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В статті аналізуються переваги та недоліки запровадженої програми 

державної фінансової підтримки здешевлення вартості кредитів через 

механізм часткової компенсації процентних  ставок за кредитами та його 

вплив на ефективність діяльності підприємств аграрного бізнесу 
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Вступ. В умовах побудови ринкової моделі  економіки кредитні відносини  

аграрних підприємств з банківською системою  залишаються  ключовими, тому 

сьогодні без ефективного  державного регулювання кредитного забезпечення  

галузі сільського господарства неможливо обійтися. 

З метою подолання негативних тенденцій та створення умов для 

позитивної динаміки розвитку аграрного сектору, за період незалежності 

України,  була прийнято низка  законів, що регламентують державну підтримку 

розвитку сільського господарства, однак  найбільш дієвими, як показала 

вітчизняна практика, виявилося запровадження  програми державної фінансової 

підтримки здешевлення вартості кредитів через механізм часткової компенсації 

процентних  ставок за кредитами. 

Проблеми кредитування  та вдосконалення кредитних відносин в АПК 

досліджують М.Я.Дем’яненко, В.М.Алексійчук, П.Т.Саблук, М.І.Савлук, 

Т.Т.Ковальчук  та ін. Однак, питання пошуку нових ринкових механізмів щодо 

кредитування аграрних підприємств є актуальними  сьогодні в зв’язку із  



скороченням обсягів бюджетного фінансування на підтримку аграрного сектору 

економіки.  

Метою наукової статті є аналіз переваг та недоліків запровадженої 

програми державної фінансової підтримки та його вплив на ефективність 

діяльності аграрних підприємств. 

Встановлено, що  найбільш стримуючим фактором банківського 

кредитування аграрних підприємств є відсутність ліквідної застави у більшості 

з них, тому важливе місце  посідає механізм  пільгового кредитування,  із 

запровадженням якого  розпочалися кардинальні зміни у кредитному 

забезпеченні аграрного сектора економіки.  

Про дієвість   такої державної програми свідчить  зростання обсягів 

залучених кредитів впродовж  2000-2008 рр.. (з 2,1 млрд.грн. в 2000 р. до 20,1 

млрд.грн. в 2008 р.)  в 9,5 раза та  кількості  наданих пільгових кредитів  (з 0,8 

млрд. грн.. в 2000 р. до 15,1 млрд.грн. в 2008 р.)  в 18,8 раза. Найбільш 

динамічно зросла сума залучених кредитних ресурсів саме  в 2005 р. - 10,4 

млрд. грн., в тому числі 73% пільгових,  що в 5 разів більше загальних обсягів 

кредитних ресурсів  2000 р., в 10 разів  - пільгових кредитів  (рис.1). 
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Рис. 1  Динаміка кредитування підприємств АПК України у 2000-2011 

роках, млрд. грн.* 

*Джерело: [7]. 
Застосування  механізму здешевлення вартості кредитів дозволило 

призупинити спад виробництва, вивести більшість аграрних підприємств на  



рентабельний рівень діяльності та отримати перші за тривалий період прибутки 

у всіх регіонах України. Так, стрімке  зростання (в 2 рази)  обсягів 

кредитування  в 2005 р. проти попереднього року (з 339279 тис. грн. до 

615791,9 тис.грн.) сприяло зростанню прибутку  підприємств  в 1,3 рази  та 

рентабельності з 8,8% до 12,6% відповідно. 

Запроваджений механізм впродовж 2000-2003 рр.. був орієнтований на  

підтримку короткострокового кредитування аграрних підприємств, оскільки 

часткове відшкодування процентної ставки за кредитами  згідно процедури 

надання компенсації здійснювалось до 1 грудня поточного року, що є одним із 

недоліків  цього етапу, разом із  жорсткою  прив’язкою розміру відшкодування 

до облікової ставки Національного банку України, що призводило до 

збільшення реальної вартості кредиту. Зокрема, впродовж 2000-2001 рр.. розмір 

часткової компенсації процентної ставки становив  50% від розміру облікової  

ставки Національного банку України, але не нижче 17,5% річних  в 2000 р.; в 

2001 р. –  такий же розмір був встановлений для інших підприємств 

агропромислового комплексу, для решти підприємств - відповідно 70% розміру 

облікової  ставки. 

