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ОфiЦiЙноГо опонента старшого наукового спiвробiтника вiддiлу нефрологiТ !У
<FIацiональний iнститут терапiТ iM. Л. Т. IVlалоТ НацiональноТ академii медичних

НаУК УКраiни>, доктора медичних наук, старшого наукового спiвробiтника,

В. П. Щенисенко на дисертацiйну роботу Табаченко Олени СергiТвни <Роль

апелiну- 12 та обестатину у прогресуваннi структурно-функцiональних змiн

ЛiВОГО ШлУНочка при артерiальнiй гiпертензii та цукровому дiабетi 2 типу)), яка

представлена до спецiалiзованоi вченоi ради Д 64.б00.04 у XapKiBcbKoMy 
.

НаЦiОНалЬНому медичному унiверситетi N4ОЗ Украiни для захисту на здобуття

наукового ступеня кандидата медичних наук

за спецiальнiстю t4.01 .02 - внутрiшнi хвороби

АктУальнiсть теми. Артерiальна гiпертензiя (АГ) с одним з найбiльшr

важливих факторiв серцево-судинного ризику i його поширенiсть як ранiшlе

залиtUасться високою. Вiд АГ в сучасному cBiTi страждае блlлзько 40 %

FIасеJIеннЯ BiKoM понад 25 poKiB i бiльше 30 % населення Украillи. Вона

сltричиняс 51 0% смертей вiд iнсулrьту та 45 О/о вiд iшемiчноi хвороби серця

(IXC). ТаК У краТнах Свропи вiдсоток хворих на АГ складас 44,2О^, а у краТнах

ГIiвrriчноТ Америки - 27,6Yо.

AI- С основниМ фактороМ ризикУ розвитку серцево-сУдинних ускладнень

у хвор.их }ia цукровий дiабет 2 типу (tЦ), пiдвищуючи частоту розвитку
iшемiчнОТ хвороби серцЯ (IXC), iнсульту, ретинопатiТ та нефросклерозу. Так,

I]осднанцЯ АГ та цД пiдвищус ризик серцевих та цереброваскулярних

ускладнень У середньОму В 5-6 разiВ порiвняНо з хвориN,Iи на AI' без Щfi.
ПошlиреНiсть АГ сереД хвориХ на ТЦ майже вдвiчi бiльша, Нiж 1, людей без L{f,.

ГIрИ цьомУ за наявносТi цД проявляються TaKi фактори ризику серцево-

судинних ускладнень, як центр€lJIьне ожирiння, дислiпiделлiя,

мiкроальбумiнурiя, поруц]ення кс,аryлогiчних властивостей KpoBi, ознаки

с исl,емного запалення.



останнього часу дiагностування серцево-судиннот патологit включас

оцiнку та монiторинг бiологiчних MapkepiB, якi дозволяють оцiнюват4 стан

серцево-судиннот системи на paHHix етапах та свосчасно призначати адекватну

терагliю або HaBiTb попереджати розвиток ускпаднень.

вiдомо, що значне число клiнiчних та наукових даних свiдчить про те, що

саме адипоцитокiни можуть забезпечувати взаемозв'язок мiж обмiннот

латологiСю i розВиткоМ серцево-судинних захворювань, об'еднуючи в сдиний

симптомокомплекс ожирiння, гiперлiпiдемiт, порушення толерантностi до

гJ1Iокози, АГ та ] {Д. Адипоцитокiнам вiдводитБся важлива роль в регуляцiТ

обмiну лiпiдiв, глюкози, а також запалення та судинного тонусу.

Апелiн-12 може розглядатисЬ в якостi потенцiального терапевтичного

агента для використання у хворих з АГ або хронiчною серцевою I{едостатнiстю

(хсн). його ефекти на плазмовиЙ piBeHb вазопресину також мох(е

викорисТовуватись у якостi складового терапевтичноi стратегii. IcHyloTb

повiдомлення, що при прогресуваннi хсН знижуеться високий piBeHb апелiну-

|2, якиЙ був присутнiй при розвитку захворювання, пIо може бут пов'язано з

ендотелiальною дисфункцiсю або компенсаторним механiзмом, спричиненим

t Iеревантаженням тиском.

