸʘʏʙʋʏʕ ɸʌʍʑɼʔɾʃɺʅʂɼʗʆɸʌʍʛʏʕC
ɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʎɸʗʛʂʕʗɸʆʂɽɸʆɼʖʏʉ ɺʅɸʌʂʍʝʏʆʏʙʔɸʘʏʙʋʏʕ 
ɘʏʍʘɼʍʖʗɸʖʏʗɸʌʂʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗɿ ʃʂʍʏʙʋ ɼʍ ʖɸʗɹɼʗɵ ʆɸʄʕɸʅ Ɋʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ
ʆʏʍʘɼʍʖʗɸʘʂɸʌʂɸʔʖʂʊɸʍʂʘʏʗɿʘʏʙʌʘɾʖɸʃʂʔʀɼʆʏʍʘɼʍʖʗɸʘʂɸʌʂʎʍʏʗʇʂʕʆʂɽɸʆɼʖʏʙʋ
ʛɸʍʂɸʍɺɸʋɾʏʙʁɼʉɸʘʕɸʅɊʗʞʂʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿɊʌɻɸʓʏʙʋʏʕʆʏʍʘɼʍʖʗɸ


ʖʏʗʍɼʗɿʃʂʍʏʙʋɼʍʘɸʅʗʆʏʍʘɼʍʖʗɸʘʂɸʌʂɸʔʖʂʊɸʍʏʕʏʗʖɼʉʆʏʍʘɼʍʖʗɸʘʂɸʌʂɸʔʖʂʊɸʍɿ
ʇɸʔʍʏʙʋ ɾ ʋʂʍʐʞ  ± ʂ ʋʂʒʂʍɵ  ± ʂʘ ʋʂʍʐʞ  ʆʏʍʘɼʍʖʗɸʘʂɸʌʂ ɸʔʖʂʊɸʍʏʕ ʞ ɹɸʈʗɵ 
±ʂʘ
ɪɸʅʗʆʏʍʘɼʍʖʗɸʘʂɸʌʂɸʔʖʂʊɸʍʏʕʆʏʍʘɼʍʖʗɸʖʏʗʍɼʗʏʙʋʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋɼʍʔʏʕʏʗɸ
ʆɸʍɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʖɼʉɸɹɸʎʄʕɸʅʇʏʕɸʘʍʏʉ ʒʗɸʌʂʍʆɸʋʜɻɸʌʂʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂʕʗɸ
ɟʆ±ʂʈɸʄʆʏʉʋʏʙʋʑɸʖʆɼʗʕɸʅɾ³ɦʏʃɧɸʗɦʂʔʀɼʋʔ´ əɸʌɸʔʖɸʍ ʆɸɽʋɸʆɼʗʑʏʙʀ
ʌɸʍʆʏʉʋʂʘʋʎɸʆʕɸʅɺʅɸʌʂʍʝʏʆʏʙʔɸʘʏʙʋʏʕɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺʏʗʖɼʉʜɺʖɸɺʏʗʅʕɼʃɼʍɹɸʗʈʗ
ɮɌɌ±ʏʕʔʏʕʏʗɸʆɸʍʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛʂɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɟʎɼʍʛʏʗʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɿʖɼʉɸ
ɹɸʎʄʕɸʅɼʍʝʏʆʏʙʔʏʙʋɼʗʆʏʙʎɸʗʛʏʕʞʇʏʕɸʘʏʙʋɿʆɸʖɸʗʕʏʙʋɾʜɻʂʆʏʍʕɼʆʘʂɸʌʂʋʂʒʏʘʏʕ





ɟʆɌʅɸʌʂʍʝʏʆʏʙʔɸʘʏʙʋʏʕ©ɦʏʃɧɸʗɦʂʔʀɼʋʔªəɸʌɸʔʖɸʍ ʈɸʄʂʘ ʞɯʗɼʍɼʃɸʌʂʍ
ʏʔʑʍʌɸʆʍɼʗʏʕʆɼʖɸʌʂʍʝʏʆʏʙʔɸʘʏʙʋʏʕ©ɊʋʏʍʂʛʔªɊɝɟ ɸʒʂʘ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ
ʆʏʍʘɼʍʖʗɸʖʏʗɸʌʂʍʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗ

ɝʂʒʂʍʞɹɸʗʈʗʆʏʍʘɼʍʖʗɸʘʂɸʌʂɸʔʖʂʊɸʍʏʕɯɧʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʏʙʋʜɺʖɸ
ɺʏʗʅʕʏʙʋɼʍɹɸɽʋɸʍʘʏʙʋɸʌʂʍ PXOWLMXQFWLRQ ɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʏʗʏʍʛʏʙʍɼʍʓɼʆʏʗɻɸ
ʌʂʍʋɼʅɮɌɌ±ʂɸʗʁɼʛʍɼʗɵʞɸʕɼʃɝɼʅɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌɸʍʔʖɸʘʏʙʋɿɸʌʔʋɸʗʖʆʏʘ
ʍɼʗʏʙʋʑɸʌʋɸʍɸʕʏʗʕɸʅɾʍʗɸʍʏʕʏʗʂʖɸʗɹɼʗʏʙʀʌʏʙʍʋɼʆS±Qɸʍʘʏʙʋʑɸʗʏʙʍɸʆʏʉʔʏ
ʕʏʗɸʆɸʍɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂɸʌʔɻɼʑʛʏʙʋʑɸʖʗɸʔʖʕʏʙʋɼʍɼʗʆʏʙ ʆɸʋɼʗɼʛS±Q
ɸʍʘʏʙʋʍɼʗʂʍʐʏʕɾʃʑɸʌʋɸʍɸʕʏʗʕɸʅɾɸʌɻʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂɸʍʕɸʍʏʙʋɿɊʌɻS±Qɸʍʘʏʙʋʍɼʗɿ
ʖɼʉɸɹɸʎʄʕʏʙʋɼʍʋʂʋʌɸʍʘʕʗɸʞɻʗɸʍʘʂʘʌʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗɿʆʃɸʍʏʙʋɾɸʗʞɸʌʂʍʊɸʓɸɺɸʌʀ
ʍɼʗʂ ʔʑɼʆʖʗʂ ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ ʖʂʗʏʙʌʀʂ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ɧɼʗʂʍ S ± Q ɸʍʘʏʙʋɿ ɽɺɸʌʏʙʍ ɾ
ɸʗʞʂʏʙʃʖʗɸʋɸʍʏʙʎɸʆɸɺʏʙʌʍʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂʖʂʗʏʙʌʀʏʙʋʇɸʒʏʗɻɿɵʖɼʔɸʍɼʃʂʖʂʗʏʙʀʌʏʙʋ
ʂʔʆɼʗʗʏʗɻɿɵʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂʂʍʝʗɸʆɸʗʋʂʗʖʂʗʏʙʌʀʏʙʋɊʌʔʑʂʔʏʕɹɸɽʋɸʍʘʏʙʋɸʌʂʍɸʗʞɸ
ʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘɿɹɸʕɸʆɸʍʂʍʋɼʅɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌɸʋɹʆʃɸʍʏʙʋɾɸʗʞɸʌʂʍɾʍɼʗɺʂɸʍʔʑɼʆʖʗʂ
ʃɸʌʍ ʖʂʗʏʙʌʀʏʙʋ ʞ ʚʏʄɸʆɼʗʑʏʙʋ ɾ ɸʌʍ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʂ ɦɸʆɸʌʍ ɸʌʔ ʖʂʑʂ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɿ
ʇɸʋɼʋɸʖɸɹɸʗʀɸʍʆɼʍɊʌɻʑɸʖʊɸʓʏʕɹɸɽʋɸʍʘʏʙʋɸʌʂʍɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɿʏʗʑɼʔ
ʆɸʍʏʍʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋɼʍɸʗʞɸʌʂʍʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂʆʏʍʘɼʍʖʗɸʖʏʗʍɼʗʏʙʋ ɟʆ±ʂɸʒ
ʆʏʉʋʏʙʋʘʏʙʌʘɾʖʗʕɸʅ©³Ɋʋʏʍʂʛʔª Ɋɝɟ ʝʂʗʋɸʌʂɸʗʖɸɻʗʏʙʀʌɸʍʆʏʍʘɼʍʖʗɸʖʏʗɸʌʂʍɯɧ
ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʏʗʖɼʉʜɺʖɸɺʏʗʅʕɼʃɼʍʝʗɼʍɼʃɸʌʂʍʆɼʖɸʌʂʍʝʏʆʏʙʔɸʘʏʙʋʏʕʏʔʑʍʌɸʆʍɼʗʞ
ɻʗɸʍʘʝʏʆʏʙʔʏʙʋʖɼʉɸɹɸʎʄʕɸʅɹɸɽʋɸʍʘʏʙʋɸʌʂʍɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗ
ɘʂʔʕɸʅʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʏʕʋʏɻʏʙʃʍɼʗ
Ɋʗʞɸʌʂʍɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂɼʃʛɸʌʂʍʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿʋɼʅɸʘʍɼʃʏʙʍʑɸʖɸʆʏʕʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ
ɼʍ ʆʂʔʏʕ ʐɸʚ ʆʖʗʕɸʅ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʘ ʆɸɽʋʕɸʅ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗ Ɋʌʔʖɼʉ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ʀʂʕɿ


ɸʕɸʍɻɸʆɸʍ  ʆɸʋ  ± ʂ ʚʏʄɸʗɼʍ ʆɸɽʋʏʙʋ ɾ ʞ  ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍɸɹɸʗ ʍʆ
  ɝɸʗʖʆʏʘʍɼʗɿ ʆʂʔɼʃʏʙ ɸʗɻʌʏʙʍʛʏʙʋ ʇʏʔɸʍʛɿ ʍʏʙʍʑɼʔ ʆʂʔʕʏʙʋ ɾ ɝʏɻʏʙʃʂ ʃɸʗʏʙʋɿ
ʆʗʆʍɸʑɸʖʆʕʏʙʋɾʂʍʐʂʇɼʖʞɸʍʛʏʕʋʏɻʏʙʃʂʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿɸʌɻɸʓʏʙʋʏʕʐʂʚʏʄʕʏʙʋʛɸʍʂ
ʏʗʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿʇɸʕɸʔɸʗɾʇʏʔɸʍʛʂʞʃɸʗʋɸʍɸʗʖɸɻʗʌɸʃʂʍɦɸʆɸʌʍʋʏɻʏʙʃʂʇɽʏʗʏʙʀ
ʌʏʙʍɿ ʏʗʏʎ ʐɸʚʏʕ ʋɼʅɸʍʏʙʋ ɾ ʇʏʔɸʍʛʂ ʍʕɸɽɼʘʋɸʍ ʞ ʇɼʖʞɸɹɸʗ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆʏʗʏʙʔʖʍɼʗʂ
ʚʏʛʗɸʘʋɸʍʇɸʎʕʂʍ ɼʍʀɸɹɸʁʂʍ 





ɟʆɘʂʔʕɸʅʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʏʕɹɸɽʋɸɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍ ʈɸʄ ʞʋʂɸɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍ ɸʒ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ
ʋʏɻʏʙʃʍɼʗ

3(5&ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʞʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗ
Ɋʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌɸʍɹɸʗʈʗɸʘʋɸʍʍʑɸʖɸʆʏʕʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ
ɾɸʗʖɸɻʗʏʙʀʌɸʍɸʌʔʑɼʔʆʏʐʕɸʅ3(5&ʖɼʄʍʏʃʏɺʂɸʍʏʗɿʍʎɸʍɸʆʏʙʋɾɵ3DVVLYDWHG(PLWWHU
DQG5HDU&RQWDFWɸʌʔʂʍʛʍɵʑɸʔʔʂʕɸʘʕɸʅɾʋʂʖɼʗɸʌʂʍʞʇɼʖʞʂʆʏʍʖɸʆʖʏʕʋɸʗʖʆʏʘɊʌʔ
ʖʂʑʂɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂS±ʖʂʗʏʙʌʀɿʍɼʗʛʞʂʆʏʉʋʂʘʅɸʅʆʕʏʙʋɾɻʂɾʃɼʆʖʗʂʆʀɸʉɸʍ
ʀʏʕ ʑɸʔʔʂʕɸʘʍʏʉʎɼʗʖ ʏʗʂʕʗɸɹɸʘʕʏʙʋɼʍʆɼʖɸʌʂʍʑɸʖʏʙʇɸʍʍɼʗʋɼʖɸʉɸʆɸʍʆʏʍ
ʖɸʆʖʂʇɸʋɸʗ ʍʆʈɸʄ Ɏʀɼʇɸʋɼʋɸʖɼʍʛɸʌɻʆʏʍʔʖʗʏʙʆʘʂɸʍʍʆ±ʏʙʋʑɸʖ
ʆɼʗʕɸʅʔʏʕʏʗɸʆɸʍʋɸʗʖʆʏʘʂʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛʂʇɼʖɸʑɸʆʍʆɸʖɼʍʛʏʗʇʂʋʍɸʆɸʍʖɸʗɹɼ
ʗʏʙʀʌʏʙʍʍɸʌʍɾʏʗ3(5&ʖɼʄʍʏʃʏɺʂɸʌʂɻɼʑʛʏʙʋʇɼʖʞʂʆʏʍʖɸʆʖɿʆɼʖɸʌʂʍʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛ
ʏʙʍʂʂʔʆʆɼʖɼʗʂʋʂʒʞʆʂʔɸʇɸʉʏʗɻʂʐʂʋɸʆɼʗɼʔɿʅɸʅʆʕɸʅɾ©ʑɸʔʔʂʕɸʘʍʏʉªɻʂɾʃɼʆʖʗʂʆ
ʎɼʗʖʏʕ Ɋʌɻ ʎɼʗʖɿ ʇɸʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍ ɾ ʖɸʃʂʔ ʍʕɸɽɼʘʍɼʃʏʙ ʃʂʘʛɸʆʂʗʍɼʗʂ ʐɼɽʏʛɸʘʏʙʋɿ
ʓɼʆʏʋɹʂʍɸʘʂɸʍ ʂʍʐɿʖɼʉʂɾʏʙʍɼʍʏʙʋʔʏʕʏʗɸʆɸʍʋɸʗʖʆʏʘʏʙʋɵʆʂʔɸʇɸʉʏʗɻʂʐ±ʋɼʖɸ
ʉɸʆɸʍʆʏʍʖɸʆʖʔɸʇʋɸʍʂʕʗɸ



Ɋʓʒʞʂʆʏʍʖɸʆʖ

Q

S

ɦʖɸʍɻɸʗʖ3(5&
əɼʖʞʂʆʏʍʖɸʆʖ

Ɏʗʆʆʏʉʋɸʍʂ3(5&
ɟʆ3(5&ʖɼʄʍʏʃʏɺʂɸʌʏʕʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅʔʖɸʍɻɸʗʖʞɼʗʆʆʏʉʋɸʍʂɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗ

3(5& ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌɸʋɹ ʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʍ ʏʙʍɼʍ
ɹɸʕɸʆɸʍʂʍɹɸʗʈʗɮɌɌ ʋʏʖ 
Ɏʗʆʆʏʉʋɸʍʂɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʞʋʏɻʏʙʃʍɼʗ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌɸʍ ɹɸʗʈʗɸʘʋɸʍ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ʜɺʖɸɺʏʗʅ
ʕʏʙʋɼʍʍɸʞɸʌʔʑɼʔʆʏʐʕɸʅɼʗʆʆʏʉʋɸʍʂ %LIDFLDO ɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʏʗʏʍʘɼʗʆʏʙʆʏʉ
ʋɼʗʍ ɾʃ ɽɺɸʌʏʙʍ ɼʍ ʃʏʙʌʔʂ ʍʆɸʖʋɸʋɹ Ɏʗʆʆʏʉʋɸʍʂ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɿ ʑɸʖʗɸʔʖʕɼʃ ɼʍ ɻɼʓʞʔ
±ɸʆɸʍʍɼʗʂʍɍʗɸʍʛ±ɸʆɸʍʀʕɼʗʂʍʜɺʖɸɺʏʗʅʕɼʃɼʍʖʂɼɽɼʗʛʏʙʋɦʆʔɸʅ±ʂʘɵ
ɼʗʆʆʏʉʋɸʍʂʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʆʂʗɸʓʏʙʀʌʏʙʍɿɸʗʞɸʌʂʍɯɧʆɸʌɸʍʛʍɼʗʏʙʋɹɸʕɸʆɸʍʂʍɸʆʖʂ
ʕɸʘɼʃɾʞʆɸʍʄɸʖɼʔʕʏʙʋɾʏʗɻʗɸʍʘʆʂʗɸʓʏʙʀʌʏʙʍɿʋɼʅʅɸʕɸʃʍɼʗʂʆʇɸʔʍʂ±ɸʆɸʍ
ʍɼʗʂʍ
ɟʆ±ʂɸʒʆʏʉʋʏʙʋʍɼʗʆɸʌɸʘʕɸʅɾʃɸʌʍʏʗɼʍʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʉ3(5&ʖɼʄʍʏʃʏɺʂɸʌʏʕ
ʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅɼʗʆʆʏʉʋɸʍʂɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘɎʗʆʆʏʉʋɸʍʂʋɸʗʖʆʏʘɿʆɸʗʏʉɾʑɸʖʗɸʔʖ
ʕɸʅʃʂʍɼʃʍɸʞɸʓɸʍʘ3(5&ʖɼʄʍʏʃʏɺʂɸʌʂʆʂʗɸʓʏʙʀʌɸʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʔʏʕʏʗɸʆɸʍʖɼʄʍʏ
ʃʏɺʂɸʌʂʇʂʋɸʍʕʗɸ ʍʆ ɔʍʐʑɼʔɼʗʞʏʙʋɾʍʆ±ʂʘ ɸʒ ɼʗʆʆʏʉʋɸʍʂɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖ
ʆʏʘʂɸʓʍʈʍɸʇɸʖʆʏʙʀʌʏʙʍʍɸʌʍɾʏʗ ʇɼʖʞʂ ʋɼʖʉɸʆɸʍ ʆʏʍʖɸʆʖɿ ʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅ ɾ ʕɼʗʞʂ
ʔɸʍʗɸʈʞʆʏʍʖɸʆʖʂʍʋɸʍʂʍʐʂʎʍʏʗʇʂʕɊʗʞʂʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗɿʍɼʗʀɸʚɸʍʘʏʙʋɼʍʆʂʔɸʇɸ
ʉʏʗɻʂʐʂ ʅɸʕɸʃʂ ʋɼʒ ʍɸʞ ʇɼʖʞʂ ʆʏʉʋʂʘɵ ʋɼʅɸʘʍɼʃʏʕ ɺɼʍɼʗɸʘʕʏʉ ʃʂʘʛɸʆʂʗʍɼʗʂ ʀʂʕɿ ʞ
ʇɼʖʞɸɹɸʗʋɸʗʖʆʏʘʂɮɌɌ±ʍ
Ɏʗʆʆʏʉʋɸʍʂ ɸʗʞɸʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʏʕ ʆɸɽʋʕɸʅ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʂ ʇɼʖʞʂ ʆʏʉʋɿ ɻʂʋɸʘʂ
ʆʏʉʋʂ ʍʋɸʍ ʅɸʅʆʕʏʙʋ ɾ ʃʏʙʔɸʀɸʚɸʍʘ ɸʑɸʆʏʕ ʏʗʑɼʔɽʂ ɸʑɸʇʏʕʕʂ Ɋʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀ
ʍɼʗʂʍɼʗʀɸʚɸʍʘʋɸʍʇʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿɊʌʔʑʂʔʏʕʔʖɸʘʕʏʙʋɾɯɧʋʏɻʏʙʃʏʗʖɼʉɸʗʞɸ
ʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɿʖɼʉɸɹɸʎʄʕɸʅɼʍɼʗʆʏʙɸʑɸʆʂʍɼʗʂʋʂʒʞ ʍʆ 



ɍʂʋɸʘʂɸʑɸʆʂ

ɐɧɊ

ɝɸʗʖʆʏʘʍɼʗ
ɐɧɊ
əɼʖʞʂɸʑɸʆʂ
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ɟʆɊʗʞɸʌʂʍʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʂʕʏʃʖɸʋʑɼʗɸʌʂʍɹʍʏʙʀɸɺʅʂʞʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍ
ɬʏʚʏʄʏʙʀʌʏʙʍɿɵʆɸʄʕɸʅɊʗʞʂʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂʂʍʖɼʍʔʂʕʏʙʀʌʏʙʍʂʘ

Ɋʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʂʞʋʏɻʏʙʃʂʆʏʉʋʂʘɸʗʖɸɻʗʕʏʉʜɺʖɸʆɸʗʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍʋɼʅʏʙʀʌʏʙʍɿ
ʄʂʔʖʆɼʗʑʏʕʆɸʄʕɸʅɾʍɸʞɸʗʖɸʛʂʍʋʂʒɸʕɸʌʗʂʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʂʘɊʌʍʍʕɸɽʏʙʋɾɸʗʖɸ
ʛʂʍʋʂʒɸʕɸʌʗʂʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʂʋɼʅɸʘʋɸʍɿ ɽʏʙɺɿʍʀɸʘɮʗʂʍɸʆɸʋɸʓɸʌʂʍʎʏɺʑɸʌʋɸʍ
ʍɼʗʏʙʋɸʗʞʂɹɸʗʈʗʂʍʖɼʍʔʂʕʏʙʀʌɸʍʊɸʓɸɺɸʌʀʋɸʍɻɼʑʛʏʙʋɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɿʆɸ
ʗʏʉɼʍʖɸʛɸʍɸʃʋʂʍʐʞ&ɍʗɸʇɼʖʞɸʍʛʏʕʋɸʗʖʆʏʘʂɮɌɌ±ʍ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀ
ʌʏʙʍɿ ʆɸʗʏʉɾʍʕɸɽɼʃ±ʂʘʏʕ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʂʌʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗ&ɸʊʂʇɼʖʔʂʃʂ
ʘʂʏʙʋɸʌʂʍ ʋʂɸɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ɮɌɌ ± ʍ ʍʕɸɽʏʙʋ ɾ ʋʏʖɸʕʏʗɸʑɼʔ    ʏʕ 
ʂʍʐɿɹɸʕɸʆɸʍʂʍʋɼʅʆʏʗʏʙʔʖɾɔʍʐʑɼʔɼʗʞʏʙʋɾʍʆ±ʂʘ&±ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʂɻɼʑ
ʛʏʙʋʏʗɿʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʍʏʗʋɸʃʀɼʔʖɸʕʏʗʋɸʍʑɸʌʋɸʍɾʋʏɻʏʙʃʂʜɺʖɸʆɸʗʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿʆɸɽ
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ɟʆɊʗʞɸʌʂʍʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʂʕʏʃʖɸʋʑɼʗɸʌʂʍɹʍʏʙʀɸɺʅʂʞʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍ
ʚʏʚʏʄʏʙʀʌʏʙʍɿɵʆɸʄʕɸʅʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʂʘ


Ɋʌʔʑʂʔʏʕ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʂ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌɸʋɹ ʑɸʌʋɸʍɸʕʏʗʕɸʅ ʆʏʗʏʙʔʖʍɼʗɿ ɾɸʆɸʍ ɼʍ
Ɋʌɻ ʑɸʖʊɸʓʏʕɵ ʋʎɸʆʕʏʙʋ ɼʍ ɸʗʞɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʇʏʕɸʘʏʙʋʍ ɸʑɸʇʏʕʏʉ ʖɸʗɹɼʗ ʖʂʑʂ
ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗ
Ɋʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿʍʕɸɽʏʙʋɾʍɸʞʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʋɸʆɼʗɼʔʂʕʗɸʌʂʚʏʎʏʙ
ʞɸʉʖʏʖʕɸʅʏʙʀʌɸʍʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ʍʆ ɬʏʎʏʙʞɸʉʖʏʖʕɸʅʏʙʀʌɸʍɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍɿʄʂʔʖ
ɾ ɸʗʖɸʇɸʌʖʕʏʙʋ ʖɸʗʕɸ ʔɸʆɸʕ ɸʍʈʗʞɸʌʂʍ ɸʋʂʔʍɼʗʂʍ ɬʏʎʏʙ ɸʓʆɸʌʏʙʀʌʏʙʍɿ ʆɸʗʏʉ ɾ
ʇɸʍɺɼʘʍɼʃɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺʂʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍʍʕɸɽʋɸʍʋʂʍʐʞ


ɟʆɯʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʚʏʎʏʖʕɸʅʞʆʂʔʏʕʐɸʚʋɸʛʗʕɸʅʋɸʆɼʗɼʔʏʕɵʍʆɸʗɸʇɸʍʕɸʅ
ɸʋʓɸʍɿ ʀ Ɏʗʞɸʍʏʙʋ

ɬʏʎʏʙ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍʂʘ ʄʏʙʔɸʚɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ
ɸʍʇʗɸʁɼʎʖɾʑɸʗɹɼʗɸɹɸʗʋɸʛʗɼʃɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʋɸʆɼʗɼʔɿɊʌɻʍʑɸʖɸʆʏʕʜɺʖɸɺʏʗʅ
ʕʏʙʋ ɼʍ ʖɸʗɹɼʗ ʖʂʑʂ ʋɸʛʗʋɸʍ ʋɼʀʏɻʍɼʗ ʞ ʔɸʗʛɼʗ ɕɸʌʍʏʗɼʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ ʈɼʓʛʏʕ
ʋɸʛʗʋɸʍʋɼʀʏɻɿʏʗʍɸʎʄɸʖɸʖɸʗɾʞʕʖɸʍɺɸʕʏʗɮɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋɼʍʍɸʞʖɸʗɹɼʗʆʂʔɸ
ɸʕʖʏʋɸʖʔɸʗʛɼʗʞɸʕʖʏʋɸʖɸʘʕɸʅʓʏɹʏʖʍɼʗ



Ɋʗʖɸʛʂʍɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂʀʕʂʍɾʑɸʖʆɸʍʏʙʋʍɸʞɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʔʖʕɼʗʏʙʋɿʏʗʍ
ɸʓɸʒɸʍʏʙʋɾʎʗʒɸʑɸʖʂʅɸʓɼʗʂʘʆɸʋʎʂʍʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂʘʞʏʙʍɼʍʏʙʋɾʋɼʅɹɸʘɸʔɸʆɸʍɸɽ
ɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍ ɟɸʄʛɸʍ ʔʖʕɼʗʋɸʍ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍɿ ɺʍɸʇɸʖɼʃɿ ɻʂʖɸʗʆɼʍʛ ɸʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʋʏ
ɻʏʙʃʍɼʗʂʕʏʃʖɸʋʑɼʗɸʌʂʍɹʍʏʙʀɸɺʂʅɿɼʃʛɸʌʂʍʃɸʗʏʙʋɿʞʇʏʔɸʍʛɿɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ
ʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍʞɽʏʙɺɸʇɼʓʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʂɻɼʑʛʏʙʋ
ɔʍʐʑɼʔʍʎɼʃɼʍʛɸʗʞɸʌʂʍɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿʆɸɽʋʕɸʅɼʍʇɸʒʏʗɻɸɹɸʗʋʂɸʘʕɸʅɸʗʞɸ
ʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʘ ʍʆ   əɸʒʏʗɻɸɹɸʗ ʋʂɸʘʋɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ʃɸʗʏʙʋʍɼʗɿ
ɺʏʙʋɸʗʕʏʙʋ ɼʍ ʂʔʆ ʇʏʔɸʍʛɿ ʐʂ ɸʊʏʙʋ Ɋʗɻʌʏʙʍʛʏʙʋ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʂ ɼʃʛɸʌʂʍ ʃɸʗʏʙʋɿ ɸʊʏʙʋ ɾɵ
ʆɸʄʕɸʅʜɺʖɸɺʏʗʅʕɸʅʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʀʕʂʘ ʍʆ ɮʗʂʍɸʆɼʀɼʝʏʖʏɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʋʏ
ɻʏʙʃɿʆɸɽʋʕɸʅɾʇɸʒʏʗɻɸɹɸʗʋʂɸʘʕɸʅʇɸʖʋɸʗʆʏʘʂʘʏʗʏʍʘʂʘʌʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗʍɸʑɸ


ʇʏʕʏʙʋ ɾ  Ɋ ʆɸʗʊ ʋʂɸʘʋɸʍ ʇʏʔɸʍʛ ʞ  ɧ ʑɸʗɸʑ ɿʍʀɸʘʛʂ ʃɸʗʏʙʋ ɸʑɸ ʋʏɻʏʙʃʂ
ɿʍɻʇɸʍʏʙʗʃɸʗʏʙʋɿʆʃʂʍʂ[ ɧʂʔʆʇʏʔɸʍʛɿɵɊ
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Ɋʗʞɸʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ɽʏʙɺɸʇɼʓ ʋʂɸʘʋɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ʇʏʔɸʍʛɿ ʋɼʅɸʍʏʙʋ ɾɵ ʆɸʄʕɸʅ
ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʀʕʂʘʂʔʆʃɸʗʏʙʋɿʐʂɸʊʏʙʋ ʍʆ 
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ɟʆɏʏʙɺɸʇɼʓʋʂɸʘʕɸʅɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗ


Ɋʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʂʋɸʔʍɸʆʂʔʖʕɼʗʋɸʍɻɼʑʛʏʙʋʆɸʗʊʋʂɸʘʋɸʍʇʏʔɸʍʛɿʍʕɸɽʏʙʋ
ɾɵʆɸʄʕɸʅʔʖʕɼʗʂʋɸʆɼʗɼʔʂʋɼʅʏʙʀʌʏʙʍʂʘ ʏʙʉʂʉʇɸʋɼʋɸʖɸʆɸʍʆɼʗʑʏʕ ʂʔʆʃɸʗʋɸʍɸʗ
ʁɼʛɿʋʍʏʙʋɾʍʏʙʌʍɿ ʍʆ ɯɧʋʏɻʏʙʃʂʋɸʔʍɸʆʂʔʖʕɼʗʋɸʍɻɼʑʛʏʙʋʍʏʙʌʍʑɼʔʇʏʔɸʍʛʂ
ɸʗʁɼʛɿʍʕɸɽʏʙʋɾʛɸʍʂʏʗʔʖʕɼʗʏʙʋʇɸʌʖʍʕɸʅʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʇʏʔɸʍʛɿʍʕɸɽʏʙʋɾɊʌɻʋɸʗʖ
ʆʏʘʍɼʗɿ ʇɸʒʏʗɻɸɹɸʗ ʋʂɸʘʕɸʅ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ʎɸʗʛʏʙʋ ʄʏʐɿʍɻʏʖ ɼʍ ʇɸʍɻʂʔɸʍʏʙʋ ʇʏ
ʔɸʍʛʂʇɸʋɸʗəʏʔɸʍʛʂɽɺɸʃʂʍʕɸɽʏʙʋɾʃʂʍʏʙʋʍɸʞɸʌʍɻɼʑʛʏʙʋɼʗɹʋʂɸʌʍʋɼʆʋɸʗʖʆʏʘ
ɾʔʖʕɼʗʕɸʅɟʎɼʍʛʏʗʍʕɸɽʏʙʋɾʍɸʞʃɸʗʋɸʍɸʗʁɼʛɿɵʆɸʄʕɸʅʔʖʕɼʗʕɸʅʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ
ʀʕʂʘɦʖʕɼʗʋɸʍʇɼʖʞɸʍʛʏʕʇʏʔɸʍʛʂʍʕɸɽɼʘʏʙʋɿɸʓɸʒɾɹɼʗʏʙʋʋʏɻʏʙʃʂʜɺʖɸʆɸʗʇɽʏ
ʗʏʙʀʌɸʍɽɺɸʃʂʆʗʊɸʖʏʙʋ
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ɟʆɊʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʂʞʋʏɻʏʙʃʂʋɸʔʍɸʆʂʔʖʕɼʗʏʙʋɿ

ɦʖʕɼʗʋɸʍ ʑɸʖʊɸʓʏʕ ʇʏʔɸʍʛʂ ʍʕɸɽɼʘʋɸʍ ɼʗʞʏʙʌʀɿ ʇɼʎʖʏʙʀʌɸʋɹ ɹɸʘɸʖʗʕʏʙʋ ɾ
ʒʗɸʖɸʗ ʄʏʉʏʕɸʆʂ ʋʏɻɼʃʂ ʋʂʒʏʘʏʕ Ɋʌʔʑɼʔ ɼʀɼ ʇɸʒʏʗɻɸɹɸʗ ʋʂɸʘʕɸʅ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʏʕ
ʇʏʔʏʉ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʇʏʔɸʍʛɿ ʇɸʋɼʋɸʖɼʍʛ ʄʏʉʏʕɸʆɸʎɸʗʏʕ ʇʏʔʏʉ ʒʗʂ ʇʏʔʛʂ ʇɼʖ ɸʑɸ
ʔʖʕɼʗʕɸʅʋɸʗʖʆʏʘɿʆɸʗɼʃʂɾɻʂʖɸʗʆɼʃʏʗʑɼʔʄʘɸʍʏʙʋʄʏʉʏʕɸʆʂʋɼʒʂʍʐʂʑɸʖʊɸʓʏʕ
ʒʗʂʇʏʔʛɿɸʋɹʏʉʒʄʏʉʏʕɸʆʏʕʍʕɸɽʏʙʋɾ
ɦʖʕɼʗʋɸʍ ɹɸʘɸʔɸʆɸʍ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍʂʘ ʇʍɸʗɸʕʏʗʂʍʔ ʄʏʙʔɸʚɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ
ɸʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʏʙʋ ʖɼʉɸɻʗʕʏʙʋ ɼʍ ɸʌʔʑɼʔ ʆʏʐʕɸʅ ʎʗʒɸʍʘʏʉ ɻʂʏɻʍɼʗ ɟʎɼʍʛ ʏʗ
ɻʂʏɻɿʆʂʔɸʇɸʉʏʗɻʗɸʌʂʍʔɸʗʛɾɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʂʍʋɸʍʆɸɽʋʕɸʅSʞQʖʂʑʂʇɸʉʏʗ
ɻɸʆɸʍʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʏʕʜʁʖʕɸʅʖʂʗʏʙʌʀʍɼʗʂʘɍʂʏɻʂʋʂʒʏʕɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʇʏʔɸʍʛɿɸʍʘʍʏʙʋɾ
ʋʂɸʌʍʋɼʆʏʙʉʉʏʙʀʌɸʋɹɍʂʏɻʂʑɸʌʋɸʍɸʆɸʍʍʎɸʍɿʑɸʖʆɼʗʕɸʅɾəɸʕɼʃʕɸʅ±ʏʙʋʏʗ
ʖɼʉɼʓɸʍʆʌʏʙʍʏʕʍʎʕʏʙʋɾɻʗɸʆɸʍʇɸʉʏʗɻɸʆɸʍʏʙʀʌɸʋɹʜʁʖʕɸʅSʖʂʗʏʙʌʀɿʂʔʆʇɸʉʏʗɻʂʐ
ɺʅʂʍʏʙʉʉɸʇɸʌɸʘɺʅʂʆʏʕɵɹɸʘɸʔɸʆɸʍʇɸʉʏʗɻɸʆɸʍʏʙʀʌɸʋɹʜʁʖʕɸʅQʖʂʗʏʙʌʀɿɎʀɼɾʃɼʆʖ
ʗɸʆɸʍɸʉɹʌʏʙʗʂɻʗɸʆɸʍɹʞɼʓɿʋʂɸʘʕʂɼʓɸʍʆɸʌʍʆʏʉʋʂʘʂʔʆɹɸʘɸʔɸʆɸʍɿɺʅʂʆʂʆʏʉʋʂʘ
ɻʂʏɻʂʏʙʉʂʉʎɼʉʏʙʋ ɸʑɸʎʉʀɸʌʏʕʆɸʍʘʍʂʇʏʔɸʍʛɔʔʆɼʀɼɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍɸʉɹʌʏʙʗɿʋʂɸʘʕʂ
ʇɸʆɸʓɸʆ ɹʞɼʓɸʆɸʍʏʙʀʌɸʋɹɵ ɹɸʘɸʔɸʆɸʍ ɹʞɼʓɿ ɼʓɸʍʆʌɸʍɿ ʂʔʆ ɻʗɸʆɸʍɿɵ ɺʅʂʆʂʍ ɸʑɸ


ʎʉʀɸʌʏʕʇʏʔɸʍʛʐʂɸʍʘʍʂɟʎɼʍʛʏʗɻʂʏɻʂɸʌʔʇɸʖʆʏʙʀʌʏʙʍɿɹɸʘɸʖʗʕʏʙʋɾʕʏʃʖɸʋʑɼ
ʗɸʌʂʍɹʍʏʙʀɸɺʅʂʋʂʒʏʘʏʕʏʗɿʑɸʖʆɼʗʕɸʅɾʍʆ±ʏʙʋ
Ɋʌʔʑʂʔʏʕɸʗʞɸʌʂʍɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʏʙʋʖɼʉɸɻʗʕɸʅɻʂʏɻʍɼʗɿʅɸʓɸʌʏʙʋɼʍʇʏʔɸʍʛʂʇɸ
ʋɸʗʏʗʑɼʔʃʗɸʘʏʙʘʂʐʏʙʉʂʍɼʗʔʖʕɼʗʕɸʅʖɼʉɸʋɸʔɼʗɿʎʗʒɸʍʘɼʃʏʙʇɸʋɸʗ ʍʆ ɔʍʐ
ʑɼʔɼʗʞʏʙʋɾʍʆ±ʂʘʛɸʍʂʏʗʔʖʕɼʗʕɸʅʋɸʗʖʆʏʘɿʄʏʐɿʍɻʏʖɾɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʇʏʔɸʍʛʂ
ʇɸʋɸʗɸʑɸʇʏʔɸʍʛʍɸʍʘʍʏʙʋɾʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʕɼʗʞʂʐʏʗʔʎɸʗʛʏʕʑɸʖʆɼʗʕɸʅʆɸʗʋʂʗ
ɺʏʙʌʍʏʕʞʍɼʗʛʞʂɻʂʏɻʏʕʎʗʒɸʍʘɼʃʏʕʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʍɼʗʛʞʂɼʗʆʏʙʎɸʗʛɿɬɸʔʖʏʗɼʍʔʖʕɼʗ
ʕɸʅʋɸʗʖʆʏʘʏʕʑɸʌʋɸʍɸʕʏʗʕɸʅʍɼʗʛʞʂɼʗʆʏʙʎɸʗʛʂɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɿʐɼʍʋɸʔʍɸʆ
ʘʏʙʋʜɺʖɸʆɸʗʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍʔʖɼʉʅʋɸʍɿɡʗʑɼʔɽʂɻɸʖɼʉʂʐʏʙʍɼʍɸʘɸʍʆɸʃʂʆʃʂʍʂʏʗɹʏʃʏʗ
ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʍɽʏʙɺɸʇɼʓʋʂʘʕɸʅʃʂʍɼʂʍɻʂʏɻʍɼʗɦɸʆɸʌʍɸʌɻʋʏʖɼʘʏʙʋɿʆʃʂʍʂʅɸʄʔɸʖɸʗʞ
ʏʐʍʑɸʖɸʆɸʇɸʗʋɸʗɊʌɻʑɸʖʊɸʓʏʕɸʗʞɸʌʂʍɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʏʙʋʖɼʉɸɻʗʏʙʋɼʍʇʂʋʍɸʆɸ
ʍʏʙʋɼʗɼʛɻʂʏɻʏʗʏʍʘʂʘʌʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙɿʎʏʙʍʖʏʙʋɾʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂɼʗʆʏʙʎɸʗʛʂʍʐʑɼʔʑɸʖ
ʆɼʗʕɸʅɾʍʆʏʙʋ


Շրջանցող
դիոդներ


Ստվերված մարտկոց

Միացումների տուփ

ɟʆɦʖʕɼʗʕɸʅʋɸʗʖʆʏʘʏʕɸʗʞɸʌʂʍʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʏʙʋʇʏʔɸʍʛʂʏʙʉʂʍ ʆɸʗʋʂʗɺʅʏʕ 

ɘʏʍʔʖʗʏʙʆʖʂʕ ɸʓʏʙʋʏʕ ʎʗʒɸʍʘʏʉ ɻʂʏɻʍɼʗɿ ʖɼʉɸʆɸʌʕʏʙʋ ɼʍ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʂ ʖʏʙʚʂ
ʋɼʒʏʗɿʔʏʔʍʈʕʏʙʋɾɯɧʋʏɻʏʙʃʂʇɼʖʞʂʆʏʉʋʂʍ ʍʆ 

ɍʂʏɻʍɼʗ
ɟʆɠʗʒɸʍʘʏʉɻʂʏɻʍɼʗɿʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʂʖʏʙʚʂʋɼʒ


ɦʖʕɼʗʕɸʅɯɧʋʏɻʏʙʃɿʆɸʌɸʍʛʂɹʏʃʏʗʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂɽɸʍɺʕɸʅʂʕʗɸʀʏʉʍʏʙʋɾʍʏʙʌʍʖʂʑʂ
ɹɸʘɸʔɸʆɸʍ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍ ʂʍʐʑɼʔ ʏʗ ʋɼʆ ʔʖʕɼʗʕɸʅ ɸʗʞɸʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘɿ ʖʕʌɸʃ ʋʏɻʏʙʃʂ
ʕʗɸəɼʖʞɸɹɸʗʆɸʌɸʍʛʂʋʏʍʖɸʁʂʞʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍɿʍʀɸʘʛʏʙʋʑɼʖʛɾʇɸ
ʖʏʙʆ ʏʙʎɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍ ɻɸʗʈʍɼʃ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ʔʖʕɼʗʋɸʍ ʄʍɻʗʂʍ ʞ ɹɸʘɸʓɼʃ ʔʖʕɼ
ʗʏʙʋɿʎʗʒɸʑɸʖʂɸʓɸʗʆɸʍɼʗʂʞɹʏʙʔɸʆɸʍʏʙʀʌɸʍʆʏʉʋʂʘ

ɯʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂʖʂʑɼʗɿ
ɯʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʆɸʌɸʍʛʍɼʗʍɿʔʖʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛʂʆɸʗɼʃʂɾɹɸʁɸʍɼʃɼʗʆʏʙʇʂʋʍɸʆɸʍʄʋɹʂ
ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʘɸʍʘʂʍ ʋʂɸʘʕɸʅ ʞ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʘɸʍʘʂʍ ʐʋʂɸʘʕɸʅ ʂʍʛʍɸʕɸʗ  ʇɸʋɸʆɸʗ
ɺɼʗɍʗɸʍʘʂʘʌʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗʍʏʙʍʂʂʗʖɸʗɹɼʗɸʆʍɼʗɿ
ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍʘɸʍʘʂʍʋʂɸʘʕɸʅʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʍʏʙʍɼʍɸʓɸʕɼʃʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʘɸʍʘʂʍʐʋʂɸʘ
ʕɸʅʂʍʛʍɸʕɸʗʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂʇɸʋɼʋɸʖʞɹɸʕɸʆɸʍʂʍʖɸʗɸʅʕɸʅɼʍɊʌʔʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗɿ
ʃʂʍʏʙʋ ɼʍ ɼʗʆʏʙ ʖʂʑʂ ɸʓɸʍʘ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʆʏʙʖɸʆʂʐ ʋɸʗʖʆʏʘʂ ʍʆ   ʞ ʋɸʗʖʆʏʘʏʕ
ʍʆ 

əɸʎʕʂʐ

ɔʍʕɼʗʖʏʗʋʂɸʘʕɸʅ

ɬəɹɼʓ

ɾʃʘɸʍʘʂʍ



ɟʆɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍʘɸʍʘʂʍʋʂɸʘʕɸʅɸʗʞɸʌʂʍʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʇɸʋɸʆɸʗɺ

ɔʍʐʑɼʔɼʗʞʏʙʋɾʍʆ±ʂʘɸʗʞɸʌʂʍɾʍɼʗɺʂɸʍɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂɽɸʍɺʕɸʅʂʋʂʒʏʘʏʕ
ʚʏʄɸʆɼʗʑʕɼʃʏʕ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʂ ʇɸʔʖɸʖʏʙʍ ʇʏʔɸʍʛʂ əə  ʈʞʏʕ ʋʏʙʖʛ ɾ ɺʏʗʅʏʙʋ ʂʍʕɼʗ
ʖʏʗ ʏʗɿ ɸʌʍ ʚʏʄɸʆɼʗʑʏʙʋ ɾ ʚʏʚʏʄɸʆɸʍ ʇʏʔɸʍʛʂ ɬə  Ɋʌʔʖɼʉ ʆɸʗʞʏʗ ɾ ʍʎɼʃ ʏʗ ʂʍ
ʕɼʗʖʏʗɿʋʂɸʘʕɸʅɾɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʘɸʍʘʂʍʞɸʎʄɸʖʏʙʋɾʘɸʍʘʂʇɼʖʔʂʍʛʗʏʍɊʗʞʂʑɸʌ
ʅɸʓ ʊɸʓɸɺɸʌʀʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ɼʗɹ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍ ɸʗʖɸɻʗʏʙʋ ɾ ɸʕɼʃʂ ʎɸʖ ɾʍɼʗɺʂɸ ʛɸʍ
ʔʑɸʓʕʏʙʋɾɬəɹɼʓʂʆʏʉʋʂʘɾʍɼʗɺʂɸʌʂɸʕɼʃʘʏʙʆɿʏʙʉʉʕʏʙʋɾɻɼʑʂʘɸʍʘɔʔʆɸʌʍʑɸʇɼ
ʗʂʍɼʗɹɹɼʓɿʅɸʄʔʏʙʋɾɸʕɼʃʂʎɸʖɾʍɼʗɺʂɸʛɸʍʋɸʖɸʆɸʗɸʗʕʏʙʋɾɸʗʞɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ


ʆʏʉʋʂʘ ʆɸʋ ɺʂʎɼʗɸʌʂʍ ʁɸʋɼʗʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʍ ʘɸʍʘʂʘ ʖʗʕʏʙʋ ɾ ɹɼʓʂʍ ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ɾʍɼʗ
ɺʂɸʌʂɸʌɻʑʂʔʂɼʗʆʆʏʉʋɸʍʂʇʏʔʛɿɺʗɸʍʘʕʏʙʋɾɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʇɸʎʕʂʐʂʋʂʒʏʘʏʕʏʗʍɸʎʄɸ
ʖʏʙʋɾɼʗʆʏʙʏʙʉʉʏʙʀʌɸʋɹɵʆɸʌɸʍʛʂʘɻɼʑʂʘɸʍʘʞʘɸʍʘʂʘɻɼʑʂɹɼʓ
ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍʆʏʙʖɸʆʂʐʋɸʗʖʆʏʘʏʕɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʘɸʍʘʂʍʋʂɸʘʕɸʅʇɸʋɸʆɸʗɺɿ ʍʆ
 ʍɸʄʏʗɻʂʇɸʋɼʋɸʖʏʙʍʂɸʌʍɸʓɸʕɼʃʏʙʀʌʏʙʍɿʏʗʇɸʋɸʆɸʗɺɿɺʏʗʅʏʙʋɾɸʍʄɸʚɸʍ
ʆɼʗʑʏʕʘɸʍʘʂɾʃɼʆʖʗɸʔʍʏʙʘʏʙʋɿɸʍʒɸʖʕɼʃʏʙɻɼʑʛʏʙʋɊʌʔʂʍʛʍɼʀɼʘɸʍʘʂʃɸʗʏʙʋɿɿʍɻ
ʇɸʖʕʏʙʋ ɾ ʂʍʕɼʗʖʏʗɿ ɸʍʋʂʒɸʑɼʔ ʚʏʄɸʍʒɸʖʕʏʙʋ ɾ ʞ ʔʆʔʏʙʋ ɾ ʔʖɸʍɸʃ ɾʃʆɼʖʗɸʔʍʏʙ
ʘʏʙʋɿ ʋɸʗʖʆʏʘʂʘ ɘʏʙʖɸʆʂʐ ʋɸʗʖʆʏʘʏʕ ʇɸʋɸʆɸʗɺʍ ɸʑɸʇʏʕʏʙʋ ɾ ʍɸʞ ɬə ɹɼʓʂ ʔʍʋɸʍ
ʃɸʗʋɸʍʆɸʌʏʙʍɸʗʁɼʛɿʘɸʍʘʂʃɸʗʋɸʍʖɸʖɸʍʏʙʋʍɼʗʂɻɼʑʛʏʙʋ
ɧɼʗɿ ʍʎʕɸʅ ɸʓɸʕɼʃʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ ʇɼʖ ʋɼʆʖɼʉ ʆʏʙʖɸʆʂʐ ʋɸʗʖʆʏʘʏʕ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ
ʘɸʍʘʂʍʋʂɸʘʕɸʅʇɸʋɸʆɸʗɺʍʏʙʍʂʍɸʞʀɼʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɊʌʔʖʂʑʂɸʗʞɸʌʂʍʆɸʌɸʍʛɿʖʍʖɼ
ʔɸʑɼʔʀɸʍʆɾʛɸʍʂʏʗɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɿʃʗɸʘʏʙʘʂʐʅɸʄʔɼʍʑɸʇɸʍʒʏʙʋɝɸʗʖ
ʆʏʘʍɼʗʂɸʓʆɸʌʏʙʀʌɸʍɻɼʑʛʏʙʋɹɸʗɻɸʍʏʙʋɼʍʍɸʞʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍʞʕɼʗɸʍʏ
ʗʏɺʋɸʍɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɿɋɸʘʂɸʌɻʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʅɸʓɸʌʏʙʀʌɸʍʁɸʋʆɼʖʂɸʕɸʗʖʂʘʇɼʖʏ
ɸʍʇʗɸʁɼʎʖɾɻʗɸʍʛʚʏʄɸʗʂʍɼʃʍʏʗʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʏʕʂʍʐɿʍʏʙʌʍʑɼʔʃʗɸʘʏʙʘʂʐʅɸʄʔɾʑɸ
ʇɸʍʒʏʙʋ ɟʎɼʍʛ ʍɸʞ ʏʗ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʏʕ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂ ɿʍɻʇɸʍʏʙʗ ɸʗɻʌʏʙ
ʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍɿ±ɸʕɼʃʂʘɸʅʗɾɸʓɸʍʘʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʘɸʍʘʂʍʋʂɸʘʕɸʅʇɸʋɸʆɸʗ
ɺɼʗʂʇɸʋɼʋɸʖʛɸʍʂʏʗʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʏʙʋɾʍɼʗɺʂɸʌʂʆʏʙʖɸʆʋɸʍʞʇɼʖɸɺɸʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ
ʑɸʖʊɸʓʏʕɸʓɸʒɼʍɺɸʃʂʔʃʗɸʘʏʙʘʂʐʆʏʗʏʙʔʖʍɼʗ

əɸʎʕʂʐ

ɾʃʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗ

ɔʍʕɼʗʖʏʗʃʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍ
ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐ

ɬəɹɼʓ


ɟʆɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍʘɸʍʘʂʍʋʂɸʘʕɸʅʆʏʙʖɸʆʂʐɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʋɸʗʖʆʏʘʏʕɸʗʞɸʌʂʍ
ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʇɸʋɸʆɸʗɺ

Ɋʌʔʑʂʔʏʕ ʆɸʗʏʉ ɼʍʛ ɼɽʗɸʆɸʘʍɼʃ ʏʗ ʆʏʙʖɸʆʂʐ ʋɸʗʖʆʏʘʏʕ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʘɸʍʘʂʍ
ʋʂɸʘʕɸʅ ʇɸʋɸʆɸʗɺɿ ʍʑɸʖɸʆɸʇɸʗʋɸʗ ɾ ʆʂʗɸʓɼʃ ɸʌʍ ʕɸʌʗɼʗʏʙʋ ʏʗʖɼʉ ʇɸʊɸʄ ɼʍ


ʑɸʖɸʇʏʙʋɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʘɸʍʘʂɸʍʒɸʖʏʙʋʍɼʗʞʏʗʖɼʉʋʎʖɸʑɼʔɸʍʇʗɸʁɼʎʖɾʑɸʇʑɸ
ʍɼʃʇʏʔɸʍʛʂʔʑɸʓʂʐʍɼʗʂɸʍʄɸʚɸʍɸʎʄɸʖɸʍʛɿ
ɯɧ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʋʌʏʙʔ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛɸʌʂʍ ʄʋɹʂʍ ɼʍ ʑɸʖʆɸʍʏʙʋ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʘɸʍʘʂʍ
ʐʋʂɸʘʕɸʅ ʂʍʛʍɸʕɸʗ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗɿ ʍʆ   Ɋʌʔʖɼʉ ɸʗʞɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ɽɸʍɺʕɸʅʂʘ
ʇɸʔʖɸʖʏʙʍʇʏʔɸʍʛɿʃʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʂʋʂʒʏʘʏʕʖʗʕʏʙʋɾɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʋɸʗʖ
ʆʏʘʂʍʏʗʖɼʉʆʏʙʖɸʆʕʏʙʋɾɾʃɼʆʖʗɸɾʍɼʗɺʂɸʍʏʗɿʂʍʕɼʗʖʏʗʂʋʂʒʏʘʏʕʚʏʄɸʆɼʗʑʕɼʃʏʕ
ɬə±ʂʖʗʕʏʙʋɾɹɼʓʂʍʞʔʑɸʓʕʏʙʋɾɸʍʇʗɸʁɼʎʖʑɸʇɼʗʂʍɟʎɼʍʛʏʗəəɹɼʓʂɸʓʆɸʌʏʙʀ
ʌɸʍɻɼʑʛʏʙʋɸʌʍʋʂɸʘʕʏʙʋɾɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʋɸʗʖʆʏʘʂʍɊʌʔʑʂʔʏʕɸʌʔʖʂʑʂʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗɿ
ʆɸʑʕɸʅʐɼʍɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʘɸʍʘʂʍʞɺʏʗʅʏʙʋɼʍʂʍʛʍɸʕɸʗʆɼʗʑʏʕɍʗɸʍʛʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ
ɼʍʇʂʋʍɸʆɸʍʏʙʋɸʌʍʕɸʌʗɼʗʏʙʋʏʗʖɼʉɹɸʘɸʆɸʌʏʙʋɾɾʃɼʆʖʗɸʔʍʏʙʘʋɸʍʘɸʍʘɿ

ɕʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍ

ɾʃʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗ

ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐ

ɔʍʕɼʗʖʏʗ

ɬəɹɼʓ



ɟʆɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍʘɸʍʘʂʍʐʋʂɸʘʕɸʅʆʏʙʖɸʆʂʐɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʋɸʗʖʆʏʘʏʕʂʍʛʍɸʕɸʗɸʗʞɸʌʂʍ
ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʇɸʋɸʆɸʗɺ

Ɍʏʌʏʙʀʌʏʙʍʏʙʍʂʂʍʛʍɸʕɸʗʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂʋʂʛɸʍʂʖɸʗɹɼʗɸʆɮʗʂʍɸʆʇɸʋɸʆɸʗɺɿ
ʆɸʗʏʉɾʆɸɽʋʕɸʅʃʂʍɼʃʋʂɸʌʍɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂɽɸʍɺʕɸʅʂʘʞʇɸʔʖɸʖʏʙʍʇʏʔɸʍʛʂʔʑɸʓʂ
ʐʂʘɸʓɸʍʘʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʞʂʍʕɼʗʖʏʗʂɊʌɻʑʂʔʂʇɸʋɸʆɸʗɺʂʜʗʂʍɸʆɾɸʗʞʂɾʍɼʗɺʂɸʌʏʕ
ɸʎʄɸʖʏʉʒʗʂʑʏʋʑɿʆɸʋəəʏʕɸʎʄɸʖʏʉʜɻɸʋʉʂʐʔɸʗʛɿɘɸʗʏʉɾʍɸʞʍʆ±ʏʙʋ
ʑɸʖʆɼʗʕɸʅʂʍʛʍɸʕɸʗʇɸʋɸʆɸʗɺɿʇɸɺɼʘʕɸʅʃʂʍɼʃʛɸʋʏʙʆɸʋɻʂɽɼʃɸʌʂʍɺɼʍɼʗɸʖʏʗʏʕ
ʍʏʙʌʍʑɼʔɊʌʔɻɼʑʛʏʙʋʆɸʌɸʍʛɿʇɸʋɸʗʕʏʙʋɾʇʂɹʗʂɻɸʌʂʍ
ɔʍʛʍɸʕɸʗʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂʇʂʋʍɸʆɸʍʀɼʗʏʙʀʌʏʙʍʆɸʗɼʃʂɾʇɸʋɸʗɼʃɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʋɸʗʖ
ʆʏʘʍɼʗʂɸʓʆɸʌʏʙʀʌʏʙʍɿɔʍʐʑɼʔʍʎʕɸʅɾʕɼʗʞʏʙʋʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʆʂʗɸʓʏʙʋɿʀɸʍʆɸʘʍʏʙʋɾ
ʇɸʋɸʆɸʗɺʂɺʂʍɿɦɸʆɸʌʍɸʌʍʕɸʌʗɼʗʏʙʋʏʗʖɼʉɹɸʘɸʆɸʌʏʙʋɾɾʃɼʆʖʗɸʔʍʏʙʘʋɸʍʘɸʍʘɿ
ʂʍʛʍɸʕɸʗɸʗʞɸʌʂʍɯɧʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂʆʂʗɸʓʏʙʀʌʏʙʍɿʖʍʖɼʔɸʑɼʔɸʗɻɸʗɸʘʕɸʅɾ


ɯʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂɹɸʉɸɻʗʂʐʑɸʗɸɺɸʍɼʗ
Ɋʗʞɸʌʂʍɯɧʆɸʌɸʍʛʍɼʗɿʆɸʄʕɸʅʆʂʗɸʓʕʏʉʇɸʋɸʆɸʗɺʂʖʂʑʂʘʆɸɽʋʕɸʅɼʍʖɸʗɹɼʗ
ɹɸʉɸɻʗʂʐ ʑɸʗɸɺɸʍɼʗʂʘ ʏʗʏʍʘʂʘ ʌʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗʍ ʏʙʍʂ ʂʗ ʇɸʖʏʙʆ ʍʎɸʍɸʆʏʙʀʌʏʙʍɿ ɟʆ
 ± ʏʙʋ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɾ ʃɸʌʍ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌʏʙʍ ʏʙʍɼʘʏʉ ʆɼʍʘɸʉɸʌʂʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ʇɸʋɸʗ
ɸʗʞɸʌʂʍɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺɿʂʗɹɸʉɸɻʗʂʐʑɸʗɸɺɸʍɼʗʏʕʞɻʗɸʍʘʖɼʉɸɹɸʎʄʏʙʋɿɊʌʔʑʂʔʂ
ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗɿʇɸʒʏʉʏʙʀʌɸʋɹʖɼʉɸɻʗɼʃʏʙʇɸʋɸʗʋɸʔʍɸɺɼʖʂʍɸʍʇʗɸʁɼʎʖɾʂʋɸʍɸʃɸʌɻ
ɹɸʉɸɻʗʂʐʍɼʗʂʆɸʗʞʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿɻʗɸʍʘɺʏʗʅɸʓʏʙʌʀʍɼʗɿʇɸʋɸʆɸʗɺʂʍɼʗʔʏʙʋʞʂʍʐʑɼʔɼʍ
ɻʗɸʍʛʚʏʄʆɸʑɸʆʘʕɸʅɍʂʖɸʗʆɼʍʛɸʗʞɸʌʂʍɯɧʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂɹɸʉɸɻʗʂʐʑɸʗɸɺɸʍɼʗɿʞ
ɻʗɸʍʘɺʏʗʅɸʓʏʙʌʀʍɼʗɿ


ɟʆɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍʘɸʍʘʂʍʋʂɸʘʕɸʅɸʗʞɸʌʂʍʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʇɸʋɸʆɸʗɺɸʗʞɸʌʂʍ
ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂɽɸʍɺʕɸʅʂʍʕɼʗʖʏʗɸʍʒɸʖʂʐʖʏʙʚʆɼʍʘɸʉɸʌʂʍɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʖɼʄʍʂʆɸ
ɼʗʆʆʏʉʋɸʍʂɾʃɼʆʖʗɸʇɸʎʕʂʐɾʃɼʆʖʗɸʘɸʍʘ

Ɋʗʞɸʌʂʍʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗ
Ɋʗʞɸʌʂʍɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂɸʎʄɸʖɸʍʛʂʔʆɽɹʏʙʍʛɿɹʍʏʙʀɸɺʗɼʗɿʞɸʗʖɸɻʗʏʙʀʌɸʍɺʏʗʅ
ɿʍʀɸʘʍɼʗɿɻʂʖɸʗʆɼʃɼʍʛʞɼʍʀɸɹɸʁʂʍʍɼʗʏʙʋɊʌʁʋɻʂʖɸʗʆɼʍʛʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʑɸ
ʗɸʋɼʖʗɼʗɿʆʂʗɸʓɸʆɸʍʖɼʔɸʍʆʌʏʙʍʂʘʞʚʏʄʆɸʑɸʆʘʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍɿʇɸʋɸʆɸʗɺʏʙʋ
ɞʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗɸʗʞɸʌʂʍɯɧʋʏɻʏʙʃʂ ʕʗɸʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʂʖʏʙʚʂʋʏʖʔʏʔʍʈʕɸʅɾʖʕʌɸʃ
ʋʏɻʏʙʃʂ ɸʍʕɸʍɸʆɸʍ ʑʂʖɸʆɿ ʏʗʖɼʉ ʍʎʕɸʅ ɼʍ ʋʏɻʏʙʃʂ ʆɸʗʞʏʗɸɺʏʙʌʍ ʑɸʗɸʋɼʖʗɼʗɿ
ʐɸʚʕɸʅ ɸʗʖɸɻʗʏʉ ʆɸɽʋɸʆɼʗʑʏʙʀʌʏʙʍʏʙʋ ɦʖɸʍɻɸʗʖ ɬʏʗʈɸʗʆʏʙʋʍɼʗʂ ɣɸʌʋɸʍʍɼʗʏʙʋ
ɦɬɣ ɟʎɼʍʛʏʗɸʌɻʇɸʑɸʕʏʙʋɿɸʍɺʃɼʗɼʍʏʕɺʗʕʏʙʋɾ 67&±6WDQGDUW7HVW&RQGLWLRQV 
əɸʌʖʍʂɾʏʗɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʍɸʗʖɸɻʗʕʏʙʋɼʍɸʋɹʏʉʒɸʎʄɸʗʇʏʙʋɡʗʑɼʔɽʂʊʂʎʖʆɸʗ
ɺɸʕʏʗʕʂ ɸʌɻ ʏʃʏʗʖʂ ɺʏʗʅʏʙʍɼʏʙʀʌʏʙʍɿ ʋʎɸʆʕɼʃ ɼʍ ʚʏʗʈɸʗʆʏʙʋʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ ʔʖɸʍɻɸʗʖ
ʑɸʌʋɸʍʍɼʗ 67&  ʏʗʂʍ ʑɸʗʖɸʕʏʗ ɼʍ ʇɼʖʞɼʃ ɹʏʃʏʗ ɸʗʖɸɻʗʏʉʍɼʗɿ 67& ʑɸʌʋɸʍʍɼʗɿ
ʇɼʖʞʌɸʃʍɼʍ
 ɕʏʙʌʔʂʂʍʖɼʍʔʂʕʏʙʀʌʏʙʍɵɧʖʋ
 ɠʗʒɸʆɸʋʂʒɸʕɸʌʗʂʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɵ&
 ɝʀʍʏʃʏʗʖɸʌʂʍɽɸʍɺʕɸʅ $0 ɵ
Ɋʌʔʑʂʔʏʕʖʕʌɸʃʋʏɻʏʙʃʂɸʍʕɸʍɸʆɸʍʑʂʖɸʆʂʕʗɸʍʎʕɸʅʑɸʗɸʋɼʖʗɼʗɿʐɸʚʕɸʅ
ɼʍʕɼʗɿʍʎʕɸʅʑɸʌʋɸʍʍɼʗʏʙʋɟʆ±ʏʙʋʑɸʖʆɼʗʕɸʅɾɯɧʋʏɻʏʙʃʂɸʍʕɸʍɸʆɸʍʑʂ
ʖɸʆʂʜʗʂʍɸʆ


Solar Module
5DWHG0D[LPXP3RZHU 3PD[
&XUUHQWDW3PD[ ,PS

:
$
9
6RUW&LUFXLW&XUUHQW ,VF
$
9


 &WR &

:HLJQW
NJ
'LPHQVLRQ
PP[PP[PP
0D[LPXP6\VWHP9
9
0D[6HULHV)XVH5DWLQJ
$
0D[LPXP/RDG
$SSOLFDWLRQ

ɟʆɯʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʂɸʍʕɸʍɸʆɸʍʑʂʖɸʆʂʖɼʔʛɿ

ɟʎʕɸʅʑɸʗɸʋɼʖʗɼʗʂɹɸʘɸʖʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿʖʗʕɸʅɼʍʔʖʏʗʞ
ɣɸʗɸʋɼʖʗ
Rated Maximum Power (Pmp)

ɝɼʅʏʙʀʌʏʙʍɿ
120 W

ɋɸʘɸʖʗʏʙʀʌʏʙʍ
Ɍʍɸʇɸʖʕɸʅɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿɵ
ʐɸʚʕɸʅ67&ʑɸʌʋɸʍʍɼʗʏʙʋ

Current at Pmp (Imp)

3.44 A

Ɋʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ
ʆɼʖʏʙʋʇʏʔɸʍʛʂɸʗʁɼʛɿ

Voltage at Pmp (Vmp)

18 V

Short—circuit Current (Isc)

3.67 A

Ɋʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ
ʆɼʖʏʙʋʃɸʗʋɸʍɸʗʁɼʛɿ
ɘɸʗʊʋʂɸʘʋɸʍʇʏʔɸʍʛɿ ʇʏʔɸʍʛʂɸʗʁɼʛɿ
ɼʃʏʙʔʖʍɼʗʂʋʂʒʞɸʓɸʍʘɹɼʓʂʐɸʚʕʏʙʋɾ
ɸʋʑɼʗʋɼʖʗʏʕ 

Open-circuit Voltage (Voc)

21.42 V

ɋɸʘʎʉʀɸʌʂ ʑɸʗɸʑɿʍʀɸʘʛʂ ʃɸʗʏʙʋɿ ʃɸʗʋɸʍ
ɸʗʁɼʛɿɼʃʏʙʔʖʍɼʗʂʕʗɸɸʓɸʍʘɹɼʓʂʐɸʚʕʏʙʋɾ
ʕʏʃʖʋɼʖʗʏʕ 

Nominal Operating Cell Temp

-40 C to +85  C

Ɋʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʂɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ
ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɿ

Module Efficiency

16.7 %

ɝʏɻʏʙʃʂɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍɿ ɮɌɌ±ʍ 

Weight

10 kg

ɝʏɻʏʙʃʂʆʎʂʓɿ

Dimention

1480mm*510m
m*35mm

ɝʏɻʏʙʃʂʐɸʚɼʗɿɵɼʗʆɸʗʏʙʀʌʏʙʍʃɸʌʍʏʙʀʌʏʙʍʞ

Maximum System V

1000 V

ɨʕʌɸʃʖʂʑʂʋʏɻʏʙʃʍɼʗʏʕʆɸɽʋʕɸʅɽɸʍɺʕɸʅʏʙʋ

Maximum Series Fuse Rating

15 A

ɸʃʌʏʙʋʂʍɼʎʗʒɸʍɸʆʂɹɸʗʈʗʏʙʀʌʏʙʍ
ʃɸʗʋɸʍʀʏʙʌʃɸʖʗɼʃʂɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍɸʗʁɼʛɿ
Ɋʑɸʇʏʕʂʐʂɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍʇʏʔɸʍʛʂʐɸʚɿʏʗɿ
ʑɸʎʖʑɸʍʏʙʋɾʇɸʒʏʗɻɸɹɸʗʋʂɸʘʕɸʅ
ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ

Application

Class A

$ɻɸʔʂɸʗʞɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿɸʍʀɼʗʂɼʍ


All technical data at standard
test condition
AM = 1.5 E=1000W/m2
Tc = 25 °C
CE

ɋʏʃʏʗʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍɹʍʏʙʀɸɺʗɼʗɿʐɸʚʕɸʅɼʍ
ʔʖɸʍɻɸʗʖʚʏʗʈɸʗʆʏʙʋʍɼʗʂʑɸʌʋɸʍʍɼʗʏʙʋ

&RQIRUPLWq(XURSsHQQH ʍʎɸʍɿʘʏʙʌʘɾʖɸʃʂʔʏʗ
ɸʑʗɸʍʛɿʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍʏʙʋɾɎʕʗʏʑɸʆɸʍ
ʔʖɸʍɻɸʗʖʍɼʗʂʍ
ɦʂʋʕʏʃɿɹʍʏʙʀɸɺʗʏʙʋɾɸʑʗɸʍʛʂ
ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍʆɸʗɺɿɵʇɸʋɸʈɸʌʍʋʂʒɸɽɺɸʌʂʍ
ʔʖɸʍɻɸʗʖʂ ,(& 

Ɋʗʞɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʞʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʏʗɸʆʂɿʍɻʇɸʍʏʙʗɺʍɸʇɸʖʋɸʍʇɸʋɸʗɺʏʌʏʙʀʌʏʙʍ
ʏʙʍɼʍʖɸʗɹɼʗɻɸʔɼʗɵ$%ʞ&ɔʍʐʑɼʔʍʎʕɸʅɾɸʉʌʏʙʔɸʆʏʙʋ$ɻɸʔʂɸʗʞɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ
ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɿ ɽɼʗʅɼʍʀɼʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂʘ%ɻɸʔʂɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɿʑɸʗʏʙʍɸʆʏʙʋɼʍ
ʖɼʔʏʉɸʆɸʍʀɼʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʏʗʏʍʛʐɼʍɸɽɻʏʙʋʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍʕʗɸɻʗɸʍʘɺʂʍɿʋʂʚʏʛʗʘɸʅʗ
ɾʛɸʍ$ɻɸʔʂʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʍɿ&ɻɸʔʂɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʍʏʙʍɼʍɸʗɸʖʍɼʗʏʗʏʍʛɸɽɻʏʙʋɼʍ
ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂɼʃʛɸʌʂʍʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍʕʗɸʏʗʍɸʕɼʃʂʘɸʅʗɾʛɸʍ$ʞ%ɻɸʔʂʆɸʗɺʂʋʏɻʏʙʃʍɼ
ʗʂʍɿʂʔʆɺʂʍɿɵɸʋɼʍɸʘɸʅʗʍɾ
Ɋʗʞɸʌʂʍɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍʖʏʆʏʔɿʏʗʑɼʔʆɸʍʏʍɼʗɸʎʄɸʕʏʗʕɸʅʆɼʗ
ʑʏʕɸʗʖɸɻʗʏʉʂʆʏʉʋʂʘʑɸʇʑɸʍʕʏʙʋɾɸʎʄɸʖɸʍʛʂɸʓɸʒʂʍʖɸʗʂʍɼʗʂʘʇɼʖʏəɸ
ʒʏʗɻʖɸʗʕɸʇɸʋɸʗɼʗɸʎʄɸʕʏʗʕʏʙʋɾʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍʑɸʇʑɸʍʋɸʍʖʏʆʏʔɿɯɧʋʏɻʏʙʃʂ
ɸʎʄɸʖɸʍʛʂɼʗɸʎʄʂʛɿʔʏʕʏʗɸɹɸʗʖʞʏʙʋɾʖɸʗʂʏʗʂɿʍʀɸʘʛʏʙʋɸʗʖɸɻʗʏʉɿʑɸʗʖɸ
ʕʏʗʕʏʙʋɾʕɼʗɸʘʍɼʃʘɸʍʆɸʘɸʅʀɼʗʏʙʀʌʏʙʍ
Ɋʗʞɸʌʂʍɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺʏʙʋʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿʋʂɸʘʕʏʙʋɼʍʇɸʒʏʗɻɸɹɸʗɽʏʙɺɸʇɼʓʆɸʋɸʌɻ
ɼʗʆʏʙʔɿ ʋʂɸʔʂʍ ɸʌʔʂʍʛʍ ʇɸʒʏʗɻɸɹɸʗ ʞ ɽʏʙɺɸʇɼʓ əɸʒʏʗɻɸɹɸʗ ʋʂɸʘʋɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ʋʏ
ɻʏʙʃʍɼʗʂʃɸʗʏʙʋʍɼʗɿɺʏʙʋɸʗʕʏʙʋɼʍʂʔʆʇʏʔɸʍʛɿʇɸʕɸʔɸʗɾʃʂʍʏʙʋʋɼʆʋʏɻʏʙʃʂʇʏʔɸʍ
ʛʂʍ ʍʆ 
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ɟʆɯʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʋʂɸʘʏʙʋɿʇɸʒʏʗɻɸɹɸʗ



ɏʏʙɺɸʇɼʓ ʋʂɸʘʋɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ʇʏʔɸʍʛʍɼʗɿ ɺʏʙʋɸʗʕʏʙʋ ɼʍ ʂʔʆ ʃɸʗʏʙʋɿ ʋʍʏʙʋ ɾ ʋɼʆ
ʋʏɻʏʙʃʂʃɸʗʋɸʍɸʗʁɼʛʂʍʇɸʕɸʔɸʗ ʍʆ 
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ɟʆɯʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʋʂɸʘʏʙʋɿɽʏʙɺɸʇɼʓ

əɸʒʏʗɻɸɹɸʗ ʞ ɽʏʙɺɸʇɼʓ ʋʂɸʘʋɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ʇɸʒʏʗɻɸɹɸʗ ʋʂɸʘʕɸʅ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʋʂ
ʛɸʍʂʎɸʗʛɼʗʏʗʖɼʉʃɸʗʏʙʋʍɼʗɿɺʏʙʋɸʗʕʏʙʋɼʍʋʂɸʘʕʏʙʋɼʍɽʏʙɺɸʇɼʓʏʗɿɹɼʗʏʙʋɾʎɸʗ
ʛɼʗʂʇʏʔɸʍʛʍɼʗʂɺʏʙʋɸʗʋɸʍ ʍʆ 

 

 

 

12Վ, 9Ա

12Վ, 9Ա

12Վ, 9Ա

 

 

 

12Վ, 9Ա

12Վ, 9Ա

12Վ, 9Ա

 

36Վ, 18Ա
ɟʆɯʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʇɸʒʏʗɻɸɹɸʗʞɽʏʙɺɸʇɼʓʋʂɸʘʏʙʋ


Ɋʗʞɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂɽɸʍɺʕɸʅʂɿʍɻʇɸʍʏʙʗʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿʏʗʏʎʕʏʙʋɾɹʏʃʏʗʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ
ʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂɺʏʙʋɸʗʏʕɸʍʆɸʄʍʗɸʍʂʘʀɼʂʍʐʆɼʗʑɼʍʋʂɸʘʕɸʅʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿɮʗʂʍɸʆ
ʍʆ±ʏʙʋʑɸʖʆɼʗʕɸʅʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍʋʂɸʘʋɸʍɻɼʑʛʏʙʋɽɸʍɺʕɸʅʂɿʍɻʇɸ
ʍʏʙʗʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿʆɸɽʋʏʙʋɾɧ[Ɋ ɧʖɟʆ±ʏʙʋʑɸʖʆɼʗʕɸʅɽʏʙɺɸʇɼʓʋʂɸʘ
ʋɸʍɻɼʑʛʏʙʋʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿʍʏʙʌʍʑɼʔʆɸɽʋʏʙʋɾɧ[Ɋ ɧʖ
Ɋʗʞɸʌʂʍɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂɹʍʏʙʀɸɺʗɼʗɿʇɸʊɸʄʖɸʗɹɼʗʕʏʙʋɼʍʋʂʋʌɸʍʘʂʘəɼʖʞɸɹɸʗ
ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋɸʍʇʗɸʁɼʎʖɾʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃ ʀɼʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿʏʗʛɸʍʏʕɼʍ
ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍʏʙʋ ʋʂʋʌɸʍʘ ɮʗʂʍɸʆ ɼʀɼ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʃɸʗʏʙʋʍɼʗɿ ʖɸʗɹɼʗ ɼʍ ʂʔʆ ʇʏ
ʔɸʍʛʍɼʗɿɵ ʍʏʙʌʍɿ ɸʑɸ ɻʗɸʍʘ ʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍ ʋʂɸʘʋɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ʄʍɻʂʗʍɼʗ ʐɼʍ ɸʓɸʒɸʍɸ
Ɋʌʔʂʍʛʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʃɸʗʏʙʋʍɼʗɿʆɺʏʙʋɸʗʕɼʍʇʏʔɸʍʛɿʆʃʂʍʂʋɼʆʋʏɻʏʙʃʂʇɸʔɸʍʛʂɸʗʁɼ
ʛʂʍʇɸʕɸʔɸʗʞɿʍɻʇɸʍʏʙʗʜɺʖɸʆɸʗʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿʆʃʂʍʂɹʏʃʏʗʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ
ɺʏʙʋɸʗʂʍʇɸʕɸʔɸʗɦɸʆɸʌʍɼʀɼʖɸʗɹɼʗʃʂʍɼʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʇʏʔɸʍʛʍɼʗɿɸʑɸʇɸʒʏʗɻɸ
ʆɸʍʋʂɸʘʋɸʍɻɼʑʛʏʙʋʚʏʛʗʇʏʔɸʍʛʏʕʋʏɻʏʙʃɿʆʇɸʍɻʂʔɸʍɸɹɼʓʋʌʏʙʔʍɼʗʂʇɸʋɸʗʎʉʀɸ
ʌʏʕʆʇʏʔʂʚʏʛʗʇʏʔɸʍʛʞɿʍɻʇɸʍʏʙʗʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿʆʚʏʛʗɸʍɸ
Ɏʀɼɽʏʙɺɸʇɼʓʋʂɸʘʋɸʍɻɼʑʛʏʙʋʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʃɸʗʏʙʋʍɼʗɿʍʏʙʌʍʍɼʍʂʔʆʇʏʔɸʍʛʍɼʗɿ
ʖɸʗɹɼʗ ɸʑɸ ʍʏʙʌʍʑɼʔ ʄʍɻʂʗʍɼʗ ʐɼʍ ɸʓɸʒɸʍɸ Ɋʌʔʂʍʛʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʇʏʔɸʍʛʍɼʗɿ ʆɺʏʙ
ʋɸʗʕɼʍ ʃɸʗʏʙʋɿ ʆʃʂʍʂ ʋɼʆ ʋʏɻʏʙʃʂ ʃɸʗʋɸʍ ɸʗʁɼʛʂʍ ʇɸʕɸʔɸʗ ʞ ɿʍɻʇɸʍʏʙʗ ʜɺʖɸʆɸʗ
ʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿʆʃʂʍʂɹʏʃʏʗʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂɺʏʙʋɸʗʂʍʇɸʕɸʔɸʗɔʔʆɼʀɼʃɸʗʏʙʋ
ʍɼʗɿʖɸʗɹɼʗʃʂʍɼʍɸʑɸɽʏʙɺɸʇɼʓʋʂɸʘʋɸʍɻɼʑʛʏʙʋʚʏʛʗʃɸʗʏʙʋʏʕʋʏɻʏʙʃɿɹɼʓʆʇɸʍ
ɻʂʔɸʍɸʋʌʏʙʔʍɼʗʂʇɸʋɸʗʎʉʀɸʌʏʙʋʃɸʗʋɸʍɸʗʁɼʛɿʆʚʏʛʗɸʍɸʞɿʍɻʇɸʍʏʙʗʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿ
ʆʃʂʍʂʚʏʛʗ
ɔʍʕɼʗʖʏʗ
ɔʍʕɼʗʖʏʗɿ ɾʃɼʆʖʗʏʍɸʌʂʍ ʔɸʗʛ ɾ ʏʗɿ ʚʏʄɸʆɼʗʑʏʙʋ ɾ ɸʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʘ
ʔʖɸʘʕʏʉʇɸʔʖɸʖʏʙʍʇʏʔɸʍʛɿ əə'& ʚʏʚʏʄɸʆɸʍʇʏʔɸʍʛʂ ɬə$& ɔʍʕɼʗʖʏʗɿɽɺɸ
ʃʏʕ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʘɸʍʘʂ ʃɸʗʏʙʋɿ ʞ ʇɸʊɸʄʏʙʀʌʏʙʍɿ əə ± ɿ ʚʏʄɸʆɼʗʑʏʙʋ ɾ ɬə ± ʂ ʘɸʍʘʂ
ʍʏʙʌʍ ʃɸʗʏʙʋʏʕ ʇɸʊɸʄʏʙʀʌɸʋɹ ʞ ʝɸɽʏʕ ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʔʄɼʋɸʍɼʗʏʙʋ ʂʍʕɼʗʖʏʗʂ ʑɸʌʋɸ
ʍɸʆɸʍʍʎɸʍɸʆʏʙʋɿʘʏʙʌʘɾʖʗʕɸʅʍʆ±ʏʙʋ
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$&
ɟʆɦʄɼʋɸʍɼʗʏʙʋʂʍʕɼʗʖʏʗʂʑɸʌʋɸʍɸʆɸʍʍʎɸʍɸʆʏʙʋɿ

ɔʍʕɼʗʖʏʗʂʋʏʙʖʛʂʍʋʂɸʘʕʏʙʋɾɸʗʞɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂɽɸʍɺʕɸʅʂɼʃʛɸʌʂʍʇɸʔʖɸʖʏʙʍ
ʃɸʗʏʙʋɿʏʗʍɸʔʖʂʊɸʍɸʕʏʗʕɸʅɾɧʛɸʌʃɼʗʏʕ ɧɧɧɧʞɸʌʃʍ ɔʍʕɼʗʖʏʗʂ
ɼʃʛʏʙʋ ʔʖɸʘʕʏʙʋ ɾ ʚʏʚʏʄɸʆɸʍ  ʂʘ  ɧ ʃɸʗʏʙʋ ʏʗɿ ʖʗʕʏʙʋ ɾ ʔʑɸʓʂʐʂʍ ʂʍʐʑɼʔ
ʍɸʞɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʘɸʍʘʂʍ
ɔʍʕɼʗʖʏʗʍɼʗʂ ʆɸʗʞʏʗɸɺʏʙʌʍ ʑɸʗɸʋɼʖʗ ɾ ɼʃʛɸʌʂʍ ʃɸʗʋɸʍ ʖɼʔʛɿ ɨɸʗɹɼʗɸʆʕʏʙʋ
ɼʍʂʍʕɼʗʖʏʗʍɼʗʂɼʃʛɸʌʂʍʃɸʗʋɸʍʖɼʔʛʂʇɼʖʞʌɸʃɼʗɼʛʖʂʑɼʗɿ ʍʆ 


ɸ ɹ ɺ 
ɟʆɔʍʕɼʗʖʏʗʍɼʗʂʖɸʗɹɼʗɼʃʛɸʌʂʍʃɸʗʏʙʋʍɼʗɸ ʏʙʉʉɸʍʆʌʏʙʍɸʈʞɹ ʋʏɻʂʝʂʆɸʘʕɸʅ
ʔʂʍʏʙʔɸʌʂʍɺ ʋɸʛʏʙʗʔʂʍʏʙʔɸʌʂʍ

 ɡʙʉʉɸʍʆʌʏʙʍɸʈʞʖɼʔʛʂɼʃʛɸʌʂʍʃɸʗʏʙʋʏʕ ʍʆɸ ʂʍʕɼʗʖʏʗʍɼʗʏʗʏʍʛʏʙʍɼʍ
ʑɸʗɽʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛʞɾʁɸʍɼʍɍʗɸʍʛʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋɼʍʑɸʗɽɸɺʏʙʌʍʔɸʗʛɼʗʂɾʃɼʆʖʗɸʔʍʏʙ
ʘʏʙʋʍ ɸʑɸʇʏʕɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ Ɋʌɻʑʂʔʂ ʔɸʗʛɼʗ ɼʍ ʜʗʂʍɸʆ ʃʏʙʔɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍ ʆɸʋ ɾʃɼʆʖ
ʗɸʆɸʍʒɼʓʏʙʘʋɸʍʔɸʗʛɼʗɿ
 ɝʏɻʂʝʂʆɸʘʕɸʅʔʂʍʏʙʔʂʖɼʔʛʂʃɸʗʏʙʋʏʕ ʍʆɹ  ʂʍʕɼʗʖʏʗʍɼʗʏʗʏʍʘɼʃʛɸʌʂʍ
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ʃʂʍʏʙʋɾʍɸʞʒʗʂʆʏʗʏʙʔʖ
ɬɸʆʕɸʅ ʆɸʑɸʗɸʀʀʕɸʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʏʙʋ ɾʃɼʆʖʗʏʃʂʖɿ ɺʖʍʕʏʙʋɾɸʌʍʑʂʔʂʕʂʊɸ
ʆʏʙʋ ʏʗ ʐʂ ʆɸʗʏʉ ʀɸʚʕɼʃ ʍʏʙʌʍʂʔʆ ʋɸʗʖʆʏʘʂ ʂʗɸʍʂ ʕʍɸʔʋɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ 95/$  9DOYH
5HJXODWHG /HDG $FLG ± ©ʚɸʆɸʍʏʕª ʆɸʗɺɸʕʏʗʕʏʉ ʆɸʑɸʗɸʀʀʕɸʌʂʍ  ɘɸʄʕɸʅ ʋɸʗʖʆʏʘʂ
ʍɼʗʔʏʙʋɾʃɼʆʖʗʏʃʂʖʂɺʖʍʕɼʃʏʙʈʞʂʘɵ95/$ʖɼʄʍʏʃʏɺʂɸʍɹɸʁɸʍʕʏʙʋɾɼʗʆʏʙʄʋɹʂɵ*HOʞ
$*0ɍʗɸʍʘʂʘɸʓɸʒʂʍɿɸʗʞɸʌʂʍɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʏʙʋʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʉʋɸʅʏʙʘʂʆɾʃɼʆʖʗʏ
ʃʂʖʏʕʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɼʍʏʗʖɼʉɾʃɼʆʖʗʏʃʂʖɿʄɸʓʍʕɸʅɾʋɸʅʏʙʘʂʆ ɺɼʃ ʔʂʃʂʆʏʍʂʇɼʖ$*0


$EVRUEHG*ODVV0DW±ʍɼʗʅʅʕɸʅɸʑɸʆɼʋɸʍʗɸʀɼʃʏʕ ʖɼʄʍʏʃʏɺʂɸʌʏʕʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅʋɸʗʖ
ʆʏʘʍɼʗʏʙʋɾʃɼʆʖʗʏʃʂʖɿʍɼʗʅʅʕɸʅɾʅɸʆʏʖʆɼʍɸʑɸʆɼʋɸʍʗɸʀɼʃɼʗʂʘʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅʇʌʏʙʔ
ʕɸʅʛʂʋɼʒɟʎʕɸʅʖʂʑʂʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɿʐɼʍʑɸʇɸʍʒʏʙʋʄʍɸʋʛɸʌʔʂʍʛʍɵʆɸʗʂʛʐʆɸʑɸʗ
ɹɼʗɸɹɸʗɸʕɼʃɸʘʍɼʃ ʀʏʗɸʅ ʒʏʙʗɦɸʆɸʌʍʑɼʖʛɾʍʎɼʃʏʗɸʌɻ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʍ ɸʕɼʃʂ ʀɸʍʆ
ɼʍʛɸʍʆɸʑɸʗɸʀʀʕɸʌʂʍʇɼʉʏʙʆɾʃɼʆʖʗʏʃʂʖʏʕʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɿ
Ɋʃʆɸʃɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɿʍʏʙʌʍʑɼʔʏʙʍɼʍɻʗɸʆɸʍʞɹɸʘɸʔɸʆɸʍɾʃɼʆʖʗʏɻʍɼʗɿʍʆʉʋ
ʕɸʅɾʃɼʆʖʗʏʃʂʖʂʋɼʒɐʃɼʆʖʗʏɻʍɼʗɿʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅɼʍʍʂʆɼʃʂʘʞʆɸɻʋʂʏʙʋʂʘʆɸʋʍʂʆɼʃʂʘ
ʞ ɼʗʆɸʀʂʘ ʂʔʆ ɾʃɼʆʖʗʏʃʂʖɿɵ ʆɸʃʂʏʙʋʂ ʇʂɻʗʜʛʔʂɻʂʘ ɞʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗ ʋɸʗʖʆʏʘʂ ɼʃʛɸʌʂʍ
ʃɸʗʏʙʋɿɧɾɊʌʔʖʂʑʂʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɿʀɸʍʆɼʍɊʌʔʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂɸʓɸʕɼʃʏʙʀʌʏʙʍɿʍɸ
ʄʏʗɻʍɼʗʂʇɸʋɼʋɸʖɸʌʍɾʏʗɻʗɸʍʘʕʗɸʐɼʍɸɽɻʏʙʋɸʗʖɸʛʂʍʋʂʒɸʕɸʌʗʂʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸ
ʍɸʌʂʍʚʏʚʏʄʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿɊʌɻʑɸʖʊɸʓʏʕɸʃʆɸʃɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʍʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋɼʍʇʂʋ
ʍɸʆɸʍʏʙʋʇɸʖʏʙʆɸʗʖɸɻʗɸʆɸʍʍʑɸʖɸʆʍɼʗʏʕɸʌʍʕɸʌʗɼʗʏʙʋʏʗʖɼʉɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ
ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʍɼʗɿʎɸʖʘɸʅʗɼʍ &ʆɸʋɸʕɼʃʂʘɸʅʗ 
ɕʂʀʂʏʙʋʂʏʍɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɿʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅɼʍʇɸʋɼʋɸʖɸɹɸʗʍʏʗʖɼʄʍʏʃʏɺʂɸʌʏʕʟ
ɍʗɸʍʛɸʓɸʕɼʃʇɸʊɸʄʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋɼʍɹɸʗʈʗɸʆɸʗɺɾʃɼʆʖʗʏʍɸʌʂʍʔɸʗʛɼʗʏʙʋʂʍʐʑʂʔʂʛ
ɼʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂʐʍɼʗɿ ɹʒʒɸʌʂʍ ʇɼʓɸʄʏʔʍɼʗɿ ʞ ɾʃɼʆʖʗɸʖʗɸʍʔʑʏʗʖɿ Ɋʌʍʏʙɸʋɼʍɸʌʍʂʕ
ʀɸʍʆʏʙʀʌɸʍʑɸʖʊɸʓʏʕɻʗɸʍʛʔɸʇʋɸʍɸʚɸʆʆʂʗɸʓʏʙʀʌʏʙʍʏʙʍɼʍʝʏʖʏɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʏʙʀʌɸʍ
ʏʃʏʗʖʏʙʋʔɸʆɸʌʍʕɼʗʒɼʗʔʔʆʔɼʃɼʍʎʏʙʆɸʍɼʗʀɸʚɸʍʘɼʃ



ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ʆɸʗʞʏʗɸɺʏʙʌʍ ɹʍʏʙʀɸɺʂʗ ɾ ʋɸʗʖʆʏʘʂ ʏʙʍɸʆʏʙʀʌʏʙʍɿ
ʏʗɿʐɸʚʕʏʙʋɾɊʋʑɼʗ±ʁɸʋɼʗʏʕ Ɋʁ ɝɸʗʖʆʏʘʂɸʍʕɸʍɸʆɸʍʑʂʖɸʆʂʕʗɸɸʗʖɸɻʗʏʉʂ
ʆʏʉʋʂʘʍʎʕʏʙʋɾ $K$PSKRXUʆɸʋ$+ Ɋʌʍɹʍʏʙʀɸɺʗʏʙʋɾʃʂʘʛʂʛɸʍɸʆɿʏʗɿʆʏʙʖɸʆʕʏʙʋ
ɾʋɸʗʖʆʏʘʂʋɼʒʞʘʏʙʌʘɾʖɸʃʂʔʀɼɹɼʓʂʋʂʒʏʕʏʗʛɸʍʇʏʔɸʍʛʞʂʍʐʖʞʏʉʏʙʀʌɸʋɹʆɸʗʏʉɾ
ɸʑɸʇʏʕɼʃ ʖʕʌɸʃ ʋɸʗʖʆʏʘɿ ɮʗʂʍɸʆ  Ɋʁ ʋɸʗʖʆʏʘɿ ʆɸʗʏʉ ɾ ʋɼʆ ɸʋʑɼʗ ʇʏʔɸʍʛ
ɸʑɸʇʏʕɼʃɹɼʓʂʋʂʒʏʕʁɸʋʎɸʗʏʙʍɸʆʆɸʋɼʗʆʏʙɸʋʑɼʗʇʏʔɸʍʛɵʁɸʋʖʞʏʉʏʙʀʌɸʋɹ
ʋʂʍʐɸʌʍʆʃʂʍʂɸʋɹʏʉʒɸʑɼʔʃʂʘʛɸʀɸʚʕɸʅ
ɦʏʕʏʗɸɹɸʗʄʏʗʇʏʙʗɻʐʂʖʗʕʏʙʋɸʎʄɸʖɸʍʛʂɿʍʀɸʘʛʏʙʋʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʍɸʋɹʏʉʒʏʕʂʍ
ʃʂʘʛɸʀɸʚɼʃʛɸʍʂʏʗɸʌɻɻɼʑʛʏʙʋʍʕɸɽʏʙʋɾʋɸʗʖʆʏʘʂʆʌɸʍʛʂʖʞʏʉʏʙʀʌʏʙʍɿɎʀɼʋɸʗʖ
ʆʏʘɿɸʎʄɸʖɸʍʛʂɿʍʀɸʘʛʏʙʋʃʂʘʛɸʀɸʚʕʏʙʋɾʏʕɸʑɸɸʌʍʋʏʖɸʕʏʗɸʑɼʔɸʍ
ɺɸʋɸʕɼʃʂɼʗʆɸʗʁɸʋɸʍɸʆʆʅɸʓɸʌʂʛɸʍɸʌʍʋɸʗʖʆʏʘɿʏʗʂʃʂʘʛɸʀɸʚʋɸʍʐɸʚɿɾ
ɘɸʗʞʏʗ ɾ ʍɸʞ ʋɸʗʖʆʏʘʂ ʃʂʘʛɸʀɸʚʋɸʍ ɸʗɸɺʏʙʀʌʏʙʍɿ ɕʂʘʛɸʀɸʚʋɸʍ ɸʗɸɺʏʙʀʌɸʍ ʋɼ
ʅɸʘʋɸʍʇɼʖʚʏʛʗɸʍʏʙʋɾʋɸʗʖʆʏʘʂʏʙʍɸʆʏʙʀʌʏʙʍɿ
ɝɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ɹʍʏʙʀɸɺʗɼʗʂ ʕʗɸ ʄʂʔʖ ʆɼʗʑʏʕ ɸɽɻʏʙʋ ɼʍ ɼʉɸʍɸʆɸʌʂʍ ʑɸʌʋɸʍʍɼʗɿ
ɝɸʗʖʆʏʘʂʏʙʍɸʆʏʙʀʌʏʙʍɿʍʕɸɽʏʙʋɾʘʏʙʗʖʑɸʌʋɸʍʍɼʗʏʙʋʞʋɼʅɸʍʏʙʋɾʖɸʛʑɸʌʋɸʍʍɼ
ʗʏʙʋɦɸʆɸʌʍɹɸʗʈʗʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʍɼʗɿʍʕɸɽɼʘʍʏʙʋɼʍʋɸʗʖʆʏʘʂʆʌɸʍʛʂʖʞʏʉʏʙʀʌʏʙʍɿ
ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʋʂɸʘʋɸʍʈʞɼʗɿ
ɨʕʌɸʃɸʗʞɸʌʂʍɯɧʆɸʌɸʍʛʂʇɸʋɸʗɸʍʇʗɸʁɼʎʖʃɸʗʏʙʋʏʕʞʏʙʍɸʆʏʙʀʌɸʋɹʋɸʗʖʆʏʘ
ʏʙʍɼʍɸʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ʔʖɼʉʅʕʏʙʋ ɾ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ʇɸʕɸʛɸʅʏʙ ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ ɾʃɼʆʖ
ʗɸʆɸʍ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ɘɸʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ʋʂɸʘʋɸʍ ʇɼʖʞʌɸʃ ɼʗɼʛ ɼʉɸʍɸʆʍɼʗɿ
ʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍɽʏʙɺɸʇɼʓʞʄɸʓɿ ʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍʞɽʏʙɺɸʇɼʓ 
əɸʒʏʗɻɸʆɸʍʋʂɸʘʋɸʍɻɼʑʛʏʙʋʃɸʗʏʙʋʍɼʗɿɺʏʙʋɸʗʕʏʙʋɼʍʋɼʅɸʍʏʙʋɾɼʃʛɸʌʂʍʃɸ
ʗʏʙʋɿ əɸʗʞɸʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ʇɸʆɸʓɸʆ ɹʞɼʓɸʆɸʍʏʙʀʌɸʋɹ ʆʏʍʖɸʆʖʍɼʗɿ ʋʂɸʘʕʏʙʋ ɼʍ
ʋʂʋʌɸʍʘ ʍʆ 


-

+

12Վ/200Աժ

-

+

-

12Վ/200Աժ

+

12Վ/200Աժ

-

+

12Վ/200Աժ

- 48Վ/200Աժ +
ɟʆəɸʒʏʗɻɸɹɸʗʋʂɸʘʕɸʅɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗ

ɐʃʆɼʖʗɸʆɸʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ɽʏʙɺɸʇɼʓ ʋʂɸʘʋɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ɺʏʙʋɸʗʕʏʙʋ ɼʍ ʏʙʍɸʆʏʙʀ
ʌʏʙʍʍɼʗɿɝɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂɻʗɸʆɸʍɹʞɼʓʍɼʗɿʋʂɸʘʕʏʙʋɼʍɻʗɸʆɸʍʍɼʗʂʍʂʔʆɹɸʘɸʔɸʆɸʍ
ʍɼʗɿɵɹɸʘɸʔɸʆɸʍʍɼʗʂʍ ʍʆ 

12Վ/800Աժ

-

-

+

+

-

+

-

+
+

12Վ/200Աժ 12Վ/200Աժ 12Վ/200Աժ 12Վ/200Աժ
ɟʆɏʏʙɺɸʇɼʓʋʂɸʘʕɸʅɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗ

ɖɸʓɿ ʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍʞɽʏʙɺɸʇɼʓ ʋʂɸʘʏʙʋʍʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋɾʋɼʅʅɸʕɸʃʏʕʋɸʗʖʆʏʘʍ
ɼʗʂ ʇɸʕɸʛɸʅʏʙ ʏʙʍɼʍɸʃʏʙ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖʏʙʀʌɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ Ɋʌʔʖɼʉ ʇɸʒʏʗɻɸɹɸʗ ʋʂɸʘʕɸʅ
ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ʏʗʏʎɸʆʂ ʛɸʍɸʆʏʙʀʌʏʙʍ ʋʂɸʘʕʏʙʋ ɾ ɽʏʙɺɸʇɼʓɸɹɸʗ ʍʋɸʍɸʖʂʑ ʇɸʒʏʗɻɸ
ʆɸʍʎɸʗʛʂʆɸʋʎɸʗʛɼʗʂʇɼʖɎʃʛɸʌʂʍʃɸʗʏʙʋɿʞʏʙʍɸʆʏʙʀʌʏʙʍɿʏʗʏʎʕʏʙʋɾʕɼʗɿʍʆɸʗɸ
ɺʗʕɸʅʋɼʀʏɻʍɼʗʏʕ
ɕʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʏʙʋ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ʃʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍ ʆɸʗɺɸ
ʕʏʗʂʐʏʗɿɾʃɼʆʖʗʏʍɸʌʂʍʔɸʗʛɾɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʏʕʃʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʂ
ʜʗʂʍɸʆʑɸʖʆɼʗʕɸʅɾʍʆ±ʏʙʋ
ɕʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʍʂʗɸʆɸʍɸʘʍʏʙʋɾʇɼʖʞʌɸʃʝʏʙʍʆʘʂɸʍɼʗɿ
 ɝɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂɸʗɸɺɸʑɸʇʏʕʞʃʂɸʗʁɼʛʃʂʘʛɸʕʏʗʏʙʋ
 ɝɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʑɸʎʖʑɸʍʏʙʀʌʏʙʍɺɼʗʃʂʘʛɸʕʏʗʏʙʋʂʘ
 ɝɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʑɸʎʖʑɸʍʏʙʀʌʏʙʍʄʏʗɿʃʂʘʛɸʀɸʚʏʙʋʂʘɼʀɼʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐɿʂʗɸʆɸ
ʍɸʘʍʏʙʋɾɹɼʓʂʔʍʏʙʘʋɸʍʝʏʙʍʆʘʂɸʍʍʏʙʌʍʑɼʔ
 ɝɸʗʖʆʏʘʂʘɻɼʑʂɸʗʞɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗʇɸʆɸʓɸʆʇʏʔɸʍʛʂʆɸʍʄɸʗɺɼʃʏʙʋ
ɕʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʍɼʗɿ ɻɸʔɸʆɸʗɺʕʏʙʋ ɼʍ ɿʔʖ ʂʗɼʍʘ ʃɸʗʋɸʍ ʞ ʇʏʔɸʍʛʂ
ɠʏʙʆɸʌʏʙʋʖɸʗɸʅʕɸʅʃʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʍɼʗɿʃʂʍʏʙʋɼʍɼʗʆʏʙʖʂʑʂ


Ɋʗʞɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃ

ɕʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐ

ɬəɹɼʓ

ɝɸʗʖʆʏʘ

ɔʍʕɼʗʖʏʗ

əəɹɼʓ

ɟʆ0337ʖʂʑʂʃʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐɿɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʎʉʀɸʌʏʙʋ

Ɋʓɸʒʂʍɿ ɸʌʔʑɼʔ ʆʏʐʕɸʅ ʂʋʑʏʙʃʔʂ ʃɸʌʍɸʆɸʍ ʋʏɻʏʙʃʌɸʘʂɸʌʏʕ 3:0 ± 3XOVH :LGWK
0RGXODWLRQ ʖʂʑʂʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʍɼʗʍɼʍɊʌʔʖɼʉʃʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍʇʏʔɸʍʛʂʂʋʑʏʙʃʔʂʖʞʏʉʏʙʀ
ʌɸʍʚʏʚʏʄʏʙʀʌɸʍʋʂʒʏʘʏʕʆɸʗɺɸʕʏʗʕʏʙʋɾʃʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍʑʗʏʘɼʔɿɎʗɹʋɸʗʖʆʏʘʂʃɸʗʏʙʋɿ
ʋɼʅɸʍʏʙʋɾʂʋʑʏʙʃʔʂʖʞʏʉʏʙʀʌʏʙʍɿʍʕɸɽʏʙʋɾ
ɕʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʂ ʋʌʏʙʔ ʖʂʑɿ ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍ ʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍ ʆɼʖʂʍ ʇɼʖʞʏʉ
0337 ± 0D[LPXP 3RZHU 3RLQW 7UDFNLQJ  ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʍɼʗʍ ɼʍ Ɋʌʔ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʍɼʗɿ ʜʗʕɸ
ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ɸʗʞɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ɽɸʍɺʕɸʅʂ ʕʏʃʖɸʋʑɼʗɸʌʂʍ ɹʍʏʙʀɸɺʅʂ ʕʗɸ ʏʗʏʍʏʙʋ ʞ
ɺʖʍʏʙʋ ɼʍɸʌʍʑʂʔʂɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍʆɼʖʏʗʂɻɼʑʛʏʙʋɸʗʞɸʌʂʍ
ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʘ ʔʖɸʘʕʏʉ ʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍ ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍ ʋɼʅʏʙʀʌʏʙʍʍ ɾ ʖʗʕʏʙʋ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʍ
ʆɸʋ ɸʌʃ ʖʂʑʂ ʔʑɸʓʂʐʂ ʖɼʔ ʍʆ   ɮʗʂʍɸʆ  ɧ ʃɸʗʏʙʋʏʕ ʋɸʗʖʆʏʘɿ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ
ʃʂʘʛɸʕʏʗɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ 0337 ʇɸʖʆʏʙʀʌɸʋɹ ʜʁʖʕɸʅ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʍ ɸʑɸʇʏʕʏʙʋ ɾ    ɧ
ʃɸʗʏʙʋ ɔʔʆ ɸʓɸʍʘ 0337 ± ʂ ʋɸʗʖʆʏʘʂʍ ʆʖʗʕɼʗ  ɧ ʃɸʗʋɸʍɿ ʋʏʖ ɸʗʁɼʛʏʕ ʃɸʗʏʙʋ
ʋɸʗʖʆʏʘɿɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʐɾʗʃʂʘʛɸʕʏʗʕʂɸʌʔʂʍʛʍɵɸʗʞʂʘʔʖɸʘʕɸʅɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍɾʍɼʗɺʂɸʍ
ʍʑɸʖɸʆʂʍʐɾʗʅɸʓɸʌʂ

ɯʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʇɸʋɸʆɸʗɺʂɸʌʃʑɸʗɸɺɸʍɼʗ
ɯɧ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗɿ ɹɸʘʂ ʍɸʄʏʗɻ ɼʍʀɸɹɸʁʍʏʙʋ ʍʎʕɸʅ ɹɸʉʆɸʘʏʙʘʂʐ ʇɸʍɺʏʙʌʘʍɼʗʂʘ
ʆɸɽʋʕɸʅ ɼʍ ʍɸʞ ʖɸʗɹɼʗ ʑɸʗɸɺɸʍɼʗʂʘ ʂʍʐʑʂʔʂʛ ɼʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʋʂɸʘʋɸʍ ʖʏʙʚɿ
ʋɸʃʏʙʄʍɼʗɿɸʑɸʇʏʕʂʐʍɼʗɿɸʍʒɸʖʂʐʍɼʗɿɸʕʖʏʋɸʖɸʍʒɸʖʂʐʍɼʗɿɊʌʔɸʋɼʍɿʋʂɸʔʂʍ
ɸʍɺʃɼʗɼʍʆʏʐʕʏʙʋɾ%DODQFHRI6\VWHP %26 


ɝʂɸʘʋɸʍʖʏʙʚ
ɯɧ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʏʙʋ ɸʗʞɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ʋʂɸʘʕʏʙʋ ɼʍ ʇɸʒʏʗɻɸɹɸʗ ʏʗʏʍʘ ʛɸʍɸ
ʆʏʙʀʌʏʙʍɿ ʏʗʏʎʕʏʙʋ ɾ ʇɸʋɸʈɸʌʍ ʂʍʕɼʗʖʏʗʂ ʋʏʙʖʛɸʌʂʍ ʃɸʗʋɸʍ Ɋʌɻʑʂʔʂ ʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍ
ʋʂɸʘʕɸʅʎɸʗʛɼʗʂʛɸʍɸʆʏʙʀʌʏʙʍɿʇɸʋɸʆɸʗɺʏʙʋʆɸʗʏʉɾʃʂʍɼʃʋɼʆʂʘɸʕɼʃʂɵʆɸʄʕɸʅɯɧ
ʆɸʌɸʍʛʂʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍʂʘ
ɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺʂɸʗʞɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍʋʂɸʘʕɸʅʎɸʗʛɼʗɿʋʂʋʌɸʍʘʋʂɸʘ
ʍɼʃʏʙʇɸʋɸʗʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋɾʋʂɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʆʘʋɸʍ ʖʏʙʚ ʍʆ ɨʏʙʚʂʘɻʏʙʗʔɾɺɸ
ʃʂʔʔʍʏʙʘʋɸʍʇʂʋʍɸʆɸʍʋɸʃʏʙʄɿʏʗɿʋʂɸʘʕʏʙʋɾʂʍʕɼʗʖʏʗʂʋʏʙʖʛʂʍʆɸʋʃʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍ
ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʂʍʆɸʄʕɸʅʆɸʌɸʍʛʂʖʂʑʂʘ


ɟʆɝʂɸʘʋɸʍʖʏʙʚʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍʎɸʗʛɼʗʂʇɸʋɸʗ

ɝʂɸʘʋɸʍ ʖʏʙʚɿ ʂʗ ʋɼʒ ʆɸʗʏʉ ɾ ʑɸʗʏʙʍɸʆɼʃ ʍɸʞ ɸʑɸʇʏʕʂʐʍɼʗ ʞ ɸʕʖʏʋɸʖ ɸʍ
ʒɸʖʂʐʍɼʗʋɼʅʇʏʔɸʍʛʍɼʗʂʘʞɹɸʗʈʗʃɸʗʏʙʋʍɼʗʂʘʂʍʕɼʗʖʏʗɿʑɸʎʖʑɸʍɼʃʏʙʇɸʋɸʗɟʎɼʍʛ
ʏʗ ʋʂɸʘʋɸʍ ʖʏʙʚʂ ɸʍɺʃɼʗɼʍ ɸʍʕɸʍʏʙʋʍ ɾɵ -XQFWLRQ ER[ ɡʗʏʎ ɸʗʖɸɻʗʏʉʍɼʗ ɸʌʍ ɸʍʕɸ
ʍʏʙʋɼʍʍɸʞ&RPELQHUER[ʆɸʋ'&VZLWFKERDUG
ɝʂɸʘʋɸʍʖʏʙʚɼʗʂʇʂʋʍɸʆɸʍʇɸʖʆɸʍʂʎʍɼʗɿ
 ɝʂɸʘʋɸʍʖʏʙʚɼʗɿʋʏʍʖɸʁʕʏʙʋɼʍɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʍʇʍɸʗɸʕʏʗʂʍʔʋʏʖ
 Ɋʗʖɸɻʗʕʏʙʋɼʍʋʂɸʘʋɸʍʖʏʙʚʂʖɸʗɹɼʗʃʏʙʅʏʙʋʍɼʗʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅɹʍɸʆɼʃʂʖʍɼʗʂ
ɹʂɽʍɼʔʆɸɽʋɸʆɼʗʑʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂʞ ʋɼʅʋɸʔʎʖɸɹʂ ɯɧ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂ ʇɸʋɸʗʋɼʆ ʋʏʙʖʛʂʘ
ʋʂʍʐʞʋʏʙʖʛɼʗʏʕɧʞɧəə '& ɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍʃɸʗʏʙʋʍɼʗʏʕ
 ɝʂɸʘʋɸʍʖʏʙʚɼʗʂʂʗɸʍɿʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅɾɸʗʖɸʛʂʍʋʂʒɸʕɸʌʗʂɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍʍɼ
ʗʂʍɻʂʋɸʆɸʌʏʉʑʃɸʔʖʂʆʍʌʏʙʀʂʘ
 ɨʏʙʚɿ ʎʍʏʗʇʂʕ ʂʗ ʋɼʄɸʍʂʆɸʆɸʍ ʇɸʖʆɸʍʂʎʍɼʗʂ ʑɸʎʖʑɸʍʕɸʅ ɾ ʚʏʎʏʙʘ ʒʗʂ
ʇɽʏʗʎʂʀɼʗʂʘʛʂʋʂɸʆɸʍʍʌʏʙʀɼʗʂʘʞʏʙʃʖʗɸʋɸʍʏʙʎɸʆɸɺʏʙʌʍʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂʘ
ɝʂɸʘʋɸʍ ʖʏʙʚɼʗʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌɸʍ ʎʍʏʗʇʂʕ ʇɼʎʖɸʍʏʙʋ ɾ ɯɧ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʋʏʍʖɸʁɿ
ʇɸʋɸʆɸʗɺɿɻɸʓʍʏʙʋɾʇʏʙʔɸʃʂ


ɝɸʃʏʙʄʍɼʗ
ɝɸʃʏʙʄʍɼʗʍʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋɼʍəə '& ʇʏʔɸʍʛɿɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʘʋʂʍʐʞʂʍʕɼʗʖʏʗʖɼ
ʉɸʚʏʄɼʃʏʙʇɸʋɸʗɝɸʃʏʙʄɿʑɼʖʛɾʏʙʍɼʍɸʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍʐɸʚɿɸʌʔʂʍʛʍʃɸʌʍɸʆɸʍ
ʆʖʗʕɸʅʛʂ ʋɸʆɼʗɼʔɿ ʏʗʑɼʔɽʂ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ʇʏʔɸʍʛɿ ʖɼʉɸʚʏʄʂ ɸʓɸʍʘ ɾɸʆɸʍ ʆʏʗʏʙ
ʔʖʍɼʗʂʂʗʂʔʆɻʂʋɸɻʗʏʙʀʌɸʍʕʗɸɦʏʕʏʗɸɹɸʗɯɧʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂʋʏʍʖɸʁʂɿʍʀɸʘʛʏʙʋʜɺ
ʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋɼʍʆɸʋʋʋʃɸʌʍɸʆɸʍʆʖʗʕɸʅʛʂʋɸʆɼʗɼʔʏʕʋʂɸʋʂʒʏʙʆʑʉʍʈɼʋɸʃʏʙʄʍɼʗ
ʏʗʏʍʛʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋɼʍʋʂʍʐʞɧʃɸʗʋɸʍʇɸʋɸʗɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʘʋʂʍʐʞʋʂɸʘʋɸʍʖʏʙʚ
ʖɼʉɸʋɸʔʂ ʃɸʗɸʌʂʍ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ ʍʆ   ɡʗʑɼʔ ʆɸʍʏʍ ɯɧ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʏʙʋ
ʇɸʉʏʗɻɸʃɸʗɼʗɿʐʑɼʖʛɾɸʓɸʒɸʘʍɼʍɸʕɼʃʂʛɸʍʖʏʆʏʔɾʍɼʗɺʂɸʌʂʆʏʗʏʙʔʖ


ɟʆəɸʔʖɸʖʏʙʍʇʏʔɸʍʛʂʋɸʃʏʙʄ

ɨɸʗɸʅʕɸʅʑʗɸʆʖʂʆɸɾʆɸʗʋʂʗɺʏʙʌʍʂʑɸʖʌɸʍʏʕʋɸʃʏʙʄɿʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃʃɸʗɼʗʂɻʗɸ
ʆɸʍʖɼʗʋʂʍɸʃʂʇɸʋɸʗʞʔʞɺʏʙʌʍʂʑɸʖʌɸʍʏʕʋɸʃʏʙʄɿɵɹɸʘɸʔɸʆɸʍʖɼʗʋʂʍɸʃʂʇɸʋɸʗ
Ɋʗʞɸʌʂʍʆɸʌɸʍʛʍɼʗʏʙʋʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʉʋɸʃʏʙʄʍɼʗɿʋʏʍʖɸʁʕʏʙʋɼʍ0& PXOWLFRQWDFW
ʋʋð ʖʂʑʂʆʘʏʗɻʂʐʍɼʗʂʋʂʒʏʘʏʕɭɸʍʂʏʗɸʌʔʆʘʏʗɻʂʐʍɼʗɿʔʏʕʏʗɸɹɸʗʖɼʉɸɻʗʕʏʙʋɼʍ
ɻʗʔʏʙʋ ɻʗɸʍʛ ʆɸʌʏʙʍ ɼʍ ʏʙʃʖʗɸʋɸʍʏʙʎɸʆɸɺʏʙʌʍ ʊɸʓɸɺɸʌʀʋɸʍ ʍʆɸʖʋɸʋɹ ʞ ʆɸʗʏʉ ɼʍ
ɸʎʄɸʖɼʃ&ʂʘ&ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʍɼʗʂʑɸʌʋɸʍʍɼʗʏʙʋ
əʏʔɸʍʛʂʎʉʀɸʌʂɸʍʒɸʖʂʐʍɼʗ
ɯɧ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂ əə ʖɼʉɸʋɸʔʏʙʋ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ɽɸʍɺʕɸʅʂʘ ɻɼʑʂ ʂʍʕɼʗʖʏʗ ʞ ɬə
ʖɼʉɸʋɸʔʏʙʋ ʂʍʕɼʗʖʏʗʂʘ ɻɼʑʂ ɹɼʓ ɺʍɸʘʏʉ ʎʉʀɸʌʏʙʋ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ɸʍʒɸʖʂʐʍɼʗ
ʘɸʍʆɸʘɸʅʑɸʇʂʇʏʔɸʍʛʂʎʉʀɸʍɸʍʒɸʖɼʃʏʙʇɸʋɸʗ ʍʆ 





ɟʆəɸʔʖɸʖʏʙʍʇʏʔɸʍʛʂ ʈɸʄʂʘ ʞʚʏʚʏʄɸʆɸʍʇʏʔɸʍʛʂ ɸʒʂʘ ʎʉʀɸʌʂɸʍʒɸʖʂʐʍɼʗ




Ɋʑɸʇʏʕʂʐʍɼʗ
Ɋʑɸʇʏʕʂʐʍɼʗɿ ʋɼʅ ʇʏʔɸʍʛʍɼʗʂʘ ʑɸʎʖʑɸʍʏʉ ɸʋɼʍɸʖɸʗɸʅʕɸʅ ʔɸʗʛɼʗʍ ɼʍ ʍʆ
  Ɋʑɸʇʏʕʂʐʍɼʗʂ ɸʎʄɸʖɸʍʛɿ ʇʂʋʍʕɸʅ ɾ ʋɼʅ ʇʏʔɸʍʛʍɼʗʂ ɻɼʑʛʏʙʋ ʇɸʉʏʗɻɸʃɸʗʂ
ʖɸʛɸʘʋɸʍʞʇɸʃʐɼʃʏʙʕʗɸɊʑɸʇʏʕʂʐɿʆɸɽʋʕɸʅɾɼʗʆʏʙʆʏʍʖɸʆʖʍɼʗʂʋʂʒʞʖɼʉɸɻʗʕɸʅ
ʋɼʖɸʉɸʆɸʍʃɸʗʂʘʏʗɿʋɼʅʇʏʔɸʍʛʂɻɼʑʛʏʙʋʖɸʛɸʍɸʃʏʕʆɸʗʏʉɾʇɸʃʕɼʃɸʓɸʍʘɹʓʍʆ
ʕɼʃʏʙʞɸʌʗʕɼʃʏʙɞʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗɸʑɸʇʏʕʂʐʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅɾʏʗʏʎɸʆʂʋɼʅʏʙʀʌɸʋɹʇʏʔɸʍʛʂ
ʇɸʋɸʗ Ɏʀɼ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʎʉʀɸʌʏʙʋ ʇʏʔɸʍʛʂ ɸʗʁɼʛɿ ɺɼʗɸɽɸʍʘʏʙʋ ɾ ʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅ ʐɸʚɿ
ɸʑɸ ɸʑɸʇʏʕʂʐʂ ʃɸʗɿ ʖɸʛɸʍɸʃʏʕ ʇɸʃʕʏʙʋ ɾ ʞ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʆɸʑɿ ʎʉʀɸʌʏʙʋ ʄɽʕʏʙʋ ɾ
Ɋʌʔʑʂʔʏʕ ɸʑɸʇʏʕʂʐʍɼʗɿ ʋɼʆ ɸʍɺɸʋʌɸ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ʔɸʗʛɼʗ ɼʍ ɠɸʗʛʂʘ ɻʏʙʗʔ ɺɸʃʏʙʘ
ʇɼʖʏɸʌʍʑɼʖʛɾʚʏʄɸʗʂʍʕʂʍʏʗʏʕ