В 2001 році  дія державної програми фінансової підтримки поширюється 

на інших позичальників, а саме: на зернозаготівельні підприємства та 

підприємства для здійснення заставних операцій із зерном. 

Характерною особливістю даного механізму в 2002-2003 рр.. є 

обмеженість бюджетних коштів, призначених на покриття  процентної ставки, 

свідченням чого є  вказане цільове спрямування отриманих кредитів –

«виключно на закупівлю кормів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, 

паливно-мастильних матеріалів, запчастин для ремонту с.-г. техніки, с.-г. 

техніки вітчизняного виробництва»,  а в 2003 році ще одним напрямом 

цільового спрямування є «сплата страхових платежів за обов’язковими видами 

страхування, закупівлею худоби та птиці».  Крім того, особливістю механізму  

в 2003 році є те, що окремою цільовою програмою виділена фінансова 

підтримка  вітчизняних виробників сільськогосподарської техніки та 



можливості відшкодування  частини процентної ставки не лише за кредитами 

комерційних банків, а й за кредитами кредитних спілок сільськогосподарським 

товаровиробникам. 

Починаючи  з 2004 року  уряд запровадив державну програму  фінансової 

підтримки підприємств агропромислового комплексу  через механізм 

здешевлення довгострокових  кредитів.  В цей період розширюється коло 

позичальників, які претендують до участі в програмі державної фінансової 

підтримки, якими є ще й рибницькі, рибальські, риболовецькі господарства, 

цукрові заводи; підприємства споживчої кооперації; ремонтні, сервісні 

підприємства.  

Розмір часткової компенсації  за кредитами впродовж 2004-2006 рр..  

здійснюється диференційовано залежно від позичальника, кредитора, валюти, 

строку та цільового призначення кредиту.  

Незважаючи на динамічне зростання загальної суми залучених кредитів (з 

10,4 млрд.грн.  в 2005 р.  до  12,8 млрд.грн. в 2006 р. (рис. 1)) в той же час 

спостерігається зменшення обсягів пільгових кредитів залучених 

підприємствами агропромислового комплексу України (з 7,6 млрд.грн.  до 7 

млрд.грн.) за цей період. 

Демяненко М.Я. [1] вважає, що «така ситуація  пов’язана як із 

запровадженням нових умов реалізації механізму кредитної субсидії для 

підприємств АПК, які в сукупності знизили доступність банківських кредитів, 

так і посиленням орієнтованості кредитної політики банків на споживче та 

житлове кредитування населення». 

Починаючи з 2007 року розширилось коло позичальників серед інших 

підприємств АПК (хлібозаготівельні, борошномельні, хлібопекарські, 

крупозаводи, комбікормові, консервні, м’ясопереробні, молокопереробні, та 

хлібопекарські підприємства,  ДАК «Хліб України» та її дочірні підприємства), 

які характеризуються вищою кредитоспроможністю і стають  конкурентами  

для сільськогосподарських товаровиробників. 

Поява більш кредитоспроможних, ніж сільськогосподарські підприємства 



позичальників за програмою здешевлення зумовила адекватну реакцію банків 

щодо нарощення питомої ваги кредитування інших підприємств АПК при 

зменшенні питомої ваги кредитів, наданих сільськогосподарським 

підприємствам  [1]. 

Так, зокрема,  у Вінницькій області, в 2007 році  частка прокредитованих 

витрат сільськогосподарським підприємствам зменшилася  проти попереднього 

року з 50,3% до 45,1%; зменшились в цей період  вдвічі  сума отриманого 

підприємствами АПК прибутку (з  223635,3 тис.грн. в 2006 р.  до 110507,5 

тис.грн. в 2007 р.)  та рентабельність  підприємств АПК (з 15,4% в 2006 р.  до 

7% в 2007 р.) [2]. 

Отже, аналіз діючого  механізму здешевлення кредитів  впродовж 2000-

2007 рр.., свідчить про  постійні його  зміни, що  характеризується як 

позитивними так і негативними тенденціями впливу  на кредитне забезпечення 

аграрних підприємств. 