обестатин - с гормоном, який вивiльня€ться рiзними клiтинами, у тому

числi адипоцитами та е залученим до процесiв компенсацiт вуглеводного

гомеостазу, регуЛяцii сулинноТ та клiтинноi пролiферацiТ, а також метаболiзму

лiпiдiв. Фiзiологiчнi ефекти обестатину розповсюджуються на ПокРаЩеННЯ

гlроцесiв пам'ятi, регулячiТ засинання, а також володiс антиЗапалЬниМИ Та

карлiопротективними властивостями та здатнiстю регулювати актИВнiСТЬ IФР-

l, вiдповiдального за процеси гiпертрофii. Незважаючи на ЧИСЛеННi

дослiдження, заJIишасться досить багато суtIеречпивих данИх ЩОДО

адипоцитокiнiв.

у зв'язку з цим Дуже актуальною проблемою е питання змiн системи

адипоцитокiнiв, а саме, апелiну-12 та обестатину у розвитку структурно-



функцiон€lJIьних порушень мiокарда Лш за коморбiдностi Аг та цд 2 типу, а

також можливiсть взаемин системи адипоцитокiнiв з параметрами
вуглевоДного та лiпiдного обмiнiв. Нез'ясованим заJIиша€ться питання
предикторностi апелiну- 12 та обестатину щодо ремоделювання мiокарда Лш у
хворих з АГ та супутнiм ЦД 2 типу.

НеповнiстЮ вивченими також е питання низькоi ефективностi
антигiпертензивноi терапiт у пацiснтiв З Аг та цд 2 типу, Що, за даними
лiтератури, не перевиЩують 25 50% i, певною мiрою, визначаються
iндивiдуальноЮ фармакоГенетикоЮ та фармакогеномiкою препаратiв.

У цьомУ зв'язкУ метоЮ представленоi роботи е - пiдвищення ефективностi

дiагностикИ та лiкування хвориХ на артерiальну гiпертензiю у поеднаннi з

цукровиМ дiабетоМ 2 типУ на пiдставi дослiдженнЯ патогенетичноТ ролi
гормонiв жировот тканини апелiну-12 та обестатину у розвитку структурно-

функцiональних змiн лiвого шлуночка, метаболiчних порушеннях та аналiз Тх

прогностичноi цiнностi,

звоязок роботи з науковими програмами, планами, темами.
!исертацiя е фрагментом науково-дослiдноi роботи кафедри внутрiшlньоТ
МеДИЦИНИ }lЪ 2 i КЛiНiЧНОТ iМУнологii i алергологiТ Харкiвського нацiональноI.о
медичноГо унiверситету моЗ Украiни <Профiбротичнi iмунозапальнi фактори i
анемiчний синдром як маркери прогнозу У хворих на хронiчну серцеву
НеДОСТаТНiСТЬ ПРИ iШеМiЧНiй хворобi серця i цукровий дiабет в рамках
кардiоренЕLтьного континуума (М держресстрацii 0114U0O3З89; 2о14 - 20lб
РР,), ЗДОбУВаЧеМ ПРОВеДено аналiтичний огляд лiтератури, здiйснено патентний
пошук, Здобувач брала участь у вiдборi хворих, вивченнi ik клiнiчного стану,

формуваннi груП спостереження, cTBopeHHi бази даних для статистичноТ
обробки.

оцiнка змiсту i оформлення роботи. !исертацiйна робота складаеться з

вступу, огляду лiтератури, 5 роздiлiв власних спостережень, обговорення

результатiв, висновкiв i практичних рекомендацiй, списку лiтературних джерел,



ЯКИЙ включае 20З наукових публiкацiй, переважно англомовних - |7З.

fiисертацiю iлюстровано 35 таблицями та l4 рисунками.

flисертацiя побудована по заг€Lпьноприйнятому плану. У вступi чiтко

ОбГрУнтована необхiднiсть проведення даного дослiдження, конкретно

СфОРмульованi мета i завдання, визначена ik практична слрямованiсть.

У роздiлi 1, який с оглядом лiтератури, дисертант проводить аналiз

ЛiТеРатУрних джерол, у яких висвiтленi сучаснi данi про: особливостi розвитку

та перебiгу АГ за наявностi супутнього ЦД 2 типу; роль апелiну-12 та

ОбеСтатину у розвитку кардiоваскулярних захворювань та метаболiчних

РОЗЛаДiВ; Терапевтичну стратегiю у хворих з коморбiднiстю артерiальноТ

гiпертензiТ та цукрового дiабету 2 типу.