ɟʆɊʑɸʇʏʕʂʐʍɼʗ

ɮʗʂʍɸʆ ɯɧ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʏʙʋ əə ɸʑɸʇʏʕʂʐʍɼʗɿ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʖɼʉɸɻʗʕɼʃ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ
ʇɸʒʏʗɻɸɹɸʗ ʋʂɸʘʕɸʅ ɽɸʍɺʕɸʅʂ ʎʉʀɸʌʏʙʋ ʆɸʋ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ʎʉʀɸʌʏʙʋ Ɏʀɼ
ɾʃʆɼʖʗɸʆɸʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂɻʗɸʆɸʍʞɹɸʘɸʔɸʆɸʍɹʞɼʓʍɼʗɿʑɸʖɸʇɸɹɸʗʆɸʗʊʋʂɸʍɸʍ
ɸʑɸ ʎɸʖ ʋɼʅ ʇʏʔɸʍʛʍɼʗ ʆʇʏʔɼʍ ʂʍʐɿ ʆɸʗʏʉ ɾ ɸʓɸʒ ɹɼʗɼʃ ʋɼʅ ʕʍɸʔʕɸʅʛʍɼʗ ʞ ʇʗɻɼʇ
Ɋʑɸʇʏʕʂʐʂɸʓʆɸʌʏʙʀʌɸʍɻɼʑʛʏʙʋɸʌʍʇɸʃʕɼʃʏʕʆɸʍʒɸʖʂʔʄɼʋɸʍʇʏʔɸʍʛɿʆɿʍɻʇɸʖʕʂʞ
ɹɸʗɻʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʐɼʍʔʖɼʉʅʕʂ
ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍʎʉʀɸʌʂɸʍʒɸʖʂʐʍɼʗ
ɊʌʔʔɸʗʛɼʗɿɺʏʗʅʏʙʋɼʍɸʑɸʇʏʕʂʐʍɼʗʂʑɼʔɊʍʒɸʖʏʙʋɼʍʎʉʀɸʍʋɼʅ ʇʏʔɸʍʛʍɼʗʂ
ɻɼʑʛʏʙʋɦɸʆɸʌʍɻʗɸʍʛʍʏʗʂʘʆɸʗʏʉɼʍʋʂɸʘʕɼʃʞɺʏʗʅɸʗʆʕɼʃ ʍʆ 


ɟʆɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍʎʉʀɸʌʂɸʍʒɸʖʂʐ


əɸʔʖɸʖʏʙʍ ʇʏʔɸʍʛʂ ʎʉʀɸʌʂ ʇɸʋɸʗ ʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅ ɸʍʒɸʖʂʐʍɼʗɿ ɺʏʗʅʏʙʋ ɼʍ ʇʏ
ʔɸʍʛʂɸʕɼʃʂɼʗʆɸʗɸʉɼʉʂʑɸʌʋɸʍʍɼʗʏʙʋʛɸʍʚʏʚʏʄɸʆɸʍʇʏʔɸʍʛʂ $& ɸʍʒɸʖʂʐʍɼʗɿ
Ɋʌʔʂʍʛʍɵəəʎʉʀɸʌʂʇɸʋɸʗʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅɸʍʒɸʖʂʐʍɼʗʂɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍʑɸʌʋɸʍʍɼʗʍɸʕɼʃʂ
ʅɸʍʗ ɼʍ əɼʖʞɸɹɸʗ ʚʏʚʏʄɸʆɸʍ ʇʏʔɸʍʛʂ ɸʍʒɸʖʂʐʍɼʗɿ ʐɼʍ ʆɸʗʏʉ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕɼʃ ʇɸʔ
ʖɸʖʏʙʍʇʏʔɸʍʛʂʎʉʀɸʌʏʙʋ
ɋɸʗʈʗʃɸʗʏʙʋʂʘʑɸʎʑɸʍʏʙʀʌɸʍʔɸʗʛɼʗ
ɋɸʗʈʗʃɸʗʏʙʋʍɼʗʂʘʑɸʎʖʑɸʍʏʉʔɸʗʛɼʗɿ ɋɕɣɦ ʍʏʗʋɸʃɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍʑɸʌʋɸʍ
ʍɼʗʏʙʋ ʋɼʆʏʙʔɸʘʍʏʙʋ ɼʍ ʋʂʋʌɸʍʘʂʘ ɼʗʆʏʙ ʖɸʗɹɼʗ ʑʏʖɼʍʘʂɸʃʍɼʗʏʕ ʆɼʖɼʗ ʜʗʂʍɸʆ ɯɧ
ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ©ªʞ©ªɼʃʏʙʔʖʍɼʗɿʇʏʉʂʘɎʀɼʂʍʐʏʗʑɸʖɸʇɸʆɸʍɸɽɻɼʘʏʙʀʌɸʍʑɸʖʊɸ
ʓʏʕʜʗʂʍɸʆʆɸʌʅɸʆʂɸʌɻʆɼʖɼʗʂʋʂʒʞʃɸʗʋɸʍɸʗʁɼʛɿʋɼʅɸʍʏʙʋɾɸʑɸɋɕɣɦ±ɿʚʏʄ
ɸʍʒɸʖʕʏʙʋɾʆɸʗʊʋʂɸʘʋɸʍʓɼʁʂʋʂʞʕʖɸʍɺɸʕʏʗɹɸʗʈʗʃɸʗʏʙʋʍɸʍʘʍʏʙʋɾʇʏʉʂʋɼʒ ʍʆ
 Ɋʌʔʑʂʔʏʕɸʑɸʇʏʕʕʏʙʋɾɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌʏʙʍɿʞɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺʂʔɸʗʛɼʗɿʐɼʍʕʍɸʔ
ʕʏʙʋ ɔʍʕɼʗʖʏʗʍɼʗʂ ʞ ʃʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʍɼʗʂ əə '&  ʋʏʙʖʛɼʗɿ ʎɸʖ ɽɺɸʌʏʙʍ ɼʍ
ɹɸʗʈʗ ʃɸʗʏʙʋʍɼʗʂ ʍʆɸʖʋɸʋɹ Ɋʌɻ ʑɸʖʊɸʓʏʕ ɯɧ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ
ʑɼʖʛɾʖɼʉɸɻʗɼʃʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍɋɕɣɦ

ɋɕɣɦ


ɟʆɋɸʗʈʗʃɸʗʏʙʋʍɼʗʂʘʑɸʎʖʑɸʍʏʉʔɸʗʛɼʗɿʋʂɸʘʋɸʍʖʏʙʚʂʋɼʒ ʈɸʄʂʘ ʞʋʂɸʘʋɸʍ
ʔʄɼʋɸʍ ɸʒʂʘ 

ɠɼʍʛɸʌʂʍʆɸʓʏʙʌʘʂʖɸʍʂʛʂʍɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂʖɼʉɸɻʗʋɸʍʇɼʖʞɸʍʛʏʕʆɸʌʅɸʆʂɸɽ
ɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍɿɸʓɸʍʈʍɸʑɼʔʐʂʋɼʅɸʍʏʙʋʛɸʍʂʏʗʇɸʋɸʆɸʗɺɿɹɸʗʈʗʋɼʖɸʉɸʆɸʍʔʌʏʙʍɼʗ
ʆɸʋʈʏʉɼʗʐʂɸʕɼʃɸʘʍʏʙʋʖɸʍʂʛʂʕʗɸɦɸʆɸʌʍɸʑɸʇʏʕʏʙʀʌɸʍʖɼʔɸʍʆʌʏʙʍʂʘʋʏʍʖɸʁʂ
ɿʍʀɸʘʛʏʙʋʆɸʌʅɸʆʂɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍʂʘʆɸʌɸʍʛɿʑɸʎʖʑɸʍɼʃʏʙʍʑɸʖɸʆʏʕʑɼʖʛɾʂʗɸʆɸ
ʍɸʘʍɼʃʞ ɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʞʋʌʏʙʔʇɸʍɺʏʙʌʘʍɼʗʂʇʏʉɸʍʘʏʙʋɿɍɸʇɸʖʆɸʑɼʔʆɸʗʞʏʗɾɸʌʍ
ɻɼʑʛʏʙʋɼʗɹʖɸʍʂʛʂʕʗɸɹɸʘɸʆɸʌʏʙʋɾʎɸʍʀɸʗɺɼʃɿ
ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʇʏʉɸʍʘʏʙʋɿ ʑɼʖʛ ɾ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃɵ ʋʂɸʘʍɼʃʏʕ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ɸʃʌʏʙ
ʋʂʍɼʎʗʒɸʍɸʆʍɼʗɿʆɸʋʋɼʖɸʉɸʆɸʍʇɼʍɸʗɸʍɿʇʏʉʂʍɍʗɸʇɸʋɸʗʑɼʖʛɾʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃ
ɸʓʍʕɸɽʍʋʋʃɸʌʍɸʆɸʍʆʖʗʕɸʅʛʏʕʑʉʍʈʌɸʃɸʗ ʍʆ 




ɟʆɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʇʏʉɸʍʘʏʙʋɿ

ɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂɹʏʃʏʗʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʂ ʂʍʕɼʗʖʏʗɿʞʃʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐɿ 
ʋɼʖɸʉɸʆɸʍʂʗɸʍʍɼʗɿʑɼʖʛɾʍʏʙʌʍʑɼʔʇʏʉɸʍʘɼʃ
Ɏʀɼʇɸʋɸʆɸʗɺʂʇʏʉɸʍʘʏʙʋʍʂʗɸʆɸʍɸʘʕɸʅɾʑɸʖʎɸʊʆɼʗʑʏʕɸʑɸʋʂʍʐʞɸʍɺɸʋ
ʆɸʌʅɸʆʂ ʇɸʗʕɸʅʂ ɻɼʑʛʏʙʋ ʂʍɻʏʙʆʖʕɸʅ ɹɸʗʈʗ ʃɸʗʏʙʋɿ ɹʏʃʏʗ ʋɼʖɸʉɸʆɸʍ ʇɸʍɺʏʙʌʘʍɼ
ʗʂʘʆʚʏʄɸʍʘʕʂʇʏʉʂʍʞʕʍɸʔʍɼʗʐɼʍʃʂʍʂ

ɦʖʏʙɺʏʉɸʆɸʍʇɸʗʘɼʗ


ɟʆɸʗɸɺʗɼʃɸʗʞɸʌʂʍɯɧʋɸʗʖʆʏʘʂɸʎʄɸʖɸʍʛʂʔʆɽɹʏʙʍʛɿ



ɡɶʗʍɾɸʗʞɸʌʂʍɯɧʋɸʗʖʆʏʘʂʕʏʃʖɸʋʑɼʗɸʌʂʍɹʍʏʙʀɸɺʂʅɿ



ɡɶʗʍɾɸʗʞɸʌʂʍɯɧʋɸʗʖʆʏʘʂʕʏʃʖɸʋʑɼʗɸʌʂʍʞʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍ±ʃɸʗʏʙʋɹʍʏʙʀɸɺʂʅɿ



ɡɶʗʍɾɸʗʞɸʌʂʍɯɧʋɸʗʖʆʏʘʂɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍʆɼʖɿ



ɡʗʏɶʍʛɼʍʋʂɸɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍɹɸɽʋɸɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍʞɸʋʏʗʝʍʌʏʙʀɼʗɿ



ɟʆɸʗɸɺʗɼʃʋʂɸɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍʞɹɸɽʋɸɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍɸʗʞɸʌʂʍɯɧʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂɸʗʖɸɻ
ʗʏʙʀʌɸʍɺʏʗʅɿʍʀɸʘʍɼʗɿ



ɟʆɸʗɸɺʗɼʃɸʗʞɸʌʂʍɯɧʋʏɻʏʙʃʂɸʗʖɸɻʗʏʙʀʌɸʍɺʏʗʅɿʍʀɸʘɿ



ɡʗʏɶʍʛɼʍɸʗʞɸʌʂʍɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʇʂʋʍɸʆɸʍʖʂʑɼʗɿ



ɟʆɸʗɸɺʗɼʃɹɸʗɸʆʀɸʉɸʍʀɸʌʂʍɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʇʂʋʍɸʆɸʍʇɸʖʆɸʍʂʎʍɼʗɿ

 ɟʆɸʗɸɺʗɼʃʆʏʍʘɼʍʖʗɸʖʏʗɸʌʂʍɯɧʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʍɼʗʂʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛɿ
 ɡʗʏɶʍʛɼʍʆʂʔʕɸʅɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʏʕɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ
 ɡʗʏɶʍʛɼʍ3(5&ɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɿ
 ɟʆɸʗɸɺʗɼʃɼʗʆʆʏʉʋɸʍʂɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛɿɻʗɸʍʘʏʕʆɸɽʋʕɸʅɯɧ
ʋʏɻʏʙʃʂʆʏʍʔʖʗʏʙʆʘʂɸʍʞɸʓɸʕɼʃʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ
 ɟʆɸʗɸɺʗɼʃ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʂ ʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍ ʆɸʄʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍɿ Ɋʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ʂʍʖɼʍʔʂ
ʕʏʙʀʌʏʙʍʂʘ
 ɟʆɸʗɸɺʗɼʃɯɧʋʏɻʏʙʃʂʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍʆɸʄʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍɿʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʂʘ


 ɟʆɸʗɸɺʗɼʃɯɧʋʏɻʏʙʃʂʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍʆɸʄʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍɿʚʏʎʏʙɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍʂʘ
 ɟʆɸʗɸɺʗɼʃɯɧʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍʞɽʏʙɺɸʇɼʓʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʂɸʓɸʍʈʍɸʇɸʖ
ʆʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ
 ɟʆɸʗɸɺʗɼʃɯɧʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʞʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂɹʍʏʙʀɸɺʗɼʗʂʕʗɸʔʖʕɼʗʂɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍɿ
 ɋɸʘɸʖʗɼʛɸʗʞɸʌʂʍɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʎʏʙʍʖʏʉɻʂʏɻʍɼʗʂɻɼʗɿ
 ɟʆɸʗɸɺʗɼʃɸʗʞɸʌʂʍɯɧʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂʖʂʑɼʗɿ
 ɔɶʍʐɾʍʎʕʏʙʋɯɧʋʏɻʏʙʃʂɸʍʕɸʍɸʆɸʍʑʂʖɸʆʂʕʗɸ
 ɟʆɸʗɸɺʗɼʃɸʗʞɸʌʂʍɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍʞɽʏʙɺɸʇɼʓʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗɿ
 ɔɶʍʐɾʂʍʕɼʗʖʏʗɿ
 ɔɶʍʐɾʋʂʆʗʏʂʍʕɼʗʖʏʗɿ
 ɔɶʍʐʖʂʑʂɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɼʍʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋɸʗʞɸʌʂʍɯɧʆɸʌɸʍʛʍɼʗʏʙʋ
 ɟʆɸʗɸɺʗɼʃɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍʞɽʏʙɺɸʇɼʓʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗɿ
 ɔɶʍʐɾʃʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐɿ
 ɔɶʍʐɾʋʂɸʘʋɸʍʖʏʙʚɿ



ɊɩɎɧɊɞɔɟɯɡɨɡɧɡɕɨɊɞɔɟɘɊɞɊɟɭɟɎɩɔɝɡɟɨɊɓ
Ɋʎʄɸʖɸʍʛʂɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌʏʙʍ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ɯɧ  ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ʁɸʋɸʍɸʆ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ
ʄʔʖɸɺʏʙʌʍʔʑɸʇʑɸʍɼʃɸʎʄɸʖɸʍʛʂɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍʆɸʍʏʍʍɼʗɿɍʂʖɸʗʆʕɼʃɼʍɸʗʞɸ
ʌʂʍ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ ʑɸʇɸʍʒʍɼʗɿ ɼʍʀɸɹɸʁʂʍ  
ʏʗʏʍʛʎɸʖʍʋɸʍɼʍɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂʖɼʉɸɻʗʋɸʍʑɸʇɸʍʒʍɼʗʂʍɦɸʆɸʌʍɯɧʇɸʋɸʆɸʗ
ɺɼʗʂʖɼʉɸɻʗʏʙʋʍʏʙʍʂʍɸʞɸʓɸʍʈʍɸʇɸʖʆʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗəɸʎʕʂɸʓʍɼʃʏʕɸʌɻʇɸʍɺɸʋɸʍʛɿʞ
ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂʆɸʖɸʗʋɸʍɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍɸʑɸʇʏʕʋɸʍʆɸʗʞʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿɵʔʏʙʌʍɼʍʀɸɹɸʁ
ʍʏʙʋʆɻʂʖɸʗʆɼʍʛɯɧʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂʋʏʍʖɸʁʂɿʍʀɸʘʛʏʙʋɸʑɸʇʏʕɸʎʄɸʖɼʃʏʙʑɸʇɸʍʒʍɼʗɿʞ
ʕʀɸʗʍɼʗʂɻɼʑʛʏʙʋɸʓɸʒʂʍʜɺʍʏʙʀʌʏʙʍʘʏʙʘɸɹɼʗɼʃʏʙʆɸʍʏʍʍɼʗɿ
ɥ
ɥʂʔʆɼʗʞʕʖɸʍɺʍɼʗ
ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʂ ʞ ʖɼʄʍʂʆɸʌʂ ʇɼʖ ɸʎʄɸʖɼʃʂʔ ɸʋɼʍɸɸʆʍɸʓʏʙ
ʕʖɸʍɺɿʇʏʔɸʍʛɸʇɸʗʕɼʃʍɾʆɸʋɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʘʍʘʏʙʋʍɼʗɿɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍʘʍʘʏʙʋʍɼʗɿʖɼʉʂ
ɼʍʏʙʍɼʍʏʙʋɼʗɹʇʏʔɸʍʛɾɸʍʘʍʏʙʋʋɸʗʋʍʂʋʂʒʏʕɻɼʑʂɺɼʖʂʍɊʌʔʘʍʘʏʙʋʍɼʗɿʆɸʗʏʉɼʍ
ʚʏʛʗʃʂʍɼʃʘɸʅʗʃɸʗʋɸʍʇɼʖɸʎʄɸʖɼʃʂʔɹɸʌʘʆɸʗʏʉɼʍʇɸʍɺɼʘʍɼʃʃʏʙʗʒʕʍɸʔʕɸʅʛʍɼʗʂ
ʂʍʐʑʂʔʂʛɼʍ
 Ɋʌʗʕɸʅʛʍɼʗʋɸʎʆʂʕʗɸ
 ɧʍɸʔʕɸʅʛʏʗɿʔʖɸʘɼʃɾɸʎʄɸʖʏʉɿʔɸʍɻʏʙʉʛʂʘɿʍʆʍɼʃʏʙʇɼʖʞɸʍʛʏʕ
 Ɍʂʖɸʆʘʏʙʀʌɸʍʆʏʗʏʙʔʖ
 ɨɼʔʏʉʏʙʀʌɸʍʃʔʏʉʏʙʀʌɸʍʞʄʏʔʛʂʄɸʍɺɸʗʏʙʋʍɼʗ
ɯɧʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂʋʏʍʖɸʁʂʇɼʖʆɸʑʕɸʅɼʗʆʗʏʗɻʄʏʎʏʗʓʂʔʆɿʇʗɻɼʇʂɹʓʍʆʏʙʋʍɾɍɸ
ʆɸʗʏʉɾɸʓɸʒɸʍɸʃɼʀɼʇɼʎʖɹʓʍʆʕʏʉʍʌʏʙʀʂʋʏʖɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʆɸʌʅʃʂʍʂɮʗʂʍɸʆɵɾʃɼʆʖ
ʗɸʆɸʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɿʋʏʍʖɸʁɼʃʂʔʎɸʖʇɸʕɸʍɸʆɸʍɾʆɸʌʅʂɸʓɸʒɸʘʏʙʋɿɎʀɼʋʏʖɸʆɸʌ
ʛʏʙʋʃʂʍʂɹɼʍɽʂʍɸʑɸɻɸʆɸʗʏʉɾʇɸʍɺɼʘʍɼʃʑɸʌʀʌʏʙʍʂʇɼʖʞɸɹɸʗɵʇʗɻɼʇʂ
ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂʕʗɸɸʎʄɸʖɼʃʂʔɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌʏʙʍʍɸʓɸʒʍɸʌʂʍʍɾɘɸʗʏʉ
ɼʍ ʃʗʒɸɺʏʙʌʍ ʕʍɸʔʕɸʅʛʍɼʗ ɸʓɸʒ ɺɸʃ ɼʀɼ ʇɸʎʕʂ ʐɸʓʍʕɼʍ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ ʆɸʍʏʍʍɼʗɿ
ʏʗʏʍʛʋʎɸʆʕɼʃɼʍɼʗʆɸʗɸʖʞʚʏʗʈʂɸʗɻʌʏʙʍʛʏʙʋ
ɍʁɹɸʄʖʑɸʖɸʇɸʗʍɼʗɿʖɼʉʂɼʍʏʙʍɼʍʏʙʋʇɼʖʞʌɸʃʑɸʖʊɸʓʍɼʗʏʕ
 ɡʐɸʑɸʇʏʕʔɸʗʛɼʗʂʞɺʏʗʅʂʛʍɼʗʂʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋ
 Ɋʍɸʑɸʇʏʕ ɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ ʋʂʒɸʕɸʌʗ ʜʗʂʍɸʆ ɸʎʄɸʖɸʍʛ ɹɸʗʈʗʏʙʀʌɸʍ ʕʗɸɵ
ɸʓɸʍʘɿʍʆʍɼʃʏʙʘʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍʑɸʎʖʑɸʍʏʙʀʌɸʍ
Ɋʗʞɸʌʂʍɯɐʆɸʌɸʍʛʍɼʗʖɼʉɸɻʗʏʉʍɼʗʂʕʍɸʔʕɸʅʛʍɼʗʂʖɸʗɸʅʕɸʅʖɼʔɸʆʍɼʗɿ
x ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍʘʍʘʏʙʋʏʗɿʆɸʗʏʉɾɸʓɸʒɸʍɸʃɼʗɹʋɸʗɻɿʎʚʕʏʙʋɾɹɸʗʈʗʃɸʗʋɸʍʇɼʖ
ʏʗʏʎɸʆʂʖʞʏʉʏʙʀʌɸʋɹɊʌɻɻɼʑʛʏʙʋʆɸʗʏʉɼʍɸʓɸʒɸʍɸʃʋʆɸʍɸʌʂʍʒʉɸʈɺʏʙʋʍɼʗʘʍʘʏʙʋ
ʍɼʗʋɊʇʏʔɸʍʛɿʏʗɿʖʞʏʙʋɾɸʕɼʃʂʛɸʍʕɸʌʗʆʌɸʍʆɸʗʏʉɾʃʂʍɼʃʋɸʇɸʘʏʙʋɊʇʏ
ʔɸʍʛʍɸʗɻɼʍʋɸʇɸʘʏʙɾɻɸʓʍʏʙʋʕɸʌʗʆʌɸʍʂʘ ʇɼʖʏɟʎʕɸʅɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʇʏʔɸʍʛʍɼʗɿ
ʆɸʘʍɼʍ ʋɸʗʋʍʂʋʂʒʏʕʀɼɵʏʐʆɸʄʕɸʅɾʋɸʗʋʍʂɻʂʋɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍʂʘʏʗʂʕʗɸ ʆɸʗʏʉɾ ʋɼʅ
ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍʏʙʍɼʍɸʃʋɸʎʆʂʕʂʊɸʆɿ ʐʏʗʆɸʋʀɸʘ ʂʍʐʑɼʔʍɸʞʆʏʎʂʆʍɼʗʂʏʗɸʆɿɥɼʖʂʍɼ
ʍɼʗɹɸʍʍɼʗʏʕ ʆʏʎʂʆʍɼʗɿ ʏʗʏʍʛ ʏʙʍɼʍ ʋɼʅ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ɻʂʋɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍ ʚʗʆɼʃ ɼʍ ɹɸɽʋɸ
ʀʂʕʆʌɸʍʛɼʗ


x Ɋʌʗʕɸʅʛʍɼʗʆɸʋɸʐʛɼʗʂɺʗɺʓʏʙʋʇʏʔɸʍʛʂʆɸʋɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʆɸʌʅʂʇɼʖɸʍʋʂʒɸʆɸʍ
ʎʚʋɸʍɸʗɻʌʏʙʍʛʏʙʋ
x ɝɸʗʋʍʂʖɸʗɹɼʗʖʂʑʂʕʍɸʔʕɸʅʛʍɼʗʏʗʏʍʛʔʖɸʘʕʏʙʋɼʍɹɸʗʈʗʏʙʀʌʏʙʍʂʘɿʍʆʍɼʃʏʙ
ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ
x ɝɸʎʆʂʆɸʋɸʐʛɼʗʂʕʍɸʔʕɸʅʛʍɼʗɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʋɸʗʖʆʏʘʂʀʀʕʂʎɸʉʖɸʃʏʙʞʀɸʚ
ʕɼʃʏʙʇɼʖʞɸʍʛʏʕ
ɧʖɸʍɺʍɼʗʂʍʕɸɽɼʘʏʙʋ
ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʘʍʘʏʙʋʍɼʗʂ ʆɸʋ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ʇɼʖ ʆɸʑʕɸʅ ɸʌʃ ʕʖɸʍɺʍɼʗʂ ʇɸʕɸʍɸ
ʆɸʍʏʙʀʌʏʙʍɿʍʕɸɽɸɺʏʙʌʍʂʇɸʔʘʍɼʃʏʙʇɸʋɸʗʖɼʉɸɻʗʋɸʍɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɿʔʆʔɼʃʏʙʘɸʓɸʒ
ʑɼʖʛɾʇɸʎʕʂɸʓʍɼʃʇɼʖʞʌɸʃɿ
 Ɍʍɸʇɸʖɼʃ ʞ ɹɸʘɸʇɸʌʖɼʃ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ʕʖɸʍɺʍɼʗɿ ʂʍʐʑʂʔʂʛ ɼʍ ʜʗʂʍɸʆ ʖɸʍʂʛʂʘ
ɿʍʆʍɼʃɿ
 ɕʗɸʘʏʙʘʂʐ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌʏʙʍ ɸʑɸʇʏʕɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ʑɼʖʛ ɾ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ʋɸʗʋʍʂ ɸʋ
ʗɸɺʏʖʂ
 ɧɼʗɸʇʔʆɼʃɸʌʍʋʂʒɸʕɸʌʗɼʗɿʖɼʉɸʋɸʔɼʗɿʏʗʖɼʉʕʖɸʍɺʍɼʗɿʇʍɸʗɸʕʏʗʐɾʕɼʗɸʘ
ʍɼʃɵʓʂʔʆɼʗɿʍʕɸɽɼʘʍɼʃʏʙʇɸʋɸʗɮʗʂʍɸʆɵʔɸʍɻʏʙʉʛʍɼʗʂʘʜɺʖʕɼʃʂʔɿʍʆʍɼʃʏʙʕʖɸʍɺɿʍʕɸ
ɽɼʘʍɼʃʏʙʇɸʋɸʗʑɼʖʛɾʈɺʖɼʃɸʎʄɸʖɼʃɽʏʙʌɺɼʗʏʕ
ɨɸʗɸʅʛʂɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌʏʙʍɿ
Ɋʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍɸʑɸʇʏʕʏʙʋɿʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂʂʗɸʆɸʍɸʘʋɸʍʖɸʗɸʅ
ʛʏʙʋʎɸʖʆɸʗʞʏʗɹɸʌʘʇɸʊɸʄɸʍʖɼʔʕʏʉʇɸʗʘɾɊʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍʖɸʗɸʅʛʂʇɸʋɸʗʆɸʍ
ɹɸɽʋɸʀʂʕ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ ʍʎɸʍʍɼʗ ʏʗʏʍʛ ʔʏʕʏʗɸɹɸʗ ɻɸʔɸʆɸʗɺʕʏʙʋ ɼʍ ɿʔʖ ʂʗɼʍʘ
ɺʏʙʌʍɼʗʂʂʍʐʑɼʔʍʆɸʗɸɺʗʕɸʅɾʔʖʏʗʞ
ɘɸʗʋʂʗȱȬȱɸʗɺɼʃʕɸʅȱɾ:ȱɘɸʗʋʂʗȱʍʎɸʍɿȱʍʎɸʍɸʆʏʙʋȱɾ,ȱʏʗȱɺʏʗʅʏʙʍɼʏʙʀʌʏʙʍʍȱɸʗɺɼʃʕɸʅȱɾ
ʕʖɸʍɺɸʕʏʗȱɾȱʆʌɸʍʛʂȱʇɸʋɸʗ ʍʆ :ȱ
ɍɼʉʂʍ±ʕʖɸʍɺɍɼʉʂʍʍʎɸʍɿʍɸʄɸɽɺʏʙʎɸʆɸʍʍʎɸʍɾʏʗɿʘʏʙʌʘɾʖɸʃʂʔʅɸʌʗɸʇɼʉ
ɽɺʏʙʎʏʙʀʌɸʍɸʍʇʗɸʁɼʎʖʏʙʀʌʏʙʍɿ ʍʆ :

ɘʗɸʆɿʒʗʏʕ
ʐʋɸʗɼʃ

ɟʆɊʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍʍʎɸʍʍɼʗ

ɘɸʑʏʙʌʖ ± ʑɸʗʖɸɻʂʗ ɾ ʑɸʗʖɸɻʂʗ ɾ ʋʂʎʖ ʑɸʇʑɸʍɼʃ  ɘɸʑʏʙʌʖ ʍʎɸʍɿ ʘʏʙʌʘ ɾ
ʖɸʃʂʔ ʆʏʍʆʗɼʖ ʇʗɸʇɸʍɺ ʏʗɿ ʇʂʋʍɸʆɸʍʏʙʋ ʍɼʗɸʓʏʙʋ ɾ ʑɸʗʖɸɻʂʗ ɸʍʈʍɸʆɸʍ ʑɸʎʖ
ʑɸʍʂʐʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʂʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋɿ ʍʆ :
ɘɸʍɸʐ±ʏʐʋʂʕʖɸʍɺɘɸʍɸʐʍʎɸʍɿʍʎɸʍɸʆʏʙʋɾʏʗʕʖɸʍɺʐʆɸɊʌʍʇʂʋʍɸʆɸʍʏʙʋ
ʕɼʗɸɹɼʗʏʙʋ ɾ ʕʍɸʔʕɸʅʛʍɼʗɿ ɹʏʙʁɼʃʏʙ ʇʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂʍ ʂʍʐʑʂʔʂʍ ɾ ʜʗʂʍɸʆ ɸʓɸ
ʒʂʍʜɺʍʏʙʀʌɸʍʆɸʋɹʏʙʁʆɼʖʂʍʎɸʍɿ ʍʆ :


ɮɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋɼʍʍɸʞɸʌʃʍʎɸʍʍɼʗʄʏʐɿʍɻʏʖʍɼʗɿʞʕʖɸʍɺɸʕʏʗʖɸʗɸʅʛʍɼʗɿʍʎɼʃʏʙ
ʇɸʋɸʗʏʗʖɼʉʆɸʗʏʉɼʍɿʍʆʍɼʃʆɸʋʏʗʖɼʉʂʘʆɸʗʏʉɼʍɿʍʆʍɼʃɸʓɸʗʆɸʍɼʗ ʍʆ :

ɟʆɖʏʐɿʍɻʏʖʍɼʗɿʞʕʖɸʍɺɸʕʏʗʖɸʗɸʅʛʍɼʗɿʘʏʙʌʘʖʕʏʉʍʎɸʍʍɼʗ

Ɋ
Ɋʍʇɸʖɸʆɸʍʑɸʎʖʑɸʍʂʐʑɸʗɸɺɸʍɼʗ
ɔʍʐʑɼʔ ɹʏʃʏʗ ɸʌʃ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʂ ɻɼʑʛʏʙʋ, ɸʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʇɸʋɸʆɸʗ
ɺɼʗ ʖɼʉɸɻʗɼʃʂʔ ʑɼʖʛ ɾ ʈɼʓʍɸʗʆʕɼʍ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ ʍɸʄɸɽɺʏʙʎɸʆɸʍ ʋʂʒʏʘʍɼʗɵ ɸʍʈ
ʍɸʆɸɽʋʂʇʍɸʗɸʕʏʗʕʍɸʔʕɸʅʛʍɼʗɿʆɸʍʄɼʃʏʙʇɸʋɸʗ:Ɋʗʞɸʌʂʍɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʖɼʉɸɻ
ʗʏʉʍɼʗʂʍʋɸʗʋʍɸʆɸʍʕʍɸʔʕɸʅʛʍɼʗʂʘʑɸʎʖʑɸʍɼʃʏʙʇɸʋɸʗʇɸʖʆɸʘʕʏʙʋɼʍʖɸʗɹɼʗɸʍ
ʇɸʖɸʆɸʍʑɸʎʖʑɸʍʂʐʑɸʗɸɺɸʍɼʗ ʍʆ :

ɟʆɊʗʞɸʌʂʍʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʇɸʋɸʆɸʗɺʋʏʍʖɸʁʏʉʍɼʗʏʗʏʍʛʆʗʏʙʋɼʍɹʏʃʏʗ
ʑɸʇɸʍʒʕʏʉɸʍʇɸʖɸʆɸʍʑɸʎʖʑɸʍʂʐʋʂʒʏʘʍɼʗɿ

Ɋʍʇɸʖɸʆɸʍ ʑɸʎʖʑɸʍʂʐ ʑɸʗɸɺɸʍɼʗʂ ʖʂʑɼʗɿ ʞ ʍʎɸʍɸʆʏʙʀʌʏʙʍɿ ʍʆɸʗɸɺʗʕɸʅ
ɼʍɼʍʀɸɹɸʁʂʍ±ʏʙʋʏʗʖɼʉʍʎʕɸʅɾʏʗɸʍʈʍɸʆɸʍʕʍɸʔʕɸʅʛʍɼʗɿʆɸʍʄɼʃʏʙʆɸʋɹʏʙ
ʁɼʃʏʙʇɸʋɸʗʑɼʖʛɾʏʙʍɼʍɸʃɸʓɸʒʂʍʎʖɸʑʜɺʍʏʙʀʌɸʍʇɸʕɸʛɸʅʏʙɊʍʇʗɸʁɼʎʖɾʍɸʞʆʗɸʆ
ʋɸʗʂʐʇʗɻɼʇʍɼʗɿʋɸʗɼʃʏʙʇɸʋɸʗʏʗʏʍʛʆɸʗʏʉɼʍɸʓɸʒɸʍɸʃʖɼʉɸɻʗʋɸʍʁɸʋɸʍɸʆɎʀɼ
ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɿ ʆɸʖɸʗʕʏʙʋ ɼʍ  ʋɼʖʗʂʘ ɸʕɼʃ ɹɸʗʈʗʏʙʀʌɸʍ ʕʗɸ ɸʑɸ
ʋɸʗʋʍʂ ɸʋʗɸɺʏʖʂ ʆʗɼʃɿ ʑɸʗʖɸɻʂʗ ɾ ɮɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ʍɸʞ ɸʑɸʇʏʕʏʙʀʌɸʍ ʇɸʋɸʗ
ʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅʘɸʍʘɼʗʏʗʏʍʛʑɸʎʖʑɸʍʏʙʋɼʍɸʎʄɸʖʏʉʂʍɿʍʆʍɼʃʏʙɻɼʑʛʏʙʋ


ɠɸʖ ɻɼʑʛɼʗʏʙʋ ʇɸʖʆɸʑɼʔ ʆɼʍʘɸʉɸʌʂʍ ʎɼʍʛɼʗʂ ʕʗɸ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋʍɼʗ ʆɸʖɸʗɼʃʂʔ
ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋɾʔɸʍɻʏʙʉʛəʂʋʍɸʆɸʍɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍʇʗɸʇɸʍɺʍɼʗɿʏʗʏʍʘʑɼʖʛɾʇɼʖʞɼʃ
ʔɸʍɻʏʙʉʛʍɼʗʂʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍʁɸʋɸʍɸʆʍɼʗʆɸʌɸʘʕɸʅɼʍʔʖʏʗʞ
x Ɏʀɼʆɸʖɸʗʕʏʙʋɼʍɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʏʙʀʌɸʍʇɼʖʆɸʑʕɸʅɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɸʑɸʜɺʖɸ
ɺʏʗʅʕʏʉʔɸʍɻʏʙʉʛɿʑɼʖʛɾʃʂʍʂʏʐɾʃɼʆʖʗɸʇɸʉʏʗɻʂʐʏʙʍɼʍɸʐʔɸʇʏʉʇʂʋʛʞʃʂʍʂʃɸʕʕʂ
ʊɸʆʏʙʋ
x ɡʗʞɾʋɼʆɿʑɼʖʛɾʍɼʗʆɸʃʂʍʂɸʎʄɸʖʏʉʂʍʜɺʍɼʃʏʙʇɸʋɸʗ
x ɦɸʍɻʏʙʉʛɿ ʑɼʖʛ ɾ ɸʋʗɸʘʍɼʃ ʝʂʛʔʕɸʅ ɻʂʗʛʂ ʕʗɸ ʞ ɹɸʗʈʗɸʍɸʃʏʙʘ ɸʓɸʒ ʑɼʖʛ ɾ
ʇɸʋʏɽʕɼʃʏʗɸʌʍʇɼʍʕʏʙʋɾʆɸʌʏʙʍʇʂʋʛʂʕʗɸɡʗʞɾʋɼʆɿʑɼʖʛɾʑɸʇʂʔɸʍɻʏʙʉʛɿ
x ɦɸʍɻʏʙʉʛʂ ɼɽʗʂ ɹɸʗʈʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʖɸʍʂʛʂʘ ʑɼʖʛ ɾ ʃʂʍʂ ɸʓʍʕɸɽʍ  ʋ ʂʔʆ ʀɼʛʋɸʍ
ɸʍʆʌʏʙʍɿʑɼʖʛɾʃʂʍʂ±ʂʘ ɼʍʀɸɹɸʁʂʍ 
x ɦɸʍɻʏʙʉʛʂʕʗɸɼʗɹɼʛʐʑɼʖʛɾʃʂʍʂʋɼʆʂʘɸʕɼʃʂʋɸʗɻʘɸʍʆɸʘɸʅʑɸʇʂ
x ɝʂʎʖʑɼʖʛɾʃʂʍɼʃɻɼʋʛʏʕɻɼʑʂʔɸʍɻʏʙʉʛɿ
x ɝʂʎʖʑɼʖʛɾʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃɼʗʆʏʙʈɼʓʛɿʔɸʍɻʏʙʉʛʏʕɹɸʗʈʗɸʍɸʃʂʔʞʂʒʍɼʃʂʔ
x Ɋʎʄɸʖɸʍʛʐʆɸʖɸʗɼʃʔɸʍɻʏʙʉʛʂɸʋɼʍɸʕɼʗʂʍʐʏʗʔɸʔʖʂʊɸʍʍɼʗʂʕʗɸɺʖʍʕɼʃʂʔ
x ɝʂʎʖʑɼʖʛɾʑɸʇʑɸʍɼʃɾʃɼʆʖʗɸʇɸʉʏʗɻʋɸʍɺʅɼʗʂʘɸʓʍʕɸɽʍʋɼʖʗʇɼʓɸʕʏʗʏʙ
ʀʌʏʙʍ
Ɋ
Ɋʓɸʗʆɸʍɼʗʂɹɸʗʈʗɸʘʋɸʍʕʖɸʍɺʍɼʗɿʞɸʍʕʖɸʍɺɹɸʗʈʗɸʘʏʙʋ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʆɸʗʂʛ ɾ ʃʂʍʏʙʋ ʖɸʍʂʛɹɸʗʈʗɸʘʍɼʃ
ʖɸʗɹɼʗʂʗɼʗʞʇɸʍɺʏʙʌʘʍɼʗɍʗɸʍʘʂʘɼʍɵɸʗʞɸʌʂʍɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿɸʋʗɸʘʋɸʍʓɼʃʔɼʗɿʞɻɼ
ʖɸʃʍɼʗɿʋɸʃʏʙʄʍɼʗɿʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʂʖʏʙʚɼʗɿʂʍʕɼʖʗʏʗʍɼʗɿʞɸʌʃʍɋʏʃʏʗɸʎʄɸʖʏʉʍɼʗɿ
ʑɼʖʛɾʅɸʍʏʀʃʂʍɼʍɸʍʕʖɸʍɺɹɸʗʈʗɸʘʋɸʍɿʍʀɸʘɸʆɸʗɺɼʗʂʍ
ɚɼʓʛʏʕʅɸʍʗɹɼʓʍɼʗʂɹɸʗʈʗɸʘʏʙʋɿʆɸʗʏʉɾʕʖɸʍɺɸʕʏʗʃʂʍɼʃʞʇɸʍɺɼʘʍɼʃʖɸʗɹɼʗ
ʕʍɸʔʕɸʅʛʍɼʗʂ ʏʗʏʍʛ ʇʂʋʍɸʆɸʍʏʙʋ ʆɸʑʕɸʅ ɼʍ ʋɼʒʛʂ ʇɼʖ Ɏʀɼ ɹɸʗʈʗɸʘʕʏʉ ɹɼʓɿ ʔʏʙʗ
ɼɽʗɼʗʏʙʍɼʍɸɸʎʄɸʖʏʉɿʆɸʗʏʉɾ ʕʍɸʔɼʃ ʈɼʓʛɼʗɿ ʑɸʎʖʑɸʍʂʐ ʈɼʓʍʏʘʍɼʗ ʐʆʗɼʃʏʙɻɼʑ
ʛʏʙʋɊʎʄɸʖʏʉʍɼʗɿʑɼʖʛɾʄʏʙʔɸʚɼʍɹɸʗʈʗɸʘʏʙʋʂʘʇɼʖʞʌɸʃʂʗɸʕʂʊɸʆʍɼʗʏʙʋ
 ɋɼʓɿʐɸʚɸɽɸʍʘʅɸʍʗɾɸʍʇɸʖʂʇɸʋɸʗʋʂɸʌʍɸʆʖɸʍɼʃʏʙʇɸʋɸʗ
 ɋɼʓɿɸʍʇɸʕɸʔɸʗɸʆʎʂʓɾʆɸʋɸʍʆɸʌʏʙʍʟ
 ɋɼʓɿʐʂɸʑɸʇʏʕʏʙʋɹɸʕɸʗɸʗʋɸʆɼʗɼʔɸʋʏʙʗɹʓʍɼʃʏʙʇɸʋɸʗ
 ɋɼʓɿʐɸʚɸɽɸʍʘʋɼʅɾʏʗʑɼʔɽʂɸʍʇɸʖɿʆɸʗʏʉɸʍɸʋʂɸʌʍɸʆʆʗɼʃ
 Ɋʎʄɸʖʏʉɿɹɼʓɿɹɸʗʈʗɸʘʍɼʃʂʔʔʖʂʑʕɸʅʑɼʖʛɾɸʍʇɸʗʋɸʗɻʂʗʛɿʍɻʏʙʍʂ
 ɋɸʗʈʗɸʘʋɸʍʇɸʋɸʗʇɸʔɸʍɼʃʂʖɸʗɸʅʛʍɸʍɹɸʕɸʗɸʗɾ
 əɸʖɸʆɿʀɸʘɾʔɸʌʀɸʛʏʙʍʆɸʋɸʍʇɸʗʀʟ
ɑʍɻʇɸʍʏʙʗɸʓʋɸʋɹʅɸʍʗɹɼʓʍɼʗɹɸʗʈʗɸʘʍɼʃʂʔɸʎʄɸʖʏʉʍɼʗɿʑɼʖʛɾʇɸʎʕʂɸʓ
ʍɼʍʈɼʓʛʏʕɹɸʗʈʗɸʘʍɼʃʏʙʇɼʖʞʌɸʃʇʗɸʇɸʍɺʍɼʗɿ
 Ɏʗɹɼʛʐɹɸʗʈʗɸʘʍɼʃʅɸʍʗɹɼʓʍɼʗɵʋɼʒʛʂʘɸʓɸʒʀɼʛʕɼʃʏʕɔʒʍɼʃʂʔʅɸʃɼʃɸɽɻʗɼʗɿʞ
ʅʍʆʍɼʗɿɋɼʓɿʑɸʇɼʃʋɸʗʋʍʂʍʋʏʖɸʌʍʏʙʇɼʖʞʏʙʉʉɼʃʏʖʛɼʗɿɵɹɼʓɿɹɸʗʈʗɸʘʍɼʃʏʙʇɸʋɸʗ
 ɢɹɸʗʈʗɸʘʍɼʃʅɸʍʗɸʓɸʗʆɸʍʏʙʔʂʋɸʆɸʗɻɸʆʂʘɹɸʗʈʗ
 ɢʑʖʖɼʃʆɸʋʏʃʏʗɼʃʋɸʗʋʂʍɿʅɸʍʗɸʓɸʗʆɸɹɸʗʈʗɸʘʍɼʃʂʔ
 ɝʂʎʖʚʏʛʗʛɸʌʃɼʗɸʍɼʃɹɼʓɿʖɼʉɸʚʏʄɼʃʂʔ
 ɋɼʓɿɺɼʖʍʂʍɻʍɼʃʂʔɼʖʏʙʉʉʏʙʀʌɸʋɹʆʗʆʍɼʛɸʌʍʎɸʗʁʏʙʋʍɼʗɿʏʗʏʍʛʆɸʖɸʗɼʃɼʛ
ɹɼʓɿɹɸʗʈʗɸʘʍɼʃʏʙʇɸʋɸʗ


 ɨɸʍʂʛʂʕʗɸ ʆɸʋ ɹɸʗʈʗʏʙʀʌɸʍ ʕʗɸ ɸʎʄɸʖɼʃʂʔ ʆɸʋ ʔɸʍɻʏʙʉʛʏʕʂʒʍɼʃʂʔʞ ɹɸʗʈ
ʗɸʍɸʃʂʔɼʗɹɼʛʋʂʆʗɼʛʅɸʍʗʆɸʋʅɸʕɸʃʏʙʍʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʂʍʐʑʂʔʂʛɼʍɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ
ɝʂʎʖʜɺʖɸɺʏʗʅɼʛʑɸʗɸʍɸʌɻʂʗɼʗʂʇɸʋɸʗʆɸʋʑɸʇʑɸʍɼʃʏʕɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍʆɸʍʏʍ
ʍɼʗɿɼʗʆʏʙɸʎʄɸʖʏʉʆɸʗʏʉɼʍʋʂɸʔʂʍɹɼʓɿɹɸʗʈʗɸʘʍɼʃɼʗʆʏʙʔɸʍɻʏʙʉʛʂʕʗɸʌʏʕ
ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʕʖɸʍɺʍɼʗʂʆɸʍʄɸʗɺɼʃʏʙʋ
ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍʕʖɸʍɺʍɼʗɿʖɸʗɸʅʕɸʅɼʍɾʃɼʆʖʗɸʇɸʗʋɸʍʖɼʔʛʏʕɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍʇɸʗ
ʕɸʅɿʆɸʗʏʉɾɸʓɸʒɸʍɸʃʂʍʐʑɼʔʏʙʉʉɸʆʂɸʌʍʑɼʔɾʃɸʍʏʙʉʉɸʆʂʆʏʍʖɸʆʖʂʋʂʒʏʘʏʕ
ɡʙʉʉɸʆʂʆʏʍʖɸʆʖ©ʏʙʉʂʉʆʏʍʖɸʆʖªʖɼʗʋʂʍʍʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋɾɼʗɹɸʍʈɿɻʂʑʐʏʙʋɾ
ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʇʏʔɸʍʛɸʆʂʗʃɸʗʂʆɸʋɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʔʄɼʋɸʌʂʋʂʇɸʖʕɸʅʂʏʗɿɸʎʄɸʖɸʍ
ʛɸʌʂʍʑɸʌʋɸʍʍɼʗʏʙʋɺʖʍʕʏʙʋɾʃɸʗʋɸʍʖɸʆ
Ɋʍʏʙʉʉɸʆʂ ʆʏʍʖɸʆʖ ©ɸʍʏʙʉʉɸʆʂ ʆʏʍʖɸʆʖª ʖɼʗʋʂʍʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ ɼʗɹ ɸʍʈɿ
ʎʚʕʏʙʋɾʕʍɸʔʕɸʅʋɼʆʏʙʔɸʘʏʙʋʏʕʔɸʗʛʂʇɼʖʏʗʂʕʗɸʕʖɸʍɺɸʕʏʗʃɸʗʏʙʋʆɸ
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ɟʆɡʙʉʉɸʆʂ ɸ ʞɸʍʏʙʉʉɸʆʂ ɹ ʆʏʍʖɸʆʖʍɼʗʏʕɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʇɸʗʕɸʅʍɼʗ

ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍʕʖɸʍɺʍɼʗʂʆɸʍʄɸʗɺɼʃʋɸʍʇɸʋɸʗʑɼʖʛɾ
 ɧʔʖɸʇʐʃʂʍɼʃʀɼɸʍʒɸʖʂʐʍɼʗɿʊʂʎʖɼʍɸʎʄɸʖʏʙʋʞɸʍʒɸʖʕɸʅʕʂʊɸʆʏʙʋɸʑɸ
ʇʏʕʏʙʋɼʍʇʏʔɸʍʛʂɹɸʘɸʆɸʌʏʙʀʌʏʙʍɿɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʎʉʀɸʌʏʙʋ
 ɧʔʖɸʇʐʃʂʍɼʃʍʗɸʍʏʙʋʏʗɹʏʃʏʗʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗɿʆɸʖɸʗʕɸʅɼʍʊʂʎʖʇɸʋɸʈɸʌʍɾʃɼʆʖ
ʗɸʆɸʍʔʄɼʋɸʌʂ
 ɮɺʖɸɺʏʗʅɼʃɸʑɸʇʏʕʐɸʚʂʐʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʜʗʂʍɸʆɸʛʘɸʍɸʌʂʍɸʋʑɼʗʋɼʖʗʏʗʂ
ʋʂʒʏʘʏʕ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ʐɸʚɼʃ ʇʏʔɸʍʛɿ ɸʓɸʍʘ ʇʏʔɸʍʛɸʆʂʗ ʃɸʗɼʗɿ ɸʍʒɸʖɼʃʏʙ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ
ʎʉʀɸʌʂʘ
ɍʂʖɸʗʆʕɸʅʖɸʗɹɼʗʕʍɸʔʕɸʅʛʍɼʗʂɸʓɸʒɸʘʋɸʍɻɼʑʛʏʙʋɸʍʇʗɸʁɼʎʖɾʕʀɸʗʂɼʍ
ʀɸʗʆʕɸʅʂʍʘʏʙʘɸɹɼʗɼʃɸʓɸʒʂʍʜɺʍʏʙʀʌʏʙʍɿʆɸʍʄɼʃʕʂʊɸʆʂʕɸʖʀɸʗɸʘʏʙʋɿʞʍʑɸʔʖɼʃ
ɸʗɸɺʕɼʗɸʆɸʍɺʍʋɸʍɿʍɸʄʛɸʍɹʁʎʆɸʆɸʍɸʍʈʍɸʆɸɽʋʂʁɸʋɸʍʏʙʋɿʞʏʗɸʆʌɸʃɹʁʎʆɸʆɸʍ
ʜɺʍʏʙʀʌɸʍʘʏʙʘɸɹɼʗʏʙʋɿɊʌɻʍʑɸʖɸʆʏʕɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍʖɸʗɸʅʛʏʙʋʍɸʄʛɸʍʆɸʌɸʍʛʂ
ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂ ʔʆʔɼʃɿ ʑɼʖʛ ɾ ʖɼʉɸɻʗɼʃ ɸʓɸʒʂʍ ʜɺʍʏʙʀʌɸʍ ʖʏʙʚɿ ʂʗ
ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍɹʁʎʆɸʆɸʍʑɸʗɸɺɸʍɼʗʏʕ



Ɋʗʞɸʌʂʍɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʋʏʍʖɸʁʂɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍʑɸʇɸʍʒʍɼʗ
ɕɸʗʏʙʋʍɼʗɿʞʇʏʔɸʍʛʍɼʗɿʏʗʏʍʛɸʗʖɸɻʗʕʏʙʋɼʍʋɼʆɯɧʋʏɻʏʙʃʂʆɸʋʋʂʛɸʍʂʋʏ
ɻʏʙʃʍɼʗʂ ʆʏʉʋʂʘ ʏʗʏʍʛ ʋʂɸʘʕɸʅ ɼʍ ʇɸʒʏʗɻɸɹɸʗ ʃɸʗʏʙʋʍɼʗɿ ɺʏʙʋɸʗʕʏʙʋ ɼʍ  ʆɸʋ ɽʏʙ
ɺɸʇɼʓɸɹɸʗ ʇʏʔɸʍʛʍɼʗɿɺʏʙʋɸʗʕʏʙʋɼʍ ʆɸʗʏʉɼʍʕʖɸʍɺɸʕʏʗʃʂʍɼʃ
ɒɼʞɯɧʋʏɻʏʙʃʂɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍɼʃʏʙʔʖʍɼʗɿʋɼʆʏʙʔɸʘʕɸʅɼʍʇʑʏʙʋʂʘɸʍʕʖɸʍɺʑɸʎʖ
ʑɸʍʏʙʀʌʏʙʍ ɸʑɸʇʏʕɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʇɼʖ ɸʎʄɸʖɼʃʂʔ ʑɼʖʛ ɾ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃ ɸʍ
ʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍʇɼʖʞʌɸʃʑɸʇɸʍʒʍɼʗɿɵʆɸʌʅʂʘʇʗɻɼʇʂʕʖɸʍɺʂʘɸʌʗʋɸʍʕʖɸʍɺʂʘʞʋɸʇɸʘʏʙ
ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʘʍʘʏʙʋʍɼʗʂʘʄʏʙʔɸʚɼʃʏʙʇɸʋɸʗ
 ɣɼʖʛ ɾ ʅɸʌʗɸʇɼʉ ɽɺʏʙʌʎ ʃʂʍɼʃ ʇɸʗʞɸʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʆʘʏʗɻʂʐʍɼʗɿ ʋʂʋ
ʌɸʍʘʋʂɸʘʍɼʃʂʔ
 ɢʂ ʆɸʗɼʃʂ ʆɸʖɸʗɼʃ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋʏʍʖɸʁʂ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗ ɸʍʈʗʞʏʖ ɼʉɸʍɸʆʂʍ
ʆɸʋʄʏʍɸʕʑɸʌʋɸʍʍɼʗʏʙʋ
 ɢʂ ʆɸʗɼʃʂ ʋʖʘʍɼʃ ʋɼʖɸʉɸʆɸʍ ʆɸʋ ɸʌʃ ʇɸʉʏʗɻʂʐ ɸʓɸʗʆɸʍɼʗ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ɾʃɼʆʖ
ʗɸʆɸʍʆʘʏʗɻʂʐʍɼʗʂʆɸʋʕɸʗɻɸʆʍɼʗʂʋɼʒ
 əɸʋʏɽʕɼʛʏʗɹʏʃʏʗɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗɿɸʋɹʏʉʒʏʕʂʍʐʏʗɼʍʞɽɼʗʅɼʍɸʉʖʏ
ʖʂʐʍɼʗʂʘʍɸʄʛɸʍɻʗɸʍʛʇɸʕɸʛɼʃɿ
 ɣɼʖʛ ɾ ʑɸʇʑɸʍɼʃ ɹʏʃʏʗ ʍʌʏʙʀɼʗɿ ɺʏʗʅʂʛʍɼʗɿ ʞ ɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ ʖɸʗɸʅʛʍɼʗɿ
ʋɸʛʏʙʗʞʐʏʗʕʂʊɸʆʏʙʋ
 ɣɼʖʛ ɾ ʋʂʎʖ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ ʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗ
ʂʍʐʑʂʔʂʛɼʍʋɼʆʏʙʔɸʘʕɸʅɺʏʗʅʂʛʍɼʗɿʞʈɼʓʍʏʘʍɼʗɿ
 Ɋʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʍ ɸʗʖɸɻʗʏʙʋɼʍʇʏʔɸʍʛɼʗɹɺʖʍʕʏʙʋɼʍ Ɋʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀ
ʍɼʗʂɸɽɻɼʘʏʙʀʌɸʍʖɸʆəɼʖʞɸɹɸʗʖɼʉɸɻʗʋɸʍʑɸʇʑɸʍʋɸʍʆɸʋʕɼʗɸʍʏʗʏɺʋɸʍɸʎʄɸ
ʖɸʍʛʍɼʗʂʁɸʋɸʍɸʆʄʏʗʇʏʙʗɻɾʖʗʕʏʙʋʏʗʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿʑɸʎʖʑɸʍʕɸʅʃʂʍɼʍɸʍʀɸʚɸʍʘ
ʅɸʅʆʏʕ
 ɞʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗɸʎʄɸʖʏʉʑɼʖʛɾʜɺʖɸɺʏʗʅʂɸʍʇɸʖɸʆɸʍʑɸʎʖʑɸʍʂʐʋʂʒʏʘʍɼʗ
 ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ɹɸʉɸɻʗʂʐʍɼʗ ʞ ɾʃɼʆʖʗɸʇɸʉʏʗɻʂʐ ʃɸʗɼʗ ʋʏʍʖɸʁɼʃʂʔ ʑɼʖʛ ɾ ʃʂʍɼʃ
ʇɸʋʏɽʕɸʅ ʏʗ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʋʂɸʘʏʙʋʍ ɸʍʒɸʖʕɸʅ ɾ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ɹʏʃʏʗ ɸʍʒɸʖʂʐʍɼʗɿ
ɺʖʍʕʏʙʋɼʍ©ɸʍʒɸʖʕɸʅªɻʂʗʛʏʙʋʞʆɸʑʐʆɸʂʍʕɼʗʖʏʗʂʆɸʋʇʂʋʍɸʆɸʍɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʕɸ
ʇɸʍɸʆʂʇɼʖ
 ɨɸʍʇʂʋʍɸʆɸʍɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʕɸʇɸʍɸʆʂʕʗɸɸʎʄɸʖɸʍʛɿʑɼʖʛɾʆɸʖɸʗʂʋʂɸʌʍ
ɾʃɼʆʖʗʂʆɿʆɸʋɸʌʃʏʗɸʆɸʕʏʗʕɸʅɸʍʈ

Ɋʗʞɸʌʂʍʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂʋʏʍʖɸʁʂʈʞɼʗɿ
ɘɸʄʕɸʅʍʗɸʍʂʘʀɼɸʗʞɸʌʂʍʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿʂʍʐʋɸʆɼʗɼʔʂʕʗɸɼʍ
ʋʏʍʖɸʁʕʏʙʋʖɸʗɹɼʗɸʆʕʏʙʋɼʍʋʏʍʖɸʁʖɸʍʂʛʂɺɼʖʍʂʕʗɸʇɼʍɸʔʌɸʍʕʗɸʞʎɼʍʛʂʍʂʍ
ʖɼɺʗʕɸʅʖɸʗɹɼʗɸʆʍɼʗɿɍʂʖɸʗʆɼʍʛɻʗɸʍʛ
ɝʏʍʖɸʁʖɸʍʂʛʂʕʗɸ
ɋʍɸʆɼʃʂ ʖʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ ʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅ ɸʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ʋʏʍ
ʖɸʁʕʏʙʋɼʍʇʂʋʍɸʆɸʍʏʙʋʖɸʍʂʛʂʕʗɸ
ɨɸʍʂʛʂʕʗɸʖɼʉɸɻʗʏʙʋɿʆɸʗɼʃʂɾɹɸʁɸʍɼʃʇɼʖʞʌɸʃɼʗʆʏʙʄʋɹʂ


 əɸʋɸʇɸʕɸʔɸʗʋʏʍʖɸʁ
Ɋʌʔ ɻɼʑʛʏʙʋ ɸʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ʖɼʉɸɹɸʎʄʕʏʙʋ ɼʍ ɸʍʋʂʒɸʑɼʔ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸɵ
ʆʗʆʍɼʃʏʕʖɸʍʂʛʂʀɼʛʏʙʀʌʏʙʍɿɸʎʄɸʗʇɸɺʗɸʆɸʍʆʏʉʋʍʏʗʏʎʏʙʋɿəɸʋɸʇɸʕɸʔɸʗʋʏʍʖɸʁɿ
ʇɸʊɼʃʂɺɼʉɸɺʂʖɸʆɸʍʖɼʔʛʏʙʍʂ ʍʆ 
 ɒɼʛɻʂʗʛʏʕʋʏʍʖɸʁ
Ɋʌʔʖʂʑʂʋʏʍʖɸʁɿʂʗɸʆɸʍɸʘʕʏʙʋɾʀɼʛʖɸʍʂʛʂʆɸʋʇɸʗʀʖɸʍʂʛʂɸʓʆɸʌʏʙʀʌɸʍ
ɻɼʑʛʏʙʋɊʗʞɸʌʂʍɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿʖɼʉɸɻʗʕʏʙʋɼʍʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍɸʍʆʌɸʍʖɸʆʀɼʛʕɸʅ
ɻʂʗʛʏʕʞʆʏʉʋʍʏʗʏʎʕɸʅɻɼʑʂʇɸʗɸʕʂʍʐʂʎʍʏʗʇʂʕʔʖɸʘʕʏʙʋɾɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍɾʍɼʗɺʂɸ

ɟʆɯʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʇɸʋɸʇɸʕɸʔɸʗʋʏʍʖɸʁʀɼʛʖɸʍʂʛʂʕʗɸ

ɨɸʍʂʛʂʕʗɸɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʋʏʍʖɸʁʂɸʓɸʕɼʃʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿʇɼʖʞʌɸʃʍɼʍ
 ɊʑɸʇʏʕʕʏʙʋɾʃɸʕʇɸʔɸʍɼʃʂʏʙʀʌʏʙʍɊʗʞʂʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂʍ
 ɝʏʍʖɸʁʕʏʙʋɾʖɸʍʂʛʂʐʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʉʋɸʆɼʗɼʔʂʕʗɸ
 ɨɼʉɸɹɸʎʄʕʏʙʋɾʋʏʖɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʔʑɸʓʂʐʍɼʗʂʍ
ɨɸʍʂʛʂʕʗɸɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʋʏʍʖɸʁʂʀɼʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿʇɼʖʞʌɸʃʍɼʍ
 ɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʖɼʉɸɹɸʎʄʋɸʍʀɼʛʏʙʀʌʏʙʍɿʞɸʎʄɸʗʇɸɺʗɸʆɸʍʆʏʉʋʍʏʗʏʎʏʙʋɿʆɸʄ
ʕɸʅɾʖɸʍʂʛʂɻʂʗʛʂʘ
 ɦɸʇʋɸʍɸʚɸʆʕʏʙʋ ɾ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʇʏʕɸʘʏʙʋɿ ʜɻʂ ʆʏʍʕɼʆʘʂɸʌʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ɹɸʘɸ
ʓʏʙʀʌɸʋɹʀɼʛɻʂʗʛʏʕʋʏʍʖɸʁʂ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɿʃʂʍʏʙʋɾɹɸʗʈʗ
ʇɼʖʞɸɹɸʗɵɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍɿʘɸʅʗ
 ɍʁʕɸʗɸʍʏʙʋ ɾ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʄʍɸʋʛɿ ʑɸʗɹɼʗɸʆɸʍ ʋɸʛʗʏʙʋ  ʞ ʖɼʄ
ʍʂʆɸʆɸʍʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋɿ
 ɦʖɼʉʅʕʏʙʋɾʖɸʍʂʛʂʅɸʅʆʂʕʍɸʔʋɸʍʞɸʍʈʗʞɸʒʗʂʆɸʀʏʘʍɼʗʂʇʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍ
ɝʏʍʖɸʁɺɼʖʍʂʕʗɸ
ɝʏʍʖɸʁʂ ɸʌʔ ʖʂʑɿ ɸʋɼʍɸʇɼʎʖʍ ɾ Ɋʌʍ ʆɸʗʏʉ ɾ ʂʗɸʆɸʍɸʘʕɼʃ ɼʀɼ ʋʏʍʖɸʁʂ ʇɸ
ʋɸʗɺɼʖʍʂʕʗɸʆɸɹɸʕɸʆɸʍɸʐɸʚʋɸʆɼʗɼʔ ʍʆ ɦɸʆɸʌʍʍʎɼʍʛʏʗɸʗʞɸʌʂʍɯɧʋʏ
ɻʏʙʃʍɼʗɿʇʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍɻɼʑʛʏʙʋʆɸʗɼʃʂɾʋʏʍʖɸʁɼʃʍɸʞɺʏʌʏʙʀʌʏʙʍʏʙʍɼʘʏʉʆɸʋʇɸ
ʖʏʙʆʆɸʓʏʙʘʕɸʅʎʕɸʛɸʗɸʍʂ ȕȈȊȍș ʕʗɸ


ɟʆɯʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʋʏʍʖɸʁɺɼʖʍʂʕʗɸ

Ɍɼʖʍʂʕʗɸʌʂʋʏʍʖɸʁɿʍʋɸʍɾʀɼʛɻʂʗʛʏʕʋʏʍʖɸʁʂʍɸʌʍɸʓʏʙʋʏʕʏʗɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ
ʖɼʉɸɻʗʕʏʙʋɼʍʜʑʖʂʋɸʃɻʂʗʛʏʕɸʑɸʇʏʕɼʃʏʕɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍɾʍɼʗɺʂɸ
Ɍɼʖʍʂʕʗɸɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʋʏʍʖɸʁʂɸʓɸʕɼʃʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿʇɼʖʞʌɸʃʍɼʍ
 əɸʗʋɸʗɾɹʏʃʏʗʖʂʑʂɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂʇɸʋɸʗ
 ɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿʖɼʉɸɹɸʎʄʕʏʙʋɼʍʜʑʖʂʋɸʃɻʂʗʛʏʕ
 ɋɸʘɸʆɸʌʏʙʋɾʖɸʍʂʛɿʕʍɸʔɼʃʏʙʇɸʕɸʍɸʆɸʍʏʙʀʌʏʙʍɿ
 əɼʎʖɾʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋɿ
 əɼʎʖɾʖɼʉɸɻʗʏʙʋɿ
 ɝʏɻʏʙʃʍɼʗɿʇʏʕɸʘʕʏʙʋɼʍʜɻʂ ɸɽɸʖʆʏʍʕɼʆʘʂɸʌʂ ʋʂʒʏʘʏʕʂʍʐʂ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ʍʕɸ
ɽʏʙʋɾɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɿʖɸʍʂʛʂʕʗɸʖɼʉɸɻʗʋɸʍʇɸʋɼʋɸʖʂʔʆɸʗɻʌʏʙʍɸ
ʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍɿʃʂʍʏʙʋɾɸʕɼʃʂɹɸʗʈʗ
 əʍɸʗɸʕʏʗɾʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂɻʂʗʛʂʚʏʚʏʄʏʙʀʌʏʙʍɊʗʞʂɿʍʀɸʘʛʂʍɸʕ
ʖʏʋɸʖʇɼʖʞɼʃʏʙʍʑɸʖɸʆʏʕʆɸʋɻʂʗʛʂʆɸʗɺɸɹɼʗʏʙʋʈɼʓʛʏʕʖɸʗʕɸʖɸʗɹɼʗɼʉɸʍɸʆ
ʍɼʗʂʍ
Ɍɼʖʍʂʕʗɸɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʋʏʍʖɸʁʂʀɼʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿʇɼʖʞʌɸʃʍɼʍ
 ɣɼʖʛɾʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃɹɼʖʏʍɼʇʂʋʛ
 ɣɸʇɸʒʕʏʙʋɼʍʏʗʏʎɸʆʂʇʏʉɸʌʂʍɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂʍʐʑʂʔʂʛɼʍɵʖɸʗɸʅʛʂʋɸʛʗʏʙʋɿ
ʋɸʃʏʙʄʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ ʄʗɸʋʏʙʉʏʙ ʚʏʗʏʙʋɿ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ɾ ʍɸʞ ʘɸʍʆɸʑɸʖʋɸʍ ɸʍʇʗɸʁɼʎ
ʖʏʙʀʌʏʙʍ 
ɟʎɼʍʛʏʗʋʏʍʖɸʁɿɺɼʖʍʂʕʗɸʍʋɸʍɾʇɸʗʀʖɸʍʂʛʂʕʗɸɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʋʏʍʖɸʁʂʍ
ɝʏɻʏʙʃʍɼʗɿɺɼʖʍʂʆɸʋʇɸʗʀʖɸʍʂʛʂʕʗɸʋʏʍʖɸʁɼʃʂʔʑɼʖʛɾʇɸʎʕʂɸʓʍɼʃʎɸʗʛɼʗʂʚʏ
ʄɸɻɸʗʈʔʖʕɼʗʋɸʍʄʍɻʂʗɿʏʗɿʍʋɸʍɾɸʗʞɸʌʂʍʒɼʗʋɸʌʂʍʆʏʃɼʆʖʏʗʍɼʗʂʚʏʄɸɻɸʗʈʔʖʕɼʗ
ʋɸʍʄʍɻʗʂʍʇɸʗʀʖɸʍʂʛʂʕʗɸʋʏʍʖɸʁʂɻɼʑʛʏʙʋ ɼʍʀɸɹɸʁʂʍ 
ɝʏʍʖɸʁʇɼʍɸʔʌɸʍʕʗɸ
Ɋʌʔʖʂʑʂʋʏʍʖɸʁɿʇʂʋʍɸʆɸʍʏʙʋʆʂʗɸʓʕʏʙʋɾɸʗʞɸʌʂʍʃʏʙʔɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍʇɸʋɸʆɸʗ
ɺɼʗʏʙʋʂʍʐʑɼʔʍɸʞʜʗʕɸɿʍʀɸʘʛʏʙʋɊʗʞʂʖɼʉɸʎɸʗʁʂʍɸʕʖʏʋɸʖʇɼʖʞʏʉʔɸʗʛɼʗʂʆʂʗɸ
ʓʏʙʀʌɸʍɻɼʑʛʏʙʋ ʍʆ.  ɦʌʏʙʍɿɸʋʗɸʘʕʏʙʋɾɺɼʖʍʂʋɼʒʚʏʗʕɸʅʚʏʔʂʞɹɼʖʏʍʂʋʂʒʏʘʏʕ


ɟʆɯʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʋʏʍʖɸʁʇɼʍɸʔʌɸʍʕʗɸ

əɼʍɸʔʌɸʍʕʗɸɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʋʏʍʖɸʁʂɸʓɸʕɼʃʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿʇɼʖʞʌɸʃʍɼʍ
 ɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɿʘɸʅʗɾʂʍʐʑɼʔʞɺɼʖʍʂʕʗɸʋʏʍ
ʖɸʁʂɻɼʑʛʏʙʋ
 ɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿʖɼʉɸɹɸʎʄʕʏʙʋɼʍʜʑʖʂʋɸʃɻʂʗʛʏʕ
 əʍɸʗɸʕʏʗ ɾ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ɻʂʗʛʂ ʚʏʚʏʄʏʙʀʌʏʙʍ Ɋʗʞʂ ɿʍʀɸʘʛʂʍ
ɸʕʖʏʋɸʖ ʇɼʖʞɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ʆɸʋ ɻʂʗʛʂ ʆɸʗɺɸɹɼʗʏʙʋ ʈɼʓʛʏʕ ʖɸʗʕɸ ʖɸʗɹɼʗ ɼʉɸ
ʍɸʆʍɼʗʂʍʂʍʐʑɼʔʞɺɼʖʍʂʕʗɸʋʏʍʖɸʁʂɻɼʑʛʏʙʋ
əɼʍɸʔʌɸʍʕʗɸɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʋʏʍʖɸʁʂʀɼʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿʇɼʖʞʌɸʃʍɼʍ
 ɣɼʖʛɾʆɸʖɸʗɼʃɸʋʏʙʗʖɼʉɸʆɸʌʏʙʋʛɸʋʂʍɼʗʂɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍʂʘʄʏʙʔɸʚɼʃʏʙʇɸʋɸʗ
 ɔʍʐʑɼʔʞɺɼʖʍʂʕʗɸʖɼʉɸɻʗʋɸʍɻɼʑʛʏʙʋʑɸʇɸʒʕʏʙʋɼʍʏʗʏʎɸʆʂʇʏʉɸʌʂʍɸʎʄɸ
ʖɸʍʛʍɼʗʂʍʐʑʂʔʂʛɼʍʖɸʗɸʅʛʂʋɸʛʗʏʙʋɿʋɸʃʏʙʄʍɼʗʂʇɸʋɸʗʄʗɸʋʏʙʉʏʙʚʏʗʏʙʋɿ ʇʍɸ
ʗɸʕʏʗɾʍɸʞɵʘɸʍʆɸʑɸʖʏʙʋ 
 əʍɸʗɸʕʏʗʐʂʖɼʉɸɻʗɼʃʋɼʅʀʕʏʕɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʋɼʆʇɼʍɸʔʌɸʍʕʗɸɵʛɸʋʂʍɼʗʂɸɽ
ɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍʂʘʄʏʙʔɸʚɼʃʏʙʇɸʋɸʗ
ɠɼʍʛʂʍʂʍʖɼɺʗʕɸʅʋʏʍʖɸʁ
Ɋʌʔ ʖʂʑʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ɻɼʑʛʏʙʋ ʏʗʍ ɸʍɺʃɼʗɼʍ ʆʏʐʕʏʙʋ ɾ %XLOGLQJ ,QWHJUDWHG 3KRWYROWDLFV
%,39 ɸʗʞɸʌʂʍɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿʏʙʉʉɸʆʂʏʗɼʍʍɼʗɸʓʕɸʅɼʍʎʂʍɸʗɸʗɸʆɸʍʇɸʍɺʏʙʌʘʍɼʗʏʙʋ
ʂʍʐʑʂʔʂʛ ɼʍ ɸʗʖɸʛʂʍ ʑɸʖɿ ʑɸʖʏʙʇɸʍʂ ɸʑɸʆʂʍ ʆɸʋ ʖɸʍʂʛʂ ʔɸʃʂʆʍɼʗɿ ʍʆ  
ɠɼʍʛʂʍʂʍʖɼɺʗʕɸʅʋʏʍʖɸʁɿʕɼʗʒʂʍʖɸʗʂʍɼʗʂʍʋɼʅɽɸʗɺɸʘʏʙʋɾʔʖɸʘɼʃ
ɠɼʍʛʂʍʂʍʖɼɺʗʕɸʅʋʏʍʖɸʁʂɸʓɸʕɼʃʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿʇɼʖʞʌɸʃʍɼʍ
 ɠɼʍʛɸʌʂʍʆɸʓʏʙʌʘɿʈɼʓʛɾɹɼʗʏʙʋɺɼʉɼʘʂʆʖɼʔʛ
 ɢɼʍʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋʃʗɸʘʏʙʘʂʐʖɸʗɸʅʛʍɼʗɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʖɼʉɸɻʗʋɸʍʇɸʋɸʗʂʍʐ
ʑɼʔɺɼʖʍʂʕʗɸʞʇɼʍɸʔʌɸʍʕʗɸʋʏʍʖɸʁʍɼʗʂɻɼʑʛɼʗʏʙʋ
ɠɼʍʛʂʍʂʍʖɼɺʗʕɸʅʋʏʍʖɸʁʂʀɼʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿʇɼʖʞʌɸʃʍɼʍ
 ɒɸʍʆɾɵʇɸʋɼʋɸʖɸʅʖɼʉɸɻʗʋɸʍʋʌʏʙʔʈʞɼʗʂʇɼʖ
 ɔʍʖɼɺʗʕɸʅʃʂʍɼʃʏʕʎɼʍʛɸʌʂʍʆɸʓʏʙʌʘʂʍɵɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿʐɼʍʏʙʍɼʍʏʙʋʜʑʖʂʋɸʃɻʂʗʛ
ʏʗʂʑɸʖʊɸʓʏʕʃʂʍʏʙʋɾɾʍɼʗɺʂɸʌʂʆʏʗʏʙʔʖ



ɟʆɠɼʍʛʂʍʂʍʖɼɺʗʕɸʅʋʏʍʖɸʁɣɸʖʏʙʇɸʍʍɼʗʂʚʏʄɸʗɼʍʖɼʉɸɻʗʕɸʅɼʍʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ
ʋʏɻʏʙʃʍɼʗ

ɟɸʄʛɸʍɸʗʞɸʌʂʍɯɐʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿʕɼʗɿɻʂʖɸʗʆʕɸʅʘɸʍʆɸʘɸʅʏʗʞɾʈʞʏʕʋʏʍʖɸʁɼʃɿ
ʑɼʖʛɾʋɸʍʗɸʋɸʔʍʏʗɼʍʅɸʍʏʀɸʍɸʃɸʗʞɸʌʂʍɾʍɼʗɺɼʖʂʆʆɸʌɸʍʛʍɼʗʍɸʗʖɸɻʗʏʉʆɸɽʋɸ
ʆɼʗʑʏʙʀʌɸʍʘʏʙʘʏʙʋʍɼʗʂʍɎʀɼʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍʆʏʍʔʖʗʏʙʆʘʂɸʍɼʗɿʑɸʖʗɸʔʖʏʙʋɼʍʖɼʉɸɻ
ʗʏʉʍɼʗɿɸʑɸʍʗɸʍʛʑɼʖʛɾʕʔʖɸʇʃʂʍɼʍʏʗɸʌɻʆʏʍʔʖʗʏʙʆʘʂɸʍɼʗɿɹɸʕɸʆɸʍɸʐɸʚɸʋʏʙʗ
ɼʍ ʆɻʂʋɸʍɸʍ ɸʗʞɸʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ʅɸʍʗʏʙʀʌɸʍɿ ʛɸʋʏʙ ʑʏʓʀʆʏʙʋʍɼʗʂ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌɸʍɿ ʞ
ʏʗʕʖɸʍɺʐɼʍʍɼʗʆɸʌɸʘʍʂʏʗʞɾʋɼʆʂʆʌɸʍʛʂʆɸʋɺʏʙʌʛʂʇɸʋɸʗ

ɯʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍɺʅɸɺʗɼʗ
ɯɧ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ɺʅɸɺʗɼʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʖɼʉɸɻʗʏʉɿ ʅɸʍʏʀɸʍʏʙʋ ɾ ʍɸ
ʄɸɺʅʂʍ ʞ ɻʗɸʍʏʕ ɸʓɸʒʍʏʗɻʕʏʙʋ ɾ ʋʏʍʖɸʁʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ əɼʖʞɸɹɸʗ ʎɸʖ ʆɸʗʞʏʗ ɾ ʅɸ
ʍʏʀʃʂʍɼʃɺʅɸɺʗɼʗʂʖʂʑɼʗʂʍʞɻʗɸʍʘʏʙʋʑɸʖʆɼʗʕɸʅɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍɹɸʉɸɻʗʂʐʍɼʗʂʍɮɺ
ʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋɼʍʇʂʋʍɸʆɸʍʏʙʋɺʅɸɺʗɼʗʂʇɼʖʞʌɸʃʖʂʑɼʗɿɵɹʃʏʆʔʄɼʋɸɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʔʄɼʋɸ
ʞʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍʔʄɼʋɸ
ɋʃʏʆ ± ʔʄɼʋɸʌʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʑɸʖʆɼʗʕʏʙʋ ɼʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʇʂʋʍɸʆɸʍ ɹɸʉɸɻʗʂʐʍɼʗɿ ʞ
ɻʗɸʍʘʋʂʒʞʆɸʑɼʗɿɮʗʂʍɸʆʍʆ±ʏʙʋʑɸʖʆɼʗʕɸʅɾɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʘɸʍʘʂʍʋʂɸʘʕɸʅ
ɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ɹʃʏʆ ± ʔʄɼʋɸʍ ʏʗʖɼʉ ʘʏʙʌʘ ɼʍ ʖʗʕɸʅ ʇʂʋʍɸʆɸʍ ɹɸʉɸɻʗʂʐʍɼʗɿɪʏʙʌʘ ɾ
ʖʗʕɸʅʍɸʞɹɸʉɸɻʗʂʐʍɼʗʂʋʂʒʞʆɸʑɿɸʌʔʂʍʛʍɵɸʌʍʏʗɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʘʇɸʔʖɸʖʏʙʍʇʏ
ʔɸʍʛʂɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍɾʍɼʗɺʂɸʍʖʗʕʏʙʋɾʂʍʕɼʗʖʏʗʂʍʏʗʖɼʉʂʘʚʏʄɸʆɼʗʑʕɸʅʚʏʚʏʄɸ
ʆɸʍʃɸʗʏʙʋʏʕɾʍɼʗɺʂɸʍʖʗʕʏʙʋɾɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʘɸʍʘʂʍɔɻɼʑʖʕʌɸʃɹʃʏʆ±ʔʄɼʋɸʌʏʙʋɹɸ
ʘɸʆɸʌʏʙʋɼʍʔʑɸʓʂʐʍɼʗɿɸʌʔʂʍʛʍɵʑɸʖʆɼʗʕɸʅɾɸʗʞɸʌʂʍɯɧʆɸʌɸʍʛʏʗɿʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅ
ɾʋʂɸʌʍɾʍɼʗɺʂɸɸʗʖɸɻʗɼʃʏʙʞɸʌʍɻɼʑʂʘɸʍʘʏʙʉʉɼʃʏʙʇɸʋɸʗ



ɔʍʕɼʗʖʏʗɐʃʘɸʍʘ

ɟʆɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʘɸʍʘʂʍʋʂɸʘʕɸʅʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʇɸʋɸʆɸʗɺʂɹʃʏʆʔʄɼʋɸ

ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʔʄɼʋɸʌʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʑɸʖʆɼʗʕʏʙʋ ɾ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʎʉʀɸʍ ɸʋɹʏʉʒʏʙʀʌɸʋɹɵ
ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃʏʕ ʔʖɸʍɻɸʗʖ ʔʂʋʕʏʃʍɼʗ ± ʑɸʌʋɸʍɸʆɸʍ ʍʎɸʍɸʆʏʙʋʍɼʗ ʍʆ   Ɋʌɻ ʔʂʋ
ʕʏʃʍɼʗʏʕ ʘʏʙʌʘ ɼʍ ʖʗʕʏʙʋ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ɹʏʃʏʗ ɹɸʉɸɻʗʂʐʍɼʗɿ ʂʔʆ ʇɸʉʏʗɻʋɸʍ ɺʅɼʗʏʕɵ ɻʗɸʍʘ
ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗɿɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍʔʄɼʋɸʌʂʕʗɸʍʎʕʏʙʋɼʍʍɸʞɹʞɼʓɸʆɸʍʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿʞɾʃɼʆʖʗɸ
ʆɸʍɹʍʏʙʀɸɺʗɼʗɿ

ɔʍʕɼʗʖʏʗ



Ɋʍʒɸʖʂʐ
əə

Ɋʍʒɸʖʂʐ
ɬə

ɟʆɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʘɸʍʘʂʍʋʂɸʘʕɸʅʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʇɸʋɸʆɸʗɺʂɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʔʄɼʋɸ

ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʔʄɼʋɸʍɼʗʂ ɹɸʉɸɻʗʂʐ ʖɸʗʗɼʗʂ ʑɸʌʋɸʍɸʆɸʍ ʍʎɸʍɸʆʏʙʋʍɼʗɿ ʘʏʙʌʘ ɼʍ
ʖʗʕɸʅəɸʕɼʃʕɸʅ±ʏʙʋ
ɝʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ʔʄɼʋɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʂ ʍɼʗʆɸʌɸʘʋɸʍ ʑɸʗ
ɽɸɺʏʙʌʍʈʞʍɾʏʗʖɼʉɹɸʉɸɻʗʂʐʔɸʗʛɼʗɿʑɸʖʆɼʗʕɸʅɼʍʍʆɸʗʍɼʗʂʖɼʔʛʏʕ ʍʆ Ɋʌʍ
ʘʏʙʌʘɾʖɸʃʂʔʀɼʂʍʐʑɼʔʆɸʖɸʗɼʃʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗɿɹɸʉɸɻʗʂʐʖɸʗɹɼʗʔɸʗʛɼʗʂʋʂʒʞʂʍʐʑɼʔ
ʍɸʞɹʞɼʓɸʆɸʍʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿʞʔɸʗʛɼʗʂɹʍʏʙʀɸɺʗɼʗɿ
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ɟʆɝɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʃʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍʔʄɼʋɸ


Ɋʍʇʗɸʁɼʎʖɺʏʗʅʂʛʍɼʗʞʔɸʗʛɼʗ
ɯʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺɼʖʂʆ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ʁɸʋɸʍɸʆ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ
ʋʂʎɸʗʛɺʏʗʅʂʛʍɼʗʞʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗɌʏʌʏʙʀʌʏʙʍʏʙʍɼʍɺʏʗʅʂʛʍɼʗʂʖɸʗɹɼʗʇɸʕɸʛɸʅʏʙ
ʍɼʗ ʖɸʗɹɼʗ ɹɸʉʆɸʘʏʙʘʂʐ ɺʏʗʅʂʛʍɼʗʏʕ ʞ ʔɸʗʛɼʗʏʕ ɡʗʑɼʔ ʜʗʂʍɸʆ ʍʆ ±ʏʙʋ ʑɸʖ
ʆɼʗʕɸʅɾɸʌɻʑʂʔʂʇɸʕɸʛɸʅʏʙ


ɟʆɊʗʞɸʌʂʍʆɸʌɸʍʛʂʋʏʍʖɸʁʂʇɸʋɸʗɸʍʇʗɸʁɼʎʖɺʏʗʅʂʛʍɼʗʂʞʔɸʗʛɼʗʂʇɸʕɸʛɸʅʏʙ

ɦʖʏʗʞɸʉʌʏʙʔɸʆʏʙʋʍɼʗʆɸʌɸʘʕɸʅɼʍɸʍʇʗɸʁɼʎʖɺʏʗʅʂʛʍɼʗʞʔɸʗʛɼʗʏʗʏʍʛʜɺʖɸ
ɺʏʗʅʕʏʙʋɼʍʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂʁɸʋɸʍɸʆ
Ɍʏʗʅʂʛʂɸʍʕɸʍʏʙʋɿ

ɨɼʔʛɿ

ɟʎɸʍɸʆʏʙʀʌʏʙʍɿ

Ɍɸʌʃʂʆʏʍʂʐ

Ɋʍʘʛɼʗɹɸʘɼʃʏʙʇɸʋɸʗ

ɺɸʌʃʂʆʏʍʍɼʗʏʕ

ʖɸʗɹɼʗʋɸʆɼʗɼʔʍɼʗʂʕʗɸ
ʑʖʏʙʖɸʆʍɼʗɿɸʋʗɸʘʍɼʃʏʙ
ʇɸʋɸʗ

Ɏʗʆɸʗɸʘʋɸʍʃɸʗ

ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ
ʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʂʋʂɸʘʏʙʋ
ɾʃɼʆʖʗɸʋɸʖɸʆɸʗɸʗʋɸʍɿ

Ɍʏʗʅʂʛʍɼʗʂɺʏʖʂ

ɨʖɼʉɸɻʗʋɸʍʇʂʋʍɸʆɸʍ
ɺʏʗʅʂʛʍɼʗʂʆʗʏʙʋ
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ɐʃɼʆʖʗɸʖɼʄʍʂʆʍɼʗʂ
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ʆʖʗʂʐ

ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗ

ɨɸʚɸʆɸɹɼʗɸʍ

ɐʃɼʆʖʗɸʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ

ɸʛʘɸʍʍɼʗ

ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗ

ɦɼʉʋʏʉɺʏʗʅʂʛ

ɘʏʍʖɸʆʖʍɼʗʂɸʋʗɸʘʏʙʋ

ɝʏʙʗʊ

ɝʏʍʖɸʁɸʌʂʍɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗ

ɣʖʏʙʖɸʆɸɹɸʍɸʃʂ

ɣʍɻʜʉɸʆʍɼʗʂʞʇɼʉʏʙʌʔʍɼʗʂ
ɸʋʗɸʘʏʙʋ

ɦɸʌʗ

ɨɼʉɸɻʗʋɸʍʕɸʌʗɼʗʏʙʋɸʍʘʛɼʗ
ɹɸʘɼʃʏʙʇɸʋɸʗ

əɸʗʀɸʐɸʚ

ɝɸʆɼʗɼʔʍɼʗʂɻʂʗʛʂʏʗʏʎʏʙʋ

ɝɸʃʏʙʄʍɼʗʂʋʏʍʖɸʁʂ

ɝɸʃʏʙʄʍɼʗɿʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʏʕ

ʔɸʗʛ

ʖɸʍɼʃʏʙʇɸʋɸʗ

ɝɸʃʏʙʄʂʑʂʖɸʆ

ɨɼʉɸɻʗɼʃʏʙʘʇɼʖʏʋɸʃʏʙʄʍɼʗʂ

ʃɼʌɹʃ 

ʞɻʗɸʍʘʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ
ʔʄɼʋɸʍɼʗʂʍʎʏʙʋ
ɝɸʃʏʙʄʍɼʗʂʞɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ

ɝɼʆʏʙʔʂʐʁɸʑɸʕɼʍ

ʖɸʗʗɼʗʂɹɸʘʖɼʉɸʋɸʔɼʗʂ

ɐʃɼʆʖʗɸʐɸʚʂʐʔɸʗʛ

ʋɼʆʏʙʔɸʘʏʙʋ
ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍʑɸʗɸʋɼʖʗɼʗʂ
ʐɸʚʏʙʋ



ɯʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʇɼʖʕɸʗʕɼʃʏʙʑɸʇɸʍʒʕʏʉʈʞɼʗɿ
Ɋʗʞɸʌʂʍɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅɼʍɸʌʍʑɼʔʏʗʆɸʗʏʉɼʍɻʂʋɸʆɸʌɼʃɼʉɸʍɸ
ʆɸʌʂʍɹɸʗɻʑɸʌʋɸʍʍɼʗʂʍɝʏɻʏʙʃʍɼʗʂɸʑɸʆʂʍʀʗʅʕɸʅɾʞɻʂʋɸʆɸʌʏʙʋɾʆɸʗʆʏʙʖʂɸɽ
ɻɼʘʏʙʀʌɸʍɿɊʃʌʏʙʋʂʍɼʎʗʒɸʍɸʆɿɸʕɼʃʂɾɸʋʗɸʘʍʏʙʋʆʏʍʔʖʗʏʙʆʘʂɸʍʞʇɼʎʖɸʘʍʏʙʋɾʋʏʍ
ʖɸʁɿɦɸʆɸʌʍɼʀɼʖɼʉɸɻʗʏʉʍɼʗɿʑɸʖʎɸʊʆɼʗʑʏʕʐʕɸʗʕɼʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʖɼʉɸʚʏʄʋɸʍʞ
ʋʏʍʖɸʁʂʁɸʋɸʍɸʆɸʑɸɻʗɸʍʛʆɸʗʏʉɼʍʕʍɸʔʕɼʃ
Ɋʗʞɸʌʂʍɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʇɼʖɸʎʄɸʖɼʃʂʔʇɸʗʆɸʕʏʗɾʇʂʎɼʃʇɼʖʞʌɸʃɿ
 ɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿʑɼʖʛɾʑɸʇʑɸʍɼʃɽʏʕʞʐʏʗʖɼʉʏʙʋ
 ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍʆʏʍʖɸʆʖʍɼʗɿʑɼʖʛɾʃʂʍɼʍʐʏʗʞʋɸʛʏʙʗ
 ɝʂʍʐʞʖɼʉɸɻʗʋɸʍʑɸʇɿʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿʋʂʎʖʑɼʖʛɾʖɼʉɸʚʏʄɼʃʂʗɼʍʘɺʏʗʅɸʗɸʍɸ
ʌʂʍʚɸʀɼʀɸʕʏʗʋɸʋɹɵʕʍɸʔɿʆɸʍʄɼʃʏʙʇɸʋɸʗ
 ɦʄɸʃɹɸʗʈʗɸʘʋɸʍɻɼʑʛʏʙʋʋʏɻʏʙʃɿʆɸʗʏʉɾʆʏʖʗʕɼʃ ʍʆʂ 
 ɘʏʎʖɸʓɸʗʆɸʍɼʗɿʆɸʗʏʉɼʍʇɸʗʕɸʅɼʃʋʏɻʏʙʃʂʂʗɸʍʂʍʞʕʍɸʔɼʃɸʌʍ
 Ɏʀɼɯɧʋʏɻʏʙʃʂʋʂɸʗʞɸʌʂʍʋɸʗʖʆʏʘɿʆʏʖʗʕʂɸʋɹʏʉʒɸʗʞɸʌʂʍɯɧʋʏɻʏʙʃɿɻɸʓʍʏʙʋ
ɾ ɸʍʑʂʖɸʍ ʞ ɻʗɸ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʙʋɿ ʔɸʇʋɸʍɸʚɸʆʕʏʙʋ ɾ ʋʏɻʏʙʃʂ ʚʏʛʗ ɼʃʛɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ
ʑɸʖʊɸʓʏʕɸʌʍʑɼʖʛɾʚʏʄɸʗʂʍʕʂɸʍʕʍɸʔʋʏɻʏʙʃʏʕ
 ɣɼʖʛɾʑɸʎʖʑɸʍɼʃɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿʛɼʗʅʕɸʅʛʍɼʗʂʘʇɸʗʕɸʅʍɼʗʂʘ
 ɯɧʋʏɻʏʙʃɿʐʂʆɸʗɼʃʂɻʍɼʃɼʗʆʏʙɸʍʆʌʏʙʍʍɼʗʂʍʇɼʍʕɸʅɻʂʗʛʏʕʛɸʍʂʏʗɻɸʆɸʗʏʉɾ
ʕʍɸʔɼʃʎʗʒɸʍɸʆɿʆɸʋɸʑɸʆʂʍ ʍʆʂ 
 ɢʂ ʆɸʗɼʃʂ ʖɼʉɸʚʏʄɼʃ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ʛɸʗʎ ʖɸʃʏʕ ɻʗɸʍʛ ʊʏʑɸʍʍɼʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʍʆ
ʂ 
 ɢʂʆɸʗɼʃʂʖɼʉɸʎɸʗʁɼʃʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿɵɹʓʍɼʃʏʕɼʃʛɸʌʂʍɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʃɸʗɼʗɿʆɸʋʋʂɸ
ʘʏʙʋʍɼʗʂʖʏʙʚɿ
 ɢʂʆɸʗɼʃʂɻʍɼʃɸʗʞɸʌʂʍɯɧʋʏɻʏʙʃɿɸʗʖɸʛʂʍʆʏʉʋʏʕɻɼʑʂʍɼʗʛʞʏʗʞɾʋɸʆɼʗɼʔʂ
ʕʗɸ ʍʆʂ 
 ɯɧʋʏɻʏʙʃʂɸʗʖɸʛʂʍʋɸʆɼʗɼʔɿʐʂʆɸʗɼʃʂɼʍʀɸʗʆɼʃʋɼʄɸʍʂʆɸʆɸʍɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ
 ɢʂʆɸʗɼʃʂʆɸʍɺʍɼʃɸʗʞɸʌʂʍɯɧʋʏɻʏʙʃʂʕʗɸɸʑɸʆʂʍʆʆʏʖʗʕʂ ʍʆʂ 
 ɢʂʆɸʗɼʃʂʖɼʉɸɻʗɼʃʏʗʞɾɸʓɸʗʆɸɯɧʋʏɻʏʙʃʂʋɸʆɼʗɼʔʂʍ ʍʆʂ 
 ɢʂʆɸʗɼʃʂɯɧʋʏɻʏʙʃɿɼʍʀɸʗʆɼʃʛʂʋʂɸʆɸʍʍʌʏʙʀɼʗʂɸɽɻɼʘʏʙʀʌɸʍɿ ʍʆʂ 
 ɢʑɼʖʛɾʖɼʉɸɻʗɼʃɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿɸʍʈʗʞʂʁɸʋɸʍɸʆ
 ɝʏʍʖɸʁʂʁɸʋɸʍɸʆɯʕʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʋɸʆɼʗɼʔʍɼʗɿʑɼʖʛɾʅɸʅʆʕɸʅʃʂʍɼʍɸʍʃʏʙʔɸ
ʀɸʚɸʍʘʅɸʅʆʏʘʏʕʏʗʑɼʔɽʂɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʏʙʀʌʏʙʍʐɸʗʖɸɻʗʕʂ
 Ɏʀɼʋʏʍʖɸʁʂʇɸʋɸʗʑɼʖʛɾɸʍʘʛɼʗɹɸʘɼʃɸʃʌʏʙʋʂʍɼʎʗʒɸʍɸʆʂʋɼʒɸʑɸɻʗɸʍʛ
ʑɼʖʛ ɾ ɸʍɼʃ ʎʗʒɸʍɸʆʂ ʖɸʆʂ ʆʏʉʂ ʆɸʋ ʆʏʉʋʍɸʌʂʍ ʆʏʉʂ ʕʗɸ ɸʓɸʍʘ ʕʍɸʔɼʃʏʙ ɸʗʞɸʌʂʍ
ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɿʞɻʗɸʍʘʕʗɸʌʂʑɸʎʖʑɸʍʂʐ ʎɼʗʖɿɦɸʆɸʌʍ ʑɼʖʛɾ ʇɸʎʕʂɸʓʍɼʃ ʏʗʃʗɸ
ʘʏʙʘʂʐɸʍʘʛɼʗʂɹɸʘʏʙʋɿʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʕʗɸʘɸʍʆɸʃʂʐɾɣɼʖʛɾʍɸʞʇɸʎʕʂɸʓʍɼʃʏʗɸʍʘʛɼʗ
ɹɸʘɼʃʏʙɻɼʑʛʏʙʋɸʍʕɸʕɼʗɾɻɸʓʍʏʙʋɸʑʗɸʍʛʂɼʗɸʎʄʂʛɿ
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ɟʆɊʗɺɼʃʕɸʅɺʏʗʅʏʉʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʇɼʖɸʎʄɸʖɼʃʂʔ

ɯʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʆɸʌɸʍʛʂʋʏʍʖɸʁ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ʕɼʗɸɹɼʗʌɸʃ ʑɸʌʋɸʍɸɺʂʗɿ ʆʍʛɼʃʏʙʘ ʇɼʖʏ
ʋʏʍʖɸʁʍ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍʏʉ ʆɸɽʋɸʆɼʗʑʏʙʀʌʏʙʍɿ ʑɼʖʛ ɾ ʔʆʔʂ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃ ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍ
ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɿɍʂʖɸʗʆɼʍʛʃɸʌʍʖɸʗɸʅʏʙʋʔʖɸʘɸʅʆɼʍʘɸʉɸʌʂʍʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍʇɸʋɸʗ
ʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅ ɯɧ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ɺʏʅɿʍʀɸʘɿ Ɋʌʍ ʆɸɽʋʕɸʅ ɾ ʇɼʖʞʌɸʃ ʖʂʑʂ ɸʎ
ʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂʘ
 ɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺʂɹɸʉɸɻʗʂʐʍɼʗʂʔʖʏʙɺʏʙʋ
 ɨɼʉɸɻʗʋɸʍʏʙʉɼʘʏʙʌʘʍɼʗʂʏʙʔʏʙʋʍɸʔʂʗʏʙʀʌʏʙʍʞɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂʑʃɸʍɸʕʏʗʏʙʋ
 Ɋʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍʑʃɸʍʂʋʎɸʆʏʙʋ
 Ɋʍʇʗɸʁɼʎʖɺʏʗʅʂʛʍɼʗʂʇɸʕɸʛʏʙʋ
 ɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʖɼʉɸɹɸʎʄʏʙʋʇɼʍɸʆʍɼʗʂʞʓɼʃʔɼʗʂʖɼʉɸɻʗʏʙʋ
 ɝɸʃʏʙʄʍɼʗʂ ʞ ɾʃɼʆʖʗɸʇɸʉʏʗɻʂʐ ʃɸʗɼʗʂ ʇɸʋɸʗ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʑɸʖʌɸʍʍɼʗʂ
ʋʏʍʖɸʁ
 ɝʂɸʘʋɸʍʖʏʙʚʂʂʍʕɼʗʖʏʗʂʞɸʌʃɹɸʉɸɻʗʂʐʍɼʗʂʋʏʍʖɸʁ
 ɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʖɼʉɸɻʗʏʙʋʇɸʉʏʗɻʂʐʃɸʗɼʗʂʋʏʍʖɸʁʞɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗ
 ɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺʂʔʖʏʙɺʏʙʋʞɺʏʗʅɸʗʆʏʙʋ
ɍʂʖɸʗʆɼʍʛʕɼʗɿʍʎʕɸʅɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɿ
 ɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺʂɹɸʉɸɻʗʂʐʍɼʗʂʔʖʏʙɺʏʙʋ
 ɦʖʏʙɺɼʃɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺʂɹɸʉɸɻʗʂʐʍɼʗʂʖɼʉɸʚʏʄʋɸʍʇɼʖʞɸʍʛʏʕɸʓɸʒɸʘɸʅʇʍɸ
ʗɸʕʏʗʕʍɸʔʕɸʅʛʍɼʗɿ ʛɼʗʅʕɸʅʛʅʓʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍʆʏʖʗʕɸʅʛ ɐɸʆɸʍʕʍɸʔʕɸʅʛʍɼʗʂɸʓʆɸ
ʌʏʙʀʌɸʍɻɼʑʛʏʙʋɻʗɸʍʛʑɼʖʛɾʃʏʙʔɸʍʆɸʗɼʃʞʈɼʓʍɸʗʆɼʃʋʂʒʏʘʍɼʗʚʏʄɸʗʂʍɼʃʏʙʏʙʉʉʏʙʀ
ʌɸʋɹ
 ɦʖʏʙɺɼʃɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺʂɹʏʃʏʗɹɸʉɸɻʗʂʐʍɼʗʂɸʓʆɸʌʏʙʀʌʏʙʍɿʇɸʋɸʈɸʌʍʚɸʔʖɸ
ʀʉʀɼʗʏʙʋʍʎʕɸʅʘɸʍʆʂ


 ɦʖʏʙɺɼʃɹɸʉɸɻʗʂʐʍɼʗʂʕʗɸʑʂʖɸʆʍɼʗʂɸʓʆɸʌʏʙʀʌʏʙʍɿ
 ɢɸʚɼʃɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʘʌʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗʂʃɸʗʏʙʋɿɵʑɸʌʅɸʓɊʗʞʂʃʏʙʌʔʂʍɼʗʛʏʖɼʉɸɻ
ʗɼʃʏʕ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ Ɋʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂʍ ʏʙʉʉɸʇɸʌɸʘ ɻʂʗʛʏʕ ʇɸʋʏɽʕɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ʏʗ ɸʌʍ
ɸʑɸʇʏʕʏʙʋɾɸʍʕɸʍɸʑʂʖɸʆʂʕʗɸʍʎʕɸʅC9RFɹɸʘʎʉʀɸʌʂ ʑɸʗɸʑɿʍʀɸʘʛʂ ʃɸʗʏʙʋɿ
 ɝʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʃɸʗʏʙʋɿ ʐɸʚɼʃʏʙʘ ʇɼʖʏ ɸʍʑɸʌʋɸʍ ʑɼʖʛ ɾ ʍʏʗʂʘ ʅɸʅʆɼʃ ʋʏɻʏʙʃɿ ʂʗ
ʚɸʀɼʀɸʕʏʗʋɸʋɹʞʖɼʉɸɻʗɼʃɸʑɸʇʏʕʕɸʌʗʏʙʋʋʂʍʐʞʖɼʉɸɻʗʏʙʋɿ
 ɦʖʏʙɺɼʃʍʎʕɸʅɼʗɸʎʄʂʛɸʌʂʍʁɸʋʆɼʖʍɼʗʂʇɸʋɸʑɸʔʄɸʍʏʙʀʌʏʙʍɿɸʆʍʆɸʃʕɸʅʁɸʋ
ʆɼʖʍɼʗʂʇɼʖ
 əɸʋʏɽʕɼʃʏʗɸʓʆɸɾɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺʂʖɼʉɸɻʗʋɸʍʏʙʉɼʘʏʙʌʘɿ
 ɦʖʏʙɺʏʙʋʍɼʗʍ ɸʕɸʗʖɼʃʏʙʘ ʇɼʖʏ ʑɼʖʛ ɾ ʆɸʖɸʗɼʃ ʍʎʏʙʋʍɼʗ ʖʏʙʚɼʗʂ ʕʗɸ ʞ ʖɼ
ʉɸɻʗɼʃɹʏʃʏʗɹɸʉɸɻʗʂʐʍɼʗɿʐʏʗʞɸʑɸʇʏʕʕɸʌʗʏʙʋɍʗɸʇɸʋɸʗɸʍʇʗɸʁɼʎʖɾʍɸʄʜʗʏʛ
ɸʓɸʍʈʍɸʘʍɼʃʖɸʗɸʅʛʏʗʖɼʉʑɸʇʕɼʃʏʙɼʍɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺʂɹɸʉɸɻʗʂʐʑɸʗɸɺɸʍɼʗɿʔɸʗ
ʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗɿɺʏʗʅʂʛʍɼʗɿʞʇɸʍɻɼʗʈɸʍʛɿɊʌʍʑɼʖʛɾʃʂʍʂʐʏʗɸʑɸʇʏʕʞʇʍɸʗɸʕʏʗʂʍʔ
ʋʏʖʋʏʍʖɸʁʂʖɼʉɸʋɸʔʂʍ
 ɨɼʉɸɻʗʋɸʍʏʙʉɼʘʏʙʌʘʍɼʗʂʏʙʔʏʙʋʍɸʔʂʗʏʙʀʌʏʙʍʞɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂʑʃɸʍɸʕʏʗʏʙʋ
 ɟɸʄʛɸʍ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋɿ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʋɸʍʗɸʋɸʔʍ ʏʙʔʏʙʋʍɸʔʂʗɼʃ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ʕɼ
ʗɸɹɼʗʌɸʃʘʏʙʘʏʙʋʍɼʗʍʏʙɺʏʗʅʏʉʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂʇɼʗʀɸʆɸʍʏʙʀʌʏʙʍɿɵʍɼʗʆɸʌɸʘʕɸʅɸʗʖɸɻʗʏʉ
ʆɸɽʋɸʆɼʗʑʏʙʀʌɸʍʆʏʉʋʂʘ
 ɟɸʄʛɸʍ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋʍ ʔʆʔɼʃɿ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʍɸʞ ɹɸʕɸʆɸʍ ʁɸʋɸʍɸʆ ʖʗɸʋɸɻʗɼʃ
ɯɧʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂʋʏʍʖɸʁʂʕɼʗɸɹɼʗʌɸʃʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍɺʗɸʆɸʍʏʙʀʌɸʍʞʂʍʖɼʗʍɼʖɸʌʂʍ
ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗʂʏʙʔʏʙʋʍɸʔʂʗʏʙʀʌɸʍɿ
 ɣɼʖʛ ɾ ʆɸɽʋɼʃ ʋʏʍʖɸʁʂ ɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ ʑʃɸʍɿɵ ʍʎɼʃʏʕ ɹʏʃʏʗ ɺʏʗʅʏʉʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ
ʇɼʗʀɸʆɸʍʏʙʀʌʏʙʍɿɸʍʇʗɸʁɼʎʖɺʏʗʅʂʛʍɼʗʂʘɸʍʆɿʞʍʎɼʃʆɸʖɸʗʋɸʍʁɸʋʆɼʖʍɼʗɿɺʗɸ
ʝʂʆɿɍʗɸʇɸʋɸʗʑɼʖʛɾɸʌʘɼʃɼʃʋʏʍʖɸʁʂʖɼʉɸʋɸʔʆɸʖɸʗɼʃɸʍʇʗɸʁɼʎʖʐɸʚʏʙʋʍɼʗ
ʍʆɸʗɸʇɸʍʏʙʋʍɼʗʏʗʏʎɼʃɸʗʞɸʌʂʍɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʖɼʉɸɹɸʎʄʋɸʍɻʂʗʛɿɵʇɸʎʕʂɸʓʍɼʃʏʕʞ
ɹɸʘɸʓɼʃʏʕʎʗʒɸʑɸʖʂɸʓɸʗʆɸʍɼʗʂʆʏʉʋʂʘʇʍɸʗɸʕʏʗʔʖʕɼʗʏʙʋɿʜʗʕɸʞʖɸʗʕɸɿʍʀɸʘ
ʛʏʙʋɨɼʉɸʋɸʔʂɸʌʘɼʃʏʙʀʌɸʍɸʗɻʌʏʙʍʛʏʙʋʋʎɸʆʕʏʙʋɾʋʏʍʖɸʁʂɸʋɹʏʉʒɸʆɸʍʑʃɸʍɿʂʍʐɿ
ʀʏʙʌʃ ʆʖɸ ʆɸɽʋɸʆɼʗʑʕɸʅ ʈʞʏʕ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃ ʋʏʍʖɸʁɿ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃ ɸʌʍ ʑʃɸʍɸʕʏʗʕɸʅ
ʁɸʋɸʍɸʆɸʇɸʖʕɸʅʏʙʋɵɸʑɸʇʏʕɼʃʏʕʋʏʍʖɸʁʂɹɸʗʈʗʏʗɸʆ
ɝʏʍʖɸʁɸʌʂʍɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂʖʞʏʉʏʙʀʌʏʙʍɿʆɸʄʕɸʅɾɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺʂʐɸʚɼʗʂʘʆɸ
ʓʏʙʘʕɸʅʛʂʘ ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ʖʕʌɸʃ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ʕɸʌʗʂ ɸʓɸʍʈʍɸʇɸʖʆʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂʘ ʜʗʂʍɸʆ
ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍʃɸʗɼʗʂɼʗʆɸʗʏʙʀʌʏʙʍʂʘʆɸʋʂʍʕɼʗʖʏʗɿʞɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʂʖʏʙʚɿ
ɸʗʞʂʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍʂʘʞʖɼʉʏʙʋʍɼʗʂʘʑɸʎʖʑɸʍɼʃʏʙʇɸʋɸʗʅɸʅʆʂʑɸʖ
ʗɸʔʖʋɸʍ ʞ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖʏʙʀʌʏʙʍʂʘ ʞ ɸʌʃʍ Ɋʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɿ ʑɼʖʛ ɾ ʑʃɸʍɸ
ʕʏʗɼʃ ɸʌʍʑɼʔ ʏʗ ɯɧ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʋʏʍʖɸʁɿ ʇɸʋɿʍʆʍʂ ʋɼʉʋ ʆʃʂʋɸʌɸʆɸʍ ʑɸʌʋɸʍʍɼʗʂ ʞ
ɸʓɸʍʘ ʖɼʉʏʙʋʍɼʗʂ ʁɸʋɸʍɸʆɸʇɸʖʕɸʅʂ ʇɼʖ ɣʃɸʍɸʕʏʗɼʃʂʔ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃ ʏʗ
ʆɼʍʘɸʉɸʌʂʍʍʑɸʖɸʆʍɼʗʂʇɸʋɸʗʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺʂʋʏʍʖɸʁɿʆɸʗʏʉɾʖʞɼʃ
ʋɼʆʂʘɼʗɼʛʜʗʖɼʉɸɻʗʏʉʍɼʗʂʘɹɸʉʆɸʘɸʅɸʍʈʍɸʆɸɽʋʏʕʋʏʍʖɸʁʂɻɼʑʛʏʙʋɎʀɼɯɧ
ʇɸʋɸʆɸʗɺʍʂʗʋɼʒʍɼʗɸʓʏʙʋɾʍɸʞɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɸʑɸʖɼʉɸɻʗʋɸʍʖʞʏʉʏʙ
ʀʌʏʙʍɿʆɸʕɼʃɸʍɸʞʔʋɼʆʆɸʋɼʗʆʏʙʜʗʏʕ




 Ɋʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍʑʃɸʍʂʋʎɸʆʏʙʋ
Ɋʗʞɸʌʂʍɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺʂʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɿʔʆʔɼʃʏʙʘɸʓɸʒʑɼʖʛɾʋʎɸ
ʆɼʃʋʏʍʖɸʁʂɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌʏʙʍʍ ɸʑɸʇʏʕʏʉ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘʍɼʗʂ ʑʃɸʍɋʏʃʏʗ ɸʎʄɸʖʏʉʍɼʗʂʍ
ʑɼʖʛ ɾ ʅɸʍʏʀɸʘʍɼʃ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ ʆɸʍʏʍʍɼʗʂʍ ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ʖʕʌɸʃ ʈɼʓʍɸʗʆʂ ɼʍʀɸɹɸ
ʁʂʍʍɼʗ±ʏʙʋʞ±ʏʙʋʎɸʗɸɻʗʕɸʅɸʎʄɸʖɸʍʛʂɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍʑɸʇɸʍʒʍɼʗʂʍ
 Ɋʍʇʗɸʁɼʎʖɺʏʗʅʂʛʍɼʗʂʇɸʕɸʛʏʙʋ
ɟɸʄʛɸʍʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂʔʆʔɼʃɿ,ʑɼʖʛɾɹʏʃʏʗɸʍʇʗɸʁɼʎʖɺʏʗʅʂʛʍɼʗʍ
ʏʙ ʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗɿ ʖɼʉɸʚʏʄɼʃ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ʕɸʌʗ Ɋʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʍɸʞ ʏʗ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ
ɹʏʃʏʗɹɸʉɸɻʗʂʐʍɼʗɿɵɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ,ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɿʂʍʕɼʗʖʏʗʍɼʗɿ,ʃʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍʆɸʗɺɸ
ʕʏʗʂʐɿʞɸʌʃʍʍʏʙʌʍʑɼʔɸʓʆɸʃʂʍɼʍʖɼʉɸʋɸʔʏʙʋʆɸʋʃʂʍɼʍʇɸʔɸʍɼʃʂ:
ɘɼʍʘɸʉɸʌʂʍʍʎɸʍɸʆʏʙʀʌɸʍɯɧʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂʋʏʍʖɸʁʂʁɸʋɸʍɸʆʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʉɺʏʗ
ʅʂʛʍɼʗʂʞʔɸʗʛɼʗʂʘɸʍʆɿʍɼʗʆɸʌɸʘʕɸʅɾʑɸʗɸɺʗɸʝ±ʏʙʋɋɸʘʂɸʌɻʘɸʍʆʏʙʋʍʎʕɸʅ
ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ɺʏʗʅʂʛʍɼʗʂʘ ʞ ʔɸʗʛɼʗʂʘ ɼʗɹɼʋʍ ʇɸʗʆ ɾ ʃʂʍʏʙʋ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ʇɸʖʏʙʆ ʖʂʑʂ
ɺʏʗʅʂʛʍɼʗɵɼʃʍɼʃʏʕʖʕʌɸʃʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍʖɸʗɸʅʛʂɸʓɸʍʈʍɸʇɸʖʆʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂʘ
 ɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʖɼʉɸɹɸʎʄʏʙʋʇɼʍɸʆʍɼʗʂʞʓɼʃʔɼʗʂʖɼʉɸɻʗʏʙʋ
ɟɸʄʛɸʍ ɸʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʖɼʉɸɻʗɼʃɿ ʑɼʖʛ ɾ ʔʖʏʙɺɼʃ ʆɸʓʏʙʌʘʂ ʞ ʖɸʍʂʛʂ
ʕʂʊɸʆɿʞʃʂʍɼʃʇɸʋʏɽʕɸʅʏʗɻʗɸʍʛʆɸʗʏʉɼʍʆʗɼʃʃʗɸʘʏʙʘʂʐɹɼʓʞɻʂʋɸʆɸʌɼʃʏʙʁɼʗʂʏʗʏʍʛ
ʔʖɼʉʅʕɼʃʏʙɼʍʇɸʋɸʆɸʗɺʂʖɼʉɸɻʗʋɸʍɸʗɻʌʏʙʍʛʏʙʋɨɸʍʂʛɿʑɼʖʛɾɻʂʋɸʆɸʌʂʍɸʞʛɸ
ʋʂʍɼʗʂɸɽɻɼʘʏʙʀʌɸʍɿɨɼʉɸɹɸʎʄʋɸʍɿʍʀɸʘʛʏʙʋʑɼʖʛɾʇɸʎʕʂɸʓʍɼʃʍɸʞɸʌʍʏʗɯɧʋʏ
ɻʏʙʃʍɼʗʂʇɸʋɸʄʏʙʋɹɿʐʑɼʖʛɾʇɸʍɻʂʔɸʍɸʏʗʑɼʔɸʓɸɺɸʔʖɠɼʍʛɸʌʂʍʆɸʓʏʙʌʘʂʆɸʋʖɸ
ʍʂʛʂʕʍɸʔʕɸʅʛʍɼʗʂɸʓʆɸʌʏʙʀʌɸʍɻɼʑʛʏʙʋɻʗɸʍʘʋɸʔʂʍʑɼʖʛɾʖɼʉʌɸʆʑɸʇɼʃʖɸʍʖʂ
ʗʏʒɿʞʈɼʓʍɸʗʆɼʃʋʂʒʏʘʍɼʗɸʍʇʗɸʁɼʎʖɸʋʗɸʘʋɸʍɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂʂʗɸʆɸʍɸʘʋɸʍʇɸʋɸʗ
ɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺʂʋʏʍʖɸʁɿʔʆʔʕʏʙʋɾʖɸʍʂʛʂʕʗɸʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʖɼʉɸɻʗʋɸʍʖɸʗɸʅʛʂ
ʞɻʂʗʛʂʏʗʏʎʏʙʋʏʕɍʗɸʇɸʋɸʗʑɼʖʛɾɺʅɸʍʎɼʃʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʖɼʉɸɻʗʋɸʍʖɸʗɸʅʛɿɵʆʏʉʋ
ʍʏʗʏʎɼʃʏʕʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿɻɼʑʂʇɸʗɸʕɝʏɻʏʙʃʍɼʗɿʑɼʖʛɾʍɸʞʀɼʛɼʃʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍɸʍʆ
ʌɸʍʖɸʆʂʍʐɿʇʂʋʍɸʆɸʍʏʙʋʆɸʖɸʗʕʏʙʋɾʇɸʗʀʖɸʍʂʛʂʕʗɸʖɼʉɸɻʗʋɸʍɻɼʑʛʏʙʋɣɼʖʛ
ɾʇɸʋʏɽʕɼʃʏʗʖɼʉɸɻʗʋɸʍʖɸʗɸʅʛʏʙʋʐʆɸʔʖʕɼʗʆɸʋɸʓɸʗʆɸʏʗɿʆɸʗʏʉɾɸʓɸʒɸʘʍɼʃ
ʔʖʕɼʗʇʏʗʂɽʏʍʂʍʆɸʖʋɸʋɹɊʗʞʂʘɸʅʗɻʂʗʛʂɻɼʑʛʏʙʋəʂʎɼʘʍɼʍʛʏʗʔʖʕɼʗʏʉɸʓɸʗʆɸ
ʍɼʗʆɸʗʏʉɼʍʃʂʍɼʃʅɸʓɼʗɿʇɸʗʞɸʍʎɼʍʛɼʗɿʆɸʋɸʌʃʖɼʄʍɸʅʂʍʆɸʓʏʙʌʘʍɼʗʜʗʂʍɸʆʅʄʍɼ
ʃʏʙʌɽʍɼʗʞɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʔʌʏʙʍɼʗ
ɪɸʍʆɸʃʂɾʖɼʉɸɹɸʎʄɼʃɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿʖɸʍʂʛʂʕʗɸʇʏʗʂɽʏʍɸʆɸʍʏʙʉʉʏʙʀʌɸʋɹ ɼʗ
ʆɸʗʆʏʉʋʏʕɽʏʙɺɸʇɼʓʖɸʍʂʛʂʍɼʗʛʞʂɼɽʗʂʍ ɍɸʇʂʋʍɸʕʏʗʕʏʙʋɾʇɼʖʞʌɸʃʆɼʗʑəɸʌʖʍʂ
ɾʏʗʖɸʛɸʍɸʃʂʔʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂɸʎʄɸʖɸʍʛʂɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍɿɾɸʑɼʔʍʕɸɽʏʙʋɾəɸʎʕʂ
ɸʓʍɼʃʏʕ ɸʌʍ ʇɸʍɺɸʋɸʍʛɿ ʏʗ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ʖɼʉɸɻʗʕɸʅ ʋʏɻʏʙʃɿ ʇʏʕɸʘʕʏʙʋ ɾ ʋʏɻʏʙʃʂ
ʖɸʆʂʘʞʕʗɸʌʂʘɻɼʑʂʕɼʗʇʏʔʏʉʜɻʂʇʏʔʛʂʋʂʒʏʘʏʕɸʑɸɸʆʍʇɸʌʖɾɻɸʓʍʏʙʋʏʗʇʏʗʂ
ɽʏʍɸʆɸʍʖɼʉɸɹɸʎʄʋɸʍɻɼʑʛʏʙʋʜɻʂʇʏʔʛɿʋʏɻʏʙʃʂʖɸʆɸʕɼʃʂʂʍʖɼʍʔʂʕɾʆɸʖɸʗʕʏʙʋ
ʞʋʏɻʏʙʃɿɸʕɼʃʂʇɼʎʖɾʇʏʕɸʘʕʏʙʋʛɸʍʏʙʉʉɸʇɸʌɸʘʖɼʉɸɻʗʋɸʍɻɼʑʛʏʙʋ
ɪɸʍʆɸʃʂ ɾ ʍɸʞ ʖɼʉɸɻʗɼʃ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ʖɸʍʂʛʂ ʆɼʍʖʗʏʍɸʆɸʍ ʋɸʔʏʙʋɵ ʑɸʇʑɸ
ʍɼʃʏʕʔʂʋɼʖʗʂʆʏʙʀʌʏʙʍɿɣɼʖʛɾʇɸʎʕʂɸʓʍɼʃʀɼʂʍʐʑʂʔʂʍʆʃʂʍʂɯɧʆɸʌɸʍʛʂʖɼʔʛɿʚʏ
ʉʏʘʂʘ