Позитивною тенденцією було динамічне зростання обсягів наданих 

кредитів, в тому числі пільгових, що в цілому  позначилось на ефективності 

підприємницької  діяльності аграрних підприємств, особливо впродовж 2002-

2005 рр.. За цей період розширюється коло позичальників, вдосконалюється 

механізм здешевлення кредитів через запровадження часткової компенсації не 

лише за короткостроковими  кредитами, як це було на початкових етапах, а й за 

середньостроковими та довгостроковими  кредитами. Однак, розширення кола 

більш кредитоспроможних позичальників негативно відобразилось на 

кредитуванні саме сільськогосподарських товаровиробників, яким стало важко 

конкурувати з іншими підприємствами АПК. 

Негативними тенденціями  запровадженого механізму на перших етапах 

його застосування  на  практиці  були його недосконалість, недостатність 

коштів в бюджеті для покриття частини процентної ставки,  прив’язка  розміру 

відшкодування  до облікової ставки НБУ, обмеженість строку надання 

компенсації до 1 грудня, що призвело до неможливості скористатися правом на 

здешевлення кредиту в разі специфіки галузі, низька активність комерційних 



банків до співпраці з сільськогосподарськими товаровиробниками. 

Позитивною тенденцією  в механізмі здешевлення кредитів в 2004-2006 

рр.. є орієнтація на стимулювання саме аграрного сектора економіки і 

пріоритетних напрямів його розвитку, підтвердженням чого є найбільший 

розмір відшкодування процентної ставки за довгостроковими кредитами, для 

позичальників – сільськогосподарським підприємствам і в якості цільового 

призначення – найбільша частка відшкодовувалася на витрати, пов’язані із 

придбанням основних засобів сільськогосподарського призначення.  

Визначення розміру часткової компенсації диференційовано залежно від 

позичальника, кредитора, валюти, строку та цільового призначення кредиту 

ускладнювало процедуру здешевлення, тому з 2007 року вносяться зміни в 

діючий механізм, згідно яким  розмір компенсації відсоткової ставки за 

кредитами  визначався залежно від  строку  та валюти кредиту: так, зокремаЮ 

компенсація за короткостроковими кредитами надається  в національній валюті 

в розмірі облікової ставки НБУ; в іноземній валюті – у розмірі 6% річних. 

Компенсація за середньостроковими  кредитами надається в національній 

валюті в розмірі облікової ставки НБУ, в іноземній валюті – у розмірі 5% 

річних. 

Цільовим спрямуванням короткострокових кредитів  є придбання 

сировини та інгредієнтів для виробництва комбікормів,  обладнання  та с.-г. 

інвентарю, запасних частин для ремонту сільськогосподарської та 

зрошувальної техніки, оплату послуг за виконанні ремонтні роботи, а 

середньострокових - придбання обладнання для заводів з виробництва 

біопалива, переробки харчових продуктів, тваринницьких та птахівничих 

комплексів; будівництва та реконструкції заводів з виробництва біопалива і 

переробки харчових продуктів; придбання сировини та  інгредієнтів для 

виробництва комбікормів. 

В 2008 році  відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України (від 27 

лютого 2008 р. № 126)  «Про внесення змін  у Порядок використання у 2008 

році коштів передбачених у державному бюджеті  для здійснення фінансової 



підтримки підприємств АПК через механізм здешевлення кредитів» було 

змінено  механізм пільгового  кредитування аграріїв :  було передбачено  

аграрним підприємствам надання компенсації частини сплаченої відсоткової 

ставки по залученим ними в банках короткострокових кредитів терміном 

погашення до 12 місяців; середньострокових – від 12 до 36 місяців; 

довгострокових кредитів – терміном від 36 до 60 календарних місяців. 

При цьому у зв'язку з умовами, спричиненими світовою фінансовою 

кризою, збільшується строк, на який було надано кредит, на період його 

пролонгації банком, але не більш як до 1 червня 2009 року.  