Лiтературний огляд, який склада€ться з З пiдроздiлiв, сприймасться як

СДИНИЙ УЗаГальнюючиЙ резупьтат, провiдною лiнiсю у якому е вза€мозв'язок

РОЗВИТКУ Та перебiry АГ за наявностi супутнього ЦД 2 типу; роль апелiну- 12,та

ОбеСТаТИНУ У розвитку кардiоваскупярних захворювань та метаболiчних

РОЗЛаДiВ Та Терапевтична стратегiя у хворих з коморбiднiстю артерiальноi

ГiПеРТенЗiТ Та цукрового дiабету 2 типу. Щисертантка проводить аналгtiз

ЛiТеРатУрНих джерел, що дозволяе iй виявити ocHoBHi закономiрностi змiн рiвня

аПеЛiНУ- |2 Та Обестатину у хворих з артерiаJIьною гiпертензiею та цукровим

дiабетоМ 2 типу. Ваrкливим с Т€, що piBeHb апелiну-12 та обестатину 1.а

кардiогемодинамiчнi змiни патогенетично пов'язанi мiж собою.

У РОЗДiЛi 2 <Матерiал i методи дослiдження)) автор висвiтлюс HayKoBi

методики, використанi у роботi та дае деталъну характеристику обстежених

клiнiчних груп хворих.

в роздiлах власних спостережень (роздiли з-7) дисертантом, на

фактичному матерiалi доведено, що апелiнемiя та обестатинемiя € залежними

вiд тяжКостi та тривалоСтi артерiальноI гiпертенЗii, стажу цукрового лiабету 2

типу. Зниження активностi апелiну-12 та обестатину асоцiюеться з розвитком
гiпертрофiт мiокарда лiвого шлуночка. з формуванням концентричного або



ексцентричного типу гiпертрофii мiокарда лiвого шлуночка у хворих на

артерlальнУ гiпертензiю з супутнiм цукровим дiабетом 2 типу. Виразнiсть

гiпертрофiт мiокарда лiвого шлуночка та процеси дилатацiт лiвих порожнин

серцЯ зростаюТь за наяВностi супутнъого ЦД 2 тилу у хворих з АГ. Розвиток

ексцентричного типу гiпертрофiТ виявляеться при пролонгацiТ цД 2 типу

бiльше 10 poKiB у хвориХ з АГ. Концентрацiя апелiну-12 вище 75 процентiля

виявила антагонiстичнi ефекти щодо гiпертрофiт лiвого шлуночка у хворих з

коморбiДнiстЮ АГ та цд 2 типу. Використання квiнаприлу або азилсартану

медоксомiлу у комбiнацii з метформiном та розувастатином виявило

позитивний терапевтичний ефект у вiдношеннi нормалiзацiт атерогенних змiн

лlпlдограми та нейтралiзацii метаболiчних

гiпертензiсю та цукровим дiабетом 2

азилсартану медоксомiлу у вiдношеннi

лlвого шлуночка t антигiпертензивного ефекту.

По завеРшеннi кожногО з роздiлiв власних дослiджень мiститься перелiк

наукових публiкацiй автора, у яких вiдображенi матерiали даного роздiлу,
у роздiлi <узагальнення результатiв дослiдження)) автор узагальнюс

результати власних спостережень та спiввiдносить iх з лiтературними даними,
аргументус зробленi висновки.

щисертацiя написана грамотно, гарною украiнсъкою мовою, читасться

вiльно i легко. Iлюстрацiт i таблицi доречнi i вдало доповнюють текст,

гrокращуючи його сприйняття.

!исертацiйна робота Табаченко О.С. виконана в XapKiBcbKoMy

нацlон€Lпьному медичному унiверситетi (науковий керiвник - д.мед.н., проф.

Кравчун п.г.) с закiнченою самостiйною науково-дослiдною гrрацею, в якiй на

ocHoBi проведених автором дослiджень визначено патогенетичне) дiагностичне
та прогностичне значення апелiну-12 та обестатину у змiнах лiпiдного,
вуглеводного профiлiв та кардiогемодинамiчних порушеннях у хворих на

артерiальну гiпертензiю у по€днаннi з цукровим дiабетом 2 типу. Теоретично i

порушень у хворих з артерlальною

типу, проте з переваженням дiТ

зниження ступеня ремоделювання



практично обфунтована доцiльнiстъ визначення piBHiB апелiну-12 та
обестатину, щО дозволитЬ на paHHix етапаХ прогнозувати появу серцево-
судинних ускладнень. Патогенетично обцрунтовано застосовування квiнаприлу
та азилсартану медоксомiпу У антигiпертензивнот терапiт данот когорти хворих
з метою покращення лiпiдного та вуглеводного обмiнiв, структурно-

функцiональних параметрiв лiвого шлуночка.