ɨɼʉɸɻʗʋɸʍʖɸʗɸʅʛʂɺʅɸʍʎʋɸʍʇɸʋɸʗʑɼʖʛɾʇɸʎʕɸʗʆɼʃʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʎɸʗʛʂɼʗʆɸ
ʗʏʙʀʌʏʙʍɿɵ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃʏʕ ɻʗɸʍʘ ʐɸʚɼʗɿ ʞ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʋʂʒʞ ʇɼʓɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ ʇɸʋɸ
ʈɸʌʍʆɼʍʖʗʏʍɸʆɸʍʔɼʉʋɸʆʍɼʗʂʃɸʌʍʏʙʀʌɸʍ
ɍʗɸʍʂʘ ʇɼʖʏ ʑɼʖʛ ɾ ʍʎɼʃ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ɸʋʗɸʘʋɸʍ ʆɼʖɼʗɿ ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍ ʇɼʍɸʆʍɼʗʂ
ʖɼʉɸɹɸʎʄʏʙʋɿʞʓɼʃʔɼʗʂ ɻʂʗʛɿɵʇɸʋɸʈɸʌʍ ɸʗʖɸɻʗʏʉʂ ʆʏʉʋʂʘʖʗʕɸʅʘʏʙʘʏʙʋʍɼʗʂəɼ
ʍɸʆʍɼʗɿ ʑɼʖʛ ɾ ɸʋʗɸʘʕɼʍ ʖɸʍʂʛʂ ʆʗʏʉ ʇɼʅɸʍʍɼʗʂʍ  ʅʑɼʉʍɼʗʂʍ șȚȘȖȗȐȓȈ  ɸʌʃ ʏʐ ʀɼ
ɼʗʆɸʌʍɸʆɸʍʖɸʄʖɸʆʍɼʗʂʍʆɸʕɸʗɸʋɸʅʂʍ ȖȉȘȍȠȍȚȒȈ ɍʗɸʇɸʋɸʗʀʂʀɼʉʌɸʖɸʍʂʛʂ
ɻɼʑʛʏʙʋ ʑɼʖʛ ɾ ʏʗʏʎɼʃ ʇɼʅɸʍʍɼʗʂ ɻʂʗʛɿ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃʏʕ ʐɸʚʏʙʋʍɼʗ ʖɸʍʂʛʂ ʅɸʅʆʂ
ʖɸʆʂʘʞʖɼʉɸʚʏʄɼʃʏʕɸʌɻʐɸʚɼʗɿʖɸʍʂʛʂɸʗʖɸʛʂʍʋɸʆɼʗɼʔʂʕʗɸʂʍʐʑɼʔʍɸʞʋʏʙʗ
ʊʏʕʀɼʀʞɸʆʂʇɸʗʕɸʅɼʃʏʕʀʂʀɼʉʂʋɸʆɼʗɼʔʂʍ
əɸʋɸʈɸʌʍɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʞʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍɺʅɸɺʗɼʗʂɵʑɼʖʛɾʑɸʖʗɸʔʖɼʃʖɼʉɸɻʗʋɸʍ
ɺʅɸʑɸʖʆɼʗɿɸʌʔʂʍʛʍɵʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʂʔʄɼʋɸʍʏʗɿʘʏʙʌʘɾʖɸʃʂʔʇɸʋɸʆɸʗɺʂɹɸʉɸɻʗʂʐ
ʍɼʗʂʚʏʄʆɸʑɸʆʘʏʙʋɿ
ɝɼʖɸʉɸʆɸʍ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ʓɼʃʔɼʗʍ ɸʋʗɸʘʍɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ʃɸʌʍ ʖɸ
ʗɸʅʏʙʋ ʔʖɸʘɸʅ / ± ʖʂʑʂ ʇɼʍɸʆʍɼʗɿ ʏʗʏʍʛ ɸʋʗɸʘʕʏʙʋ ɼʍ ʖɸʗɹɼʗ ʑʗʏʝʂʃʍɼʗʏʕ
ʋɼʖɸʉɸʆɸʍʅɸʅʆɼʗʂʕʗɸ ʍʆ Ɋʋʗɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʗʇɼʍɸʆʂ ʖɸʆ ɻʗʕʏʙʋɾʋʂʒɸɻʂʗ
ʒʗɸʋɼʆʏʙʔɸʘʏʙʋʍɸʑɸʇʏʕɼʃʏʙʇɸʋɸʗʞʑʖʏʙʖɸʆʏʕɸʋʗɸʘʕʏʙʋɾʖɸʍʂʛʂʆʗʏʉʇɼʅɸʍʂʍ
ʍʆ 


ɟʆɯʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʋʏʍʖɸʁɿʋɼʖɸʉɸʆɸʍʖɸʍʂʛʂʕʗɸ/±ʖʂʑʂʇɼʍɸʆʍɼʗʂ
ʋʂʒʏʘʏʕ

ɋɸʘʂʍʎʕɸʅ/±ʖʂʑʂʇɼʍɸʆʂʘʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋɼʍʍɸʞɹɸɽʋɸʀʂʕɸʌʃʖʂʑʂʇɼʍɸʆ
ʍɼʗ ɔʗɼʍʘ ɻʗɸʆɸʍ ʇɸʖʆɸʍʂʎʍɼʗʏʕ ɸʐʛʂ ɼʍ ɿʍʆʍʏʙʋ ʋɼʖɸʉɸʆɸʍ ʖɸʍʂʛʂ ʆʏʉʂʍ ʔɼʉʋ
ʕʏʉ ʇɼʍɸʆʍɼʗɿ ʏʗʏʍʘ ʕʗɸ ɸʍʋʂʒɸʑɼʔ ɸʋʗɸʍʏʙʋ ɾ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃɿ ʍʆ   Ɋʌʔʂʍʛʍɵ ɸʌʔ
ɻɼʑʛʏʙʋʋʏʍʖɸʁʂʇɸʋɸʗʐɼʍʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋʓɼʃʔɼʗʞʏʗɸʋɼʍɸʆɸʗʞʏʗʍɾʖɸʍʂʛʂʕʗɸ
ʃʗɸʘʏʙʘʂʐɸʍʘʛɼʗʐɼʍɹɸʘʕʏʙʋʂʍʐʂʎʍʏʗʇʂʕɹɸʘɸʓʕʏʙʋɾɸʍʈʗʞɸʒʗʂʇɸʕɸʍɸʆɸʍʆɸʀʏʘɿ






ɟʆɝɼʖɸʉɸʆɸʍʖɸʍʂʛʂʆʏʉʂʍʔɼʉʋʕʏʉʇɼʍɸʆʏʕʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʂʋʏʍʖɸʁ

ɟʆɸ±ʏʙʋʘʏʙʌʘɾʖʗʕɸʅʆʉʋʂʍɻʗɸʌʂʍʖɸʍʂʛʂʕʗɸʇɼʍɸʆʂʋʏʍʖɸʁʂʜʗʂʍɸʆ
ɟʆɸʗʏʙʋɼʗʞʏʙʋɾʏʗʖɸʍʂʛʂʆʗʏʉʇɼʅɸʍɿɹɸʘʕɸʅɾʋʂʆʉʋʂʍɻʗʂʇɼʓɸʘʋɸʍʋʂʒʏʘʏʕɵɸʌʍ
ɻɼʑʂʕɼʗɹɸʗʈʗɸʘʍɼʃʏʕəɼʍɸʆɿʑʖʏʙʖɸʆʍɼʗʂʋʂʒʏʘʏʕɸʋʗɸʘʕʏʙʋɾʇɼʅɸʍʂʍʏʗʂʘʇɼʖʏ
ʇɼʓɸʘʕɸʅʆʉʋʂʍɻʗɿɻʗʕʏʙʋɾʂʗʖɼʉɿɊʌʔɺʏʗʅʏʉʏʙʀʌɸʍɿʍʀɸʘʛʏʙʋʑɼʖʛɾʃʂʍɼʃʏʙʎɸɻʂʗ
ʏʗʑɼʔɽʂ ʇɼʍɸʆʍ ʏʙʍɼʍɸ ɹɸʕɸʆɸʍɸʐɸʚ ɹɸʗʈʗʏʙʀʌʏʙʍ ɸʌʍʑɼʔ ʏʗ ʋʏʍʖɸʁʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ
ɸʌʍ ʐʔɼʉʋʂ ʍɼʗʛʞʂ ʎɸʗʛʂ ʆʉʋʂʍɻʗʂʍ ʞ ʖɼʉɸɻʗʕʂ ʖɸʍʂʛʂ ʇɼʅɸʍʂ ʕʗɸ ʂʗ ʍɼʗʛʞʂ ʇɸʗʀ
ʋɸʆɼʗɼʔʏʕ
əɼʍɸʆʂʋʏʍʖɸʁʂʘʇɼʖʏʖɸʍʂʛʂʘʑɸʇɸʍʒʕʏʉɹɸʗʈʗʏʙʀʌɸʍʕʗɸɸʋʗɸʘʕʏʙʋɼʍʓɼʃ
ʔɼʗɿ ʍʆɹ ɔʍʐʑɼʔʆʉʋʂʍɻʗɸʌʂʍɸʌʍʑɼʔɾʃʋɼʖɸʉɸʆɸʍʖɸʍʂʛʂʕʗɸʋʏʍʖɸʁʍʂʗɸ
ʆɸʍɸʘʍɼʃʂʔɸʍʇʗɸʁɼʎʖɾɸʑɸʇʏʕɼʃʓɼʃʔɼʗʂʑɸʇɸʍʒʕʏʉɹɸʗʈʗʏʙʀʌʏʙʍɿʖɸʍʂʛʂʘʕɼʗɿ
ɻʂʖɸʗʆʕɸʅʜɻɸʚʏʄɸʍɸʆʏʙʀʌʏʙʍɿʞʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʇʏʕɸʘʏʙʋʍɸʑɸʇʏʕɼʃʏʙʇɸʋɸʗ

 




ɸ ɹ 
ɟʆəɼʍɸʆʂ ɸ ʞʓɼʃʔʂ ɹ ʋʏʍʖɸʁɿʆʉʋʂʍɻʗɸʌʂʍʖɸʍʂʛʂʕʗɸ




əɸʊɸʄɸʍʇʗɸʁɼʎʖɾʃʂʍʏʙʋʓɼʃʔɼʗɿʆʘɼʃʋʂʋʌɸʍʘʛɸʍʂʏʗɻʗɸʍʛʕɸʊɸʓʕʏʙʋɼʍʋ
ʆɸʋʋɼʗʆɸʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʏʕɊʌɻʍʑɸʖɸʆʂʇɸʋɸʗɺʏʌʏʙʀʌʏʙʍʏʙʍɼʍʖɸʗɹɼʗʖʂʑʂʆʘʏʗ
ɻʂʐʍɼʗʏʗʏʍʛʇʂʋʍɸʆɸʍʏʙʋɼʗʆɸʗʏʙʉʉɸʍʆʌʏʙʍɸʈʞɻɼʖɸʃʍɼʗɼʍʏʗʏʍʘʋʂʒʏʘʏʕʓɼʃʔɼʗʂ
ʇɸʗʞɸʍʆʖʏʗʍɼʗɿʑʖʏʙʖɸʆʍɼʗʏʕɸʋʗɸʘʕʏʙʋɼʍʋʂʋʌɸʍʘɊʌɻʑʂʔʂɸʋʗɸʘʋɸʍʜʗʂʍɸʆɾ
ʘʏʙʌʘʖʗʕɸʅʍʆ±ʏʙʋ


ɟʆɯʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʖɸʆɻʗʕʏʉʓɼʃʔɼʗʂɸʋʗɸʘʏʙʋʆʘʏʗɻʂʐʏʕ

ɦʏʕʏʗɸɹɸʗʑɸʇɸʍʒʕʏʉɼʗʆɸʗʏʙʀʌɸʋɹʓɼʃʔɼʗʂʍɸʄɸʑɸʖʗɸʔʖɸʆɸʍɸʎʄɸʖɸʍʛ
ʍɼʗɿ ʆʖʗɸʖʏʙʋ ʆʘʏʙʋ ʋʂʋʌɸʍʘ  ʆɸʖɸʗʕʏʙʋ ɼʍ ɺɼʖʍʂ ʕʗɸ Ɋʌɻ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ʇɸʗʋɸʗ ɾ
ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃʋʂʛɸʍʂʂʎʏʖʍʏʙʆ
ɥɼʃʔɼʗʂʋʏʍʖɸʁʂʘʇɼʖʏʑɼʖʛɾʋʂɸʘʍɼʃʇʏʉɸʍʘʋɸʍɾʃɼʆʖʗɸʇɸʉʏʗɻʂʐɺʅɼʗɿʏʗʏʍʛ
ʑɼʖʛɾʆʘʕɼʍʋʂɸʘʋɸʍʖʏʙʚʂʍəɸʉʏʗɻʂʐʃɸʗɼʗʏʕʑɼʖʛɾʍɸʞʓɼʃʔɼʗʂɸʓɸʍʈʂʍʇɸʖʕɸʅ
ʍɼʗɿʆʘʕɼʍʋʂʋʌɸʍʘ ʍʆ 


ɟʆɥɼʃʔɼʗʂʇɸʗʞɸʍʆʖʏʗʍɼʗʂʆʘʏʙʋɿʋʂʋʌɸʍʘʇɸʉʏʗɻʐʏʕʇʏʉɸʍʘʏʙʋʍɸʑɸʇʏʕɼʃʏʙ
ʍʑɸʖɸʆʏʕ



 ɝɸʃʏʙʄʍɼʗʂ ʞ ɾʃɼʆʖʗɸʇɸʉʏʗɻʂʐ ʃɸʗɼʗʂ ʇɸʋɸʗ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʑɸʖʌɸʍʍɼʗʂ
ʋʏʍʖɸʁ
əɸʋɸʈɸʌʍʖɼʉɸɻʗʋɸʍɺʅɸɺʗʂɵʋʏʍʖɸʁʕʏʙʋɼʍʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʞʑɸʖʌɸʍʍɼʗʏʗʏʍʘʋʂ
ʒʏʕʑɼʖʛɾɸʍʘʍɼʍʋɸʃʏʙʄʍɼʗɿʞɾʃɼʆʖʗɸʇɸʉʏʗɻʂʐʃɸʗɼʗɿɨɸʍʂʛʂʕʗɸɸʗʖɸʛʂʍʋʂʒɸ
ʕɸʌʗʏʙʋʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿʑɸʎʖʑɸʍʏʙʋɼʍʋɸʃʏʙʄʍɼʗɿʞʇɸʉʏʗɻʂʐʃɸʗɼʗɿɊʗʞʂʊɸʓɸɺɸʌʀ
ʍɼʗʂʘʋʀʍʏʃʏʗʖɸʌʂʍʖɼʉʏʙʋʍɼʗʂʘʞʛɸʋʂʍɼʗʂʘ
Ɋʗʞɸʌʂʍʆɸʌɸʍʛʍɼʗʏʙʋʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʉʑɸʎʖʑɸʍʂʐʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿʔʏʕʏʗɸɹɸʗ ʃʂʍʏʙʋ
ɼʍʏʐʋɼʖɸʉɸʆɸʍ ʍʆɸ ʞʋɼʖɸʉɸʆɸʍ ʍʆɹ ɍʗɸʍʛʂʗɼʍʘʇɼʗʀʂʍʆɸʗʏʉɼʍ
ʃʂʍɼʃʆʏʎʖʞʊʆʏʙʍ ʅɸʃʛɸʕʏʗ 
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ɟʆɣʃɸʔʖʂʆ ɸ ʞʋɼʖɸʉɸʆɸʍ ɹ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʏʗʏʍʘʋʂʒʏʕɸʍʘʍʏʙʋɼʍʋɸʃʏʙʄʍɼʗɿ
ʇɸʉʏʗɻʂʐʃɸʗɼʗɿ

ɡʐʋɼʖɸʉɸʆɸʍʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿʑɸʖʗɸʔʖʕʏʙʋɼʍʑʃɸʔʖʂʆʍʌʏʙʀʂʘʏʗɿɹɸʕɸʆɸʍʂʍ
ɸʋʏʙʗɾʋʂɸʁɸʋɸʍɸʆʃʂʍɼʃʏʕʎɸʖɸʕɼʃʂʀɼʀʞɵʋɼʖɸʉɸʆɸʍʂʇɸʋɼʋɸʖʏʙʀʌɸʋɹɡʗʑɼʔ
ʇʏʙʋʛʏʐʋɼʖɸʉɸʆɸʍʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂʇɸʋɸʗʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋɼʍʍɼʌʃʏʍʑʏʃʂʑʗʏʑʂʃɼʍʆɸʋ
ʑʏʃʂʕʂʍʂʃʛʃʏʗʂɻ ǷǪǽ39& ɝɼʖɸʉɸʆɸʍʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿʑɸʖʗɸʔʖʕʏʙʋɼʍ ʘʂʍʆɸʑɸʖ
ʑʏʉʑɸʖʂʘʐʁɸʍɺʏʖʕʏʉʑʏʉʑɸʖʂʘɸʗʏʙʌʗʂʘɸʃʌʏʙʋʂʍʂʘʆɸʋʍʂʆɼʃɸʑɸʖɸʗʏʙʌʗʂʘ
ɘʏʎʖ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ɸʌʍ ʕɸʌʗɼʗʏʙʋ ʏʗʖɼʉ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʏʙʍɼʍɸʃ
ʋɼʅ ʋɼʄɸʍʂʆɸʆɸʍ ɸʋʗʏʙʀʌʏʙʍ Ɋʍʇʗɸʁɼʎʖʏʙʀʌɸʍɻɼʑʛʏʙʋ ʏʗʖɼʉ ʑɼʖʛɾʀɼʛɼʃ ʋʏʍʖɸʁʂ
ʏʙʉʉʏʙʀʌʏʙʍɿ ʏʙʉʂʉʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿ ʅʓʕʏʙʋ ɼʍɵ ɻʗɸ ʇɸʋɸʗ ʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅ ʅʓʏʉ ʇɸʗʋɸʗɸʍʛʂ
ʋʂʒʏʘʏʕ ɜʆʏʙʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿ ʅɸʃʛɸʕʏʗ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛ ʏʙʍɼʍ ʞ ʇɼʎʖʏʙʀʌɸʋɹ ʊʆʕʏʙʋ ɼʍ
ɍʗɸʍʛʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋɼʍɸʌʍʕɸʌʗɼʗʏʙʋʏʗʖɼʉʊʆʏʙʋʍɼʗɿʇɸʋɼʋɸʖɸɹɸʗʎɸʖɼʍ
ɣɸʎʖʑɸʍʂʐ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʏʕ ʋʏʍʖɸʁʂ ɻɼʑʛʏʙʋ ʇɸʉʏʗɻʂʐ ɺʅʂ ʏʙʉʉʏʙʀʌʏʙʍɿ  ± ʏʕ
ʀɼʛɼʃʏʙʍʑɸʖɸʆʏʕʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋɼʍʖɸʗɹɼʗʖʂʑʂʆʘɸʋɸʔɼʗʏʗʏʍʘʋɼʒʋʂɸʘʕʏʙʋɼʍʋʂʋ
ʌɸʍʘɼʗʆʏʙʄʏʉʏʕɸʆʏʙʋʖɼʉɸɻʗʕɸʅʋɸʃʏʙʄʍɼʗɿ ʇɸʉʏʗɻɸʃɸʗɼʗɿ 
ɝɼʖɸʉɸʆɸʍ ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿ ʔʉʏʘʏʕ ʆʖʗɼʃʏʙʘ ʇɼʖʏ ʑɼʖʛ ɾ ʆʖʗʕɸʅʛʂ ɼɽʗɼʗɿ ʍɼʗ
ʔʂʘʂʍʐʑɼʔʍɸʞɻʗʔʂʘʇɸʗʀɼʘʍɼʃəɸʆɸʓɸʆɻɼʑʛʏʙʋɻʗɸʍʛʆɸʗʏʉɼʍʕʍɸʔɼʃʇɸʉʏʗɻɸ
ʃɸʗɼʗʂʋɼʆʏʙʔʂʐʎɼʗʖɿʂʍʐɿʆɸʗʊʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʂʑɸʖʊɸʓʆɸʗʏʉɾʃʂʍɼʃ
Ɍʏʌʏʙʀʌʏʙʍʏʙʍɼʍʑɸʎʖʑɸʍʂʐʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂʋʏʍʖɸʁʂɹɸɽʋɸɽɸʍʈʞɼʗʖɸʗɹɼʗʖʂʑʂ
ʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍɻɼʖɸʃʍɼʗʏʕɸʓɸʒɸʗʆʕʏʉɸʗʖɸɻʗʏʉʆɸɽʋɸʆɼʗʑʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂʆʏʉʋʂʘɝʏʍ
ʖɸʁʂɼʗʆʏʙʜʗʂʍɸʆʆʉʋʂʍɻʗɼʞʇɸʗʀʖɸʍʂʛʍɼʗʂʇɸʋɸʗʑɸʖʆɼʗʕɸʅɾʍʆ±ʏʙʋ







ɟʆɘʉʋʂʍɻʗɼʞʇɸʗʀʖɸʍʂʛʍɼʗʂʕʗɸʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂʋʏʍʖɸʁʂʜʗʂʍɸʆʍɼʗ

ɯɧʆɸʌɸʍʛʂʍɸʄɸɺʅʋɸʍɿʍʀɸʘʛʏʙʋʑɸʎʖʑɸʍʂʐʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗɿɿʍʖʗɼʃʂʔʂʍʁɼʍɼʗʍɼʗɿ
ʇɸʎʕʂ ɼʍ ɸʓʍʏʙʋ ɹɸɽʋɸʀʂʕ ɺʏʗʅʏʍʍɼʗ ʂʍʐʑʂʔʂʛ ɼʍ ʃɸʗɼʗʂ ʐɸʚɼʗɿ ʛɸʍɸʆɿ ʖɼʔɸʆɿ
ʃɸʗʋɸʍɸʍʆʏʙʋɿɸʗʖɸʛʂʍʋʂʒɸʕɸʌʗʂɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɊʗʞʂʊɸʓɸɺɸʌʀ
ʍɼʗʄʏʍɸʕʏʙʀʌʏʙʍ ɖʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂʖʗɸʋɸɺʂʅʍɿʍʖʗʕʏʙʋɾɵʇɸʎʕʂɸʓʍɼʃʏʕɸʌʍʇɸʍɺɸʋɸʍʛɿ
ʏʗʔʏʕʏʗɸɹɸʗʄʏʉʏʕɸʆʂ ʋɼʒ ʃɸʗɼʗɿʑɼʖʛɾɽɹɸʉɼʘʍɼʍɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍɿ ʄʏʉʏʕɸʆʂʃɸʌ
ʍɸʆɸʍʆʖʗʕɸʅʛʂʖʏʆʏʔɿ
ɣɸʎʖʑɸʍʂʐʑɸʖʌɸʍʍɼʗʍʏʙʍɼʍʏʙʉʉɸʍʆʌʏʙʍɸʈʞʆʖʗʕɸʅʛʞʑʖʗɸʔʖʕʏʙʋɼʍʑʃɸʔ
ʖʂʆʍʌʏʙʀʂʘɍʗɸʍʛʆʂʗɸʓʕʏʙʋɼʍʇʂʋʍɸʆɸʍʏʙʋʎɼʍʛɸʌʂʍʆɸʓʏʙʌʘʂʍɼʗʔʏʙʋʏʗʖɼʉɹɸʘɸ
ʆɸʌʏʙʋ ɼʍ ɸʗʖɸʛʂʍ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ ɣɸʖʌɸʍʍɼʗʂ ʋɼʒ ʋɸʃʏʙʄʍɼʗʂ ʞ ʇɸʉʏʗɻɸʃɸʗɼʗʂ
ʋʏʍʖɸʁɿɹɸʕɸʆɸʍʂʍʇɼʎʖɾɵʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂʇɸʋɼʋɸʖ
 ɝʂɸʘʋɸʍʖʏʙʚʂʂʍʕɼʗʖʏʗʂʞɸʌʃɹɸʉɸɻʗʂʐʍɼʗʂʋʏʍʖɸʁ
əɸʋɸʈɸʌʍʖɼʉɸɻʗʋɸʍɺʅɸɺʗʂɵʋʏʍʖɸʁʕʏʙʋɾʋʂɸʘʋɸʍʖʏʙʚɿɊʌʍʑɼʖʛɾʖɼʉɸ
ɹɸʎʄɼʃɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʍʇʍɸʗɸʕʏʗʂʍʔʋʏʖʔʖʕɼʗʏʖʕɸʌʗʏʙʋɘɸʗɼʃʂɾɸʌʍʖɼʉɸɹɸʎʄɼʃ
ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʖɸʆɵɸʋʗɸʘʍɼʃʏʕʓɼʃʔʂʍɘɸʗɼʃʂɾʍɸʞɸʌʍʖɼʉɸɹɸʎʄɼʃʖɸʍʂʛʂʅɸʅʆʂʖɸʆ
ɔʍʕɼʗʖʏʗɿʞʋʌʏʙʔɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍɹɸʉɸɻʗʂʐʍɼʗɿʔʏʕʏʗɸɹɸʗʖɼʉɸɻʗʕʏʙʋɼʍʍɼʗʛʞʏʙʋɵ
ʍʆʏʙʉʏʙʋʆɸʋɸʕʖʏʖʍɸʆʏʙʋʇʂʋʍɸʆɸʍɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʕɸʇɸʍɸʆʂʋʏʖɸʆɸʌʛʏʙʋɪɸʍʆɸʃʂ
ɾɹʏʃʏʗɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍɹɸʉɸɻʗʂʐʍɼʗɿʋʏʍʖɸʁɼʃʋɼʆɿʍɻʇɸʍʏʙʗʕɸʇɸʍɸʆʂʕʗɸʏʗɿʆɸʗʏʉ
ɾ ʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅ ʃʂʍɼʃ ʍʗɹɸʖɸʄʖɸʆʂʘ ʆɸʋ ɸʌʃ ɾʃɼʆʖʗɸʋɼʆʏʙʔʂʐ ʍʌʏʙʀʂʘ ʍʆ   Ɋʌɻ
ʖʂʑʂʋʏʍʖɸʁɿʖɸʃʂʔɾɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍɸʍʒɸʖʂʐʍɼʗʂʍʇɼʎʖʋʏʖɼʍɸʃʏʙʇʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍ
ɋɸʘʂɸʌɻʋɼʆʕɸʇɸʍɸʆʂʕʗɸʆɸʖɸʗʕɸʅʋʏʍʖɸʁɿʇʂʋʍɸʕʏʗʕʏʙʋɾʍɸʞʍʗɸʍʏʕʏʗʂʍʕɼʗ
ʖʏʗɿ ʅɸʍʗ ɾ ɸʌʍ ʆɸʗʏʉ ɾ ʆʎʓɼʃ  ± ʂʘ  ʆɺ ʛɸʍʂ ʏʗ ʑɸʗʏʙʍɸʆʏʙʋ ɾ ʖʗɸʍʔʝʏʗʋɸʖʏʗ
ʂʔʆʋɼʆʕɸʇɸʍɸʆʏʕʆʏʍʔʖʗʏʙʆʘʂɸʍɸʕɼʃʂɸʋʏʙʗɾ





ɟʆɝɼʆʕɸʇɸʍɸʆʂʕʗɸʂʍʕɼʗʖʏʗʂʃʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʂʞɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ
ɸʍʒɸʖʂʐʍɼʗʂʋʏʍʖɸʁʂʜʗʂʍɸʆ


ɔʍʕɼʗʖʏʗʍɼʗɿʖɼʉɸɻʗɼʃʂʔʑɼʖʛɾʇɸʖʏʙʆʏʙʎɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍɻɸʗʈʍɼʃɸʗʖɸɻʗʏʉʆɸɽ
ʋɸʆɼʗʑʏʙʀʌɸʍ ʘʏʙʘʏʙʋʍɼʗʂʍ ɔʍʕɼʗʖʏʗʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʂʍ ʍɼʗʆɸʌɸʘʕʏʉ ɿʍɻʇɸʍʏʙʗ ɹʍʏʙʌʀʂ
ʑɸʇɸʍʒʍɼʗɿʇɼʖʞʌɸʃʍɼʍ
 ɔʍʕɼʗʖʏʗɿʑɼʖʛɾʑɸʎʖʑɸʍʕɸʅʃʂʍʂɊʗʞʂʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂʘʞʒɼʗʋʏʙʀʌɸʍɸʌʃʖʂʑʂ
ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗʂʘ
 ɔʍʕɼʗʖʏʗɿʑɼʖʛɾʖɼʉɸɻʗʕʂʐʏʗʞʃɸʕʜɻɸʚʏʄʕʏʉʖɸʗɸʅʛʏʙʋɸʍʇʗɸʁɼʎʖʇʏʕɸ
ʘʏʙʋʍɸʑɸʇʏʕɼʃʏʙʍʑɸʖɸʆʏʕʛɸʍʂʏʗɸʌʍɸʎʄɸʖɸʍʛʂɿʍʀɸʘʛʏʙʋʖɸʛɸʍʏʙʋɾ ʍʆ 
 Ɏʀɼ ʂʍʕɼʗʖʏʗɿ ʑɸʇʏʉ ʕɸʇɸʍɸʆɿ ʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅ ɾ ʏʐ ʒɼʗʋɸɻʂʋɸʘʆʏʙʍ ʍʌʏʙʀʂʘ
ʚɸʌʖ ʍʗɹɸʖɸʄʖɸʆ  ɸʑɸ ʂʍʕɼʗʖʏʗʂ ʞ ʕɸʇɸʍɸʆʂ ʋʂʒʞ ʑɼʖʛ ɾ ʖɼʉɸɻʗɼʃ ʒɼʗʋɸɻʂ
ʋɸʘʆʏʙʍʍʌʏʙʀʂʘʜʗʂʍɸʆɵʋɸʍʗɸʀɼʃɸʌʂʍʘɼʋɼʍʖʂʘʑɸʖʗɸʔʖʕɸʅʀʂʀɼʉʂʔʆɸʌɻʀʂʀɼʉʂ
ʞʂʍʕɼʗʖʏʗʂʋʂʒʞʇɼʓɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿʑɼʖʛɾʃʂʍʂʍʕɸɽɸɺʏʙʌʍɿʋʋ
 ɦʖʏʙɺɼʃɸʗɻʌʏʛʂʍʕɼʗʖʏʗʂʋʏʙʖʛɸʌʂʍʃɸʗʏʙʋɿʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍʏʙʋɾɯɧʋʏɻʏʙʃ
ʍɼʗʂʆɸʋɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂɼʃʛɸʌʂʍʃɸʗʋɸʍɿ
 ɔʍʕɼʗʖʏʗʂʋʏʙʖʛʂʍəəʇɸʉʏʗɻɸʃɸʗɼʗɿʑɼʖʛɾʋʂɸʘʍɼʃʊʂʎʖɹʞɼʓɸʆɸʍʏʙʀʌɸʋɹ
 ɔʍʕɼʗʖʏʗɿʂʍʐʑɼʔʞ ʋʌʏʙʔɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗɿ ʐʑɼʖʛɾʇɸʔɸʍɼʃʂʃʂ
ʍɼʍɼʗɼʄɸʍɼʗʂʇɸʋɸʗ

Տաք օդ

+ - + -

Ազատ
տարածք
Ինվերտոր կամ
լիցքավորման
կարգավորիչ

+ -

Սառը օդ

Ազատ
տարածք

ɟʆɔʍʕɼʗʖʏʗʂʞʃʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʂʇʏʕɸʘʏʙʋɿ

ɯɧʆɸʌɸʍʛʂɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍɹɸʉɸɻʗʂʐʍɼʗʂʋʏʍʖɸʁɿʆɸʗɼʃʂɾʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃʖɸʍʂʛʂ
ʕʗɸʆɸʖɸʗʕʏʉɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂʍɽʏʙɺɸʇɼʓɼʀɼʋʏʍʖɸʁʍʂʗɸʆɸʍɸʘʍʏʉʄʋɹʂɸʎʄɸʖʏʉ
ʍɼʗʂʀʂʕɿʋɼʅɾ
Ɏʀɼɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺʏʙʋʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋɼʍʋʂʆʗʏʂʍʕɼʗʖʏʗʍɼʗɸʑɸɻʗɸʍʛʑɼʖʛɾʋʏʍ
ʖɸʁʕɼʍ ʑʖʏʙʖɸʆʍɼʗʏʕ ɸʋʗɸʘʍɼʃʏʕ ʓɼʃʔɼʗʂʍ ʍʆ   ɡʗʏʎ ɻɼʑʛɼʗʏʙʋ ʋʂʆʗʏʂʍʕɼʗ
ʖʏʗʍɼʗɿɸʋʗɸʘʕʏʙʋɼʍɯɧʋʏɻʏʙʃʂʎʗʒɸʍɸʆʂʍɵʆɸʄʕɸʅɸʗʖɸɻʗɸʖɼʔɸʆʂʘ




ɟʆɝʂʆʗʏʂʍʕɼʗʖʏʗʂɸʋʗɸʘʏʙʋɿʓɼʃʔʂʕʗɸ

Ɏʀɼ ɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺʏʙʋʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋɼʍɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗ ʍʆ ɸʑɸ
ɻʗɸʍʛ ʑɼʖʛ ɾ ʋʏʍʖɸʁɼʃ ʘʏʙʘɸɹɼʗɼʃʏʕ ɸʓʕɼʃɸɺʏʙʌʍ ɽɺʏʙʎʏʙʀʌʏʙʍ ʕʍɸʔʕɸʅʛʍɼʗɿ ʞ ɸʌʗ
ʕɸʅʛʍɼʗɿ ʆɸʍʄɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ɝɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʍ ʋʂɸʘʕɸʅ ʋɸʃʏʙʄʍɼʗʏʕ ʎɸʖ ʋɼʅ ʇʏʔɸʍʛʍɼʗ
ʆɸʗʏʉɼʍɸʍʘʍɼʃəɼʖʞɸɹɸʗʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʍʋʂɸʘʕʏʉʆʘʏʗɻʂʐʍɼʗɿʑɼʖʛɾʑɸʖʎɸʊʆɼʗ
ʑʏʕɸʋʗɸʘʕɸʅʃʂʍɼʍʆʏʍʖɸʆʖʍɼʗʂʍʂʔʆʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʉʋɸʃʏʙʄʍɼʗʂʐɸʚɿʑɼʖʛɾʊʂʎʖ
ɿʍʖʗʕɸʅ ʃʂʍʂ ɝɼʖɸʉɸʆɸʍ ɺʏʗʅʂʛʍɼʗɿ ʞ ʆʗɸʅ ɽɸʗɻɼʗɿ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʆɸʗʊ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʂ
ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍɸʉɼʉʍɼʗʂʑɸʖʊɸʓʇɸʍɻʂʔɸʍɸʃʏʗʏʍʛʆɸʗʏʉɼʍʇɸʍɺɼʘʍɼʃʅɸʍʗɸʌʗʕɸʅʛ
ʍɼʗʂ ʆɸʋ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ʑɸʌʀʌʏʙʍʂ əɼʖʞɸɹɸʗ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʍ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃʂʔ
ʑɼʖʛ ɾ ʇɸʍɼʃ ʆʗɸʅ ɽɸʗɻɼʗɿ ɸʕɼʃʏʗɻ ʋɼʖɸʉɸʆɸʍ ɻɼʖɸʃʍɼʗɿ ɺʏʗʅʂʛʍɼʗɿ ʞ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃ
ʋʂɸʌʍʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍɺʏʗʅʂʛʍɼʗ
ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɿ ʍʏʙʌʍʑɼʔ ʑɼʖʛ ɾ ʖɼʉɸɻʗɼʃ ʜɻɸʚʏʄʕʏʉ ʖɸʗɸʅʛʏʙʋ
ʛɸʍʂʏʗʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʍɸʎʄɸʖɸʍʛʂɿʍʀɸʘʛʏʙʋʒɼʗʋʏʙʀʌʏʙʍɼʍɸʍʒɸʖʏʙʋʇʍɸʗɸʕʏʗɾʍɸʞ
ɺɸɽɼʗʜʗʂʍɸʆʆɸʑɸʗɸʀʀʕɸʌʂʍ ʇɼʉʏʙʆɾʃɼʆʖʗʏʃʂʖʏʕ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃʏʙɻɼʑ
ʛʏʙʋ ɼʍʀɸɹɸʁʂʍ 
ɯɧʆɸʌɸʍʛʏʙʋɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂɸʓʆɸʌʏʙʀʌɸʍɻɼʑʛʏʙʋʑɼʖʛɾ ʋʏʍʖɸʁɼʃ
ʍɸʞʃʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐɿʏʗʂʋʏʍʖɸʁʂʍʍɼʗʆɸʌɸʘʕʏʉɿʍɻʇɸʍʏʙʗɹʍʏʙʌʀʂʑɸʇɸʍʒ
ʍɼʗɿʇɼʖʞʌɸʃʍɼʍ
 ʔʖʏʙɺɼʃɸʗɻʌʏʛʃʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʂʋʏʙʖʛɸʌʂʍʃɸʗʏʙʋɿʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸ
ʍʏʙʋɾɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂɼʃʛɸʌʂʍʃɸʗʋɸʍɿ
 ɸʑɸʇʏʕɼʃ ʜɻʂ ʆʏʍʕɼʆʘʂɸʌʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ʇʏʕɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʗ ʖɸʗɸʅʛ ʃʂʘ
ʛɸʕʏʗʋɸʍ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʂ ʎʏʙʗʒɿɵ ʇɸʋɸʈɸʌʍ ɸʗʖɸɻʗʏʉ ʆɸɽʋɸʆɼʗʑʏʙʀʌɸʍ ʑɸʇɸʍʒʍɼʗʂ
ʍʆ 
 ʔʆɽɹʏʙʋ ʑɼʖʛ ɾ ʃʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʂʍ ʋʂɸʘʍɼʃ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɸʗʖʆʏʘɿ ʞ
ʇɼʖʏʍʏʗɵɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ɼʀɼʇɸʆɸʓɸʆʍɸʗʕʂʃʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐɿʆɸʗʏʉɾʎɸʗ
ʛʂʘɻʏʙʔɺɸʃɹɸʗʈʗʋʏʙʖʛɸʌʂʍʃɸʗʏʙʋʍɼʗʂʑɸʖʊɸʓʏʕ 



əɸʗʆ ɾ ʍʎɼʃ ʏʗ ɯɧ ʆɸʌɸʍʛʂ əə ʖɼʉɸʋɸʔʂ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʘ ʋʂɸʘʋɸʍ ʖʏʙʚ ʃʂʘʛɸ
ʕʏʗʋɸʍ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐ ʂʍʕɼʗʖʏʗ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗ  ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋʏʍʖɸʁɿ ʆɸ
ʖɸʗɼʃʂʔ ʑɼʖʛ ɾ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃ ʏʗ ɸʌɻ ʖɼʉɸʋɸʔʏʙʋ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʇʏʔɸʍʛʂ ɸʗʁɼʛʍɼʗɿ
ʏʗʑɼʔʆɸʍʏʍʋɼʅɼʍəɼʖʞɸɹɸʗʋʏʍʖɸʁɿʑɼʖʛɾʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃɸʌʍʑɼʔʏʗʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍ
ʆʏʗʏʙʔʖʍɼʗɿʋɼʅʐʃʂʍɼʍəɸʋɸʓʏʖɸʍɻʗɸɻɸʓʍɸʍʛɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʆʏʗʏʙʔʖʍɼʗʂʄʍɻʗʂʍ
ɔʍʐʑɼʔ ʇɸʌʖʍʂ ɾ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʎʉʀɸʍɼʗʏʙʋ ʇɸʉʏʗɻʂʐ ʃɸʗɼʗɿ ʖɸʛɸʍʏʙʋ ɼʍ ʂʍʐʂ
ʇɼʖʞɸʍʛʏʕɸʓɸʒɾɺɸʃʂʔʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍʆʏʗʏʙʔʖʏʗɿʏʗʏʎʕʏʙʋɾʇɼʖʞʌɸʃɹɸʍɸʈʞʏʕɵ

3 , 5
ʏʗʖɼʉ3ʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿʐɸʚʕʏʙʋɾʕɸʖʖɼʗʏʕ,ʍʃɸʗʂʋʂʒʏʕɸʍʘʍʏʉʇʏʔɸʍʛʂʐɸʚʍɾ Ɋ 
5ɿʇɸʉʏʗɻɸʃɸʗʂɻʂʋɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍʍɾ ɮʋ əɸʎʕʂɸʓʍɼʃʏʕʏʗɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʎʉʀɸʌʏʙʋɼʗʆʏʙ
ʇɸʉʏʗɻɸʃɸʗɾʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋɹɼʗʕɸʅɸʗʖɸʇɸʌʖʏʙʀʌʏʙʍɿʑɼʖʛɾɹɸɽʋɸʑɸʖʆɼʃɼʗʆʏʙ
ʔʏʕ ɼʓɸʝɸɽʇʏʔɸʍʛʂʎʉʀɸʍɼʗʏʙʋɸʌʍɹɸɽʋɸʑɸʖʆʕʏʙʋɾɼʗɼʛʏʕ 
ɋɼʗʕɸʅɸʗʖɸʇɸʌʖʏʙʀʌʏʙʍʂʘɼʗʞʏʙʋɾʏʗʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍʆʏʗʏʙʔʖɿʄʂʔʖʆɼʗʑʏʕ ʛɸ
ʓɸʆʏʙʔɸʌʂʍʜʗɼʍʛʏʕ ʋɼʅɸʍʏʙʋɾʇʏʔɸʍʛʂʋɼʅɸʘʋɸʍʇɼʖɊʌʍɸʊʏʙʋɾʍɸʞ ɺʅɸʌʂʍʜʗɼʍʛʏʕ ɵ
ʆɸʄʕɸʅʇɸʉʏʗɻʂʐʃɸʗʂɻʂʋɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍʂʘ
Ɋʔʕɸʅʂʘ ʇɼʖʞʏʙʋ ɾ ʏʗ ɯɧ ʆɸʌɸʍʛʂ əə ʖɼʉɸʋɸʔʏʙʋ ʆʏʗʏʙʔʖʍɼʗɿ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʋɼʅ
ʃʂʍɼʃʛɸʍʂʏʗʇʏʔɸʍʛɿɸʌɻʖɼʉɸʋɸʔʏʙʋʋɼʅɾɘʏʗʏʙʔʖʍɼʗɿʍʕɸɽɼʘʍɼʃʏʙʍʑɸʖɸʆʏʕʜɺ
ʖɸɺʏʗʅʕʏʉ ʋɸʃʏʙʄʍɼʗʂ ʞ ʇɸʉʏʗɻɸʃɸʗɼʗʂ ɻʂʋɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʑɼʖʛ ɾ ʃʂʍʂ ʇʍɸʗɸʕʏʗʂʍʔ
ʚʏʛʗɊʌʔʂʍʛʍɵʃɸʗɼʗʂʃɸʌʍɸʆɸʍʆʖʗʕɸʅʛʂʋɸʆɼʗɼʔɿʑɼʖʛɾʃʂʍʂʇʍɸʗɸʕʏʗʂʍʔʋɼʅʂʔʆ
ʋʏʍʖɸʁɿʑɼʖʛɾʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃɵʈɺʖɼʃʏʕʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃʇʍɸʗɸʕʏʗʂʍʔʆɸʗʊʇɸʉʏʗɻʂʐɺʅɼʗ
ɯɧʆɸʌɸʍʛʂəəʖɼʉɸʋɸʔʏʙʋɻɼʑʂʂʍʕɼʗʖʏʗʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʍɸʑɸʇʏʕɼʃʏʙʇɸʋɸʗʄʏʗ
ʇʏʙʗɻɾʖʗʕʏʙʋɸʓɸʒʍʏʗɻʕɼʃʇɸʉʏʗɻɸʃɸʗɼʗʂʃɸʌʍɸʆɸʍʆʖʗʕɸʅʛʂʋɸʆɼʗɼʔʂʐɸʚʂʔʖʏʗʞ
ɹɼʗʕɸʅɸʗʁɼʛʍɼʗʂʘ

ɐʃʋɸʗʖʆʏʘʂʃɸʗʏʙʋɿ

əɸʉʏʗɻɸʃɸʗʂʃɸʌʍɸʆɸʍʆʖʗʕɸʅʛɿ
ɔʍʕɼʗʖʏʗʂʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿɧʖ
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ɋɼʗʕɸʅɸʉʌʏʙʔɸʆʂʘʇɼʖʞʏʙʋɾʏʗʂʍʕɼʗʖʏʗʂʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍʋɼʅɸʘʋɸʍʇɼʖʋɼʅɸʍʏʙʋ
ɾʇɸʉʏʗɻɸʃɸʗʂʑɸʇɸʍʒʕʏʉʃɸʌʍɸʆɸʍʆʖʗʕɸʅʛʂʋɸʆɼʗɼʔɿʂʍʐʑɼʔʞʔʑɸʔʕʏʙʋɾʗɊʉ
ʌʏʙʔɸʆʂʘʇɼʖʞʏʙʋɾʍɸʞʏʗʇɸʋɸʆɸʗɺʂʃɸʗʋɸʍʋɼʅɸʘʋɸʍʇɼʖʍʕɸɽʏʙʋɾʇɸʉʏʗɻɸʃɸʗʂ
ʑɸʇɸʍʒʕʏʉʃɸʌʍɸʆɸʍʆʖʗʕɸʅʛʂʋɸʆɼʗɼʔɿʛɸʍʂʏʗʋɼʅʃɸʗʋɸʍɻɼʑʛʏʙʋʖʕʌɸʃʇɽʏʗʏʙ
ʀʌʏʙʍʍɸʑɸʇʏʕʕʏʙʋɾɸʕɼʃʂʚʏʛʗʇʏʔɸʍʛʂɸʗʁɼʛʏʕɮʗʂʍɸʆʂʍʕɼʗʖʏʗʂɧʖʇɽʏʗʏʙ


ʀʌɸʍʞʋɸʗʖʆʏʘʂɧʃɸʗʋɸʍɻɼʑʛʏʙʋʃɸʗʂʃɸʌʍɸʆɸʍʆʖʗʕɸʅʛɿʑɼʖʛɾʃʂʍʂʋʋʂʔʆ
ɧʃɸʗʋɸʍɻɼʑʛʏʙʋɵʋʋ
 ɯʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʖɼʉɸɻʗʏʙʋʇɸʉʏʗɻʂʐʃɸʗɼʗʂʋʏʍʖɸʁʞɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ
ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗ
ɯɧʆɸʌɸʍʛʂɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍɹɸʉɸɻʗʂʐʍɼʗʂʋʏʍʖɸʁʂʘʇɼʖʏʑɼʖʛɾʖɼʉɸɻʗɼʃɯɧʋʏ
ɻʏʙʃʍɼʗɿɵʔʆʔɼʃʏʕɼɽʗʂʘɸʋʗɸʘʍɼʃʏʕʋʏɻʏʙʃɿɼɽʗɸʌʂʍʔɼʉʋɸʆʍɼʗʏʕɍʗɸʍʂʘʇɼʖʏʑɼʖʛ
ɾʖɼʉɸɻʗɼʃʎɸʗʛʂʇɸʒʏʗɻʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿʞɸʋʗɸʘʍɼʃɻʗɸʍʛʆɼʍʖʗʏʍɸʆɸʍʔɼʉʋɸʆʍɼʗʏʕ
əɸʉʏʗɻʂʐʃɸʗɼʗɿʋɸʃʏʙʄʍɼʗɿʑɼʖʛɾɸʍʘʆɸʘʍɼʃʑɸʎʖʑɸʍʂʐʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂʋʂʒʏʕ
ɍʗɸʇɸʋɸʗʋɸʃʏʙʄʍɼʗʂʋʏʍʖɸʁʂʇɸʋɸʗʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅʔɸʗʛʂʃɸʗɿʋʖʘʕʏʙʋɾʄʏʉʏʕɸʆʂ
ʋɼʒɸʋʗɸʘʕʏʙʋɾʋɸʃʏʙʄɿʞʋʌʏʙʔʅɸʌʗʂʘʛɸʎɼʃʏʕʋɸʃʏʙʄʍɸʍʘɾʆɸʘʕʏʙʋʄʏʉʏʕɸʆʂʋʂ
ʒʏʕɊʌʔɸʎʄɸʖɸʍʛɿʑɼʖʛɾʆɸʖɸʗɼʃɸʓʍʕɸɽʍɼʗʆʏʙɸʍʈʂʋɸʔʍɸʆʘʏʙʀʌɸʋɹ
ɕɸʗɼʗʂɸʍʘʆɸʘʏʙʋʂʘʇɼʖʏʑɼʖʛɾʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗɿɋʏʃʏʗ
ɸʍʒɸʖʂʐʍɼʗɿɸʌɻɿʍʀɸʘʛʏʙʋʑɼʖʛɾɺʖʍʕɼʍ³Ɋʍʒɸʖʕɸʅ´ 2II ɻʂʗʛʏʙʋ
ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ʎɸʗʛʏʙʋ ʋʂɸʘʕʏʙʋ ɼʍ ʇɸʒʏʗɻɸɹɸʗ ʇɸʗʞɸʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ɻʗɸʆɸʍ ʞ
ɹɸʘɸʔɸʆɸʍɼʃʏʙʔʖʍɼʗɿʋʂʋʌɸʍʘʋʂɸʘʍɼʃʏʕɊʌɻʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗɿʆɸʖɸʗʕʏʙʋɼʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ
ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ɼʃʏʙʔʖʍɼʗʂ ʅɸʌʗɼʗʂʍ ɺʖʍʕʏʉ 0& PXOWLFRQWDFW  ʋʋð  ʖʂʑʂ ʆʘʏʗɻʂʐʍɼʗʂ
ʋʂʒʏʘʏʕ ʏʗʏʍʛ ɸʑɸʇʏʕʏʙʋ ɼʍ ʆʏʍʖɸʆʖʂ ʒʗɸʋɼʆʏʙʔɸʘʏʙʋɿ Ɋʌʔ ɺʏʗʅʏʉʏʙʀʌʏʙʍɿ ʆɸʖɸ
ʗɼʃʂʔʑɼʖʛɾʏʙʎɸɻʂʗʃʂʍɼʃʏʗʆʘʏʗɻʂʐʍɼʗɿʑɸʖʎɸʊʆɼʗʑʏʕʔɼʉʋʕɼʍʋʂʋʌɸʍʘɸʌʍʑɼʔ
ʏʗ ʆʘʏʗɻʂʐʂ ʆʏʉɸʌʂʍ ɼʗʆʏʙ ʝʂʛʔɸʖʏʗʍɼʗɿ ʀɼʀʞɸʆʂ ʎʗʄʆʏʘʏʕ ʋʖʍɼʍ ʂʗɼʍʘ ɹʍʂʆʍɼʗɿ ʞ
ɼʗʆʏʙʆʘʏʗɻʂʐʂʋʂʒʞɹɸʘɸʆʐʋʍɸ ʍʆ 
ɝʂɸʘʏʙʋʍɼʗɿʆɸʖɸʗɼʃʂʔʑɼʖʛɾʄʏʙʔɸʚɼʃʇɸʉʏʗɻɸʃɸʗɼʗɿʆʘʏʗɻʂʐʍɼʗʂʋʏʖʅʓɼ
ʃʏʙʘɍɸʆɸʗʏʉɾɸʓɸʒɹɼʗɼʃʋɼʄɸʍʂʆɸʆɸʍʃɸʗʏʙʋʍɼʗʞʕʍɸʔɼʃɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗɿɵ
ʍʕɸɽɼʘʍɼʃʏʕʇɸʋɸʆɸʗɺʂʅɸʓɸʌʏʙʀʌɸʍʁɸʋʆɼʖɿ

ɋɸʘɸʆ

ɋɸʘɸʆʐʆɸ



ɟʆ0&ʆʘʏʗɻʂʐʍɼʗʂʋʂʒʏʘʏʕʔʄɸʃ ʕɼʗʞʂʍʆɸʗ ʞʊʂʎʖ ʍɼʗʛʞʂʍʆɸʗ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗ

ɋʏʃʏʗɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿʑɼʖʛɾʑɸʖʎɸʊʆɼʗʑʏʕʇʏʉɸʍʘɼʃɵʆɸʌʅɸʆʍɼʗʂɻɼʑʛʏʙʋɸʍ
ʕʖɸʍɺʏʙʀʌʏʙʍɿ ɸʑɸʇʏʕɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ əʏʉɸʍʘʋɸʍ ʇɸʉʏʗɻɸʃɸʗɼʗɿ ʑɼʖʛ ɾ ʋʂɸʘʕɼʍ
ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʍɻʗɸʇɸʋɸʗʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅɸʍʘʛɼʗʂʋʂʒʏʘʏʕ


ɯɧ ʆɸʌɸʍʛʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʎɸʗʛʂ ʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍ
ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʂɼʗʆʏʙʖɸʗɹɼʗɸʆɍʗɸʍʘʂʘʋɼʆɿɸʌʔʑɼʔʆʏʐʕɸʅ©ʑɸʗɽʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍªʋʂɸ
ʘʏʙʋʍ ɾ ʍʆ   Ɋʌʔ ɻɼʑʛʏʙʋ ɸʓɸʒʂʍ ʋʏɻʏʙʃʂ ɻʗɸʆɸʍ ɼʃʏʙʔʖɿ ʋʂɸʍʏʙʋ ɾ ʇɸʒʏʗɻ ʋʏ
ɻʏʙʃʂɹɸʘɸʔɸʆɸʍɼʃʏʙʔʖʂʍʞɸʌɻʑɼʔʎɸʗʏʙʍɸʆɧɼʗʒʂʍʋʏɻʏʙʃʂɻʗɸʆɸʍɼʃʏʙʔʖɿʃʗɸʘʏʙ
ʘʂʐʇɼʖɸɻɸʗʈʃɸʗʂʋʂʒʏʘʏʕɹɼʗʕʏʙʋɾɻɼʑʂʔʆɽɹʍɸʆɼʖʞɹɸʘɸʔɸʆɸʍɼʃʏʙʔʖʂʇɼʖʋʏʙʖʛɾ
ɺʏʗʅʏʙʋʋʂɸʘʋɸʍʖʏʙʚ


ɟʆɯʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ©ʑɸʗɽʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍªʋʂɸʘʏʙʋ

ɧɼʗʏʇʂʎʌɸʃɻɼʑʛʏʙʋʑɼʖʛɾ ʃʂʍɼʃʏʙʎɸɻʂʗʏʗʑɼʔɽʂʃʗɸʘʏʙʘʂʐʇɼʖɸɻɸʗʈʃɸʗɿʏʗɿ
ɺʖʍʕʏʙʋɾɹɸʗʈʗʃɸʗʋɸʍʖɸʆʐʏʙʍɼʍɸʋɼʆʏʙʔʂʐʅɸʅʆʏʙʌʀʂʕʍɸʔʕɸʅʛʞʑɸʖʎɸʊʆɼʗʑʏʕ
ɸʋʗɸʘʕɸʅʃʂʍʂʓɼʃʔʂʕʗɸɵɹɸʘɸʓɼʃʏʙʇɸʋɸʗʆɸʗʊʋʂɸʘʏʙʋɿʇʏʉɸʍʘʋɸʍʇɼʖ
ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʎɸʗʛʂ ʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍ ʋʂɸʘʋɸʍ ʋʌʏʙʔ ʈʞɿ ©ʀʓʂʐʛɸʈʞª ʋʂɸʘʏʙʋʍ ɾ ʍʆ
 Ɋʌʔɻɼʑʛʏʙʋɸʓɸʒʂʍʋʏɻʏʙʃʂɻʗɸʆɸʍɼʃʏʙʔʖɿʋʂɸʍʏʙʋɾɼʗʗʏʗɻʋʏɻʏʙʃʂɹɸʘɸʔɸ
ʆɸʍɼʃʏʙʔʖʂʍʂʔʆʕɼʗʒʂʍʂʔɻʗɸʆɸʍɿɵʕɼʘɼʗʏʗɻʋʏɻʏʙʃʂɹɸʘɸʔɸʆɸʍɼʃʏʙʔʖʂʍʞɸʌʔʑɼʔ
©ʀʓʂʐʛɸʈʞªʎɸʗʏʙʍɸʆʕʏʙʋɼʍʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗɿ


ɟʆɯʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ©ʀʓʂʐʛɸʈʞªʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍʋʂɸʘʏʙʋ

ɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʎɸʗʛʂʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍ©ʀʓʂʐʛɸʈʞªʋʂɸʘʏʙʋʍʏʙʍʂɸʌʍɸʓɸʕɼʃʏʙʀʌʏʙʍɿʏʗ
ɹɸʘɸʆɸʌʏʙʋ ɾ ʃʗɸʘʏʙʘʂʐ ʇɼʖɸɻɸʗʈ ʃɸʗɿ ɋɸʘʂ ɸʌɻ ɸʌʔʑʂʔʂ ʋʂɸʘʋɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ʃɸʗɼʗɿ
ɸʕɼʃʂʇɼʎʖʞʆʏʋʑɸʆʖ ɼʍ ɻɸʔɸʕʏʗʕʏʙʋʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʖɸʆɦɸʆɸʌʍʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʋʂɸʘʋɸʍ
©ʑɸʗɽʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍªʈʞʍɸʕɼʃʂʑɸʗɽɾʞʇɼʎʖɾʂʗɸʆɸʍɸʘʕʏʙʋ
əɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃʏʕ ɸʌʍ ʇɸʍɺɸʋɸʍʛɿ ʏʗ ʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍ ʋʂɸʘʋɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ
ʃɸʗʏʙʋʍɼʗɿɺʏʙʋɸʗʕʏʙʋɼʍɹɸʗʈʗʃɸʗʏʙʋʍɼʗʂɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍʂʘʇʍɸʗɸʕʏʗʂʍʔɽɼʗʅʋʍɸʃʏʙ
ʍʑɸʖɸʆʏʕ ʄʏʗʇʏʙʗɻ ɾ ʖʗʕʏʙʋ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʎɸʗʛɿ ɹɸʁɸʍɼʃ ɼʗʆʏʙ ʆɼʔʂ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃ
ʌʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗʆɼʔʂʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗɿʞʕɼʗʒʏʙʋʋʂɸʘʍɼʃʋʂʋʌɸʍʘɸʌɻɼʗʆʏʙʆɼʔɿ
ɯɧʆɸʌɸʍʛʂʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʎɸʗʛʂʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʍʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃʂʔɸʍʆɸʄ
ʆʂʗɸʓʕʏʉʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʂʈʞʂʘʇɸʉʏʗɻɸʃɸʗɼʗɿʑɼʖʛɾʆʏʆʂʆʆɼʗʑʏʕɸʋʗɸʘʕɼʍʓɼʃʔɼʗʂʍ
ʞ ʇɼʍɸʔʌʏʙʍɼʗʂʍ ʊɸʗʋɸʍɻʍɼʗʏʕ ʆɸʋ ɻʗɸ ʇɸʋɸʗ ʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅ ʇɸʖʏʙʆ ʔɼʉʋɸʆʍɼʗʏʕ


ʍʆɸ əɸʕʏʗɻɸʃɸʗɼʗɿʆɸʗʏʉɼʍʍɸʞʖɼʉɸʚʏʄʕɼʃʖɸʍʂʛʂʖɸʆ ʍʆɹ Ɋʌʔ
ɻɼʑʛʏʙʋ ʇɸʉʏʗɻɸʃɸʗɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁɿ ʆʘʏʙʋ ʋʂʋʌɸʍʘ ʞ ʋʂɸʘʋɸʍ ʖʏʙʚʂʍ  ʆɸʖɸʗʕʏʙʋ ɾ
ʖɸʍʂʛʂʖɸʆ








ɸ 











ɹ 

ɟʆəɸʉʏʗɻɸʃɸʗɼʗʂʋʏʍʖɸʁɿʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʖɸʆ ɸ ʞʖɼʉɸʚʏʄʏʙʋɿʖɸʍʂʛʂʖɸʆ ɹ 

ɋʏʃʏʗɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʍɸʑɸʇʏʕɼʃʏʙʘʇɼʖʏʑɼʖʛɾʚɸʆʘʍɼʃɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀ
ʌɸʍʑʂʖɸʆʍɼʗɿʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍɹɸʉɸɻʗʂʐʔɸʗʛɼʗʂʕʗɸ
 ɯʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʇɸʋɸʆɸʗɺʂʔʖʏʙɺʏʙʋʞɺʏʗʅɸʗʆʏʙʋ
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ʔʖʏʙɺɼʃɸʋɹʏʉʒɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺɿɊʓɸʒʂʍʛɸʌʃɿʑɸʗɽʖɼʔʏʉɸʆɸʍʔʖʏʙɺʏʙʋʍɾʏʗʂɿʍʀɸʘ
ʛʏʙʋʑɼʖʛɾʔʖʏʙɺɼʃʇɼʖʞʌɸʃɿ
 ɝʏɻʏʙʃʍɼʗʂʀʂʕɿʏʗʏʍʛʋʂɸʘʕɸʅɼʍʇɸʒʏʗɻɸɹɸʗʞɽʏʙɺɸʇɼʓ
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ʕʏʙʀʌʏʙʍɿ
 əʏʉɸʍʘʋɸʍɹʏʃʏʗʋɼʖɸʉɸʃɸʗɼʗʂʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʂɸʋʗʏʙʀʌʏʙʍɿ
 ɝʏɻʏʙʃʍɼʗʂɹʏʃʏʗʇɸʉʏʗɻɸʃɸʗɼʗʂʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗɿʋʂʋʌɸʍʘʞʃɸʗɼʗʂʑɸʖʎɸʊʏʙʆʏʆʂʆ
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ʆɸʌɸʘʕʏʉʘʏʙʘʏʙʋʍɼʗʂʍ
ɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺʂʋʏʍʖɸʁɸʌʂʍɹʏʃʏʗʄʍɻʂʗʍɼʗɿʃʏʙʅɼʃʏʙʘʞɺʏʗʅɸʗʆɼʃʏʙʘʇɼʖʏʑɼʖʛ
ɾɸʌʍʍɼʗʆɸʌɸʘʍɼʃʑɸʖʕʂʗɸʖʏʙʂʍɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺʂʇɸʒʏʉɺʏʗʅɸʗʆʏʙʋʂʘʇɼʖʏʑɸʖʕʂ
ʗɸʖʏʙʂʍ ʑɼʖʛ ɾ ʍɼʗʆɸʌɸʘʍɼʃ ɸʗʖɸɻʗɸʍʛʂ ʏʙʉɼʘʏʙʌʘʍɼʗɿ ʞ ɼʗɸʎʄʂʛʍɼʗɿ ɋɸʘʂ ɸʌɻ


ʑɼʖʛ ɾ ʆɸɽʋɼʃ ʖɸʍ ʔɼʚɸʆɸʍɸʖɼʗʂ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ʏʙʉɼʘʏʙʌʘ ʏʗʖɼʉ ʑɼʖʛ ɾ ʍʎʕɼʍ ʇɸ
ʋɸʆɸʗɺʂʎɸʇɸɺʏʗʅʋɸʍʕɼʗɸɹɼʗʌɸʃʇɼʖʞʌɸʃʆɼʖɼʗɿ
 ɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺʂɹɸʉɸɻʗʂʐʍɼʗʂɸʉʌʏʙʔɸʆɿ
 ɣɸʗɽʇʗɸʇɸʍɺʍɼʗɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺɿɸʍʒɸʖɼʃʏʙʕɼʗɸɹɼʗʌɸʃ
 ɣɸʗɽʇʗɸʇɸʍɺʍɼʗɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺɿʕɼʗɸɺʏʗʅɸʗʆɼʃʏʙʕɼʗɸɹɼʗʌɸʃ
 əʗɸʇɸʍɺʍɼʗ ʇɸʍɻɼʔ ɼʆʏʉ ʇʂʋʍɸʆɸʍ ʄʍɻʂʗʍɼʗʂ ʃʏʙʅʋɸʍ ʇɸʋɸʗ ʂʍʐʑʂʔʂʛ ɼʍ
ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʏʙʀʌɸʍ ʘɸʅʗ ɼʃʛɿ ʇʏʔɸʍʛɸɽʗʆʏʙʋʂʘ ʇɼʖʏ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʐʕɼʗɸɺʏʗʅɸʗʆʕɼʃɿ
ʇʏʉɸʍʘʋɸʍɸʍʔɸʗʛʏʙʀʌʏʙʍɿʞɸʌʃʍ
ɝʏʍʖɸʁɸʌʂʍɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʍɸʕɸʗʖɼʃʏʙʘʇɼʖʏʑɼʖʛɾʆɸɽʋɼʃʍɸʞʆɸʌɸʍʛʂʇɸʍʈʍ
ʋɸʍɿʍɻʏʙʍʋɸʍ ʕɼʗɸɹɼʗʌɸʃ ʚɸʔʖɸʀʏʙʉʀ ʋʏʍʖɸʁʍ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍʏʉʂ ʞ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʍ
ɿʍɻʏʙʍʏʉʂʔʖʏʗɸɺʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʏʕɦʖʏʗʞʑɸʖʆɼʗʕɸʅɾɸʌɻʑʂʔʂʚɸʔʖɸʀʉʀʂʜʗʂʍɸʆ
Ɋʗʞɸʌʂʍʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍʇɸʋɸʆɸʗɺʂʖɼʉɸɻʗʏʙʋ
ɘɸɽʋɸʆɼʗʑʏʙʀʌɸʍɸʍʕɸʍʏʙʋɿɵ
ɘɸɽʋɸʆɼʗʑʏʙʀʌɸʍʇɸʔʘɼʍɵ
ɨɼʉɸɻʗʏʉʂɸʍʏʙʍɿɵ

Ɋʎʄɸʖɸʍʛ

ɣɸʖʕʂʗɸʖʏʙʂɸʍʏʙʍɿɵ
ɣɸʖʕʂʗɸʖʏʙʂʇɸʔʘɼʍɵ
ɨɼʉɸɻʗʋɸʍʖɸʗɸʅʛɵ

ɨɼʉɸɻʗʋɸʍɸʋʔɸʀʂʕɵ
ɨɼʄʍʂʆɸʆɸʍʖʕʌɸʃʍɼʗ
Ɋʗʞɸʌʂʍɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺɿʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅɾɵ
Ɋʗʞɸʌʂʍʋʏɻʏʙʃʂɹʍʏʙʀɸɺʗɼʗɿ.