Компенсації : за короткостроковими кредитами, залученими у поточному 

році  та перехідними короткостроковими кредитами, залученими у 2007 році;  

- за середньостроковими кредитами, залученими у поточному році, 

перехідними середньостроковими кредитами, залученими у 2007 році, а також 

за перехідними середньостроковими кредитами, залученими у 2005 - 2006 

роках (за умови, що сума відсотків за користування такими кредитами та за 

додатково укладеними договорами, предметом яких є надання банківських 

послуг (розрахункове обслуговування кредиту, розгляд кредитного проекту, 

управління кредитом, консультаційні послуги), не перевищувала у національній 

валюті 20 відсотків річних);   

- за довгостроковими кредитами, залученими виключно у поточному році, 

надаються у національній валюті в розмірі облікової ставки Національного 

банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитами, та в 

іноземній валюті у розмірі 8,5 відсотка річних. 

Особливістю механізму  здешевлення кредитів в 2008 р. є відмінність за 

термінами кредитів  їх цільового спрямування : зокрема,  цільовим 

спрямуванням отриманих короткострокових позик є,  в основному, покриття 

виробничих витрат в поточному році по всіх групах позичальників. 

За середньострокових кредитів існує більш ширший спектр цільового 

спрямування отриманих позичальниками позик  в 2008 р. та ширше коло 

позичальників, до яких окрім сільськогосподарських товаровиробників, інших 



підприємств АПК;  рибницьких, рибальських, риболовецьких господарств; 

цукрових заводів; підприємств споживчої кооперації відносять  також  

ремонтні, сервісні підприємства; підприємства агрохімсервісного 

обслуговування. 

Перелік позичальників-суб’єктів пільгового довгострокового 

кредитування, яким надається компенсація,  дещо звужений, включаючи лише 

сільськогосподарські підприємства, підприємства агропромислового комплексу 

та суб’єкти господарювання, що залучають кредити  для будівництва та 

реконструкції оптових ринків сільськогосподарської  продукції, які згідно з 

проектно-кошторисною документацією призначені виключно для оптової 

закупівлі сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських 

товаровиробників та її оптової реалізації. 

Сільськогосподарським  підприємствам за кредитами, залученими у 2007 і 

2008 роках для будівництва птахівничих комплексів та систем зрошення, 

компенсація надається у національній валюті в розмірі 1,2 облікової ставки 

Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування 

кредитами, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, згідно 

з якими надавався кредит, та в іноземній валюті у розмірі 8,5 відсотка річних. 

Сільськогосподарським підприємствам компенсація за кредитами, 

залученими у 2007 і 2008 роках для будівництва і реконструкції приміщень, 

придбання обладнання і техніки для утримання і обслуговування тварин (крім 

птиці) та закупівлі племінної худоби, надається у національній валюті у розмірі 

1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків 

за користування кредитами, але не вище розмірів, передбачених кредитними 

договорами, згідно з якими надано кредит, в іноземній валюті у розмірі 8,5 

відсотка річних. 

Сільськогосподарським підприємствам, підприємствам агропромислового 

комплексу (хлібозаготівельні, борошномельні, хлібопекарські, комбікормові, 

крупозаводи, спиртові заводи) за довгостроковими кредитами, залученими 

виключно у поточному році для будівництва елеваторів та підлогових складів 



для зберігання зернових і олійних культур, компенсація надається у 

національній валюті у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку, що діє 

на дату нарахування відсотків за користування кредитами, але не вище 

розмірів, передбачених кредитними договорами, згідно з якими надано кредит, 

та в іноземній валюті у розмірі 8,5 відсотка річних. 

Претендують на отримання фінансової допомоги підприємства 

агропромислового комплексу, що зазнали збитків внаслідок стихійного лиха, 

яке сталося в червні - липні 2008 р.,  за залученими виключно у поточному році 

довгостроковими кредитами у національній валюті в розмірах, передбачених 

кредитними договорами, але не вище подвійної облікової ставки Національного 

банку, та суми фактичних збитків за відрахуванням їх часткового 

відшкодування згідно з прийнятими конкурсними комісіями рішеннями щодо 

суми компенсації за коротко- та середньостроковими кредитами в розмірах, 

передбачених кредитним договорами, але не вище подвійної облікової ставки 

Національного банку. При цьому компенсація в розмірі подвійної облікової 

ставки Національного банку надається до 1 жовтня 2009 року. 