таким чином, дисертацiя Табаченко о.с. мiстить ряд положень"
висвlтлених автором у рамках розробленоi нею концепцiт i формулювання
висновкiв, якi належитЪ квалiфiкУватИ як науково обгрунтоване розв'язання
напрямкУ вдоскон€Lлення дiагностики та лiкування артерiальноТ гiпертензiТ у
посднаннi з цукровим дiабетом 2 типу, що с суттевим вкладом у медичну науку
та практику охорони здоров'я.

наукова новизна одержаних результатiв. Вперше визначена роль
гормонiв жировот тканини, а саме апелiна- |2 та обестатин?, у розвитку дг та
L\д 2 типу та встановлен характер вза€мозв'язкiв з показниками вуглеводного
та лiпiдного обмiнiв.

ПроведеНо порiвнЯлъне вивченнЯ структурно-функцiональних параметрi в

лlвого шлуночка у хворих на АГ, що супроводжусться

типiв ремоделювання мiокарда.

функцiоНальниХ параметрiв лiвого шлуночка у хворих на АГ, при
типу, що пlдтверджують ефекти апелiну-l2 i обестатину

гirlертрофiт мiокарда лiвого шлуночка у хворих з артерiальною гiпертензiсю з

урахуванням тривалостi супутнього ЦД 2 типу.

обrрунтовано визначення типу ремоделювання геометрii лiвого
шлуночка у хворих на артерiалъну гiпертензiю, що супроводжу€ться цукровим
дiабетом 2 типу з урахуванЕя*I piBHiB концентрацii апелiну- 12"

Окреслено ефективнiсть застосування €lзилсартану медоксо]\4iлу з оц iнкоrо

lослiдженi мiжсистемнi зв'язки гуморальних факторiв та структурно-

наявностi ЦД

на процеси

ЦД2 типу з урахува}Iням

l

параметрlв вуглеводного i лiпiдного профiлiв та кардiогемодинамiкi у хворих



на артерlальнУ гlпертенЗiю в посднаннi з цукровим дiабетом 2 типу порiвняно з

в и користанням квiнаприлу.

НаУКОВа ноВиЗна пiдтверджена патентами УкраiЬи на корисну модель <Спосiб

дiагносryвання гiпертрофiТ лiвого шryночка у хворих з по€днаним перебiгом

аРТеРiаЛЬНОТ гiпертензiТ та цукрового дiабету 2 тиrry за концентрацiями апелiну-12 та

Обестатину в з€Lлежностi вiд тривалостi цукрового дiабеry> J\Ъ101505, UA, МПК
(2006.01) G 01 ТЧ ЗЗl50 (2006.01) вiд i0.09.2015, Бюл. J\917, <Спосiб дiагностики

фОРМУВаННЯ КоНЦентричноТ гiпертрофii лiвого IIIJIуночка у хворих з артерiальною

гiпертенЗiю на фонi цукРовогО дiабеry 2 тиry в з€LпежнОстi вiД концентрацii апелiнlr-

12)) Л9102071, UA, МПК (2006"01) А 61 В 5/02, G 01 N ЗЗl49 вiд 12.|0.2015, Бюл.

ль19.

Практичне значення. З метою прогнозування розвитку гiпертрофiТ

мiокарла лiвого шлуночку у хворих З артерiальною гiпертензiсю та цукровt.lм

дiабетом 2 типу рекомендусться визначати апелiн-t2, який при концентрацiт t]ище

I,3 нг/мЛ виrIвляе предикторнi властивостi прогнозування морфо-функцiсlнальних

:3MlH л]вого шлуночка.

У хвориХ з артерiальною гiпертензiсю та Цукровим дiабетом 2 типу,

рекомендуеться дослiджувати piBHi загального холестерину, лiпопротеiдiв низькот

iцiльностi, апелiну-12 та обестатину, якi у складi моделi дозвоJUIть з високою

ефекти внiстю (86%) прогнозувати типи ремоделювання лiвого шлуночку.

щ.гr,я нейтралiзацii метаболiчних порушень i нормалiзацiт атерогенних змitt

рекоменду€ться застосовувати схеми терапii з зацченням квiналрилу або

азилсартану медоксомiлу у комбiнацiт з метформiном i розувастагиноNI.
рекомендуеться надавати переваry cxeMi терапiт iз заJIfiенням азилсартану

медоксомiлу внаслiдок виразного зниженIuI сryпенl{ ремоделювання лiвого

IIJлуночка 1 антигlпертензивного ефекry у хворих з артерiальною гiперетензiсю та

цукровим дiабетом 2 тиry.