ʇɸʖ

ɕʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʂɹʍʏʙʀɸɺʗɼʗɿ

ʇɸʖ

ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍʋɸʗʖʆʏʘʂɹʍʏʙʀɸɺʗɼʗɿ

ʇɸʖ

ɔʍʕɼʗʖʏʗʂɹʍʏʙʀɸɺʗɼʗɿ

ʇɸʖ

ɝʂɸʘʋɸʍʖʏʙʚ

ʇɸʖ

ɐʃʋɸʗʖʆʏʘʂɸʑɸʇʏʕʂʐ.

ʇɸʖ

ɋɸʗʈʗʃɸʗʏʙʋʍɼʗʂʘʑɸʎʖʑɸʍʏʉʔɸʗʛɼʗ

ʇɸʖ

Ɋʌʃʔɸʗʛɼʗ

ʇɸʖ

əɸʍʈʍʕɸʅʚɸʔʖɸʀʉʀɼʗɿ
Ɋʗʖɸɻʗʏʉʆɸɽʋɸʆɼʗʑʏʙʀʌɸʍʏʙʉɼʘʏʙʌʘʍɼʗʞ 
ɼʗɸʎʄʂʛʍɼʗ

əɸʋɸʆɸʗɺʂʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍʏʙʉɼʘʏʙʌʘ
ɨɼʉɸɻʗʏʉɿʇɸʕɸʔʖʂɸʘʍʏʙʋɾ,ʏʗʇɸʋɸʆɸʗɺɿʃʂʏʕʂʍ Ɋʋʔɸʀʂʕɵ
ɺʏʗʅʏʙʋɾʍɸʄɸɺʅʂʇɸʋɸʈɸʌʍʞəɸʌɸʔʖɸʍʂəɸʍ
ȱ
ʗɸʑɼʖʏʙʀʌɸʍʆɸʍʏʍɸʆɸʗɺɼʗʂʍʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍ ɦʖʏʗɸɺʗʏʙʀʌʏʙʍɵ
ɣɸʖʕʂʗɸʖʏʙʍʇɸʔʖɸʖʏʙʋɾ,ʏʗʇɸʋɸʆɸʗɺɿʃʂʏʕʂʍ
ɺʏʗʅʏʙʋɾʍɸʄɸɺʅʂʇɸʋɸʈɸʌʍʞʔʖɸʘɼʃɾɹʏʃʏʗ
ʇɸʋɸʑɸʖɸʔʄɸʍʚɸʔʖɸʀʉʀɼʗɿʞ
ʇɸʋɸʆɸʗɺʂɺʏʗʅɸʗʆʋɸʍʇʗɸʇɸʍɺʍɼʗɿ
Ɏʀɼʑɸʇɸʍʒʕʂʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍʜɺʍʏʙʀʌʏʙʍ,ʆɸʑʕɼʛɵ






Ɋʋʔɸʀʂʕɵ
ȱ
ȱ
ɦʖʏʗɸɺʗʏʙʀʌʏʙʍɵ
ȱ

ɦʖʏʙɺʏʉɸʆɸʍʇɸʗʘɼʗ


ɝʏʍʖɸʁɸʌʂʍɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌʏʙʍʍɸʑɸʇʏʕɼʃʏʙʇɸʋɸʗʂɶʍʐɺʏʙʌʍɼʗʂʞ
ʖʂʑʂɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍʍʎɸʍʍɼʗɼʍʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ



Ɋʍʇɸʖɸʆɸʍʑɸʎʖʑɸʍʏʙʀʌɸʍʂɶʍʐʑɸʗɸɺɸʍɼʗʆɸʍ



ɡʗʏɶʍʛɼʍʔɸʍɻʏʙʉʛʂʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍʇʗɸʇɸʍɺʍɼʗɿ



ɡʗʏɶʍʛɼʍɸʓɸʗʆɸʍɼʗʂɸʍʕʖɸʍɺɹɸʗʈʗɸʘʋɸʍʇʗɸʇɸʍɺʍɼʗɿ



ɡʗʏɶʍʛɼʍɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍʕʖɸʍɺʍɼʗʂʆɸʍʄɸʗɺɼʃʋɸʍʑɸʇɸʍʒʍɼʗɿ



ɡʗʏɶʍʛɼʍɸʗʞɸʌʂʍɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʋʏʍʖɸʁʂɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍʑɸʇɸʍʒʍɼʗɿ



Ɋʗʞɸʌʂʍɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʋʏʍʖɸʁʂʂɶʍʐʈʞɼʗʆɸʍ



Ɋʗʞɸʌʂʍɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂɺʅɸɺʗɼʗʂʂɶʍʐʈʞɼʗʆɸʍ



Ɋʗʞɸʌʂʍɯɧʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂʋʏʍʖɸʁʂʇɸʋɸʗʂɶʍʐɺʏʗʅʂʛʍɼʗʞʔɸʗʛɼʗɼʍʜɺʖɸɺʏʗʅ
ʕʏʙʋ

 ɡʗʏɶʍʛɼʍɸʗʞɸʌʂʍɯɧʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʇɼʖʕɸʗʕɼʃʏʙʑɸʇɸʍʒʍɼʗɿ
 ɔɶʍʐɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂʘɾʆɸɽʋʕɸʅɯɧʆɸʌɸʍʛʂʋʏʍʖɸʁɿ
 ɔɶʍʐɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂʘɾʆɸɽʋʕɸʅɯɧʆɸʌɸʍʛʂʔʖʏʙɺʏʙʋɿʞɺʏʗʅɸʗʆʏʙʋɿ










7. ɊɩɎɧɊɞɔɟ ɯɡɨɡɧɡɕɨɊɞɔɟ ɘɊɞɊɟɭɟɎɩɔ ɨɎɖɟɔɘɊɘɊɟ ɦɣɊɦɊɩɘɡɫɝ
7.1. ɯʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ɹʍʏʙʌʀɿ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍȱʇɸʋɸʆɸʗɺʂȱʖɼʉɸɻʗʏʙʋʍȱɸʕɸʗʖɼʃʏʙʘȱʇɼʖʏ ʖɼʉɸɻʗʏʉ ʋɸʔʍɸɺɼʖɿ ʑɼʖʛ ɾ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍʂ ʆɸʌɸʍʛʂ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋ, ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ʕɼʗɸʘʍʂ
ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗɿ, ʏʗʏʍʛ ʂ ʇɸʌʖ ɼʍ ɺɸʃʂʔ ʎɸʇɸɺʏʗʅʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ: ɯɧ ʆɸʌɸʍʛʂ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ʍʑɸʖɸʆʍ ɾɵ ɹɸʗɼʃɸʕɼʃ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ɸʎʄɸʖɸʍʛɿ, ʆɸʍʄɸʗɺɼʃɼʃ
ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗɿ ʞ ɸʑɸʇʏʕɼʃ ʆɸʌɸʍʛʂ ɸʍʄɸʚɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛɿ: ɭɸʍʂ ʏʗ ɸʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʆɸʌɸʍʛɿ ɾʃɼʆʖʗɸɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸʗʖɸɻʗʏʙʀʌɸʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺ ɾ ʂʗ ʇɸʔʖɸʖʏʙʍ ʞ ʚʏʚʏʄɸʆɸʍ ʇʏʔɸʍʛʂ ɹɸʉɸɻʗʂʐʍɼʗʏʕ, ʏʙʔʖʂ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ʇɸʋɸʗɼʃ, ʏʗ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋɿ ɸʑɸʇʏʕʏʙʋ ɾ ʍɸʞ ʋɸʗɻʆɸʍʘ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌʏʙʍɿ ʎɸʇɸɺʏʗʅʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ:
ɯʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʂ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋɿ ʇʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍ ɾ ʖɸʃʂʔ.
- ɘɸʍʄɸʗɺɼʃɼʃ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗɿ,
- ɋɸʗʈʗɸʘʍɼʃ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɺɼʍɼʗɸʘʂɸʌʂ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍɿ,
- Ɏʗʆɸʗɸʈɺɼʃ ʆɸʌɸʍʛʂ ʅɸʓɸʌʏʙʀʌɸʍ ʁɸʋʆɼʖɿ,
- Ɋʑɸʇʏʕɼʃ ʆɸʌɸʍʛʂ ʎɸʇɸɺʏʗʅʋɸʍ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌʏʙʍɿ,
- ɟʕɸɽɼʘʍɼʃ ʕɼʗɸʍʏʗʏɺʋɸʍ ʅɸʄʔɼʗɿ,
- ɝɼʅɸʘʍɼʃ ʆɸʌɸʍʛʂ ʖʍʖɼʔɸʆɸʍ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍɿ:
ɯɧȱ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂȱ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍȱ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋɿȱ ʆɸʗɼʃʂȱ ɾȱ ɻɸʔɸʆɸʗɺɼʃȱ ʋɼʄɸʍʂʆɸʆɸʍȱʞȱɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍȱɹʍʏʙʌʀʂ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋʍɼʗʂ:ȱɝɼʄɸʍʂʆɸʆɸʍ ɹʍʏʙʌʀʂ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋɿ ɯɧ
ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʆʏʍʔʖʗʏʙʆʖʂʕ ʇɸʍɺʏʙʌʘʍɼʗʂ, ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʞ ʋʌʏʙʔ ɹɸʉɸɻʗʂʐʍɼʗʂ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʂ ɸʋʗʏʙʀʌɸʍ ʔʖʏʙɺʏʙʋʍ ɾ, ʋɸʛʗʏʙʋɿ ʞ ɸʌʃʍ: əɸʋɸʆɸʗɺʂȱɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋɿ ʆɸʌɸʍʛʂ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ɹʍʏʙʀɸɺʗɼʗʂ ʐɸʚʏʙʋʍɼʗʍ ɼʍ ʞ ɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ ʕʂʊɸʆʂ ʑɸʇʑɸʍʏʙʋɿ:
ɨɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋɿ ɿʍɻʇɸʍʏʙʗ ɸʓʋɸʋɹ ʂʗ ʋɼʒ ʍɼʗɸʓʏʙʋ ɾ ʇɼʖʞʌɸʃ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɿ:
 ɋɸʉɸɻʗʂʐ ʔɸʗʛɼʗʂȱʞȱɾʃɼʆʖʗɸʇɸʉʏʗɻʋɸʍȱɺʅɼʗʂ ʖɼʔʏʉɸʆɸʍȱʔʖʏʙɺʏʙʋ:ȱ
 ɝɼʄɸʍʂʆɸʆɸʍ ɸʋʗɸʘʏʙʋʍɼʗʂ ʔʖʏʙɺʏʙʋ ʞ ɼʉɸʍɸʆɸʌʂʍ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ ɻɼʋ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕɸʅ ʑɸʎʖʑɸʍʂʐ ʋʂʒʏʘʍɼʗʂ ɸʑɸʇʏʕʏʙʀʌɸʍ ɺʍɸʇɸʖʏʙʋ:
 ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʋɸʛʗʏʙʋ, ʔʖʕɼʗʂ ɸʓʆɸʌʏʙʀʌɸʍ ʔʖʏʙɺʏʙʋ, ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʎʏʙʗʒɿ ɺʏʌɸʘɸʅ ɸʉɹʂ ʋɸʛʗʏʙʋȱʞȱʇɼʓɸʘʏʙʋ:ȱ
 əɸʋɸʆɸʗɺʂ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍȱɹʍʏʙʀɸɺʗɼʗʂȱʐɸʚʏʙʋȱʞȱɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ ʕʂʊɸʆʂ ɺʍɸʇɸʖʏʙʋ:
 ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɸʗʖʆʏʘʂȱʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋ:ȱ
 əɸʋɸʆɸʗɺʂȱʄɸʚɸʍʕɸʅ ʞ ɸʍʔɸʗʛȱɹɸʉɸɻʗʂʐʍɼʗʂȱʚʏʄɸʗʂʍʏʙʋ:
əɸʋɸʈɸʌʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂ ʆɸʖɸʗʋɸʍ ʁɸʋɸʍɸʆɸʌʂʍ ɺʏʗʅʏʍʂɵ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋɿ ʃʂʍʏʙʋ ɾ ʑʃɸʍɸʕʏʗʕɸʅ ʞ ʐʑʃɸʍɸʕʏʗʕɸʅ:
ɣʃɸʍɸʕʏʗʕɸʅ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋɿ ʂʗɸʆɸʍɸʘʕʏʙʋ ɾ ʑɸʗɹɼʗɸɹɸʗɵ ʇɸʋɸʈɸʌʍ ʍɸʄʜʗʏʛ ʋʎɸʆʕɸʅ ʑʃɸʍʂ, ʏʗʖɼʉ ʍʎʕʏʙʋ ɼʍ ʆɸʖɸʗʕɼʃʂʛ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂ ʖʂʑɼʗɿ ʞ
ʁɸʋɸʍɸʆɸʘʏʙʌʘɿ: Ɋʌʔ ʖʂʑʂ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋʍ ʏʙʍʂ ʆɸʍʄɸʗɺɼʃʂʐ ɹʍʏʙʌʀ:
ɢʑʃɸʍɸʕʏʗʕɸʅ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋʍ ʂʗɸʆɸʍɸʘʕʏʙʋ ɾ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍ ʂ ʇɸʌʖ
ɺɸʃʏʙ ɻɼʑʛʏʙʋ: Ɋʌʔ ʖʂʑʂ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʕɼʗɸʍʏʗʏɺʕʏʙʋ ɼʍ ʄɸʚɸʍʕɸʅ ʇɸʍɺʏʙʌʘʍɼʗɿ, ɹɸʉɸɻʗʂʐ ʔɸʗʛɼʗɿ, ʆɸʋ ɻʗɸʍʛ ʚʏʄɸʗʂʍʕʏʙʋ ɼʍ ʍʏʗʏʕ:
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7.2. ɯʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ʇɸʌʖʍɸɹɼʗʋɸʍ
ɺʏʗʅʂʛ - ʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗ
Ɋʗʞɸʌʂʍȱɯɧ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂȱʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋʍ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍʏʉ ʋɸʔʍɸɺɼʖʍɼʗɿ ʑɸʗʖɸɻʂʗ ʆɼʗʑʏʕ ʑɼʖʛ ɾ ʏʙʍɼʍɸʍ ɸʍʈʍɸʆɸʍ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ ʋʂʒʏʘʍɼʗ ʞ ɸʓɸʒʂʍ ʜɺʍʏʙʀʌɸʍ ʑɸʗɸɺɸʍɼʗʂ ʇɸʕɸʛɸʅʏʙ:
ɯɧ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂȱ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ʇɸʌʖʍɸɹɼʗʋɸʍ ʇɸʋɸʗȱ ʑɸʖɸʔʄɸʍɸʖʏʙȱ ɸʍʈɿȱ
ʑɼʖʛȱɾȱɸʑɸʇʏʕʕɸʅȱʃʂʍʂȱɺʏʗʅʂʛʍɼʗʏʕȱʞȱʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʏʕ ʞ ʖɼʉʌɸʆȱʃʂʍʂ ɻʗɸʍʘ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ʋɼʀʏɻʍɼʗʂʍ:ȱ ɖɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ʇɸʌʖʍɸɹɼʗʋɸʍ ʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗɿ ʑɼʖʛ ɾ ʄʍɸʋʛʏʕ ʑɸʇʕɼʍ ʇɸʖʏʙʆ ʕɸʌʗʏʙʋ ʞ ʑɸʗɹɼʗɸɹɸʗ ʔʖʏʙɺɸʐɸʚʕɼʍɵ ʐɸʚʋɸʍ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ʊʎʖʏʙʀʌʏʙʍʍ ɸʑɸʇʏʕɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ:
Ɋʗʞɸʌʂʍȱ ɯɧ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂȱ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ʇɸʌʖʍɸɹɼʗʋɸʍ ʞ ʕɼʗɸʘʋɸʍ ʇɸʋɸʗȱ
ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɺʏʗʅʂʛʍɼʗʂ ʘɸʍʆɿ, ɹɸʘɸʓʏʙʀʌɸʋɹ ʋʂ ʛɸʍʂ ɺʏʗʅʂʛʍɼʗʂ, ʇɸʋɿʍʆʍʏʙʋ ɾ ɼʍʀɸɹɸʁʂʍ 6.4 – ʏʙʋ ʍʆɸʗɸɺʗʕɸʅ ʋʏʍʖɸʁʂ ʇɸʋɸʗ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʉ ɺʏʗʅʂʛʍɼʗʂ ʘɸʍʆʂ ʇɼʖ: ɖɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ʇɸʌʖʍɸɹɼʗʋɸʍ, ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ʇɸʋɸʗ, ʍʎʕɸʅ ʘɸʍʆʂʘ ɹɸʘʂ, ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ʍɸʞ ʍʆ. 7.2.1 – ʏʙʋ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɺʏʗʅʂʛʍɼʗɿ:

ɸ)

ɹ)

ɺ)

ɟʆ. 7.2.1. ɕʏʙʔɸʕʏʗʋɸʍ ʃɸʋʑ (ɸ), ɸʗʞɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ʋɸʛʗɼʃʏʙ ʑɸʗɸɺɸʍɼʗ (ɹ),
ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ʇɸʋɸʗ ʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅ ʇɸʕɸʛɸʅʏʙ (ɺ)

Ɋʗʞɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ʋɸʛʗɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅ ʑɸʗɸɺɸʍɼʗɿ ɹɸɽʋɸɽɸʍ ɼʍɵ ʜɺʖɸɺʏʗʅʋɸʍ ʖɸʗɹɼʗ ʈʞɼʗʏʕ: ɟʆ. 7.2.1 – ʏʙʋ ʋɸʛʗʏʉ ʄʏɽɸʍɸʆɿ ʑɸʌʋɸʍɸʆɸʍʏʗɼʍ ɾ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅɵ ʍʎɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ʋʂɸʌʍ ʋɸʛʗʏʉ ɺʏʗʅʂʛ - ʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʂ ʝʏʙʍʆʘʂʏʍɸʃ ʍʎɸʍɸʆʏʙʀʌʏʙʍɿ: Ɋʗʞɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʂ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ʋɸʛʗɼʃʏʙ ʑɸʗɸɺɸʍɼʗɿ ʍʆɸʗɸɺʗʕʏʙʋ ɼʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ
ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋɿ ɻʂʖɸʗʆɼʃʂʔ ɼʍʀɸɹɸʁʂʍ 7.4 – ʏʙʋ:
Ɋʛʘɸʍɸʈʞ ʀʕɸʌʂʍ ʋʏʙʃʖʂʋɼʖʗ
Ɋʗʞɸʌʂʍȱ ɯɧ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂȱ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ʇɸʌʖʍɸɹɼʗʋɸʍ ʇɸʋɸʗȱ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ
ʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗʂʘ ɾ ɸʛʘɸʍɸʈʞ ʐɸʚʂʐ ʋʏʙʃʖʂʋɼʖʗɿ: Ɋʌʍ ʆʏʋʑɸʆʖ ʞ ɹɸɽʋɸʝʏʙʍʆʘʂʏʍɸʃ
ʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋ ɾ ʞ ʇʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍ ɾ ʖɸʃʂʔ ʋɼʅ ʊʎʖʏʙʀʌɸʋɹ ʐɸʚɼʃʏʙ ʚʏʚʏʄɸʆɸʍ ʞ ʏʗʏʎ
ʋʏɻɼʃʍɼʗʂ ɻɼʑʛʏʙʋɵ ʇɸʔʖɸʖʏʙʍ ʇʏʔɸʍʛʍɼʗɿ ʋɸʃʏʙʄʍɼʗʏʙʋ ʞ ʖɸʗɹɼʗ ʇɸʉʏʗɻɸʃɸʗɼʗʏʙʋ ʋɼʒɵ
ɸʓɸʍʘ ɸʍʒɸʖɼʃʏʙ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʎʉʀɸʍ: Ɋʌʍ ʇɸɺɼʘʕɸʅ ɾ ʇɼʉʏʙʆ ɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍ ʀʕɸʌʂʍ ɾʆʗɸʍʏʕ:
Ɋʓʆɸ ɼʍ ʍɸʞ ɽʏʍɻɼʗ, ʏʗʏʍʘ ʋʂʒʏʘʏʕ ʐɸʚʕʏʙʋ ɼʍ ʃɸʗʏʙʋʍɼʗɿ: ɦɸʗʛɸʕʏʗʋɸʍ ʋʂʒʏʘʏʕ ʐɸʚʕʏʙʋ ɾ ʍɸʞ ɻʂʋɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍɿ, ʎʉʀɸʌʂ ɸʍɿʍɻʇɸʖʏʙʀʌʏʙʍɿ, ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɿ, ʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿ, ʇɸʊɸʄʏʙʀʌʏʙʍɿ ʞ ɸʌʃʍ: Ɋʛʘɸʍɸʈʞ ʀʕɸʌʂʍ ʋʏʙʃʖʂʋɼʖʗɼʗɿ ʐɸʚʋɸʍ ɸʗɻʌʏʙʍʛʍɼʗɿ ʍɼʗʆɸʌɸʘʍʏʙʋ ɼʍ ʋʂɸʕʏʗʂ ʖɸʔʍɼʗʏʗɻɸʆɸʍ ʐɸʚʏʕ, ʂʍʐɿ ʍʗɸʍʘ ʆɸʖɸʗʌɸʃ ɾ ɻɸʗʈʍʏʙʋ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ:
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ɟʆ. 7.2.2. Ɋʛʘɸʍɸʈʞ ʀʕɸʌʂʍ ʋʏʙʃʖʂʋɼʖʗɼʗ

ɒʕɸʌʂʍ ʋʏʙʃʖʂʋɼʖʗ
Ɋʗʞɸʌʂʍȱɯɧ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʂȱʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ʇɸʌʖʍɸɹɼʗʋɸʍ ʇɸʋɸʗȱʆɸʗʞʏʗ ʍʎɸʍɸʆʏʙʀʌʏʙʍ ʏʙʍɼʘʏʉ ʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋ ɾ ʍɸʞ ʀʕɸʌʂʍ ʋʏʙʃʖʂʋɼʖʗɿ (ʍʆ.7.2.3): Ɋʌʍ ʍʏʙʌʍʑɼʔ ʆʏʋʑɸʆʖ
ʞ ɹɸɽʋɸʝʏʙʍʆʘʂʏʍɸʃ ʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋ ɾ, ʇʂʋɸʍɸʆɸʍʏʙʋɵ ʇɼʉʏʙʆ ɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍ ɾʆʗɸʍʏʕ: ɝʏʙʃʖʂʋɼʖʗɿ ʇʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍ ɾ ʖɸʃʂʔ ʋɼʅ ʊʎʖʏʙʀʌɸʋɹ ʐɸʚɼʃʏʙ ʇʏʔɸʍʛʍɼʗ, ʃɸʗʏʙʋʍɼʗ, ɻʂʋɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ ʞ ɸʌʃ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɼʅʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ, ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɵ ʆɸʄʕɸʅ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʉ ʋʏɻɼʃʂ ʖɼʔɸʆʂʘ:

ɟʆ.7.2.3. ɒʕɸʌʂʍ ʋʏʙʃʖʂʋɼʖʗ

Ɋʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ɹʍʏʙʀɸɺʗɼʗɿ ʐɸʚʏʉ ʔɸʗʛ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ʇɸʌʖʍɸɹɼʗʋɸʍ ʍʑɸʖɸʆʏʕ, ʎɸʖ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ɾ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ɹʍʏʙʀɸɺʗɼʗɿ ʐɸʚʏʉ ʔɸʗʛʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌʏʙʍɿ: Ɋʌɻʑʂʔʂ ʔɸʗʛʂ ʜʗʂʍɸʆ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɾ ʍʆ. 7.2.2 –ʏʙʋ: Ɋʌʍ ʇʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍ ɾ ʖɸʃʂʔ ʑɸʖʆɼʗɼʃʏʙ ɸʗʞɸʌʂʍ ɯɧ
ʋʏɻʏʙʃʂ ʕʏʃʖ – ɸʋʑɼʗɸʌʂʍ ɹʍʏʙʀɸɺʂʅɿ ʞ ʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍ – ʃɸʗʏʙʋ ʆɸʄʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍɿɵ ʑɸʖʆɼʗɼʃʏʕ ɸʌʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʏʉʂ ʇɼʓɸʄʏʔʂ ɾʆʗɸʍʂ ʕʗɸ, ʏʗʖɼʉ ɺʗʕʏʙʋ ɼʍ ʍɸʞ ɹʍʏʙʀɸɺʗʂʐ ʇʏʔɸʍʛ212

ʍɼʗʂ, ʃɸʗʏʙʋʍɼʗʂ ʞ ʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍ ɸʗʁɼʛʍɼʗɿ: ɢɸʚʋɸʍ ɸʗɻʌʏʙʍʛʍɼʗɿ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ɺʗɸʍʘʕɼʃ ʍɸʞ
ɸʌʃ ʖʂʑʂ ɸʗʖɸʑɸʖʆɼʗʋɸʍ ʇʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌɸʋɹ ʔɸʗʛʂ ɾʆʗɸʍʂʍ (ʑʃɸʍʎɼʖ, ʛʏʋʚʌʏʙʀɼʗ)
ʆɸʋ ʑɸʇʕɼʃ ʐɸʚʂʐ ʔɸʗʛʂ ʇʂʎʏʉʏʙʀʌɸʍ ʇɸʍɺʏʙʌʘʏʙʋ:

ɟʆ. 7.2.2. ɯʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ɹʍʏʙʀɸɺʗɼʗɿ ʐɸʚʏʉ ʔɸʗʛ ʞ ʐɸʚʕɸʅ ʕʏʃʖ – ɸʋʑɼʗɸʌʂʍ ʞ
ʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍ ɹʍʏʙʀɸɺʅɼʗɿ

ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ɹʍʏʙʀɸɺʗɼʗɿ ʐɸʚʏʉ ʔɸʗʛɿ ʔʏʕʏʗɸɹɸʗ ʇɸɺɼʘʕɸʅ ɾ ʃʂʍʏʙʋ Ɋʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ʂʍʖɼʍʔʂʕʏʙʀʌʏʙʍɿ ʐɸʚʏʉ ʔɸʗʛʏʕ (ʍʆ. 7.2.3), ʏʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʐɸʚʕʏʙʋ ɾ Ɋʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿ (ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʂ ʕʗɸ ɿʍʆʍʏʉ ʋʏʙʖʛɸʌʂʍ ʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿ) ʜʗʕɸ ʖʕʌɸʃ
ʑɸʇʂʍɵ ɧʖ/ʋ2 ʋʂɸʕʏʗʍɼʗʏʕ, ʋʏɻʏʙʃʂ ʞ ʎʗʒɸʆɸ ʋʂʒɸʕɸʌʗʂ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʍɼʗɿ: ɍʗɸ ɸʗɻʌʏʙʍʛʏʙʋ, ɹʍʏʙʀɸɺʗɼʗɿ ʐɸʚʏʉ ʔɸʗʛʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʏʗʏʎʕʏʙʋ ɾ ʋʏɻʏʙʃʂ ɮɌɌ – ʍ (ɸʌʍ ʏʗʏʎʕʏʙʋ ɾ
ʔʖɸʘʕɸʅ ʜɺʖɸʆɸʗ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍ ʞ ʋʏʙʖʛɸʌʂʍɵ Ɋʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍ ʇɸʗɸɹɼʗʏʙʀʌɸʋɹ): Ɋʌʔʑʂʔʏʕ, ʔɸʗʛʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʐɸʚʕʏʙʋ ɾ ɸʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʂ ʆɸʗʞʏʗɸɺʏʙʌʍ ʑɸʗɸʋɼʖʗɿɵ ɮɌɌ – ʍ, ʏʗɿ ʖɸʃʂʔ ɾ ʃʂɸʗʁɼʛ ʞ ʔʑɸʓʂʐ ʖɼʉɼʆɸʖʕʏʙʀʌʏʙʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʂ ɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ ʕʂʊɸʆʂ ʋɸʔʂʍ:

ɟʆ. 7.2.3. Ɋʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ʂʍʖɼʍʔʂʕʏʙʀʌʏʙʍɿ ʐɸʚʏʉ ʔɸʗʛ

ɔʍʝʗɸʆɸʗʋʂʗ (ɔɘ) ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗɿ ɺʗɸʍʘʏʉ ʖɼʔɸʄʘʂʆ
ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ʇɸʌʖʍɸɹɼʗʋɸʍ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ʎɸʖ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ɾ ʍɸʞ
ʂʍʝʗɸʆɸʗʋʂʗ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗɿ ɺʗɸʍʘʏʉ ʖɼʔɸʄʘʂʆʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌʏʙʍɿ: ɔʍʐʑɼʔ ʇɸʌʖʍʂ ɾ, ɹʏʃʏʗ ʖɸʛ ʋɸʗʋʂʍʍɼʗɿ ʊɸʓɸɺɸʌʀʏʙʋ ɼʍ ɸʃʂʛʍɼʗ, ʃʏʙʌʔʂ ʂʍʝʗɸʆɸʗʋʂʗɵ 0.75 ʋʆʋ – ʂʘ 3 ʋʆʋ ʖʂʗʏʙʌʀʏʙʋ (ʖɼʔ ʍʆ. 1.2.1), ʏʗʍ ɸʍʖɼʔɸʍɼʃʂ ɾ ɸʍɽɼʍ ɸʐʛʏʕ: ɔɘ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ʍʆɸʖʋɸʋɹ
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ɽɺɸʌʏʙʍ ʖɼʔɸʄʘʂʆʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌɸʋɹ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ɾ ʃʂʍʏʙʋ ɺʗɸʍʘɼʃ ɸʌɻ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗɿ: ɟʎɼʍʛ,
ʏʗ ɔɘ ʖʂʗʏʙʌʀʏʙʋ ɸʎʄɸʖʏʉ ʖɼʔɸʄʘʂʆʍɼʗɿ ʍʏʙʌʍ ɺʂʎɼʗɸʌʂʍ ʖɼʔɸʍɼʃʂʏʙʀʌɸʍ ʇɸʋɸʗ ʍɸʄɸʖɼʔʕɸʅ ʖɼʔɸʄʘʂʆʍɼʗ ɼʍ, ʏʗʏʍʘ ʋʂʒʏʘʏʕ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ɾ ʃʂʍʏʙʋ ɺʂʎɼʗɿ ʍʆɸʗɸʇɸʍɼʃ ʘɸʍʆɸʘɸʅ ʒɼʗʋʏʙʀʌʏʙʍ ɸʓɸʛʏʉ ʜɹʌɼʆʖ:
Ɋʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ɸʎʄɸʖɸʍʛʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ, ʀɼc Ɋʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ʆʃɸʍʋɸʍ
ʞ ʀɼc ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɼʅ ʇʏʔɸʍʛʍɼʗʂ ɸʓʆɸʌʏʙʀʌɸʍ ʑɸʖʊɸʓʏʕ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ʖɸʛɸʍʏʙʋ ɼʍ:
Ɏʀɼ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʂ ʋɼʒ ʏʗʞɾ ɸʗʞɸʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘ ʆɸʋ ʋɸʗʖʆʏʘʂ ʏʗʞɾ ʖɼʉɸʋɸʔ, ʆɼʖ, ʂʍʐʑɼʔ
ʍɸʞ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɿ ʋʂɸʘʍʏʉ ʇɸʉʏʗɻɸʃɸʗ ʕʍɸʔʕɸʅ ʃʂʍʂ, ɸʑɸ ʖʕʌɸʃ ʖɼʉɸʋɸʔʂ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ɻʂʋɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʋɼʅ ʆʃʂʍʂ: ɍʗɸ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ɸʌɻ ʖɼʉɸʋɸʔʏʙʋ ʆɸʍʒɸʖʕʂ ʋɼʅ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸ, ʖɼʉɸʋɸʔɿ ʆʖɸʛɸʍɸ: ɔɘ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗɿ ɺʗɸʍʘʏʉ ʖɼʔɸʄʘʂʆʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌɸʋɹ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ʍʆɸʗɸʇɸʍɼʃ ɸʗʞɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʂ ʖɼʔʛɿ ʞ ʇɸʌʖʍɸɹɼʗɼʃ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ʕʍɸʔʕɸʅ
ʖɼʉɸʋɸʔɼʗɿ (ʖɸʛ ʆɼʖɼʗɿ, ʖɼʉɸʋɸʔɼʗɿ), ʏʗʏʍʛ ʑɸʌʅɸʓ ɼʍ ʃʏʙʔɸʕʏʗʕʏʙʋ:
ɟʆ. 7.2.4 – ʂ ʈɸʄ ʆʏʉʋʏʙʋ ʘʏʙʌʘ ɾ ʖʗʕɸʅ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ ʋʏʍʖɸʁʕɸʅ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ
ɽɸʍɺʕɸʅʂ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʑɸʖʆɼʗɿ, ʍʆɸʗɸʇɸʍʕɸʅ ɔɘ ʖɼʔɸʄʘʂʆʂ ʋʂʒʏʘʏʕ: ɔʍʐʑɼʔ ɼʗʞʏʙʋ ɾ
ʍʆɸʗʂʘ, ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʑɸʖʆɼʗʍ ɸʍʇɸʋɸʔɼʓ ɾ: ɟɼʗʛʞʂ ʎɸʗʛʏʙʋ ɸʒʂʘ ɼʗʗʏʗɻ
ʋʏɻʏʙʃɿ ɸʕɼʃʂ ʖɸʛ ɾ, ʛɸʍ ʋʌʏʙʔʍɼʗɿ, ʂʍʐɿ ʕʆɸʌʏʙʋ ɾ ɸʌɻ ʋʏɻʏʙʃʂ ʖʕʌɸʃ ʇɸʖʕɸʅʂ ʋɼʅ ɻʂʋɸɻʗʏʙʀʌɸʍ ʋɸʔʂʍ:

ɟʆ. 7.2.4. ɨɸʍʂʛʂ ʕʗɸ (ʈɸʄʂʘ) ʞ ɺɼʖʍʂʍ (ɸʒʂʘ) ʖɼʉɸʆɸʌʕɸʅ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ
ɽɸʍɺʕɸʅʍɼʗʂ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʑɸʖʆɼʗɿ

ɟʆ. 7.2.4 – ʂ ɸʒ ʆʏʉʋʏʙʋ ʘʏʙʌʘ ɾ ʖʗʕɸʅ ɺɼʖʍʂ ʕʗɸ ʖɼʉɸʆɸʌʕɸʅ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ɽɸʍɺʕɸʅʂ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʑɸʖʆɼʗɿ: Ɋʌʔʖɼʉ ʍʏʙʌʍʑɼʔ ʍʆɸʖʕʏʙʋ ɾ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ɻɸʎʖʂ ɸʍʇɸʋɸʔɼʓʏʙʀʌʏʙʍ: ɟɼʗʛʞʂʘ ɼʗʆʗʏʗɻ ʎɸʗʛʂ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ɹɸʕɸʆɸʍʂʍ ʖɸʛ ɼʍ ʆɸʌɸʍʛʂ ʋʌʏʙʔ ɸʗʞɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʇɸʋɼʋɸʖ: əɼʖʞɸɹɸʗ, ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʇɸʖʏʙʆ ʏʙʎɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍ ʑɼʖʛ ɾ ɻɸʗʈʍɼʃ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ɸʌɻ ʎɸʗʛʂʍ, ʐɸʚɼʃ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ɹʍʏʙʀɸɺʗɼʗɿ ʞ ʈɼʓʍɸʗʆɼʃ ʋʂʒʏʘʍɼʗɵ ʆɸʌɸʍʛʂ ɸʍʄɸʚɸʍ ʏʙ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍ ɸʑɸʇʏʕɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ:
ɔɘ ʖɼʔɸʄʘʂʆʂ ʜʗʂʍɸʆ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɾ ʍʆ. 7.2.5 –ʏʙʋ: Ɋʌɻʑʂʔʂ ʖɼʔɸʄʘʂʆʂ ʋʂʒʏʘʏʕ
ʆɸʗɼʃʂ ɾ ʍʆɸʗɼʃ ɸʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʆɸʌɸʍʛʂ ʌʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗ ʋʏɻʏʙʃ: ɧɼʗʃʏʙʅɼʃʏʕ ʞ ʇɸʋɼʋɸʖɸʆɸʍ ɺʍɸʇɸʖʋɸʍ ʋʂʒʏʘʏʕ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ɼɽʗɸʆɸʘʏʙʀʌʏʙʍ ɸʍɼʃ ʋʏɻʏʙʃʂ ɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ ʕʂʊɸʆʂ
ʋɸʔʂʍ:
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ɟʆ. 7.2.5. ɔʍʝʗɸʆɸʗʋʂʗ ʖɼʔɸʄʘʂʆʂ ʖɼʔʛɿ ʜɹʌɼʆʖʂʕʂ ʆʏʉʋʂʘ (ʈɸʄʂʘ) ʞ ɐʆʗɸʍʂ ʆʏʉʋʂʘ (ɸʒʂʘ)

ɔʍʝʗɸʆɸʗʋʂʗ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗɿ ɺʗɸʍʘʏʉ ʖɼʔɸʄʘʂʆʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌɸʋɹ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ʔʖʏʙɺɼʃ
ʍɸʞ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ɸʌʃ ɹɸʉɸɻʗʂʐ ʇɸʍɺʏʙʌʘʍɼʗʂ ɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ ʕʂʊɸʆɿ, ʂʍʐʑʂʔʂʛ ɼʍɵ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ɽɸʍɺʕɸʅʂ ʋʂɸʘʋɸʍ ʖʏʙʚɼʗɿ, ʂʍʕɼʗʖʏʗʍɼʗɿ ʞ ʋɸʃʏʙʄʍɼʗɿ, ʔʖɸʍɸʃʏʕ ɸʌɻ ɹɸʉɸɻʗʂʐʍɼʗʂ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʑɸʖʆɼʗɿ:
ɔɘ ʖɼʔɸʄʘʂʆʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ɸʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʆɸʌɸʍʛʂ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ʇɸʌʖʍɸɹɼʗʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʑɼʖʛ ɾ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃ ʇɼʖʞʌɸʃ ʑɸʇɸʍʒʍɼʗɿ:
1. ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ʆɸʋ ʆɸʌɸʍʛʂ ʇɼʖɸɽʏʖʕʏʉ ɸʌʃ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ɹɸʉɸɻʗʂʐ ʑɼʖʛ ɾ ɺʖʍʕʂ
ɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ ʕʂʊɸʆʏʙʋ:
2. Ɋʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ʑɼʖʛ ɾ ʍʆɸʗɸʇɸʍɼʃ ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍɿ 3ʋ ʇɼʓɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍʂʘ:
3. Ɋʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ʑɼʖʛ ɾ ʍʆɸʗɸʇɸʍɼʃ, ʖɼʔɸʄʘʂʆɿ ʇʍɸʗɸʕʏʗʂʍʔ ʏʙʉʉɸʇɸʌɸʘ ʑɸʇɼʃʏʕ ʋʏɻʏʙʃʂ ʋɸʆɼʗɼʔʂʍ:
4. ɟʆɸʗɸʇɸʍɼʃʂʔ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ʐʑɼʖʛ ɾ ʔʖʕɼʗʕɼʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʉ ʔɸʗʛɼʗʂ, ʂʍʐʑɼʔ
ʍɸʞ ʍʆɸʗɸʇɸʍʏʉ ʋɸʔʍɸɺɼʖʂ ʆʏʉʋʂʘ:
5. ɟʆɸʗɸʇɸʍʏʙʋʍ ɸʕɸʗʖɼʃʏʙʘ ʇɼʖʏ ʑɼʖʛ ɾ ɺʗɸʍʘɼʃ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʂ ʔɼʗʂɸʆɸʍ ʇɸʋɸʗɿ,
ɸʋʔɸʀʂʕɿ, ʁɸʋɿ, ʋʏɻʏʙʃʂ ɻʂʗʛɿ ɽɸʍɺʕɸʅʂ ʋɼʒ ʞ ʇɸʋɸʗɸʆɸʃɼʃ ʍʆɸʗɿ:
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ɾʃɼʆʖʗɸʃʌʏʙʋʂʍɼʔʘɼʍʖɸʌʂʍ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗɿ ɺʗɸʍʘʏʉ ʇɸʋɸʆɸʗɺ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ʇɸʌʖʍɸɹɼʗʋɸʍ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ʎɸʖ ʜɺʖɸʆɸʗ
ɾ ʍɸʞ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ɾʃɼʆʖʗɸʃʌʏʙʋʂʍɼʔʘɼʍʖɸʌʂʍ ʑɸʖʆɼʗʍɼʗʂ ʍʆɸʗɸʇɸʍʋɸʍ ʖɼʄʍʂʆɸʌʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌʏʙʍɿ: Ɋʌʍ ʇɸʋɼʋɸʖɸɹɸʗ ʍʏʗ ʖɼʄʍʏʃʏɺʂɸ ɾ ʞ ɹɸʕɸʆɸʍʂʍ ʍʋɸʍ ɾ ɔɘ ʖɼʔɸʄʘʂʆʂ
ʋʂʒʏʘʏʕ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ʇɸʌʖʍɸɹɼʗʋɸʍɿ: Ɋʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ɾʃɼʆʖʗɸʃʌʏʙʋʂʍɼʔʘɼʍʖɸʌʂʍ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗɿ ɺʗɸʍʘʏʉ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛɸʌʂʍ ʔʄɼʋɸʍ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɾ ʍʆ.
7.2.6 – ʏʙʋ:
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ɨʕʌɸʃʍɼʗʂ ɺʗɸʍʘʏʙʋ

ɔɘ ʖɼʔɸʄʘʂʆ

ɐʃ. ʋɸʗʖʆʏʘ

ɟʆ. 7.2.6. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʇɼʖɸɽʏʖʏʙʋ ɾʃɼʆʖʗɸʃʌʏʙʋʂʍɼʔʘɼʍʖɸʌʂʍ ʋɼʀʏɻʏʕ

ɐʃɼʆʖʗɸʃʌʏʙʋʂʍɼʔʘɼʍʖɸʌʂʍ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗɿ ɺʗɸʍʘʏʉ ʇɸʋɸʆɸʗɺɿ ʆɸɽʋʕɸʅ ɾ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ɔɘ ʖʂʗʏʙʌʀʏʙʋ ɽɺɸʌʏʙʍ ʖɼʔɸʄʘʂʆʂʘ ʞ ɾʃɼʆʖʗɸʔʍʏʙʘʋɸʍ ʋɸʗʖʆʏʘʂʘ: Ɋʗʞɸʌʂʍ
ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʔʖʏʙɺʏʙʋɿ ʆɸʖɸʗʕʏʙʋ ɾ ʆɸʌɸʍʛʂ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ʕɸʌʗʏʙʋ ɼʗɼʆʏʌɸʍ ʆɸʋ ɺʂʎɼʗɸʌʂʍ ʁɸʋɼʗʂʍ: əɼʖɸɽʏʖʕʏʉ ʋʏɻʏʙʃʂ ɼʃʏʙʔʖʍɼʗɿ ʆʘʏʗɻʂʐʍɼʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʋʂɸʘʕʏʙʋ ɼʍ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɸʗʖʆʏʘʂʍ, ʞ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʂ ʋʂʒʏʕ ɸʍʘʍʏʙʋ ɾ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʇʏʔɸʍʛ: Ɋʌʔʂʍʛʍɵ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃɿ
ʖʕʌɸʃ ɻɼʑʛʏʙʋ ɾʃɼʆʖʗɸɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʔʑɸʓʂʐ ɾ: ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʇʏʔɸʍʛʂ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌɸʍ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃɿ ʖɸʛɸʍɸʃʏʕ ɸʓɸʛʏʙʋ ɾ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗ, ʏʗʏʍʛ ʍʆɸʗɸʇɸʍʕʏʙʋ ɼʍ ɔɘ ʖɼʔɸʄʘʂʆʂ ʋʂʒʏʘʏʕ: ɦʖɸʘʕɸʅ ʑɸʖʆɼʗʍɼʗɿ ɺʗɸʍʘʕʏʙʋ ʞ ʕɼʗʃʏʙʅʕʏʙʋ ɼʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʐʂ ʋʂʒʏʘʏʕ
(ʍʆ. 7.2.7): Ɋʆʍʇɸʌʖ ɾ, ʏʗ ɸʕɼʃʂ ʎɸʖ ʖɸʛɸʍʏʙʋ ʞ ɸʕɼʃʂ ʂʍʖɼʍʔʂʕ ʊɸʓɸɺɸʌʀʏʙʋ ɼʍ ʋʏɻʏʙʃʂ
ɸʌʍ ʖɼʉɸʋɸʔɼʗɿ (ʆɼʖɼʗɿ), ʏʗʏʍʘ ɻʂʋɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʋɼʅ ɾ, ʏʗʖɼʉ ɸʓʆɸ ɼʍ ʀʏʙʌʃ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʆʏʍʖɸʆʖʍɼʗ ʞ ɸʌʃ ʖʂʑʂ ʀɼʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ:

ɟʆ. 7.2.7. ɐʃɼʆʖʗɸʃʌʏʙʋʂʍɼʔʘɼʍʖɸʌʂʍ ʋɼʀʏɻʏʕ ʔʖɸʘʕɸʅ ɸʗʞɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʂ ʑɸʖʆɼʗɿ
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ɖɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ʇɸʌʖʍɸɹɼʗʋɸʍ ɾʃɼʆʖʗɸʃʌʏʙʋʂʍɼʔʘɼʍʖɸʌʂʍ ʋɼʀʏɻɿ ɔɘ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗɿ ʖɼʔɸʄʘʂʆʏʕ ɺʗɸʍʘɼʃʏʙ ʞ ʕɼʗʃʏʙʅɼʃʏʙ ʋɼʀʏɻʂ ʇɸʋɼʋɸʖʏʙʀʌɸʋɹ ʏʙʍʂ ɸʌʍ ɸʓɸʕɼʃʏʙʀʌʏʙʍɿ, ʏʗ ʔʖɸʘʕʏʉ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʑɸʖʆɼʗʍɼʗɿ ɸʕɼʃʂ ʘɸʌʖʏʙʍ ɼʍ ɸʗʖɸʇɸʌʖʏʙʋ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗɿ: ɍɸ ʑɸʌʋɸʍɸʕʏʗʕɸʅ ɾ ʍʗɸʍʏʕ, ʏʗ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɸʗʖʆʏʘʂʘ ɾʃɼʆʖʗɸʔʍʏʙʘʏʙʋɿ ʖʗʕʏʙʋ ɾ
ʆɸʗʊɸʖʞ ʂʋʑʏʙʃʔʂ ʖɼʔʛʏʕ, ʂʍʐʂ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ʖɸʛ ʆɼʖɼʗʂʘ ʒɼʗʋʏʙʀʌʏʙʍɿ ʐʂ ʇɸʔʘʍʏʙʋ
ʘʗʕɼʃ, ʞ ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʑɸʖʆɼʗɿ ɸʕɼʃʂ ʘɸʌʖʏʙʍ ɾ ʔʖɸʘʕʏʙʋ:
ɐʃɼʆʖʗɸʃʌʏʙʋʂʍɼʔʘɼʍʖɸʌʂʍ, ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ɔɘ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗɿ ʖɼʔɸʄʘʂʆʏʕ ɺʗɸʍʘɼʃʏʙ
ʋɼʀʏɻɿ ʇʍɸʗɸʕʏʗʏʙʀʌʏʙʍ ɾ ʖɸʃʂʔ ʇɸʌʖʍɸɹɼʗɼʃʏʙ ʇɼʖʞʌɸʃ ʖʂʑʂ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗɿ:
x ɝʂʆʗʏʊɸʛɼʗ ɸʗʞɸʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ʕʗɸ,
x ɠʏʙʍʖʕɸʅ ʖɼʉɸʋɸʔɼʗ, ʆɸʗʊ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗ,
x ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʇʏʔɸʍʛʏʕ ʞ ʃɸʗʏʙʋʏʕ ʇʗɸʇʗʕɸʅ ɻɼɺʗɸɻɸʘʂɸ,
x Ɋʗʞɸʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ʋɸʆɼʗɼʔʂ ʕʗɸʌʂ ʇʏʔɸʍʛɸʆʂʗ ʃɸʗɼʗʂ ʕʍɸʔʕɸʅʛʍɼʗ,
x ɠɸʗʛʂʘ ɻʏʙʗ ɼʆɸʅ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗ,
x ɘʏʖʗʕɸʅ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗ,
x ɒɼʁ ʆɼʖɼʗ (ʋɸʔʍɸʆʂ),
x Ɋʍʇɸʋɸʔɼʓʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ ʞ ʆɼʉʖɼʗ:
ɟʎʕɸʅ ʋɼʀʏɻʍɼʗʂ ʆʂʗɸʓʋɸʍ ʏʃʏʗʖʍɼʗɿ ʇɼʖʞʌɸʃʍ ɼʍɵ
x Ɋʗɼɺɸʆʍɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʔʖʏʙɺʏʙʋ ɯɧ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʏʙʋ,
x ɨɸʍʂʛʂ ɯɧ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋʍɼʗʂ ʔʖʏʙɺʏʙʋ,
x Ɍʍʕɸʅ ʍʏʗ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʔʖʏʙɺʏʙʋ,
x ɯɧ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʌɸʍʂ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ʕɼʗʃʏʙʅʏʙʀʌʏʙʍ,
x ɦʖʏʙɺʏʙʋ ɸʗʖɸɻʗʏʉ ʆɸɽʋɸʆɼʗʑʏʙʀʌʏʙʍʏʙʋ, ʍɸʄʛɸʍ ɸʓɸʛʏʙʋɿ,
x ɧɼʗʒʍɸʆɸʍ ʔʖʏʙɺʏʙʋ ʋʂʍʐʞ ʖɼʉɸɻʗʏʙʋɿ:
ɐʃɼʆʖʗɸʃʌʏʙʋʂʍɼʔʘɼʍʖɸʌʂʍ ʞ ɔɘ ʖɼʔɸʄʘʂʆʏʕ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ʇɸʌʖʍɸɹɼʗʋɸʍ ʋɼʀʏɻʍɼʗɿ ʆʂʗɸʓɼʃʂ ɼʍ ɹʏʃʏʗ ʖʂʑʂ ɸʗʞɸʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ/ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ:

7.3. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʔʄɸʃ ʋʏʍʖɸʁʂ ʞ ʎɸʇɸɺʏʗʅʋɸʍ
ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ɸʓɸʒɸʘʏʉ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʎɸʇɸɺʏʗʅʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʂ ʇɸʌʖ ɼʍ ɺɸʃʂʔ ʖɸʗɸʖɼʔɸʆ
ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗ, ʏʗʏʍʛ ʇɸʊɸʄ ʔʄɸʃ ʋʏʍʖɸʁʂ ʇɼʖʞɸʍʛ ɼʍ: Ɋʗʞɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗɿ ɼʍʀɸʗʆʕʏʙʋ ɼʍ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ʍɸʞ ʁɸʋɸʍɸʆʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ, ʎɸʇɸɺʏʗʅʋɸʍ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ: ɍʂʖɸʗʆɼʍʛ, ɸʌɻ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗɿ:
ɟʆ. 7.3.1 – ʏʙʋ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɾ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʔʄɸʃ ʋʏʍʖɸʁʂ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ɸʓɸʒɸʘɸʅ ʔʖʕɼʗ
ʇɸʗʞɸʍ ʋʏɻʏʙʃʂ ʆʏʉʋʂʘ: Ɋʒ ʆʏʉʋʂ ʋʏɻʏʙʃʂ ʇɼʍɸʗɸʍɿ ʔʄɸʃʋɸʋɹ ɹɸʗʈʗ ɾ ʖɼʉɸɻʗʕɸʅ,
ʂʍʐʂ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ʋʏɻʏʙʃɿ ʜʗʕɸ ɸʓɸʒʂʍ ʆɼʔʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʔʖʕɼʗ ɾ ɸʓɸʒɸʘʍʏʙʋ ʈɸʄ ʆʏʉʋʂ
ʋʏɻʏʙʃʂ ʕʗɸ: ɍʗɸ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ʍʕɸɽʏʙʋ ɾ ʆɸʌɸʍʛʂ ʜɺʖɸʆɸʗ ʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿ:
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ɟʆ. 7.3.1. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʔʄɸʃ ʋʏʍʖɸʁ

Ɋʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ʇɸʊɸʄ ʖɼʉɸɻʗʕʏʙʋ ɼʍ ɸʌʍʑʂʔʂ ʕɸʌʗɼʗʏʙʋ, ʏʗʖɼʉ ʚʏʛʗ ʐɸʚɼʗʏʕ ʔʖʕɼʗ ʆɸɵ ɼʍʀɸɻʗɼʃʏʕ, ʏʗ ʚʏʛʗʏʙʀʌɸʍ ʑɸʖʊɸʓʏʕ ʔʖʕɼʗɿ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍ ʐʂ ʏʙʍɼʍɸ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌɸʍ ʕʗɸ (ʍʆ. 7.3.2): ɦɸʆɸʌʍ, ʂʍʐʑɼʔ ʍʎʕɸʅ ɾ ɼʍʀɸɹɸʁʂʍ
5.4–ʏʙʋ, ʚʏʛʗ ʔʖʕɼʗʍɼʗɿ ʍʏʙʌʍʑɼʔ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ɾɸʑɼʔ ʍʕɸɽɼʘʍɼʃ ɸʗʖɸɻʗʕʏʉ ʇʏʔɸʍʛʂ ʐɸʚɿ ʞ
ʇɼʖʞɸɹɸʗɵ ʆɸʌɸʍʛʂ ʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿ:

ɟʆ. 7.3.2. ɦʄɸʃ ʋʏʍʖɸʁʂ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ, ɸʗʞɸʌʂʍ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʔʖʕɼʗʏʙʋɿ
ʄʏʉʏʕɸʆʍɼʗʂ ʆʏʉʋʂʘ (ʈɸʄ ʍʆɸʗ) ʞ ʒʗɸʖɸʗ ʓɼʖʂʍɼ ʄʏʉʏʕɸʆʂ ʆʏʉʋʂʘ (ɸʒ ʍʆɸʗ)

Ɋʗʞɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʔʄɸʃ ʖɼʉɸɹɸʎʄʏʙʋʂʘ ɹɸʘʂ, ʇɸʊɸʄ ʆɸʖɸʗʕʏʙʋ ɾ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ
ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʂ ʔʄɸʃ ʋʏʍʖɸʁ: ɟʆ. 7.3.3 – ʏʙʋ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɾ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʋɸʃʏʙʄʍɼʗʂ ʔʄɸʃ
ʋʏʍʖɸʁʂ ʜʗʂʍɸʆ: Ɋʌʔʖɼʉ ʋɸʃʏʙʄʍɼʗɿ ʔʖʕɼʗʏʙʋ ɼʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂʍɵ ʍʕɸɽɼʘʍɼʃʏʕ ɻʗɸʍʘ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍɿ: ɋɸʘʂ ɸʌɻ, ʋɸʃʏʙʄʍɼʗʂ ʔʄɸʃ ɻɸʔɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ, ʆɸʌɸʍʛʂ ʎɸʇɸɺʏʗʅʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ, ʋɼʅ ʇɸʕɸʍɸʆɸʍʏʙʀʌɸʋɹ ʆɸʓɸʒɸʍɸʍ ʆɸʗʊ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗ, ʇʏʔɸʍʛʂ
ʆʏʗʏʙʔʖʍɼʗ:

218

ɟʆ. 7.3.3. ɝɸʃʏʙʄʍɼʗʂ ʔʄɸʃ ʋʏʍʖɸʁ

Ɋʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʋɸʃʏʙʄʍɼʗʂ ʊʂʎʖ ʋʏʍʖɸʁʂ ɼʗʆʏʙ ʜʗʂʍɸʆ ʘʏʙʌʘ ɾ ʖʗʕɸʅ ʍʆ.
7.3.4 - ʏʙʋ:

ɟʆ. 7.3.4. ɝɸʃʏʙʄʍɼʗʂ ʊʂʎʖ ʆɸʖɸʗʕɸʅ ʋʏʍʖɸʁʂ ʜʗʂʍɸʆʍɼʗ

ɔʍʐʑɼʔ ʍʎɼʃ ɼʍʛ, ɸʗʞɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗɿ ɼʍʀɸʗʆʕʏʙʋ ɼʍ ʍɸʞ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ʁɸʋɸʍɸʆʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ, ʎɸʇɸɺʏʗʅʋɸʍ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ: ɠɸʇɸɺʏʗʅʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ
ʔʖɸʍʏʙʋ ɼʍ ʖɸʗɹɼʗ ʖʂʑʂ ʋɼʄɸʍʂʆɸʆɸʍ ʕʍɸʔʕɸʅʛʍɼʗ, ʆɼʉʖʏʖʕʏʙʋ ɼʍ, ʔʖʕɼʗʕʏʙʋ ɼʍ ʞ
ɸʌʃʍ: ɟʆ. 7.3.5 ɸ – ʏʙʋ ʘʏʙʌʘ ɾ ʖʗʕɸʅ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʂ ɸʑɸʆʏʙ ʆʏʖʗʕɸʅʛɿ, ʏʗʍ ɸʓɸʒɸʘɼʃ ɾ ʑɿʍɻʜʉɸʆɿ ʐɸʚʂʘ ʎɸʖ ʔɼʉʋɼʃʏʙ ʑɸʖʊɸʏʏʕ: ɟʆ. 7.3.5 ɹ –ʏʙʋ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɾ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃɿ ʆʏʖʗʕɸʅ
ɸʑɸʆʂʏʕ, ʏʗʂ ʕʗɸ ʅɸʍʗ ɸʓɸʗʆɸ ɾ ɿʍʆɼʃ:

ɸ)

ɹ)

ɟʆ. 7.3.5. ɧʍɸʔʕɸʅ ɸʑɸʆʂʍɼʗʏʕ ɸʗʞɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗ
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əɸʊɸʄ, ʁɸʋɸʍɸʆʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ, ɸʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ɾʀʂʃɼʍ – ʕʂʍʂʃ – ɸʘɼʖɸʖɸʌʂʍ (ɐɧɊ), ʀɸʉɸʍʀɿ ʑʏʆʕʏʙʋ ɾ ɸʑɸʆʏʙʘ (ʍʆ. 7.3.6 ɸ), ʂʍʐɿ ʆʏʐʕʏʙʋ ɾ ɻɼʃɸʋʂʍɸʘʂɸ: ɍʗɸ
ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ʄʏʍɸʕʏʙʀʌʏʙʍɿ ʍɼʗʀɸʚɸʍʘʏʙʋ ɾ ɸʗʞɸʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ʋʂʒɸʕɸʌʗ ʞ ʆʏʓʏɽʂɸʌʂ
ʑɸʖʊɸʓ ɾ ʇɸʍɻʂʔɸʍʏʙʋ, ʂʍʐʑɼʔ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɾ 7.3.6 ɹ - ʏʙʋ:

ɸ)

ɹ)

ɟʆ. 7.3.6. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ɐɧɊ – ʂ ʀɸʉɸʍʀʂ ɻɼʃɸʋʂʍɸʘʂɸ ʞ ʆʏʓʏɽʂɸ

Ɋʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ɸʎʄɸʖɸʍʛʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ɼʍʀɸʗʆʕʏʙʋ ɼʍ ʍɸʞ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ
ʇʏʔɸʍʛʍɼʗʂ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌɸʍɿ: Ɋʌʍ ʖɼʉɸʋɸʔɼʗʏʙʋ, ʏʗʖɼʉ ɻʂʋɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʋɼʅ ɾ, ʃɸʗɼʗɿ ʖɸʛɸʍʏʙʋ ɼʍ, ɸʓɸʒɸʍʏʙʋ ɼʍ ʆɸʌʅɼʗ ʞ ɸʌʗʕɸʅʛʍɼʗ (ʍʆ. 7.3.7): Ɋʗɻʌʏʙʍʛʏʙʋ, ɸʌɻʑʂʔʂ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ʎɸʗʛʂʘ ɻʏʙʗʔ ɼʍ ɺɸʃʂʔ ʞ ɼʍʀɸʆɸ ɼʍ ʚʏʄɸʗʂʍʋɸʍ:

ɟʆ. 7.3.7. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʂ ʕɸʍʔʕɸʅʛɵ ʑɸʌʋɸʍɸʕʏʗʕɸʅ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʇʏʔɸʍʛʏʕ.
1 - ʔʞɸʘɸʅ, ɸʌʗʕɸʅ ʖɼʉɸʋɸʔ ʋʏɻʏʙʃʂ ʋʂɸʘʋɸʍ ɺʅɼʗʂ ʋʂʒʞ ʕɸʖ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʆʏʍʖɸʆʖʂ
ʑɸʖʊɸʓʏʕ, 2 – ʘɸʍʘʂ ʇɸʉʏʗɻʂʐ ɺʅɼʗ ɸʗʞɸʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘʂ ʋɸʆɼʗɼʔʂʍ, 3 – ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ
ʚʏʄʋʂɸʘʋɸʍ ɺʅɼʗ

ɠɸʇɸɺʏʗʅʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ɹʏʙʔɸʆɸʍʏʙʀʌɸʍ ɸʊʂ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ʆɸʋ ʍʏʗ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅ ʎʂʍʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʏʕ ʑɸʌʋɸʍɸʕʏʗʕɸʅ, ɸʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʕʗɸ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ɸʓɸʒɸʍɸʃ ʔʖʕɼʗʏʙʋʍɼʗ, ʏʗʏʍʛ ɹɸʘɸʆɸʌɼʃ ɼʍ ʆɸʌɸʍʛʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ʁɸʋɸʍɸʆ (ʍʆ. 7.3.8): Ɋʌɻ ʔʖʕɼʗʍɼʗɿ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ɾɸʑɼʔ ʍʕɸɽɼʘʍɼʃ ʆɸʌɸʍʛʂ ɼʃʛɸʌʂʍ ʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿ (ɼʍʀɸɹɸʁʂʍ 5.4): əɼʖʞɸɹɸʗ, ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʑɼʖʛ ɾ ʕɼʗɸʘʍɼʃ ʔʖʕɼʗʂ ɸʉɹʌʏʙʗɿ: Ɏʀɼ ɻɸ ɸʍʇʍɸʗ ɾ, ɸʑɸ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ʑɼʖʛ ɾ ɸʑɸʋʏʍʖɸʁʕɼʍ ʞ ʖɼʉɸʚʏʄʕɼʍ ʋɼʆ ɸʌʃ, ɸʓɸʍʘ ʔʖʕɼʗʋɸʍ ʕɸʌʗ:
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ɟʆ. 7.3.8. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʔʖʕɼʗʏʙʋɿ ɹʏʙʔɸʆɸʍʏʙʀʌɸʍ ʞ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅ ʎʂʍʏʙʀʌɸʍ
ʆʏʉʋʂʘ

Ɋʗʞɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʂ ʎɸʇɸɺʏʗʅʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ, ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ɸʎʄɸʖɸʍʛʂ
ʕʗɸ ɸɽɻʏʙʋ ɾ ʍɸʞ ɻʗɸʍʘ ʋɸʆɼʗʞʏʙʌʀʂʍ ʆʏʙʖɸʆʕʏʉ ʚʏʎʂʍ ʞ ɸʉɹɿ, ʂʍʐʂ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ʍʏʙʌʍʑɼʔ ɾɸʑɼʔ ʍʕɸɽʏʙʋ ɾ ʆɸʌɸʍʛʂ ɼʃʛɸʌʂʍ ʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿ (ɼʍʀɸɹɸʁʂʍ 5.4): əɼʖʞɸɹɸʗ, ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʑɸʗɹɼʗɸɹɸʗ ʑɼʖʛ ɾ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ
ʋɸʛʗʏʙʋɿ:
ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʏʕ ʇɸʋɸʃʗʕɸʅ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʇɸʊɸʄɸʆʂ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ɸʉɹʌʏʙʗ ɾ ʇɸʍɻʂʔɸʍʏʙʋ ʋɸʗʖʆʏʘɿ: ɣɸʗɹɼʗɸɹɸʗ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʔʖʏʙɺɼʃ ɾʃʆʖʗʏʃʂʖʂ ʋɸʆɸʗɻɸʆɿ, ʋɸʛʗɼʃ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʆʏʍʖɸʆʖʍɼʗɿ ʞ ɸʌʃʍ: əɸʊɸʄ ʆɸʌɸʍʛʂ ɸʎʄɸʖɸʍʛʂ
ʄɸʚɸʍʋɸʍ ɸʉɹʌʏʙʗ ɾ ʇɸʍɻʂʔɸʍʏʙʋ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ʆʏʍʖɸʆʖʍɼʗʂ ʔʏʙʃʝɸʖɸʘʏʙʋɿ (ʍʆ.
7.3.9), ɸʌʔʂʍʛʍɵ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ɸʓʆɸʌʏʙʀʌɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ
ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋɿ ɸʕɼʃʂ ɾ ɹɸʗɻɸʍʏʙʋ:

ɟʆ. 7.3.9. ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɸʗʖʆʏʘ, ʏʗʂ ʆʏʍʖɸʆʖʍɼʗɿ ʔʏʙʃʝɸʖɸʘʕɸʅ ɼʍ

Ɋʌʔʑʂʔʏʕ, ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ɻʂʖɸʗʆʕɸʅ ʜʗʂʍɸʆʍɼʗʂʘ ʇɼʖʞʏʙʋ ɾ, ʏʗ ʔʄɸʃ ʋʏʍʖɸʁʂ
ʞ ʎɸʇɸɺʏʗʅʋɸʍ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ʍʕɸɽʏʙʋ ɾ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʞ ʋʌʏʙʔ ɹɸʉɸɻʗʂʐʍɼʗʂ ɼʃʛɸʌʂʍ ʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿ, ɸʓɸʒɸʍʏʙʋ ɼʍ ʆɸʌɸʍʛʂ ɸʎʄɸʖɸʍʛʂ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗ: əɼʖʞɸɹɸʗ, ʑʃɸʍɸʕʏʗʕɸʅ
(ʆɸʍʄɸʗɺɼʃʂʐ) ʞ ʐʑʃɸʍɸʕʏʗʕɸʅ (ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ʕɼʗɸʘʋɸʍ) ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋʍɼʗɿ ʄʂʔʖ ʆɸʗʞʏʗ ʍʎɸʍɸʆʏʙʀʌʏʙʍ ʏʙʍɼʍ ʆɸʌɸʍʛʂ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖ ʎɸʇɸɺʏʗʅʏʙʋʍ ɸʑɸʇʏʕɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ:
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7.4. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʂ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʆɸʌɸʍʛʂ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋɿ ʆɸʖɸʗʕʏʙʋ ɾ ʑɸʗɹɼʗɸɹɸʗ, ʇɸʋɸʈɸʌʍ ʍɸʄʜʗʏʛ ʆɸɽʋʕɸʅ ʑʃɸʍʂ, ʆɸʌɸʍʛʂ ʍʏʗʋɸʃ ɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ ʕʂʊɸʆɿ ʑɸʇɼʃʏʙ,
ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗɿ ʆɸʍʄɸʗɺɼʃɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ: ɘɸʌɸʍʛʂ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋɿ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ɹɸʁɸʍɼʃ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ɸʓɸʍʈʂʍ ɹɸʉɸɻʗʂʐʍɼʗʂ, ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ, ʂʍʕɼʗʖʏʗʂ ʞ ɸʌʃ ɹɸʉɸɻʗʂʐʍɼʗʂ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋʍɼʗʂ:
ɍʂʖɸʗʆɼʍʛ ɯɧ ʆɸʌɸʍʛʂ ɸʗʞɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋɿ: Ɋʌʍ
ʆɸɽʋʕɸʅ ɾ ʇɼʖʞʌɸʃ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂʘ:
1. ɑʍɻʇɸʍʏʙʗ ʂʗɸʕʂʊɸʆʂ ɽʍʍʏʙʋ - ʖɼʔʏʉɸʆɸʍ ʔʖʏʙɺʏʙʋ:
2. ɑʍɻʇɸʍʏʙʗ ʋɸʛʗʏʙʋ ʞ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʋɸʆɼʗɼʔʂ ʋɸʛʗʏʙʋ ʚʏʎʏʙʘ ʞ ɸʉʖʏʖʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍʂʘ:
3. ɦʖʕɼʗʂ ɸʓʆɸʌʏʙʀʌɸʍ ʔʖʏʙɺʏʙʋ ʞ ʔʖʕɼʗʂ ɸʉɹʌʏʙʗʂ ʕɼʗɸʘʏʙʋ:
4. əɼʍɸʆʍɼʗʂ, ʓɼʃʔɼʗʂ ʞ ɸʋʗɸʘʋɸʍ ɸʌʃ ʇɸʍɺʏʙʌʘʍɼʗʂ ʔʖʏʙɺʏʙʋ, ʇʍɸʗɸʕʏʗ ɻɼʝʏʗʋɸʘʂɸʍɼʗʂ, ʁɸʍɺʏʖʕɸʅʏʙʀʌɸʍ ʆɸʋ ɸʋʗɸʘʍʏʉ ʑʖʏʙʖɸʆʍɼʗʂ ʆʏʗʔʖʂ ʇɸʌʖʍɸɹɼʗʏʙʋ:
5. ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʂ ʞ ʆʘʏʗɻʂʐʍɼʗʂ ʔʖʏʙɺʏʙʋ, ɻʗɸʍʘ ʋɸʛʗʏʙʀʌɸʍ ʞ ʆʏʓʏɽʂɸʌʂ ɹɸʘɸʆɸʌʏʙʀʌɸʍ ɺʍɸʇɸʖʏʙʋ:
6. ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʇɸʒʏʗɻɸɹɸʗ ʋʂɸʘʕɸʅ ʎɸʗʛʂ ɹɸʘ ʎʉʀɸʌʂ (ʑɸʗɸʑ ɿʍʀɸʘʛʂ) ʃɸʗʋɸʍ ʞ ʆɸʗʊ ʋʂɸʘʋɸʍ ʇʏʔɸʍʛʂ ʐɸʚʏʙʋ ʀʕɸʌʂʍ ʋʏʙʃʖʂʋɼʖʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʞ ʇɸʋɼʋɸʖʏʙʋ ʔʑɸʔʕɸʅ ɸʗʁɼʛʍɼʗʂ ʇɼʖ: ɦʑɸʔʕɸʅʂʘ ʘɸʅʗ ɸʗʁɼʛʍɼʗ ʔʖɸʍɸʃʏʙ ɻɼʑʛʏʙʋ ʕʍɸʔʕɸʅ ʎɸʗʛʂ ʌʏʙʗɸʛɸʍʐʌʏʙʗ ʋʏɻʏʙʃʂ ʃɸʗʋɸʍ ʞ ʇʏʔɸʍʛʂ ʐɸʚʏʙʋʍɼʗʂ ʂʗɸʆɸʍɸʘʏʙʋ: ɔʍʝʗɸʆɸʗʋʂʗ ʖɼʔɸʄʘʂʆʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʕʗɸ ʖɸʛ ʆɼʖɼʗʂ ɹɸʘɸʇɸʌʖʏʙʋ:
ɔʍʐʑɼʔ ɼʗʞʏʙʋ ɾ ʕɼʗɿ ɹɼʗʕɸʅ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂ ʘɸʍʆʂʘ, ɻʗɸʍʘ ʋɼʅ ʋɸʔɿ ʋɼʄɸʍʂʆɸʆɸʍ ɹʍʏʙʌʀʂ ɼʍ: ɍʂʖɸʗʆɼʍʛ ɸʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʆɸʌɸʍʛʂ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂ ɸʓɸʍʈʍɸʇɸʖʆʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ:
ɝʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʋɸʆɼʗʞʏʙʌʀʂ ʋɸʛʗʏʙʋ
Ɍʏʌʏʙʀʌʏʙʍ ʏʙʍɼʍ ɸʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʋɸʛʗʋɸʍ ʖɸʗɹɼʗ ʋɼʀʏɻʍɼʗ ʞ ʔɸʗʛɼʗ, ʏʗʏʍʘ
ɿʍʖʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʋɸʛʗʋɸʍ ʇɸʋɸʗ ʆɸʄʕɸʅ ɾ ɸʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʆɸʌɸʍʛʂ ʋɼʅʏʙʀʌʏʙʍʂʘ ʞ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛʂʘ: ɟʆ. 7.4.1 – ʏʙʋ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɾ ʇɸʋɼʋɸʖɸɹɸʗ ʚʏʛʗ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ɻɼʑʛʏʙʋ ʆʂʗɸʓʕʏʉ ʈɼʓʛʏʕ ʋɸʛʗʋɸʍ ʑɸʗɽɸɺʏʙʌʍ ʋɼʀʏɻɿ: ɝɸʛʗʏʙʋɿ ʆɸʖɸʗʕʏʙʋ ɾ ʚɸʚʏʙʆ ʄʏɽɸʍɸʆʂ ʞ
ʒʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ: ɘɸʗɼʃʂ ɾ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ʍɸʞ ɸʑɸʆʂ ʃʕɸʍɸʃʏʙ ʇɼʉʏʙʆ:

ɟʆ. 7.4.1. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʋɸʆɼʗɼʔʂ ʋɸʛʗʏʙʋɿ ʄʏɽɸʍɸʆʏʕ ʞ ʒʗʏʕ
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ɬʏʛʗ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ ʆʂʗɸʓʕʏʙʋ ɾ ʍɸʞ ʍʆ. 7.4.2 – ʏʙʋ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ʑʖʖʕʏʉ
ʄʏɽɸʍɸʆʍɼʗʏʕ ʔɸʗʛɿ: Ɋʌʔʖɼʉ ʋɸʛʗʏʙʋɿ ʍʏʙʌʍʑɼʔ ʆɸʖɸʗʕʏʙʋ ɾ ʈɼʓʛʏʕ, ʒʗʂ ɸʓʆɸʌʏʙʀʌɸʋɹ (ʀɸʘ ʋɸʛʗʏʙʋ):

ɟʆ. 7.4.2. ɝʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʀɸʘ ʋɸʛʗʏʙʋ ʑʖʖʕʏʉ ʄʏɽɸʍɸʆʍɼʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ

Ɋʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʋɸʆɼʗɼʔɿ ʋɸʛʗɼʃʂʔ ʑɼʖʛ ɾ ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃ ʇɼʖʞʌɸʃ ʑɸʇɸʍʒʍɼʗɿ:
1) ɝɸʛʗʏʙʋɿ ʑɼʖʛ ɾ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃ ʏʐ ʑɸʌʅɸʓ Ɋʗʞʂ ɸʓʆɸʌʏʙʀʌɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ: ɝɸʛʗʋɸʍ
ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗ ʃɸʕɸɺʏʙʌʍ ʁɸʋɸʍɸʆɿ ʋɸʌʗɸʋʏʙʖʂʘ ʇɼʖʏ ɾ, ɼʗɼʆʏʌɸʍ ʁ.6 – ʂʘ ʇɼʖʏ,
ʂʔʆ ɸʓɸʕʏʖʌɸʍɵ ʋʂʍʐʞ ʁ. 7 – ɿ: Ɋʌʔ ɻɼʑʛʏʙʋ, ʆɸʌɸʍʛʂ ʆʏʉʋʂʘ ɾʍɼʗɺʂɸ ʐʂ ɸʗʖɸɻʗʕʏʙʋ ʞ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʕʍɸʔʕɸʅʛʍɼʗ ʔʖɸʍɸʃʏʙ ʕʖɸʍɺɿ ʍʕɸɽɸɺʏʙʌʍʍ ɾ: ɢʂ ʄʏʐɿʍɻʏʖʕʏʙʋ ʍɸʞ ʆɸʌɸʍʛʂ
ʆʏʉʋʂʘ ɾʃɼʆʖʗɸɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸʗʖɸɻʗʏʙʀʌɸʍ ɺʏʗʅɿʍʀɸʘɿ: ɋɸʘʂ ɸʌɻ, ʑɸʌʅɸʓ Ɋʗʞʂ ʑɸʌʋɸʍʍɼʗʏʙʋ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ɹɸʕɸʆɸʍʂʍ ʖɸʛ ɼʍ (70 °C – ʂʘ 100 °C) ʞ ʋɸʛʗʏʙʋɿ ɹɸʗɻɸʍʏʙʋ ɾ ʒʗʂ ʂʍʖɼʍʔʂʕ ɺʏʃʏʗʎʂɸʘʋɸʍ ʑɸʖʊɸʓʏʕ: ɨɸʛ ʕʂʊɸʆʏʙʋ ɺʖʍʕʏʉ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʀɸʘ ʋɸʛʗʏʙʋɿ ʇɸʆɸʘʏʙʘʕɸʅ ɾ ʍɸʞ ɸʌʍ ʑɸʖʊɸʓʏʕ, ʏʗ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʔɸʓɼʘʏʙʋɿ ʒʗʏʕ (ʒɼʗʋɸʌʂʍ ʘʍʘʏʙʋɿ) ɹɸʘɸʔɸɹɸʗ ɾ ɸʍɻʗɸɻɸʓʍʏʙʋ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ɼʗʆɸʗɸʆɼʘʏʙʀʌɸʍ ʕʗɸ: Ɋʌʔʑʂʔʏʕ, ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ʑɼʖʛ
ɾ ʋɸʛʗʕɼʍ, ɼʗɹ ɻʗɸʍʛ ʖɸʛ ʐɼʍ, ʂʔʆ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʉ ʒʗʂ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɿ ʑɼʖʛ ɾ ʋʏʖ ʃʂʍʂ
ʎʗʒɸʑɸʖʂ ʒɼʗʋʏʙʀʌɸʍɿ:
2) ɢʂ ʆɸʗɼʃʂ ʋɸʛʗɼʃ ɸʌʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ, ʏʗʏʍʘ ʕʗɸ ɸʓʆɸ ɼʍ ʋɼʄɸʍʂʆɸʆɸʍ ʕʍɸʔʕɸʅʛʍɼʗ, ʂʍʐʑʂʔʂʛ ɼʍɵ ʕʍɸʔʕɸʅ ɸʑɸʆʂʍ, ɻɼʃɸʋʂʍɸʘʂɸʍ, ʆɸʋ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʆʏʍʖɸʆʖʂ ɹɸʘɸʆɸʌʏʙʀʌʏʙʍɿ:
3) ɕʕɸʍɸʃʏʙʘ ʞ ʋɸʛʗɼʃʏʙʘ ʇɼʖʏ, ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ʑɼʖʛ ɾ ʐʏʗɸʘʕɼʍ ʋɸʛʏʙʗ ʔʑʏʙʍɺʂ ʆɸʋ
ʓɼʖʂʍɼ ʋɸʛʗʂʐʏʕ, ɸʋʗɸʘʕɸʅ ɼʗʆɸʗɸʘʕʏʉ ʈʏʉʂ ʕʗɸ ʞ ʛɸʎɼʃʏʕ ʋɸʛʗʂʐɿ ʕɼʗʞʂʘ ʕɸʗ:
4) ɝɸʛʗɼʃʏʙʘ ʇɼʖʏ ʑɼʖʛ ɾ ʋɸʍʗɸʆʗʆʂʖ ʆɼʗʑʏʕ ʔʖʏʙɺɼʃ ʋɸʛʗʕɸʅ ʋɸʆɼʗɼʔʍɼʗɿ,
ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ɼɽʗɼʗɿ, ʏʗʖɼʉ ʔʏʕʏʗɸɹɸʗ ʆʏʙʖɸʆʕʏʙʋ ɼʍ ʚʏʎʂʍ ʞ ʆɼʉʖɿ:
ɋɸʘʂ ʕɼʗɿ ʍʎʕɸʅ ʀɸʘ ʋɸʛʗʏʙʋʂʘ, ʆʂʗɸʓʕʏʙʋ ɾ ʍɸʞ ɸʌʔʑɼʔ ʆʏʐʕɸʅ ʐʏʗ ʋɸʛʗʏʙʋɿ:
Ɋʌʔ ɻɼʑʛʏʙʋ, ʍʏʙʌʍʑɼʔ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ʄʏɽɸʍɸʆʍɼʗ, ʂʔʆ ʋɸʛʗʏʙʋɿ ʆɸʖɸʗʕʏʙʋ ɾ ɸʓɸʍʘ
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ʒʗʂ: ɟʎɼʍʛ, ʏʗ ʈɼʓʛʏʕ ʋɸʛʗʋɸʍ ʋɼʀʏɻɿ ɸʎʄɸʖɸʖɸʗ ɾ ʞ ʕʖɸʍɺɸʕʏʗ: əɼʖʞɸɹɸʗ, ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ʋɸʛʗɼʃʂʔ, ʇɸʖʆɸʑɼʔ ʖɸʍʂʛʂ ʕʗɸ, ʑɼʖʛ ɾ ʑɸʇʑɸʍɼʃ ɸʍʕʖɸʍɺʏʙʀʌɸʍ ʆɸʍʏʍʍɼʗɿ:
əɸʋɼʋɸʖɸɹɸʗ ʋɼʅ ɸʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ʋɸʛʗʕʏʙʋ ɼʍ ɸʕʖʏʋɸʖɸʘʕɸʅ ʔɸʗʛɼʗʂ – ʓʏɹʏʖʍɼʗʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌɸʋɹ: ɟʆ. 7.4.3 – ʂ ʈɸʄ ʆʏʉʋʏʙʋ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɾ ʓʏɹʏʖ,
ʏʗɿ ʋɸʛʗʏʙʋ ɾ ʋɸʆɼʗɼʔɿ ɸʓɸʍʘ ʒʗʂ: ɟʆ. 7.4.3 – ʂ ɸʒ ʆʏʉʋʏʙʋ ʘʏʙʌʘ ɾ ʖʗʕɸʅ əɸʌɸʔʖɸʍʂ
Ɋɽɺɸʌʂʍ ɣʏʃʂʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ əɸʋɸʃʔɸʗɸʍʂ «ɘʂʔɸʇɸʉʏʗɻʐɸʌʂʍ ʝʏʖʏɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʔɸʗʛɼʗ»
ɺʂʖɸʇɼʖɸɽʏʖɸʆɸʍ ʃɸɹʏʗɸʖʏʗʂɸʌʏʙʋ ʋʎɸʆʕɸʅ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʋɸʆɼʗɼʔɿ ʋɸʛʗʏʉ ʓʏɹʏʖ:
Ɋʌʍ ʖɼʉɸʎɸʗʁʕɼʃʏʕ ʋʏɻʏʙʃʂ ʋɸʆɼʗʔʂ ʕʗɸʌʏʕɵ ʍʆɸʗʏʙʋ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ʔʃɸʛʂ ʏʙʉʉʏʙʀʌɸʋɹ,
ʋɸʛʗʏʙʋ ɾ ʝʏʖʏɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋʏɻʏʙʃʂ ʋɸʆɼʗɼʔɿ:

ɟʆ. 7.4.3. ɥʏɹʏʖʍɼʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʐʏʗ ʋɸʛʗʏʙʋ

ɮɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɼʍ ʍɸʞ ɸʕʖɸʋɸʖɸʘʕɸʅ ʔɸʗʛɼʗ, ʏʗʏʍʛ ʋɸʛʗʏʙʋ ɼʍ ʒʗʂ ʆʂʗɸʓʏʙʀʌɸʋɹ: ɝɼʅ ʇɽʏʗʏʙʀʌɸʋɹ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʏʙʋ ʆʂʗɸʓʕʏʙʋ ɼʍ ʍɸʞ ɹɼʓʍɸʖɸʗ ʋɼʛɼʍɸʌʂ ʕʗɸ ʋʏʍʖɸʁʕɸʅ ʋɸʛʗʋɸʍ ʇɸʖʏʙʆ ɺʃɸʍɸʈʞ ʄʏɽɸʍɸʆʍɼʗʏʕ ʔɸʗʛɼʗ: ɝɼʛɼʍɸʍ ʖɼʉɸʎɸʗʁʕʏʙʋ ɾ
ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʎɸʗʛɼʗʂ ʋʂʒʞ ɼʉɸʅ ʖɸʗɸʅʛʏʕ ʞ ʜʑɼʗɸʖʏʗʂ ʉɼʆɸʕɸʗʏʙʀʌɸʋɹ, ʑʖʖʕʏʉ ɺʃɸʍɸʈʞ ʄʏɽɸʍɸʆʏʕ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ʋɸʛʗʕʏʙʋ ɼʍ:
ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʋɸʆɼʗɼʔɿ ʋɸʛʗɼʃʏʙʘ ɹɸʘʂ, ʖɼʄʍʂɸʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ
ʑɼʖʛ ɾ ʋɸʛʗɼʃ ʍɸʞ ʎʗʒɸʑɸʖʂ ʖɸʗɸʖɼʔɸʆ ɸʉɹɿ, ʖɼʗʞʍɼʗɿ: ɘʏʙʖɸʆʕɸʅ ɸʉɹɿ ʇʗɻɼʇʂ
ʕʖɸʍɺ, ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞɵ ʒʗɸʇɼʓɸʘʋɸʍ ʄʍɻʂʗ ɾ ʍɼʗʆɸʌɸʘʍʏʙʋ: ɍɸ ʆɸʗʏʉ ɾ ʇɸʍɺɼʘʍɼʃ ɹʏʗɹʏʔʂ
ʞ ʋʂʒɸʖʍɼʗʂ ɸʓɸʒɸʘʋɸʍ ʄʍɻʂʗʍɼʗʂɵ ʂ ʕɼʗʒʏ ʑɸʖʊɸʓɼʃʏʕ ʕʍɸʔ ʋɸʃʏʙʄʂʍ ʆɸʋ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʆʏʍʖɸʆʖʍɼʗʂʍ:
ɦʖʕɼʗʂ ɸʓʆɸʌʏʙʀʌɸʍ ʔʖʏʙɺʏʙʋ
Ɋʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗɿ ʑɼʖʛ ɾ ʃʏʙʔɸʕʏʗɼʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʋɸʆɼʗɼʔɿ ɸʓɸʕʏʖʌɸʍ ʁ. 9 – ʂʘ
ʋʂʍʐʞ ɼʗɼʆʏʌɸʍ ʁ. 5 – ɿ, ɸʓɸʍʘ ʏʗʞɾ ʔʖʕɼʗʋɸʍ: ɡʔʖʂ ʑɼʖʛ ɾ ʇɸʋʏɽʕɼʃ, ʏʗ ɸʗʞɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ʐɼʍ ʔʖʕɼʗʕʏʙʋ ʏʗʞɾ ɹʍɸʆɸʍ ʆɸʋ ʖɼʄʍɸʅʂʍ ʜɹʌɼʆʖʂ ʆʏʉʋʂʘ: Ɋʌʍʑʂʔʂ ʜɹʌɼʆʖʍɼʗ,
ʂʍʐʑʂʔʂʛ ɼʍ ʅɸʓɼʗɿ ʆɸʋ ʀʚɼʗɿ, ʏʗʏʍʛ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ʑɸʇʂʍ ʐɼʍ ɼʉɼʃ, ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʔʖʕɼʗʂ ʇʂʋʍɸʆɸʍ ʑɸʖʊɸʓ ʇɸʍɻʂʔɸʍɸʃ (ʖɼʔ ʍʆ. 7.3.8): ɣɸʗɹɼʗɸɹɸʗ ʑɼʖʛ ɾ ʆʖʗɼʃ ɹʏʃʏʗ ɹʏʙʌʔɼʗɿ,
ʏʗʏʍʛ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʔʖʕɼʗ ɺʘɼʃ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʕʗɸ:
Ɋʌʔʑʂʔʏʕ, ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ ʑɼʖʛ ɾ ʘʏʙʘɸɹɼʗɼʃ ʐɸʚɸɽɸʍʘ
ʋɼʅ ʏʙʎɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍ ʘɸʍʆɸʘɸʅ ʖʂʑʂ ʔʖʕɼʗʂ ʇɸʌʖʍɸɹɼʗʋɸʍ ʇɸʗʘʏʙʋ ʞ ʕɼʗɸʘʍɼʃ ʔʖʕɼʗʋɸʍ ʑɸʖʊɸʓʍɼʗɿ:
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Ɏʉɸʍɸʆɸʌʂʍ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ ʔʖʏʙɺʏʙʋ
ɋʏʃʏʗ ʔɸʗʛɸʕʏʗʏʙʋʍɼʗɿ ʞ ʇɸʍɺʏʙʌʘʍɼʗɿ, ʏʗʏʍʛ ɼʍʀɸʗʆʕʏʙʋ ɼʍ ɼʉɸʍɸʆɸʌʂʍ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂʍ, ʑɸʗɹɼʗɸɹɸʗ ʑɼʖʛ ɾ ʔʖʏʙɺʕɼʍ: Ɋʌɻʑʂʔʂ ʔɸʗʛɼʗʂʘ ʞ ʇɸʍɺʏʙʌʘʍɼʗʂʘ ɼʍ ʋʂɸʘʋɸʍ ʖʏʙʚɿ, ʋɸʃʏʙʄʍɼʗʂ ʆʘʏʗɻʂʐʍɼʗɿ, ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ɸʋʗɸʘʏʙʋʍɼʗɿ ʓɼʃʔɼʗʂʍ, ʇɼʍɸʆʍɼʗʂ
ɸʋʗɸʘʋɸʍ ʖɼʉɸʋɸʔɼʗɿ ʎɼʍʛʂ ʖɸʍʂʛʂʍ, ʇʏʉɸʍʘʋɸʍ ɺʅɼʗɿ, ɻʗɸʍʘ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗɿ: Ɏʉɸʍɸʆɸʌʂʍ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ɸʓɸʒɸʘɸʅ ɼʀɼ ʍʏʙʌʍʂʔʆ ʕʍɸʔʕɸʅʛʍɼʗʂ ʚʏʛʗ ʍʎɸʍʍɼʗ ʇɸʌʖʍɸɹɼʗʕɼʍ, ɸʑɸ ɻʗɸʍʛ ʑɼʖʛ ɾ ʕɼʗɸʍʏʗʏɺɼʃ:
ɖɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ʇɸʌʖʍɸɹɼʗʏʙʋ ʂʍʝʗɸʆɸʗʋʂʗ ʖɼʔɸʄʘʂʆʏʕ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ɽɸʍɺʕɸʅʂ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʐɸʚʏʙʋʍɼʗɿ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃʂʔ, ʘɸʍʆɸʃʂ
ɾ ʔʖʏʙɺʏʙʋʍɼʗɿ ʆɸʖɸʗɼʃ ʍɸʞ ʂʍʝʗɸʆɸʗʋʂʗ (ɔɘ) ʖɼʔɸʄʘʂʆʏʕ: ɔʍʐʑɼʔ ʍʎɼʃ ɼʍʛ, ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʂ ʂʍʝʗɸʆɸʗʋʂʗ ʖʂʗʏʙʌʀʏʙʋ ɽɺɸʌʏʙʍ ʖɼʔɸʄʘʂʆʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʔʖɸʘʕʏʙʋ ɾ ɹɸʕɸʗɸʗ
ʖɼʉɼʆɸʖʕʏʙʀʌʏʙʍ ɸʗʞɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ɸʎʄɸʖʏʙʍɸʆʏʙʀʌɸʍ ʕɼʗɸɹɼʗʌɸʃ: Ɋʌɻ ʍʑɸʖɸʆʏʕ
ʍʆɸʗɸʇɸʍʕʏʙʋ ɼʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ (ʍʆ. 7.4.4) ʇɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃʏʕ ʍɸʄʏʗɻ ɼʍʀɸɹɸʁʍʏʙʋ ʍʎʕɸʅ
ʑɸʇɸʍʒʍɼʗɿ:

ɟʆ. 7.4.4. Ɋʗʞɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʍʆɸʗɸʇɸʍʏʙʋɿ ʂʍʝʗɸʆɸʗʋʂʗ ʖɼʔɸʄʘʂʆʂ ʋʂʒʏʘʏʕ

ɟʆɸʗɸʇɸʍʋɸʍ ɸʗɻʌʏʙʍʛʏʙʋ ɔɘ ʖɼʔɸʄʘʂʆɿ ɺʗɸʍʘʏʙʋ ɾ ɸʓɸʕɼʃɸɺʏʙʌʍ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɿ ʑɸʖʆɼʗʂ ʕʗɸ: Ɏʀɼ ɸʗʞɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍɿ 40  C – ʂʘ 70  C ʋʂʒɸʆɸʌʛʏʙʋ ɾ, ɸʑɸ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ɺʖʍʕʏʙʋ ɼʍ ʍʏʗʋɸʃ ɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ ʕʂʊɸʆʏʙʋ (ʍʆ. 7.4.5 ɸ): ɔʔʆ
ɼʀɼ ʋʏɻʏʙʃʂ ʕʗɸ ɺʗɸʍʘʕʏʙʋ ɾ 100  C ʆɸʋ ɸʕɼʃʂʍ, ɸʑɸ ʆɸʗɼʃʂ ɾ ʇɸʋɸʗɼʃ, ʏʗ ʖʕʌɸʃ ɸʗʞɸʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘɿ ʎɸʗʛʂʘ ɻʏʙʗʔ ɾ ɼʆɼʃ ʞ ʋʏɻʏʙʃɿ ʑɼʖʛ ɾ ʚʏʄɸʗʂʍɼʃ ʍʏʗʏʕ (ʍʆ. 7.4.5 ɹ):
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ɟʆ. 7.4.5. ɟʏʗʋɸʃ ɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ ʕʂʊɸʆʏʙʋ ɺʖʍʕʏʉ ɸʗʞɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʂ (ɸ) ʞ ʕʍɸʔʕɸʅ ʋʏɻʏʙʃʂ (ɹ)
ʑɸʖʆɼʗʍɼʗɿ, ʔʖɸʘʕɸʅ ʂʍʝʗɸʆɸʗʋʂʗ ʖɼʔɸʄʘʂʆʏʕ

Ɋʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂ ʆɸʖɸʗʋɸʍ
ɸʓɸʒɸʗʆʕʏʉ ʇɸʊɸʄʏʙʀʌʏʙʍɿ ɹɼʗʕɸʅ ɾ ʔʖʏʗʞ ɸʉʌʏʙʔɸʆʏʙʋ: Ɋʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂ ʇɸʋɸʗɸʆɸʃʏʙʋɿ ʇɸʋɿʍʆʍʏʙʋ ɾ ʖʕʌɸʃ ɼʍʀɸɹɸʁʍʂ ʔʆɽɹʏʙʋ ʀʕɸʗʆʕɸʅ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂ
ʇɸʋɸʗɸʆɸʃʋɸʍ ʇɼʖ:
Ɋʎʄ-ʂ

ɨɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛ

ʇɸʋɸʗɿ
1, 2

ɘɸʖɸʗʋɸʍ
ʇɸʊɸʄʏʙʀʌʏʙʍ

ɏʍʍʏʙʋ ʞ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʋɸʆɼʗɼʔʂ ʋɸʛʗʏʙʋ

15 ʜʗɿ ʋɼʆ

ʚʏʎʏʙʘ ʞ ɸʉʖʏʖʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍʂʘ
3

ɦʖʕɼʗʂ ɸʓʆɸʌʏʙʀʌɸʍ ʔʖʏʙɺʏʙʋ ʞ ʔʖʕɼʗʂ

3 ɸʋʂʔɿ ʋɼʆ

ʕɼʗɸʘʏʙʋ
4

ɝɼʄɸʍʂʆɸʆɸʍ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʂ ʇʏʙʔɸʃʂʏʙʀʌɸʍ

3 ɸʋʂʔɿ ʋɼʆ

ʔʖʏʙɺʏʙʋ
5

ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʂ ʔʖʏʙɺʏʙʋ, ʋɸʛʗʏʙʋ ʞ

6 ɸʋʂʔɿ ʋɼʆ

ɸʋʗɸʘʏʙʋ
6

ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ɹʍʏʙʀɸɺʗɼʗʂ ʔʖʏʙɺʏʙʋ ʞ

6 ɸʋʂʔɿ ʋɼʆ

ʇɸʋɼʋɸʖʏʙʋ ʔʑɸʔʕɸʅ ɸʗʁɼʛʍɼʗʂ ʇɼʖ
Ɋʉʌʏʙʔɸʆʏʙʋ ʍʎʕɸʅ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʋɸʛʗʋɸʍ 15 ʜʗɿ ʋɼʆ ʇɸʊɸʄʏʙʀʌʏʙʍɿ ʆɸʗʏʉ ɾ ʚʏʄʕɼʃɵ ʆɸʄʕɸʅ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʂ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ʕɸʌʗʂ ɸʓɸʍʈʍɸʇɸʖʆʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂʘ: ɨɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ʋʌʏʙʔ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂ ʖʞʏʉʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ ʍʏʙʌʍʑɼʔ ʆʏʗʏʉ ɼʍ ʚʏʄʕɼʃɵ
ʆɸʄʕɸʅ ʆɸʌɸʍʛʂ ɸʓɸʍʈʍɸʇɸʖʆʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂʘ:
ɨɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ʕɼʗɸɹɼʗʌɸʃ ʚɸʔʖɸʀʉʀʂ ʆɸɽʋʏʙʋ
Ɋʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʍ ɸʕɸʗʖɼʃʏʙʘ ʇɼʖʏ ʆɸʖɸʗʕɸʅ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ʕɼʗɸɹɼʗʌɸʃ ʑɼʖʛ ɾ ʆɸɽʋɼʃ ɺʗɸʕʏʗ ɸʗʈɸʍɸɺʗʏʙʀʌʏʙʍɵ ʇɼʖʞʌɸʃ ɺʗɸʓʏʙʋʍɼʗʏʕ:
ɦʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ʁɸʋɸʍɸʆɸʘʏʙʌʘ, ʏʗʖɼʉ ʍʎʕʏʙʋ ɾ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ɸʋʔɸʀʂʕɿ, ʆɸʖɸʗʕɸʅ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ʇɸʋɸʓʏʖ ʍʆɸʗɸɺʂʗɿ ʞ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ʇɸʋɸʗ ʑɸʖɸʔʄɸʍɸʖʏʙ ʖɼʄ226

ʍʂʆʂ ɸʍʏʙʍɿ, ɸɽɺɸʍʏʙʍɿ:
Ɋʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ɽɸʍɺʕɸʅʂ ʋɸʖʌɸʍ ʀɼʗʀʂʆ, ʏʗʖɼʉ ʍʎʕʏʙʋ ɾ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ
ɸʋʔɸʀʂʕɿ, ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʕʂʊɸʆɿ, ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ɽɸʍɺʕɸʅʂ ɸʋʗɸʘʋɸʍ ʆɸʓʏʙʘʕɸʅʛʂ ʕʂʊɸʆɿ, ʋɸʃʏʙʄʂ ʕʂʊɸʆɿ, ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ɽɸʍɺʕɸʅʂ ɼʃʛɸʌʂʍ ʃɸʗʏʙʋɿ ʞ ɽɸʍɺʕɸʅʂ ɼʃʛɸʌʂʍ ʇʏʔɸʍʛɿ:

7.5. ɔʍʕɼʗʖʏʗʂ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋ
ɔʍʕɼʗʖʏʗʍɼʗɿ ʖɼʉɸɹɸʎʄʕʏʙʋ ɼʍ ʇʂʋʍɸʆɸʍʏʙʋ ʎɼʍʛɸʌʂʍ ʆɸʓʏʙʌʘʂ ʍɼʗʔʏʙʋ: ɍʗɸʍʛ
ɾʃɼʆʖʗʏʍɸʌʂʍ ʔɸʗʛɼʗ ɼʍ, ɸʓɸʍʘ ʎɸʗʁʕʏʉ ɻɼʖɸʃʍɼʗʂ, ɹɸʘɸʓʏʙʀʌɸʋɹ ʍɼʗʆɸʓʏʙʘʕɸʅ ʇʏʕɸʘʋɸʍ ʜɻɸʚʏʄʂʐʂ: ɟʎɼʍʛ, ʏʗ ʎɸʗʁʕʏʉ ɻɼʖɸʃʍɼʗ ʐʑɸʗʏʙʍɸʆʏʉ ʔɸʗʛɼʗʂ ɸʍʄɸʚɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʂ ʇɸʕɸʍɸʆɸʍʏʙʀʌʏʙʍɿ ʏʗʑɼʔ ʆɸʍʏʍ ʋɼʅ ɾ: Ɋʌɻ ʑɸʖʊɸʓʏʕ ʂʍʕɼʗʖʏʗʍɼʗʂ, ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ʃʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʍɼʗʂ ʆɸʍʄɸʗɺɼʃʂʐ ɹʍʏʙʌʀʂ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋɿ
ʇɸʋɼʋɸʖɸɹɸʗ ʇɼʎʖ ɾ: Ɋʌʍ ʍɼʗɸʓʏʙʋ ɾ ʇɼʖʞʌɸʃ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɿ:
1. ɑʍɻʇɸʍʏʙʗ ʂʗɸʕʂʊɸʆʂ ʞ ʂʍɻʂʆɸʖʏʗʍɼʗʂ ʖɼʔʏʉɸʆɸʍ ʔʖʏʙɺʏʙʋ:
2. ɮɻɸʚʏʄʂʐʍɼʗʂʘ ʞ ʋʌʏʙʔ ʋɸʆɼʗʞʏʙʌʀʍɼʗʂʘ ʚʏʎʏʙ ʋɸʛʗʏʙʋɵ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃʏʕ ʐʏʗ ʎʏʗ,
ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ʋʂʒɸʖʍɼʗʂ ʞ ʆʗʅʏʉʍɼʗʂ ʑɸʖʊɸʓɸʅ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ʕʍɸʔʍɼʗʂ ʔʖʏʙɺʏʙʋ:
3. ɋʏʃʏʗ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʂ ʞ ʆʏʍʖɸʆʖʍɼʗʂ ʔʖʏʙɺʏʙʋ ʞ ɸʋʗɸʘʏʙʋ:
4. əɽʏʗ ʖʗɸʍɽʂʔʖʏʗʍɼʗʂ (IGBT - Insulated Gate Bipolar Tranzistor – ʋɼʆʏʙʔɸʘʕɸʅ ʚɸʆɸʍʏʕ ɼʗʆɹʞɼʓ (ɹʂʑʏʃʌɸʗ) ʖʗɸʍɽʂʔʖʏʗ, ʖʑɸʔɸʃɼʗʂ, ʋʏʙʖʛɸʌʂʍ əə ʞ ɼʃʛɸʌʂʍ ɬə ʎʉʀɸʍɼʗʂ
ʆʏʍɻɼʍʔɸʖʏʗʍɼʗʂ ʖɼʔʏʉɸʆɸʍ ʔʖʏʙɺʏʙʋ ɺɼʗʖɸʛɸʘʋɸʍ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ɸʗʖɸʛʂʍ ʕʍɸʔʕɸʅʛʍɼʗʂ ʆɸʋ ɺʏʙʍɸʀɸʚʋɸʍ ʇɸʌʖʍɸɹɼʗʋɸʍ ʍʑɸʖɸʆʏʕ:
5. Ɋʕʖʏʋɸʖ ɸʍʒɸʖʂʐʍɼʗʂ ʞ ʇʏʉɸʍʘʋɸʍ ʏʗɸʆʂ ʔʖʏʙɺʏʙʋ:
6. ɝʏʙʃʖʂʋɼʖʗʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʋʏʙʖʛɸʌʂʍ ʞ ɼʃʛɸʌʂʍ ʃɸʗʏʙʋʍɼʗʂ ʔʖʏʙɺʏʙʋ:
ɝɼʄɸʍʂʆɸʆɸʍ ɹʍʏʙʌʀʂ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗ (ʋɸʛʗʏʙʋ, ʆʏʍʖɸʆʖʍɼʗʂ ʔʖʏʙɺʏʙʋ, ɸʋʗɸʘʏʙʋ) ʆɸʖɸʗɼʃʏʙʘ ɸʓɸʒ ʑɼʖʛ ɾ ʂʍʕɼʗʖʏʗʍ ɸʍʒɸʖɼʃ: ɡʗʑɼʔɽʂ ɺɼʍɼʗɸʘʕʏʉ
ɾʃɼʆʖʗɸɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʆʏʗʏʙʔʖ ʐʃʂʍʂ, ʂʍʕɼʗʖʏʗʂ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋɿ ʑɼʖʛ ɾ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃ ɸʓɸʕʏʖʌɸʍ ʋʂʍʐʞ ʁ. 9:00 ʞ ɼʗɼʆʏʌɸʍ 7:00 – ʂʘ ʇɼʖʏ:
ɟʎʕɸʅ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɿ ʇʂʋʍɸʆɸʍʏʙʋ ʆɸʍʄɸʗɺɼʃʂʐ ɹʍʏʙʌʀ
ɼʍ ʆʗʏʙʋ ʞ ɸʓɸʒɸʗʆʕʏʙʋ ɾ ɻʗɸʍʛ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃ ʖɸʗʂʍ ʋɼʆ ɸʍɺɸʋ:Ɋʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʍ ɸʕɸʗʖɼʃʏʙʘ ʇɼʖʏ ʆɸʖɸʗʕɸʅ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ʕɼʗɸɹɼʗʌɸʃ ʑɼʖʛ ɾ ʆɸɽʋɼʃ ɺʗɸʕʏʗ
ɸʗʈɸʍɸɺʗʏʙʀʌʏʙʍ:
ɋɸʘʂ ʕɼʗɿ ʍʎʕɸʅ ʆɸʍʄɸʗɺɼʃʂʐ ɹʍʏʙʌʀʂ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂʘ, ʂʍʕɼʗʖʏʗʍɼʗʂ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋɿ ʆɸɽʋʕɸʅ ɾ ʃʂʍʏʙʋ ʍɸʞ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ɹɸʘɸʇɸʌʖʋɸʍ ʞ ʕɼʗɸʘʋɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂʘ: ɔʍʕɼʗʖʏʗʍɼʗʂ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗɿ ʇɸʊɸʄ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʋʌʏʙʔ ɹɸʉɸɻʗʂʐʍɼʗʂ
ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ʇɼʖʞɸʍʛ ɼʍ: əɼʖʞɸɹɸʗ, ʆɻʂʖɸʗʆʕɼʍ ɸʗʞɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʂ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ
ʇɸʊɸʄ ʇɸʍɻʂʑʏʉ ɻɼʑʛɼʗɿ, ʏʗʏʍʛ ʂʗɼʍʘ ʋɼʒ ʍɼʗɸʓʏʙʋ ɼʍ ʍɸʞ ʂʍʕɼʗʖʏʗʂ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗɿ:
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ɘɸʌɸʍʛʂ ɼʃʛɸʌʂʍ ʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʚʏʛʗ ɾ
ɖɸʚɸʍʋɸʍ ɸʓɸʒɸʘʋɸʍ ʇʍɸʗɸʕʏʗ

ɖɸʚɸʍʋɸʍ ʕɼʗɸʘʋɸʍ ʏʙʉʂʍɼʗɿ

ʑɸʖʊɸʓʍɼʗɿ
əɸʋɸʆɸʗɺɿ ʜʑʖʂʋɸʃ ʆɼʗʑʏʕ ʐʂ ʍɸʄɸ-

1. ɦʖʏʙɺɼʃ ʍɸʄɸɺʂʅɿ, ɸʑɸʇʏʕɼʃ

ɺʅʕɸʅ: əʍɸʗɸʕʏʗ ɼʍ ʇɼʖʞʌɸʃ ɻɼʑʛɼʗɿ:

Ɋʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʞ ʂʍʕɼʗʖʏʗʂ

1. Ɋʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʞ ʂʍʕɼʗʖʏʗʂ

ʑɸʗɸʋɼʖʗɼʗʂ ʇɸʋɸʈɸʌʍɼʘʏʙʋɿ

ʑɸʗɸʋɼʖʗɼʗɿ ʊʂʎʖ ʐɼʍ ʇɸʋɸʈɸʌʍɼʘʕɸʅ
ʋʂʋʌɸʍʘ ʇɼʖ

2.ɦʖʏʙɺɼʃ ʍɸʄɸɺʂʅɿ, ɸʍʇʗɸʁɼʎʖʏʙʀʌɸʍ

2.ɝɸʃʏʙʄʍɼʗʏʙʋ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ

ɻɼʑʛʏʙʋ ʋɼʅɸʘʍɼʃ ʋɸʃʏʙʄʍɼʗʂ

ʆʏʗʏʙʔʖʍɼʗɿ ʋɼʅ ɼʍ

ʇɸʉʏʗɻɸʃɸʗʂ ʖʗɸʋɸɺʂʅɿ

ɡʐ ʊʂʎʖ ʋʏʍʖɸʁ

ɦʖʏʙɺɼʃ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ, ʆʘʏʗɻʂʐʍɼʗʂ

- Ɋʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ʊʂʎʖ ʐɼʍ

ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗɿ, ʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍ ʋʂɸʘʕɸʅ

ʋʂɸʘʕɸʅ ʋʂʋʌɸʍʘ

ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʎɸʗʛɼʗʂ ʃɸʗʏʙʋʍɼʗɿ

- ɘʘʏʗɻʂʐʍɼʗɿ ʑɸʖʎɸʊ ʆɼʗʑʏʕ ʐɼʍ
ʋʂɸʘʕɸʅ
- ɝʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ɽɸʍɺʕɸʅʂ ʋʂɸʘʋɸʍ ʖʏʙʚʏʙʋ
ʃɸʗʏʙʋɿ ɹɸʘɸʆɸʌʏʙʋ ɾ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʔʄɸʃ

ɜʎʖɼʃ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ɻʂʗʛɿ

ʖɼʉɸɹɸʎʄʏʙʋ ʆɸʋ ʏʐ ʋʂɸʍʋɸʍ

(ɻɼʑʂ ʇɸʗɸʕ), ʀɼʛʋɸʍ ɸʍʆʌʏʙʍɿ, ɹɸʘɸ-

ʖɼʉɸɹɸʎʄʏʙʋ

ʓɼʃ ʚʏʄɸɻɸʗʈ ʔʖʕɼʗʏʙʋɿ, ɸʑɸʇʏʕɼʃ
ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʋʂɸʍʋɸʍ ʃʏʙʔɸʕʏʗʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍɿ Ɋʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗʏʕ

Ɋʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʔʖʕɼʗʏʙʋ

ɧɼʗɸʘʍɼʃ ʔʖʕɼʗʂ ʑɸʖʊɸʓ ʇɸʍɻʂʔɸʘʏʉ
ɸʓɸʗʆɸʍ, ɼʀɼ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ʐɾ, ɸʑɸ ʚʏʄɼʃ
ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʋʏʍʖɸʁʂ ɻʂʗʛɿ, ʕɸʌʗɿ

Ɋʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ɼʃʛɸʌʂʍ

ɦʖʏʙɺɼʃ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʕʏʃʖɸʋʑɼʗɸʌʂʍ

ʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʚʏʛʗ ɾ ɸʗʖɸɻʗʏʉʂ ʆʏʉʋʂʘ

ɹʍʏʙʀɸɺʂʅɿ ʞ ʐɸʚɼʃ ɮɌɌ – ʍ: Ɏʀɼ ʐɸʚ-

ɼʗɸʎʄɸʕʏʗʕɸʅ ɸʗʁɼʛʂʘ

ʕɸʅ ɸʗʁɼʛʍɼʗɿ ʚʏʛʗ ɼʍ ɼʗɸʎʄɸʕʏʗʕɸʅʂʘɵ ʆɸʑʕɼʃ ɸʗʖɸɻʗʏʉʂ ʇɼʖ, ʚʏʄɸʗʂʍɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕ

ɔʍʕɼʗʖʏʗʂ ɾʆʗɸʍʂ ʕʗɸ ʇʔʖɸʆ

ɦʖʏʙɺɼʃ ʚʏʎʏʙ ʆʏʙʖɸʆʏʙʋɿ, ʂʍʐɿ ʆɸʗʏʉ

ʘʏʙʘʋʏʙʍʛʍɼʗ ʐɼʍ ʍʎʕʏʙʋ

ɾ ʇɸʍɺɼʘʍɼʃ ʂʍʕɼʗʖʏʗʂ ɺɼʗʖɸʛɸʘʋɸʍ
- ɝɸʛʗɼʃ ʂʍʕɼʗʖʏʗɿ
- ɦʖʏʙɺɼʃ ʇʏʕɸʘʋɸʍ ʔɸʗʛʂ ɸʎʄɸʖɸʍʛɿ
- ɦʖʏʙɺɼʃ ʇɸʉʏʗɻɸʃɸʗɼʗɿ, ɻʗɸʍʘ
ʋɼʆʏʙʔɸʘʏʙʋʍɼʗɿ
- ɦʖʏʙɺɼʃ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʘɸʍʘʂ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗɿ
- ɘɸʑʕɼʃ ʂʍʕɼʗʖʏʗʍ ɸʗʖɸɻʗʏʉ ʆɸʋ
ʕɼʗɸʍʏʗʏɺʏʉ ʆɸɽʋɸʆɼʗʑʏʙʀʌɸʍ ʇɼʖ
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Ɏʃʛɸʌʂʍ ʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍ ɹɸʘɸʆɸʌʏʙʀʌʏʙʍ
ɖɸʚɸʍʋɸʍ ɸʓɸʒɸʘʋɸʍ ʇʍɸʗɸʕʏʗ

ɖɸʚɸʍʋɸʍ ʕɼʗɸʘʋɸʍ ʏʙʉʂʍɼʗɿ

ʑɸʖʊɸʓʍɼʗɿ
ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ʔʖʕɼʗʕɸʅ ɼʍ ʆɸʋ

ɦʖʏʙɺɼʃ ʔʖʕɼʗʂ, ʚʏʎʏʙ, ɸʉɹʂ ɸʓʆɸʌʏʙ-

ɸʉʖʏʖʕɸʅ

ʀʌʏʙʍɿ, ʇɼʓɸʘʍɼʃ ʔʖʕɼʗʂ ɸʉɹʌʏʙʗɿ, ʋɸʛʗɼʃ
ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ

ɔʍʕɼʗʖʏʗʂ ʋʏʙʖʛʏʙʋ ʃɸʗʏʙʋɿ

- Ɋʗʞʂ ʊɸʓɸɺɸʌʀʍɼʗɿ ʎɸʖ ʀʏʙʌʃ ɼʍ, ʚʏʗʈɼʃ

ɹɸʘɸʆɸʌʏʙʋ ɾ

ɹɸʕɸʗɸʗ ʃʏʙʔɸʕʏʗʏʙʀʌɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ
- ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʏʙʋ ɸʍʔɸʗʛʏʙʀʌʏʙʍ ʆɸ, ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʂ ʖʏʙʚʏʙʋ ʔʖʏʙɺɼʃ
ʃɸʗʏʙʋʍɼʗɿ
- əə ɸʍʒɸʖʂʐɿ ʕʍɸʔʕɸʅ ɾ
-ɋɸʗʈʗ ʃɸʗʋɸʍ ɸʑɸʇʏʕʂʐɿ ʆɸʗʊ ʋʂɸʘʕɸʅ
ɾ, ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ɼʃʏʙʔʖʍɼʗɿ
ʋʂɸʘʕɸʅ ɼʍ ʇʏʉɸʍʘʋɸʍ ɺʅʂʍ

ɔʍʕɼʗʖʏʗʂ ʋʏʙʖʛʏʙʋ ʃɸʗʏʙʋɿ ɸʓʆɸ ɾ,

-ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʘɸʍʘɿ ʇʏʔɸʍʛɸɽʗʆʕɸʅ ɾ,

ɹɸʌʘ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʘɸʍʘʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸ ʐʂ

ʂʍʕɼʗʖʏʗɿ ʆʕɼʗɸɺʏʗʅɸʗʆʕʂ ʘɸʍʘʂ ɸʎʄɸ-

ʋɸʖɸʆɸʗɸʗʕʏʙʋ

ʖɸʍʛɿ ʕɼʗɸʆɸʍɺʍʕɼʃʏʙʘ ʇɼʖʏ
-ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʘɸʍʘʏʙʋ ɸʓʆɸ ɼʍ ʖɸʖɸʍʏʙʋʍɼʗ, ʏʗʏʍʛ ɸɽɻʏʙʋ ɼʍ ʂʍʕɼʗʖʏʗʂ ɸʎʄɸʖɸʍʛʂ ʕʗɸ
-ɬə – ʂ ʎʉʀɸʌʏʙʋ ʆɸ ʕʍɸʔʕɸʅ ɸʑɸʇʏʕʂʐ
ʆɸʋ ɺʏʗʅɸʗʆʕɸʅ ɸʕʖʏʋɸʖ ɸʍʒɸʖʂʐ

Ɍɼʗʖɸʛɸʘʏʙʋʂʘ, ʛɸʋʂʍɼʗʂʘ ʆɸʋ

- ɦʖʏʙɺɼʃ ʇɸʒʏʗɻɸʆɸʍ ʋʂɸʘʕɸʅ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ

ʆɸʌʅɸʆʂʘ ɸʓɸʒɸʘɸʅ ɸʍʔɸʗʛʏʙʀʌʏʙʍ ɯɧ

ʎɸʗʛɼʗʂ ʃɸʗʏʙʋʍɼʗɿ ʋʂɸʘʋɸʍ ʖʏʙʚʂ ʋɼʒ,

ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʏʙʋ, ʋʂɸʘʋɸʍ ʖʏʙʚʏʙʋ,

ʐɸʚɼʃ ʎɸʗʛʂ ʑɸʗɸʑ ɿʍʀɸʘʛʂ ʃɸʗʏʙʋɿ,

ʋɸʃʏʙʄʍɼʗʏʙʋ,

ʆɸʗʊ ʋʂɸʘʋɸʍ ʇʏʔɸʍʛɿ
- əɸʒʏʗɻɸʆɸʍ ʋʂɸʘʕɸʅ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʎɸʗʛɼʗʂ ʔʖʏʙɺʏʙʋʂʘ ʇɼʖʏ ʔʖʏʙɺɼʃ ʕʍɸʔʕɸʅ
ʎɸʗʛʂ ɸʓɸʍʈʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ
- Ɋʍʒɸʖɼʃ ʋɸʃʏʙʄʍɼʗʂ ʆʘʏʗɻʂʐʍɼʗɿ ʞ
ʔʖʏʙɺɼʃ. ʇʍɸʗɸʕʏʗ ɾ, ʏʗ ʆʘʏʗɻʂʐʍɼʗɿ
ʕʍɸʔʕɸʅ ʃʂʍɼʍ

əɸʃʕɸʅ, ʔʞɸʘɸʅ ɸʑɸʇʏʕʂʐʍɼʗ,

- ɢɸʚɼʃ ʂʍʕɼʗʖʏʗʂ ʋʏʙʖʛɸʌʂʍ ʎʉʀɸʌʏʙʋɵ əə

ɺʏʗʅɸʗʆʕɸʅ ɸʕʖʏʋɸʖ ɸʍʒɸʖʂʐʍɼʗ,

– ʂ ʆʏʉʋʏʙʋ ʃɸʗʏʙʋɿ ʞ ʇʏʔɸʍʛɿ

ʑʏʆʕɸʅ ʇɸʉʏʗɻɸʃɸʗɼʗ

- ɢɸʚɼʃ ʂʍʕɼʗʖʏʗʂ ɼʃʛɸʌʂʍ ʎʉʀɸʌʏʙʋɵ
ɬə – ʂ ʆʏʉʋʏʙʋ ʃɸʗʏʙʋɿ ʞ ʇʏʔɸʍʛɿ

ɔʍʕɼʗʖʏʗʂ ɼʃʛʏʙʋ ʆɸ ɺɼʗɹɼʓʍʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍ

- ɟʕɸɽɼʘʍɼʃ ɹɼʓɿ
- ɬʏʄɸʗʂʍɼʃ ʂʍʕɼʗʖʏʗɿ ɸʕɼʃʂ ʋɼʅ ʇɽʏʗʏʙʀʌɸʋɹ ʂʍʕɼʗʖʏʗʏʕ
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ɔʍʕɼʗʖʏʗɿ ʐʂ ʋʂɸʍʏʙʋ
ɖɸʚɸʍʋɸʍ ɸʓɸʒɸʘʋɸʍ ʇʍɸʗɸʕʏʗ

ɖɸʚɸʍʋɸʍ ʕɼʗɸʘʋɸʍ ʏʙʉʂʍɼʗɿ

ʑɸʖʊɸʓʍɼʗɿ
ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ɸʍʒɸʖʂʐʂ ɸʍʔɸʗʛʏʙʀʌʏʙʍ

ɬʏʄɼʃ ɸʍʒɸʖʂʐɿ ʆɸʋ ʏʙʉɸʗʆɼʃ ʂʍʕɼʗʖʏʗɿ
ʕɼʗɸʍʏʗʏɺʋɸʍ

ɔʍʕɼʗʖʏʗʍ ɸʍʒɸʖʕɼʃ ɾ

ɦɼʉʋɼʃ ʂʍʕɼʗʖʏʗʂ ʕɼʗɸɺʏʗʅɸʗʆʋɸʍ
ʆʏʊɸʆɿ

ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɸʗʖʆʏʘʂ ʆʏʍʖɸʆʖʍɼʗɿ ɦʖʏʙɺɼʃ ʋɸʗʖʆʏʘʂ ʆʏʍʖɸʆʖʍɼʗɿ, ʋɸʛʗɼʃ
ɸʍʒɸʖʕɼʃ ɼʍ

ʜʛʔʂɻɸʌʂʍ ʎɼʗʖɿ, ɸʋʗɸʘʍɼʃ ʆʏʍʖɸʆʖʍɼʗɿ

ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɸʗʖʆʏʘʂ ʃɸʗʏʙʋɿ ʘɸʅʗ ɾ

- ɦʖʏʙɺɼʃ ʋɸʗʖʆʏʘʂ ɾʃɼʆʖʗʏʃʂʖʂ ʋɸʆɸʗɻɸʆɿ (ʇɼʉʏʙʆ ɾʃɼʆʖʗʏʃʂʖʏʕ ʋɸʗʖʆʏʘʂ
ɻɼʑʛʏʙʋ)
-ɕʂʘʛɸʕʏʗɼʃ ʋɸʗʖʆʏʘɿ ʋʂ ʛɸʍʂ ʁɸʋ, ʇɼʖʏ
ʖɼʉɸɻʗɼʃ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʋɼʒ
-ɬʏʄɸʗʂʍɼʃ ʋɸʗʖʆʏʘɿ ʍʏʗʏʕ

ɝɸʗʖʆʏʘʂ ɼʃʏʙʔʖʍɼʗɿ ʇɸʆɸʓɸʆ ɹʞɼ-

ɜʎʖɼʃ ɼʃʏʙʔʖʍɼʗʂ ʋʂɸʘʏʙʋɿ

ʓɸʆɸʍʏʙʀʌɸʋɹ ɼʍ ʋʂɸʘʕɸʅ ʂʍʕɼʗʖʏʗʂ
ʋʏʙʖʛʂʍ
Ɏʀɼ ʂʍʕɼʗʖʏʗʂ ɾʆʗɸʍʂʍ ʇɸʌʖʍʕʏʙʋ ɾ «ɏɺʏʙʎɸʘʏʙʋʍɼʗ» (Warnings) ɺʗɸʓʏʙʋɿ, ʑɼʖʛ
ʐɾ ɸʍʒɸʖɼʃ ʂʍʕɼʗʖʏʗɿ, ʔɸʆɸʌʍ ʑɼʖʛ ɾ ʏʙʎɸɻʗʏʙʀʌʏʙʍ ɻɸʗʈʍɼʃ ɸʌɻ ɺʗɸʓʏʙʋʍɼʗʂʍ: ɍʗɸʍʛ
ʆɸʗʏʉ ɼʍ ʕɼʗɸɹɼʗɼʃ ʜɻɸʚʏʄʏʙʀʌɸʍ ʔɸʗʛʂ ʄɸʚɸʍʋɸʍɿ, ɹɸʗʈʗ ʒɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍʂ ɸʓʆɸʌʏʙʀʌɸʍɿ, ʇʏʉɸʍʘʋɸʍ ʎʉʀɸʌʂ ʄɸʚɸʍʋɸʍɿ, əə ʞ ɬə ɹɸʗʈʗ ʃɸʗʏʙʋʍɼʗʂ ɸʑɸʇʏʕʂʐʍɼʗʂʍ ʞ
ɸʌʃʍ: ɐʆʗɸʍʂ ʕʗɸʌʂ ɺʗɸʓʏʙʋʍɼʗɿ ʖɸʗɹɼʗ ɼʍ ʖɸʗɹɼʗ ʖʂʑʂ ʂʍʕɼʗʖʏʗʍɼʗʏʙʋ: Ɋʌɻ ʑɸʖʊɸʓʏʕ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖ ɾ ʋɸʍʗɸʋɸʔʍ ʏʙʔʏʙʋʍɸʔʂʗɼʃ ʖʕʌɸʃ ʂʍʕɼʗʖʏʗʂ ʈɼʓʍɸʗʆɿ, ʏʗɿ ʖʗɸʋɸɻʗʕʏʙʋ ɾ ɸʗʖɸɻʗʏʉʂ ʆʏʉʋʂʘ:
ɨɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ʕɼʗɸɹɼʗʌɸʃ ʚɸʔʖɸʀʉʀʂ ʆɸɽʋʏʙʋ
Ɋʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʍ ɸʕɸʗʖɼʃʏʙʘ ʇɼʖʏ ʆɸʖɸʗʕɸʅ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ʕɼʗɸɹɼʗʌɸʃ ʑɼʖʛ ɾ ʆɸɽʋɼʃ ɺʗɸʕʏʗ ɸʗʈɸʍɸɺʗʏʙʀʌʏʙʍɵ ʇɼʖʞʌɸʃ ɺʗɸʓʏʙʋʍɼʗʏʕ:
ɦʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ʁɸʋɸʍɸʆɸʘʏʙʌʘ, ʏʗʖɼʉ ʍʎʕʏʙʋ ɾ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ɸʋʔɸʀʂʕɿ, ʆɸʖɸʗʕɸʅ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ʇɸʋɸʓʏʖ ʍʆɸʗɸɺʂʗɿ ʞ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ʇɸʋɸʗ ʑɸʖɸʔʄɸʍɸʖʏʙ ʖɼʄʍʂʆʂ ɸʍʏʙʍɿ, ɸɽɺɸʍʏʙʍɿ:
ɦʖʏʙɺʋɸʍ ʋɸʖʌɸʍ - ʀɼʗʀʂʆ, ʏʗʖɼʉ ʍʎʕʏʙʋ ɾ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ɸʋʔɸʀʂʕɿ, ʂʍʕɼʗʖʏʗʂ
ʔɼʗʂɸʆɸʍ ʇɸʋɸʗɿ, ʆʏʍʖɸʆʖʍɼʗʂ, ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʂ ʞ ʂʍʕɼʗʖʏʗʂ ɿʍɻʇɸʍʏʙʗ ʕʂʊɸʆɿ ʞ ʈɼʓʍɸʗʆʕɸʅ ɺʏʗʅʏʉʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ:
ɘɸɽʋʕʏʙʋ ɾ ʍɸʞ ɸʗʈɸʍɸɺʗʏʙʀʌʏʙʍ ɯɧ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ ʞ ɻʗɸʍʘ ʕɼʗɸʘʋɸʍ ʏʙʉʉʏʙʀʌɸʋɹ ʆɸʖɸʗʕɸʅ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂ ʕɼʗɸɹɼʗʌɸʃ:
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7.6. ɯʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʆɸʌɸʍʛʂ ʋɸʃʏʙʄʍɼʗʂ ʞ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ
ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋ
Ɋʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗɿ ʆɸɽʋʕɸʅ ɼʍ ʍɸʞ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɸʃʏʙʄʍɼʗʂʘ, ʇɸʉʏʗɻɸʃɸʗɼʗʂʘ, ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂʘ: ɍʂʖɸʗʆɼʍʛ ɸʌɻ ɹɸʉɸɻʗʂʐʍɼʗʂ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋɿ:
ɝɸʃʏʙʄʍɼʗʂ ʞ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʂ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋ
Ɋʌʔ ʍʑɸʖɸʆʏʕ ʑɼʖʛ ɾ ʔʖʏʙɺɼʃ ʇɸʋɸʆɸʗɺʂ ɹʏʃʏʗ ʋɸʃʏʙʄʍɼʗɿ ʞ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗɿ ɸʓɸʍʘ ɹɸʘɸʓʏʙʀʌɸʍ: ɍʗɸ ʇɸʋɸʗ ʑɼʖʛ ɾ ʔʖʏʙɺɼʃ ɹʏʃʏʗ ʕɸʇɸʍɸʆʍɼʗɿ ʞ ʖʏʙʚɼʗɿ, ɹɸʘɸʇɸʌʖɼʃ ʀɼʗʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʏʕ ʆɸʖɸʗʕɸʅ ʋʏʍʖɸʁʂ ʞ ɼʉɸʍɸʆɸʌʂʍ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ɸʓɸʒɸʘɸʅ ʄʍɻʂʗʍɼʗɿ: ɣɼʖʛ ɾ ʔʖʏʙɺɼʃ ʞ ʇɸʌʖʍɸɹɼʗɼʃ ʍɸʞ ʋʂʒɸʖʍɼʗʂ ʏʙ
ʆʗʅʏʉʍɼʗʂ ʆʏʉʋʂʘ ʑɸʖʊɸʓɸʅ ʕʍɸʔʍɼʗɿ: ɋɸʘʂ ɸʌɻ, ʑɼʖʛ ɾ ʆɸʖɸʗɼʃ ʇɼʖʞʌɸʃ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɿ:
7. Ɋʋʗɸʘʍɼʃ ɹʏʃʏʗ ʇɸʉʏʗɻɸʃɸʗɼʗʂ ʋʂɸʘʋɸʍ ʆɼʖɼʗɿ:
8. ɦʖʏʙɺɼʃ ɹʏʃʏʗ ɸʍʒɸʖʂʐʍɼʗʂ ʞ ɸʕʖʏʋɸʖ ɸʍʒɸʖʂʐʍɼʗʂ ɸʗɻʌʏʙʍɸʕɼʖʏʙʀʌʏʙʍɿɵ
ʋʂɸʘʍɼʃʏʕ ʞ ɸʍʒɸʖɼʃʏʕ ɻʗɸʍʛ, ʋʂɸʁɸʋɸʍɸʆ ʚʍʖʗɼʃʏʕ ʆɸʌʅɼʗ: ɘɸʌʅ ʐʑɼʖʛ ɾ ʃʂʍʂʟ
9. ɦʖʏʙɺɼʃ ʆʏʓʏɽʂɸʌʂ ʆɸʋ ɸʌʗʋɸʍ ʍʎɸʍʍɼʗɿ ʋɸʃʏʙʄʍɼʗʂ ʕʗɸ ʞ ɻʗɸʍʘ ʋʂɸʘʋɸʍ
ʆɼʖɼʗʏʙʋ:
10. əɸʋʏɽʕɼʃ, ʏʗ ɹʏʃʏʗ ʇʏʉɸʆʘʋɸʍ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗɿ ʕʍɸʔʕɸʅ ʐɼʍ:
ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ʖɼʄʍʂɸʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋ
ɘʏʙʖɸʆʂʐ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɸʗʖʆʏʘ ʑɸʗʏʙʍɸʆʏʉ ɸʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʇɸʋɸʆɸʗɺɼʗʏʙʋ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋɿ ʆɸʗʞʏʗɸɺʏʙʌʍ ʄʍɻʂʗ ɾ: ɝɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂ ɹʍʏʙʌʀɿ ʆɸʄʕɸʅ ɾ ʋɸʗʖʆʏʘʂ ʖʂʑʂʘ ʞ ɸʗʖɸɻʗʏʉ
ʆɸɽʋɸʆɼʗʑʏʙʀʌɸʍ ʆʏʉʋʂʘ ʍɼʗʆɸʌɸʘʕɸʅ ʘʏʙʘʏʙʋʍɼʗʂʘ:
ɝɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʍ ʔʆʔɼʃʏʙʘ ɸʓɸʒ ʑɼʖʛ ɾ
ɸʍɼʃ ʇɼʖʞʌɸʃɿ:
 Ɋʍʒɸʖɼʃ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɿ ʃʂʘʛɸʕʏʗʋɸʍ ʆɸʗɺɸʕʏʗʂʐʂʘ ʞ ɹɼʓʂ ʎʉʀɸʌʂʘ (ʂʍʕɼʗʖʏʗʂʘ):
 əɸʋʏɽʕɼʃ, ʏʗ ɸʓɸʒʂʍ ʜɺʍʏʙʀʌɸʍ ʇɸʕɸʛɸʅʏʙʍ ʖɼʉʏʙʋ ɾ ʞ ɸʋɹʏʉʒʏʙʀʌɸʋɹ ʇɸʋɸʃʗʕɸʅ:
 ɘɸʑɸʗɸʀʀʕɸʌʂʍ (ʇɼʉʏʙʆ ɾʃɼʆʖʗʏʃʂʖʏʕ) ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃʏʙ ɻɼʑʛʏʙʋ ʇɸʋʏɽʕɼʃ, ʏʗ ʄʋʏʗʂ ʔʏɻɸʌʂ ʞ ʒʗʂ ʄɸʓʍʏʙʗɻɿ ʋʏʖ ɾ ʞ ʇɸʔɸʍɼʃʂ, ʏʗʑɼʔɽʂ ʅʅʋɹɸʆɸʍ ʀʀʕʂ
ɸʗʖɸʇʏʔʛʂ ɻɼʑʛʏʙʋ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ʃʂʍʂ ɸʗɸɺ ʃʕɸʍɸʃ ʞ ʆɸʍʄɼʃ ʕʍɸʔʍɼʗɿ (ɸʌʗʕɸʅʛʍɼʗɿ):
 ɝɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋʍ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃʂʔ ʑɼʖʛ ɾ ʆʗɼʃ ʑɸʎʖʑɸʍʂʐ ɸʆʍʏʘʍɼʗ, ʏʗʏʍʛ ʆɸʑɸʗɸʀʀʕɸʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ʇɼʖ ɸʎʄɸʖɼʃʂʔ ʑɼʖʛ ɾ ʃʂʍɼʍ
ɻʂʋɸʘʆʏʙʍ ʅʅʋɹɸʆɸʍ ʀʀʕʂ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌɸʍɿ:
 ɝʂʎʖ ʑɼʖʛ ɾ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ɺʏʗʅʂʛʍɼʗ, ʏʗʏʍʘ ɹʓʍɸʆʍɼʗɿ ʅɸʅʆʕɸʅ ɼʍ ɾʃɼʆʖʗɸʋɼʆʏʙʔʂʐ ʍʌʏʙʀʏʕ:
 ɢʂ ʆɸʗɼʃʂ ʅʄɼʃ ʞ ʆʗɸʆ ʕɸʓɼʃ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ʋʏʖ ʖɸʗɸʅʛʏʙʋ:
ɝɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋʍ ɿʍɻɺʗʆʏʙʋ ɾ ʇɼʖʞʌɸʃ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɿ:
1. ɝɸʗʖʆʏʘʂ ʖɼʉɸɻʗʋɸʍ ʖɸʗɸʅʛʂ (ɻɸʗɸʆʍɼʗʂ) ʔʖʏʙɺʏʙʋ, ʘɸʍʆɸʘɸʅ ʚʏʎʏʙ ʇɼʓɸʘʏʙʋ, ʋɸʛʗʏʙʋ, ʂʍʐʑɼʔ ʍɸʞ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ʆʏʍʖɸʆʖʍɼʗʂ ʔʖʏʙɺʏʙʋ, ʋɸʛʗʏʙʋ ʞ ʆʏʓʏɽʂɸʌʂ
ʇɼʓɸʘʏʙʋ:
2. ɝɸʗʖʆʏʘʂʍ ʋʂɸʘʕɸʅ ʇɸʉʏʗɻɸʃɸʗɼʗʂ ʔʖʏʙɺʏʙʋ:
231

3. ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʆʏʍʖɸʆʖʍɼʗʂ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʂ ɸʋʗʏʙʀʌɸʍ ʔʖʏʙɺʏʙʋ: ɘʏʍʖɸʆʖʍɼʗʂ
ʀʏʙʌʃ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗɿ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ɸʉɼʉʂ ʞ ʇɼʖʞɸɹɸʗ ʇʗɻɼʇʂ ɸʓɸʒɸʘʋɸʍ ʕʖɸʍɺ ɼʍ ʑɸʗʏʙʍɸʆʏʙʋ:
4. ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ɸʑɸʇʏʕʂʐʍɼʗʂ ʔʖʏʙɺʏʙʋ:
5. ɝɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ɼʃʏʙʔʖʍɼʗʂ ʕʗɸ ʃɸʗʋɸʍ ʋɼʅʏʙʀʌɸʍ ʐɸʚʏʙʋ: Ɋʌʍ ʆɸʗʞʏʗ ʘʏʙʘɸʍʂʎ
ɾ ʋɸʗʖʆʏʘʂ ɸʎʄɸʖɸʍʛɸʌʂʍ ʕʂʊɸʆɿ ɺʍɸʇɸʖɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ:
6. ɘɸʑɸʗɸʀʀʕɸʌʂʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃʏʙ ɻɼʑʛʏʙʋ ʑɼʖʛ ɾ ʔʖʏʙɺɼʃ ɾʃɼʆʖʗʏʃʂʖʂ ʋɸʆɸʗɻɸʆɿ ʞ ɸʍʇʗɸʁɼʎʖʏʙʀʌɸʍ ɻɼʑʛʏʙʋ ʀʏʗɸʅ ʒʏʙʗ ɸʕɼʃɸʘʍɼʃ:
ɝɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ʅɸʓɸʌʏʙʀʌɸʍ ʁɸʋʆɼʖɿ ʋɼʅɸʘʍɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ʑɼʖʛ ɾ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋʍ ʂʗɸʆɸʍɸʘʍɼʃ ɼʓɸʋʔʌɸʆɿ ʋɼʆ ɸʍɺɸʋ:
ɨɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ʕɼʗɸɹɼʗʌɸʃ ʚɸʔʖɸʀʉʀʂ ʆɸɽʋʏʙʋ
Ɋʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʍ ɸʕɸʗʖɼʃʏʙʘ ʇɼʖʏ ʆɸʖɸʗʕɸʅ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ʕɼʗɸɹɼʗʌɸʃ ʑɼʖʛ ɾ ʆɸɽʋɼʃ ɺʗɸʕʏʗ ɸʗʈɸʍɸɺʗʏʙʀʌʏʙʍɵ ʇɼʖʞʌɸʃ ɺʗɸʓʏʙʋʍɼʗʏʕ:
ɦʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ʁɸʋɸʍɸʆɸʘʏʙʌʘ, ʏʗʖɼʉ ʍʎʕʏʙʋ ɾ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ɸʋʔɸʀʂʕɿ, ʆɸʖɸʗʕɸʅ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ʇɸʋɸʓʏʖ ʍʆɸʗɸɺʂʗɿ ʞ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ʇɸʋɸʗ ʑɸʖɸʔʄɸʍɸʖʏʙ ʖɼʄʍʂʆʂ ɸʍʏʙʍɿ, ɸɽɺɸʍʏʙʍɿ:
ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɸʗʖʆʏʘʂ ʔʖʏʙɺʋɸʍ ʋɸʖʌɸʍ ʀɼʗʀʂʆ, ʏʗʖɼʉ ʍʎʕʏʙʋ ɾ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ
ɸʋʔɸʀʂʕɿ, ʋɸʗʖʆʏʘʂ ʔɼʗʂɸʆɸʍ ʇɸʋɸʗɿ, ʆʏʍʖɸʆʖʍɼʗʂ ʞ ʋʂɸʘʏʙʋʍɼʗʂ ʕʂʊɸʆɿ, ʋɸʗʖʆʏʘʂ ʃɸʗʋɸʍ ɸʗʁɼʛɿ ʞ ʈɼʓʍɸʗʆʕɸʅ ɺʏʗʅʏʉʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ:

7.7. ɦʖʏʙɺʏʉɸʆɸʍ ʇɸʗʘɼʗ
1.

ɡɶʗʍ ɾ ɸʗʞɸʌʂʍ ɯɧ ʆɸʌɸʍʛʂ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ʍʑɸʖɸʆɿ:

2.

ɔɶʍʐ ʍʑɸʖɸʆ ʏʙʍɼʍ ʑʃɸʍɸʕʏʗʕɸʅ (ʆɸʍʄɸʗɺɼʃʂʐ) ʞ ʐʑʃɸʍɸʕʏʗʕɸʅ (ʄɸʚɸʍʏʙʋʍɼʗʂ
ʕɼʗɸʘʋɸʍ) ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʏʙʋʍɼʗɿ:

3.

ɔɶʍʐ ɺʏʗʅʂʛʍɼʗ ɼʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɯɧ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ʇɸʋɸʗ:

4.

ɔɶʍʐ ɾʃɼʆʖʗʏʍɸʌʂʍ ʔɸʗʛɼʗ ɼʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɯɧ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ʇɸʋɸʗ:

5.

ɔʍʐʑɼɶʔ ɾ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ʂʍʝʗɸʆɸʗʋʂʗ ʖɼʔɸʄʘʂʆɿ ɯɧ ʆɸʌɸʍʛʍɼʗʂ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ
ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ʇɸʋɸʗ:

6.

ɘɸʗʏɶʉ ɾ ɸʗɻʌʏʛ ʔʄɸʃ ʋʏʍʖɸʁʂ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʕʗɸ ʔʖʕɼʗʏʙʋ ʃʂʍɼʃ:

7.

ɔɶʍʐ ɹɸʘɸʔɸʆɸʍ ʇɼʖʞɸʍʛʍɼʗʂ ʆɸʗʏʉ ɾ ʇɸʍɺɼʘʍɼʃ ʋɸʃʏʙʄʍɼʗʂ ʔʄɸʃ ʋʏʍʖɸʁɿ:

8.

ɔɶʍʐ ʖʂʑʂ ʕʍɸʔʕɸʅʛʍɼʗ ʆɸʗʏʉ ɼʍ ɸʓɸʒɸʍɸʃ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʕʗɸ ʎɸʇɸɺʏʗʅʋɸʍ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ:

9.

ɘɸʗʏɶʉ ɾ ɸʗɻʌʏʛ ɹʏʙʔɸʆɸʍʏʙʀʌɸʍ ɸʊʂ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʕʗɸ ʔʖʕɼʗ ɸʓɸʒɸʍɸʃ:

10. ɔɶʍʐ ʋɼʀʏɻʍɼʗ, ɺʏʗʅʂʛʍɼʗ ʞ ʔɸʗʛɼʗ ʆɸʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʋɸʆɼʗɼʔɿ ʋɸʛʗɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ:
11. ɡʗʏɶʍʛ ɼʍ ɯɧ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗʂ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɿ:
12. ɡʗʏɶʍʛ ɼʍ ʂʍʕɼʗʖʏʗʍɼʗʂ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɿ:
13. ɡʗʏɶʍʛ ɼʍ ʋɸʃʏʙʄʍɼʗʂ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɿ:
14. ɡʗʏɶʍʛ ɼʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗʂ ʖɼʄʍʂʆɸʆɸʍ ʔʑɸʔɸʗʆʋɸʍ ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗɿ:
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ɊɩɎɧɊɞɔɟ ɯɡɨɡɐɕɎɘɨɩɊɘɊɟɡɫɒɞɊɟ ɡɕɡɩɨɔ ɯɔɏɔɘɊɘɊɟ
ɝɎɗɡɫɒɞɡɫɟɟɎɩɑ Ɏɧ ɢɊɬɝɊɟ ɝɔɊɧɡɩɟɎɩɑ
əɸʉʏʗɻʂʐ/ɾʃɼʆʖʗɸʇɸʉʏʗɻʂʐ ʞ ɻʂɾʃɼʆʖʗʂʆ ʍʌʏʙʀɼʗ
ɐʃɼʆʖʗɸʇɸʉʏʗɻʂʐ ʍʌʏʙʀɼʗʂ ʋʂʒʏʕ ʇɼʎʖʏʙʀʌɸʋɹ ʇʏʔʏʙʋ ɼʍ ɾʃɼʆʖʗʏʍʍɼʗɿ: əɸʉʏʗɻʂʐ
ʍʌʏʙʀɼʗʂ ʜʗʂʍɸʆ ɼʍ ʏʔʆʂʍ, ɸʗʅɸʀɿ, ʑʉʂʍʈɿ, ɸʃʌʏʙʋʂʍɿ ʞ ɸʌʃʍ: ɝɼʖɸʉʍɼʗʂ ɹʌʏʙʗɼʉɸʌʂʍ
ʘɸʍʘʂ ʇɸʍɺʏʙʌʘʍɼʗʏʙʋ ʖɼʉɸɹɸʎʄʕɸʅ ɼʍ ɸʖʏʋʍɼʗʂ ʋʂʒʏʙʆʍɼʗɿ, ʂʔʆ ɾʃɼʆʖʗʏʍʍɼʗɿ ɸɽɸʖ
ʖɼʉɸʎɸʗʁʕʏʙʋ ɼʍ ʍʌʏʙʀʂ ʋɼʒ: ɝɼʅ ʀʕʏʕ ɸɽɸʖ ɾʃɼʆʖʗʏʍʍɼʗʂ ɸʓʆɸʌʏʙʀʌɸʍ ʎʍʏʗʇʂʕ ʋɼʖɸʉʍɼʗɿ ʃɸʕ ɾʃɼʆʖʗɸʇɸʉʏʗɻʂʐʍɼʗ ɼʍ:
ɡʐ ʇɸʉʏʗɻʂʐ (ɻʂɾʃɼʆʖʗʂʆ) ʍʌʏʙʀɼʗ ɼʍɵ ʐʏʗ ʚɸʌʖɿ, ɸʑɸʆʂʍ, ʑʃɸʔʖʂʆ ʞ ɸʌʃ ʍʌʏʙʀɼʗ:
Ɋʌɻ ʍʌʏʙʀɼʗʏʙʋ ɸɽɸʖ ɾʃɼʆʖʗʏʍʍɼʗ ʐʆɸʍ, ʂʍʐʂ ʇɼʖʞɸʍʛʏʕ ɻʗɸʍʘ ʋʂʒʏʕ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʇʏʔɸʍʛ ʐʂ ɸʍʘʍʏʙʋ:
ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʇʏʔɸʍʛ
ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʇʏʔɸʍʛɿ ɾʃɼʆʖʗʏʍʍɼʗʂ ʇʏʔʛʍ ɾ ʇɸʉʏʗɻʐʂ ʋʂʒʏʕ (ʋɼʖɸʉʍɼʗʏʙʋ) ɸʗʖɸʛʂʍ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ɻɸʎʖʂ ɸɽɻɼʘʏʙʀʌɸʍ ʖɸʆ: Ɋʌʍ ʘʏʙʌʘ ɾ ʖɸʃʂʔ ʖɼʉɸʚʏʄʕɸʅ ʃʂʘʛɼʗʂ ʛɸʍɸʆɿ
ʋʂɸʕʏʗ ʁɸʋɸʍɸʆʏʙʋ: ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʇʏʔɸʍʛɿ ʐɸʚʕʏʙʋ ɾ ɸʋʑɼʗʋɼʖʗʏʕ, ʐɸʚʋɸʍ ʋʂɸʕʏʗʍ
ɾ Ɋʋʑɼʗɿ (Ɋ, ʆɸʋ A) ʞ ʍʎɸʍɸʆʕʏʙʋ ɾ ʔʏʕʏʗɸɹɸʗ I ʖɸʓʏʕ:
ɕɸʗʏʙʋ
ɕɸʗʏʙʋɿ ʑʏʖɼʍʘʂɸʃʍɼʗʂ ʖɸʗɹɼʗʏʙʀʌʏʙʍʍ ɾ, ʏʗʍ ɸʓɸʒɸʍʏʙʋ ɾ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɸʗʖʆʏʘʂ, ɺɼʍɼʗɸʖʏʗʂ, ɸʗʞɸʌʂʍ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐʂ ʆʏʍʖɸʆʖʍɼʗʂ ʕʗɸ: Ɋʌʍ ʐɸʚʕʏʙʋ ɾ ʕʏʃʖʋɼʖʗʏʕ, ʐɸʚʋɸʍ ʋʂɸʕʏʗʍ ɾ ɧʏʃʖɿ (ɧ, ʆɸʋ V) ʞ ʍʎɸʍɸʆʕʏʙʋ ɾ ʔʏʕʏʗɸɹɸʗ V
ʖɸʓʏʕ:
əɸʔʖɸʖʏʙʍ ʞ ʚʏʚʏʄɸʆɸʍ ʇʏʔɸʍʛ
ɑʔʖ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʇʏʔɸʍʛʂ ʈʞʂɵ ʖɸʗɹɼʗɸʆʕʏʙʋ ɼʍ ʇɸʔʖɸʖʏʙʍ ʞ ʚʏʚʏʄɸʆɸʍ
ʇʏʔɸʍʛʂ ʎʉʀɸʍɼʗ: əɸʔʖɸʖʏʙʍ ʇʏʔɸʍʛʂ ʎʉʀɸʍɼʗʏʙʋ ʃɸʗʋɸʍ ɹʞɼʓɸʆɸʍʏʙʀʌʏʙʍɿ ʞ ʎʉʀɸʌʂ
ʋʂʒʏʕ ʇʏʔɸʍʛʂ ʏʙʉʉʏʙʀʌʏʙʍɿ ʐɼʍ ʚʏʄʕʏʙʋ ʁɸʋɸʍɸʆʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ (ʍʆ. h.1 ɸ): ɬʏʚʏʄɸʆɸʍ
ʇʏʔɸʍʛʂ ʎʉʀɸʍɼʗʏʙʋ ʃɸʗʋɸʍ ɹʞɼʓɸʆɸʍʏʙʀʌʏʙʍɿ ʞ ʎʉʀɸʌʂ ʋʂʒʏʕ ʇʏʔɸʍʛʂ ʏʙʉʉʏʙʀʌʏʙʍɿ ʚʏʚʏʄʕʏʙʋ ɼʍ ʁɸʋɸʍɸʆʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ (ʍʆ. h.1 ɹ): ɟʎɼʍʛ, ʏʗ ɸʗʞɸʌʂʍ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʋʏɻʏʙʃʍɼʗɿ ʞ
ʛʂʋʂɸʆɸʍ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɸʗʖʆʏʘʍɼʗɿ ʇɸʔʖɸʖʏʙʍ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʇʏʔɸʍʛʂ ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗ ɼʍ
ʞ ʏʙʍɼʍ ɻʗɸʆɸʍ ʞ ɹɸʘɸʔɸʆɸʍ ɼʃʏʙʔʖʍɼʗ: ɔʔʆ, ʜʗʂʍɸʆ, ɹʍɸʆɸʗɸʍʍɼʗʏʙʋ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ
ʘɸʍʘʂʘ ʔʖɸʘʕʏʉ ɾʃɼʆʖʗɸʔʍʏʙʘʏʙʋɿ ʚʏʚʏʄɸʆɸʍ ɾ:
əɸʔʖɸʖʏʙʍ ʇʏʔɸʍʛʂ (əə) ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗɿ ɸʗʖɸʔɸʇʋɸʍʌɸʍ ɺʗɸʓʏʙʋʍɼʗʏʙʋ ʍʎʕʏʙʋ ɼʍ DC
ʖɸʓɼʗʏʕ (DC – Direct Current, ʏʗɿ ɹɸʓɸʘʂʏʗɼʍ ʍʎɸʍɸʆʏʙʋ ɾ ʏʙʉʂʉ ʇʏʔɸʍʛ), ʂʔʆ ʚʏʚʏʄɸʆɸʍ ʇʏʔɸʍʛʂ (ɬə) ɸʉɹʌʏʙʗʍɼʗɿɵ AC ʖɸʓɼʗʏʕ (AC - Alternative Current, ʏʗɿ ʍʎɸʍɸʆʏʙʋ ɾ
ʚʏʚʏʄɸʆɸʍ ʇʏʔɸʍʛ):
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+
Ժամանակ
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0

Ժամանակ
-

ɸ)

ɹ)

ɟʆ. h.1. ɕɸʗʋɸʍ ʖɼʔʛɿ ʇɸʔʖɸʖʏʙʍ (ɸ) ʞ ʚʏʚʏʄɸʆɸʍ (ɹ) ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʎʉʀɸʍɼʗʏʙʋ

ɔʍʐʑɼʔ ɼʗʞʏʙʋ ɾ ʍʆɸʗʂʘ, ʇɸʔʖɸʖʏʙʍ ʇʏʔɸʍʛʂ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʎʉʀɸʌʏʙʋ (ʍʆ. h.1 ɸ) ʃɸʗʋɸʍ ɸʗʁɼʛɿ ʇɸʔʖɸʖʏʙʍ ɾ ʞ ʐʂ ʚʏʄʕʏʙʋ ʁɸʋɸʍɸʆʂ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ: ɔʔʆ ʚʏʚʏʄɸʆɸʍ ʇʏʔɸʍʛʂ
ʎʉʀɸʌʏʙʋ ʃɸʗʋɸʍ ɸʋʑʃʂʖʏʙɻɿ ʚʏʚʏʄʕʏʙʋ ɾ ʔʂʍʏʙʔʏʂɻʂ ʖɼʔʛʏʕ (ʍʆ. h.1 ɹ): Ɋʌɻ ʚʏʚʏʄʏʙʀʌɸʍ ʇɸʊɸʄʏʙʀʌʏʙʍɿ 50 əʘ ɾ (əɼʗʘ): ɟʎɼʍʛ, ʏʗ Ɋɝɟ – ʏʙʋ ɾʃɼʆʖʗɸʔʍʏʙʘʋɸʍ ʘɸʍʘʂ ʇɸʊɸʄʏʙʀʌʏʙʍɿ 60 əʘ ɾ:
əɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍ
əɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʋʂɸʕʏʗ ʁɸʋɸʍɸʆʏʙʋ ʆɸʖɸʗʕɸʅ ɸʎʄɸʖɸʍʛʂ ʆɸʋ ʚʏʄɸʍʘʕɸʅ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʐɸʚʍ ɾ: ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʇɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍʍ ɸʗʖɸɻʗʏʙʋ ɾ ɺɼʍɼʗɸʖʏʗɿ, ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʋɸʗʖʆʏʘɿ, ʆɸʋ ɸʗʞɸʌʂʍ ʝʏʖʏʕʏʃʖɸʌʂʍ ʆɼʗʑɸʚʏʄʂʐɿ: Ɋʌʍ ʐɸʚʕʏʙʋ ɾ ʕɸʖʋɼʖʗʏʕ ʞ ʐɸʚʋɸʍ
ʋʂɸʕʏʗɿ ɧɸʖʖ-ʍ (ɧʖ, ʆɸʋ W - Watt) ɾ ʞ ʍʎɸʍɸʆʕʏʙʋ ɾ ʔʏʕʏʗɸɹɸʗ P ʖɸʓʏʕ: ɐʃɼʆʖʗɸʆɸʍ
ʎʉʀɸʍɼʗʏʙʋ ʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍ ɹɸʍɸʈʞʍ ɾɵ
P (ɧʖ) = V(ɧ) x I(Ɋ),
ʏʗʖɼʉ V – ʍ ʃɸʗʏʙʋʍ ɾ, I – ʍ ʇʏʔɸʍʛɿ:
əɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃʏʕ, ʏʗ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʇʏʔɸʍʛɿ ʇɸʕɸʔɸʗ ɾ ʖɼʉɸʚʏʄʕɸʅ ʃʂʘʛʂ ʛɸʍɸʆʂʍ
ʋʂɸʕʏʗ ʁɸʋɸʍɸʆʏʙʋɵ I = Q / t, ʏʗʖɼʉ Q – ʍ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʃʂʘʛʍ ɾ (ʐɸʚʕʏʙʋ ɾ ɘʏʙʃʏʍʍɼʗʏʕ),
t – ʍ ʁɸʋɸʍɸʆʍ ɾ (ʐɸʚʕʏʙʋ ɾ ʕɸʌʗʆʌɸʍʍɼʗʏʕ), hɽʏʗʏʙʀʌʏʙʍɿ ʆɸʗʏʉ ɾ ɺʗʕɼʃ ʍɸʞ ʇɼʖʞʌɸʃ
ʖɼʔʛʏʕ.
P = VQ/t:
əɸʋɸʈɸʌʍ ɮʇʋʂ ʜʗɼʍʛʂɵ R ɻʂʋɸɻʗʏʙʀʌɸʋɹ ʎʉʀɸʌʂ ʖɼʉɸʋɸʔʂ ʇɸʋɸʗ I = V/R, ʏʗʖɼʉ
R - ɿ ʐɸʚʕʏʙʋ ɾ ɮʇʋɼʗʏʕ (ƻ): ɨɼʉɸɻʗɼʃʏʕ ʇʏʔɸʍʛʂ ɸʌɻ ɸʗʖɸʇɸʌʖʏʙʀʌʏʙʍɿ P (ɧʖ) = V(ɧ) x
I(Ɋ) ɹɸʍɸʈʞʏʙʋɵ ʆʔʖɸʍɸʍʛ.
P = V x I = I2 x R:
ɮʇʋʂ ʜʗɼʍʛʂʘ ʏʙʍɼʍʛɵ V = I x R: ɨɼʉɸɻʗɼʃʏʕ ɸʌʍ P (ɧʖ) = V(ɧ) x I(Ɋ) ɹɸʍɸʈʞʏʙʋɵ
ʆʔʖɸʍɸʍʛɵ
P = V x I = V2 / R:
ɘʂʃʏʕɸʖʖ-ʁɸʋ
ɘʂʃʏʕɸʖʖ-ʁɸʋɿ (ʆʂʃʏ ʞ ʕɸʖʖ - ʁɸʋ), ɸʎʄɸʖɸʍʛʂ ʞ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ʋʂɸʕʏʗ ɾ ʞ ʇɸʕɸʔɸʗ ɾ ɸʌʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂʍ, ʏʗʍ ɸʗʖɸɻʗʏʙʋ ɾ 1 ʆʕʖ ʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸʉɹʌʏʙʗɿ ʋɼʆ ʁɸʋʕɸ
ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ, ʆɸʋ ʔʑɸʓʏʙʋ ɾ 1 ʆʕʖ ʇɽʏʗʏʙʀʌɸʍ ʔʑɸʓʂʐɿ ʋɼʆ ʁɸʋʕɸ ʗʍʀɸʘʛʏʙʋ: Ɋʌʔʂʍʛʍɵ
ʆʂʃʏʕɸʖʖ-ʁɸʋɿ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ ɸʗʖɸɻʗʏʙʀʌɸʍ ʞ ʔʑɸʓʋɸʍ ʐɸʚʋɸʍ ʇʂʋʍɸʆɸʍ
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ʋʂɸʕʏʗʍ ɾ: əɸʌɼʗɼʍ ʆʗʊɸʖ ʍʎɸʍɸʆʏʙʋʍ ɾ ʆɧʖڄʁ ʆɸʋ ʆɧʖʁ (ʋʂʒɸɽɺɸʌʂʍ ʍʎɸʍɸʆʏʙʋɿɵ
kWh)ʟ
Ɋʋʑɼʗ-ʁɸʋ
Ɋʋʑɼʗ-ʁɸʋɿ ɾʃɼʆʖʗɸʆɸʍ ʃʂʘʛʂ ʛɸʍɸʆʍ ɾ, ʏʗɿ ʋɼʆ ɸʋʑɼʗ ʇʏʔɸʍʛʂ ʋʂʒʏʘʏʕ ʚʏʄɸʍʘʕʏʙʋ ɾ ʋɼʆ ʁɸʋʕɸ ɿʍʀɸʘʛʏʙʋ: Ɋʌʍ ʜɺʖɸɺʏʗʅʕʏʙʋ ɾ ʋɸʗʖʆʏʘʏʙʋ ʑɸʇʕʏʉ ʃʂʘʛʂ ʛɸʍɸʆɿ
ɺʍɸʇɸʖɼʃʏʙ, ɸʌʔʂʍʛʍɵ ʋɸʗʖʆʏʘʂ ʏʙʍɸʆʏʙʀʌʏʙʍɿ ɺʍɸʇɸʖɼʃʏʙ ʇɸʋɸʗ ʞ ʍʎɸʍɸʆʕʏʙʋ ɾ ʔʏʕʏʗɸɹɸʗɵ Ɋʁ, ʆɸʋ Ah (Amper houer): ɝɸʗʖʆʏʘʂ ʋʌʏʙʔ ʆɸʗʞʏʗ ʑɸʗɸʋɼʖʗɿ ɼʃʏʙʔʖʍɼʗʂ ʕʗɸʌʂ
ʃɸʗʏʙʋʍ ɾɵ ɧʏʃʖɿ (ɧ ʆɸʋ V):
ɯʂɽʂʆɸʆɸʍ ʋɼʅʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ ʍɸʄɸʅɸʍʘʍɼʗ
ɋʏʃʏʗ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ʋɼʅʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ ɺʗɼʃʂʔ, ʇɸʊɸʄ ɺʗʕʏʙʋ ɼʍ ʍɸʄɸʅɸʍʘʍɼʗ, ʏʗʏʍʛ
ɻʗʕʏʙʋ ɼʍ ʐɸʚʋɸʍ ʋʂɸʕʏʗʍɼʗʂʘ ɸʓɸʒ ʞ ɸʓɸʒɸʘʍʏʙʋ ɼʍ ʍʏʗ ʑɸʖʂʆ ʋʂɸʕʏʗʍɼʗ, ʏʗʏʍʛ
ʔʆɽɹʍɸʆɸʍʂʘ ʖɸʗɹɼʗʕʏʙʋ ɼʍ 10 - ʂ ʏʗʏʎɸʆʂ ɸʔʖʂʊɸʍʏʕ (ʂʍʐʑɼʔ ɻʗɸʆɸʍ, ɸʌʍʑɼʔ ɾʃ ɹɸʘɸʔɸʆɸʍ)ʟ ɨɸʔʍʏʗɻɸʆɸʍ ʍɸʄɸʅɸʍʘʍɼʗɿ ʋʖʘʕɼʃ ɼʍ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ʋɼʅʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʏʙʋ ɸʕɼʃʏʗɻ
ɽʗʏʍɼʗ ʐɺʗɼʃʏʙ ʍʑɸʖɸʆʏʕʟ
ɨɸʔʍʏʗɻɸʆɸʍ ʍɸʄɸʅɸʍʘʂ ʜʗʂʍɸʆ ɾ ʆʂʃʏ - ʍ, ʏʗɿ ʝʂɽʂʆɸʆɸʍ ʋɼʅʏʙʀʌɸʍ ɸʍʕɸʍʋɸʍɿ
ɸʕɼʃɸʘʍɼʃʂʔ ʔʖɸʍʏʙʋ ɼʍʛ ʍʏʗ ʋʂɸʕʏʗ, ʏʗɿ ʇʂʋʍɸʆɸʍʂʘ ʋɼʅ ɾ 103 (1000) ɸʍɺɸʋʟ ɮʗʂʍɸʆɵ
1 ʆʂʃʏʋɼʖʗɿ = 103 ʋɼʖʗ, ʆɸʋ 1 ʆʂʃʏʕɸʖʖɿ = 103 ɧɸʖʖ, 1 ʋɼɺɸʕɸʖʖɿ = 103 ʆʂʃʏʕɸʖʖ =
=106 ʋɼɺɸʕɸʖʖʟ
ɟɸʄɸʅɸʍʘʍɼʗʂ ʘɸʍʆ
ɨɸʔʂ ɸʔʖʂʊɸʍɿȱ

ɟɸʄɸʅɸʍʘɿ

ɟʎɸʍɸʆʏʙʋɿ

ɮʗʂʍɸʆȱ

ʇɸʌɼʗɼʍȱ ʋʂʒɸɽɺɸʌʂʍ ʇɸʌɼʗɼʍ ʋʂʒɸɽɺɸʌʂʍ
10 ȱ

ʑʂʆʏ-

10ƺ9ȱ

ʍɸʍʏ-

10ƺ6ȱ

ʋʂʆʗʏ-

ƺ12

ȱ

ȱ

ȱ

picoȱ

ʑ

pȱ

ʑɯ -ȱʑʂʆʏʝɸʗɸɻȱ

nanoȱ

ʍ

nȱ

ʍʋ - ʍɸʍʏʋɼʖʗȱ

microȱ

ʋʆ

ΐȱ(u)ȱ

ʋʆʋ –ȱʋʂʆʗʏʋɼʖʗ, ʋʂʆʗʏʍ

10 ȱ

ʋʂʃʂ-

milliȱ

ʋ

mȱ

ʋʋ - ʋʂʃʂʋɼʖʗȱ

10ƺ2ȱ

ʔɸʍʖʂ- centiȱ

ʔ

cȱ

ʔʋ - ʔɸʍʖʂʋɼʖʗȱ

10ƺ1ȱ

ɻɼʘʂ-

deciȱ

ɻ

dȱ

ɻʋ - ɻɼʘʂʋɼʖʗȱ

101ȱ

ɻɼʆɸ-

decaȱ

ɻɸ

daȱ

ɻɸʃ - ɻɼʆɸʃʂʖʗȱ

102ȱ

ʇɼʆʖʏ- hectoȱ

ʇ

hȱ

ʇɣɸ -ȱʇɼʆʖʏʑɸʔʆɸʃȱ

103ȱ

ʆʂʃʏ-

kiloȱ

ʆ

kȱ

ʆɟ - ʆʂʃʏʍʌʏʙʖʏʍȱ

106ȱ

ʋɼɺɸ-

Megaȱ

ɝ

Mȱ

ɝɣɸ - ʋɼɺɸʑɸʔʆɸʃȱ

109ȱ

ɺʂɺɸ-

Gigaȱ

Ɍ

Gȱ

Ɍəʘ - ɺʂɺɸʇɼʗʘȱ

1012ȱ

ʖɼʗɸ-

Teraȱ

ɨ

Tȱ

ɨɧ - ʖɼʗɸʕʏʃʖȱ

ƺ3

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

235

əɸʕɼʃʕɸʅ 2

ɝɔɊɧɡɩɟɎɩɔ ɝɔɤɊɏɌɊɞɔɟ əɊɝɊɘɊɩɌ
ɡʗʑɼʔɽʂ ʝʂɽʂʆɸʌʏʙʋ ʇʍɸʗɸʕʏʗ ʃʂʍʂ ʇɸʋɼʋɸʖɼʃ ʖɸʗɹɼʗ ɼʗʆʗʍɼʗʏʙʋ ʔʖɸʘʕɸʅ ʇɼʖɸɽʏʖʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗʂ ʞ ʐɸʚʏʙʋʍɼʗʂ ɸʗɻʌʏʙʍʛʍɼʗɿ, ɸʍʇʗɸʁɼʖ ɾ ʜɺʖɸɺʏʗʅɼʃ ʋʂʞʍʏʙʌʍ ʋʂɸʕʏʗʍɼʗɿ:
əɸʎʕʂ ɸʓʍɼʃʏʕ, ʏʗ ɸʎʄɸʗʇʂ ɺʗɼʀɼ ɹʏʃʏʗ ɼʗʆʗʍɼʗʍ ʂʗɸʗ ʇɼʖ ʆɸʑʕɸʅ ɼʍ ɺʂʖɸʆɸʍ,
ʋʎɸʆʏʙʀɸʌʂʍ, ɸʓʞʖʗɸʆɸʍ ʞ ɸʌʃ ʆɸʑɼʗʏʕ, ɸʌɻ ɼʗʆʗʍɼʗʂ ʚʏʄɸɻɸʗʈ ʇɸʋɸʈɸʌʍʏʙʀʌɸʋɹ ʞ
ʑɸʌʋɸʍɸʕʏʗʕɸʅʏʙʀʌɸʋɹ ʔʖɼʉʅʕɼʃ ɾ ɝʂɸʕʏʗʍɼʗʂ ʋʂʒɸɽɺɸʌʂʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺɿ, ʆʗʊɸʖ` ɝə,
ʋʂʒɸɽɺɸʌʂʍ ʍʎɸʍɸʆʏʙʋɿɵ SI (Systeme International d`Units):
ɝʂɸʕʏʗʍɼʗʂ ʋʂʒɸɽɺɸʌʂʍ ʇɸʋɸʆɸʗɺʏʙʋ ɺʏʌʏʙʀʌʏʙʍ ʏʙʍʂ ʌʏʀ ʇʂʋʍɸʆɸʍ ʋɼʅʏʙʀʌʏʙʍ,
ʏʗʏʍʘ ʋʂʒʏʘʏʕ ʆɸɽʋʕʏʙʋ ɼʍ ɸʅɸʍʘʌɸʃ ʋɼʅʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ; ɍʗɸʍʛ ʑɸʖʆɼʗʕɸʅ ɼʍ ʔʖʏʗʞ ɹɼʗʕɸʅ ɸʉʌʏʙʔɸʆʏʙʋ:
əʂʋʍɸʆɸʍ
ʋɼʅʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗɿ

ɢɸʚɸʌʍʏʙʀʌʏʙʍɿ

ɟʎɸʍɿ

Ɏʗʆɸʗʏʙʀʌʏʙʍ

L

l

ɏɸʍɺʕɸʅ

M

m

ɓɸʋɸʍɸʆ

T

t

ɝʂɸʕʏʗɿ

ɟʆɸʗɸɺʗʏʙʀʌʏʙʍɿ

ɝə

ɮɹʌɼʆʖʂ ʈɺʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍɿ ʋʂ ʏʙʉʉʏʙʀʌɸʋɹ
ɔʍɼʗʖʏʙʀʌɸʍ ʛɸʍɸʆɸʆɸʍ ɹʍʏʙʀɸɺʂʗɿ
Ɏʗʞʏʙʌʀʂ ʖʞʏʉʏʙʀʌʏʙʍɿ

ʋɼʖʗ (ʋ)
ʆʂʃʏɺʗɸʋ(ʆɺ)
ʕɸʌʗʆʌɸʍ (ʕ)

ɝʂɸʕʏʗ ʁɸʋɸʍɸəʏʔɸʍʛʂ ʏʙʁ

I

I

ʆʏʙʋ ɸʍʘɸʅ ʃʂʘʛʂ

ɸʋʑɼʗ (Ɋ)

ʛɸʍɸʆɿ
ɮɹʌɼʆʖʂ ʋɸʔʍʂʆʍɼʗʂ
ɤɼʗʋɸʔʖʂʊɸʍ

Ĭ

T

ʋʂʒʂʍ ʆʂʍɼʖʂʆ ɾʍɼʗ- ʆɼʃʕʂʍ(ɘ)
ɺʂɸʍ
ɝʂɸʖɼʔɸʆ ʆɸʓʏʙʘ-

ɟʌʏʙʀʂ ʛɸʍɸʆ

N

ʕɸʅʛɸʌʂʍ ʋʂɸʕʏʗ-

n

ʍɼʗʂ ʛɸʍɸʆ, ʏʗʂʘ

ʋʏʃ (ʋʏʃ)

ʆɸɽʋʕɸʅ ɾ ʍʌʏʙʀɿ
ɕʏʙʔɸʌʂʍ ɾʍɼʗɺʂɸʌʂ
ʛɸʍɸʆ, ʏʗɿ ʊɸʓɸɕʏʙʌʔʂ ʏʙʁɿ

J

Iv

ɺɸʌʀʕʏʙʋ ɾ ʖʗʕɸʅ

ʆɸʍɻɼʃɸ (ʆɻ)

ʏʙʉʉʏʙʀʌɸʋɹ, ʋʂɸʕʏʗ
ʁɸʋɸʍɸʆʏʙʋ
Ɋʅɸʍʘʌɸʃ
ʋɼʅʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ

ɟʎɸʍɿ

ɟʆɸʗɸɺʗʏʙʀʌʏʙʍɿ
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ɝə ʋʂɸʕʏʗɿ

Ɋʅɸʍʘʌɸʃ
ʋɼʅʏʙʀʌʏʙʍʍɼʗ

ɟʆɸʗɸɺʗʏʙʀʌʏʙʍɿ

ɟʎɸʍɿ

ɝɸʆɼʗɼʔ

S

ɗɸʕɸʃ

V

ɮɹʌɼʆʖʂ ʈɺʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍɿ ɼʗʆʐɸʚ
ʇɸʋɸʆɸʗɺʏʙʋ
ɮɹʌɼʆʖʂ ʈɺʕɸʅʏʙʀʌʏʙʍɿ ɼʓɸʐɸʚ
ʇɸʋɸʆɸʗɺʏʙʋ

ɝə ʋʂɸʕʏʗɿ
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SUMMARY
The main characteristics of solar energy, types of renewable energy sources, areas of solar energy
application are considered. The types, features, structure and working principle of solar thermal and
photovoltaic converters are described as simply as possible. The process of installation and maintenance
of thermal and photovoltaic solar energy stations are observed as well.
The training manual is intended for secondary (vocational) students and instructors by specialty
"Renewable energy power plant installation, repair and maintenance”. It can also be useful for those who
wish to study the installation and maintenance of solar power stations.
The author of this training manual is the Head of the research laboratory “Semiconductor
Photoelectric Devices” of the National Polytechnic University of Armenia, Head of the Chair, Doctor of
Technical Sciences, Professor Ruben Rafael Vardanyan.

ɊȿɁɖɘɆȿ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɨɥɧɟɱɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɜɢɞɵ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɨɥɧɟɱɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɪɨɫɬɨ ɨɩɢɫɚɧɵ ɬɢɩɵ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɢ ɮɨɬɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɣ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɨɧɬɚɠɚ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɢ ɮɨɬɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɚɧɰɢɣ.
ɍɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɜ ɫɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «Ɇɨɧɬɚɠ, ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɷɧɟɪɝɢɢ». ɉɨɫɨɛɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɟɡɧɨ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɠɟɥɚɸɳɢɯ
ɢɡɭɱɢɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ.
ɍɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɧɚɭɱɧɵɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ “ɉɨɥɭɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜɵɟ ɮɨɬɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɛɨɪɵ” ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ Ⱥɪɦɟɧɢɢ, ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɦ ɤɚɮɟɞɪɨɣ, ɞɨɤɬɨɪɨɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɦ Ɋɭɛɟɧɨɦ Ɋɚɮɚɷɥɨɜɢɱɟɦ
ȼɚɪɞɚɧɹɧɨɦ.
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ɥɡɫɋɎɟ ɥɊɯɊɞɎɕɔ ɧɊɩɍɊɟɞɊɟ

ɊɩɎɧɊɞɔɟ ɐɟɎɩɌɎɨɔɘ ɘɊɞɊɟɟɎɩɔ
ɝɡɟɨɊɓɡɫɝ Ɏɧ ɨɎɖɟɔɘɊɘɊɟ
ɦɣɊɦɊɩɘɡɫɝ
ɡɫɦɡɫɝɟɊɘɊɟ ɚɎɥɟɊɩɘ
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