В 2008 році спостерігаємо стрімке зростання обсягу залучених кредитних 

ресурсів підприємствами України  в порівнянні з попереднім роком з 14,6 

млрд.грн. до 20,1 млрд.грн. або в 1,4 рази  та значне зростання суми пільгових 

кредитів  з 7,8 млрд.грн. в 2007 р. до 15,1 млрд.грн. в 2008 р. (проти періоду 

2005-2007 рр..) або майже в 2 рази, що пояснюється розширенням кола 

позичальників і напрямів цільового спрямування одержаних позик, що 

підлягають частковій компенсації ставки процента. 

Наступним етапом  є 2010 рік, де Постановою Кабінету Міністрів України  

від 11 серпня 2010 р. № 794 «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки 

суб'єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм 

здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів» визначений 

механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

часткової компенсації відсоткової ставки за залученими суб'єктами 



господарювання агропромислового комплексу короткостроковими  кредитами 

строком до 12, середньостроковими - до 36, довгостроковими - від 36 

календарних місяців. 

  Компенсація надається позичальникам за кредитами, залученими у 

національній валюті у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, 

що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитами, та в іноземній 

валюті у розмірі 7 відсотків річних, але не вище розмірів, передбачених 

кредитними договорами, за такими напрямами: 

- за короткостроковими кредитами, залученими у 2011 та поточному роках, 

в тому числі пролонгованими або рефінансованими у 2011 і 2012 роках, 

відсотки за користування якими нараховані і сплачені у поточному році; 

- за середньостроковими кредитами, залученими у поточному та трьох 

попередніх роках, та кредитами, пролонгованими або рефінансованими у 2010-

2012 роках, відсотки за користування якими нараховані і сплачені у поточному 

році; 

- за довгостроковими кредитами, залученими у поточному та семи 

попередніх роках, та кредитами, пролонгованими або рефінансованими у 2010-

2012 роках, відсотки за користування якими нараховані і сплачені у поточному 

році. 

В 2010-2011 рр. позичальниками-субєктами пільгового кредитування стали  

ще оптові ринки сільськогосподарської продукції, а цільове спрямування 

отриманих позик різниться  залежно від термінів кредитів. 

В Держбюджеті  України  на 2011 рік  [3]  передбачена фінансова 

підтримку підприємств АПК через механізм здешевлення кредитів у загальній 

сумі понад 531416,5 тис.грн., однак  сума  в 1,3 рази менше, ніж в  2008 р., коли 

аграрні підприємства отримували найбільший обсяг залучених ресурсів, в тому 

числі і пільгових кредитів. 

У Держбюджеті України на 2012 рік [4]  взагалі не передбачено коштів на 

фінансову  підтримку підприємств АПК через механізм здешевлення кредитів. 

Аналіз обсягів залучених кредитних ресурсів підприємствами України в 2012 



році зменшився проти попереднього 2011 року на 1951,6 млн.грн. або на 26,6%.  

Слід зауважити, що в 2012 році жодне підприємство в Україні  не 

отримувало кредитів на пільгових умовах, тоді як в минулому році - було 

отримано 400,1 млн.грн. (частка в загальній сумі залучених коштів склала 

5,5%).  Порівнюючи загальні обсяги залучених кредитних ресурсів аграрними 

підприємствами в 2012 р. з аналогічним періодом минулого року (станом на 

08.07.2012 р.) спостерігається в основному їх  скорочення (в  1,0-3,9 рази)  в 18 

областях  України [5]. 

Отже, можна стверджувати, що  механізм часткової компенсації кредитів 

використано не повністю, оскільки на практиці існує відмова в наданні кредитів 

збитковим підприємствам, навіть за наявності застави; перепоною, особливо 

для новостворених аграрних підприємств,  виступає відсутність кредитної 

історії у таких позичальників, а високі заставні вимоги до забезпечення 

кредитів відкидають більшість з них за межі кредитних відносин, що негативно 

позначається на діяльності в цілому аграрного сектора економіки. 

