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^ сеіи гійепіуйкотоапіа тоугтоап ]акіе зіа,)^ рггей ройтіоіаті 
іесгпісгуті йгіаІа^сусЬ то тоагипкасЬ копкигепді копіесгпе ]езі йо-
копапіа котріекзотое] апаіігу сгуппікото тор1утоа_)цсусЬ па &пкс_)о-
потоапіа огдапігаді. Іако пагг^йгіа зузіети рошіаги і осепу йоко-
пап рггейзі^Ьіогзітоа тоуЬгапо копсерс_)£ зігаіедісгпе] кагіу тоупікото 
- Саге Ваіапсей 8соге Сагй (В8С). Кагіа тоупікото Саге Ваіапсей 
8согеСагй ]езі гготопотоагопц. кагЦ. тоупікото коггузіа^сц 2 теіо-
йоіодіі оргасотоапе] рггей К.Каріапа і Б.Чогіопа [1, 2]. Кагіа тоу-
коггузіще зрес)аіпе ротіагу йо орізутоапіа і зіейгепіа зігаіедісгпусЬ 
кіегипкото огдапігаді па тозгузікісЬ рогіотасЬ 

Сеіет оргасотоапіа ]езі рггейзіатоіепіе йозтоіайсгеп роізкіедо 
ройтіоіи іесгпісгедо - Ргезепіиз ЧерЬгосаге - йгіаіа^седо то зго-
йотоізки і тойгага^сут потоосгезпе теіойу гаггцйгапіа. Ргезепіиз 
ЧерЬгосаге Роізка рготоайгі котріекзотоц. йгіаіаіпозс іесгпісгц. га-
готопо то оЬзгагге атЬиіаіогуіпе] оріекі зрес)аіізіус2пе_): рогайпіе 
пе&оіодісгпе, зіаде Ьетойіаііг і озгойкі йіаіігу оіггетопотое] і іесге-
піе згрііаіпе. 

^йгагапіе гаггцйгапіа то орагсіи о гготопотоагопц. кагі^ тоу-
пікото оЬе_)тотоа!о кііка еіарото: гтіап^/Ьийото^ іпігазігикіигу іесЬ-
пісгпе.), торготоайгепіе потоусЬ теіой іесгепіа, зіапйагугас^ теіой 
іесгепіа, тойгогепіе еіекігопісгпедо зузіети рггеітоаггапіа йапусЬ 
ЕиСііБ®, тойгогепіе гіпіедготоапедо зузіети гаггцйгапіа ]акозсіц то 
іут І8О огаг ЕСО-сопігоііпди. Іппут оЬзгагет гтіап Ьуіо гаггцйга-
піе газоЬаті іийгкіті і гтіапа киііигу ог§апі2асу_)пе_). Ча ройзіатоіе 
ргакіукі окагаїо зі^, ге В8С піе ]езі зузіетет гаткпі^іут і ройіеда 
зіаіе етооіиді а тойгогепіе зузіети гаггцйгапіа ]акозсщ. ]езі еіетеп-
і ет і Ьагц. йо ]акісЬкоітоіек йаізгусЬ йгіаіап. 8гс2е§6іпіе тоійосгпу 
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Секція 1 

Ьуі гтоіцгек роті^йгу ]акозсіц. тоукопутоапусЬ зтоіайсгеп тейусг-
пусЬ, а ]акозсіц. ктоаіійкас_)і кайгу тейусгпе_). ^ а г п у т еіетепіет 
Ьуіо тоі^с зітооггепіе тесЬапігти тозрота§а_)цсе§о іпйутоійиаіпу 
гогтоо] ргасотопікото. Біа зіагзгусЬ ргасотопікото ізіоіпе Ьуіо зітоог-
гепіе тогіітоозсі гогтоуапіа итіе_)£іпозсі котипікасу_)пусЬ і рггутоой-
сгусЬ, а іакге гогтоо] паикотоу пр. йокіогаіу і тозроіисгезіпісітоо то 
ті^йгупагойотоусЬ ргсцекіасЬ ЬайатосгусЬ. Біа тІойзгусЬ ргасото-
пікото тоагпе Ьуіо зітооггепіе кіаготопе] регзрекіутоу гатоойотое_), 
таротоапіе іаіепіото і оргасотоапіе іпйутоійиаіпу сЬ зсіегек гогтоо_)и 
кагіегу гатоойотое] оЬе_)ти_)цсусЬ зредаНгаде. Бціепіе йо готопо-
тоаді ті^йгу іут і йтоота ргосезаті зіаіо зі^ йоЬгут гогтоіцгапіет 
рготоайгцсут йо зіаЬііігасІі гезроіи, а рггейе тозгузікіт гаретопіїо 
ігапзґег итіе_)£іпозсі ргасу то орагсіи о гготопотоагопц. кагі^ тоу-
пікото. 

^піозкі : 
1. 2готопотоагопа кагіа тоупікото ]езі Ьагйго зкиіесгпут паг-

г^йгіет топііоготоапіа йокопап ройтіоіи іесгпісгедо. 
2. Ча]тоагпіе]згут сгуппікіет тоагипки_)цсут ргатоійіотое &пк-

с_)опотоапіе зузіети ротіаги осепу йокопап ройтіоіи іесгпісгедо 
]езі ]акозс газоЬото кайготоусЬ. 

3. ^упікі ЧВ8С тозкаги_)ц, ге ройтіоіу іесгпісге тодц. зки-
іесгпіе копкиготоас па ті^йгупагойотоут гупки из!и§ тейусгпусЬ. 
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