Результати дослiдження

вiддiлення КЗОЗ XapKiBcbKoT

впроваджено в роботу кардiологiчного

MicbKoT клiнiчноi лiкарнi JYs 27, вiддiлу



артерiалЬноТ гiпеРтензii .ЩУ <IнсТиryТ терапii iM. Л.Т. МалоТ нАмН УкраТни>>,

кардiологiчних вiддiлень полiклiнiки та стацiонару xapkiBcbkoT MicbkoT

студентськоi лiкарнi, кардiологiчних вiддiЛень полiклiнiки та стацiонару

xapkiBcbkoТ Micbkoi клiнiчнот лiкарнi швидкот та невiдкладнот допомоги iM'eHi

проф. o.I. Мещанiнова, кардiологiчного вiддiлення Львiвськоi обласнот

клiнiчнот лiкарнi, терапевтичного вiддiлення Iвано-Франкiвськот обласнот

клiнiчноi лiкарнi, кардiологiчного вiддiлення Полтавського обласного

клiнiчного кардiологiчного диспансеру.

результати дисертацiйнот роботи включено до навчальнот проt.рами

пiдготовки студентiв та лiкарiв - iHTepHiB за фахом внутрiшнi хвороби на

кафедрi внутрiшньоi медицинИ }lb2, клiнiчноТ iмунологiТ та алергологiТ

ХаркiвсЬкогО нацiонального медичного унiверситету моЗ УкраТни.

ступiнь обгрунтованостi наукових положень, висновкiв' i

рекомеНдацiйо сформуЛьованих У дисертацii, ik достовiрнiсть i новизна,
повнота ii викладу в опублiкованих працях. HaykoBi результати, висновки i

гIрактичнi рекомендацiТ дисертацiйноТ роботи Табаченко о.с. r-riдкрiпленi

ilocT'aTrtiM Об'СМОМ КЛiнiчн1.1х, iнструментfuчьних i лабораторних меr.одiв

дослiдження, Щисертантка провела обстеження 105 хворих на upr.piunrry
гiпертензiю, серед яких було 75 хворих з супутнiм цукровим дiабетом 2 типу.

РеалiзуЮчи метУ i завдання дисертацiйного дослiдження, його автор, KpiM
,гралицiйних, прОтокольнИх методiв обстеження, використаJIа низку сучасних
високоiНформативних методiв наукового пошуку. Спектр специфiчних методiв
наукових дослiджень включав визначення рiвня адипоцитокiнiв (апелiну- 12 та
обестатину) iмуноферментним методом; BciM хворим проводилося
ехокардiографiчне дослlдження та ультразвукове. Статистична обробка

одержаних результатiв лроводилась вiдповiдно сучасних вимог з

використанням комп'ютерноi програми statistica 6.0 з залученням методик
кореляцiйного та регресiйного аналiзу.



вищевикладене дас пiдстави вважати, що робота виконана на високому
науково-методичному piBHi, iT положення у достатньому ступенi обrрунтованi i

достовiрнi.

проведення такого дослiдrкення l*1 його результатiв ма€ особллtве

значення для професiйнот дiяльностi сiмейних лiкарiв, якi переважно проводять
коN4плексну оцiнку стану здоров'я пацiснта, дiагностують i лiкують поеднану

патологiю.

Повнота викладення ма,герiалiв дисертацiТ в опублiкованих працях i
в авторефератi. За матерiалами дисертацiТ опублiковано 2З наукових робiт, з

ниХ б статеЙ у фаховИх виданнях УкраТни, з них 2 одноосiбно, 1 стаття у
виданнl tноземних держав, 15 тез у матерiалах конгресiв, з'iздiв i конференцiй,
2 патентИ УкраiнИ на корисну модеJIь, iнформацiйний лист. Опублiкованi

роботИ повнiстЮ вiдобраЖаютЪ змiсТ гроведеного дослiлження, зробленi
висновки i практичнi рекомендацii логiчнi i KoHKpeTHi.