Тобто, очікуваних результатів від бюджетного фінансування аграрного 

сектора економіки не отримано. Основними причинами такого стану, на думку 

Ботвіної  Н.О. [6] є «недостатній рівень фінансування розвитку аграрної сфери, 

відсутність дієвого фінансового контролю  в управлінні асигнуваннями, 

недосконалість механізмів  отримання   і розподілу бюджетних  коштів  та 

порушення  бюджетної дисципліни при їх  використанні, щорічна зміна 

порядків та механізмів виділення  коштів з державного бюджету, несвоєчасне їх 

затвердження  та внесення  до них неодноразових змін протягом року, 

ускладнений порядок  отримання  адекватної  інформації  про бюджетні 

витрати спрямовані на розвиток аграрної сфери, наявність трансфертів 

сільському господарству з регіональних  бюджетів, формування  яких є 

недостатньо  прозорим, наявність взаємозаліків». 

Отже, незважаючи на очевидний прогрес у розвитку кредитування 

реального сектора економіки, на нашу думку,  кредитування аграрної галузі  є 

недостатнім і скорочується,  що є недопустимим явищем зважаючи на те, що 



сільське господарство і аграрне виробництво є стратегічно важливою галуззю 

економіки.  Насторожує нестабільність фінансової підтримки, що не дає 

можливості аграрному сектору стабільно здійснювати підприємницьку 

діяльність (рис. 2).. 
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Рис.2.   Виділення коштів Держбюджету України  на підтримку аграрного 

сектора економіки  у 2005-2012 рр. 
*Джерело: [3;4] 
 

Так,  якщо до фінансової кризи спостерігається збільшення суми 

фінансової підтримки (з 130000 тис.грн. в 2005 р. до 700000 тис.грн. в 2008 р.), 

то в період кризи і в післякризовий період -  різко  скорочується   державна 

підтримка, а в  2010 році - взагалі відсутня. Відновлення фінансування 

здешевлення кредитів в 2011 році є непостійною тенденцією, яка вже в 2012 

році повторюється на рівні 2010 р. 

Висновки. Таким чином, державна регуляторна політика  аграріїв 

недостатньо ефективна і вимагає постійного вдосконалення  механізму 

кредитного забезпечення. Сільське господарство здатне відродитися  завдяки 

активній державній фінансовій підтримці, основними напрямами  якої  повинні 

стати заходи, спрямовані на підвищення якості та конкурентоспроможності  їх 

продукції на ринку і як наслідок зростання ефективності виробництва. 

Отже, державна політика  має бути сфокусована  на ефективність 

бюджетних програм підтримки, а не на збільшення фінансування аграрного 



сектору економіки. Аграрний сектор економіки має бути самодостатнім у 

формуванні ресурсного потенціалу, що впливатиме на результативність 

діяльності підприємств аграрного бізнесу. 

 

Література 

1. Дем’яненко М.Я. Державна  політика фінансової підтримки розвитку 

аграрного сектору АПК : монографія / [ Дем’яненко М.Я., Саблук П.Т., Скупий 

В.М. та ін.. ]; за ред. М.Я. Демяненка.- К.:ННЦ ІАЕ, 2011.- 372 с. 

2. Агропромисловий комплекс Вінницької області в 2001-2006 рр.. // 

Головне управління агропромислового розвитку Вінницької обласної державної 

адміністрації; Основні економічні показники роботи сільськогосподарських 

підприємств за 2007 р. (статистичний бюлетень).    

3.Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» від 

23.12.2010 р. №2857-VI   [Відомості Верховної Ради України.- 2011.- №7-8.- 

С.206 

4.Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» від 

22.12.2011 р. №4282-VI   [Офіційний вісник України.- 2011.- №100/1.- С. 254]) 

5. Джерело: офіційний сайт Міністерства аграрної політики та 

продовольства України : www. minagro.kiev.ua / Економіка АПК / Фінанси / 

Кредитування та страхування 

6. Джерело: офіційний сайт Міністерства аграрної політики та 

продовольства України : www. minagro.kiev.ua / Економіка АПК / Фінанси / 

Кредитування та страхування 

7. Олійник О. Аналіз ринку кредитних послуг / Олена Олійник 

//Агробізнес сьогодні.- 2011.- №18(217).- С.50-52.     
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