недолiки дисертацiт та авторефераry щодо ix змiсту i оформленця.
при ознайомленнi з роботою принципових зауважень нема€,

Ilривернути увагу автора та зробити деякi побажання, а саме: огляд

леякиМ чиноМ переванТажениЙ iнформацiсЮ щодо терапевтичних аспектiв,
подекуди зустрiчаються громiздкi таблицi, якi бiльш доцiльно представити у
виглядi графiчних зображень. Проте, зробленi зауваження не знижують
позитивнот оцiнки дисертацiт, ii важливого теоретичного значення для науки та
практичноt медицини.

в порядку дискусii хотiлося б отримати вiдповiдi на запитання:

1, Назвiть патогенетичнi шляхи, якi на Вашу Думку дають мохtливiсть
стверджувати про гiгlотензивний ефект апелiну- 1 2?

2. Якi багатоцентровi дослiдження проводились щодо
ефективностi iАПФ та capTaHiB у хворих з АГ? Чи було виявлено
застосування за наявностi ЦД 2 тилу?

проте слiд

лlтератури

порlвняння

особливостi

l



Зак.гlюченЕя.

ВiдпопiдN i еть днсерта цiТ вста новJI ен 1I м в н мо га м.

ýксертанiя Табач*жко О.С. <<Ролъ апелiну-l2 та обестатинч }

ý}рt:гресува,л,lжi ý,tрукт,урно-функiliональних змiн лiвого шлуночка |li]ý{

артерi*еэlьлаi* гiкерт*:*зiТ та цукровому дiабетi 2 тиýу)), BиKo}ial{a жi.:.t

к*рi,вниrqтж*м д.мед"ш., шр*ф**ора Гl.Г.Кравчуна, с закiнченою Hayi{$ý$-

д**лiдгg*лсl p*S*Tcilo, у якiЁ $трима}ý0 HoBi науково *бРунтованi результати- якi

рtl:з,*э'я:зуюч:ь J:{J],я ннутрirэзжьоi, ,м*j1iх,цини KCIýKpeт}Je заI}Jlання пijlвиtэtел,лl,л:*

*ф*ктжвнtэ*тi дi*г}l**трlки та .lэiкуваfiня хв*рих fiа артерiальну гiперт*хзiэ*ъ з

э]tэсдн&F{!{i з цукро*им дi*SgтOм 2 тх*пу *та пiд*тавi дtэслiдження патогежfiтжti}:ý{}Т

p*:'xi,r,чзрм*л*i** лк,и,рон*Т т,кан,и}fн. аш*.нiл*у-tr.2,rа оýе*тагин,ч у рýъý}и],,ý{у

flтруктурtл*-t}эуtлкцi*л,i*лы,gих змiра лiвоrсэ lлJrу:,аt>чка, метаболiцtлих ýсруý"ll*ý,ýlцfrх

та g,налiз Тх mрогксзстичпоi' цiнн**тi..

За акr:уак,ьжiо:н:ю, мет*J{l,rчн,lам, piBHeM:, оS*яз-*,м Hpo}rej.tеHиx j:1**JIil:{};K*}Ib"

Ёiау,к{)в*}t} iýс:визtIOк} результатiи, HиctloвKiB Ti} ruрактичIIих p*K(}M*ý:lj,tKa,tiýi

дк*еузтацiйэtа р*S*та ТаS*ч*кк* {).С. кРо"ц,ь ак*лiну-1? та *S**татNi:у }

ý}pt;гpe*yжa,H,b*i ý]руктурн*-фyь,*к:дi*.rа,ыlьнrн.х змiн ,lligc:t*s} fi.l:ýуночка при

;лрз:ерiаьчь,л:iй гiк*рт*хi:*iТ та щукр(}fr<эму дiаý*тi 2 тижу>> жiдтr*вiдас вимогаrr п. i l

<<ý,i*рядку mри*уд}к*нжя неуксfiих *туrяонiвя, з&тв*рд}iкенФго постанOв.i].lи

Kaýi*aeTy Mi;*i*Tpim Укр*iЪи вiд 24 JIкýкя 20] З рOку }]* 567 та вiд 19 серпня Эttl -{

p{.},ýiy Лg S5S, а i"i, *хзз:с}р :}е*fiуэ*gус пр}ýýулiк**ýнý ldаукsвог,о ступенrI кандil-]ат;l

м*джчF{ý,ýк F{ayK.

*фi э.liй к*м й, сл,$э* Fl*нт:-

*тархкжй :ааукtlвкй сжiвробiт aьjнA \
1t*Bvlm lНСГrD. .

Ь-тt'*?

кý"*

*iзlдi"lху *"э*фрсзл*гiТ frY кЁ{

ý" r}" ýе:тн***ак*


